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3

1 JOHDANTO
Nykylainsäädännön puitteissa ympäristöasiat, etenkin jätehuollon järjestäminen, koskevat
jokaista toiminnanharjoittajaa tavalla tai toisella. Jätteen määrän vähentäminen, uusiokäyttö ja kierrätys tulisivat olla perustavoitteita niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä.
Lisäksi ongelmajätteiden ja kemikaalien oikea käsittely ja varastointi eivät ole ainoastaan
ympäristökysymys, vaan vaikuttavat myös työturvallisuuteen.

Oulun seudun ympäristövirasto valvoo yritysten jätehuoltoa ja ympäristöasioita toimiaiakohtaisin ympäristöselvityksin. Touko-kesäkuussa 2005 toimialakohtainen ympäristöselvitys tehtiin graafisen alan yrityksiin, joita ovat mm. kirjapainot, valokuvaamot ja kopioliikkeet. Yritysten ympäristöasioissa huomiota kiinnitettiin jätteisiin ja niiden keräykseen, kemikaaleihin ja niiden varastointiin sekä ylipäätään ympäristöasioiden hoitoon. Selvitys koski
koko Oulun seudun ympäristöviraston toimialuetta. Edellisen kerran ympäristöselvitys Oulun kaupungissa tehtiin graafiselle alalle talvella 1997. Muissa seudun kunnissa selvityksiä
ei ole iaajemmin tehty, mutta yksittäisissä yrityksissä on käyty tarkastuskäynneillä.

Selvityksen käytännön toteutuksesta ja raportista vastasi ympäristönsuojeiuharjoittelija
Maria Hettula sekä raportin viimeistelystä ympäristönsuojeluharjoittelija Marja Heikkinen.
Työn ohjasi ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti.

2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET
Ympäristönsuojeiulaki on ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskeva yleislaki. Jätteiden
synnyn ja haitallisten vaikutusten ehkäisy ovat osa sen tavoitteista. Lisäksi jätelaki säätelee jätteen synnyn ehkäisemistä, jätteen hyödyntämisen edistämistä sekä jätehuollon toiminnallista järjestämistä. Näiden kahden lain tavoitteet ovat osittain samoja ja myös lakien soveltamisalat ovat osittain päällekkäiset.

Kaikilla Oulun seudun kunnilla on myös omat jätehuoltomääräyksensä, ja Oulun kaupungilla sekä Kiimingillä on omat ympäristönsuojelumääräyksensä. Näillä määräyksillä ohjataan
jätehuollon käytännön toteutusta ja ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä vähennetään pilaantumisesta aiheutuvia haittoja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.
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Jätelaissa todetaan, että kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy
mahdoliisimman vähän. Jätteet täytyy käsiteliä haliitusti eikä erityyppisiä jätteitä saa sekoittaa keskenään. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan yritykset lajittelemaan aina vähintään kaikki paperijäte, sekä mikäli pahvia, lasia ja/tai puujätettä syntyy yli
20 kiloa viikossa, tulee se/ne lajitelia. Metallijäte tulee lajitella, mikäli sitä syntyy yli 200
kiloa vuodessa ja biojäte, jos kiinteistöllä on ruokala tai elintarvikemyymälä. Nestemäiset
ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiiviisti suljetuissa merkityissä astioissa, jotka on
sijoitettu tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalie. Ongeimajätteet ovat toimitettava asianmukaiseen keräily- tai käsittelypaikkaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi
ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jätteet
on kuljetettu.

Jätevesiviemäriin ei saa laittaa tai johtaa sinne kuulumattomia esineitä tai aineita kuten
liuottimia. Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien, kuten teollisuusjätevesien, johtaminen
viemäriin on kieliettyä ilman viemärin haltijan lupaa. Ongelmajätteitä ei saa johtaa viemäriin edes laimennettuina.

Kemikaalien käsittelyä ja varastointia ohjaavat kemikaalilaki sekä kemikaaliasetus. Niiden
mukaan terveydelle ja ympäristölle haitalliset kemikaalit tulee säilyttää niille tarkoitetuissa
tiloissa siten, että keskenään reagoivat aineet pysyvät erillään. Lisäksi on huolehdittava
asianmukaisesta järjestyksestä sekä ilmanvaihdosta. Myrkylliset aineet tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muuten siten, etteivät asiaankuulumattomat pääse niihin käsiksi. Kemikaalit on säilytettävä kuten nestemäiset ongelmajätteet: tilassa, jossa on riittävät suojakourut
tai -altaat tai suojakynnykset kemikaalien leviämisen estämiseksi. Varastointipaikalla ei saa
olla viemäriin johtavia lattiakaivoja ilman asianmukaisia suojuksia. Mahdoliisessa vaaratiianteessa kemikaalit on voitava kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi, mikä edellyttää,
että toimi paikalla on siihen riittävä määrä työvälineitä, imeytysainetta ym. Yritysten on
myös pidettävä yllä aakkoseliista kemikaaliluetteloa.

