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Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Esite on toteutettu osana ILMO - Oulun seudun ilmastoportti -hanketta.
Oulun seudun ympäristötoimen toteuttama hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Vastaanottopaikkoja
Ruskon jätekeskus, Ruskonniityntie 10. Avoinna ma-pe 7-20 (1.4. – 30.11. välisenä aikana auki myös lauantaisin 8.30-15).
Ruskoon voi tuoda maksullista jätettä mm. sekajätettä, rakennusjätettä, asbestia, rikkinäisiä huonekaluja, yli 30 litran jäteöljyeriä.
Ruskon Oivapisteelle voi palauttaa maksutta kotitalouksien vaarallista jätettä, sähkö- ja elektroniikkaromua, kartonkia ja pahvia, paperia,
muovia ja styroksia, metallia, puhdasta ja käsittelemätöntä puuta, lasipulloja ja –purkkeja, autonrenkaita, painekyllästettyä puuta.

Jäteasemat

Vaarallisen jätteen vastaanottopisteet

- Ottavat vastaa kotitalouksien vaarallisia jätteitä, sähkö- ja
elektroniikkaromua sekä hyötyjätteitä maksutta.
- Satunnaisesta sekajätteestä peritään 25 euron kuormamaksu
• Hailuodon jäteasema, Luovontie. Avoinna arkilauantaisin 9-12
• Iin jäteasema, Alarannantie 83. Avoinna torstaisin 15-19
• Limingan jäteasema, Kuormatie 13. Avoinna torstaisin 15-19
• Muhoksen jäteasema, Tehtaantie 13. Avoinna ma ja ti 12-18
• Tyrnävän jäteasema, Mäläskäntie 4. Avoinna torstaisin 16-19
• Utajärven jäteasema, Puolangantie 45. Avoinna torstaisin 16-19
• Yli-Iin jäteasema, Kunnanvarikko. Avoinna perjantaisin 17-20
• Ylikiimingin jäteasema, Teollisuustie 6. Avoinna arkilauantaisin 9-12

• Ruskon jätekeskus
• Oulun Vankilan tuotemyymälä. Avoinna ma-to 9-15.50 ja pe 9-14
• Jäteasemat
• Haukipudas: Karpalotie 4. Avoinna ma-pe 7-15
• Kempele: Tarjusojantie 9. Avoinna keskiviikkoisin 16-19
• Kiiminki: Pyyryväistie 12. Avoinna perjantaisin 8-15.30
• Oulunsalo: Marjatie 66. Avoinna keskiviikkoisin 12-15
• Apteekit ottavat vastaan lääkkeitä ja elohopekuumemittareita
• Paristot voi palauttaa kauppoihin

Ekopisteille voi viedä kotitalouksien paperia, kartonkia, lasia ja metallia.

Vinkkejä jätteen määrän vähentämiseksi
Jätteen välttäminen ja lajittelu säästävät kukkaroa ja ympäristöä
• Lajiteltu jäte voidaan käyttää uusien tuotteiden raaka-aineeksi
• Lajittelu vähentää uusien luonnonvarojen käyttöönoton tarvetta
• Lajittelematon jäte maksaa eniten, hyödynnettävä jäte voi olla ilmaista
• Halvin jäte on se jota ei ole

Ei mainoksia -tarra postilaatikossa vähentää paperijätteen määrää.
Takuu on viesti sen puolesta että tuote on tarkoitettu kestämään.
Varmista että tuotteeseen on saatavilla varaosia.
Kasseille, pusseille, vaipoille ja nenäliinoille on olemassa pitkäikäisempiä

vaihtoehtoja.

Pestävä pyyherulla vastaa 26 000 paperista pyyhettä.
Osa tuotteen hinnasta on jätteeksi menevän pakkauksen hintaa. Suosi uudelleenkäytettäviä pakkauksia, lasista panttipulloa
voidaan käyttää ja täyttää jopa noin 30 kertaa. Kosmetiikkaa ja pesuaineita voi ostaa uudelleentäytettäviin pulloihin.

Yhteiskäyttö tehostaa tuotteen käyttöä ja ehkäisee jätteen syntymistä sekä luonnonvarojen turhaa tuhlausta. Esimerkiksi taloyhtiö
voi hankkia puutarhanhoitoon tarvittavat laitteet yhteisiksi. Lehtiä voi kierrättää, tilaa lehdet yhdessä naapurin kanssa.

