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1. JOHDANTO
Elektroniikka-ala ja varsinkin tietotekniikka on tuonut Oulun alueelle runsaasti uusia alan yrityksiä ja
työpaikkoja 1990-luvulla alkaneen noususuhdanteen myötä. Kyseinen kehitys on lisännyt ympäristöasioiden hoidon merkitystä myös tällä alalla. Ympäristöstä huolehtiminen näkyy mm. pyrkimyksenä
vähentää energian- ja veden kulutusta, entistä ympäristöystävällisempien laitteiden ja pakkausmateriaalien hankintana, ympäristöasioiden huomioon ottamisena yrityksen tulevissa investoinneissa sekä
pyrkimyksenä vähentää jätteiden määrää ja niiden haitallisuutta.
Tarkoituksena on ollut kartoittaa Oulun kaupungin alueella toimivien elektroniikka-alan yritysten
ympäristöasioiden hoidon tasoa sekä selvittää, mitä jätteitä alalla syntyy. Kaikista elektroniikka-alaan
liittyvistä oululaisista yrityksistä on pyritty valitsemaan vain ne yritykset, jotka valmistavat ja kokoavat elektroniikkalaitteita.
Selvityksessä on ollut mukana 23 oululaista elektroniikka-alan yritystä. Selvitys on toteutettu yrityksiin lähetetyillä ympäristöasioiden hoitoa kartoittavalla kyselyllä (1iitteet 2 ja 3). 2-3 viikkoa kyselyn lähettämisen jälkeen yrityksissä on vierailtu, jolloin kyselylomakkeet on kerätty ja samalla on
täytetty erillinen lomake yrityksissä syntyvistä jätteistä. Kyselyn ajankohtana on ollut maalis-huhtikuu
vuonna 1997. Tämän kaltaiset kyselyt ovat eräs valvonnan muoto ja niistä saatua tietoa tullaan käyttämään apuna viranomaisvalvonnassa.
Selvityksen käytännön toteutuksesta ja tekstistä vastaa ympäristövirastossa ympäristöasiantuntijakoulutuksessa oleva FM Markku Aikio. Työtä on ohjannut ja tämän raportin sisällön tarkastanut ympäristönsuojelutarkastaja Eeva Heiska.

2. TULOKSET
Seuraavassa on esitetty tuloksia selvityksessä mukana olleista 23 oululaisesta elektroniikka-alan yrityksestä.
2.1. YMPÄRISTÖASIOIDEN HOITO ELEKTRONIIKKA-ALALLA
Yritysten sijoittuminen:
Teknologiakylässä
Ruskon kaupunginosassa
muilla alueilla
Yritysten työntekijämäärät:
Teknologiakylässä
Ruskon kaupunginosassa
muilla alueilla

13 yritystä
5
"
5
"

n.950 työntekijää
n. 2700

"

n.250

"
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Ympäristöhaittoja ilmoitti aiheuttavansa:
ympäristöhaittoina ilmoitettiin päästöjä ilmaan ja yleiseen jätevesiviemäriin
Toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit:
ilmoitti tunnistaneensa
oli varautunut niihin
Ympäristöasioihin liittyvää koulutusta antoi henkilökunnalleen:
koulutus oli yleensä kemikaaleihin ja jätehuoltoon liittyvää
koulutusta
Jätteistä huolehtiminen:
kiIjanpito jätteiden laadusta, määristä ja sijoituksesta oli
jätteiden tunnistus-, käsittely- ja lajitteluohjeet oli
jätteiden määrän vähentämiseen pyrki
Seuraaviin ympäristöasioihin ilmoitti kiinnittävänsä huomiota:
energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen
ympäristöystävällisyys laitteiden ja pakkausmateriaalien
hankinnoissa
ympäristöystävällisyys tulevissa investoinneissa

6 yritystä

18 yritystä
11
"
11 yritystä

7 yrityksessä
10
"
15 yritystä

10 yritystä
13

16

"
"

Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö:
paperijätettä
syntyi 22 yrityksessä, joista 14 toimitti sen hyötykäyttöön
syntyi 19
13
pahvijätettä
"
"
syntyi 15
14
romumetallia
"
"
piirilevyjätettä
syntyi 15
7
"
"
komponenttijätettä
syntyi 13
8
"
"
muovijätettä
syntyi 12
2
"
"
ruokalajätettä
syntyi 8
2
"
"
4
syntyi 6
puujätettä
"
"
Kunnossapito-ohj elmat:
turva- ja varolaitteille oli
valvonta- ja hälytyslaitteille oli
kemikaali- ja onge1majätevarastoille oli
päästöjen puhdistuslaitteille oli
kiinteistössä oleville viemäreille oli

7 yrityksellä
6
"

4
4
4

"
"
"

Entistä ympäristöystävällisempään toimintatapaan motivoivaksi tekijäksi ilmoitettiin:
rahallinen säästö
6 yrityksessä
asiakasvaatimukset
5
"
riittävä tieto ympäristöasioista
3
"
viranomaisvaatimukset
2
"
yleisen mielipiteen vaatimukset
2
"

5

Ympäristöpolitiikka:
oli valmis
oli suunnitteilla

4

Ympäristöasioiden hallinta- ja laatujärjestelmä
oli valmistumassa tai suunnitteilla

7 yrityksellä

Muu ympäristöohjelma:
oli valmis
oli suunnitteilla

4 yrityksellä
3
"

Tietoa ympäristöasioista yritykset saivat seuraavasti:
ympäristönsuojeluviranomaisilta
oman alan teollisuudelta ja järjestöiltä
muista tietolähteistä
ympäristöalan konsulteilta
Lisää tietoa ympäristöasioista haluttiin seuraavasti:
ongelmajätteiden tunnistuksesta, käsittelystä ja sijoittamisesta
tarvittavista viranomaisluvista ja ilmoituksista
jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä
päästöistä Gätevesi, ilma maaperä)
energian säästöstä
muista tiedoista

7 yrityksellä

"

14 yritystä
12
"

9
2

"
"

9 yrityksessä
8
"

6
5
4
2

"
"
"
"

