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1 JOHDANTO

Rakennustoiminnassa syntyy vuosittain huomattavia määriä jätettä. Suurin osa rakennusjätteestä on hyödynnettäväksi kelpaavaa, mutta arviolta vain alle puolet rakennustyömailla syntyneestä jätteestä päätyy hyötykäyttöön. Rakennusjätteen määrä
on hiljalleen kasvanut Oulun ja koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. Myös rakennusjätteen hyödyntämisaste on lyhyessä ajassa kasvanut vuonna 1997 annetun rakennusjätteitä koskevan valtioneuvoston päätöksen myötä. Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 1996 syntyneestä rakennusjätteestä hyödynnettiin alle 5 %, kun taas vuonna
2000 hyödynnettävän rakennusjätteen määrä läheni 50 %. Rakennusjätteen määrän
arvioidaan lisääntyvän entisestään erityisesti Oulun seudulla voimakkaan rakentamisen johdosta. Ympäristöministeriön laatimassa valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa tavoitteena on rakennusjätteen hyötykäytön tehostaminen ja jätteiden synnyn ehkäiseminen siten, että vuonna 2005 jätteiden hyödyntämisaste nousisi jopa 70 %:iin
ja rakennustoiminnassa muodostuvien jätteiden määrä olisi 15 % pienempi kuin kasvuennusteiden mukainen määrä olisi ilman vähentäviä toimia.
Jätelaki, sen nojalla annetut Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset sekä uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki pyrkivät ohjaamaan rakennustyömaiden jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden suuntaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntyä ja vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Rakennustoiminnassa syntyvän jätteen vähentämisellä ja hyödyntämisellä on huomattavia ympäristövaikutuksia. Energian ja raaka-aineiden kulutus vähenee sekä päästöt ilmaan, vesistöihin ja maaperään pienenevät. Lisäksi esim.
neitseellisiä maa-ainesvaroja säästyy tulevaisuuden tarpeisiin.
Jätelain tavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi Oulun kaupungin ympäristövirastossa on kiinnitetty vuosina 2002 - 2003 erityistä huomiota rakennusjätteiden määrään ja lajittelun edistämiseen. Ympäristövirasto tiivisti yhteistyötä rakennusvalvontaviraston kanssa rakentamisen ja purkamisen jätehuollon valvonnassa. Yhteisiä käytäntöjä on kehitetty useissa yhteispalavereissa. Talvella 2002
ympäristövirastossa laadittiin ohjeet rakennus- ja purkujätteiden oikeasta käsittelystä
sekä asiaan liittyvistä lakisääteisistä velvollisuuksista. Ohje toimitettiin yli sadalle rakennusliikkeelle ja suunnittelutoimistolle ja asiasta tiedotettiin tiedotusvälineissä. Yhteistyössä Oulun Jätehuollon ja rakennusvalvontaviraston kanssa toteutettiin pientalotyömaiden rakennusjätteiden keräyskokeilu sekä kesällä 2002 että 2003. Oulun
Jätehuolto myös nosti lajittelemattoman rakennusjätteen jätemaksua vuoden 2002
alusta.
Kesällä 2002 ympäristövirasto kartoitti oululaisten rakennusalan yritysten ympäristökäytäntöjä. Tavoitteena oli selvittää rakennusalan yritysten jätehuoltokäytäntöjä, mutta myös lisätä ympäristötietoutta rakennusalan yrittäjien keskuudessa. Yrittäjien
huomio haluttiin kiinnittää parempaan ympäristöasioiden hoitamiseen jakamalla jätehuolto-ohjeet rakennusalan yrityksiin sekä valistamalla yrittäjiä oikeaoppiseen rakennusjätteiden käsittelyyn. Lisäksi kartoituksella pyrittiin perehdyttämään rakennusalan
yrittäjiä uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain sisältöön.
Ympäristövirastossa on kartoitettu rakennusalan ympäristöasioiden hoitoa edellisen
kerran vuonna 1996. Tuolloin kartoitus toteutettiin kirjekyselynä. Myös vuoden 1996
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kartoituksen yhteydessä laadittiin rakennustyömaille jätehuolto-ohje, jonka nyt laadittu ohje korvaa.
Selvityksen kirjallisista kyselyistä, jätehuolto-ohjeista ja raportin sisällöstä vastasi
ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti ja työmaalla tapahtuneista tarkastuskäynneistä sekä raportoinnista 2002 selvityksen osalta ympäristönsuojelun harjoittelija
Mia Kemppaala.

2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA -MÄÄRÄYKSET

2.1 Jätelaki ja -asetus

Vuoden 1994 alussa voimaan tulleet jätelaki ja -asetus (1072/1993 ja 1390/1993)
yhdenmukaistivat Suomen jätelainsäädännön EU:n vastaavan lainsäädännön kanssa. Jätelain päätavoitteena on erilaisten säädösten ja määräysten avulla soveltaa
kestävän kehityksen periaatetta käytännössä.
JätehuolIossa on pyrittävä kaatopaikkakeskeisestä toiminnasta hyötyjätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen. Jätteestä tulee ensisijaisesti hyödyntää sen sisältämä aine ja
toissijaisesti sen sisältämä energia. Ennen kaikkea kestävää kehitystä tulee tukea
edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä, kuten käyttämällä raaka-aineita säästeliäästi ja ehkäisemällä jätteiden syntyä. Tuotteiden tulee olla mahdollisimman kestäviä, pitkäikäisiä, korjattavia, materiaaleiltaan mahdollisimman haitattomia ja uudelleen käytettäviä sekä jätteenä hyödynnettäviä.
Jätelain mukaan on huolehdittava siitä, ettei jätteistä aiheudu missään vaiheessa
ympäristölle tai kansalaisille vaaraa eikä haittaa. Jätelain jätehuoltoa koskevien periaatteiden mukaan jätteen tuottajalla on vastuu jätteestä ja tuottajan on huolehdittava
jätteen keräyksen ja kuljettamisen järjestämisestä.
2.2 Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä

Valtioneuvoston 1.6.1997 voimaan astuneen rakennusjätteitä koskevan päätöksen
(295/1997) mukaan rakentamisessa syntyvää jätettä ja sen haitallisuutta on vähennettävä. Päätös koskee kaikkia rakennustoimintaa ja näiden suunnittelua harjoittavia
tahoja. Päätös ei koske työmaita, joissa rakennusjätettä muodostuu enintään 5 t tai
maa-ainesjätettä enintään 800 1.
Valtioneuvoston rakennusjätteitä koskevan päätöksen mukaan rakennustoiminnassa
on noudatettava kestävän kehityksen periaatteita. Rakentaminen on suunniteltava ja
toteutettava niin, että rakennustoiminnassa syntyy mahdollisimman vähän jätettä, ja
että kaikki hyötykäyttöön soveltuva aines toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäväksi. Päätöksen mukaan omaksi jakeekseen tulee lajitella betoni-, tiili-, kivennäislaatta-, keramiikka- ja kipsijätteet; kyllästämättömät puujätteet; metallijätteet
sekä maa-, kivi- ja ruoppausjätteet. Rakennustoimintaa harjoittavien tahojen tulee
lisäksi edistää ympäristölle ja terveydelle turvallisten materiaalien käyttöä.
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Valtioneuvoston päätöksen mukaan päävastuu rakennusjätteen vähentämisessä on
kulloisenkin rakennusvaiheen päätoteuttajalla. Päävastuu jätteen hyödyntämisestä
on jätteen haltijalla. Jätteen haltija voi olla esimerkiksi rakennushankkeen päätoteuttaja, muu urakoitsija tai kiinteistön haltija.
2.3 Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset

Jätelain 17 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä mm.
jätteen keräyksestä, lajittelusta, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Oulun kaupungin yleisten jätehuoltomääräysten mukaan sekajätteet, hyötyjätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet on kerättävä ja pidettävä erillään jätehuollon kaikissa
vaiheissa ja toimitettava asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.
Jätehuoltomääräysten 10 §:n nojalla seuraavat rakennustoiminnan yhteydessä syntyvät jakeet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi:
•
•
•
•

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

Seuraavat jätteet on toimitettava kunnan osoittamaan paikkaan:
• erityisjätteet, kuten asbesti
• hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
Lisäksi ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan.
2.4 Maankäyttö- ja rakennuslaki

Vuonna 2000 voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslaki (13211999) velvoittaa jo
rakennus- / purkamislupavaiheessa selvittämään rakentamisesta sekä rakennuksen
tai sen osan purkamisesta syntyvän rakennusjätteen määrän, laadun ja niiden lajittelun. Uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa lisäksi suunnittelutyössä kiinnittämään yhä enemmän huomiota kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen.
Rakentamisessa on otettava huomioon ekologiset näkökohdat, mm. rakennuksen
käytön aikaiset ympäristövaikutukset, sekä rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen ympäristörasitus.
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2.5 Muut rakentamistoimintaa koskevat ympäristösäädökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 §:n mukaan erityistä käsittelyä vaativista purkujätteistä (esim. PCB-, Iyijy-, PAH-yhdiste-, raskasmetallipitoiset yms. jätteet) tulee
tehdä ilmoitus poikkeavasta tilanteesta ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Oulun
kaupunginvaltuuston antamat ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan vuoden 2003 alusta. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia muita paitsi ympäristöluvanvaraisia toimintoja. Määräykset sisältävät velvoitteita myös rakennusalan
toiminnanharjoittajille. Määräyksillä säädellään mm. jätevesien käsittelyä viemäröimättömillä alueilla, jätteiden keräilyä ja välivarastointia, ongelmajätteiden käsittelyä,
sekä savukaasupäästöjen haitallisten vaikutusten ehkäisyä ja kemikaalien varastointia. Tehtäessä tilapäisiä häiritseviä töitä, kuten hiekkapuhalluksia, on riittävällä suojauksella huolehdittava siitä, että toiminnasta aiheutuva pöly, liuotinainehöyryt tai muut
vastaavat päästöt eivät aiheuta haittaa tai vaaraa kiinteistön asukkaille, naapureille
tai ympäristölle.
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai
tapahtumasta tulee tehdä ympäristösuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus Oulun kaupungin ympäristövirastoon vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti ilmoitusta
ei kuitenkaan tarvitse tehdä tavanomaisesta rakentamisesta tai arkisin maanantaista
perjantaihin kello 7.00 - 18.00 tehtävästä louhinnasta, räjäytystyöstä, Iyöntipaalutuksesta tai vastaavasta erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta työstä tai rakentamisesta, korjauksesta tai kunnossapidosta, jossa käytetään häiritsevää melua aiheuttavia koneita ja laitteita, kuten iskuvasaraa, sirkkeliä, kulmahiomakonetta tai moottorisahaa, kun työn kokonaiskesto on enintään viisi (5) työpäivää.
Kaikista tilapäisistä häiritsevistä töistä tai melua aiheuttavasta toiminnasta on tiedotettava lähistöllä asuville sekä ympäristöviranomaisille, jotka tarvittaessa antavat erillisiä määräyksiä töiden toteutuksesta.

3 RAKENNUSJÄTTEIDEN MÄÄRÄT JA SYNTYTAVAT
Rakennusjätteeksi määritellään sellainen jäte, jota muodostuu rakentamisen työmaatoiminnan ja sen järjestämisen yhteydessä. Näin ollen kaikki rakennettaessa, korjattaessa ja purettaessa syntyvä jätemateriaali on rakennusjätettä. Rakennustyömailla
syntyy varsinaisen rakennusjätteen ohella huomattavia määriä jätteenkäsittelyalueelle toimitettavaa maa- ja kivi ainesta. Vuonna 2001 Oulussa Ruskon jätteenkäsittelyalueelle toimitettiin noin 30 300 t rakennusjätettä ja vuonna 2002 27 200 t. Hyödyntämättömän rakennusjätteen määrä Oulun alueella on huomattava. Ruskon jätteenkäsittelyalueelle toimitettavan yhdyskuntajätteen määrä on vajaa 50 000 t vuodessa.
Hyötykäytlöön toimitettava jäte on lähinnä kiviaines-, puu- ja metallijätteitä.
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3.1 Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisen osuus rakennusjätteiden kokonaismäärästä on noin viidennes.
Uudisrakennustyömailla syntyvä jäte on pääasiassa kiviainespohjaista jätettä. Muita
merkittäviä uudisrakentamisen yhteydessä syntyviä jätejakeita ovat pUU-, metalli-,
muovi- ja pakkausjätteet. Uudisrakentamisessa jätettä muodostuu paitsi rakenteiden
hukkamääristä myös kalusteiden ja materiaalien pakkauksista sekä suojaamiseen
käytetyistä materiaaleista. Jätteen määrä vaihtelee kulloisenkin talotyypin, rakennustavan ja -paikan mukaan. Puujätettä kertyy esimerkiksi pientalojen rakentamisen yhteydessä enemmän kuin teollisuus- ja liikerakennusten rakentamisessa.
3.2 Purkutyöt

Purkutöiden yhteydessä syntyvän jätteen osuus on suurin Suomessa syntyvän rakennusjätteen kokonaismäärästä. Purkutöiden yhteydessä syntyvien jätemateriaalien
koostumus vaihtelee suuresti purkukohteesta riippuen. Purkamisessa syntyy eniten
betoni- ja puujätettä. Muita purkujätteitä ovat tiili, metalli ja ikkunalasi. Lisäksi purkukohteissa voi syntyä erityistä käsittelyä vaativia jätteitä, kuten asbestia.
3.3 Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen eli saneerauksien yhteydessä suurin osa, jopa 90 % kaikesta
korjaustyömailla syntyneestä jätteestä muodostuu vanhojen rakenteiden purkamisen
yhteydessä. Purkujätteen ohella uuden korvaavan rakenteen valmistamisen yhteydessä syntyy materiaalihukkia sekä pakkaus- ja suojausmateriaaleja.

