
Jäteopas  
kotitalouksille 



Sisällys- 
luettelo 

Ajankohtaista  
jätehuollossa
Raahelaisille kotitalouksille on tulossa 
muutoksia jätehuollon järjestelyihin uusien 
jätehuoltomääräysten myötä. Uudet  
jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 
1.2.2017 ja siirtymäaikaa muutosten  
toteuttamiselle on 30.9.2017 saakka. 

Raahen uudet jätehuoltomääräykset  
perustuvat vuonna 2012 voimaan tulleeseen 
jätelakiin. Jätelaki velvoittaa noudattamaan 
etusijajärjestystä ns. jätehierarkiaa kaikessa 
toiminnassa. Lain mukaan on ensisijaisesti 
vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja 
haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, 
niin se on ensisijaisesti valmisteltava uudel-
leenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrä-
tettävä. Jos kierrättäminen ei ole mahdol-
lista, on jäte hyödynnettävä muulla tavoin 
esim. kompostoimalla tai energiantuotan-
nossa. Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen  
loppukäsittely eli sijoittaminen kaatopaikalle. 
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Jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava  
polttokelpoisen jätteen astia. Polttokelpoinen 
jäte tarkoittaa entistä sekajätettä.  
Energiajätteen erilliskeräystä ei jatkossa 
enää järjestetä. Energiajäteastiaan aiemmin 
laitetut kierrätyskelpoiset jätteet on lajitel-
tava syntypaikalla erikseen ja toimitettava 
Rinki-ekopisteille tai lajiteltava kiinteistojen 
omiin astioihin. 

Rinki-ekopisteet ovat pakkausjätteen 
tuottajavastuun ylläpitämiä ekopis-
teitä, joihin saa viedä ilmaiseksi 
puhtaita sekä kuivia metalli-, lasi- ja 
kartonkipakkauksia. Lisäksi Citymar-
ketin pisteelle voi viedä myös puhtaat 
ja kuivat muovipakkausjätteet.

Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräysvel-
voitteita on tiukennettu verrattuna edellisiin 
jätehuoltomääräyksiin. Biojätteen, metallin, 

lasin ja kartongin erilliskeräysvelvoite  
laajenee koskemaan myös pieniä  rivi- ja 
kerrostalokiinteistöjä. Lajittelu on tärkeää 
siitä syystä, että polttokelpoisen jätteen 
laatu pysyy mahdollisimman hyvänä, eikä 
polttokelpoisen jätteen joukossa ole turhaa 
palamatonta ainesta. 

Vapaa-ajan asunnot 
Jos käytössä olevan vapaa-ajan asunnon 
jätehuoltoa ei voi hoitaa vakituisen asunnon 
jätehuollon kanssa yhteisesti, on vapaa-ajan 
asunnon liityttävä kiinteistöittäiseen jätteen-
kuljetukseen vähintään kesäajaksi (1.6.-31.8). 
Lähekkäin sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen 
kannattaa sopia yhteisen jäteastian käytöstä. 
Yhteisastioita voidaan käyttää polttokelpoi-
sen jätteen, biojätteen ja erilaisten kierrätys-
kelpoisten jätteiden keräämiseen.

Omakotitalot ja muut kiinteistöt, joilla on  
alle 4 huoneistoa: 
•	kiinteistöllä oltava keräysastia polttokelpoiselle jätteelle 
•	biojätteelle suositellaan kompostointia tai kimppakeräystä
•	keräyspaperi viedään yleisiin paperinkeräyspisteisiin 
•	 lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset viedään Rinki-ekopisteelle 

(lähimmän voi etsiä netistä kierratys.info tai tämän oppaan sivulta 16) 

Kiinteistöt, joilla on huoneistoja 4 tai  
enemmän:
•	oltava keräysastiat polttokelpoiselle jätteelle, biojätteelle, paperille,  

kartongille, lasille ja metallille

Uudet erilliskeräysvelvoitteet

Polttokelpoinen jäte tarkoittaa  
entistä sekajätettä
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Poltto- 
kelpoinen
jäte
Polttokelpoinen jäte tarkoittaa 
asumisessa syntyvää  
kierrätyskelvotonta jätettä. 