Jätteen lajitteluohjeet
Jätelaji
Vaarallinen jäte

Biojäte

Kelpaa- ei kelpaa
• Paristot, akut, loisteputket, energian
säästölamput, jäteöljyt, maalit, liimat,
lakat, liuottimet, muut myrkyt

• Ruokajäte, hedelmien ja kasvisten
kuoret, kuivuneet ja pilaantuneet
elintarvikkeet, kahvinporot, suodatinpaperit, teepussit, kananmunan kuoret

Keräyspisteet

Hyödyntäminen

• Oulun vankilan tuotemyymälä
• Kuntien vaarallisen jätteen
keräyspisteet
• Ruskon jätekeskuksen Oivapisteen
vaarallisen jätteen keräyskontit
• Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit apteekkeihin
• Paristot niitä myyvien liikkeiden
keräyslaatikoihin
• Räjähteet poliisiasemalle
• Jäteasemat

Vaarallisen jätteen käsittelylaitoksella
suurin osa jätteistä poltetaan, ja
polttamisesta saatu energia hyödynnetään lämpönä ja sähkönä.

• Vähintään 4:n huoneiston kiinteistöllä biojäte kerätään ruskeaan erilliskeräysastiaan
• Pienillä kiinteistöillä paras tapa käsitellä biojäte on kompostoida se itse

Biojäte kompostoidaan joko kotikiinteistöllä tai Ruskon jätekeskuksen
kompostointilaitoksella. Biojätteestä
saadaan oivallista maanparannusainetta.

• Rivi- ja kerrostalojen paperinkeräysastiat
• Ekopisteiden paperinkeräysastiat
• Ruskon Oivapisteen keräyslava
• Yritysten paperille pitää järjestää
oma keräys

Keräyspaperista tehdään mm. sanomalehtipaperia ja pehmopaperia.

• Vähintään 4:n huoneiston kiinteistöllä on omat kartonkikeräysastiat
• Ekopisteiden kartonkikeräysastiat
• Ruskon Oivapisteen keräyslava
• Jos yrityksessä syntyy kartonkia yli
10 kiloa viikossa, kartongille tulee
järjestää oma keräys

Kartongista tehdään hylsykartonkia.

• Ruskon Oivapisteen pahvikeräyslava. Pienet määrät pahvia voi
laittaa kartonkiastiaan.
• Jos yrityksessä syntyy pahvia yli 10
kiloa viikossa, pahville tulee järjestää
oma keräys

Pahvi on laadukkaampaa raakaainetta kuin kartonki ja siksi sitä
kerätään erikseen. Keräyspahvista
tehdään uusia pakkauksia.

• Palautuspullot kauppaan tai Alkoon.
• Vähintään 10:n huoneiston kiinteis
töillä on omat lasinkeräysastiat
• Ekopisteiden lasinkeräysastiat
• Ruskon Oivapisteen pakkauslasin
keräysastiat
• Jos yrityksessä syntyy lasijätettä yli
20 kiloa viikossa, lasille on järjestettävä oma keräys

Keräyslasia voidaan hyödyntää
lasipakkausten ja lasivillan valmistuksessa tai sitä voidaan käyttää
korvaamaan neitseellistä kivimurskaa
maanrakennustöissä.

• Palautustölkit kauppaan tai Alkoon.
• Vähintään 10:n huoneiston
kiinteistöillä on omat metallinkeräysastiat
• Ekopisteiden metallinkeräysastiat
• Ruskon Oivapisteen metallinkeräyslava
• Jos yrityksessä syntyy metallijätettä
yli 10 kiloa viikossa , metallille tulee
järjestää oma keräys

Metalli käytetään uusien metallituotteiden raaka-aineeksi.

• EI: nesteitä, muovia, metallia, keramiikkaa, kumia, tekstiilejä, vaippoja, tupakantumppeja, ei mitään maatumatonta
• Älä laita biojätteen erilliskeräysastiaan
isoja risuja, älä pakkaa biojätettä
muovipussiin
• Paras pakkaus biojätteelle on sanomalehdestä kääräisty pussi

Paperi

• Kaikki postiluukusta tullut paperi, sanomalehdet, aikakauslehdet, mainosposti,
kirjekuoret, kirjat ilman kansia
• EI: pahvia, ruskeaa paperia tai paperikasseja, lahjapaperia, pehmopaperia,
likaista tai märkää paperia
• Älä laita paperia keräykseen muovikassissa!