4 RAKENNUSJÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Pääosa puujätteestä haketetaan ja toimitetaan energiahyötykäyttöön. Käsittelemätön
puujäte, joka ei sisällä kyllästysainetta, maalia, lakkaa, liimaa ym., soveltuu polttopuuksi, tai se voidaan toimittaa rakennusjätettä hyödyntäville yrityksille. Maalattu
puu, vaneri, lastulevy yms. eivät sovellu poltettavaksi kodin lämmityslaitteissa, mutta
ne voidaan ohjata rakennusjätteen hyödyntäjien kautta laitosmaiseen energiahyötykäyttöön. Puisia trukkilavoja ja pakkauksia kannattaa kierrättää sellaisenaan, käyttää
saunapuuna tai toimittaa hyödynnettäväksi puhtaan puun käsittelyn tapaan. Kutterinpurun/sahanpurun voi viedä sopimuksesta Ruskon jätekeskukseen kompostoinnissa
käytettäväksi. Kyllästetty puu on ongelmajätettä eikä siten sovellu poltettavaksi.
Ruskea pahvi ja voimapaperi sekä kaikenväriset aaltopahvit kelpaavat
pahvinkeräykseen. Pahvi kuljetetaan Paperinkeräys Oy:n kierrätysterminaalin kautta
kartonkiteollisuuden uusioraaka-aineeksi.
Metallinkeräykseen kelpaavat kaikki metalliesineet ja -romut kuten metalliset koneet
ja laitteet tai niiden osat, johdot, kaapelit, raudoitusteräkset, kattopelti, alumiinilistat,
kylpyammeet ja tyhjät metalliastiat ja -tynnyrit. Keräykseen ei saa laittaa metallisia
ongelmajätteitä kuten akkuja ja paristoja tai vaarallisia aineita sisältävää sähkö- ja
elektroniikkaromua kuten tietokoneen näyttöjä, televisioita, käytöstä poistettuja kylmälaitteita jne. Metallia keräävät, lajittelevat ja toimittavat eteenpäin metalliteollisuu-
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den raaka-aineeksi useat yrittäjät, mm. Kuusakoski Oy, Stena Metal Oy ja Ruskon
jätekeskus.
Kiviainespohjainen jäte hyödynnetään maarakentamisessa korvaamassa neitseellisiä
maa-aineksia. Kiviperäiset tuotteet, kuten betoni-, tiili-, Aeo-, Leea- ja Siporex- sekä
kivipohjaiset laatat ja keramiikkajätteet voi toimittaa rakennusjätteen hyödyntäjille.
Kerätty puhdas styrox hyödynnetään styroksin valmistuksen raaka-aineena. Styroksia otetaan vastaan Ruskon jätekeskuksen hyötyjätepisteeseen.
Tasolasi/ikkunalasi ei kelpaa tavalliseen lasinkeräykseen erilaisen koostumuksensa
takia. Tasolasin voi toimittaa omana kuormanaan Ruskon jätekeskukseen.
Puhtaat maa- ja kiviainekset voi hyödyntää rakennuspaikalla maisemoinneissa ja
täytöissä. Ylijäämämaat voi toimittaa Oulun alueella kulloinkin käytössä oleville hyödyntämis- ja läjitysalueille. Kantoja, risuja ja oksia sisältävät pintamaat tulee toimittaa
Ruskon jätekeskukseen tai ympäristöluvan omaavalIe hyödyntämis- ja läjitysalueelle.
Asfaltin voi kierrättää rakennusjätteen hyödyntäjien kautta.
Muovi soveltuu pääosin energiahyötykäyttöön. Keräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussit. Energiahyötykäyttöön ei kelpaa
PVC-muovi, jota ovat mm. LVI-putket, letkut ja muovimatot. Puhdasta muovia otetaan
vastaan Ruskon jätekeskuksessa.
Taulukko 1. Ympäristöluvan omaavat rakennusjätteen hyödyntäjät Oulun seudulla
sekä niiden vastaanottamat jätejakeet.
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PVC:tä sisältävät muoviputket eivät kelpaa muovin energiahyötykäyttöön niistä poltossa vapautuvien myrkyllisten kaasujen takia. Puhtaita muoviputkia (PVC, polyeteeni, polyropeeni) ja niiden kappaleita otetaan vastaan rakennustarviketukkuliikkeissä
liikkeiden aukioloaikoina. Kerätyt putket toimitetaan muoviputkiteollisuuteen uusioraaka-aineeksi.
Taulukkoon 1 on koottu Oulun seudulla toimivat ympäristöluvan omaavat rakennusjätteen hyödyntäjät. Näihin hyödyntämispaikkoihin voi toimittaa rakennuspaikalla lajiteltua rakennusjätettä. Osa hyödyntäjistä ottaa vastaan myös lajittelematonta rakennusjätettä lajiteltavaksi.

5 RAKENNUSJÄTTEIDEN KÄSITTELYÄ KOSKEVA SELVITYS

5.1 Selvityksen toteutus
Vuonna 2002 tehty selvitys toteutettiin Oulun kaupungin alueella toimiviin rakennusalan yrityksiin lähetettyjen kyselyiden ja tarkastuskäyntien avulla. Selvitykseen pyrittiin saamaan edustava otos Oulun alueen rakennusalan yrityksistä.
Kyselylomakkeet (liite 1) lähetettiin yrityksiin keväällä 2002. Kyselyn liitteenä yrityksiin
toimitettiin uusitut jätehuolto-ohjeet (liite 2) sekä tiedote viranomaiskäytännöistä rakennustoiminnan jätteiden valvonnassa (liite 3). Yhteensä lähetettiin 177 kyselylomaketta, joista 27 palautettiin täytettyinä ympäristövirastoon. Osa yrityksistä oli lopettanut toimintansa, muuttanut muualle tai yrittäjää ei muusta syystä tavoitettu, sillä 16
lomaketta palautui avaamattornana lähettäjälIe. Vastausprosentti jäi jokseenkin alhaiseksi (16,7 %).
Kyselyyn vastasi yhteensä 15 suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistoa, joista yhdellä ei ollut juurikaan varsinaiseen rakentamiseen liittyviä suunnitteluhankkeita. Näin
ollen lähempään tarkasteluun valittiin 14 yritystä, joiden vastausten pohjalta suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistojen ympäristökäytäntöjä kartoitettiin.
Rakennustoimintaa harjoittavista yrityksistä kyselyyn vastasi 12 yritystä, joista kaksi
ei ollut varsinaisesti rakennusalan yrityksiä, vaan niiden rakennushankkeista vastasivat urakoitsijat. Näistä molemmat edellyttivät poikkeuksetta urakkasopimuksissa sitä,
että urakoitsijat vastaavat purku- tai rakennustyössä syntyvistä jätteistä ja noudattavat niiden käsittelyssä jätelakia, asetuksia sekä viranomaisohjeita.
Kyselyyn vastasi lisäksi yksi rakennuttaja, joka ei käsitellyt vastauksessaan rakennushankkeita, vaan ympäristöasioita oli pohdittu yrityksen oman toiminnan näkökulmasta. Varsinaisia rakennustoimintaa harjoittavia yrityksiä kyselyyn vastanneiden
joukossa oli siis 9, joista lähempään tarkasteluun otettiin 8 yritystä, sillä yksi talonrakennusalan yritys ilmoitti kaupan yhteydessä sovittavan, että asiakas vastaa työmaalla syntyvien jätteiden jätehuoIlosta lajitteluineen ja edelleen toimituksineen. Kirjalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet suoritti uudisrakentamista. Loput kyselyyn vastanneista työskentelivät lähinnä korjaus-, purku- tai maanrakennusalalla.
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Kirjallisten kyselyiden lisäksi rakennustoimintaa harjoittavien yritysten ympäristökäytäntöjä kartoitettiin työmaiden tarkastuskäyntien avulla. Tarkastuskäyntejä suoritettiin
11 yritykseen. Tarkastukset kohdennettiin yrityksiin, jotka eivät vastanneet postitettuun kyselyyn. Tarkastuskäyntikohteiksi valittiin sekä uudisrakennustyömaita että
purku- ja saneerauskohteita. Pääsääntöisesti kohteet olivat uudisrakennustyömaita.
Osassa uudisrakennustyömaista oli samalla meneillään myös purku- tai saneeraustöitä. Ainoastaan kaksi kohdetta oli yksinomaan saneeraus- ja purkukohteita. Tarkastuksilla täytettiin yrityksen ympäristökäytäntöjä kartoittavaan kyselylomake (liite 1)
haastattelemalla työmaiden vastaavia mestareita. Lisäksi työmaiden jätelavat tarkastettiin.
Kaiken kaikkiaan selvityksessä on mukana arviolta 23 % Oulun alueella toimivista
rakennusalan yrityksistä.
5.2 Suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistot

5.2.1 Ympäristönäkökohtien huomioiminen suunnittelutyössä
Suurin osa yrityksistä ilmoitti kiinnittävänsä suunnittelutyössä huomiota ekologisten
rakennusmateriaalien käyttöön sekä rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen (kuva 1). Huomattava osa yrityksistä otti lisäksi suunnittelutyössä huomioon rakennusten koko elinkaarenaikaisen ympäristörasituksen
sekä pyrki suunnittelussa mahdollisimman vähäjätteiseen rakentamiseen. Rakennustyömaanaikaiseen jätehuoltoon ja valmiiden kiinteistöjen jätehuollon järjestelyihin ei
sen sijaan kiinnitetty huomiota niin usein. Vain alle puolet yrityksistä ilmoitti suunnitteluvaiheessa huomioivansa edellä mainitut seikat. 35 % yrityksistä kertoi kiinnittävänsä huomiota kaikkiin kyselyssä esitettyihin seikkoihin. Lisäksi yksittäisissä tapauksissa suunnittelussa mainittiin otettavan huomioon purkumateriaalin käsittely ja niissä
ilmenevät ongelmamateriaalit, ekologisen työjärjestyksen toteutuminen työmaalla,
melu sekä pöly. Lisäksi yhdessä vastauksessa nousi esille ruohonjuuritasolla tapahtuva ympäristöasioiden hoito - turhien tulostusten välttäminen.
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Kuva 1. Ympäristönäkökohtien (A - F) huomioiminen insinööri-, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen suunnittelutyössä. A = ekologisten rakennusmateriaalien
käyttö, B = rakennuksen koko elinkaarenaikainen ympäristörasitus, C = rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuus ja vaihdettavuus, D =
vähäjätteinen rakentaminen, E = rakennustyömaanaikainen jätehuolto sekä
F = valmiin kiinteistön jätehuollon järjestelyt.
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Noin 40 %:Ila yrityksistä oli käytössä kirjalliset ohjeet kyselyssä esitettyihin suunnittelutyössä huomioitaviin ympäristönäkökohtiin (taulukko 2). Yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta kaikilla kirjalliset ohjeet laatineista yrityksistä oli myös käytössä yrityksen
oma ympäristöjärjestelmä tai ympäristöohjelma. Suurin osa (noin 70 %) yrityksistä,
joilla oli ympäristöjärjestelmä tai ympäristöohjelma, kertoi kiinnittävänsä suunnittelutyössä huomiota ympäristönäkökohtiin. Kahdella kyselyyn vastanneista yrityksistä
ympäristöasiat olivat sisällytetty laatujärjestelmään, mutta näillä kaikkiin ympäristönäkökohtiin ei kiinnitetty suunnittelutyössä huomiota.
Taulukko 2. Ympäristönäkökohtien kirjallinen ohjeistaminen yrityksissä (%).
Kirjalliset ohjeet ympäristönäkökohtien huomioimiseen

42%

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
Yrityksen oma ympäristöjärjestelmä
Laatujärjestelmä

57%
43%
14 %

5.2.2 Henkilöstön koulutus ympäristöasioissa
Silmiinpistävää vastauksissa oli henkilöstön vähäinen koulutus suunnittelutyöhön liittyvissä ympäristöasioissa. Yrityksistä 28 % kertoi kouluttaneensa henkilöstöä ympäristöasioissa. Puutteelliseen koulutukseen haluttiin muutosta, sillä osassa vastauksista toivottiin lisäkoulutusta ympäristöasioiden hoidosta. Lisää koulutusta kaivattiin mm.
kestävästä kehityksestä, elinkaaritarkasteluista sekä ongelmajätteiden toimittamisesta keräyspisteisiin.
5.2.3 Tietoisuus ympäristöasioista
Ympäristöasioista saadaan tietoa pääsääntöisesti ympäristönsuojeluviranomaisilta ja
julkisista tiedotusvälineistä (kuva 2). Ympäristöasioita koskevaa informaatiota välittyi
kohtalaisesti myös asiakkaalta sekä oman alan järjestöiltä. Ympäristöalan konsultit
olivat suhteellisen tuntemattomia, sillä vain kolme yritystä kertoi saaneensa ympäristöasioita koskevaa tietoa konsulteilta. Ympäristöasioita koskevaa tietoa saatiin vain
vähän omasta yrityksestä. Vain yksi yritys ilmoitti hyödyntävänsä kaikkia emo tiedonvälityskanavia. Ympäristöasioita koskevaa tietoa ilmoitettiin yksittäistapauksissa saatavan myös aluetyöterveyslaitokselta, työsuojelupiiriitä, projektikohtaisista selvityksistä, internetistä sekä sähköpostituslistoilta.
Suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistojen tietoisuus toimialaa koskevista ympäristösäädöksistä ja -määräyksistä oli vastausten perusteella varsin hyvä (kuva 3).
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki yritykset kertoivat olevansa tietoisia jätelaista
ja -asetuksista. Erityisen hyvin oltiin perillä myös Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksistä, erityistä käsittelyä vaativan jätteen sekä häiriötä, tilapäistä melua tai tärinää
aiheuttavan toimenpiteen ilmoitusvelvollisuudesta ympäristöviranomaiselle. Kemikaalien varastointia koskevat määräykset olivat suunnittelijoiden keskuudessa heikoiten
tiedossa. Puutteita ilmeni maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten ekologista rakentamista koskevien näkökohtien tiedostamisessa, vaikka toisaalta useimmat toimistot
kertoivat ottavansa kyseiset asiaan huomioon suunnittelutyössä.
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Kuva 2. Ympäristöasioiden tiedonvälityskanavat insinööri-, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen keskuudessa. A = ympäristönsuojeluviranomaiset, B = oma yritys, C = asiakas, D = oman alan järjestöt, E = ympäristöalan konsultit, F =
julkiset tiedotusvälineet.
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Kuva 3. Insinööri-, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen tietoisuus toimialaa koskevista
ympäristösäädöksistä ja -määräyksistä. A = jätelaki ja -asetus, B = Oulun
kaupungin jätehuoltomääräykset, C = maankäyttö- ja rakennuslaki, D = erityistä käsittelyä vaativan jätteen ilmoitusvelvollisuus, E = tilapäistä melua tai
tärinää aiheuttavan työn ilmoitusvelvollisuus, F = häiriötä aiheuttavan työn
ilmoitusvelvollisuus ja G = kemikaalien varastointia koskevat määräykset.

