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1 JOHDANTO
Viime vuosikymmen on tuonut suuria muutoksia yhdyskuntien jätehuollon järjestelyihin.
Jätelaki ja -asetus tulivat voimaan vuonna 1994, jonka myötä Suomen jätelainsäädäntö
yhdenmukaistettiin vastaavan EU:n lainsäädännön kanssa. Jätelain tavoitteena on tukea
kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. Jätteiden käsittelyä onkin
parannettu ja jätteiden hyödyntämistä tehostettu olennaisesti. Kaatopaikkojen määrää on
vähennetty ja asianmukaisten jätteenkäsittelylaitosten perustamista tuettu.
Suomessa syntyy 1990-luvulla tehtyjen arvioiden mukaan noin 65-70 miljoonaa tonnia
jätteitä vuodessa. Teollisen toiminnan jätteiden osuus on noin 95 % ja yhdyskuntajätteen
osuus noin 5 % (3,2 miljoonaa tonnia). Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyvää ja siihen rinnastettavaa teollisessa toiminnassa syntyvää jätettä. Tässä raportissa on
keskitytty käsittelemään yhdyskuntajätehuoltoa ja yhdyskuntajätemäärien kehitystä Oulussa. Teollisuuden jätteitä käsitellään, hyödynnetään ja loppusijoitetaan runsaasti teollisten
toiminnanharjoittajien omissa laitoksissa ja kaatopaikoilla myös Oulussa. Teollisten jätteiden seuranta ja valvonta tapahtuu laitosten ympäristölupien valvonnan yhteydessä.
Yhdyskuntien jätehuollolle on "Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2005" asetettu seuraavat tavoitteet:
- Jätemäärä ei vuonna 2000 ylitä vuoden 1994 jätemäärää ja määrä on vuonna 2005
vähintään 15 % pienempi kuin kasvuennusteiden mukainen määrä olisi ilman vähentäviä toimia.
Jätteinä ympäristölle tai jätehuollolle erityisen haitallisten aineiden tai tuotteiden käytöstä luovutaan asteittain ja ne korvataan vähemmän haitallisilla aineilla ja tuotteilla.
Jätteiden hyödyntämisaste nostetaan vähintään 50 %:iin vuoteen 2000 mennessä ja
vähintään 70 %:iin vuoteen 2005 mennessä.
Jätehuolto hoidetaan siten, ettei jätteistä tai niiden keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä tai käsittelystä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
Vastaavat tavoitteet on asetettu myös alueellisesti Pohjois-Pohjanmaan alueellisessa jätesuunnitelmassa.
Jätehuollon kehityssuunnat ovat nähtävissä myös Oulun seudun jätehuollon järjestelyissä.
Hyödynnettävien jätejakeiden osuus on kasvanut ja jätehuolto on entistä haitattomammin
toteutettua. Kaikkia tavoitteita ei suinkaan ole vielä saavutettu, vaan paljon tehtävää on
jäljellä. Erityinen haaste on hyötykäytön tehostamisen lisäksi jätteiden synnyn ehkäisy.
Tähän raporttiin on koottu tietoa jätehuollon viranomaistehtävistä, jätehuoltojärjestelyistä,
jätettä keräävistä, hyödyntävistä ja käsittelevistä yrityksistä ja muista tahoista sekä tilastotietoa kerätyistä, käsitellyistä ja hyödynnetyistä jätemääristä Oulussa vuosina 1999-2000.
Raportin tavoitteena on antaa yleiskuva kaupungin jätehuollon tilasta yhdyskuntajätteiden
osalta. Raportin on laatinut ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti.
Esitetyt jätemäärätiedot eivät ole kaikilta osin kattavia ja voivat olla osin puutteellisia tai
virheellisiäkin. Tämä johtuu jätemäärien tilastoinnin ja tiedonkeruun ongelmista - tietoa ei
ole saatavilla kaikilta osin tarkasti ja kuntakohtaisesti eriteltynä. Esitetyt tiedot ovat kuitenkin suuruusluokaltaan oikein ja antavat hyvän kuvan jätemäärien kehityksestä 1990luvulla.
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2 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVÄT
Jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Oulun kaupungin ympäristölautakunta.
Ympäristölautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristövirasto. Ympäristölautakunnan jätehuoltoon liittyviä tehtäviä ovat mm. lupa-, i1moitus- ja valvonta-asiat, tiedotus, jätehuoltomääräysten laadinta sekä jätehuollon seuranta. Ympäristövirastossa jätehuoltoasioita käsittelevät osin koko ympäristönsuojeluyksikön henkilökunta: ympäristöjohtaja, ympäristönsuojelusuunnittelija sekä neljä ympäristönsuojelutarkastajaa. Pääosa jätehuoltoon liittyvistä
tehtävistä kuuluu jätehuollasta vastaavalle ympäristönsuojelutarkastajalIe.

2.1 Kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset
Oulun kaupungissa oli 1999 käytössä 1.5.1995 voimaan astuneet jätehuoltomääräykset,
jotka on hyväksytty ympäristölautakunnassa 10.11.1994 § 181. Jätehuollon kehittyminen
ja "Valtakunnallisen jätesuunnitelman 2005" tavoitteiden toteuttaminen edellyttivät jätehuoltomääräysten tarkentamista vastaamaan nykyisiä tarpeita. Uusien jätehuoltomääräysten laadinta aloitettiin keväällä 1999. Tuolloin verrattiin Oulun voimassa olevia määräyksiä Suomen suurimpien kaupunkien ja jätehuollon yhteistyöalueiden määräyksiin. Jätehuoltomääräysten muutostarpeista ja -toiveista neuvoteltiin yhteistyössä ympäristöviraston, Oulun Jätehuollon sekä Oulun seudun kuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa.
Ympäristövirasto valmisteli uudet yleiset jätehuoltomääräykset ympäristölautakunnan käsiteltäväksi vuoden lopussa ja ne hyväksyttiin 13.1.2000 § 4. Määräykset tulivat voimaan
1.5.2000.
Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden lisäksi jätehuoltomääräyksillä säädellään mm. jätteiden käsittelyä kiinteistöillä, kuten kompostointia ja polttaa, jätteiden keräystä ja keräysvälineiden tyhjentämistä. Lisäksi määräyksissä on jätteiden keräysvälineitä, -paikkoja ja tiloja
koskevat tekniset perusvaatimukset sekä erityisjätteen pakkaamista, kuljetusta ja käsittelyä koskevat vaatimukset. Raportin liitteenä on sekä vanhat että uudet jätehuoltomääräykset (liitteet 1 ja 2).

2.2 Jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet
Uudet määräykset toivat mukanaan muutoksia kiinteistöjen jätehuollon järjestelyihin. Kiinteistöllä tapahtuvaa jätteiden lajittelu- ja erilliskeräilyvelvoitteet tiukkenivat. Kotitalouksien
osalta erilliskeräysvelvoitteet ulotettiin entistä pienempiin asuinkiinteistöihin. Uutena jakeena kiinteistöiltä kerättävien hyötyjätejakeiden joukkoon otettiin keräyskartonki, joka koostuu
neste- ja kartonkipakkauksista sekä kotitalouksien pahvista. Muiden kuin asuinkiinteistöjen
osalta erilliskeräystä edellyttäviä jätteiden syntymääriä pienennettiin tuntuvasti.
Asuinkiinteistöillä on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysastiat eri jätejakeille seuraavasti:
Jätejae
Biojäte
Paperi
Keräyskartonki

1.5.1995 voimaan tulleet määräykset
yli 10 huoneiston kiinteistöillä
vii 5 huoneiston kiinteistöillä

-

1.5.2000 voimaan tulleet määrävkset
yli 4 huoneiston kiinteistöillä
vii 4 huoneiston kiinteistöillä
yli 10 huoneiston kiinteistöillä
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Muilla kiinteistöillä, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu- ja ravintolakiinteistöillä on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysastiat seuraavasti:
Jätejae
Paoeri
Biojäte
Pahvi
Lasi
Puu
Metalli

1.5.1995 voimaan tulleet määrävkset 1.5.2000 voimaan tulleet määrävkset
(aina)
mikäli sitä svntvv vii 50 ka/vkk
mikäli sitä syntyy yli 50 kg/vkk
mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemvvmälä tai vastaava
mikäli sitä svntyy vii 50 kq/vkk
mikäli sitä svntyy vii 20 kq/vkk
mikäli sitä svntyy vii 50 kq/vkk
mikäli sitä svntyy vii 20 kq/vkk
mikäli sitä svntyy vii 50 kq/vkk
mikäli sitä svntyy vii 20 kq/vkk
mikäli sitä svntyy vii 500 kiloa vuodessa mikäli sitä svntyy vii 200 kiloa vuodessa

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteen kuljetukseen. Mikäli asuinkiinteistöllä ei ole omia hyötyjätteen keräysvälineitä, tulee lajitellut jakeet toimittaa alueellisiin
hyötyjätteen keräyspisteisiin. Yritykset voivat tehdä jätteenkuljetussopimuksen haluamansa
jätehuoltoyrityksen kanssa tai halutessaan kuljettaa jätteet käsittely- tai vastaanottopaikkoihin omatoimisesti.
Jätehuoltomääräyksissä on annettu myös velvoitteet, joiden mukaisesti rakennustoiminnan
tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset, on lajiteltava ja toimitettava
hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

3 JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

3.1 Oulun Jätehuolto
Oulun ja sen ympäristökuntien jätehuollosta huolehtii vuoden 1995 alusta kunnallisena
liikelaitoksena toiminut Oulun Jätehuolto. Oulun Jätehuolto vastaa toiminta-alueellaan jätteiden käsittelystä, hyötykäytöstä, kierrätyksestä ja jäteneuvonnasta. Toiminta-alueeseen
kuuluvat Oulun lisäksi Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon, Temmeksen, Tyrnävän ja Ylikiimingin kunnat. Alueella asuu noin 170 000 asukasta, joista noin
120000 Oulussa.

3.2 Ruskon jätteenkäsittelyalue
Oulun Jätehuollon Ruskon jätteenkäsittelyalue sijaitsee noin kuusi kilometriä Oulun keskustasta koilliseen. Aluetta on käytetty kaatopaikkana 1960-luvulta lähtien, Oulun ainoa
yhdyskuntajätteen kaatopaikka Ruskosta tuli vuonna 1981. Jätteenkäsittelyalueen pintaala on 93 hehtaaria. Jätteenkäsittelytoiminnoille kuten loppusijoitettaville jätteille, biojätteen
hyödyntämiselle, hyötyjätteille sekä ongelma- ja erityisjätteille on varattu omat alueensa.
Jätteenkäsittelytoiminta-aluetta on yhteensä 72 hehtaaria, josta jätetäyttöaluetta on 32
hehtaaria. Loput 21 hehtaaria ovat suojaviheraluetta.
Jätteenkäsittelyalueella toteutettuja ympäristönsuojelutoimia ovat mm. kaatopaikkakaasun
talteenotto ja hyödyntäminen, kaatopaikalla syntyvän veden johtaminen vedenpuhdistamolIe, kaatopaikkavesien tarkka seuranta sekä kaatopaikka-alueen eristäminen ympäristöstä pystyeristysseinällä alueen lounas-, länsi- ja pohjoislaidalta.
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Vanha jätetäyttöalue suljettiin elokuussa 1999. Alue on esipeitetty, mikä vähentää täytön
läpi virtaavien suotovesien määrää. Lopullinen maisemointi tehdään lähivuosina, jolloin
vesimäärä tulee vähenemään oleellisesti.
Jätteenkäsittelyalueelle vuosina 1997-1999 rakennettu ensimmäinen 7 hehtaarin laajennusosa otettiin käyttöön, kun vanha alue suljettiin elokuussa 1999. Uuden alueen yhteensä
6 hehtaarin yhdyskunta- ja rakennusjätteen loppusijoituspaikoilla on pohjaeristeenä vesitiivis bentoniittimaan ja kahden asfalttipäällysteen yhdistelmärakenne. Laajennusalueelle on
rakennettu myös ongelma- ja erityisjätealue. Alueella on myös uusi tasausallas, jonka
kautta kaatopaikkavedet kerätään talteen ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Laajennusalueen rakennustöiden yhteydessä kunnostettiin myös jätteenkäsittelyalueen vanha
tasausallas.
Vuodesta 1999 lähtien Ruskossa on käsitelty myös energiakäyttöön soveltuvaa jätettä.
Jäte paalataan ja toimitetaan edelleen hyötykäyttöön pääasiassa Pietarsaareen Ewapower
Oy:lle.
Vuonna 2000 otettiin käyttöön rumpukompostointilaitos bio- ja puutarhajätteen kompostointiin. Laitoksella voidaan vuosittain kompostoida erilliskerättyä biojätettä 5 000 tonnia ja
teurasjätettä 1 000 tonnia. Kompostoituminen tapahtuu hiljalleen pyörivissä rummuissa.
Jäte kompostoituu rummussa noin viikon, jonka jälkeen se on hajutonta ja tarpeeksi hygieenistä aumoissa jatkokäsiteltäväksi. Laitoksen koekäyttö aloitettiin maaliskuussa 2000 ja
se jatkuu edelleen.
Syksyllä 2000 Ruskoon valmistui öljyisten maiden kompostointikenttä. Kentällä voidaan
kompostoida maamassoja joiden öljypitoisuus on alle 2 %. Maat kompostoidaan aumoissa
käyttäen tukiaineena kuorta, haketta tai turvetta. Kompostointia jatketaan kunnes maan
öljypitoisuus on alle 0,2 %. Kentälle otetaan vastaan koko Pohjois-Suomen alueella syntyviä öljyllä saastuneita maamassoja.

Ruskon jätteenkäsittelyalue
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3.3 Jätteen kuljetus
Koko Oulun kaupungin alue kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Sekajätteen kuljetukset hoidetaan sopimusperusteisina eli kiinteistön haltija tekee sopimuksen maksullisesta
jätteenkuljetuksesta haluamansa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Oulussa toimi vuosina 19992000 seuraavat kahdeksan jätteiden keräilyä harjoittavaa jätehuoltoyrittäjää:
-

Haurun Jäte-Auto
Kuljetusliike V-P Hiltunen
Kempeleen Jätekuljetus
Jätehuolto Kropsu Oy
Jätehuolto Matti Nuojua
Oulun Autokuljetus Oy
SR-Kiinteistöhuolto Oy
Säkkiväline Oy

3.4 Muut toimijat
Hyötyjätteitä Oulussa keräävät ja käsittelevät Oulun Jätehuollon lisäksi lukuisat yksityiset
yritykset, muutamat alueelliset kierrätyskeskukset sekä yhdistykset. Näiden toimintaa esitellään tarkemmin toisaalla tässä raportissa.

4 HYÖTYJÄ TTEIDEN VASTAANOTTO
4.1 Alueelliset keräyspisteet
Kotitalouksien hyötyjätteiden vastaanotto on Oulussa järjestetty Oulun Jätehuollon ylIäpitämän kattavan aluekeräys- eli ekopisteverkoston kautta. Ekopisteet ovat ostoskeskusten,
huoltamoiden ja muiden sellaisten paikkojen läheisyydessä, joissa ihmiset asioivat. Vuoden 1999 alussa ekopisteitä oli käytössä 15 kpl. Vuoden 1999 aikana uudet ekopisteet
perustettiin keskustaan ja Limingantulliin sekä Prisman että taloustukku Kärkkäisen yhteyteen. Vuonna 2000 Myllyojan ekopiste jouduttiin poistamaan käytöstä toistuvan ilkivallan takia.
Kaikissa ekopisteissä otetaan vastaan paperia, lasia, neste- ja kotelopakkauksia, muovia,
pien metallia ja Äimärautiolla myös pahvia. Kerätyt hyötyjätteet toimitetaan eteenpäin teollisuuden raaka-aineiksi tai Ruskon jätteenkäsittelyalueelle välivarastoon.
Ekopisteiden rakentamisesta on vastannut Oulun Jätehuolto. Jätehuolto ostaa astioiden
tyhjennyksen ja ympäristön siisteydestä huolehtimispalvelut Säkkiväline Oy:ltä. Ekopisteiden tyhjennysvälien optimoinnissa oli alussa vaikeuksia, mutta kokemuksen karttuessa
ongelmat ovat ratkenneet. Ekopisteet on toteutettu ns. syväkeräysastioilla. Syväkeräysastiat ovat tilavia, siistejä ja kestäviä.
Ekopisteet on otettu vastaan innokkaasti. Käyttö on ollut tasaista ja kerätyn hyötyjätteen
määrä kasvussa. Ekopisteisiin tuotu hyötyjäte on ollut hyvin lajiteltua, epäpuhtauksia on
vähän.
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Lasinkeräysastiat täydentävät ekopisteverkkoa. Oulun Jätehuollon lasinkeräysastioita on
14 kappaletta ostoskeskusten pihoilla eri puolilla Oulua. Yleisökeräyslasi välivarastoidaan
Ruskon jätteenkäsittelyalueella.
Hyötyjätteitä kerätään myös Paperinkeräys Oy:n ylläpitämiin kiertolaareihin ja pikakontteihin. Kiertolaareihin otetaan vastaan keräyspaperi, pahvi sekä neste- ja kotelopakkaukset.
Keräyspaperia otetaan vastaan niinikään Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön keräysastioihin.
Oulun kaupungin alueella olevien ekopisteiden sekä paperin- ja lasinkeräysastioiden sijainnit on esitetty karttaliitteillä 3-6.
Ruskon jätteenkäsittelyalueen hyötyjätepisteessä otetaan vastaan paperia, pahvia, lasia,
metallia, styroxia, puuta, neste- ja kotelopakkauksia. Lisäksi Ruskoon voi toimittaa puutarhajätettä kompostoitavaksi.

