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Etelä-Karjalan jätehuollon
palvelutaso vuoteen 2022
Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 12.12.2017 § 33
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Johdanto
Kuntien tehtävänä on järjestää ja tuottaa jätehuoltopalvelut kuntalaisille. Etelä‐Karjalan kunnat ovat siirtäneet jätehuoltopalvelujen
järjestämistehtävän kuntien omistamalle yhtiölle, Etelä‐Karjalan Jätehuolto Oy:lle. Jätehuollon järjestämisen velvoitteet perustuvat muun
muassa jätelakiin (17.6.2011/646), jäteasetukseen (VNa jätteistä 19.4.2012/179) sekä kuntien jätehuoltomääräyksiin (Etelä‐Karjalan
jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen, hyväksytty jätelautakunnassa 21.10.2014 § 34). Etelä‐Karjalan Jätehuolto Oy:n tuottamat palvelut
rahoitetaan palveluista perittävillä maksuilla, jotka määritetään vuosittain Etelä‐Karjalan jätelautakunnan hyväksymässä
jätemaksutaksassa.
Jätehuollon palvelutason määrittävät yhteistyössä kunnat, kunnallinen jätelaitos sekä jätehuoltoviranomainen. Etelä‐Karjalan jätehuollon
palvelutaso vuoteen 2022‐asiakirjassa määritellään se vähimmäistaso, jolla jätehuoltopalvelut tuotetaan asukkaille kohtuullisin
kustannuksin. Tämä asiakirja on päivitys Etelä‐Karjalan jätehuollon palvelutasolle vuoteen 2016.

Jätehuollon palvelutason määrittelyssä on huomioitu seuraavat palvelut:









Jätteenkuljetus – kunnan vastuulle kuuluva kuiva‐ ja biojätteen kuljetus: kiinteistökohtainen keräys ja kuivajätteiden aluekeräys
Jätehuollon lisäpalvelut
Miehitettyjen Hyödyksi‐asemien vastaanottopalvelut ja aukiolo
Vaarallisten jätteiden vastaanotto
Hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä ja ekopisteverkosto (tuottajien pakkausjätteiden keräystä täydentävä keräys)
Muiden jätteiden (puutarhajätteet, kannot, ylijäämämaat, tuhkat, pilaantuneiden maiden pienerät, saostus‐ ja umpikaivolietteet,
eläinperäiset jätteet, terveydenhuollon ja muiden julkisten laitosten jätteet, asbesti, kyllästetty puu) vastaanotto Kukkuroinmäen
käsittelykeskuksessa ja miehitetyillä Hyödyksi‐asemilla
Jätehuollon tiedotus ja neuvonta

3 / 16

Etelä-Karjalan jätehuollon palvelutaso vuoteen 2022 koskee seuraavia kuntia:
Kunta

Asukasmäärä

Imatra
Lappeenranta
Lemi
Luumäki
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti
Savitaipale
Taipalsaari

(vuonna 2016, lähde Tilastokeskus)
27 517
72 872
3 076
4 831
5 126
3 473
5 245
3 534
4 832
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Jätehuollon toimijat
Etelä‐Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä‐Karjalan kuntien omistaja jäteyhtiö, jonka tehtäväksi kunnat ovat siirtäneet
toteuttaa jätelain mukaiset kunnille kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät
Etelä‐Karjalan Jätehuolto Oy
Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo
Puh. 010 841 1818, asiakaspalvelu@ekjh.fi, www.ekjh.fi

Etelä‐Karjalan Jätehuoltoviranomainen

Etelä‐Karjalan kaikkien kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Etelä‐
Karjalan jätelautakunta, jonka alaisuudessa on kaksi viranhaltijaa, jäteasianpäällikkö
ja jäteasiamies. Jätehuoltoviranomaisen toimivaltaan kuuluvat muun muassa
jätehuoltomääräysten hyväksyminen, jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta
päättäminen, jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen, jätteenkuljetusrekisterin
rekisterinpitäjänä toimiminen, jätetaksan hyväksyminen, jätemaksujen
kohtuullistamispäätökset. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy vuosittain
jätemaksutaksat.
Etelä‐Karjalan jätehuoltoviranomainen
Virastokatu 2, 55100 Imatra
Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs, p. 020 617 4633, juha.hyrkas@imatra.fi
Jäteasiamies, p. 020 617 4664
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Jätehuollon valvontaviranomaiset