5.3 Rakentajat ja rakennuttajat
5.3.1 Välittömät ympäristöhaitat
Kaikki selvityksessä mukana olleet yritykset kokivat toiminnastaan aiheutuvan meluhaittoja lähiympäristöön. Uudisrakennustyömailla häiritsevää melua syntyy pääasiassa maanrakennus- sekä runkotyövaiheissa. Piikkaustyöt ovat puolestaan purku- ja
saneeraustöiden yhteydessä meluisimpia työvaiheita. Meluisimpien työvaiheiden yhteydessä syntyi yleensä myös lähiympäristöä häiritsevää tärinää. Lähes kaikki yritykset kertoivat aiheuttavansa pölyhaittoja lähiympäristöön. Pölyhaittoja esiintyy lähinnä
purkukohteissa sekä tasoitus- ja hiontatöissä. Pöly- ja tärinähaittojen ei katsota olevan yhtä häiritseviä tekijöitä kuin melun, sillä niiden katsotaan suurelta osin rajoittuvan rakennustyömaalIe ja siten vain työntekijöiden häiriöksi. Yritykset eivät aiheuttaneet päästöjä vesistöihin, ilmakehään tai maaperään. Ainoastaan yksi purkutöitä,
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maanrakennusta ja kunnallistekniikkaa suorittava yritys ilmoitti toiminnastaan syntyvän päästöjä ilmaan.
Taulukko 3. Yritysten toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Toiminnasta aiheutuva välitön ympäristöhaitta Yrityksistä %, (n)
Melu
Tärinä
Pöly
Päästöjä vesiin
Päästöjä ilmaan
Päästöjä maaperään

100 (20)
75 (15)
90 (18)

5

(1 )

-

5.3.2 Ympäristöasioiden hallinta, kirjallinen ohjeistus ja henkilöstön koulutus
Suurimmalla osalla selvityksessä mukana olleista yrityksistä oli joko laatujärjestelmä,
oma ympäristöjärjestelmä tai sertifioitu ympäristöjärjestelmä (taulukko 4). Ympäristöjärjestelmistä 75 % oli yritysten omia ympäristöjärjestelmiä tai -ohjelmia tai ympäristöasiat oli sisällytetty yrityksen laatujärjestelmään, joissa niitä käsiteltiin usein varsin
pinnallisesti. Yhdellä yrityksellä oli suunnitteilla laatia sertifioitu ympäristöohjelma.
Taulukko 4. Ympäristönäkökohtien kirjallinen ohjeistaminen yrityksissä, % (n).

Kirjalliset ohjeet ympäristönäkökohtien huomioimiseen 30 % (6)
80% (16)
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä
Yrityksen oma ympäristöjärjestelmä
45% (9)
30% (6)
Laatujärjestelmä
Kirjallista ohjeistusta ympäristöasioiden hoitoon oli vain kolmanneksella yrityksistä ja
se rajoittui pääsääntöisesti yrityksiin, joilla oli käytössään jokin laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän omaavistakin yrityksistä kirjalliset ohjeet jätehuollon järjestämiseen ja
jätteiden määrän vähentämiseen oli alle 40 %:lIa. Työmaakäynneillä havaittiin, että
vain sertifioidun laatujärjestelmän omaavilla yrityksillä oli kirjalliset ohjeet jätteiden
tunnistamiseen ja lajitteluun.
Ainoastaan kolmasosassa kyselyyn vastanneista yrityksistä henkilöstöä oli koulutettu
jätteiden oikeassa lajittelussa sekä jätteiden määrän vähentämisessä. Tarkastuskäyntien kohteena olevien yritysten mestareista sen sijaan enemmistö (75 %) kertoi
opastavansa työntekijöitä asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseen. Yhtä maanrakennusalan yritystä lukuun ottamatta kaikissa kyselyyn vastanneissa yrityksissä työmaalle oli nimetty vastuuhenkilö, jonka toimenkuvaan kuului jätteiden keräilystä ja
edelleen toimittamisesta huolehtiminen. Yleisesti ottaen työmaan jätehuollosta vastasivat työnjohtajat tai mestarit.
Kirjallisessa kyselyssä tiedusteltiin myös, onko yrityksellä käytössä vahinkotilanteita
varten laadittuja kirjallisia ohjeita. Vahinkotilanteissa toimimista koskeva kirjallinen
ohjeistus oli jätehuoltoa koskevan ohjeistuksen tapaan varsin puutteellista. Ainoastaan 25 % kyselyyn vastanneista yrityksistä oli laatinut kirjalliset ohjeet vahinkotilan-
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teiden varalta. Koulutus vahinkotilanteissa toimimiseen oli yleisempää, sillä sitä kerrottiin toteutetun noin 60 % kyselyyn vastanneissa yrityksissä (taulukko 5).
' . t aa harJol
"ttaVlssa
.
't kSl·ssä.
Taulukko 5 . Hen kr
lOSr'on kou Iut us ra kennustOlmln
ynrYI
Kirjalliset kyselyt
Tarkastetut
Yrityksistä %, (n) Yrityksistä %, (n)
Henkilöstön koulutus
Jätteiden lajittelu ja vähentäminen
37 (3)
75 (9)
Vahinkotilanteissa toimiminen
63 (5)

5.3.3 Tietoisuus ympäristöasioista
Parhaiten ympäristöasioita koskevaa tietoa todettiin saatavan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Kaikki kirjallisiin kyselyihin vastanneista yrityksistä olivat kuulleet ympäristöasioista ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myös 80 % haastatelluista työmaiden
mestareista oli saanut ympäristöasioiden hoitoa koskevaa informaatiota ympäristönsuojeluviranomaisilta. Toinen yhtä toimiva tiedonväJityskanava on julkiset tiedotusvälineet, joiden kautta suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä ja kaikki työmaiden
mestarit ilmoittivat saavansa tietoa ympäristöasioista. Lisäksi omasta yrityksestä kantautui useille työmaille tietoa ympäristöasioiden hoitamisesta.
Kohtuullisen tunnettu ympäristötietouden välittäjä niin kyselyyn vastanneiden yritysten kuin työmaiden mestareidenkin keskuudessa olivat oman alan järjestöt, joiden
kautta hieman yli puolet ilmoitti saavansa ympäristöasioita koskevaa tietoutta. Ympäristöalan konsulteilta ei saatu juuri lainkaan tietoa ympäristöasioiden hoitamisesta.
Ainoastaan yksi kyselyyn vastanneista yrityksistä sekä kaksi työmaamestaria kertoivat olleensa yhteyksissä ympäristöalan konsultteihin. Ympäristöasioita ei myöskään
välittynyt asiakkaan kautta yrityksiin. Ainoastaan kahdessa kyselyyn vastanneista
yrityksistä ympäristötietoutta välittyi asiakkaalta. RakennustyömaiJla sen sijaan työn
tilaajalta saatiin huomattavan usein ympäristöasioita koskevaa informaatiota.
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Kuva 4. Kaikkien selvityksessä mukana olevien rakennustoimintaa harjoittavien yritysten sekä kyselyyn vastanneiden rakentajien ja tarkastettujen työmaiden
ympäristöasioiden tiedonvälityskanavat. A = ympäristönsuojeluviranomaiset,
B = oma yritys, C = asiakas, 0 = oman alan järjestöt, E = ympäristöalan
konsultit, F = julkiset tiedotusvälineet.
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Tietoisuus toimialaa koskevista ympäristösäädöksistä ja -määräyksistä oli vastausten perusteella varsin kiitettävää. Yritykset olivat lähes poikkeuksetta tietoisia jätelaista ja -asetuksesta, Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksistä sekä tilapäistä melua,
tärinää tai häiriötä aiheuttavan työn ilmoitusvelvollisuudesta (kuva 5). Sen sijaan erityistä käsittelyä vaativan jätteen ilmoitusvelvollisuus, kemikaalien varastointia koskevat määräykset sekä maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen sisältö olivat puutteellisesti tiedostettuja.
Eniten epätietoisuutta ilmeni maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten ekologisten näkökulmien toteuttamisessa. Kaiken kaikkiaan noin 35 % selvityksessä mukana olleista yrityksistä ei ollut tietoisia uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain sisällöstä, 25 %
kemikaalien varastointia koskevista määräyksistä eikä noin 20 % erityistä käsittelyä
vaativan jätteen ilmoitusvelvollisuudesta. Usein kemikaalilainsäädännön alaisen toiminnan katsottiin jäävän yrityksen toiminnan ulkopuolelle, sillä esimerkiksi maalaustöistä huolehtii monesti aliurakoitsija. Toisaalta vaikka 75 % yrityksistä ilmoitti olevansa tietoinen kemikaalilainsäädännön mukaisesta kemikaalien varastoinnista, lähes
poikkeuksetta rakennustyömailla käytettäviä muottiöljyjä ei säilytetty asianmukaisella
tavalla. Myös erityisjätteiden, kuten PAH- ja PCB-pitoisen jätteen käsittelyä, ei aina
pidetty yritysten toimenkuvaan kuuluvana.
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Kuva 5. Kaikkien selvityksessä mukana olleiden rakennustoimintaa harjoittavien yritysten tietoisuus toimialaa koskevista ympäristösäädöksistä ja
määräyksistä. A = jätelaki ja -asetus, B = Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset, C = maankäyttö- ja rakennuslaki, D = erityistä käsittelyä vaativan
jätteen ilmoitusvelvollisuus, E = tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavan työn
ilmoitusvelvollisuus, F = häiriötä aiheuttavan työn ilmoitusvelvollisuus ja G =
kemikaalien varastointia koskevat määräykset.