4.2 Kierrätyskeskukset
Oulun alueella toimii kierrätyskeskuksia, joihin voi toimittaa ehjiä tavaroita ja vaatteita sekä
hyötyjätteitä. Tavaroita ja vaatteita voi ostaa kierrätyskeskuksista pientä korvausta vastaan. Kierrätyskeskukset myös vuokraavat erilaisia laitteita.
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4.4 Paperin portinpielikeräys
Alueellisten keräyspisteiden lisäksi joiltain alueilta kerätään kotikeräyspaperia portinpielikeräyksenä.
Taulukko 2: Portinpielikeräys Oulussa vuosina 1999-2000:
Toiminnasta vastaava
4 Hanhea
Sahantie 10
90800 Oulu
p. 511 369
Kuivasjärven
Kierrätyskeskus *
Ratsastuskentäntie 9
90540 Oulu
p. 0400 722 229

Kerävsalue
Itä- ja Länsi-Patela
Itä- ja Länsi-Herukka

Toiminnasta vastaava
Lintulammen aluetoimikunta
Hanhitie 5
90150 Oulu
D. 050 3431 744
Parasta lapsille Oulun
osasto ry
Tarmontie 1
90530 Oulu
p. 0400 840 594

Kerävsalue
Nokela
Höyhtyä
Mäntylä

Puolivälinkangas, VälivaiHerukka,
Huonesuo,
nio, Haapalehto, KynsiIsko, Kuivasjärvi, Pyykösjärvi, Rajakylä, RanIehto, Toppila, Alppila,
nanperä, Syynimaa ja
Koskela, Hintta, Laanila,
Taskila, lisäksi kiljastot
Myllyoja
Kuivasjärvi ja Puolivälinkangas
*) KUlvasjärven kierrätyskeskuksen tOiminta on ollut kesästä 2000 saakka pysähdyksIssä. Parasta lapSille
Oulun osasto ry keräsi paperia ainakin vuoden 2000 loppuun omien alueidensa lisäksi myös Värtöstä, Kuivasjärveltä ja Taskilasta.

5 JÄTTEITÄ HYÖDYNTÄVÄT JA KÄSITTELEVÄT YRITYKSET
Vuosina 1999-2000 on myönnetty jätteiden keräilyä, hyödyntämistä ja varastointia koskevia ympäristölupia yhteensä 17 yritykselle. Luvista 14 annettiin ympäristölupamenettelylain
nojalla ja kolme 1.3,2000 voimaantulleen ympäristönsuojelulain nojalla. Vastaavia jätteiden
keräys- ja käsittelytoiminnan ympäristölupia on myönnetty aiempina vuosina 18 kappaletta.
Ympäristölainsäädännössä on määritelty toiminnan laajuuden perusteella toimiiko lupaviranomaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vai alueellinen ympäristökeskus.
Oulussa jätteiden keräilyä, hyödyntämistä ja varastointia koskevista ympäristöluvista 24
kappaletta on myöntänyt ympäristölautakunta ja 18 kappaletta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
Oulun kaupungin alueelle myönnetyt jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan ympäristöluvat on esitetty liitetaulukossa (liite 7).

6 ONGELMAJÄTTEIDEN VASTAANOTTO
Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan maksutta vastaan seuraavissa vastaanottopisteissä:
Ruskon jätteenkäsittelyalueen ongelmajätevarasto
- kaikki ongelmajätteet
Toppilan kierrätyskeskus
- kaikki ongelmajätteet
Lääninvankilan tuotemyymälä
- kaikki ongelmajätteet paitsi lääkkeet
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Apteekit
- lääkkeet
Jotkut kaupat, valokuvausliikkeet, kioskit
- paristot
Akkuja myyvät liikkeet
- akut ja paristot
Ongelmajäteauto ottaa vastaan kotitalouksien ongelmajätteitä erikseen i1moitettavina ajankohtina. Vuosina 1999-2000 Oulun alueella järjestettiin kaksi keräyskierrosta vuodessa
ekopisteillä sekä yksi haja-asutusalueen kierros.
Näistä kotitalouksien ongelmajätteille tarkoitetuista keräyspisteistä ongelmajätteet toimitetaan Oulun Jätehuollon toimesta asianmukaisiin käsittelylaitoksiin.
Yritysten ongelmajätteet tulee toimittaa ympäristöluvan omaaviin maksullisiin vastaanottotai käsittelypaikkoihin.

7 JÄTEMÄÄRÄT VUOSINA 1999-2000
Jätemäärätiedot on koottu jätettä keräävien, käsittelevien ja hyödyntävien yritysten vuosiraporttien tiedoista. Graafisissa kaavioissa esitetyt tiedot ovat taulukoitu liitteeseen 8.

7.1 Hyötyjätteet
Oulussa kerättyjen hyötyjätteiden jakauma

o Pahvi
o Keräyskartonki
Muovi I energiajäte
o Puutarhajäte

o Paperi
o Lasi
I!!I Biojäte
• Renkaat
o Sähkö- ja elelctroniikkaromu
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Talteen otettujen hyötyjätteiden määrä on kaikkien jätejakeiden osalta kasvanut 1990luvun aikana. Vuosikymmenen aikana on myös aloitettu useiden uusien jakeiden keräily.
Jätehuoltomääräysten voimaan tulo vuonna 1995 näkyy hyötyjätteiden määrän selvänä
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nousuna. Tuolloin mm. asuinkiinteistöt velvoitettiin erilliskeräämään biojäte. Hyötyjätemäärässä on odotettavissa kasvua myös jatkossa, mikä johtuu mm. vuonna 2000 voimaan
tulleista entistä tiukemmista jätehuoltomääräyksistä, tiedotuksen ja neuvonnan aikaansaamasta lajitteluasenteiden paranemisesta sekä useiden uusien jätteitä hyödyntävien
yritysten toiminnan alkamisesta.
7.1.1 Lasi
Lasia on kerätty Oulussa jo vuodesta 1987 lähtien. Talteen otetun lasin määrä on kasvanut tasaisesti koko 90-luvun. Vuonna 1999 lasia kerättiin kotitalouksilta ja yrityksiltä yhteensä 611 tonnia ja vuonna 2000 yhteensä 672 tonnia.
Ruskon jätteenkäsittelyalueelle otettiin vastaan ekopisteistä ja lasinkeräysastioista sekä
yrityksiltä lasijätettä vuonna 1999 yhteensä 471 tonnia ja vuonna 2000 yhteensä 433 tonnia. Lasijäte varastoitiin Ruskon jätteenkäsittelyalueelle tulevaa hyötykäyttöä varten.
Yritysten lasijätettä ottaa vastaan myös vuoden 1998 lopussa toimintansa aloittanut Tervatulli Oy. Tervatulli otti vastaan lasijätettä Meira Novalta, Orion Oy:ltä, Evanti Quality
Oy:ltä, Länsipohjan keskussairaalasta, Taisto Auvinen Oy:ltä, Oulun Diakonissalaitokselta,
WO kiinteistövastuu Oy:ltä, Oulun juomatukusta ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriItä vuonna 1999 yhteensä noin 140 tonnia ja vuonna 2000 noin 239 tonnia. Lajittelun ja
murskauskäsittelyn jälkeen lasijäte toimitettiin Karhulan lasi Oy:lle sekä Isover Oy:lle hyödynnettäväksi. Ehjät palautuspullot toimitettiin Alkoon ja hyödyntämiskelvoton lasi Ruskon
jätteenkäsittelyalueelle.
Oulussa kerätyn lasin kokonaismäärä

o Kaatopaikalle tuotu
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7.1.2 Paperi
Pääosa Oulussa kerätystä paperista käytetään uusiopaperin raaka-aineena paperiteollisuudessa. Osa sanomalehdistä hyödynnetään selluvillan valmistuksessa. Lähes kaikki
paperiteollisuuteen päätyvä paperi kuljetetaan yhteiskuljetuksena Paperinkeräys Oy:n terminaalin kautta.
Kerätyn paperin vuotuinen määrä pysyi suurin piirtein samansuuruisena 1990-luvun alkupuoliskolla, ollen noin 5500 tonnia vuodessa. Määrä kääntyi kuitenkin nousuun vuosikymmenen lopulla ja Oulusta toimitettiin hyötykäyttöön vuonna 1999 yhteensä noin 7500 tonnia ja vuonna 2000 noin 7900 tonnia paperia.
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Oulussa kerätyn paperin kokonaismäärä
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7.1.3 Pahvi
Oulussa kerätty pahvi kuljetetaan Paperinkeräys Oy:n kierrätysterminaalin kautta kartonkiteollisuuden uusioraaka-aineeksi. Kerätyn pahvin määrä on Oulussa kasvanut erityisesti
vuoden 1994 jälkeen. Vuonna 1999 pahvia otettiin talteen 3150 tonnia ja vuonna 2000
noin 3100 tonnia.
Oulussa kerätyn pahvin kokonaismäärä
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7.1.4 Keräyskartonki
Nestepakkausten (so, maito-, mehu- yms. tölkkejä) erilliskeräys alkoi Oulussa aluekeräyspisteissä vuonna 1996. Keräys laajennettiin sittemmin koskemaan myös kartonkipakkauksia (kuivatavara-, muro-, hehkulamppu-, lelu- yms. pakkauksia). Vuonna 1999 aloitettiin
kiinteistökohtainen keräyskartongin keräys. Keräyskartonki koostuu kotitalouksissa syntyvistä neste- ja kotelopakkauksista sekä pahvista.
Nykykäytännön mukaan aluekeräyspisteissä kerätyt neste- ja kotelopakkaukset sekä
asuinkiinteistöjen keräyskartonki hyödynnetään molemmat kartonkiteollisuuden uusioraaka-aineena lähinnä hylsykartongin valmistuksessa.
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Keräyskartongin kokonaismäärä lähti selvään nousuun vuonna 2000, kun jätehuoltomääräyksissä edellytettiin 1.5.2000 alkaen keräyskartongin erilliskeräys yli kymmenen huoneiston kiinteistöillä. Keräyskartonkia saatiin talteen vuonna 1999 yhteensä 124 tonnia ja
vuonna 2000 noin 444 tonnia.
Oulussa kerätyn keräyskartongin
kokonaismäärä
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yms. kerätyt reunaleikkeet ja vastaavat hyödynnettävät jakeet.

7.1.5 Sähkö- ja elektroniikkaromu ja kodinkoneet
Tervatulli otti vastaan kodinkoneita ja sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä vuonna 1999 noin 34 tonnia ja vuonna 2000 noin 144 tonnia. Tervatulli
Oy purkaa ja lajittelee koneet ja laitteet sekä toimittaa jätteen edelleen hyödynnettäväksi.
Vuoden 1999 lopussa toimintansa aloitti myös Oulun Diakonissalaitoksenl Kalajoen diakonaatin alaisuudessa toimiva kuntopaja, jossa otetaan vastaan kodinkone- ja elektroniikkaromua suoraan kodinkoneliikkeiltä. Kuntopajalle otettiin vuosina 1999-2000 vastaan noin
58 tonnia SE-romua.
Edellisten lisäksi SE-romua ottavat Oulussa vastaan Kuusakoski Oy, Säkkiväline Puhtaanapito Oy sekä Parmiini Oy. Myös kodinkonekorjausliikkeet hyödyntävät SE-romua
omassa toiminnassaan sekä toimittavat sitä muualle hyödynnettäväksi. Näiden hyödyntämät määrät eivät kuitenkaan ole tarkasteluvuosien osalta mukana tilastoinnissa. Ruskon
jätteenkäsittelyalueen kautta hyötykäyttöön menevä SE- ja kodinkoneromun sisältyy tilastossa muuhun pienmetalliin.
7.1.6 Bio- ja puutarhajäte
Biojätteen erilliskeräys aloitettiin Oulussa vuonna 1995. Vuonna 1999 Ruskon jätteenkäsittelyalueelle otettiin vastaan biojätettä 3779 tonnia sekä puutarhajätettä 3377 tonnia.
Vuonna 2000 biojätettä kerättiin Oulussa 4477 tonnia, mikä on noin 700 tonnia edellisvuotta enemmän. Kasvuun vaikuttivat tiukentuneet jätehuoltomääräykset.
Bio- ja puutarhajäte kompostoitiin vuonna 1999 jätteenkäsittelyalueella aumakompostointina. Vuonna 2000 valmistui rumpukompostointilaitos ja ensimmäiset biojätekuormat tuotiin
laitokseen 21.3.2000. Vuoden 2000 kuluessa kompostointilaitoksessa käsiteltiin 853 tonnia
biojätettä. Seosaineena käytettiin turvetta sekä haketta yhteensä noin 386 tonnia. Laitok-
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sen lopputuotetta saatiin 803 tonnia, joka jälkikompostoitiin aumoissa. Valmis komposti
käytetään viherrakentamiseen lähinnä jätteenkäsittelyalueen omissa tarpeissa. Vastaanotettu puutarharisujäte haketetaan ja käytetään biojätteen kompostointilaitoksella seosaineena.
Parasta lapsille Oulun osasto ry:n ylläpitämä nuorten kierrätyskeskus toimitti lähinnä
asuinkiinteistöille kiinteistökohtaisia kompostoreita. Kiinteistön asukkaat lajittelevat biojätteen. Kierrätyskeskuksen työntekijät vastaavat kompostorin hoidosta sekä kompostimullan
jälkikäsittelystä. Kompostimulta käytetään syntypaikkakiinteistöjen omilla tai muiden asiakaskiinteistöjen viheralueilla. Kierrätyskeskuksen oman arvion mukaan biojätettä kompostoidaan vuositasolla arviolta 300 tonnia.
Oulussa kerätyn biojätteen kokonaismäärä

o Kaatopaikalle tuotu
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Kiinteistöjen itse hankkimien ja hoitamien kompostoreiden, joissa tuotettu kompostimulta
käytetään omilla pihoilla, lukumäärästä Oulussa ei ole olemassa arvioita.
7.1.7 Muovi I energiajäte

Ekopisteissä on kerätty kotitalouksien muovijätettä vuodesta 1995, mutta keräys lopetettiin
1998, koska jakeelle ei ollut jatkohyödyntäjiä. Keräys aloitettiin uudelleen vuoden 1999
alusta. Kotitalouksissa syntyvän muovin hyödyntäminen aineena on tällä hetkellä mahdotonta ja sen ainoa hyötykäyttömahdollisuus onkin energiahyötykäyttö. Energiahyötykäyttöön soveltuvaa jätettä, joka sisältää polttokelpoisen muovin lisäksi esimerkiksi likaista
pahvia, paperia ja kartonkipakkauksia, erilliskerätään myös yrityksistä. Kerätty muovi ja
energiajäte paalataan Ruskon jätteenkäsittelyalueella ja toimitetaan eteenpäin pääasiassa
Pietarsaareen Ewapower Oy: lIe polttoaineeksi pelletoitavaksi.
Ekopisteissä kerättiin vuonna 1999 kotitalouksien muovijätettä yhteensä 88 tonnia ja
vuonna 2000 yhteensä 50 tonnia. Yritysten energiajätettä otettiin vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vuonna 1999 noin 12 tonnia ja vuonna 2000 noin 230 tonnia. Poltettavaksi
toimitettiin vuonna 2000 yhteensä noin 206 tonnia jätettä.
Säkkiväline Oy on kerännyt vuonna 2000 energiajätettä yrityksistä 215 tonnia ja toimittanut
sen suoraan Ewapower Oy:lle.
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7.1.8 Metalli
Ruskon jätteenkäsittelyalueelta toimitettiin vuonna 1999 hyödynnettäväksi ekopisteistä ja
kaatopaikalta kerättyä pienmetallia yhteensä 122 tonnia ja vuonna 2000 yhteensä 191
tonnia. Metallia keräävät, lajittelevat ja toimittavat eteenpäin metalliteollisuuden raakaaineeksi useat yrittäjät Oulun seudulla. Metallivirroista on vaikea erottaa kotitalouksista
yms. yhdyskuntajätettä tuottavista paikoista peräisin oleva pienmetallia, koska samojen
yritysten kautta hyödynnettäväksi toimitetaan myös teollisen toiminnan metallijätettä, autonromuja yms. Tämän raportin jätetilastoinnissa metallimäärään on laskettu vain kotitalouksien ekopisteisiin toimittama ja Ruskon jätteenkäsittelyalueelta kerätty pienmetalli sekä
alumiinitölkit.
Alumiinitölkkien keräily aloitettiin Oulussa 1996. Myymälöissä kerätyt alumiinitölkit toimitetaan Paperinkeräys Oy:n kautta metalliteollisuuden raaka-aineeksi. Alumiinitölkkien vastaanotosta ei ole saatavilla kuntakohtaisia tilastotietoja. Oulun ja Lapin läänin alueella kerättiin vuonna 1999 yhteensä 112 tonnia alumiinitölkkejä ja vuonna 2000 yhteensä noin 70
tonnia.
Oulun ja Lapin läänien alueelta kerättyjen
alumiinitölkkien kokonaismäärä
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7.20ngelmajätteet
Ruskon jätteenkäsittelyalueelle otettiin vastaan ongelmajätteitä vuonna 1999 yhteensä
noin 1400 tonnia ja vuonna 2000 noin 1500 tonnia. Näistä Oulun Jätehuollon toimialueen
kotitalouksien ja yritysten tavanomaisia ongelmajätteitä, kuten akkuja, paristoja, lääkeaineita, liuottimia, maali- yms. jätteitä oli vuonna 1999 noin 64 tonnia ja vuonna 2000 noin 99
tonnia. Asbestipitoisia jätteitä otettiin vastaan vuonna 1999 noin 316 tonnia ja vuonna
2000 noin 697 tonnia ja öljyisiä jätteitä vuonna 1999 noin 690 tonnia ja vuonna 2000 noin
456 tonnia. Nämä ongelmajätteet toimitettiin asianmukaisesti käsiteltäväksi. Teollisuuden
raskasmetallipitoisia lietteitä loppusijoitettiin Ruskon jätteen käsittelyalueelle vuonna 1999
yhteensä 327 tonnia ja vuonna 2000 yhteensä 290 tonnia.
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Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vastaanotetut
ongel majätteet
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7.3 Loppusijoitettu jäte
Oulun Jätehuollon Ruskon jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitetaan yhdyskuntajätettä, erityisjätteitä, kuten lietteitä (mm. rasvanerotus- ja hiekanerotuskaivojätettä), asbesti- ja fenoIipitoisia jätteitä, teurasjätteitä, sairaalatoiminnan erityisjätteitä sekä rakennusjätettä ja ongelmajätettä.
Ruskon jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavan jätteen
kokonaismäärä
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Vuonna 2000 Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vastaanotettujen
jätejakeiden jakauma
Kannat
1%
Saastuneet maat
Erityisj ätteet
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Ongemajätteet
1%