Kaupan muovikassi on hyvä 
mittaväline: jos polttokelpoinen  
jäte mahtuu kassiin, sen voi 
laittaa polttokelpoisen jätteen 
keräysastiaan. 

Polttokelpoista jätettä ovat 
esim. 
•	vaipat ja terveyssiteet, myös biohajoavat 
•	hehku- ja halogeenilamput sekä sulakkeet 
•	 laastarit ja tiskirätit 
•	rikkinäiset kengät, vaatteet sekä muut 

tekstiilit ja lumput 
•	meikit ja muu kosmetiikka
•	cd- ja vinyylilevyt, c-kasetit, videokasetit 

sekä niiden kotelot 
•	kaikki muovi ja styroksi 
•	pienet määrät rikkinäistä keramiikkaa, 

astioita tai posliinia 
•	 lasiastiat, esim. juomalasit ja kuumuutta 

kestävä lasi kuten kahvipannu ja  
uunivuoka sekä kristalli 

•	pienet peilit 
•	pilaantunut ruokaöljy muovi- tai 

lasipullossa 
•	tuhka (jäähtyneenä) ja muu pölyävä jäte 

pussiin tai muuhun kääreeseen pakattuna 
Hyödyntäminen: 
Jätteenpoltto vähentää jätteen 
aiheuttamia ympäristöhaittoja. 
Polttokelpoisen jätteen sisäl-
tämä energia hyödynnetään 
sähkönä ja lämpönä. 

Muovista valmistetut pakkaus-
jätteet kannattaa viedä Rinki-
ekopisteelle ja muut muovit  
laittaa oman kiinteistön  
polttokelpoisen jätteen astiaan. 
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Biojäte
Biojäte kuuluu kiinteistön biojäteastiaan  
tai kompostoriin. 

Biojätettä on kerättävä erikseen kaikissa 
vähintään neljän huoneiston taloyhtiöissä. 

Muille biojätteen lajittelu ei ole  
pakollista, mutta suositeltavaa.  
Biojätteen voi joko kompostoida  
tai sitä voi kerätä biojäteastiaan 
yksin tai yhdessä naapureiden 
kanssa. 

Naapurit voivat keskenään  
sopia yhteisen biojäteastian 
hankkimisesta ja kilpailuttaa 
tyhjennyksen jätteen- 
kuljettajien kesken.

Biojätteen erilliskeräykseen  
saa laittaa: 
•	ruuantähteet ja marjojen yms. 

perkuujätteet 
•	kuivuneet ja pilaantuneet elintarvikkeet 
•	hedelmien, juuresten ja kananmunien 

kuoret 
•	pienet (esim. linnun luut) tai pieneksi 

pilkotut luut 
•	 jähmettyneen paisto- ja kinkkurasvan 
•	kahvin- ja teenporot suodatinpusseineen 
•	talouspaperit, paperiset lautasliinat sekä 

kananmunakennot
•	kuihtuneet kukat ja pienet määrät huone-

kasvien multaa 
•	kotieläinten häkkien siivousjätteet,  

pienet määrät kissanhiekkaa 

Millainen suojasäkki  
keräysastiaan?
Oulun Jätehuollosta saadun ohjeen 
mukaan biojätteen keräysastian 
suojasäkki saa olla tavallista tai 
biohajoavaa muovia.

Pienet määrät biojätettä laitetaan  
aina biohajoavaan pussiin tai kääri-
tään paperiin. Jatkokäsittelyn 
kannalta paperipussi tai -kääre on 
suositeltavampi vaihtoehto.
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Paperi laitetaan kiinteistön omaan tai yleisiin 
paperinkeräysastioihin. Raahen alueella on 
useita paperinkeräyspisteitä ja niiden sijainti 
löytyy kierrätys.info sivuilta.

Keräykseen kelpaa kaikki postiluukun tai 
-laatikon kautta kotiin tuleva paperi: 

•	sanoma- ja aikakauslehdet 
•	mainosposti ja kirjekuoret  

(myös ikkunalliset kirjekuoret) 
•	puhelinluettelot ja tuotekatalogit 
•	kopio- ja toimistopaperi sekä tulosteet 

(myös värillinen paperi) 
•	vanhat kirjat, joista on poistettu kannet 
•	valkoiset paperikassit 
•	silputtu paperi pienissä erissä 

Hyödyntäminen: 
keräyspaperista tehdään mm. sanomalehti- 
ja pehmopaperia. 

