
JÄTTEEN LAJITTELUOHJEET 

1. RAKENNUSJÄTE 

Rakennusjäte koostuu hyödyntämis- ja kierrätyskelpoisesta rakennusjätteestä sekä 
hyödyntämiskelvottomasta rakennusjätteestä. 

Hyödyntämiskelpoinen jäte on uudisrakentamisessa syntyvää jätemateriaalia: 

• Puu, erilaiset muovit (EI PVC), paperi, pahvi/kartonki, muu pakkausmateriaali, 
metalli. 

Hyödyntämiskelvoton jäte koostuu purku- ja korjausrakentamisesta syntyvästä 
jätteestä: 

• Betoni, klinkkeri ja muut kiviainekset, kipsi, eristevillat, PVC-muovit ja -putket, 
lasi, erikoisvahvistetut pressut ja säkit, patjat, alumiinipintaiset eristepaperit 
ja -levyt, saniteettikalusteet. 

Rakennusjäte EI SAA sisältää asbestia, vaarallisia jätteitä, sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita eli SER romua, eikä kemiallisesti kyllästettyä puuta. 

  

2. BETONIJÄTE 

Puhdas betonijäte voi koostua seuraavista materiaaleista: 

• betoni, tiilet, harkot, laastin kappaleet (pienet määrät) 
• Puhdas betonijäte saa sisältää betoniteräksiä. Puhdas betonijäte saa sisältää 

tiiltä tai harkkoja max. 10 % kuorman painosta. 
Epäpuhdas betonijäte saa sisältää: 

• pieniä määriä posliinikalusteita, eristevilloja, styroxia, bitumi, mineriitti- / 
kivilevyä, laastisäkkejä, kivi- ja tiilijätettä. 

EI SAA sisältää epäpuhtauksia (esim öljyä) tai muuta rakennusjätettä, asbestia, 
raskasmetalleja, PCB:tä tai muita vaarallisia jätteitä. 
Kuivumattomasta betonista on ilmoitettava erikseen. 

3. PUUJÄTE 

Puhdas puujäte eli kemiallisesti käsittelemätön puu esim; puulaatikot, trukkilavat, 
käsittelemätön puu- ja sahatavara, kuitulevyt (ei pinnoitettu) lämpökäsitelty puu 
sekä viilu. Saa sisältää pieniä määriä nauloja, ruuveja ja saranoita yms. metalleja. 



Sekalainen puujäte (purkupuu) esim. maalattuja puulevyjä, vaneria, kaluste- ja 
lastulevyjä, liimaa sisältävät kuitulevyt (HDF), HDF ja OSB-levyt, puu- tai MDF-listat. 
Sekalainen puujäte saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. 
metalleja. 

Purkupuujäte: 

Rakennusten purku – ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa puujätettä. 
Purkujäte ei saa sisältää hiiltynyttä puuta, se luokitellaan rakennusjätteeksi, siitä 
on ilmoitettava erikseen. 
Purkupuujäte saa sisältää pieniä määriä eristepaperia, pahvia, sekä puupurua ja 
-lastua. Lisäksi se saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja. 

4. LUONNONPUUJÄTE 

Oksat ja puhdaspuut, ei saa sisältää maa-aineksia. 
Kannot ja juuristot tulee eritellä luonnonpuujätteestä, saa sisältää maa-aineksia. 

5. ENERGIAJÄTE 

Sellaisenaan energiatuotantoon kelpaava jäte. Energiajakeeksi käy kaikki 
muovituotteet paitsi PVC-muovit (kovat muovit esim viemäriputket). 
Energiajakeeksi käy myös lämpökäsitelty puu (ei kyllästetty), styrox, 
pakkausmuovit, puutarhamuovit, rakennusmuovit, kevytpressut, verkot, uretaani 
levyt. 

Pahveja, paperia, vaatteita, tekstiilejä sallitaan pieni määrä energiajätteeksi. 

Energiajätekuormassa EI saa olla pitkää tavaraa, joka kääriytyy koneisiin ja 
laitteisiin, esim. teollisuus viirat, isot pressut, pitkät pakkaus nauhat, niistä on 
ilmoitettava erikseen. 

6. MUU JÄTE: 

– Kattohuovat voi sisältää pieniä määriä nauloja ja muita materiaaleja. 
-Villat (lasi- ja kivivilla) saa sisältää vähän puuta ja nauloja.  
-Kipsilevyt ja kipsiharkot voi sisältää vähän eritysmateriaaleja ja puuta. 

EMME OTA VASTAAN ONGELMAJÄTTEITÄ ESIM: 

 maalit, liimat, lakat, pesuaineet, öljyt, painepakkaukset (esim uretaanipakkaukset) 
loisteputket, akut, kyllästetty puu, asbesti. 
 


