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OHJEITA REMONTOIJILLE JA RAKENNUSTEN PURKAJILLE
Rakentaminen on nykysäännösten mukaan toteutettava ja suunniteltava niin, että rakennusjätettä
syntyy mahdollisimman vähän ja käyttökelpoiset esineet sekä aineet otetaan talteen uudelleenkäytettäviksi. Tämä tarkoittaa rakennusaineiden säästeliästä käyttöä ja niiden korvaamista mahdollisuuksien mukaan jäteraaka-aineella.
Rakennus- ja purkujätteet on jätehuoltomääräysten mukaan aina lajiteltava. Ne on ensisijaisesti
pyrittävä käyttämään hyödyksi. Vasta viimeinen vaihtoehto on kaatopaikkaläjitys. Jätteiden polttaminen ulkona, niiden hautaaminen maahan ja läjittäminen metsään rikkoo jätelakia ja on kokonaan kielletty!
Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä (295/97) astui voimaan 1.6.1997. Rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvistä jätteistä on lajiteltava ja kerättävä erikseen hyödyntämiskelpoiset jätteet,
kuten ylijäämämaa ja puhdas kiviaines, betoni-, tiili-, puu-, metalli- ja pahvijäte.
Purkutyöstä on aina tehtävä Kotkan rakennusvalvonnalle ilmoitus, josta on ilmettävä jätteiden laatu, määrä ja käsittelypaikat.
Huolehdi siis jätteistäsi asianmukaisesti. Lajittelemalla jätteesi jo niiden syntypaikalla varmistut
myös siitä, ettet joudu maksamaan ylimääräisiä jätteenkäsittelymaksuja.
JÄTEHUOLLON YHTEYSTIETOJA
Kuka voi toimittaa mitä, kuinka paljon ja minne?
Heinsuon jäteasemalla otetaan vastaan kotitalouksissa syntyviä jätteiden pieneriä. Suuremmat erät
toimitetaan suoraan Kymenlaakson Jäte Oy:lle Anjalankoskelle. Hyötispisteisiin voi toimittaa pieniä määriä hyötyjätteitä, kuten lasia, metallia, paperia ja pahvia. Kiertävään keräysautoon voi toimittaa ongelmajätteitä ja metalliromua pieniä määriä (reitti ja aikataulut löytyvät mm. puhelinluettelon jäteoppaasta). Suuremmat erät toimitetaan suoraan Heinsuon jäteasemalle, joka on avoinna
keräyspäivinä koko kierroksen ajan.
Heinsuon jäteasema on avoinna maanantaisin kello 12–20, tiistaista perjantaihin kello 8–16, puh.
(05) 220 1056.
Yrityksissä syntyvät jätteet toimitetaan Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Kymenlaakson Jäte Oy:n jätekeskus on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–20 ja
toimisto maanantaista perjantaihin kello 8–16, puh. (05) 744 3400.
Lisää jätehuollon yhteystietoja ja löytyy seuraavalta sivulta alkavien lajitteluohjeiden yhteydestä,
Kotkan internetsivuilta osoitteesta www.kotka.fi sekä puhelinluettelon jäteoppaasta (vihreät sivut
ennen aakkosellista nimihakemistoa) ja keltaisilta sivuilta kohdasta ”jätehuolto”.
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LAJITTELUOHJEITA JA YHTEYSTIETOJA

ENERGIAJÄTE
Energiajätteisiin lajitellaan polttokelpoiset rakennusjätteet, joille ei ole hyötykäyttöä materiaalina,
sekä ne polttokelpoiset hyötyjätteet, joita ei materiaalin likaisuuden vuoksi voida lajitella erilleen
(esim. likaiset pahvit ja paperit).
Energiajätteeseen ei saa sekoittaa ongelmajätteitä, asbestia, PVC-muovia, painekyllästettyä puuta,
eikä muita poltettavaksi sopimattomia rakennusjätteitä.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

bituliitti
erilaiset maalauksen suojapaperit
käsipyyhepaperit
likainen tai märkä pahvi
MDF-levy
pakkausmuovit
paperi (esim. rakennuspaperi tai likaantunut märkä paperi)
poltettavaksi kelpaavat kaikki muovit, ei kuitenkaan PVC
puhdas uretaani (ilman pakkausta)
sahanpuru säkeissä
styrox
uretaanilevyt
vaahtomuovi

