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Liite

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO 

Johdanto

Luettelossa olevat jätenimikkeet, lukuun
ottamatta eräitä täydentäviä nimikkeitä1, pe-
rustuvat Euroopan jäteluetteloon (komission
päätös 94/3/EY).

Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se
ei sisällä kaikkia jätteitä eivätkä siinä maini-
tut esineet tai aineet aina ole jätteitä. Esine
tai aine on jätettä, jos se täyttää jätelain
(1072/93) 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetut jätteen tunnusmerkit.

Luettelossa tähdellä (*) merkittyihin ni-
mikkeisiin kuuluvat jätteet ovat ongelmajät-
teitä, ellei alueellinen ympäristökeskus ole
jäteasetuksen (1390/93) 3 a §:n 2 momentin
1 kohdan nojalla yksittäistapauksessa toisin
päättänyt. Käsitteellä "vaarallinen aine" tar-
koitetaan jäteasetuksen liitteessä 3 tarkoitet-
tua ainetta.

Luettelo koostuu kolmen tai eräissä ta-
pauksissa neljän otsikkotason jätenimikkeis-
tä. Yksittäistä nimikettä ei pidä tarkastella
erillään ylemmän otsikkotason nimikkeistä.

 
_______________________________

1 Kahdeksannumeroisin tunnusnumeroin varustetut nimikkeet ja sellaiset kuusinumeroiset nimikkeet, joiden
tunnusnumerossa on luku 98. 

OIKAISU
14.12.1999Merkitty kohta oikaistu. Alkuperäinen sanamuoto kuului:jäteasetuksen (1390/96) 3 a §:n 2 momentin
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Sisällys

01 00 00 Mineraalien tutkimisessa, louhinnassa, rikastuksessa ja muussa käsitte-
lyssä sekä kivenjalostuksessa ja soranotossa syntyvät jätteet . . . . . . . .

02 00 00 Maataloudessa, puutarhanhoidossa, metsästyksessä, kalastuksessa ja vesi-
viljelyssä sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät
jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03 00 00 Mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä massojen, paperin, kartongin, le-
vyjen sekä huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet . . . . . . . . . . .

04 00 00 Nahka- ja tekstiiliteollisuuden jätteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 00 00 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä

käsittelyssä syntyvät jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 00 00 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet . . . . . . . . . . . . .
07 00 00 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet . . . . . . . . . . . . . . .
08 00 00 Pinnoitteiden (maalit, lakat, lasimaiset emalit), liimojen, tiivistysmassojen

sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09 00 00 Valokuvateollisuuden jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 00 00 Termisissä prosesseissa syntyvät epäorgaaniset jätteet . . . . . . . . . . . . .
11 00 00 Metallien käsittelyssä ja pinnoittamisessa sekä ei-rautametallien hydro-

metallurgiassa syntyvät metallia sisältävät epäorgaaniset jätteet. . . . . .
12 00 00 Metallien ja muovien muovauksessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä

syntyvät jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 00 00 Öljyjätteet sekä muut niihin rinnastettavat nesteet (lukuun ottamatta ruo-

kaöljyjä ja nimikkeitä 05 00 00 ja 12 00 00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 00 00 Liuottimina käytettyjen orgaanisten aineiden jätteet (lukuun ottamatta

nimikkeitä 07 00 00 ja 08 00 00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 00 00 Pakkaukset, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja

suojavaatteet, joita ei ole mainittu muualla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 00 00 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 00 00 Rakentamisessa ja purkamisessa (mukaan lukien tienrakennus) syntyvät

jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 00 00 Ihmisten tai eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoi-

minnassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä,
jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) . . . . . . . . . . .

19 00 00 Jätteen käsittely- ja hyödyntämislaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdista-
moissa ja vesihuollossa syntyvät jätteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 00 00 Asumisessa syntyvät jätteet sekä niihin rinnastettavat teollisuus-, palvelu-
tai muussa toiminnassa syntyvät jätteet (yhdyskuntajätteet), mukaan luki-
en erilliskerätyt jakeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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01 00 00 MINERAALIEN TUTKIMISESSA, LOUHINNASSA, RIKASTUKSESSA JA MUUSSA
KÄSITTELYSSÄ SEKÄ KIVENJALOSTUKSESSA JA SORANOTOSSA SYNTYVÄT
JÄTTEET

01 01 00 mineraalien louhinnassa syntyvät
jätteet

01 01 01 metallimineraalien louhinnassa synty-
vät jätteet

01 01 02 muiden mineraalien louhinnassa syn-
tyvät jätteet

01 02 00 mineraalien rikastuksessa syntyvät
jätteet

01 02 01 metallimineraalien rikastuksessa syn-
tyvät jätteet

01 02 02 muiden mineraalien rikastuksessa syn-
tyvät jätteet

01 03 00 metallimineraalien muussa fysikaa-
lisessa ja kemiallisessa käsittelyssä
syntyvät jätteet

01 03 01 kiviainesjätteet
01 03 02 pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 03 03 alumiinioksidin valmistuksessa synty-

vä punalieju
01 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04 00 muiden mineraalien muussa fysi-
kaalisessa ja kemiallisessa käsitte-
lyssä syntyvät jätteet

01 04 01 sorajätteet ja kivimurske
01 04 02 hiekka- ja savijätteet
01 04 03 pölymäiset ja jauhemaiset jätteet
01 04 04 potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet
01 04 05 mineraalien pesussa ja puhdistuksessä

syntyvät jätteet
01 04 06 kivien veistämisessä ja sahauksessa

syntyvät jätteet
01 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05 00 porauslietteet ja muut porausjätteet
01 05 01 öljyä sisältävät porauslietteet ja muut

porausjätteet
01 05 02 baryyttia sisältävät porauslietteet ja

muut porausjätteet
01 05 03 klorideja sisältävät porauslietteet ja

muut porausjätteet
01 05 04 makean veden porauksessa syntyvät

lietteet ja jätteet
01 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 00 00 MAATALOUDESSA, PUUTARHANHOIDOSSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSES-
SA JA VESIVILJELYSSÄ SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JA-
LOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

02 01 00 alkutuotannossa syntyvät jätteet
02 01 01 pesu- ja puhdistuslietteet
02 01 02 eläinkudosjätteet
02 01 03 kasvikudosjätteet
02 01 04 muovijätteet (lukuun ottamatta pak-

kauksia)
* 02 01 05 maatalouskemikaalien jätteet 

02 01 06 eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (mu-
kaan lukien likaantunut olki) sekä
erikseen kootut ja muualla käsiteltävät
nestemäiset jätteet

02 01 07 metsätalouden jätteet
02 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02 00 lihan, kalan ja muiden eläinperäis-
ten elintarvikkeiden valmistuksessa
ja jalostuksessa syntyvät jätteet

02 02 01 pesu- ja puhdistuslietteet
02 02 02 eläinkudosjätteet
02 02 03 kulutukseen tai jalostukseen soveltu-

mattomat aineet
02 02 04 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet

02 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03 00 hedelmien, vihannesten, viljojen,
ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen,
säilykkeiden ja tupakan valmistuk-
sessa ja jalostuksessa syntyvät jät-
teet

02 03 01 pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifu-
gointi- ja erotuslietteet

02 03 02 säilöntäainejätteet
02 03 03 liuotinuuton jätteet 
02 03 04 kulutukseen tai jalostukseen soveltu-

mattomat aineet
02 03 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet
02 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04 00 sokerin jalostuksessa syntyvät jät-
teet

