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1 Johdanto
Oulun kaupungin ympäristölautakunta on antanut 13.1.2000 uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset jätelain 17 §:n nojalla. Määräykset tulivat voimaan 1.5.2000 ja
niillä kumottiin 1.5.1995 voimaan tulleet määräykset. Uudet määräykset toivat
mukanaan muutoksia myymälöiden jätehuoltoon. Myymälöitä on tiedotettu uusista
jätehuoltomääräyksistä kirjallisella ohjeella kirjeitse kesällä 2000 (liite 1). Lisäksi
tietoa on jaettu tiedotusvälineiden kautta.
Tässä selvityksessä tarkastettiin kaikkien Oulun alueella toimivien myymäläpintaalaitaan yli 100 m2 elintarvike- ja päivittäistavaramyymälöiden jätehuollon järjestelyt, lukuun ottamatta kahta myymälää, jotka olivat tarkastushetkellä remontissa.
Selvityksen tarkoituksena oli tarkastaa jätehuoltomääräysten noudattaminen
myymälöissä.
Tarkastukset ovat suorittaneet terveystarkastaja Kari Siklander sekä harjoittelija
Kreetta Mäkelä ja raportin laatinut ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti.

2 Jätehuoltomääräykset
Yleiset jätehuoltomääräykset koskevat paitsi kaikkia kotitaiouksia ja taloyhtiöitä
myös teollisuus-, liike-, toimisto-, koulu- yms. kiinteistöjä.
Voimassa olevissa määräyksissä edellytetään myymälöiltä kiinteistökohtaisen lajittelun ja erilliskeräyksen järjestämistä seuraaville jätejakeille:
-

keräyskelpoinen paperi,
biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava,
pahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
puu, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
lasi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko ja
metalli, mikäli sitä syntyy yli 200 kg/viikko.

Myymälöitä, kuten muitakin kiinteistöjä, koskevat jätehuoltomääräyksissä maaritellyt tyhjennysvälit. Jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:
jätelaji

sekajäte, jossa on biojätettä
biojäte
syväkeräysastiaan kerätty
biojäte
sekajäte, joka ei sisällä
biojätettä
kuiva ja puhdas hvötyjäte

pisin tyhjennysväli
kesäaikana
talviaikana
(kesä-elokuu)
(syys-toukokuu)
2 viikkoa
1 viikko
2 viikkoa

2 viikkoa
4 viikkoa
tarvittaessa
tarvittaessa
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3 Selvityksen toteutus
Selvitys toteutettiin tarkastuskäynnein. Ympäristöviraston tarkastaja kävi yhteensä
57 myymälässä syys-lokakuussa 2000. Tarkastuksissa käytettiin kyselylomaketta
(liite 2). Myymälöissä tarkastettiin syntyvien jätteiden määrä, laatu, toimituspaikka,
keräysvälineet, tyhjennysvälit, lajittelun onnistuminen ja astioiden siisteys, keräyspaikan sijoitus, astioiden merkinnät, jätehuollon vastuuhenkilö sekä jätehuollon
mahdollisesti aiheuttamat haitat. Jätehuoltoon liittyvien kysymysten lisäksi myymälän edustajalta tiedusteltiin ympäristöasioiden hallintaan ja ympäristötietoisuuteen liittyviä asioita.

