LAJITTELUOHJEET
1. YLEISTÄ
Delete ottaa vastaan hyödyntämiskelpoista jätettä
•

•
•

•

Tampereella Ruskon jätteenkäsittelylaitoksella
PIR-2002-219-111 ja Myllypuron
siirtokuormausasemalla PIR-2003-Y- 126-111
Ylöjärvellä Kolsopin betonin ja tiilijätteen
vastaanottoasemalla LSSAVI/43/04.08/2010
Helsingissä Kyläsaaren siirtokuormausasemalla
HEL 2015-013877 T 11 01 00 00 ja Espoossa
Juvanmalmin siirtokuormausasemalla
ESAVI/2582/201
Ulvilan siirtokuormausasemalla
ESAVI/7115/2014
ympäristölupien ehtojen mukaisesti.

•
•
•
•
•
•

ERIKOISKÄSITELTÄVÄ JÄTE
Jätekuorma sisältää pääosin mekaaniselta tai
kemialliselta olomuodoltaan sellaisia jätteitä, jotka
tarvitsevat erityistä käsittelyä, mm. seuraavia jakeita
ja niiden sekoituksia:
•
•

2. VASTAANOTTOTARKASTUS
Kaikki toimitetut jätekuormat tarkastetaan ja
vastaanottaja hyväksyy toimittajan ilmoittaman
luokituksen. Jos vastaanottotarkastuksen
yhteydessä tai sen jälkeen havaitaan luokkaan
kuulumatonta tavaraa, on Delete Ympäristöpalvelut
Oy:llä oikeus muuttaa luokitusta niin, että se kattaa
käsittelystä aiheutuvat todelliset kustannukset.
Hinnastossa kohdassa ”Muut käsittelymaksut” on
lueteltu yksikköhinnoitellut jätejakeet.
Käsittelymaksuja käytetään silloin, kun toimitetussa
jätekuormassa on havaittu poikkeama
perusluokituksesta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. LAJITTELUMAKSU
Lajittelumaksua käytetään, kun jätekuorma sisältää
vähäisen määrän muuta materiaalia ja aiheuttaa
erillislajittelua. Tällöin jätteen luokitus ei muutu.
Kuormasta otetaan valokuva.

4. LAJITTELUOHJEET
ERI JAKEILLE
RAKENNUSJÄTE

villa
PVC-muovi (letkut, putket, sähköjohdot,
johdinten eristeet, kaapeleiden vaipat, listat,
muovimatot, tapetit, kalvot, pressut ja
työkäsineet)
kovat muoviputket
styroksi
kaukolämpöputket
köydet
kumi
lasi
lasikuitu
komposiittiputket (muovi ja alumiini)
alumiinipintaiset eristepaperit
nahka, keinonahka ja kumi
tuhottavaksi määräytyvät jätteet (sisältää
tuhoamistodistuksen tarvittaessa)

TALKOOJÄTE
Talkoojätettä syntyy pihatalkoista sekä autotallien,
kellareiden ja varastojen tyhjennyksistä:
•
•
•

Rakennus- ja purkutoiminnasta syntyvää
hyödyntämiskelpoista jätettä:

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

muovi
kipsilevyt
pahvi ja kartonki
betoni ja tiili
laatat, kaakelit ja klinkkerit, lavuaarit ja wcistuimet ilman muoviosia

eristelevyt
lasit/ikkunat
metalli, kaapelit ja kaapelikelat
kattohuopa
villa
tasoite- ja sementtisäkit
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sekalainen puujäte kuten huonekalut,
puurakenteet, ovet jne. (EI kyllästetty puu)
tekstiilit, patjat, tyynyt
astianpesukoneet, uunit, liedet ja
pyykinpesukoneet
kylmälaitteet (jääkaapit, pakastimet ja kylmiöt)
muovit kuten putket, lelut, astiat jne.
metalliromu kuten polkupyörät, huonekalut,
telineet, tyhjät pestyt peltiastiat jne.
haravointijäte, kannot ja risut
Renkaat ja renkaat vanteilla
viihde-elektroniikka (erillisessä astiassa)

KAUPAN JA TEOLLISUUDEN JÄTE

KANTOJÄTE

Kaupan ja teollisuuden alalta tulevaa jätettä:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

lajittelematon kuivajäte ja tuotantohylkyä
sekalainen puujäte
muovit (myös PVC-muovi)
pahvi ja kartonki
eristelevyt
lasi
kattohuopa
metalli ja kaapelit

kannot ja ylisuuret tyvipuut ja -tukit, jotka sisältävät
vähäisen määrän maa-ainesta tai kiviä

BETONIJÄTE I (0-300 mm):
•

pienikokoinen betonijäte, pulveroitu.

Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset.
Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden
mittaiseksi.

ENERGIAJÄTE

BETONIJÄTE II (YLI 300 mm):

Energiajäte on kierrätyspolttoaineen valmistukseen
kelpaavaa jätettä:

•

•
•
•
•

syntypaikkalajiteltua sekalaista tai puhdasta puuta
hyödyntämiskelpoista muovia
pahvia ja kartonkia
paperia

Jätekuorma ei saa sisältää kierrätyspolttoaineen
valmistukseen kelpaamattomia aineita kuten PVC:tä,
alumiinifolioita tai muita haitallisia aineita!

PUU (PUHDAS)
•
•
•

syntypaikkalajiteltu käsittelemätön ja maalaamaton
puujäte ja kuormalavat
kutterinpuru ja sahanpuru
mukana saa olla nauloja ja pultteja < 16 mm

Betonikappaleet saavat sisältää betoniteräkset.
Betoniteräksien tulee olla katkaistu betonikappaleiden
mittaiseksi.

BETONIJÄTE 1-5 m:
•

BETONIJÄTE, ERIKOISKAPPALEET:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

RISUJÄTE
•

risut, oksat ja runkopuut

HARAVOINTIJÄTE
•
•

lehdet
risut, pensaat yms.

betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli metrin,
esim. ontelolaatat, pilarit palkit.

Mikäli kappaleiden yksittäisen sivun mitta on yli 5m tai ne
ovat erittäin runsaasti raudoitettuja tai vaikeasti varastoitavia,
niitä ei oteta vastaan tässä luokassa, vaan luokassa
”betonijäte, erikoiskappaleet”

PUU (SEKALAINEN)
puurakenteet, joissa esim. tervapaperia
keittiö- ja huonekalusteet ilman muoviosia
puurakenteiset huonekalut
haltex-levyt
lastulevyt
MDF-levyt
vaneri
maalattu puu
puiset ja vaneriset kaapelikelat
mukana saa olla nauloja ja pultteja < 16 mm

betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta ei saa olla yli
metriä mutta alle yhden metrin.

betonielementtejä tai -kappalaita, jotka ovat erittäin suuria
tai vaikeasti rikottavia tai varastoitavia
esim. ratapölkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja
vastaavat.

Tähän luokkaan kuuluvien betonijätteiden tuomisesta on
sovittava erikseen.

KEVYET BETONIT:
•

kevyetbetonituotteet, kuten Siporex- tai Leca- harkot
ilman eristeitä

BETONIJÄTE, SISÄLTÄÄ TIILTÄ:
•

saa sisältää puhdasta betonijätettä sekä tiiltä.

TIILIJÄTE:
•

tiilijätteeksi luetaan poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet.

Tiilijäte saa sisältää muurauslaastin.
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ERISTE-ELEMENTIT
•
•
•

betoniset sandwich-elementit tai vastaavat
elementtirakenteet
mukana saa olla eristemateriaalit, puu ym. rakenneosat
hinnoittelu rakennusjätteen mukaan

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU
•
•
•

kodinkoneet, sähkökeskukset ym. sähkölaitteet
kylmälaitteet
näyttöpäätteet ja televisiot

PELTI- JA METALLIROMU
•
•
•

pelti- ja metalliromu
sähköjohdot
alumiini, messinki, teräs yms.

Emme vastaanota kotitalous-, bio- tai vaarallisia jätteitä.
Vastaanottotarkastuksessa havaitut epäpuhtaudet
laskutetaan hinnaston mukaisesti.
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