Kotitalouksien lajitteluopas

Kodin jätepiste
Poltettava jäte
Pienet määrät omaan jäteastiaan (palakoko alle 1 m x 1 m), isot erät lajittelupihoille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

likainen paperi, pahvi ja kartonki
muoviset ämpärit, kanisterit, lelut jne.
pakkaukset, jotka eivät sovellu pakkausjätteiden keräykseen
tekstiilit, vaatteet ja kengät, jotka eivät sovellu poistotekstiilien keräykseen
tulipesien tuhkat ja tupakantumpit jäähtyneinä ja tiiviisti pakattuna suljettuun pussiin
lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) tiiviisti pakattuna suljettuun pussiin
pienet peilin ja lasin kappaleet sekä posliini- ja keramiikka-astiat
lahjapaperit
styroksi, polyuretaani, vaahtomuovi ja kevytpeitteet
hehkulamput

Ethän laita kotiroskikseen koskaan metalli- ja elektroniikkaromua
tai vaarallisia jätteitä esim. paristoja tai loisteputkia.
Löydä oikea paikka jätteille jätehausta: www.vestia.fi
Kokeile nyt myös kuvajätehakua!

Biojäte

Poltettavasta
jätteestä syntyy
sähköä ja
kaukolämpöä.
Biojätteestä
multaa ja
biokaasua!

Biojätteet laitetaan kompostoriin tai biojäteastiaan.
•
•
•
•
•

ruoantähteet
vanhentuneet elintarvikkeet
hedelmien ja vihannesten kuoret
kahvin- ja teenporot suodattimineen
pienet määrät talouspaperia ja lautasliinoja

Lajittelethan biojätteen vain joko ruskeaan Bioska+ - tai
Kotikompostipussiin, sanomalehdestä taiteltuun pussiin,
ikkunattomaan kirjekuoreen tai tyhjään jauho- tai paperipussiin!
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Biojätteisiin
ei kuulu muovi,
kartonki, öljyt tai
nestemäiset
paistorasvat!

Ekopisteet ja taloyhtiöiden erilliskeräys
Keräyspaperi
•
•
•
•
•

sanoma- ja aikakausilehdet
kirjekuoret (myös ikkunalliset)
mainosposti
kirjat kannet irrotettuina (kannet poltettavaan jätteeseen)
kopiopaperit

Lasipakkaukset
• tyhjät lasipakkaukset
(poista korkit, kaulusrenkaita ei tarvitse poistaa)

Paperin joukkoon eivät kuulu
pahvi, kartonki,
pehmopaperi, ruskea paperi,
paperikassit, lahjapaperit tai
likainen ja märkä paperi!

Pakkauslasiin eivät kuulu
posliini, keramiikka,
ikkuna-, peili- tai laminoitu lasi,
energia- tai energiansäästölamput, lääkelasi tai
kuumuutta kestävä lasi!

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 ja kuivat muovipakkaukset
• Rinki Oy kerää muovipakkauksia osalla ekopisteitä. Tarkista
pisteet: www.kierrätys.info

Pienmetalliin eivät kuulu
sähkö- ja elektroniikkalaitteet!

Kartonkipakkauksiin eivät
kuulu likainen tai märkä
kartonki tai muovi! Huuhtele ja
kuivaa pakkaukset.

Uusi jätelaki
lisää taloyhtiöden
erilliskeräysvelvoitteita. Lisätietoa
sivulla 5.
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Lajittelupihat
Vaarallinen jäte
Vaarallisia jätteitä ei kannata säilöä kotona. Tuo vaaralliset jätteet veloituksetta lajittelupihalle
mahdollisimman usein. Jos epäilet jätteesi olevan vaaraksi ihmisille ja ympäristölle, tuo jäte aina
vaarallisen jätteen keräykseen.

öljynsuodattimet*

akut*
kodin kemikaalit

• kodin siivous- ja puhdistusaineet
• aerosolipullot (sisältää aerosolia, esim. deodoranttija hiuslakkapullot)
• kosmetiikka (esim. kynsilakat, permanenttiaineet)
• torjunta-aineet*

loisteputket
maalit*
• maalit
• lakat
• liimat

Vanhat ja
käytöstä poistuneet
lääkkeet
kierrätetään
apteekkiin!

paristot

• Muista teipata navat!
• Voit viedä paristot myös useisiin kauppaliikkeisiin.

• öljynsuodattimet
• öljyiset rätit
• trasselit

öljyt*
•
•
•
•

jäteöljy
jäähdytin- ja jarrunesteet
polttoaine
bensiini

muut vaaralliset jätteet*

• asbesti
• hapot ja emäkset
• liuottimet, esim. tärpätti, tinneri ja
asetoni
• lannoitteet
*Katso tähdellä merkittyjen jätteiden
tuontirajat sivulta 5.

