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1. JOHDANTO

Ympäristötietoisuus suomalaisessa teollisuudessa, myös metalliteollisuudessa, on kasvanut nopeasti viime vuosina. Ympäristötietoisuuden kehittyessä on ympäristönsuojelusta tullut osa normaalia teollista toimintaa. Yritysten on otettava huomioon asiakkaiden ja kuluttajien ympäristövaatimukset. Vapaaehtoisesta ympäristömyönteisyydestä ja
aktiivisesta ympäristöasioiden hoidosta on tulossa yhä tärkeämpi osa yrityksen imagoa
ja markkinointia. Hyvällä ympäristöasioiden hoidolla säästetään sekä ympäristöä että
rahaa ja parannetaan yrityksen kilpailukykyä.
Ympäristövirasto kartoitti keväällä 1999 ympäristökäytäntöjä oululaisissa metalli- ja
konepaja-alan yrityksissä. Selvityksen tarkoituksena oli saada tietoa alaa koskevista
ympäristökysymyksistä ja selvittää alan yritysten ympäristöhoidon tasoa. Kyselyllä haluttiin myös kiinnittää yrittäjien huomiota parempaan ympäristöasioiden hoitoon.

2. SELVITYKSEN TOTEUTUS

Selvitys toteutettiin lähettämällä yrityksiin kysely (liite 1), jossa käsiteltiin yrityksen
ympäristöasioiden hoitoa suhteellisen laajasti. Ympäristöviraston tarkastaja kävi kussakin yrityksessä 2-3 viikkoa kyselyn lähettämisen jälkeen. Käynnin yhteydessä tarkennettiin kyselyn vastauksia ja tutustuttiin yrityksen toimitiloihin. Kyselyn ja käyntien
ajankohtana oli maalis-huhtikuu 1999.
Kysely lähetettiin 40 oululaiseen yritykseen. Näistä osa oli lopettanut tOllrnntansa,
muuttanut muualle tai yrittäjiä ei muista syistä tavoitettu. Yrityskäynti tehtiin 24 yritykseen. Niiden lisäksi kolmesta yrityksestä saatiin kiIjallinen vastaus.
Selvityksessä mukana olleesta 27 toimipaikasta 5 tekee pääasiassa kunnossapito- ja
laitteistohuoltotöitä, 14 metallirakenteiden valmistusta ja/tai sorvaus- ja koneistustöitä
tiIauskonepajana sekä 2 yritystä tekee maansiirtokoneiden huolto- ja korjaustöitä. Loput selvityksessä mukana olleista ovat erikoistuneet mm. pumppujen valmistukseen,
huoltoon ja asennukseen, lämpökeskusten valmistukseen, liikennemerkkien ja opasteiden sekä hienomekaanisten komponenttien valmistukseen. Yrityksistä kahden toiminta
edellytti ympäristölupaa.
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3. TULOKSET

