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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 toimialakohtaisin ympäristöselvityksin. Kesä-heinäkuussa 2005 toimialakohtainen ympäristöselvitys
tehtiin sähkö- ja elektroniikka-alan valmistaviin yrityksiin, joita on Oulun seudulla laaja kirjo sekä koon että valmistettavien tuotteiden suhteen. 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 elektroniikka-alalle
kesällä 1997, ja tänä vuonna otettiin elektroniikkayritysten lisäksi mukaan myös sähkölaitteita valmistavat ja kokoavat yritykset. Muissa seudun kunnissa selvityksiä ei ole aiemmin
laajemmin tehty, mutta yksittäisissä yrityksissä on käyty tarkastuskäynneillä.

Selvityksen käytännön toteutuksesta vastasi ympäristönsuojeluharjoittelija Marja Talasniemi sekä tulosten tarkastelusta ja raportoinnista ympäristönsuojeluharjoittelija Marja
Heikkinen. Työn ohjasi ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti. Ympäristösuojeluharjoittelija Sanna Niskanen avusti joiltain osin selvityksen tekemisessä.

2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET
Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisyn yleislaki. Jätteiden synnyn ja
haitallisten vaikutusten ehkäisy ovat osa sen tavoitteista. Ympäristönsuojelulaissa säädellään myös ympäristölupamenettelystä. 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.
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Kaikilla Oulun seudun kunnilla on myös omat jätehuoltomääräyksensä, ja Oulun kaupungilla sekä Kiimingillä on omat ympäristönsuojeiumääräyksensä. Näiliä määräyksillä ohjataan
jätehuollon käytännön toteutusta ja ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä vähennetään pilaantumisesta aiheutuvia haittoja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Jätelaissa todetaan, että kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy
mahdollisimman vähän. Jätteet täytyy käsitellä hallitusti eikä erityyppisiä jätteitä saa sekoittaa keskenään. Kunnaliisissa jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan yritykset lajittelemaan ainakin kaikki paperijäte, ja mikäli pahvia, lasia ja/tai puujätettä syntyy yli 20 kiloa
viikossa, tulee se iajitella. Metallijäte tuiee 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. Ongelmajätteet on toimitettava asianmukaiseen keräily- tai käsittelypaikkaan vähintään kerran vuodessa. Lisäksi ongelmajätteistä on
pidettävä kirjaa, josta käy ilmi niiden määrä, laatu ja se, mihin jäte on kuljetettu.

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

Kemikaalien käsittelyä ja varastointia puolestaan 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 ongeimajätteet: tilassa, jossa on riittävät suojakourut tai -altaat tai suojakynnykset kemikaalien leviämisen estämiseksi. Varas-

tointipaikalla ei saa olla viemäriin johtavia lattiakaivoja ilman asianmukaisia suojuksia.
Mahdollisessa vaaratilanteessa 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 aakkosellista kemi kaali luetteloa. Työntekijöiden saa-
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tavilla on oltava ajan tasalla oleva käyttöturvallisuustiedote kaikista käytettävistä kemikaaleista.

Sähkö- ja elektroniikka-alan keskeiset ympäristökysymykset liittyvät pääosin jätteiden käsittelyyn, kemikaalien käyttöön ja varastointiin. Alan yrityksissä ei nykyisin synny juurikaan
melua tai päästöjä ilmaan. Normaalitoiminnassa ei aiheudu myöskään päästöjä maaperään. Prosessijätevesiä alan yrityksistä syntyy lähinnä vain piirilevytuotannosta ja pintakäsittelystä. Piirilevytuotannon ja pintakäsittelyn ympäristöriskit ja vaikutukset ovat muutoinkin laajemmat kuin alalla yleensä. Näin ollen ne ovatkin ympäristönsuojelulain mukaan
ympäristölupavelvollista toimintaa.

Sähkö- ja elektroniikka-alalla syntyy yleisesti ottaen suhteellisen vähän jätettä, mutta jätteen määrä riippuu paljon yrityksestä. Pakkausmateriaalia jää jätteeksi paljon yrityksillä,
joille tulee, ja joilta lähtee paljon tavaraa. Toisaalta monet yritykset käyttävät käyttökelpoisen pakkausmateriaalin uudelleen asiakkaalle lähteviin pakkauksiin. Paperia syntyy paljon lähinnä yrityksillä, jotka myös suunnittelevat tuotteita. Ongelmajätteistä paristoja ja
loisteputkia tulee käytännössä jokaisella yrityksellä ja myös pienehköt määrät jäteöljyä
ovat yleisiä. Tyypillisiä ongelmajätteitä sähkö- ja elektroniikka-alalla ovat tina-, tinalyijy- ja
juotospastajäte, piirilevyt, komponentit, hybridit, leikkuunesteet, liuottimet, maali-, Iiimaja lakkajätteet sekä kemikaaiiastiat ja elektroniikkaromu. Ympäristönäkökohdat on alettu
yrityksissä ottaa yhä paremmin huomioon, ja suurin osa ongelmajätteistä päätyy asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

