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YMPÄRISTÖVIRASTO TEKI KYSELYN
Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti keväällä 1996 Oulussa
toimivien rakennusalan yritysten ympäristöasioiden hoitoa asiakyselyllä. Ympäristölautakunta ja sen alainen ympäristövirasto valvoo
mm. jäte-, melu-, kemikaali- ja ilmansuojelulakien määräysten noudattamista. Kysely on eräs valvonnan muoto ja sillä saatua tietoa
voidaan käyttää hyödyksi viranomaisvalvonnassa.
Kyselyllä haluttiin kiinnittää yrittäjien huomiota ympäristöasioiden hyvään hoitoon. Lisäksi kysymysten oli tarkoitus toimia alkuna
ja runkona kehitettäessä yrityksen ympäristöasioiden hoidon toimintasuunnitelmaa.

KYSELYN TULOKSET
Oulussa toimiville rakennusalan yrittäjille lähetettiin vuoden 1996
maaliskuussa kysely toimipaikan ympäristöasioiden hoidosta. Kysely
lähetettiin 103 yritykseen, joista 82 oli talonrakennus- ja 21 maarakennusyrityksiä. Määräaikaan mennessä vastauksen palautti 27 rakennusalan yritystä ja vastausprosentiksi muodostui 26.
Kyselyyn vastanneista hiukan yli puolet ilmoitti tekevänsä maarakennustöitä ja lähes puolet purkutöitä.
Toimipaikoista
*33 %
*37 %
*41 %
*33 %
*52 %
*22 %
*33 %
*11 %
*15 %
*26 %

tekee uudisrakentamista
tekee korjausrakentamista
tekee purkutöitä
tekee perustustöitä
tekee maarakennustöitä
tekee kalliorakennustöitä
tekee kunnallisteknisiä töitä
tekee räjäytystöitä
tekee maalaustöitä
tekee muita töitä (asbesti-, silta- ja satamarakennustyöt mm.).

Ympäristönsuojelu ja ympäristöasioiden hoito
Toimipaikoista peräti 81 % katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja
lähiympäristöön.
Toimipaikoista
*70 %
*63 %
*56 %
*11 %
*11 %
töhaitoiksi.

ilmoitti
ilmoitti
ilmoitti
ilmoitti
ilmoitti

melua
pölyä
tärinää
päästöjä ilmaan
päästöjä maaperään aiheuttamikseen ympäris-
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Ympäristöasioiden hoitoon yleisellä tasolla oli vastausten mukaan
kiinnitetty huomiota 63 %:ssa toimipaikoista ja peräti 93 % toimipaikoista ilmoitti pitävänsä pihaympäristönsä siistinä. Siisteyttä
ylläpidettiin lähinnä tarpeetonta varastointia väIttämällä.
Toiminnasta aiheutuviin mahdollisiin ympäristöhaittoihin ilmoitti
varautuneensa 56 % toimipaikoista. Esimerkkeinä mahdollisista ympäristöhaitoista sekä niiden ehkäisemisestä mainittakoon maarakennustöissä koneiden rikkoutuessa tapahtuvat öljyvuodot, joita pyritään
estämään lähinnä koneiden säännöllisellä huollolla. Meluhaittoja
aiheuttavat työt pyritään keskittämään yhtäjaksoiseksi ja lyhytaikaiseksi. Yksi yritys ilmoitti varautuneensa ympäristöhaittoihin
"terveellä maalaisjärjellä".
Neljällä (15 %) kyselyyn vastanneista toimipaikoista oli noudatettavanaan jo valmis laatujärjestelmä. Runsaalla 40 %:lla oli laatujärjestelmä teossa tai ilmoitti sen olevan ajankohtainen lähitulevaisuudessa.
Jätehuolto
Työmaalla syntyvät jätteet ja niiden toimittaminen kuljetukseen ja
käsittelyyn kuuluivat yleisesti vastaavan työnjohtajan, ja pienemmillä rakennustyömailla työpäällikön, toimenkuvaan. Jos rakentaminen tehdään aliurakkana, jätehuollosta vastaa yleensä pääurakoitsija.
Toimipaikassa muodostuvien jätteiden laatua selvitettiin ympäristöviraston laatiman jäteluettelon avulla. Samalla kysyttiin, mihin
jätteet viedään. Jäteluetteloon oli koottu yleisimmät rakennusalalla muodostuvat jätteet.
Seuraavassa on esitetty osa jätehuoltoa koskevista kysymyksistä ja
toimipaikkojen antamien vastausten osuudet:
KYLLÄ