4 Tulokset ja niiden tulkinta
4.1 Hyötyjätteiden lajittelu
Biojätteen erilliskeräys oli järjestetty 32:ssa kaikista myymälöistä (56 %). Myymälöistä 25 ei lajitellut biojätettä lainkaan. Näistä kolme oli pieniä myymälöitä,
joista suurin osa syntyvästä biojätteestä (leipomotuotteet, hedelmät ja vihannekset) vietiin hevosille tai muille eläimille.
Hyötyjätteiden talteenotto onnistui parhaiten pahvin osalta. Kaikista myymälöistä
51 (89 %) kierrätti pahvin. Lisäksi kolme myymälää kertoi toimittavansa syntyvän
pahvin poltettavaksi. Jätteiden hyödyntämisessä tulisi muistaa, että ensisijaisesti
jätettä tulee kierrättää aineena eli pahvin hyödyntäminen raaka-aineena on parempi vaihtoehto kuin sen ohjaaminen energiahyötykäyttöön. Vain kolme myymälää kertoi syntyvän pahvin päätyvän sekajätteeksi.
Paperin lajittelu oli huomattavan paljon harvinaisempaa kuin pahvin. Paperi otettiin talteen 21 myymälässä (37 % kaikista myymälöistä). Kahdeksassa myymälässä paperi laitettiin pahvinkeräysastiaan. Paperia ei tule laittaa keräyspahvin
joukkoon. Kierrätettyaaltopahvi hyödynnetään uusiopahvin raaka-aineena. Kierrätyspahvin joukossa oleva paperi tms. muu materiaali haittaa uusiopahvin valmistusprosessia. Epäpuhdas kierrätyspahvierä voidaan jopa joutua hylkäämään,
jolloin se joutuu sekajätteenä kaatopaikkaa kuormittamaan.
Huomion arvoista oli, että, kun myymälän biojätteen erilliskeräys oli järjestyksessä, myös paperi lajiteltiin yleisemmin. Paperia lajitelleista 21 myymälästä 18
lajitteli myös biojätettä ja vain kolme myymälää lajitteli paperia, muttei biojätettä.
Myymälöistä 28 ei lajitellut paperia lainkaan.
Puun talteenotto oli järjestetty vaihtelevasti. Suuri osa myymälöistä (41 myymälää,
72 %) kertoi käyttävänsä kierrätettäviä puulavoja. Myymälöistä 36:ssa puuta kierrätettiin poltettavaksi lähinnä henkilökunnan kotitarpeisiin. Myös ulkopuoliset hakivat puuta poltettavaksi. Sekajätteeseen puun kertoi laittavansa 21 myymälää, joskin näistäkin 15 kuului lavoja kierrättäviin myymälöihin. Joka tapauksessa lähes
kaikissa myymälöissä saunapuuksi kelpaamaton hyötykäyttöön soveltuva jätepuu
joutui sekajätteeseen.
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PanttipuIlo ja -tölkkikierrätys toimii Oulussa, kuten koko Suomessa ongelmitta.
Pulloja ottavat vastaan ja toimittavat panimo- ja juomateollisuuteen kaikki Oulun
myymälät. Myös tölkkejä otetaan vastaan, viittä myymälää lukuun ottamatta kaikissa selvityksessä mukana olleissa myymälöissä.
Sen sijaan muuta syntyvää metallia ei otettu talteen. Vain kahdessa myymälässä
kauppias toimitti itse Ruskon keräyspisteeseen osan syntyvästä pienmetallista.
Lasin osalta tilanne oli pienmetalliin verrattuna hieman parempi. 39 myymälää
kertoi toimittavansa lasipulloja myös Alkoon. Näistä 12 myymälää hyödynsi lähistön ekopisteitä tai Oulun Jätehuollon lasinkeräysastioita ja toimitti muuta syntyvää lasia niihin. Myymälöistä 18:ssa kaikki ja 27:ssä Alkoon kelpaamaton muu
lasijäte päätyi sekajätteen joukkoon.
Muovia ei lajiteltu. Myymälöistä kolme toimitti polttoon jätettä, joka sisälsi muovin
lisäksi myös pahvia, paperia ja puuta.
Hyötyjätteiden lajittelu Oululaisissa myymälöissä 2000:
HYOTYJATTEET
Paperi

Erilliskeräys
21 myymälää keräsi
paperia

Pahvi

51 myymälää keräsi
pahvia

Muovi·

8 myymälää keräsi
paperin pahvin keräysasliaan
3 myymälää iajilleli
pahvin energiajätteen ioukkoon
3 myymälää lajitteli
muovin energiajätteen joukkoon
15 myymälää kierrätti lavoja, mutta
muu puu päätyi
sekaiätteeksi
5 myymälää ei ota
vastaan palautustölkkejä

