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KAUPAN JÄTEOHJE
Oulun seudun jätehuoltomääräyksissä kaupoilta edellytetään lajittelun ja erilliskeräyksen järjestämistä seuraaville jätteille:
-

keräyspaperi
biojäte, mikäli kiinteistössä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava
keräyspahvi, mikäli syntyy yli 10 kg/viikko
keräyskartonki, mikäli syntyy yli 10 kg/viikko
metalli ja pienmetalli, mikäli syntyy yli 10 kg/viikko
keräyslasi, mikäli syntyy yli 20 kg/viikko ja
puu, mikäli syntyy yli 20 kg/viikko

Kaikkien kauppojen on aina lajiteltava paperi ja polttokelpoinen jäte erikseen. Vaaralliset jätteet on
aina lajiteltava ja pidettävä erillään muusta jätteestä. Kauppakeskuskiinteistöllä samaa jätepistettä
käyttävillä yrityksillä erilliskeräysvelvoitteet määräytyvät yhteenlasketun jätemäärän mukaan.

Jätteen keräys ja kuljetus
1. Jätteen lajitteluohjeiden tulee olla selvästi esillä jätetiloissa. Lajitteluohjeita, astioiden merkitsemistarroja ja opastusta saa jätehuoltoyrityksiltä.
2. Kiinteistöllä on oltava riittävä määrä tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä keräysastioita.
3. Astioiden koko ja tyhjennysväli tulee mitoittaa syntyvälle jätemäärälle sopivaksi ja jätehuoltomääräysten mukaiseksi.
4. Astiat tulee sijoittaa jätetiloihin siten, että niiden tyhjennys on helppoa.
Keräysastioiden kunnossapidosta ja puhtaudesta huolehtii kauppa tai sopimuksesta jätehuoltoyritys.
Jätetilojen siisteydestä vastaa kauppa tai kiinteistöhuolto. Nämä asiat
Eri jätelajien keräysastulee sopia selvästi, jotta jätehuollosta ei aiheudu haju-, ympäristötioiden ohjeelliset
tai terveyshaittoja.
värit:
Suositeltavaa on nimetä kaupassa jätevastaava, joka huolehtii jätetilan tarkastuksista määräajoin, selvittää jäteasioissa ilmitulleita ongelmia ja opettaa jätteiden lajittelun uusille työntekijöille.
Yritys vastaa asianmukaisesta jätteenkuljetuksesta vastaanottopaikkaan. Käytännöllisintä on tehdä jätteenkuljetussopimus jätehuoltoyrityksen kanssa. Lisätietoja Oulun seudulla toimivista jätehuoltoyrityksistä saa mm. Oulun Jätehuollon jäteoppaasta tai nettisivuilta
http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
Kauppojen ja kauppakeskusten lähellä olevat ekopisteet
on tarkoitettu kotitalouksille, ei yritysten käyttöön!

Vihreä =
keräyspaperi tai -pahvi
Ruskea =
biojäte
Punainen =
vaarallinen jäte
Sininen =
keräyskartonki
Keltainen =
keräysmuovi
Valkoinen =
keräyslasi
Musta =
metalli
Oranssi =
polttokelpoinen jäte

Lajitteluohjeita
PAPERI
-sanomalehdet ja aikakauslehdet
-mainosposti ja kirjekuoret
-puhelinluettelot

