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PIENI MUTTA VAARALLINEN ‐KAMPANJA
Oulun Vesi kannustaa estämään ongelma‐ eli vaarallisten jätteiden päätymistä viemäriverkos‐
toon. Tavoitteena on estää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Vaarallinen jäte
voi vaikuttaa vähäpätöiseltä, mutta väärässä paikassa se voi aiheuttaa suurta haittaa.
Haitallisten aineiden joutuminen pohjavesiin voi vaikeuttaa tai estää pohjavesien käyttämistä talo‐
usvesikäyttöön jo hyvinkin pieninä pitoisuuksina. Haitalliset aineet vaikuttavat viemärien toimin‐
taan tukkeutumisina, hajuhaittoina ja korroosiona. Ne vaikuttavat myös vesilaitoksen henkilökun‐
nan työturvallisuuteen. Puhdistamoiden biologinen puhdistusprosessi perustuu mikrobitoimin‐
taan. Mikrobit ovat herkkiä haitallisille aineille. Mikrobikannan merkittävä vahingoittuminen voi
vaikuttaa puhdistamon puhdistustehoon pitkiäkin aikoja.
Puhdistamot poistavat jätevesistä tehokkaasti ravinteita, orgaanista ainesta ja kiintoainetta. Puh‐
distamoita ei ole suunniteltu haitallisten aineiden poistoon. Haitallisten aineiden poistotehoon
vaikuttavat aineen ominaisuudet. Osa aineista poistuu tehokkaasti, osa ei. Myös puhdistamoliet‐
teen laatu halutaan pitää mahdollisimman korkealaatuisena. Lietteet voidaan kompostoida ja
käyttää viherrakentamisessa.
Yli puolet maamme juomavesistä valmistetaan edelleen pintavedestä joko pintavesilaitoksissa tai
tekopohjavesilaitoksissa. Pintavetemme ovat myös juomavetemme raaka‐aine. Vesihuoltolaitok‐
set huolehtivat vesistöjen puhtaudesta käsittelemällä puhdistamoilla tehokkaasti käyttämämme
vedet ja korkeatasoisen puhdistuksen jälkeen vedet johdetaan takaisin vesiympäristöön.

Oulun Vesi lähettää alakohtaiset ”Pieni mutta vaarallinen” ‐esitteet alueensa pk‐yrityksille.
Alakohtaiset esitteet sisältävät tietoa ja ohjeita vaarallisten jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn.
Toimintaohjeiden lisäksi listataan kunkin teollisuuden alan vaaralliset jätteet ja kerrotaan lyhyesti,
miksi niitä ei saa johtaa viemäriin.

Oulun Vesi osallistuu toimenpiteellään valtakunnalliseen ”Pieni mutta vaarallinen” ‐kampan‐
jaan, joka on suunnattu kuluttajille ja pk‐yrityksille. Ihmisten tulee tunnistaa ja huomioida vaaralli‐
set jätteet. Pyrkimyksenä on kannustaa vaarallisten jätteiden oikeaan lajitteluun ja palauttami‐
seen. Valtakunnallinen kampanja alkaa 2.4 ja näkyy muun muassa netissä, radiossa ja apteekeissa.
Tietoa vaarallisista jätteistä ja siitä, miten jäte kierrätetään oikein saa uudelta verkkosivulta
www.vaarallinenjate.fi. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä voi tuoda maksutta keräykseen ym‐
päri vuoden. Koko maan keräyspaikat löytyvät osoitteesta www.kierratys.info. Paristot voi
palauttaa niitä myyviin kauppoihin ja lääkkeet apteekkiin. Yritysten vaarallisten jätteiden keräys on
pääosin maksullista.
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Sadat tuhannet suomalaiset liikkeellä vaarallisen jätteen kanssa
Vähintään 500 000 vaarallisen jätteen tuojaa aktivoituu tänä keväänä ja suuntaa kohti kuntien ja
tuottajayhteisöjen vaarallisen jätteen keräyspaikkoja. Kiertävät keräysautot kokoavat lähes kan‐
santapahtuman kaltaisen ihmispaljouden pysähdyspaikoillaan Useat ihmiset kokevat vaarallisen
jätteen tuomisen keräykseen tärkeäksi ja huhti‐toukokuussa aktiivisuus tällä saralla kasvaa. Osa
kuluttajista ei tiedä, miten toimia, tai ei muusta syystä tuo vaarallisia jätteitä keräykseen. Keräyk‐
seen tuomisen tehostamiseksi Jätelaitosyhdistys (JLY), Vesilaitosyhdistys (VVY) ja Helsingin seudun
ympäristöpalvelut (HSY) kokosivat valtakunnallisen ”Pieni mutta vaarallinen” ‐kampanjan, joka on
suunnattu kuluttajille ja pk‐yrityksille.
Kampanjassa on mukana 28 kuntien jätelaitosta ja ‐yhtiötä Lapista eteläisimpään Suomeen asti,
useita vesihuoltolaitoksia, paristojen ja kannettavien akkujen keräyksestä vastaava tuottajayhteisö
Recser Oy ja ajoneuvoakkuja keräävä tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy. Omilla ilmoituskanavil‐
laan mukana ovat lisäksi Apteekkariliitto, Yliopiston Apteekki ja Pfizer Oy. Asiantuntijaroolissa mu‐
kana on Ekokem Oy Ab.
Vesilaitosyhdistyksen osalta tempaus on Baltic Sea Action Groupille (BSAG) tehty sitoumus Itäme‐
ren tilan parantamiseksi. Baltic Sea Action Group ‐säätiön sivut http://fi.bsag.fi/

Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte ‐ pienikin on vaarallinen
Vaarallinen jäte on aiemmin tunnettu nimellä ongelmajäte. Uusi termi kuvaa paremmin asiaa.
Vaarallinen jäte voi aiheuttaa väärässä paikassa jo pieninä määrinä haittaa terveydelle tai ympäris‐
tölle. Kotien tavallisimpia vaarallisia jätteitä ovat lääkejätteet, osa paristoista ja ladattavat akut,
ajoneuvoakut, energiansäästölamput ja loisteputket, maalijätteet, liuottimet, lakat ja jäteöljyt.

Jätelaitosyhdistys ry edustaa julkista jätehuoltoa ‐ kuntien 35 jätelaitosta ja jätehuoltoyhtiötä. Yhdistyksen jäsenlaitokset toteutta‐
vat yli 5 miljoonan suomalaisen jätehuoltoa yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Jätelaitosyhdistys toimii
yhdyssiteenä jäsentensä kesken, kehittää jätelaitosalaa ja julkisen jätehuollon toimintaedellytyksiä. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyö‐
tä viranomaisten kanssa ja osallistuu yhteistyöhön alan kansainvälisissä järjestöissä.

Vesilaitosyhdistys VVY on vesihuoltoalan yhteisjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Jäse‐
ninä on noin 300 vesi‐ ja viemärilaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantun‐
temuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut ‐kuntayhtymä tarjoaa yli miljoonalle Helsingin seudun asukkaalle jäte‐ ja vesihuoltopalveluja
sekä seudullista tietoa muun muassa ilmanlaadusta, ilmastonmuutoksesta ja asumisesta.

OULUN VESI liikelaitos
PL 35 (Kasarmintie 29)
90015 Oulun kaupunki

Puhelin
(08) 5584 3800

Faksi
(08) 557 2199

www.oulunvesi.fi
oulunvesi@ouka.fi
etunimi.sukunimi@ouka.fi

OULUN KAUPUNKI
Y-tunnus: 0187690-1

