RAKENNUS- JA
SIIVOUSJÄTTEIDEN
LAJITTELUOPAS

ERILLISKERÄYS
METALLI

TIILI

•
•
•
•

•
•
•

Suuret metallikappaleet
Pelti, metalliosat
Tyhjät maalipurkit

•

!
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Muurauslaasti

KYLLÄSTETTY PUU

•
•

Puhdas lautatavara, puu
Kuormalavat
Vähäbetoniset muottilaudat
Lämpökäsitelty puu

•

Puuperäiset levyt, kuten
lastulevy, vaneri, liimapuu,
parketti, MDF-levy, laminaatit ja haltex

•

Kaappirungot ja ovet ilman
laseja ja eristeitä (pienet
saranat tai kulmaraudat eivät
haittaa)

Painekyllästetty puu
Naulainen, lakattu ja
maalattu kyllästetty puu

BETONI RAUTOINEEN

Maalattu tai lakattu puu

PUHDAS JA KUIVA
KARTONKI

•
•
•

Kattotiilet

Metallirunkoiset huonekalut

PUHDAS TAI
PINTAKÄSITELTY PUU

•
•
•
•
•
•

Kalkkihiekka- ja savitiilet

•

Lajitellaan kappalekoon ja
puhtausasteen mukaan.
Kysy tarkemmat ohjeet
jätehuoltoyhtiöltä.
Mukana ei saa olla kiviä,
hiekkaa tai muita jätemateriaaleja.
Betonijäte ohjataan käsiteltynä uudelleen käyttöön.

SÄHKÖLAITTEET
SER-PISTEISIIN

Ruskea voimapaperi

Lähimmän kierrätyspisteen
löydät osoitteesta:
www.kierratys.info

Aaltopahvi, pahvilaatikot
Kartonki
Huom. Avaa pahvilaatikot,
litistä ja pakkaa tiukasti.

•
•
•

Sähköliedet ja -kiukaat

•

Sähkötyökalut

Kylmälaitteet, pesukoneet
Valaisimet, loisteputket,
energiansäästölamput
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ASBESTIPITOINEN JÄTE
(VAARALLINEN JÄTE)

•

•
•

Asbesti on toimitettava jäteasemalle tiiviisti pakattuna,
esim. kaksinkertaisessa
muovipakkauksessa. Kysy
lisätietoja jäteyhtiöltäsi!
Mineriitti, lujalevy ja varttikate saattavat sisältää
asbestia.
Asbestia voi olla myös
putkieristeissä, ilmastointi
kanavissa ja kaakeleissa.

VAARALLISET JÄTTEET

•
•
•

Maali-, liima ja lakkajätteet

•

Voimakkaat pesu- ja
puhdistusaineet

•
•

ERIKSEEN
KÄSITELTÄVÄ
JÄTE
•
•
•
•
•
•
•

Peilit, ikkunalliset ja eristeitä
sisältävät ovet (lajitellaan
pienpurkupaikalla erikseen).
Eristevilla
Kipsilevyt
Joustinpatjat, verhoillut huone
kalut (erilliskäsittelyn jälkeen
palava osuus menee energiahyödyntämiseen)
Tasolasit
Posliini ja keramiikka
Sekalainen siivousjäte

Puunsuoja- ja kyllästysaineet
Liuottimet, kuten tärpätti,
tinneri ja asetoni

Käytetyt öljyt, öljyiset jätteet, öljysuodattimet ja tyhjät
öljyiset kanisterit
Kemikaalit, joissa varoitusmerkki

PVC-MUOVI (03, VINYYLI)
PVC-muovijäte toimitetaan
Nousialan jäteasemalle, missä
sille on oma keräyslava.
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ENERGIAJÄTE
POLTTOON MENEVÄ
Huomioitava koot: palakoko saa olla
enintään 80 x 80 x 80 cm ja pisin
sivumitta 80 cm (pressut, letkut,
soirot yms.).

MUOVIT (01, 02, 04, 05, 06)

muovipakkaukset ja -kalvot,
kuplamuovi

•
•

Vaahto- ja solumuovi, harsot

•

Muoviset putket ja letkut
(ei pvc-putket)

•
•
•
•
•

Muoviset sidontanauhat ja narut,
kevytpeitteet

Muovikanisterit, -pullot,
-ämpärit ja -pussit
Tyhjät muoviset silikonituubit

LIKAINEN JA MÄRKÄ
PAHVI JA PAPERI

•
•

Märkä ja likainen pahvi
Kertakäyttöastiat ja
kartonkipakkaukset

PAPERI

•
•

Suojapaperit ja paperiset
suoja-asut
Käsipyyhepaperit, muut
pehmopaperit

KÄYTTÖKELVOTTOMAT
TEKSTIILIT JA RÄTIT
TAPETIT, LAKANAT,
SUOJAPEITTEET

Latex- ja nitriili-suojakäsineet

KOKOLATTIAMATOT JA
MUOVIMATOT (*

Styrox, polystyreeni,
PUR-lämpöeristeet

KATTOHUOPA (*

Uretaanilevyt

VINYYLILATTIALANKUT (*
*) Huom. palakoko

LISÄTIETOJA

www.savonlinna.fi/jatehuolto
Lähimmän kierrätyspisteen
löydät osoitteesta:
www.kierratys.info

YHTEYSTIEDOT
NOUSIALAN JÄTEASEMA		
Nousialantie 11		
57230 Savonlinna 		
			
KERIMÄEN PIENJÄTEASEMA
Kalatie 6			
58200 Kerimäki		
RANTASALMEN PIENJÄTEASEMA
Sepäntie 26			
58900 Rantasalmi

