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Näin lajitellaan: Lajittelu on 
ympäristöteko! 98 % 
Stormossenin alueen 

jätteistä menevät 
hyötykäyttöön.Kerrostalot, rivitalot (5 asuntoa tai enemmän)

» lasille, metallille, paperille ja paristoille on pihalla 
 omat keräilyastiansa (s. 8)
» ruoantähteet biojäteastiaan (s. 6)
» poltettava jäte omaan astiaan (s. 6)
» vaarallinen jäte hyötykäyttöasemalle (s. 10)
» vie muut jätteet hyötykäyttöasemalle (s. 16)

Omakotitalot, pientalot 
(1 – 4 asuntoa)

» vie lasi, metalli, paperi ja paristot lähimpään 
 ekopisteeseen. Joillakin pisteillä myös kartongin- ja  
 muovinkeräys (s. 8)
» vain yksi jäteastia poltettavalle jätteelle on pakollinen.   
 Sinne lajitellaan myös biojätteet. (s. 6)
» Vapaaehtoisia vaihtoehtoja biojätteen keräykseen:
 • erillinen biojäteastia ja sopimus oman 
  kuljetusyrityksen kanssa
 • oma komposti
 • QuattroSelect nelilokeroinen jäteastia, jossa on oma
  lokero biojätteelle
» vaarallinen jäte hyötykäyttöasemalle (s. 10)
»  vie muut jätteet hyötykäyttöasemalle (s. 16)

Ekopiste

Vapaahtoista: 
Komposti tai 

biojäte 

Kun tavaroiden tuotanto ja kulutus lisääntyy, myös jätemäärät kasvavat. Tuotteiden pitkäikäisyys ja aineettomien elämysten kulutus 
pienentävät jätemääriä. Jätteiden määrän kasvuun voit vaikuttaa omilla valinnoillasi. Stormossenille tulevat jätteet ohjataan 
ensisijaisesti hyötykäyttöön materiaalina ja energiana. Jätteiden lajitteleminen säästää luonnonvaroja ja niistä tuotetaan myös energiaa. 
Vaarallisten jätteiden lajittelulla estetään myrkyllisten aineiden joutuminen luontoon.

»

poltettava 
jäte

paperi metalli lasi paristotbiojäte



Maksut ja jäteastioiden tyhjennysvälit

Lajitteluun 
jää koukkuun!



Ekomaksulla ylläpidetään mm. ekopisteitä, hyötykäyttöasemia, vaarallisen 
jätteen ja metalliromun keräyskampanjoita ja jäteneuvontaa. 
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

1 – 4 asunnon kiinteistöt:
1 henkilö/asunto........................................................................... 36,67 €/asunto/vuosi
2 henkilöä/asunto ........................................................................ 54,99 €/asunto/vuosi
3 tai useampi henkilö/asunto ............................................... 67,60 €/asunto/vuosi
(Laskutusperusteena on asunnon henkilölukumäärä 1. 1.)

Kiinteistöt joissa on 5 tai useampi..................................... 51,57 €/asunto/vuosi
asunto ja kiinteistöt joissa vähemmän
asuntoja, mutta jäteastia paperille, lasille
metallille ja paristoille (myös nelilokeroastiat). 

Vapaa-ajan asunnot .................................................................... 11,31 €/vuosi

Jätteet noudetaan kiinteistöltä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat 
jäteastiaan. Eri jätteiden jäteastiat tyhjennetään vähintään seuraavin 
määräajoin:

KOTITALOUKSIEN JA 
VAPAA-AJAN ASUNTOJEN 
EKOMAKSUT 2018

TYHJENNYSVÄLIT
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ekopisteet,  
hyötykäyttöasemat, 

kampanjakeräilyt, 
neuvonta

Kesäaika  
(1.5.-30.9)

Talviaika  
(1.10.-30.4)

Tyhjennysväli, viikkoja

min.* max. min.* max.

Biojäte 1 2 1 2

Biojäte, syväkeräyssäiliö 1 2 1 2

Poltettava jäte 1 8 (1-2 hlö)
6 (3+ hlö)

2 8 (1-2 hlö)
6 (3+ hlö)

Lasi ja metalli 4 26 4 26

* Kuljetusyrityksen kanssa voidaan sopia tiheämmästä tyhjennysvälistä
** Edellyttää biojätteen erilliskeräilyä/kompostointia

Vakituinen asunto ja vapaa-ajanasunto

Vaasanseudun jätelautakunta
PL 2, 65101 VAASA
puh. 06 325 4206

Ota yhteyttä jätelautakuntaan näissä asioissa:
 

» Hakemus jäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä
» Hakemus lietekaivon pidennetystä tyhjennysvälistä
» Ilmoitus kiinteistön jätteenkuljetuksen keskeytyksestä, kiinteistö on
    tyhjillään yli 3 kk
» Ilmoitus kiinteistön lietteenkuljetuksen keskeytyksestä, kiinteistö on tyhjillään
» Hakemus yhteisen jäteastian käytöstä
» Hakemus maatilan asumislietteiden omatoimisesta käsittelystä (omalla pellolla)



Poltettava jäteBiojäte
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Biojäte on eloperäistä,  
maatuvaa jätettä:

» Ruoantähteet ja pilaantuneet   
 elintarvikkeet

» Hedelmien ja vihannesten kuoret

» Kahvin- ja teenporot, teepussit,  
 suodatinpaperit

» Luut, ruodot, perkeet

» Kasvin osat, kuihtuneet kukat

» Munankuoret, munakennot

» Talouspaperi, lautasliinat

» Kiinteät rasvat

Käytä biojätteen pakkaamiseen 
seuraavia pussivaihtoehtoja:
• sanomalehdestä taiteltu pussi
• paperinen biojätepussi
• tyhjä jauhopussi tai muu paperipussi
• ruskea, hajoava biomuovipussi
   (Bioska+ ja Bioska kotikomposti)

Vinkkejä vaivattomaan kierrätykseen:
• Valuta liemet ja nesteet viemäriin ja 
anna märkien jätteiden kuivahtaa ennen 
biojätepussiin laittamista. Näin astia 
pysyy puhtaana eikä paperipussi hajoa.

