
Ei saa laittaa:
• Nesteitä
• Muovia (kuten muovipusseja)
• Lääkkeitä
• Kissanhiekkaa
• Purukumia
• Tuhkaa, tupakantumppeja
• Muuta maatumatonta jätettä

Kierrätettävät jätteet Energiana tai polttoaineena 
hyödynnettävät jätteet

Kartonkipakkaukset

• Aaltopahvilaatikot
• Kartonkitölkit, esim. maito- ja mehutölkit
• Kartonkiset einespakkaukset
• Kuivatuotteiden kartonkipakkaukset
• Paperipussit ja -kassit
• Pizzalaatikot, munakennot
• Kartonkiset kertakäyttöastiat
• WC- ja talouspaperirullien hylsyt
• Käärepaperit, esim. kopiopaperin
  kääreet
• Juomien pahviset monipakkaukset,
   esim. sixpackit ja salkut

Ei saa laittaa:
• Muovia, esim. muovipusseja, -kasseja ja -kääreitä,
  styroksia, kupalmuovia

Lasipakkaukset

• Lasipullot
• Lasipurkit

Muovipakkaukset Metalli

Metallipakkaukset
• Säilyketölkit
• Pantittomat juomatölkit
• Metallikannet, -korkit ja -sulkimet
• Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet
• Maalipurkit (sivelytyhjinä)
• Paineettomat aerosolipullot

Ei saa laittaa:
• Terveydenhuollon pakkauksia, kuten 
  injektionestepulloja ja ampulleja
• Posliinia tai keramiikkaa
• Lasiastioita, koriste-esineitä
• Kristallia
• Ikkuna- tai peililasia
• Lamppuja, valaisimia

Paperi Poistotekstiili  

• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset, esitteet, tuoteluettelot
  ja muut vastaavat painotuotteet
• Toimistopaperi, kuten kopiopaperit
  ja tulosteet
• Kirjekuoret

• Vaatteet (housut, paidat, hameet)
• Lakanat, pyyhkeet
• Pöytäliinat, verhot
• Päiväpeitot, täkit
• Nahka

Biojäte Kuivajäte

Jäteastiaan kuulumattomat  jätteet

Vaaralliset jätteet Sähkölaitteet

Isokokoiset jätteet ym.

Tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja sisäkkäin pakattuina Tyhjinä, poista korkit ja kannet

Kaulusrenkaita ja etikettejä ei tarvitse poistaa.

Huuhtele likaiset lasipakkaukset kylmällä

vedellä tai pyyhkäise paperilla.

Palauta pantilliset lasipullot kaupan

palautusautomaattiin.

Kotitalouden tyhjiä ja kuivia muovipakkauksia Täysin tyhjinä ja kuivina

Kotitalouden pienmetalliesineet
• Kattilat ja paistinpannut
• Aterimet, sakset, käsityökalut
• Muut pienet metalliesineet (naulat, ruuvit, helat ym.)
• Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

Ei saa laittaa:
• Astian aukkoa suurempia metallipakkauksia ja -esineitä

Ei saa laittaa:
• Paperikasseja, jauhopusseja, käärepapereita 
• Joulupaperia tai muuta lahjapaperia
• Kirjojen kansia
• Metallia, kuten kierrekantisten vihkojen metalliosia
• Likaantunutta paperia

Ei saa laittaa:
• Alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja
• Muovitettua kangasta, kuten sadetakkeja ja kerniliinoja
• Paljettipaitoja, ym. paljetein tai niitein koristeltuja vaatteita
• Työvaatteita, toppatakkeja
• Kenkiä, laukkuja, vöitä
• Patjoja, tyynyjä, superlonia
• Pehmoleluja
• Mattoja
• Turkiksia

Kuivina, puhtaina ja muovipussiin pakattuinaKuivina ja puhtaina

• Kasvisten ja hedelmien kuoret
• Ruuantähteet
• Munankuoret
• Munakennot
• Kalanperkeet, pienet luut
• Kahvinsuodattimet
• Teepussit
• Talouspaperit, lautasliinat
• Puutarhajätteet
• Kukkamulta
• Kotieläinten häkkien 
  siivousjätteet

Ei saa laittaa:
• Nesteitä
• Muovia (kuten muovipusseja)
• Lääkkeitä
• Kissanhiekkaa
• Purukumia
• Tuhkaa, tupakantumppeja
• Muuta maatumatonta jätettä

Biohajoavaan pussiin tai sanomalehteen pakattuna

• Rikkinäiset astiat
• Rikkinäiset vaatteet,
  kengät ja vyöt
• Likaiset pahvit, paperit ja
  muovipakkaukset
• Imurin pölypussit
• Yhdistelmäpakkaukset
• Vaipat, terveyssiteet
• Ikkuna- ja muu erikoislasi
• Hehku- ja halogeenilamput
• Kissanhiekka

