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1 JOHDANTO
Tämän kartoituksen tarkoituksena on selvittää haja-asutusalueella käytössä olevien asuin-, loma- ja maatalouskiinteistöjen liittymistä järjestettyyn jätehuoltoon Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella Hailuodon, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon, Tymävän ja Ylikiimingin kunnissa. Jätelain mukaan jätteen haltijan on liityttävä järjestetyn jätteenkuljetuksen
piiriin. Vuoden 2006 alusta jätelaissa ei ole enää ollut vapautusmahdollisuutta jätteenkuljetukseen liittymisestä.
Jätteenkuljetukseen Iiittymättömyys näkyy usein luvattomina kaatopaikkoina, roskaamisena, jätteiden hautaamisena ja polttamisena, joista aiheutuu haittaa ympäristölle ja terveydelle. Vapaa-ajanasuntojen jätteitä kuljetetaan pitkiäkin matkoja
toisessa kunnassa sijaitsevan vakituisen asunnon jäteastiaan. Joskus käytetään
tienpitäjän, muun julkisen tahon tai työnantajan jäteastioita, jolloin jätehuollon kustannukset tulevat muiden maksettavaksi. Jätehuollon pääperiaate on, että jokainen
huolehtii omista jätteistään niin kauan kunnes on luovuttanut ne edelleen asianmukaisesti kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi. Liittymisvelvollisuuden voi täyttää sopimalla kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta tai kiinteistöjen yhteisestä kimppa-astiasta tai joissakin tapauksissa liittymällä alueellisen keräyspisteen käyttäjäksi.
Kartoitus toteutettiin vertaamalla kiinteistörekisterin tietoja jätekuljetusyritysten
asiakasrekistereihin ja tekemällä tarkastuskäyntejä todennäköisesti sopimuksettomille kiinteistöille. Lisäksi tarkistettiin ennen vuoden 2006 lakimuutosta järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapautuksen saaneiden vakituisessa käytössä olevien
kiinteistöjen tämän hetkinen kuuluminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Selvitys
on osa Oulun seudun ympäristöviraston tekemää jätehuollon viranomaisvaivontatyötä. Kartoituksen toteutuksesta ja raportoinnista vastasi ympäristösuunnittelija
Kaija Koski.
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2 JÄTEHUOLTOJÄRJESTELYT OULUN SEUDULLA

Jätehuollon järjestämistä ohjaavia lakeja ja määräyksiä ovat muun muassa jätelaki, jäteasetus sekä Oulun seudun jätehuoltomääräykset. Kunnille on jätelaissa
säädetty yleinen huolehtimisvelvollisuus. Mikäli järjestettyä jätteenkuljetusta ei ole
järjestetty kiinteistökohtaisesti, on kunnan huolehdittava siitä, että alueelliset keräyspaikat ovat kohtuullisesti saavutettavissa Uätelaki 10 §). Kunnassa tulee olla
kunnan, alueellisen kuljetusyrittäjän tai alueellisen jätehuoltoyhtiön perustamia ja
ylläpitämiä aluekeräyspaikkoja sellaisten kiinteistöjen käyttöön, joille ei voida järjestää kiinteistökohtaista jätteiden kuljetusta.
Oulun seudulla on käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Oulun seudulta
kuljetetaan sekajäte Oulun Jätehuollon ylläpitämälle Ruskon jätteenkäsittelyalueelle. Oulun seudulla toimii 10 jätehuoltoyritystä: Haurun Jäteauto, Jätehuolto Nuojua
Oy, Kempeleen Jätekuljetus Ky, Kiimingin Jätehuolto Oy, Kuljetusliike V-P Hiltunen Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Oulun Autokuljetus Oy, PPT Luttinen Oy, SRKiinteistöhuolto Oy ja Ympäristöpalvelu Heikki Haapakangas Oy. Kotitalouksien
hyötyjätteitä kerätään ekopisteissä, joita on joka kunnassa. Myös Ruskon jätekeskus, Toppilan kierrätyskeskus, ekopisteet ja ongelmajätepisteet ovat Oulun Jätehuollon yhteistyökuntien kaikkien asukkaiden käytettävissä. Kahdeksassa kunnassa on lisäksi Oulun Jätehuollon jäteasema.
Oulunsalossa ja Hailuodossa on Oulun Jätehuollon hoitama vapaa-ajanasuntojen
jätehuolto. Oulunsalossa on vapaa-ajanasunnoksi rekisteröityjen kiinteistöjen mahdollista liittyä mökkiläisten jätehuoltoon tai tehdä sopimus alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Mökkiläisten jätehuoltoon liittyneitä laskutetaan kerran vuodessa ja he saavat käyttää yhteisiä keräilypisteitä. Hailuodossa kaikkia
vapaa-ajanasunnoiksi rekisteröityjä kiinteistöjä laskutetaan mökkiläisten jätehuoltoon kuulumisesta ja he voivat käyttää yhteisiä keräilypisteitä.

