
STORMOSSENIN JÄTEKESKUS  

Stormossenintie 56, Mustasaari 
Puh. 010 320 7651
ma–pe 7–19
touko–syyskuu myös la 10–15

ISOKYRÖ  

Tolkintie 15
Puh. 010 320 7662
ke 12–19
huhti–syyskuu myös ti 12–19

KORSNÄS 

Edsvik, Degermoss skogsväg 166
Puh. 050 358 9124
ma 12–19

MAALAHTI 

Neljännestie
Puh. 010 320 7658, 010 320 7659
ma 12–19, ke 12–19, pe 14–19
touko–syyskuu myös la 10–14

MAKSAMAA 

Masinistinkuja 3 
Puh. 010 320 7645 
ma-pe 9–18.30, itsepalvelu

MINIMOSSEN  
MINIHYÖTYKÄYTTÖASEMA 

Muurahaistie 1, Vaasa 
Puh. 010 320 7667 
ti–to 10–17.30, pe 10–17, la 11–15

ORAVAINEN 

Teollisuustie 8 
Puh. 010 320 7645 
pe 12–19
touko–syyskuu myös la 10–13

RAIPPALUOTO 

Venetie
Puh. 010 320 7659
ti 11.30–19

SULVA 

Sulvantie 601
Puh. 010 320 7659
to 11.30–19

VAASA  

Sammonkatu 2, Vetokannas
Puh. 010 320 7675
ma–pe 8–20

VAASAN PUUTARHAJÄTEASEMA 

Strömberginkatu
ma–su 7–21, itsepalvelu
auki huhti–joulukuussa

VIKBY 

Ilveksenpolku 5
Puh. 010 320 7659
ma 11.30–19
touko–syyskuu myös la 10–14

VÄHÄKYRÖ  

Kopentie 10
Puh. 010 320 7662
ma 11–19

VÖYRI 

Kaurajärventie 30
Puh. 010 320 7645
ti 12–19

Hyötykäyttöasemat
Stormossenin hyötykäyttöasemat vastaanottavat kotitalouksien  
tuottamaa jätettä. Vaasan ja Minimossenin hyötykäyttöasemia 
lukuun ottamatta kaikki hyötykäyttöasemat vastaanottavat myös 
puutarhajätettä. Vaasan puutarhajäteasema vastaanottaa ainoastaan 
puutarhajätettä.

Asiakaskortti
Hyötykäyttöasemilla vieraillessasi tarvitset asiakaskortin. 

Kaikki kotitaloudet ja vapaa-ajan asunnot Stormossenin alueella ovat  
oikeutettuja asiakaskorttiin. Käyntikertoja ei ole rajoitettu.

Asiakaskortin voi ladata älypuhelinsovelluksena. Tätä varten tarvitset 
kortin numeron, jonka saat meiltä. Voit myös tilata paperisen kortin  
kotisivuilla olevan lomakkeen kautta, ja sen saa myös suoraan  
hyötykäyttöasemilta.  

Hyötykäyttöasemille voi viedä: 

• Asbesti (vain alle 50 l erät) 
• Betoni/tiili 
• Kaatopaikkajäte 
• Kipsi 
• Lasipakkaukset 
• Metalli
• Muovipakkaukset 
• Pahvi 
• Paperi
• Poltettava jäte 
• Puu
• Puutarhajäte 
• Sähkö- ja elektroniikkaromu 
• Tietosuojapaperi 
• Vaarallinen jäte 
• Vaatekeräys (ehjät, puhtaat  

ja käyttökelpoiset) 

Hyötykäyttöasemat:

Kotitalouksien  
lajitteluopas 

Tämän oppaan tarkoitus on auttaa sinua  
lajittelemaan jätteet oikein. Lajittelu säästää energiaa 

 ja luonnonvaroja sekä pienentää jätehuoltokustannuksia.  
Jäte kannattaa lajitella, koska näin arvokkaat raaka-aineet 

saadaan hyödynnettyä uudelleen.

Kiitos kun lajittelet!

Lajittele jätteesi kotona  
valmiiksi. Näin vierailu  
hyötykäyttöasemalla  

sujuu nopeasti ja kätevästi.  
Tervetuloa!  