3 SELVITYKSEN TOTEUTUS
Ympäristöselvitys tehtiin touko-kesäkuussa 2005. Kyselylomake (iiite 1) lähetettiin 58 eri
yritykseen ja 16 niistä tehtiin tarkastuskäynti. Selvityksessä oli mukana 16 kirja painoa ja
kopioliikettä, 26 valokuvaamoa ja 16 muuta graafisen alan yritystä (esim. tekstiilipainoja).
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Työntekijöitä yrityksissä oli yhdestä seitsemään kymmeneen. Ainoastaan yhdessä yrityksessä oli ruokala.

Kyselyn palautti yhteensä 35 yritystä eli 60 % kyselyssä mukana olleista yrityksistä. Näistä
viiteen yritykseen kysely oli aiheeton ja ne jätettiin selvityksessä huomioimatta, koska toiminta oli muuttunut, toiminta oli pienimuotoista ja täysin digitaalista, tai pelkästään graafista suunnittelua. Selvityksestä jätettiin edelleen pois yksi yritys, jolla on ympäristölupa.
Tämän yrityksen toimintaa valvotaan ympäristölupavelvollisten laitosten valvonnan yhteydessä. Osa vastauksista lähetettiin postitse ja osa saatiin tarkastuskäynneillä. Tarkastuskäynneillä yrityksen edustajat esittelivät paikan toimintaa ja vastasivat ympäristökyselyyn
tai tarkensivat sen vastauksia. Ympäristötarkastuksiin suhtauduttiin yrityksissä asiallisesti.

Tuloksia on tarkasteltu niiden 29 yrityksen osalta (50 % kaikista kyselyssä mukana olleista
yrityksistä), jotka palauttivat kyselyn asianmukaisesti täytettynä (taulukko 1).
Taulukko 1. Lähetettyjen kyselyjen ja vastausten jakautuminen graafisen alan yrityksissä toimialoittain

graafisen alan yritykset toi- lähetettyjen kyselyjen vastattujen
mialoittain
määrä, kpl
määrä, kpl
kirjapaino tai kopioliike

16

13

valokuvaamo

26

10

muu graafisen alan yritys

16

6

yhteensä

58

29

kyselyjen

4 SELVITYKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
4.1 Jätehuolto
Kyselyssä tiedusteltiin, mitä jätettä yrityksen toiminnassa syntyy ja miten paljon. Lisäksi
kysyttiin jätehuollon järjestämisestä sekä ongelmajätteiden säilytyksestä.
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Hyötyjätteistä graafisen alan yrityksissä syntyy erityisesti paperia ja pahvia. Metallia, lasia
sekä muuta hyötyjätettä (esim. puu, energiajae) syntyy harvemmin pieniä määriä. Lähes
kaikissa kirjapainoissa ja kopioiiikkeissä on sekajäteastian lisäksi ainakin paperinkeräysastia (taulukko 2). Muissa yrityksissä paperia ei kierrätetä yhtä ahkerasti, koska myös paperijätteen määrä on pienempi. Suuri osa yrityksistä kierrättää pahvin, ja kirjapainoissa pahviiaatikoita käytetään usein omien tuotteiden pakkaamiseen. Osa yrityksistä kierrättää myös
lasia, mikäii lasijätettä ylipäätään syntyy. Graafisen alan metallijätteitä ovat esimerkiksi
väripurkit, painolevyt ja filmiruliien metaliiset kuoret. Painolevyt hyödynnetään kaikissa
yrityksissä, sillä ne myydään romumetalliksi. Maalipurkkien ja fimirullakuorien kierrätys
vaihteli. Neljässä kirjapainossa kerätään energiajae, johon laitetaan muutamissa yrityksissä
myös muuta kierrätyskelpoista jätettä, kuten pahvia ja keräyskartonkia. Lisäksi muutamissa kirjapainoissa ja valokuvaamoissa kerätään esimerkiksi tarrojen leikkuujätteitä, paperisilppua, filmipurkkeja tai pahvisia paperirullahylsyjä, joita päiväkodit ym. hakevat käyttöönsä.

