
Kotitalouksien lajitteluopas



Kodin jätepiste

Poltettava jäte
Pienet määrät omaan jäteastiaan (palakoko alle 1 m x 1 m), isot erät jätekeskukseen tai 
hyötyjäteasemalle.

• käyttökelvottomat tekstiilit, vaatteet ja kengät
• kartonki ja lahjapaperit
• styroksi, polyuretaani, vaahtomuovi ja kevytpeitteet
• tulipesien tuhkat ja tupakantumpit jäähtyneinä ja tiiviisti pakattuna suljettuun pussiin
• lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) tiiviisti pakattuna suljettuun pussiin
• muoviset ämpärit, kanisterit, lelut jne.
• muovipakkaukset, jos alueellasi ei ole muovinkeräyspistettä
• pienet peilin ja lasin kappaleet sekä posliini- ja keramiikka-astiat
• hehkulamput

Biojäte
Biojätteet laitetaan kompostoriin tai biojäteastiaan. 

• ruoantähteet
• vanhentuneet elintarvikkeet
• hedelmien ja vihannesten kuoret
• kahvin- ja teenporot suodattimineen, teepussit ilman metallia
• pienet määrät talouspaperia ja lautasliinoja

Ethän laita kotiroskikseen koskaan metalli- ja elektroniikkaromua, 
lasijätettä tai vaarallisia jätteitä esim. paristoja tai loisteputkia.

  
Löydä oikea paikka jätteille verkkosivujemme jätehausta: 

www.vestia.fi

Lajittelethan biojätteen vain joko ruskeaan 
Bioska+ - tai Kotikompostipussiin, 

sanomalehdestä taiteltuun pussiin, ikkunattomaan 
kirjekuoreen tai tyhjään jauho- tai paperipussiin!

Poltettavasta 
jätteestä syntyy 

sähköä ja 
kaukolämpöä. 

Biojätteestä 
multaa  ja 

biokaasua!

Biojätteisiin 
ei kuulu muovi, 

kartonki, öljyt tai
 nestemäiset 
paistorasvat!



Hyötyjäteasemille ja Ylivieskan 
jätekeskukseen

Vaarallinen jäte
Vaarallisia jätteitä ei kannata turhaan säilöä kotona. Tuo vaaralliset jätteet hyötyjäteasemalle tai 
jätekeskukseen mahdollisimman usein. Jos epäilet jätteesi olevan vaaraksi ihmisille ja ympäristölle, 
tuo jäte aina vaarallisen jätteen keräykseen!

• akut ja paristot
• loisteputket ja energiansäästölamput
• maalit, lakat ja liimat
• aerosolipullot (sisältää aerosolia esim. hiuslakka- ja deodoranttipullot)
• kosmetiikka (esim. permanenttiaineet, kynsilakka ja kynsilakanpoistoaine)
• jäteöljy (yli 200 l erille kotoa nouto ja käytänteet: www.vestia.fi)
• öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
• jäähdytin- ja jarrunesteet
• liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
• torjunta-aineet
• hapot ja emäkset
• lääkkeet

Sähkö- ja elektroniikkaromu
Voit tuoda sähkö- ja elektroniikkaromun veloituksetta hyötyjäteasemille tai jätekeskukseemme.
Käytöstä poistettuja ja rikkinäisiä laitteita otetaan vastaan myös useimmissa laitteita myyvissä 
kaupoissa.

• laitteet, joissa on töpseli tai paristo
• led-valot

Huonekalut
• sohvat
• runkopatjat
• nojatuolit

TUONTI ON ILMAISTA!

TUONTI ON ILMAISTA!

Voit viedä 
paristot myös 

useisiin  
kauppaliikkeisiin. 

Muista teipata 
navat!

Vanhat ja 
käytöstä poistuneet 

lääkkeet 
kierrätetään 
apteekkiin!

97 % kaikista 
jätteistä 

kierrätetään 
teollisuuden 

raaka-aineeksi tai  
energiaksi!



Hyötyjäteasemille ja Ylivieskan 
jätekeskukseen

Rakennusjäte
Rakennusjäte kannattaa lajitella kuormaan jo kotona, niin purkaminen sujuu hyötyjäteasemalla.

villa
• mineraalivillat (lasivilla, kivi-/vuorivilla)

metalli
• pellit
• raudoituksen metallijätteet

poltettava jäte (palakoko alle 1 m x 1 m)
• styrox
• muoviset pakkausmateriaalit
• laminaatit
• ekovilla
• lakaisujäte
• uretaanilevyt

puu
• puurakenteet
• lastulevyt, vanerit
• maalattu ja pinnoitettu puu ym. 

