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1. JOHDANTO
1.1 Yhdyskuntajäte ja kotitaloudet

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). Kotitalouksien jätteiden osuus yhdyskuntajätteistä
on puolestaan 40 %. Pienestä määrästään huolimatta tämän jäteosan tarkkailu on tärkeää,
sillä sen syntyä ja käsittelyä on hankalaa valvoa ja kuitenkin mahdollista muuttaa.
Kotitalousjätteen määrään ja laatuun vaikuttavat hyvin paljon kulutustottumukset, joiden
muuttaminen on kiinni kuluttajasta itsestään. Yksi suurimmista huolenaiheista nykyään on
luonnonresurssien riittävyys. Ympäristötietoisuutta parantamalla ja asenteita muuttamalla
voidaan kuitenkin ohjata jätevirtojen suuntaa ja syntyä. Kotitalouksien kulutustottumukset
vaikuttavat myös teollisuusj ätteen syntyyn, koska suuri osa jätteistä aiheutuu kulutustavaroiden teollisesta tuottamisesta. Syntyvien jätteiden osalta olennaista on hyötykäytön tehostaminen sekä ympäristölle ja terveydelle haitaton jätehuolto.
Tämän kartoituksen tarkoituksena oli selvittää miten jätteiden tuottajat noudattavat Oulun
kaupungin jätehuoltomääräyksiä asuinkiinteistöillä. Selvitys on osa Oulun kaupungin ympäristöviraston tekemää jätehuollon viranomaisvalvontatyötä. Kartoituksen toteutuksesta ja
raportoinnista vastaa työharjoittelija Kreetta Mäkelä. Työn on ohjannut ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti Oulun kaupungin ympäristövirastosta.

2. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
2.1 Jätehuoltomääräyksien uudistuminen

Vuonna 1996 julkaistiin Pohjois-Pohjanmaan alueellinen jätehuoltosuunnitelma, joka esitteli jäteasian neuvottelukunnan asettamien valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta PohjoisPohjanmaan alueelliset tavoitteet jätteen käsittelyssä ja määrissä sekä keinoja tavoitteiden
toteuttamiseen. Vuonna 1998 Suomen Kuntaliiton tekemä jätehuoltokysely tarkasteli jätehuollon yleistä kehittymisvauhtia kunnallisessa jätehuollossa.
Vuonna 1998 ilmestyneessä "Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2005" esiteltiin jätehuollon valtakunnalliset tavoitteet ja keinoja niiden toteuttamiseksi. Näistä tavoitteista yhdyskuntajätteen osalta tärkeimmät olivat jätteen hyödyntämisasteen nostaminen 50
% vuoteen 2000 ja 70 % vuoteen 2005 mennessä, jätteiden synnyn vähentäminen, jätteentuottajan vastuun korostaminen, jätehuoltoinformaation laadun ja saatavuuden parantaminen, jätehuollollinen yhteistyö kuntien välillä sekä muuten hyödyntämiskelvottoman jätteen käytön lisääminen energiantuotannossa.
Oulun jätteentuoton jatkuva kasvaminen muuttovoiton myötä vaati tarkempia jätehuoltomääräyksiä, jotta valtakunnalliset ja alueelliset jätehuollolliset tavoitteet saavutettaisiin.
Näiden tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 1995 voimaan tulleiden Oulun
kaupungin jätehuoltomääräyksien uusiminen käynnistyi vuonna 1999. Uudet jätehuoltomääräykset tehtiin yhteistyössä Oulun ympäristökuntien kanssa.
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Oulun kaupungin vuonna 1997 ilmestyneen "Kestävän kehityksen politiikan" mukaan
"jätehuoltomääräyksillä edistetään jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä sekä vähennetään
kaatopaikkajätteen määrää ja jätteistä aiheutuvia haittoja". "Kestävän kehityksen politiikassa" mainitaan myös seudullisen yhteistyön edut ja tavoite asukkaiden ympäristötietouden parantaminen kaikkiaan neuvonnalla ja tiedotuksella. Kestävän kehityksen vuoden
2000 seurantaraportissa todetaan uusista jätehuoltomääräyksistä tiedottamisen olleen tehokasta. Jo vuoden 2000 aikana biojätettä kerättiin 20 % edellisvuotta enemmän eli yhteensä
lähes 4477 tonnia. Eri jätejakeiden keräily on synnyttänyt Oulun alueelle myös uusia hyötyjätteenkäsittely-yrityksiä, joiden tietotaito on korkeatasoista kansainvälisilläkin mittareilla mitattuna.
2.2 Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset

Oulun kaupungissa ovat voimassa jätelain 17 §:n nojalla annetut jätehuoltomääräykset,
jotka ovat tulleet voimaan 1.5.2000. Jätehuoltomääräykset tukevat kestävää kehitystä ja
valtakunnallisia jätetavoitteita pyrkimällä jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämiseen. Hyöty-, seka- ja ongelmajätteet on kerättävä erikseen sekä pyrittävä hyödyntämään
ne ensisijaisesti aineina ja toissijaisesti energiana.
Hyötyjätteiden kiinteistökohtaisia erilliskeräysvelvollisuuksia on nykyisissä jätehuoltomääräyksissä laajennettu entisestään edellisiin määräyksiin verrattuna. Määräyksien mukaan 4-9 huoneiston kiinteistöllä tulee olla sekajäteastian lisäksi keräysastiat biojätteelle ja
paperille. Vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä tulee edellisten lisäksi olla järjestetty keräys keräyskartongille, johon kuuluvat pahvi sekä neste- ja kotelopakkaukset. Myös pienemmät asuinkiinteistöt velvoitetaan hoitamaan hyötyjätteiden lajittelu syntypaikalla ja
toimittamaan hyötyjätejakeet aluekeräyspisteisiin sekä kompostoimaan biojäte mahdollisuuksien mukaan.
Eri jätejakeilla on erikseen määrätyt osittain vuodenaikasidonnaiset tyhjennysvälit, joihin
ei näissä tarkastuksissa kiinnitetty huomiota. Jätteenkeruuastioista, -paikoista ja -tiloista on
annettu erillisiä määräyksiä, joita käsitellään tässä raportissa edempänä. Oulun kaupungin
ympäristöviraston Jätehuoltotietoa kotitalouksille -ohje, johon on kerätty keskeisimmät
kotitalouksia koskevat jätehuoltomääräykset sekä jätteiden lajitteluohjeet ovat raportin
liitteinä (liitteet 1 ja 2).