2.1 Jätteiden kiinteistökohtainen keräys ja kuljetus haja-asutusalueilla
Jätelain mukaan jätteen haltijan tulee olla liittyneenä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Haja- ja loma-asutusalueilla kiinteistökohtaisesti kerätään pääasiassa sekajätettä. Seudullisten jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöllä on oltava asianmukainen jäteastia, johon sekajäte kerätään. Jäteastian voi hankkia esimerkiksi rautakaupasta tai jätehuoltoyritykseltä. Jäteastioina voidaan käyttää erikokoisia muovisia, kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja koneelliseen kuormaukseen soveltuvia astioita. Jätesäkkitelinettä ei saa käyttää keräysvälineenä.
Jäteastia tulee sijoittaa siten, että jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 5 metrin
päähän astiasta. Jäteastian huollosta, kunnossapidosta, puhdistamisesta ja astian
ympäristön siisteydestä on huolehdittava. Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit
voivat keskinäisellä käyttösopimuksella käyttää yhteisiä jäteastioita, jolloin kaikkien
samaa jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tietojen tulee näkyä jätehuoltosopimuksessa. Ns. soittosopimukset, joissa kiinteistön omistaja ilmoittaa soittamalla jäte-
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huoltoyritykselle, kun astian voi tulla tyhjentämään, eivät ole hyväksyttäviä, vaan
jäteastialla tulee olla määritelty tyhjennysväli. Jäteastioiden tyhjennysväli riippuu
mm. siitä, laitetaanko astiaan biojätettä. Mikäli jätettä syntyy vähän eikä astiaan
laiteta biojätettä, vaan se kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä, voi jäteastian tyhjennysväli olla enintään 4 kk. Normaalisti astian tyhjennysväli on 2-4 viikkoa.
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3 SELVITYKSEN TOTEUTUS

3.1 Tiedotus
Toimialueen kunnille, tiedotusvälineille ja alueella toimiville jätehuoltoyrityksille
lähetettiin 14.9.2007 tiedote, jossa kerrottiin jätteenkuljetuksen tehovalvonnan
aloittamisesta Oulun seudulla (liite 1). Suurin osa kunnista julkaisi tiedotteen Internet-sivuillaan. Hailuodossa tiedote julkaistiin lokakuussa joka talouteen jaettavassa kuntatiedotteessa.
Sanomalehdistä Kaleva teki kaksi puhelinhaastattelua ja julkaisi artikkelit
18.9.2007 ja 27.10.2007. Myös paikallislehdissä julkaistiin artikkeleita tiedotteen
perusteella. Paikallisradio Pooki teki lyhyen suoran radiohaastattelun 17.9,2007
aamupäivän lähetykseen.

3.2 Tarkastukset
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä selvitettiin tarkastamalla kunnittain haja-asutusalueiden kiinteistöjen ja jätehuoltoyritysten välisiä voimassaolevia sopimuksia jätteenkuljetuksesta. Asiakaslistat saatiin alueella toimiviita jätehuoltoyrityksiltä. Listojen tietoja kuntien osoitekarltoihin vertaamalla saatiin selville kiinteistöt, joilta jätehuoltosopimus todennäköisesti puuttui.
Kiinteistöillä käytiin tarkastuksilla syys-joulukuussa vuonna 2007. Alueet, joilla tarkastus suoritettiin, valittiin sekä tiedossa olevien puutteiden perusteella että satunnaisotannalla. Kartat tarkastetuista alueista ovat liitteenä (liitteet 2-11). Jokaisen
kymmenen kunnan alueella pyrittiin tekemään tarkastuksia kahden maastopäivän
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ajan. Tarkastusten yhteydessä valvottiin myös jätelain ja seudullisten jätehuoltomääräysten noudattamista yleisesti.
Jos tarkastuksen aikana tarkastettavan kiinteistön omistaja oli paikalla, hänelle
kerrottiin velvollisuudesta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja häntä kehotettiin tekemään sopimus jätteenkuljetuksesta haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Kiinteistön omistajalle jätettiin tiedote asiasta ja lista alueella toimivista jätehuoltoyrityksistä. Mikäli asukkaalle oli epäselvää, mitä sekajäteastiaan saa laittaa,
annettiin myös esimerkkiluettelo sekajätteistä. Jos kiinteistön omistajaa ei tarkastuksessa tavoitettu, kiinteistölle jätettiin kirje, jossa kerrottiin käynnistä ja liittymisvelvollisuudesta, sekä jätehuoltoyrittäjien lista. Kaikki tarkastetut kiinteistöt kirjattiin
taulukkoon, johon jatkossa merkittiin myös jätteenkuljetukseen liittymisen tilanne ja
mahdolliset kiinteistön omistajien yhteydenotot.
Ennen 1.1.2006 vapautuksen järjestettyyn jätteen kuljetukseen liittymisestä saaneiden kiinteistöjen tämänhetkinen tilanne tarkistettiin. Niille vakituisesti asutuilie
kiinteistöille, jotka olivat hakeneet vapautusta ja joilla jätehuoltoyritysten listojen
perusteella ei ollut sopimusta, lähetettiin kirje. Vapaa-ajanasuntojen osalta yhteydenotto jätettiin myöhempään ajankohtaan.