-kopio- ja toimistopaperi sekä tulosteet
-vanhat kirjat, joista on poistettu kannet
-värillinen paperi
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Jos iso osa paperijätteestä on valkoista toimistopaperia, se kannattaa kerätä erikseen. Tietosuojapaperille voi ostaa hävityksen erikseen jätehuoltoyrityksiltä. Lisätietoa saa esimerkiksi Paperinkeräys
Oy:ltä, puh. 08 2370 5315.
BIOJÄTE
- ruuantähteet
- kuivuneet, pilaantuneet ja myyntikelvottomat elintarvikkeet
- hedelmät, juurekset, kananmunat ja niiden kuoret
- jähmettyneet paistorasvat
- luut, liha- ja kalajätteet ja muut eläinperäiset jätteet
Ruskon jätekeskuksessa otetaan vastaan myös muoviin tai kartonkiin pakattua kaupan biojätettä,
koska pakkaukset pystytään erottelemaan prosessissa. Mikäli pakkaukset poistetaan jo kaupassa, se on tehtävä hygieniasyistä vasta jätehuoltotiloissa!
Satunnaiset pienet määrät rasvaa tai öljyä voidaan imeyttää biojätteeseen tai hävittää pakattuna
polttokelpoisen jätteen mukana. Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäisiä jätteitä.
Nestemäisiä maitotaloustuotteita, joiden viimeinen myyntipäivä on menossa tai juuri mennyt umpeen, on usein mahdollista palauttaa meijerille käytettäväksi edelleen eläinten rehuna. Palautettavat
tuotteet eivät saa olla pilaantuneita eivätkä niiden pakkaukset saa olla likaantuneita. Tuotteet tulee
säilyttää kylmässä ennen palautusta. Kyseisiä tuotteita voi toimittaa myös Ruskon jätekeskuksen
nestemäisten jätteiden vastaanottopaikkaan (tuonnista on ilmoitettava etukäteen).
Kasvi- ja eläinperäinen biojäte voidaan kerätä samaan astiaan, jolloin biojäte on sivutuoteasetuksen
luokan 3 mukaista ainesta. Keräysastioissa tulee olla merkinnät ”ei ihmisravinnoksi” ja esim. ”luokan 3 sivutuote” tai muu vastaava merkintä. Biojätteen keräysastioita ovat muoviset ruskeat keräysastiat (140 l ja 240 l) ja erilaiset puristimet. Jos biojätettä syntyy paljon, kannattaa sille hankkia
viilennetty keräyskontti tai puristin. Keräysastioiden pisin tyhjennysväli on kesäaikana (kesäkuu-elokuu) 1 viikko ja talviaikana (syyskuu-toukokuu) 2 viikkoa. Viilennetyllä keräyskontilla tai -puristimella tyhjennysväli on enimmillään 1 kuukausi. Haju- tai muiden haittojen syntyessä tyhjennysväliä
on lyhennettävä.
Biojäteastiat tulee suojata suoralta auringonpaisteelta. Astiat voi suojata likaantumiselta paperisella
tai biohajoavalla säkillä. Astiat tulee pestä tarvittaessa. Pesun voi tehdä itse tai tilata jätehuoltoyritykseltä. Pesua ei saa tehdä tiloissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita.
Uppopaisto- ja grillirasvat on kerättävä omiin astioihinsa ja toimitettava tekniseen hyötykäyttöön. Astioihin ei saa joutua muita aineita, koska ne haittaavat rasvojen uudelleenkäyttöä. Astiat ja
tyhjennyspalvelun saa esimerkiksi Suomen Kasviöljykierrätys Oy:ltä, puh. 02 7621 911.
Uppopaisto- ja grillirasvoja ei saa koskaan laittaa viemäriin!
Rasvanerotuskaivo tulee tyhjennyttää, kun kaivon hälytys sitä vaatii. Rasvanerotuskaivon lietteen
kuljetuksesta on laadittava siirtoasiakirja ja kaivon tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa.
Kaupan tulee olla rekisteröitynyt Eviraan rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti
rehualan toimijaksi, jos se antaa elintarviketuotantoeläintiloille kuivuneita leipiä, vihanneksia, hedelmiä tai muita entisiä elintarvikkeita. Rehuksi luovutettujen irtotuotteiden sekaan ei saa joutua
pakkausmateriaalia. Kaupan eläinperäisiä tuotteita (esimerkiksi lihaa ja kalaa sisältäviä tuotteita) ei
saa käyttää elintarviketuotantoeläinten rehuksi. Niissä lemmikkieläimille tarkoitetuissa lihatuotteissa, jotka ovat entisiä elintarvikkeita, tulee olla selkeä merkintä käyttötarkoituksen muutoksesta,
esim. ”lemmikkieläinten ruokaa”.
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Eläinperäisten elintarvikejätteiden käsittelyssä ja hävityksessä noudatetaan sivutuoteasetuksen
(1069/2009) ja täytäntöönpanoasetuksen (142/2011) nojalla annettuja ohjeita. Lisätietoja saa mm.
Päivittäistavarakauppa ry:ltä (www.pty.fi) ja Evirasta (www.evira.fi).
KERÄYSPAHVI
- aaltopahvi, esim. pahvilaatikot
- ruskea kartonki, voimapaperi ja ruskeat paperikassit
Pahvia kerätään rullakoihin tai puristinkontteihin. Märkä tai likainen pahvi ei kelpaa pahvinkeräykseen, vaan se tulee laittaa polttokelpoiseen jätteeseen.
Pahvin joukkoon ei saa laittaa keräyskartonkia,
koska se haittaa pahvin hyödyntämistä.
KERÄYSKARTONKI
- huuhdellut maito-, mehu-, kerma-, piimä-, jogurtti- ja viinitölkit
- alumiinivuoratut tölkit
- kaikki kuivien tuotteiden kartonki- ja paperipakkaukset
- muro- ja keksipaketit, sokeri- ja jauhopussit
- munakennot ja pesuainepaketit
- voimapaperi
- pieni määrä pahvia kartongin joukossa ei haittaa kartongin hyödyntämistä
Märät kartonkitölkit eivät sovellu kierrätykseen. Jos kaupassa tai kauppakeskuskiinteistöllä yhteenlaskettuna syntyy kartonkijätettä alle 10 kg/viikko, se voidaan laittaa polttokelpoiseen jätteeseen.
METALLI JA PIENMETALLI
- metallipurkit, kannet ja korkit
- metalliset taloustavarat, puhtaat foliot ja alumiinivuoat
- kaikki metalliset esineet, mm. metallilevyt ja metalliverkot
Metallinkeräykseen ei saa laittaa sähkö- ja elektroniikkaromua!
LASI
- puhdas värillinen tai väritön lasi
- lasiset pullot ja purkit
PUU
-

käsittelemätön puutavara, esim. laudat, lankut ja trukkilavat
puhdas puu, jossa on nauloja