• Jähmettynyt rasva käy sellaisenaan 
biojätteeseen. Ruokaöljy pakataan 
tyhjään maitopurkkiin ja laitetaan bio-
jätteeseen.

• Laita biojätepussin pohjalle silputtua 
talouspaperia tai sanomalehteä liikaa 
kosteutta imemään.

Taittele biojätepussi! 

Avaa sanomalehti 
keskiaukeamalta. 
 

Taita yläreunasta 
noin 10 cm:n 
leveä taite.

Käännä lehti 
toisinpäin. 

Taita lehti reunoista 
sisäänpäin kolmeen 
osaan.

2 3 4 5 6Työnnä taitetut 
reunat sisäkkäin ja 
lukitse reuna toisen 
taitteen alle. 

Taita pussiksi 
työntämällä alareuna 
yläreunan taitteen alle.

Biojäte mädätetään Stormossenin biokaasulaitoksella ja siitä tuotetaan biokaa-
sua ja kompostimultaa. Biokaasusta tuotetaan liikennepolttoainetta, sähköä ja 
lämpöä ja kompostimulta myydään viherrakentamiseen. Stormossenin tuottama 
biokaasumäärä riittää 12 paikallisbussin käyttöön Vaasassa ja lisäksi noin 1 000 
henkilöautolle.

Poltettava jäte poltetaan Westenergyn jätevoimalassa Koivulahdessa.  
Jätteestä saadaan kaukolämpöä ja sähköä. Jätteenpolttolaitos tuottaa 1/3 
osaa Vaasan kaukolämpötarpeesta sekä sähköä noin 7 000 kaupunkiasun- 
nolle. Lue lisää www.westenergy.fi.

Muovi- ja kartonkipakkaukset voi myös viedä niille Rinki-ekopisteille, joissa on 
niille keräysastia, lue lisää www.rinkiin.fi.

» Kaikki muovit: pakkaukset, purkit, 
 ämpärit, kanisterit, pussit, kynät, 
 lelut, lääkkeiden kuplapakkaukset

» Kierrätyskelvoton kartonki, pahvi,  
 paperi, lahjapaperit

» Styroksi, polyuretaani, 
 vaahtomuovi, kevytpeitteet

» Kertakäyttöastiat ja -aterimet

» Tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi,  
 nahka

» Vaipat, siteet, hygieniatuotteet

» Imurien pölypussit, lemmikkien  
 kuivikkeet (kissanhiekka, purut  
 jne.)

» Yksittäiset hehkulamput, pienet  
 peilin tai lasin kappaleet, posliini- 
 astiat yms.

» Kodin tulipesien tuhka, tupakan- 
 tumpit jäähtyneinä ja pakattuna  
 tiiviisti suljettuun pussiin

» Biojäte, jos et kompostoi tai sinulla ei 
ole erillistä biojäteastiaa.

»
»

1



Paperi Lasi Metalli
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» Puhdas ja kuiva paperi

» Sanoma- ja aikakauslehdet

» Mainosposti ja esitteet

» Kaikki kirjekuoret niin kodeissa kuin
 toimistoissakin

» Puhelin- ja tuoteluettelot

» Kopiopaperit ja tulosteet, värilliset ja värittömät

» Valkoisesta paperista tehdyt paperikassit

» Pehmeäkantiset kirjat (pokkarit), muut kirjat  
 ilman kansia (Kovat kirjankannet ovat 
 poltettavaa jätettä).

» Muu puhdas paperi
 
» Älä sido paperinippuja narulla tai 
 pakkausteipillä, sillä sidottuja nippuja ei   
 voida käsitellä keräyspaperilaitoksella!   
 Niittejä ja paperiliittimiä ei tarvitse poistaa.  
 Älä heitä muovipussia keräyspaperiastiaan.

» Lasipurkit ja -pullot

» Poista korkit ja kannet. Kaulusrenkaita ja
 etikettejä ei tarvitse poistaa. Huuhtele likaiset
 lasipakkaukset tarvittaessa kylmällä vedellä.

» Purkkien ja pullojen korkit ja kannet ovat
 joko keräysmetallia (metalliset) tai 
 poltettavaa jätettä (muoviset).

Metallipakkaukset

» Säilyketölkit (puhdista tarvittaessa)

» Pantittomat juomatölkit

» Metallikannet, -korkit ja -sulkimet

» Alumiinivuoat, -foliot ja -kannet

» Täysin tyhjät ja kuivatut maalipurkit

» Täysin tyhjät ja paineettomat aerosolipullot

Kotitalouden pienmetalliesineet

» Kattilat ja paistinpannut

» Aterimet, sakset ja käsityökalut

» Muut pienet metalliesineet
 (naulat, ruuvit, helat ym.)

» Alumiiniset tuikkukynttilöiden kuoret

Toimita isot metalliesineet, kuten pyykinkuivaus-
teline, polkupyörät, auton osat, vanteet, metalliset 
öljysäiliöt, koneet ja koneiden osat, hyötykäyttö-
asemalle tai Ekobiiliin. Metalli voi sisältää hiukan 
muita materiaaleja esim. paistinpannu tai sakset.

Paperista valmistetaan sanoma- 
ja pehmopaperia. Paperi kuuluu 
tuottajavastuun piiriin. Lisätietoja 
osoitteesta www.paperinkerays.fi

Lasi puhdistetaan, lajitellaan ja siitä
valmistetaan pulloja ja purkkeja elintarvike-
teollisuuden käyttöön. Osa murskataan ja 
käytetään maanrakentamiseen, esim.
sala-ojahiekkana.