Taulukko 2. Hyötyjätteiden lajittelu graafisen alan yrityksissä (Ofo-osuus kaikista vastanneista toimialoittain).
Kirjapainot, lajittelee Valokuvaamot lajitte- Muut alan yritykset,
Hyötyjätteet
lajittelee kpl (%)
kpl (%)
lee kpl (%)
12 (92)
5 (50)
5 (83)
Paperi

Pahvi ja ruskea voimapaperi
Keräyskartonki

7 (54)

7 (70)

4 (67)

1 (8)

2 (20)

1 (17)

Muovi

1 (8)

1 (10)

0(0)

Metalli

4 (31)

1 (10)

2 (33)

Lasi

o (0)

3 (30)

0(0)

Biojäte

1 (8)

1 (10)

1 (17)

o (0)

2 (33)

Muu, mm. energiajae

4 (31)

Sekajätteeksi yrityksissä laitetaan mm. väripurkit, laminointijäte, pesupyyhkeet, remonttijäte, paperisilppu, tarranleikkuujäte (saattaa sis. pvc:tä), muovi, biojäte, styroksi, likaiset
jätteet ja pakkaustarvikkeet. Mikäli yrityksillä olisi energiajakeen keräyspisteet, sekajätteen
määrä saattaisi pienentyä tuntuvasti. Kaikissa yrityksissä vanhat, käytöstä poistetut laitteet
toimitetaan uusien myyjälle/valmistajalle ja joissakin kopioliikkeissä laitteiden osat menevät valmistajille kierrätykseen.
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Kirja- ym. painoissa ja kopioliikkeissä syntyviä yleisimpiä ongelmajätteitä ovat kehitteet,
kiinnitteet, painoväri, pesurätit (sis. painovärejä ja liuottimia), värikasetit, paristot ja loisteputket. Kehitteet, kiinnitteet, paristot ja loisteputket toimitetaan asianmukaisille käsittelijöille, mutta painoväreistä ja pesuräteistä osa laitetaan sekajätteeksi. Monessa yrityksessä
pesurätit pesetetään. Vanhoista painoväreistä ongelmajätettä ovat vain kuivumattomat
värit, joten täysin kuivuneen värin saa laittaa sekajäteastiaan.

Valokuvaamoissa syntyviä yleisimpiä ongelmajätteitä ovat kehitteet, kiinnitteet, paristot ja
loisteputket. Kehitteet ja kiinnitteet toimitetaan asianmukaisilie käsittelijöille, samoin suurin
osa paristoista ja loisteputkista. Monet valokuvaamot keräävät myös asiakkaidensa paristoja.

Muissa graafisen alan yrityksissä ongelmajätteeksi jää jonkin verran pesurättejä, liuottimia,
paristoja ja lolsteputkia. Kaikissa kyselyn palauttaneista yrityksistä ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisille käsittelijöille.

Nestemäiset ongelmajätteet varastoitiin pääasiassa tiiviisti suljetussa astiassa niille tarkoitetuissa varastoissa, jonka lattia on tiivis. Harvassa paikassa ongelmajätteet oli varastoitu
reunakorokkein varustettuun altaaseen. Ongelmajätevarastoita ei tarkasteta määräajoin,
mutta esim. astioiden täyttymistä tarkkaillaan. Ongelmajätekirjanpito löytyi kirjapainoista
sekä valokuvaamoista vain puolesta ja muista graafisen alan yrityksistä vain joka kolmannesta.

4.2 Kemikaalit
Kirjapainoissa yleisimpiä kemikaaleja olivat painovärit (osa kasviöljypohjaisia), isopropano-

Ii, kehitteet, kiinnitteet, liuottimet, kostutusveden lisäaineet, kasviöljypohjaiset pesuaineet
ja etsausneste.

Valokuvaamojen kemikaalit olivat paperin, filmin ja dian kehitteitä, kiinnitteitä, vaIkaisuaineita ja stabilaattoreita. Lisäksi valokuvaamoissa oli loppuhuuhteluaineita ja startereita.

