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Jätehuolto Kuusamossa
Tämä opas on jätelain ja Kuusamon kaupungin jätehuoltomääräysten tiivistelmä kuusamolaisille ja
Kuusamossa rakennetun kiinteistön omistaville, yksityisille talouksille.
Jätehuollosta vastaa yhdyskuntatekniikan lautakunta. Jätelain lisäksi jätehuoltoa määrittävät
kaupungin jätehuoltomääräykset. Niillä pyritään ohjaamaan Kuusamon kaupungin alueella
tapahtuvaa jätehuoltoa kestävän kehityksen ja ympäristöjulistuksen periaatteiden mukaan.
Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä
estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.
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Yleiset jätteenkäsittelyä koskevat määräykset
Kuusamossa on käytössä sopimusperusteinen jätehuolto, joka tarkoittaa sitä, että jokaisella
kiinteistöllä on oltava kiinteistökohtainen jätehuoltosopimus jätehuoltoyhtiön kanssa tai liityttävä
jätehuoltoon toisen jätehuoltoon liittyneen kiinteistön astian kautta (yhteisastia).
Jokaisella kiinteistöillä on oltava valmius jätteiden asianmukaiseen hävittämiseen. Jätehuollon
piirissä olevan jäteastian tulee sijaita Kuusamon kunnan alueella ja oltava käytettävissä ympäri
vuorokauden. Jätehuoltosopimuksista voi kysyä lisätietoja jätehuoltoyhtiöiltä ja yhteisastioista voi
tiedustella mökkinaapureilta tai tiekunnilta.

Jätelajit ja niiden hyödyntäminen
Polttokelpoiset yhdyskuntajätteet, loppusijoitettavat yhdyskuntajätteet, kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet on
pidettävä toisistaan erillään jätehuollon
kaikissa vaiheissa ja toimitettava
asianmukaisiin vastaanotto- ja
käsittelypaikkoihin (jätteen erilliskeräys).
Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
Jäte täytyy hyödyntää, jos se on teknisesti
mahdollista ja jos siitä ei aiheudu
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna
muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.

Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti
käyttämällä uudelleen. Betoni murskataan ja
hyödynnetään jäteaseman omissa maanrakennustöissä.

Toissijaisesti jäte hyödynnetään kierrättämällä.
Metalliromu menee jatkokäsittelyyn uudelleen
hyödynnettäväksi.

Kolmantena vaihtoehtona on käyttää jäte energiana.
Risut ja puutarhajätteet hyödynnetään.
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Kotitalouksien jätteet
Polttokelpoisella jätteellä tarkoitetaan syntypaikalla alkulajiteltua yhdyskuntajätettä, joka käytetään
hyödyksi energialaitoksessa. Siitä on lajiteltu erilleen vaaralliset jätteet, sähkö- ja elektroniikkalaiteromut, erityisjätteet, materiaalina hyödynnettävät jätteet ja isokokoinen jäte (esim.
huonekalut). Polttokelpoisen jätteen kappalekoon tulee olla alle 0,8mx0,8mx0,8m (laatikot yms.
kuutiomaiset esineet) ja alle 0,8mx1,0mx0,4m (pitkät kappaleet).

Kotitalouksien polttokelpoinen jäte
Kotitalouksissa syntyvä polttokelpoinen jäte on mm.
•
•
•
•
•
•
•
•

ruokajäte, hedelmien ja kanamunien kuoret, kahvin- ja teenporot
ruokapakkaukset, jotka eivät ole metallia tai lasia,
kahvi- ja sipsipussit, kertakäyttöastiat
Muistathan, että
muoviastiat, likaiset tyhjät öljykanisterit ja
muovipakkaukset (PVC-pakkaukset), kukkaruukut,
jätteiden omatoiminen
tekstiilit, kengät, kumi, nahka,
polttaminen kotona tai
styroksi
nuotiossa on kielletty!
vaahtomuovi
kevytpeitteet
myös vaipat, siteet, muut hygieniatuotteet, meikit, CDlevyt koteloineen, videokasetit, lemmikkien kuivikkeet, imurin pölypussit, kynät, hehku- ja
halogeenilamput menevät polttoon.

