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Liite 1 . Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat ja
esimerkkejä niihin kuuluvista laitteista.

1. Suuret kodinkoneet
Suuret kylmälaitteet
Jääkaapit
Pakastimet
Muut suuret laitteet, joita käytetään elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja varastointiin
Pesukoneet
Vaatteiden kuivauslaitteet
Astianpesukoneet
Ruuanlaittoon käytettävät laitteet
Sähköuunit
Sähköliedet
Mikroaaltouunit
Muut suuret laitteet, joita käytetään ruoan valmistukseen tai elintarvikkeiden käsittelyyn
Sähköiset lämmityslaitteet
Sähköiset lämpöpatterit
Muut suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen
Sähkötuulettimet
Ilmastointilaitteet
Muut tuuletus-, poistotuuletus- ja ilmanvaihtolaitteet

2. Pienet kodinkoneet
Pölynimurit
Mattoharjat
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Muut siivouskoneet
Ompelu-, neulonta- ja kutomakoneet sekä muut koneet tekstiilien käsittelyä varten
Silitysraudat ja muut koneet tekstiilien silitystä, mankelointia ja muuta huoltoa varten
Leivänpaahtimet
Pöytägrillit
Kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten
Sähköveitset
Hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähköhierojat
ja muut vartalonhoitovälineet
Kellot ja aikaa mittaavat, osoittavat ja tallentavat laitteet
Vaa'at

3. Tieto- ja teletekniset laitteet
Keskitetty tietojenkäsittely:
Keskustietokoneet
Minitietokoneet
Tulostimet
Henkilökohtainen tietojenkäsittely:
Henkilökohtaiset tietokoneet (PC) (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina)
Kannettavat tietokoneet (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina)
Sylimikrot
Kämmenmikrot
Kirjoittimet
Kopiokoneet
Sähkökirjoituskoneet
Tasku- ja pöytälaskimet
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sekä muut tuotteet tai laitteet tietojen sähköistä keräämistä, tallentamista, käsittelyä, esittelyä
tai välittämistä varten
Päätelaitteet ja –järjestelmät
Telekopiolaitteet
Teleksit
Puhelimet
Maksulliset puhelimet
Johdottomat puhelimet
Matkapuhelimet
Puhelinvastaajat
ja muut tuotteet tai laitteet äänen, kuvan tai muun tiedon välittämiseksi telelaitteiden avulla

4. Kuluttajaelektroniikka
Radiot
Televisiot
Videokamerat
Videonauhurit
Hifinauhurit
Äänentoistolaitteet
Soittimet
Muut tuotteet tai laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien äänen ja kuvan levittämiseen tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä

5. Valaistuslaitteet
Loisteputkivalaisimet
Loisteputket
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Pienloistelamput
Korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput
Matalapaineiset natriumlamput
Muut valaistuslaitteet tai laitteet valaistuksen suuntaamista ja säätämistä varten hehkulankalamppuja lukuun ottamatta

6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)
Porat
Sahat
Ompelukoneet
Laitteet, joilla sorvataan, jyrsitään, hiotaan, sahataan, leikataan, porataan, rei'itetään, lävistetään, taitetaan, taivutetaan tai työstetään puuta, metallia ja muita aineita
Niittaus-, naulaus- tai ruuvauskoneet tai koneet niittien, naulojen ja ruuvien poistamiseen käytettävät tai muut vastaavat
Hitsaus-, juotto- tai vastaavat laitteet
Nestemäisten tai kaasumaisten aineiden ruiskutus-, levitys- ja dispergointilaitteet sekä muut
käsittelylaitteet
Ruohonleikkurit ja muut puutarhatyökalut

7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
Sähköjunat tai kilpa-autoradat
Videopelien kädessä pidettävät ohjauspäätteet
Videopelit
Tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten
Sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet
Kolikkoautomaatit
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8. Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet (lukuun ottamatta implantoituja ja infektoituneita
laitteita ja tarvikkeita)
Sädehoitolaitteet
Kardiologiset laitteet
Dialyysilaitteet
Hengityskoneet
Isotooppilääketieteen laitteet
In vitro -diagnostiikassa käytettävät laboratoriolaitteet
Analysaattorit
Pakastimet
Hedelmöitystestit
Muut laitteet sairauden, vamman tai vajavuuden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon ja lievittämiseen
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
Paloilmaisimet
Lämmityksen säätölaitteet
Termostaatit
Kotitalouksissa tai laboratorioissa käytettävät mittaus-, punnitus- ja säätölaitteet
Muut teollisuuslaitoksissa käytettävät valvonta- ja ohjauslaitteet (esim. ohjauspaneelit)