Jätehuoltoa
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
 Lassila&Tikanoja, Kotka, puh. 010 636 3077
_______________________________________________________________________________
KAATOPAIKKAJÄTE
Hyötykäyttöön tai energiajätteeksi sopimaton jäte lajitellaan kaatopaikkajätteisiin. Kaatopaikkajätteisiin lajitellaan mm. PVC-muovit. Kaatopaikkajätteisiin ei saa sekoittaa ongelmajätteitä tai asbestia.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

bitumieristeet
eristeet ja tiivisteet (sähköjohtojen ja kaapeleiden eristeet)
eristevillat
kattohuopa
kipsilevy
lasikuitu
lattianlakaisutähteet
muovilistat, muoviritilät
muovimatot, -tapetit, muoviset lattianpäällysteet
muoviputket ja -letkut (paineilmaletkut, viemäriputket, läpinäkyvät vesiletkut)
muoviset katto- ja vesikourut, teräskaitteiden pinnoitteet
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− palosuojatut muovit
− puupöly
− spraypullot
− sähköjohdot
− tasolasi
− tyhjät maali- ja lakkapurkit (metalliset)
− työrukkaset
− uretaani (metallipakkauksessa)
− viemäriputket
− yhdistelmätuotteet (metalli-muovi)
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Jätehuoltoa
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
 Lassila&Tikanoja, Kotka, puh. 010 636 3077
_______________________________________________________________________________
PUUJÄTE
Puhdas puujäte ja risut lajitellaan erilleen muista rakennusjätteistä. Käsittelemätön puujäte ja pakkauslavat kannattaa myydä, antaa pois tai käyttää itse polttopuuna. Puujätteen sekaan ei saa laittaa
kyllästettyä puuta (ongelmajätettä).
−
−
−
−
−

kuormalavat, vaneri, lastulevyt, kovalevyt ja puukuitulevyt
lautatavara, myös naulainen, maalattu, lakattu ja betonin tahrima
muu puutavara
risut ja pensasaitojen leikkuutähteet, ei tuore
sahanpuru ilman säkkejä

Jätehuoltoa
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
 Lassila&Tikanoja, Kotka, puh. 010 636 3077
_______________________________________________________________________________
METALLIROMU
Metallit kannattaa lajitella jo syntypaikalla, sillä romuliikkeet maksavat lajitellusta metallista enemmän kuin lajittelemattomasta. Ongelmajätteitä sisältävät koneet ja laitteet, kuten mm. PCB-kondensaattorit, on toimitettava hyväksytylle ongelmajätteiden vastaanottajalle.
−
−
−
−
−
−
−
−

alumiiniprofiili
kaapelit
muu metallijäte
pakkausvanteet
pellit
peltipurkit
sorvilastu
teräs
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Jätehuoltoa
 Hovinsaari R. Oy, Kotka, (05) 340 0500
 Kuusakoski Oy, Kotka, puh. 020 781 7628
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
 Lassila&Tikanoja, Kotka, puh. 010 636 3077
 Hyötispisteet (pienmetalli)
 Kiertävä metalliromun keräysauto (katso reitti ja aikataulut puhelinluettelon jäteoppaasta)
_______________________________________________________________________________
BETONI JA TIILI
Ehjät tiilet ja betonilaatat kannattaa myydä suoraan pois. Pienikokoiset betonin-, tiilen- ja laastin
yms. kappaleet voidaan hyödyntää työmaalla tai sen lähistöllä tapahtuvissa rakennuskohteissa
(suunnitelmallinen käyttö). Mikäli haluat käyttää esim. betonilohkareita maanrakennustöissä, laadi
asiasta erillinen käsittelysuunnitelma ja esitä se rakennusvalvonnalle. Mittavat läjitykset voivat
vaatia ympäristöluvan.
Ainesten vastaanottoa voi kysyä myös kuntien hyötykäyttökohteista ja maankaatopaikoilta.
−
−
−
−
−
−

betoni
betonilaatat
lekasora
muurauslaasti
piikkausjäte
tiilet

Jätehuoltoa
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
_______________________________________________________________________________
MAA- JA KIVIAINES
Ylimääräiset maa-ainekset viedään omina kuorminaan hyötykäyttökohteisiin tai maankaatopaikoille. Hyötykäyttökohteisiin otetaan vain puhtaita ja lahoamattomia maa-aineksia. Jos maa-aines on
saastunutta, on otettava yhteys valvontaviranomaiseen lisäohjeiden saamiseksi.
−
−
−
−
−
−