Jätehuollon valvontaviranomaiset valvovat mm. jätelaissa ja sen nojalla annetuissa
valtioneuvoston asetuksissa erikseen säädettyjen kieltojen ja velvollisuuksien
noudattamista, kunnan jätehuoltomääräysten noudattamista sekä kunnan
jätehuollosta vastuussa olevien ja jätehuollon eri tehtäviä toteuttavien toimintaa.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
(Lappeenranta, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari)
Käyntiosoite: Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta
Postiosoite: PL 302, 53101 Lappeenranta
Puh. (05) 6161
ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi
Imatran seudun ympäristötoimi
(Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti)
Virastokatu 2, 55100 Imatra
Puh. 020 617 4323
Sähköposti: ymparistotoimi@imatra.fi
Luumäen kunnan ympäristöviranomainen
Linnalantie 33, 54500 Taavetti
Ympäristönsuojelusihteeri
p. 040 5686 818
Kaakkois‐Suomen ELY‐keskus
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: p. 0295 020 900
kirjaamo.kaakkois‐suomi@ely‐keskus.fi
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Palvelu

Taso

Mittarit

Huomiot

Jätteenkuljetus, kunnan
vastuulle kuuluva kuiva‐ ja
biojäte

Kiinteistökohtainen keräys järjestetään
taajama‐alueilla.

Tarjotaan / Ei tarjota

Vapautuksia velvollisuudesta kuulua jätehuoltoon voidaan antaa
vain asumiskelvottomille asuinkiinteistöille.

1. Jätehuollon järjestäminen
a) Kiinteistökohtainen keräys

Kiinteistön haltija järjestää keräysastian ja
kiinteistökohtaisen keräyspaikan.

Asiakastyytyväisyys
Taajamien ulkopuolella kiinteistökohtainen keräys järjestetään
mahdollisuuksien mukaan.

Biojätteet voi myös kompostoida
kiinteistöllä.

b) Usean kiinteistön
yhteinen keräysväline
(kimppa)

Lähikiinteistöt voivat käyttää yhteistä
jäteastiaa.

Voivat käyttää /
Eivät voi käyttää

Kiinteistöjä ei voida velvoittaa liittymään kimppa‐astiaan.
Kimpan voivat muodostaa kaksi tai useampaa lähikiinteistöä.

Kesäasunnon ja vakituisen asunnon
muodostamat kimpat määritellään koko
alueella yhdenvertaisesti.

On määritelty
yhdenvertaisesti /
Ei ole määritelty
yhdenvertaisesti
Asiakastyytyväisyys

Haja‐asutusalueella sijaitseva julkinen laitos,
jossa ei kompostoida biojätettä, voi
muodostaa lähikiinteistön kanssa
biojätekimpan.

Kesäasukas voi muodostaa kimpan vakituisen asukkaan kanssa.
Kesäasunto ja vakituinen asunto voi muodostaa kimpan Etelä‐
Karjalan alueella, mikäli välimatkalle ei sijoitu aluekeräyspistettä.
Lähikiinteistöjen kimpan osakkaat ja laskutustiedot ilmoitetaan
kirjallisesti kimppaisännän allekirjoituksella varmennettuna
EKJH:lle. Tieto välitetään valvovalle viranomaiselle jätehuollon
valvontaa varten.
Laskutuksessa on mahdollista huomioida kimpan laskun jakaminen
varmennetuille osakkaille.
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Palvelu
c) Kuivajätteen alueellinen
vastaanottopaikka
(aluekeräyspiste)

Taso

Mittarit

Huomiot

Alueille, joille ei järjestetä kiinteistökohtaista
jätteenkuljetusta, on järjestetty kuivajätteen
aluekeräyspisteitä toiminnallisesti hyviin
paikkoihin.

On järjestetty / Ei ole
järjestetty.

Keräyspisteet sijoitetaan kohtuullisesti saavutettaviksi normaalien
asiointireittien varsille. Aluekeräyspisteitä voi käyttää EKJH:n
toiminta‐alueella yli kuntarajojen.

Pisteitä on riittävästi ja niissä on sopivasti
keräyskapasiteettia (sopivat tyhjennysvälit,
roskaantumisen välttäminen).