EI

1. Onko ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?

56 %

44 %

2. Lajitellaanko työmaalla syntyvät jätteet?

93 %

7 %

3. Onko henkilöstöä opastettu jätteiden käsittelyssä?

70 %

30 %

4. Onko suunnitelmia jätteiden maaran vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi?

44 %

56 %
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Rakennustoiminnassa ongelmajätteitä syntyy paaasiassa käytettävien
koneiden huollon yhteydessä. Tuolloin yleisin ongelmajäte on jäteöljy. Varsinaisesta rakennustoiminnasta jää ongelmajätteinä käsiteltäviksi maali-, lakka- ja liimajätettä. Purku- ja saneerauskohteissa jää vähäisiä määriä ongelmajätteiksi katsottavia loisteputkia.
Jätelain (1072/1993) mukaan
mm. "ongelmajätteen tuottajan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn, varastoidun tai välivarastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta myös sen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämis- tai
käsittelytavasta";
"jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ja ongelmajätteen ammattimaiseen keräämistoimintaan sekä asetuksella tarkemmin säädettävään muuhun jätehuollon kannalta merkitykselliseen toimintaan on oltava
lupa (jätelupa)".
Öljyisiä ongelmajätteitä otetaan vastaan Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueella, josta ne määräajoin toimitetaan ongelmajätelaitokselle.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 2/3 ilmoitti, että ongelmajätteitä syntyy toiminnasta. Vain vajaa puolet näistä ilmoitti pitävänsä ongelmajätekirjanpitoa. Ongelmajätteen tuottajista kolmannes
ilmoitti vievänsä ko. jätteet joko itse yksityishenkilönä tai toimipaikkana Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle. Vastauksista
ei käy ilmi, päätyvätkö kyseiset ongelmajätteet jätteidenkäsittelyalueen ongelmajätevarastoon vai sekajätteiden joukkoon. Runsaalla
60 %:lla toimiapaikoista oli asianmukainen ongelmajätteiden vastaanottaja. Ongelmajätteeksi luettavaa asbestijätettä muodostuu viidellä toimipaikalla. Asbestipurkutyön suorittaa pääsääntöisesti asbestipurku-urakoitsija, joka toimittaa jätteen Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle erityisjätteenä haudattavaksi.
Rakennusalalla syntyvistä hyötyjätteistä yleisimmät olivat ylijäämämaa, puhdas puuaines sekä metalliromu. Tosin useat toimi paikat
ilmoittivat syntyvän melkein kaikkia muitakin jäteluettelossa
esiintyneitä hyötyjätejakeita, kuten asfalttia, vaneria, lastulevyä, liimapuuta, kyllästettyä puuta, kipsilevyjätettä, mineraalivillaa, tiiltä, betonia ja muovia.
Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten (voimaan 1.5.1995) mukaan:
mm. "Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja kerättävä erikseen seuraavasti:
*ylijäämämaa
*puhdas puuaines
*metalli
*pahvi
*asfaltti
*muu hyötykäyttöön soveltuva jäte
*sekaj äte" .
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Kyselyyn vastanneet ilmoittivat ylijäämämaan päätyvän joko Oulun
kaupungin jätteidenkäsittelyalueen tai Tielaitoksen läjitysalueille
ja romumetallin romuliikkeisiin. Puhdas puuaines käytetään polttopuuna tai otetaan muuten uudelleenkäyttöön. Muut hyötyjätteet päätyvät pääsääntöisesti Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle.
Vastauksista ei käy kuitenkaan ilmi päätyvätkö emo jätteet jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätekeräykseen vai sekajätteisiin.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa kyselyyn vastanneista 27
toimipaikasta pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristöasiat. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä pihaympäristön siisteyttä pidettiin tärkeänä.
Peräti 81 % vastanneista katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja lähiympäristöön. Haitat olivat pääasiassa melu, pöly ja tärinä.
Toimipaikkakohtainen laatujärjestelmä oli jo käytössä neljällä toimipaikalla. Kiinnostus ja tarve laatujärjestelmän laatimiseen oli
merkittävä, sillä yksitoista toimipaikkaa ilmoitti laatujärjestelmän olevan joko teossa tai ajankohtainen aivan lähitulevaisuudessa.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 2/3 ilmoitti toiminnassaan
muodostuvan ongelmajätteitä. Ongelmajätteet olivat pääasiassa jäteöljyjä sekä liuotin-, maali- ja lakkajätettä.
Useimmissa toimipaikoissa syntyi hyvin useanlaisia rakennusalan
hyötyjätejakeita. Näistä ylijäämämaa, puhdas puu sekä metalliromu
pääsääntöisesti päätyivät varsinaiseen uudelleenkäyttöön. Muut hyötyjätteet päätyivät useimmiten Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle. Vastauksista ei käy ilmi päätyvätkö jätteet jätteidenkäsittelyalueella sekajätteisiin vai hyötyjätekeräykseen.
Tämän työn yhteydessä ympäristövirasto laati "Rakennustyömaan jätehuolto-opas 1996" -oppaan, joka lähetettiin toukokuussa kaikille
niille noin 100 oululaiselle rakennusalan yritykselle, joille nyt
kyseenä oleva kysely oli kohdistettu. Oppaassa on esitetty yleisimmät rakennustyömailla syntyvät jätejakeet ja niiden vastaanottopisteitä Oulussa.
Rakennusalalla jätteiden määrät ovat suuria ja rakennusalan erilliskerättyjen hyötyjätejakeiden vastaanottajia on niukasti. Kuitenkin erilliskerätyn jätejakeen jätteenkäsittelymaksu on yleensä pienempi kuin sekajätteen käsittelymaksu. Tiettyjen rakennusalan jätejakeiden lajitteluvelvoite on sisällytetty myös Oulun kaupungissa
voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin. Ympäristöministeriö on
laatinut ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi rakennus- ja purkujätteiden lajittelusta ja hyödyntämisestä.

