
Lajitteluopas

Hyötyjäteasemien osoitteet ja aukioloajat
Alajärvi
Kuopiontie 21 A, Alajärvi 
ti 10–13, to 13–18
Peräläntie 17, Lehtimäki 
ti 13–16, pe 14–17
Halsua
Ilmarisentie 3 
ti 15–18, to 11–14
Kyyjärvi
Syrjäläntie 9 
ma 15–18, ke 10–13

Lappajärvi
Kankaantie 146 
ti 15–18, to 10–13
Lestijärvi
1.9.–31.5. pe 11.30–13.30 
1.6.–31.8. pe 17.00–19.30
Perho
Koivukoskentie 4 
ti 10–13, to 15–18

Reisjärvi
Luotoniementie 33 
ti 14–17, la 09–12
Soini
Möksyntie 78 
ke 10–13, la 09–12
Vimpeli
Lähdetie 16 
ke 15–18, la 09–12

Yhteystiedot
Millespakan jätteenkäsittelyasema ottaa vastaan kotitalouksissa ja yrityksissä syntyviä jätteitä.

Jätteenkäsittelyasema on avoinna 
MA, KE, PE     9–17 

TI, TO     10–18

www.millespakka.fi 
toimisto@millespakka.fi 

Puh. (06) 557 8400

Millespakka Oy 
Kyyjärventie 1054 

62900 Alajärvi

Keräyspaperi
PAPERINKERÄYKSEEN
- Sanoma- ja aikakauslehdet
- Kirjekuoret
- Mainosposti
- Kirjat kannet irrotettuna (kannet poltettavaan)
- Puhelinluettelot
- Kopiopaperit

Vain puhdasta ja kuivaa keräyspaperia!

Pienmetalli
METALLINKERÄYKSEEN
- Säilyketölkit
- Pienet metalliesineet, esim. kattilat ja pannut
- Alumiinifolio

Jos metalliesine ei mahdu jätepisteen säiliöön 
vie se hyötyjäteasemalle tai jätteenkäsittely-
asemalle.

Älä laita metallinkeräykseen sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita!

Kartonki
KARTONGIN JA PAHVIN 
KERÄYKSEEN
- Pahvipakkaukset
- Nestepakkaukset ja kartonkitölkit esim. 

maito- ja mehutölkit
- Voimapaperi esim. paperikassit yms.

Älä laita kartonkiastiaan likaista tai märkää 
kartonkia tai muovia!

Lasipakkaukset
LASINKERÄYKSEEN
- Lasipurkit ja -pullot, joista on poistettu 

metalliset kannet ja muoviset korkit.

Älä laita lasinkeräykseen posliinia, keramiik-
kaa, ikkunalasia, peililasia, laminoitua lasia, 
hehku- tai energiansäästölamppuja tai kuu-
muutta kestävää lasia!

Pakkausmuovi
PAKKAUSMUOVIN 
KERÄYSPISTEESEEN
Jokaisessa Millespakan toimialueen 
kunnassa on yksi Pakkausmuovin 
keräyspiste. Muovin keräykseen 
soveltuu puhdas ja kuiva pakkaus muovi. 
Muut muovit omaan jäteastiaan.

Ekopisteelle
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Poltettava jäte
OMAAN JÄTEASTIAAN
- Vaipat, siteet ja muut hygieniatuotteet.
- Käyttökelvottomat tekstiilit, vaatteet, kengät, kumi ja nahka
- Likainen kierrätyskelvoton paperi, pahvi ja kartonki, lahjapaperit
- Kertakäyttöastiat ja -aterimet
- Styroksi, polyuretaani, vaahtomuovi, kevytpeitteet
- Imurin pölypussit
- Tulipesien tuhka ja tupakantumpit jäähtyneinä ja pakattuina tiiviisti 

suljettuun pussiin
- Lemmikkien kuivikkeet (kissanhiekka, purut jne.) pakattuna tiiviisti 

suljettuun pussiin
- Muoviset astiat, lelut ja esineet
- Laminaatti
- Muu kierrätyskelvoton poltettavaksi soveltuva jäte

Huomioithan, että muu muovi kuin pakkausmuovi tulee laittaa 
omaan jäteastiaan.