5.4 Jätehuolto
Työmaakäyntien yhteydessä ilmeni, että rakennustoiminnassa syntyvän jätteen määrään kiinnitettiin yrityksissä huomiota ainoastaan sekajätemaksuista aiheutuvien kustannusten vuoksi. Suurimmassa osassa yrityksistä jätteiden syntyä pyrittiin ehkäisemään tilaamalla määrämittaisia tuotteita, varastoimalla tavaraa mahdollisimman vähän aikaa sekä hyödyntämällä syntyneitä jätteitä omassa toiminnassa. Pakkausjätteen määrää pyrittiin myös mahdollisuuksien mukaan vähentämään. Aina rakentaja
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ei kuitenkaan päässyt vaikuttamaan materiaalien hankintaan, sillä rakennuttaja päätti
tuotteiden valinnasta.
Kirjalliseen kyselyyn vastanneiden yritysten keskuudessa jäteastioiden merkinnöissä
ja ongelmajätteiden säilytyksessä ilmeni osittain puutteita. Noin 40 % yrityksistä ilmoitti jäteastioiden merkinnöissä olevan puutteita sekä 30 % yrityksistä ei säilyttänyt
ongelmajätteitä lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
5.4.1 Hyötyjätteen kierrätys
Ylijäämämaa, asfaltti ja kiviainespohjainen jäte
Kirjallisiin kyselyihin vastanneiden yritysten toiminnasta syntyvä ylijäämämaa, asfaltti
sekä betoni kierrätetään vastausten perusteella poikkeuksetta. Myös yrityksiin tehdyt
tarkastuskäynnit osoittivat, että ylijäämämaa, asfaltti ja betonijäte lajiteIlaan ja toimitetaan hyödynnettäväksi. Ylijäämämaa käytetään joko yrityksen omaan käyttöön täyttömaaksi tai toimitetaan läjitysalueille. Asfaltti- ja betonijäte puolestaan toimitetaan
ympäristöluvan omaaville rakennusjätteen hyödyntäjille. Muun kiviainespohjaisen
jätteen lajittelu on puutteellista, vaikka kyselyihin vastanneet yritykset ilmoittivat lähes
poikkeuksetta lajittelevansa tiili- ja laastijätteen.
Tarkastuskäyntien yhteydessä ilmeni, että tiili- ja laastijäte päätyi puolella tarkastetuista työmaista sekajätteeksi. Laatta- ja keramiikkajätettä ei myöskään lajiteltu juuri
lainkaan. Uudisrakennustyömailla tiili- ja laastijätettä sekä laatta- ja keramiikkajätettä
syntyy rakentajien arvion mukaan hyvin vähäisiä määriä. Purku- ja saneerauskohteissa kyseisiä kiviainespohjaisia jätteitä syntyy runsaammin, mutta niiden hyödyntäminen on jakeen epäpuhtaudesta johtuen usein täysin mahdotonta. Puhdasta kipsijätettä ei juurikaan synny rakennustyömailla. Gyproc-Ievyjä sen sijaan päätyy jätteeksi
useilla työmailla, mutta Oulun alueella niitä ei ainakaan toistaiseksi pystytä hyödyntämään.
Puujäte
Rakennustyömailla syntyvälIe käsittelemättömälle puuainekselle on lähes poikkeuksetta varattu oma keräyspisteensä. Pääsääntöisesti lajiteltu käsittelemätön puuaines
hyödynnetään joko yrityksen omassa toiminnassa tai se päätyy yksityishenkilöiden
käyttöön. Jos puuainesta syntyy suuria määriä, se toimitetaan rakennusjätteen hyödyntäjille.
Tarkastuskäyntien yhteydessä ilmeni, ettei kaikki uusiokäyttöön soveltuva puujäte
päädy kierrätettäväksi. Usein käsitelty puu, kuten naulainen ja maalattu puuaines,
vaneri, lastulevy sekä liimapuu päätyvät sekajätelavalle, vaikka käsitelty puujäte voidaan toimittaa rakennusjätteen hyödyntäjille omana jakeenaan. Rakennustoiminnassa syntyvä lastulevy ja liimapuu jäävät suurelta osin hyödyntämättä. Vaneri pyritään
hyödyntämään yrityksen omassa toiminnassa, mutta hukkapalat päätyvät sekajätelavalle.
Käsitellyn puujätteen hyödyntäminen on ongelmallista erityisesti purkutyömailla, sillä
formaldehydipitoinen vaneri ei kelpaa puujätteeksi, eikä lasikuitupinnoitteista vaneria
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myöskään voida toimittaa hyödynnettäväksi. Tarkastuskäyntien yhteydessä rakennusurakoitsijat arvioivat vanerin, lastulevyn ja Iiimapuun muodostavan vain murtoosan syntyvän sekajätteen määrästä. Myös sahan- ja kutterinpurua arvioitiin syntyvän hyvin pieniä määriä. Pääsääntöisesti purut hautautuivat maahan tai toimitettiin
sekajätteenä kaatopaikoille. Joskus purut päätyivät yksityishenkilöiden hyödynnettäväksi.
Pahvi
Pahvia syntyy suurella osalla työmaista. Erityisesti uudisrakennustyömaiden sisätiloissa työskentelyn yhteydessä sekä kalustusvaiheessa syntyy merkittäviä määriä
pahvia. Rakennustoiminnassa syntyvän pahvin osalta jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten toteutumisessa on selviä puutteita, sillä suurimmassa osassa yrityksistä pahvi jätettiin lajittelematta ja toimitettiin sekajätteen joukossa kaatopaikalle.
Puhdas styrox
Rakennustyömailla puhdasta styroksia päätyy harvoin suuria määriä jätteeksi. Yleensä puhdas styrox pyritään hyödyntämään työmaalla tai se toimitetaan eteenpäin yrityksen muihin rakennuskohteisiin. Osa styroksista myös hautautuu maahan. Jätelavoille päätyvä styrox on lähinnä hukkapaloja, joita sellaisenaan on lähes mahdotonta
hyödyntää työmailla. Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jätteeksi päätyvää styroksia ei
lajiteltu.
Metalliromu
Metalliromu lajiteIlaan lähes kaikilla työmailla ja toimitetaan romunvälittäjille. Tarkastuskäynneissä kuitenkin ilmeni, ettei kaikkea hyödynnettäväksi kelpaavaa metallia
kierrätetty vaan metallia oli myös sekajätelavoilla. Lisäksi yritykset, joiden työmailla ei
lajiteltu metallia, katsoivat usein, ettei heidän toimestaan syntynyt merkittäviä määriä
metallia.
Pakkausmuovi
Energiajätteenä hyödynnettävää pakkausmuovia ei kierrätetty rakennusalan yrityksissä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, vaikka pakkausmuovia syntyy usein huomattavia määriä ja sille on olemassa toimituspaikka. Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset eivät toistaiseksi velvoita kierrättämään muovia.
Lasijäte
Lasijätettä syntyy rakennustyömailla hyvin vähän. Purku- ja korjaustöiden yhteydessä
irrotetut ikkunalasit toimitetaan hyötykäyttöön tai ikkunalasit vaihtanut lasiliike huolehtii lasijätteen edelleen toimittamisesta. Erityisesti rikkoontunutta lasijätettä päätyy kuitenkin sekajätelavalle.
Sekajäte
Rakennustyömailla syntyy myös hyödynnettäväksi kelpaamatonta jätettä, kuten polyuretaania, mineraalivillaa ja PVC-muoveja. Mineraalivilla päätyy uudisrakennustyö-
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mailla sekajätteeksi, vaikka se pyritäänkin rakennusvaiheissa käyttämään tarkasti
hyödyksi. Purku- ja saneeraustyömailla mineraalivillaa syntyy usein suuriakin määriä,
mutta toistaiseksi ei mineraalivillan kierrätys ole Oulussa mahdollista. PVC-muoveja
syntyy enimmäkseen purku- ja saneeraustyömailla, mutta niidenkään hyödyntäminen
ei toistaiseksi ole mahdollista. Nykyisin polyuretaania jää kehittyneemmän tekniikan
ansiosta jätteeksi vain pieniä määriä. Lisäksi purkutyömailla sekajätteeksi päätyy
esimerkiksi huopakattorakenteita.
Ongelmajätteet
Ongelmajätteiden keräys ja toimittaminen käsittelyyn toimii suhteellisen hyvin rakennustyömailIa. Öljyiset jätteet lajiteIlaan ja toimitetaan asianmukaisesti eteenpäin. Purku- ja saneerauskohteissa syntyy usein asbestijätettä, jota käsitellään ja toimitetaan
eteenpäin määräysten mukaisesti. Purku- ja saneeraustöiden yhteydessä irrotettavat
loisteputket lajiteIlaan lähes aina asianmukaisesti. Liuotinpohjaisia tiivistemassoja ei
selvityksessä mukana olevissa yrityksissä käytetä. Myös maali-, lakka-, liima- ja liuotinjätteitä ei juurikaan synny, sillä ne pyritään hyödyntämään mahdollisimman tarkkaan. Lisäksi maalauksesta huolehtii usein aliurakoitsija, jonka vastuulle edellä mainitut jätteet jäävät. Aliurakoitsijoiden jätteiden käsittelykäytäntöjä ei ole selvitetty tämän selvityksen yhteydessä. Kyllästetyn puun käsittelyssä olisi parantamisen varaa,
sillä lähes poikkeuksetta kyllästetty puu päätyi sekajätteeksi. Ongelmajätteiden varastointi rakennustyömailla on pääperiaatteiltaan asianmukaista.

6 YMPÄRISTÖVIRASTON JA RAKENNUSVALVONTAVIRASTON YHTEISTYÖ
Ympäristövirasto ja rakennusvalvontavirasto ovat tiivistäneet yhteistyötä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvien jätteiden käsittelyn valvonnassa osana rakennus- ja
purkamislupamenettelyä. Asiasta pidettiin suunnittelu- ja tiedotuskokouksia sekä
vuonna 2002 että 2003. Kokouksissa käytiin läpi jätelain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia jätehuollon järjestelyjen suhteen sekä sovittiin viranomaismenettelyistä (liite 3).
Purkutöiden osalta päätettiin, että hakijan tulee liittää maankäyttö- ja rakennus lain
mukaiseen purkamishakemukseen tai -ilmoitukseen erillisellä lomakkeelle tehty selvitys purkujätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta. Samoin rakennusluvan
hakija liittää lupahakemukseen erillisellä lomakkeelle tehdyn selvityksen syntyvän
rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä lajittelusta.
Mikäli jätehuoltoselvityksestä puuttuu oleellisia tietoja, rakennusvalvontaviranomainen kehottaa täydentämään siltä osin ilmoitusta. Rakennusvalvontaviranomainen
tarkastaa ovatko ilmoitetut jätehuoltojärjestelyt jätehuoltomääräysten mukaisia ja on
tarvittaessa yhteydessä ympäristövirastoon sekä pyytää tarpeen mukaan asiasta
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon.
Purkamisluvasta/i1moituksesta tekee päätöksen rakennuslupaviranomainen. Päätöksessä tai ilmoituksesta annettavalla kirjallisella palautteella määrätään purkujätteen
käsittelytavoista ja luvallisista käsittelypaikoista (so. päätökseen liitetään ohje, jota
tulee noudattaa). Päätös purkamisluvasta/ilmoituksesta lähetetään viipymättä myön-
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tämisen jälkeen tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ympäristövirastoon.
Vastaavasti rakennuslupapäätöksessä määrätään rakennusjätteen käsittelytavoista
ja luvallisista käsittelypaikoista (eli päätökseen liitetään ohje, jota tulee noudattaa).
Jätehuoltoasiat käsitellään osana työmaan aloituskokousta. Uudisrakentamisen osalta jäteselvityslomakkeet lähetetään tiedoksi ympäristövirastoon.
Jäteselvityksen tekemiseen laadittiin lomake, jonka kääntöpuolelta löytyy ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja asianmukaisista jätehuoltojärjestelyistä (liite 4). Lomakkeita
saa ympäristövirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja teknisestä keskuksesta.
Asianmukaisesta jätehuollosta laadittiin päätökseen liitettäväksi lyhyt ohje, jota rakennusvalvontaviraston päätöksissä velvoitetaan noudatettavaksi (liite 5).
Erityistä käsittelyä vaativista purkujätteistä, kuten PCB-, Iyijy-, PAH-yhdiste- tai raskasmetallipitoisista jätteistä, tulee lisäksi tehdä erillinen ympäristönsuojelulain 62 §:n
mukainen ilmoitus Oulun kaupungin ympäristövirastoon. Ilmoituksen tekoa varten
laadittiin lomake (liite 6). Ympäristönsuojeluviranomainen tai sen alainen viranhaltija
tekee ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaista ilmoituksista päätöksen, jossa annetaan
määräyksiä jätteen käsittelystä. Rakennusvalvontaviranomainen tiedottaa purkajia
mahdollisesta tarpeesta tehdä ilmoitus ympäristövirastoon.
Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä myös miten rakennettavan kiinteistön
käytön aikainen jätehuolto tullaan järjestämään. Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa ovatko esitetyt tulevat jätehuoltojärjestelyt jätehuoltomääräysten mukaisia.
Jätehuoltoasiat käydään läpi rakennusvalvontaviraston katselmustyöryhmässä, jossa
on mukana ympäristöviraston edustaja. Tarvittaessa asiasta pyydetään ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto.
Vuoden 2003 aikana on käytännössä todettu, että purkulupahakemusten ja
-ilmoitusten osalta jätehuoltoselvitykset on pääosin tehty. IImoitetut jätehuoltojärjestelyt ovat myös pääpiirteissä vastanneet vaatimuksia. Ympäristövirastosta on oltu
yhteydessä yrityksiin, mikäli suurien purkukohteiden jätehuoltojärjestelyistä tehdyissä
ilmoituksissa on havaittu puutteita. Pieniin purkutöihin (yksityisten ihmisten tekemät
purkutyöt) ei resurssien puitteissa ole juurikaan ollut mahdollisuutta puuttua. Uudisrakennustyömaiden osalta jätehuoltoselvityksiä ei siinä määrin ole tehty. Syksyllä
2003 ympäristövirastosta oltiin yhteydessä suurimpiin rakennusliikkeisiin ja muistutettiin jäteselvityksen tekovelvollisuudesta ja jätehuoltomääräyksistä.
Selvitys kiinteistön käytön aikaisesta jätehuollosta vaaditaan esitettäväksi rakennusluvissa. Suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot ovat enenevässä määrin olleet yhteydessä
ympäristövirastoon pyytäen ohjeistusta jätehuoltojärjestelyistä, -määräyksistä ja jätetilojen mitoituksesta. Liikekiinteistöjen osalta ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetään lausunto jätehuollon järjestelyistä lähes poikkeuksetta.
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7 PIENTALOTVÖMAIDEN RAKENNUSJÄTTEIDEN KERÄVSKOKEILUT