Hyötyjätteet
12 %

Rakennusjätteet
27%

Maa- ja kiviaines
9%

Yhdyskuntajätteet
44%

Loppusijoitetun yhdyskuntajätteen määrä on pysynyt 1990-luvulla suhteellisen tasaisena
vaihdellen 43 000 - 52 000 tonnin välillä. Asukasta kohti laskettu yhdyskuntajätteen määrä
Oulun Jätehuollon toimialueella laski 1990-luvun alkupuoliskolla, mutta lasku on pysähtynyt vuosikymmenen puolivälissä. Yhdyskuntajätemäärä asukasta kohti vuonna 1999 oli
276 kg ja vuonna 2000 määrä oli 287 kg.
Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti Oulun
Jätehuollon toimialueella
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8 HYÖDYNNETYN JÄTTEEN OSUUS YHDYSKUNTAJÄTTEESTÄ
Hyödynnetyn jätteen kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti koko 1990-luvun ajan. Hyödynnetyn jätteen osuus yhdyskuntajätteestä on noussut samanaikaisesti ja sen osuus oli
vuonna 2000 noin 33 %. "Valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2005" tavoitteena oli,
että yhdyskuntajätteiden hyödyntämisaste nostetaan vähintään 50 %:iin vuoteen 2000
mennessä. Esitetty hyödyntämisaste jää reilusti alle tavoitellun, mutta alhainen hyötykäyttöprosentti johtuu osaltaan mm. siitä, ettei hyödynnettyihin jätejakeisiin ole laskettu mukaan panttipullojärjestelmän kautta kierrätettäviä pulloja, kierrätettäviä pakkauslaatikoita ja
-Iavoja yms. Myöskään hyödynnettävän metallin sekä sähkö- ja elektroniikkaromun osalta
tilastoitua tietoa ei ole ollut kaikilta osin saatavissa.
Esitetty hyödyntämisasteen kehitys antaa kuitenkin selvän kuvan tämän hetken tilanteesta
Oulussa. Jätteiden hyödyntäminen on edennyt kiitettävästi vuosituhannen vaihteeseen
tultaessa, mutta samalla jätteen kokonaismäärä on kasvanut. Osasyynä tähän on Oulun
asukasluvun kasvu. Myös Oulun Jätehuollon toimialueen kasvu näkynee laskelmissa, koska kaikilta osin on mahdotonta erotella Oulun kaupungin alueen jätemääriä Oulun Jätehuollon toimialueen muiden kuntien jätemääristä. Joka tapauksessa jätteiden ennaltaehkäisy ei ole edennyt siinä määrin kuin hyötykäytön edistäminen ja hyötykäytön osalta tavoitteissa on vielä saavutettavaa.
Hyödynnetyn jätteen osuus
yhdysku ntajätteestä

o

Sekajäte yhteensä
pakkaavien jäteautojen sekajäte,
teollisen toiminnan sekajäte ja
satunnainen sekajäte

Hyötyjäte yhteensä
paperi, pahvi, biojäte, lasi,
keräyskartonki, puutarhajäte,
pienmetalli, alumiinitölkit,
renkaat, energiajäte,
muovi, styrox, puu, SER
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9 JÄTEHUOLLON VALVONTA VUOSINA 1999-2000
Ympäristövirasto toteutti jätehuollon valvontaa mm. valituksiin liittyvin tarkastuskäynnein ja
toimialakohtaisin selvityksin. Valituksiin liittyviä ja muita yksittäisiä tarkastuskäyntejä tehdään vuosittain noin 60-70 kappaletta. Jätehuoltoon liittyviä selvityksiä tehtiin molempina
tarkasteluvuosina kaksi.

9.1 Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999
Selvityksessä olivat mukana kaikki biojätettä tuottavat kohteet, joiden biojäte kuljetetaan
sopimusperusteisesti Ruskon jätteenkäsittelyalueelle kompostoitavaksi. Selvitys toteutettiin pääosin kiertämällä kuuden jätteitä keräävän yrityksen jäteautojen mukana biojäteastioita tyhjentämässä. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa biojätteiden lajittelun toimivuutta ja saada taustatietoa jätehuollon tiedotuksen tueksi. Selvityksellä saatiin tietoa
myös jätehuoltomääräysten uudistamista varten.
Selvityksen otos oli 607 kiinteistöä, joista 77 % oli Oulun kaupungin alueella. Kiinteistöistä
noin 56 % oli asuinkiinteistöjä, 18 % liikekiinteistöjä ja 19 % sekä asuin- että liikehuoneistoja sisältäviä sekakiinteistöjä. Lisäksi noin 7 % kiinteistöistä käytti biojätteen keräykseen
syväkeräysastioita, joita tarkasteltiin erillisenä ryhmänä.
Ympäristövirasto on laatinut selvityksestä raportin "Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999".

9.2 Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999
Kartoituksessa oli mukana 27 toimipaikkaa. Selvitys toteutettiin lähettämällä yrityksiin kysely, jossa käsiteltiin yrityksen ympäristöasioiden hoitoa suhteellisen laajasti. 2-3 viikkoa
kyselyn lähettämisen jälkeen ympäristöviraston tarkastaja kävi kussakin yrityksessä.
Kyselyllä selvitettiin jätehuoltoon, jätemääriin, kemikaalien käyttöön ja varastointiin, jätevesiin ja niiden käsittelyyn, erotinkaivoihin liittyviä asioita sekä miten ympäristöasiat on huomioitu yrityksen tavoitteenasettelussa, ohjeistuksessa ja henkilöstön koulutuksessa. Lisäksi tarkasteltiin yrityksen yleistä siisteyttä ja mahdollisia ympäristöhaittoja.
Ympäristövirasto on laatinut selvityksestä raportin "Ympäristöasioiden hoito metal/i- ja konepaja-alalla Oulussa 1999".

9.3 Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000
Oulun kaupungin uudet jätehuoltomääräykset toivat muutoksia myymälöiden jätehuoltoon.
Kaikkia myymälöitä tiedotettiin uusista jätehuoltomääräyksistä kirjallisella ohjeella kesällä
2000. Lisäksi tietoa jaettiin tiedotusvälineiden kautta.
Syys-lokakuussa 2000 tehdyssä selvityksessä tarkastettiin kaikkien Oulun alueella toimivien myymäläpinta-alaltaan yli 100 m2 elintarvike- ja päivittäistavaramyymälöiden jätehuoltomääräysten noudattaminen ja jätehuollon järjestelyt, lukuun ottamatta kahta tarkastushetkellä remontissa ollutta myymälää.
Ympäristövirasto on laatinut selvityksestä raportin "Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000".
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9.4 Autohajottamo- ja metallinkierrätystoimintaa harjoittavien yritysten
ympäristötarkastukset vuonna 2000
Oulun kaupungin alueella toimii viisi ympäristöluvan omaavaa autohajottamoa ja neljä
metalIiromun kierrätystoimintaa harjoittavaa yritystä. Ympäristövirasto teki näihin yrityksiin
tarkastuskäynnit syys-lokakuussa 2000, lukuun ottamatta kahta yritystä, joihin oli tehty tarkastuskäynnit jo aiemmin samana vuonna ympäristölupien käsittelyn yhteydessä. Tarkastuksissa käytiin läpi yritysten ympäristölupien ehdot sekä niiden noudattaminen.
Kaikille toiminnanharjoittajille lähetettiin tarkastuspöytäkirjat, joissa kehotetaan korjaamaan
havaitut puutteet vuoden 2000 loppuun mennessä ja toimittamaan vuoden 1999 jätekirjanpito ympäristövirastoon kahden viikon kuluessa.

9.5 Roskaantuminen maa-ainesten ottoalueilla
Roskaantuminen ja luvattomat kaatopaikat rumentavat ympäristöä ja vähentävät viihtyisyyttä ja alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Kesällä 1999 tarkastettiin mahdolliset pohjavesiriskit, mm. öljysäiliöt, laittomat kaatopaikat
ja roskaantumat, samassa yhteydessä, kun kaikki kaupungin alueella olevat maaainesalueet tarkastettiin. Erityistä huomiota kiinnitettiin Hangaskankaaseen. Siellä tarkastettiin myös lopetetut maa-ainestenottoalueet ja kotitarvemontut. Alueelta löydettiin runsaasti huomautettavaa - suurin osa kohteista oli pienialaisia roskaantumia.
Kesällä 2000 kartoitettiin Oulun kaupungin alueella olevat maa-aineksen kotitarveottoalueet. Samalla käytiin kaikki edelliskesänä löydetyt roskaantumat läpi, ja niille sekä nyt löytyneiden uusien roskaantumien sijaintipaikan maanomistajille lähetettiin siivouskehotus.
Useat maanomistajat olivat yhteydessä virastoon ja ilmoittivat siivonneensa alueensa.
Myös Oulun kaupunki on siivonnut kaikki kaupungin mailla olevat roskaantumat. Loput
kohteet tarkastetaan uudelleen kesällä 2001.

10 JÄTEHUOLLON TIEDOTUS
Ympäristövirasto tiedottaa jätehuoltoon liittyvistä asioista kuntalaisia sekä yrityksiä puhelinja asiakasneuvonnan lisäksi ohjein, tiedottein ja kampanjoin. Myös kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erilaisissa yleisötilaisuuksissa käydään kertomassa jäteasioista.
Vuonna 1999 ympäristövirasto laati ohjeen PCB- ja Iyijypitoisten rakennusmateriaalien
poistosta ja jätteen käsittelystä ja Pohjois-Pohjanmaan työsuojelupiiri laati ohjeen työntekijöiden suojaamisesta poistotyön aikana. Ohjeet jaettiin Oulussa saneeraustoimintaa
harjoittaviin rakennus liikkeisiin sekä muille asiaan liittyville tahoille. Ohje on raportin liitteenä (liite 9).
Vuonna 2000 jätehuoltoon liittyvä tiedotus painottui uusista jätehuoltomääräyksistä tiedottamiseen. Jätehuoltomääräyksistä tiedotettiin julkisten tiedotusvälineiden kautta, tiedotustilaisuudessa sekä erillisohjein. Erityisesti paikalliset sanomalehdet ja radiot tiedottivat jä-
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tehuoltomääräyksistä aktiivisesti. Isännöitsijöille ja taloyhtiöiden edustajille järjestetyssä
tiedotustilaisuudessa oli läsnä noin 80 henkeä. Erillisohjeet on laadittu seuraavasti:
- Jätehuoltotietoa kotitalouksille
- Jätehuoltotietoa yrityksille
- Jätehuoltotietoa myymälään
- Yleisötapahtumien jätehuollosta
Ohjeista "Jätehuoltotietoa kotitalouksille" on jaettu mm. isännöitsijöille järjestetyssä koulutustilaisuudessa sekä monissa muissa yleisötilaisuuksissa. "Jätehuoltotietoa yrityksille" on
postitettu yhdessä jätehuoltomääräysten kanssa noin 140 yritykseen ja "Jätehuoltotietoa
myymälään" noin 80 myymälään. "Yleisötapahtumien jätehuollosta" -ohjetta on jaettu lähinnä terveystarkastajien toimesta yleisötapahtumien järjestäjille. Kaikkia ohjeita on saatavilla ympäristövirastossa ja niitä toimitetaan halukkaille pyydettäessä. Ohjeet raportin liitteenä (liitteet 10-13).
Jätehuoltotietoutta jaettiin myös kampanjaluonteisesti, kun Pohjois-Pohjanmaalla vietettiin
ympäristötietoisuusviikkoja lokakuussa 1999 teemalla "Kuluta ja käytä kestävästi". Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta energian ja veden säästämisestä sekä ympäristöystävällisistä arkipäivän kulutusvalinnoista ja -tottumuksista. Kampanjassa painottui
muiden aiheiden lisäksi jätteiden synnyn ehkäisy sekä kierrätys. Kampanjan toteutuksessa
oli mukana ympäristövirasto, Oulun maakuntakirjasto, Oulun Jätehuolto, Oulun Energia,
Oulun Taidekoulu, Pohjois-Pohjanmaan Marttapiiriliitto, Oulun luonnonsuojeluyhdistys, 4Hyhdistys, Oulun Luontonuoret, päiväkoteja, kouluja sekä muita järjestöjä ja yhdistyksiä.
Jäteneuvonnasta Oulun JätehuolIossa vastaavat tiedottaja ja neuvoja. Jäteneuvontaan
sisältyy puhelinneuvonnan lisäksi esitteiden ja oppaiden laadinta, tietoiskut ja kampanjat
erilaisissa tapahtumissa, messuilla, näyttelyissä, myymälöissä sekä luennot kouluissa ja
oppilaitoksissa. Myös runsaasti ryhmiä vierailee tutustumassa Ruskon jätteenkäsittelyalueeseen ja Toppilan kierrätyskeskukseen. Lisäksi Ruskon varis, Oiva Roina, kertoi biojätteen lajittelusta ja ekopisteistä MTV:n mainoksessa.
"Jäteopas" postitettiin edellisten vuosien tapaan jokaiseen kotitalouteen ja toimistoon toukokuussa sekä vuonna 1999 että vuonna 2000. Oulun Jätehuolto on laatinut erillisiä oppaita myös kompostoreiden valmistamisesta, kompostoinnista, biojätteen erilliskeräyksestä, kierrätyskeskuksen toiminnasta, ekopisteistä sekä kiinteistöjen jäteastioiden ja
kompostoinnin mitoituksesta.

Liite 1: 1.5.1995 voimaan tulleet Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 §:n nojalla.

SOVELTAMISALA

1§

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on
säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

2 § Tavoitteet
Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden
määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

3 § Yleisiä määräyksiä
Sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin
vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.
Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti
energiana.
Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

MÄÄRITELMÄT

4 § Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.
Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa
toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä.
Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen.
Kompostijätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.
Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan, puutarhan ja puistojen hoidossa syntyvää kompostijätettä.
Hyötyjätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka
sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu
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vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, puu, lasi, metalli ja
kompostijäte.
Ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi
aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä
ovat mm. lii-ma-, maali- ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja
kyllästysaineet,
kasvinsuojeluaineet,
tuhoeläinmyrkyt,
paristot,
akut,
elohopealamput, öljyjätteet, lääkkeet ja saastuneet maa-alueet.
Erityisjätteellä jätettä, joka vaalii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana,
kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta ei ole ongelmajätettä.
Ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä
jääneitä maa-aineksia.
Lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivolietettä,
puhdistamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia nestemäisessä
muodossa olevia jätteitä.
Jätteiden keräilyvälineillä säkkejä, astioita, erotuskaivoja, säiliöitä, lavoja ja muita
vastaavia välineitä, joihin jätteet kootaan kuljetusta varten.
Kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.
JÄTIEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITIELY KIINTEISTÖLLÄ
5§

Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätteitä, kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita
niihin verrattavia jätteitä ilman varsinaista kompostoria. Komposti on suojattava niin,
että se ei roskaa ympäristöä.
Eloperäinen talousjäte on kompostoitava suljetussa ja hyvin i1mastoidussa
kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyitä ja myös talvella
tulee huolehtia kompostorin toimivuudesta.
Kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta
eikä ilman naapurin suostumusta tontin rajalle. Komposti voidaan kuitenkin sijoittaa
ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn
jätehuollolle varattuun tilaan.
Käymäläjätteen ja sakokaivolietteen kompostointiin vaaditaan ympäristölautakunnan
tai sen päättämän viranhaltijan lupa.