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

YHTEYSTIEDOT: Löydät meidät myös somesta! 
facebook.com/stormossen
instagram: stormossen 



Biojäte* 
 
Biojätettä on kaikki eloperäinen ja 
maatuva jäte. Stormossen tekee 
biojätteestä multaa ja biokaasua.
 
• Ruoantähteet ja pilaantuneet 

elintarvikkeet 
• Hedelmien ja vihannesten kuoret 
• Kahvin- ja teenporot 
• Kalan perkuujätteet ja luut 
• Leikkokukat 
• Servietit ja talouspaperit 
• Munakennot
• Hyytynyt rasva. Ruokaöljy 

kartonkiastiassa 
 
Biojätteet lajitellaan paperipussiin.

Poltettava jäte 
 
• Likaiset muovi-, paperi- ja  

kartonkipakkaukset 
• Vaipat ja siteet 
• Muoviesineet, kuten leikkikalut, tiski- 

ja hammasharjat, astiat 
• Käyttökelvottomat tekstiilit ja vaatteet, 

kengät, laukut, harjat, meikit
• Tuhka ja tupakantumpit
• Lemmikkien kuivikkeet ja imurien  

pölypussit 
• Yksittäiset juomalasit, posliini, kristalli ja 

keramiikka
• Hehku- ja halogeenilamput (muut  

lamput hyötykäyttöasemalle)
• Kananmunankuoret

Lasipakkaukset
 
• Lasipullot
• Lasipurkit 
 
Huuhtele kylmällä vedellä, muista poistaa 
kannet ja korkit. Etiketit ja kaulusrenkaat 
saavat jäädä.
 
Vain lasipakkaukset eli lasipullot ja -purkit  
kuuluvat lasinkeräykseen. Muu yksittäinen 
lasitavara, esim. kristalli, juomalasit,  
keramiikka lajitellaan poltettavaan  
jätteeseen. 

Metalli
 
• Kaikki metallit 
• Säilyke- ja juomatölkit 
• Foliot ja alumiiniset vuoat 
• Paistinpannut ja kattilat 
• Työkalut, ruuvit ja naulat 
• Tyhjät spraypullot ja maalipurkit 
• Jogurttipurkkien ja voipakettien  

alumiinikannet 
 
Jos metalliesine ei mahdu lajitteluastian 
aukosta sisään, vie se lähimmälle  
hyötykäyttöasemalle.

Paristot 
 
• Paristot 
• Pienakut
 
Oikosulun välttämiseksi, muistathan 
teipata paristojen navat, kun poistat ne 
käytöstä. 

Paperi
 
• Kuiva ja puhdas paperi
• Sanoma- ja aikakauslehdet
• Mainokset ja luettelot
• Kirjekuoret
• Kirjat (kannet lajitellaan  

poltettavana jätteenä) 

Kartonkipakkaukset*
 
• Maito- ja mehutölkit 
• Muropakkaukset, pizzalaatikot 
• Paperipussit 
• Pahvilaatikot 
• Paperirullien hylsyt 
 
Pakkausten tulee olla puhtaita, kuivia  
ja litistettyjä.

Näin  
lajittelet  
jätteesi

Muovipakkaukset*
 
• Elintarvikkeiden muovipakkaukset, 

kuten tomaattirasiat, jogurttipurkit 
ja levitteiden pakkaukset 

• Shampoo-, saippua- ja 
pesuainepullot 

• Muovipullot- ja purkit, kanisterit 
• Muovipussit ja -kääreet 
 
Pakkausten tulee olla puhtaita ja kuivia. 
Muut muovit kuin pakkaukset lajitellaan 
poltettavaan jätteeseen.

*Biojäte sekä kartonki- ja muovipakkaukset lajitellaan poltettavaan jätteeseen, jos 
niiden lajittelu erikseen ei ole mahdollista.

Helppo, helpompi,  
lajittelu! 
Lisätietoja lajittelusta löydät myös  
nettisivuiltamme osoitteesta  
www.stormossen.fi. 
Voit kysyä meiltä lajittelusta myös  
puhelimitse 010 320 7676 tai  
sosiaalisen median kautta,  
autamme mielellämme!


