Kevät tulee kevätsiivouksineen – mihin viedä
lajitellut jätteet? Lue se kädessäsi olevasta
uudesta julkaisustamme ecoPOSTI, jossa
kerrotaan ekomaksuusi sisältyvistä palveluista, joista sinulta ei peritä laisinkaan
erillistä kulua. Käytäthän siis sinulle kuuluvia
ekomaksulla katettavia erityispalveluita!
Lue alta mitä, missä, milloin ja miten!

KIERROS
KIERROS tulee luoksesi
Uudistunut kyläkierros on nyt ecoKIERROS!
Vuosittain kaikissa omistajakunnissamme järjestettävällä ecoKIERROKSELLA otetaan vastaan ekomaksua
maksavien kotitalouksien ja mökkiläisten vaarallisia
jätteitä, rautaromuja, sähkölaitteita ja UFF:n
keräykseen soveltua tuotteita. Lisäksi ekomaksuasiakkaamme voivat toimittaa ecoKIERROKSELLE
sellaisia jätteitä, jotka eivät sovellu astia- tai aluekeräykseen kuten pienet remonttierät lajiteltuna,
puutarhakalusteet tai sohvat ja muut irtokalusteet.

JÄTEASEMA
KIERROS

Isommat metalliromuerät ja romuajoneuvot noudetaan jopa kotipihalta. Noudosta tulee sopia erikseen
asiakaspalvelun kanssa 040-3511 771.
Tänä vuonna ecoKIERROS järjestetään ajalla 29.5. –
29.6.2017. Aikataulu on luettavissa kotisivuillamme
http://www.lapeco.fi/ajankohtaista.html. Lisäksi
se toimitetaan pysähdyspaikkoineen kuntayhtymän
alueen kotitalouksiin ja mökkiläisille toukokuun
aikana.

ASIAKASPALVELU
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

ma-pe klo 9 - 15.30
p. 040 3511 771
asiakaspalvelu@lapeco.fi
www.lapeco.fi

Ekomaksut laskutetaan nykyisin toukokuussa
aikaisemmin tehdyn syksyn laskutuksen sijaan.
Mikäli kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumäärä,
omistajuus, laskutusosoite tai muu tieto on muuttunut tai muuttuu vuonna 2017, ilmoitathan siitä pikimmiten asiakaspalveluumme 040 – 3511 771 arkisin
klo 9 – 15.30 tai asiakaspalvelu@lapeco.fi.

Jäteasemille risut ja
loput romut
Hyötyjäteasemille voit toimittaa ympäri vuoden samoja
jätejakeita kuin ecoKIERROKSELLE. Asemalle voit
toimittaa rajattomasti myös kierrokselle sopimattomia
hyötyjätteitä kuten risuja, puhdasta puuta ja autonrenkaita. Sen lisäksi voit vielä toimittaa 500kg lajiteltua
rakennusjätettä ja 200kg polttokelvotonta jätettä
edelleen ilman erillistä kulua ekomaksuasi vastaan
asemalle.
Asemat ovat avoinna kevätsiivoustasi varten tuttujen
aukioloaikojen lisäksi lauantaina 20.5. ja 27.5.
klo 10–14. Nähdään hyötyjäteasemalla!
JÄTEASEMA
500+200kg

Ivalon, Kemijärven, Kittilän ja Sodankylän
siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemien
aukioloajat:
kesäaika
1.5. - 31.10.2017
•
avoinna ma - to klo 8–11 ja klo 12–17 sekä
pe klo 8–11 ja klo 12–14.45

UFF:n keräys jäteasemilla
ja ecoKIERROKSELLA

Hyötyjäteasemien aukioloajat:

Viime vuonna suuren suosion saanut UFF –vaatekeräys järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa.
Käyttökelpoiset vaatteet otetaan vastaan jäteasemilla 15.5. – 30.6.2017 sekä ecoKIERROKSELLA.
UFF:n keräykseen voi tuoda puhtaat käyttökelpoiset
aikuisten ja lasten vaatteet, kengät, vyöt ja muut
asusteet. Keräykseen voi tuoda myös muovipussiin
mahtuvat ehjät lelut, urheiluvälineet ja kodintekstiilit. Huomaathan, että lumppu ei kuulu keräykseen.

Enontekiö, Hetantie 369

•

avoinna joka toinen perjantai parillisina viikkoina klo 14–17

Muonio, Torniontie 1077

•

avoinna joka toinen perjantai parillisina viikkoina klo 14–17
sekä joka kk:n 1. arkilauantai klo 12-14

•

vaarallisten jätteiden vastaanotto palotallin varastolla
joka toinen perjantai parillisina viikkoina klo 9.30-11

•

sähkölaitteiden vastaanotto työpajalla, osoite Miljoonatie 1
ma-to klo 9-15 ja pe 9-14

Pelkosenniemi, Isopalontie 100
•

avoinna joka toinen perjantai parillisina viikkoina klo 14–17

Salla, Kemijärventie 13
•

avoinna perjantaisin klo 14–18 sekä
joka kk:n 1. arkilauantai klo 12-15

Savukoski, Niemiharju Sallantie 79
•

avoinna joka toinen perjantai parillisina viikkoina klo 14-17

Asemat ovat avoinna lauantaina 20.5. ja 27.5. klo 10–14.
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Tee iso ekoteko ja kierrätä kaikki pakkausjätteet ja
pienmetalli kätevästi ekopisteillä samalla keventäen
polttokelpoisen jätteen astiaa. Rinki –ekopisteillä kerätään materiaalina uudelleen käytettävää pakkauslasia,
-kartonkia sekä pienmetallia kuluttajilta. Monilla
pisteillä on lisäksi paperinkeräysastia ja muutamalle
pisteelle voi toimittaa jopa pakkausmuovit. Lapeco täydentää keräystä alueellaan jopa 130 ekopisteellä. Tarkista lähin ekopisteesi osoitteesta www.kierratys.info.