2.2. KOMPONENTTILEVYJEN KOKOAMISESSA SYNTYVIÄ TYYPILLISIÄ JÄTTEITÄ
Komponenttilevyjen kokoamista ilmoitti harjoittavansa 21 oululaista elektroniikka-alan yritystä.
Piirilevy- ja hybridijätteellä tarkoitetaan viallisia, käyttöön kelpaamattomia piirilevyn osia tai kokonaisia piirilevyjä ja hybridejä. Hybridit ovat piirilevyn kaltaisia elektronisia piirejä, mutta kooltaan
pienempiä. Arvometalleja sisältävinä piirilevyt ja hybridit ovat hyödyntämiskelpoista jätettä. Piirilevy- ja hybridijätettä ilmoitettiin syntyvän hieman yli puolessa yrityksistä. Suurimmaksi osaksi jäte
toimitettiin sekajätteen joukossa jätteidenkäsittelyalueelle. Muutama yritys ilmoitti toimittavansa piirilevy- ja hybridijätteen hyötykäyttöön joko arvometalleja kerääville ja hyödyntäville tahoille tai harjoituskäyttöön esimerkiksi oppilaitoksille.
Käytöstä poistettuja tai viallisia kompouentteja ilmoitettiin jäävän jätteeksi noin puolessa yrityksistä.
Noin puolet yrityksistä toimitti komponenttijätteensä sekajätteen joukossa jätteidenkäsittelyalueelle ja
puolet hyötykäyttöön joko arvometalleja kerääville tai hyödyntäville tahoille tai harjoituskäyttöön
esimerkiksi oppilaitoksille.
Liima- ja lakkajätteitä ilmoitettiin syntyvän noin puolessa yrityksistä. Liima- ja lakkajätteet ovat
ongelmajätettä. Liimoja käytetään mm. juotettaessa pintaliitoskomponentteja piirilevyilIe ja hybrideille aaltojuotosmenetelmällä. Vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi ulkokäyttöön joutuvien laitteiden
piirilevyt lakataan. Liima- ja lakkajätteet päätyivät pääsääntöisesti ongelmajätekäsittelyyn.
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Tina- tai tinalyijyjätettä ilmoitettiin syntyvän lähes puolessa yrityksistä. Tinaa tai tinalyijyä käytetään mm. juotettaessa komponentteja piirilevylle koneellisesti aaltojuotosmenetelmällä. Tinalankaa
käytetään silloin, kun esimerkiksi erikoiskomponentit aseteIlaan ja juotetaan piirilevylle käsin. Metallia sisältävinä tina- ja tinalyijyjätteet ovat hyödyntämiske1poista jätettä. Tina- ja tinalyijyjäte päätyivät
joko ongelmajätekäsitte1yyn tai metalleja kerääville ja hyödyntäville tahoille.
Liuotinjätettä ilmoitettiin syntyvän runsaassa kolmanneksessa yrityksistä. Jätteenä liuottimet ovat
ongelmajätettä. Erilaisia orgaanisia liuottimia käytetään elektroniikkateollisuudessa osien puhdistukseen, pesuihin sekä ohenteina. Jäte1iuottimet toimitettiin pääasiassa ongelmajätekäsittelyyn.
Juotepastajätettä ilmoitettiin syntyvän vajaassa kolmanneksessa yrityksistä. Juotepastoja käytetään
juotettaessa pintaliitoskomponentteja piirilevyyn tai hybridiin. Juotepastat sisältävät pääasiassa metalleja (esim. tina, sinkki, lyiijy, hopea), juoksutetta (hartsipohjainen) sekä ohenneliuottimia. Jätteenä
juotepastat ovat ongelmajätettä. Juotepastajäte toimitettiin pääasiassa ongelmajätekäsittelyyn.
Kapselointijätettä ilmoitettiin syntyvän runsaassa ne1jänneksessä yrityksistä. Kapselointia käytetään,
kun halutaan saada hybridi tai piirilevy tiiviiseen ja avaamattomaan suojakoteloon. Yleisimpiä kapselointimateriaaleja ovat hartsi, epoksit ja lakat. Jätteenä kapselointiaineet ovat ongelmajätettä. Kapselointijäte toimitettiin pääasiassa ongelmajätekäsittelyyn.
Juoksutejätettä ilmoitettiin syntyvän noin neljänneksessä yrityksistä. Piirilevyt käsitellään ennen
komponenttien juottamista juoksutteella, jonka tehtävänä on poistaa piirilevyn kuparista hapettumat
luotettavan liitoksen aikaansaamiseksi. Yleisimmin käytetyt juoksutteet ovat isopropanoliin liuotettuja hartseja. Jätteenä juoksuteaineet ovat ongelmajätettä. Juoksutejäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.

Maali- ja värijauhejätettä ilmoitettiin syntyvän kolmessa yrityksessä, joista se toimitettiin onge1majätekäsittelyyn. Maali- ja värijauhejäte ovat ongelmajätettä. Myös maali- ja värijauheastiat, mikäli
niissä on irrallista maalia tai väriä, on käsiteltävä ongelmajätteenä. Täysin kuivuneita, tyhjiä maaliastioita ei katsota onge1majätteeksi ja ne voi toimittaa joko metallinkeräykseen tai sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle.