PaperiBiotehdas tuottaa  
biojätteestä lannoitetta ja 
biokaasua 
Jätteenkuljetusyritykset kuljettavat 
biojätteen Raahesta Ouluun Ruskon 
jätekeskuksessa sijaitsevalle  
Biotehdas Oy:n laitokselle, jossa 
se laitetaan mädätyskäsittelyyn. 
Vuodesta 2015 lähtien käytössä  
ollut mädätyskäsittely on ympäristö- 
ystävällinen tapa saada talteen  
biojätteen sisältämät ravinteet  
sekä käsittelyssä syntyvä biokaasu. 

Mitä hyötyä biojätteen  
lajittelusta on? 
Kun biojäte kompostoidaan tai  
lajitellaan erikseen, kiinteistön  
polttokelpoisen jätteen astian  
tyhjennysväliä voi pidentää ja siten 
säästää jätehuoltokuluissa. Jos 
kompostoit, voit käyttää komposti-
mullan omien kasvien ravinteeksi ja 
maanparannusaineeksi. Mitä vähem-
män poltettavan jätteen joukossa on 
biojätettä, sitä parempi sen  
energiahyötysuhde on. 
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Huuhdo ja valuta kartonkitölkit, taita litteiksi 
ja pakkaa ne esim. yhteen avattuun tölk-
kiin - näin ne vievät vähemmän tilaa. Märät 
ja likaiset kartongit laitetaan polttokel-
poiseen jätteeseen, sillä ne haittaavat 
jatkojalostusta. 

Muista: kartonkipakkaukset on litistettävä ja 
pahvilaatikot hajoitettava, jotta astiaan jää 
tilaa muillekin käyttäjille. 

Hyödyntäminen: 
Kartongista tehdään hylsykartonkia, esim. 
talous- ja vessapaperirullan hylsyjä. 

Keräykseen kelpaa esim. 
•	kartonkiset maito-, mehu-, kerma-, piimä-, 

jogurtti- ja viinitölkit 
•	tölkit, joissa on muovinen kaatonokka 

(muovista nokkaa ei tarvitse poistaa) 
•	alumiinivuoratut kartonkitölkit 
•	kaikki kuivien tuotteiden kartonki- ja 

paperipakkaukset 
•	muro- ja keksipaketit 
•	sokeri- ja jauhopussit 
•	munakennot, pesuainepaketit 
•	ruskea aaltopahvi, värillinen kartonki ja 

voimapaperi 
•	kaikki paperikassit 
•	pahvilaatikot
•	wc- ja talouspaperirullien hylsyt

Kartonki- 
pakkaukset
Kartonki laitetaan kiinteis-
tön tai Rinki-ekopisteen 
kartonkiastiaan.
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Lasipakkaukset 
Lasipakkaukset laitetaan kiinteistön tai  
Rinki-ekopisteen lasinkeräysastiaan. 

Lasinkeräykseen soveltuu vain ns. pakkauslasi  
eli lasipurkit ja -pullot. 

Poista lasipulloista ja -purkeista metalliset ja 
muoviset kannet ja huuhtele pois elintarvike-
jäämät. Etiketit ja metalli- ja muovikaulukset 
saavat jäädä paikalleen. Palauta panttipullot  
kauppaan tai Alkoon. 

Lasinkeräysastiaan kelpaa: 
•	puhtaat värilliset ja kirkkaat lasipakkaukset 
•	 lasiset pullot ja purkit 

Hyödyntäminen: 
Lasipakkausjätteestä tehdään uusia  
lasipakkauksia eli lasipulloja ja -purkkeja.

Muu lasi
Ikkunalasi, laminoitu- ja metalli-
vahvisteinen lasi eivät kuulu lasi-
pakkausten keräykseen, vaan ne 
viedään Raahen jäteasemalle.

Lasiastiat laitetaan poltto- 
kelpoisen jätteen joukkoon.
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Metalli
Kiinteistöjen ja Rinki-ekopisteiden  
metallinkeräysastiat on tarkoitettu pienten  
metalliesineiden kuten säilyketölkkien, 
alumiinivuokien, kattiloiden ja  
paistinpannujen keräykseen. 