Yhdessäkään myymälässä ei kerätty
muovia
36 myymälässä
Puu
puuta kerättiin saunapuuksi, näistä 26
kierrätti myös lavoia
Palautustölkit
52 myymälää ottaa
Metalli:
vastaan palautusIölkkeiä
Muu metallijäte
2 kauppiasta toimilli
itse lajiteltua pienmetallia Ruskon
hyötyjätepisteeseen
Palautuspullot
Lasi:
Kaikki myymälät
oltavat vastaan palautuspulloia
Muu lasijäte
12 myymälää toimitti 27 myymälää toimitti
pulloja Alkoon ja
pulloja Alkoon,
muuta lasijätellä
multa muuta lasijälähimpään ekopistettä ei lajiteltu
teeseen
Biojäte
32 myymälää keräsi 3 myymälää toimitti
biojätettä
suurimman osan
biojätteestä hevosille ja muille
eläimille
..
... ..
'"
• Muovin lajittelu
ei ole Jatehuoltomäaraykslen
mukaan pakollista .

Ei erilliskeräystä
28 myymälää ei
lajitellut paperia

3 myymälää ei lajitellut pahvia
54 myymälää ei
lajitellut muovia
6 myymälää ei lajitellut puuta

55 myymälää ei
lajitellut metallia

18 myymälässä
lasijätettä palautuspulloja lukuun ottamatta ei lajiteltu
22 ei lajitellut biojäteitä
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4.2 Hyötyjätteiden keräysvälineet
Pahvi lajiteltiin rullakoihin 26 myymälässä (51 % pahvin lajittelevista 51 myymälästä). 23 myymälässä (45 % pahvin lajittelevista 51 myymälästä) oli käytössä
kontti tai paalain/puristin tai molemmat. Myös 600 litran astioita käytettiin muutamassa myymälässä pahvin keräilyyn.
Biojäte kerättiin yleisimmin 240 litran astioihin (22 myymälää, 69 % biojätteen lajittelevista 32 myymälästä). Myös 50, 90, 100 ja 140 litran astioita oli käytössä.
Yhdessä myymälässä oli jäähdytetty biojätteen keräyskontti.
240 litran astioita oli 8:ssa myymälässä yksi, 11 myymälässä kaksi ja kahdessa
myymälässä kolme kappaletta. Yhdessä myymälässä astioita oli kahdeksan.
Biojäteastiat tyhjennettiin yleensä kerran viikossa (20 myymälää, 63 % biojätteen
lajittelevista 32 myymälästä). Myymälöistä viisi tyhjennytti biojäteastiat kaksi tai
kolme kertaa viikossa. Vastaajista kuusi ei osannut sanoa biojäteastian tyhjennystiheyttä. Yhdessä myymälässä biojäte tyhjennettiin kerran kahdessa viikossa,
mikä kesäaikaan on jätehuoltomääräysten vastaista. Jätehuoltomääräysten mukaan biojäteastiat on tyhjennettävä kesäaikaan (so. touko-elokuussa) kerran viikossa. Talviaikaan astian saa tyhjennyttää kahden viikon välein.
Muiden hyötyjätteiden lajittelu oli harvinaisempaa ja keräysvälineetkin vaihtelivat
myymälöittäin.