3.1 Jätehuolto

Kyselyllä selvitettiin, mitä jätteitä toiminnassa syntyy, kuinka paljon ja mihin ne toimitetaan. Lisäksi kysyttiin jätehuollon jäIjeste!yihin liittyviä kysymyksiä.
Metalli- ja konepaja-alalla syntyviä jätejakeita ovat erilaiset metallijätteet (hukkapalat,
lastut, purut jne.), jäteöljyt ja muut öljyiset jätteet, pakkausjätteet (pahvi, muovi, puu),
paperi, hitsausjäte, maalijätteet, maali- ja aerosolipurkit, paristot, akut, loisteputket sekä muu sekalainen yhdyskuntajäte. Osassa yrityksistä syntyi myös liuotin- ja/tai peittaushappojätteitä sekä muita pintakäsittelyn ongelmajätteitä.
Kaikki mukana olleet yritykset lajittelivat metallijätteen, ainakin metalIikappaleet, erilleen muusta jätteestä. Tämä toimintatapa on ollut aina itsestään selvää metalIiteollisuudessa, koska metalliromu on rahanarvoista tavaraa. MetalIilastua, -purua jne. joutuu
silti vielä usein sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Sen hyödyntärnismahdollisuuksista
oItiinkin muutamissa yrityksissä kiinnostuneita. Osa yrityksistä lajitteli ruostumattoman
teräksen ja alumiinin erilleen rautaromusta, mutta yleisempi käytäntö oli kerätä kaikki
metalliromu samaan astiaan. Lajiteltuna metalIiromusta olisi mahdolIista saada parempi
hinta.
Pahvi- ja paperijätteitä lajittelivat ne yritykset, joilla oli ympäristöjäIjestelmä. Biojätettä
syntyi useimmissa yrityksissä vain vähäinen määrä henkilöstön kahvihuoneessa. Yrityksissä, joissa oli ruokalatoimintaa, biojäte lajiteltiin erilleen. Puujäte meni usein ainakin
osittain henkilöstölle polttopuuksi.
Taulukko 1
Hvötviätteideu laiittelu
Metallit
Paperi
Pahvi
Bioiäte
Puu

yrityksistä laiittelee %

100
37
30
11

-40

Lähes kaikki yritykset keräsivät ongelmajätteistä erilleen jäteöljyt ja toimittivat ne joko
ongelmajätteitä käsittelevään yritykseen tai Ruskon jätteenkäsittelyalueen jäteöljyjen
keräykseen. Ongelmajätteiden keräyspiste oli kuitenkin yli puolessa yrityksistä puutteelIinen. Jäteöljytynnyrit olivat usein ulkona, taivasalla ja ilman minkäänlaisia valumaaltaita.
Öljyjä lukuun ottamatta muiden ongelmajätteiden keräys oli osittain laiminlyöty. Akut
ja patterit toimitettiin yleisesti joko akkuliikkeeseen tai Ruskon jätteenkäsittelyalueen
ongelmajätekeräykseen. Loisteputkia ja maalijätteitä sekä öljyisiä ja rasvaisia rättejä
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ym. menee vielä usein sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Muutamissa yrityksissä ei
oltu tiedostettu lainkaan, mitä ongelmajätteitä omassa toiminnassa syntyy (väite "ei
synny lainkaan ongelmajätteitä" tuntuu aika epäuskottavalta).
Erilleen kerätyt ongelmajätteet toimitettiin asianmukaiseen käsittelyyn ja, mikäli kuljetuksen hoiti ongelmajätteitä keräävä yritys myös siirtoasiakhjat olivat kunnossa. Osa
varsinkin pienemmistä yrityksistä vei itse ongelmajätteensä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle joko yksityishenkilönä tai yrityksen nimissä.
Lakisääteistä khjanpitoa toiminnassa syntyvistä ongelmajätteistä piti 41 % yrityksistä.
Noin puolella näistä kiIjanpito tarkoitti käytännössä ongelmajätteitä keräävän yrityksen
vuosiyhteenvetoa. Tässä selvityksessä mukana olleista yrityksistä muita jätemääriään
seurasi 22 % eli yritykset, joilla oli ympäristöjärjestelmä.
Jäteastioiden merkinnät olivat kunnossa, mikäli yrityksessä lajiteltiin jätteitä. Jos lajittelua ei ollut jäIjestetty, ei astioita ollut sen kummemmin merkitty. Vastuuhenkilön jäteasioita hoitamaan oli määritellyt 44 %:a yrityksistä.
Selkeästi oli havaittavissa, että ympäristöjäIjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto,
vaikkei sitä olisi sertifioitukaan, toi selkeää parannusta yrityksen jätehuoltoon. Tällöin
tavoitteena oli usein lajittelun tehostamisen lisäksi myös jätemäärien vähentäminen.