2.3. PIIRILEVYJEN JA HYBRIDIEN VALMISTUKSESSA SYNTYVIÄ TYYPILLISIÄ
JÄTTEITÄ
Piirilevyjä ja hybridejä ilmoitti valmistavansa 2 oululaista e1ektroniikka-alan yritystä.
Kehitejäte. Kehitteiden pe1kistävinä eli ns. tehoaineina käytetään mm. metolia, hydrokinonia ja 1fenyyli-3-pyratsolidonia eli fenidonia. Koska em. tehoaineet toimivat vasta emäksisissä olosuhteissa
(pH 9-12), kehitteet on tehty voimakkaasti emäksisiksi yleensä natrium- tai kaliumhydroksidilla.
Kehitteet luokitellaan herkistäviksi, ärsyttäviksi ja osa jopa syövyttäviksi kemikaa\eiksi. Jätteinä kehitteet ovat ongelmajätettä. Kehitejäte toimitettiin ongelmajätekeräykseen.
Kiinnitejäte. Kiinnite on lievästi hapan (pH 4-5) tiosulfaattiliuos ja sisältää yleensä natriumsulfiittia
säilöntäaineena. Käytetty kiinnite luokitellaan onge1majätteeksi siihen liuenneen hopean takia. Hopeaa sisältävää jätekiinnitettä saa hyödyntää ja käsitellä vain asianmukaisen käsitte1yluvan omaavassa
toimipaikassa. Kiinnitejäte toimitettiin ongelmajätekeräykseen.
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Fotoresistijäte. Fotoresisti on valoherkkä aineseos, jota käytetään valmistettaessa valottamalla piirilevylIe sähköisesti erilaisia kerroksia eli ns. johdinkuvioita. Jätteenä fotoresisti on ongelmajätettä.
Fotoresisti koostuu yleensä useasta erilaisesta kemikaalista ja orgaanisina liuottimina siinä on mm.
ksyleeniä ja tolueenia. Fotoresisti poistetaan piirilevyn pinnalta erilaisilla liuottimilla. Fotoresistijäte
toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Syövytysjätettä syntyy, kun piirilevyn pinnalta syövytetään halutuilta kohdilta kuparia pois johdinkuvioiden valmistuksen yhteydessä. Syövytysainejätteet ovat voimakkaina happoina tai emäksinä
ongelmajätettä. Syövytysainejätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Orgaanisia liuottimia käytetään elektroniikkateollisuudessa osien puhdistukseen, pesuihin sekä
ohenteina. Jätteenä liuottimet ovat ongelmajätettä. Liuotinainejätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Oksidointijäte. Piirilevyn kuparipinnan oksidointiin käytetään mm. k!oriitti- sekä natrium- tai kaliumhydroksidiliuoksia. Jätteenä oksidointijäte on ongelmajätettä. Oksidointijätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Kemiallisen kuparoinnin jätteet muodostuvat erilaisista kylvyistä, jotka sisältävät voimakkaita
happo-tai emäsliuoksia sekä erilaisia kemikaali- ja raskasmetalliseoksia. Kemiallisessa kuparoinnissa
syntyvät jätteet ovat ongelmajätettä. Kemiallisen kuparoinnin jätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Elektrolyyttisen pinnoituksen jätettä syntyy, kun piirilevyn pinnalle saostetaan erilaisia metallikerroksia elektrolyyttisesti. Elektrolyyttisen pinnoituksen jäte on syövyttävää happoa, joka on ongelmajätettä. Elektrolyyttisen pinnoituksen jäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Tinanpoistokylpyjäte koostuu mm. ammoniumbifluoridista ja vetyperoksidista, jotka ovat voimakkaasti syövyttäviä ja luokitellaan ongelmajätteeksi. Tinanpoistokylpyjäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Juoksutejäte. Juoksutteen tehtävänä on poistaa piirilevyn kuparista mahdolliset hapettumat. Juoksutteet koostuvat yleensä hartseista ja orgaanisista liuottimista ja jätteenä juoksute on ongelmajätettä.
Juoksutejäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Piirilevy- ja hybridijätteelIä tarkoitetaan viallisia, käyttöön kelpaamattomia piirilevyn osia tai kokonaisia piirilevyjä ja hybridejä. Hybridit ovat piirilevyn kaltaisia elektronisia piirejä, mutta kooltaan
pienempiä. Arvometalleja sisältävinä piirilevyt ja hybridit ovat hyödyntämiskelpoista jätettä. Vialliset
piirilevyt ja hybridit toimitettiin hyötykäyttöön joko arvometalleja kerääville ja hyödyntäville tahoille
sekä käyttöke1vottomat komponentit haIjoituskäyttöön esimerkiksi oppilaitoksille.