Ei saa laittaa:
• Biojätteitä
• Vaarallisia jätteitä
• Kierrätykseen kelpaavia jätteitä

• Maalit, liimat, lakat
  ja näillä aineilla
  likaantuneet 
  tarvikkeet
• Hapot, emäkset, 
  liuottimet
• Aerosolit
• Torjunta-aineet
• Pakkas- ja jarru-
  nesteet
• Öljyt,öljynsuodattimet, 
  muut öljyiset jätteet
• Loisteputket, energiansäästölamput
• Akut, paristot
• Lääkkeet, elohopeakuumemittarit
  (palautus apteekkeihin)

Ei saa laittaa:
• Räjähteitä → soita 112
• Ilotulitteita → myyjät, maahantuojat
• Kylmälaitteita → sähkölaitteiden keräys
• Ledilamppuja → sähkölaitteiden keräys
• Painekyllästettyä puuta 
  → Hyödyksi-asema
• Asbestia → Kukkuroinmäen
                    käsittelykeskus
• Kaasupulloja → myyjät, maahantuojat 

• Kaikki verkkovirralla tai aurinko-
  energialla toimivat laitteet
• Kaikki paristo- tai akkukäyttöiset laitteet
• Kodinkoneet, kylmälaitteet
• Viihde-elektroniikka
• Puhelimet
• Loisteputket
• Ledilamput

• Huonekalut
• Rakennus- ja remonttijäte
• Autonrenkaat
• Isot metalliromut
• Puutarhajätteet
• Muut isokokoiset jätteet, jotka eivät 
  mahdu kiinteistön tai ekopisteen 
  keräysastioihin
  

Ei saa laittaa:
• Akkuja, paristoja
• Hehku- tai halogeenilamppuja

Ekopisteelle tai kiinteistön lajitteluastiaan

Hyödyksi-asemille tai kiertäviin keräyksiin

asiakaspalvelu@ekjh.fi, p. 010 841 1818 h
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Vastaanottoa tarjoaa toistaiseksi 
vain Saimaan Virta Imatralla

• Elintarvikepakkaukset, kuten jogurtti-
  purkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja
  valmisruokapakkaukset
• Pesuaine-, shampoo- ja saippua-
  pakkaukset
• Muut kotitalouden pakkaukset, kuten
  muovipullot, kanisterit, purkit, tuubit,
  lelu-, työkalu-, puutarha- ja kalastusväline-
  pakkaukset jne.)
• Muovikassit, -pussit ja -kääreet
• Styrox-pakkaukset ja -pakkaustäytteet

Ei saa laittaa:
• Erittäin likaisia muovipakkauksia 
• Muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia



Imatra, Harakka
Harakankuja 1

Talvella (1.12. - 31.3.)

ma, ke ja pe klo 11-18

Kesällä (1.4. - 30.11.)

ma-pe klo 10-18, la klo 13-15

Lemi
Vainikkalantie 128

Talvella (1.11. - 30.4.)

ke klo 12-18

Kesällä (1.5. - 31.10.)

ke klo 12-18, la klo 13-15

Luumäki, Taavetti
Tainantie 23

Talvella (1.11. - 30.4.)

ti klo 12-18

Kesällä (1.5. - 31.10.)

ti klo 12-18, ke klo 9-14, la klo 9-12

Savitaipale, Peijonsuo
Kiesiläntie 275

Talvella (1.11 - 30.4)

to klo 12-18

Kesällä (1.5. - 31.10.)

ma klo 15-18,  to klo 14-18, la klo 13-15

Taipalsaari
Rauhamäentie 1

Talvella (1.11. - 30.4.)

ti ja to klo 12-18

Kesällä (1.5. - 31.10.)

ti ja to klo 12-18, la klo 9-11

Ruokolahti, Myllyntausta
Myllärintie 4-6

Ympäri vuoden

to ja pe klo 13-18

Parikkala, Särkisalmi
Puhdistamontie 19

Talvella (1.11. - 30.4.)

ma ja ke klo 13-18

Kesällä (1.5. - 31.10.)

ma ja ke klo 13-18, la klo 10-12

Rautjärvi, Änkilä
Sorrontie / Karjalantie 2763

Ympäri vuoden

ti klo 13-18

Lappeenranta, Ylämaa
Varikkotie 5
Yhtenä tiistaina kuukaudessa klo 17-18
Katso aukioloajat: www.ekjh.fi

Lappeenranta, Toikansuo
Palosuonkatu 20

Talvella (1.12. - 31.3.)

ma ja pe klo 8-15, ke klo 12-19

Kesällä (1.4. - 30.11.)

ma, ti ja pe klo 8-15, ke ja to klo 12-19, la klo  9-12

Kukkuroinmen käsittelykeskus
Hulkonmäentie 130, Konnunsuo 

Ympäri vuoden

ma-pe klo 7-20

Hyödyksi-asemat 
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