02 04 01 sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdis-
tuksessa syntyvä maa-aines

02 04 02 kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille
asetettuja laatuvaatimuksia
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02 04 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

02 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05 00 maidonjalostusteollisuuden jätteet
02 05 01 kulutukseen tai jalostukseen sovel-

tumattomat aineet
02 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet
02 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06 00 leipomo-, konditoria- ja makeisteol-
lisuuden jätteet

02 06 01 kulutukseen tai jalostukseen sovel-
tumattomat aineet

02 06 02 säilöntäainejätteet
02 06 03 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet
02 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07 00 jätteet, jotka syntyvät alkoholi-
juomien ja alkoholittomien juomien
valmistuksessa (lukuun ottamatta
kahvin, teen ja kaakaon valmistus-
ta)

02 07 01 raaka-aineiden pesussa ja puhdistuk-
sessa sekä mekaanisessa käsittelyssä
kuten paloittelussa ja jauhamisessa
syntyvät jätteet

02 07 02 alkoholin tislausjätteet
02 07 03 kemiallisessa käsittelyssä syntyvät

jätteet
02 07 04 kulutukseen tai jalostukseen sovel-

tumattomat aineet
02 07 05 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet
02 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 00 00 MEKAANISESSA METSÄTEOLLISUUDESSA SEKÄ MASSOJEN, PAPERIN, KAR-
TONGIN, LEVYJEN SEKÄ HUONEKALUJEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄT-
TEET

03 01 00 mekaanisessa metsäteollisuudessa
sekä levyjen ja huonekalujen val-
mistuksessa syntyvät jätteet

03 01 01 kuori- ja korkkijätteet
03 01 02 sahajauho
03 01 03 lastut ja palaset sekä puu-, lastulevy-

ja vanerijätteet
03 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 02 00 puunsuojauksessa syntyvät jätteet
* 03 02 01 halogenoimattomat orgaaniset puun-

suojakemikaalit 
* 03 02 02 klooratut orgaaniset puunsuojakemi-

kaalit
* 03 02 03 organometalliset puunsuojakemikaalit 
* 03 02 04 epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

03 03 00 massojen, paperin ja kartongin
valmistuksessa ja jalostuksessa syn-
tyvät jätteet

03 03 01 kuori
03 03 02 soodasakka (joka syntyy mustalipeän

käsittelyssä)
03 03 03 hypokloriitti- ja kloorivalkaisussa syn-

tyvät lietteet
03 03 04 muissa valkaisuprosesseissa syntyvät

lietteet
03 03 05 keräyspaperin siistauslietteet 
03 03 06 kuitu-, pinnoite- ja täyteainejätteet
03 03 07 keräyspaperin ja -kartongin lajittelussa

syntyvät jätteet 
03 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
03 03 99 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet 

04 00 00 NAHKA- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET

04 01 00 nahkateollisuuden jätteet
04 01 01 lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet
04 01 02 kalkitusjätteet

* 04 01 03 rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät
liuottimia ilman nestefaasia

04 01 04 kromia sisältävät parkitsemisliuokset
04 01 05 parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä

kromia
04 01 06 kromia sisältävät lietteet
04 01 07 lietteet, jotka eivät sisällä kromia
04 01 08 kromia sisältävät parkitun nahan jät-

teet (lastut, palat, hiontapöly)
04 01 09 muokkaus- ja viimeistelyjätteet
04 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02 00 tekstiiliteollisuuden jätteet
04 02 01 käsittelemättömien tekstiilikuitujen ja

muiden luonnonkuitujen jätteet, pää-
asiassa kasviperäisiä

04 02 02 käsittelemättömien tekstiilikuitujen
jätteet, pääasiassa eläinperäisiä

04 02 03 käsittelemättömien tekstiilikuitujen
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jätteet, pääasiassa keinotekoisia tai
synteettisiä

04 02 04 ennen kehruuta ja kutomista muodos-
tuvat käsittelemättömät sekatekstii-
likuitujätteet

04 02 05 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet,
pääasiassa kasviperäisiä

04 02 06 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet,
pääasiassa eläinperäisiä

04 02 07 käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet,
pääasiassa keinotekoisia tai synteetti-
siä

 04 02 08 käsiteltyjen sekatekstiilikuitujen jätteet
04 02 09 komposiittimateriaalien jätteet (kyl-

lästetyt tekstiilit, elastomeerit, plasto-
meerit)

04 02 10 luonnonmateriaaleista syntyvä or gaa-
ninen aines, kuten rasva ja vaha 

* 04 02 11 valmistuksessa ja viimeistelyssä syn-
tyvät halogenoidut jätteet

04 02 12 valmistuksessa ja viimeistelyssä syn-
tyvät halogenoimattomat jätteet

* 04 02 13 väriaineet ja pigmentit
04 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 00 00 ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYRO-
LYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

05 01 00 öljyiset lietteet ja kiinteät jätteet
* 05 01 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

syntyvät lietteet
* 05 01 02 suolanpoistolietteet
* 05 01 03 säiliöiden pohjalietteet
* 05 01 04 happamat alkyylilietteet
* 05 01 05 vuotanut öljy 
* 05 01 06 laitteistoissa ja kunnossapitotoimin-

nassa syntyvät lietteet
* 05 01 07 happotervat
* 05 01 08 muut tervat 
* 05 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 02 00 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka eivät
sisällä öljyä 

05 02 01 kattiloiden syöttöveden käsittelyssä
syntyvät lietteet

05 02 02 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 03 00 käytetyt katalyytit
05 03 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit

* 05 03 01 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,
jotka sisältävät vaarallisia aineita 

05 03 02 muut käytetyt katalyytit
* 05 03 02 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-

vät vaarallisia aineita 

05 04 00 käytetyt suodatussavet
* 05 04 01 käytetyt suodatussavet

05 05 00 öljyn rikinpoistossa syntyvät jätteet
05 05 01 rikkiä sisältävät jätteet
05 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06 00 hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä
syntyvät jätteet

* 05 06 01 happotervat
05 06 02 asfaltti

* 05 06 03 muut tervat
05 06 04 jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet
05 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07 00 maakaasun puhdistuksessa syntyvät
jätteet

* 05 07 01 elohopeaa sisältävät lietteet
05 07 02 rikkiä sisältävät jätteet
05 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 08 00 öljyn regeneroinnissa syntyvät jät-
teet

* 05 08 01 käytetyt suodatussavet
* 05 08 02 happotervat
* 05 08 03 muut tervat
* 05 08 04 öljyn regeneroinnissa syntyvät vesipi-

toiset nestemäiset jätteet
05 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 00 00 EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

06 01 00 happamat liuokset 
* 06 01 01 rikkihappo ja rikkihapoke
* 06 01 02 suolahappo
* 06 01 03 fluorivetyhappo

* 06 01 04 fosforihappo ja fosforihapoke
* 06 01 05 typpihappo ja typpihapoke
* 06 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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06 02 00 emäksiset liuokset 
* 06 02 01 kalsiumhydroksidi
* 06 02 02 natriumhydroksidi 
* 06 02 03 ammoniakki
* 06 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03 00 suolat ja suolaliuokset 
06 03 01 karbonaatit (lukuun ottamatta nimi-

kettä 02 04 02) 
06 03 02 suolaliuokset, jotka sisältävät sulfaat-

teja, sulfiitteja tai sulfideja
06 03 03 kiinteät suolat, jotka sisältävät sulfaat-

teja, sulfiitteja tai sulfideja
06 03 04 suolaliuokset, jotka sisältävät kloride-

ja, fluorideja tai muita halogenideja
06 03 05 kiinteät suolat, jotka sisältävät klori-

deja, fluorideja tai muita halo-
geenisuoloja 

06 03 06 suolaliuokset, jotka sisältävät fosfaat-
teja tai samankaltaisia kiinteitä suoloja

