
”Jätteiden lajittelu  
säästää luonnonvaroja ja  

ympäristöä!”



Kodin jätepisteeseen

Poltettava jäte
omaan jäteastiaan

”Kaikki kotiroskikseen laitettava 
jäte poltetaan jätteenpoltto- 
laitoksessa Vaasan lähellä ja  

siitä saadaan sähköä ja lämpöä.  
Lue lisää jätteenpolttolaitoksesta:  

www.westenergy.fi.”

Älä laita kotiroskikseen vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, pattereita,  
loisteputkia, metallia tai lasia! Nämä jätteet haittaavat jätteiden polttamista  

ja niille on omat kierrätyspaikkansa! 

Älä laita biojäteastiaan muoveja, kartonkia, paistorasvoja ja öljyjä!

• Vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet
• Käyttökelvottomat tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi ja nahka
• Likainen ja kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki, lahjapaperit
• Kertakäyttöastiat ja –aterimet
• Stryroksi, polyuretaani, vaahtomuovi, kevytpeitteet
• Imurin pölypussit
• Tulipesien tuhka ja tupakantumpit jäähtyneinä ja pakattuina tiiviisti suljettuun pussiin
• Lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) pakattuna tiiviisti suljettuun pussiin
• Ruoantähteet, jos et kompostoi tai taloyhtiössäsi ei kerätä biojätettä
• Muoviset ämpärit, kanisterit, lelut jne.
• Muovipakkaukset, jos alueellasi ei ole muovinkeräyspistettä
• Laminaatti 

Hehkulamput, pienet peilin tai lasin kappaleet, pienet posliiniastiat yms.  
eivät haittaa polttoa merkittävästi, joten voit laittaa nekin jäteastiaasi.

Biojäte
kompostoriin tai biojäteastiaan

• Ruoantähteet
• Vanhentuneet elintarvikkeet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvin- ja teenporot suodattimineen
• Pienet määrät talouspaperia tai lautasliinoja 

 
Jos käytössäsi ei ole kompostoria tai taloyhtiössäsi ei kerätä biojätettä,  
voit laittaa biojätteet poltettavan jätteen astiaan



Ekopisteille ja taloyhtiöiden erilliskeräykseen

Keräyspaperi
paperinkeräykseen

Pienmetalli
metallinkeräykseen

Älä laita paperinkeräykseen pahvia tai kartonkia,  
pehmopaperia, ruskeaa paperia tai paperikasseja,  

lahjapapereita, likaista tai märkää paperia!

Älä laita lasinkeräykseen  
posliinia, keramiikkaa, ikkunalasia,  

peililasia, laminoitua lasia,  
hehku- tai energiansäästö- 

lamppuja tai kuumuutta  
kestävää lasia!

• Lasipurkit ja-pullot, joista 
on poistettu metalliset  
kannet ja muoviset korkit

• Sanoma- ja aikakausilehdet
• Kirjekuoret
• Mainosposti
• Kirjat kannet irrotettuina 

(kannet poltettavaan)
• Puhelinluettelot
• Kopiopaperit

• Säilyketölkit
• Pienet metalliesineet, esim. 

kattilat ja pannut
• Alumiinifolio 

 
Jos metalliesine ei mahdu  
jätepisteen säiliöön  
vie se hyötyjäteasemalle  
tai jätekeskukseen.

Kartonki
kartongin ja pahvin 
keräykseen

Älä laita kartonkiastiaan likaista 
tai märkää kartonkia tai muovia!

Lasipakkaukset
lasinkeräykseen

Älä laita metallinkeräykseen  
sähkö- ja elektroniikkalaitteita!

”Jos alueellasi on Rinki Oy:n ekopiste, jossa kerätään muovia, vie pakkausmuovi muovinkeräykseen! 
Lue lisää Ringistä: www.rinkiin.fi”

• Pahvipakkaukset
• Nestepakkaukset ja 

kartonkitölkit 
esim. maito- ja mehutölkit

• Voimapaperi 
esim. paperikassit yms.



Hyötyjäteasemille ja Ylivieskan jätekeskukseen

Tuo vaaralliset jätteet vähintään kerran vuodessa hyötyjäteasemalle tai Ylivieskan jätekeskukseen! 
Lääkejätteet voit viedä apteekkiin. Paristoja kerätään useimmissa kaupoissa. 
Pelaa vaarallisten jätteiden kanssa aina varman päälle! Jos epäilet jätteesi olevan haitaksi ihmisille tai 
ympäristölle, toimita jäte vaarallisten jätteiden keräykseen!

• Maalit (nestemäinen, tahnamainen)
• Lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Liimat
• Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
• Hydrauliikkaletkut (katko alle 0,5 m:n pituisiksi)
• Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
• Akut ja paristot
• Loisteputket
• Energiansäästölamput
• Voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
• Hapot ja emäkset
• Liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
• Rikkaruohomyrkyt
• Torjunta-aineet
• Vanhat ja käyttämättä jääneet lääkkeet, elohopeakuumemittarit
• Kyllästetty puu

Vaarallinen jäte
jäteasemille (lääkkeet apteekkeihin)

Sähkö- ja elektroniikkaromua on kaikki laitteet, joissa on töpseli tai paristo.  
Voit tuoda sähkö- ja elektroniikkaromun ilmaiseksi hyötyjäteasemalla tai  
Ylivieskan jätekeskukseen. Käytöstä poistettuja ja rikkinäisiä laitteita otetaan  
vastaan myös useimmissa laitteita myyvissä kaupoissa.