Taulukko 2
Kvsvmvs
Kyllä %
Pidetäänkö kiIjaa ongelmajätteistä, niiden määristä ja toimittami41
sesta hvväksvuvvn käsittelyyn?
Onko kerättäviä ongelmajätteitä varten erillinen lukittu tai valvottu
40
tila tai sellaiset kaaoit tai astiat, ioista iätettä ei voi vaoaasti ooistaa?
Toimitetaanko kerätyt ongelmajätteet hyväksyttyyn käsittelyyn vä63
hintään kerran vuodessa?
Onko ongelmaiätteiden toimituksista asianmukaiset siirtoasiakiriat?
37
Onko nimetty vastaava hoitaja, joka huolehtii jätteiden keräilystä ja
44
toimittamisesta eteenoäin?
Onko jäteastiat merkitty niin, että eri jätejakeet eivät sekoitu toisiin63
sa?
Pidetäänkö toiminnassa syntyvistä ja käsitellyistä jätteistä kiIjaa,
22
josta ilmenee jätteen laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka, kuljettaia ia kulietusnäivämäärä?

Ei %
59
60
37
63
56
37
78

Parannettavaa jätehuollossa on ensisijaisesti ongelmajätteiden keräyspisteissä. Nestemäisten ongelmajätteiden keräysastiat tulisi saada suojaan valuma-altaiden päälle pois
tontin laidalta, missä ne aiheuttavat maaperän saastumisriskin. Varsinkin pienemmillä
yrityksillä löytyy parannettavaa myös hyötyjätteiden lajittelussa. Kun esimerkiksi paperin lajittelu toimii useimmissa kodeissa, miksei se toimisi työpaikoillakin. Lakisääteiset
kiIjanpitovelvoitteet vaativat jo hieman enemmän paneutumista, ja niissä olisi parannettavaa lähes kaikissa yrityksissä. Useimmat yrityksistä eivät olleet oivaltaneet, että
jätemäärien vähentäminen tuo myös kustannussäästöjä. Kaikki, mikä toimitetaan jät-
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teeksi ja josta maksetaan jätehuoitomaksuja, on yritykseen rahalla ostettua tavaraa,
pakkauksia jne. Harkinnalla hankinnoissa voi vaikuttaa syntyviin jätemääriin, ja sitä
kautta usein sekä hankintakustannukset että jätteenkäsittelymaksut pienenevät.

3.2. Jätevedet, viemäröinti ja erotuskaivot

Kyselyllä selvitettiin, millaisia jätevesiä toiminnassa syntyy, mihin ne johdetaan ja onko
yrityksellä erotinkaivoja ja kuinka niitä huolletaan.
Selvityksessä mukana olleista yrityksistä vain yhden toiminnassa syntyi normaalista
asumajätevedestä poikkeavia jätevesiä, joiden viemäriin laskemiselle oli kaupungin hallituksen lupa. Mikäli toiminnassa pestiin laitteita tai osia halleissa tai pesupaikoilla, pesuvedet johdettiin yleiseen viemäriin öljynerotuskaivon kautta. Öljynerotuskaivoja oli
13 yrityksessä.
Ne yritykset, joissa oli öljynerotuskaivoja, tarkastivat ja tyhjensivät öljynerotuskaivonsa
säännöllisesti. Suurin osa öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä teetettiin jätehuoltoyrittäjällä. Muutama yrityksistä huolsi ja tyhjensi kaivonsa itse.
Öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä piti kirjaa 30 %:a niistä yrityksistä,
joilla oli erotuskaivoja. Osalla kiIjanpitona toimi jätehuoitoyrittäjän laskutus.
Muutamissa yrityksissä oli käytössä pesukoneita, joiden pesuainevesi vaihdettiin ajoittain. Tällöin pesuvedet toimitettiin asianmukaisesti ongelmajätteenkäsittelyyn.

