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ONGELMAJÄTEOHJE
YRITYKSILLE JA MUILLE TOIMINNANHARJOITTAJILLE
Ohjetta sovelletaan Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja
Tyrnävän kunnissa.

MIKÄ ON ONGELMAJÄTETTÄ?
Ongelmajäte on jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus, kuten syttyvyys, ärsyttävyys, syövyttävyys, myrkyllisyys, räjähtävyys tai tartuntavaarallisuus. Ongelmajäte voi olla vaarallinen lisääntymiselle, vaurioittaa perimää tai olla vaarallinen
ympäristölle.

PAKKAAMINEN JA VARASTOINTI
Ongelmajätteiden käsittelystä ja varastoinnista ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltija on vastuussa jätteestään.
Jokaiselle ongelmajätteelle on oltava erillinen selvästi merkitty keräysväline. Alkuperäiset astiat käyvät tähän tarkoitukseen hyvin, sillä niissä on valmiit varotusmerkinnät. Pakkauksiin on muistettava lisätä merkintä jätteestä.
Ongelmajäteastioiden tulee olla tiiviisti suljettavia, jätteen ominaisuudet kestäviä ja
kuljetuskelpoisia. Jäteastioissa on huomioitava jätteiden mahdollinen lämpölaajeneminen. Nestemäiset ongelmajätteet samoin kuin akut tulee säilyttää tiivispohjaisella reunakorokkein varustetulla alustalla tai allastetussa tilassa, jossa ei ole viemäriyhteyksiä. Keskenään reagoivat aineet on varastoitava erillään.
Ongelmajätteet on säilytettävä lukitussa tai valvotussa tilassa, joka on varustettu asianmukaisin varoitusmerkinnöin.

TOIMITTAMINEN JATKOKÄSITTELYYN
Asianmukaisesti pakatut ja merkityt ongelmajätteet on toimitettava ongelmajätteiden käsittelyyn luvan saaneen toimijan vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa. Palaville ongelmajätteille voi olla omia kuljetusvaatimuksia. Haltija
vastaa myös ongelmajätteen asianmukaisen kuljetuksen järjestämisestä ongelmajätteiden kuljettajalle ja/tai –vastaanottajalle. Ongelmajätteiden kuljetuksissa on
noudatettava vaarallisten aineiden kuljetuksista annettuja säädöksiä. Ongelmajätteen haltijan on annettava tiedot jätteen laadusta ja määrästä.
Ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen jatkokäsittelyyn kannattaa tehdä sopimus ongelmajätteitä keräävän jätehuoltoyrityksen kanssa, jolloin ongelmajätteet noudetaan toimipaikasta sopimuksen mukaisesti määrävälein tai puhelinsoitosta. Ongelmajätteitä saa kerätä vain ongelmajätteiden keräilyyn hyväksynnän
saanut yritys, joka on merkitty alueellisen (Pohjois-Pohjanmaan) ELY-keskuksen
jätetiedostoon.
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Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava siitä, että jätettä kuljetettaessa on mukana siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on dokumentti ongelmajätteestä annetuista tiedoista sekä ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Kun ongelmajätteet luovutetaan oikeilla tiedoilla varustettuna ongelmajätteiden
keräilyyn hyväksynnän saaneelle yritykselle, on kerääjä vastuussa nyt näiden jätteiden siirrosta. Jätteiden siirtoasiakirjan laatii tällöin keräämistoimintaa harjoittava
yritys. Ongelmajätteet kuljetukseen luovuttaneen on säilytettävä allekirjoittamansa
siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

ESIMERKKEJÄ ONGELMAJÄTTEISTÄ
Nestemäisiä ongelmajätteitä:
- erilaiset öljyt, lakat, liuottimet, maalit, kemikaalijätteet
Kiinteitä ongelmajätteitä:
- akut, loisteputket, paristot, romuajoneuvot, silikonijäte, painekyllästetty puu,
osa sähkö- ja elektroniikkaromusta (SER)

LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ
-

Jäteasetus (1390/1993)
Jätelaki (1072/1993)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001)
Oulun seudun jätehuoltomääräykset: www.ouka.fi/ymparisto > ympäristönsuojelu >
jätehuoltomääräykset.

VIRANOMAISIA JA LISÄTIETOJA
-

-

Kunnallinen ympäristöviranomainen: Oulun seudun ympäristötoimi, Kauppatori,
PL 34, 90015 Oulun kaupunki, www.ouka.fi/ymparisto,
puh. 044 703 6768 ja 044 7903 6764. Sähköposti ymparisto@ouka.fi.
Alueellinen ympäristöviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 124, 90100 Oulu, www.ymparisto.fi, puh. 020 490 6305
Oulun Jätehuolto, Ruskonniityntie 10, PL 67, 90015 Oulun kaupunki,
www.ouka.fi/jatehuolto, jätehuollon neuvojat puh. 044 703 3977, 044 703 3960
ja 044 703 3961
Ekokem Oy (ongelmajätealan palveluyritys), www.ekokem.fi,
L & T Oy (ongelmajätealan palveluyritys), www.lassila-tikanoja.fi, puh. 010 636 162
Jätehuoltoyritykset, www.ouka.fi/jatehuolto

MUISTILISTA
-

-

Ole selvillä, mitä ongelmajätteitä muodostuu!
Säilytä ongelmajätteet asianmukaisesti!
Toimita ongelmajätteet oikeaan käsittelypaikkaan!
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