Pisteiden lukumäärä /
käyttäjämäärä
Pisteiden
keräyskapasiteetti /
käyttäjämäärä
Roskaantumishavainnot ja
‐ilmoitukset

Kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen kuuluvilla kiinteistöillä ei
ole aluekeräyspisteiden käyttöoikeutta.
Kuivajätteen aluekeräyspistettä käyttävät kiinteistöt kompostoivat
itse biojätteensä. Biojätettä ei vastaanoteta aluekeräyspisteissä,
mutta biojätteiden vastaanotto voidaan järjestää erityisestä syystä
Hyödyksi‐asemille.
Vapautuksia voidaan antaa vain asumiskelvottomille kiinteistöille.

Asiakastyytyväisyys
2. Lisäpalvelut
a) Taksaan sisältyvät palvelut

Lisäsäkit, jätehuoltomääräysten vastaiset
astiat tyhjennetään taksan mukaista
lisämaksua vastaan.

Ohjaava hinnoittelu
käytössä / Ei käytössä

Lisäsäkeille on määritelty jätetaksaan oma hinta.
Normaalista noutorytmistä poikkeavat tyhjennykset hinnoitellaan
erikseen.
Jätehuoltomääräysten vastaiset astiat hinnoitellaan erikseen.
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Palvelu
b)

Erillisestä maksusta
tarjottavat palvelut

Taso

Mittarit

Huomiot

Vähintään kolmen asuinhuoneiston
kiinteistöjen kuivajäteastiat pestään
automaattisesti vähintään kerran vuodessa
ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. Mikäli
kiinteistö sijaitsee pesuauton reitillä,
voidaan astianpesu suorittaa myös
paritaloille tai omakotitaloille vastaavasti.

Tarjotaan / ei tarjota

Jäteastioiden pesu suoritetaan automaattisesti vähintään kolmen
asuinhuoneiston kiinteistöille ja pesuista laskutetaan taksan
mukainen hinta. Taloyhtiö voi myös kieltäytyä pesupalvelusta.

Vähimmäistason ylittävät palvelut tehdään
lisämaksusta (esim. suurikokoisten jätteiden
nouto, muovipakkausten kiinteistökohtainen
nouto ja muut mahdolliset palvelut).

Tarjotaan / ei tarjota

Vakituiset asuinkiinteistöt ja vapaa‐ajan
asunnot ovat kattavasti asiakasrekisterissä.

Jätehuoltoon liittyneiden
kiinteistöjen
liittymisprosentti

3. Rekisterit ja laskutus
a)

kiinteistökohtainen
keräys

b)

aluekeräyspiste‐
asiakkaat

Laskutus on toimivaa.

Jätelautakunta ylläpitää omaa kuljetusrekisteriä, jota päivitetään
jäteyhtiön asiakastietojen perusteella. Jätelautakunta hyväksyy
jätelain mukaisesti jätetaksan, jonka mukaan jätemaksut
määrätään. Jäteyhtiö hoitaa laskutuksen jätelautakunnan
päätöksen mukaisesti.
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Palvelu

Taso

Mittarit

1. Asemien lukumäärä

Yksi / kunta

On joka kunnassa / Ei ole

2. Aukioloaika

Aukioloaika perustuu asukasmäärään
seuraavasti (minimi):

Huomiot

Miehitetyt Hyödyksi‐asemat

Aukioloajat / viikko
< 5 000 as.

5 h/vko

5 000 – 10 000 as.

10 h/vko

> 10 000 as.

20 h/vko

Jokainen Hyödyksi‐asema on auki klo 16
jälkeen vähintään 1h/viikko.
Lauantaiaukioloa tarjotaan kesäaikana siten,
että vähintään 2 Hyödyksi‐asemaa on
avoinna lauantaina vähintään kaksi tuntia
sekä Imatran seutukunnalla (Imatra,
Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti) että
Lappeenrannan seutukunnalla
(Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja
Taipalsaari).
Kausivaihtelut huomioidaan Hyödyksi‐
asemien aukioloajoissa siten, että kesällä
tarjotaan tarvittaessa ylimääräisiä
aukioloaikoja. Kesäaikana Hyödyksi‐asema
on auki vähintään kerran viikossa klo 18
saakka.