6§

Kiinteistöllä saa lämmityksen yhteydessä polttaa paperia, pahvia, kartonkia,
käsittelemätöntä jätepuuta sekä pieniä määriä poltettavaksi soveltuvia polyeteeni- ja
polypropeenimuoveja.
Risujen, oksien, lehtien yms. puujätteen avopoltossa on noudatettava, mitä avotulen
polttamisesta on määrätty kaupungin järjestyssäännössä.
Jätteiden poltosta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

7§

Jätemyllyn asentaminen yleiseen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin
ja jauhetun eloperäisen jätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty.
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JÄTTEIDEN KERÄYS
8§

Koko kaupunki kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijan on tehtävä
sopimus jätteenkuljetuksesta asianmukaisen jätteenkuljettajan kanssa.
Jos kiinteistöllä syntyy poikkeuksellisen vähän jätettä, voi kiinteistön haltija anoa
kaupungin
ympäristölupaviranomaiselta
tai
lupaviranomaisen
päättämäitä
viranhaltijalta lupaa olla liittymättä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Lupa voidaan
myöntää määräajaksi ja se on maksullinen.

9§

Mikäli kiinteistö saa luvan olla liittymättä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, jätteen
haltijan on itse järjestettävä jätehuolto tavalla, joka vastaa järjestettyyn
jätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen jätehuoltoa.

10 § Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.
Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja -tilojen tulee täyttää liitteessä 1 esitetyt
tekniset perusvaatimukset.
11 § Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin, ellei ympäristölautakunta tai
sen määräämä viranhaltija ole jätelain 7 §:n 4 momentin nojalla päättänyt, että se on
tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle sijoitettuihin yhteisiin
keräysvälineisiin.
12 § Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella
käyttää samoja keräysvälineitä. Ympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija
voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön.
13 § Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja
puhdistamisesta. Jätteiden keräysastiat tulee pestä tarvittaessa. Myös
keräilyastioiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava.
14 § Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin
keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida panna
keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään
läheisyyteen jätteille varattuun paikkaan.
15 § Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa panna:
1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2) nestemäisiä jätteitä;
3) ongelmajätteitä;
4) käymäläjätettä;
5) erityisjätettä;
6) hiekoitushiekkaa tai siihen verrattavia maa-aineksia;
7) aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden
käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; eikä
8) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn
takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa
merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.
16 § Tuhkaa ja nokea saa panna yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa
edelleen vastaanottopaikkaan vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Tuhkan on
oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä.
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HYÖDYNNETIÄVIEN JÄTIEIDEN KERÄYS

17 § Asuinkiinteistöillä

on muusta
hyötykäyttöön soveltuva:

yhdyskuntajätteestä

erotettava

ja

kerättävä

keräyskelpoinen paperijäte, mikäli kiinteistöllä on vähintään viisi (5) huoneistoa,
kompostiiäte. mikäli kiinteistöllä on vähintään kymmenen (10) huoneistoa. Kompostijäte on toimitettava järjestetyn jättenkuljetuksen mukana tai kompostoitava kiinteistölIä.

Muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on
ohjattava hyötykäyttöön.
Myös edellä mainittuja pienempien asuinkiinteistöjen tulee toimittaa hyötyjätteet
aluekeräyspisteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan kompostoida kompostijäte.

18 § Muilla kiinteistöillä, kuten toimisto-, liike-, teollisuus-, koulu- ja ravintolakiinteistöillä
on muusta yhdyskuntajätteestä erotettava hyötykäyttöön soveltuva keräyskelpoinen:
paperijäte, mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa,
pahviiäte, mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa,
kompostijäte, mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa,
metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 500 kiloa vuodessa,
lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa,
puujäte, mikäli sitä syntyy yli 50 kiloa viikossa.
Muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on
ohjattava hyötykäyttöön.
Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia.

19 § Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja kerättävä erikseen seuraavasti:
ylijäämämaa
puhdas puuaines
metalli
pahvi
asfaltti
muu hyötykäyttöön soveltuva jäte
sekajäte
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ONGELMAJÄTIEIDEN KERÄYS

20 § Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen,
tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai
sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa (keräyspiste). Kutakin
keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen selvästi
merkitty keräysväline.
Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen
paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan
on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys
kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.
21 § Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava kuljetusta varten kaupungin
järjestämiin keräyspaikkoihin. Tiedot kulloinkin käytössä olevista keräyspaikoista saa
kaupungin ympäristövirastosta ja teknisestä palvelukeskuksesta.

22 § Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan
omaavaan käsittelypaikkaan tai kaupungin suostumuksella kaupungin järjestämään
keräyspaikkaan. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä,
laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on pyydettäessä esitettävä jätehuoltoa
valvovalIe viranomaiselle.
23 § Nestemäiset

öljyiset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, vain öljylle
tarkoitetuissa ja tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalIe sijoitetuissa
astioissa, joissa on teksti "Jäteöljyä".

KERÄYSVÄLlNEIDEN TYHJENTÄMINEN

24 § Jätteitä on noudettava kiinteistöitä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on
tyhjennettävä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa vähintään seuraavin määrävälein:
jätelaii
sekajäte
kompostijäte
kuiva ja puhdas hyötyjäte

pisin tyhjennysväli
2 viikkoa
1 viikko
tarvittaessa

Sekajätteen keräysväline, jossa jätteen lämpötila ei ylitä + 50 C tai johon ei kerätä
kompostijätettä, voidaan tyhjentää harvemminkin, kuitenkin vähintään kerran
kuukaudessa.
Keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet tulee mitoittaa niin,
että tyhjennysväli on edellä mainittu.
Muussa kuin järjestetyssä jätteenkuljetuksessa keräysvälineet on tyhjennettävä ja
jätteet kuljetettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tarpeen vaatiessa.

25 § Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta
terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.
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26 § Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat on tyhjennettävä tarvittaessa.
27 § Milloin jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, ympäristölautakunta tai sen
määräämä viranhaltija voi yksittäistapauksissa päättää edellä mainitusta poikkeavan
tyhjennysvälin.
28 § Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo 22.00 6.00 välisenä aikana.
29 § Kerätyt ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa,
asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.
30 § Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat
jätteet eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa.
JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI
31 § Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain yleiselle
jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykäyttöpaikalle tai muulle kiinteistölle, jolla
niiden käsittely, varastointi tai hyötykäyttö on sallittua.

32 § Kunnalliset jätteiden vastaanottopaikat
Ruskon kaatopaikka
Ruskon kaatopaikalle on toimitettava seuraavat jätteet:
• Sekajätteet
• Kompostijätteet
• Hyötykäyttöön soveltumattomat yhdyskuntajätteeseen rinnastettavat
teollisuus- ja rakennusjätteet
• Asfalttijätteet
• Erityisjätteet
• Öljyiset jätteet
• Lietteet, lukuunottamatta sako- ja umpikaivolietteitä sekä lietelantaa
Ruskon kaatopaikalle saa toimittaa myös:
• Hyötyjätteet: paperi, pahvi, metalli, lasi, puu
* Kotitalouksien ongelmajätteet
Jätteiden toimittaminen Ruskon kaatopaikalle on sallittu sen aukioloaikoina: arkisin
klo 7-20 ja lauantaisin klo 9-12. Kukin jätelaji on sijoitettava sille varattuun
henkilökunnan osoittamaan paikkaan.
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Jäteveden puhdistamo
Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava sekä lietelannat saa toimittaa kaupungin
jätevedenpuhdistamolle, muut lietteet Ruskon kaatopaikalle.
Ylijäämämaan vastaanottopaikat
Tiedot kulloinkin käytössä
palvelukeskuksesta.

olevista

vastaanottopaikoista

saa

teknisestä

Kierrätyskeskus
Kaupungin kierrätyskeskukseen saa toimittaa käytöstä poistettuja esineitä ja
tavaroita, hyötyjätteistä paperia, pahvia, metallia ja lasia sekä kotitalouksien
ongelmajätteitä.
Tiedot muista kulloinkin käytössä olevista jätteiden vastaanottopaikoista saa
ympäristövirastosta ja jätehuoltolaitoksesta.
33 § Erityiskäsittelyä vaativien jätteiden, kuten teollisuus-, sairaala-, teuras- ja asbestijätteiden sekä lietteiden kaatopaikkakelpoisuudesta päättää tapauskohtaisesti
ympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija valtakunnallisten ohjeiden ja
tehtyjen selvitysten perusteella. Tarvittavista analyysikustannuksista vastaa jätteen
haltija.
34 § Liikuttaessa kaupungin jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on
noudatettava siellä olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden
muutoinkin riittävää varovaisuutta.
35 § Jätteiden keräily kaupungin jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla sekä niiden
poiskuljettaminen on sallittu vain jätehuollon toteuttamisesta vastaavan
viranomaisen luvalla.
MUUT MÄÄRÄYKSET
36 § Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja
rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet
on toimitettu.
37 § Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja
työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

kiinteistöllä

38 § Ylijäämämaata ei saa ilman ympäristölautakunnan tai sen määräämän viranhaltijan
lupaa sijoittaa paikkoihin, joista on otettu maa-aineksia.
39 § Lietelantaa ja virtsaa saa levittää vain sulaan maahan yli sadan metrin etäisyydelle
naapurin asutuksesta ja 50 metrin etäisyydelle vesistöistä. Alle 300 metrin
etäisyydellä asutuksesta liete on mullattava saman vuorokauden aikana.
40 § Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä.
41 § Ympäristölautakunta voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.
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VOIMAANTULO

42 § Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.1995, ja niillä kumotaan 8.6.1987
annetut jätehuoltomääräykset.

Oulussa 5. 1. 1995

Oulun kaupungin ympäristölautakunta
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LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset
järjestetyssä jätteenkuljetuksessa.
1. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja jätesäkkejä lukuunottamatta myös kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä
haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista.
2. Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:
1) 150 ja 200 litran märkälujasta paperista tai muovista valmistettuja lujia jätesäkkejä; säkit on sijoitettava
kannellisiin telineisiin ja suojattava sateelta sekä muulta kastumiselta ja eläimillä;
2) käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, tarvittaessa pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
3) kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen, tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
4) maahan upotettavia jätesäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki, voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon, tai
joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; ja
5) Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.
3. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeeIliset värit ovat seuraavat:
harmaa
vihreä
ruskea
sininen

kaatopaikalle vietävä sekajäte
keräyspaperi- ja pahvijäte
kompostijäte
muovijäte

Merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta oikean väristä ko. astiaan kerättävää jätettä
osoittavaa tarraa.
4. Käsin siirrettäväksi tarkoitetut jätesäkit saavat täysinä painaa enintään 20 kg, sekä muut käsin
siirrettävät keräysvälineet enintään 55 kg.
5. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoan voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.
Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätesäkeistä ja vähintään 5 metrin päähän muista käsin siirrettävistä jäteastioista.
6. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalIe ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Sijoituspaikalla on oltava riittävä valaistus.
Kompostijäteastiat on suojattava suoralta auringonvalalta.
7. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä
muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto, sekä vesijohto, viemäri ja valaistus.
8. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kUljetusta varten, tulee olla
riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja katosten sekä alueiden ja väylien
tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja
väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10.
9. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.
10.Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät on varustettava kertakäyttöisillä tiiviillä pakkauksilla. Käymälä,
jonka luo päästään kuorma-autolla, voidaan varustaa myös vedenpitävällä "imutyhjennettävällä astialla.
Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymäläjätettä.

Liite 2: 1.5.2000 voimaan tulleet Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Annettu jätelain 17 §:n nojalla.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § Soveltamisala
Jätehuollon jä~estämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan
ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava näitä yleisiä jätehuoltomääräyksiä sekä muita ympäristölautakunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

2 § Tavoitteet
Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden
määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

3 § Yleiset huolehtimisvelvoitteet
Sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.
Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti
energiana.
Jätteestä tai jätehuoIlosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

4 § Määritelmät
Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:
Jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.
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Yhdyskuntajätteellä asumisessa syntynyttä jätettä sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai muussa
toiminnassa syntynyttä jätettä, ei kuitenkaan ongelmajätettä.
Sekajätteellä yhdyskuntajätettä, jota ei näiden määräysten mukaan kerätä lajikohtaisesti erikseen.
Biojätteellä eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä.
Puutarhajätteellä risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan, puutarhan ja puistojen hoidossa syntyvää biojätettä.
Keräyspaperilla tarkoitetaan kotitaloudessa, toimistossa tai muussa vastaavassa
paikassa jätteenä käytöstä poistettua sanomalehteä, aikakauslehteä, suoramainontajulkaisua, puhelinluetteloa, postimyyntiluetteloa, kirjekuorta, toimistopaperia ja muuta niihin rinnastettavaa paperituotetta.
Hyötyjätteellä jätettä, joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jonka sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää ja jolle on osoitettu vastaanottopaikka. Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, puu, lasi, muovi ja metalli.
Ongelmajätteellä jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteitä ovat
mm. liima-, maali- ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet,
kasvinsuojeluaineet, tuhoeläinmyrkyt, raskasmetalliparistot, akut, elohopealamput,
öljyjätteet, lääkkeet ja saastuneet maat.
Erityisjätteellä jätettä, joka vaatii erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä kaatopaikalla, mutta ei ole ongelmajätettä. Erityisjätteitä ovat mm. teurasjätteet, karjanlantallietelanta, käymäläjätteet, terveydenhuollossa syntyvät biologiset jätteet, pistävät ja viiitävät jätteet ja asbestijätteet.
Ylijäämämaalla rakennustoiminnan yhteydessä irrotettuja ja siinä käyttämättä jääneitä maa-aineksia.
Lietteellä saostus- ja umpikaivolietettä, hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivolietettä,
puhdistamolietteitä ja muita käsittelyn kannalta vastaavia nestemäisessä muodossa olevia jätteitä.
Jätteiden keräilyvälineillä säkkejä, astioita, erotuskaivoja, säiliöitä, lavoja ja muita
vastaavia välineitä, joihin jätteet kootaan kuljetusta varten.
Kompostoinnilla eloperäisen jätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

5§

Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätteitä, kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita
niihin verrattavia jätteitä ilman varsinaista kompostoria asianmukaisessa kehikossa.
Komposti on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä. Kompostoimattomat puutarhajätteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.
Eloperäistä talousjätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyitä. Kompostointi ei saa aiheuttaa missään tilanteessa haittaa ympäristölle eikä terveydelle.
Kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta
eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi tontin rajaa. Kompos-
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tori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä naapurin suostumusta hyväksytyissä rakennusluvissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.
6§

Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty. Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia, kartonkia, käsittelemätöntä jätepuuta sekä pieniä määriä poltettavaksi soveltuvia polyeteeni- ja polypropeenimuoveja.
Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien yms. jätteen avopoltto on kielletty asemakaava-alueella ja muulla taajaan asutuIla alueella.

7§

Jätemyllyn asentaminen yleiseen viemäriverkkoon liitetyn kiinteistön viemärilaitteisiin
ja jauhetun eloperäisen jätteen johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty.

8§

Jätteiden hautaaminen maahan on kielletty.

HVÖDVNNETTÄVIEN JÄTTEIDEN LAJITTELU

9§

Jätteiden lajittelu ja erilliskeräily kiinteistöllä:

Kiinteistöllä on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysvälineet jätteille seuraavasti
Asuinkiinteistöt. joissa on vähintään neljä (4) huoneistoa:
• keräyskelpoinen paperijäte ja
•

biojäte.

Asuinkiinteistöt. joissa on vähintään kymmenen (10) huoneistoa:
• keräyskelpoinen paperijäte,
• biojäte ja
• neste- ja kotelopakkaukset.
Muut kiinteistöt. kuten toimisto-, Iiike-, teollisuus-. koulu- ja ravintolakiinteistöt:
•
•
•
•
•
•

paperijäte,
biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava
pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa,
lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa,
puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa,
metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kiloa vuodessa.

