
SKIERRO

Pienikokoisia sähkölaitteita 
vastaanotetaan myös myynti-

pisteissä.
Toimitetaan luvanvaraiseen  

käsittelyyn.

SÄHKÖLAITEROMU

Palauta käytöstä poistetut
• kodinkoneet
• kodin elektroniikka
• valaisimet
• loisteputki-, LED- ja energian- 
 säästölamput
• sähköiset työkalut
• sähkö- tai paristokäyttöiset lelut 
• palovaroittimet
• lämmityksen säätölaitteet.

METALLIROMU 

Toimitetaan raaka-aineeksi  
uusien metallituotteiden 

valmistukseen.

Palauta käytöstä poistetut
• polkupyörät
• ruohonleikkurit
• pellit ja räystäskourut
• metalliputket ja -kaapelit
• puulämmitteiset kiukaat
• puhtaat tynnyrit
• metalliset tiskipöydät, ammeet,  
 hanat
• öljykattilat
• romuajoneuvot.* 

LAJITTELEMATON JÄTE

Toimitetaan materiaali- tai 
energiahyödynnettäväksi.

Useita materiaaleja sisältävät  
ja suurikokoiset esineet
• sohvat ja kalusteet
• muut irtokalusteet
• patjat
• kattohuovat
• puutarhakalusteet
• matot
• laminaatti
• laho ja palanut puu
• muoviputket
• lasikuitu
• lajittelemattomat, pienet  
 rakennusjäte-erät
• kattohuopaa vastaanotetaan vain 
 pieniä määriä, ei jätesäkillisiä tai  
 peräkärrykuormia.

Kotitalouksien keittiöroskia 
(polttokelpoista seka- 
jätettä) ei oteta 
kuljetettavaksi.

VAARALLISET JÄTTEET

Lääkkeet palautetaan apteekkeihin.
Toimitetaan luvanvaraiseen 

käsittelyyn.

Toimita kierrokselle vain pieniä 
määriä vaarallisia jätteitä: 
• paristot ja akut
• jäteöljyt ja suodattimet
• maalit ja lakat
• liimat ja liuottimet
• aerosolipakkaukset
• torjunta- ja suojeluaineet
• varoitusmerkeillä merkityt aineet.
• suurin vastaanotettava määrä  
 jäteöljyjä 100 l/kg/kotitalous.

Vaaralliset jätteet  
pakataan aina erikseen:

• Pakkaa huolellisesti, pidä   
 erillään toisistaan ja huolehdi  
 pakkausmerkinnöistä.
• Jäteöljyt vastaanotetaan  
 kanistereihin pakattuna.
• Jäteöljyä sisältäviä tynnyreitä  
 ei vastaanoteta.



ecoKIERROKSEN aikataulu pysähdys- 
paikkoineen löytyy verkosta lapeco.fi. 

Aikataulutiedusteluissa ja kierrokseen 
littyvissä muissa kysymyksissä  
otathan yhteyttä: asiakaspalvelu,  
puh. 040 351 1771 (ark. klo 9-15.30). 

Kierroksella vastaanotetaan korkein-
taan henkilöauton peräkärryllinen jätteitä 
kotitaloutta kohden. 

Jätteitä ei saa jättää pysähdys-
paikalle etu- tai jälkikäteen! 

NOUTO

*Lapecon ecoNOUTO noutaa romu-
ajoneuvot ja isot romumetallierät, joita 
ei voi kuormata henkilöauton perä- 
kärryyn. Nouto tilataan etukäteen  
verkossa lapeco.fi

KAATOPAIKKAJÄTE

Toimita hyödyntämis- 
kelvoton jäte
• ikkuna- ja peililasit
• lasi- ja keramiikka- 
 esineet ja astiat
• hehku- ja halogeeni-   
 lamput
• kivipohjaiset sulakkeet
• posliiniesineet
• WC-istuimet
• pesualtaat
• tuhkat
• kipsilevyt ja eristevillat
• laattoja vastaanotetaan vain 
 pieniä määriä, ei jätesäkillisiä   
 tai peräkärrykuormina.

Puukuitupohjainen eriste- 
villa kuuluu polttokelpoiseen  

jätteeseen.

Toimitetaan loppusijoitetta-
vaksi kaatopaikalle.

Pakkaa tiiviisti suljettuihin 
muovipusseihin tai jätesäkkiin 
käyttökelvottomat, puhtaat ja 
kuivat vaatteet sekä kodin-
tekstiilit, kuten
• takit, housut, hameet ja paidat
• lakanat, pyyhkeet, verhot ja   
 pöytäliinat.

UFF–KERÄYS POISTOTEKSTIILIT

• Ei mattoja, kenkiä, sade- 
 vaatteita, laukkuja, vöitä,  
 alusvaatteita,
• tyynyjä, peittoja, pehmus- 
 teita, pehmoleluja tai likaisia  
 tekstiilejä.  
Kosteat, homeiset, tekstiili- 
tuholaisia sisältävät tai vah-
vasti haisevat tekstiilit lajitel-
laan polttokelpoiseen jättee-
seen.  

  
Toimitetaan materiaalina 

hyödynnettäväksi.

Ei saa laittaa:

Pakkaa tiiviisti suljettuihin 
muovipusseihin tai jäte- 
säkkiin kuivat ja puhtaat 
sekä käyttökelpoiset:
• vaatteet
• kengät
• vyöt
• asusteet
• ehjät lelut
• urheiluvälineet, jotka  
 mahtuvat pussiin kuten  
 luistimet ja monot
• kodintekstiilit.

Käytetään ensisijaisesti 
uudelleen.

Ei saa laittaa:

Kosteat, homeiset, tekstiili- 
tuholaisia sisältävät tai vahvasti 
haisevat tekstiilit lajitellaan poltto-
kelpoiseen jätteeseen. 

Jätteentuojat purkavat itse kuor-
mansa ja jäteautojen kuljettajat 
auttavat lajittelussa ja jätteiden 
purussa.

Ei vastaanoteta:
• Asbestia ja muita erityisjätteitä,
• yrityskäytöstä poistettuja   
  isoja kylmiöitä ja pakastimia,
• vanhoja lasikuitu- ja puuveneitä,
• paalimuoveja.

Yleisimpiä kotitalouksien jätteitä vas-
taanotetaan ecoASEMILLA. Asema- 
kohtaiset jätelajiluettelot löytyvät  
verkosta lapeco.fi