Lauantai aukioloajat,
kpl/vuosi

Toteutunut / ei
toteutunut

Kesäaukioloajat suhteessa
talviaukioloaikoihin
Asiakastyytyväisyys

Aukioloaikoja suhteutetaan säännöllisesti myös kävijämääriin ja
tarpeen mukaan aukioloaikoja lisätään tai vähennetään
alittamatta kuitenkaan asukasmäärään perustuvaa mimini
aukioloaikaa.
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Palvelu

Taso

Mittarit

Huomiot

3. Vastaanotettavat jätteet

Hyödyksi‐asemilla otetaan vastaan
vähintään seuraavat jätteet:
‐
pienmetalli ja romumetalli
‐
suurikokoiset jätteet, kuten
huonekalut
‐
rakennusjätteet
‐
puutarhajätteet
‐
lasipakkaukset
‐
tuottajayhteisöjen kanssa tehtyjen
sopimusten mukaiset jätteet
(paperi, kartonkipakkaukset, SER)
‐
energiajäte
‐
kestopuu
(pl. kreosoottikyllästetty puu)
‐
kotitalouksien tietosuojapaperi
‐
koti‐ ja maatalouksien vaaralliset
jätteet (pienerät, kerralla
max. 200 l)
‐
asbestin pienerät pakattuna
Suuremmilla Hyödyksi‐asemilla otetaan
vastaan erikseen lajiteltuna myös:
‐
kipsijätteet
‐
muovijätteet
‐
kiviainesjätteet

Vastaanotettavat
jätejakeet / asema tai
muu helposti
saavutettava
vastaanottopiste

Hyödyksi‐asemien vastaanottokapasiteetti on mitoitettu
pääasiassa kotitalouksien jätteiden pienerille, eli enintään
henkilöauton peräkärri‐ tai pakettiautokuormille. Tätä suurempien
jäte‐erien vastaanotosta sovitaan tapauskohtaisesti EKJH:n kanssa.

4. Henkilökunta

Mikäli Hyödyksi‐asemalla ei voida vastaanottaa jotain kyseistä
jätejaetta, voidaan vastaanottopaikaksi osoittaa joku muu,
vähintään yhtä helposti saavutettava vastaanottopiste esimerkiksi
puutarhajätteille, vaarallisille jätteille tai tuottajayhteisöjen
vastuulle kuuluville jätejakeille.
Hyödyksi‐asemilla ei oteta vastaan lääkejätteitä (vastaanotto
apteekeissa ja mobiilikeräyksissä) eikä renkaita.
Puutarhajätteiden vastaanottoon voidaan osoittaa myös muu
lähellä sijaitseva piste.
Hyödyksi‐asemien lajitteluvalikoima suhteutetaan asemien kävijä‐
ja jätemäärien mukaan siten, että kutakin erikseen lajiteltavaa
jätejaetta saadaan riittävä kertymä kustannustehokkuuden
kannalta.
Asbestijätteen luvallinen vastaanottopaikka on Kukkuroinmäen
käsittelykeskus.
Hyödyksi‐asema voidaan hoitaa myös ostopalveluna ja
mahdollisuuksien mukaan aukioloaikoja voidaan täydentää myös
automatisoidusti ilmaan henkilökuntaa (kamera‐ ja kulunvalvonta).

Jätteiden vastaanottoon on riittävästi
asiantuntevaa henkilöstöä.

Vaaralliset jätteet:
1. Vastaanottopisteet
a)

Vastaanottopisteiden
lukumäärä

b)

Aukioloaika

Vähintään 1 / kunta
Lääkejätteiden vastaanotto sovitaan
apteekkien kanssa

Vastaanotto on joka
kunnassa / ei ole.

Jätteitä vastaanotetaan Hyödyksi‐asemilla
asemien aukioloaikoina.

Vaarallisten jätteiden
vastaanottoajat / vko

Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan vähintään kerran viikossa.
Aukioloaikaan sisältyy lauantai tai klo 16 jälkeistä ilta‐aukioloa,
jolloin loma‐asukkaiden tarpeet tulee huomioitua.
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Palvelu
c)

Täydentävät keräykset

Taso

Mittarit

Järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten
toimijoiden kanssa täydentämään vakituista
vaarallisten jätteiden vastaanottoverkostoa.

Järjestetään / ei järjestetä

Lääkkeiden vastaanotto on ohjattu
apteekkeihin.