Ekopisteitä ylläpitää RINKI Oy ja Stormos-
sen. Lajitteluohjeet ovat samat kaikilla pis-
teillä. Kaikilla pisteillä on keräysastia lasille, 
metallille, paperille ja paristoille. Muutamalla 
pisteellä kerätään lisäksi kartonkia, muovi-
pakkauksia ja vaatteita.

Metallit murskataan ja lajitellaan esim. 
painon, värin tai magneettisten ominai-
suuksien perusteella. Lajitellut metallit 
paalataan ja sulatetaan metalliharkoiksi 
metalliteollisuuden tarpeisiin.

»

»

» »

Yksittäiset  
esineet posliinia, 

peililasia, kristallia ja 
kuumuuden kestä-

vää lasia poltettavaan 
jätteeseen.



Vaarallinen jäte Paristot
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Irrota keskiaukeman lajitteluopas
ja ripusta se näkyvään paikkaan!



Näin helposti 
lajittelet oikein!

96% Stormossenin 
alueen jätteistä 
hyödynnetään!

Biojäte: 
• Ruoantähteet, pilaantuneet elintarvikkeet
• Hedelmien ja vihannesten kuoret
• Kahvin- ja teen porot, teepussit, 
 suodatinpaperit
• Luut, ruodot, perkeet
• Kasvin osat, kuihtuneet kukat
• Talouspaperi, lautasliinat
• Munankuoret, munakennot
• Kiinteät rasvat

Poltettava jäte:
• Muovi: pakkaukset, purkit, ämpärit, kanisterit,   
 pussit, kynät, lelut
• Kierrätyskelvoton kartonki, pahvi, paperi
• Tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi, nahka
• Vaipat, siteet, hygieniatuotteet
• Imurien pölypussit, lemmikkien kuivikkeet
• Yksittäiset hehkulamput, kahvikupit, peilit
• Styroksi, polyuretaani, vaahtomuovi, kevytpeitteet
• Tuhka jäähtyneenä, tupakantumpit
• Biojäte, jos et kompostoi tai asu taloyhtiössä 
 jossa on biojäteastia



Lasi: 
Ainoastaan pullot ja purkit. Värillä ei ole 
väliä. (huuhtele, poista kannet ja korkit, 
etiketit ja kaulusrenkaat saavat jäädä)  

Paristot: 
Paristot ja pienakut (esim. matkapuhelimista) 

Paperi: 
Puhtaat ja kuivat sanomalehdet, mainokset, 
kirjekuoret, kopiopaperi, luettelot, pokkarit  

Metalli: 
Säilyketölkit, pantittomat juomatölkit, kannet, korkit, 
sulkimet, alumiinivuoat ja -foliot, tyhjät maalipurkit, 
tyhjät aerosolipullot, kodin pienmetalliesineet

13



Irrota keskiaukeman lajitteluopas
ja ripusta se näkyvään paikkaan!
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» Jäteöljyt ja öljyiset jätteet kuten märät trasselit   
 ja öljynsuodattimet

» Loisteputket, energiansäästölamput

» Paristot, pienakut

» Romuakut, akkunesteet, ladattavat akut

» Liuotinaineet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni   
 liuotinpitoiset pesuaineet

» Kovettumattomat maalit, liimat ja lakat sekä   
 puunsuoja- ja kyllästysaineet

» Painekyllästetty puu

» Aerosolipurkit (hölskyy tai pihisee, kyljessä   
 kemikaalien vaarallisuusmerkintä)

» Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet sekä 
 niiden pakkaukset

» Emäksiset pesu- ja puhdistusaineet

» Rikki- ja suolahappo, orgaaniset hapot, 
 kuten etikka- ja muurahaishappo

» Halonisammuttimet, kaasupullot ja muut   
 painepakkaukset

» Uudenvuodentinat

Toimita apteekkiin käyttämättä jääneet ja 
vanhentuneet lääkkeet ja injektioneulat sekä  
elohopeakuumemittarit.

Toimita vaaralliset jätteet hyötykäyttöasemille 
tai ekobiiliin. Paristoille on erillinen astia rivi- ja 
kerrostaloissa ja ekopisteillä. Vaarallisia jätteitä on 
käsiteltävä varoen eikä niitä saa sekoittaa keskenään. 
Pidä ne myös aina lasten ulottumattomissa. Pienikin 
määrä vaarallista jätettä väärässä paikassa on vaaraksi 
ympäristölle ja meille ihmisille, eivätkä ne siksi sovi 
kiinteistöjen omiin jäteastioihin.

Ekobiili ajaa kunnissa keväisin ja kerää m.m. kotita-
louksien vaarallista jätettä. Lisätietoja kampanjasta: 
www.stormossen.fi ja Stormossenin kotiin jaettavasta 
asiakaslehdestä.

Vaaralliset jätteet päätyvät lopulta vaarallisten 
jätteiden käsittelylaitokseen, josta osa ohjataan 
energiahyötykäyttöön. Loput käsitellään niin, 
ettei niistä ole enää vaaraa ympäristölle. Lue 
lisää netistä www.ongelmajate.fi.

»

HUOM! 
Vaarallisten jätteiden 

parhaita keräysastioita ovat 
aineiden alkuperäiset 

pakkaukset – niissä on 
asianmukaiset tiedot ja 

varoitusmerkitkin.

   

Varoitusmerkinnät

Ympäristö-
vaarat

Syttyvä Syövyttävä Krooninen 
terveyshaitta

Hapettava Räjähde Paineen alaiset 
kaasut

 Välitön 
myrkyllisyys

Terveyshaitta

Nämä merkit pakkauksissa kertovat, että aine on vaarallista 
jätettä. EU:n alueella on otettu käyttöön yhdenmukaistettu 
kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS).



Hyötykäyttöasemat

2. 
Näytä asiakaskorttisi

henkilökunnalle. Kortti 
skannataan ja käynti 

rekisteröidään.

