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Perintönä puhtaus
En ren miljö i arv
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1. POLTETTAVA JÄTE
HUOM! Biojätettä sisältävien poltettavan jätteen astioiden tulee olla kannellisia, ja ne on
tyhjennettävä kahden viikon välein kesällä, ja
neljän viikon välein talvella.
• Ruoantähteet, kahvin- ja teenporot, kertakäyttölautaset ja – ruokailuvälineet,
maitopurkit, likainen paperi, pizzalaatikot
ja vastaavat jätteet elintarvikepakkaukset
(muovi, pahvi, styroksi)
• Tekstiilit, kumi, nahka, narut, köydet
• Hiomapaperi
• Toimistomapit, muovitaskut ja vastaava
jäte
• Vinyyli- ja kumikäsineet, harjat
• Muoviset ja kumiset putket ja letkut
• Ilmansuodattimet
• Pleksilasi
• Pienet määrät lasikuitua ja PVC:tä, esim.
putkenpätkä.
• Energiajäte (energiajätteen voi lajitella
myös omaksi jakeeksi)

OHJEITA:
Hyötykäyttöasemille voi toimittaa pienet erät
jätettä: kaatopaikkajätettä alle 1 m³, poltettavaa jätettä alle 3 m³. Isommat määrät
toimitetaan jätekeskukseen. Energiajätettä
vastaanotetaan jätekeskuksessa.
Jokaista jätekeskukseen kuljetettavaa lavaa
kohti on täytettävä siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjoja saa jätteenkuljetusyrityksiltä ja jätekeskuksesta.
Jätteistä menee hinnaston mukaiset maksut.

4. VAARALLINEN JÄTE
Vaarallisen jätteen tunnistaa seuraavista pakkausmerkinnöistä:

2. KAATOPAIKKAJÄTE
• Mineraalivilla, lasivilla
• Kipsilevyt, joissa on laatat kiinni

3. ENERGIAJÄTE

On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikissa
tapauksissa ei merkintää löydy.

• Kiristekalvo, muovi, suursäkit, mustavalkoinen muovi, styroksi, käsipyyhepaperit
• Puutarhakalusteet muovista
• Tekstiilit, työvaatteet
• Puulastut pakattuina esim. suursäkkeihin
• Kevytpeitteet, muovikanisterit, myös tyhjät
öljykanisterit ja muut vastaavat jätteet

Vaarallista jätettä ovat:
• Maalin-, liiman ja lakanjäänteet
• Liuotinaineet, liuotinpitoiset tiivistemassat
• Jäteöljy, muottiöljy, öljynsuodattimet
• Torjunta-aineet, jäähdytin- ja jarrunesteet
• Silikonituubit ja uretaanipakkaukset (tiivistevaahtopullot), jotka sisältävät vaarallisia
aineita
• Bitumisekoitteet jotka sisältävät kivihiilitervaa, tervatuotteet ja muut vastaavat
jätteet
• Akut: Henkilö-, kuorma-autojen ja traktoreiden akut.
• Lamput: Loisteputket, energiansäästölamput, pienloistelamput, korkeatehoiset
purkauslamput, suurpainenatriumlamput,

Energiajätettä olevien muovituotteiden merkinnät:
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metallihalidilamput ja natriumlamput
vastaanotetaan ilmaiseksi hyötykäyttöasemilla. Enintään 100 kappaletta kerrallaan,
isommat erät tai yrityserät tulee toimittaa
jätekeskukseen Teuvalle. Vastaanotto on
maksuton myös jätekeskuksessa.
Paristot, työkalujen ja matkapuhelinten akut
yms. vastaanotetaan niitä myyvissä liikkeissä
OHJEITA:
Vaaralliset jätteet vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla, alle 100 kg kerrallaan. Vastaanotto
kotitalouksilta maksutta.
Luettelo vaarallisista jätteistä löytyy osoitteesta www.vaarallinenjate.fi
Yritykset:
Jos yritykseltä tulee säännöllisesti tai suuri
määriä vaarallista jätettä, tulee sen tehdä sopimus sellaisen kuljetusyrityksen kanssa, jolla
on ympäristölupa vaarallisen jätteen noutamiseen ja kuljettamiseen. Näitä ovat esim.
Lassila & Tikanoja tai Fortum.
Hyötykäyttöasemalla otetaan vastaan alle 100
kg:n eriä hinnaston mukaista maksua vastaan.

5. ASBESTI
Asbestia voivat sisältää ennen vuotta 1994
asennetut lämpö- ja ilmanvaihtoputkien eristeet, palonsuoja-, kosteus- ja äänieristeet,
lattia- ja kattolaatat ja julki-sivupinnoitteet.
Ennen purkutöitä on tehtävä asbestikartoitus.
Asbestipurkutyöt saa suorittaa vain valtuutettu
purkuyritys.
Ei saa sekoittaa muun jätteen sekaan.
Vastaanotto:
Alle 30 litraa hyötykäyttöasemalla, yrityksille
maksullista.
Suuremmat erät jätekeskukseen ja siellä maksu kaikilta hinnaston mukaan.