Muissa graafisen alan yrityksissä oli mm. isopropanolia, metyyiiasetaattia, butyyliasetaattia
ja muita seulan pesuaineita, painovärejä, painovärien lisäaineita ja tinneriä.
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Vain kuusi yritystä ilmoitti, että keskenään reagoivat kemikaalit on varastoitu erikseen.
Muissa yrityksissä niitä ei ilmeisesti edes ole. Kemikaaleille on oma erillinen varastonsa
vain kymmenessä yrityksessä (34 % kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä). Valvotuksi
tai lukituksi kemikaalivarastotilan ilmoitti muutama enemmän. Kemikaalien säilytystilan
lattia on kuitenkin useimmissa yrityksissä tiivis ja ilmanvaihto riittävä. Sen sijaan vain harvassa yrityksessä on varauduttu mahdolliseen vahinkotilanteeseen varsinaisilla imeytysaineilla ja -välineillä. Useimmissa yrityksissä hätäavuksi aiotaan ottaa pesurättejä, joita säilytetään kemikaalien lähettyvillä. Vähemmän kuin puolet yrityksistä on laatinut aakkosellisen
kemikaaliluettelon, mutta ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät hieman
useammasta (59 % kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä). Kemikaalivarastot tarkistetaan useimmissa yrityksissä vain tilausta tehdessä, jolloin tarkastetaan lähinnä aineiden
määrät eikä niinkään varaston muuta tilannetta. Tarkastuskäyntien mukaan kemikaalivarastot tai muut kemikaalien säilytyspaikat olivat kuitenkin yleisesti ottaen siistejä.

4.3 Jätevedet
Tavallisten talous- ja saniteettivesien lisäksi normaalista poikkeavia jätevesiä ilmoitetaan
syntyvän 16 yrityksessä (55 % kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä), joista lähes kaikissa vedet johdetaan yleiseen viemäriverkostoon. Normaalista poikkeavia jätevesiä syntyy
muun muassa painokoneiden ym. laitteiden pesusta ja valokuvien kehittämisestä. Aineiden
pitoisuudet ja määrät ovat kuitenkin melko pieniä ja sopimusta viemärilaitosten kanssa
normaalista poikkeavista jätevesistä ei tällöin ole tehty. Ainoastaan kahdessa kirjapainoalan yrityksessä normaalista poikkeavat jätevedet kerätään erillisiin asioihin ja toimitetaan ongelmajätelaitoksiin.

4.4 Ympäristöasioiden koulutus ja ohjeistus
Kyselyssä tiedusteltiin myös yritysten ympäristöasioiden koulutus- ja ohjeistustilanteesta.
Graafisen aian yrityksillä näyttäisi olevan varsin vähän kirjallista ohjeistusta liittyen ympäristöasioihin. Vain noin joka viidennellä yrityksellä on ohjeistusta jätteiden ym. lajittelusta
sekä toiminnasta vahinkotilanteissa. Kemikaalien käsittelyyn liittyvää kirjallista ohjeistusta
löytyy hieman paremmin (noin joka kolmannelta yrityksellä). Muutamilla yrityksillä on
muuta kirjallista ohjeistusta lähinnä lajitteluun liittyen. Yhdessä yrityksessä on järjestetty
ympäristöasioihin liittyvää koulutusta.
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Vain noin joka neljännellä yrityksellä henkilöstöä on koulutettu jätteiden/ongelmajätteiden
käsittelyyn ym. sekä kemikaalien käsittelyyn/varastointiin. Toimintaan vahinkotilanteissa
henkilöstö on saanut koulutusta vain joka viidennessä yrityksessä.

4.5 Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristötietoisuus
Vastausten perusteella 8 yrityksessä on asetettu selviä tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi. Tavoitteet liittyvät lähinnä jätteen määrän vähentämiseen
ja kierrätykseen.

Muutamat yritykset suunnittelevat lisäksi siirtymistä ympäristöystävälli-

sempiin tuotteisiin sekä ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen järjestämistä.

Vain kolmella graafisen alan yrityksellä on laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmä (ISO 2001,
ISO 14001, ISO 9001). Muilla selvityksessä mukana olevilla yrityksillä ei ole laatu- tai ympäristöjärjestelmää, eikä sellaisia ole suunnitteillakaan. Yleisesti ottaen kaikissa kyselyyn
vastanneissa graafisen alan yrityksissä kiinnitetään melko hyvin huomiota jätteiden määrän vähentämiseen (72 %), energian kulutuksen vähentämiseen (66 %), veden kulutuksen vähentämiseen (55 %) ja ympäristöystävällisiin hankintoihin (72 %). Monet yritykset
mainitsevat veden ja energian kulutuksen vähentämisen olevan vaikeaa, koska niiden vähentämiseen on jo kiinnitetty huomiota.