Biojäte on toimitettava järjestetyn jätteenkuljetuksen mukana luvan saaneeseen
kompostointilaitokseen tai -alueelle tai kompostoitava kiinteisföllä. Biojätteen erilliskeräilyastian jäätymisen ehkäisemiseksi siihen ei saa laittaa nestemäisiä jätteitä.
Kaikki hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on
ohjattava hyötykäyttöön.
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Myös edellä mainittuja pienempien asuinkiinteistöjen tulee toimittaa hyötyjätteet
aluekeräyspisteisiin sekä mahdollisuuksien mukaan kompostoida biojäte.
Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoite koskee myös yleisötilaisuuksia.
10 § Rakennustoiminnasta syntyvät tuotanto- ja purkujätteet:

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset, on
lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi seuraavasti:
Hyödynnettäväksi toimitettavat jätteet:
•
•
•
•

puhdas puuaines
paperi ja pahvi
metalli ja metallia sisältävät koneet ja laitteet
betoni-, tiili-, laatta-, keramiikka- ja kipsijätteet

•
•
•
•
•

styrox
lasi
asfaltti
ylijäämämaa
muu hyötykäyttöön soveltuva jäte

Kunnan osoittamaan paikkaan toimitettavat jätteet:
• erityisjätteet, kuten asbesti
• hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
Ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavat jätteet:
• erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan

JÄTTEIDEN KERÄYS
11 § Koko kaupunki kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteen haltijan on tehtävä
sopimus jätteenkuljetuksesta asianmukaisen jätteenkuljettajan kanssa.
12 § Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä.
Jätteiden keräysvälineiden, -paikkojen ja -tilojen tulee täyttää liitteessä 1 esitetyt
tekniset perusvaatimukset.
13 § Sekajäte kerätään kiinteistöllä oleviin keräysvälineisiin, ellei ympäristölautakunta tai
sen määräämä viranhaltija ole jätelain 7 §:n 4 momentin nojalla päättänyt, että se on
tietyillä päätöksessä mainittavilla alueilla toimitettava alueelle sijoitettuihin yhteisiin
keräysvälineisiin.
14 § Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella
käyttää samoja keräysvälineitä. Ympäristölautakunta tai sen määräämä viranhaltija
voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön.
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15 § Keräysastian haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja
puhdistamisesta. Jätteiden keräysastiat tulee pestä tarvittaessa. Myös keräilyastioiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava.
16 § Jätteet, joita ei hyödynnetä tai käsitellä kiinteistöllä, tulee sijoittaa niille varattuihin
keräysvälineisiin. Jos jäte ei mahdu tai sitä ei muusta syystä voida panna keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen
jätteille varattuun paikkaan.

17 § Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa panna:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
nestemäisiä jätteitä;
ongelmajätteitä;
käymäläjätettä;
erityisjätettä;
aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineiden
käsittelijöille tai jätteen käsittelyyn osallistuville henkilöille; eikä
7) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn
takia voivat vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa
merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.
8) keräyspaperia tai muita hyötyjätteitä

Edellä kohdissa 1-8 tarkoitettujen jätteiden keräilyssä ja kuljetuksessa on noudatettava erikseen annettuja säädöksiä ja viranomaisten antamia määräyksiä.
Erityisjätteiden pakkaamista, kuljetusta ja käsittelevät ohjeet on esitetty liitteessä 2.
18 § Tuhkaa ja nokea saa panna yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ja toimittaa edelleen vastaanottopaikkaan vain tiiviissä ja kestävässä pakkauksessa. Tuhkan on oltava kauttaaltaan kytemätöntä ja jäähtynyttä.
Hiekkaa saa panna yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen vain pieniä määriä siten
ettei liitteen 1 mukaisia keräysvälineiden enimmäispainoja ylitetä.

ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄYS
19 § Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä.
20 § Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt kiinteistöllä syntyville ongelmajätteille tai joillekin niistä keräyksen, tulee näin kerättäviä ongelmajätteitä varten olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa
(keräyspiste). Kutakin keräyspisteeseen toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee
olla erillinen selvästi merkitty keräysväline.
Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen
paikkaan, että ne ovat hyvin kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Kiinteistön haltijan
on lisäksi tiedotettava keräyspisteen käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys
kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottopaikkoihin on järjestetty.
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21 § Asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava kuljetusta varten kaupungin järjestämiin keräyspaikkoihin. Tiedot kulloinkin käytössä olevista keräyspaikoista saa
kaupungin ympäristövirastosta ja Oulun JätehuoIlosta.

22 § Muiden kuin asuinkiinteistöjen ongelmajätteet on toimitettava asianmukaisen luvan
omaavaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.
Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin
jäte on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme (3) vuotta ja pyydettäessä esitettävä
jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle.

23 § Öljynerotuskaivoja ja hiekanerotuskaivojen pohjalietteitä, joihin on sekoittunut öljyä
saa tyhjentää vain asianmukaiset luvat omaava toiminnanharjoittaja. Tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu on pidettävä kirjaa.

24 § Nestemäiset ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, tiivispohjaiselle
reunakorokkein varustetulle alustalIe sijoitetuissa kullekin jätelajikkeelle varatuissa
asianmukaisissa, merkityissä astioissa.

KERÄYSVÄLlNEIDEN TYHJENTÄMINEN

25 § Jätteitä on noudettava kiinteistöitä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa vähintään seuraavin määrävälein:
Ijätelaji

sekajäte, jossa on
biojätettä
biojäte
syväkeräysastiaan kerätty bioiäte
sekajäte, joka ei sisällä
bioiätettä
kuiva ja puhdas hyötvjäte

pisin tvhiennvsväli
kesäaikana (kesä-elokuu)
talviaikana (syys-toukokuu)
2 viikkoa

1 viikko
2 viikkoa

2 viikkoa
4 viikkoa
tarvittaessa
tarvittaessa

Keräysvälineenä käytettävät tarkoitukseen soveltuvat puristimet tulee mitoittaa niin,
että tyhjennysväli on edellä mainittu.

26 § Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa hygieenistä tai muuta terveydellistä haittaa, on kuljetettava viivytyksettä asianmukaiseen käsittelyyn.

27 § Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa.

28 § Milloin jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, ympäristölautakunta tai sen
määräämä viranhaltija voi päättää edellä mainitusta poikkeavan tyhjennysvälin.
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29 § Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on kielletty klo 22.00 6.00 välisenä aikana.
30 § Isokokoisten jäte-esineiden tai poikkeuksellisen suurten jätemäärien kuljetuksen järjestämisestä on jätteen haltijan huolehdittava itse silloin, kun kysymyksessä olevat
jätteet eivät sovellu kerättäviksi ja kuljetettaviksi muiden jätteiden kanssa.

JÄTTEIDEN TOIMITTAMINEN HYÖDYNNETTÄVÄKSI TAI KÄSITELTÄVÄKSI
31 § Jätteitä, joita ei käsitellä tai hyödynnetä kiinteistöllä, saa toimittaa vain yleiselle jätteiden vastaanotto-, käsittely- tai hyötykäyttöpaikalle tai muulle kiinteistölle, jolla niiden käsittely, varastointi tai hyötykäyttö on sallittua.
32 § Tiedot jätteiden vastaanottopaikoista saa Oulun Jätehuollosta, ympäristövirastosta ja
ylijäämämaan osalta teknisestä palvelukeskuksesta.
33 § Jätteestä annettavat tiedot
Tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen haltijan tai muun tuojan annettava kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteen alkuperästä ja jätteen luokittelusta pyydettäessä kirjallisena sekä tuotaessa ongelmajätettä jätteen siirtoasiakirja.
Teollisuusjätettä, lietettä tai erityisjätettä kaatopaikalle tuotaessa on esitettävä selvitys jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Tarvittavista analyysikustannuksista
vastaa jätteen haltija.
Jos kaatopaikalle tuodaan toistuvasti saman jätteen tuottajan samanlaatuista jätettä,
riittää, että asiaki~at annetaan ennen kuin ensimmäinen jäte-erä toimitetaan kaatopaikalle.
Jos jätteestä on tehtävä kaatopaikkakelpoisuustesti, on jätteen haltijan seurattava
jätteen laatua ja esitettävä tiedot kaatopaikan pitäjälle vähintään kerran vuodessa,
jos jätettä tuodaan edelleen kaatopaikalle.
34 § Liikuttaessa jätteiden hyödyntämis- tai vastaanottopaikalla on noudatettava siellä
olevan henkilökunnan ohjeita sekä olosuhteisiin nähden muutoinkin riittävää varovaisuutta.
35 § Jätteiden keräily kaupungin jätteiden käsittely- tai vastaanottopaikalla sekä niiden
poiskuljettaminen on sallittu vain jätehuollon toteuttamisesta vastaavan viranomaisen luvalla.

MUUT MÄÄRÄYKSET
36 § Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu.
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37 § Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä pysyvästi nähtävillä olevin
ohjein.
38 § Lietelantaa ja virtsaa saa levittää vain sulaan maahan ja yli sadan metrin etäisyydelle naapurin asutuksesta ja yli 50 metrin etäisyydelle vesistöistä. Liete on mullattava saman vuorokauden aikana.
39 § Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen näistä määräyksistä. Ympäristölautakunta voi antaa näitä määräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

40 § Näiden määräysten noudattamista valvoo Oulun kaupungin ympäristölautakunta.
Määräysten rikkomisesta ja laiminlyömisestä on tuomittava, jollei teosta muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon Jätelain 60 §:n
mukaisesti.

VOIMAANTULO

41 § Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2000 ja niillä kumotaan 1.5.1995
voimaan tulleet jätehuoltomääräykset.

Oulussa 14.1.2000

Oulun kaupungin ympäristölautakunta
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LIITE 1. Keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset järjestetyssä jätteenkuljetuksessa.

1. Keräysvälineet on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti
tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä eivätkä aiheuta terveydellistä
haittaa tai ympäristön likaantumista tai roskaantumista.
2. Yhdyskuntajätteen keräysvälineinä saadaan vaihtoehtoisesti käyttää:
•

•
•

•

käsin siirrettävissä olevia enintään 700 litran kannellisia, tarvittaessa pyörin ja
tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
kannellisia jätesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen
koneelliseen kuormaukseen, tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle;
maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon, tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlaittein
varustettujen jäteautoje[l koneelliseen kuormaukseen; ja
poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

Ennen näiden määräysten voimaantuloa käyttöönotettuja jätesäkkitelineitä saa käyttää
vuoden 2001 loppuun.
3. Biojätteen keräilyssä tulee käyttää kannellisia koneelliseen kuormaukseen soveltuvia
jäteastioita, joihin hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty.
4. Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet
on merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja värillä.
5. Jäteautossa tulee olla näkyvä kyltti, jossa kerrotaan kerätäänkö ko. keräyskierroksella
bio- vai sekajätettä.
6. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeeIliset värit ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

harmaa
vihreä
ruskea
punainen
sininen
keltainen
valkoinen
musta

kaatopaikalle vietävä sekajäte
keräyspaperi- ja pahvijäte
biojäte
ongelmajäte
neste- ja kotelopakkaukset
muovi
lasi
metalli

Merkitsemiseen voidaan käyttää myös riittävän suurta oikean väristä ko. astiaan kerättävää jätettä osoittavaa tarraa.
7. Käsin siirrettäväksi tarkoitetut keräysvälineet saavat täysinä painaa enintään 55 kg.
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8. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus
jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.
Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jätesäkeistä ja vähintään 5 metrin päähän muista käsin siirrettävistä jäteastioista.
9. Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalIe ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin.
Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalolta.
10. Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto, sekä vesijohto, viemäri ja valaistus.
11. Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta
varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja
katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Alueet ja väylät eivät saa olla liukkaita. Niiden
kaltevuuden tulee, mikäli mahdollista, olla alle 1:10.
12. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysväIineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.
13. Muut kuin kompostoivat kuivakäymälät on varustettava kertakäyttöisillä tiiviillä pakkauksilla. Käymälä, jonka luo päästään kuorma-autolla, voidaan varustaa myös vedenpitävälIä imutyhjennettävälläastialla. Käymäläastiaan ei saa panna muuta kuin käymäläjätettä.
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LIITE 2. Erityisjätteiden pakkaaminen, kuljetus ja käsittely
Asbesti:
Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla
suomen- ja ruotsinkielisellä tekstillä "Asbestijätettä: Pölyn hengittäminen vaarallista".
Asbestijätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Asbestijäte toimitetaan omana kuormanaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle. Asbestijätteen viennistä tulee ilmoittaa etukäteen jätteenkäsittelyalueen henkilökunnalle.
Terveydenhoidossa syntyvä erityisjäte, ns. sairaalajäte:
Viiltävä. pistävä. haavauttava jäte (esim. neulat ruiskut, veitset, ohuet lasiampullit,
peitinlasit) pakataan väljästi tiiviisiin, muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja läpäisemättömiin astioihin. Pakkaukset merkitään tekstillä "Viiltävä ja pistävä". Viiltävä
ja pistävä jäte sijoitetaan jätteenkäsittelyalueelle välittömästi haudattuna.
Biologinen jäte (esim. tunnistamattomat elimet ja elinten osat, kudoskappaleet, leikkausjätteet, veriputket, hyvin veriset ja märkäiset sidetarvikkeet, veriset laitteistot,
bakteeri- ja soluviljelmät, koe-eläinjätteet) pakataan tiiviisti pakkauksiin, jotka merkitään tekstillä "Biologinen jäte". Biologinen jäte sijoitetaan jätteenkäsittelyalueelle välittömästi haudattuna.
Tunnistettava biologinen jäte (esim. sikiöt, amputoidut raajat, muut tunnistettavat
elimet ja kudososat) toimitetaan poltettavaksi.
Tartuntavaarallinen jäte (esim. ruttoa, pernaruttoa tai hemorragisia kuumeita sairastavien potilaiden hoidossa syntyvä jäte) on ongelmajätettä ja tulee toimittaa poltettavaksi. Jäte pakataan muiden ominaisuuksien mukaisiin tiiviisiin pakkauksiin, jotka
merkitään tekstillä ''Tartuntavaara''.
Teurasjätteet ja kuolleet eläimet toimitetaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle erityisjätteenä käsiteltäväksi.
Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava sekä Iietelannat saa toimittaa kaupungin
jätevedenpuhdistamolle, muut lietteet Ruskon jätteenkäsittelyalueelle tai muihin käsittelylaitoksiin.
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Liite 7: Jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn myönnetyt ympäristöluvat Oulussa
Laitos
OULUN HVA OY,
Juurussuontie 65 C, 90310
Oulu
OULUN KAUPUNGIN
TEKNINEN
PALVELUKESKUS,
Ruskonniityntie, 90630 Oulu
SÄKKIVÄLINE
PUHTAANAPITO OY
Ruskonniityntie, 90630 Oulu
OULUN KAUPUNGIN
TEKNINEN
PALVELUKESKUS,
Kiviniemi, Toukola, eteläpää,
90420 Oulu
OULUN KAUPUNGIN
TEKNINEN
PALVELUKESKUS,
Niittvaro, 90560 Oulu
ELÄINLÄÄKINTÄ- JA
ELINTARVIKELAITOKSEN
OULUN
ALUELABORATORIO,
Satamatie 15, 90520 Oulu
OULUN KAUPUNGIN
TEKNINEN KESKUS,
Kiviniemi, Toukola,
pohjoispää,
90420 Oulu
LIHAVARA OY,
Krouvintie 6, 90400 Oulu
RUSKON AUTO JA
VARAOSAKY,
Moreenilie 7, 90630 Oulu
JALlN AUTOMYYNTI AY,
Liuskekuia 4, 90630 Oulu
OULUN VARAOSAKESKUS
OY,
Hautakorvenlie 6, 90550 Oulu
PSOAS,
Mineraalilie, 90630 Oulu
JUKOLAN TUKKU OY,
Jukolantie 10, 90420 Oulu
PAPERINKERÄYS OY,
Mineraalilie 6, 90630 Oulu

Toimiala
Ongelmajätekäsittelyn
toiminnan muutos
Ruskon kaatopaikan
laajennus

Lupa
Ongelmajätekäsittelyn lupa,
Siioitusluoa
Sijoituslupa,
Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

Myönt.pvm Myöntäjä
8.3.1994,
Lääninhallitus
kumottu
13.11.1997
25.4.1995 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
2.7.1996
Ympäristölautakunta

Rengaskierrätysterminaalin perustaminen

Jätelupa

Jätteen sijoittaminen
meluvalliin

Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

2.7.1996

Ympäristölautakunta

Jätteen sijoittaminen
meluvalliin

Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

2.7.1996

Ympäristölautakunta

18.9.1996

Ympäristölautakunta

Biologisen sairaalajätteen Sijoituslupa,
Jätelupa
poltto

Jäteaineen sijoittaminen
meluvalliin

Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

15.11.1996 Ympäristölautakunta

Teurasjätteen
kompostointi
Autopurkaamotoiminta

Sijoituslupa,
Jätelupa,
Naap.s.J. 18 §
Jätelupa

3.3.1997,
Ympäristöei aloittanut lautakunta
toimintaa
25.3.1997 Ympäristölautakunta

Autopurkaamotoiminta

Jätelupa

25.3.1997

Autopurkaamotoiminta

Jätelupa

18.4.1997

Keräyspaperin varastointi Jätelupa

18.4.1997

Autopurkaamotoiminta

Jätelupa

14.5.1997

Hyöty- ja
ongelmajätteiden
kierrätys/keräys

Sijoituslupa,
Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

29.4.1997

Rakennusjätteen
Sijoituslupa,
LOHJA RUDUS OY AB,
Soramäentie 31, 90630 Oulu murskauslaitos, renkaiden Jätelupa,
välivarastoinli
Naap.s.1. 18 §