3. 
Pura jätteet keräyslavoille. 

Noudata lavojen lajittelu-
ohjeita. Hyötykäyttöaseman 

hoitaja neuvoo sinua 
lajittelussa. 

1. 
Lajittele jätteet 

etukäteen. Näin nopeutat 
käyntiäsi asemalla. 

NÄIN ASIOIT HYÖTYKÄYTTÖASEMALLA:

Kun jätettä on tavallista enemmän tai sille tarkoitettua astiaa ei löydy pihaltasi, toimita se lajiteltuna  
hyötykäyttöasemalle. Stormossenin alueella on 13 hyötykäyttöasemaa, jonne voit viedä hyötyjätteitä ja vaarallista 
jätettä henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai muulla kevyellä kuljetusvälineellä.

»
Muista ottaa asiakaskorttisi mukaan aina asioidessasi hyötykäyttöasemalla. Kaikki kotitaloudet ja vapaa-ajan-
asunnot maksavat vuosittain ekomaksun. Se oikeuttaa asiakaskorttiin, johon latautuu vuosittain kotitaloudelle 6
ja vapaa-ajan asunnolle 2 ilmaista käyntiä.
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Asbestijäte (vain alle 50 l eriä)
Asbesti toimitetaan tiiviisti pakattuna ja merkitään ”Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen 
vaarallista”. Esim. putkieristeet, mineriittilevyt, Vartti-kattolevyt, bitumiliimat ja  
–lujitteet, joustovinyylimatot ym.

Betoni ja tiili
Betoni, tiili, lavuaarit, wc-istuimet, klinkkerit ja kaakelit. 
(Poista hanat ja muoviset wc-kannet.)

Kipsi
Kipsilevyt ja niiden palat 
(ei muovi- tai vinyylitapetilla päällystetyt, ovat loppusijoitettavaa jätettä).

Lasi *
Kirkas ja värillinen lasi, kuten lasipullot ja –purkit (huuhtele, kaulusrenkaat saavat jäädä).

Metalli *
Kaikki metalliesineet, kuten tölkit, purkit, kattopellit, pyörät, auton osat, öljytynnyrit, 
tiskipöydät, ammeet, kiukaat, pyykinkuivaustelineet ym.

Pahvi *
Pahvilaatikot, aaltopahvi, ruskea kartonki ja paperi. (Litistä pakkaukset ja pakkaa  
sisäkkäin, niitit ja teipit saavat jäädä.)

Painekyllästetty puu *
Esim. terassilaudat, hiekka- ja kukkalaatikot, ulkokalusteet.

Paperi *
Kaikki paperi, joka tulee postiluukusta tai jaetaan postilaatikkoon, kuten sanomalehdet, 
aikakausilehdet, mainosposti, kirjekuoret, puhelin- ja tuoteluettelot, pehmeäkantiset 
kirjat, valkoiset paperikassit, kopiopaperit ja tulosteet.

Poltettava jäte
Muovi (ei PVC), styroksi,  likainen pahvi ja paperi
Sohvat, patjat, tekstiilit, nahka, kumi
Pienet määrät kattohuopaa, PVC-muovia, lasikuitua.

Sekalainen puujäte
Puhdas puu (ei painekyllästetty) esim. ovet, 
kalusteet, maalattu ja pintakäsitelty puu, 
tuulensuojalevyt ja vaneri, parketit, trukkila-
vat, betonilaudat (naulat, ruuvit ja helat saavat 
jäädä).

Puutarhajäte *  
(ei vastaanottoa Vetokannaksen asemalla)
Maatuva puutarhajäte kuten lehdet, rikkaruohot, 
ruohonsilppu, naatit, haketetut risut, ylijäänyt omenasato. Puiden ja pensaiden risut, 
oksat ja havut toimitetaan erillään muusta puutarhajätteestä.
Vie rungot, kannot ja juurakot Stormossenin jätekeskukseen.

Sähkö- ja elektroniikkaromu *
Kodinkoneet, sähkötyökalut, kodin elektroniikka ym.

Vaaralliset jätteet *
Luonnolle myrkylliset aineet esim. akut, paristot, energiansäästölamput, loisteputket, 
jäteöljyt, öljyiset jätteet, maali, liima, lakka, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, liuotinai-
neet ym (lue lisää s. 15)

Vaatekeräys *
Käyttökelpoiset, ehjät ja puhtaat vaatteet, kengät ja kodintekstiilit.
Pakkaa muovipusseihin.

Muut
Ikkunalasi, tuulilasi, lasivilla, vuorivilla. 

Stormossenin hyötykäyttöasemalla Koivulahdessa on erilliset astiat tuulilasille, muovi-
pakkauksille ja PVC-muoville.

Suuremmat kuormat kattohuopaa, PVC-muovia ja lasikuitua toimitetaan lajiteltuna jäte-
keskukselle ja punnitaan autovaa´alla.

HYÖTYKÄYTTÖASEMA VASTAANOTTAA
Hyötykäyttöasemalle 

voit tuoda 2 m³ tai sitä 
pienempiä jätekuormia. 

Isommat erät toimitetaan 
suoraan Stormossenin jäte-

keskukselle Koivulahteen.

Tähdellä merkityt * ovat aina ilmaisia kotitalouksille ja vapaa-ajan asunnoille:



Hyötykäyttöasemat kartalla

1. Stormossen
Stormossvägen 56, Mustasaari
Puh. 010 320 7251 / ma – pe 7 – 19
(touko-syyskuu myös la 10 – 14)

2. Vaasa
Sammonkatu 2, Vetokannas
Puh. 010 320 7631 / ma – pe 7 – 19

3. Isokyrö
Tolkintie 15
Puh. 010 320 7662 / ke 12 – 19 
(huhti-lokakuu myös ti 12-19)

6. Maksamaa
Maksamaantie 184
Puh. 010 320 7645 / ke 15 – 19

5. Maalahti
Majorsin metsätie
Puh. 010 320 7658 / ma 12 – 19

4. Korsnäs
Edsvik, Degermoss skogsväg
Puh. 050 358 9124 / ma 12 – 19

Lintuvuori

Botniahalli

Kokkola » 
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2.

m
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Kärklaxv.
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Replotvägen
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7.