5 JATKOTOIMET
Selvityksen yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä yhteensä 16 yritykseen, joilla muun muassa tarkennettiin ympäristökyselyn vastauksia. Tarkastuskäynneistä laadittiin muistiot,
joihin kirjattiin havaitut puutteet. Tarkastuksissa havaitut puutteet kehotettiin korjaamaan
30.9.2005 mennessä. Muistiot on toimitettu edellä mainittuihin 16 yritykseen. Lisäksi kaikkiin selvityksessä mukana olleisiin graafisen alan yrityksiin on lähetetty selvityksen yhteydessä laaditut ympäristönsuojeluohjeet (liite 2), yhteenveto selvityksen tuloksista sekä ongelmajätteiden käsittelyyn liittyvää ohjeistusta.
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6 YHTEENVETO
Ympäristöasioiden hoidon tasoa Oulun seudun graafisen alan yrityksissä voidaan pitää tämän selvityksen perusteella kohtuullisena. Toki puutteita esiintyy niin pienissä kuin suuremmissakin alan yrityksissä.

Hyötyjätteitä kierrätetään yrityksissä pääasiassa hyvin. Graafisella alalla runsaasti syntyvää
paperi- ja pahvijätettä kierrätetään lähes kaikissa yrityksissä. Muutamissa yrityksissä sekajätteen määrää voitaisiin vähentää lajittelemalla osa jätteistä energiajakeeseen (esim. "likainen" paperisilppu, osa muoveista). Ongelmajätteet kerätään yrityksissä hyvin. Tosin
varastoinnissa, kirjanpidossa sekä varastotilojen tarkastuksissa löytyy puutteita monissa
alan yrityksissä. Nestemäisten ongelmajätteiden varastointipaikkoihin tulisi kiinnittää
enemmän huomiota yrityksissä ja ongelmajätteistä tulisi pitää kirjaa siten, että tiedot (kopio laskusta tai asiakasraportista) on helposti saatavilla viranomaisten niitä pyytäessä.
Useimmissa graafisen alan yrityksissä viemäriin johdetaan normaalista poikkeavia jätevesiä. Joissakin tapauksissa olisi hyvä tarkastaa ettei sallittuja pitoisuuksia ylitetä, vaikka
yleensä ottaen pitoisuudet ovatkin pieniä.

Selvityksen perusteella eniten huomautettavaa ja parannettavaa on kemikaalien osalta.
Kemikaalien varastotilojen merkinnöissä on puutteita. Monessakaan yrityksessä ei kemikaaleille ole omaa varastotilaansa ja harvassa niistä on tiivis pohja tai suoja-allas. Kemikaaleihin liittyviin vaaratilanteisiin on varauduttu melko huonosti ja kemikaaliluettelo puuttuu useimmilta, myös käyttöturvallisuustiedotteita puuttuu monilta yrityksiltä.

Ympäristöasioihin liittyen graafisen alan yrityksistä löytyy melko vähän kirjallista ohjeistusta ja koulutusta. Sen sijaan yrityksissä on yleensä ottaen kiinnitetty hyvin huomiota ympäristöasioihin, kuten jätteiden määrän vähentämiseen ja ympäristöystävällisiin hankintoihin.
Selvityksen ongelmina olivat melko pieni vastausprosentti ja vastaamatta jääneiden kohtien suuri määrä kyselyssä, jotka myös vaikeuttivat tulosten analysointia. Osasyynä tähän
saattaa olla kyselyn huono soveltuvuus pieniin yrityksiin.
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YMPÄRISTÖvIRAsTa
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PALAUTETTAVA
YMPVI: 2436/2005

GRAAFISEN ALAN YMPÄRISTÖKYSELY 2005
YRITYS

Yrityksen nimi

_

Taimiala/lyhyt kuvaus toiminnasta

Osoite
Y-tunnus

Työntekijöiden lukumäärä

_

YHTEYSHENKILÖ

ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Puhelin

_

JÄTTEET

1. - Mitä jätteitä toiminnassa syntyy?
- Arvio jätteiden määrästä
- Lajitellaanko kierrätettävät jätteet erilleen sekajätteestä?
- Mihin jätteet toimitetaan?
Vastaukset liitteeseen 1

2. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

kyllä 0

ei 0

3. Miten ongelmajätteet on varastoitu? (Iukittu/valvottu säilytystila/kaapit/astiat, joista jätettä ei
voi vapaasti poistaa?)

4. Sijaitsevatko nestemäiset ongelmajätteet tiiviisti suljetussa astiassa, tiivispohjoisella,
kyllä 0

eiO

5. Tarkastetaonko ongelmajätevarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

6. Onko jäteasioista vastaavaa henkilöä/henkilöitä nimetty?

kyllä 0

eiO

7. Onko yrityksellä olemassa ongelmajätekirjanpito?

kyllä 0

eiO

8. Pidetäänkö muista jätteistä kirjaa?

kyllä 0

eiO

reunakorokkein varustetulla alustalla/valuma-altaassa?
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KEMIKAALIT
9. - Mitä vaaralliseksi luokiteltuja (varoitusmerkki päällysmerkinnöissä) kemikaaleja käytetään ja
varastoidaan suurimpia määriä?
- Arvio vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien suurimmasta kerrallaan varastoituna jo käytössä
olevista kokonaismääristä ryhmittäin
Vastaukset liitteeseen 2
10. Miten kemikaalit on varastoitu?