Oulun Jätehuolto, rakennusvalvontavirasto ja ympäristövirasto toteuttivat omakotitalotyömaiden rakennusjätteiden keräyskokeilun Kaakkurin Kiviharjussa sekä kesällä
2002 että kesällä 2003.
Ensimmäisenä kesänä alueelle sijoitettiin hyötyjätepiste, jossa oli keräyskontit kalvomuoville, styroxille ja pahvilIe. Rakentajilla oli mahdollisuus tuoda keräyspisteeseen maksutta puhdasta pahvi-, kalvomuovi- ja styroxjätettä. Oulun Jätehuolto ja Paperinkeräys Oy huolehtivat astioiden tyhjennyksestä ja jätteiden toimittamisesta
asianmukaiseen hyötykäyttöön. Muoviastiaan kelpasi pakkaus- ja kalvomuovi. Keräykseen ei saanut laittaa mahdollisesti PVC:tä sisältäviä viemäri- ja muita muoviputkia, muovimattoja yms. eikä materiaalin käsittelyä vaikeuttavia muovisia pakkausnauhoja. Kalvomuovi oli tarkoitus toimittaa energiahyötykäyttöön. Styrox-konttiin kerättiin puhdasta styroxia toimitettavaksi teollisuuden uusioraaka-aineeksi. Pahvikonttiin lajiteltiin aaltopahvipakkaukset hyödynnettäväksi uuden pahvin raaka-aineena.
Tarkoituksena oli pitää keräyspiste alueella noin kolmen kuukautta ja seurata aluekeräyspisteen toimivuutta, kertyviä jätemääriä, lajittelun onnistumista sekä keräyksen
kustannuksia sekä päättää aluekeräilyn jatkosta kokeilun tulosten perusteella.
Käytännössä lavat olivat alueella noin kolme viikkoa ja ne tyhjennettiin sinä aika neljä
kertaa.
Ensimmäisellä tyhjennyskerralla saatiin talteen hyötykäyttökelpoista energiajätettä ja
styroxia. Seuraavilla kerroilla joukossa oli niin paljon sekajätettä, että jäte oli lajiteltava uudelleen Ruskon jätekeskuksessa. Viimeisellä tyhjennyskerralla sekajätettä oli
lavoilla jo niin paljon, ettei kertynyttä jätettä pystytty hyödyntämään. Lisäksi sekalaista jätettä sisältäviä jätesäkkejä oli lavojen ympärillä niin paljon, että niitä jouduttiin
kuljettamaan erillisenä kuljetuksena kaatopaikalle. Tämän jälkeen kierrätyslavoja ei
enää viety takaisin alueelle. Sekalaista jätettä jouduttiin keräämään alueelta vielä
lavojen poistamisen jälkeenkin. Kesän 2002 keräyksen aikana saatiin talteen hieman
hyödyntämiskelpoista styroksia, noin 6 m3 muovia ja saman verran pahvia.
Kesällä 2003 Kiviharjun omakotityömailta kerättiin energiajätettä portinpielikeräyksenä. Alueella kierteli jätettä keräävä auto kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa 1-2 kertaa
kuukaudessa lauantaisin noin kello 9 - 11. Käytännössä kerääminen kangerteli, koska kerääminen osoittautui hitaaksi ja syntyvät jätemäärät ennakoitua suuremmiksi.
Rakentajat lajittelivat polttokelpoisen jätteen erilleen muusta jätteestä ennen keräystä. Lajittelu sujui, ja talteen saatiin hyvin energiahyötykäyttöön soveltuvaa jätettä eli
pahvi-, kalvomuovi-, styrox- ja puujätettä. Polttokelvottomien jätteiden joutuminen
keräykseen estettiin siten, että rakentajan tuli olla paikalla keräysajankohtana ja
avustaa kerääjää jätteiden kuormauksessa. Tällöin kaikki säkit tarkastettiin ja tienvarteen jätettyjä jätesäkkejä ei otettu auton kyytiin. Energiajätettä saatiin talteen lähes
25 m keräyspäivää kohden.
Kahden tunnin keräysaika osoittautui kuitenkin liian lyhyeksi koko suunnitellun alueen
kiertämiseksi. Kuormia täytyi viedä välillä jätekeskukseen, koska jokaisena lauantai-
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na kerättiin kolme täyttä autollista. Kerääminen suuremmalla keräysautolla ei ollut
mahdollista, koska tiet olivat alueen keskeneräisyydestä johtuen hyvin ahtaat liikkua.
Koska kyseessä oli keräyskokeilu, Oulun Jätehuolto, ympäristövirasto ja rakennusvalvontavirasto olivat varanneet keräykseen tietyn määrärahan, jonka puitteissa keräysaikataulu oli suunniteltu.
Molempina vuosina järjestetyt kokeilut ovat osoittaneet, että aluekeräyksen käytännön järjestelyt ovat vaikeita toteuttaa ja kustannukset nousevat korkeiksi.
Käytännössä pienrakentajia kehotetaan toimittamaan lajitellut jätteensä Ruskon jätekeskuksen hyötyjätepisteeseen. Hyötyjätepisteessä otetaan maksutta vastaan pientalotyömailla syntynyttä lajiteltua pahvia, muovia, styroksia, puhdasta puuta ja metallia.

8 RAKENNUSJÄTEMÄÄRIEN KEHITYS
Ruskon kaatopaikalle loppusijoitettujen rakennusjätteiden määrä laski selvästi rakennusjätteitä koskevan valtioneuvoston päätöksen voimaantulon jälkeen. Vuoden 1998
jälkeen jätemäärissä ei ole kuitenkaan tapahtunut selkeää muutosta. Vaikka rakennusjätteiden hyödyntäminen Oulun alueella on lisääntynyt ja uusia rakennusjätteitä
hyödyntäviä laitoksia on perustettu, on loppusijoitettavan rakennusjätteen määrä pysynyt suurin piirtein samana. Tähän lienee syynä pääosin erittäin runsas rakentaminen ja rakennusjätteen vähäinen lajittelu, mutta toisaalta myös viime vuosiin saakka
alhaisena pysynyt rakennusjätteen loppusijoituksen hinta. Vuoden 2002 alusta toteutetun sekalaisen rakennusjätteen käsittelymaksun korotuksen jälkeenkään rakennusjätemäärissä ei ole nähtävissä selkeää laskua. Vuonna 2002 läjitettävän rakennusjätteen määrä väheni edellisistä vuosista jonkin verran. Vuonna 2003 lajittelematonta
rakennusjätettä on otettu vastaan Ruskon kaatopaikalle 15.11 .2003 mennessä
25515 t, mikä vastaa suurin piirtein vuoden 2002.
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Kuva 6. Ruskon kaatopaikalle loppusijoitettujen rakennusjätemäärien kehitys.
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Oulun seudulla on aloittanut vuoden 1998 jälkeen toimintansa useita rakennusjätteitä
hyödyntäviä yrityksiä. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus tilastoi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään yritysten vastaanottamat, käsittelemät ja hyötykäyttöön toimittamat jätteet. Taulukossa 5 on esitetty ympäristönsuojeluntietojärjestelmän tietojen
mukaan hyötykäyttöön toimitettujen rakennusjätteiden määrät vuosilta 2001 ja 2002.
Taulukko 7. Rakennusjätteitä hyödyntävien yritysten vastaanottamat jätemäärät vuosina 2001 ia 2002 (lähde: Vahti-rekisteri).
8etoni ja tiili, tlv
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9 OULUN JÄTEHUOLLON TOIMET RAKENNUSJÄTTEEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISEKSI

Oulun Jätehuollon tärkeimpiä tavoitteita on vähentää kaatopaikalle sijoitettavan sekajätteen määrää vuosittain 3 %:lIa jokaista toimialueen asukasta kohti. Loppusijoitettavan jätteen määrään voidaan vaikuttaa taloudellisten ohjauskeinojen avulla. Lisäksi
pyritään vaikuttamaan jätteentuottajien asenteisiin.
Taksapolitiikalla voidaan vaikuttaa jätteentuottajien haluun lajitella syntyvät jätteensä.
Ruskon jätekeskukseen sijoitettavan lajittelemattoman rakennusjätteen hinta on moninkertainen verrattuna lajiteltujen hyötyjätteiden hintaan. Valtio perii rakennusjätteestä myös jäteveron 23 €/tonni. Jäteveroa ei peritä hyötykäyttöön menevistä lajiteIluista jätteistä.
Pienrakentajien lajitteluintoa pyritään tehostamaan pitämällä hyötyjätteiden hinta
mahdollisimman alhaisena. Tällä hetkellä pienrakentajien Ruskon jätekeskukseen
tuomista hyödyntämiskelpoisista jätteistä ei peritä maksua. Yrityksiltä peritään kaatopaikalle sijoitettavasta rakennusjätteestä 56,64 €/tonni, hinta sisältää jäteveron. Lajitellun käsitellyn puujätteen hinta on 33,09 €/tonni. Pienrakentajien tuoma peräkärrykuorma lajittelematonta rakennus- tai remontointiroskaa maksaa 11,40 €, lajitellut
hyötyjätteet pienrakennustyömailta otetaan puolestaan vastaan maksutta.
Pienrakentajien jätteiden lajittelun helpottamiseksi Ruskon pienkuorma-asema on
pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Sekalaisen rakennusjätteen ja
hyötyjätteiden palautuspaikka on keskitetysti samassa paikassa ja paikalla on henkilökuntaa neuvomassa lajittelussa ja auttamassa kuorman purkamisessa.
Loppusijoitettavan jätteen määrään voidaan vaikuttaa jäteneuvonnan avulla. Yritysten ja pienrakentajien tuomia jätekuormia tarkastetaan. Kuormantarkastusten tarkoituksena on vähentää kaatopaikalle sijoitettavan hyödyntämiskelpoisen jätteen mää-
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rää ja seurata loppusijoitettavan jätteen laatua. Kuormantarkastuksissa kiinnitetään
huomiota myös ongelmajätteisiin. Varsinkin yrityksiltä tulevien kuormien tarkastusten
avulla voidaan saada selville ne kohteet joilla on ongelmia lajittelun kanssa. Kuormantarkastuksilla saadaan selville ne asiat, joita jäteneuvonnassa tulisi korostaa.
Oulun Jätehuollon neuvontapalvelut ottavat yhteyttä suoraan puutteellisesti lajitteleviin yrityksiin. Tällä hetkellä jäteneuvontaa annetaan eniten pienrakentajille. Varsinkin
kesäisenä rakentamissesonkina lajitteluun liittyvää puhelinneuvontaa annetaan pienrakentajille päivittäin.

10 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vuonna 2002 tehdyn selvityksen perusteella insinööri-, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoissa kiinnitettiin puutteellisesti huomiota rakennustyömaanaikaiseen jätehuoltoon ja valmiin kiinteistön jätehuollon järjestelyyn. Jotta jätteiden lajittelu työmailla
saataisiin paremmin hallintaan, tulisi siihen paneutua jo rakennussuunnitelmia laadittaessa. Toimistojen henkilökunnalla ei ole useinkaan riittävästi tietoa, joten ympäristöasioista olisikin tarpeen järjestää koulutusta. Osalla yrityksistä ei myöskään ollut
kirjallisia ohjeita ympäristöasioiden asianmukaiseen hoitoon. Valtaosa niistä yrityksistä, joissa kirjalliset ohjeet ympäristöasioista olivat käytössä, kiinnittävät suunnittelussa huomiota myös rakennustyömaanaikaiseen jätehuoltoon.
Insinööri-, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistot ovat kiitettävästi perillä jätelaista ja asetuksista sekä näin ollen tietoisia siitä, että jätelain mukaan huolehtimisvelvollisuus
syntyneistä jätteistä on niiden tuottajalla. Siten asianmukaisen jätehuollon järjestämisen katsotaan usein kuuluvan rakentajien toimenkuvaan, eikä asiaan niinkään paneuduta suunnitteluvaiheessa.
Uudisrakennustyömailla määräykset jätteen lajittelusta ja hyödyntämisestä toteutuvat
Oulun kaupungin alueella suhteellisen hyvin ylijäämämaan, asfaltin, betonin sekä
puujätteen osalta. Sen sijaan hyötyjätteistä tiili-, laasti-, laatta- ja keramiikkajätteet
jäävät usein lajittelematta. Rakennustoiminnassa syntyvän pahvin lajittelu on varsin
puutteellista. Myöskään vapaaehtoista pakkausmuovin lajittelua ei yrityksissä harjoiteta. Selvityksessä mukana olleissa yrityksissä huolehditaan ongelmajätteen lajittelusta ja edelleen toimittamisesta kiitettävästi.
Purku- ja saneerauskohteissa sekajätteeksi päätyy usein uudisrakennustyömaita
enemmän hyödynnettäväksi kelpaavia jakeita. On kuitenkin huomattava, että purkuja saneeraustyömailla eri jakeiden erottaminen purkujätteestä on vaikeaa tai lähes
mahdotonta ja että jakeet voivat usein olla likaisia ja näin ollen hyödynnettäväksi kelpaamattomia.
Rakennusalan yritysten välillä on havaittavissa eroavuuksia rakennustoiminnassa
syntyvän jätteen lajittelussa. Suurissa yrityksissä on käytettävissä ympäristöasioiden
hoitamiseen enemmän resursseja. Muutamissa tapauksissa yritysten jätehuolto toimi
kaikilta osin moitteettomasti, mutta useimmiten pieniä korjauksia jätehuoltoon kaivataan.
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JätehuolIossa ilmenneet puutteet johtuvat selvityksen perusteella pääsääntöisesti
joko tietämättömyydestä tai taloudellisista seikoista. Jätteiden määrään ja synnyn
ennaltaehkäisemiseen kiinnitetään huomiota yksinomaan taloudellisten näkökohtien
vuoksi. Sekajätteen korkeat käsittelymaksut ovat saaneet yritykset lajittelemaan raskaimmat jakeet erilleen. Usein hyötyjätteiden lajittelun ei katsota aiheuttavan merkittäviä säästöjä yritykselle, eikä jätteiden asianmukaiseen lajitteluun kiinnitetä huomiota. Hyötyjätteiden lajittelun laiminlyöntiä ei mielletä lainrikkomukseksi, sillä valvonta
on suhteellisen tehotonta eivätkä sanktiot ole tiedossa. Määräysten mukaisen hyötyjätteiden lajittelun koetaan osin vääristävän kilpailua, sillä kilpailuttaminen suosii joissain tapauksissa niitä yrityksiä, joiden kokonaiskustannukset jäävät pienimmiksi esimerkiksi juuri puutteellisesti hoidetun jätehuollon johdosta. Tärkeää olisi siis se, että
asiakas tai työn tilaaja kiinnittävät asiaan huomiota ja valvovat, että urakoitsijat huolehtivat kaikista jätehuoltoon kuuluvista velvoitteista.
Selvityksessä todettiin, että osassa yrityksistä oltiin tietoisia määräysten mukaisen
jätehuollon järjestämisestä, mutta käytännön ongelmien vuoksi jätehuoltoa oli joskus
lähes mahdotonta järjestää oikein. Esimerkiksi kaupunkialueella ei tilanpuutteesta
johtuen ole aina mahdollista varata jokaiselle jakeelle omia keräyspisteitä. Haastatteluissa tilanpuutetta merkittävämpänä ongelmana pidettiin suomalaista rakennuskulttuuria ja työmiesten asenteita, joita ohjailee 'raavas mies ei siivoa' -mentaliteetti.
Mestareiden mukaan työmaiden siistinä pitäminen on usein hyvin vaikeaa.
Koulutus on omiaan lisäämään paitsi tietoisuutta asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä mutta myös muokkaamaan asenteita. Koulutusta ja opastusta tulisikin järjestää kaikille rakennusalaan liittyville tahoille: rakennuttajille, suunnittelijoille, rakennusmateriaalien valmistajille, rakentajille, urakoitsijoille jne. Rakentajien ja suunnittelijoiden keskuudessa esitettiin toivomuksia jätehuoltoa ja maankäyttö- ja rakennuslakia valottavien koulutuspäivien järjestämistä, joissa olisi mukana useiden tahojen
asiantuntijoita.
Rakennusvalvontaviranomaisen kanssa tehtävä yhteistyö rakennusjätteiden lajittelun
valvonnassa on osoittautunut toimivaksi. Lähes kaikissa purkulupahakemuksissa
/ilmoituksissa ja myös yhä useammassa rakennuslupahakemuksessa esitetään selvitys jätteiden käsittelystä. Rakennusvalvontaviranomainen käsittelee jätehuoltoasiat
osana työmaakäyntejä. Työmailla tapahtuvaa valvontaa ja opastusta olisi kuitenkin
tarpeen lisätä nykyisestä.
Pientalotyömaiden osalta keskitetty hyötyjätteiden keräily on kokeilujen tulosten perusteella osoittautunut lähes mahdottomaksi toteuttaa. Lisäksi ongelmana on se, kuka maksaa keräyksen. Jätemaksun kerääminen rakentajilta on käytännössä vaikea
toteuttaa. Oulun Jätehuolto on tehnyt toimia jätteiden pienkuormien, ml. pienrakentajien jätteet, lajittelun ja lajitelIun jätteen vastaanottamisen helpottamiseksi jätteen käsittelyalueelle mm. perustamalla uuden hyötyjäteaseman.
Kaatopaikalle toimitettavan lajittelemattoman rakennusjätteen määrä ei ole kääntynyt
laskuun, vaikka rakennusjätteiden lajittelumääräyksistä on tiedotettu ja hyötykäyttömahdollisuudet ovat parantuneet rakennusjätteitä vastaanottavien yrityksiä aloitettua
toimintansa. Myöskään lajittelemattoman rakennusjätteen kaatopaikkamaksun korotuksen taloudellinen ohjaavuus lajittelun tehostamiseksi ei näytä olevan riittävä.
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Ympäristöviraston vuonna 1996 toteuttaman rakennusalan ympäristöasioita koskevan kirjekyselyn tuloksiin verrattuna jätehuolto rakennustyömailla hoidetaan nykyisin
aiempaa paremmin. Ongelmajätteet tunnistetaan ja ongelmajätteiden varastointi
työmailla on asianmukaista. Vuonna 1996 myös nykyistä suurempi osa hyödyntämiskelpoisista jätteistä päätyi kaatopaikalle.
Rakennusjätteiden käsittelyssä, lajittelussa ja hyötykäytössä on tapahtunut viime
vuosina kehitystä parempaan suuntaan. Rakennusjätteiden läjittäminen kaatopaikalle
ei kuitenkaan ole vähentynyt toivotulla tavalla. Tiedotuksen, neuvonnan ja valvonnan
tehostamisen tarve on siis edelleen ilmeinen.