4 TULOKSET

4.1 Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätteenkuljetukseen liittyminen
Vuoden 2007 syys-joulukuussa tarkastettujen kiinteistöjen liittymistä järjestetyn
jätehuollon piiriin seurattiin 2008 vuoden alusta lähtien tarkastamalla käytyjen kiinteistöjen osoitteet jätehuoltoyritysten listoilta. Tarkastusta varten jätehuoltoyrityksiltä pyydettiin uudet päivitetyt asiakaslistat tammikuussa 2008. Tarkastuksen tulokset ovat lukuina taulukossa 2.
Tarkastettuja kiinteistöjä oli kaikissa kunnissa yhteensä 660. Koska tarkastetuilla
tieosuuksilla Iiikuttiin kuntien osoitekarttojen mukaan, tarkastetuksi tuli myös autioita taloja ja tontteja, joilla ei ollut enää asumiskuntoisia rakennuksia. Selvästi asumattomille kiinteistöille ei jätetty liittymiskehotusta. Osalta kiinteistöjen omistajista
tuli yhteydenottoja, joissa he kertoivat, ettei kiinteistö ole missään asumiskäytössä.
Myös nämä kiinteistöt on merkitty taulukossa kohtaan "kiinteistö ei ole asumiskäytössä".
Taulukon kohdassa "tarkastuksen jälkeen liittyneet kiinteistöt", ovat säännöllisen
tyhjennysvälin sopimukset, mökkiläisen jätehuoltosopimukset sekä ns. soittosopimukset. Tarkastuksen jälkeen Iiittymättömät kiinteistöt -sarake sisältää kaikki maaliskuun alkuun mennessä Iiittymättömät kiinteistöt. Osa vapaa-ajan asuntojen omistajista on ottanut yhteyttä ympäristövirastoon ja kertonut tekevänsä mahdollisesti
kimppasopimuksen kevään tullen mökkinaapureidensa kanssa, kun taas tapaavat
heidät.
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Tarkastuksen jälkeen jätteenkuljetukseen liittymättömistä kiinteistöistä (348 kpl)
saatiin 53% (185 kpl) liittymään jätteen kuljetukseen.

4.2 Järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapautusta hakeneet
Järjestetystä jätteenkuljetuksesta oli mahdollista hakea vapautusta ennen vuoden
2006 alkua jätteen määrän vähäisyyden perusteella. Oulun seudun kunnissa vapautuksia oli myönnetty vaihtelevasti. Jotkut kunnat eivät olleet myöntäneet vapautuksia ollenkaan ja toisissa niitä oli myönnetty satoja. Vapautuksia olivat antaneet Kempeleen, Oulunsalon, Muhoksen, Kiimingin ja Limingan kunnat.
Kaikkien vapautusta hakeneiden kiinteistöjen järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluminen tarkistettiin. Niille vakituisesti asutuille kiinteistöille, joilla ei ollut sopimusta, lähetettiin kirje. Osalle kiinteistöille oli lähetetty liittymiseen kehottava kirje jo
aikaisemmin muun valvonnan yhteydessä syyskuussa 2007. Tarkistuksen tulos on
taulukossa 3.