Sähkö- ja elektroniikkaromu
Voit tuoda sähkö- ja elektroniikkaromun veloituksetta lajittelupihoille. Käytöstä poistettuja laitteita otetaan vastaan myös useimmissa laitteita myyvissä kaupoissa.
• kaikki laitteet, joissa on akku, töpseli tai paristo (Huom! Poista akut ja paristot laitteista.)

SER-lamput
•
•
•
•
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energiansäästölamput
HID-lamput (kaasupurkauslamput)
LED-lamput
xenon-polttimot

Valkoromu
•
•
•
•

liedet
pesukoneet
sähkökiukaat
lämminvesivaraajat

Lajittelupihat
Puu

Kartonki

• puurakenteet
• lastulevyt, vanerit
• maalattu ja pinnoitettu puu

• isommat pahvilaatikot

Kyllästetty puu

•
•
•
•
•
•

• kyllästetty puu
• terassilaudoitukset

Lajiteltava jäte
•
•
•
•
•

huonekalut, runkopatjasängyt
kattohuopa
mineraalivillat
ikkuna-/tasolasi
pvc-muovi (esim. rakennusputket,
muovimatot)
• lasi- ja hiilikuitu (esim. sukset)

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

Kipsi
• kipsilevyt ja niiden kappaleet, esim.
Gyproc
Rakennusjäte

Puutarhajäte
•
•
•
•

puiden ja pensaiden lehdet
risut ja oksat
haravointijäte
Huom. ei puiden kantoja!

Metalli
tyhjät aerosoli- ja maalipurkit
polkupyörän rungot
kaikki metallilajit
metalliesineet
pellit
raudoituksen metallijätteet

Muovipakkaukset
• kuivat ja puhtaat muovipakkaukset

Poltettava jäte
• Isommat erät poltettavaa
jätettä voit tuoda lajittelupihoille
(palakoko alle 1 m x 1 m).

Poistotekstiilit

UUSI!

• käyttökelvottomat, kuivat ja puhtaat
vaatteet ja kodin tekstiilit tiiviisti
suljettuun muovipussiin pakattuna.
• Nämä EIVÄT kuulu
poistotekstiileihin: alusvaatteet,
sukat, sukkahousut, kengät, laukut,
vyöt, matot, peitot, pehmusteet,
pehmolelut, tyynyt tai kosteat,
homeiset, vahvasti haisevat tai
tekstiilituholaisia sisältävät tekstiilit.
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Jätteiden vastaanottorajoitukset
Vaarallisten jätteiden määrät

Näitä jätteitä emme vastaanota

Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan lajittelupihoilla
enintään kohtuullinen määrä:
• jäteöljyä 50 litraa (pakattuna max. 30 l astioihin)
• polttoöljyä 50 l (pakattuna max. 30 l astioihin)
• öljynsuodattimia 10 kpl
• akkuja 10 kpl
• maaleja ja lakkoja 20 kg
• torjunta-aineita 5 kg

•

Asbestia vastaanotetaan lajittelupihoilla ainoastaan
silloin, kun paikalla on henkilökuntaa (max. 20 kg tiiviisti pakattuna ja suojattuna).
Lannoitteita vastaanotetaan kotitalouksilta vain Ylivieskan jätekeskuksessa max. 25 kg. Maataloudessa syntyvien jätteiden osalta ota yhteyttä: Vestia Yrityspalvelut
Oy, p. 08 410 8701 / info@vestiayrityspalvelut.fi.
Yli 0,5 kg litiumakkuja vastaanotetaan vain Ylivieskan
lajittelupihalla.

•
•

Ammukset, räjähtävät kemikaalit ja esineet
(esim. ilotulitteet): Ilmoita ammuksista, räjähteistä ja aseista aina oman paikkakuntasi poliisille, josta saat toimintaohjeet. Älä vie ammuksia, aseita tai
räjähteitä etukäteen ilmoittamatta poliisiasemalle.
Toimita käyttämättä jääneet hätäraketit ja ilotulitteet ensisijaisesti myyjille ja maahantuojille, kysy
palautusmahdollisuudesta jo ostovaiheessa.
Autojen ja muiden moottoriajoneuvojen renkaat:
Toimita renkaat rengasliikkeeseen.
Lääkkeet: Toimita vanhentuneet ja yli jääneet
lääkkeet apteekkiin suljetussa läpinäkyvässä pussissa. Satunnaiset ja määrältään vähäiset lemmikkieläinten lääkejäämät (esim. kissojen ja koirien
matolääkkeet) voit viedä myös apteekkiin. Hyötyeläinten lääkinnän jätteet puolestaan kierrätetään
lajittelupihoille henkilökunnan palveluaikoina.

Suuremmat määrät vaarallisia jätteitä vastaanotetaan
Ylivieskan jätekeskuksessa.