4.3 Sekajätteen keräys
Kaikissa myymälöissä sekajätteen keräily ja kuljetus oli toteutettu järjestettyyn
jätteenkuljetukseen liittymällä.
Sekajätteen keräysvälineinä käytetään yleisimmin 600 litran jäteastioita tai erikokoisia kontteja. 600 litran astiat olivat käytössä yhteensä 26:ssä myymälässä (46
%) ja konttikeräys 24:ssa myymälässä (42 %). Näiden lisäksi sekajätettä kerättiin
puristimiin ja 240 litran astioihin.
Sekajäteastioiden tyhjennysvälit vaihtelivat päivittäisestä kerran kuussa tapahtuvaan tyhjentämiseen. Yleisimmin astiat tyhjennettiin kerran viikossa (60 % kaikista
myymälöistä). Käytössä ollut keräysväline ei vaikuttanut tyhjennysväliin.
Tyhjennysvälien osalta jätehuoltomääräyksissä todetaan, että, kun biojäte on lajiteltu erilleen sekajätteestä astia voidaan tyhjentää tarvittaessa. Jos sekajätteen
joukossa on biojätettä, astia tulee tyhjentää vähintään kahden viikon välein. Nyt
kartoituksessa mukana olleista yhdessä myymälässä astia tyhjennettiin vain kerran kuussa, vaikka biojätteelle ei ollut järjestetty erilliskeräystä. Tältäkin myymälältä edellytetään biojätteen erilliskeräyksen aloittamista, joten sekajätteen tyhjennysväli voidaan pitää niin haluttaessa ennallaan myös jatkossa.
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4.4 Ongelmajätteiden keräys
Myymälöissä syntyy suhteellisen vähän ongelmajätteitä, eikä kyselyyn vastanneilla ollut kaikilta osin tietoa mihin syntyvät ongelmajätteet päätyvät.
Paristojen osalta 21 myymälää ilmoitti, ettei ota asiakkailta vastaan paristoja. Tällöin jäi epäselväksi mihin mahdollisesti omassa toiminnassa syntyvät paristot ja
akut päätyvät. 21 myymälää ilmoitti ottavansa vastaan paristoja asiakkailta. Näistä
12 toimitti paristot eteenpäin itse ja yhdeksän myymälää ilmoitti kaupungin työntekijöiden tyhjentävän paristojen keräysastiat. Paristoja vastaanottavista myymälöistä ainakin osa laittaa myös omassa toiminnassa syntyvät paristot yleiseen keräyspisteeseen. Kaksi myymälää toimitti akut ja paristot eteenpäin jätehuoltoyrittäjän kautta. Vastaajista 13 ei osannut sanoa mihin akut ja paristot päätyvät.
Loisteputket kerättiin erilleen sekajätteestä 54:ssä myymälässä (95 % kaikista
myymälöistä). Näistä 30:ssä keräyksen hoiti loisteputket vaihtava kiinteistöhuollon
työntekijä, talonmies, tms. ja 22 kauppiasta hoiti asian itse. Kaksi myymälää toimitti loisteputket eteenpäin jätehuoltoyrittäjän kautta. Vastaajista 3 ei osannut sanoa mihin loisteputket päätyvät.

4.5 Lajittelun onnistuminen ja astioiden siisteys
Biojätettä lajitelleista myymälöistä kuudessa biojätteen joukossa oli epäpuhtauksia, lähinnä muovia ja paperia. Biojätettä oli kuuden myymälän sekajäteastiassa,
vaikka myymälässä oli biojätteen lajittelu. Lähes kaikissa myymälöissä oli sekajätteen joukossa hyödyntämiskelpoisia jätejakeita, kuten paperia, puuta, metallia,
muovia mutta myös pahvia. Biojäte oli luonnollisesti sekajätteen joukossa kaikissa
niissä myymälöissä, joissa erilliskeräys oli järjestämättä.
Astiat olivat pääsääntöisesti siistejä. Kaksi biojäteastiaa oli tarkastushetkellä likaisia. Astiat pestiin tai vaihdettiin puhtaisiin yleisimmin aina tarvittaessa jätehuoltoyrittäjän toimesta.

