
STORMOSSENS AVFALLSCENTRAL  

Stormossvägen 56, Korsholm
Tel. 010 320 7651
må–fre 7–19
maj–september även lö 10–15

KORSNÄS 

Edsvik, Degermoss skogsväg 166
Tel. 050 358 9124
må 12–19

LILLKYRO  

Kopentie 10
Tel. 010 320 7662
må 11–19

MALAX 

Fjärdingsvägen
Tel. 010 320 7658, 010 320 7659
må 12–19, ons 12–19, fre 14–19
maj–september även lö 10–14 

MAXMO 

Maskinistgränd 3 
Tel. 010 320 7645 
må-fre 9-18.30, självbetjäning

MINIMOSSEN  
MINIÅTERVINNINGSSTATION 

Myrvägen 1, Vasa
Tel. 010 320 7667 
ti–to 10–17.30, fre 10–17, lö 11–15

ORAVAIS 

Industrivägen 8  
Tel. 010 320 7645 
fre 12–19
maj–september även lö 10–13

REPLOT 

Båtvägen
Tel. 010 320 7659
ti 11.30–19

SOLF 

Solfvägen 601
Tel. 010 320 7659
to 11.30–19

STORKYRO  

Tolkintie 15
Tel. 010 320 7662
ons 12–19
april–september även ti 12–19

VASA  

Sampogatan 2, Dragnäsbäck
Tel. 010 320 7675
må–fre 8–20

VASA TRÄDGÅRDSAVFALLSSTATION 

Strömbergsgatan
må–sö 7–21, självbetjäning
öppet april–december

VIKBY 

Lostigen 5 
Tel. 010 320 7659
må 11. 30–19
maj–september även lö 10–14

VÖRÅ 

Kaurajärvivägen 30
Tel. 010 320 7645
ti 12–19

Återvinningsstationerna
Stormossens återvinningsstationer i kommunerna tar emot  
hushållsavfall. Alla återvinningsstationer, med undantag av Vasa  
återvinningsstation och Minimossen, tar även emot  
trädgårdsavfall. Vasa trädgårdsavfallsstation tar endast emot  
trädgårdsavfall.

Kundkortet
När du besöker en återvinningsstation behöver du ett kundkort. 

Alla hushåll och fritidsbostäder på Stormossens område har rätt till 
ett kundkort. Antalet besök är obegränsat. 

Du kan ladda ner kundkortet som en applikation till din  
smarttelefon. För att göra det behöver du ditt kortnummer som du 
får från oss. Du kan också beställa ett fysiskt kort genom att fylla i 
en blankett på vår hemsida eller vid besöket på  
återvinningsstationen.

Till återvinningsstationerna för du:

• Asbest (under 50 l) 
• Betong/tegel 
• Brännbart avfall 
• Deponiavfall 
• El- och elektronikskrot 
• Farligt avfall 
• Gips 
• Glas 
• Kläder för klädinsamling (hela, rena och användbara) 
• Metall 
• Papp 
• Papper
• Plastförpackningar 
• Sekretesspapper 
• Trä 
• Trädgårdsavfall

Återvinningsstationerna: 

Sorteringsguide  
för hushåll  

Den här guiden hjälper dig att sortera ditt avfall rätt.  
Ett välsorterat avfall sparar energi och naturresurser samt  

minskar avfallskostnaderna. Det lönar sig att sortera avfallet.  
På så vis kan värdefulla råvaror användas igen. 

Tack för att du sorterar!

Sortera ditt avfall  
hemma innan du kör till  
återvinningsstationen.  

Då blir besöket smidigare.  
Välkommen!

Info@stormossen.fi
Tel. 010 320 7600
www.stormossen.fi

KONTAKT Du hittar oss också på sociala medier!
facebook.com/stormossen
instagram: stormossen 



Bioavfall* 
 
Bioavfall är organiskt avfall som  
förmultnar. Bioavfall blir till kompost-
jord och biogas vid Stormossen. 
 
• Matrester och skämd mat
• Skal från frukter och grönsaker 
• Kaffe- och tesump
• Fiskrens och -ben
• Snittblommor, servetter,  

hushållspapper
• Äggförpackningar 
• Stelnat fett. Matfett i en försluten 

kartongförpackning 
 
Bioavfallet sorteras i en papperspåse.

Brännbart avfall 
 
• Smutsiga förpackningar i plast, papper, 

kartong
• Blöjor och bindor
• Plastföremål som leksaker, disk- och 

tandborstar, kärl
• Oanvändbara textilier och kläder, skor, 

väskor, borstar, smink 
• Aska och tobaksfimpar
• Kattsand, hundbajspåsar och  

dammsugarpåsar
• Enstaka dricksglas, porslin, kristall och 

keramik
• Glöd- och halogenlampor (andra  

lampor till en återvinningsstation)
• Äggskal 

Glasförpackningar
 
• Glasflaskor
• Glasburkar 
 
Skölj med kallt vatten, ta bort korkar och 
lock. Etiketter och ringar får vara kvar.
 
Endast glasburkar och glasflaskor sorteras 
som glasförpackningar. Kristallglas,  
dricksglas och keramik sorteras som  
brännbart avfall. 

Metall
 
• Alla metaller
• Konserv- och dryckesburkar
• Folie och aluminiumformar
• Stekpannor och kastruller
• Verktyg, skruvar och spikar
• Tomma sprayflaskor och målarburkar
• Aluminiumlock från smörpaket och 

yoghurtburkar 
 
Om metallföremålet inte ryms genom 
sorteringskärlets öppning, för det till en 
återvinningsstation. 

Batterier 
 
• Batterier 
• Små ackumulatorer 
 
För att minimera risken för kortslutning, 
tejpa polerna när du tar batteriet ur bruk.

Papper
 
• Torrt och rent papper
• Dags- och veckotidningar 
• Reklam och kataloger
• Kuvert
• Böcker (pärmen sorteras som  

brännbart) 

Kartongförpackningar*
 
• Mjölk- och juiceförpackningar
• Flingpaket, pizzalådor m.m. 
• Papperspåsar
• Pafflådor 
• Hylsor från pappersrullar 
 
Förpackningarna ska vara torra, rena och 
tillplattade. 

Så här 
sorterar  
du ditt 
avfall

Plastförpackningar*
 
• Förpackningar som använts för  

livsmedel t.ex. tomataskar, yoghurt-
burkar och påläggsförpackningar

• Schampo-, tvål- och tvättmedels-
förpackningar 

• Plastflaskor, kanistrar och burkar 
• Plastpåsar och omslag 
 
Förpackningarna ska vara torra och 
rena. Annan plast sorteras som  
brännbart avfall. 

* Bioavfall samt kartong- och plastförpackningar kan också sorteras som  
brännbart om separat sortering inte är möjlig. 

Lätt, lättare, sortering!  
  
Mer information om sortering hittar du 
på vår hemsidan www.stormossen.fi. 
Du kan också ringa 010 320 7676 och 
fråga om råd eller skriva till oss på  
sociala medier. Vi hjälper gärna till!