Liitteet -Tiedustelu ympäristöasioiden hoidosta yrityksessänne
-Rakennustyömaan jätehuolto-opas 1996

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

puh.
(981) 3144 411
telefn" (981) 3144 425

1.3.1996

TIEDUSTELU YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE
YRITyS:

_

OSOITE:

_

PUHELIN:

_

1. Mitä töitä yrityksessänne tehdään?

o uudisrakentamista
o kOljausrakentamista
o purkutöitä
o perustustöitä
Omaarakentamista
o kalliorakentamista
o kunnallisteknisiä töitä
o räjäytystöitä
oo maalaustöitä
muuta, mitä?

- - - - - - r-m' I v

(1995)
r-m' I v (1995)
- - - - - - - r - m ' Iv (1995)

_

2. Kuka yrityksenne henkilökunnasta vastaa työl1lOalla syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta
eteenpäin? (työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, joku muu)

3. Lajitellaanko työmaalla syntyvät jätteet?

o

o

ei
kyllä
miten?

4. Onko yrityksessänne ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?

o
o

ei
kyllä

5. Onko henkilöstöä opastettu jätteiden käsittelyssä?

o
o

ei

kyllä
miten?

6. Mitä jätteitä toiminnastanne syntyy ja minne ne viedään? (Merkitkää rasti tarvittaessa.) Jos syntyvä
jäte puuttuu listalta, voitte lisätä sen luetteloon.

Jiitteen laatu/nimi

J1.astita

Kuka vie, minne?
..

ylijäämämaa
paperi, pahvi
metalliromu
asfaltti
lasijäte
puhdas puuaines
sahanpum, kutterinpum
vaneri, lastulevy, liimapuut
kyllästetty puu
kipsilevyjäte
mineraalivilla
tiili, !aasti
betoni
styrox
pvc-muovi (esim. putket, letkut, muovimatot ja -tapetit)
muut muovit
polyuretaani
asbestijäte
maali-, lakka- ja liimajätteet, liuottimet
öljyt, öljyiset jätteet

7. Jos ongelmajätteitä syntyy, pidetäänkö niistä kirjaa?

o
o

eI

kyllä

8. Onko yrityksessänne suunnitelmia jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi?

9. Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu lähiympäristöön?

o

o
o
o
o
oo

melu
tärinä
pöly
päästöjä vesiin
päästöjä ilmaan
päästöjä maaperään
muuta, mitä?