Suuret metalliesineet viedään  
Raahen jäteasemalle. 

Metallinkeräykseen  
saa laittaa esim. 
•	metallipurkit, kannet ja korkit 
•	tyhjät (ei pihise eikä hölsky)  

metalliset aerosolipullot, esim.  
hiuslakka- tai partavaahtopullot 

•	kotitalouden pienmetalliesineet,  
puhtaat foliot ja alumiinivuoat

•	kattilat ja paistinpannut 
•	 sivellinkuivat maalipurkit 
•	 tuikkukynttilöiden kuoret 

Muovi- 
pakkaukset
Muovipakkaukset laitetaan Rinki-
ekopisteen muovinkeräysastiaan.

Muovipakkausten keräykseen saa 
laittaa tyhjiä, puhtaita ja kuivia 
muovipakkauksia.

•	Elintarvikkeiden muoviset  
pakkaukset, kuten jogurttipurkit, 
voirasiat sekä leikkele-, juusto- 
ja valmisruokapakkaukset

•	Pesuaine-, shampoo- ja saippua- 
pakkaukset

•	Muovipullot, -kanisterit ja -purkit 
– mieluiten litistettyinä

•	Muovikassit, -pussit ja -kääreet

Kotitalouksista löytyy muitakin 
muovipakkauksia, jotka  

sopivat keräykseen:  
esim. tuubit, putkilot,  
styrox-pakkaukset ja 
vastaavat.

Hyödyntäminen: 
Käytetään uusien metallituotteiden 
raaka-aineena.
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Haravointijäte
Haravointijäte kompostoidaan omalla tontilla 
tai kuljetetaan Raahen jäteasemalle.

Haravointijätettä ovat irtonainen ruoho,  
pudonneet puiden lehdet, naatit ja muut  
ruohovartisten kasvien jätteet. Mikäli 
haravointijäte on pakattu kuljetuksen 
ajaksi jätesäkkeihin, ne tyhjennetään itse 
puutarhajätealueella.

Hyödyntäminen: 
Raahen jäteasemalla haravointijätteestä 
tehdään multaa, joka hyödynnetään  
kaupungin viherrakentamisessa.

Oksa- ja risujäte
Oksa- ja risujäte, joita ei käsitellä  
omatoimisesti kiinteistöllä, kuljetetaan  
Raahen jäteasemalle.

Puuvartisten kasvien oksille ja risuille on  
jäteasemalla oma purkupaikkansa. 

Hyödyntäminen: 
Oksa- ja risujäte haketetaan ja hake  
hyödynnetään joko kompostoinnin  
seosaineena tai energiantuotannossa. 

Toistaiseksi haravointi-, oksa- ja  
risujätteen vastaanotto on jätease-
malla maksutonta.
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Käsittelemätön 
puujäte
Puujäte, jossa ei ole mitään pinta- 
käsittelyä, esim. maalia, otetaan vastaan 
Raahen jäteasemalla. 

Peräkärrykuormien vastaanotto on 
maksutonta.

Käsittelemättömän puun keräykseen kelpaa: 

•	maalamattomat lankut, laudat ja 
trukkilavat 

•	käsittelemätön puu, jossa on nauloja 
•	kaadettujen puiden rungot ja rannetta 

paksummat oksat 

Hyödyntäminen: 
Puujäte haketetaan ja hake  
hyödynnetään joko kompostoinnin  
seosaineena tai energiantuotannossa.  

Painekyllästetty 
puu 
Painekyllästetyn puun tunnistaa vihreän tai 
ruskean värisestä puun pintakerroksen läpi 
tunkeutuneesta suoja-aineesta. 

Kotitaloudet voivat palauttaa elinkaarensa 
päähän tulleet kestopuut ilmaiseksi sitä 
myyviin liikkeisiin (alle 1m3 erän).

Raahen jäteasemalla kestopuun vastaanotto 
on maksullista.