4.6 Jätteiden keräilypiste
Ainakin osa jätteiden keräilyastioista oli useimmiten sijoitettu ulos myymälän pihaalueelle ilman varsinaista näkösuojaa (41 myymälää, 78 %). Kierrätyspahvi varastoitiin kuitenkin useimmiten varastossa tai ainakin katoksessa.
Jätekatos oli 20:ssä ja aitaus 15:sta myymälässä. Yhdessä myymälässä jätteitä
säilytettiin samassa tilassa kuin kierrätettäviä leipomolaatikoita. Elintarvikelaatikoiden ja jäteastioiden sijoittaminen samaan tilaan on kiellettyä.
Yleisimmät puutteet keräilypisteissä olivat ahtaus ja näkö- ja/tai aurinkosuojan
puute.
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Jäteastioiden merkinnöissä oli puutteita 28 myymälässä (49 % kaikista myymälöistä). Puutteet olivat yleisempiä myymälöissä, joissa biojätteen erilliskeräystä ei
oltu järjestetty. Tuolloin merkinnät puuttuivat 18 myymälässä, mikä on 72 % biojätettä lajittelemattomista myymälöistä.

4.7 Jätehuollon aiheuttamia haittoja
Jätehuollosta ei yleensä katsottu aiheutuvan haittoja. Vastanneista 16 kertoi, että
ajoittain erityisesti kesäaikaan on ilmennyt hajuhaittoja. Myös lintujen todettiin toisinaan levittävän roskia. Enemmän haitaksi koettiin ulkopuolisten ihmisten tonkiminen jätepisteillä. Myymälöistä 13:sta kävi säännöllisesti tuholaistorjuntaan erikoistunut liike.

4.8 Ympäristöasioiden hallinta
Jätehuollon vastuuhenkilö kerrottiin nimetyn yhtä lukuun ottamatta kaikissa myymälöissä. Vastuuhenkilönä toimi yleisimmin myymäläpäällikkö tai kauppias itse.
Lähes kaikilla valtakunnallisesti toimivilla kauppaketjuilla oli ympäristöjärjestelmä.
Ympäristöjärjestelmät olivat Keskolla, Tradekalla, S-ketjulla, Spar-ketjulla ja
Säästökuopalla. Myös Halpahallilla oli ympäristöjärjestelmä kehitteillä.
Ympäristöjärjestelmät sisälsivät pääasiassa koko ketjun yhteisen ympäristöpolitiikan, vaihtelevasti tavoitteen asettelua, ketjun puolesta tarjottua ympäristökoulutusta sekä yleisohjeistusta. Tavoitteita oli asetettu mm. jätteiden lajitteluun ja jätteiden määrän vähentämiseen, energiansäästöön sekä ympäristömerkittyjen ja
luomutuotteiden lisäämiseen tuotevalikoimassa. Annetut yleisohjeet käsittelivät
yleisimmin jätehuoltoa. Koulutusta oli tarjottu jätteiden lajitteluun ja määrän vähentämiseen sekä muihin ympäristöasioihin, kuten energiansäästöön.
Ympäristöjärjestelmät olivat kuitenkin keskusliikejohtoisia ja oli hyvin vaihtelevaa
miten ne yksittäisessä myymälässä oli sisäistetty. Samankin ketjun myymälöistä
osa oli tiedostanut ympäristöasiat, toteuttanut tavoitetoimia sekä osallistunut aktiivisesti koulutukseen, kun osa taas ei ollut välttämättä edes tietoisia ympäristöjärjestelmän olemassaolosta.