_

10. Miten yrityksessänne on varauduttu omasta toiminnasta mahdollisesti aiheutuviin ympäristöhaittoihin ?

11. Miten yrityksessänne on huomioitu pihaympäristön ja erityisesti "takapihan" siisteys?

12. Onko yrityksessänne kiinnitetty huomiota ympäristöasioiden hoitoon tai onko ajatuksia niiden
parantamiseksi pitkällä aikavälillä?

13. Onko yrityksessänne käytössä laatujärjestelmää?

D
D

eI

kyllä

14. Onko laatujärjestelmäu laatiminen ajankohtaista lähitulevaisuudessa?

D
D

eI

kyllä
milloin?

_

YHTEYSHENKILÖ, johon viranomainen voi ottaa yhteyttä edellä esitetyissä ja muissa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa:

Nimi:

_

Puhelin:

_

Vastaajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

päiväys

a11ekiIjoitus

nimenselvennys
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RAKENNUSJÄTTEIDEN LAJITTELUVELVOITTEET
Jätelain (1072/1993) tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä ehkäisemällä jätteiden syntyä j a haitallisuutta sekä edistämällä hyötykäyttÖä.
Jätelain nojalla kunnat voivat antaa paikallisia yleisiä jätehuoltomääräyksiä koskien mm. jätehuollon järjestämistä, jätteistä terveydelle
tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemistä sekä jätehuollon valvontaa.
Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.5.1995.
Niiden mukaan rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja kerättävä erikseen seuraavasti:
* ylijäämämaa
* puhdas puuaines
* metalli
* pahvi
* asfaltti
* muu hyötykäyttöön soveltuvajäte
* sekajäte.
Lajittelua helpottaa, kun
* keräilyvälineissä on selkeät opasteet
* laaditaan työmaakohtainen jätehuolto-ohje
* jätehuoltoa seurataan työmaapalavereissa
* lajittelusta sovitaan etukäteen aliurakoitsijoiden ja
kuljetusliikkeiden kanssa.

Seuraavassa on esitetty rakennustyömaalla syntyviä jätejakeita ja niiden
vastaanottopisteitä Oulussa.
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1. YLIJÄÄMÄMAA
Kaivu- ja louhintatöistä peräisin oleva puhdas ylijäämämaa
tulee erottaa muusta jätteestä ja ohjata hyötykäyttöön.
Maa-ainesta otetaan vastaan Ruskon jätteidenkäsittelyalueella (Jouni Ojala, p. 9400 - 587 266) sekä Tielaitoksen Oulun tiepiirin (Paavo Holmi, p. 511 462) ja Oulun kaupungin
teknisen palvelukeskuksen (Harri Alakokkare, p. 3142 722)
osoittamissa kohteissa.

2. PUUTAVARA
Puutavarasta on erotettava puhdas puu ja ohjattava se
polttopuuksi tai muuhun hyötykäyttöön. Puhtaan puun voi
viedä veloituksetta Ruskon jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteeseen. Hyötykäyttöön kelpaamaton puu, esim. kylläStetty jätepuu tai betoniset muottilaudat, tulee viedä sekajätteenä kaatopaikalle. Risut, oksat ja muun tontinraivausjätteen voi viedä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle Oulun jätehuoltolaitoksen määräämin hinnoin.

3. PAHVI
Rakennustoiminnassa syntyvä pahvi on erotettava muusta
jätteestä ja toimitettava hyötykäyttöön. Kerättävän pahvin tulee olla puhdasta ja kuivaa. Pahvijätettä syntyy erityisesti
asuntojen sisätilojen varusteluvaiheessa, jolloin sen keräämisestä kannattaa sopia jätteenkuljetusliikkeen tai pahvia keräävän yrityksen kanssa. Pahvia vastaanotetaan myös Ruskon
jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteessä veloituksetta.

------~--------

---
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4. PAPERI
Rakennustyömaalla syntyvä keräyskelpoinen paperijäte tulee
toimittaa hyötykäyttöön. Keräyksestä tulee sopia jätteenkuljetusliikkeen tai paperia keräävän yrityksen kanssa. Paperin voi
viedä myös Ruskon jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteeseen
. veloituksetta.

