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Nimikkeet yleisimmille kerättäville jätelajeille yhdyskuntajätehuollossa*
Suositus

Paperi

Tarkenne, käyttö tarvittaessa
Esim. toimistoissa vaalea
toimistopaperi erikseen muista (lehdet
ja mainokset)

Kartonki
Pahvi
Lasi
Metalli
Biojäte

Selite
Puhtaat ja kuivat sanomalehdet, aikauslehdet,
kopiopaperi, kirjekuoret
jne
Kartonki- ja paperipakkaukset, kuten kartonkiset
nestepakkaukset, paperipussit, ja lisäksi
pahvi, ellei pahvinkeräystä erikseen
Aaltopahvi, pahvilaatikot

Väritön lasi, värillinen lasi

keräyspahvi

Pienmetalli
Ruoan tähteet ja ruoan valmistamisesta
syntyvä maatuva jäte, kuten kuoret, lisäksi mm.
pehmopaperi ja kasvinosat

Energiajäte
Tekstiili

Vaatteet

Vaarallinen jäte

Öljy, liuottimet, haitaliset pesuaineet
jne.
Lisäksi erikseen mm. lääkkeet,
räjähteet jne

Jätteenpolttoon ja kaasutukseen erikseen
kerättävä palava jäte, puuta, muovia, likaista
kartonkia jne
Puhtaat ja ehjät vaatteet ja
kodin / toimiston tekstiilit
Terveydelle tai ympäristölle vaarallinen jäte. / Jäte,
jolla on vaaraominaisuus.
Jätelaissa tarkoitetaan: "vaarallisella jätteellä
jätettä, jolla on palotai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen,
muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle
vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus
(vaaraominaisuus)." (1 luku 6 § 1 kohta)
Sähkökäyttöiset laitteet, lelut ja kodinkoneet

Sähkölaitteet

Pienet sähkölaitteet,
monitorit, kylmälaitteet jne

Akut
Paristot

Lyijyakut, ajoneuvoakut

Raskaat akut

Pienakut

Puu

Käsittelemätön puu
kannot, risut jne

Paristot, nappiparistot ja
mukana kannettavien laitteiden akut
Puun rungot, oksat, rakennustarvikepuu,
puupakkaukset ja lavat

Käsitelty puu, painekyllästetty puu
Ruoho ja lehdet, jne

Suurikokoinen
jäte
Sekajäte

keräyskartonki

keräyslasi

Muovi

Puutarhajäte

Synonyymi
keräyspaperi

Maatuva eli biologisesti hajoava pienijakeinen
puutarhajäte kuten ruoho, lehdet ja pienet varret ja
oksat
Asiakkaalle hankala koko kuten suuret huonekalut
esim.tilauskuljetusta vaativa sohvakalusto

Yleisnimitys kierrätykseen
kelpaamattomalle
jäännösjätteelle, ks. poltettava jäte

Kierrätykseen kelpaamaton jäte, joka jää jäljelle,
kun kierrätettävät jätelajit on lajiteltu ja kerätty
erikseen.

Voidaan käyttää tarroituksessa myös
esim.
Sekajäte
energiaksi / energiakäyttöön / polttoon
tai
Energia
sekajäte

Jätelaissa tarkoitetaan "sekalaisella
yhdyskuntajätteellä yhdyskuntajätettä, joka jää
jäljelle, kun jätteestä on sen syntypaikalla kerätty
erilleen jätelajeittain yksilöidyt jakeet."
(6 § 3 kohta)

Sekajäte
Kaatopaikalle

Poltettava jäte

suositus voimalaan vietävälle
sekajätteelle

Viittaukset jätelakiin
koskevat
jätelakiehdotusta HE
199/2010 vp.

* Jätelaissa tarkoitetaan:
Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa
asunnossa,
vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja
muussa asumisessa syntyvää jätettä,
mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete,
sekä aadultaan
siihen rinnastettavaa hallinto-, palveluja
elinkeinotoiminnassa syntyvää (6 § 2
kohta)

Energiahyödyntämiseen kerättävä sekajäte, joka
toimitetaan jätevoimalaan (arinalaitos).
Jäteasetusluonnoksessa käytetty termi.
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ruokajäte

jätemuovi,
muovijäte
(energiajae)

ongelmajäte
(rinnakkaistermi
siirtymäaikana)

sähkölaiteromu,
sähkö- ja
elektroniikkaromu
SER

haravointijäte

suurikokoiset
esineet
sekalainen
yhdyskuntajäte,
jäännösjäte,
loppujäte,
kaatopaikkajäte,kui
vajäte, keittiöjäte
Energiahyödyntämisessä: poltettava
jäte (ensisijainen),
polttokelpoinen
jäte, polttojäte,
energiasekajäte
Sekajäte,
polttokelpoinen
jäte,
polttojäte

Keräyspaikat
JLY 2011

Keräyspaikat
Yleiset ja alueelliset jätteentuontipaikat yhdyskuntajätteille
Suositus
Miehitetyt

Selite

synonyymi

Jätekeskus

Keskus = paikka, jossa useita toimintoja Jätteenkäsittelykeskus
ja jätteen käsittelyä sisältäen kierrätystä
/ hyödyntämistä

Jäteasema

Asema = pääasiassa kierrätettävien
jäteiden
tuontipaikka, ei käsittelytoimintaa

Keräysauto

Kiertävä keräys
Miehittämättömät

Keräyspiste
Ekopiste

Kierrätysasema
Erisnimet käyvät hyvin, kuten
Sorttiasema,
Pilleri jne

Yleistermi
Tarkennettuna esim. jätteen keräyspiste,
alueellinen keräyspiste
Suositeltava termi.
Kierrätyspiste, hyötyjätepiste
Alueellinen jätteen tuontipiste, jossa
kerättävänä ainakin yksi kierrätettävä tai
hyödynnettävä jätelaji.

* Nämä keräyspaikkanimikkeet eivät koske kiinteistökohtaista keräystä, joita ovat myös ns. kimppa-astiat
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