3. SELVITYKSEN TOTEUTUS

Raportin tiedot on kerätty tutkimalla 218 kiinteistön jätteenkeruupisteet maaliskuun 2001
aikana. Näistä 17 on 4-9 ja 201 vähintään 10 asunnon kiinteistöä. Kartoituksessa ei ollut
mukana 1-3 asunnon kiinteistöjä, sillä yksityisten henkilöiden jätteenlajittelua ekopisteisiin
on mahdotonta tarkastaa tämän tyyppisellä selvityksellä.
Tarkastukset suoritettiin käymällä henkilökohtaisesti kiinteistöjen jätteenkeruupisteissä.
Jätteenkeruupaikoista tutkittiin niiden suojaus, koko ja siisteys. Jäteastioista tarkastettiin
niiden siisteys, lukumäärä ja merkinnät. Astioista tutkittiin lajittelun onnistuminen.
Tietomäärän tarkastelun helpottamiseksi Oulun kaupunki jaettiin 12 alueeseen. Asukasmäärän mukaan kultakin alueelta tarkastettiin yksi asuinkiinteistö 500 asukasta kohden.
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Tarkastuskohteet valittiin sattumanvaraisesti alueiden eri puolilta. Luettelo alueista ja tarkastetut kohteet kartalla esitettyinä ovat raportin liitteinä (liitteet 3 ja 4).

4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU

Tulokset kerättiin jokaisessa paikassa lomakkeelle, joka on raportin liitteenä 5. Tulosten
tarkastelu on tehty joko jätteiden keruupisteittäin tai jätejakeittain riippuen esitystavan tarkoituksenmukaisuudesta. Tuloksissa on tarkasteltu jätehuoltomääräyksien noudattamista,
jätteenkeruutilojen ja jätteenkeräysastioiden kuntoa ja eri jakeiden lajittelun onnistumista.
4.1 Jätehuoltomääräyksien noudattaminen

Tarkastetuista kiinteistöistä 190 (87 %) noudatti kaikkia kiinteistökohtaisia erilliskeräystä
koskevia määräyksiä eli kiinteistöllä oli astiat määräysten mukaisesti eri jakeille. Isännöitsijät ja taloyhtiöt olivat siis olleet tietoisia jätehuoltomääräyksistä. Eniten puutteita oli astioiden merkinnöissä. Joissain tapauksissa puutteet tai virheelliset merkinnät aiheuttivat esimerkiksi sekajätteen laittoa hiekka-astiaan tai kartonkipakkausten laittoa biojäteastiaan.
Ongelmana onkin asukkaiden lajitteluinto ja -asenne.
Tarkasteltaessa eroja erilliskeräyksen järjestämisessä ja lajittelun onnistumisessa eri alueiden välillä havaittiin, ettei alueiden välillä ole suuri eroja. Vaikka alueet ovat hyvin erityyppisiä, niin kaikilta alueilta löytyi sekä hyvin että huonosti lajittelevia kiinteistöjä. Yksittäisiä jätejakeita kerättiin kaikilla alueilla yli 90-prosenttisesti, sillä puutteellisesti lajittelevasta kiinteistöstä puuttui yleisimmin vain yhden jätejakeen astia.
4.2 Jätteenkeruupisteet

Jätehuoltomääräyksien mukaan jäteastioiden pitää sijaita siten, että ne pystytään helposti
tyhjentämään jäteautoon. Myös keruupisteen teknisistä yksityiskohdista on annettu määräyksiä, joita tässä kartoituksessa ei kuitenkaan huomioitu. Sen sijaan huomio suunnattiin
käyttäjien kannalta tärkeisiin määräyksiin, kuten jätteenkeruupisteen kuntoon, siisteyteen
ja ohjeiden selvyyteen.
Osa kiinteistöistä on tarkastelussa mukana kahteen kertaan, kun jäteastiat olivat selvästi
kahdessa erilaisessa ja erillisessä keruupisteessä. Jätteenkeruupisteitä on yhteensä 222.
Jätteenkeruupisteistä oli katoksellisia 101 (45 %), aitauksellisia 53 (24 %) ja muuten, esimerkiksi istutuksilla tai aidalla yhdeltä puolelta suojattuja 37 (17 %). Mitään suojaa ei
ollut 31 kiinteistön keruupisteillä (14 %). Kaikkien jätejakeiden lajitteluohjeet olivat näkyvillä 53 kiinteistön keruupisteessä (24 %). Yleensä lajitteluohje oli näkyvillä sellaisessa
kiinteistössä, jossa astiat olivat muutenkin merkitty hyvin. Tarkastuksissa tuli kuitenkin
ilmi, että lajitteluohjeet eivät juurikaan vaikuttaneet keräyspisteen siisteyteen ja lajittelun
onnistumiseen. Edes selvä taloyhtiön kielto esimerkiksi huonekalujen jättämisestä keruupisteisiin ei estänyt asukkaita toimimasta näin.
Taulukko 1. Jätteenkeruupisteiden suojaustyypit ja yleiset ohjeet.