2.4. MUITA ELEKTRONllKKA-ALALLA SYNTYVIÄ JÄTTEITÄ
Akkuja ilmoitettiin jäävän jätteeksi noin puolessa yrityksistä. Akut toimitettiin pääosin ongelmajätekeräykseen.
Kemikaaliastioita ilmoitettiin jäävän jätteeksi noin neljänneksessä yrityksistä. Tyhjät kemikaaliastiat
toimitettiin pääosin ongelmajätekeräykseen.
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Lasia ilmoitettiin jäävän jätteeksi vain kolmessa yrityksessä, joista jätelasi toimitettiin sekajätteenä
jätteidenkäsittelyalueelle.
Loisteputkia ilmoitettiin jäävän jätteeksi yli puolessa yrityksistä. Loisteputket toimitettiin pääosin
ongelmajätekeräykseen.
Metallia ilmoitettiin jäävän jätteeksi hieman yli puolessa yrityksistä. Lähes kaikki toimittivat romumetallin sitä kerääviin yrityksiin. Yksi yritys ilmoitti laittavansa romumetallin sekajätteen joukkoon.
Muovijätettä ilmoitettiin syntyvän noin puolessa yrityksistä. Valtaosa yrityksistä ilmoitti toimittavansa muovijätteen sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle ja muutama yritys toimitti muovia muovinkeräykseen tai muuhun hyötykäyttöön.
Pahvi. Pahvia ilmoitettiin jäävän jätteeksi hieman yli kolmeneljäsosassa yrityksistä. JäIjestettyyn
pahvinkeräykseen toimitti pahvinsa yli puolet yrityksistä ja loput toimittivat sen sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle.
Paperi. Yleisin hyötyjäte oli tavallinen paperi, jota ilmoitettiin jäävän jätteeksi yhtä yritystä lukuunottamatta kaikissa kyselyyn vastanneissa yrityksissä. Selvästi yli puolet yrityksistä toimitti paperin järjestettyyn paperinkeräykseen, mutta loput laittoivat paperin sekajätteen joukkoon. Kolmessa yrityksessä syntyi tietosuojattua paperia, joka lähetettiin tuhottavaksi kyseistä toimintaa harjoittaviin yrityksiin.
Paristoja ilmoitettiin jäävän jätteeksi yli puolessa yrityksistä. Näistä noin puolet toimitti paristonsa
ongelmajätekeräykseen ja loput toimittivat paristonsa paristojen yleisiin keräyspisteisiin.
Puu. Käytöstä poistettua puuta ilmoitettiin jäävän jätteeksi neljäsosassa yrityksistä, joista se toimitettiin sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle tai annettiin henkilökunnan käyttöön.
Ruokalajätettä ilmoitettiin syntyvän kolmasosassa yrityksistä. Ruokalajäte päätyi pääsääntöisesti
roskiin, mutta kaksi yritystä toimitti sen kompostoitavaksi Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle.
Öljyä ilmoitettiin jäävän jätteeksi alle viidenneksessä yrityksistä. Jäteöljy toimitettiin ongelmajätekeräykseen.

Liitteenä 1 on selvitykseen osallistuneissa 23 oululaisessa elektroniikka-alan yrityksessä syntyneitä
jätteitä ja yritysten lukumäärät joissa kyseistä jätettä syntyy.
Liitteenä 2 on saatekirje elektroniikka-alan ympäristöasioiden hoitoa koskevaan kyselylomakkeeseen.
Liitteenä 3 on elektroniikka-alan ympäristöasioiden hoitoa koskeva kyselylomake.
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3. YHTEENVETO
Kyselyn tulosten perusteella ympäristönsuojelun tasoa oululaisissa elektroniikka-alan yrityksissä voidaan pitää tyydyttävänä. Yleisesti voidaan todeta ympäristönsuojelun tason nousevan sen myötä mitä
suurempi yritys on kyseessä. Suuremmilla yrityksillä on enemmän resursseja, mutta myös enemmän
velvoitteita ottaa huomioon ympäristöasiat.
Yritykset olivat tunnistaneet hyvin mahdolliset ympäristoriskit, mutta kaikki riskin tunnistaneet eivät
kuitenkaan olleet varautuneet niihin riittävästi. Jätteiden määrän vähentämiseen pyrittiin yleisesti ja
ympäristöystävällisyys pyrittiin huomioimaan yritysten tulevissa investoinneissa. Sen sijaan energianja vedenkulutuksen vähentämiseen ilmoitti kiinnittävänsä huomiota vain alle puolet yrityksistä.
Jätelain mukaan toiminnanhaIjoittajan, joka luovuttaa ongelmajätteitä, tulee varmistua siitä, että ongelmajätteen vastaanottajalla on voimassaoleva jätelupa. Selvityksessä mukana olevista yrityksistä
ongelmajätteet päätyivät pääosin jäteluvan omaaville vastaanottajille. Tosin parista yrityksestä ongelmajätteet päätyivät vielä joko yleiseen jätevesiviemäriin tai sekajätteen joukossa jätteidenkäsittelyalueelle.
Kehittämisen varaa ilmeni eräiden hyötyjätteiden kierrätyksessä ja hyötykäytössä. Varsinkin piirilevyjen, komponenttien ja muovin kierrätystä olisi kehitettävä. Myös paperin, pahvin ja lasin kohdalla
kierrätys toimi osin puutteellisesti. Niin ikään jätteisiin liittyvään kirjanpitoon sekä kemikaalien käytön ja jätehuoltojäIjestelyjen ohjeistuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
Ympäristöpolitiikka oli jo laadittu seitsemällä yrityksellä ja niitä oli parhaillaan valmistumassa muutamia. Ympäristöasioiden hallinta- ja laatujärjestelmä oli suunnitteilla tai valmistumassa niin ikään
seitsemällä yrityksellä. Muita ympäristöohjelmia oli jo valmiina ja suunnitteilla useita.