06 03 07 fosfaatit ja samankaltaiset kiinteät
suolat

06 03 08 suolaliuokset, jotka sisältävät nitraat-
teja tai samankaltaisia yhdisteitä

06 03 09 kiinteät suolat, jotka sisältävät nitri-
dejä (metallinitridit)

06 03 10 kiinteät suolat, jotka sisältävät am-
moniumia

* 06 03 11 suolat ja liuokset, jotka sisältävät
syanideja

06 03 12 suolat ja liuokset, jotka sisältävät
orgaanisia yhdisteitä

06 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 04 00 metalleja sisältävät jätteet
06 04 01 metallioksidit

* 06 04 02 metallisuolat (lukuun ottamatta nimi-
kettä 06 03 00)

* 06 04 03 arseenia sisältävät jätteet
* 06 04 04 elohopeaa sisältävät jätteet
* 06 04 05 muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 05 00 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

06 05 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 06 05 01 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

06 06 00 rikin kemiallisissa prosesseissa (val-
mistus ja transformointi) ja rikin-
poistoprosesseissa syntyvät jätteet

06 06 01 rikkiä sisältävät jätteet
06 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07 00 halogeenien kemiallisissa prosesseis-
sa syntyvät jätteet 

* 06 07 01 jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä
käytettyä asbestia

* 06 07 02 kloorin valmistuksessa käytetty aktii-
vihiili

06 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08 00 piin ja piijohdannaisten valmistuk-
sessa syntyvät jätteet 

06 08 01 piin ja piijohdannaisten valmistuksessa
syntyvät jätteet 

06 09 00 fosforin kemiallisissa prosesseissa
syntyvät jätteet

06 09 01 kipsi
06 09 02 fosforia sisältävä kuona
06 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10 00 typen kemiallisissa prosesseissa ja
lannoitteiden valmistuksessa synty-
vät jätteet

06 10 01 typen kemiallisissa prosesseissa ja
lannoitteiden valmistuksessa syntyvät
jätteet

06 11 00 epäorgaanisten pigmenttien ja opa-
siteettia lisäävien aineiden valmis-
tuksessa syntyvät jätteet

06 11 01 titaanidioksidin valmistuksessa synty-
vä kipsi

06 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 12 00 katalyyttien valmistuksessa, käytös-
sä ja regeneroinnissa syntyvät jät-
teet

06 12 01 jalometalleja sisältävät käytetyt kata-
lyytit

* 06 12 01 01 jalometallipitoiset katalyytit, jotka
sisältävät vaarallisia aineita

06 12 02 muut käytetyt katalyytit
* 06 12 02 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-

vät vaarallisia aineita

06 13 00 muissa epäorgaanisissa kemian
prosesseissa syntyvät jätteet

* 06 13 01 epäorgaaniset torjunta-aineet, puun-
suojakemikaalit ja muut biosidit 

* 06 13 02 käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta
nimikettä 06 07 02)

06 13 03 nokimusta
06 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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07 00 00 ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

07 01 00 orgaanisten peruskemikaalien val-
mistuksessa, sekoituksessa, jakelus-
sa ja käytössä syntyvät jätteet

* 07 01 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 01 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 01 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 01 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 01 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 

07 01 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 01 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 01 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 01 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 01 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset 

* 07 01 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
* 07 01 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt

absorboimisaineet
* 07 01 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-

boimisaineet
07 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 02 00 muovien, kumin ja synteettisten
kuitujen valmistuksessa, sekoituk-
sessa, jakelussa ja käytössä syntyvät
jätteet

* 07 02 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 02 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 02 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 02 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 02 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 

07 02 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 02 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 02 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 02 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 02 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset 

* 07 02 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 

* 07 02 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt
absorboimisaineet

* 07 02 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-
boimisaineet

07 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03 00 orgaanisten väriaineiden ja pig-
menttien valmistuksessa, sekoituk-
sessa, jakelussa ja käytössä syntyvät
jätteet (lukuun ottamatta nimikettä
06 11 00) 

* 07 03 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 03 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 03 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 03 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 03 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 

07 03 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 03 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 03 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 03 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 03 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset 

* 07 03 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
* 07 03 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt

absorboimisaineet
* 07 03 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-

boimisaineet
07 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04 00 orgaanisten torjunta-aineiden val-
mistuksessa, sekoituksessa, jakelus-
sa ja käytössä syntyvät jätteet (lu-
kuun ottamatta nimikettä 02 01 05)

* 07 04 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 04 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 04 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 04 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 04 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 
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07 04 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 04 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 04 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 04 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 04 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset

* 07 04 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
* 07 04 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt

absorboimisaineet
* 07 04 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-

boimisaineet
07 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05 00 lääkkeiden valmistuksessa, sekoituk-
sessa, jakelussa ja käytössä syntyvät
jätteet

* 07 05 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 05 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 05 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 05 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 05 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 

07 05 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 05 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 05 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 05 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 05 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset 

* 07 05 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
* 07 05 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt

absorboimisaineet
* 07 05 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-

boimisaineet
07 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 06 00 rasvojen, voiteiden, saippuoiden,
pesu- ja puhdistusaineiden, desinfi-
ointiaineiden ja kosmeettisten ai-
neiden valmistuksessa, sekoitukses-
sa, jakelussa ja käytössä syntyvät
jätteet

* 07 06 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 06 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 06 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 06 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 06 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 

07 06 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 06 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 06 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 06 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 06 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset 

* 07 06 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
* 07 06 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt

absorboimisaineet
* 07 06 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-

boimisaineet
07 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07 00 hienokemikaalien ja kemikaalien,
joita ei ole muualla määritelty, val-
mistuksessa, sekoituksessa, jake-
lussa ja käytössä syntyvät jätteet

* 07 07 01 vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuok-
set

07 07 02 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

* 07 07 02 01 jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaa-
rallisia aineita

* 07 07 03 orgaaniset halogenoidut liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset

* 07 07 04 muut orgaaniset liuottimet, pesunes-
teet ja kantaliuokset 

07 07 05 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit
* 07 07 05 01 jalometallipitoiset käytetyt katalyytit,

jotka sisältävät vaarallisia aineita
07 07 06 muut käytetyt katalyytit

* 07 07 06 01 muut käytetyt katalyytit, jotka sisältä-
vät vaarallisia aineita

* 07 07 07 halogenoidut tislaus- ja reaktiojään-
nökset 

* 07 07 08 muut tislaus- ja reaktiojäännökset 
* 07 07 09 halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt

absorboimisaineet
* 07 07 10 muut suodatuskakut ja käytetyt absor-

boimisaineet
07 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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08 00 00 PINNOITTEIDEN (MAALIT, LAKAT, LASIMAISET EMALIT), LIIMOJEN, TIIVIS-
TYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, SEKOITUKSESSA, JA-
KELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01 00 maalien ja lakkojen valmistuksessa,
sekoituksessa, jakelussa ja käytössä
syntyvät jätteet

* 08 01 01 maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät
halogenoituja liuottimia

* 08 01 02 maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät
halogenoimattomia liuottimia 