Katos
101 (45 %)

Aitaus
53 (24 %)

Muu suoia
37 (17%)

Suoiaamaton
31 (14 %)

Näkyvä yleisohie
53 (24 %)
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Jätteenkerullpisteen ja astioiden riillävyys

Jäteastioiden riittävyys arvioitiin hyväksi 185 kiinteistössä (85 %). Yleisimmin sekajäteastioita oli liikaa varsinkin vanhemmissa, isoissa kerrostaloyhtiöissä, jotka eivät ole poistaneet uusien määräyksien myötä ylimääräisiksi käyneitä sekajäteastioita. Keräyskartonkiastioista oli usein pulaa, erityisesti runsaan muuttoliikkeen kohteena olevissa vuokrataloissa.
Suurimpien kerrostaloalueiden jätekatokset olivat usein mammuttimaisia ja astiat likaisia
ja riittämättömiä, koska lajittelussa oli selkeitä puutteita.
Riittävyyden on tässä kartoituksessa katsottu olevan hyvä silloin, kun jäteastiat eivät pursua yli eikä toisaalta tyhjiä jäteastioita ole hyödyttömän paljon kiinteistön arvioituun asukasmäärän nähden. Taloyhtiö tai isännöitsijä päättää jäteastioiden määrästä.
Jos kiinteistöllä oli vanha jätekatos tai aitaus, se oli yleensä osoittautunut uusien määräysten voimaan tultua liian pieneksi, eli yksi tai useampi jäteastia oli jouduttu sijoittamaan sen
ulkopuolelle. Yleinen ratkaisumalli on kääntää ainakin osa jäteastioista sivuttain, jolloin
astioiden käyttö hankaloituu ja mahdolliset astian kyljessä olevat käyttöohjeet jäävät piiloon.
Uudisrakennuskohteissa oli uudet määräykset huomioon ottavat riittävän isot katokset tai
aitaukset, joiden käyttömukavuutta ei kuitenkaan usein oltu ajateltu tarpeeksi. Keruupisteet
oli täytetty jäteastioilla, joiden kunnosta ja merkinnöistä ei aina pidetä huolta. Pahimmissa
tapauksissa nimet puuttuvat ja huono valaistus estää astian tunnistamisen värin perusteella
tai ohjeiden lukemisen.
Jätteenkerllllpisteen siisteys

Keruupisteet olivat siistejä suurimassa osassa kiinteistöjä (70 %). Jätteenkeruupiste on
määritelty epäsiistiksi silloin, kun jätteenkeruualueen maastosta tai lattialta löytyy roskia
tai jätteitä, joiden poistaminen kuuluu jätteen haltijalle eli sen tuottaneelle asiakkaalle.
Tällaisia ovat esimerkiksi käytöstä poistetut kodinkoneet ja huonekalut. Näitä jätteitä
esiintyy erityisesti vanhojen kerrostalojen pihoilla remonttien yhteydessä, jolloin kaikki
remontoitavan asunnon tavarat heitetään yhdelle jätelavalle tai jätetään jätteenkeruupisteeseen.
Taulukko 2. Jätteenkeruupisteiden siisteys ja jäteasioiden riittävyys.
Siisti
153 (70 %)

Epäsiisti
65 (30 %)

Riittävä
185 (85 %)

Riittämätön
33 (15 %)

Jäteastioiden puhtaus

Jätehuoltomääräyksien mukaan jäteastian haltijan tulee huolehtia jäteastian puhtaudesta.
Jäteastian haltija on siis taloyhtiö tai isännöitsijä, olivatpa astiat sitten vuokrattuja tai omia.
Yleinen harhaluulo lienee, että jätehuoltofirma on automaattisesti vastuussa astioiden siisteydestä. Näin on kuitenkin vain silloin, kun jätehuoltofirman kanssa on tehty sopimus
astioiden huollosta. Useassa paikassa varsinkin biojäteastioiden puhtaus oli laiminlyöty.
Vastuuta astioiden siisteydestä huolehtimiseen ei ehkä ole määritelty riittävän tarkasti, eikä
tieto ole kulkenut jätehuoltofirmojen, asukkaiden ja isännöitsijöiden välillä.
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Taulukko 3. Jäteastioiden puhtaus astioittain (mukana kyseistä jätettä lajitelleet
kiinteistöt).

Astiat puhtaita
Astiat likaisia

Paperi
200 (96 %)
9 (4 %)

Biojäte
119 (57 %)
88 (43 %)

Keräyskartonki
159 (86 %)
26 (14 %)

Sekajäte
146 (67 %)
72 (33 %)

Kaikki
624 (76%)
195 (24 %)

Paperinkeräysastiat olivat jäteastioista puhtaimpia. Kotikeräyspaperi oli harvoin likaista tai
märkää, eikä tällaista paperia edes saa laittaa paperinkeräysastiaan. Sekajäteastian sijasta
likaista paperia löytyi kuitenkin myös aiheettomasti biojäteastioista ja keräyskartonkiastioista.
Biojäteastian puhtauteen vaikuttaa suurilta osin astian suojaaminen irtonaisilta jätteiltä.
Tähän tarkoitukseen paras on iso muovinen tai paperinen koko astian suojapussi, jota kuitenkin harvoin käytetään sen aiheuttamien lisäkustannusten vuoksi. Asukkaat olivat usein
neuvonnan ansioista pakannet biojätteet hyvin, vaikkakin pakkausmateriaalit eivät aina
olleetkaan oikeita. Vaikka pakkauspussit estävätkin astian likaantumisen, niiden hyöty
saavutetaan vasta sitten, kun kaikki biojätteet pakataan: irralliset ja erityisesti märät jätteet
sotkevat astian.
Kartonkiastiat olivat yleensä puhtaita. Poikkeustapauksissa likaisuus johtui astiaan laitetuista vääristä jätteistä tai puhdistamattomista pakkauksista. Yleisesti kartonkijätteet olivat
puhtaita, mutta joukossa olleet puhdistamattomat pakkaukset (muun muassa jäätelöpakkaukset) olivat todella sotkuisia.
4.3 Jätej akeet