T.auu
I kka 3 J""'
t r'
r tukses ta ennen v. 2006 vapau tus ta hak enee.t
anes tervs
a la"tteenk Ulle
Kunta

Kempele
Kiiminki
Oulunsalo
Liminka
Muhos
Kaikki kunnat
yhteensä

Vapautusta
hakeneet kiinteistät, joilla ei
ollut sopimusta
1
32
2
10
93

138

Ei asumiskäy- On tehty jät- Ei ole tehty
jätteenkuljetässä I omista- teenkuljetustussopimusta
jaa ei ole ta- sopimus
voitettu

9

15
1
5
34

1
14
1
5
50

12

55

71

3

5

Ennen tarkistusta järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymättömistä kiinteistöistä
(138 kpl) jätteenkuljetussopimuksen oli tehnyt maaliskuun alkuun 2008 mennessä
40 % (55 kpl) ja sopimus puuttui 51 %:lta (71 kpl). Käyttämättömiä tai tavoittamattomia kiinteistöjä oli 9 % (12 kpl).
Tarkistuksen tulokseen vaikuttaa se, että vapautusta jätteenkuljetukseen liittymisestä oli haettu aikaisimmillaan jo vuonna 1990. Kiinteistöjen omistussuhteissa ja
käytössä on tapahtunut muutoksia lähes kahdenkymmenen vuoden aikana, eivätkä kaikki muutokset ole tulleet tarkistuksessa esille.

4.3 Kysely jätehuoltoyrityksille
Jätehuoltoyrityksiltä pyydettiin alkuvuodesta 2008 tietoja siitä, kuinka valvonnan
tehostaminen on vaikuttanut järjestettyyn jätehuoltoon Iiittymiseen jätehuoltoyritysten näkökulmasta.
Jätehuoltoyrityksiltä pyydettiin seuraavia tietoja:
Kuinka monta uutta jätteenkuljetussopimusta solmittiin syys-, loka-, marras- ja joulukuussa 20077
Kuinka monta uutta jätteenkuljetussopimusta solmittiin syys-, loka-, marras- ja joulukuussa 2006?
Kuinka monta uutta jätteenkuljetussopimusta solmitaan keskimäärin
kuukaudessa?
Onko kartoituksen aikana tullut tavallista enemmän kyselyjä liittyen jätteenkuljetussopimuksiin?
Kuinka paljon ns. soittosopimuksia on muutettu säännöllisen tyhjennysvälin sopimuksiksi?
Onko syntynyt tavallista enemmän uusia kimppa-astiasopimuksia?
Vastaukset kyselyyn saatiin kahdeksalta jätehuoltoyritykseltä. Syys-joulukuussa
vuosina 2006-2007 solmittujen jätteenkuljetussopimusten määriä vertailtaessa
kolmella yrityksellä oli selvä lisäys sopimusten määrässä tehovalvonnan aikana.
Sopimuksia oli tehty loppuvuodesta 2007 enemmän verrattuna edellisvuoteen sekä kuukaudessa keskimäärin tehtyjen sopimusten määrään. Viidellä yrityksellä ei
ollut havaittu muutosta sopimusten määrässä edellisvuoteen tai keskimääräiseen
verrattuna.
Kyselyjä jätteenkuljetussopimuksiin liittyen oli tullut tavallista enemmän vain kahdelle yritykselle. Eräs yritys kertoi, että soitot ovat lisääntyneet, mutta ne ovat aina
myös johtaneet sopimuksen syntymiseen - pelkkiä kyselyitä ei siis ollut tullut.
Kolme jätehuoltoyritystä ilmoitti, että soittosopimuksia on jonkin verran muutettu
säännöllisen tyhjennysvälin sopimuksiksi. Kimppasopimusten määrässä selvä lisäys oli tullut vain yhden yrityksen alueella, jossa vapaa-ajan asunnot ovat hankkineet jätteenkuljetukseen liittyessään kimppa-astioita vähäisen jätemäärän vuoksi.
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5 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTTEENKULJETUKSEN ONGELMAT

5.1 Asiakkaiden kokemukset ja palaute
Kiinteistöillä käydyissä keskusteluissa ja ympäristövirastoon tulleissa puhelinsoitoissa osa vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajista kertoi haluavansa hoitaa
jätteensä omalla tavallaan. Nämä ihmiset ovat usein yksin asuvia tai vanhuksia, ja
heidän jätemääränsä ovat vähäisiä. Useissa tapauksissa vanhusten omaiset vievät roskat kiinteistöitä omiin jäteastioihinsa.
Jätteiden poltto on yleistä, monet polttavat kaiken palavan jätteen joko tulisijoissa
tai ulkona polttotynnyrissä. Kaikenlaista jätettä poltetaan, myös muovia ja jopa kodinkoneita, vaikka mitään jätettä ei jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan saa
polttaa. Polttamisen arvellaan olevan sallittua taajaman ulkopuolella ja polttamista
koskevat rajoitukset ovat useille uusi asia, johon sopeutuminen vaatii asennemuutosta ja vie aikaa.
Jätteenkuljetukseen liittymistä vastustetaan myös periaatteellisista syistä. Valvonta
ja säännökset koetaan byrokratiana ja yksityisiin asioihin puuttumisena. Maalla
jätteistä on perinteisesti huolehdittu itse. Välinpitämättömyys jäteasioissa on myös
yksi syy liittymättömyyteen. Jotkut eivät aiokaan tehdä sopimusta pelkän kehotuksen perusteella. On mahdollista, että joissakin tapauksissa kiinteistön liittämiseksi
jätteenkuljetukseen täytyy edetä lautakuntakäsittelyyn ja uhkasakkoon asti.
Eniten jätteenkuljetukseen liittymisestä tuli palautetta vapaa-ajanasuntojen omistajilta. He kertovat, että jätettä tulee vähän ja monet oleskelevat mökillä vain lyhyen
aikaa kesäisin. Mökkiläiset pitävät perusteltuna sitä, että voisivat viedä roskapussinsa vakituisen asunnon jäteastiaan, kuten ovat tehneet tähänkin asti.
Positiivistakin palautetta annettiin, jätehuolto ja ympäristön puhtaana pito koettiin
hyvänä asiana. Jätelain henki ymmärrettiin ja hyväksyttiin ja samalla paheksuttiin
jätteiden maahan hautaamista ja luontoon levittämistä. Kierrätys ja ekopisteiden
käyttö koettiin myös hyvänä asiana.