3 SELVITYKSEN TOTEUTUS
Ympäristöselvitys tehtiin kesä-heinäkuussa 2005. Kyselylomake (liite 1) lähetettiin 71 sähkö- ja elektroniikka-alan valmistavaan yritykseen ja 12 niistä tehtiin lisäksi tarkastuskäynti.
Yritykset valittiin teoksesta Ouluseudun yritys- ja toimipaikkaluettelo 2004 (Tilastokeskus)
seuraavien otsikoiden alta:
-Tietokoneiden, muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus
-Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
-Valaistuslaitteiden ja sähkölamppujen valmistus
-Muiden sähkölaitteiden valmistus ajoneuvoja varten
-Muualla luokittelemattomien sähkölaitteiden valmistus
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-Elektronisten piirien yms. valmistus
-Televisio- ja radiolähettimien sekä lankapuhelin- ja lennätinlaitteiden valmistus
-Televisio- ja radiovastaanottimien, äänen- ja kuvantallennus- ja -toistolaitteiden valmistus
-Lääkintäkojeiden, kirurgisten kojeiden sekä ortopediavälineiden valmistus
-Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden valmistus
Selvityksestä jätettiin pois neljä yritystä, joilla on ympäristölupa. Näiden yritysten toimialaan kuuluu piirilevyjen valmistusta ja pinta käsittelyä ja niitä valvotaan ympäristölupavelvollisten laitosten valvonnan yhteydessä.

Kyselyn palautti asianmukaisesti täytettynä yhteensä 33 yritystä eli 46 % kaikista kyselyssä mukana olleista yrityksistä. Osa vastauksista palautettiin postitse ja osa saatiin tarkastuskäynneillä. Tarkastuskäynneillä yrityksen edustajat esittelivät paikan toimintaa ja vastasivat ympäristökyselyyn tai tarkensivat sen vastauksia. Ympäristötarkastuksiin suhtauduttiin yrityksissä asiallisesti. Seitsemän yritystä ilmoitti jättävänsä vastaamatta kyselyyn, koska ne ovat joko lopettaneet toimintansa, ovat pelkkiä hallinnointiyhtiöitä (ei tuotannollista
toimintaa) tai toimivat jonkin muun yrityksen tiloissa ja ostavat jätepalvelut muualta.

Tuloksia on tarkasteltu niiden 33 yritysten osalta, jotka palauttivat kyselyn asianmukaisesti
täytettynä, ja joista osaan tehtiin myös tarkastuskäynti.

4 SELVITYKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
4.1 Jätehuolto
Kyselyssä tiedusteltiin, mitä jätteitä yrityksen toiminnassa syntyy ja kuinka paljon. Lisäksi
kysyttiin jätehuollon järjestämisestä sekä ongelmajätteiden säilytyksestä ja kirjanpidosta.

Yleensä ottaen hyöty- ja ongelmajätteet lajiteIlaan ja kierrätetään kohtalaisesti sähkö- ja
elektroniikka-alan yrityksissä (taulukko 1). Kyselyyn vastanneista ainoastaan kahdessa yrityksessä hyötyjätteitä ei kierrätetä lainkaan vaan kaikki jäte menee sekajätteeseen. Metallijäte, kuten alumiini ja jalometallit, kierrätetään tehokkaasti useimmissa yrityksissä. Lajiteltu metalli toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaisiin jätteenkäsittelylaitoksiin. Hyötyjätteistä toiseksi eniten kierrätetään paperia ja pahvia, joita myös tuotetaan yrityksissä suhteellisen paljon. Yrityksissä syntyvä puujäte käytetään uudelleen tai annetaan työntekijöille
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polttopuuksi. Sen sijaan vain muutamilla yrityksillä on omat jäteastiansa biojätteelle, lasille, muoville ja keräyskartongille. Tähän saattaa vaikuttaa kyseisten jätteiden pieni tuotto
yrityksissä, jolloin jätehuoltomääräystenkään mukaan niitä ei tarvitse lajitella erikseen. Todennäköisesti myös yritysten koko vaikuttaa hyötyjätteen kierrätykseen. Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä enemmän tuotetaan jätettä ja sitä enemmän on tarvetta kierrätykselle. Kuudessa yrityksessä kaikki hyötyjäte kierrätetään keräyskartonkia ja lasia lukuun
ottamatta. Muutamissa yrityksissä on energiajae-astia, johon menevät paperit, pahvit, osa
muoveista ja pienehköt puutavarat. Yhtä yritystä lukuun ottamatta jäteastiat on merkitty
asianmukaisesti.

