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Kymenlaakson Jäte on perustanut kaksi uutta ekopistettä 

Pertunmaalle 

Kunnassa on nyt yhteensä neljä ekopistettä, joihin asukkaat voivat viedä maksutta 
keräyspaperia, kartonkia, lasipakkauksia ja metallia 

 
Pertunmaan kunnan jätehuoltopalveluista vastaava Kymenlaakson Jäte Oy on perustanut 

Pertunmaalle kaksi uutta ekopistettä. Ne sijaitsevat Lihavanpäässä ja Mansikkamäessä. 

Asukkaat voivat viedä ekopisteille maksutta paperia, kartonkia, lasipakkauksia ja metallia. 

Uudet ekopisteet sijaitsevat Lihavanpäässä ja Mansikkamäessä sijaitsevien 

aluekeräyspisteiden vieressä. Aluekeräyspisteiden loppujäteastiat on tarkoitettu ainoastaan 

vuosimaksun maksaneiden kotitalouksien loppujätteille (=sekajäte). 

Rinki-ekopisteiden lajitteluvalikoima täydentyi paperilla - muovinkeräys tulee 
myöhemmin 

Pertunmaalla on tähän asti ollut kaksi Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n ekopistettä, joten 

Kymenlaakson Jätteen uusien pisteiden myötä ekopisteiden määrä kunnassa kasvoi neljään.  

Rinki-ekopisteiden lajitteluvalikoima täydentyi tammikuun alussa paperinkeräysastioilla. 

Rinki-ekopisteelle on tulossa tänä vuonna myös muovipakkausten keräys. Rinki Oy tiedottaa 

itse sen alkamisajankohdasta. 

Pertunmaan ekopisteet ja niissä tällä hetkellä kerättävät jätteet 

 paperi kartonki metalli lasipakkaukset 

Kirkonkylä, RINKI-ekopiste 

(K-market Karpalo) 

Pertuntie 21, 19430 Pertunmaa 

x x x x 

Kuortti, RINKI-ekopiste 

(ABC Kuortti) 

Mäyrätie 1, 19410 Kuortti 

x x x x 

Lihavanpää 

Kymenlaakson Jätteen ekopiste 

Peruvedentie 24, 19470 Lihavanpää          

x x x x 

Mansikkamäki 

Kymenlaakson Jätteen ekopiste 

Hartolantie 687, 19420 Mansikkamäki 

x x x x 

 

Pertunmaan ekopisteet on tarkoitettu kotitalouksien pakkausjätteille ja keräyspaperille. 

Muita jätteitä ei saa laittaa ekopisteiden keräysastioihin tai jättää astioiden ulkopuolelle. 
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Aluekeräyspisteissä kerätään vain loppujätettä 

Pertunmaan aluekeräyspisteet siirtyivät kunnalta Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi 

vuodenvaihteessa. Pisteissä olevat loppujäteastiat on tarkoitettu niiden kotitalouksien 

loppujätteille (sekajäte), jotka maksavat aluekeräyspisteiden käytöstä vuosimaksun. 

Jäteastioiden ulkopuolelle ei saa jättää mitään jätteitä. Suurikokoiset jätteet ja kotitalouksien 

vaaralliset jätteet tulee viedä Pertunmaan jäteasemalle. 

Aluekeräyspisteitä on tällä hetkellä 27. Kolme pistettä lakkautettiin viime vuoden lopussa, 

koska niiden käyttö oli vähäistä ja koska ne sijaitsivat edelleen toiminnassa olevien 

aluekeräyspisteiden läheisyydessä. 

Aluekeräyspisteiden tyhjennykset ja kunnossapidon hoitaa Kymenlaakson Jätteen 

urakoitsijana Kuljetus ja Jätehuolto Seppo Hynninen Ky, joka on vastannut pisteiden 

kuljetuksista myös aiemmin.  

Aluekeräyspisteisiin liittyvän asiakaspalvelun ja niiden käytön laskutuksen hoitaa 

Kymenlaakson Jäte Oy. Aluekeräyspisteiden käyttäjäksi voi liittyä ja niistä voi antaa palautetta 

verkkolomakkeella osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi tai soittamalla 

Kymenlaakson Jätteen asiakaspalveluun p. 05 744 3474 (arkisin 9-15). 

Aluekeräyspisteiden käyttö jatkuu huhtikuuhun 2025 asti, jolloin kunnassa siirrytään 

kiinteistökohtaiseen loppujätteen keräykseen. 

Lisätietoja Pertunmaan jätehuoltopalveluista löytyy osoitteesta 

www.kymenlaaksonjate.fi/pertunmaa  

 

Lisätiedot medialle: 

Kymenlaakson Jäte Oy:n ekopisteet: kenttäpäällikkö Janne Karhu, p. 040 847 4288 

Pertunmaan aluekeräyspisteet: kuljetuspalvelupäällikkö Mervi Haukkala, p. 044 750 8085 

http://www.kymenlaaksonjate.fi/asiointi
http://www.kymenlaaksonjate.fi/pertunmaa

