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Oulun Jätehuolto 

Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun 
jätteenkäsittelyä ja hyödyntämistä edullisesti ja vastuullisesti

• Oulun Jätehuolto liikelaitos, maan 5. 
suurin kunnallinen jätelaitos

• toiminta-alueella 12 kuntaa,  joissa n. 
290 000 asukasta

• ulkojäsenkuntia Raahe ja Pudasjärvi, 
muut kunnat täysjäseniä

• käsiteltävän jätteen määrä vuosittain 
noin 120 000 tonnia (t), josta 
sekajätettä
80 000 t  70 000 t 
ekovoimalaitokselle

• kaatopaikalle enää 5 % kaikesta 
vastaanotetusta jätteestä

• tarjoaa jätteenkäsittelypalveluja myös 
yritysperäisille jätteille



Maarakentamiseen soveltuvia Uuma –tuotteita laajassa 
merkityksessä Oulun seudulla 

• teollisuuden sivutuotteet, joita Oulun seudulla esim. Stora Enson 
kuitulietteet ja Parocin prosessijätteet  20 000 – 30 000 t/a?

• Rautaruukin erilaiset sivutuotteet yht. kymmeniä tuhansia tonneja 
vuodessa

• voimalaitosten ja jätteenpolttolaitoksen tuhkat sekä rakentamisessa jäte  
yhteensä 150 000 t/a 

• rakennusten purkamisessa syntyvät kiviperäiset jätteet, kymmeniä 
tuhansia tonneja vuodessa

• yhdyskuntien ja lasiliikkeiden tuottama lasijäte n. 1000 t/a
• yhdyskuntien biojäte n. 10 000 t/a 
• jätevesiliete n. 40 000 t/a 
• Tornion terästehtaan vedenpuhdistusakkaa tuhansia tonneja/vuosi
• Jätteen murskauksessa syntyvä alite < 5000 t/a vuodessa



Jätteenpolton kuonien seulontaa Ruskossa



Oulun seudun Uuma-tuotteiden  tuotteistamistapoja

• rakeistus (tuhkat, lietteet); Huom! Toppilan turvevoimalan 
yhteyteen valmistumassa  tuhkan rakeistuslaitos syksyllä 2013

• murskaus (kiviperäinen jäte, kuten betoni ja lasiromu)
• sekoitus toiseen materiaaliin (esim. kuituliete + tuhka)
• jätevesiliete: kuivaus > kemiallinen käsittely > kompostointi > 

käyttö sellaisenaan tai tuotteistaminen hiekalla mullaksi
• biojäte: murskaus > kompostointi > seulonta > laimennus 

hiekalla > käyttö; Huom! Vuoden 2014 jälkeen mädätys
• käyttö sellaisenaan (esim. kiviperäinen jäte tierakenteissa, 

biomullan käyttö kaatopaikan reunaverhoilussa)



Oulun seudun Uuma-tuotteiden tuotteistaminen ja esimerkkejä 
käyttökohteista

• Tuhkat ja kuonat 
– mahdollinen seulonta ja rakeistus esim. metsälannoitustuotteeksi
– käytetty  teiden, varastokenttien ja parkkipaikkojen maarakentamisessa, 

kaatopaikkojen pintarakenteissa ja meluvalleissa. Jatkossa kysytty 
metsänlannoitustuote.

• Kuitulietteet (Stora Enson ns. OPA-sakka)
– esim. Ruskotunturin pintarakenteissa (4 osaa kuitulietettä + 1 osa 

turvevoimalan tuhkaa, n. 70 000 m3) tai  muissa kaatopaikkojen maisemointi-
tai  maarakennuskohteissa, joissa on tarvittu vettä heikosti läpäisevä rakenne, 
kokeiltu myös meluvalleissa. Korvannut vastaavan määrä kivennäismaata ja  
kallista bentoniittisavea.

• Lasimurske
– esim. kalliomurskeen ja hiekan korvikkeena jätekeskuksen kenttärakenteissa, 

mm. Ruskon puu- ja risujätteen vastaanottokenttä 1 ha noin 5000 tonnia > 
korvasi noin 2500 m3 kalliomursketta.



...jatkoa
• Biojäte

– Ruskotunturin maisemoinnin yhteydessä  korvannut ostomullan täysin, 250 mm:n 
paksuisessa kasvualustassa biomultaa n. 50 % -> n. 20 000 m3

• Liete
– käytetty maanparannusaineena, lannoitteena ja viherrakentamisessa kymmeniä 

tuhansia kuutioita vuodessa Oulun seudulla

• Vedenpuhdistussakka (Outokumpu, Tornio)
– kokeiltu ja hyötykäytetty Ruskon kaatopaikan maisemoinnissa n. 5000 m3, jonka jälkeen  

jatkuvaa hyödyntämistä terästehtaan omissa kohteissa

• Murskausalite
– seka- ja rakennusjätteen murskauksessa syntyvän lähes epäorgaaninen aines soveltuu 

hyvin jätteiden peittomateriaaliksi kaatopaikoilla; jäteverokohtelu vaihtelee maan eri 
osissa

Huom! Raahen Rautaruukin sekä Tornion Outokummun masuuni- ja teräskuonat  (satoja 
tuhansia tonneja/vuosi) ovat nykyisin masuunimurskeeksi, masuunihiekaksi , oktoeristeeksi
tai -murskeeksi tai kalkitusaineeksi tuotteistettuja  täysin kaupallisia tuotteita.



Seulottua biojätemultaa, jota on toistaiseksi käytetty maisemoidun 
vanhan kaatopaikan pintarakenteen ylimmässä kasvukerroksessa



Outokummun vedenpuhdistussakkaa käytettiin Ruskon 
kaatopaikan maisemoinnissa 1 ha:n koealueella



Ruskon vanha kaatopaikka ”Ruskotunturi” maisemoituna



Ruskon Lare edistää uusiomateriaalien käyttöä
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Esteitä Uuma tuotteiden jalostamiselle  ja 
hyödyntämiselle Oulun seudulla

- Suomessa on toisistaan poikkeavia viranomaislinjauksia  mm. 
loppusijoituksen ja jäteverokohtelun osalta 

- hyödyntäminen estyy, jos sivutuotteiden jalostus tulee 
kalliimmaksi kuin mikä on tuotteiden myyntituotto tai 
kaatopaikkasijoitus julkiselle tai yksityiselle kaatopaikalle 

- jos yrityksellä on viranomaisluvat läjittää teollisuuden 
sivutuotteet tai purkutoiminnasta syntyvät jätteet 
sellaisenaan esim. yrityksen omien varastokenttien 
pohjarakenteisiin, kiinnostus niiden jalostamiseksi loppuu; 
vääristää myös kilpailua yritysten kesken



Kiitos