5.2 Kimppasopimukset
Uusia kimppasopimuksia tehtiin vapaa-ajanasuntojen kesken, mutta niitä tehtiin
myös mökkikiinteistöjen ja naapuruston vakinaisesti asuttujen kiinteistöjen välillä.
Vakinaisesti asutut kiinteistöt tekivät keskenään yhteisiä sopimuksia ja niitä oli tehty jo ennen tarkastusta. Kimppasopimuksen molemmat osapuolet eivät vain läheskään aina ole jätehuoltoyritysten tiedossa, vaan kiinteistöjen omistajat ovat sopineet asiasta keskenään. Tarkastuksen yhteydessä asukkaita kehotettiin ilmoittamaan yhteisistä astioistaan myös jätehuoltoyrityksille. Jätehuoitomääräysten mukaan jätteiden kuljettajan asiakasrekisteristä tulee käydä ilmi kaikki astiaa käyttävät kiinteistö!. Kimppasopimukset ovat pääasiassa kahden tai kolmen kiinteistön
kesken tehtyjä, mutta myös yksi 10 vapaa-ajanasunnon yhteinen sopimus on syn-
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tynyt. Vakinaisten asuntojen kesken suurin yhteinen sopimus on 5 kiinteistön kesken.
Muhoksen Sanginjoen kylässä ollut koko kylän, noin 20 kiinteistön, yhteinen jätekeräys lopetettiin syksyllä 2007. Yhteiseen sopimukseen kuuluneita jäi vähitellen
pois, minkä seurauksena maksut nousivat. Lisäksi jotkut osakkaista eivät maksaneet laskua. Sopimukseen kuulumattomat toivat jäteastiaan roskiaan, sillä astia oli
syrjäisellä paikalla, eikä tuojia pystytty valvomaan riittävästi. Nyt kaikilla entisillä
osakkailla pitäisi olla oma jätteenkuljetussopimus, mutta varsinkaan mökkiläiset
eivät ole sopimuksia tehneet.
Limingan Tupoksessa Liminganlahden rannalla on Temmesjokisuussa kalastajien
mökkikylä. Mökkiläiset kuljettavat tällä hetkellä omat roskansa kotiin ja polttavat
palavat jätteet. Lähellä mökkikylää on kunnan järjestämä jätehuoltopiste retkeläisten nuotiopaikalla. Koska mökkejä on paljon, noin 30, olisi alueelle kuitenkin syytä
järjestää jätteenkuljetus. Mökkikylän omistajien kanssa on neuvoteltu jätehuollon
järjestämisestä ja he ovat suhtautuneet myönteisesti asiaan.

5.3 Soittosopimukset
Soittosopimukset ovat ongelmallisia niin jätehuoltoyrityksen kuin jätehuoltoon liittymisen valvonnankin kannalta. Jätehuoltoyrityksille ongelmia tuottaa se, että ihmiset soittavat, kun jäteastia täyttyy ja tyhjennys pitäisi tehdä mahdollisimman
pian. Jäteautoilla on kuitenkin sovitut reittinsä ja aikataulunsa kiertopäiville, joten
palvelun järjestäminen lyhyellä varoitusajalla voi olla vaikeaa. Asiakaslistoilla on
myös asiakkaita, jotka eivät koskaan soita. Näitä jotkut yritykset poistavat listoiltaan parin vuoden välein. Eräs jätehuoltoyritys suunnitteli tiedottavansa asiakaskirjeessä soittosopimusten muuttamisesta säännöllisen tyhjennysvälin sopimuksiksi.
Valvonnan kannalta hankaluuksia tuottaa se, että seudullisissa jätehuoltomääräyksissä on jäteastioille määritelty tyhjennysvälit, joita kaikkien pitäisi noudattaa.
Jos ihmiset soittavat vasta kun isokin, 600 litran astia on täynnä, tyhjennykselle
asetetut aikarajat ylittyvät. Jätehuoltoyrityksiltä valvonnan tueksi saadut asiakaslistat eivät sisällä tietoja soittoasiakkaista, mikä johtaa turhiin yhteydenottoihin viranomaisten taholta.