08 01 03 vesipohjaisten maalien ja lakkojen
jätteet

08 01 04 jauhemaiset maalit
08 01 05 kovetetut maalit ja lakat

* 08 01 06 maalin- tai lakanpoistossa syntyvät
lietteet, jotka sisältävät halogenoituja
liuottimia

* 08 01 07 maalin- tai lakanpoistossa syntyvät
lietteet, jotka sisältävät halogenoimat-
tomia liuottimia

08 01 08 maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoi-
set lietteet

* 08 01 08 01 maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoi-
set lietteet, jotka sisältävät halogenoi-
tuja tai halogenoimattomia liuottimia 

08 01 09 maalin- tai lakanpoistossa syntyvät
jätteet (lukuun ottamatta nimikkeitä
08 01 06 ja 08 01 07)

08 01 10 maalia tai lakkaa sisältävät vesisus-
pensiot

* 08 01 10 01 maalia tai lakkaa sisältävät vesisus-
pensiot, jotka sisältävät halogenoituja
tai halogenoimattomia liuottimia 

08 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02 00 muiden pinnoitteiden (mukaan luki-
en keraamiset materiaalit) valmis-
tuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja
käytössä syntyvät jätteet

08 02 01 jauhemaisten pinnoitteiden jätteet
08 02 02 keraamisia materiaaleja sisältävät

vesipitoiset lietteet
08 02 03 keraamisia materiaaleja sisältävät

vesisuspensiot
08 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03 00 painovärien valmistuksessa, sekoi-
tuksessa, jakelussa ja käytössä syn-
tyvät jätteet

* 08 03 01 painovärijätteet, jotka sisältävät halo-
genoituja liuottimia

* 08 03 02 painovärijätteet, jotka sisältävät halo-
genoimattomia liuottimia 

08 03 03 vesipohjaisten painovärien jätteet
08 03 04 kuivattu painoväri

* 08 03 05 painovärilietteet, jotka sisältävät halo-
genoituja liuottimia 

* 08 03 06 painovärilietteet, jotka sisältävät halo-
genoimattomia liuottimia 

08 03 07 painoväriä sisältävät vesipitoiset liet-
teet

08 03 08 painoväriä sisältävät vesipitoiset nes-
temäiset jätteet 

08 03 09 värijauhejätteet (mukaan lukien väri-
kasetit)

08 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 04 00 liimojen ja tiivistysmassojen (mu-
kaan lukien vedenpitävät aineet)
valmistuksessa, sekoituksessa, jake-
lussa ja käytössä syntyvät jätteet

* 08 04 01 liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka
sisältävät halogenoituja liuottimia

* 08 04 02 liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka
sisältävät halogenoimattomia liuotti-
mia 

08 04 03 vesipohjaisten liima- ja tiivistysmas-
sojen jätteet

* 08 04 03 01 vesipohjaisten liima- ja tiivistysmas-
sojen jätteet, jotka sisältävät vaaralli-
sia aineita

08 04 04 kovetetut liimat ja tiivistysmassat 
* 08 04 05 liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka

sisältävät halogenoituja liuottimia
* 08 04 06 liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka

sisältävät halogenoimattomia liuotti-
mia 

08 04 07 liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät
vesipitoiset lietteet

* 08 04 07 01 liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät
vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät
vaarallisia aineita

08 04 08 liimoja ja tiivistysmassoja sisältävät
vesipitoiset nestemäiset jätteet

* 08 04 08 01 liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät
vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka
sisältävät vaarallisia aineita

08 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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09 00 00 VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET

09 01 00 valokuvateollisuuden jätteet
* 09 01 01 vesipohjaiset kehite- ja aktivointili-

uokset
* 09 01 02 vesipohjaiset kehiteliuokset offset-

levylle
* 09 01 03 liuotinpohjaiset kehiteliuokset 
* 09 01 04 kiinniteliuokset
* 09 01 05 valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinnite-

liuokset 
* 09 01 06 valokuvausjätteiden käsittelyssä toi-

mipaikalla syntyvät hopeaa sisältävät
jätteet

09 01 07 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka
sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 08 valokuvausfilmit ja -paperit, jotka
eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 09 kertakäyttökamerat, joissa on paristo
* 09 01 09 01 kertakäyttökamerat, joissa on nimik-

keissä 16 06 03, 16 06 04 01 tai
16 06 05 01 tarkoitettu paristo 

09 01 10 kertakäyttökamerat, joissa ei ole paris-
toa 

09 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 00 00 TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT EPÄORGAANISET JÄTTEET

10 01 00 voimalaitoksissa ja muissa polttolai-
toksissa syntyvät jätteet (lukuun
ottamatta nimikettä 19 00 00)

10 01 01 pohjatuhka 
* 10 01 01 01 raskasta polttoöljyä käytettäessä syn-

tyvä pohjatuhka
10 01 02 hiilen poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 03 turpeen poltossa syntyvä lentotuhka

* 10 01 04 öljyn poltossa syntyvä lentotuhka
10 01 05 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät

kalsiumin reaktioihin perustuvat kiin-
teät jätteet

10 01 06 muut kaasujen käsittelyssä syntyvät
kiinteät jätteet 

10 01 07 savukaasujen rikinpoistossa syntyvät
kalsiumin reaktioihin perustuvat liet-
teet

10 01 08 muut kaasujen käsittelyssä syntyvät
lietteet 

* 10 01 09 rikkihappo
10 01 10 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt

katalyytit
* 10 01 10 01 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt

katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

10 01 11 kattiloiden puhdistuksessa syntyvät
vesipitoiset lietteet

* 10 01 11 01 raskasta polttoöljyä käyttävien katti-
loiden puhdistuksessa syntyvät vesipi-
toiset lietteet

10 01 12 käytetyt uunien vuoraukset ja tulen-
kestävät aineet

10 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
10 01 99 01 puuperäisen polttoaineen poltossa

syntyvä lentotuhka

10 02 00 rauta- ja terästeollisuudessa synty-
vät jätteet

10 02 01 kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet
10 02 02 käsittelemättömät kuonat
10 02 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
10 02 04 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 02 05 muut lietteet
10 02 06 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät

aineet 
10 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 03 00 alumiinin pyrometallurgiajätteet
* 10 03 01 anodien valmistuksessa syntyvät tervat

ja muut hiilipitoiset jätteet
10 03 02 anodiromu

* 10 03 03 skimmausjätteet
* 10 03 04 primäärisulatuksen kuonat/ valko-

kuonat
10 03 05 alumiinioksidipöly
10 03 06 elektrolyysissä käytetyt hiilinauhat ja

tulenkestävät aineet
* 10 03 07 käytetyt uunien vuoraukset
* 10 03 08 sekundäärisulatuksen suolakuonat
* 10 03 09 sekundäärisulatuksen mustakuonat
* 10 03 10 suolakuonien ja mustakuonien käsitte-

lyssä syntyvät jätteet
10 03 11 savukaasujen suodatuspöly
10 03 12 muut hienojakeet ja pölyt (mukaan

lukien kuulamyllypöly)
10 03 13 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
10 03 14 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 03 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
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10 04 00 lyijyn pyrometallurgiajätteet
* 10 04 01 kuonat (primääri- ja sekundäärisula-

tus)
* 10 04 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri-

ja sekundäärisulatus)
* 10 04 03 kalsiumarsenaatti
* 10 04 04 savukaasujen suodatuspöly
* 10 04 05 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 04 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
* 10 04 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 04 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät
aineet