Erillisten jätejakeiden keräystä tarkasteltiin kiinteistökohtaisesti. Jos kiinteistöllä oli useampia saman jakeen astioita, on niistä tehty yhteinen vertailu ja käytetty tätä tulosta. Esimerkiksi, jos kiinteistöllä on kolme biojäteastiaa, joista kaksi on likaisia, tulkitaan kaikkien
kiinteistön biojäteastioiden olevan likaisia. Astioiden merkintöjä ja lajittelun onnistuneisuutta ts. jakeen puhtautta on tarkasteltu jaekohtaisesti. Pienetkin määrät asiaankuulumattornia jätteitä on otettu huomioon. Astian merkinnöistä tarkastettiin oikea väri ja nimi sekä
lajitteluohjeet. Oikea väri voidaan osoittaa astian värin lisäksi riittävään suurella väritarraIla
4.3.1 Paperi
Paperinkeräysvelvoite on kaikilla kiinteistöillä, joissa on neljä tai useampia huoneistoja.
Paperia on kerätty Oulussa jo vuosia, joten sen keräysprosentti on tottumuksen ansiosta
korkea. Paperinkeräys on muun jätehuollon tapaan järjestetty yksityisten jätehuolto- ja
paperinkeräysfirmojen kautta. Tarkastetuista kiinteistöistä 209:llä (96 %) oli käytössään
paperinkeräysastia.
Astioiden koko ja määrä

Paperinkeräysastian tulee olla kannellinen ja puristinautoon sopiva tai syväkeräysastia.
Tarkastuksessa oli mukana 249 astiaa. Yleisimmin kiinteistön käytössä oli yksi 600 litran
keräysastia. Suurimmilla kerrostaloilla oli käytössä yleensä kaksi tai useampia 600 litran
astioita.
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Taulukko 4. Paperinkeräysastioiden koot ja määrät.
Koko
Kpl

2401
9 (4%)

3401
15 (6 %)

6001
224 (90 %)

Svväkerävsastia
1 (0%)

Astioiden merkinnät ja lajitteluohjeet
Paperinkeräysastian ohjeellinen väri on vihreä. Värin lisäksi astia tulee merkitä nimellä.
Oletettavasti pitkään jatkuneen keräyksen ansiosta nimen puuttuminen ei näyttänyt aiheuttavan ongelmia. Muutamissa tapauksissa paperinkeräysastiana käytettiin vanhaa sekajäteastiaa, jossa pahimmassa tapauksessa ei ollut edes nimeä.
Astioista löytyvät lajitteluohjeet on jaoteltu kolmeen ryhmään: ei lajitteluohjetta, suppea
lajitteluohje (esimerkiksi "ei pahvia", "ei likaista keräyspaperia") ja hyvä lajitteluohje.
Taulukko 5. Paperinkeräysasioiden merkinnät kiinteistöittäin (mukana paperia keräävät
kiinteistöt)
Merkinnät
Kpl

Oikea väri
205 (98 %)

Väärä väri
4(2%)

Oikea nimi
92 (45 %)

Nimi puuttuu
117 (55 %)

Taulukko 6. Paperinkeräysastioiden lajitteluohjeet kiinteistöittäin.
Laj itteluohi e
Kpl

Ei ohjetta
30 (14%)

Suppea ohie
156 (71 %)

Hyvä ohje
32 (15 %)

Jakeen puhtaus
Paperinkeräysastiaan voi laittaa kaiken postiluukusta tulevan ja siihen verrattavan paperin.
Likainen ja märkä paperi kuuluvat sekajätteeseen. Jae oli puhdasta 169 paperia lajittelevassa kiinteistössä (81 %). Yleisimmin puhtaan jakeen seassa oli lahja- tai käärepaperia,
muovia ja pahvia. Astioihin oli laitettu myös likaista paperia ja pehmeää paperia, kuten
nenäliinoj a tai talouspaperia.
4.3.2 Biojäte
Jokaisen neljän tai useamman huoneiston kiinteistön on erilliskerättävä biojäte tai halutessaan kompostoitava se. Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalolta. Esimerkiksi
kesäisin ei yhdestä seinästä tai aidannurkasta ole paljon apua, varsinkin jos biojäteastiat on
sijoitettu liian pienen katoksen ulkopuolelle. Biojätteen erilliskeräyksen oli järjestänyt 218
kiinteistöstä 207 (95 %).
Astioiden koko ja määrä
Biojäteastian tulee olla kannellinen, siirrettävä puristinautoon sopiva tai syväkeräysastia,
ellei biojätettä kompostoida kiinteistöllä. Kartoituksessa tarkastettiin yhteensä 258 astiaa.
Yleisimmin kiinteistöillä oli yksi muovinen 240 litran biojäteastia. Jotkut kiinteistöt huolehtivat itse biojätteen kompostoinnista. Tällöin kiinteistöllä oli yleensä kaksi puista kompostoria, joista yksi kerrallaan oli käytössä. Suurista kiinteistöistä moni käytti pientä syvä-
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keräysastiaa. Joissain suurissa kerrostaloissa oli käytössä useita muovisia biojäteastioita,
jotka aiheuttivat siisteys- ja hajuhaittoja.
Erillistä koko astian biojätepussia käytti kuusi kiinteistöä. Näistä viisi oli maatuvia paperisia pusseja, jotka eivät pitäneet kostetutta eivätkä siten suojanneet astiaa likaantumiselta,
jos sinne joutui märkiä jätteitä. Yksi pusseista oli maatuva muovipussi, joka suojasi astiaa
tehokkaasti myös märiltä jätteiltä. Syväkeräysastiaan kuuluu jo sen toiminnan vuoksi pussi,
ja näitä oli käytössä 19.
Taulukko 7. Biojäteastioiden koot ja määrät.
Koko
Kpl