Huomiot

Täydentävien
keräyspysäkkien määrä,
kpl / vuosi

Hyötyjätteet:
1. Kiinteistökohtainen keräily

Keräys järjestetään vähintään
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Keräys järjestetty / ei
järjestetty.

(keräyspaperi,
kartonkipakkaukset,
muovipakkaukset,
lasipakkaukset ja pienmetalli)

Paperinkeräys on paperintuottajien vastuulla.
Pakkausjätteiden (kartonki‐, muovi‐, metalli‐ ja lasipakkaukset)
siirtyessä tuottajayhteisöjen vastuulle, jätehuoltomääräysten
mukainen kiinteistökohtainen keräys rahoitetaan joko
astiakohtaisilla tyhjennysmaksuilla tai perusmaksuilla, mikäli
tuottajat eivät suorita kiinteistökohtaista keräystä.
Muovipakkausten keräystä tarjotaan ensi vaiheessa Imatran ja
Lappeenrannan taajama‐alueilla.

2. Ekopisteet
a)

kattavuus

b)

lajittelumahdollisuus

strategian ja hyväksytyn suunnitelman
mukaisesti
‐ lasipakkaukset
‐ pienmetalli
‐ kartonki
‐ muovipakkaukset
‐ tuottajayhteisöjen järjestämät
hyötyjätteet (paperi)

Asiakastyytyväisyys

EKJH täydentää Rinki Oy:n tuottajavastuun alaista keräystä omilla
keräyspisteillä ja ‐astioilla.
EKJH täydentää Rinki Oy:n järjestämää muovipakkausten
keräysverkostoa niin, että joka kunnassa on vähintään yksi
keräyspiste muovipakkauksille.
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Palvelu
c)

sijainti

Taso

Mittarit

Huomiot
Ekopisteiden hoidossa käytetään tarvittaessa
yhteistyökumppaneita.

Täydennetään Rinki Oy:n ylläpitämää
ekopisteverkostoa, jotta myös haja‐
asutusalueella on palvelut saatavilla.

Roskaantumisen estämiseksi käytetään tarvittaessa
kameravalvontaa.

Muut jätteet:
1. Puutarhajätteet

Jokaisessa kunnassa on järjestetty pysyvä
vastaanottopiste.

Järjestetty / ei ole
järjestetty, kpl/kunta

Puutarhajätteiden vastaanotto järjestetään asumisessa syntyvän
jätteen osalta.

Puutarhajätteiden vastaanottoa voidaan
täydentää sesonkiaikoina keräyskierroksilla.

2. Kannot

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa on
vastaanotto

3. Ylijäämämaat

Kukin kunta osoittaa alueellaan
vastaanottopaikan asumisessa syntyville
ylijäämämaille.

Kunnat järjestävät omana toimintana, ei kuulu jäteyhtiön
vastuulle.
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Palvelu

Taso

4. Tuhkat

Julkisten laitosten lämpökeskusten ym.
tuhkat voidaan ottaa vastaan
Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa
tutkittuina ja hyväksyttyinä.

5. Pilaantuneet maat (pienerät)

Vastaanotto on järjestetty kaikilla Hyödyksi‐
asemilla esim. pienissä öljyvahingoissa
syntyneille maille < 0,5 m3

6. Saostus‐ ja umpikaivolietteet,
pienpuhdistamolietteet,
maasuodattimien lietteet ja
käymäläjätteet

Jokaisella kunnalla on määritelty
menetelmä käsittelyyn/
vastaanottopaikkaan. Käytössä on
toistaiseksi sopimusperusteinen
jätteenkuljetus jätelautakunnan päätökseen
perustuen.

7. Eläinperäiset jätteet
(ruokajäte)

Ohjeistetaan erikoistapaukset, jos vaativat
muuta kuin nykyisen kompostoinnin tai
erityisjätekäsittelyn.

Mittarit

Huomiot
Jätehuoltomääräyksissä säädetään asuinkiinteistöjen tuhkista.

Vastaanotetaan /
ei vastaanoteta

Tuoja antaa tiedot pilaantumislähteestä ja tavasta käsittelyä ja
laskutusta varten.

Jätehuoltomääräyksissä säädetään tyhjennystiheydestä sekä
kirjanpidosta.

