
 

 Ympäristötoimi tiedottaa 

 
   5.4.2017 

 
Oulun seudun ympäristötoimi 
Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä 
Postiosoite: PL 34, 90015 Oulun kaupunki | Käyntiosoite: Solistinkatu 2 
Puhelin: 08 558 410 | Faksi 08 557 1490 

JÄTETIEDOTE 2017 KOTITALOUKSILLE 
 
Kaikkien kiinteistöjen tulee olla liittyneinä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kiinteistöillä 
tulee olla sopimus jäteastioiden säännöllisestä tyhjentämisestä jätehuoltoyrityksen kanssa. 
Vapaa-ajan asunto on liitettävä kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen vähintään kesäksi 
yksin tai yhdessä muiden kanssa. Vapaa-ajan asuntojen alueellisia jätepisteitä ei ole. 
 
Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty (jätehuoltomääräykset 10 §). Maalattua, 
lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä, muovia yms. ei saa polttaa kiinteistöllä 
tulisijassa eikä avotulella, vaan ne tulee toimittaa luvan omaavaan käsittely- tai 
keräyspaikkaan. Käsittelemätön puujäte voidaan hyödyntää polttopuuna. 
 
Kartonki-, pahvi-, paperi-, lasi- ja metallijätettä voi viedä oman taloyhtiön jäteastioiden 
lisäksi myös ekopisteisiin. Biojäte kuuluu kiinteistön biojäteastiaan tai kompostoriin. 
Muovijätteiden keräyspisteitä löytyy joidenkin ekopisteiden yhteydestä (www.rinkiin.fi).  
 
Puutarhajätteitä otetaan vastaan kunnissa ja Ruskon jätekeskukseen jätteitä voi toimittaa 
ympäri vuoden. Ylijäämämaat ym. maa-ainekset, mukaan lukien nurmikko ja kuntta, tulee 
toimittaa maa-ainesten vastaanottopaikkoihin kunnissa.  
 
Sako- ja umpikaivolietteitä saavat kuljettaa vain ELY -keskuksen jätehuoltorekisteriin 
merkityt yritykset, jotka toimittavat lietteet jätevedenpuhdistamoille tai kunnan 
määräämään vastaanottopaikkaan. Kuivakäymäläjätteen saa viedä Oulun Ruskon 
jätekeskukseen tai kompostoida jätehuoltomääräysten 9 §:n mukaisesti. 
 
Kodin sähkölaitteita, loisteputkia, energiansäästölamppuja, paristoja ja akkuja voi toimittaa 
liikkeiden palautuspisteisiin (lisätietoa mm. Recserin paristokierrätys.fi-sivuilta ja SER-
kierrätyksen sivuilta).  
 
Vaarallisia jätteitä kuten öljyt ja liuottimet yms. saa viedä tietyin rajoituksin Oulun seudun 
kuntien jäteasemille ja vaarallisten jätteiden vastaanottopisteisiin. Vaarallisten jätteiden 
keräysautolle Oulun seudulla voi lähettää myös noutopyynnön (nettilomake: 
www.oulunjatehuolto.fi ja sähköposti: vaarallinen.jate(at)oulunjatehuolto.fi). Suurille 
jäteöljyerille (>200 litraa) voi tilata maksuttoman noutopalvelun Ekokemiltä ja 
Lassila&Tikanojalta. 
 
Käytöstä poistetun painekyllästetyn puun (kestopuujäte) voi viedä kestopuuta myyviin 
liikkeisiin (vastaanottopaikat: www.kestopuu.fi). Painekyllästettyä puuta ei oteta vastaan 
kuntien jäteasemilla. Painekyllästetyn puun tunnistaa vihreän tai ruskean värisestä, puun 
pintakerroksen läpi tunkeutuneesta suoja-aineesta.  
 
Oulun Ruskon jätekeskuksen Oivapisteelle voi viedä maksutta tietyin rajoituksin vaarallisia 
jätteitä, sähkölaitteita, autonrenkaita, käsittelemätöntä puuta, painekyllästettyä puuta 
enintään 1 m3, loisteputkia sekä led- ja energiansäästölamppuja. Lajitteluareena Larelle voi 
viedä isokokoisia jätteitä kuten rikkinäiset huonekalut, wc-istuimet, käsienpesualtaat, 
rakennus-, remontti- ja purkujätteitä. Kierrätyspiha Kirsille saa viedä betoni-, tiili-, laatta-, 
lasi-, asfaltti- ja kantojätettä. 
 
Oulun jätehuollon jäteopas jaetaan kotitalouksiin keväisin. Oulun seudun 
jätehuoltomääräykset:www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuoltomaaraykset2. 

http://www.rinkiin.fi/
http://www.oulunjatehuolto.fi/
http://www.kestopuu.fi/
http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/jatehuoltomaaraykset2
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