240 l
214 (83 %)

Syväkeräysastia
19 (7 %)

Oma kompostori
25 (10 %)

Astioiden merkinnät ja lajitteluohjeet
Biojäteastian ohjeeIlinen väri on ruskea ja se tulee merkitä nimellä. Lajittelun onnistumisen
kannalta näytti riittävän, että joko nimi tai väri oli oikein merkitty. Ilmeisesti taloyhtiöt
ovat tiedottaneet asukkaita tehokkaasti biojätteen lajittelusta.
Taulukko 8. Biojäteastioiden merkinnät kiinteistöittäin (mukana lajittelevat kiinteistöt).
Merkinnät
Kpl

Oikea väri
182 (88 %)

Väärä väri
25 (12 %)

Oikea nimi
143 (69 %)

Nimi puuttuu
64 (31 %)

83 biojätettä lajitte!evan kiinteistön astioista löytyi lajitteluohje (40 %). Mikäli lajitteluohjeet oli kiinnitetty astiaan, ne olivat hyvät. Niissä kerrottiin kattavasti mitä astiaan saa laittaa ja mitä ei. Usein annettiin ohjeita myös biojätteen pakkaamisesta. Melko usein ohjeet
olivat kuitenkin raapiutumassa tai jo raapiutuneet näkymättömiin jätteenkeräysautojen kolhimina.
Jakeen puhtaus
Jae oli puhdas 139 biojätettä lajittelevassa kiinteistössä (67 %). Biojätteen erilliskeräys on
tiedostettu asukkaiden keskuudessa hyvin. Biojakeeseen saa laittaa poisheitettävän ruuan,
hedelmien ja vihannesten kuoret, perkuujätteet, porot suodatinpusseineen, pehmeät paperit,
puutarhajätteen ja kotieläinten häkkien siivousjätteet. Biojätteen seasta ei löytynyt sinne
kuulumattomia jätteitä muuten kuin väärien pakkausmateriaalien (esimerkiksi maatumattomat muovipussit ja kartonkipakkaukset) tai satunnaisten roskien mukana. Suurempi ongelma on haluttomuus lajitteluun, eli sekajäteastioista löytyi melkein poikkeuksetta myös
biojätettä. Ongelmana lienee myös väärän tiedon ja huhupuheiden liikkuminen biojätteen
jatkokäsittelyn osalta.
4.3.3 Keräyskartonki
Jokaisen vähintään 10 huoneiston kiinteistön tulee järjestää keräyskartongin erilliskeräys.
Keräyskartonkiin kuuluvat neste- ja kotelopakkaukset sekä pahvi. Pakkaukset pitää huuhdella, litistää ja sulloa sisäkkäin, jottei astia likaannu ja täyty liian nopeasti. 201 lajitteluvelvollisesta kiinteistöstä 185 (92 %) lajittelee keräyskartongin.

8 (11)

Astioiden koko ja määrä

Keräyskartonkiastian pitää olla kannellinen, siirrettävä, jäteautoon sopiva tai syväkeräysastia. Tarkastuksessa kartoitettiin yhteensä 206 astiaa tai muuta keräysvälinekokonaisuutta.
Taulukko 9. Keräyskartonkiastioiden koot.

Muu
25 (12 %)

600 l
181 (88 %)

Astiat olivat yleisimmin 600 litran muovisia astioita. 15 kiinteistössä oli järjestetty erillinen
keräys neste- ja kotelopakkauksille telineessä oleviin jätesäkkeihin, jossa pahvilIe on varattu paikka ylähyllylle tai rullakkoon. Näissä monikeräyspisteissä oli lisäksi mahdollisuus
lasin ja metallin lajitteluun. Syväkeräysastioita käytettiin varsinkin isoissa kerrostaloissa.
Astioiden merkinnät ja lajitteluohje

Keräyskartonkiastian ohjeeilinen väri on sininen ja nimen pitää olla näkyvillä. Keräyskartonkiastiat olivat yleisesti hyvin merkittyjä.
Taululdm 10. Keräyskartonkiastioiden merkinnät (mukana keräyskartonkia keräävät kiinteistöt)

Merkinnät
Kpl

Oikea väri
166 (90 %)

Väärä väri
19 (10 %)

Oikea nimi
155(84%)

Nimi puuttuu
30 (16 %)

Lajitteluohje löytyi 123 (66 %) keräyskartonkia lajittelevan kiinteistön astioista. Lajitteluohjeet olivat yleensä selvät, mutta pakkausohjeet puutteelliset tai huomaamattomat.
Yleensä keräyskartonkiastiat olivatkin täynnä litistämättömiä ja osin likaisia kartonkeja ja
pahveja. Monikeräyspisteissä ohjeet olivat poikkeuksetta puutteelliset ja epäselvät.
Jakeen puhtaus