6 TULOSTEN TARKASTELU JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Järjestettyyn jätteenkuljetuksen tehovalvonta oli tuloksellista niillä alueilla, joilla
kiinteistökohtaisia tarkastuksia tehtiin. Tiedotus asiasta oli huomattu ja tarkastuksia osattiin jo odottaa. Suurin osa kiinteistöistä on liittynyt jätteen kuljetukseen, mutta se osa, jolla ei ole vielä sopimusta, vaatii jatkossa toimenpiteitä tullakseen jätteenkuljetukseen liitetyksi.
Jos halutaan lisätä jätteenkuljetukseen liittymistä haja-asutusalueilla, täytyy tiedottamista ja valvontaa jatkaa aktiivisesti. Valvonta on työlästä, aikaa vievää ja vaatii
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resursseja. Tämä kartoitus koski vain pientä osaa kunkin kunnan hajaasutusalueesta. Kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi valvonta on syytä ulottaa kaikille haja-asutusalueille. Tiedotus asiasta sai jo osan kiinteistöjen omistajista tekemään jätteenkuljetussopimuksen. Usein ollaan tietämättömiä siitä, että vapaa-ajanasunnoillakin pitää olla jätteenkuljetussopimus. Luullaan myös, että Iiittymisvelvollisuus ei koske haja-asutusalueita. Jotkut kiinteistönomistajat eivät tee
sopimusta ennen kuin heitä henkilökohtaisesti siihen kehotetaan. Tarkastuksessa
tavoitetuista kiinteistönomistajista noin puolet teki kahden kehotuksen jälkeen sopimuksen jätteenkuljetuksesta.
Kiinteistökohtainen jätteenkeräys ei aina ole mahdollinen, mikäli asuinkiinteistöt
sijaitsevat vaikeiden kulkuyhteyksien päässä esimerkiksi saaressa tai vain kesäkäytössä olevien kapeiden ja huonosti kantavien teiden varrella. Kiinteistölle johtavassa tiessä saattaa olla myös painorajoitettu silta. Jäteautot ovat isoja ja voivat
tyhjänäkin painaa noin 13 tonnia, mikä rajoittaa niiden liikkumista huonoilla teillä.
Jätehuoltopalveluiden tarve vaihtelee erityisesti vapaa-ajanasunnoilla asumisen
käyttöajasta ja henkilömäärästä riippuen.
Jätelain 10 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän ja siihen
rinnastettavan jätteen kuljetus. Kunnan yleisen huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi vaikeapääsyisissä kohteissa ratkaisuna voisivat olla joko Oulun Jätehuollon,
jätehuoltoyritysten tai kuntien järjestämät alueelliset jätehuoltopisteet, kuten Oulunsalon ja Hailuodon kunnissa mökkiläisille on järjestetty. Jätehuoltoyritykset voisivat myös hankkia pienempiä ja kevyempiä, noin 7 tonnin keräilyautoja, jotka voisivat liikennöidä pelkästään vapaa-ajanasuntojen ja muiden huonosti kantavien
teiden varsilla sijaitsevien kiinteistöjen jätteitä keräämässä. Kiinteistöjen kesken
vapaaehtoisesti syntyneet kimppasopimukset helpottavat monesti tilannetta, mutta
ne eivät ole ratkaisu kaikissa ongelmakohteissa.