LIITE 1

KYSELY/PALAUTETTAVA

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

2603/2002

27.6.2002

YMPÄRISTÖASIOIDEN HOITO RAKENNUSALALLA
Yritys:
Vastaaja:
Osoite:
Päivämäärä:

YHTEYSHENKILÖ,
johon viranomainen voi ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi:
Puhelin:

YRITYKSEN TOIMIALA
Mitä töitä yrityksenne tekee?
OSA 1

o
OSA 2
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Suunnittelu-, insinööri-, arkkitehtitoimisto
Uudisrakentaminen
Korjausrakentaminen
Purkutyöt
Perustustyöt
Maarakentaminen
Kalliorakentaminen
Kunnallistekniikka
Räjäytystyöt
Maalaustyöt
Muuta, mitä?

Postiosoite
PL34
90015 OULUN KAUPUNKI

Telefax

(08) 5584 6799

Adress
BOX34
FIN-90015 OULUN KAUPUNKI
FINLAND

Fax

+358855846799
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OSA 1: Kysymykset suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistoilIe:

1.

Kiinnitetäänkö suunnittelutyössä huomiota
kyllä

Ekologisten rakennusmateriaalien käyttöön
Rakennuksen koko elinkaarenaikaiseen ympäristörasitukseen
Rakennusosien ja teknisten järjestelmien korjattavuuteen ja vaihdettavuuteen
Vähäjätteiseen rakentamiseen
Rakennustyömaanaikaiseen jätehuoltoon
Valmiin kiinteistön jätehuollon järjestelyihin
Muihin ympäristöasioihin, mihin?

2.

o
o
o
o
o
o
o

ei

0
0
0
0
0
0

0

Onko emo asioihin olemassa kirjallista ohjeistusta
kyllä

Mitä?

o

ei

0

3.

Mitä toimia olette tehneet tai millaisia käytäntöjä teillä on emo asioiden hoitamiseen?

4.

Onko yrityksessänne käytössä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä? Jos järjestelmän käyttöönotto on suunnitteilla, mikä on aikataulu?

o
o
o
o
5.

ISO 14001
EMAS
Yhtiön oma järjestelmä
Ympäristöasiat on sisällytetty laatujärjestelmään

Onko henkilöstöä koulutettu suunnittelutyöhön liittyvissä ympäristöasioissa?
kyllä ei
Missä?

o

0
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6.

Keneltä saatte tietoa ympäristöasioissa?

D

D
D
D
D
D
D

7.

Oletteko tietoinen mm. seuraavista toimialaanne koskevista ympäristösäädöksistä
ja -määräyksistä?

D
D
D

D

D
D
D
8.

ympäristönsuojeluviranomaisilta
(Oulun kaupungin ympäristövirasto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)
omasta yrityksestä
asiakkaalta / työn tilaajalta
oman alan järjestöiltä
ympäristöalan konsulteilta
julkisista tiedotusvälineistä (tv, radio, lehdet)
muualta, mistä?

Jätelaki ja -asetus, mm. vastuu jätteistä on jätteiden tuottajalla, jätteiden
tuottaja on velvollinen järjestämään jätehuollon, jätteen syntyä tule vähentää, jätteet tulee hyödyntää ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana
Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset, rakennus- ja purkujätteen lajitteluvelvoitteet
Maan käyttö- ja rakennuslain mukaiset ekologiset näkökohdat rakentamisessa, mm. rakennuksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset, rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen
ympäristö rasitus, selvitykset rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä
sen lajittelusta osana lupamenettelyä
Erityistä käsittelyä vaativaa jätettä (PAH-ainepitoinen, lyijy tai PCB-pitoinen
jäte) koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ympäristöviranomaiselle (ympäristönsuojelulaki 62 §)
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ympäristöviranomaiselle (ympäristönsuojelulaki 60 §)
Häiriötä aiheuttavasta työstä ilmoittaminen ympäristöviranomaiselle
Kemikaalien varastointia koskevista määräyksistä

Mistä ympäristöasioista haluaisitte lisää tietoa ympäristöviranomaisilta?
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OSA 2: Kysymykset rakentajille ja muille

1. Mitä mahdollisia välittömiä ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu lähiympäristöön?
kyllä ei
Melu
Tärinä
Pöly
Päästöjä vesiin
Päästöjä ilmaan
Päästöjä maaperään
Muuta, mitä?

D
D
D
D
D
D
D

2. Mitä jätteitä toiminnassanne syntyy ja mihin ne toimitetaan?
Määrä
kg/v
ylijäämämaa
asfaltti
metalliromu
paperi, pahvi
lasijäte
puhdas puuaines
sahanpuru,
rinpuru
tiili, laasti
betoni
kipsilevyjäte

Istyrox

kutte-

Keräysväline I -tapa,
kuka vie ja minne?

D
D
D
D
D
D
D
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mineraalivilla
polyuretaani
muut muovit
pvc-muovi
(esim.
putket, letkut, muovimatot ia -tapetit)
vaneri,
lastulevy,
liimapuut (haitallisia
aineita sisältävät)
kyllästetty puu
asbestijäte
maali-, lakka- ja
Iiimajätteet, Iiuottimet
öljyt, öljyiset jätteet
Muuta

3. Moneenko eri keräysastiaan / välineeseen jätteet lajiteIlaan työmaalla ja mitä jakeita
kuhunkin astiaan kerätään?

4. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?
kyllä

o
5. Onko kerättäviä ongelmajätteitä varten erillinen lukittu tai valvottu tila?

ei

0
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kyllä

ei

D D
6. Onko työmaalle nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii jätteiden keräilystä ja toimittamisesta eteenpäin?
kyllä ei

D D

7. Miten työmaalla varastoidaan kemikaaleja, kuten polttoaineita, maaleja yms.?

8. Miten työmaalla on varauduttu mahdollisiin vahinko- tai onnettomuustilanteisiin (kemikaali- tai polttoainevuoto, tulipalo)?

9. Onko käytössä ympäristöjärjestelmä? Jos järjestelmän käyttöönotto on suunnitteilla,
mikä on aikataulu?
D ISO 14 001
EMAS
D Yhtiön oma järjestelmä
D Ympäristöasiat on sisällytetty laatujärjestelmään

D

10. Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi (ympäristöohjelma)? Millaisia?

D
D

kyllä
ei

11. Onko kirjallista ohjeistusta
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kyllä

Jätehuoltoon (lajittelu, jätteiden määrän vähentäminen)?
Vahinkotilanteissa toimimiseen?
Muihin ympäristöasioihin, mihin?

ei

o
o
o

0
0
0

kyllä

ei

12. Onko henkilöstöä koulutettu
Jätteiden oikeassa lajittelussa?
Jätteiden määrän vähentämisessä?
Vahinkotilanteissa toimimisessa?
Muissa ympäristöasioissa, missä?

o
o
o
o

0

0
0
0

13. Keneltä saatte tietoa ympäristöasioissa?

o
o
o
o
o
o
o

ympäristönsuojeluviranomaisilta
(Oulun kaupungin ympäristövirasto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)
omasta yrityksestä
asiakkaalta / työn tilaajalta
oman alan järjestöiltä
ympäristöalan konsulteilta
julkisista tiedotusvälineistä (tv, radio, lehdet)
muualta, mistä?

14. Oletteko tietoinen mm. seuraavista toimialaanne koskevista ympäristösäädöksistä ja määräyksistä?

o
o
o
o

o
o

o

Jätelaki ja -asetus, mm. vastuu jätteistä on jätteiden tuottajalla, jätteiden
tuottaja on velvollinen järjestämään jätehuollon, jätteen syntyä tule vähentää, jätteet tulee hyödyntää ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana
Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset, rakennus- ja purkujätteen lajitteluvelvoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset ekologiset näkökohdat rakentamisessa, mm. rakennuksen käytön aikaiset ympäristövaikutukset, rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden aiheuttama rakennuksen elinkaaren aikainen
ympäristörasitus, selvitykset rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä
sen lajittelusta osana lupamenettelyä
Erityistä käsittelyä vaativaa jätettä (PAH-ainepitoinen, lyijy tai PCB-pitoinen
jäte) koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ympäristöviranomaiselle (ympäristönsuojelulaki 62 §)
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ympäristöviranomaiselle (ympäristönsuojelulaki 60 §)
Häiriötä aiheuttavasta työstä i1moittaminen ympäristöviranomaiselle
Kemikaalien varastointia koskevista määräyksistä
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15. Mistä ympäristöasioista haluaisitte lisää tietoa ympäristöviranomaisilta?

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

2003

JÄTEHUOLTOTIETOA RAKENTAJALLE,
REMONTOIJALLE JA PU RKAJALLE
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. Raakaainetta tulee käyttää säästeliäästi tuotannossa ja se on mahdollisuuksien mukaan korvattava kierrätysmateriaalilla. Tuotteiden, kuten rakennusosien ja itse rakennusten tulee olla
kestäviä, pitkäikäisiä, korjattavia, materiaaleiltaan mahdollisimman haitattomia ja uudelleen käytettäviä tai jätteenä hyödynnettäviä.
Oulun kaupungin ympäristölautakunta on antanut kunnalliset jätehuoltomääräykset jätelain 17 §:n nojalla. Lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden lisäksi jätehuoltomääräyksillä säädellään mm. jätteiden käsittelyä, keräystä ja keräysvälineiden tyhjentämistä. Lisäksi määräyksissä on jätteiden keräysvälineitä, -paikkoja ja -tiloja koskevat tekniset perusvaatimukset sekä jätteen pakkaamista, kuljetusta ja käsittelyä koskevat vaatimukset. Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kuntalaisia ja yrityksiä.

ENNALTAEHKÄISE 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. Lajittelemalla jätteet hyötykäyttöön pienennetään kaatopaikkamaksuja,
mutta suurimmat säästöt saadaan jätteiden synnyn ehkäisyllä!
Uudisrakentaminen:
• pienennä materiaalihävikkiä tilaamalla tavaraa juuri oikea määrä, käyttämällä määrämittaisia ja esivalmistettuja tuotteita, varastoimalla ja suojaamalla tarvikkeet oikein
sekä väittämällä turhaa varastointia.
• vähennä pakkausjätteen määrää käyttämällä suurpakkauksia, uudelleen käytettäviä
pakkauksia, pakkaamattomia tuotteita ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja.
• hyödynnä tähteitä ja käyttökelpoisia osia omassa toiminnassa muualla.
Jätteiden synnyn ehkäisy edellyttää uuden ajattelutavan, työmenetelmien ja -tapojen
omaksumista. Työn painopistettä siirretään jätteiden keruusta ennakkosuunnitteluun.

