Asemien aukioloajat
Ivalon, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän
jäteasemat palvelevat:
kesäaika 1.5.–31.10.2019
•
•

ma - to
pe

klo 8.00–11.00 ja klo 12.00–17.00
klo 8.00–11.00 ja klo 12.00–14.45

Jäteasemat palvelevat:

KIERROS

Enontekiö, Hetantie 369
•

joka toinen perjantai
parillisina viikkoina

klo 14.00–17.00

Muonio, Torniontie 1077

ecoKIERROS on täällä taas!
Lapecon vuosittainen ecoKIERROS kiertää
tänäkin vuonna 3.6.-4.7.2019 Lapecon alueen
kunnissa: Enontekiö, Inari, Kittilä, Muonio,
Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja
Kemijärvi.
Tarkista sinua lähinnä oleva pysähdyspaikka ja
aikataulu seuraavalta sivulta tai osoitteesta
www.lapeco.fi
Lajitteluohjeet löydät tämän kirjeen viimeiseltä
sivulta ja kotisivultamme.
EcoKIERROKSEN ja ecoNOUTO palvelun kustannukset katetaan kerätyillä ekomaksuilla.

•

joka toinen perjantai
parillisina viikkoina
klo 14.00–17.00
• joka kk:n 1. arkilauantai klo 12.00–14.00
Vaaralliset jätteet, palotallin varasto
• joka toinen perjantai
		 parillisina viikkoina klo 9.30–11.00
Sähköromu, työpaja, Miljoonatie 1
• ma-to		
klo 9.00–15.00
• pe
klo 9.00–14.00

Pelkosenniemi, Isopalontie 100
•

joka toinen perjantai
parillisina viikkoina

Salla, Kemijärventie 13
•
•

perjantaisin 		
ja joka kk:n
1. arkilauantai 		

klo 14.00–17.00
klo 14.00–18.00
klo 12.00–15.00

Savukoski, Niemiharju, Sallantie 79
•

joka toinen perjantai
parillisina viikkoina

klo 14.00–17.00

Kevään lisäaukioloajat
•

lauantaisin 18.5. ja 25.5. klo 10.00–14.00

Jätteiden noutopalvelu ecoNOUTO
noutaa romuajoneuvot ja isot romumetallierät, joita
ei voi kuormata henkilöauton peräkärryyn, pihaltasi
heinäkuun aikana. Sovi noudosta asiakaspalvelun
kanssa 28.6.2019 mennessä soittamalla ma-pe
klo 9.00–15.30 p. 040 3511 771 Asiakaspalvelumme
neuvoo sinua mielellään kaikissa jätehuoltoon
liittyvissä kysymyksissä.

ecoKIERROKSESTA ja ecoNOUTO-palvelusta
kannattaa muistuttaa naapuriakin!
ASIAKASPALVELU
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

ma–pe klo 9.00–15.30
p. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi
www.lapeco.fi
www.facebook.com/lapecolappi

KIERROS
Viikot 23-27
3.6.—4.7.2019

Romuajoneuvot ja sellaiset romumetallierät, joita ei voi kuormata
henkilöauton peräkärryyn, noudetaan kotipihaltasi heinäkuussa.
Sovi noudosta asiakaspalvelun
kanssa 28.6.2019 mennessä
soittamalla ma-pe klo 9.00–15.30
p. 040 3511 771

Lajitteluohjeet
ecoKIERROKSELLE

Vaarallinen jäte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akut
maalit
liimat ja lakat
puunsuoja- ja kyllästysaineet
öljyt (nestemäiset)
öljyn ja veden sekoitukset
öljynsuodattimet ja muut kiinteät
öljyiset jätteet
liuottimet (likaiset polttonesteet ja
liuotin-pesuaineet sekä ohenteet)
jarru- ja jäähdytinnesteet
lääkkeet, neulat ja ruiskut
elohopeakuumemittarit
paristot
valokuvauskemikaalit
painepakkaukset, joissa ainetta sisällä
(hölskyy tai pihisee)
hapot ja emäkset
torjunta- ja desinfiointiaineet
sammuttimet ja kaasupullot
tinat
loisteputket ja energiansäästölamput

Vaaralliset jätteet tulee pitää erillään
toisistaan. Älä laita lääkkeitä ja paristoja samaan pussiin. Öljyt ja kiinteä
öljyinen jäte tuodaan eri astioissa niin
ecoKIERROKSELLE kuin jäteasemallekin.

Metalliromu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polkupyörät
pellit ja räystäskourut
huonekalujen metalliosat
metalliputket ja -kaapelit
puulämmitteiset kiukaat
metalliset koneet ja laitteet
(polttoaineet ja öljyt vaarallisiin
jätteisiin erillisissä astioissaan)
puhtaat ja avonaiset tynnyrit
metallia sisältävät tiskipöydät,
ammeet, hanat, liittimet
sähköjohdot
öljykattilat
vetimet ja helat

Jätteet tulee luovuttaa suoraan
keräysautoon aikataulussa ilmoitettuun aikaan. Mitään jätteitä ei
saa jättää pysähdyspaikalle etukäteen. Kierroksella vastaanotettava maksimimäärä on 1 henkilöauton peräkärry/kotitalous.

Sähkölaiteromu
Kodinkoneet kuten
• jääkaapit ja pakastimet
• pesukoneet
• sähköliedet
• mikroaaltouunit
• pölynimurit
• kahvinkeittimet
• silitysraudat
• leivänpaahtimet
• valaisimet
Kodin elektroniikka kuten
• tietokoneet
• tulostimet
• laskimet
• digitaaliset mittarit, kuten
digitaaliset kuumemittarit
• puhelimet
• radiot
• televisiot
• videokamerat ja -nauhurit
• äänentoistolaitteet
• led-lamput, energiansäästölamput,
loisteputket, pienloistelamput,
valosarjat
•
Sähkötyökalut kuten
• porat
• sahat
• ompelukoneet
• hitsauslaitteet
Leikkikalut kuten
• junat
• autoradat
• paristolla toimivat lelut
Tarkkailu- ja
valvontalaitteet kuten
• palovaroittimet
• lämmityksen säätölaitteet
• sähköiset termostaatit

Muut suurikokoiset jätteet
ja pienet remonttierät
Muut suurikokoiset jätteet
• sohvat
• muut irtokalusteet
• puutarhakalusteet
• runkopatjat
• suuret matot
Pienet remonttierät lajiteltuna
• puujäte (pieniä nauloja, hakasia, ruuveja
ja heloituksia ei tarvitse poistaa
puutavarasta)
• posliinikalusteet
• ikkunat pokineen
• peilit
• eristevillat ym. eristemateriaalit
• lattiamatot (muovi-, korkki-,
linoleum- ja kokolattiamatot)
• bitumikattohuopa
• puurakenteet, joissa on suuria
metalliosia
• haltex-levyt, laminaatti, lahopuu ja
palanut puu
• kutterin- ja sahanpurueristeet
• muoviputket
• kipsilevy

UFF –keräys
•
•
•
•
•
•
•
•

käyttökelpoiset aikuisten vaatteet
käyttökelpoiset lasten vaatteet
kengät
vyöt
asusteet
ehjät lelut
urheiluvälineet, jotka mahtuvat
pussiin kuten luistimet ja monot
kodintekstiilit