Sähkö- ja elektroniikkaromu
jäteasemille ja kauppoihin



Kipsi 
• Kipsilevyt ja niiden kappaleet, esim. Gyproc 

Metalli 
• Pellit
• Raudoituksen metallijätteet

Ikkunalasi
• Tasolasit
• Tuulilasit 

Lämmöneristeet 
• Esim. mineraalivilla

Kyllästetty puu
• Vihreä suolakyllästetty tai  

ruskea kreosiittikyllästetty puu
Muovi ja styroksi

Rakennusjäte
jäteasemille tai tilaa oma lava

Betoni ja kiviainesjäte 
• Betoni-, tiili-, laatta- ym. 

 kiviainesperäinen jäte
Posliinijäte

• Lavuaarit, wc-istuimet
PVC-muovijäte 

• Rakennusputket, muovimatot
Puujäte 

• Puurakenteet 
• Lastulevyt, vanerit
• Maalattu ja pinnoitettu puu ym.

Kattohuopa

Metalliromu
jäteasemille tai 
romumetallin keräykseen

Huonekalut
jäteasemille

Puutarhajäte
jäteasemille tai  
avokompostiin

• Käytöstä poistetut koneet
• Polkupyörän rungot
• Metalliesineet

• Sohvat
• Runkopatjat
• Nojatuolit

• Risut ja oksat
• Lehdet
• Haravointijäte

Remontin ja rakentamisen aikana syntyy hyvin monenlaista jätettä. Kun rakennusjätekuorman la-
jittelee hyvin jo kotona, niin purkaminen hyötyjäteasemalla tai jätekeskuksessa onnistuu helposti.
Suurempaa remonttia varten voit tilata asiakaspalvelustamme jätelavan suoraan omalle pihallesi!

Näin lajittelet rakennusjätteen 



Asema Osoite Avoinna 1.5.-30.9. 1.10.-30.4.

Haapajärvi Takamaantie 15 tiistai klo 14-18 klo 14-17

Haapavesi Pirkolantie 42 torstai klo 14-18 klo 14-17

Kalajoki; Himanka Kannustie 150 tiistai, parittomat viikot klo 14-18 klo 14-17

Kalajoki; keskusta Ouluntie 217 perjantai klo 13-17 klo 13-17

Kannus Lammasojantie 8 perjantai klo 14-18 klo 14-17

Kärsämäki Kaaritie 9 keskiviikko, parittomat viikot klo 14-18 klo 14-17

Nivala Kokkolantie 200 keskiviikko klo 14-18 klo 14-17

Oulainen Koirannevantie 1 torstai klo 14-18 klo 14-17

Pyhäjoki Tiirontie 6 tiistai, parilliset viikot klo 14-18 klo 14-17

Pyhäjärvi Lammasmäentie 40 maanantai klo 14-18 klo 14-17

Pyhäntä Hakasuontie 5 keskiviikko, parilliset viikot klo 14-18 klo 14-17

Sievi Mekaniikkatie 11 maanantai, parilliset viikot klo 14-18 klo 14-17

Siikalatva, Pulkkila Verstastie 7 perjantai, parittomat viikot klo 14-18 klo 14-17

Siikalatva, Rantsila Purutie 2 perjantai, parilliset viikot klo 14-18 klo 14-17

Toholampi Juustotie 10 maanantai, parittomat viikot klo 14-18 klo 14-17

Ylivieska 
(jätekeskus) Vestianväylä 80

maanantai - perjantai klo 8-17

touko- ja lokakuun lauantait klo 8-13

Yhteystiedot
Jätekeskus
Ylivieskan jätekeskus ottaa vastaan kotitalouksissa ja yrityksissä syntyviä jätteitä. Ylivieskan jätekeskuksen vaaka ja lajittelupiha 
palvelevat asiakkaita arkipäivin klo 8-17. Toimisto ja puhelinpalvelu ovat avoinna arkipäivisin klo 8-16.

Hyötyjäteasemat Jätteiden keräyspäivät

Vestia Oy
Vestianväylä 80
84100 Ylivieska

Aukioloajat:
Toimisto ja puhelinpalvelu: ma-pe klo 8-16
Vaaka ja lajittelupiha: ma-pe klo 8-17 ja
lajittelupiha lisäksi touko- ja lokakuun lauantait klo 8-13

www.vestia.fi 
asiakaspalvelu@vestia.fi
Jätekuljetukset, osoitteenmuutokset, laskutus:
Puh. (08) 410 8700
 
Lajitteluneuvonta:
Puh. 044 726 2993

Jätteiden keräyspäivät järjestetään 
keväisin seuraavissa kunnissa:

Kestilä
Piippola
Alavieska
Merijärvi

Keräyspäivillä tuomme hyötyjäte- 
asemapalvelut myös niihin kuntiin,  
joissa ei ole vakituista hyötyjäte- 
asemaa.
Tarkista tarkempi ajankohta ja  
sijainti verkkosivuiltamme tai
kalenteristamme!