3.3. Kemikaalit

Kyse1yllä selvitettiin, mitä kemikaaleja yrityksissä käytetään, miten kemikaalit on varastoitu ja kuinka ehkäistään kemikaalivahinkoja.
Selvityksessä mukana olleet yritykset käyttivät suhteellisen vähäisiä määriä kemikaaleja. Yhden pintakäsittelyä haIjoittavan toiminnanhaIjoittajan kemikaalien käyttö oli laajamittaista, mihin oli -myönnetty-Turvatekniikan-keskuksen kemikaalilupa. Käytettäviä
kemikaaleja olivat pääasiassa hitsauskaasut, maalit, aerosolit, liuottimet, öljyt ja leikkuunesteet. Lisäksi käytössä oli pienehköjä määriä liimoja, lakkoja, peittaushappoja ja
liuotinpesunesteitä.
Lakisääteinen aakkosellinen kemikaalin kauppanimen mukainen kemikaaliluettelo
puuttui useimmilta toimipaikoilta. Yrityksistä 74 %:a ilmoitti, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat olemassa, mutta läheskään aina ne eivät olleet ajantasalla. Osa toiminnanharjoittajista ei myöskään tiennyt, mistä käyttöturvallisuustiedotteet tarvittaessa
löytyvät.
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Mikäli kemikaaleja varastoitiin suurempia määriä, olivat kemikaalivarastotkin paremmin hoidettuja. Usein kemikaaleja varastoitiin kuitenkin toimitiloissa useissa eri paikoissa. Kemikaalivahinkoihin ei juurikaan oltu varauduttu: imeytysainetta oli saatavilla
noin 25 %:ssa yrityksistä.
Taulukko 3
Kysymys
Kyllä % Ei%
Onko toimipaikalla ajantasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluette18
82
lo?
Onko toimipaikalla ajantasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet
74
26
käytössä olevista kemikaaleista?
Onko nimetty kemikaaliasioista vastaava henkilö?
37
63
Onko toimipaikalla asianmukainen kemikaalivarasto?
48
52
Onko kemikaalien varastoissa ja säilytysastioissa asianmukaiset va48
52
roitus- ia turvamerkinnät?
Onko kemikaalivahinkoihin varauduttu asianmukaisesti (valuma-25
altaat, imevtvsaine ine.) ?

3.4. Yleinen siisteys

Metalli- ja konepaja-alan yritysten siisteys vaihteli yritysten välillä jo toimintojen erilaisuudesta ja yritysten kokoeroista johtuen aika tavalla. Selvästi oli havaittavissa, että
konepajan takapihalle kertyy helposti epämääräinen varasto metalliromua. Osa on
luonnollisesti vielä käyttökelpoista raaka-ainetta, mutta pihojen siivoaminen olisi tarpeen monin paikoin. Varastoalueiden siisteys ja jäIjestelmällinen hoito ovat varmasti
edellytys sille, että tavara löydetään tarvittaessa käyttöön pihan perältä. Koska piha on
yrityksen käyntikortti vierailevalle asiakkaalle ja ohikulkijalIe, tulisi pihan siisteyteen
panostaa enemmän. Sisätilojen epäjäIjestys on jo työturvallisuusriski, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

3.5. Ympäristöhaitat

Suurin osa metalli- ja konepaja-alan yrityksistä ilmoitti, että toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja tai että ympäristöhaitat ovat hyvin vähäisiä. I1moitettuja ympäristöhaittoja
olivat liuotin- ja hitsauskaasupäästöt ilmaan. Lähes kaikkien toiminta aiheutti jonkin
verran melua, mutta melun katsottiin rajoittuvan hallien sisätiloihin sen ollessa siten lähinnä työsuojeluongelma. Päästöjä maaperään tai vesistöön katsottiin voivan syntyä ainoastaan mahdollisessa vahinkotilanteessa.
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3.6. Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristötietoisuus

Kyselyllä kartoitettiin, onko yrityksissä käytössä ympäristöjäIjestelmää tai onko sellainen rakenteilla/suunnitteilla sekä miten yritys huomioi ympäristöasiat tavoitteenasettelussaan, ohjeistuksessaan ja henkilöstön koulutuksessa.
LaatujäIjestelmiä (ISO 9001 tai 9002) oli 44 %:lla yrityksistä. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä oli kolmella yrityksellä. Oma ympäristöjäIjestelmä tai ympäristöohjelma oli
kolmella yrityksellä, jotka eivät nähneet sertifioinnin olevan heidän liiketoimintansa
kannalta tarpeellista (yhteensä 22 % yrityksistä). Lisäksi kolmen yrityksen ympäristöjäIjestelmät olivat rakenteilla, ja kaksi yritystä harkitsivat ympäristöjäIjestelmän rakentamisen aloittamista. Yksi yritys aikoi laatia ympäristöosion rakenteilla olevaan laatujäIjestelmäänsä.
Johdon allekiIjoittama ympäristöpolitiikka oli kahdeksalla (30 %) yrityksistä ja tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi oli asettanut kymmenen (37
%) yritystä. Ympäristövastuut oli määritelty kiIjallisesti niissä yrityksissä, joilla oli jo
käytössä ympäristöjäIjestelmä.
Henkilöstön koulutuksessa oli kiinnitetty huomiota eniten jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn. Asennustöitä asiakkaiden tiloissa tekevät yritykset olivat saaneet ympäristökoulutusta urakoiden alussa asiakkaan toimesta. Konepajojen asiakkaina ovat hyvin
usein suuret teollisuusyritykset, joilla on oma ympäristöjäIjestelmä, johon kuuluu tehtailla työskentelevien urakoitsijoiden kouluttaminen. Konepajoista muutama noudatti
myös omalla toimipaikallaan asiakkaiden lajittelu- ja ympäristökäytäntömalleja.

Taulukko 4
Henkilöstöä koulutettu
Kemikaalien käsitteivvn
Jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn
Toimimiseen vahinkotilanteissa