Keräyskartonkia lajittelevista kiinteistöistä 135:n (73 %) keräyskartonkiastiat sisälsivät
oikeanalaisia jätteitä, joita ovat nestetölkit, kuiva-ainepakkaukset, hy1syt, paperiset pakkauspussit, pakkauslaatikot, pahviset kertakäyttöastiat, pahvilaatikot. Yleisimmät väärät
jätelajit puhtaan jakeen seassa olivat muovi ja paperi.
4.3.4 Sekajäte
Sekajätteen määrää on pyritty vähentämään edellisillä erilliskeräyksillä. Sekajätteen määrä
voisi olla huomattavasti pienempi, jos useammat kokisivat lajittelun tärkeäksi.
Astioiden koko ja määrä

Yleisesti käytetään kannellisia 600 litran jäteastioita, vaihtolavoja tai syväkeräysastioita.
Isoille kerrostaloilIe syväkeräysastian hankkiminen usean 600 litran astian tilalle olisi suositeltava vaihtoehto jo keräyspisteen siisteyden kannalta. Tarkastuksessa tutkittiin yhteensä
597 sekajäteastiaa.

9 (11)
Taulukko 11. Sekajäteasioiden koot ja määrät.

Koko
Kpl

600 l
536 (90 %)

Vaihtolava
30 (5 %)

Syväkeräysastia
31 (5 %)

Astioiden merkinnät ja lajitteluohjeet
Sekajäteastian ohjeeIlinen väri on harmaa ja siinä pitää olla nimi. Väärä väri tai nimen
puuttuminen ei aiheuta yleensä ongelmia, sillä vaihtolava, oli se minkä värinen tahansa,
mielIetään suoraan sekajäteastiaksi ja syväkeräysastioista löytyy nimi. Harmaita sekajäteastioita on käytetty hyvin pitkän aikaa, joten nimen merkitsemistä niihin ei ole koettu
tarpeelliseksi, eikä sillä ole merkitystä lajittelun onnistumisen kannalta.
Taulukko 12. Sekajäteastioiden merkinnät kiinteistöittäin.

Merkinnät
Kpl

Oikea väri
168 (77 %)

Väärä väri
50 (23 %)

Oikea nimi
42 (19 %)

Nimi puuttuu
176 (81 %)

Astian kyljessä oli lajitteluohje vain yhdessä kiinteistössä. Sekajätteen lajittelu koetaan
helpoksi, sillä sinne laitetaan kaikki normaalit jätteet, joita ei lajitella.
Jakeen puhtaus
Jae oli puhdas 35 kiinteistössä (16 %). Sekajätteen on katsottu olevan epäpuhdasta, jos
siellä on selvästi tai isoja määriä lajittelemattomia hyötyjätteitä, esimerkiksi lehtipinkkoja.
Lähes joka kiinteistössä on asukkaita, jotka eivät lajittele yhtä tai useampaa jaetta.
4.3.5 Muutjakeet
Kiinteistöistä 16 (7 %) mahdollisti lasin ja metallin lajittelun. Yhdessä kiinteistössä lasille
ja metallille oli omat muoviset 240 litran astiat jäteaitauksessa ja lopuissa 15 kiinteistössä
lajittelu toimi monikeräyspisteen osana. Lajittelun onnistuminen vaihteli suuresti kiinteistöittäin.

5. TEKIJÄN HUOMIOT
Oulussa erilIiskeräysvelvolIisuus koskee jo neljän huoneiston kiinteistöjä ja niiden taloyhtiöt ovat yleisesti ottaen noudattaneet jätehuoltomääräyksiä hyvin. Sekä pienet että isot
taloyhtiöt ovat suurimmaksi osaksi huolehtineet jätteenkeruupisteisiin ainakin oikeat astiat.
Sekä taloyhtiön että asukkaiden asenteissa lajittelua kohtaan on kuitenkin parantamisen
varaa.
Lajitte!uintoa ei varmastikaan löydy, jos jätteenkeruupisteitä ja -astioita ei pidetä kunnossa. Likainen ja haiseva astia tekee lajittelusta epämiellyttävää. Huono valaistus ja jäteastioiden sijoitte1u jätteenkeruupisteissä vaikeuttaa !ajittelua entisestään. Jäteastiat ovat
kuitenkin taloyhtiön omaisuutta, mutta niistä huolehtiminen tuntuu olevan aina jonkun
muun aSia.
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Lajittelua ei aina koeta mielekkääksi juuri tiedon puutteen takia. Tällä hetkellä ihmiset
saattavat lajiteila tietämättä oilenkaan syytä lajittelun tärkeyteen. Taloyhtiöt ovat yleensä
saattaneet lajitteluohjeet asukkaiden tiedoksi jakamaila ne suoraan kotiin. Nämä ohjeet
ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta monisivuisia ja pienitekstisiä. Varsinkin vanhemmilta ja
lajitteluun kielteisesti suhtautuvilta asukkailta ohjeet jäävät lukematta. Lajitteluohjeita ei
välttämättä ole edes jätekatoksessa vaikka riittävän suuret ja asianmukaiset ohjeet opastavat auttavasti ketä tahansa panemaan oikeat jätteet oikeaan astiaan.
Suoraile kulutus- ja jäteneuvonnalle esimerkiksi kampanjoiden avuila on suuri tarve. Taloyhtiöt puolestaan tuntuvat kaipaavan täsmällistä tietoa muun muassa jätteiden lajittelusta ja
jätehuollosta, jota voisi jakaa edeileen asukkaiile esimerkiksi tiedotustilaisuuksien muodossa. Ristiriitojen välttämiseksi ja tietoisuuden parantamiseksi isännöitsijät tai taloyhtiöt
voisivat lisäksi tiedottaa asukkaita tavasta, joila kussakin kiinteistössä huolehditaan jäteasioista, esimerkiksi jäteastioiden kunnosta.
Uusimpien jätehuoltomääräyksien aikana myös omakotitaloasujien kiinnostus lajittelua
kohtaan on lisääntynyt. Esimerkiksi Ekopisteitä tahdotaan lisää eri puolille kaupunkia.
Kuitenkin jätteenkeruupisteistä löytyvien käyttökelpoisten tavaroiden ja vaatteiden määrästä pääteilen niiden luovuttaminen hyötykäyttöön koetaan hankalana tai epämieilyttävänä
jo olemassa olevista luovutusreiteistä huolimatta.