Rakennus-
jäte
Raahen jäteasemalla otetaan 
vastaan kotitalouksien  
rakentamisen ja purkamisen 
jätteet. Rakennustoiminnan 
jätteet kannattaa lajitella 
nekin huolella eri jakeisiin. 
Puhdas puutavara kannat-
taa hyödyntää polttopuuna. 
Lisäksi kannattaa huomioida, 
että lajiteltu jäte on asemalle 
tuotuna edullisempaa kuin 
lajittelematon.
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Huonekalut 
Isokokoiset jätteet, kuten esim. 
rikkinäinen sohva voidaan kuljettaa 
Raahen jäteasemalle maksullisena 
jätteenä.

Maa-aines ja 
kantojäte 
Maa-aines, mukaan lukien nurmikko 
ja kuntta, toimitetaan maankaato-
paikalle. Raahessa maankaatopaikka 
sijaitsee osoitteessa Kiiluntie 424. 
Maakasa punnitaan aluksi  
jäteasemalla (osoitteessa  
Kiiluntie 167), jonka jälkeen se  
kuljetetaan maankaatopaikalle.  

Myös kannot otetaan vastaan 
maankaatopaikalla. 

Maa-ainesten ja kantojen vastaanotto 
on maksullista.

Huomoithan,että kantojen puhdis-
taminen vähentää jätteen painoa ja 
jätemaksua.

Vaarallinen 
jäte 
Minne viedään? 
Rannikon SERO-yhdistykselle, joka toimii 
Raahen kaupungin vaarallisen jätteen 
vastaanottopisteenä. Rannikon SERO-
yhdistys toimii osoitteessa Palontie 3, 
Raahe. SERO on avoinna arkipäivisin. 
Myös Vihannin Kuusiratin asemalla  
toimii vastaanotto kerran kuukaudessa  
osoitteessa Malmitie 785, Vihanti.

Tietoa  
vaarallisesta  
jätteestä
Vaarallinen jäte on entiseltä nimeltään 
ongelmajäte.

Vaaralliset jätteet saattavat  
reagoida keskenään -> 
säilytä aina erillään ja 
omissa astioissaan.

Jatkokäsittelyn kannalta on  
tärkeää, että tiedetään mitä  
missäkin purkissa tai 
pussissa on -> merkitse 
selvästi, mitä astiassa on. 
Paras pakkaus vaaralliselle 
jätteelle on alkuperäinen 
myyntipakkaus. 

Suuri osa kotitalouksien  
vaarallisista jätteistä otetaan 
vastaan ilmaiseksi. 

1.

2.

3.
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MIKÄ ON  
vaarallista jätettä ja miksi? 
•	energiansäästölamput, loisteputket ja 

pienloistelamput sisältävät  
raskasmetalleja, mm. elohopeaa 
(palautetaan kauppojen keräykseen 
tai SER-vastaanottopaikkaan) 

•	 liuotinohenteiset liimat ja lakat, myös 
kynsi- ja hiuslakka sekä muut  
aerosolit ovat helposti syttyviä 

•	haju- ja partavedet sisältävät palavaa 
nestettä 

•	nestemäiset maalit ovat helposti 
syttyviä tai ympäristölle haitallisia 
kemikaaleja 

•	emäksiset pesuaineet kuten konetiski-
aine ja uuninpesuaine syövyttävät 

•	 jäteöljyt ja öljynsuodattimet ovat 
ympäristölle haitallisia, helposti  
syttyviä ja palavia 

•	akut ja akkunesteet ovat syövyttäviä 
•	 liuottimet kuten tärpätti, tinneri, 

asetoni ja bensiini ovat helposti  
syttyviä ja palavia nesteitä 

•	kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ovat 
myrkyllisiä ja helposti syttyviä 

•	elohopeamittarit sisältävät raskas-
metallia (palautetaan apteekkiin)

•	käyttämättä jääneet ja vanhentuneet 
lääkkeet voivat sisältää myrkkyjä ja 
ovat ympäristölle haitallisia  
(palautetaan apteekkiin)

•	nappiparistot sekä ladattavat  
nikkelikadmiumakut ja -paristot  
sisältävät raskasmetalleja ja muita 
vaarallisia aineita (palautetaan  
kauppojen keräysastioihin)

•	 jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet ovat 
ympäristölle haitallisia 

•	painekyllästetty puu on ympäristölle 
haitallinen (palautetaan myyjä- 
liikkeisiin tai jäteasemalle maksullisen 
jätteenä)