10. Automaatit
Lämminjuoma-automaatit
Kuumien ja kylmien juomien pullo- ja tölkkiautomaatit
Kiinteiden tuotteiden automaatit
Raha-automaatit
Erilaiset tuoteautomaatit
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Liite 2 Esikäsittelyä ja lajittelua koskevat vaatimukset
1. Vastaanottopaikkaan toimitettujen laitteiden ja osien soveltuvuus uudelleenkäyttöön
on tarkastettava. Uudelleenkäyttökelpoiset laitteet ja osat on ohjattava uudelleenkäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

2. Ainakin seuraavat aineet, valmisteet ja komponentit on poistettava kaikesta erikseen
kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta:
polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä BCB-jätteen käsittelystä annetussa valtioneuvoston päätöksessä
(711/1998) säädetyllä tavalla;
elohopeaa sisältävät jätekomponentit, kuten katkaisimet ja taustavalolamput;
paristot;
matkapuhelinten ja muiden laitteiden piirilevyt, jos piirilevyt ovat suurempia kuin 10 cm2;
väriainekasetit, nestemäiset ja tahnamaiset sekä väriaineet;
bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit;
asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit;
katodisädeputket;
täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt
(HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC);
kaasupurkauslamput;
yli 100 cm2:n kokoiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja kaikki näytöt, joiden taustavalona on kaasupurkauslamppu;
ulkopuoliset sähkökaapelit;
vaarallisten aineiden luettelosta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(624/2001) liitteessä 1 tarkoitetut tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit;
radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit, lukuun ottamatta perusnormien vahvistamisesta
työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (3) 3 artiklassa ja
liitteessä I säädetyt raja-arvot alittavia komponentteja; Direktiivi on täytäntöön pantu Suomessa säteilylain (529/1991) 17 §:n nojalla 1.7.1999 annetulla Säteilyturvakeskuksen ohjeella ST
1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta;
vaarallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija > 25
mm tai suhteellisesti samankokoinen).
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Nämä aineet, valmisteet ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä jätelain (1072/1993)
6 §:n mukaisesti.

3. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentit on käsiteltävä seuraavasti:
katodisädeputket: fluoresoiva pinnoite on poistettava;
sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP) on suurempi kuin 15 ja joita käytetään esimerkiksi eristysvaahdossa ja
jäähdytysnesteputkistossa: nämä kaasut on erotettava ja tuhottava asianmukaisesti. Otsonikerrosta heikentävät kaasut on käsiteltävä otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti;
kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava.

4. Ottaen huomioon ympäristönäkökohdat sekä uudelleenkäytön ja kierrättämisen toivottavuus 2 ja 3 kohtaa sovelletaan siten, ettei estetä komponenttien tai kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä ympäristöä säästävällä tavalla.
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Liite 3. Esikäsittelypaikkoja koskevat vaatimukset

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikoissa on oltava:
asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue, joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä tarvittaessa öljyn ja rasvojen erottimella;
vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla.

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittelypaikassa on oltava:
vaa'at jätteiden painon mittaamiseksi;
asianmukainen nestetiiviiksi pinnoitettu alue , joka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä sekä tarvittaessa öljyn ja rasvan erottimella;
vedenkestävä kate tarkoituksenmukaisilla alueilla;
purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet;
tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen, polykloorattuja bifenyylejä ja polykloorattuja terfenyylejä sisältävien (PCB/PCT) kondensaattorien ja muiden vaarallisten jätteiden, kuten radioaktiivisten aineiden, varastoimista varten;
terveys- ja ympäristönsäädösten mukaiset vedenkäsittelylaitteet.
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Liite 4. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemisessä käytettävä tunnus

Seuraavassa kuvassa esitetään tunnus, joka osoittaa, että sillä merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen. Tunnus on merkittävä laitteisiin näkyvästi, selvästi ja pysyvästi.