5. METALLIT
Rakennustoiminnasta syntyvä metalliromu on erotettava
muusta jätteestä ja ohjattava hyötykäyttöön. Paikalliset romuliikkeet ostavat puhdasta metallijätettä, esim. harjaterästä,
kattopeltiä, alumiinilistoja, teräsputkia ja puhtaita, tyhjiä
tynnyreitä. Metallijätteen voi toimittaa myös Ruskon jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteeseen ilman käsittelymaksua.

6. MUOVIT
Muovia voi viedä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle Oulun jätehuoltolaitoksen määräämin hinnoin. Keräykseen ei kelpaa PVCmuovi (esim. salaoja-, vesi- ja viemäriputket, vesi- ja paineilmaletkut, muovimatot ja -tapetit, sähköasennusputket), joka on
vietävä sekajätteenä kaatopaikalle.

7. LASI
Puhtaan lasin, värillisen tai värittömän, voi viedä Ruskon jätteidenkäsittelyalueen lasinkeräyspisteeseen Oulun jätehuoltolaitoksen määräämin hinnoin.
Myös tasolasia otetaan vastaan maksusta. Tasolasit on tuotava jätteidenkäsittelyalueelle omina kuorminaan siten, että niissä
ei ole muuta lasia eikä muita materiaaleja.
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8. STYROX
Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle on valmisteilla vastaanottopiste, jonne styroxjätteen voi tuoda maksutta joko pussitettuna
tai lavalle kerättynä. Styroxjäte tullaan palauttamaan tehtaalle
uudelleenkäytettäväksi.

9. ASFALTTI
Asfalttijäte on erotettava muusta jätteestä ja ohjattava hyötykäyttöön. Asfalttijätteen voi viedä myös Ruskon jätteidenkäsittelyalueen asfaltinvarastointialueelle. Asfalttijätteestä ei peritä
jätteenkäsittelymaksua.

10. KUTTERINPURU, SAHANPURU
Purujätteen voi viedä veloituksetta Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle kompostoinnissa käytettäväksi.

11. EHJÄT YLIJAANEET RAKENNUSMATERIAALIT, SANEERAUSJÄTTEET
Hyväkuntoiset rakennusmateriaalit purku- ja saneeraustyömailta sekä ylijääneet tarpeettomat rakennustarvikkeet voi tarjota halukkaille talteenotettavaksi tai ohjata kierrätykseen (s. 7).
Kysyttyjä kierrätettäviä tarvikkeita ovat mm.
* laatat, tiilet
* rakennuslevyt
* vajaat laasti- ja sementtisäkit
* lavuaarit, WC-istuimet
* ikkunat, ovet
* muut hyväkuntoiset saneeraus- ja purkutyömaiden
jätteet
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12. ASBESTI
Asbestia sisältävä jäte on erityiskäsiteltävää jätettä. Purkukohteista tulee kartoittaa ja poistaa asbestia sisältävät rakenteet.
Purkutyöt tulee teettää työsuojelupiirin hyväksymällä asbestipurkuyrityksellä, jonka tulee huolehtia asbestin toimittamisesta
kaatopaikalle. Asbestia ei saa sekoittaa muuhun kaatopaikkajätteeseen vaan se on vietävä kaatopaikalle omana kuormanaan.
Asbestijätteen viennistä tulee ilmoittaa etukäteen jätteidenkäsittelyalueen henkilökunnalle.

13. ONGELMAJÄTTEET
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa kaatopaikkajätteeseen, vaan ne
on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan tai keräyspaikkoihin (kts. s. 7).
Ongelmajätteitä ovat mm.
* jäteöljy, öljyiset jätteet
* liuottimet, liuottimia sisältävät jätteet
* maali-, lakka- ja liimajätteet (vajaat astiat)
* liuotinpohjaiset tiivistemassat
* romuakut
* loisteputket.
Ongelmajätteistä tulee pitää ongelmajätekirjanpitoa, jonka tulee
olla jätehuoltoa valvovan viranomaisen nähtävillä tarvittaessa.
Ruskon jätteidenkäsittelyalueella otetaan vastaan ongelmajätteistä vain jäteöljyä j a öljyisiä jätteitä.