6. METALLI
• Kattopellit, alumiiniprofiilit, metalliset pesualtaat, tyhjät maalipurkit ja spraypullot,
• Naulat ja raudoitusraudat, sähköjohdot
• Lämmityskattilat ja varaajat, metalliset
lämmityskamiinat
• Auton osat, jarrukengät, koneet ja moottorit, polkupyörät, kiukaat (ei kiviä eikä
tuhkaa)
• Tyhjät polttoainesäiliöt ja öljytynnyrit jotka
on avattu ja/tai puhkaistu sekä muut vastaavat metalliesineet.
Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan metallia
alle 3 m³ kerralla, maksutta. Isommat määrät
vastaanotetaan jätekeskuksessa, maksutta.

7. PUUJÄTE
• Puu, puulevyt, laudat, lankut
• Puuovet ja -kaapit sekä puupohjaiset levyt
OHJEITA:
Ovien saranoita suuremmat metalliesineet on
poistettava puujätteestä. Kyllästetty tai lahosuojattu puu on lajiteltava erikseen, vaarallista jätettä.
Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan puuta alle
3 m³, kotitalouksilta maksutta ja yrityksiltä
hinnaston mukaan. Isommat määrät vastaanotetaan jätekeskuksessa, maksu hinnaston
mukaan.

8. PAINEKYLLÄSTETTY PUU
Vihreä suolakyllästetty puu ja kreosootti-öljyllä käsitelty puu ovat vaarallista jätettä ja ne
tulee aina lajitella erikseen.
Ovien saranoita suuremmat metalliesineet on
poistettava painekyllästetystä puujätteestä.
Hyötykäyttöasemille voi toimittaa alle 1 m3
kuorman, ja siinä palojen on oltava alle 1 m.
Suuremmat määrät toimitetaan jätekeskukseen, maksu hinnaston mukaan.
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9. KUORMALAVAT JA
LAVAKAULUKSET
• EUR ja FIN lavat
• Kertalavat ehjinä, rikkinäiset puujätteeseen
• Lavakaulukset

10. IKKUNA- ELI TASOLASI
• Ikkunaruudut
• Henkilöautojen, kuorma-autojen ja linjaautojen sivuikkunat
• Peililasi ja karkaistu lasi (esim. saunan ovi)
OHJEITA:
Hyötykäyttöasemalla vastaanotetaan max. 0,5
m³ kerralla, tätä suurempi erä tulee toimittaa jätekeskukseen jossa hinnaston mukainen
maksu.
Huom! Ajoneuvojen tuulilasit ovat kaatopaikkajätettä. Jokainen vastaanotettava kuorma
tarkistetaan!
Lasipakkaukset kuten lasipurkit ja –pullot lajitellaan erikseen ja toimitetaan ekopisteille.

11. IKKUNAT KARMEINEEN
Ikkunat karmeineen otetaan vastaan jätekeskuksessa. Maksu hinnaston mukaan

12. SÄHKÖLAITTEET
Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteet
vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla maksutta.
Näitä ovat mm.
• Stereot, tietokoneet, tulostimet, radiot,
televisiot, kännykät, lankapuhelimet, sähkötyökalut, sähkökiukaat
• Kylmälaitteet: pakastimet, jääkaapit
• Pesukoneet, liesituulettimet, mikroaaltouunit
vastaanotetaan max. 3 samanlaista laitetta

kerrallaan
Yritykset:
Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan maksutta
myös sellaiset yritysten sähkölaitteet, jotka
vastaavat kotitalouksissa käytettävää. Esim.
tietokone tai kahvinkeitin.
Sen sijaan puhtaasti vain yrityksille tarkoitettuja sähkölaitteita ei vastaanoteta lainkaan,
esimerkiksi virvoitusjuoma-, karkki- ja peliautomaatit, yritystulostimet jne.
Uutta laitetta ostaessa sopikaa myyjän kanssa
siitä, että myyjä vastaanottaa käytetyn laitteen.

13. KATTOHUOPA
• Bitumikattohuoparullat- ja palat
Kattohuopa voi sisältää kiinnitysnauloja ja
vähäisiä määriä kattohuovassa kiinni olevia
puunpaloja tai eristemateriaaleja.
Asbestipitoinen kattohuopa kuuluu asbestijätteeseen.
OHJEITA:
Kattohuopaa vastaanotetaan hyötykäyttöasemalla vain kotitalouksilta, korkeintaan 50
litraa ja se on maksutonta.
Näitä isommat kuormat ja yritysten kattohuopa
toimitetaan suoraan jätekeskukseen Teuvalle.
Siellä kuorma punnitaan ja jäte laskutetaan
perustuen jätteen lajiin ja määrään. Ajantasaiset vastaanottohinnat eri jätteille löydät mm.
kotisivuiltamme www.botniarosk.fi
Kattohuopa, jossa on kierrätyksen estäviä epäpuhtauksia vastaanotetaan pelkästään jätekeskuksessa, ja vain kotitalouksilta ja kunnan
palvelutoiminnasta. Ei yrityksiltä.