11. Ovatko keskenään reagoivat kemikaalit varastoitu erikseen?

kyllä 0

eiO

12. Onko kemikaaleilie erillistä varastoa/varastotilaa?

kyllä 0

eiO

13. Onko kemikaalivarasto lukittu tai muuten valvottu?

kyllä 0

eiO

14. Onko kemikaalivaraston lattia tiivis (ei lattiakaivoja, jotka yhteydessä
viemäriin)?

kyllä 0

eiO

15. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmanvaihto?

kyllä 0

eiO

16. Onko säilytysastioissa ja varastossa asionmukaiset varoitus- ja turvamerkinnät?

kyllä 0

eiO

17. Onko vahinkotilanteita varten saatavilla tarvittavia välineitä, imeytysainetta, suojaimia jne.?

kyllä 0

eiO

18. Onko käytössä olevista kemikaaleisto ajan tasalla oleva aakkosellinen
kemikaaliluettelo?

kyllä 0

eiO

19. Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytettävistä kemikaaleista
työntekijöiden saatavilla ja ajan tasalla?

kyllä 0

eiO

20. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?

kyllä 0

eiO

21. Tarkastetaanko kemikaalivarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

JÄTEVEDET
22. Millaisia jätevesiä toiminnassa syntyy?

Sivu 3/3

Ou[.u

KYSELY YMPÄRISTÖASIOISTA

OULUN SEUDUN

23.5.2005

PALAUTETTAVA

YMPÄRISTÖVIRASTO

YMPVI: 2436/2005

23. Johdetaanko yleiseen viemäriin normaaleista saniteettivesistä poikkeavia jätevesiä? Huomioi
myös pienet määrät.

24. Mikäli normaaleista poikkeavia jätevesiä johdetaan viemäriin, onko viemärilaitoksen
kanssa tehty sopimus koskien normaalista poikkeavia jätevesiä?
kyllä 0

ei 0

YMPÄRISTÖASIOIDEN KOULUTUS JA OHJEISTUS

25. Onko kirjollisto ohjeistusto
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistomisesto,
lajittelusto, merkitsemisestä ja käsittelystä
- kemikaolien käsittelystä/varastoinnisto
- toiminnasta vahinkotilanteissa
- muisto ympäristöasioista? Mistä?

26. Onko henkilöstöä koulutettu
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistomiseen,
lajitteluun, merkitsemiseen ja käsittelyyn
- kemikoolien käsittelyyn/varastointiin
- toimintaan vahinkotilanteissa
- muisso ympäristöasioista? Missä?

kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0

eiO
eiO
ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0

eiO
eiO
ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

27. Onko asetettu tavoitteito ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantomiseksi? Millaisia?

28. Onko yrityksessänne käytössä laatu- tai ympäristöjärjestelmä?
kyllä 0
29. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomiota
- jätteiden määrän vähentämiseen?
- energian kulutuksen vähentämiseen?
- veden kulutuksen vähentämiseen?
- ympäristöystävällisiin hankintoihin?

-/ -

2005
vastoajon allekirjoitus

nimen selvennys

ei 0
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

suunnitteillo 0
0
0
0
0

eiO
eiO
eiO
eiO
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YMPÄRISTÖTIETOA GRAAFISELLE ALALLE
JÄTEHUOLTO
Jätteen synnyn ehkäisy ja määrän vähentäminen, uusiokäyttö ja kierrätys tulevat olla
perustavoitteita niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä. Jäte on pyrittävä hyödyntämään ensisijaisesti tuotteena/materiaalina ja toissijaisesti energiana.
Käytännön keinoja jätteen määrän vähentämiseen:
raaka-aineen ja energian tehokas käyttö
kierrätysmateriaalien käyttö
kertakäyttöisten tuotteiden välttäminen
uudelleen käytettävät pakkaukset
Tuotteen valmistajan on huolehdittava ja maahantuojan varmistettava, että tuote on kestävä, korjattava ja uudelleen käytettävä tai jätteenä hyödynnettävä.
Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan yritykset lajittelemaan:
kaikki paperijäte. Paperin keräykseen kelpaavat sanoma- ja aikakauslehdet,
mainospaperit, kirjekuoret, kopio- ja toimistopaperi, puhelinluettelot ja vanhat kirjat, joista on poistettu kannet. Teippejä ja niittejä ei tarvitse poistaa.
pahvi, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa. Pahvin keräykseen kelpaavat ruskeat pahvit ja ruskeat aaltopahvit, voimapaperi ja ruskeat kirjekuoret. Teippejä ja
niittejä ei tarvitse poistaa.
lasi, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa.
puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa.
metalli, mikäli sitä syntyy yli 200 kiloa vuodessa.
biojäte, jos kiinteistöllä on ruokala tai elintarvikemyymälä.
Muita graafisella alalla syntyviä hyötykäyttökelpoisia jätteitä ovat esimerkiksi:
hopeapitoiset jätteet: asianmukainen käsittelijä voi hyödyntää.
painolevyt: ainakin osa voidaan kierrättää.