hiekka
kivet
louhe
multa
pintamaa
savi

Jätehuoltoa
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Kotkan kaupungin maisemointipaikat, Risto Lehtonen, puh. (05) 234 4384
_______________________________________________________________________________
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PAHVI
Keräykseen sopivan pahvin on oltava puhdasta ja kuivaa. Likaantunut pahvi kuuluu energiajätteeseen. Pahvijätteen kertymistä voi vähentää sopimalla mm. kalusteiden toimittajan kanssa, että kalusteet toimitetaan ilman pahveja.
− puhtaat pakkaus- ja suojapahvit
− nestepakkaukset, ei alumiinipinnoitteita
− pahvirullat ja -levyt
Jätehuoltoa
 Paperinkeräys Koskenheimo Ky, Kotka, puh. (05) 340 0130
 Paperinkeräysliike Tmi Kalevi Nykänen, Kotka, puh. (05) 266 130
 Hyötispisteet
_______________________________________________________________________________
ONGELMAJÄTE
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa muihin rakennusjätteisiin. Ongelmajäteastiat on varustettava niiden
sisältöä osoittavalla merkinnällä. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Alkuperäispakkauksissa olevat ongelmajätteet on varustettava jäte-merkinnällä. Tyhjät maalipurkit eivät
ole ongelmajätettä, joten ne lajitellaan kaatopaikkajätteisiin.
Asbestijätepakkauksiksi sopivat tiiviit muovisäkit ja muut suljetut astiat. Asbestia sisältävät pakkaukset ja astiat on merkittävä tekstillä: Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista.
Asbestityöt/purku ovat luvanvarasta toimintaa, joten niitä voi suorittaa vain henkilö, jolla on työsuojelupiirin myöntämä valtuutus.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

akut
asbesti
tuoreet maalit
liuottimet
lakat
polttoaineet
öljyt
kiinteät öljyiset jätteet
patterit
kemialliset aineet
kyllästetty puu
kylmälaitteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromu
autonrenkaat
loisteputket

Jätehuoltoa
 Lassila&Tikanoja, Kotka, puh. 010 636 3077
 Ekokem-Palvelu Oy, Anjalankoski, puh. 010 755 1850
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
 Kiertävä ongelmajätteiden keräysauto (katso reitti ja aikataulut puhelinluettelon jäteoppaasta)
KOTKAN KAUPUNKI Ympäristökeskus, Kotkantie 6, 48200 KOTKA, puh. (05) 234 4810, faksi (05) 234 4815
Rakennusvalvonta, Kustaankatu 2, 48100 KOTKA, puh. (05) 234 5468, faksi (05) 234 5467
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKAROMU
Vastuu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätehuollosta siirtyi 13.8.2005 laitteiden valmistajien ja
maahantuojien muodostamille tuottajayhteisöille. Kuluttajat voivat tuoda SE-romua maksutta
tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopisteisiin.
Maksuton vastaanotto koskee myös sellaista yritysten SE-romua, joka laatunsa ja määränsä puolesta vastaa kotitalouksien SE-romua (tavanomainen kuluttajaelektroniikka, kodinkoneet, tietokoneet, puhelimet yms.). Maksuton vastaanotto ei koske laitteita, joista on poistettu osia eikä ammattikäyttöön tarkoitettuja erikoislaitteita. Tuottajavastuun ulkopuolelle rajatuista laitteista peritään
maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
−
−
−
−
−
−

suuret ja pienet kodinkoneet
tieto- ja teletekniset laitteet
radiot, televisiot, videokamerat ja -nauhurit sekä äänentoistolaitteet
valaistuslaitteet ja loisteputket
sähkö- ja elektroniikkatyökalut
tarkkailu- ja valvontalaitteet kuten paloilmaisimet, lämmityksen säätölaitteet
ja termostaatit

Jätehuoltoa
 Korelan Varastomyyti Oy, Kotka, puh. (05) 226 4616
_______________________________________________________________________________

JÄTTEIDEN KERÄILYÄ, KULJETUSTA TAI VASTAANOTTOA
 Sita Finland Oy, Kotka, puh. 010 540 133
 Lassila&Tikanoja, Kotka, puh. 010 636 3077
 Kotkan Kuljetus KTK, Kotka, puh. (05) 230 7300
 E. Parkkinen Ky, Hallitie 1, Anjalankoski, puh. (05) 365 6303
 Vehkalahden jäte ja kuljetus Oy, Hamina, puh. (05) 345 5420
 Haminan Jätehuolto Ky, Hamina, puh. (05) 344 0606
 Kymenlaakson Jäte Oy, Anjalankoski, puh. (05) 744 3400
 Heinsuon jäteasema, Kotka, puh. (05) 220 1056
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