14. KIPSILEVYT
• Kipsilevyt
• Pienet määrät kipsin hionta- ja porauspölyä
Kipsilevyissä saa olla kiinni pinnoitteita, kuten
maaleja ja tapettia sekä nauloja, ruuveja ja
niittejä.
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Kipsilevyissä ei saa olla kiinni laattoja, muovitapettia tai muovimattoa.
OHJEITA:
Kipsilevyjä vastaanotetaan hyötykäyttöasemalla 3 kpl - kotitalouksille maksutta ja yrityksille
hinnaston mukainen maksu. Suuremmat määrät toimitetaan jätekeskukseen Teuvalle, jossa
hinnaston mukainen maksu.
Kipsilevyt, joissa on muovimatto/muovitapetti kiinni vastaanotetaan jätekeskuksessa. Jos
jäännöshiili jätteessä on alle 15 %, voidaan
jäte tällöin sijoittaa kaatopaikalle. Jätteen
koostumuksesta vaaditaan tarvittaessa todistus. Jos jäännöshiili ylittää 15 %, otetaan se
vastaan pelkästään kotitalouksilta ja kunnan
palvelutoiminnasta.

15. TIILIJÄTE
• Tiilijäte mm. kattotiilet
OHJEITA:
Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan alle 1 m³
kuorma tiiliä ja betonia. Isommat erät toimitettava jätekeskukseen, jossa vastaanotto tiili
ja betoni eroteltuna. Maksu hinnaston mukaan.

16. BETONI- JA KERAMIIKKAJÄTE
• Betoni-, keramiikkajäte ja posliini
• Wc-pöntöt, pesualtaat
• Keraamiset kukkaruukut jne.
OHJEITA:
Hyötykäyttöasemilla vastaanotetaan alle 1 m³
kuorma tiiliä ja betonia. Isommat erät toimitettava jätekeskukseen, jossa vastaanotto tiili
ja betoni eroteltuna. Maksu hinnaston mukaan.

OHJEITA:
Kunnan/kaupungin tekninen osasto osoittaa
vastaanottopaikan. Jätekeskus Teuvalla vastaanottaa maa-ainesta.

18. RENKAAT
• Traktoreiden, kuorma-autojen, kaivinkoneiden, henkilöautojen jne. renkaat
OHJEITA:
Palautetaan rengasmyyjälle tai Suomen Rengas-kierrätys Oy:n keräyspisteeseen. Pisteet
löydät osoitteesta: www.rengaskierratys.com

19. PUUTA JA KIVIAINESTA SISÄLTÄVÄT LEVYT
Seuraavat rakennuslevyt vastaanotetaan pelkästään jätekeskuksessa, ja vain kotitalouksilta
ja kunnan palvelutoiminnasta. Ei yrityksiltä.
• Karaattilevy: 80-luvulla käytetty julkisivumateriaali. Levy on vaneria, jossa kivirouhepinnoite. Ei sisällä asbestia.
• Toja-levy/Tojax: Puukuitusementtilevy,
valmistus lopetettu 1967
• Sasmox-levyt: Kalsinoidun kipsin ja puulastujen seos. Levy on tasarakenteinen; kipsiä
ja puuta pinnasta pintaan. Ei sovellu myöskään kipsilevykeräykseen.
• Kaikki sementtisidonnaiset lastulevyt

20. ISOT ERÄT PVC:TÄ
Vastaanotto pelkästään jätekeskuksessa, vain
kotitalouksilta ja kuntien palvelutoiminnasta.
Ei yrityksiltä.

21. LASIKUITU
17. MAA-, KIVI- JA RUOPPAUSJÄTE
• Maa-, kivi- ja ruoppausjäte

Lasikuituveneet ja muut suuret lasikuitupalat
Vastaanotto pelkästään jätekeskuksessa, vain
kotitalouksilta ja kuntien palvelutoiminnasta.
Ei yrityksiltä.
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22. YHTEYSTIEDOT

OSOITTEET:

Puhelinnumerot:
Asiakaspalvelu: 01019 3400
Laskutus: 0101903401
Vaaka: 06 721 0156

JÄTEKESKUS

Sähköposti:
info@botniarosk.fi
laskutus@botniarosk.fi
Kotisivu:
www.botniarosk.fi
Käsittelyhinnasto sekä aukioloajat löytyvät
Botniaroskin kotisivulta.

Lavat ja tyhjennykset saat paikalliselta
kuljetusyritykseltä.

Horontie 526, Teuva

HYÖTYKÄYTTÖASEMAT
ISOJOKI
Honkarannantie 35
JURVA
Teuvantie 300 B
KARIJOKI
Rantatie 18
KASKINEN
Sisäsatama (Telakkakatu)
KAUHAJOKI
Ikkeläntie 52 A
KRISTIINANKAUPUNKI
Kehätie 14
NÄRPIÖ
Skjutplansvägen 2
TEUVA
Kuorikuja 4

Lajittelemalla jätteesi säästät

