R

akennustyöt tuottavat paljon jätettä. Aikai-

semmin suurin osa jätteistä vietiin kaatopaikalle. Lajittelu on ympäristön kannalta

hyvä asia. Lajittelun ansiosta jätteitä voidaan
kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja, samalla
kun kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen
määrä vähenee.
Lajittelun helpottamiseksi se
kannattaa suunnitella jo etukäteen.
Tarkoituksenmukaisten astioiden
sijoittaminen rakennuspaikalle helpottaa
lajittelua. Pieniä määriä rakennusjätettä
voidaan viedä hyötykäyttöasemalle,
suuremmat määrät kannattaa viedä suoraan
Pietarsaaren Pirilön jätelaitokselle tai
Kokkolan Storkohmon jäteasemalle.
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Lajittele rakennus/purkujätteet näin:
PUUJÄTTEET

ENERGIAJÄTE

A – KIERRÄTYSPUU

• muovisangot ja muovikanisterit

• lankut ja laudat (ei painekyllästettyä puuta, ks. alla)

• styroksi

• vaneri- ja lastulevyt (esim. valulaudat saavat sisältää
nauloja ja betonijäämiä)

• kierrätykseen kelpaamaton
pahvi ja paperi

• parketti

• paperitapetit

• puukalusteet (ei painekyllästettyjä, ks. alla)

• polyuretaani ja Haltex-levyt

• puiset kuormalavat
Puujätteet viedään hyötykäyttöasemalle, suurempia
kuormia saa tuoda suoraan Pirilön jätelaitokselle tai
Storkohmon jäteasemalle.
HUOM! Puujätteissä ei saa olla muoveja tai muuta
sopimatonta materiaalia.

HUOM! Ei PVC-muovia
kuten esim. viemäriputkia, lattiamattoja
tai märkätapetteja,
ks. loppusijoitettava jäte
Energiajäte viedään
hyötykäyttöasemalle

B – PAINEKYLLÄSTETTY PUU ( = vaarallinen jäte)
• painekyllästetyt lankut ja laudat
• painekyllästetyt puukalusteet
Painekyllästetty puu viedään hyötykäyttöasemalle
tai puutavaraliikkeeseen

VAARALLINEN JÄTE
• silikoni- ja uretaanipakkaukset (tyhjät pakkaukset
laitetaan metallijätteisiin)
• maalit
• liimat ja tapettiliisterit
• lakat ja ohenteet
• paristot ja akut
• loisteputket, energiansäästö- ja halogeenilamput
• asbesti, ks. alhaalla
Vaarallinen jäte viedään hyötykäyttöasemalle
ASBESTI ( = vaarallinen jäte)
• putkien eristysmateriaalit
• palosuojaukset, kosteus- ja äänieristykset
• tietyt katto- ja lattialaatat

KERÄYSPAPERI

• tietyt julkisivumateriaalit

• puhdas paperi (sanoma- ja aikakausilehdet,
mainoslehdet, kuoret jne.)
Keräyspaperi viedään ekopisteeseen tai hyötykäyttöasemalle

Asbestia ei saa sekoittaa muihin jätteisiin, koska se
luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Asbestipurkutyötä
saavat tehdä vain työsuojelutoimiston valtuuttamat
yritykset. Lisätietoja antaa työsuojelutoimisto
puh. 020 690 620 tai http://www.tyosuojelu.ﬁ/ﬁ/asbesti.

KERÄYSPAHVI
• puhtaat pahvipakkaukset
ja -laatikot
• kartonkihylsyt
Keräyspahvi viedään
hyötykäyttöasemalle

LOPPUSIJOITETTAVA JÄTE
(hyötykäyttöön kelpaamaton jäte)

METALLI
• romu ja sähkökaapelit
• metalliverkot, harjateräkset
• kaikki tyhjät painepakkaukset
• tyhjät maalipurkit
• kattopelti ja räystäskourut

Metalli viedään hyötykäyttöasemalle
Sähkö- ja elektroniikkaromu lajitellaan
erikseen ja viedään
hyötykäyttöasemalle

• PVC-muovi, esim. viemäriputket, lattiamatot, märkätapetit, laudoituslistat,
sokkelilistat, räystäskourut,
kaapelinsuojat
• kumiesineet
• eristeet, esim. vuorivilla
• kipsilevyt
• ikkunalasi ja peililasi (tasolasi)

• hehkulamput

• posliini, keramiikka ja kaakelit
• lasikuitu
• tekstiilit, kengät ja vaahtomuovi
• kalusteet
• pinnoitetut levyt ja kaapinovet
• tiili- ja betonijäte, asfalttijäte
• kivet ja ylijäämämaat

ROSSIPOHJA

( = loppusijoitettava jäte)

• vanhan talon eristeet luokitellaan loppusijoitettavaksi
jätteeksi, jos ne sisältävät esim. sahanpuruja, muovia,
puuta, multaa, betonijäämiä, nauloja jne.
Kaatopaikkajäte viedään hyötykäyttöasemalle

Jäteneuvojamme antavat mielellään lisätietoja lajittelusta, puh. (06) 781 4540.

Kaatopaikkajäte
viedään hyötykäyttöasemalle
HUOM! Suuret tiilija betonimäärät tulee
lajitella erikseen ja
toimittaa suoraan
Storkohmon jäteasemalle.
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