5 Jatkotoimet
Myymälöihin (22 kpl), joista puuttui biojätteen erilliskeräys ja, joissa oli myös selvimmin muita puutteita jätehuollon järjestelyissä, lähetettiin kirjallinen kehotus järjestää biojätteen erilliskeräys ja saattaa muu jätehuolto jätehuoltomääräysten mukaiseksi 31.1.2001 mennessä.
Näiden myymälöiden jätehuoltojärjestelyt tarkastettiin uudelleen helmi-maaliskuussa 2001. Näissä tarkastuksissa painotettiin biojätteen erilliskeräyksen toteutusta. Tarkastuksissa todettiin, että kehotuskirjeen saaneista myymälöistä 15 oli
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järjestänyt biojätteen erilliskeräyksen annettuun määräaikaan mennessä. Lopuille
seitsemälle myymälälle lähetettiin kirjallinen selvityspyyntö miksi erilliskeräilyä ei
ole järjestetty ja mikä on aikataulu asian kuntoon saattamiseksi.
Kirjallisen selvityspyynnön saaneet myymälät antoivat selvityksen joko annettuun
määräaikaan mennessä tai puhelimitse tehdyn yhteydenoton jälkeen. Selvityksistä kävi ilmi, että myymälät olivat joko jo järjestäneet biojätteen erilliskeräyksen
tai niillä oli valmiit suunnitelmat käynnistää erilliskeräys viimeistään kesällä 2001.
Yhdessä myymälässä biojätteen erilliskeräys käynnistetään syksyllä tehtävän
myymälän remontin yhteydessä. Ympäristövirasto tulee seuraamaan suunnitelmien toteutumista esitetyissä aikatauluissa.
Myymälöitä on tiedotettu aktiivisesti kaikissa kartoituksen vaiheissa jätehuolIossa
ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi. Tiedotusta ja neuvontaa tullaan jatkamaan.
Jatkossa erityistä huomiota lienee tarpeen kohdistaa metallin keräyksen järjestelyihin. Metallinkeräyksen yleistymistä edistänee jatkossa myös jätehuoltoyritysten
mukaan tulo pienmetallin kiinteistökohtaisen keräyksen järjestämiseen. Ympäristövirasto seuraa pienmetallin keräyksen kehitystä Oulussa ja tarvittaessa kartoittaa myymälöiden jätehuoltotilanteen siltä osin uudelleen lähivuosina.

Liite 1
OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

2000

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

Jätteiden lajitteluvelvoite ja kuljetuksen järjestäminen
Nykyaikaisen jätehuollon keskeisenä tehtävänä on kaatopaikalle päätyvän jätteen määrän
vähentäminen eli mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee ohjata hyötykäyttöön.
Oulun kaupungin jätehuoltomääräyksissä edellytetään myymälöiltä kiinteistökohtaisen
lajittelun ja erilliskeräyksen järjestämistä seuraaville jätejakeille:
- keräyskelpoinen paperi,
- biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava,
- pahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
- puu, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko,
- lasi, mikäli sitä syntyy yli 20 kg/viikko ja
- metalli, mikäli sitä syntyy yli 200 kg/vuosi.
Paperin erilliskeräilyvelvoite koskee kaikkia myymälöitä. Pahvia syntyy erilliskeräystä
edellyttävä minimimäärä useimmissa myymälöissä. Myös puun, lasin ja metallin osalta
minimimäärät täyttyvät ainakin suurimmissa myymälöissä. Ympäristötietoinen yrittäjä
lajittelee ja ohjaa hyötykäyttöön jätteensä vaikka minimimäärät eivät ylittyisikään kaikilta
osin. Erilliskeräys ei aiheuta myymälälle juurikaan lisätöitä tai -kustannuksia, työtavat vain
muuttuvat. Kierrätys kohentaa myymälän imagoa modernina, ympäristöstä huolehtivana
yrityksenä.
Jätehuoltomääräysten mukaan yritykset voivat tehdä jätteenkuljetussopimuksen
haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai halutessaan kuljettaa jätteet käsittely- tai
vastaanottopaikkoihin omatoimisesti.
Oulun alueella toimivia jätehuoltoyrityksiä ovat mm. Haurun Jäteauto, p. 5542 555;
Kuljetusliike V-P Hiltunen, p. 0400 682 472, 5573 263; Kempeleen Jätekuljetus Oy, p. 5620
310; Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5400512, 5400 044; Jätehuolto Matti Nuojua, p. 5568549;
Oulun Autokuljetus Oy, p. 8833 111; Säkkiväline, p. 020505162.

Lajitteluohjeita
Biojäte

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

Muovinkeräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, kassit ja pussit. Muovi pitää
tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovinkeräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi eikä PVCmuovi, jota ovat mm. muovimatot, letkut ja viemäriputket. Puhdasta muovia otetaan vastaan
Ruskon jätteenkäsittelyalueella sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Jos toimipaikalla syntyy
runsaasti polttokelpoista muovijätettä, voidaan se myös erilliskerätä ja toimittaa
energiajätteenä hyödynnettäväksi. Lisätietoja muovin energiahyötykäytöstä antavat
Säkkiväline, p. 020505162 ja Oulun Jätehuolto, p. 55843960.