•	 jotkut rakennusmateriaalit, joissa on 
esim. asbestia tai korkea  
PAH-pitoisuus, ovat terveydelle ja 
ympäristölle haitallisia (palautetaan 
Ruskon jätekeskukseen maksullisena 
jätteenä)

MIKÄ EI OLE  
vaarallista jätettä? 
•	kuivunut maali, liima tai lakka on  

polttokelpoista jätettä 
•	myös kuivuneet telat, pensselit ja 

maalauskaukalot ovat polttokelpoista 
jätettä 

•	tyhjät pakkaukset, esim.  
metalliset maalipurkit, voi laittaa 
metallinkeräykseen 

•	meikit, rasvat, luontaistuotteet,  
nikotiinitabletit ja -purukumit ovat 
polttokelpoista jätettä 

•	pyykinpesuaineet ja käsitiskiaineet 
ovat polttokelpoista jätettä 

Huom. Kodin tai yrityksen suurten  
jäteöljyerien (200 l tai enemmän)  
hävittäminen onnistuu parhaiten  
ottamalla yhteyttä koko maan  
kattavaan maksuttomaan  
noutopalveluun, jonka tarjoavat  
Ekokem p. 010 755 1625 ja  
Lassila & Tikanoja p. 010 636 6031. 
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Elohopeamittarit 
•	erillään muusta lääkejätteestä  

(särkynyt tiiviissä paketissa) 

Jodipitoiset lääkkeet 
•	erillään muista lääkejätteistä omassa  

läpinäkyvässä pussissa  
(esim. Betadine, joditabletit)

Muut lääkejätteet 
•	tabletit ja kapselit läpinäkyvässä 

tiiviissä muovipussissa poistettuna 
alkuperäispakkauksistaan 

Voiteet ja nesteet 
•	palautetaan omissa pakkauksissaan  

Diabeteksen ym. hoidossa käytetyt neulat 
laitetaan esim. muovisessa mehukanis-
terissa polttokelpoiseen sekajätteeseen. 
Neuloja ei viedä apteekkiin. 

Luontaistuotteet, ravintolisät ja nikotiini- 
valmisteet laitetaan polttokelpoiseen 
jätteeseen. 
 
APTEEKIT ottavat vastaan vain kotien 
lääkejätteitä sekä elohopeamittareita. 

Lääkejäte: ohje lääkejätteiden käsittelyyn 
ja hävittämiseen

Kemikaalien 
varoitus- 
merkit
Vaarallisia kemikaaleja  
sisältävät tuotteet on 
merkitty kemikaali- 
merkeillä 

Välitön 
myrkyllisyys

Hapettava

Paineen alaiset 
kaasut

(Toimitetaan kaasua 
myyviin liikkeisiin.) 

Syttyvä

Ympäristö- 
vaarat

Räjähde

(Ilotulitteet, ammukset 
ja räjähtävät kemikaalit 
toimitetaan poliisille.) 

Syövyttävä

Terveys- 
haitta

Krooninen 
terveyshaitta
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Lamppujen ABC 
Energiansäästölamppu = SER-romu  
palautetaan kauppojen keräykseen 

Halogeenilamppu = polttokelpoinen jäte 

Hehkulamppu = polttokelpoinen jäte 

LED-lamppu = SER-romu palautetaan 
kauppojen keräykseen 

Loisteputki = SER-romu palautetaan 
kauppojen keräykseen 

Muistathan, että lamppuja tulee  
käsitellä palauttaessa varoen  
rikkoutumisen estämiseksi. Lamput  
palautetaan ilman pakkausta.

SER-kierrätys
SER tulee sanoista sähkö- ja elektroniikka-
laiteromu. Käytöstä poistetut sähkö- ja  
elektroniikkalaitteet ovat sähkö- ja elektro-
niikkalaiteromua. Sähkö- ja elektroniikka- 
laitteiksi luetaan kaikki laitteet, jotka  
toimiakseen tarvitsevat sähkövirtaa, akkua, 
paristoa tai aurinkoenergiaa. Myös kaikki 
lamput lukuun ottamatta hehku- ja halogee-

nilamppuja luetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiksi.