Liite 1.
SELVITYKSEEN OSALLISTUNEISSA 23 OULULAISESSA ELEKTRONIIKKA-ALAN
YRITYKSESSÄ SYNTYNEITÄ JÄTTEITÄ JA YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄT JOISSA
KYSEISTÄ JÄTETTÄ SYNTYY

JÄTE
Piirilevyt
Komponentit
Liima- ja lakkajätteet
Tina! tinalyijyjäte
Liuotinjäte
Juotepastajäte
Kapselointijäte
Juoksute
Maali- ja värijauhejäte
Hybridit

YRITYSTEN LKM.
15 (65%)
13 (57%)
12 (52%)
11 (48%)
9 (39%)
8 (35%)
7 (30%)

6 (26%)
3 (13%)
1 (4%)

Paristot
Loisteputket
Akut
Kemikaaliastiat
Jäteöljy

15
14
13
6
4

(65%)
(61%)
(57%)
(26%)
(17%)

Paperi
Pahvi
Romumetalli
Muovi
Ruoka!ajäte
Puu
Lasi

22
19
15
12
8
6
3

(96%)

(83%)
(61%)
(52%)
(35%)
(26%)
(13%)

Liite 2.
OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

13.3.1997

ELEKTRONIIKKA-ALAN YRITTÄJÄ
Ympäristötietoisuus suomalaisessa teollisuudessa, myös elektroniikka-alalla,
on kasvanut nopeasti ja ympäristönsuojelua voidaan nykyään pitää osana normaalia teollista toimintaa. Ympäristötietouden kehittyessä yrityksen vapaaehtoisesta ympäristömyönteisyydestä ja aktiivisesta ympäristöasioiden edistämisestä on tullut myös kilpailuetu. Yrityksen on otettava huomioon asiakkaiden
ja kuluttajien ympäristönsuojeluvaatimukset ja -odotukset.
OUllUl kauplUlgin ympäristölautaktmta ja sen alainen ympäristövirasto valvoo
mm. jäte-, melu-, kemikaali- ja ihnansuojelulakien määräysten noudattamisesta
Ouhm kauplmgin alueella. Myös ValVOill1al.l kamlalta yrityksen oma aktiivisuus
ympäristöasioiden hyvässä hoidossa on ensiarvoisen tärkeää.
Oheisella lomakkeella on esitetty kysymyksiä, jotka liittyvät ympäristöasioiden
hoitoon yrityksessänne ja joiden vastaukset palvelevat virallomaisvalvontaa.
Ympäristöviraston työntekijä tulee keräämään kyselyn vastaukset käymällä yrityksessäill1e erikseen sovittavana aikana 24.3.1997 jälkeen. Käynnin yhteydessä on mahdollista keskustella kyselyn sisällöstä ja tarvittaessa tarkentaa vastauksia. Vastaukset voi myös postittaa osoitteeseen: Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori
90100 Oulu.

Lisätietoja antavat:

Pekka Vuononvirta

Markku Aikio p. 3144465
Eeva Heiska p. 3144464

Liite 3.
OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori

90100 OULU

(08)3144411
telefax (08) 3144425

puh.

13.3.1997

TIEDUSTELU YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA ELEKTRONIIKKAALAN YRITYKSISSÄ

yritys:

_

Osoite:
-------------------Pllh.nro:
_

1. Mitä töitä yrityksessänne tehdään?
1. Piirilevyjen valmistus
2. Elektroniikan kokoonpano
3. Suunnittelu
4. muu:

_

8
8

2. Montako henkilöä yrityksenne (kyseinen toimipaikka) työllistää?

_

3. Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu?

4. Onko yrityksenne tunnistanut mahdolliset toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit?
kyllä
ei
Miten niihin on varauduttu?

0

0

5. Pidetäänkö toimipaikassanne kirjanpitoa jätteiden laadusta, määristä ja sijoituksesta?
kyllä
ei

D

D

6. Onko yrityksellänne käytössä jätteiden/ ongelmajätteiden tunnistus-, käsittely- ja lajitteluohjeita?
kyllä
ei
suunnitteilla

D

D

D

7. Järjestetäänkö henkilökunnalle ympäristöasioihin liittyvää koulutusta, esim.
kemikaalien ja jätteiden käsittelystä, tuotteiden elinkaaresta, kierrätyksestä ja
varautumisesta vahinkotilanteisiin?
kyllä D ei D
Millaista koulutusta järjestetään?

8. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomiota syntyvien jätteiden määrän vähentämiseen?
kyllä
ei

D

D

9. Mitkä yrityksenne jätteistä hyötykäytetään ja kierrätetään ? Millä tavoin?

10. Kiinnitetäänkö yrityksenne hankinnoissa huomiota laitteiden ja pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyteen ?
kyllä D ei D

11. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomiota energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen?
kyllä 0
ei 0
Miten?

------------------------

12. Onko toimipaikassanne kunnossapito-ohjelmaa, jossa on määritelty tarkastus- ja huoltoväli seuraaville kohteille:
1.
2.
3.
4.
5.

kiinteistässä oleville viemäreilie ja erotuskaivoille
päästäj en puhdishlslaitteille
kemikaali- ja ongelmajätevarastoille
valvonta- ja hälytyslaitteille
hrrva- ja varolaitteille

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

El El
eI
eI
eI
eI
eI

§ §

13. Huomioidaanko ympäristöystävällisyys yrityksenne tulevissa investoinneissa
ja toiminnanmuutoksissa?
kyllä
ei

0

0

14. Mikä tai mitkä asiat motivoisivat tekemään muutoksia vieläkin ympäristöystävällisempään suuntaan yrityksessänne?

15. Onko yrityksessänne määritelty ympäristönsuojeluun liittyvät päämäärät tai
tavoitteet? (oma ympäristöpolitiikka)
sUlumitteilla 0
kyllä 0
ei 0

16. Onko yrityksessänne ryhdytty toimiin ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi? (ympäristöohjelma)
kyllä
ei 0
sUlU1l1itteilla

0

0

17. Onko toimipaikassanne käytössä kirjallinen ympäristöasioiden hallinta- ja
laatujärjestelmä tai onko sen laatiminen ajankohtaista lähitulevaisuudessa?
Kyllä D

eiD

sUlUlllitteilla D

milloin?

_

18. Keneltä saatte tietoa ympäristöasioista?
1. ympäristönsuoj eluviranomaisilta

(Oulun kauplUlgin ympäristövirasto, Pohj.-Pohjanmaan ympäristökeskus)
2. oman alan teollisuudelta ja järjestöiltä
3. ympäristöalan konsulteilta
4. muu:
_

19. Mistä seuraavista yrityksenne toimintaan liittyvistä ympäristöasioista haluaisitte lisää tietoa ympäristönsuojeluviranomaisilta?
1. tarvittavat viranomaisluvat ja ihnoitukset
2. jätteiden lajittelu ja kierrätys

3.
4.
5.
6.

20.

ongelmajätteiden tunnistus, käsittely ja sijoittaminen
energian säästö
päästöt (jätevesi, ilma, maaperä)
muu:
_

Yhteyshenkilö, johon viranomainen voi ottaa yhteyttä edellä esitetyissä ja
muissa ympäristönsuojeluun löttyvissä asioissa:

Nimi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puhelin:

_

Vastaajan allekirjoitus ja nimen selvennys:

päiväys

a1lekirj oitus

nimen selvennys