Sundom

Sulva
Söderfjärden

ku
nn

an
ra

ja

8.

Sa

7. Raippaluoto
Venetie
Puh. 010 320 7659 / ti 11.30 – 19

8. Sulva
Sulvantie 601
Puh. 010 320 7659 / to 11.30 – 19
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9. Särkimo
Tosplotin ja Kättalotvägenin välissä
Puh. 010 320 7645 / to 15 – 19 
(kesä-elokuu myös la 14-16)

Särkimo

Brudsund
Lövsund

Ö
jskatavägen

Kättalotv. 9.
E12

P
or

in
tie

Lappräntintie

Jokivarsitie

Merikaarrontie

Tr
on

til
an

tie

Kopentie

11.

Vö
yr

in
tie

Larvvägen

Kaurajärventie

Tunisv.

Re
ki

pe
llo

nt
.

12.

13.

Kullasbacken

Ånäs

E8

Eljasusvägen

Rantamaantie
E18

E8

Suvilahti

10. Vikby
Ilveksenpolku 5
Puh. 010 320 7659 / ma 11.30 – 19
(touko-syyskuu myös la 10-14)

11. Vähäkyrö
Kopentie 10
Puh. 010 320 7662 / ma 11 – 19

13. Oravainen
Teollisuustie 8
Puh. 010 320 7645 / pe 12-19
(touko-syyskuu myös la 10-13)

12. Vöyri
Kaurajärventie 30
Puh. 010 320 7645 / ti 12 – 19

Särkimo

Brudsund
Lövsund

Ö
jskatavägen

Kättalotv.

Vaasa / Puutarhajäteasema
Strömberginkatu
Auki touko-lokakuussa
ma, ti, pe 11.30-19, la 10-14

Muista lajitella jätteet
etukäteen!

9.

Ota
asiakaskortti

mukaasi!

10.



Palvelut



Palvelut
Noutopalvelu
Stormossenin noutopalvelu noutaa jätteesi maksusta esim. kylmä- 
laitteet, huonekalut ja jätesäkit. Muista tilata kuljetus hyvissä ajoin 
ennen toivottua noutopäivää!

Vuokraa peräkärry
Sammonkadun hyötykäyttöasemalta voit vuokrata peräkärryn 
jätteiden kuljettamiseen (Vetokannas, Vaasa). 

Vuokraa talkoolava tai avolava
Suursiivous taloyhtiössä tai omakotitalon remppa meneillään? 
Stormossenin siirtolavat on jaettu kolmeen tai neljään osaan, 
mikä mahdollistaa erilaisten jätteiden lajittelun. 

Lisätietoja palveluista www.stormossen.fi
Tilaukset: 010 320 7631 (soita ma – pe klo 9. 00 – 15. 00)

Ekobiili
Ekobiili vastaanottaa maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä, 
sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua. Huom! Viethän 
jätteitä pysäkille vain Ekobiilin ollessa paikalla! Ekobiili ajaa touko- 
kesäkuussa.

Liikkuva hyötykäyttöasema
Toimii kuten tavallinen hyötykäyttöasema, mutta ei ota vastaan 
risuja ja puutarhajätettä. Paikat ja päivät merkitty kalenteriin.

Saariston romunkeräys 
Keräystempaus järjestetään yhtenä viikonloppuna joka kesä, jolloin 
vastaanotetaan metalli-, sähkö-ja elektroniikkaromua saaristosta. 
Tarkempaa tietoa pysäkeistä ja aikataulusta löydät osoitteesta 
www.stormossen.fi ennen kampanjan alkua.

Kompostimultaa myytävänä
Kompostimulta sisältää ruokamultaa, maanparannuskompostia, 
hiekkaa ja turvetta. Sopii käytettäväksi viheralueiden perustukseen, 
esim. nurmikot, perennat, pensaat, puut. Jokainen myyntiin menevä 
erä testataan.

Lukolliset astiat mökkiläisille
Kesämökkiläisten käytettävissä on maksullisia jäteastioita 
poltettavalle jätteelle. Katso tarkemmat ohjeet www.stormossen.fi 
tai soita 010 320 7600.

Ekopisteet
RINKI Oy ja Stormossen ylläpitävät yhteensä noin 130 ekopis-
tettä. Kaikilla pisteillä on keräysastia lasille, metallille, paperille ja 
paristoille. Muutamalla pisteellä kerätään lisäksi kartonkia, muovi-
pakkauksia ja vaatteita.  Lisätietoa lähimmästä ekopisteestäsi saat 
osoitteesta www.kierratys.info tai soittamalla 010 320 7600.

Muistathan liikkuvat palvelumme:

Neuvontapalvelut
Kaipaatko lisätietoja jätehuollosta, 
kiinnostaako vierailu jätekeskuksessa 
tai haluatko tilata neuvontaa tiettyyn 
tilaisuuteen? Soita tai lähetä sähköpostia: 
info@stormossen.fi 010 320 7656