PVC-muovi
• rakennusputket, muovimatot, vinyylilankut

Metalli
• tyhjät aerosoli- ja maalipurkit
• polkupyörän rungot
• kaikki metallilajit
• metalliesineet
• tyhjät patruunat
(vie käyttämättömät 
patruunat poliisilaitokselle)

asbesti
Toimitettava erikseen ja hyvin pakattuna 
jätekeskukseemme. 

betoni- ja kiviaines
• betoni, tiilet, laatat, sementti, laasti
• lavuaarit ja wc-istuimet

kattohuopa

kipsi
• kipsilevyt ja niiden kappaleet, esim. Gyproc

kyllästetty puu
• kyllästetty puu
• terassilaudoitukset

lasi
• suihkuseinät
• ikkunalasit karmeineen
• tuulilasit

Puutarhajäte
• puiden ja pensaiden lehdet
• risut ja oksat
• haravointijäte

Tilaa meiltä  
vaihtolava
rakennus-
jätteelle!

Puiden kannot 
eivät kuulu 
puutarha-
jätteeseen!

Autonrenkaat 
kierrätetään 

rengasliikkeisiin!



Ekopisteet ja taloyhtiöiden erilliskeräys

Keräyspaperi
• sanoma- ja aikakausilehdet
• kirjekuoret
• mainosposti
• kirjat kannet irrotettuina (kannet poltettavaan jätteeseen)
• kopiopaperit

Pakkauslasi
• tyhjät lasipurkit ja -pullot 
       (kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa) 

Pienmetalli
• säilyketölkit
• pienet metalliesineet (esim. pannut, kattilat, naulat)
• alumiinifoliot ja -vuoat
• pantittomat tölkit
• maalipurkit tyhjänä
• alumiiniset tuikkukynttilän kuoret
• tyhjät aerosolipullot

Kartonkipakkaukset
• pahvipakkaukset
• nestepakkaukset ja kartonkitölkit (myös muovikorkilla olevat)
• voimapaperi ja paperikassit yms.

Muovipakkaukset
• puhtaat muovipakkaukset
• Rinki Oy kerää muovipakkauksia osalla ekopisteitä 
• Tarkista pisteet: www.kierrätys.info

Paperin joukkoon eivät kuulu 
pahvi, kartonki,  

pehmopaperi,  ruskea paperi, 
paperikassit, lahjapaperit tai

likainen ja märkä paperi!

Kartonkipakkauksiin eivät 
kuulu likainen tai märkä 

kartonki tai muovi!

Pienmetalliin eivät kuulu 
sähkö- ja elektroniikkalaitteet!

Pakkauslasiin eivät kuulu
posliini,  keramiikka, 

ikkuna-, peili- tai laminoitu lasi, 
energia- tai  energiansäästö-

lamput, lääkelasi tai 
kuumuutta kestävä lasi!

Kaikki 
kierrätyspisteet 
löydät helposti 
kierrätys.info

-sivulta!



Vestia Oy  | Vestianväylä 80 84100 Ylivieska  | (08) 410 8700 
www.vestia.fi | asiakaspalvelu@vestia.fi

Yhteystiedot

Ylivieskan jätekeskus
Ylivieskan jätekeskus ottaa vastaan kotitalouksissa ja yrityksissä syntyviä jätteitä. Pieneriä tuovia henkilö- ja paketti-
autoasiakkaita palveleva lajittelupiha ja raskaan kaluston vaaka-asema palvelevat arkipäivisin klo 8-17. Touko-
kuussa jätekeskus on auki myös lauantaisin. Asiakaspalvelumme ja laskutus ovat avoinna arkipäivisin klo 8-15.30.

Hyötyjäteasemat
Hyötyjäteasemat vastaanottavat 14 eri omistajakunnassa kotitalouksissa satunnaisesti syntyviä jätteitä. Maksimi-
kuorma jätteille on henkilöauton peräkärry (n. 3 m³). Katso toimipisteidemme ajantasaiset aukioloajat: www.vestia.fi.

Kierrätyspäivät
Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, tuomme hyötyjäteasemapalvelut neljälle paikkakunnalle, joissa ei ole 
vakituista hyötyjäteasemaa. Kierrätyspäivät järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: ALAVIESKA, KESTILÄ, MERIJÄRVI ja 
PIIPPOLA.

Asema Osoite

Haapajärvi Takamaantie 15

Haapavesi Pirkkolantie 42

Kalajoki, Himanka Kannustie 15 

Kalajoki, Meinala Honkirämeentie 2

Kannus Lammasojantie 8

Kärsämäki Kaaritie 9 

Nivala Kokkolantie 200

Oulainen Koiranevantie 1

Asema Osoite

Pyhäjoki Tiirontie 1 

Pyhäjärvi Vaskikellonpolku 10

Pyhäntä Hakasuontie 5

Sievi Meniikkatie 11

Siikalatva, Pulkkila Verstastie 7

Siikalatva, Rantsila Purutie 2

Toholampi Juustotie 10

Ylivieska, jätekeskus Vestianväylä 80

Tuo 
käyttökelpoiset 

tavarat vaihtoon 
Vaihtorille Ylivieskan 

jätekeskukseen!