14. LVIS-ASENNUSJÄTTEET
LVIS-asennuksista ylijääneet muoviputken kappaleet sekä kaapelien kuorijätteet sisältävät PVC-muovia, joten ne tulee viedä
kaatopaikalle sekajätteenä. Metalliputket sekä kaapelien sisältämä kupari kannattaa erotella ja viedä romuliikkeisiin. Pakkausmateriaalina käytettävä pahvi tulee ohjata keräykseen (kts.
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kohta 3). LVI-putkien eristämisestä ylijäävä mineraalivilla sekä
PVC-muovilla päällystetty eriste tulee viedä kaatopaikalle sekajätteenä. Saneeraus- ja huoltokohteista jäävät loisteputket
ovat ongelmajätettä (kts. kohta 13).

15. MAALAUS- JA SISUSTUSJÄTTEET
Maalaustöiden jätteet kuten maalit, lakka- ja liimajätteet, liuottimet, tiivistemassat sekä vajaat emo jätteitä sisältävät astiat
ovat ongelmajätteitä, jotka on toimitettava asianmukaisen luvan
omaavaan käsittelypaikkaan (kts. s. 7). Tyhjät, täysin kuivat
maaliastiat eivät ole ongelmajätettä.
Useat muovimatot ja -tapetit sisältävät PVC-muovia, joten ne
tulee viedä kaatopaikalle sekajätteenä samoin kuin käyttökelvottomat vaneri- ja lastulevyjen ja liimapuiden kappaleet. Ylijääneet käyttökelpoiset materiaalit voi ohjata kierrätykseen (kts.
s.7)

16. SEKAJÄTE
Hyötykäyttöön kelpaamaton rakennus- ja purkujäte toimitetaan
Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle. Uudisrakentamisen ja rakennuspurkutöiden jätteistä peritään Oulun jätehuoltolaitoksen
määräämäjätteenkäsittelyn hinta. Sekajätteitä ovat mm.
* eristevillan kappaleet
* PVC-muovia Sisältävät jätteet
* kyllästetty puujäte, betoniset laudat ym. poltettavaksi
tai muuhun hyötykäyttöön kelpaamaton puujäte
* vaneri-, lastulevy- ja liimapuujäte
* hyötykäyttöön kelpaamaton kiviainespohjainen rakennusjäte (esim. purkukohteiden tiili- ja betonijäte)
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JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKKOJA JA LISÄTIETOJA:
Ruskon jätteidenkäsittelyalue
* Ruskonniityntie, jätehuoltomestari Jouni Ojala, p. 9400 - 587 266
* Aukioloajat: ma - pe 7 - 20, la 9 - 12
Kierrätyskeskukset
* Oulun kaupungin kierrätyskeskus, Paakakatu 2/Toppila,
työnjohtaja Juho Raitio, p. 3142 588
* Ympäristöpaja, KoIjaamontie 2/Välivainio, p. 342 466

*

NEUVONTA: kierrätysneuvoja Raija Hyvärinen, p. 3142 552
suunnittelija Ilona Suppanen, p. 3142 542

Maa-aines

*
*
*

Ouhm kaupungin tekninen palvelukeskus, Harri Alakokkare, p. 3142 722
Ruskonjätteidenkäsittelyallle, Jouni Ojala, p. 9400-587266
Tielaitoksen Oullm tiepiiri, Paavo HoImi p. 511 462

Ongelmajätteet
* Tietoa ongelmajätteiden käsitte1yluvan omaavista paikoista saa Ollhm
kaupungin jätehuoltolaitokselta, p. 3142 552 sekä Ollhm kaupungin ympäristövirastosta, p. 3144 411.
Jätteenkuljetusliikkeet
* Haunmjäteauto Ay, p. 5542555
* Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5400 512, 5400 044
* Jätehuolto Matti Nuojua Oy, p. 5568 549
* Kempeleen Jätekuljetus Ky, p. 515 310, 515 305
* Kuljetusliike V-P Hiltunen, p. 5573263
* Oulun Autokuljetus Oy, p. 8833 111
* SR-Kiinteistöhuolto Ky, p. 5409 500
* Säkkiväline Puhtaanapito Oy, p. 5500 111

LISÄTIEDOT:

*

Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori, p. 3144 464