Paperi

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

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

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

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

Metalli

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

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

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

p. 55843960
p. 55843961

Ruskon jätteenkäsittelyalue, Ruskonniityntie,

p. 55843970
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MYYMÄLÄN JÄTERVOLTa
Kohde:
Osoite:

Päivämäärä:
Tarkastaja

YHTEYSHENKILÖ,
johon viranomainen voi ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi:
Puhelin:
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HYÖTYJÄTTEET
Paperi
Pahvi
Muovi
Puu
Palautustälkit
Metalli:
Muu metallijäte
Lasi:
Palautuspullot
Muu lasiiäte
Biojäte
SEKAJÄTE
ONGELMAJÄTTEET
Paristot, akut
Loisteputket
MUUT

Kuka vie ia minne
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HYÖTYJÄTTEET
Paperi
Pahvi
Muovi
Puu
Palautustölkit
Metalli:
Muu metalliiäte
Palautuspullot
Lasi:
Muu lasijäte
Bioiäte
SEKAJÄTE
ONGELMAJÄTTEET
Paristot, airut
Loisteputket
MUUT
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HYÖTYJÄTTEET
Paperi
Pahvi
Muovi
Puu
Metalli:
Palautustölkit
Muu metalliiäte
Lasi:
PaJautuspullot
Muu Jasijäte
Bioiäte
SEKAJÄTE
ONGELMAJÄTTEET
Paristot, akut
Loisteputket
MUUT

Astia puhdas

Astian pesu I vuosi
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4.

Jätepiste ja astioiden sijoitus
kyllä

D
D
D
D
D

eI

Jätehuone
Biojätteelle kylmätila, -kontti tms.
Katos
Aitaus tai muu näkösuoja
Puutteita, mitä?

Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

kyllä

eI

Onko nimetty vastaava hoitaja, joka huolehtii jätteiden keräilystä ja toimittamisesta eteenpäin?

kyllä

eI

D
D
D
D
D

5.

D D

6.

7.

D D

Mahdolliset jätehuollon aiheuttamat haitat?
kyllä
Hajuhaitta
Roskaantuminen, epäsiisteys
Haittaeläimiä, lintuja tms.
Muita haittoja, mitä?

D
D
D
D

eI

D
D
D
D

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS
8.

Onko käytössä ympäristöjäIjestelmä? Jos järjestelmän käyttöönotto on suunnitteilla, mikä on
aikataulu?

D
D
D

ISO 14001
EMAS
Kauppaketjun oma jädestelmä
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9.

Onko johdon allekirjoittama ympäristöpolitiikka?

kyllä

eI

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

kyllä

eI

D D

10.

Millaisia?

D D

11. Onko henkilöstöä koulutettu
Jätteiden oikeassa lajittelussa?
Jätteiden määrän vähentämisessä?
Muissa ympäristöasioissa, missä?

kyllä

eI

kyllä

eI

D D
D D
D D

12. Onko kirjallista ohjeistusta
Jätehuoltoon?
Muihin ympäristöasioihin, mihin?

D D
D D

13. Keneltä saatte tietoa ympäristöasioissa?
D

ympäristönsuojeluviranomaisilta
(Oulun kaupungin ympäristövirasto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus)
D oman alan järjestöiltä
Domalta kauppaketjuIta
D ympäristöalan konsulteilta
D julkisista tiedotusvälineistä (tv, radio, lehdet)
D muualta, mistä?

14. Mistä ympäristöasioista haluaisitte lisää tietoa ympäristöviranomaisilta?

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 salaatitlPizzeriat 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 iämpötilavalvonta.
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.
NikkeIin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja 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 ympäristö laboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

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

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.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