Mitä tarvitsee tietää jätelakimuutoksesta?
Jätelaki uudistui 2021 ja sen päätavoitteena on nostaa jätteiden kierrätysastetta. Vestian toimialueella tämä tarkoittaa kotitalousjätteen lajitteluvelvoitteen vaiheittaista lisääntymistä.
Kaikki Vestian toimialueen taajama-alueiden taloyhtiöt, joissa väh. 5 huoneistoa:
• Minimivaatimuksena kartonki-, lasi- ja muovipakkausten, metallin ja biojätteen erilliskeräyksen järjestäminen
• Biojätteen erilliskeräys on aloitettava viimeistään heinäkuussa 2022.
• Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kompostointi lämpökompostorilla.
• Pienmetallin ja pakkausjätteiden erilliskeräys on aloitettava viimeistään heinäkuussa 2023.
Ylivieska (ainoa yli 10 000 asukkaan taajama Vestian alueella):
• Biojätteen keräys on aloitettava kaikilta taajama-alueen kiinteistöiltä, myös omakotitaloista, viimeistään heinäkuussa 2024.
• Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on kompostointi lämpökompostorilla.
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Jätteiden vastaanottopisteet
Ylivieskan jätekeskus
• Ylivieskan jätekeskuksessa vastaanotetaan kotitalous- ja yritysjätteitä.
• Pieneriä tuovia henkilö- ja pakettiautoasiakkaita palveleva lajittelupiha on avoinna ma-pe klo 8-17 ja touko- ja
lokakuussa la klo 8-13.
• Raskaan kaluston vaaka-asema on avoinna ma-pe klo 8-17.
• Asiakaspalvelumme ja laskutus ovat avoinna ma-pe klo 8-15.30.

Vaihtori
•
•
•
•

Vaihtorille voit tuoda ilmaiseksi käyttökelpoiset tavarat vaihtoon.
Sijaitsee Ylivieskan jätekeskuksessa.
Avoinna ma-pe klo 8-17 ja touko- ja lokakuussa la klo 8-13.
Lue lisää: www.vestia.fi/palvelut/vaihtori

Katso oman
paikkakuntasi lajittelupihan osoitetiedot ja
henkilökunnan
palveluajat: vestia.fi/
lajittelupihalla-asiointi

Kierrätyspäivät
•
•
•
•

Kierrätyspäivillä tuomme jätteen vastaanottopalvelut paikkakunnille, joissa ei ole lajittelupihaa.
Alavieskassa, Kestilässä Merijärvellä ja Piippolassa
kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin
Lue lisää: www.vestia.fi/palvelut/kierratyspaivat

Lajittelupihat
• Lajittelupihojen itsepalvelu on avoinna arkisin ma-pe
klo 10–17.
• Henkilökuntaa on paikalla kerran viikossa tai joka
toinen viikko paikkakunnasta riippuen.
• Itsepalveluaikoina tuodut jätteet maksetaan palveluautomaatilla. Maksutapoina käy pankki- ja luottokortti.
• Laskulla maksaminen on mahdollista henkilökunnan
palveluaikoina
• Itsepalveluaikoina saat tarvittaessa apua asiointiin
etävalvomosta lajittelupihan infopuhelimien kautta.
• Katso lajittelupihojen osoitetiedot ja henkilökunnan
palveluajat: www.vestia.fi/lajittelupihalla-asiointi
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Asiointi lajittelupihalla
1. Ilmoita ja maksa kuorma
Ilmoita ja maksa tuomasi jätteet palveluautomaatilla. Automaatin yhteydessä on infopuhelin, josta saat
tarvittaessa yhteyden palveluneuvojaamme.

4.

2. Aja lajittelupihalle
Puomi nousee suoritettuasi maksun. Aja sisään ja
noudata kiertosuuntamerkkejä.
3. Lajittele jätteet lavoille
Lajittele jätteet ohjeiden mukaisesti. Voit kysyä lajitteluohjeita asiakaspalvelusta infopuhelimen kautta
(palveluautomaatilla ja rakennuksen luona).

5.
i

6.
3.

4. Käytä puristimia
Poltettavalle jätteelle, muoville ja kartongille on puristimet. Käytä puristimia ohjeiden mukaan.
5. Lajittele sähköromu
Lajittele sähköromu rakennuksen vieressä sijaitsevaan konttiin ja rakennuksen katoksessa sijaitseviin
keräyspaikkoihin ohjeiden mukaisesti.
6. Vie vaaralliset jätteet sisälle
Vie vaaralliset jätteet rakennuksen sisälle ja lajittele
ne niille tarkoitettuihin paikkoihin kylttien mukaisesti.
7. Lajittele paperi ja lasipakkaukset
Lajittele paperi ja lasipakkaukset syväkeräysastioihin.
8. Aja ulos
Poistu lajittelupihalta ulosvievää kaistaa pitkin. Puomi nousee automaattisesti ajattuasi riittävän lähelle.

7.
Ulos
8.
i

2.
Sisään
1.

Portti

Kuva on havainnekuva. Katso paikkakuntakohtaiset
lajittelupihakartat: www.vestia.fi/lajittelupihalla-asiointi

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