Jätteen polttaminen kotona on kielletty.
Kotioloissa polttoprosessi ei ole samalla lailla
valvottua kuin jätteenpolttolaitoksissa.
Jätteenpolttolaitosten savukaasut puhdistetaan
erityisillä savukaasupesureilla, mikä vähentää
ilmaan pääsevien pienhiukkasten määrää.
Kuusamosta toimitetaan ns. polttokelpoinen
yhdyskuntajäte polttoaineeksi Oulun Energian
ekovoimalaitokselle. Myös biojäte menee
poltettavaksi.
Polttokelpoista jätettä lastataan Oulun
ekovoimaalitokseen lähtevään kuljetukseen.
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Hyötyjäte
Hyötyjätteellä tarkoitetaan sellaista osaa jätteestä, jota voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai
jonka sisältämä raaka-aine tai energia voidaan hyödyntää ja joille on olemassa vastaanottaja.
Hyötyjätteitä ovat mm. paperi ja pahvi, lasi, metalli, asfalttijäte, tiili- ja betonijäte, jätepuu sekä
puutarhajäte.
Jäteasemalle toimitettava hyötyjäte
•
•
•
•

asfalttijäte
tiili- ja betonijäte
jätepuu, käsittelemätön
puutarhajäte (risut, oksat ja haravointijäte)

Jäteasema

.

Kotitalouksista ja yrityksistä tuleva lajiteltu jätepuu
kerätään kasaan jäteasemalla.

Haketta.

Jätepuu murskataan ja murskattu puujäte käytetään
hyödyksi lämpöenergiana.
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Vaarallinen jäte
Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voi
aiheuttaa erityistä vaaraa ihmiselle tai ympäristölle. Näitä ovat esimerkiksi palo- tai räjähdysvaaraa
tai tartuntavaaraa aiheuttavat jätteet.
Merkitse vaaralliset jätteet selvästi ja vie ne hyvin pakattuna jäteasemalle. Paras pakkaus
vaarallisille jätteille on sen alkuperäinen myyntipakkaus. Niitä ei saa pakata elintarvikepakkauksiin.
Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään.
Jäteasema ottaa vastaan ilmaiseksi asumisessa syntyvät vaaralliset jätteet sekä maatalouden
vaaralliset jätteet mikäli määrä on kohtuullinen (vastaa asumisen määriä).
Yritykset toimittavat vaaralliset jätteensä suoraan käsittelylaitoksille, pieniä eriä (tyypistä riippuen)
voidaan vastaan ottaa myös jäteasemalla maksua vastaan.
Nämä Kotitalouksien vaaralliset jätteet jäteasemalle:
• voimakkaat pesu- ja puhdistusaineet, käsidesinfiointiaineet
• kynsilakka ja poistoaine, hiuslakat ja muut aerosolit kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet
• maali-, lakka- ja liuotinainejätteet
• kyllästysaineet, liimat
• myrkyt ja hapot
• öljyt ja suodattimet
Jäteasema
• polttonesteet, lasinpesu-, jarru- ja jäähdytysnesteet,
akkunesteet
• kestopuu
• uudenvuodentinat

Nämä Kotitalouksien vaaralliset jätteet apteekkiin:
• lääkkeet, elohopeakuumemittarit
Nämä Kotitalouksien vaaralliset jätteet poliisiasemalle:
• ilotulitteet
• ammukset
• räjähtävät kemikaalit

Vaarallisten jätteiden lastaus ja kuljetus
jatkokäsittelyyn ongelmajätelaitokseen

Apteekki

Poliisi

Kotitalouksien jäteöljyn vienti jatkokäsittelyyn

7

Erityiskäsiteltävä jäte jäteasemalle
Erityiskäsiteltävällä jätteellä tarkoitetaan jätteitä, joiden keräily, kuljetus, käsittelymäärä tai laatu
edellyttää erityisiä toimia. Erityisjätteitä ovat mm.
•
•
•
•
•

asbestijäte ja asbestipitoiset materiaalit (mineriitti)
teurasjäte, eläinten ruhot
riskijäte
erityisen haiseva tai pölyävä jäte
saastunut maa-aines (sopimuksen mukaan)