ONGELMAJÄTTEET
Yleiset käyttö- ja varastointimääräykset:
Erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan sekä
muista jätteistä.
Nestemäiset ongelmajätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, kaikille jätelajikkeille erikseen varatuissa asianmukaisissa, merkityissä astioissa.
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Astiat on sijoitettava tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalIe.
Akut on säilytettävä tiivispohjaisella alustalla katetussa tilassa.
Ongelmajätteet on varastoitava lukitussa tai muuten valvotussa tilassa.
Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu. Tiedot on säilytettävä kolme vuotta ja pyydettäessä esitettävä jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle
Yritysten ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaiseen toimipaikkaan vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana.
Graafisella alalla syntyviä ongelmajätteitä ovat esimerkiksi:
kehitteet: voimakkaasti emäksisiä aineita, sisältävät hopeaa.
kiinnitteet: lievästi happamia, sisältävät hopeaa.
erilaiset liuottimet: esim. isopropanoli ja asetoni.
painoväri: voidaan myös kierrättää.
painoväriastiat, mikäli niissä on väriä jäljellä. Tyhjinä metallinkeräykseen tai mikäli
ovat uudelleentäytettäviä, täytetään uudelleen.
Iiuotinpohjaiset pesuaineet.
mineraalipohjaiset pesuaineet.
pesurätit: voidaan toimittaa pesulaan, joka pesee ne ja poistaa niistä liuottimet.
Iiima- ja lakkajäte.
syväpainokylvyt ja sakat.
emäkset ja hapot: täytyy säilyttää erillään.
käytetyt suodatinmateriaalit.
lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät liuotinta tai haitallisia metalleja.
öljyjäte.
loisteputket ja lamput.
akut ja paristot.
digitaalitulostimen värikasetit.
ammoniakkivesi.
Asianmukainen käsittelijä voi hyödyntää myös osan ongelmajätteistä.
Oulun seudulla ongelmajätteitä keräävät tai ottavat vastaan esim. Lassila & Tikanoja Oy, puh. 010 636 162; EnviCare Oy (Ekokem-Palvelu Oy:n Oulun toimipiste),
puh. 010 7551 640, Oulun Jätehuolto, Ruskon jätekeskus, puh. 08-5584 3970, Iisalmen
Keräysöljy, puh. 010 7551 900 ja RS-ympäristöhuolto, puh. 040-5143005.
lisätietoa jätteiden lajittelusta, ongelmajätteistä, ym:
Oulun seudun ympäristövirasto, ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti, puh. 0855846764, e-mail: heini.iinatti@ouka.fi.
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/suojelu/jate.html
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Oulun Jätehuolto, palvelupäällikkö/neuvoja Ilona Suppanen, puh. 08-5584 3961,
e-mail: ilona.suppanen@ouka.fi , http://www.oulu.ouka.fi/jatehuolto/
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, neuvonta puh. 08-3158300,
www.ymparisto.fi --+ Yritykset ja yhteisöt --+ Jäteasiat
Kari Rissa (2003): "Graafisen alan ympäristöopas", Työturvallisuuskeskus, 2. painos
Ekokem, www.ekokem.fi

JÄTEVEDET
Viemäriin ei saa johtaa sinne kuulumattomia aineita, kuten rasvoja ja ongelmajätteitä. Ongelmajätevedet tulee käsitellä kuten muutkin ongelmajätteet. Mikäli viemäriverkostoon johdetaan talousvesistä poikkeavia jätevesiä, tulee siihen olla viemärilaitoksen
lupa. Graafisella alalla syntyviä normaalista poikkeavia jätevesiä ovat esim. pesuvedet
(voidaan osin myös tislata ja kierrättää), ammoniakkivedet ja kostutusvedet.
Lisätietoja jätevesiasioista:
Oulun Vesi, asiakaspalvelu ja neuvonta, Teija Pulkkinen puh. 08-558 43800, Pirjo
Ahlström 08-558 43813 tai Eija Kinnunen 08-558 43922, e-mail: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Lisätietoa teollisuusjätevesistä:
http://www.ekokem.fi/main/Frontpage ekoasiaa.asp?webdocid=12160

KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Kemikaalilaissa on annettu toiminnanharjoittajille yleisiä velvollisuuksia, joita ovat huolehtimis-, selvilläolo-, valinta- ja tiedonantovelvollisuus. Niiden mukaan toiminnanharjoittajan on oltava perillä kemikaalien tuoteominaisuuksista ja toimittava niiden pohjalta riittävän huolellisesti, jotta kemikaalista ei aiheutuisi vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Valintavelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on valittava mahdollisimman vaaraton kemikaali tai menetelmä (taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien puitteissa).
Yleiset käyttö- ja varastointimääräykset:
Kemikaalit tulee säilyttää niille tarkoitetussa tiloissa siten, että keskenään
reagoivat aineet pysyvät erillään myös mahdollisessa vahinkotilanteessa.
Lisäksi on huolehdittava tilan asianmukaisesta järjestyksestä sekä ilmanvaihdosta.
Myrkylliset aineet tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muuten siten, etteivät asiaankuulumattomat pääse niihin käsiksi.
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Kemikaalit on säilytettävä kuten nestemäiset ongelmajätteet: tilassa, jossa on riittävät suajakourut tai -altaat tai suojakynnykset kemikaalien leviämisen estämiseksi.
Varastaintipaikalla ei saa olla viemäriin johtavia lattiakaivoja ilman asianmukaisia
suojia tai sulkuventtiileitä.
Mahdollisessa vaaratilanteessa kemikaalit on voitava kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi, mikä edellyttää, että toimipaikalla on siihen riittävä määrä työvälineitä,
imeytysainetta ym.
Yrityksellä on oltava ajan tasalla olevat käyttöturvatiedotteet kaikista käytettävistä
kemikaaleista.
Yritysten on myös pidettävä yllä aakkosellista kemikaaliluetteloa.
Säilytystilat, laitteistot ja säiliöt on varustettava tarvittavin varoitusmerkinnöin.
Työnantajan velvollisuus on perehdyttää työntekijät kemikaaliasioihin. Laadi ohjeet kemikaalien käsittelystä, varastoinnista sekä ohjeet mahdollisiin vaaratilanteisiin!
Graafisen alan yrityksissä on käytössä suuri määrä kemikaaleja, jotka ovat palavia, ympäristölle vaarallisia tai aiheuttavat erilaisia terveyshaittoja. Kustakin kemikaalista saa
nopeasti tietoa niiden käyttöturvallisuustiedotteista ja pakkausmerkinnöistä.
Graafisella alalla käytetään mm. palavia liuottimia. Palavia kaasuja käytetään esim. uunien lämmitykseen ja niitä on myös freonia korvaavina ponneaineina aerosoleissa. Terveydelle vaarallisia kemikaaleja graafisella alalla ovat esim. painovärien ohenteina ja
pesuaineina käytetyt Iiuottimet (haitallisia Xn). Lisäksi terveydelle vaarallisia, ärsyttäviä
(X n ) ja syövyttäviä (e) aineita esiintyy valokuvauskemikaaleissa ja pesuaineissa. Herkistäviä aineita voi esiintyä UV-Iakoissa ja valokuvauskemikaaleissa.

Lisätietoa kemikaaleista:
Oulun seudun ympäristövirasto, ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti, puh. 0855846764, e-mail: heini.iinatti@ouka.fi.
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/suojelu/kemikaali.html
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, puh.
55848608, 044-7038608, Palotarkastaja Janne Heikkinen, puh. 55848683, 0447038683, Palomestari Mikko Laitila, puh. 044-7038627, e-mail: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Työterveyslaitos, www.occuphealth.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, www.sttv.fi (täällä myös tulostettavat varoitusmerkit)
Turvatekniikan keskus, www.tukes.fi
Kaarina Rantala, Ritva Degerth, Heli Antson, Pekka Häkkinen & Kimmo Silva
(1999): "Graafisen alan kemikaalivaarat hallintaan", Työterveyslaitos

Oulun seudun ympäristöviraston raportteja:
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005

Usteria monocytogenes kalavalmisteissa 2004.
Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004.
Siipikarjanlihaprojekti 2004.
Ympäristöasioiden hoito graafisella alalla Oulun seudulla 2005. Selvitys
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