10 04 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 05 00 sinkin pyrometallurgiajätteet
* 10 05 01 kuonat (primääri- ja sekundäärisula-

tus)
* 10 05 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri-

ja sekundäärisulatus)
* 10 05 03 savukaasujen suodatuspöly

10 05 04 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 05 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
* 10 05 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 05 07 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät
aineet 

10 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 06 00 kuparin pyrometallurgiajätteet
10 06 01 kuonat (primääri- ja sekundäärisula-

tus)
10 06 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri-

ja sekundäärisulatus)
* 10 06 03 savukaasujen suodatuspöly

10 06 04 muut hienojakeet ja pölyt
* 10 06 05 elektrolyyttisen jalostuksen jätteet
* 10 06 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
* 10 06 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet

10 06 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät
aineet

10 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 07 00 hopean, kullan ja platinan pyrome-
tallurgiajätteet

10 07 01 kuonat (primääri- ja sekundäärisula-
tus)

10 07 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri-
ja sekundäärisulatus)

10 07 03 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

10 07 04 muut hienojakeet ja pölyt
10 07 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 07 06 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät

aineet

10 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 08 00 muiden ei-rautametallien pyrome-
tallurgiajätteet

10 08 01 kuonat (primääri- ja sekundäärisula-
tus)

10 08 02 kuonat ja skimmausjätteet (primääri-
ja sekundäärisulatus)

* 10 08 03 savukaasujen suodatuspöly
10 08 04 muut hienojakeet ja pölyt

* 10 08 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

* 10 08 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 08 07 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät

aineet
10 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 09 00 rautametallien valimojätteet
10 09 01 käyttämättömät orgaanisia sideaineita

sisältävät valukeernat ja valumuotit
10 09 02 käytetyt orgaanisia sideaineita sisältä-

vät valukeernat ja valumuotit
10 09 03 valimouunien kuona
10 09 04 valimouunien pöly

* 10 09 04 01 valimouunien pöly, joka sisältää ras-
kasmetalleja

10 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 10 00 ei-rautametallien valimojätteet
10 10 01 käyttämättömät orgaanisia sideaineita

sisältävät valukeernat ja valumuotit
10 10 02 käytetyt orgaanisia sideaineita sisältä-

vät valukeernat ja valumuotit
10 10 03 valimouunien kuona
10 10 04 valimouunien pöly

* 10 10 04 01 valimouunien pöly, joka sisältää ras-
kasmetalleja

10 10 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 11 00 lasin ja lasituotteiden valmistukses-
sa syntyvät jätteet

10 11 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 11 02 lasijätteet
10 11 03 lasikuitupohjaisten materiaalien jätteet
10 11 04 savukaasujen suodatuspöly
10 11 05 muut hienojakeet ja pölyt
10 11 06 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
10 11 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 11 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät

aineet
10 11 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 12 00 keraamisten tuotteiden, tiilien, laat-
tojen ja rakennusaineiden valmis-
tuksessa syntyvät jätteet

10 12 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet
10 12 02 savukaasujen suodatuspöly
10 12 03 muut hienojakeet ja pölyt
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10 12 04 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät
jätteet

10 12 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 12 06 käytöstä poistetut muotit
10 12 07 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät

aineet
10 12 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 13 00 sementin, kalkin ja laastin sekä
näistä valmistettujen tuotteiden
valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 01 polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 13 02 asbestisementin valmistuksessa synty-
vät jätteet2

10 13 03 sementtipohjaisten komposiittimateri-
aalien valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 04 kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet
10 13 05 kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät

jätteet
10 13 06 muut hienojakeet ja pölyt
10 13 07 kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet
10 13 08 käytetyt vuoraukset ja tulenkestävät

aineet
10 13 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 00 00 METALLIEN KÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETAL-
LIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT METALLIA SISÄLTÄVÄT EPÄOR-
GAANISET JÄTTEET

11 01 00 nestemäiset jätteet ja lietteet, jotka
syntyvät metallien käsittelyssä ja
pinnoittamisessa (esimerkiksi gal-
vanointi, sinkitys, peittaus, etsaus,
fosfatointi ja emäksinen rasvanpois-
to)

* 11 01 01 syanidipitoiset (emäksiset) jätteet,
jotka sisältävät muita raskasmetalleja
kuin kromia

* 11 01 02 syanidipitoiset (emäksiset) jätteet,
jotka eivät sisällä raskasmetalleja

* 11 01 03 kromipitoiset jätteet, jotka eivät sisällä
syanideja

11 01 04 jätteet, jotka eivät sisällä kromia ei-
vätkä syanideja

* 11 01 04 01 jätteet, jotka sisältävät muita raskas-
metalleja kuin kromia

* 11 01 05 happamat peittausliuokset
* 11 01 06 hapot, joita ei ole mainittu muualla 
* 11 01 07 emäkset, joita ei ole mainittu muualla
* 11 01 08 fosfatointilietteet

11 02 00 ei-rautametallien hydrometallurgi-
sissa prosesseissa syntyvät jätteet ja
lietteet

* 11 02 01 kuparin hydrometallurgiassa syntyvät
lietteet

* 11 02 02 sinkin hydrometallurgiassa syntyvät
lietteet (mukaan lukien jarosiitti ja
götiitti)

11 02 03 elektrolyysiprosessien anodien val-
mistuksessa syntyvät jätteet

11 02 04 lietteet, joita ei ole mainittu muualla 

11 03 00 karkaisussa syntyvät lietteet ja kiin-
teät jätteet

* 11 03 01 syanideja sisältävät jätteet
* 11 03 02 muut jätteet

11 04 00 metalleja sisältävät epäorgaaniset
jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 04 01 metalleja sisältävät epäorgaaniset
jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 00 00 METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTE-
LYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

12 01 00 muovausjätteet (taonta, hitsaus,
puristus, venytys, sorvaus, leikkaus,
viilaus) 

12 01 01 rautametallien viilaus- ja sorvausjät-
teet

12 01 02 muut rautametallien kappaleet
12 01 03 ei-rautametallien viilaus- ja sorvaus-

jätteet 

12 01 04 muut ei-rautametallien kappaleet
12 01 05 muovikappaleet

* 12 01 06 työstö-öljyt, jotka sisältävät halo-
geeneja (ei emulsiot)

* 12 01 07 työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halo-
geeneja (ei emulsiot)

* 12 01 08 työstöemulsiot, jotka sisältävät halo-
geeneja

_______________________________
2 Asbestisementin valmistus on valtioneuvoston päätöksen 852/92 nojalla kielletty 1 päivästä tammikuuta 1993

alkaen.
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* 12 01 09 työstöemulsiot, jotka eivät sisällä
halogeeneja

* 12 01 10 synteettiset työstö-öljyt
* 12 01 11 työstölietteet
* 12 01 12 vaha- ja rasvajätteet

12 01 13 hitsausjätteet
12 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 02 00 mekaanisen pintakäsittelyn jätteet
(hiekkapuhallus, hionta, hierto, kiil-
lotus)

12 02 01 hiekkapuhallusjäte

12 02 02 hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet
12 02 03 kiillotuksessa syntyvät lietteet
12 02 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 03 00 jätteet, jotka syntyvät vedellä ja
höyryllä tapahtuvassa rasvanpois-
tossa (lukuun ottamatta nimikettä
11 00 00)