7 YHTEENVETO
Kartoituksessa tarkastettiin järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä hajaasutusalueilla Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella loppuvuodesta 2007.
Kymmenen kunnan alueella tarkastettiin yhteensä 660 kiinteistöä. Lisäksi tarkistettiin ennen vuoden 2006 jätelain muutosta järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapautusta hakeneiden 138 kiinteistön liittyminen jätteenkuljetukseen.
Tarkastus tehtiin vertaamalla jätehuoltoyritysten asiakaslistoja osoitekarttoihin ja
käymällä tarkastuksella kiinteistöillä, joilta sopimus todennäköisesti puuttui. Tarkastuskäyntien ja valvonnan aikaisen tiedottamisen vaikutusta jätteenkuljetussopimusten syntymiseen seurattiin alkuvuonna 2008. Tarkastetuista kiinteistöistä
(798 kpl) jätteenkuljetussopimus puuttui 486 kiinteistöitä. Uusia sopimuksia tehtiin
kartoituksen tuloksena 240. Kartoituksen päättyessä jätteenkuljetussopimus puuttui vielä 234 kiinteistöitä.
Asiakaspalautteen perusteella järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseen suhtaudutaan kaksijakoisesti. Toisaalta ymmärretään ja hyväksytään jätteiden asian-
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mukaisen käsittelyn tärkeys, mutta jätteiden kuljetuksesta haluttaisiin huolehtia
itse. Jätteenkuljetukseen liittyminen koettiin erityisesti vapaa-ajanasuntojen kohdalla hankalaksi. Tietoa ja neuvontaa liittymisvelvollisuuteen liittyen kyseltiin paljon
sekä tarkastuksen aikana että myöhemmin puhelimitse.
Tarkastuksella ja siihen Iiittyneellä tiedotuksella oli selkeä vaikutus uusien jätteenkuljetussopimusten syntymiseen. Tiedotus tarkastuksen yhteydessä sekä henkilökohtainen neuvonta lisäsivät kiinteistön omistajien tietoisuutta Iiittymisvelvollisuudesta ja asianmukaisesta kotitalousjätteiden käsittelystä.
Kartoituksessa tuli ilmi, että järjestettyyn jätteen kuljetukseen Iiittymättömiä kiinteistöjä oli yllättävän paljon. Tämän vuoksi valvonta on syytä ulottaa tulevaisuudessa
kattavasti koko haja-asutusalueelle. Kartoituksen aikana saadut tiedot ja kokemukset ovat hyödynnettävissä valvonnan jatkuessa.
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JÄTTEENKULJETUKSEEN LIITTYMINEN TEHOVALVONTAAN

Oulun seudun ympäristövirasto tehostaa kiinteistöjen järjestettyyn jätteenkuljetukseen
liittymisen valvontaa syyskuusta 2007 alkaen toimialueeilaan Hailuodon, Kempeleen,
Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin
kunnissa. Jätelain mukaan kaikkien käytössä olevien asuin-, loma- ja maatalouskiinteistöjen tulee olla liittyneenä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen tarkoittaa sitä, että kiinteistöllä on sekajäteastia, jonka
säännöllisestä tyhjentämisestä on kirjallinen sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa.
Jätelaissa ei ole enää vapautusmahdollisuutta jätteenkuljetukseen liittymisestä.
Jätteenkuljetukseen Ii ittymättömyys näkyy usein luvattomina kaatopaikkoina,
roskaamisena, jätteiden hautaamisena ja polttamisena, joista aiheutuu haittaa
ympäristölle ja terveydelle. Joskus kiinteistöt käyttävät tienpitäjän, muun julkisen tahon
tai työnantajan jäteastioita, jolloin jätelain periaate "jätteen tuottaja maksaa" ei toteudu
vaan jätehuollon kustannukset tulevat muiden maksettavaksi.
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä selvitetään tarkastamalla kunnittain
kiinteistöjen
ja
jätehuoltoyritysten
välisiä
voimassaolevia
sopimuksia
jätteenkuljetuksesta. Kiinteistöihin, joilta jätehuoltosopimus puuttuu, ollaan yhteydessä ja
tarvittaessa käydään tarkastamassa. Kiinteistöjen omistajia kehotetaan tekemään
sopimus jätteenkuljetuksesta haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Kehotuksen
noudattamista valvoo ympäristövirasto. Tarkastusten yhteydessä valvotaan jätelain ja
seudullisten jätehuoltomääräysten noudattamista myös yleisemmin.
Kiinteistöllä on oltava asianmukainen jäteastia, johon sekajäte kerätään. Jäteastian voi
hankkia esimerkiksi rautakaupasta tai jätehuoltoyritykseltä. Jäteastioina voidaan käyttää
erikokoisia muovisia, kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja koneelliseen
kuormaukseen soveltuvia astioita. Jätesäkkitelinettä ei saa käyttää keräysvälineenä.
Jäteastia tulee sijoittaa siten, että jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 5 metrin
päähän astiasta. Jäteastian huollosta, kunnossapidosta, puhdistamisesta ja astian
ympäristön siisteydestä on huolehdittava. Vierekkäiset kiinteistöt ja lähinaapurit voivat
keskinäisellä käyttösopimuksella käyttää yhteisiä jäteastioita, jolloin kaikkien samaa
jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen tiedot tulee näkyä jätehuoltosopimuksessa.
Jäteastioiden tyhjennysväli riippuu mm. siitä, .Iaitetaanko astiaan biojätettä. Mikäli jätettä
syntyy vähän eikä astiaan laiteta biojätettä vaan se kompostoidaan asianmukaisesti
kiinteistöllä, voi jäteastian tyhjennysväli olla enintään 4 kk. Normaalisti astian
tyhjennysväli on 2-4 viikkoa.
LISÄTIETOJA Oulun seudun ympäristövirasto, Kaija Koski puh. 044 703 6761, Maija
Jokiharju puh. 55846769 ja Eila Öljymäki puh. 55846768
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HAILUOTO
Ojakylä ja Ulkoarvo
Kujalannurkka ja Koivukylä
tarkastuspäivät 25.10. ja 30.10.2007