Yrityksistä %
48

60
44

Taulukko 5
Kirjalliset ohieet
Yrityksistä %
Jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemi26
seen sekä muuhun iätehuoitoon
Koneiden, laitteiden, erotinkaivojen, viemäreiden
30
line. kunnossapitoon
Ostotoimeen ja hankintoihin
33
Kemikaalien käyttöönia varastointiin
30
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Yritykset ovat asettaneet mm. seuraavia kiIjallisia ympäristötavoitteita:
Yleisen siisteyden ja jäIjestyksen parantaminen
Ympäristötietoisuuden lisääminen kouluttamalla henkilöstöä
Materiaalihukan pienentäminen
Jätteiden lajitte1un parantaminen
Jätteen määrän vähentäminen
Jätemateriaalin hyötykäytön lisääminen omassa tuotannossa
Polttoaineen kulutuksen vähentäminen
Turhien ajojen välttäminen
Luonnonmukaisten materiaalien käyttäminen
- Liuotinhöyryjen määrän vähentäminen
Useat yritykset kertoivat heidän suurimpien asiakkaidensa olleen kiinnostuneita yrityksen ympäristöasioiden hoidosta, ja muutamissa yrityksissä oli käyty auditoimassa ympäristökäytäntöjä. Selvästi oli havaittavissa, että yritykset, joiden asiakkaina on suuria teollisuusyrityksiä, joilla on oma ympäristöjäIjestelmä, joutuvat kiinnittämään ympäristöasioidensa hoitoon tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota. Omien ympäristöjäIjestelmiensä myötä suuret teollisuusyritykset tulevat yhä useammin tieduste1emaan ympäristöasioita alihankkijoitaan ja urakoitsijoitaan valitessaan.
Käytössä olevien ympäristöjäIjestelmien välillä oli havaittavissa selviä eroja. Osa yrityksistä kuului suurempaan konserniin, joka oli laatinut ympäristöjäIjeste1män kaikille toiminnoilleen. Tällöin, varsinkin jos jäIjestelmä oli otettu käyttöön vain vähän aikaa sitten, oli yrityksissä ympäristökäsikiIja ja -ohjeistus, mutta kaikki toiminnot eivät olleet
jäIjestelmän mukaisia. JäIjestelmän käyttöönotto vie oman aikansa, ja henkilöstöä tuleekin erityisesti käyttöönottovaiheessa kouluttaa ympäristöasioissa. Myös ulkopuolisen konsultin tekemiä ympäristökäsikiIjoja ei ollut täysin omaksuttu käytäntöön. Parhaaseen tulokseen päästäänkin, kun ympäristöjärjestelmän vastuuhenkilöt löytyvät
oman yrityksen ja toimipaikan henkilöstöstä ja koko henkilökunta osallistuu ympäristöjäIjestelmän kehittämiseen.
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä selvityksessä oli havaittavissa erittäin suuria eroja ympäristöasioiden hoidossa
selvityksessä mukana olleiden yritysten välillä. Kun käytössä oli tavoitteellinen ympäristöohje1ma, olivat jätehuolto, kemikaaiien käsittely sekä lakisääteiset kiIjanpito- ja
selvilläolovelvoitteet huomattavasti paremmin hoidettu. JäIjestelmällinen toiminta näkyi
myös esimerkiksi toimipaikan yleisessä siisteydessä. Yleisesti voidaan todeta ympäristösuojelun tason nousevan, mitä suurempi yritys on kyseessä.
Asenteet olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ympäristömyötäisiä. Yritykset
olivat jollain tasolla kiinnittäneet huomiota ympäristöasioiden hoitoon. Lähinnä kaivattiin selkeitä ohjeita siitä, mitkä määräykset ja ohjeet koskettavat toimiaiaa ja mitä käytännön toimia ne yrittäjältä edellyttävät.
Eniten parannettavaa löytyy lakisääteisten kiIjanpitojen hoidossa ja yleisessä siisteydessä sekä ongelmajätteiden keräyksen jäIjestelyissä.

1

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

LIITE 1

telefax

(08) 558 467 99

KYSELY TOIMIPAIKAN YMPÄRISTÖASIOISTA
Yritys:
Osoite:

Päivämäärä:
YRTEYSHENKILÖ,
johon viranomainen voi ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa

Nimi:
Puhelin:
TOIMINNAN KUVAUS / TOIMIALA

JÄTEHUOLTO
1.

Mitä jätteitä toiminnassa-syntyy; paljonko ja-mihin ne toimitetaan? Vastaaliitteelle 1

2.

Pidetäänkö kiIjaa ongelmajätteistä, niiden määristä ja toimittamisesta hyväksyttyyn käsittelyyn? (JL 51 §)

D

D

kyllä
ei

2

3.

Onko kerättäviä ongelmajätteitä varten erillinen lukittu tai valvottu tila tai sellaiset kaapit tai
astiat joista jätettä ei voi vapaasti poistaa? (Oulun kaup. jätehuoltomääräykset)

D
D

4.

Toimitetaanko kerätyt ongelmajätteet hyväksyttyyn käsittelyyn vähintään kerran vuodessa?
(Oulun kaup. jätehuoltomääräykset)

D
D

5.

D

kyllä
ei

Onko jäteastiat merkitty niin, että eri jätejakeet eivät sekoitu toisiinsa? (JL 6§)

D
D

8.

kyllä
ei

Onko nimetty vastaava hoitaja, joka huolehtii jätteiden keräilystä ja toimittamisesta eteenpäin? (JA 10 §)

D
D

7.

kyllä
ei

Onko ongelmajätteiden toimituksista asianmukaiset siirtoasiakiljat? (VnP 659)

D

6.

kyllä
ei

kyllä
ei

Jäte1upave1volliset: Pidetäänkö toiminnassa syntyvistä ja käsite1lyistä jätteistä kiljaa, josta
ilmenee jätteen laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka, kuljettaja ja kuljetuspäivärnäärä? (JL
51 §)

D

kyllä

D ei

3

JÄTEVEDET JA VIEMÄRÖINTI
9.