* 12 03 01 vesipitoiset pesunesteet
* 12 03 02 höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa

syntyvät jätteet

13 00 00 ÖLJYJÄTTEET SEKÄ MUUT NIIHIN RINNASTETTAVAT NESTEMÄISET JÄTTEET
(LUKUUN OTTAMATTA RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKKEITÄ 05 00 00 JA 12 00 00)

13 01 00 hydrauliöljy- ja jarrunestejätteet
* 13 01 01 PCB:tä tai PCT:tä sisältävät hyd-

rauliöljyt
* 13 01 02 muut klooratut hydrauliöljyt (ei emul-

siot)
* 13 01 03 klooraamattomat hydrauliöljyt (ei

emulsiot)
* 13 01 04 klooratut emulsiot
* 13 01 05 klooraamattomat emulsiot
* 13 01 06 mineraaliöljypohjaiset hydrauliöljyt
* 13 01 07 muut hydrauliöljyt
* 13 01 08 jarrunesteet

13 02 00 moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljy-
jätteet

* 13 02 01 klooratut moottori-, vaihteisto- ja
voiteluöljyt

* 13 02 02 klooraamattomat moottori-, vaihteisto-
ja voiteluöljyt

* 13 02 03 muut moottori-, vaihteisto- ja voitelu-
öljyt

13 03 00 eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet
sekä muut nestemäiset jätteet 

* 13 03 01 PCB:tä tai PCT:tä sisältävät eristys- ja
lämmönsiirtoöljyt sekä muut PCB:tä
tai PCT:tä sisältävät nesteet

* 13 03 02 muut klooratut eristys- ja lämmönsiir-
toöljyt sekä muut klooratut nesteet

* 13 03 03 klooraamattomat eristys- ja lämmön-
siirtoöljyt sekä muut klooraamattomat
nesteet

* 13 03 04 synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöl-
jyt sekä muut synteettiset nesteet

* 13 03 05 mineraaliöljypohjaiset eristys- ja läm-
mönsiirtoöljyt 

13 04 00 pilssivedet 
* 13 04 01 sisävesiliikenteessä syntyvät pilssive-

det
* 13 04 02 satamien vastaanottolaitteistoihin kerä-

tyt pilssivedet
* 13 04 03 muut vesiliikenteessä syntyvät pilssi-

vedet

13 05 00 öljynerottimien jätteet
* 13 05 01 öljynerottimien kiinteät jätteet
* 13 05 02 öljynerottimien lietteet
* 13 05 03 keräilyaltaan lietteet 
* 13 05 04 suolanpoiston lietteet tai emulsiot
* 13 05 05 muut emulsiot

13 06 00 öljyjätteet, joita ei ole mainittu
muualla

* 13 06 01 öljyjätteet, joita ei ole mainittu muu-
alla
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14 00 00 LIUOTTIMINA KÄYTETTYJEN ORGAANISTEN AINEIDEN JÄTTEET (LUKUUN
OTTAMATTA NIMIKKEITÄ 07 00 00 JA 08 00 00) 

14 01 00 metallien rasvanpoistossa ja koneis-
tojen kunnossapidossa syntyvät
jätteet

* 14 01 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 01 02 muut halogenoidut liuottimet ja liuo-

tinseokset
* 14 01 03 muut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 01 04 vesipitoiset liuotinseokset, jotka sisäl-

tävät halogeeneja
* 14 01 05 vesipitoiset liuotinseokset, jotka eivät

sisällä halogeeneja
* 14 01 06 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisäl-

tävät halogenoituja liuottimia
* 14 01 07 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka eivät

sisällä halogenoituja liuottimia

14 02 00 tekstiilien puhdistuksessa ja luon-
nontuotteiden rasvanpoistossa syn-
tyvät jätteet

* 14 02 01 halogenoidut liuottimet ja liuotinse-
okset

* 14 02 02 liuotinseokset ja orgaaniset nesteet,
jotka eivät sisällä halogenoituja liuot-
timia

* 14 02 03 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisäl-
tävät halogenoituja liuottimia

* 14 02 04 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisäl-
tävät muita liuottimia

14 03 00 elektroniikkateollisuudessa syntyvät
jätteet

* 14 03 01 kloorifluorihiilivedyt

* 14 03 02 muut halogenoidut liuottimet
* 14 03 03 liuottimet ja liuotinseokset, jotka eivät

sisällä halogenoituja liuottimia
* 14 03 04 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisäl-

tävät halogenoituja liuottimia
* 14 03 05 lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisäl-

tävät muita liuottimia 

14 04 00 lämmönsiirtoaineiden sekä aerosoli-
en ja vaahtomuovien ponnekaasujen
jätteet

* 14 04 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 04 02 muut halogenoidut liuottimet ja liuo-

tinseokset
* 14 04 03 muut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 04 04 lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisäl-

tävät halogenoituja liuottimia
* 14 04 05 lietteet tai kiinteät jätteet, jotka sisäl-

tävät muita liuottimia

14 05 00 liuottimien ja lämmönsiirtoaineiden
talteenotossa syntyvät jätteet
(tislausjäännökset) 

* 14 05 01 kloorifluorihiilivedyt
* 14 05 02 muut halogenoidut liuottimet ja liuo-

tinseokset
* 14 05 03 muut liuottimet ja liuotinseokset
* 14 05 04 halogenoituja liuottimia sisältävät

lietteet 
* 14 05 05 muita liuottimia sisältävät lietteet 

15 00 00 PAKKAUKSET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERI-
AALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA 

15 01 00 pakkaukset
15 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset

* 15 01 01 01 paperi- ja kartonkipakkaukset, joissa
on vaarallisten aineiden jäämiä

15 01 02 muovipakkaukset
* 15 01 02 01 muovipakkaukset, joissa on vaarallis-

ten aineiden jäämiä
15 01 03 puupakkaukset

* 15 01 03 01 puupakkaukset, joissa on vaarallisten
aineiden jäämiä

15 01 04 metallipakkaukset
* 15 01 04 01 metallipakkaukset, joissa on vaarallis-

ten aineiden jäämiä
15 01 05 komposiittipakkaukset

* 15 01 05 01 komposiittipakkaukset, joissa on vaa-
rallisten aineiden jäämiä

15 01 06 sekalaiset pakkaukset
* 15 01 06 01 sekalaiset pakkaukset, joissa on vaa-

rallisten aineiden jäämiä

15 02 00 absorboimisaineet, suodatinmateri-
aalit, puhdistusliinat ja suojavaat-
teet

15 02 01 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit,
puhdistusliinat ja suojavaatteet

* 15 02 01 01 absorboimisaineet, suodatinmateriaalit,
puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka
sisältävät vaarallisia aineita
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16 00 00 JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 01 00 käytöstä poistetut ajoneuvot
16 01 01 ajoneuvoista poistetut jalometalleja

sisältävät katalysaattorit
16 01 02 ajoneuvoista poistetut muut kata-

lysaattorit
16 01 03 käytöstä poistetut renkaat
16 01 04 käytöstä poistetut ajoneuvot
16 01 05 autopaloituksen kevyt jae
16 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 02 00 käytöstä poistetut laitteistot ja pa-
loittelujätteet

* 16 02 01 PCB:tä tai PCT:tä sisältävät muuntajat
ja kondensaattorit

16 02 02 muut elektroniikkalaitteistot (esimer-
kiksi painetut piirit)

16 02 03 kloorifluorihiilivetyjä sisältävät lait-
teistot

* 16 02 04 asbestia vapaana sisältävät laitteistot
16 02 05 muut laitteistot
16 02 06 asbestia käyttävän teollisuuden jätteet