.
24.6.1997

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus

KUUSAKOSKI OY,
MetalIiromun varastointi
Ruskonniityntie 4, 90630 Oulu

Jätelupa

T:MI SEPPO VANHALA,
Ilmarinkatu 11, 90400 Oulu

Keräyspahvin paalaus ja
varastointi

Jätelupa

OULUN HVA OY,
Juurussuontie 65 C, 90310
Oulu

Kuvausalan
ongelmajätteiden keräily
ja käsittely

Sijoituslupa,
Jätelupa

OULUN ROMU JA METALLI Kierrätysmetallin
terrninaalitoiminta
OY Kiilletie 11, 90630 Oulu
OULUN
METALLIJALOSTAMO
Piuhatie 21, 90630 Oulu
OULUN KAUPUNGIN
VESIHUOLTOLAITOS
Suolamännyntie 1, 90520
Oulu
OULUN METALLIPALVELU
OY Mineraalitie 2, 90630
Oulu
TERVATULLI OY,
Koriaamontie 2, 90530 Oulu
VIHERRENGAS
JÄRVENPÄÄ OY
Takalaanila, Oulu

Jätelupa

30.6.1997,
kumottu
6.7.2000
16.9.1997,
myyty
Säkkivälineelle
13.11.1997,
myyty
Ekorastille/
Säkkivälineelle
6.4.1998,
31.7.1998
saakka
29.6.1998

MetalIiromun kierrätys

Jätelupa

Kompostointilaitoksen
sijoittaminen

Sijoituslupa,
Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

24.6.1998

MetalIiromun ja
rakennusjätteen käsittely
'a varastointi
Hyötyjätteiden kierrätys

Sijoituslupa,
Jätelupa

8.10.1998

JäteJupa

9.11.1998

Rakennusjätteen
kierrätys, käsittely ja
varastointi

SijoitusJupa,
Jätelupa,
Naap.s.l. 18 §

Rakennusjätteen
SÄKKIVÄLINE
PUHTAANAPITO OY
vastaanotto ja käsittely
Soramäentie 31, 90630 Oulu

Sijoituslupa,
Jätelupa,
Naap.s.l. 18 §

OULUN SATAMA / OULUN
KAUPUNKI TEKNINEN
KESKUS,
Toooila, Oulu
PARMIINI OY,
Tukkitie 4, 90520 Oulu

Ratapölkkyjen varastointi Sijoituslupa,
ja haketus sekä hakkeen Jätelupa,
väliaikainen varastointi
Naap.s.l. 18 §
Teollisuuden jäteaineen
kierrätyslaitos

Sijoituslupa,
Ilmalupa, Jätelupa,
Naap.s.l.18§

OULUN
DIAKONISSALAITOS,
KALAJOEN DIAKONAATII,
Isokatu 60, 90100 Oulu
HAURUN JÄTEAUTO
HAURU & HAURU,
Sälpäkuja 3, 90630 Oulu

Kodinkone- ja
elektroniikkajätteiden
hyödyntäminen

Jätelupa,
Naap.s.l. 18 §

Öljyjätteen keräily,
ongelmajätteen keräily ja
välivarastointi

Jätelupa

OULUN VIEMÄRIHUOLTO,
Kiilletie 3, 90630 Oulu

Öljyjätleen keräily

Jätelupa

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta
Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta
27.1.1999 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
22.2.1999 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
30.11.1999 Ympäristösaakka
lautakunta

4.8.1999

Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
1.11.1999, Ympäristö31.10.2000 lautakunta
saakka

29.10.1999 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
29.10.1999 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus

SÄILlÖHUOLTO
O.VÄISÄNEN.
Sälpätie 12. 90630 Oulu

Öljyjätteen keräily

Jätelupa

RUSKON METALLI JA
KULJETUS Liusketie 11.
90630 Oulu
BIOWATTI OY.
Peltokatu 17. 90120 Oulu

MetalIiromun
kierrätystoiminta
Puupurun ja kuoren
väliaikainen varastointi

Jätelupa.
Sijoituslupa,
Naap.s.i.18!!
Jätelupa,
Naap.s.1. 18 §

Kompostointilaitos

Jätelupa

OULUN JÄTEHUOLTO
Ruskonniityntie, 90630 Oulu

Öljyisen jätteen poltto
OULUN ENERGIA.
Toppilassa
Tervahovintie 10. 90520 Oulu

Jätelupa

Autopurkaamotoiminta
ROI-OSAOY,
Rautionkatu 1-3. 90400 Oulu
Öljyisten maiden
OULUN JÄTEHUOLTO
Ruskonniityntie. 90630 Oulu kompostointi.
ongelmajätteiden
käsitteiv. eneroiaiätteen
MetalIiromun ja
KUUSAKOSKIOY
Ruskonniityntie 4. 90630 Oulu metallijätteen
terrninaalitoiminta

Ympäristölupa

PARASTA LAPSILLE OULUN
OSASTO RY.
Tarrnontie 1. 90530 Oulu
ECO ELECTRONICS OY.
Koriaamontie 2. 90530 Oulu
OULUN KAUPUNKI.
Heinäpää

OULUN KAUPUNKI.
EIlinmaa

Jätelupa

Jätelupa,
Sijoituslupa.
Naap.s.1.18§

Kierrätyskeskustoiminta

Ympäristölupa

SER-kierrätys

Ympäristöiupa

Ylijäämämaista
rakennetus ulkoilu- ja
virkistysalueen
laajentaminen ja
maisemointi
Ylijäämämaista
rakennetus ulkoilu- ja
virkistysalueen
laajentaminen ja
maisemointi

Ympäristölupa

Ympäristölupa

29.10.1999 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
17.1.2000. Ympäristö30.9.2004 lautakunta
saakka
21.3.2000. Ympäristö31.12.2000 lautakunta
saakka
2.3.2000
Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
15.3.2000 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
26.5.2000 Ympäristölautakunta
19.5.2000 Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
6.7.2000
Pohjoispohjanmaan
ympäristökeskus
16.10.2000 Ympäristölautakunta
1.11.2000

Ympäristölautakunta
15.12.2000 Pohjoisvoimassa 5 pohjanmaan
ympäristövuotta
keskus
15.12.2000 Pohjoisvoimassa 5 pohjanmaan
vuotta
ympäristökeskus

LIITE 8. Taulukkoesitykset jätemäärien kehityksestä
Oulussa kerättyjen hyötyjätteiden jakauma (tonnia/vuosi)
1990 1991 1992
788
790
1657
5628 5463 5431

Pahvi
Paperi
Kerävskartonki yms
Lasi
Muovi/energiaiäte
Bioiäte
Puutarhaiäte
Renkaat
Puu
SER
Pienmetalli
Alumiinitölkit
Stvrox

1993 1994
700 1 438
5400 5366

48

67

75

81

250

752

923

806

1 218

255
1 069

31

8

40

85

38

397

342

122

174

156

1995 1996 1997
2023 2306
2626
6325 6030 7278
58
91
341
399
461
50
81
112
2329 3721 3793
1 065 2615 3129
1700 1 160
36
72
86
168

132
66

169
110
3

1998
2662
8964
4391
539
84
3646
3298
1 301
252

1999 2000
3151
3064
7500
7879
886
1041
611
672
105
571
4079 4778
3377 5036
2520 2600
477
1352
34
554
114
122
191
120
112
69
3
2
2

Oulussa kerätyn lasin kokonaismäärä (tonnia/vuosil
Oulun Jätehuolto
Tervatulli
Yhteensä

1990
48

1991
67

1992
75

1993
81

1994
250

1995
341

1996
399

1997
461

1998
539

48

67

75

81

250

341

399

461

539

1996
6030

1997
7278

1999 2000
471
433
140
239
611
672

Oulussa kerätyn paperin kokonaismäärä tonnia/vuosi)
Paperinkeräys,
kotitalouspaperi
Paperinkeräys,
vaalea
Sellueriste
Yhteensä

1990
5628

5628

1991 1992
5463 5431

5463

5431

1993
5400

1994
5366

5400

1995
6325

5366

6325

6030

7278

1998 1999
8562
7156

2000
7625

82

217

126

360
9004

127
7500

128
7879

Oulussa kerätyn pahvin kokonaismäärä (tonnia/vuosi

I

I

I

I 1990 I 1991 I 1992 I 1993

I Pahvi

I 1 657 I 788 I 790 I 700 I 1 438 I 2 023

1994

1995

1996 I 1997 I 1998 I 1999 I 2000-1
2306 I 2626 I 2662 I 3151 I 3064 I

Oulussa kerätyn keräyskartongin kokonaismäärä, myös neste- ja kotelopakkaukset
tonnialvuosi , mukana ei ole ainotaloista kerätyt reunaleikkeet tms.
Yhteensä

1996
58

1997
91

1998
150

1999
235

2000
504

Oulussa kerätyn bioiätteen kokonaismäärä (tonnia/vuosil
Oulun Jätehuolto
Parasta lapsille Oulun
osasto ry
Yhteensä

1994
255

1995
2329

1996
3721

1997
3793

1998
- 3646

1999
3779
300

2000
4478
300

255

2329

3721

3793

3646

4079

4778

Oulun ja Lapin läänien alueelta kerättyjen alumiinitölkkien kokonaismäärä
tonnia/vuosi
1996
66

1997
110

1998
120

1999
112

2000
69

Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vastaanotetut ongelmajätteet (tonnia/vuosi)
1991

1990
Oljyinen jäte
Asbestipitoinen
jäte
Raskasmetallijäte
Muut
ongelmajätteet
Yhteensä

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

840

914

813
49

589
297

885
338

1082
302

842
276

739
358

689
416

690
316

456
697

50

67

53

54

57

70

91

67

11
78

327
64

290
99

890

981

915

940

1280

1454

1209

1164

1194

1397

1542

Ruskon jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärä
(tonnia/vuosi)
Sekajäte
Erityisjäte
Rakennusjäte
Ongelmajäte

1990

1991

1992

1993

1997

1998

46252
2258
84297

47087
2380
79575

45301
2298
66173

47406 45770 43296 45196 46820
1999 1845 4289 4929
4979
47184 42821 41749 34234 47709

1994

49206
6809
29025

1995

1996

1999

2000

52203
6272
28400
327

55525
9488
33579
290

Vuonna 2000 Ruskon jätteenkäsittelyalueelle vastaanotettujen jätejakeiden jakauma
(tonneina)
3029
844
33579
55525
10758
14858
4264
1329
1533

Erityisjätteet
Ongelmajätteet
Rakennusjätteet
Yhdyskuntajätteet
Maa- ja kiviaines
Hyötyjätteet
Lietteet
Saastuneet maat
Kannot

Kg I asukas I vuosi

··'ttees t"a
Hlyö dlynnetyn Jätteen osuus ylhd s k un t aja
Sekajäte
yhteensä (tla)
Hyötyjäte
yhteensä (tla)
Hyötyjätteen
osuus (Olo)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

46252

47087

45301

47406

45770

43296

45196

46820

49206

52203

55525

8513

7591

7264

7658

8572

12337

17180

19018

25373

22978

27864

16

14

14

14

16

22

28

34

31

33

-

29
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PCB:TÄ JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAUSMATERIAALIEN POISTO
JA KÄSITTELY
Vuosina 1955 - 1976 rakennettujen talojen rakennuselementtien ja rakennusosien saumojen tiivistyksessä on käytetty yleisesti PCB:tä ja lyijyä sisältäviä saumausmassoja.
Tutkituista saumausmassoista löydetyt PCB-pitoisuudet ovat olleet jopa kymmeniä tuhansia milligrammoja kilossa eli useita prosentteja. Saumausmassasta PCB:tä on siirtynyt myös viereisiin rakennusmateriaaleihin, kuten betonin reunaan ja massan alla sijaitsevaan saumausnauhaan. Lisäksi saumausmassat ovat voineet sisältää lyijyä jopa viisi
prosenttia. PCB ja lyijy voivat aiheuttaa haittoja sekä ihmisille että ympäristölle.
Mainitun aikakauden elementtitalojen julkisivukorjauksissa on varauduttava PCB:tä ja
lyijyä sisältävistä saumausmassoista johtuviin toimenpiteisiin.

SISÄLTÄÄKÖ SAUMAUSMASSA PCB:TÄ TAI LYIJYÄ?
Rakennuttajan (työn tilaaja) tulee selvittää ennen rakennuksen saumausmassan poistotyön aloittamista sisältävätkö materiaalit PCB:tä tai lyijyä. Tutkimustulokset on liitettävä kunkin kohteen urakka-asiakirjoihin.
Massan koostumuksesta voidaan varmistua vain laboratorioanalyysein. Näyte on otettava ainakin kolmesta eri kohtaa rakennusten saumauksista. Mikäli rakennuksessa on
useita erilaisia tai eri-ikäisiä saumausmassoja, on jokaisesta otettava erikseen näytteet
(3 kpl). Yhdeksi näytteeksi riittää noin 10 cm:n pituinen pätkä saumausmassaa.
Oulun alueella toimivia laboratorioita, joihin voi ottaa yhteyttä näytteiden analysoimiseksi:
PSV-Maaja Vesi Oy
Kalevalankuja 8
90570 Oulu
p. 08 - 886 9222
Kemian tutkimuspalve1ut Oy
Medipolis Center
Kiviharjuntie 11
90220 Oulu
p. 08 - 5372900
Oulun aluetyöterveyslaitos

Kemian laboratorio
Aapistie 1
90220 Oulu
p. 08 - 527 6111
Yhteyshenkilö:
Erkki Hakala,
p. 08 - 527 6030
e-mail:
erkki.hakala@occuphealth.fi

Kyseisen aikakauden taloihin on saatettu tehdä jo uusintasaumauksia. Uusintasaumauksissa ei kuitenkaan ole aina poistettu kokonaan alkuperäisiä saumausmassoja. Lisäksi
alkuperäisistä saumausmassoista betoniin imeytynyt PCB saattaa siirtyä edelleen uusiin
saumausmassoihin. PCB-onge1ma voi siis koskea myös sellaisia ennen vuotta 1977
valmistuneita rakennuksia, joissa saumaukset on jo kertaalleen uusittu.

KUNPCB:TÄ TAI LYIJYÄ LÖYTYY
Mikäli analysoitu näyte sisältää PCB:tä tai lyijyä, on kOIjaustyön suunnittelussa ja toteutuksessa otettava huomioon seuraavat ohjeet:
Työntekijöiden suojaaminen:
Saneeraustyö on toteutettava siten, että työsuorituksen aikana työntekijät eivät altistu
PCB:lle tai lyijyl1e. Oulun työsuojelupiiri on antanut ohjeet työntekijöiden suojautumiseksi.
PCB:n ja lyijyn leviämisen estäminen:
Korjaustöiden yhteydessä PCB ja lyijy leviävät ympäristöön erityisesti siinä vaiheessa,
kun elementtien reunat puhdistetaan koneellisesti saumausmassasta. Hiomakone tulee
olla työskenneltäessä kytketty imuriin siten, että hionnassa syntyvä pöly saadaan talteen. Maa-alue tulee suojata, esimerkiksi suojapeitteellä ja puhdistaa imuril1a työvaiheen tai työpäivän päätyttyä.
PCB- ja Iyijypitoisten jätteiden käsittely:
PCB:tä ja lyijyä sisältävät jätteet ovat ongelmajätteitä. Jätteet on poistettava niin, etteivät ne sekoitu muihin jätteisiin tai leviä ympäristöön. Jätteet on pakattava tiivisti suljettaviin 200 litran tynnyreihin, jotka on merkittävä ja toimitettava asianmukaisen luvan
omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan. Myös hionnassa syntyvä pöly on käsiteltävä
ongelmajätteenä.
Oulun seudulla toimivia jäteluvan omaavia ongelmajätteen keräilijöitä ja käsittelijöitä,
jotka vastaanottavat PCB- ja lyijypitoisia rakennusjätteitä:
Ekorasti Oy
Karpalotie 4
90820 Kello
p.08-511117

EkokemOy
PL 181
11101 Riihimäki
p. 019 - 7151

Lisätietoja antavat
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori, 90100 Oulu
Heini Iinatti, p. 08 - 558 46764
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9, PL 124, 90101 Oulu
Juhani Kaakinen, p. 08 - 315 8384
Oulun työsuojeiupiiri, Albertinkatu 8, PL 229, 90101 Oulu
Gita Luhtaniemi, p. 08 - 3159 563
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JÄTEHUOLTOTIETOA KOTITALOUKSILLE
OULUN KAUPUNGIN UUDET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
TULIVAT VOIMAAN 1.5.2000.
Kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä.
Uudet määräykset toivat mukanaan muutoksia kiinteistöjen jätehuollon järjestelyihin.
Tähän lehtiseen on koottu keskeiset eri kokoisia asuinkiinteistöjä koskevat määräykset.

JÄTTEIDEN LAJITTELU KIINTEISTÖLLÄ

• Hyötyjätteet
Kaikki hyötyjätteet, joille on järjestetty keräily tulee lajitella erilleen sekajätteistä.
Kiinteistön koosta riippuen hyötyjätteet joko toimitetaan aluekeräyspisteisiin tai niille on
oltava omat keräysastiat kiinteistöllä. Kiinteistökohtaisten keräysastioiden tyhjennys
tilataan jätehuoltoyrittäjältä kuten sekajätteenkin tyhjennys. LajitelIun hyötyjätteen
tyhjentämiskustannukset ovat edullisemmat kuin sekajätteen.