Saneeraus- ja peruskorjaustyöt:
• Jätteiden syntyä voidaan vähentää merkittävästi ennakkosuunnittelulla. Liian myöhään tapahtuva rakennusten korjaustyö aiheuttaa kustannusten kasvun lisäksi myös
jätemäärien kasvua. Kaikkea ei tarvitse korvata uudella, vaan saneerauksen voi suorittaa vanhaa säilyttäen ja kunnostaen. Käyttökelpoisia rakennusosia voi myös purkaa
ehjänä ja käyttää samassa korjauskohteessa tai muualla.
Purkutyöt:
• Lajitteleva purku on työmenetelmä, jossa osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen. Puretut materiaalit ja osat ohjataan uudelleen käytettäväksi tai materiaalina tai energiana hyödynnettäväksi. Lajitteleva purkutyö vaatii ennakkosuunnittelua, osaamista ja erikoiskalustoa - pelkkä kaivinkone ei riitä!

LAJITTELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti 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

Kunnan osoittamaan paikkaan toimitettavat jätteet:
• hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
Ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavat jätteet:
• erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan
Myös muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on ohjattava hyötykäyttöön.
Puujäte
Käsittelemätön puujäte, joka ei sisällä kyllästysainetta, maalia, lakkaa, liimaa ym. soveltuu
polttopuuksi vaikkapa työntekijöiden käyttöön. Puhtaan puun voi toimittaa myös rakennusjätteen hyödyntäjille.
Maalattu puu, vaneri, lastulevy yms. eivät sovellu poltettavaksi kodin lämmityslaitteissa,
mutta ne voidaan ohjata rakennusjätteen hyödyntäjien kautta laitosmaiseen energiahyötykäyttöön.
Puisia trukkilavoja ja pakkauksia kannattaa kierrättää sellaisenaan, käyttää saunapuuna
tai toimittaa puhtaan puun käsittelyn mukaisesti.

Kutterinpurun/sahanpurun voi viedä sopimuksesta Ruskon jätekeskukseen kompostoinnissa käytettäväksi. Ruskon jätekeskus p. 558 43971.
Kyllästetty puu on ongelmajätettä. Se ei sovellu poltettavaksi. Noudata sen hävityksessä
ongelmajätteistä annettuja ohjeita
Pahvi
Keräykseen kelpaavat ruskea pahvi ja voimapaperi sekä kaikenväriset aaltopahvit. Pahvijätettä syntyy erityisesti asuntojen sisätilojen varusteluvaiheessa, jolloin säännöllisestä
noutamisesta kannattaa sopia jätteenkuljetusliikkeen kanssa. Pahvia otetaan vastaan
myös Ruskon jätekeskuksen hyötyjätepisteessä. Paperin- ja pahvinkierrätyksestä antavat
lisätietoja Paperinkeräys Oy, p. 5562700 sekä jätehuoltoyrittäjät.
Paperi
Keräykseen kelpaavat sanoma- ja aikakauslehdet. mainosposti, kirjekuoret. kopio- ja konekirjoituspaperit. atk-listat ja ketju lomakkeet.
Metalli
Keräykseen kelpaavat kaikki metalliesineet ja -romut kuten metalliset koneet ja laitteet tai
niiden osat, johdot, kaapelit, raudoitusteräkset, kattopelti, alumiinilistat, kylpyammeet ja
tyhjät metalliastiat ja -tynnyrit. Keräykseen ei saa laittaa metallisia ongelmajätteitä kuten
akkuja ja paristoja tai vaarallisia aineita sisältävää sähkö - ja elektroniikkaromua kuten
tietokoneen näyttöjä, televisioita, käytöstä poistettuja kylmälaitteita, jne. Noudata niiden
hävityksessä ongelmajätteistä annettuja ohjeita. Oulun alueella metallia ottavat vastaan
mm. Kuusakoski Oy, p. 556 7622, Oulun Metallijalostamo, p. 531 7186 ja Ruskon jätekeskus p. 558 43971 .
Kiviainespohjainen jäte
Kiviperäiset tuotteet, kuten betoni-, tiili-, Aco-, Leca- ja Siporex- sekä kivipohjaiset laatat ja
keramiikkajätteet voi toimittaa rakennusjätteen hyödyntäjille.
Styrox
Styroksia otetaan vastaan Ruskon jätekeskuksen hyötyjätepisteeseen. Kerätty styrox hyödynnetään styroksin valmistuksen raaka-aineena. Kerättävän styroksin tulee olla puhdasta.
Lasi
Pakkauslasin voi toimittaa Ruskon jätekeskuksen hyötyjätepisteeseen tai Tervatulli Oy:lle
p. 386 226.
Tasolasi/ikkunalasi ei kelpaa tavalliseen lasinkeräykseen erilaisen koostumuksensa takia.
Tasolasin voi toimittaa omana kuormanaan Ruskon jätekeskukseen.
Asfaltti
Asfaltin voi kierrättää rakennusjätteen hyödyntäjien kautta tai toimittaa Tieliikelaitoksen
käsittelylaitokselle, p. 020447004.
Ylijäämämaa
Puhtaat maa- ja kiviainekset voi hyödyntää rakennuspaikalla maisemoinneissa ja täytöissä. Ylijäämämaat voi toimittaa kulloinkin käytössä oleville hyödyntämis- ja läjitysalueille.
Kantoja, risuja ja oksia sisältävät pintamaat tulee toimittaa Ruskon jätekeskukseen tai ympäristöluvan omaavalIe hyödyntämis- ja läjitysalueelle.

Hyödyntämis- ja läjitysalueista saa tietoa Oulun kaupungin teknisestä keskuksesta, p. 044
7032214 tai 044 703 2229.
Muovi
Keräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussi!.
Muovi pitää tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovin keräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi eikä PVC-muovi, jota ovat mm. LVI-putket, letkut ja muovimato!. Puhdasta muovia
otetaan vastaan Ruskon jätekeskuksessa.
LVI-putket
PVC:tä sisältävät muoviputket eivät kelpaa muovin energiahyötykäyttöön niiden poltossa
vapautuvien myrkyllisten kaasujen takia. Puhtaita muoviputkia (PVC, polyeteeni, polyropeeni) ja niiden kappaleita otetaan vastaan rakennustarviketukkuliikkeissä liikkeiden aukioloaikoina. Kerätyt putket toimitetaan muoviputkiteollisuuteen uusioraaka-aineeksi.
Ympäristöluvan omaavat rakennus'ätteen h Ödlyntäjät:
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LOHJA RUDUS

Soramäentie 31, Oulu
10.5544460
VIHERRENGAS JARVENPAA
Pikkukiventie 6, Oulu
I D. 883 0200
OULUN METALLIPALVELU
Mineraalitie 2, Oulu
I D. 5544530
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Soramäentie 31, Oulu

10.010636162
OULUN AUTOKULJETUS
Alakyläntie, Hakoselkä, Haukipudas
10.8833111
OULUN JATEHUOLTO
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I D. 558 43970
KEMPELEEN JATEKULJETUS

Kurikkatie 31. Kempele
10.5620310
MAARAKENNUS JAARA OY
Linnakangas, Kempele
I D. 0400 954 777

Ongelmajätteet
Ongelmajätteitä ei saa koskaan sekoittaa muihin jätteisiin eikä keskenään. Ongelmajätteet, kuten loisteputket, jäteöljy, akut, raskasmetalliparistot, liuottimet, maali-, liima- ja lakkajätteet sekä liuotinpohjaiset tiivistemassat, asbesti ja painekyllästettv puu, vaarallisia
aineita sisältävä sähkö- ja elektroniikkaromu tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaavalIe
vastaanottajalle.

Asbesti on eritviskäsittelyä vaativaa ongelmajätettä, jonka purkutöitä saavat tehdä vain
työsuojelupiirin valtuuttamat urakoitsija!. Asbestia voi olla mm. mineriittisissä seinä tai kattolevyissä, vanhoissa putkieristeissä ja tasoitteissa. Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä: Pölyn hengittäminen vaarallista". Asbestijätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Asbestijäte toimitetaan omana

kuormanaan Ruskon jätekeskukseen. Asbestijätteen viennistä tulee ilmoittaa etukäteen
jätekeskuksen henkilökunnalle.
PCB:tä ja lyijyä sisältäviä saumausmassoja on käytetty yleisesti vuosina 1955 - 1976 rakennettujen talojen rakennuselementtien ja rakennusosien saumojen tiivistyksessä. Rakennuttajan (työn tilaaja) tulee selvittää laboratorioanalyysein ennen rakennuksen saumausmassan poistotyön aloittamista sisältävätkö materiaalit PCB:tä tai lyijyä. 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. Ympäristövirastosta on saatavilla erillisohje PCB- ja Iyijypitoisten rakennusmateriaalien poistosta sekä jätteen käsittelystä ja Pohjois-Pohjanmaan työsuojelupiiristä ohje työntekijöiden suojaamisesta poistotyön aikana.
Mikäli kiinteistöllä on ollut raskasta polttoöljyä käyttävä kattila tulee piippu ja kattila nuohota ennen purkamista ja puhdistusjäte toimittaa ongelmajätteen käsittelyyn. Mikäli piippu on
saastunut, saattaa sekin olla ongelmajätettä.
Kreosoottia tai kivihiilipikeä on käytetty vanhoissa rakenteissa kosteuseristeenä. Näissä
eristeissä on mm. syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä. Ennen vanhojen kosteuseristeiden
poistoa tulee niiden koostumuksesta varmistua laboratorioanalyysein. Analyysitulosten
perusteella kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen antaa ohjeet jätteiden käsittelystä
ja työsuojelupiiri ohjeet poistotyön toteuttamisesta.
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. Ongelmajätteenhaltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana. Ongelmajätteistä tulee pitää ongelmajätekirjanpitoa, joka tulee esittää valvovalIe viranomaiselle pyydettäessä.
Oulun alueella ongelmajätteitä keräävät tai ottavat vastaan mm. Lassila & Tikanoja Oyj, p.
010636162; Ekokem Oy, p. 0197151 ja Oulun Jätehuolto, Ruskon jätekeskus, p. 558
43970.

TYÖMAAN JÄTEHUOLTO JÄRJESTYKSEEN!
Rakennustyömaan jätehuolto (aikataulut, kalusto, tyhjennysreitit, tarvittavat jäteastiat ja
niiden sijainti) kannattaa suunnitella osana muuta tuotannonsuunnittelua. Kaikille jätelajeille ei tarvita omaa lavaa koko työmaan ajan vaan esim. puu- ja sekajätettä syntyy yleensä
koko työmaan ajan, kun taas esim. pahvia lähinnä työmaan puolivälin jälkeen asuntojen
varustelun yhteydessä.
Työmaalle kannattaa laatia oma jätehuolto-ohje. Kaikki keräysvälineet tulee merkitä selkeillä opasteilla. Jätehuolto tulee ottaa osaksi kaikkien työntekijöiden työhönperehdyttämistä. Kun työntekijät vaihtuvat, on tiedottamisessa avainasemassa työmaan vastaava
mestari.

Jätehuolto-ohjeen noudattamisesta ja jätehuoltojärjestelyistä tulee sopia eri urakoitsijoiden
kanssa jo urakkasopimuksia tehtäessä. Sovitut jätehuoltoasiat kannattaa merkitä urakkasopimuksiin. Jätteitä tuotetaan vähemmän, kun jokainen joutuu itse kuljettamaan tavaran
työpisteeseen ja siivoamaan jälkensä.
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.:
• Oulun Autokuljetus Oy, p. 3125 850,
• Haurun Jäte-Auto, p. 5542 555;
• SR-Kiinteistöhuolto Oy p. 5409 500,
• Kuljetusliike V-P Hiltunen Oy, p. 0400
682472;
• Lassila & Tikanoja Oyj p. 010 636
162,
• Kempeleen Jätekuljetus, p. 5620 310;
• Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5627 412;
• PPT-Luttinen Oy, 0400 680 605 ja
• Jätehuolto Matti Nuojua, p. 5568 549;
• Jätehuolto Reijo Laurila, p. 0400 685
305.

JÄTTEESTÄ ANNETTAVAT TIEDOT JA TEHTÄVÄT ILMOITUKSET
Rakennuksen tai sen osan purkaminen edellyttää joko purkamisluvan hakemista tai
purkamisilmoituksen tekemistä rakennusvalvontaviranomaiselle. Purkamista koskevassa
lupahakemuksessa tai ilmoituksessa tai purkamista edellyttävässä rakennuslupahakemuksessa on esitettävä selvitys syntyvän purkujätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta hyväksyttävällä tavalla. Lomake selvityksen tekoa varten on saatavilla Oulun
kaupungin ympäristövirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja teknisestä keskuksesta. Rakennuttajan tulee huolehtia saneeraus/purkujätteen toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn, vaikka korjaustoimenpiteelle ei vaadittaisikaan rakennuslupaa.
Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä selvitys syntyvän rakennusjätteen mää·
rästä ja laadusta sekä sen lajittelusta hyväksyttävällä tavalla. Lomake selvityksen tekoa
varten on saatavilla Oulun kaupungin ympäristövirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja
teknisestä keskuksesta.

Erityistä käsittelyä vaativista purkujätteistä (PCB-, Iyijy-, PAH-yhdiste-, raskasmetalli- yms.
pitoiset jätteet) tulee tehdä ympäristönsuojelulain 62 §:n mukainen ilmoitus poikkeavasta tilanteesta Oulun kaupungin ympäristövirastoon. Lomake ilmoituksen tekoa varten
on saatavilla Oulun kaupungin ympäristövirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja teknisestä keskuksesta. Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa määräyksiä jätteen käsittelystä.
Toimitettaessa muuta kuin tavanomaista jätettä sijoitettavaksi kaatopaikalle on jätteen tuojan annettava kaatopaikan pitäjälle tiedot jätteen alkuperästä ja jätteen luokittelusta
pyydettäessä kirjallisena. Tuotaessa ongelmajätettä on mukana oltava jätteen siirtoasiakirja.
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.