6. YHTEENVETO

Kartoituksessa tarkastettiin 218 kiinteistönjätteenkeräys. Näistä 17 (8 %) oli 4-9 huoneiston kiinteistöjä ja 20 l (92 %) 10 tai useamman huoneiston kiinteistöjä.
Kaikkia tässä kartoituksessa tarkasteltuja määräyksiä noudatti 87 % tarkastetuista kiinteistöistä. Biojätteen lajittelee 95 % kiinteistöistä, keräyskartongin 92 % ja paperin 95 % erilliskeräykseen velvoitetuista kiinteistöistä. Astiat ovat pääsääntöisesti merkittyjä joko oikealla nimeilä tai väriilä ja yli 50 %:sta kaikista astioista löytyy lajitteluohje.
Suurin osa asukkaista lajittelee jätteensä, mutta lajittelusta puuttuu tarkkuutta, luultavasti
tiedonpuutteen takia. Biojäte pakataan usein väärään materiaaliin. Keräyskartonkiastiaan
kuuluvat likaiset pakkaukset ovat pesemättömiä ja puhtaatkin tavailisesti litistämättömiä.
Paperinkeräysastioista löytyi jatkuvasti vääränlaista paperia. Sekajäteastioista löytyy lähes
poikkeuksetta hyötyj ätteitä.
Paperinkeräys, keräyskartonki- ja sekajäteastiat ovat pääsääntöisesti muovisia 600 litran
astioita, biojäteastiat muovisia 240 litran astioita. Muita melko yleisiä astioita ovat syväkeräysastiat ja 340 litran astiat. Keräyspisteistä 45 % on katoksellisia, 24 % aitauksellisia, 17
% vähäpätöisemmin suojattuja ja 14 % täysin suojaamattomia.
7 % kiinteistöistä mahdollisti lasi- ja metallijätteen lajittelun, joka ei kuitenkaan toiminut
kunnolla. Tästäkin huomataan, että jätehuoltomääräyksiä voidaan noudattaa muodollisesti,
mutta asenteissa on suurin ongelma. Ihmisillä kuitenkin näyttää olevan potentiaalia tarkempaan ja laajempimuotoisempaankin lajitteluun, kunhan asenteet paranevat ja harhaluulot kOIjaantuvat.
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Taulukko 13. Yhteenvetotaulukko lajitteluvelvollisten kiinteistöjen mukaan laskettuna
kappaleina ja prosentteina.
Paperi
(218 kohdetta)
Jakeen erilliskeräys 209 (96 %)
on iäriestetty
Astiat ovat puhtaita 200 (92 %)
Astioissa merkinnät
205 (94 %)
-väri
182 (84 %)
-mml
Astiassa lajittelu188 (86%)
ohje (ainakin suppea)
169 (78 %)
Laiittelu onnistunut

Biojäte
(218 kohdetta)
207 (95 %)

Keräyskartonki
(201 kohdetta)
185 (92 %)

Sekajäte
(218 kohdetta)
218 (100 %)

119 (55 %)

159 (79 %)

146 (67 %)

166 (76 %)
168 (77 %)
83 (38 %)

92 (47 %)
143 (71 %)
123 (61 %)

155 (71 %)
42 (19 %)
1 (1 %)

139 (64 %)

135 (67 %)

35 (16 %)
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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 pahville 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, Iiima-,
maali- ja Iiuotinainejätteet, 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 jätteenkuljetusajoneuvoan voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta.
Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalIe ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalaita. 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 keräysväIineille 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:
jätelaji

sekaiäte, iossa on bioiätettä
bioiäte
syväkeräysastiaan kerätty
biojäte
sekajäte, joka ei sisällä
biojätettä
kuiva ja puhdas hyötyjäte

pisin tyhjennysväli
kesäaikana
talvi aikana
(kesä-elokuu)
(syys-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 linatti,

p. 55846764

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

p. 55843961
p. 55843960
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LAJITTELUOHJEET
Biojäte
Biojäteastiaan saa laittaa
o kasvisten ja hedelmien kuoret
o kalanperkeet, luut
o pilaantuneet elintarvikkeet
o ruuantähteet
o munankuoret
o kahvinsuodattimet, teepussit
o talouspaperi, lautasliinat
o puutarhajätteet, kukkamulta
(kääri biojäte esim. sanomalehteen)

Biojäteastiaan EI saa laittaa
+ ongelmajätteitä
+ muovia, lasia, metallia
+ nesteitä
+ tekstiilejä, kumia, nahkaa
+ maito- ja mehutölkkejä
+ viili- ja jogurttipurkkeja
+ tupakantumppeja, tuhkaa
+ vaippoja, terveyssiteitä

Keräyspaperi
Paperinkeräykseen saa laittaa
o sanomalehdet
o aikakauslehdet
o mainosposti
o kirjekuoret - ne ikkunallisetkin