Alle neljän huoneiston kiinteistöillä:
• Biojäte kompostoidaan kiinteistöllä mikäli se on mahdollista.
• Muut hyötyjätteet eli paperi, lasi, neste- ja kotelopakkaukset, pienmetalli ja muovi
toimitetaan aluekeräyspisteisiin.
Vähintään neljän huoneiston kiinteistöillä:
• Biojätteelle tulee olla keräysastia kiinteistöllä. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä.
• Paperijätteelle tulee olla keräysastia kiinteistöllä.
• Muut hyötyjätteet eli lasi, neste- ja kotelopakkaukset, pienmetalli ja muovi toimitetaan aluekeräyspisteisiin.
Vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöillä:
• Biojätteelle tulee olla keräysastia kiinteistöllä. Vaihtoehtoisesti biojäte voidaan kompostoida kiinteistöllä.
• Paperijätteelle tulee olla keräysastia kiinteistöllä.
• Keräyskartongille eli neste- ja kotelopakkauksille ja pahvilIe tulee olla keräysastia
kiinteistöllä.
• Muut hyötyjätteet eli lasi, pienmetalli ja muovi toimitetaan aluekeräyspisteisiin.

+ Sekajäte
Jokaisella kiinteistöllä tulee olla keräysväline sekajätteelle. Sekajätteeksi päätyvät
hyödyntämiskelvottomat jätteet. Sekajäteastiaan ei saa laittaa hyötyjätettä.

+ Ongelmajätteet
Ongelmajätteet on aina lajiteltava erilleen muusta jätteestä ja toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Kotitalouksissa syntyviä ongelmajätteitä ovat mm. raskasmetalliparistot, akut, loisteputket, jäteöljy, lääkkeet, elohopeakuumemittarit, IHma-,
maali- ja liuotinainejätteet, ohenteet, puunsuoja- ja kyllästysaineet ja tuhoeläinmyrkyt.
Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan maksutta (yli 30 litran erät jäteöljyä 50
mkltynnyri) vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella, Toppilan kierrätyskeskuksessa,
Lääninvankilan tuotemyymälässä (ei lääkkeet) sekä lääkkeitä apteekeissa.
Taloyhtiöt voivat kerätä asukkaiden ongelmajätteitä myös erillisessä keräyspisteessä.
Keräyspisteenä tulee olla erillinen lukittava tai valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat,
joista jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen
selvästi merkitty keräysväline. Ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään
kerran vuodessa, asianmukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

+ Kompostointi:
Kiinteistöllä saa kompostoida puutarhajätteitä, kuten ruohoa, puiden lehtiä ja muita
niihin verrattavia jätteitä asianmukaisessa kehikossa ilman varsinaista kompostoria.
Komposti on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä. Kompostoimattomat puutarhajätteet on toimitettava kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan, eikä niiden paikka
missään tapauksessa ole lähimetsä.
Eloperäistä talousjätettä saa kompostoida lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin i1mastoidussa kompostorissa. Kompostori on suojattava haittaeläinten pääsyitä. Kompostointi ei saa aiheuttaa haju- tai muuta haittaa ympäristöönsä.
Kompostoria ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta.
Kompostoijien tulee neuvotella kompostorin sijoituksesta naapureiden kanssa, jotta
kaikille sopiva kompostorin paikka löytyisi. Jos sopuun sijoituspaikasta ei neuvotteluyrityksistä huolimatta päästä, tulee kompostori sijoittaa vähintään viiden metrin päähän
tontin rajalta. Hyvin hoidetusta kompostorista ei ole naapurustolle haittaa. Kompostinhoito-ohjeita saa mm. Oulun Jätehuollosta ja Oulun kaupungin ympäristövirastosta.

+ Poltto:
Jätteiden poltto kiinteistöllä on kielletty. Kiinteistöllä saa kuitenkin lämmityksen yhteydessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa polttaa kiinteistöllä syntynyttä kuivaa
paperia, pahvia, kartonkia, käsittelemätöntä jätepuuta sekä pieniä määriä poltettavaksi
soveltuvia polyeteeni- ja polypropeenimuoveja. Risujen, oksien, lehtien, olkien, heinien
yms. jätteen avopoltto on kielletty asemakaava-alueella ja muulla taajaan asutuIla alueella.

JÄRJESTETTYJÄTTEENKULJETUS
Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen, mikä tarkoittaa
sitä, että kiinteistön haltija tekee sopimuksen maksullisesta jätteenkuljetuksesta
haluamansa jätehuoltoyrittäjän kanssa.

KERÄYSVÄLlNEET JA -PAIKAT
Keräysvälineinä voidaan käyttää eri kokoisia kannellisia, tarvittaessa pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat jäteautojen koneelliseen kuormaukseen. Keräysväline voi olla myös sellainen, jossa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle tai
maahan upotettava syväkeräyssäiliö. Ennen näiden määräysten voimaantuloa käyttöönotettuja jätesäkkitelineitä saa käyttää vuoden 2001 loppuun.
Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteisiä keräysvälineitä esimerkiksi silloin, kun jätteen määrä on vähäinen.
Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet on
merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä tai nimellä ja värillä. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeeIliset värit ovat seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

harmaa
vihreä
ruskea
punainen
sininen
keltainen
valkoinen
musta

kaatopaikalle vietävä sekajäte
keräyspaperi- ja pahvijäte
biojäte
ongelmajäte
neste- ja kotelopakkaukset
muovi
lasi
metalli

Keräysvälineen haltijan on huolehdittava sen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Jätteiden keräysastiat tulee pestä tarvittaessa. Myös keräysvälineiden ympäristön siisteydestä on huolehdittava.
Käsin siirrettäväksi tarkoitetut keräysvälineet saavat täysinä painaa enintään 55 kg. Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.
Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalIe ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvaloita. Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista.
Alueiden ja väylien, joilla keräysvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta
varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Aitausten, istutusten ja
katosten sekä alueiden ja väylien tulee lisäksi olla sellaisia, että keräysvälineitä voidaan joustavasti ja esteettömästi siirtää. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijoituspaikan kunnossa- ja puhtaanapidosta myös talvisin siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä.

KERÄYSVÄLlNEIDEN TYHJENTÄMINEN
Jätteitä on noudettava kiinteistöitä niin usein, että kertyvät jätteet sopivat keräysvälineisiin ja keräysvälineet voidaan aina sulkea. Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:
jätelaii

sekajäte, jossa on biojätettä
bioiäte
syväkeräysastiaan kerätty
bioiäte
sekajäte, joka ei sisällä
bioiätettä
kuiva ia puhdas hvötvjäte

pisin tvhOennvsväli
kesäaikana
talviaikana
(kesä-elokuu)
(svvs-toukokuu)
2 viikkoa
1 viikko
2 viikkoa
2 viikkoa
4 viikkoa

tarvittaessa
tarvittaessa

VÄLTÄ JÄTETTÄ!
Paras jäte on syntymätön jäte. Jätelain ensisijainen tavoite on jätteensynnyn ehkäiseminen. Jätteiden välttäminen kulkee käsi kädessä taloudellisuuden kanssa. Kaikki
jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua. Jätehuoltomaksuina maksat siitä jo
toistamiseen.

•
•
•
•
•

Osta vain tarpeellista,
Osta kestävää, helposti
huollettavaa ja korjattavaa,
Vältä kertakäyttöistä,
Vältä turhia pakkauksia,
Lainaa, vuokraa ja kierrätä!

LISÄTIETOJA
Jätehuoltomääräyksiä, ohjeita ja oppaita sekä neuvontaa jätehuoltoon liittyvissä ongelmissa on saatavilla:
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori:
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti,

p.55846764

Oulun Jätehuolto, Kirkkokatu 54:
Jäteneuvoja Ilona Suppanen,
Kierrätysneuvoja Raija Hyvärinen,

p. 55843961
p. 55843960
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JÄTEHUOLTOTIETOA YRITYKSILLE
Oulun kaupungin ympäristölautakunta on antanut uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset jätelain 17 §:n nojalla. Määräykset tulivat voimaan 1.5.2000. Uusilla määräyksillä kumottiin
1.5.1995 voimaan tulleet jätehuoltomääräykset. Uudet määräykset toivat mukanaan muutoksia
yritysten jätehuoltoon.

VÄLTÄ JÄTETTÄ!
Paras jäte on syntymätön jäte. Jätteiden välttäminen kulkee käsi kädessä taloudellisuuden
kanssa: kaikki jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua ja jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo
toistamiseen.
Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja
ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena tai aineena ja toissijaisesti energiana. Raaka-ainetta tulee käyttää säästeliäästi tuotannossa ja se on mahdollisuuksien mukaan korvattava kierrätysmateriaalilla. Tuotteen valmistajan on huolehdittava ja maahantuojan varmistettava, että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä tai jätteenä hyödynnettävä.

Uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita tulee suosia ja kertakäyttöisiä tuotteita välttää.
Pakkausjätettä voi vähentää väittämällä ylipakattuja tuotteita ja käyttämällä uudelleenkäytettäviä pakkauksia, kuten kontteja ja kierrätettäviä laatikoita. Pakkauksissa tulee suosia
helposti aineena hyödynnettäviä materiaaleja.

JÄTEHUOLTO JÄRJESTYKSEEN!
Jätehuoltomääräysten mukaan yritykset voivat tehdä sopimuksen jätteenkuljetuksesta asianmukaisen jätteenkuljettajan kanssa tai halutessaan kuljettaa jätteet käsittely- tai vastaanottopaikkoihin omatoimisesti.
Oulun alueella jätehuoltopalveluja (astiat, tyhjennykset, kuljetukset jne.) tarjoavat mm. Haurun
Jäte-Auto, p. 5542 555; Kuljetusliike V-P Hiltunen Oy, p. 0400 682 472; Kempeleen Jätekuljetus, p. 5620 310; Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5627 412; Jätehuolto Matti Nuojua, p. 5568 549;
Oulun Autokuljetus Oy, p. 8833 111 ja Säkkiväline, p. 0205 05162
Kiinteistönhaltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Sekajätteet,
hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa. Jätehuoltomääräyksissä on tarkempia jätteiden keräysvälineitä,
-paikkoja ja -tiloja koskevia vaatimuksia.

LAJITTELE JA OHJAA HYÖTYKÄYTTÖÖN
Liike- ja teollisuuskiinteistöillä on jätehuoltomääräysten mukaisesti oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysvälineet seuraaville jätteille:

•
•
•
•
•
•

paperijäte;
biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava;
pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa;
lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa;
puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa;
metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kiloa vuodessa.

Muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on ohjattava hyötykäyttöön.
Paperinkeräykseen kelpaa sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret, kopio- ja konekirjoituspaperit, atk-listat ja ketjulomakkeel. Keräykseen ei kelpaa märkä tai likainen paperi,
muovitettu paperi, pehmopaperi, alumiini- tai vahapaperi, pahvi, ruskea voimapaperi eikä kartonki. Paperinkeräysastia on hyvä sijoittaa kaikkiin tiloihin ja työhuoneisiin, joissa keräyspaperia
syntyy. Jos vaaleaa konttoripaperia syntyy paljon, on taloudellisesti kannattavaa lajitella se erilleen muusta paperista.
Pahvinkeräykseen kelpaa ruskea pahvi ja voimapaperi sekä kaikenväriset aaltopahvil. Pahvista ei tarvitse poistaa teippejä, etikettejä eikä hakasia. Keräykseen ei saa laittaa märkää tai
likaista pahvia. Pahvi voidaan kerätä rullakkoon, rullapaalaimeen tai puristimeen. Paperin- ja
pahvinkierrätyksestä antaa lisätietoja Paperinkeräys Oy, p. 556 2700.
Biojätteeksi kelpaa ruuantähteet, kahvin ja teen porot, talouspaperi, puutarhajätteet jne. - periaatteessa kaikki, mikä on joskus ollut elävää. Biojäteastia kannattaa suojata paperilla tai biojätepussilla. Biojäteastiaan ei saa laittaa muovia, tekstiilejä, kumia, nahkaa, tupakantumppeja,
tuhkaa, maitotölkkejä, nesteitä eikä muutakaan asiaankuulumatonta. Biojäte toimitetaan kompostoitavaksi Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, p. 558 43970.
Puisia trukkilavoja ja pakkauksia on kannattavaa kierrättää sellaisenaan. Puhdasta, käsittelemätöntä puuta voi polttaa tai se voidaan toimittaa Ruskon jätteenkäsittelyalueen keräyspisteeseen, p. 558 43970. Maalattu tai kyllästetty puu tulee toimittaa kaatopaikalle sekajätteenä - se ei
kelpaa poltettavaksi tai kierrätettäväksi.
Metallinkeräykseen kelpaavat kaikki metaliiesineet ja -romut kuten metalliset koneet ja laitteet
tai niiden osat sekä puhdistetut metalliset astiat ja tölkil. Keräykseen ei saa laittaa metallisia ongelmajätteitä kuten akkuja ja paristoja tai paljon ei-metallisia osia sisältäviä laitteita kuten tietokoneen näyttöjä. Käytöstä poistetuista kylmälaitteista on aina poistettava otsonikerrosta tuhoavat CFC-yhdisteet ennen jatkokäsittelyä. Oulun alueella metallia ottavat vastaan mm. Kuusakoski Oy, p. 5567622 ja Oulun Metallijalostamo, p. 531 7186.
Muovinkeräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussil.
Muovi pitää tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovin keräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi
eikä PVC-muovi, jota ovat mm. sadevaatteet, viemäriputket, letkut ja muovimatol. Puhdasta
muovia otetaan vastaan Ruskon kaatopaikalla sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Jos toimipaikalIa syntyy runsaasti polttokelpoista muovijätettä voidaan se myös erilliskerätä ja toimittaa
energiajätteenä hyödynnettäväksi. Lisätietoja muovin energiahyötykäytöstä antavat Säkkiväline,
p. 020505162 ja Oulun Jätehuolto, p. 55843960.

Lasinkeräykseen kelpaa sekä värillinen että kirkas lasi. Lasinkeräykseen ei saa laittaa maitolasia, laminoitua tai metallivahvisteista lasia, hehku- tai loisteputkilamppuja, keramiikkaa eikä
posliinia. Yritysten lasinkeräyksestä antaa lisätietoja Tervatulli Oy, p. 386226.
Puhdasta styroxia otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella, p. 558 43970 ja Toppilan
kierrätyskeskuksessa, p. 558 43966.
Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava
ja toimitettava hyödynnettäväksi seuraavasti:

•
•
•
•
•

puhdas puuaines
paperi ja pahvi
metalli ja metallia sisältävät koneet ja
laitteet
betoni-, tiili-, laatta-, keramiikka-ja
kipsijätteet
styrox

•
•
•
•

lasi
asfaltti
ylijäämämaa
muu hyötykäyttöön soveltuva
jäte, jolle on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät

Oulussa toimivat ympäristöluvan omaavat rakennusjätteen hyödyntäjät ovat Viherrengas, p.
8830200; Lohja Rudus Oy, p. 531 7300 ja Säkkiväline, p. 0205 05162.
Rakennustoiminnassa syntyvät erityisjätteet (esim. asbesti) ja hyödynnettäväksi kelpaamaton
sekajäte on toimitettava kunnan osoittamaan paikkaan. Kaikki toiminnassa syntyvät ongelmajätteet on toimitettava omina jakeinaan ongelmajätteen käsittelyyn.

L1ETTEET
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot, umpikaivot ja saostuskaivojen lietetilat on tarkistettava
vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Jätteenhaltijan on pidettävä kirjaa
kaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Sakosekä umpikaivolietteet on toimitettava kaupungin jätevedenpuhdistamolle ja muut lietteet
Ruskon jätteenkäsittelyalueelle.
Ongelmajätettä ovat hiekanerotuskaivojen pohjalietteet joihin on sekoittunut öljyä sekä
öljynerotuskaivojen liete. Niitä saa kerätä vain asianmukaiset luvat omaavat toiminnanharjoittajat, joita Oulun alueella ovat Haurun Jäte-Auto, p. 5542 555; Oulun Viemärihuolto Oy, p.
530 7187 sekä Säiliöhuolto 0 Väisänen, p. 344 911.

ONGELMAJÄTTEET AINA ERILLEEN!
Ongelmajätteet kuten öljyt, akut, loisteputket, liuottimet ja jätekemikaalit on aina lajiteltava
erilleen muusta jätteestä. Kullekin ongelmajätelajille on oltava erillinen selvästi merkitty
keräysväline. Ongelmajätteet pitää säilyttää lukitussa tai valvotussa tilassa. Nestemäiset
ongelmajätteet ja akut on säilytettävä asianmukaisissa, merkityissä astioissa. Astioiden pitää
olla tiiviisti suljettuja ja ne tulee sijoittaa tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalIe.
Ongelmajätteet tulee toimittaa asiallisesti pakattuina ja merkittyinä asianmukaisen luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteenhaltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana.
Oulun alueella ongelmajätteitä keräävät tai ottavat vastaan mm. Ekorasti Oy, p. 51 1117;
Ekokem Oy, p. 019-7151 ja Oulun Jätehuolto, Ruskon jätteenkäsittelyalue, p. 55843970.

Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jäte on
kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme vuotta ja esitettävä pyydettäessä jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle.