Jäteasema

Tuottajavastuu
Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta huolehtia
tuotteiden jätehuollosta kustannuksellaan. Tuottajavastuu koskee seuraavia tuotteita
•
•
•
•
•
•
•
•

henkilöautoja, pakettiautoja ja niihin rinnastettavia muita ajoneuvoja
moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon ja laitteen renkaita
sähkö- ja elektroniikkalaitteita
paristoja ja akkuja
paperituotteiden valmistukseen käytettävää paperia tai painettuja paperituotteita,
pakkauksia, joista tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat
elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-, juusto- ja
valmisruokapakkaukset, muovikassit, -pussit ja -kääreet
pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset, muovipullot, -kanisterit ja purkit – mieluiten
litistettynä
lasipullot ja lasipurkit

Pakkausten laajennettu tuottajavastuu tuli voimaan 1.1.2016 lähtien. Keräily koskee kuitu- metallilasi- ja muovipakkauksia. Lisätietoa saat esimerkiksi pakkauskierrätysyhtiö Ringin kotisivuilta.

•

autonrenkaat rengasliikkeeseen tai jäteasemalle

•

romuautot romuatokierrätykseen

Rengasliike, Jäteasema

Romuautokierrätys

Jäteasemallakin otetaan vastaan tuottajavastuunalaiset jätteet kuten sähkö- ja elektroniikkalaitteet
paristot, akut, loisteputket, energiansäästö- ja ledlamput. Pakkausmuovin keräyspiste sijaitsee
Prisman tontilla kierrätyspisteessä.
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SER - sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi luetaan kaikki laitteet, jotka toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa,
akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. Myös kaikki lamput lukuun ottamatta hehku- ja
halogeenilamppuja luetaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiksi.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut eivät kuulu sekajätteeseen vaan ne täytyy viedä viralliseen SERkeräyspisteisiin, joista laitteet kuljetetaan kierrätykseen. Palautettava SER jaetaan kahteen
ryhmään.
1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, jonka ulkomitoista mikään ei ylitä 25 cm, kuluttaja saa
palauttaa ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta seuraavan tyyppisiin myymälöihin:
•
•

Vähintään 1000 m2 kokoiseen SE-laitteita myyvään päivittäistavarakauppaan
Vähintään 200 m2 kokoiseen SE-laitteita myyvään erikoiskauppaan

2. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun, jonka ulkomitoista jokin ylittää 25 cm kuluttaja saa
palauttaa mihin tahansa kauppaan ostaessaan sieltä uuden vastaavan laitteen.
Vanha sähkö- tai elektroniikkalaite tulee aina palauttaa keräykseen:
•
•
•
•
•

ilman tuotepakkauksia, ohjekirjoja tai muuta mediaa (esim. dvd- tai cd-manuaali)
pölynimurit ilman pölypusseja
mikroaaltouunit tai kahvinkeittimet ilman lasipannuja, lasilautasia tai lasikupuja
tulostimet ilman muste- tai värikasetteja
kylmälaitteet ilman elintarvikkeita.

Perusmaksu
Kuusamon kaupungissa on otettu käyttöön v. 2011 alusta jätehuollon perusmaksu. Perusmaksulla
katetaan jäteneuvonnan, rekisterin ylläpidon, kierrätystoiminnan ja vaarallisen jätteen
vastanottamisen kustannuksia. Perusmaksun ansiosta SER-jätteet ja vaaralliset jätteet otetaan
jäteasemalla vastaan veloituksetta. Risu- ja oksajätteen vastaanottopaikka on Säväkäntiellä.