JÄTEHUOLTO RAKENNUKSEN VALMISTUTTUA
Kiinteistöjä koskevat jätteiden lajittelumääräykset tulee ottaa huomioon jo rakennuksen
suunnitteluvaiheessa. Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä miten kiinteistön jätehuolto tullaan järjestämään.
Kiinteistöllä on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysvälineet jätteille
seuraavasti
Asuinkiinteistöt. joissa on vähintään neljä (4) huoneistoa:
• keräyskelpoinen paperijäte ja
•

biojäte.

Asuinkiinteistö!, joissa on vähintään kymmenen (10) huoneistoa:
• keräyskelpoinen paperijäte.
•
•

biojäte ja
keräyskartonki.

Muut kiinteistö!, kuten toimisto-. liike-. 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.

Kiinteistöllä tulee olla käytössä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää samoja keräysvälineitä.
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 syväkeriiyssäiliöitä. joihin sijoitettava jätesäkki voidaan koneellisesti siirtää jäteautoon, tai joihin sijoitettu jätesäiliö soveltuu puristinlaittein
varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen; ja
poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä.

Biojätteen keräilyssä tulee käyttää kannellisia koneelliseen kuormaukseen soveltuvia jäteastioita, joihin hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty tai maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä. Erilliskerättävien jätteiden ja ongelmajätteiden keräykseen tarkoitetut keräysvälineet on merkittävä jätelajin mukaan jätteen nimellä ja värillä.

Keräysvälineet, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon voidaan suorittaa suoraan sijaintipaikalta. Jäteautolla tulee olla
esteetön pääsy vähintään 5 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista.
Ulkona keräysvälineet on sijoitettava tasaiselle alustalIe ja tarvittaessa suojattava näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Biojäteastiat on suojattava suoralta auringonvalolta.
Milloin keräysvälineet sijoitetaan asuinrakennuksessa erityiseen jätehuoneeseen, tulee
siellä olla riittävä muusta ilmanvaihdosta erotettu ilmanvaihto sekä vesijohto, viemäri ja
valaistus.
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.
Jätetilojen mitoituksessa voidaan käyttää seuraavia ohjeeIlisia astiamääräarvioita. Kiinteistön jätetuottoon vaikuttaa kuitenkin paljolti asukasrakenne ja käyttötarkoitus. Myös astioiden tyhjennysvälit määräävät osaltaan mitoitusta. Suurien kiinteistöjen osalta kannattaa
käyttää joko useita jätepisteitä, suurempia keräysvälineitä taikka syväkeräysjärjestelmiä.
Kymmenien astioiden jäteaitaus tai -huone on harvoin käyttäjäystävällinen.
Asukasluku

Sekajäteastiat

Paperinkeräysas~

15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390

600 I
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20

liol 600 I
0.25
0.5
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7

Keräyskartonkiastiat 600 I

Biojäteastiat 240 1

0.25
0.5
1
1
1
1.5
1.5
2
2
2.5
2.5
3
3
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
5
5.5
5,5
6
6
6,5

0.5
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

LISÄTIETOJA JÄTE- JA MUISTA YMPÄRISTÖASIOISTA ANTAVAT
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori (syksyyn 2002 saakka Hallituskatu 24)
ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti,
p. 55846764
Oulun Jätehuolto,
neuvoja Ilona Suppanen, Ruskonniityntie
p. 55843961
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9,
p. 315 8300
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RAKENNUKSEN PURKAMISEN JA RAKENTAMISEN
JÄTEHUOLTOASIAT VIRANOMAISKÄYTÄNNÖT OULUSSA
Purkaminen
Rakennuksen tai sen osan purkaminen edellyttää joko purkamisluvan hakemista tai purkamisilmoituksen tekemistä rakennusvalvontaviranomaiselle
(MRL 127 §).
Hakijan tulee liittää purkamishakemukseen tai -ilmoitukseen erillisellä 10makkeelle tehty selvitys purkujätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta (MRA 55 §). Tarkemmat ohjeet jätehuoltoselvityksen tekoon löytyvät emo
lomakkeen täyttöohjeista.
Mikäli selvitys purkutyön jätehuollosta tai muita oleellisia tietoja puuttuu, rakennusvalvontaviranomainen kehottaa täydentämään siltä osin ilmoitusta.
IImoituksessalhakemuksessa on erikseen ilmoitettava teNeydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä. Erityistä
käsittelyä vaativista purkujätteistä, kuten PCB-, Iyijy-, PAH -yhdiste- tai
raskasmetallipitoiset jätteistä, tulee lisäksi tehdä erillinen ympäristönsuojelulain 62 §:n mukainen ilmoitus Oulun kaupungin ympäristövirastoon omalla lomakkeella.
Molempia lomakkeita saa ympäristövirastosta, rakennusvalvontavirastosta ja
teknisestä keskuksesta.
Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa ovatko ilmoitetut jätehuoltojärjestelyt jätehuoltomääräysten mukaisia ja on taNittaessa yhteydessä ympäristövirastoon sekä pyytää tarpeen mukaan asiasta ympäristönsuojeluviranomaisen
lausunnon.
Purkamisluvastalilmoituksesta tekee päätöksen rakennuslupaviranomainen.
Päätöksessä tai ilmoituksesta annettavalla kirjallisella palautteella määrätään
purkujätteen käsittelytavoista ja luvallisista käsittelypaikoista (päätökseen liitetään ohje, jota tulee noudattaa).
Päätös purkamisluvastalilmoituksesta lähetetään viipymättä myöntämisen jälkeen tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle sekä Oulun kaupungin ympäristövirastoon.
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Rakentaminen
Rakennusluvan hakijan tulee liittää lupahakemukseen erillisellä lomakkeelle
tehty selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta (MRA
55 §). Tarkemmat ohjeet jätehuoltoselvityksen tekoon löytyvät em. lomakkeen
täyttöohjeista.
Mikäli rakennustyömaan jätehuollosta tehdystä selvityksestä puuttuu oleellisia
tietoja, rakennusvalvontaviranomainen kehottaa täydentämään siltä osin ilmoitusta.
Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa ovatko ilmoitetut jätehuoltojärjestelyt jätehuoltomääräysten mukaisia ja on tarvittaessa yhteydessä ympäristövirastoon sekä pyytää tarpeen mukaan asiasta ympäristönsuojeluviranomaisen
lausunnon.
Rakennuslupapäätöksessä määrätään rakennusjätteenjätteen käsittelytavoista ja luvallisista käsittelypaikoista (päätökseen liitetään ohje, jota tulee noudattaa).
Jätehuoltoasiat käsitellään osana työmaan aloituskokousta.

Jätehuolto rakennuksen valmistuttua
Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä miten rakennettavan kiinteistön jätehuolto tullaan järjestämään.
Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa ovatko esitetyt tulevat jätehuoltojärjestelyt jätehuoltomääräysten mukaisia. Jätehuoltoasiat käydään läpi rakennusvalvontaviraston katselmustyöryhmässä, jossa on mukana ympäristöviraston edustaja. Tarvittaessa asiasta pyydetään ympäristönsuojeluviranomaisen
lausunto.
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SELVITYS JUEIDEN MPlSTiilA LAADUSTA
SEKÄ'JIIDEN LAJITIELUSTA
Liilettää"akennuslupahakemukseen, purkulupahakemukseen tai -tlmoitukseen
T~ttöhieita kätpuolella

1 RAKENNUSKOHDE TAI PURETIAVA KOHDE
Kunta

Kaupunginosa I kylä

Kiinleislölunnus

Tontti I RN:o

I Purku I perusko~ausaika

Osoite

2 KIINTEISTÖN HALTIJA I RAKENNUTIAJA
Nimi
Osoite

Puhelin

Yhleyshenkilö

Puhelin

3 TYON PAATOTEUTIAJA (PAAURAKOITSIJA)
Nimi
Osoite

Puhelin

Yhleyshenkilö

Puhelin

4 SYNTYVÄT JÄTIEET
Jätela;;

Mä räarvio (t)

Käsittelv Iloppusiloituspaikka

Maa-ainekset

Saastunut maa')
Asfalltijäte
Betonijäte

THlijäle
Puujäte
Metallijäte

lasi
Pahvi
Energiajäte
Asbesli
Ongelmajåtleel
Kyfmäkoneel

Saumausmassat (PCB)
Hiekkapuhallusjäle
Kaatopaikkajäte

*) Ympäristökeskuksen pä lösnro
5 KIRJANPITOVELVOITE
Toiminnasta syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta on pidettävä
esim. unnitustosite hleenvelo

ki~aa,

joka on pyydettäessä esitettävä viranomaiselle

6 HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (kiinteistön haltiia I rakennuttajal
Paikka ja aika

Osoite
Tiedoksi: Ympäristöviraslo

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin
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SELVITYS JÄTTEIDEN MÄ RÄSTÄ JA LAADUSTA
SEKÄ NIIDEN LAJITTELUSTA
Liitettävä rakennuslupahakemukseen. purkulupahakemukseen tai -ilmoitukseen
Täyttöohjeita kä ntöpuolella

RAKENTAMISTA JA PURKAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TAIILMOITUKSEN LIITTEENÄ TOIMITETTAVA JÄTEHUOLTOSELVITYS

Maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaan luvan hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttä asetuksella tarkemmin mä riteltyjä hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 55.2 §:ssä edellytetä n, että rakentamista sekä
rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai ilmoituksessa on
esitettävä selvitys rakennusjätteen mä rästä ja laadusta sekä sen lajittelusta. Hakemuksessa tai ilmoituksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennusjätteestä ja sen käsittelystä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 139 §:ssä on mä rätty, että purkamislupahakemuksessa tulee selvittä muun muassa edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä
sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.
Jätelain 51 §:n mukaisesti on jätteen haltijan oltava myös selvillä hallinnassaan olevan
jätteen mä rästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä
ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.
Rakentamisessa syntyviä koskevia sä nnöksiä on erityisesti rakennusjätteitä koskevassa
valtioneuvoston pä töksessä mo 295/1997, jossa on mä räykset jätteiden lajittelusta, vähentämisestä ja hyödyntämisestä. Jätelaki mm. kieltä jätteen hylkä misen ja käsittelemisen hallitsemattomasti ja sallii luovuttamisen vain hyväksytylle vastaanottajalle.
Oulun kaupungin yleisten jätehuoltomä räysten mukaan rakennustoiminnan tuotanto- ja
purkujätteet sekä käyttämättä jä neet 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
ylijä mämaa

Kunnan osoittamaan paikkaan toimitettavat jätteet:
• hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
Ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavat jätteet:
• erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan
Myös muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on ohjattava hyötykäyttö n.
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Liite lupapäätökseen

JÄTTEIDEN LAJITTELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on
jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai
käsiteltäväksi asianmukaiset luvat omaavalIe vastaanottajalle 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

Kunnan osoittamaan paikkaan toimitettavat jätteet:
• hyödynnettäväksi kelpaamaton sekajäte
Ongelmajätteen käsittelyyn toimitettavat jätteet:
• erilaatuiset ongelmajätteet omina jakeinaan
Myös muut hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret kertaerät on
ohjattava hyötykäyttöön.
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Liite lupapäätökseen
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LOHJA RUDUS
Soramäentie 31, Oulu
p. 5544460
VIHERRENGAS
JÄRVENPÄÄ
Pikkukiventie 6, Oulu
p. 883 0200
OULUN METALLIPALVELU
Mineraalitie 2, Oulu
p. 5544530
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Soramäentie 31, Oulu
p. 010636162
OULUN AUTOKULJETUS
Alakyläntie, Hakoselkä,
Haukipudas
p. 883 3111
OULUN JÄTEHUOLTO
Ruskon jätekeskus
p. 558 43970
KEMPELEEN
JÄTEKULJETUS
Kurikkatie 31, Kempele
p. 5620310
MAARAKENNUSJAARA
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]. Jätteen haltija:

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 62 §:N MUKAINEN
ILMOITUS POIKKEUKSELLISESTA TILANTEESTA

Nimi:
Osoite:

2. Jätteen syntypaikka:

Yhdyshenkilö:

Puhelin:

Laitos, rakennus tms.

Puhelin:

Osoite:
3. Jätteet:

Jätteen syntytapa:

o Onnettomuus

o Tuotantohäiriö

o Purku- /saneeraustyö

o muu, mikä
Jätteen nimi, olomuoto ja vaaralliset ominaisuudet:

Määrä/määrät:

Jätteen aiheuttama ympäristö- ja terveysvaara:

4. Jätehuollon järjestäminen: Jätteiden keräily ja varastointi:

Jätteen kuljetus:

Jätteen käsittelytapa- ja paikka:

5. Liitteet

o Käyttöturvallisuustiedotteet

o Sijaintikartta (tarvittaessa)

o Analyysitulokset

o Muu

6. Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Postiosoite
PL34
90015 OULUN KAUPUNKI

Telefax

(08) 5584 6799

IAllekirjoitus ja nimen selvennys
Address
PL34
FIN-90015 OULUN KAUPUNKI
FINLAND

Fax

+358855846799

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 salaatiUPizzeriat 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 lämpötilavalvonta.
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 laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
Nikkelin 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 korjaamoalaIla 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 kaupunkilintuatlas. 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

112001
2/2001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
2/2002
3/2002
4/2002
5/2002
1/2003
2/2003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003
8/2003
9/2003

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.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suola pitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa v. 2002.
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja korjaamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.
Suurtalouskeittiöiden jätehuolto Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 2002-2003. Selvitys.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

'\