Puisia lavoja ja puupakkauksia tulisi kierrättää sellaisenaan. Jos puhdasta, maalattua tai käsiteltyä
puuta kuitenkin jää jätteeksi, sen voi laittaa polttokelpoiseen jätteeseen. Kyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee toimittaa Ruskon jätekeskukseen tai Demolite Oy:n vastaanottopisteisiin (esim. rautakauppojen yhteydessä).
KALVOMUOVI (PE-HD ja PE-LD)
- tyhjät muovipakkaukset ja kääreet
- kutiste- ja kiristekalvomuovit
- muut PE-kalvomuovit

- tyhjät sisäsäkit
- tyhjät raaka-ainesäkit
- lavahuput

Kaupassa syntyvä puhdas ja tasalaatuinen kalvomuovijäte voidaan erilliskerätä ja toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina. Muut muovit laitetaan polttokelpoiseen jätteeseen. Kalvomuovinkeräykseen
eivät kelpaa styroksi, vaahtomuovi ja PVC -muovi, vaan ne lajitellaan polttokelpoiseen jätteeseen.
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POLTTOKELPOINEN JÄTE (ENTINEN SEKAJÄTE JA ENERGIAJAE)
- kaikki muovit
- puupakkaukset
- styroksi
- paperipyyhkeet
- hehkulamput
- likaiset paperit ja pahvit
- kahvipaketit
- mapit ja kansiot
- meikit ja kosteusvoiteet
- rikkinäiset ja vanhat tekstiilit
- kaikki levyt, esim. cd-levyt ja kannet
Jos jäte ei kuulu selkeästi hyöty- tai vaarallisen jätteen joukkoon, on se todennäköisesti polttokelpoista jätettä.
VAARALLINEN JÄTE
- sähkö- ja elektroniikkaromu (SER)
- loisteputket ja energiansäästölamput
- raskasmetalliparistot ja akut
- jätekemikaalit
- kyllästetty puu

SER
-suuret kodinkoneet
-kylmälaitteet
-televisiot, näytöt
-tietokoneet, näppäimistöt, laskimet
-pienet kopiokoneet, tulostimet,
puhelimet
-kahvinkeittimet, pienet sähkölaitteet

Vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erilleen muusta jätteestä. Kullekin vaaralliselle jätteelle on oltava erillinen selvästi merkitty keräysastia. Vaaralliset jätteet on säilytettävä lukitussa tai valvotussa
tilassa. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisissa, tiiviisti suljetuissa astioissa
ja astiat on sijoitettava tiivispohjaiselle, katetulle alustalle (suositus: reunakoroke tai suoja-allas).
Muut vaaralliset jätteet on säilytettävä tiivispohjaisella alustalla katetussa tilassa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi jätteiden määrä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Tiedot
on säilytettävä kuusi vuotta.
Vaaralliset jätteet tulee toimittaa asianmukaisesti pakattuina ja merkittyinä ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet voi viedä
joko kauppa itse tai jätehuoltoyritys. Kauppa laatii vaarallisen jätteen luovuttamisesta siirtoasiakirjan, joka toimii todisteena vaarallisen jätteen asianmukaisesta luovuttamisesta ja kuljettamisesta.
Yritystoiminnassa syntyvä vaarallinen jäte on maksullista.
Paristoja myyvissä kaupoissa tulee olla asiakkaille paristojenkeräyspiste. Paristonkeräyksestä huolehtii Recser Oy, puh. 010 249 1717. Suuret kaupat voivat järjestää tulostinten mustepatruunoiden
keräyksen. Mustepatruunoiden keräyksestä huolehtii esimerkiksi Arvo Jäte, puh. 09 888 1750.

Ympäristötietoinen kauppa
Tarjoa asiakkaille ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja
• Hedelmä- ja vihannesosastoille paperipussi tai kompostoituva pussi
• Kassalle eri ostoskassivaihtoehtoja tarjolle, esim. biohajoava-, paperi- tai kangaskassi
• Pahvilaatikoita muuttolaatikoiksi

Lisätietoja:

Oulun seudun ympäristötoimi
- ympäristötarkastaja Maija Jokiharju, puh. 08 5584 6769
- ympäristötarkastaja Vesa Malm, puh. 08 5584 6765
http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuolto
Oulun Jätehuolto
- jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, puh. 044 703 3977
http://oulu.ouka.fi/jatehuolto/
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