Perusmaksu peritään laskutuskauden ensimmäisen päivän (1. tammikuuta), kiinteistön
omistaneelta henkilöltä. Jos kiinteistön omistuksessa tai maksajatiedoissa on tapahtunut
muutoksia voit ilmoittaa ne sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön vaihteeseen ellei
palvelunumero 040 860 8068 vastaa.
Lisätietoja Kuusamon verkkosivuilla.
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Kierrätyspisteet
Kierrätettävä jäte on vietävä kierrätyspisteisiin. Kierrätyspisteisiin vietävää jätettä ovat
•

•
•

•
•
•

pienmetalli (säilykepurkit, metalli korkit ja kannet, alumiinivuoat, -purkit ja -tölkit, kattilat,
paistinpannut, metalliset aterimet, emali- ja teflonastiat, tyhjät metalliset spraypullot,
metalliset työkalut, tyhjät kuivat maalipurkit)
keräyslasi (lasipullot ja -purkit)
paperi (sanoma- ja aikakausilehdet, mainokset ja esitteet, puhelinluettelot ja pokkarit,
kirjekuoret, kirjat ilman kansia, kouluvihot, kirjoitus ja kopiopaperit, kaikki postilaatikon
kautta tullut paperi)
pahvi (aaltopahvi, ruskea kartonki, voimapaperi ja ruskeat paperikassit, -pussit ja kuoret)
kartonki
muovin keräyspiste Prisman tontti (tyhjiä, puhtaita, kuivia muovipakkauksia)

Kierrätyspisteisiin ei saa tuoda talousjätteitä, ainoastaan lueteltuja tuotteita.
Prisma
Huoparintie 1, 93600 KUUSAMO
• Lasi, metalli, pahvi, sanomalehtipaperi
ja kartonki, pakkausmuovi
Urheilukentän P-alue
Vanttajantie, 93600 KUUSAMO
• Lasi, metalli, pahvi, sanomalehtipaperi
ja kartonki
Rukanriutta
93830 RUKATUNTURI
• Lasi, metalli, pahvi, sanomalehtipaperi
ja kartonki
Käylän kauppa
Prisman kierrätyspiste, Huoparintie 1.
Käyläntie 9, 93900 KUUSAMO
• Lasi, metalli, pahvi, sanomalehtipaperi ja kartonki
Kierrätyspisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Kierrätysmyymälä Löytölä ottaa lahjoituksina vastaan
puhdasta ja ehjää vaatetavaraa, astioita, huonekaluja sekä
kunnossa olevia kodinkoneita.

Kierrätysmyymälä

Löytölä
Kitkantie 3
93600 Kuusamo

Lahjoittamalla tuet paikkakuntasi vapaaehtoista
mielenterveystyötä.

puhelin 040 712 4369
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Rakentaminen, remontointi ja maa-ainekset
Rakentamisessa ja remontoinnissa syntyy paljon jätettä. Rakentajan ja remontoijan tulee
noudattaa rakennusjätteiden lajittelussa kunnallisia jätehuoltomääräyksiä.
Jätteen määrää voidaan vähentää suunnittelemalla ja mittaamalla työt tarkasti. Lajittelemalla
rakennusjätteet jo syntypaikalla, säästää selvää rahaa. Lajittelematon jäte hinnoitellaan
kalleimman taksan mukaan.
Lajittelun ansiosta jätteitä voidaan kierrättää mikä säästää luonnonvaroja ja loppusijoitettavan
jätteen määrä jäteasemalla vähenee. Lajitellulle rakennusjätteelle on omat purkupaikat
jäteasemalla, esim. betoni, tiili, metalli, käsitelty ja käsittelemätön puujäte sekä kestopuu lajitellaan
erikseen jatkohyödyntämistä varten.
Ajantasaiset, vuosittain määräytyvät jätelajit ja jätetaksat löydät Kuusamon kaupungin
verkkosivuilta.
Kotitalouksille maksuttomia rakennusjätteitä ovat metalli, puhdas puujäte ja kestopuu.
Kuusamon jäteasemalla otetaan vastaan seuraavia maksullisia rakennusjätteitä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

betonijäte (kokoluokka alle 1 m)
tiili- ja laattajäte
eristevillat
kipsilevyt
kattohuopa
kalusteet, levyt
PVC-muovit, lämmöneristeet, muovimatot, -putket
metalli
jäte- ja kestopuu
vaaralliset aineet (pakattuna ja merkittynä)
asbestijäte ja asbestipitoiset materiaalit (pakattuna)
puhdas maa- ja kiviainesjätteet (ei kunttaa, kantoja eikä rakennusjätettä seassa)