Mitä jätevesiä toiminnassa syntyy ja mihin ne johdetaan?

10.

Onko normaalista asumajätevedestä poik1ceavienjätevesien viemäriinjohtamiselle myönnetty
kaupungin hallituksen lupa? (VnP 365/94 § 9)

o
o
11.

Seurataanlco johdettavien jätevesien laatua ana!yysein? Analyysitu!okset? (VnP 365/94 § 9)

o

o
12.

o
o
o

kaupungin jätevesiviemäriin,
sadevesiviemäriin,
avo-ojaan tai maastoon,
muualle, minne?

o
o

Seurataanko viemäreiden kuntoa?

o

o

14.

kyllä
ei

Mihin pihan tai ulkoalueen sadevedet johdetaan ja menevätkö ne erotuskaivon kautta?

o

13.

kyllä
eI

kyllä
eI

Miten haitallisten aineiden pääsy maaperään on estetty?

Erotinkaivo?
kyllä
eI
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ÖLJYNEROTUSKAIVOT JA MUUT EROTINKAIVOT

15.

Montako erotuskaivoa kiinteistöllä on?

16.

Tarkastetaanko ja huolletaanko erotuskaivot säännöllisesti? (Oulun kaup. jätehuoltomääräykset)

o kyllä
o

17.

ei

Pidetäänkö erotuskaivoista erillistä tarkkailupöytäkiIjaa, josta ilmenee tyhjennysajat ja minne
kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu? (Oulun kaup. jätehuoltomääräykset)

o

o

kyllä

ei

KEMIKAALIT; KÄYTTÖ JA VARASTOINTI

18.

Mitä kemikaaleja toiminnassa käytetään ja kuinka paljon? Vastaa liitteelle 2.

19.

Onko kemikaalien käyttö ja varastointi
a)
laajamittaista
TUKES:n lupa?
b)
vai vähäistä?
Ilmoitus kunnan viranomaiselle?

20.

Laajamittaista käsittelyä haIjoittavat: Onko tehty
a)
toimintaperiaateasiakiIja suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi,
b)
turvallisuusselvitys tai
c)
sisäinen pelastussuunnitelma? (KemA § 14-16)
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21.

Onko toimipaikalla ajantasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluette1o?

D
D
22.

Onko toimipaikalla ajantasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet käytössä olevista kemikaaleista?

D

D

23.

D

kyllä
eI

Onko kemikaalien varastoissa ja säilytysastioissa asianmukaiset varoitus- ja turvamerkinnät?
(KemA § 9)

D
D
26.

kyllä
ei

Asianmukainen kemikaalivarasto: Onko lattia tiivis (viemäri?)? Onko tila lukittu / muuten
valvottu (myrkylliset ja erittäin myrkylliset kemikaalit)? Riittävä ilmanvaihto? (KemA § 54)

D
D

25.

kyllä
ei

Onko nimetty kemikaaliasioista vastaava henkilö?

D

24.

kyllä
eI

kyllä
ei

Miten vahinko tai onnettomuustilanteisiin on varauduttu? Onko saatavilla imeytysainetta?
Onko kemikaalisäiliöillä valuma-altaat? (KemA § 54)
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YLEINEN SIISTEYS

YMPÄRISTÖHAITAT

27.

,

Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnasta aiheutuu? Vastaa liitteelle 3.

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

28.

Onko käytössä ympäristö- tai laatujäIjestelmä? Jos käytössä on laatujäIjeste1mä, huomioiko
se ympäristöasioita? Jos jäIjestelmän rakentaminen on suunnitteilla, mikä on aikataulu?

D
D
D

29.

