
  

 
  

Keväinen tietoisku 2014 
  
Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset on hiljattain päivitetty ja samat määräykset ovat voimassa 

Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän alueilla. Määräysten valvonta 

kuuluu Oulun seudun ympäristötoimelle (ympäristönsuojeluviranomainen). Jätehuollon viranomaistehtävistä 

vastaa seudullinen jätehuoltoviranomainen (Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta). 
  
  
Käytöstä poistuvat maanalaiset öljysäiliöt nostettava maasta 
  
Mikäli maanalainen polttoainesäiliö poistetaan käytöstä esimerkiksi lämmitysmuodon vaihtuessa, tulee säiliö 

ympäristönsuojelumääräysten mukaan nostaa ylös maasta. Ennen nostoa säiliö on tyhjennytettävä ja 

tarkastutettava valtuutetulla tarkastajalla. Mikäli säiliön nostamisesta aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle 

omaisuudelle tai nostaminen on teknisesti vaikeaa, säiliön maahan jättämiseksi voi hakea poikkeusta 

ympäristönsuojelumääräyksistä. Hakemus tehdään vapaamuotoisesti ympäristötoimeen. 
  
Jätehuolto ja jätteen polttaminen 

  
Jätelain periaatteet pätevät niin kotitalouksiin kuin yrityksiinkin: vältä jätteen tuottamista, lajittele syntyneet 

jätteet ja toimita ne hyödynnettäväksi tai asianmukaiseen käsittelyyn. Kaikkien kotitalouksien tulee olla 

liittyneinä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Oulun seudulla noudatetaan kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, 

jossa kiinteistön haltija itse sopii jätteenkuljetuksesta asianmukaisen yrittäjän kanssa. 
  
Jätteen polttaminen on kiellettyä ja muovipakkausten polttokelpoisuusmerkintä tarkoittaa laitosmaista 

polttoa. Haravointijätteitäkään ei saa polttaa, vaan ne tulee kompostoida tai toimittaa puutarhajätteen 

vastaanottajalle. Taajaan rakennetulla alueella risujen ja oksien poltto avotulella on kielletty. Taajaan 

rakennetun alueen ulkopuolella risujen, oksien ja puhtaan puun pienimuotoinen avopoltto voi olla 

mahdollista, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille eikä metsä- tai ruohikkopalovaroitus ole voimassa. 

  
Tee hiekan poisto pölyttömästi 

  
Muista huolehtia pölyntorjunnasta esim. kastelemalla, kun poistat hiekoitushiekat talven jäljiltä. Taloyhtiöiden 

on syytä edellyttää pölytöntä hiekan poistoa käyttämiltään urakoitsijoilta. 
  
Roskaamisesta eroon 

  
Mitään jätettä ei saa jättää, viedä tai haudata omalle tai toisen maalle - se katsotaan roskaamiseksi.  Roskaaja 

syyllistyy jätelain rikkomiseen ja roskaamistapaukset ilmoitetaan poliisille. Mikäli roskaajaa ei saada selville tai 

tavoiteta, vastuu alueen siivoamisesta jää maanomistajalle tai kunnalle. Pienikin roskaaminen vähentää 

viihtyvyyttä ja aiheuttaa maiseman rumentumista. 
  
Auton peseminen omalla pihalla on mahdollista 

  
Ympäristönsuojelumääräysten mukaan satunnainen ajoneuvojen pesu asuinkiinteistöllä, muulla kuin 

liuotinpesuaineella on sallittu, kun pesuvedet voidaan imeyttää maaperään tai johtaa jätevesiviemäriin. Yli 10 

huoneiston kiinteistöillä sekä ammattimaiseen tai muutoin usein toistuvaan pesuun, pesuun liuotinaineilla 

sekä pesuun pohjavesialueella on oltava pesupaikka, josta jätevedet johdetaan viemäriin tai jätevesien 

käsittelyjärjestelmään. Katu- ja tiealueilla sekä muilla yleisessä käytössä olevilla alueilla pesu on kielletty. 



Käytöstä poistetut kyllästetyt pylväät ovat vaarallista jätettä  

  
Vanhoja sähkö- ja puhelinpylväitä tai ratapölkkyjä ei ole enää vuosiin saanut luovuttaa kuluttajille, eikä niitä 

saa käyttää asuin- tai lomarakennuksissa tai niiden välittömässä pihapiirissä. Pylväät ja ratapölkyt tulee 

palauttaa niiden luovuttajalle tai Ruskon jätekeskukseen. Yli 1 m3:n erästä peritään jätemaksu.  
  
Käytetty kyllästetty puu on vaarallista jätettä, joka tulee toimittaa luvanvaraisiin vastaanotto-paikkoihin. Sitä ei 

saa laittaa polttokelpoisen jätteen joukkoon. Kestopuujäte toimitetaan Demolite Oy:n vastaanottopisteisiin, 

joita on mm. rakennustarvikeliikkeiden pihoilla ja Ruskon jätekeskuksen Oivapisteellä. 
  
Sako- ja umpikaivolietteet  
  
Sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai kunnan määräämään 

vastaanottopaikkaan ja niitä saavat kuljettaa vain ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin merkityt yritykset.  
  
Sakokaivolietteen hyödyntäminen omalla maatilalla edellyttää etukäteen tehtävää ilmoitusta 

jätehuoltoviranomaiselle. Liete on ennen peltoon levittämistä hygienisoitava turvalliseksi esimerkiksi 

kalkkistabiloimalla. 
  

  
Lisätietoja: 
Oulun seudun ympäristötoimi 044 703 6790 
Jätehuoltoviranomainen, palvelupäällikkö 044 703 3961 


