Ylä-Savon jätekeskus
Pienkuormien lajitteluohje
Maksu 20e/peräkärrykuorma jos
kuormassa on maksullista jätettä. Jätteet
on lajiteltava itse lavoille. Jos lajittelua ei
halua tehdä, peritään 50e lajittelumaksu.

1. Vaarallinen jäte:

3. Suuret kappaleet
(maksullinen):
• Sohvat, runkopatjat, nojatuolit
• yli 60x60x80cm kappaleet
poltettavaa jätettä
• Ikkuna-, peili- ja tasolasit karmien
tai pokien kanssa

4. Metallijäte:

•
•
•
•
•
•
•
•

Jäteöljyt, öljynsuodattimet
Maalit, aerosolit
Sähkölaitteet
Jääkaapit, pakastimet
Loisteputket
Patterit, akut
Jarru-ja jäähdytinnesteet
Pienet määrät sähkölaitteita
otetaan yrityksiltä vastaan
• Yritysten muita vaarallisia jätteitä
ottavat vastaan RT-Greenline tai
Fortum Oy

• Polkupyörät, kiukaat
• Sähkökaapelit
• Muut suuret metallikappaleet

5. Puujäte:
•
•
•
•
•
•

Lakattu tai maalattu puu
Lastulevy, vaneri
Parketti (ei saa sisältää betonia)
Tuulensuojalevy
Puhdas sahanpuru ilman pusseja
Ei painekyllästettyä puuta

2. Poltettava jäte (maksullinen): 6. Lasijäte
• Yli 60X60X80cm tai yli 1,5m pitkät
ja jäykät kappaleet Suuret
kappaleet lavalle
• Muovit (PVC-muovi omalle lavalle)
• Kumi, nahka
• Sukset, luistimet
• Käyttökelvottomat vaatteet,
kengät ja laukut
• Lasikuitu, hiilikuitu
• Kattohuopa
• Likainen tai märkä pahvi
• Muut polttoon kelpaavat jätteet

• Ikkuna-, peili-, taso- ja tuulilasit
ilman karmeja ja pokia
• Lasiastiat
• Ei pakkauslasia (pullot, purkit,
lasimolokkiin)
• Ei posliinia, keramiikkaa tai mitään
muuta jätettä

7. Sekajäte (maksullinen):
• Eristevillat, paksut köydet
• Sementtisäkit joissa sementtiä
• Muu hyödyntämiskelvoton jäte
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8. Betoni-tiilijäte:
•
•
•
•
•

Betonit ja tiilet
Laatat
Posliiniset vessanpytyt ja lavuaarit
Posliiniastiat
Vajaat sementtisäkit sekajätelavalle

• Painekyllästetty puu (yleensä
ruskeaa tai vihreää)
• Puiset pihalaatat
• Ratapölkyt, puhelinpylväät

10. Kipsijäte (maksullinen)
• Kipsilevyt (ei muovitapettia,
lastulevyä tai laattoja)
• Kipsilaastit
• Muut kipsijätteet

11. Kartonki

• Sormea paksummat risut ja oksat
• Maahan asti leikattu orapihlaja-aita

16. Haravointijäte
•
•
•
•
•

Puiden ja pensaiden lehdet
Orapihlaja-aidan vuosikasvu
Ruohosilppu
Omenat
Ohuet puiden ja pensaiden oksat
(sormenpaksuutta ohuemmat)
• Multa ja maa-aines

17. UFF vaatekontti

• Puhdas, kuiva ruskea pahvi
• Paperipussit
• Muut kartonkipakkaukset

• Käyttökelpoiset ja puhtaat vaatteet
muovipussiin pakattuna
• Ei lumppua tai käyttökelvotonta
vaatetta

12. Paperi
• Mainos- ja sanomalehdet
• Kopiopaperit
• Ei ruskeita paperipusseja tai ruskeita
kirjekuoria

• Pienet metallipurkit
• Naulat, ruuvit
• Muu pienmetalli

• Lasiset pullot ja purkit
• Ei posliinia, ikkunalasia tai
lasiastioita

15. Risujäte

9. Painekyllästetty puu:

13. Pienmetalli

14. Lasipullot- ja purkit:

18. PVC-muovi (maksullinen)
• Viemäriputket, kokolattiamatto
• Paksut pressut (kevytpeite
poltettavaan jätteeseen)
• VHS-kasetit ja kotelot
• Sadetakit, uimalelut
• Mapit, piirtoheitinkalvot
• Puutarhaletkut
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