Me neuvomme 
mielellämme, 

kysy lisää: 
ma – pe klo 8 – 16,

puh. 010 320 7656 tai
010 320 7600
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Lajittelun ABC
Akku Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Alumiinivuoat, puhtaat » Metalli, ekopiste
Asbesti, kiinteä Vaarallinen jäte
» Stormossen (toimita erikseen pakattuna)
Aseet, aseen osat, räjähteet » Poliisiasema
Astiat (posliini, keramiikka)
» Poltettava jäte (alle 1 litra)
Auton nesteet (jarru- ja jäähdytinneste,
öljy ja polttoaine) Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema
Auton metalliosat » Metalli,
ekopiste, hyötykäyttöasema
Avaimenperä » Poltettava jäte
Bensiini, diesel Vaarallinen jäte
» Hyötykäyttöasema
Cd-levy, kotelo » Poltettava jäte
Deodorantti (stick ja roll on)
» Poltettava jäte
Elintarvike (pilaantunut) » Biojäte
Eläinten ulosteet (pieneläimet),
häkkien siivousjäte » Poltettava jäte
(suljetussa pussissa)
Energiansäästölamppu Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema tai yli 1000 neliön
päivittäistavarakauppa
Ensiaputarvikkeet » Poltettava jäte
Folio (jogurtin, voi- ja marmeladirasian
kansi) » Metalli, ekopiste
Hammaslanka » Poltettava jäte
Hammastahnatuubi » Poltettava jäte
Hammastikku » Poltettava jäte
Hapot Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Harja (hius-, tiski-, wc-, juuriharja
ym.) » Poltettava jäte
Hautakynttilä, muovia » Poltettava jäte,
Hautakynttilän kansi, metallia
» Metalli, ekopiste
Hehkulamppu (ei energiansäästölamppu)
» Poltettava jäte
Hengityssuoja » Poltettava jäte
Hiekkapaperi » Poltettava jäte
Hiukset » Poltettava jäte
Huonekalut Poltettava jäte, puujäte
» Hyötykäyttöasema
Huopa » Poltettava jäte
Ikkunalasi » Kaatopaikka jäte, hyötykäyttöasema
Ilotulitteet » Liota läpimäräksi ämpärissä 3 vrk » 
Kaatopaikkajäte, hyötykäyttöasema
Insuliinikynä » Poltettava jäte

Insuliinikynän neulat (pakattuna kovaan,  
suljettuun muovipakkaukseen) » Riskijäte,  
hyötykäyttöasema, apteekki
Jogurttipurkki » Poltettava jäte
Sähköjohto Elektroniikka » Hyötykäyttöasema
Joulukuusi, risut » Hyötykäyttöasema tai
poltettava jäte (kysy kuljetusyhtiöltä)
Kaakeli Tiili, betoni » Hyötykäyttöasema,
poltettava jäte (alle 1 litra)
Kaasuhella Metalli
» Hyötykäyttöasema
Kahvipaketti » Poltettava jäte
Kahvin- ja teen porot » Biojäte
Kaiutin, esim. auton  
» Elektroniikka, hyötykäyttöasema
Kalan ruodot » Biojäte
Kalkki » Kaatopaikkajäte, hyötykäyttöasema
Kangas » Poltettava jäte
Kanisteri muovia (esim. öljy), tyhjä,  
» Poltettava jäte
Kansi, metallia (lastenruokapurkin,
kattilan tms.) Metalli » Ekopiste
Kansi, muovia » Poltettava jäte
Kasetti » Poltettava jäte
Kattila » Metalli, ekopiste
Kattohuopa » Hyötykäyttöasema
Kello Elektroniikka » Hyötykäyttöasema
Kelmu (tuore- ja pakkauskelmut,
esim. suklaarasian) » Poltettava jäte
Kemikaalit Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Kengät, kengän liukueste, nauha,
pohjallinen, voide » Poltettava jäte
Keramiikka » Poltettava jäte (alle 1 litra)
Kertakäyttöastiat » Poltettava jäte
Ketsuppipullo » Poltettava jäte
Kiillotusaineet (huonekalut, autot,
hopea, kupari) Vaarallinen jäte » Hyötykäyttö-
asema
Kipsilevy » Hyötykäyttöasema
Kirja, pehmeäkantinen tai ilman kantta  
» Paperi, ekopiste
Kirjan kannet » Poltettava jäte 
Kirjekuoret (kaikki) » Paperi, ekopiste
Kirves » Metalli
Kissanhiekka  
» Poltettava jäte (suljetussa pussissa)
Kiuas (ei tuhkaa ja kiviä)  
» Metalli, hyötykäyttöasema
Kodinkoneet Elektroniikka  

» Hyötykäyttöasema, ekobiili
Kondomi » Poltettava jäte
Kodinelektroniikka (laskin, kello,  
sähköhammasharja, autostereo, puhelin ym.)  
» Hyötykäyttöasema, ekobiili
Kristallilasi » Poltettava jäte (alle 1 litra)
Kukka » Biojäte, oma komposti
Kukkamulta » Poltettava jäte, oma komposti
Kukkaruukku (yksittäiset), muovia/savea  
» Poltettava jäte
Kuoret, vihannekset ja hedelmät  
» Biojäte
Kuumemittari Elektroniikka » Hyötykäyttöasema
Kylmäkalle » Poltettava jäte
Kylpyamme Metalli » Hyötykäyttöasema
Kynsilakka (ei kuivunut) Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema
Kynttilänpätkä » Poltettava jäte
Kynä » Poltettava jäte
Kynän teroitusjäte » Poltettava jäte
Kypärä » Poltettava jäte
Kännykkä Elektroniikka » Hyötykäyttöasema
Kännykän akku Paristot » Ekopiste
Kännykän laturi  
» Elektroniikka, hyötykäyttöasema
Käsineet (kaikki) » Poltettava jäte
Käsivoide, ihovoiteet » Poltettava jäte
Laastari » Poltettava jäte
Lanka » Poltettava jäte
Lannoite » Poltettava jäte (alle 1 litra),
» Hyötykäyttöasema
Lapio, lumikola » Metalli, hyötykäyttöasema
Lasipullo, -purkki » Lasi, ekopiste
Lasivilla (lämpöeriste)
» Kaatopaikka jäte, hyötykäyttöasema
Lasten turvaistuin, babysitteri,
vaunujen istuinosa » Poltettava jäte,
hyötykäyttöasema
Lastenvaunut, babysitteri (runko)
» Metalli, hyötykäyttöasema
Lastulevy Puujäte » Hyötykäyttöasema
Lavuaari, wc-istuin (posliinia)  
Tiili ja betoni » Hyötykäyttöasema
Lehdet (sanoma-, aikakausi-, jne.)  
» Paperi, ekopiste
Leikkikalut (ei paristoa) » Poltettava jäte
Leikkikalut (kiinteät paristot) Elektroniikka 
» Hyötykäyttöasema
Leikkokukat » Biojäte