Voidaan käsitellä / ei
voida

Kunnan vastuulla oleva ruokajäte voidaan käsitellä nykyisessä
laitoksessa.
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Palvelu

Taso

8. Terveydenhuollon ja muiden
julkisten laitosten jätteet

Kuntien vastuulla oleville
terveydenhuollonjätteiden vastaanotto ja
käsittely hoidetaan joko omana tai
ostopalveluna.

Mittarit

Huomiot

Tietosuojamateriaalille varmistetaan
turvallinen hävitys.

9. Asbesti

Otetaan vastaan Kukkuroinmäen
käsittelykeskuksessa ohjeiden mukaan
pakattuna.

10. Kyllästetty puu

Asumisessa syntyville pienerille on
järjestetty tuottajayhteisön maksuton
vastaanotto jokaisella jäteasemalla sekä
Kukkuroinmäen jätekeskuksessa. Maksuton
vastaanotto ei koske yrityskäyttöön
tarkoitettua kreosoottikyllästettyä puuta,
kuten ratapölkkyjä ja sähköpylväitä.

Asbestijätteet on toimitettava Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen
pakattuna. Ohjeiden vastaisesti toimitetuista asbestikuormista
peritään lisämaksu.

On järjestetty /
ei ole järjestetty, kpl
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Palvelu

Taso

Mittarit

Huomiot

Tiedotus ja neuvonta:
1. Tiedotus ja operatiivista
toimintaa tukeva neuvonta

Esim. tiedotteet, oppaat, kampanjat, messut, kesäasukkaat,
kompostointi valistus, kuivakäymälätietous

1 neuvoja/50 000‐80 000 asukasta kohden
Asukkaat tuntevat kunnan vastuulla olevat
jätteet, hyötyjätteet ja vaaralliset jätteet.

Neuvontatyötä voidaan tehdä myös ostopalveluna.

Asukkaat tunnistavat jätteiden
ympäristövaikutukset.
Huolehditaan tuottajayhteisöjen kanssa
sovitusta neuvonnasta.

2. Valistus

Huomioidaan vieraskieliset ja maahan
muuttajat ja loma‐asukkaat.

3. Jätteen synnyn ehkäisy

Tuotetaan materiaalia ja järjestetään
valistusta ja neuvontaa.

Valistusmateriaalia välitetään eri kielille käännettynä.

Tuotettujen esitteiden
ym. määrä
Valistus‐ ja
neuvontatilaisuuksien
määrä / vuosi
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Tiedot palvelupisteistä

(syyskuu 2017)

Kukkuroinmäen käsittelykeskus
Hulkonmäentie 130, 54190 Konnunsuo (Lappeenranta)

Hyödyksi-asemat
Kunta

Hyödyksi‐aseman nimi

Osoite

Imatra
Lappeenranta
Lappeenranta
Lemi
Luumäki
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti
Savitaipale
Taipalsaari

Imatran Hyödyksi‐asema
Toikansuon Hyödyksi‐asema
Ylämaan Hyödyksi‐asema
Lemin Hyödyksi‐asema
Taavetin Hyödyksi‐asema
Särkisalmen Hyödyksi‐asema
Änkilän Hyödyksi‐asema
Myllyntaustan Hyödyksi‐asema
Peijonsuon Hyödyksi‐asema
Taipalsaaren Hyödyksi‐asema

Harakankuja 1, 55410 Imatra
Palosuonkatu 20, 53100 Lappeenranta
Varikkotie 5, 54410 Ylämaa
Vainikkalantie 128, 54710 Lemi
Tainantie 23, 54500 Taavetti
Puhdistamontie 19, 59310 Särkisalmi
Sorrontie / Karjalantie 2762, 58800 Rautjärvi
Myllärintie 4‐6, 56100 Ruokolahti
Kiesiläntie 275, 54800 Savitaipale
Rauhamäentie 1, 54920 Taipalsaari

Ekopisteet
Ajantasaiset tiedot sekä Etelä‐Karjalan Jätehuollon sekä Rinki Oy:n ekopisteistä löytyvät Internet‐sivuilta www.ekjh.fi, kierrätys.info ja
rinkiin.fi

Aluekeräyspisteet (kuivajätteen alueelliset vastaanottopaikat)
Ajantasaiset tiedot aluekeräyspisteistä löytyvät Internet‐sivulta www.ekjh.fi ja kierrätys.info.

