
Lajittele näin:

Mihin vien jätteet?

Omaan jätepisteeseen: Taloyhtiön jätepisteeseen:Ekopisteelle:

Kerrostalot, rivitalot 
(yli 10 huoneistoa)

Omakotitalot, pienet taloyhtiöt 
(alle 10 huoneistoa)

Suuremmat jäte-erät, kodinkoneet ja vaaralliset jätteet

Poltettava jäte
Kaikki muovit, vaipat, siteet ja muut 
hygieniatuotteet. Käyttökelvottomat 
tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi, nah-
ka. Likainen ja kierrätyskelvoton pa-
peri, pahvi ja kartonki. Ruoantähteet, 
jos et kompostoi tai asu taloyhtiössä, 
jossa kerätään biojätettä

EI vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, 
lasia ja metallia

Hyödyntäminen:
Poltettava jäte hyödynnetään sähkök-
si ja kaukolämmöksi jätteen polttolai-
toksesta

Biojäte
Ruoantähteet, vanhentuneet elintarvik-
keet, hedelmien ja vihannesten kuoret 
kahvin- ja teenporot suodattimineen, pie-
net määrät talouspaperia tai lautasliinoja

EI nesteitä, muoveja, kartonkia, paisto-
rasvoja ja öljyjä

Hyödyntäminen:
Biojätteestä saadaan energiaa ja multaa 
mädättämällä biojätevoimalassa

Vaarallinen jäte
Maalit, lakat, liimat, jäteöljy, akut, 
loisteputket, energiansäästölamput, 
voimakkaat pesuaineet, liuottimet ja 
muut kemikaalit, paristot, lääkkeet

EI räjähtäviä esineitä tai kemikaaleja! 
Toimita räjähteet poliisille

Huom! Pelaa varman päälle: käsittele 
vaarallisena jätteenä, jos vähänkin epäi-
let, että jätteesi voi olla sellaista!

Lassila & Tikanoja Oyj hakee yli 200 litran 
öljyjäte-erät veloituksetta kotoasi. Tilaa 
nouto numerosta 010 636 6031.

Vanhentuneet lääkkeet voi toimittaa ap-
teekkeihin

Suurempien taloyhtiöiden pihoilta löytyy 
poltettavan jätteen astian lisäksi erillis-
keräysastiat useimmille kierrätettäville 
jätteille. 

Omakotitalojen ainut jäteastia on 
poltettavan jätteen astia. Lisäksi bi-
ojätteelle kannattaa hankia kompos-
tori, jolloin biojätteen voi käsitellä ja 
hyödyntää suoraan omalla pihalla. 
Jos kompostoria ei ole, voi biojätteen 
lajitella poltettavaan jätteeseen.

Pienetkin taloyhtiöt voivat halutessaan 
hankkia erilliskeräysastiat kierrätettäville 
jätteille. Ainoa jätehuoltomääräyksissä 
vaadittu astia on kuitenkin poltettavan 
jätteen astia.

Kaikissa yli kymmenen huoneiston 
taloyhtöissä on astiat poltettavalle 
jätteelle, biojätteelle, pienmetallille, 
pakkauslasille, kartongille ja paperille.

Satunnaisesti syntyviä suurempia (max. henkilöauton peräkärrykuorma) jäte-
kuormia otetaan vastaan hyötyjäteasemilla ja Ylivieskan jätekeskuksessa. Hyöty- 
jäteasemien hinnaston ja aukioloajat löydät verkkosivuiltamme: www.vestia.fi!

Tuo hyötyjäteasemalle tai jätekeskukseen esim. kodinkoneet ja sähkölaitteet, 
puujätteet, metalliromut, piha- ja puutarhajätteet, kyllästetty puu, kaatopaik-
kajäte ja vaaralliset jätteet.

Kartonki
Nestepakkaukset, esim. maito- ja mehu-
tölkit, elintarvikkeiden kartonkipakkauk-
set, Esim. muro- ja keksipaketit, paperi-
pussit ja -kassit

EI paperia, likaista tai märkää kartonkia 
ja muoveja

Hyödyntäminen:
Hylsykartonkia, kierrätyspahvia

Pakkauslasi
Vain lasipullot ja –purkit, kirkkaat ja vä-
rilliset. Huuhtele ja poista kannet

EI posliinia tai keramiikkaa, ikkunalase-
ja, peililasia, laminoitua lasia, hehku- tai 
energiansäästölamppuja, kuumuutta 
kestävää lasia

Hyödyntäminen:
Murskaus maanrakennusaineeksi, kier-
rätys

Pienmetalli
Säilyketölkit, pienet metalliesineet 
(esim. kattilat, pannut), alumiinifoliot 

EI sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Hyödyntäminen:
Metallituotteiden raaka-aineeksi

Keräyspaperi
Kaikki postin kautta tuleva paperi: 
mainokset, lehdet, kirjekuoret, toi-
mistopaperi, puhelinluettelot, kirjat 
(ilman kansia)

EI pahvia tai kartonkia, pehmopape-
ria,  ruskeaa paperia tai paperikasse-
ja, lahjapapereita, likaista tai märkää 
paperia

Hyödyntäminen:
Uusiopaperia

BiojäteBiojäte Pakkaus- 
lasi

MetalliMetalli KartonkiKartonki PaperiPaperi Poltettava jätePoltettava jäte
(ja biojäte, jos  
et kompostoi) (ja muovipakkaukset, jos alueellasi 

on muovinkeräyspiste)

(kompostori)

93 prosenttia jätteistä  
päätyy hyötykäyttöön!

 Kiitos, että lajittelet!

www.vestia.fi

Pakkaus- 
lasi