Letku, muovia, kumia (esim. puutarhaletku)  
» Poltettava jäte
Liima, vesiliukoinen » Poltettava jäte,
muut » Vaarallinen jäte
Liuottimet (tärpätti, asetoni jne.)
Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Loisteputki Vaarallinen jäte
» Hyötykäyttöasema
Luut, lihan » Biojäte 
Lämpökynttilän metalliosa » Metalli, ekopiste
Lääke Vaarallinen jäte » Apteekki
Lääkkeen tyhjä kuplapakkaus » Poltettava jäte
Maali, lakka, petsi, lahonsuoja Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema
Maalipurkki (tyhjä, kansi avattu)
» Metalli, ekopiste, hyötykäyttöasema
Maito- tai mehutölkki  
» Poltettava jäte, kartonkikeräys
Matto (kaikenlaiset) » Poltettava jäte
Meikit » Poltettava jäte
Metalliesineet (isot) Metalli
» Hyötykäyttöasema
Metalliesineet (pienet) Metalli » Ekopiste
Metallipurkit, kattilat Metalli, » Ekopiste
Mikroaaltouuni Elektroniikka  
» Hyötykäyttöasema, Ekobiili
Monot » Poltettava jäte
Munakenno » Poltettava jäte tai Biojäte
Muovailuvaha » Poltettava jäte
Muovit » Poltettava jäte
Muovikukat, silkkikukat ja -puut
» Poltettava jäte
Muovipullo (pesu- ja puhdistusaine)
» Poltettava jäte
Mutterit, ruuvit, naulat
» Metalli, ekopiste
Myrkky (hyönteis-, kasvi-, jne.)
Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Nahka » Poltettava jäte
Naru, köysi » Poltettava jäte
Nitoja Metalli » Ekopiste
Nuuskarasia » Poltettava jäte
Oasis (kukkasieni) » Poltettava jäte
Ompelukone, saumuri Elektroniikka
» Hyötykäyttöasema, Ekobiili
Pahvi » Poltettava jäte, hyötykäyttöasema 
(suuri määrä)



Painekyllästetty puu  
» Vaarallinen jäte, hyötykäyttöasema
Paistorasva, muut ruuanlaittorasvat
ja –öljyt nestemäiset » Biojäte » Pakkaa  
suljettavaan maitopurkkiin.
Pakkaus, paperia tai muovia
» Poltettava jäte
Palovaroitin » Elektroniikka, hyötykäyttöasema
Paperi » Paperi, ekopiste
Paristo, esim. nappi-, sormi- ja
ni/cd Vaarallinen jäte » Ekopiste
Parketti, laminaatti Puujäte
» Hyötykäyttöasema
Partahöylä » Poltettava jäte
Patja (jousi-, sijaus-, vaahtomuovi-
jne.) Poltettava jäte » Hyötykäyttöasema
Patruunoiden tyhjät hylsyt, metalliset
» Metalli, ekopiste,
muut » Kaatopaikkajäte, hyötykäyttöasema
Peili » Poltettava jäte (alle 1 litra), kaatopaikkajä-
te, hyötykäyttöasema
Peittausaine Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Pelti » Metalli, ekopiste, hyötykäyttöasema
Pensseli, tela (kuiva) » Poltettava jäte
Perunalastupussi » Poltettava jäte
Pesukone (astian-, pyykin-)
» Elektroniikka, hyötykäyttöasema, Ekobiili
Pesusieni » Poltettava jäte
Piirtoheitinkalvo » Poltettava jäte
Pikkuhousunsuoja » Poltettava jäte
Pizzalaatikko » Poltettava jäte, kartonki
Pokkari » Paperi, ekopiste
Polkupyörä ja sen osat  
» Metalli, hyötykäyttöasema
Polkupyörän rengas  
» Poltettava jäte, rengasmyyjä
Puhdistusaine (vahva emäs tai
happo) Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Puhelinluettelo » Paperi, ekopiste
Pulkka » Poltettava jäte
Pullo, lasia, pantillinen » Kauppa,
pantiton » Ekopiste
Pullo, muovia » Poltettava jäte
Pussi, muovia, paperia tai kangasta
» Poltettava jäte
Pussinsulkija » Poltettava jäte
Puujäte, käsitelty tai käsittelemätön
(ei kyllästetty) » Puujäte, hyötykäyttöasema
Puutarhajäte Ks. hyötykäyttöasema, s. 17

Puutarhakalusteet, muoviset Poltettava jäte, 
puiset Puujäte tai painekyllästetyt Vaarallinen 
jäte » Hyötykäyttöasema
Purukumi » Poltettava jäte
Pyyhekumi » Poltettava jäte
Pölynimurin pussi, suodatin
» Poltettava jäte
Rengas, ilman vannetta » Palauta rengasmyyjälle
Reppu » Poltettava jäte
Rottinki Puujäte » Hyötykäyttöasema
Ruoantähteet » Biojäte, oma komposti
Ruokaöljyt » Biojäte (pakattuna suljettavaan 
maitopurkkiin)
Ruuvi » Metalli, ekopiste
Rätti » Poltettava jäte
Saappaat, kumisaappaat » Poltettava jäte
Shampoo, hoitoaine, saippua » Poltettava jäte
Shampoopullo » Poltettava jäte
Sanomalehti » Paperi, ekopiste
Sateenvarjo » Metalli
Silikoni, kuivunut » Poltettava jäte,
tuubissa Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Silityslauta, runko » Metalli, hyötykäyttöasema, 
taso » Poltettava jäte
Sinitarra » Poltettava jäte
Spraypullo, tyhjä » Metalli, ekopiste
Spraypullo, ei tyhjä Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema
Styroksi » Poltettava jäte
Sukkahousut » Poltettava jäte
Sukset » Poltettava jäte, hyötykäyttöasema
Sulake » Poltettava jäte
Suodatinpaperi » Biojäte
Sytkäri » Poltettava jäte
Syövyttävä aine Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema
Sädetikku » Metalli
Sähkölaitteet, ladattavat, verkkokäyttöiset  
» Elektroniikka, hyötykäyttöasema
Säilykepurkki » Metalli, ekopiste
Sängyn metallirunko » Metalli, hyötykäyttö-
asema
Talouspaperi » Poltettava jäte / Biojäte
Tamponi » Poltettava jäte
Tapetti ja liisteri » Poltettava jäte
Taulu (kaikki) » Poltettava jäte
Teepussit » Biojäte
Televisio Elektroniikka  
» Hyötykäyttöasema, Ekobiili