* 16 02 06 01 asbestia käyttävän teollisuuden jätteet,
joista voi vapautua asbestipölyä 

16 02 07 muovinjalostusteollisuuden jätteet
16 02 08 paloittelujätteet

16 03 00 hylätyt tuotteiden valmistuserät
(koostuvat tuotteista, jotka eivät
täytä asetettuja laatuvaatimuksia)

16 03 01 hylätyt epäorgaanisten tuotteiden val-
mistuserät 

* 16 03 01 01 hylätyt epäorgaanisten tuotteiden val-
mistuserät, jotka sisältävät vaarallisia
aineita 

16 03 02 hylätyt orgaanisten tuotteiden valmis-
tuserät 

* 16 03 02 01 hylätyt orgaanisten tuotteiden valmis-
tuserät, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

16 04 00 räjähdysainejätteet3

* 16 04 01 ammusjätteet
* 16 04 02 ilotulitusjätteet
* 16 04 03 muut räjähdysainejätteet

16 05 00 pakkauksissa ja säiliöissä olevat
kemikaalit ja kaasut

16 05 01 suurpainepulloissa olevat teollisuus-
kaasut, nestekaasu ja teollisuuskäy-
tössä olevat aerosolit (mukaan lukien
halonit)

* 16 05 01 01 suurpainepulloissa olevat teollisuus-
kaasut, nestekaasu ja teollisuuskäytös-
sä olevat aerosolit (mukaan lukien
halonit), jotka sisältävät vaarallisia
aineita

16 05 02 muut epäorgaanisia kemikaaleja sisäl-
tävät jätteet, kuten laboratorioiden
kemikaalit, joita ei ole mainittu muu-
alla, ja sammutinjauheet 

* 16 05 02 01 jätteet, jotka sisältävät vaarallisia
epäorgaanisia kemikaaleja 

16 05 03 muut orgaanisia kemikaaleja sisältävät
jätteet kuten laboratorioiden kemikaa-
lit, joita ei ole mainittu muualla

* 16 05 03 01 jätteet, jotka sisältävät vaarallisia
orgaanisia kemikaaleja 

16 06 00 paristot ja akut
* 16 06 01 lyijyakut
* 16 06 02 nikkelikadmiumakut
* 16 06 03 elohopeakuivaparistot

16 06 04 alkaliparistot
* 16 06 04 01 alkaliparistot, joissa on enemmän kuin

0,025 painoprosenttia elohopeaa 
16 06 05 muut paristot ja akut

* 16 06 05 01 paristot ja akut, joissa on enemmän
kuin 25 mg elohopeaa kennoa kohti,
0,025 painoprosenttia kadmiumia tai
0,4 painoprosenttia lyijyä 

* 16 06 06 paristojen ja akkujen elektrolyytit

16 07 00 kuljetus- ja varastosäiliöiden puh-
distuksessa syntyvät jätteet (lukuun
ottamatta nimikkeitä 05 00 00 ja
12 00 00)

* 16 07 01 merikuljetuksessa käytettyjen säiliöi-
den puhdistuksessa syntyvät jätteet,
jotka sisältävät kemikaaleja

* 16 07 02 merikuljetuksessa käytettyjen säiliöi-
den puhdistuksessa syntyvät jätteet,
jotka sisältävät öljyä

* 16 07 03 rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen
säiliöiden puhdistuksessa syntyvät
jätteet, jotka sisältävät öljyä

* 16 07 04 rautatie- ja tiekuljetuksessa käytettyjen
säiliöiden puhdistuksessa syntyvät
jätteet, jotka sisältävät kemikaaleja

* 16 07 05 varastosäiliöiden puhdistuksessa syn-
tyvät jätteet, jotka sisältävät kemikaa-
leja

_______________________________
3 Jätelakia ei sovelleta räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) tarkoitettuun räjähdystarvikkeen

jätteeseen.
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* 16 07 06 varastosäiliöiden puhdistuksessa syn-
tyvät jätteet, jotka sisältävät öljyä

16 07 07 alusten kiinteät lastijätteet
16 07 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

17 00 00 RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA (MUKAAN LUKIEN TIENRAKENNUS)
SYNTYVÄT JÄTTEET 

17 01 00 betoni, tiilet, laatat, keramiikka ja
kipsipohjaiset materiaalit

17 01 01 betoni
17 01 02 tiilet
17 01 03 laatat ja keramiikka
17 01 04 kipsipohjaiset rakennusaineet
17 01 05 asbestipohjaiset rakennusaineet

* 17 01 05 01 asbestipohjaiset rakennusaineet, joista
voi vapautua asbestipölyä 

17 02 00 puu, lasi ja muovi
17 02 01 puu
17 02 02 lasi
17 02 03 muovi

17 03 00 asfaltti, terva ja tervatuotteet
17 03 01 tervaa sisältävä asfaltti
17 03 02 asfaltti, joka ei sisällä tervaa
17 03 03 terva ja tervatuotteet

17 04 00 metallit (mukaan lukien niiden
seokset)

17 04 01 kupari, pronssi, messinki
17 04 02 alumiini

17 04 03 lyijy
17 04 04 sinkki
17 04 05 rauta ja teräs
17 04 06 tina
17 04 07 sekalaiset metallit
17 04 08 kaapelit

17 05 00 maa-ainekset ja ruoppausmassat
17 05 01 maa- ja kiviainekset

* 17 05 01 01 maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät
vaarallisia aineita

17 05 02 ruoppausmassat
* 17 05 02 01 ruoppausmassat, jotka sisältävät vaa-

rallisia aineita

17 06 00 eristysaineet
* 17 06 01 asbestia sisältävät eristysaineet

17 06 02 muut eristysaineet

17 07 00 rakentamisessa ja purkamisessa
syntyvät sekalaiset jätteet

17 07 01 rakentamisessa ja purkamisessa synty-
vät sekalaiset jätteet

18 00 00 IHMISTEN TAI ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ
TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (lukuun ottamatta keittiö- ja ravinto-
lajätteitä, jotka eivät ole syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa)

18 01 00 synnytyslaitoksissa, taudinmääri-
tyksessä, sairaanhoidossa tai sai-
rauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät
jätteet

18 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet
* 18 01 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet, joiden

keräykselle ja käsittelylle asetetaan
erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran
vuoksi

18 01 02 ruumiin osat ja elimet mukaan lukien
verivalmisteet

* 18 01 02 01 ruumiin osat ja elimet mukaan lukien
verivalmisteet, joiden keräykselle ja
käsittelylle asetetaan erityisiä vaati-
muksia tartuntavaaran vuoksi

* 18 01 03 muut jätteet, joiden keräykselle ja
käsittelylle asetetaan erityisiä vaati

muksia tartuntavaaran vuoksi
18 01 04 jätteet, joiden keräykselle ja käsitte-

lylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia
tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi
sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet,
kertakäyttövaatteet, vaipat)

* 18 01 05 käytöstä poistetut kemikaalit ja lääk-
keet

18 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla
* 18 01 99 01 amalgaamijätteet

18 02 00 eläinten tautien tutkimuksessa, tau-
dinmäärityksessä sekä tautien hoi-
dossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät
jätteet

18 02 01 viiltävät ja pistävät jätteet
* 18 02 01 01 viiltävät ja pistävät jätteet, joiden
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keräykselle ja käsittelylle asetetaan
erityisiä vaatimuksi a tartuntavaaran
vuoksi