JÄTTEESTÄ ANNETTAVAT TIEDOT
Tuotaessa jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen tuojan annettava kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteen alkuperästä ja jätteen luokittelusta pyydettäessä kirjallisena. Tuotaessa
ongelmajätettä on mukana oltava jätteensiirtoasiakirja.
Teollisuusjätettä, Iietettä tai erityisjätettä kaatopaikalle tuotaessa on esitettävä selvitys jätteen
kaatopaikkakelpoisuudesta. Analyysikustannuksista vastaa jätteenhaltija. Jos kaatopaikalle
tuodaan toistuvasti saman jätteentuottajan samanlaatuista jätettä, riittää, että asiakirjat
annetaan ennen kuin ensimmäinen jäte-erä toimitetaan kaatopaikalle.
Jos jätteestä on tehtävä kaatopaikkakelpoisuustesti ja jätettä tuodaan kaatopaikalle toistuvasti, on jätteenhaltijan seurattava jätteen laatua ja esitettävä tiedot kaatopaikan pitäjälle
vähintään kerran vuodessa.

UUSI YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI
Uusi ympäristönsuojelulaki on astunut voimaan 1.3.2000. Lakia sovelletaan toimintaan, josta
aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista sekä jätteen hyödyntämiseen ja
käsittelyyn. Uudistuksen keskeinen sisältö on yhtenäinen ympäristölupajärjestelmä: uusi
ympäristölupa kattaa vanhan ympäristölupamenettelylain mukaiset sijoitus-, jäte- ja immissioluvat sekä vesilain mukaisen pilaantumissääntelyn. Yksittäisten lupien määrä vähenee,
kun kaikki toiminnan ympäristö- ja vesiluvat käsitellään samassa hallinnollisessa menettelyssä.
Yritysten vanhat luvat jäävät voimaan, mutta niitä valvotaan uuden lain mukaan. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus ja Oulun kaupungin ympäristövirasto tarkistavat kaikkien
lupavelvollisten toiminnanharjoittajien vanhojen lupien riittävyyden ja uuden luvan tarpeen
viimeistään vuoden 2004 loppuun mennessä.

LISÄTIETOJA JÄTE- JA MUISTA YMPÄRISTÖASIOISTA ANTAVAT
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori
ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti,

p. 55846764

Oulun Jätehuolto, Kirkkokatu 54
neuvoja Ilona Suppanen,
tiedottaja Raija Hyvärinen,

p. 55843961
p. 55843960

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9,

p. 3158300
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JÄTEHUOLTOTIETOA MYVMÄLÄÄN
Oulun kaupungin ympäristölautakunta on antanut uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset
jätelain 17 §:n nojalla. Määräykset tulivat voimaan 1.5.2000 ja niillä kumottiin 1.5.1995
voimaan tulleet määräykset. Uudet määräykset toivat mukanaan muutoksia myymälöiden
jätehuoltoon.

Jätteiden lajitteluvelvoite ja kuljetuksen järjestäminen
Nykyaikaisen jätehuollon keskeisenä tehtävänä on kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän
vähentäminen eli mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee ohjata hyötykäyttöön.
Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksissä edellytetään myymälöiltä kiinteistökohtaisen
lajittelun ja erilliskeräyksen järjestämistä seuraaville jätejakeille:
- keräyskelpoinen paperi,
- biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava,
- pahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
- puu, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
- lasi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko ja
- metalli, mikäli sitä syntyy yli 200 kg/vuosi.
Paperin erilliskeräilyvelvoite koskee kaikkia myymälöitä. Pahvia syntyy erilliskeräystä
edellyttävä minimimäärä useimmissa myymälöissä. Myös puun, lasin ja metallin osalta
minimimäärät täyttyvät ainakin suurimmissa myymälöissä. Ympäristötietoinen yrittäjä
lajittelee ja ohjaa hyötykäyttöön jätteensä vaikka minimimäärät eivät ylittyisikään kaikilta
osin. Erilliskeräys ei aiheuta myymälälle juurikaan lisätöitä tai -kustannuksia, työtavat vain
muuttuvat. Kierrätys kohentaa myymälän imagoa modernina, ympäristöstä huolehtivana
yrityksenä.
Jätehuoltomääräysten mukaan yritykset voivat tehdä jätteenkuljetussopimuksen
haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai halutessaan kuljettaa jätteet käsittely- tai
vastaanottopaikkoihin omatoimisesti.
Oulun alueella toimivia jätehuoltoyrityksiä ovat mm. Haurun Jäteauto, p. 5542 555;
Kuljetusliike V-P Hiltunen, p. 0400682472,5573263; Kempeleen Jätekuljetus Oy, p. 5620
310; Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5400 512, 5400 044; Jätehuolto Matti Nuojua, p. 5568 549;
Oulun Autokuljetus Oy, p. 8833111; Säkkiväline, p. 020505162.

Lajitteluohjeita
Biojäte

Eloperäinen jäte eli biojäte voi pahvin ohella olla määrältään suurin elintarvikemyymälässä
erikseen kerättävä ja hyötykäyttöön kelpaava osa jätteestä. Kaatopaikan tiiviissä ja
hapettomissa oloissa eloperäinen jäte mädäntyy ja muodostaa ympäristölle haitallisia
kaatopaikkakaasuja. Biojäte vie myös aivan turhaan arvokasta kaatopaikkatilaa.
Biojätteen erilliskeräyksen onnistuminen edellyttää jätteen lajittelua syntypaikalla. Biojäte
kerätään ruskeisiin 140 tai 240 litran keräysastioihin. Jos biojätettä tulee paljon, sille
kannattaa hankkia viilennetty keräyskontti.
Paras paikka biojäteastioille on erillinen kylmäsäilytystila, mutta ne voi myös sijoittaa
kiinteistön jätetilaan. Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy tyhjentämään astiat.
Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonpaisteelta. Biojäteastioita ei saa pestä eikä
säilyttää myymälän sosiaalitiloissa eikä samoissa tiloissa, missä varastoidaan tai puretaan
elintarvikkeita.
Biojäteastiat voi suojata likaantumiselta paperisella tai muulla biohajoavalla säkillä.
Astioiden pesun voi tilata jätehuoltoyritykseltä tai astiat voi pestä itse, jos kiinteistöllä on
pesuun sopivat tilat erillään elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitiloista ja sosiaalitiloista.
Elintarvikemyymälässä astioiden puhtaus on erityisen tärkeää. Likaisista astioista voi
kulkeutua likaa elintarvikkeisiin esimerkiksi työntekijöiden käsissä. Likaiset astiat myös
vähentävät lajitteluintoa.
Lajittelu myymälässä tapahtuu tarkoitukseen varattuihin lajitteluastioihin niissä pisteissä,
missä biojätettä syntyy. Astioina voi käyttää esimerkiksi pahvisia vihanneslaatikoita.
Muovisia, uudelleenkäytettäviä laatikoita ei saa käyttää biojätteiden keruuseen vaikka ne
pestäisiinkin käytön jälkeen.
Muoviin pakatut tuotteet kuten leivät, kurkut ym. on poistettava pakkauksistaan ennen
biojäteastiaan laittamista. Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäisiä jätteitä. Nesteet voi
rasvoja lukuun ottamatta kaataa viemäriin. Rasvat ja öljyt tulee toimittaa Ruskon
jätteenkäsittelyalueelle.
Oulussa biojäte kUljetetaan Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, missä se kompostoidaan erillisessä kompostointilaitoksessa. Kompostoitava jäte viipyy kompostointirummussa noin viikon, jonka jälkeen jäte siirretään jälkikypsytyskentälle. Jälkikypsytys kestää vähintään
kolme kuukautta. Valmis kompostimulta käytetään viherrakentamisessa.
Lajitteluohjeiden noudattaminen on tärkeää, koska kompostimulta on laadultaan sitä
parempaa mitä vähemmän kompostiin kuulumattomia aineita biojäteastioihin on
kiinteistöillä laitettu.
Muovi

Muovinkeräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, kassit ja pussit. Muovi pitää
tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovinkeräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi eikä PVCmuovi, jota ovat mm. muovimatot, letkut ja viemäriputket. Puhdasta muovia otetaan vastaan
Ruskon jätteenkäsittelyalueella sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Jos toimipaikalla syntyy
runsaasti polttokelpoista muovijätettä, voidaan se myös erilliskerätä ja toimittaa

energiajätteenä hyödynnettäväksi. Lisätietoja muovin energiahyötykäytöstä
Säkkiväline, p. 020505162 ja Oulun Jätehuolto, p. 55843960.

antavat

Paperi

Myymälässä syntyy lehtiä ja mainoksia eli niin sanottua kotikeräyspaperia sekä vaaleaa
konttoripaperia. Jos iso osa syntyvästä paperijätteestä on vaaleaa konttoripaperia, se on
kannattavaa lajitella erilleen. Keräyspaperin eri lajeista valmistetaan erilaisia lopputuotteita.
Paperinkeräysastia on hyvä sijoittaa kaikkiin tiloihin (esim. varastoihin) ja työhuoneisiin,
joissa keräyspaperia syntyy. Kun laatikoita on kaksi, toiseen kerätään lehdet ja mainokset,
toiseen vaalea konttoripaperi. Työhuoneiden laatikot tyhjennetään esim. käytävällä oleviin
suurempiin keräyssäiliöön, jotka joko vaihdetaan tyhjiin tai tyhjennetään pihalla olevaan
esim. 600 litran keräysastiaan.
Pahvi

Liikekiinteistöjen jätteistä pahvia on noin puolet, elintarvikeliikkeissä jopa 80 %. Jos pahvia
syntyy vain vähän voi keräysvälineenä käyttää rullakkoa. Suurissa myymälöissä ja
varastoissa pahvi kerätään sisätiloissa rullakoihin, joista se kootaan puristimeen. Puristin
säästää tilaa ja käsittelee suuria pahvimääriä vaivattomasti. Jos pahvia ei kerry kovin paljon
voi keräykseen käyttää rullapaalainta. Laatikot syötetään rullapaalaimeen yksi kerrallaan ja
kone rullaa laatikoista 15-20 kg:n kääröjä.
Kerättävästä pahvista ei tarvitse poistaa teippejä, etikettejä ja hakasia. Keräyspahvi tulee
suojata sateelta sillä märkä tai likainen pahvi ei kelpaa hyödynnettäväksi. Kierrätetystä
aaltopahvista valmistetaan erilaisia kartonkeja, ennen kaikkea hylsykartonkia.

Puu
Suurimmissa liikkeissä ja varastoissa puuta kertyy pakkauksista, trukkilavoista jne. Puisia
lavoja ja muita pakkauksia tulee kierrättää sellaisenaan; puupakkaus kestää useamman
kuin yhden käyttökerran. Todennäköisesti helpoin tapa kierrättää puhdasta jätepuuta on
antaa se henkilöstölle esimerkiksi saunapuuksi. Oulussa puhdasta puutavaraa otetaan
vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella.
Maalattu tai kyllästetty puu tulee toimittaa kaatopaikalle sekajätteenä. Käsitelty puu ei
sovellu poltettavaksi eikä kierrätettäväksi.
Suurempia määriä puuta voi syntyä esim. rakentamisen ja remontoinnin yhteydessä. Tiedot
alueella toimivista rakennusjätteen hyödyntäjistä, jotka ottavat muun rakennusjätteen lisäksi
vastaan myös puutavaraa, saa Oulun Jätehuollosta tai ympäristövirastosta.
Lasi

Myymälässä voi syntyä lasijätettä esimerkiksi erilaisista pakkauk~ista, kuten purkeista ja
pulloista. Keräykseen kelpaa sekä värillinen että kirkas lasi. Lasinkeräykseen ei saa laittaa
maitolasia, laminoitua tai metallivahvisteista lasia, hehkulamppuja, loistelamppuja,
keramiikkaa eikä posliinia. Sellaisenaan kierrätettäväksi kelpaavat pullot tulee toimittaa
ehjinä uudelleen täytettäviksi.
Keräyslasista voidaan valmistaa uusia tuotteita kuten lasipakkauksia, koriste-esineitä tai
lasivillaa ja puhtaana se on uuden raaka-aineen veroista. Lisätietoja lasinkeräyksestä antaa
Tervatulli Oy, p. 386226.

Metalli

Metallinkeräykseen soveltuvat kaikki metalliesineet ja -remut, kuten koneiden ja laitteiden
metalliosat sekä tyhjät ja puhdistetut astiat ja tölkit. Keräykseen ei saa laittaa esim. akkuja,
paristoja tai maalipurkkeja. Kylmälaitteet tulee toimittaa käsittelyyn, jossa niistä poistetaan
otsonikerrosta tuhoavat CFC-yhdisteet.
Kun metallia kierrätetään tehokkaasti, voidaan luonnonvarojen käyttöä ja samalla haitallisia
ympäristövaikutuksia vähentää huomattavasti. Kertaalleen käytetty, keräykseen toimitettu
metalli murskataan ja eri metallilaadut eroteIlaan toisistaan. Murske sulatetaan ja siitä
voidaan valmistaa uusia tuotteita. Oulun alueella metallia ottavat vastaan mm. Kuusakoski
Oy, p. 5567622 ja Oulun Metallijalostamo, p. 531 7186.

Vältä jätettä!
Paras jäte on syntymätön jäte. Jätelain ensisijainen tavoite on jätteen synnyn
ehkäiseminen. Jätteiden välttäminen kulkee käsi kädessä taloudellisuuden kanssa: kaikki
jätteeksi päätyvä on rahalla hankittua ja jätehuoltomaksuina siitä maksetaan jo
toistamiseen.
Uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita tulee suosia ja kertakäyttöisiä välttää. Pakkausjätettä
voi vähentää käyttämällä kontti- tai säiliökuljetuksia. Usein on mahdollista myös valita
kierrätettävät pakkauslaatikot. Välttämättömissä pakkauksissa tulee suosia helposti
aineena hyödynnettäviä pakkausmateriaaleja.
Biojätteiden määrää voi vähentää suunnittelemalla elintarvikkeiden hankinnat huolellisesti
ja säilyttämällä ne oikein. Vanhaksi menevien elintarvikkeiden hintaa tulee laskea niin, että
ne menevät kaupaksi ennen jätteeksi päätymistä. Vanhenevia elintarvikkeita voi myös
toimittaa eläinten rehuksi. Esimerkiksi leipomotuotteet käyvät sellaisinaan monille eläimille.
Sianruuaksi tarkoitettu biojäte on säilytettävä erillisessä, viileässä tilassa, ja sen
vastaanottajalla täytyy olla kuumennuslaitteet.

Lisätietoja jäte.; ja muista ympäristöasioista antavat:
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori
Ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti,
p. 558 46764
Oulun Jätehuolto, Kirkkokatu 54
tiedottaja Raija Hyvärinen,
neuvoja Ilona Suppanen,

p. 55843960
p. 55843961

Ruskon jätteenkäsittelyalue, Ruskonniityntie,

p. 55843970
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YLEISÖTAPAHTUMIEN JÄTEHUOLLOSTA
OULUN KAUPUNGIN UUDET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET OVAT
TULLEET VOIMAAN 1.5.2000.
Ympäristövirasto muistuttaa yJeisötapahtumien (messut, näyttelyt jne.) järjestäjiä
siitä, että jätehuoltomääräyksillä on annettu ohjeita ja velvoitteita mm. hyötyjätteiden
erilliskeräilystä. Näiden määräysten mukaan myös yleisötapahtumissa on muusta
yhdyskuntajätteestä eroteltava ja hyötykäyttöön toimitettava:
•
•
•
•
•
•

paperijäte
bio- eli ruokajäte
pahvijäte
lasijäte
puujäte
metallijäte

Paperi- ja biojäte on kerättävä erilleen aina. Muista hyötyjätteistä omat astiat on
oltava pahville, lasille ja puulle, mikäli niitä syntyy yli 20 kg ja metallille, mikäli sitä
syntyy yli 200 kg.
Myös muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät
on ohjattava hyötykäyttöön.
Muovin kerääminen erilleen vähentää sekajätteen määrää ja myös jätehuoltokustannuksia, koska muovin jätteenkäsittelymaksu on halvempi kuin sekajätteen vastaava maksu. Puhdasta muovia otetaan vastaan Ruskon jätteiden käsittelyalueella
sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Keräykseen kelpaavat mm. muovimukit, -astiat, pullot, -kanisterit, pakkauskalvot, muovikassit sekä -pussit. Keräykseen eivät kelpaa
styrox, vaahtomuovi eikä PVC-muovi.
Yleisötapahtumien järjestäjien tulee sekä omassa toiminnassaan että vuokratessaan
yleisötapahtumatilaa muiden käyttöön huolehtia siitä, että jätehuoltomääräyksiä
noudatetaan.
Lisätietoja yleisötapahtumien jätehuollon järjestämisestä ja vähäjätteisestä
yleisötilaisuudesta:

Oulun kaupungin ympäristövirasto, PL 34 (Kauppatori), 90015 Oulun
kaupunki, puh. 55846764/Heini linatti
Hyötyjätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön osalta Oulun kaupungin
jätehuoltolaitos, Kirkkokatu 54, 90120 Oulu, puh. 5584 39601Raija
Hyvärinen, puh. 5584 3961/1lona Suppanen

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
1/1990
2/1990
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
5/1991
6/1991
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
1/1994
2/1994
3/1994
4/1994
5/1994
6/1994
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
1/2001
2/2001
3/2001
4/2001
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