Kodin yleisimpiä sähkö- ja elektroniikka- 
laitteita ovat mm. kodinkoneet, kellot,  
tietokoneet, tulostimet, kännykät, televisiot, 
viihde-elektroniikka, kamerat, lamput, valaisi-
met ja sähkötyökalut.

Käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita otetaan vastaan maksutta alueelli-
sissa SER-keräyspisteissä, joita on yli  
400 kpl. Raahessa SER vastaanotto toimii  
Rannikon SERO-yhdistyksellä osoitteessa  
Palontie 3, Raahe (on avoinna arkipäivisin).

Autonrenkaat
Autonrenkaat voit palauttaa maksutta  
kierrätettäväksi mihin tahansa Suomen 
Rengaskierrätyksen vastaanottopisteeseen 
ilman ostovelvoitetta. Lähimmän vastaanot-
topisteen löydät osoitteesta  
rengaskierratys.com.

Asbesti
Asbesti viedään erillisenä jäte-eränä Ruskon 
jätekeskukseen Ouluun. Asbesti on  
maksullista jätettä.

Paristot ja pienten 
sähkölaitteiden akut
Paristot ja pienten sähkölaitteiden akut 
viedään kauppojen keräyspisteisiin.
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Rinki-ekopisteet 
Rinki-ekopisteet ovat Suomen Pakkauskierrätys Oy:n hoidossa.  

Mahdollisista häiriöistä voi ilmoittaa puhelinnumeroon 0800 133 888  
(ark. 7-21, la 9-18) tai asiakaspalvelu@rinkiin.fi. 

Ollinkalliontie 2,  
K-citymarket Raahe

Palokunnankatu 37,  
Prisma Raahe

Arkkukarintie,  
Saloinen

Puistotie 3,  
K-market Pattijoki

Asematie 8,  
S-market Vihanti

Pekkalantie, Vihanti

Antinkankaantie 32, Raahe 
K-supermarket Kreivintori

Sotaplassintie 2,  
S-market Pattijoki

Rinki- ekopiste 
sijainti:

K
ar
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i- 
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kk
au
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- 
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kk
au

ks
et
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Lajitteluohjeet  
Rinki-ekopisteellä:
Lasipakkaukset  
Tyhjinä, poista korkit ja kannet.

Lasipullot ja lasipurkit. Huuhtele likaiset  
lasipakkaukset tarvittaessa kylmällä vedellä. 

Metalli  
Tyhjinä, puhtaina ja kuivina.

Säilyketölkit, pantittomat juomatölkit,  
metallikannet, -korkit, ja -sulkimet,  
alumiinivuoat, -foliot ja -kannet, maalipurkit,  
paineettomat aerosolipullot. 

Kotitalouden pienmetalliesineet: kattilat ja 
paistinpannut, aterimet, sakset ja  
käsityökalut, muut pienet metalliesineet 
(naulat, ruuvit, helat, ym.), alumiiniset  
tuikkukynttilöiden kuoret. 

Kartonkipakkaukset 
Tyhjinä, puhtaina, kuivina, litistettyinä ja 
sisäkkäin pakattuina.

Aaltopahvilaatikot, kartonkitölkit (esim. 
maito- ja mehutölkit), kartonkiset einespak-
kaukset, kuivatuotteiden kartonkipakkauk-
set, kuivien tuotteiden kartonkipakkaukset 
(esim. muro- ja keksipaketit), paperipussit ja 
-kassit, pizzalaatikot, munakennot, kartonki-
set kertakäyttöastiat, WC- ja talouspaperi-
rullien hylsyt, juomien pahviset monipakkauk-
set (esim. sixpackit ja salkut), käärepaperit 
(esim. kopiopaperin kääreet). 

Muovipakkaukset  
Kotitalouksien tyhjiä, puhtaita ja kuivia  
muovipakkauksia.

Elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- 
ja valmisruokapakkaukset, pesuaine-,  
shampoo- ja saippuapakkaukset, muovi-
pullot, -kanisterit ja -purkit (mieluiten  
litistettyinä), muovikassit, -pussit ja -kääreet.

HUOM: muovipakkausten keräykseen ei 
saa laittaa likaisia muovipakkauksia,  
polttokelpoista jätettä, PVC-pakkauksia, 
muita muovituotteita tai yritysten 
muovipakkauksia.