* 18 02 02 muut jätteet, joiden keräykselle ja
käsittelylle asetetaan erityisiä vaati-
muksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 03 jätteet, joiden keräykselle ja käsitte-
lylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia
tartuntavaaran vuoksi

* 18 02 04 käytöstä poistetut kemikaalit ja lääk-
keet

19 00 00 JÄTTEEN KÄSITTELY- JA HYÖDYNTÄMISLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVE-
DENPUHDISTAMOISSA JA VESIHUOLLOSSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01 00 yhdyskuntajätteiden poltossa tai
pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 01 pohjatuhka ja kuona
19 01 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset

jätteet
* 19 01 03 lentotuhka
* 19 01 04 kattilatuhka
* 19 01 05 savukaasujen käsittelyssä syntyvät

suodatuskakut
* 19 01 06 savukaasujen käsittelyssä syntyvät

vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut
vesipitoiset nestemäiset jätteet

* 19 01 07 savukaasujen käsittelyssä syntyvät
kiinteät jätteet

19 01 08 pyrolyysijätteet
19 01 09 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt

katalyytit 
* 19 01 09 01 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt

katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

* 19 01 10 savukaasujen käsittelyssä käytetty
aktiivihiili

19 01 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 02 00 teollisuusjätteiden spesifisessä fysi-
kaalis-kemiallisessa käsittelyssä
kuten krominpoistossa, syanidin-
poistossa tai neutraloinnissa synty-
vät jätteet 

* 19 02 01 metallihydroksidilietteet ja muut me-
tallien saostuksessa syntyvät lietteet 

19 02 02 loppukäsittelyä varten sekoitetut jät-
teet

19 03 00 stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet
19 03 01 hydraulisilla sideaineilla stabiloidut tai

kiinteytetyt jätteet
19 03 02 orgaanisilla sideaineilla stabiloidut tai

kiinteytetyt jätteet
19 03 03 biologisella käsittelyllä stabiloidut

jätteet

19 04 00 lasitetut jätteet ja lasituksessa syn-
tyvät jätteet

19 04 01 lasitetut jätteet

* 19 04 02 lentotuhkat ja muut savukaasujen
käsittelyssä syntyvät jätteet

* 19 04 03 lasittumaton kiinteä faasi
19 04 04 lasitettujen jätteiden karkaisussa syn-

tyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 05 00 kiinteiden jätteiden aerobisessa
käsittelyssä syntyvät jätteet

19 05 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnas-
tettavien jätteiden kompostoimaton
osa

19 05 02 eläin- ja kasvijätteiden kompostoima-
ton osa

19 05 03 komposti, joka ei täytä sille asetettuja
laatuvaatimuksia

19 05 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 06 00 jätteiden anaerobisessa käsittelyssä
syntyvät jätteet

19 06 01 yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnas-
tettavien jätteiden anaerobisessa käsit-
telyssä syntyvät lietteet

19 06 02 eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa
käsittelyssä syntyvät lietteet

19 06 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 07 00 kaatopaikan suotovedet
19 07 01 kaatopaikan suotovedet

19 08 00 jätevedenpuhdistamoissa syntyvät
jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 08 01 välppäyksessä ja siivilöinnissä synty-
vät jätteet

19 08 02 hiekanerotuksessa syntyvät jätteet
* 19 08 03 öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja

öljyn seokset
19 08 04 teollisuuden jätevesien käsittelyssä

syntyvät lietteet
19 08 05 asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät

lietteet
* 19 08 06 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihto-

hartsit
* 19 08 07 ioninvaihtimien regeneroinnissa syn-

tyvät liuokset ja lietteet
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19 08 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09 00 juomaveden tai teollisuuskäyttöön
tarkoitetun veden valmistuksessa
syntyvät jätteet

19 09 01 esisuodatuksessa, siivilöinnissä ja
välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

19 09 02 selkeytyksessä syntyvät lietteet 
19 09 03 veden pehmennyksessä syntyvät liet-

teet
19 09 04 käytetty aktiivihiili
19 09 05 kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihto-

hartsit
19 09 06 ioninvaihtimien regeneroinnissa 

syntyvät liuokset ja lietteet
19 09 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 98 00 ongelmajätteen poltossa, pyrolyy-
sissä ja muussa termisessä käsitte-
lyssä syntyvät jätteet

19 98 01 pohjatuhka ja kuona

19 98 02 pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset
jätteet

* 19 98 03 lentotuhka
* 19 98 04 kattilatuhka
* 19 98 05 savukaasujen käsittelyssä syntyvät

suodatuskakut
* 19 98 06 savukaasujen käsittelyssä syntyvät

vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut
vesipitoiset nestemäiset jätteet

* 19 98 07 savukaasujen käsittelyssä syntyvät
kiinteät jätteet

19 98 08 pyrolyysijätteet
19 98 09 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt

katalyytit 
* 19 98 09 01 esimerkiksi NOx:n poistossa käytetyt

katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia
aineita

* 19 98 10 savukaasujen käsittelyssä käytetty
aktiivihiili

19 98 99 jätteet, joita ei ole mainittu muualla

20 00 00 ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT TEOLLI-
SUUS-, PALVELU- TAI MUUSSA TOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (YHDYS-
KUNTAJÄTTEET), MUKAAN LUKIEN ERILLISKERÄTYT JAKEET

20 01 00 erilliskerätyt jakeet
20 01 01 paperi ja kartonki
20 01 02 lasi
20 01 03 pienet muovijätteet
20 01 04 muut muovijätteet
20 01 05 pienet metallijätteet, kuten tölkit 
20 01 06 muut metallijätteet
20 01 07 puu
20 01 08 kompostoituvat orgaaniset keittiöjät-

teet, mukaan lukien paistoöljyt sekä
ravintoloiden ja ruokaloiden jätteet

20 01 09 öljy ja rasva
* 20 01 09 01 öljy ja rasva lukuun ottamatta elintar-

vikeöljyjä ja -rasvoja
20 01 10 vaatteet
20 01 11 tekstiilit

* 20 01 12 maalit, lakat, painovärit, liimat ja
hartsit

* 20 01 13 liuottimet
* 20 01 14 hapot
* 20 01 15 emäkset

20 01 16 pesu- ja puhdistusaineet
* 20 01 17 valokuvauskemikaalit
* 20 01 18 lääkkeet
* 20 01 19 torjunta-aineet

20 01 20 paristot ja akut
* 20 01 20 01 nimikkeissä 16 06 01 - 16 06 03 sekä

16 06 04 01 ja 16 06 05 01 tarkoitetut
paristot ja akut 

* 20 01 21 loisteputket ja muut elohopeaa sisältä-
vät jätteet

20 01 22 aerosolit
20 01 23 kloorifluorihiilivetyjä sisältävät lait-

teistot
20 01 24 elektroniikkalaitteistot, kuten painetut

piirit 

20 02 00 puutarha- ja puistojätteet, mukaan
lukien hautausmaiden hoidossa
syntyvät jätteet

20 02 01 kompostoituvat jätteet
20 02 02 maa- ja kiviainekset
20 02 03 muut kompostoitumattomat jätteet

20 03 00 muut yhdyskuntajätteet
20 03 01 sekalaiset yhdyskuntajätteet 
20 03 02 torikaupassa syntyvät jätteet
20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet
20 03 04 sakokaivolietteet
20 03 05 käytöstä poistetut ajoneuvot
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