Onko johdon a1lekiIjoittama ympäristöpo!itiikka?

D
D

30.

ISO 9001, 9002
ISO 14001
EMAS

kyllä
ei

Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi (ympäristöohjelma)? Millaisia?

D
D

kyllä
ei
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31.

Onko ympäristövastuut määritelty kiIjallisesti?

D
D

32.

Onko henkilöstöä koulutettu ympäristöasioissa?

a)
b)
c)
d)

33.

kyllä
ei

kemikaalien käsittely
jätteiden lajittelu ja käsittely
toimiminen vahinkotilanteessa
muuta, mitä?

ei

kyllä

ei

D D
D D
D D

Onko ohjeistusta merkittävien ympäristöasioiden hoitamiseen?

a) jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen sekä muuhun
jätehuoltoon
b) koneiden, laitteiden, erotinkaivojen, viemäreiden jne. kunnossapitoon
c) ostotoimeenja hankintoihin
d) kemikaalien käyttöön ja varastointiin
e) muuta, mitä?

34.

kyllä

D
D
D
D

Keneltä saatte tietoa ympäristöasioissa?

D
D
D

D
D

ympäristönsuojeluviranomaisilta
(Oulun kaupungin ympäristövirasto, Pohj.-Pohjanmaan ympäristökeskus)
oman alan teollisuudelta ja järjestöiltä
ympäristöalan konsulteilta
julkisista tiedotusvälineistä (tv, radio, lehdet)
muualta, mistä?

D
D
D
D
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35.

Mistä ympäristöasioista haluaisitte lisää tietoa ympäristöviranomaisilta?

36.

Muuta?

Vastaajan allekirjoitns ja nimen selvennys

Päiväys

A1lekiIjoitus

Nimen selvennys

II
••••

~

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

telefax

(08) 558 467 99

METALLI- JA KONEPAJA-ALAN JÄTTEET
Yritys:
Vastaaja:
Päivämäärä:
Määrä k2/a
ÖLJYISET ONGELMAJÄTTEET
Kirkkaat voiteluölivt
Moottoriöljvt
Öljynerotuskaivojen vesipitoinen öljy
Öliynerotuskaivon pohialiete
Työstö-öljyt
Öliyiset rätit ia rievut
Öliynimevtvsaineet
Pesukoneiden pohjaliete
Muut
MUUT ONGELMAJÄTTEET
Akut
Liuotinaineiäte
Maalit ja maalipurkit
Paristot
LoisteDutket
Muut
MUUT JÄTTEET
Metalliromu, -lastut, -Dumt jne.

HiekkaDuhallushiekka
Hitsausjätteet
Pahvi
Paperi
Muovi
Ruokaiäte
PUlliäte
Sekaiäte
Muut

Kuka vieia minne

OULUN KAUPUNKI

YldFÄRlSTÖVIRASTO
Kauppatori

90100 OULU

te1efax

(08) 558 467 99

KEMIKAALIT
Yritys:
Vastaaja:
Päivämäärä:

Minkä tyyppisiä kemikaaleja yrityksessänne käytetään?

I Määrä kg/a I
Ipolttoaineita

maaleia

aerosoleja

palavia kaasuia

liuottimia

Ipesunesteitä

öliviä

liimat, lakat

myrkyllisiä, syövyttäviä tai haitallisia
aineita

muita, mitä?

Käyttötarkoitus

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori

90100 OULU

telefax

(08) 55846799

YMPÄRISTÖHAITAT
Yritys:
Vastaaja:
Päivämäär-ä-:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kyllä!
ei
häiritsevää melua (esim. poikkeaviua
I työaikoina)

Ipölvä (esim. hiekkapuhalluspölvä)

I päästöjä

ilmaan

Ipäästöjä vesiin

I päästöjä

maaperään

muuta, mitä?

Mistä työvaiheesta, määrä, mahdolliset puhdistimet !
käsittelyt