Kartonki

• Kaupasta kotiin tuodut paperi-, kartonki- ja pahvipakkaukset, jauhopussit,
muro- ja keksipaketit, maito- ja
mehutölkit korkkeineen, munakennot,
postikortit
• Huuhdo tölkit, litistä ja pakkaa sisäkkäin
• EI: likaista tai märkää kartonkia,
muovia

Pahvi

• Aaltopahvilaatikot, ruskea paperi
(voimapaperi), ruskeat paperikassit
• Litistä laatikot!
• EI: likaista tai märkää pahvia, paperia,
kartonkia, folioituja pakkauksia, muovia

Lasi

• Puhtaat värilliset tai värittömät pullot
ja purkit
• EI: Posliinia tai keramiikkaa, ikkunalasia,
peililasia, laminoitua lasia, hehkulamppuja, kuumuutta kestävää lasia

Metalli

• Säilyketölkit, metalliset kannet ja korkit,
alumiinivuoat ja –foliot, tuikkukynttilän
alumiinikuoret, tyhjät maalipurkit,
kattilat ja pannut, metalliset työkalut,
koneenosat
• EI: sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Sähkölaitteet

• Pesukoneet, liedet, jääkaapit, mikroaaltouunit, pölynimurit, pakastimet, televisiot, radiot, videot, tietokoneet,
näytöt, kahvinkeittimet, sähköhuovat, puhelimet, partakoneet

• Toimivat laitteet kierrätyskeskukseen
tai kirpputoreille.
• Kysy liikkeestä vanhan laitteen
palautusmahdollisuutta uutta
ostaessasi.
• Ruskon jätekeskuksen Oivapisteen
sähkölaitteiden keräyskontit
• Jäteasemat

Sähkölaitteet kerätään erikseen jotta
niiden sisältämät materiaalit voitaisiin
hyödyntää.

Remontti- ja rakennusjäte

• Purkujätteestä kannattaa lajitella
hyödynnettävät jätteet erikseen:
puhdas pintakäsittelemätön puu, pahvi,
paperi, metalli

• Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle
voi tuoda maksutta kotitalouksien
paperia, pahvia, metallia, lasia, pieniä
määriä puhdasta puuta tai painekyllästettyä puuta
• Asbesti on maksullista jätettä ja se
tuodaan Ruskon jätekeskukseen
omalle alueelleen
• Lajittelematon rakennusjäte Ruskon
jätekeskuksen kaatopaikalle

Suuri osa syntyvästä rakennusjätteestä voidaan hyödyntää samalla
tavalla kuin muutkin hyötyjätteet.

• EI: asbesti, ja painekyllästetty puu ovat
vaarallista jätettä, ja ne on lajiteltava
erikseen muusta jätteestä

Isot esineet

• Käyttökelpoiset tavarat kierrätyskeskukseen, hyväntekeväisyysjärjestöille tai
kirpputoreille.
• Yksittäiset isot jätteeksi menevät
esineet suoraan Ruskon jätekeskuksen
kaatopaikalle. EI jätekatokseen roskaastian viereen!

Käyttökelpoiset vaatteet
ja tavarat

• Käyttökelpoiset vaatteet ja tavarat
kierrätyskeskukseen, hyväntekeväisyysjärjestöille tai kirpputoreille

.

Sekajäte (polttokelpoinen jäte)

• Jäte jota ei voi hyödyntää laitetaan
• Kiinteistön sekajäteastiaan
sekajäteastiaan: muovi, likainen ja märkä
paperi ja pehmopaperit, likaiset pahvilaatikot ja kartonkipakkaukset, rikkinäiset vaatteet, vaipat ja terveyssiteet,
tupakantumpit, pölynimurinpussit

Syksyllä 2012 sekajätteen nimi
muuttuu polttokelpoiseksi jätteeksi
ja Laanilaan rakennettavan ekovoimalaitoksen aloitettua toimintansa
jätteen sisältämä energia voidaan
hyödyntää lämpönä ja sähkönä.

• EI: vaarallista jätettä, biojätettä,
paperia, kartonkia, pahvia, metallia, lasia
tai muuta hyödynnettäväksi kelpaavaa
jätettä