Hehkulamput, pienet peilin tai lasin kappaleet, pienet posliiniastiat 
yms. eivät haittaa polttoa merkittävästi, joten voit laittaa nekin 
jäteastiaasi.

Älä laita omaan jäteastiaan metallia, lasia, vaarallisia jätteitä, 
sähkö laitteita, pattereita tai loisteputkia. Nämä jätteet haittaavat 
jätteiden polttamista ja niille on omat kierrätyspaikkansa!

Kaikki kodin jäteastiaan laitettava jäte menee jätteenpolttolaitokseen.

Biojäte
KOMPOSTORIIN TAI BIOJÄTEASTIAAN
- Ruoantähteet
- Vanhentuneet elintarvikkeet
- Hedelmien ja vihannesten kuoret
- Kahvin- ja teenporot suodattimineen
- Pienet määrät talouspaperia tai lautasliinoja

Vaarallinen jäte
HYÖTYJÄTEASEMALLE (LÄÄKKEET APTEEKKEIHIN)

- Maalit (nestemäinen, tahnamainen), täysin kovaksi kuivunut maali on 
kaatopaikkajätettä

- Lakat, hartsit, puunsuoja- ja kyllästysaineet
-  Liimat
- Jäteöljy, öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja trasselit
- Hydrauliikkaletkut (katko alle 0,5 m:n pituisiksi)
- Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
- Akut ja paristot
- Loisteputket
- Energiansäästölamput
- Voimakkaat pesuaineet, desinfiointiaineet
- Hapot ja emäkset
- Liuottimet, esim. tärpätti, tinneri, asetoni
- Kasvinsuojeluaineet
- Torjunta-aineet
- Kyllästetty puu
- Vanhat ja käyttämättä jääneet lääkkeet,  

elohopeakuumemittarit apteekkiin

Jos epäilet jätteesi olevan haitaksi ihmisille tai ympäristölle,  
toimita jäte vaarallisten jätteiden keräykseen!

Sähkö- ja elektroniikkaromu
HYÖTYJÄTEASEMALLE
Sähkö- ja elektroniikkaromua on kaikki laitteet, joissa on sähkö-
pistoke tai paristo. Voit tuoda sähkö- ja elektroniikkaromun 
ilmaiseksi hyötyjäteasemalle.

Rakennusjäte
JÄTTEENKÄSITTELYASEMALLE TAI TILAA OMA LAVA
Lajittelemalla rakennus- ja purkujätteesi voit säästää huomattavasti. Lajittelu 
helpottaa myös kuorman purkamista jätteenkäsittelyasemalla.

Metalliromu
JÄTTEENKÄSITTELYASEMALLE TAI HYÖTYJÄTEASEMALLE
- Käytöstä poistetut koneet
- Polkupyörän rungot
- Metalliesineet

Huonekalut
JÄTTEENKÄSITTELYASEMALLE TAI 
HYÖTYJÄTEASEMALLE (MAKSULLISTA)
- Sohvat
- Runkopatjat
- Nojatuolit

Kodin jätepisteeseen Hyötyjäteasemalle jätteenkäsittelyasemalle

Kipsi
- Kipsilevyt ja niiden kappaleet, 

esim. Gyproc
Metalli
- Pellit
-	 Muut	metallijätteet
Ikkunalasi
- Tasolasit
- Tuulilasit
- Peilit
Lämmöneristeet
- Esim. mineraalivilla
Kyllästetty puu
-	 Vihreä	suolakyllästetty	tai	
ruskea	kreosiittikyllästetty	puu

Muovi ja styroksi
Betoni ja kiviainesjäte
-	 Betoni-,	tiili-,	laatta-	ym.	

kiviainesperäinen jäte
Posliinijäte
- Lavuaarit, wc-istuimet
PVC-muovijäte
- Rakennusputket, muovimatot
Puujäte
- Puurakenteet
- Lastulevyt, vanerit
-	 Maalattu	ja	pinnoitettu	puu	ym.
Kattohuopa

Näin lajittelet rakennusjätteen


