Rovaniemen vaihtolavapalvelut
- esimerkkejä materiaalien lajittelusta

Puujätteet

Maalatut, lakatut tai muuten käsitellyt
laudat, listat, lankut tai paneelit
Maalatut tai pinnoitetut levyt (vaneri,
lastu-, puukuitu- ja erilaiset sisustuslevyt)
Parkettilaudat ja -levyt sekä laminaatti- ja
korkkilaattalevyt
Puukuidusta valmistetut
sisäverhouslevyt (katto- ja seinäpaneelit)
Puumuovikomposiitista valmistetut
kalusteet (terassilaudat ja -kalusteet)
Huonekalujen puuosat
Muut puutuotteet, jotka eivät sisällä
vaarallista jätettä

Kierrätyspuu
Pintakäsittelemättömät laudat, lankut,
hirret tai rimat
Lämpökäsitelty puu
Kuorma- ja kertalavat sekä kaapelikelat
Laatikkokuormalavat, alustat, laatikot,
kehikot ja muut pintakäsittelemättömät
puupakkaukset sekä tuki- ja välipuut

Metallijäte

Metalliin voidaan lajitella erilaiset
metallituotteet, kuten metalliromut ja pakkaukset, pellit, putket, kaapelit,
tyhjät tynnyrit ja metallihuonekalut.
Metalliromuun voidaan lajitella myös
polkupyörät, kiukaat, koneiden ja
laitteiden metalliosat, tyhjät ja
paineettomat aerosolipurkit sekä tyhjät
ja kuivat maalipurkit. Keräysmetallista
saadaan raaka-aineita uusien
metallituotteiden valmistamiseen.

Esimerkkejä ei sallituista
metalliromuista:
Vaarallisia jätteitä tai niillä likaantuneita
romuja (maaliset tynnyrit, astiat, sähkö- ja
elektroniikkaromut, seosmateriaalit, eristetyt
ilmastointiputket)

Lajittelematon
rakennusjäte

Jätelainsäädäntö edellyttää, että suurin osa
rakentamisen ja purkamisen jätteistä
hyödynnetään. Lajittelu vaatii suunnittelua:
kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan
edullisesti. Arvokkainta on
lajittelemattoman jätteen vastaanottohinta.
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Betonijäte
Piikatut betonin kappaleet
Betonielementit
Valuista ylimääräiseksi jääneet
betonikasoja
Betonilaatat, betonipaalun pätkät
yms.

Tiili- ja laattajäte
Savitiilet
Kalkkihiekkatiilet (Kahi)
Kevytbetoni (Siporex, Leca-harkot)
Muurauslaasti

Asfalttijäte
Asfalttijäte saa sisältää ainoastaan
asfalttijätettä. Pienet määrät
mursketta tai muuta vastaavaa
maa-ainesta ei haittaa.
Asfalttijätteen suurin palakoko
halkaisijaltaan on 1 metri.

Vaaralliset jätteet

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan sellaiset
käytöstä poistuneet aineet ja esineet, jotka
voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle.
Huom. Säilytä vaaralliset jätteet erillään
muista jätteistä ja merkitse ne selvästi.
Varoitusmerkillä merkitty tuote (aine) on
aina vaarallista jätettä.

Maalit, liimat ja lakat
Liuottimet ja ohenteet kuten tärpätti,
tinneri, asetoni ja bensiini
Paristot ja akut
Muut kemikaalien varoitusmerkinnöillä
merkityt aineet

Puhdas risu- ja
oksajäte
Puiden ja pensaiden oksat
Puiden rungot
Kaikenlaiset risut

Puhdas
puutarhajäte
Haravointijätteet
Kasvit ja kasvien osat (heinät)
Puiden ja pensaiden lehdet ja neulaset
Ruohonleikkuun tähteet
Kasvimaan perkeet
Pensaiden ja muiden kasvien
juuripaakut sekä pienet määrät multaa

Puhtaat kannot ja
juuret
Kannot ja juuret ovat maksullista
jätettä. Niitä ei saa laittaa risu- ja
oksajätteeseen.