Termospullo, muovinen » Poltettava jäte
Terveyssiteet, virtsankarkailusuojat
» Poltettava jäte
Teräsvilla » Metalli, ekopiste
Tietokone Elektroniikka  
» Hyötykäyttöasema, Jupiter, Ekobiili
Tiili, betoni » Hyötykäyttöasema
Tikkataulu » Poltettava jäte
Tina Vaarallinen jäte » hyötykäyttöasema
Toimistotarvikkeet (mapit, kalvot,
kynät, viivottimet) » Poltettava jäte
Tuhkat grillistä, savukkeista, takasta
» Poltettava jäte (pakkaa suljettavaan pussiin)
Tulostin, laserkasetti (tyhjä)  
» Poltettava jäte tai valmistaja
Turvaistuin ja -kaukalo (lasten)
» Poltettava jäte
Tutti » Poltettava jäte
Tuttipullo, muovia » Poltettava jäte
Tuubi, muovia » Poltettava jäte
Tuubi, metallia, korkki kiinni
» Metalli, ekopiste
Tuuletin (sisäkäyttöön) Elektroniikka
» Hyötykäyttöasema
Tuulilasinpyyhin » Metalli, ekopiste
Työkalut, metallia » Metalli, ekopiste
Tölkki (juoma) » Kauppa
Vaahtomuovi  
» Poltettava jäte, hyötykäyttöasema (iso määrä)
Vaatteet käyttökelpoiset » UFF-keräys hyöty-
käyttöasemalla, kirpputorit
Vaatteet käyttökelvottomat
» Poltettava jäte
Vaha (auto-, huonekalu-) Vaarallinen jäte  
» Hyötykäyttöasema
Vahakangas » Poltettava jäte
Vaipat, kosteuspyyhkeet
» Poltettava jäte
Valokuvat, negatiivit, röntgenkuvat
» Poltettava jäte
Valurauta » Metalli, ekopiste
Vaneri Puujäte » Hyötykäyttöasema
Vanupuikot » Poltettava jäte
Vasara » Metalli, ekopiste
WC-kansi » Poltettava jäte
WC- ja talouspaperin pahvirulla
» Poltettava jäte, kartonki
Veitset » Metalli, ekopiste

Verhotanko metallia  
» Metalli, ekopiste, hyötykäyttöasema
Verhotanko muovia, puuta » Poltettava jäte
Verkko (kala-, rastas-, jne.) » Poltettava jäte
Videokasetti » Poltettava jäte
Viemäripumppu, imukuppi » Poltettava jäte
Viini, hanapakkaus » Poltettava jäte
Viinipullon korkki » Poltettava jäte
Vitamiinipurkki, muovia  
» Poltettava jäte, metallia » Metalli, ekopiste
Voirasia » Poltettava jäte
Ämpäri metallia » Metalli, ekopiste, muovia » 
Poltettava jäte
Öljy (jäte-, voitelu-, teak-, parafiini-,
jne.) Vaarallinen jäte » Hyötykäyttöasema
Öljysuodatin Vaarallinen jäte
» Hyötykäyttöasema

Etkö löytänyt 
etsimääsi?

Kokeile myös 
hakua internetissä:

www.stormossen.fi.

Suuret määrät 
palamatonta jätettä 

esim. astiastot, kaakelit, 
kukkaruukut toimitetaan 

hyötykäyttöasemalle.
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Ab Stormossen Oy
Stormossvägen 56, 66530 Koivulahti
puh. 010 320 7600
www.stormossen.fi, info@stormossen.fi

Toimisto auki ma – pe klo 8 – 16
Jätteiden vastaanotto ma – pe klo 7 – 17
Jätekeskuksen hyötykäyttöasema ma-pe 7-19
(touko-syyskuu myös la 10-14)
Jäteneuvonta, puh 010 320 7656
Yritysneuvonta, puh 010 320 7660
Laskutus, puh 010 320 7610

Ekoman Ympäristöhuolto Oy
puh. 06 317 7532
ekoman@ekoman.fi

Remeo Oy
puh. 010 5400
asiakaspalvelu@remeo.fi

Ab Nordqvist-Trans Oy
puh. 06 383 7568
nordqvist.trans@netikka.fi

Rune Bergström Renhållning Ab
puh. 06 359 1869, 050 566 2629
rbergs@netikka.fi

Lassila & Tikanoja Oyj
puh. 010 636 5000
www.lassila-tikanoja.fi/asioi

Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy
puh. 06 477 0278, 0400 266 540
pohj.hyotyjatekuljetus@netikka.fi

MT-Jätehuolto Markku Torkko
puh. 0500 661 072
markku.torkko@luukku.com

Storsveds sopservice
puh. 0500 708 381
jens.storsved@bob.fi

Häggvik Ulf
puh. 06 365 7128, 0500 662 525
haggviktransport@netikka.fi

Fastighetsservice M. Häggblad
puh. 0500 766 640
haggblad.fastighetsservice@gmail.com

Jätekuljettajat palveluksessasi!