tarkastettu alue
kuntaraja
tarkastettu tie
Kartat eivät ole mittatarkkoja
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KEMPELE
Juurussuo, Alakylä ja Rajakorpi
tarkastuspäivät 22.11 . ja 27.11.2007

tarkastettu al ue
kuntaraja
tarkastettu tie
Kartat eivät ole mittatarkkoja
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KIIMINKI
Pitkäaho, Hannus ja Kotajärvi
tarkastuspäivät 28.9 ja 3.10.2007

tarkastettu alue
kuntaraja
tarkastettu tie
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L1MINKA
Lapinkangas, Ketunmaa ja Tupos
tarkastuspäivät 19.10. ja 2.11.2007

tarkastettu alue
kuntaraja
tarkastettu tie
Kartat eivät ole mittatarkkoja
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LUMIJOKI
Alapää, Ylipää, Ukuranperä ja Sallisenperä
tarkastuspäivät 5.10. ja 10.10.2007
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tarkastettu al ue
kuntaraja
tarkastettu tie
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MUHOS
Kylmälänkylä
tarkastus päivät 14.11. ja 19.11.2007

Kartat eivät ole mittatarkkoja

tarkastettu al ue
kuntaraja
tarkastettu tie
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OULU
Sanginjokivarsi:
Hoitinkylä ja Kinnunen
Pikkarala ja Madekoski
tarkastuspäivät 11.12. ja 13.12.2007

tarkastettu al ue
kuntaraja
tarkastettu tie
Kartat eivät ole miltatarkkoja
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OULUNSALO
Salonpää. Lassinkylä ja Pajuniemi
Kylänpuoli, Koivukari ja Karhuoja
tarkastuspäivät 29.11. ja 4.12.2007

tarkastettu alue
kuntaraja
tarkastettu tie
Kartat eivät ole mittatarkkoja
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TYRNÄVÄ
Jokisilta, Haurukylä ja Keskikylä
tarkastuspäivät 2.11. ja 7.11.2007

tarkastettu alue
kuntaraja
tarkastettu tie
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YLlKIIMINKI
Jokikokko - Alavuotto
tarkastuspäivät 19.9. ja 25.9.2007

Kartat eivät ole miltatarkkoja

tarkastettu alue
kuntaraja
tarkastettu tie

Oulun seudun ympäristöviraston raportteja:
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005
6/2005
7/2005
8/2005
9/2005
1/2006
2/2006
3/2006
4/2006
5/2006
6/2006
7/2006
1/2007
2/2007
3/2007
4/2007
5/2007
6/2007
1/2008
2/2008

Listeria monocytogenes kalavalmisteissa 2004.
Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004.
Siipi karjan lihaprojekti 2004.
Ympäristöasioiden hoito graafisella alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito sähkö- ja elektroniikka-alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys.
Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Oulun seudun ympäristöviraston strategia ja visio
vuoteen 2015.
Kasvisten patogeenit 2004-2005.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2005.
Puhdas keittiö -projekti 2004-2005.
Esivalmistettujen ruokien jäähdytys ja jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilu paikoissa 2005
Ruoankuljetusprojekti 2005.
Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta.
Piensatamien jätehuolto Oulun seudulla 2006.
Suurten yleisötapahtumien ruoantarjoiiu 2005-2006.
Siipikarjanlihan mikrobiologinen laatu 2005.
Tuoreen kalan mikrobiologinen laatu 2005-2006.
Hotellien aamiaistarjoiluprojekti 2006.
Jakelukeittiöiden omavalvonnan toimivuus 2006.
Myymälöiden palvelupisteiden ruoan laatu v. 2005 - 2006.
Salaattiprojekti 2006.
Asuinkiinteistöjen jätehuoltokartoitus Oulun seudulla 2007.
Ulkoilmakonserttien melutarkastelu Oulussa kesällä 2007.
Listeriariski hoitolaitoksissa.
Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Oulun seudulla v. 2007-2008.