Lajittelematon jäte
Rakennusjäte ja vääränä toimitettu jäte hinnoitellaan
kalleimman mukaan.
Jäte on lajittelematonta, jos seassa on ongelma- tai
hyötyjätteitä (mm. sähkölaite, rauta, puu, betoni). Mikäli
jäteasemalla joudutaan suorittamaan lajittelu- ja siirtotöitä
veloitetaan jätteentuojalta taksan mukainen korkeampi
maksu.

Huomio! Toimivat keittiön kaapistot, ovet, ikkunat, LVI-

Muuntamo
Rakennustarvikeja kalustekierrätys
Teollisuustie 6
93600 Kuusamo
puhelin 050 367 8496

kalusteet, puhtaat ja kuivat eristevillat ym. kierrätettävät
rakennustarvikkeet voi toimittaa rajallisesti rakennustarvikekierrätykseen.
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Yhteystietoja ja hyödyllisiä linkkejä
Kaupungin jätehuollosta vastaava viranomainen on yhdyskuntatekniikan lautakunta.
Lisätietoja antaa jäteasema numerosta 040-860 8728.
Jätehuollon valvonnasta vastaava viranomainen on yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto.
Lisätietoja antavat ympäristötarkastaja Teemu Junttila 040 751 2047.

Kuusamossa toimivat jäterekisteriin ilmoittautuneet jätehuoltoyrittäjät

Jätehuolto Ari Haataja Ay
(08) 852 1578, 040 038 6786, 040 028 4430
haataja@elisanet.fi
- yhdyskuntajäte
- lika- ja sakokaivojen tyhjennykset

E&K Group Oy
040 734 3594
info@ekgroup.fi

Kelan Pojat Ay
044 739 1880
mika.kela@kelanpojat.fi

KK Käkelä Oy
050 313 0378
kakela373@gmail.com
-yhdyskuntajäte

Kitkan Kone Oy
040 038 1358
kitkankone@hotmail.com
- lika- ja sakokaivojen tyhjennykset

Koneurakointi Määttä Jukka T:mi
040 028 6370
jukkajmaatta@suomi24.fi
- yhdyskuntajäte
- lika- ja sakokaivojen tyhjennykset

Lassila & Tikanoja Oyj
puh.yksityiset 010 636 5000
puh. yritykset 010 636 7000
www.lassila-tikanoja.fi /asioi
janne.koski@lassila-tikanoja.fi
- yhdyskuntajäte
- lika- ja sakokaivojen tyhjennykset

Työkone Määttä Oy
040 029 6115
info@tyokonemaatta.fi

Kuljetus Erkki Pasanen T:mi
040 044 3666
erkki.pasanen@hotmail.com
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Hyödyllisiä linkkejä
Kuusamon kaupungin ympäristönsuojelu
Ajantasainen lainsäädäntö ja säädöskokoelmat
Lisätietoa SER-kierrätyksestä elektroniikan tuottajien kierrätysyhteistyön verkkosivuilta ja
pakkauskierrätysyhtiö RINKI Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja vaarallisten jätteiden keräilystä ja suurempien jäteöljyerien noudosta Fortum Oy:n
verkkosivuilta sekä Lassila-Tikanoja Oy:n sivuilta.

Vaarallisten aineiden varoitusmerkit.

Kuusamon jäteasema on avoinna keväällä erikseen
ilmoitettuna lauantaipäivänä.
Seuraa ilmoittelua!

Terveyshaitta

Syövyttävä

Syttyvä

Ympäristövaarat

Krooninen terveyshaitta

Hapettava

Paineenalaiset kaasut

Räjähde

Välitön myrkyllisyys

