
Rakennusjätteiden  
lajitteluopas



EHKÄISE JÄTTEEN SYNTYÄ JA 
SÄÄSTÄ JÄTEMAKSUISSA

A  Ehkäise jätteen syntyä 
•  Hanki materiaaleja oikea määrä 
•  Varastoi materiaalit huolella

B  Vähennä jätemäärää 
•  Vie ylijääneet materiaalit muualle käyttöön 
•  Ohjaa käyttökelpoinen purkutavara uudelleen käyttöön

C  Lajittele oikein 
•  Säästät jätemaksuissa 
•  Säästät luonnonvaroja

D  Järjestä jätehuolto
 •  Varaa keräysastiat
 •  Järjestä kuljetukset
 •  Rakennus- ja remonttijätteet eivät kuulu kiinteistön  

 sekajäteastiaan, aluekeräyspisteille tai ekopisteisiin!

E  Toimita keräykseen 
•  Rakennus- ja remonttijätteitä sekä vaarallisia jätteitä ottaa vastaan  
 Nousialan jäteasema

F  Muista siirtoasiakirja 
•  Laki velvoittaa yrityksiä täyttämään rakennusjätteistä siirtoasiakirjan 
•  Lomakkeen löydät jäteyhtiösi nettisivuilta



VIE JÄTEASEMALLE
Pahvi
• Pahvilaatikot, aaltopahvi
• Ruskea voimapaperi
• Kartonki
• Avaa pahvilaatikot, litistä ja pakkaa tiiviisti

Betoni
• Lajittelu raekoon ja puhtausasteen mukaan.

Kysy lisäohjeita jäteyhtiöiltä.
• Puhtausasteeseen vaikuttavat betonin  

joukossa olevat muut jätteet kuten posliini, 
rauta, tiilet, hiekka, murske, kivet ja eristeet.

• Betonijätteessä ei saa olla kiviä eikä hiekkaa 
seassa.

ERIKSEEN LAJITELTAVAT 
MATERIAALIT
Asbesti
• Asbesti on toimitettava jäteasemalle tiiviisti 

pakattuna, esim. kaksinkertaisessa muovi- 
pakkauksessa. Kysy lisäohjeita jäteyhtiöltäsi!

• Mineriitti, lujalevyt, varttikate
• Asbestia voi olla myös putkieristeissä,  

ilmastointikanavissa ja kaakeleissa.

Kyllästetty puu
• Painekyllästetty puu
• Naulainen, lakattu ja maalattu kyllästetty puu

Sähkölaitteet kuuluu viedä SER-pisteeseen
Ainonkatu 8-9 
• Sähköliedet, sähkökiukaat
• Kylmälaitteet, pesukoneet
• Valaisimet, loisteputket, energiasäästölamput
• Sähkötyökalut

Vaaralliset jätteet
• Maali-, liima- ja lakkajätteet
• Puunsuoja- ja kyllästysaineet
• Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni
• Voimakkaat pesu- ja puhdistusaineet
• Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet ja tyhjät  

öljyiset kanisterit
• Kemikaalit, joissa on varoitusmerkit

Puhdas puu
• Käsittelemätön puhdas puu
• Vähäbetoniset muottilaudat
• Lämpökäsitelty puu
• Kuormalavat

Sekajäte
• Muovit, styrox, uretaanilevyt
• Likainen pahvi
• Käyttökelvottomat tekstiilit
• Kipsilevyt ja niiden kappaleet (esim. Gyproc)
• Kipsilaastit
• Muu kipsijäte

Metalliromu
• Suuret metallikappaleet
• Pelti, metalliosat
• Metallirunkoiset huonekalut
• Tyhjäksi kaavitut maalipurkit

Tiili
• Kalkkihiekka- ja savitiilet
• Kattotiilet
• Muurauslaasti

Käsitelty puu
• Maalattu ja lakattu puu
• Lastulevy, vaneri, liimapuu, parketti, MDF-levy
• Ovet ilman eristeitä ja ikkunoita
• Naulat, pienet saranat tai kulmaraudat eivät 

haittaa

LOPPUSIJOITETTAVA JÄTE
• Ikkunalliset ja eristeitä sisältävät ovet
• Eristevilla, kattohuopa
• Muovimatot, kokolattiamatot, tapetit
• Joustinpatjat, verhoillut huonekalut
• Tasolasi
• Kipsi
• Putket, letkut
• Muovit, styrox, vaahtomuovi



Tarkempia tietoja lajittelusta ja hinnoista www.savonlinna.fi/jatehuolto ja 
Nousialan jäteasemalta: jäteneuvoja 040 714 3355, vaaka 040 714 3350

Nousialan jäteasema 
Nousialantie 11 • ma 7.30–18.00, ti–pe 7.30–17.00

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräys 
SER-vastaanotto, Ainonkatu 8–9 • ma–to 8–16, pe 8–14 

puh. 044 324 0632