Paperinkeräykseen EI saa laittaa
+ likainen tai märkä paperi
+ pehmopaperi
+ aluminoitu tai muovitettu paperi
+ pahvi ja ruskea voimapaperi

Muovi
Muovinkeräykseen saa laittaa
muoviset
o pullot
o astiat
o rasiat
o kanisterit
o kassit ja pussit
(huuhtele tarvittaessa)

Muovinkeräykseen EI saa laittaa
+ styrox
+ vaahtomuovi
+ PVC-muovi, jota ovat mm. sadevaatteet,
kernikangas,
suihkuverhot,
puhallettavat lelut, mapit, muovitaskut,
viemäriputket, letkut ja muovimatot
+ astiat joissa on ollut ongelmajätettä,
esim. mineraaliöljyä

Keräyskartonki
Kiinteistöllä olevaan keräyskartonkiastiaan käy sekä neste- ja kotelopakkaukset että pahvi. Aluekeräyspisteissä nämä jakeet lajiteIlaan eri astioihin. Taittele tölkit, laatikot ja
kotelot ja kerää ne sisäkkäin, niin ne mahtuvat pienempään tilaan. Nestepakkaukset kannattaa huuhdella; se parantaa säilyvyyttä varastoinnin aikana. Kartonginkeräysastioihin ei
saa laittaa keräyspaperia eikä muovisia kasseja, pusseja, pakkauksia tai pulloja.
Kotelopakkaukset
o kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset
(myös muovi-ikkunalliset)
o muro- ja keksipakkaukset
o sokeri-, jauho-, leipä- ym. paperiset
pussit
o munakennot ja wc-paperirullat
o lelu- ja kosmetiikkkotelot
o hampurilaiskotelot
o pahviset kertakäyttöastiat

Nestepakkaukset
o kartonkiset maito-, pllma-, mehu-, jukurtti-, kerma- ym. tölkit
o myös alumiinivuoratut ja muovipinnoitetut pakkaukset kelpaavat

Lasinkeräykseen saa laittaa
o puhdas, värillinen ja kirkas lasi
(huuhtele pullot ja astiat, poista korkit,
kannet ja sulkurenkaat, paperietiketit saa
jättää paikoilleen)

Lasinkeräykseen EI saa laittaa
• maitolasi
• laminoitu tai metallivahvisteinen lasi
• hehku- ja loistelamput (Ioistelamput
ovat ongelmajätettä)
• keramiikka tai posliini

Pahvi
o pahvi laatikot
o pizzalaatikot
o aaltopahvipakkaukset

Metalli
Metallinkeräykseen saa laittaa
kaikki metalliesineet ja -romut, kuten
kodinkoneet ja laitteet, polkupyörät,
huonekalujen metalliosat
o tietokoneen keskusyksiköt
o tyhjät ja puhdistetut astiat ja tölkit

Metallinkeräykseen EI saa laittaa
• tietokoneen näytöt ja näppäimistöt
• televisiot
• metalliset ongelmajätteet kuten akut,
paristot tai maalipurkit

Puunkeräykseen saa laittaa
o puhdas ja käsittelemätön puujäte
o oksat ja risut
o vanhat joulukuuset

Puunkeräykseen EI saa laittaa
• kyllästetty puu
• puuhuonekalut, joissa on toppauksia,
muovia tai nahkaa

o
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Alueluettelo ja tarlmstettujen kiinteistöjen määrä alueittain
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ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTTEIDEN LAJITTELU OULUSSA
Yleistä

Pvm
Kiinteistön nimi
Osoite
kaup. osa
Isännöitsiiä
Jätehuoltoyhtiö

IKohdenro

Jätteenkeruupiste

katos 0
siisti

Astioiden koko ja määrä

lvIi 10 0 asuntoa

4-90
kyllä 0 mikä?

1-3 0
Kiinteistön koko
Mukana liikehuoneisto ei 0
aitaus
epäsiisti

0
0

Imuu suoia

0
0

240 I
600 I
muu:
0

IAstian merkinnät:

Iväri

IJakeen puhtaus:

Ipuhdas 0

IAstian puhtaus:

Isiisti

0

0

koI
koI
koI
Inimi

0 Ilajitteluohjeet 0

Iepäpuhdas 0
lepäsiisti

lei

0

lei

0

seassa:

0

Biojäte
Astioiden koko ja määrä:

140 I 0
2401 0
muu: 0
0

IAstian merkinnät:

Iväri

IJakeen puhtaus:

Ipuhdas 0

IAstian puhtaus:

Isiisti

0

koI
koI
koi
Inimi

0 Ilajitteluohjeet 0

Iepäpuhdas 0
lepäsiisti

0

seassa:
IPussi 0

Keräyskartonki
Astioiden koko ja määrä:

2401
6001
muu:

D
D
D

kpl
kpl
kpl

D Inimi

D Ilajitteluohjeet D

IAstian merkinnät:

Iväri

IJakeen puhtaus:

Ipuhdas D lepäpuhdasD

IAstian puhtaus:

Isiisti

D lepäsiisti

lei

D

lei

D

seassa:

D

Sekajäte
Astioiden koko ja määrä:

kpl
kpl
kpl
kpl

2401 D
6001 D
vaihtolava D
muu: D
D

D Ilajitteluohjeet D

IAstian merkinnät:

Iväri

IJakeen puhtaus:

Ipuhdas D

Iepäpuhdas D

IAstian puhtaus:

Isiisti

lepäsiisti

D

Inimi

seassa:

D

Huomioita
Jäteastioiden riittävyys:

Muita huomioita:

_

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatit/Pizzeriat kevät -92.
Elintarvike kuljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpölilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeiltiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja ko~aamoalalla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatias. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
2/2001
3/2001

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