Pakkausten 
lajitteluohjeet 
kotitalouksille 
 
rinkiin.fi/kotitalouksille/
lajitteluohjeet/

17



Jätteen- 
kuljetus 
Raahen alueella toimii  
seuraavat jätteenkuljetus- 
yritykset:
•	Kuljetus Haikara Oy p. 0400 280 414
•	Lassila & Tikanoja Oyj p. 010 636 111
•	Matti Rusko Ky p. 040 570 7425
•	Oulaisten Jätehuolto Oy p. 0400 583 688
•	Sita Finland Oy p. 010 5400

Liity jätteenkuljetuksen piiriin
Kaikkien kiinteistöjen on oltava liittyneinä 
jätteenkuljetuksen piiriin. 

Tyhjennyksen lisäksi jätehuoltoyritykset  
vuokraavat ja myyvät jäteastioita. Asiakkaan 
tulee hankkia oikein mitoitettu (esimerkiksi  
140 tai 240 l) kannellinen, pyörin ja  
tartuntakahvoin varustettu jäteastia, joka 
soveltuu puristinlaittein varustettujen jäteauto-
jen koneelliseen kuormaukseen. 

Kiinteistön haltijan tulee myös huolehtia tyhjen-
täjän esteettömästä pääsystä jätehuoltotilaan 
ja jäteastialle. Jätekatoksen tulee olla riittävän 
tilava ja kestävä, ja astioiden hyvin merkittyjä, 
jotta lajittelu ja tyhjennys onnistuvat helposti. 

Muistathan huolehtia tarvittaessa myös 
jäteastioiden pesusta.
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Raahen jäteasema 
Raahen jäteasema sijaitsee osoitteessa  
Kiiluntie 167. p. 040 830 3028

Avoinna:
Jäteasema on avoinna arkipäivisin 
seuraavasti: 

Aukioloajat kesäaikana:

Toukokuu  klo 7.00 - 18.00 

Kesäkuu  klo 7.00 - 17.00 

Heinäkuu  klo 7.00 - 17.00 

Elokuu   klo 7.00 - 17.00 

Syyskuu   klo 7.00 - 17.00 

Aukioloajat talviaikana

Lokakuu   klo 9.00 - 17.00 

Marraskuu  klo 9.00 - 17.00 

Joulukuu  klo 9.00 - 17.00 

Tammikuu  klo 9.00 - 17.00 

Helmikuu  klo 9.00 - 17.00 

Maaliskuu  klo 9.00 - 17.00 

Huhtikuu  klo 7.00 - 18.00 

Hinnasto
Hinnaston löydät osoitteessa  
www.raahe.fi/jatehuolto. 

Jäteasemalla käy maksuvälineenä vain  
pankkikortti ja yleisimmät luottokortit. 

Lisätietoja
Lisätietoja jätehuoltoon liittyvistä  
kysymyksistä saat Raahen kaupungin  
teknisen palvelukeskuksen sekä  
ympäristönsuojelun henkilöstöltä. 

Raahen kaupungin vaihteen puh. 08 439 3111.

Raahen kaupunki pidättää oikeuden 
muutoksiin.

Yksityiset henkilöt  
voivat tuoda jätease-
malle esim. remontin tai 
siivouksen aiheuttamat 
jätteet. Ne lajitellaan  
eri jätelajeille varattuihin 
kontteihin ja niistä  
peritään hinnaston 
mukainen maksu.

Raahen jäteasema
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Raahen jäteasema
Kiiluntie 167 
p. 040 830 3028 

Maankaatopaikka
Kiiluntie 424 
(kuorma punnitaan aluksi jäteasemalla) 

Vaarallisen jätteen 
vastaanotto
Rannikon SERO-yhdistys ry 
Palontie 3 
p. 044 368 9340

Vihannin Kuusiratin vastaanottopiste 
Malmitie 785 

Lääkejätteen vastaanotto
Raahen alueen apteekit 

SER-romun vastaanotto
Rannikon SERO-yhdistys ry 
Palontie 3 
p. 044 368 9340 

Jäteneuvonta 

Teknisen palvelukeskuksen ja  
ympäristönsuojelun henkilöstö

Raahen kaupungin vaihde p. 08 439 3111

Yhteystietoja:


