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1 Johdanto
Oulun seudun ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat jätelain ja ympäristösuojelulain
mukaiset valvontatehtävät. Eri toimialojen ympäristöselvitykset yritysten ympäristöasioiden hoidosta ovat osa valvontatyötä. Selvityksillä saadaan kokonaiskuva eri toimialojen ympäristöasioiden ja jäteasioiden nykytasosta. Jokaisen yrittäjän tulee noudattaa toiminnassaan lainsäädännön velvoitteita sekä heidän tulisi aktiivisesti seurata
lainsäädännön kehitystä. Vuonna 2011 selvitettiin autokorjaamoalan ympäristö- ja
jäteasioiden hoidon taso.
Autokorjaamoalaan kuuluvat autojen huollot ja korjaukset, kolarikorjaukset ja autojen
fiksaukset. Selvitykseen otettiin mukaan myös automaalaamot.
Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, miten ympäristöasiat on huomioitu autokorjaamoalalla Hailuodossa, Kempeleessä, Kiimingissä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Oulussa, Oulunsalossa ja Tyrnävällä. Tavoitteena oli antaa tarkastuskäynneillä neuvoja ja ohjeita ympäristöasioista, vastata kysymyksiin sekä tiedottaa lainsäädännöstä.
Selvityksen tarkastukset ja raportin teki tarkastusassistentti Sari Kultanen ja työtä
ohjasivat ympäristötarkastajat Maija Jokiharju ja Eila Öljymäki.

2 Autokorjaamoalan ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja
määräyksiä
Yrityksiä koskevia ympäristönsuojeluvaatimuksia on annettu ympäristönsuojelulaissa
(YSL) ja -asetuksessa (YSA). Lisäksi ympäristönsuojelulain nojalla on annettu Oulun
kaupungin ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (YSM), joita on noudatettava näissä kunnissa.
Jätelaissa (JL) ja -asetuksessa (JäteA) on määräyksiä jätehuollosta. Vuodesta 2006
alkaen voimassa olleet Oulun seudun jätehuoltomääräykset (JHM) sisältävät jätteisiin
ja vaarallisiin jätteisiin sekä jätehuollon järjestämiseen liittyviä määräyksiä. Ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön noudattamista valvoo Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitos.
Kemikaalien ja polttoaineiden varastointia ja käsittelyä koskevia määräyksiä on kemikaalilainsäädännössä, jonka noudattamista valvoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisissa rakennusluvissa annetaan tarvittaessa määräykset hallien ja piha-alueiden hiekan- ja öljynerottimista. Viemäriverkoston
ulkopuolella haja-asutusalueella uusien tai uudistettavien autokorjaamorakennusten
ja vastaavien tilojen jätevesien käsittelyjärjestelmien luvat käsittelee rakennusvalvonta. MRL:ssa ja kuntien rakennusjärjestyksissä on myös säädöksensä, jotka koskevat
piha-alueilla tapahtuvaa varastointia.
Oulun seudulla on joidenkin kuntien rakennusjärjestyksissä määräyksiä jätevesien
käsittelystä.
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3 Autokorjaamoalan ympäristöasioiden selvityksen toteutus
Selvitystä varten kartoitettiin käytettävissä olevista tietolähteistä Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella toimivat autokorjaamoalan yritykset, joita oli 99. Ennen tarkastuskohteiden valitsemista ja tarkastusten aloittamista lähetettiin kaikille yrityksille
kirje, jossa kerrottiin tulevasta selvityksestä. Selvitys toteutettiin kirjallisina kyselyinä,
puhelinhaastatteluina ja tarkastuksina.
Tarkastuskohteita pyrittiin valitsemaan jokaisesta kunnasta tasapuolisesti. Selvitystä
varten laadittiin kyselylomake erikseen autokorjaamoille ja automaalaamoille (liite 1
ja 2). Kyselylomakkeella selvitettiin mm. mitä jätejakeita yritys kerää ja kuinka paljon
vuodessa.
Touko-marraskuun 2011 aikana käytiin 38 yrityksessä, lisäksi seitsemän vastasi kirjallisena ja viittä haastateltiin puhelimitse. Näin ollen selvityksessä saatiin tiedot 50
yrityksen ympäristöasioista.
Tarkastuksilla otettiin valokuvia viranomaiskäyttöön. Tarkastuksista laadittiin yritykselle muistio, jossa annettiin suosituksia ja ohjeita ympäristöasioista sekä tarvittaessa
edellytettiin toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi. Tarkastuksella annettiin yrittäjälle
Oulun seudun jätehuoltomääräykset sekä tarvittaessa vaarallisten jätteiden kirjanpitolomake (liite 3) ja erotinkaivojen kirjanpitolomake (liite 4).

4 Selvityksen tulokset
4.1 Toiminnan laajuus ja sijainti
Selvityksessä mukana olleista autokorjaamoalan yrityksistä 28 oli 1-3 hengen yrityksiä ja seitsemässä yrityksessä oli enemmän kuin 12 työntekijää (taulukko 1.). Ketjuyrityksissä ja merkkiliikkeissä oli työntekijöitä jopa yli 30. Selvityksessä mukana olleet
kohteet jakaantuivat seuraavasti: 40 autokorjaamoa ja 10 automaalaamoa ja kolarikorjaamoa.
Taulukko 1. Yritysten henkilöstömäärät
Henkilöstö
1-3
4-6
7-9
9-11
yli 12
Yhteensä

Yrityksiä (kpl)
28
9
3
3
7
50
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Taulukko 2. Selvitykseen osallistuneista yrityksistä 11 sijaitsi pohjavesialueella.
Kunta

Kohteita

Tarkastukset tai
muut selvitykset

Hailuoto
Kempele
Kiiminki
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Tyrnävä
Yhteensä

1
16
16
3
0
7
51
2
3
99

0
12
5
2
0
2
27
0
2
50

Pohjavesialue
0
10
1
0
0
0
0
0
0
11

Asemakaavaalue
0
10
4
1
0
0
27
0
1
43

Hajaasutusalue
0
2
1
1
0
2
0
0
1
7

4.2 Toimipaikkojen yleiskuva
Tarkastuksella kiinnitettiin huomiota erityisesti pihojen siisteyteen sekä erilaisten tavaroiden ja jätteiden ulkovarastointiin. Myös vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden
keräysastioiden asianmukaisuus tarkastettiin.
Yleisesti ottaen pihat olivat siistejä. Suurin osa pihoista oli pinnoitettu. Usein korjausta odottavat autot olivat varastoituna pinnoittamattomalla maalla. Monessa yrityksessä oli puutteita vaarallisten jätteiden oikeanlaisessa varastoinnissa. Vaarallisilla jätteillä ei ollut tiiviillä pinnalla sijaitsevaa vaarallisten aineiden säilytyspaikkaa toimipaikassa, eikä niillä ollut erityistä lukittavaa katettua tilaa. Epäsiisteyttä aiheuttivat joissakin yrityksissä ulkona sijaitsevat liialliset rengas- ja metalliromukasat. Useassa yrityksessä oli pihassa myös romuautoja.

Kuva 1. Öljynerottimen hälytin

Kuva 2. Öljynerotinkaivo

Kiinteistöillä tapahtuva kaikenlainen autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden ulkovarastointi tulee tehdä siten, ettei se aiheuta haittaa naapureille
eikä rumenna ympäristöä. (MRL 169 §, kuntien rakennusjärjestykset)
Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista, ns. roskaamiskielto. (JL 19 §)
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4.3 Vesi- ja jätevesihuolto
Yrityksistä 86 % kuului kunnalliseen viemäröintiin. Yhdessä yrityksessä johdettiin jätevedet sakokaivoon ja kuudessa umpikaivoon.
Korjaamotoiminnassa syntyvät jätevedet johdettiin viemäriin yhden tai useamman
hiekan- ja öljynerotinkaivon kautta. Ne sijaitsivat joko sisällä hallissa tai ulkona. Korjaamohallit olivat rakennettu pääosin 1980-luvulla, minkä vuoksi erottimet olivat
yleensä betonisia. Noin 14 %:ssa öljynerottimista oli hälytin. Silloisissa hallien rakennusluvissa erotinkaivot on hyväksytty riittäviksi. Epäselväksi jäi, ovatko erotinkaivot
riittävät yrityksen tämänhetkiseen toimintaan nähden. Erotinkaivot tarkastettiin vain
pintapuolisesti, joten niiden rakenteesta ja soveltuvuudesta ei ole tarkempaa tietoa.
Yleensä erotinkaivot tyhjennettiin 1-2 kertaa vuodessa. Sen sijaan erotinkaivojen
toiminnan tarkastuksia ei juurikaan tehty. Muutamassa yrityksessä ei erotinkaivoja
ollut tyhjennetty kertaakaan toiminnan aikana eikä erotinkaivojen sijaintia tiedetty.
Yrittäjät eivät olleet selvillä kiinteistön erotinjärjestelmistä muuttaessaan uuteen toimipaikkaan. Tällöin yritykselle annettiin tehtäväksi selvittää vuokranantajalta tai entiseltä omistajalta erotinkaivojen sijainnit ja viimeinen tyhjennysajankohta. Samoin oli
epäselvää, kuka huolehtii kaivojen tyhjennyksistä, yrittäjä vai vuokranantaja. Yrityksiä
kehotettiin sopimaan vuokranantajan kanssa keskenään, kumpi hoitaa erotinkaivojen
tarkastukset ja tyhjennykset.
Erotinkaivojen tyhjennyksistä ja tarkastuksista ei pidetty yleensä erikseen kirjaa. Kuitit ja laskut tyhjennyksistä olivat kuitenkin tallessa. Vain pari yrittäjää tyhjensi erottimet itse. Erotinkaivoja tyhjennettäessä pinnalla oleva öljy ja pohjalla oleva sakka tulee laittaa eri astioihin ja toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.
Seitsemän yritystä pesi autoja osana yritystoimintaa. Näistä useassa oli oma pesupaikka autoille. Käytetyt pesuaineet olivat usein ympäristöystävällisiä ja biohajoavia.
Kolme yritystä ei tiennyt, että jos autojen pesu on osa liiketoimintaa, pitää siitä olla
yhteydessä kunnan vesihuoltolaitokseen.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva halli, jossa syntyy jätevesiä, on liitettävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin (VHL 10 §).
Vesihuoltolaitos voi edellyttää yrittäjän kanssa tehtävässä viemäriinliittymissopimuksessa jätevesien laadun tarkkailua (VHL 21 §). Korjaamo-, huolto- ja maalaamotoiminnassa syntyviä jätevesiä pidetään asumajätevesistä poikkeavina jätevesinä.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittely on järjestettävä
kiinteistökohtaisella jätevesien puhdistusjärjestelmällä (hajajätevesiasetus 2 §).
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostuskaivot on tarkistettava vähintään
kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä vähintään vuosittain (Oulun YSM 5 §, hajavesiasetus liite 2).
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Hiekan- ja öljynerottimet
Uusissa halleissa erotinlaitteistot (hiekan- ja öljynerotin) on mitoitettava toiminnan
laajuuden mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D1, 2007).
Kun hallin pinta-ala on vähintään 40 m2, on öljynerottimessa oltava sen täyttymistä
osoittava hälytin (Suomen rakentamismääräyskokoelma D1, 2007).
Hiekan- ja öljynerottimet tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa (JHM 20
§). Tyhjennyksen jälkeen öljynerotin on täytettävä vedellä, jotta se toimii oikein.
Hiekan- ja öljynerottimien jätteet ovat vaarallisia jätteitä, joten niitä saavat tyhjentää
vain siihen hyväksynnän saaneet jätehuoltoyritykset. Nämä jätteet on toimitettava
vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan.
Vain 1.7.2007 jälkeen asennettujen erottimien voidaan olettaa täyttävän erottimille
asetetut nykyvaatimukset.

Autojen pesu
Kaluston, ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja vastaavien pesu ulkona on kielletty
pohjavesialueilla. Laajamittainen pesu tulee suorittaa erottimin varustetulla pesupaikalla, josta jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin (Oulun YSM 7 §, Kiimingin YSM 8§).
Vähäiset auton pesuvedet voidaan imeyttää maahan muualla kuin pohjavesialueella.
Autojen pesussa on syytä käyttää esim. Öljyalan keskusliiton luetteloimia pesuaineita.

Kuva 3. Öljysäiliö suoja-altaalla.

Kuva 4. Öljyhuoneen valuma-altaat.

4.4 Vaaralliset jätteet
Autojen huolloista ja korjauksista syntyvät yleisimmät vaaralliset jätteet ovat erilaiset
jäteöljyt. Jäteöljyt sisältävät mustaa öljyjätettä, kuten moottoriöljyä sekä hydrauliikkaja vaihteistoöljyjä ja kirkkaita öljyjä, esim. kasvipohjaisia öljyjä. Mustaa öljyjätettä syntyi sadoista litroista kolmeen tuhanteen litraan vuodessa yrityksen koosta riippuen.
Isoissa yrityksissä mustan öljyjätteen määrä oli jopa 20 000 litraa. Kirkasta öljyjätettä
ei tullut ollenkaan tai niin vähän, että se laitettiin mustan öljyjätteen sekaan. Kasvipohjaisia öljyjä ei saa laittaa mustan öljyjätteen sekaan.
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Käytetyt voiteluöljyt
Öljyjätettä säilytettiin joko 200 litran tynnyreissä tai 1000-1500 litran muovisäiliöissä.
Joissakin muovisäiliöissä oli suoja-allas. Yleensä tynnyreitä ja isoa muovisäiliötä säilytettiin sisällä hallissa. Joskus 200 litran tynnyrit olivat ulkona pinnoittamattomalla
alustalla, mikä ei ole sallittua.
Yrityksissä 10 %:ssa oli oma ”öljyhuone”, jossa säilytettiin isossa säiliössä tai tynnyreissä käytettyjä öljyjä sekä uusia öljyjä, jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteitä. Näissä
öljyhuoneissa tulee olla tiivis lattia, jossa ei ole lattiaviemäriä tai viemärin tulee olla
suljettavissa. Oven kohdalla on oltava kemikaalien leviämistä estävä kynnys. Jos
vaaralliset jätteet ja kemikaalit varastoidaan huoltotiloissa, on astiat sijoitettava tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalle. Lisäksi huoltotilojen lattiaviemärit
tulee olla suljettavissa.

Kuva 5. Vipper-palvelu likaisille ja öljyisille
pyyhkeille

Kuva 6. Osienpesulaite

Kiinteä öljyjäte
Öljynsuodattimet kerättiin ”kiinteä öljyjäte”-säiliöön (punainen 240 litran astia). Useassa toimipaikassa käytettiin pesulasta vuokrattavaa pyyhepalvelua (vipperpyyhkeet), jossa likaantuneet pyyhkeet pestään ja kierrätetään uudelleen käyttöön.
Tämä vähensi kiinteän öljyjätteen määrää. Jotkut yrittäjät valuttivat iskunvaimentimet
öljystä ja laittoivat ne sitten metallinkeräykseen. Näin kiinteä öljyjäte myös vähentyi.
Osienpesulaitteet
Yrityksistä 22 %:ssa oli osienpesulaite (liuotinpesukone tai kammiopesulaite), jossa
käytettiin pesuaineena liuotinta tai pulveria. Osienpesulaitteen sakka laitettiin kiinteään öljyjätteeseen ja ylimääräinen liuotinjäte erilliseen astiaan. Osienpesulaitteita ei
kuitenkaan käytetty paljon.
Jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteet
Jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteitä syntyi vuodessa satoja litroja, isoissa yrityksissä
tuhansia litroja. Muutamat yrittäjät laittoivat jarru- ja kytkinnesteen mustan öljyjätteen
sekaan, mikä ei ole sallittua. Jotkut yrittäjät eivät tienneet, että jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet saa laittaa samaan astiaan. Myös jäähdytinnesteiden luovuttamista uusiokäyttöön ilmeni. Tämä on kuitenkin kiellettyä.
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Loisteputket
Yrittäjät veivät palaneet loisteputket pääosin Ruskon jätekeskukseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Loisteputket pantiin harvoin sekajätteeseen.

Kuva 7. Akut kerättiin yleensä sisälle halliin tai ulos
akkulaatikkoon. Vuosittain akkuja kertyi yrityksestä riippuen muutamasta kappaleesta
tuhanteen kappaleeseen.

Kuva 8. Vain 28 %:lla yrityksistä oli lukittava kemikaalikaappi. Yleensä kemikaalipurkit olivat eri puolilla
hallia.

Automaalaamojen vaaralliset jätteet
Automaalaamojen hiekkapuhallusjäte on vaarallista jätettä, koska se sisältää epäpuhtauksia ja raskasmetalleja. Ennen hiekkapuhallusjätteen toimittamista kaatopaikalle tulee teettää kaatopaikkakelpoisuustesti (liukoisuustesti laboratoriossa), jotta
tiedetään hiekan soveltuvuus kaatopaikalle. Yhdessä tarkastetussa automaalaamossa tuli hiekkapuhallusjätettä tavallista enemmän kuin muilla, noin 2000 kg vuodessa,
jolloin se kehotettiin viemään Ruskon jätekeskukseen. Muilla yrityksillä oli pieni hiekkapuhalluskone, joka kierrätti hiekkaa. Hiekkapuhallus tulee tehdä tiiviillä alustalla
neljän seinän sisällä ja hiekkapuhallushiekka tulee varastoida tiiviille katetulle alustalle tai pienet määrät voi pussittaa. Ulkona tehtävä hiekkapuhallus on ympäristöluvanvaraista.

Kuva 9. Maalilinjasta saadaan sekoitettua
tarvittava määrä maalia, joten ylimääräistä
käytettyä maalia ei juurikaan jää.

Kuva 10. Maalauskammion suodattimet tulee
vaihtaa säännöllisin ajoin tukkeutumisen vuoksi.

Automaalaamoissa käytettiin myös tinneriä. Yleensä tinneri tislattiin, jolloin tinneri
käytettiin uudestaan ja epäpuhtaudet laitettiin kovettuneena sekajätteeseen.
Kaikissa automaalaamoissa oli maalilinja, joten ylimääräistä jätemaalia ei juurikaan
muodostunut. Astian pohjalle jäänyt täysin kuivunut maali on sekajätettä.
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Autojen maalauskammioissa käytetään ilmanvaihdossa suodattimia, jotka vaihdettiin
noin kolmen kuukauden välein riippuen kammion käytöstä. Joissakin maalauskammioissa oli hälytin suodattimien vaihdon ilmoittamiseen. Jos käytetty maali on vesipohjaista, voidaan ilmansuodattimet laittaa sekajätteeseen. Jos maali on liuotinpohjaista, ovat ilmansuodattimet vaarallista jätettä.
Autokorjaamoalan vaarallisia jätteitä hakivat alan yrittäjät, esim. Ekokem Oy, L&T Oy
ja KTC-kierrätyspalvelut Oy. Muutamat yrittäjät veivät vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkoihin yrityksen vaaralliset jätteet ”yksityisinä ihmisinä” maksamatta niistä.
Oulun Jätehuollon Oiva-pisteen ja kuntien vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat
ovat tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien ja maatilojen vaarallisille jätteille. Yritykset
voivat viedä keräyspisteeseen laadultaan kotitaloustuotetta vastaavaa sähkö- ja
elektroniikkaromua. Myös loisteputket ja energiansäästölamput ovat SE-romua.
Erityisesti katalysaattoreita ja metalliromuja käytiin ostamassa selvityksessä mukana
olleilta yrityksiltä. Myös akkuja käytiin kyselemässä ja ne vietiin ilmaiseksi pois. Näin
ei kuitenkaan saa toimia. Vaarallisia jätteitä ja muita jätteitä saa luovuttaa vain yrityksille, jotka kuuluvat ELY-keskuksen jätetiedostoon (jätehuoltorekisteriin). Muutamissa
yrityksissä oli käyty pihalta varastamassa vaarallisia jätteitä, esim. akkuja ja metallijätettä. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää lukitussa tai valvotussa paikassa.
Vaarallisten jätteiden keräys ja varastointi
Vaarallisille jätteille tulee olla erillinen lukittava tai valvottava tila. Kutakin vaarallista
jätelajia varten tulee olla erillinen selvästi merkitty keräysväline. Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa, asianmukaisissa, merkityissä astioissa.
Astiat on sijoitettava tiivispohjaiselle katetulle alustalle (suositus: reunakorokkeet tai
suoja-allas). Muut vaaralliset jätteet on säilytettävä tiivispohjaisella alustalla katetussa tilassa (JHM 17 §).
Käytetyn jäteöljyn sekaan ei saa sekoittaa muita aineita, koska se hankaloittaa jäteöljyn uusiokäyttöä. Jäteöljyn vesipitoisuus ei saa nousta yli 10 %. Jos jäteöljy on
liian vesipitoista, voidaan siitä periä maksu. Kasviöljypohjaiset öljyt tulee aina kerätä
erikseen.
Vaarallisten jätteiden asianmukainen kuljetus ja käsittely
Yritystoiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan (JHM 18 §). Vaarallisten jätteiden
vastaanottajalla on oltava toiminnalleen ympäristölupa (YSA 1 §).
Jäteöljyn poltto avopolttona tai lämmityskattilassa sekä hautaaminen maahan on kielletty (JHM 8 §, 9 §).
Vaaralliset jätteet saa antaa kuljetettavaksi vain sellaiselle jätehuoltoyritykselle, jolla
on voimassa oleva hyväksyntä vaarallisten jätteiden kuljettamiseen. Yrityksen on oltava merkitty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rekisteriin (JL 49 §).
Luovutettaessa vaarallisia jätteitä kuljettajalle yrittäjä laatii siirtoasiakirjan, josta
hänelle jää oma kappale. Allekirjoitettu asiakirja on dokumentti, jolla yrittäjä osoittaa
luovuttaneensa vaaralliset jätteet asianmukaisesti. (VN päätös 659/1996)

4.5 Vaarallisten jätteiden kirjanpito

Useimmilla autokorjaamoalan yrityksillä oli kuitit toimittamistaan vaarallisista jätteistä.
Erityisesti pienyritykset eivät tienneet, että yrittäjällä on velvollisuus säilyttää vaaralli-
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sia jätteitä koskeva kirjanpito. 1.5.2012 lähtien kirjanpito tulee säilyttää kuusi vuotta.
Esim. Ekokem Oy lähettää asiakkailleen kerran vuodessa raportin hakemistaan vaarallisista jätteistä.
Yrityksellä tulee olla kirjanpito toiminnassaan syntyvistä vaarallisista jätteistä. Kirjanpitoa tulee säilyttää kuusi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristöviranomaiselle (JL 646/2011). Kirjanpidoksi kelpaavat esim. kuitit toimitetuista vaarallisista
jätteistä.

4.6 Jätteiden lajittelu
Kaikki yrittäjät olivat tehneet sopimuksen jonkin jätehuoltoyrityksen kanssa jätehuollosta. Sekajäteastiaan päätyivät mm. muovit, pahvipakkaukset ja automaalaamoissa
suojapaperit. Vain isoimmissa yrityksissä löytyi myös energiajae-, pahvinkeräys-, paperinkeräys- ja biojäteastiat.
Energiajae lajiteltiin isommissa yrityksissä. Energiajae ja sekajäte yhdistyvät vuoden
2012 aikana polttokelpoiseksi jätteeksi.
Metallijätettä syntyi yrityksen koosta riippuen 20-16 000 kg. Metallijäte sisälsi mm.
autojen peltiosia, jarrupaloja, katalysaattoreita ja tyhjiä metallisia spraypulloja. Metallijäte kierrätettiin hyvin, koska yritys saa siitä korvauksen. Metallijäte toimitettiin Kuusakoski Oy:lle, Romu-Ukko Oy:lle tai Stena Oy:lle. Tyhjiä metallitynnyreitä varastoitiin
usein pihalle. Metallitynnyreitä ottaa vastaan tai hakee Onni Forssell Oy. Vanhat öljyiset metallitynnyrit ovat vaarallista jätettä ja ne tulee jatkokäsitellä oikein. Onni
Forssell Oy puhdistaa ja korjaa vanhoja tynnyreitä.
Autokorjaamoalan yrityksissä tulee pahvijätettä paljon erilaisten varaosapakkausten
muodossa. Yleensä pahvi laitettiin sekajätteeseen. Niillä yrityksillä, joilla pahvia tuli
enemmän, lajiteltiin se erikseen rullakkoon ja tilattiin tyhjennys.
Paperi meni monella joko sekajätteeseen tai se vietiin keräyspisteeseen. Paperi tulee kerätä aina erikseen yrityksessä.
Puujätteenä syntyi monessa yrityksessä vähäiset määrät puulavoja, jotka hyötykäytettiin polttopuuna. Joissakin yrityksissä tuli puulavoja enemmän, jolloin niihin erikoistuneet yritykset hakivat ne pois tilauksesta.
Vanhojen renkaiden määrä yrityksessä vaihteli riippuen siitä, vaihtoiko yritys renkaita. Keskimäärin yrityksillä oli varastoitavana renkaita noin 100 kpl. Renkaat toimitettiin joko rengasliikkeisiin tai muualle tuottajavastuuseen perustuvaan kierrätyspisteeseen.
Asiakkailta jääneet romuautot toimitettiin asiankuuluvaan paikkaan, josta saatiin romutustodistus. Romutustodistuksella saadaan auto pois rekisteristä.
Tuulilasijätettä syntyi etenkin kolarikorjausyrityksissä. Tuulilasit laitettiin joko sekajätteeseen, vietiin Ruskon Oivapisteeseen tai suuremmat määrät haki esim. L&T Oy
tilauksesta. Yritykset eivät saa viedä tuulilaseja ilmaiseksi Ruskon Oivapisteeseen.
Biojäte lajiteltiin vain isommissa yrityksissä. Astiat tyhjennettiin viikoittain.
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Taulukko 3. Autokorjaamoissa lajiteltiin parhaiten metalli, renkaat ja puulavat.
Jätelaji
Energiajae
Metalli
Pahvi
Paperi
Puulavat
Renkaat
Sekajäte
Tuulilasit
Biojäte

Lajittelu yrityksissä %
18
100
50
34
100
100
100
50
8

Jätekertymä yrityksissä
0 - 600 l/kk
200 – 8000 kg/v
0 - 1 rullakko/kk
0 – 240l/vk
2 - 40 kpl/v
20 – 520 kpl/v
240 – 600 l/kk
0 – 2000 kpl/v
0 - 240l/vk

Yritystoiminnassa on lajiteltava aina paperi ja sekajäte (JHM 10 §). Vuoden 2012 kuluessa sekajäte muuttuu polttokelpoiseksi jätteeksi. Tämän jälkeen jätteiden lajittelu
yrityksissä on tehtävä entistä tarkemmin, esim. metallia ja lasia ei tule laittaa polttoon menevään jätteeseen.
Jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi. Hyötyjätteitä ovat esim. metalli, pahvi, käsittelemätön puu, lasi ja kartonki (JHM 10 §).

4.7 Autokorjaamoalan yrittäjien ympäristötietoisuus
Tarkastuksella tuli ilmi, että yrittäjät olivat saaneet ympäristöasioista tietoa kouluista,
entisiltä työpaikoilta tai jostakin ympäristöohjelmista, kuten esim. AKL:n vihreästä
kirjasta. Isoimmissa autokorjaamoalan ketjuyrityksissä vaadittiin yrityksen noudattavan esim. AKL:n vihreää kirjaa tai ISO 14001-laatujärjestelmää. Yrityksillä, jotka noudattivat ympäristöjärjestelmää, oli parempi ympäristötietous, eikä näiden yrityksien
ympäristö- ja jäteasioissa ollut juurikaan huomauttamista.
Tarkastuksilla yrittäjät kyselivät etenkin vaarallisten jätteiden lajittelusta. Kun yrittäjä
oli epätietoinen jätteen oikeasta lajittelusta, jäte laitettiin sekajätteeseen.
Esille tulleita kysymyksiä:
- Mihin hiekkapuhallusjäte pitää viedä?
Vastaus: Kaatopaikkakelpoisuustestin jälkeen Ruskon jätekeskukseen tai
muuhun ympäristöluvalliseen käsittelypaikkaan.
- Mihin laitetaan tyhjät aerosolipurkit?
Vastaus: Tyhjät laitetaan metallijätteeseen ja ainetta sisältävät purkit kuuluvat
vaarallisiin jätteisiin.
- Mihin muualle voi tuulilaseja laittaa kuin sekajätteeseen, jos niitä tulee paljon?
Vastaus: Niiden poisvientiin voi tilata palvelun jätehuoltoyritykseltä. Tuulilasit
eivät sovellu lasinkeräykseen.
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5 Yhteenveto
Selvitys kattoi erityyppisiä autokorjaamoja ja –maalaamoja Oulun seudulta. Selvityksessä saatiin tietoa, mitä jätteitä yrityksissä syntyy, kuinka jätteitä käsitellään ja mistä
ympäristöasioista yrityksen olisi tarpeen saada lisätietoa.
Yritysten koko vaihteli 1-3 työntekijän yrityksistä kymmenien työntekijöiden yrityksiin.
Isoimmissa yrityksissä ympäristöasiat olivat paremmassa kunnossa kuin pienissä,
etenkin jos yritys noudatti jotakin ympäristöohjelmaa. Syynä tähän voi olla se, etteivät
pienet yritykset ole saaneet päivitettyä tietoa esim. uusimmista lainsäädännöistä.
Suurimmat puutteet olivat vaarallisten jätteiden säilytyksessä ja lajittelussa. Usein
jäteöljytynnyreitä säilytettiin ulkona paljaalla maalla, josta voi seurata öljyn vuotaminen maaperään. Monelta puuttui keskitetty vaarallisten jätteiden säilytys. Öljynsuodattimia, jotka ovat vaarallista jätettä, laitettiin metallijätteisiin. Sekajätteeseen
laitettiin vaarallisia jätteitä tai erilaisia vaarallisia jätteitä sekoitettiin keskenään, esim.
jarrunestettä ja jäteöljyä. Tämä vaikeuttaa vaarallisten jätteiden uusiokäyttöä. Vaarallisten jätteiden astioiden merkitsemisessä oli selvästi puutteita etenkin pienissä yrityksissä.
Hiekan- ja öljynerotinkaivojen sijaintia ei joskus tiedetty, koska yritys oli vasta muuttanut kiinteistöön. Samoin ei tiedetty erotinkaivojen tyhjennyksistä. Epäselvyyksiä oli
myös siitä, kenen vastuulla on erotinkaivojen tyhjennys, yrittäjällä vai kiinteistön omistajalla.
Vaarallisten jätteiden kirjanpito sekä hiekan- ja erotinkaivojen kirjanpito puuttuivat
monelta yritykseltä. Yritykset olivat säilyttäneet kuitit ja laskut verotusta varten, mutta
eivät tienneet, että kirjanpitoa tulee säilyttää jätehuoltoa valvovaa viranomaista varten.
Kaikki yritykset olivat liittyneet jätehuoltoon. Vaaralliset jätteet kävi hakemassa jätehuoltoyritys, jolla oli lupa kuljettaa ja käsitellä vaarallisia jätteitä. Vaaralliset jätteet
vietiin joskus kotitalouksille tarkoitettuun vaarallisten jätteiden keräyspaikkaan ilmaiseksi. Yritysten tulee aina maksaa vaarallisten jätteiden viennistä. Näille yrityksille
huomautettiin asiasta.

6 Jatkotoimet
Raportti lähetetään selvitykseen osallistuneille yrityksille. Muille alan yrityksille lähetetään autokorjaamoalan ympäristöohje, vaarallisten jätteiden kirjanpitolomake ja erotinkaivojen kirjanpitolomake.
Haukiputaan ja Yli-Iin alueelta kartoitetaan myös autokorjaamot ja selvitetään näiden
yritysten ympäristöasioiden hoidon tasoa.
Selvitys osoitti, että ohjeistukselle ympäristö- ja jäteasioista oli tarvetta. Oulun seudun ympäristötoimi on yhteydessä sellaisiin yrityksiin, joissa oli parannettavaa jätehuollossa tai jossakin muussa ympäristöasiassa. Autokorjaamoalan tarkastukset tulevat olemaan tulevaisuudessakin osa Oulun seudun ympäristötoimen valvontatyötä.
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Oulun seudun ympäristötoimi tekee yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa, jotta tilojen käyttötarkoituksen muutoksenhakukäsittelyssä huomioidaan esim. jätevesien
laadun ja määrien muutokset.
Internetistä osoitteesta www.ouka.fi/ymparisto > tiedotus, koulutus ja neuvonta > ohjeet määräykset löytyy lisää ohjeita ja määräyksiä eri aloilta, jotka yrittäjän kannattaa
käydä läpi. Myös neuvontaa saa Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajilta sekä Oulun Jätehuollosta.
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LIITE 1. Tarkastuksen kyselylomake autokorjaamoille
AUTOKORJAAMOALAN YRITYSTEN YMPÄRISTÖASIOIDEN
KARTOITUS
YRITYS
Nimi ja toimiala:__________________________________________________________
Yrityksen osoite:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________
Yhteyshenkilö ympäristöasioissa:
Nimi:
____________________________________________________________
Postiosoite: ____________________________________________________________
Puhelin:
____________________________________________________________
Sähköpostiosoite:
________________________________________________________________
Yleiskuvaus yrityksen toiminnasta:
Työntekijöitä:
___________________________________________________________________
Yritykseen kuuluvat eri toiminnot:
______________________________________________________________________
Onko eri toiminnoilla omat paikat, esim. autojen pesu, autojen maalaus, öljyjen vaihto:
_______________________________________________________________________
Onko korjauksen lisäksi hajottamo- tai purkamotoimintaa?
_______________________________________________________________________
VAARALLISET JÄTTEET (ongelmajätteet):
Pidetäänkö kertyneistä eri vaarallisista jätteistä (ongelmajätteistä) kirjaa niin, että siitä
käy ilmi jätteiden laatu, määrä ja se, mihin ne on kuljetettu? Onko vaarallisten jätteiden
kuljetuksesta siirtoasiakirjat? (Siirtoasiakirjojen säilytys 3 vuotta.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lajittelu:
Mitä vaarallisia jätteitä (ongelmajätteitä) syntyy yrityksessä, miten ne lajitellaan ja mihin
ne toimitetaan?
Vaaralliset jätteet:
(ongelmajätteet)
Moottoriöljyt
Hydrauliikka- ja vaihteistoöljyt
Kasvipohjaiset voiteluöljyt
Muut kirkkaat voiteluöljyt esim. mineraalipohjaiset
Kiinteä öljyjäte:
-suodattimet
-öljyiset rätit
-öljynimeytysaineet
-iskunvaimentimet

Määrä
kg/a

Lajittelu

Mihin astiaan tai paikkaan kerätään, mihin toimitetaan?
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Liuotinjäte
Eri liuottimet eri astioihin.
Jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet
Akut
Akkujen oikea säilytys tärkeää!
Huoltokemikaalit
Maalijäte, ym
SER
Loisteputket
Renkaat
Romuajoneuvot/KPL
Käytetäänkö yrityksessä osienpesussa liuotinpesukonetta tai kammiopesulaitetta?
Mihin eri jätteet laitetaan? (liuottimet, osienpesukoneiden sakat)
_______________________________________________________________________
Onko yrityksessä automaalaamoa? Mitä jätettä siitä syntyy ja mihin ne toimitetaan?
(hiekkapuhallusjäte, vesiverhomaalauskaappien jätemaalisakka, maalaamon ilmanvaihdon suodattimet, hartsi-, lakka-, liima-, massaus-, ja vahajäteastiat)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Onko yrityksessä kemikaaleille omaa, lukittavaa kaappia ja siellä kemikaaliohjeet?
______________________________________________________________________
Erotuskaivot:
Onko yrityksessä hiekan- ja öljynerotuskaivoa ja missä ne sijaitsee? (Hallissa, autonpesupaikalla, ulkona?)
_______________________________________________________________________
Tarkastetaanko ja tyhjennetäänkö erotuskaivot säännöllisesti?
______________________________________________________________________
Erotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjentämisestä tulee pitää kirjanpitoa. Milloin viimeksi
yritys on tarkastanut ja tyhjentänyt erotuskaivot? Minne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
MUUT JÄTTEET:
Onko kiinteistöllä oma sekajäteastia ja mikä yritys sen tyhjentää?
_______________________________________________________________________
Jos sekajätettä ei kerätä, mitä sille tehdään? Poltetaanko avopolttona tai lämmityskattilassa? Huom. Jäteöljyä ei saa polttaa lämmityskattilassa!
_______________________________________________________________________
Mitkä muut jätteet lajitellaan? (energiajae, paperi, pahvi, muovi)
_______________________________________________________________________
Mitä muuta jätettä yrityksellä syntyy ja mihin se viedään? (esim. metallijäte, tuulilasit,
puulavat)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
JÄTEVEDET:
Kuuluuko kiinteistö kunnalliseen jätevesiviemäriin? Jos ei, millainen jätevesiviemäröinti
kiinteistöllä on? (imeytys, umpikaivo)
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_______________________________________________________________________
Onko yrityksellä sosiaalitiloja? (wc, suihkut) ___________________________________
____________________________________________
Jos yrityksellä on ajoneuvopesua, onko tehty sopimusta pesuvesien johtamiseen viemäriin?
_______________________________________________________________________
Onko yrityksellä polttoaineen varastointia? (monta säiliötä, koko, ikä, tarkastukset, kilpi,
missä säiliö sijaitsee?)
_______________________________________________________________________
-Jokaiselle autokorjaamoalan yritykselle lähetetään myöhemmin tietoa autokorjaamoalan
jätehuollosta ja ympäristöasioista.
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LIITE 2. Tarkastuksen kyselylomake automaalaamoille

AUTOMAALAAMOJEN YMPÄRISTÖKARTOITUS
YRITYS
Nimi:___________________________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________________
Yhteyshenkilö ympäristöasioissa:
Nimi:___________________________________________________________________
Puhelin:________________________________________________________________
Sähköpostiosoite:_________________________________________________________
Yleiskuvaus yrityksen toiminnasta:
Työntekijöitä:______________________________
Yritykseen kuuluvat eri toiminnot:
_______________________________________________________________________
Onko eri toiminnoille omat paikat:
autojen maalaus:_________________________________________________________
hiekkapuhallus:_________________________________________________________
autojen pesu:____________________________________________________________
ONGELMAJÄTTEET (vaaralliset jätteet)
Ongelmajätekirjanpito? (säilytys 3 vuotta) Kuka hakee ongelmajätteet?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lajittelu:
Ongelmajätteet:
Liuotinjäte
Maalijäte, massausjäte,
ym
Huoltokemikaalit
Muut:
SER
Loisteputket

Määrä
kg/a

Lajittelu

Mihin astiaan tai paikkaan kerätään, mihin toimitetaan?

esim. renkaat, jäteöljyt, akut, kiinteä
öljyjäte.

Automaalaamon ilmanvaihtosuodattimet:
_______________________________________________________________________
Hiekkapuhallusjäte, paljonko muodostuu vuodessa?
_______________________________________________________________________
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Onko yrityksessä hiekan- ja öljynerotuskaivoja? Missä ne sijaitsee?
_______________________________________________________________________
Tarkastetaanko ja tyhjennetäänkö erottimet säännöllisesti? Kuka sen tekee?
_______________________________________________________________________
Onko erottimien tarkastuksista ja tyhjennyksistä pidetty kirjanpitoa?
_______________________________________________________________________
MUUT JÄTTEET
Sekajäte:_______________________________________________________________
Energiajae, paperi, pahvi, muovi ja biojäte?
_______________________________________________________________________
Renkaat, metallijäte, tuulilasit, puulavat:
_______________________________________________________________________
JÄTEVEDET
Kuuluuko kiinteistö kunnalliseen jätevesiviemäriin?
_______________________________________________________________________
Jos yrityksellä on autonpesua, onko tehty sopimus vesilaitoksen kanssa pesuvesien johtamisesta viemäriin?_____________________________________________________
MUUTA
Maalihuone?_____________________________________________________________
Lukittava kemikaalikaappi ja kemikaaliohjeet?__________________________________

Jätelaji

Jätemäärä

Toimituspaikka

Kuljetusyirtys

Toimituspäivä
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LIITE 3. Vaarallisten jätteiden kirjanpitolomake

Jätemäärä

Jätemäärä

Hiekanerottimen tyhjennys

Öljynerottimen tyhjennys

Toimituspaikka

Toimituspaikka

Kuljetusyirtys

Kuljetusyirtys

Toimituspäivä

Toimituspäivä
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LIITE 4. Erotinkaivojen kirjanpitolomake
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LIITE 5. Autokorjaamoalan ympäristöohje
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Oulun seudun ympäristötoimi
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