Taulukko 1. Hyötyjätteiden lajittelu (Olo-osuus kaikista kyselyyn vastanneista, 33 kpl).

Hyötyjätteet

yrityksistä lajittelee (%)

Paperi

70

Pahvi ja ruskea voimapaperi

67

Keräyskartonki

9

Muovi

42

Metalli

58

Lasi

3

Biojäte

21

Puu

18

..

Yleisimpiä ongelmajätteeksi luokiteltavia jätteitä elektroniikka-alan yrityksissä ovat kyselyn
mukaan piiri levyt ja muut komponentit, hybridit, akut ja paristot, loisteputket, tinalyijyjäte,
pesuliotinjäte, jäteöljy, Iiima- ja lakkajäte, sekä johtimet ja kaapelit, joita tuotetaan vaihtelevia määriä yrityksen tuotantosuunnasta riippuen. Ongelmajätteitä syntyy 27 yrityksessä, joissa ne kerätään omiin säilytystiloihin. Kaikissa vastauksissa ei mainittu, varastoidaanko ongelmajätteet lukitussa tilassa. Kaikissa 27 yrityksessä ongelmajätteeksi luokiteltavia jätteitä kerätään, lajiteIlaan ja toimitetaan ongelmajätteenkäsittelyyn tehokkaasti
(esim. Ekokem, Kuusakoski Oy). Tarkastuskäyntien yhteydessä huomautettavaa löytyi siitä, että monissa yrityksissä komponenttijätteitä ei laiteta ongelmajätteeseen, kuten pitäisi.

Taulukosta 2 käy ilmi se, miten kyselyyn vastanneet yritykset huolehtivat jätteiden varastoinnista ja seurannasta (kirjanpito). Taulukon perusteella voidaan sanoa, että niin yritys-
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ten nestemäisten ongelmajätteiden varastoinnissa kuin jätekirjanpidossakln on puutteita.
Yrityksissä jäteasioista vastaavien henkilöiden nimeämisestä ja ongelmajätevarastojen tarkastuksista on sen sijaan huolehdittu paremmin. Suurehko vastaamatta jätettyjen kohtien
määrä voi johtua siitä, ettei yrityksessä tuoteta isompia määriä ongelmajätteitä tai muista
mahdollisista syistä.

Taulukko 2. Jätteiden varastointi ja seuranta (%-osuus kaikista kyselyyn vastanneista).
Kysymys
Kyllä kpl Ei
kpl Ei vastausta
(%)
(%)
ko. kysymykseen kpl (%)
4.5ijaitsevatko nestemäiset ongelmajätteet tiiviisti suljetussa astiassa, tiivispohjaisella, reunakorokkein varustetul5 (15)
4 (12)
24 (73)
la alustalla/valuma-altaassa?

5.Tarkastetaanko ongelmajätevarastot määräajoin?

10 (30)

3 (9)

20 (61)

6.0nko jäteastioista vastaavaa henkilöä/henkilöitä nimettv?
7.0nko yrityksellä olemassa ongelmajätekirjanpitoa?

11 (33)

8 (24)

14 (42)

8 (24)

10 (30)

15 (45)

8.Pldetäänkö muista jätteistä kirjaa?

9 (27)

12 (36)

12 (36)

4.2 Kemikaalit

Kemikaalien osalta kyselyssä tiedusteltiin yritysten vaarallisten kemikaalien käyttöä, varastointia, valvontaa ja turvallisuusasioita. 11 (33% kaikista vastanneista) kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoittaa käyttävänsä kemikaaleja, muissa yrityksissä vaaralliseksi luokiteltavia kemikaaleja käytetään joko hyvin vähän tai ei ollenkaan. Sähkö- ja elektroniikkaalaIla käytetään monenlaisia haitallisia, syövyttäviä sekä helposti syttyviä, lähinnä nestemäisiä kemikaaleja. Myrkylliseksi luokiteltavia kemikaaleja käytetään vähän. Käytettävät
kemikaalit ja niiden määrät riippuvat paljolti yrityksen toimialasta ja tuotannosta. Eniten
kemikaaleja käytetään sähkö- ja elektroniikkatuotteita valmistavissa yrityksissä. Yleisesti
käytettäviä kemikaaleja ovat esimerkiksi voimakkaat puhdistusaineet (asetoni, isopropano-

Ii), erilaiset väriaineet ja maalit, liimat, lakat, juoksutteet sekä erilaiset juotosaineet (esim.
juotospasta ja juotelangat).

Kemikaaleja varastoidaan vaihtelevasti. Kolmessa yrityksessä kemikaaleille on varattu
omat varastotilansa, joissa on valuma-allas. Kolmessa yrityksessä kemikaaleja pidetään
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niille varatussa kaapissa/vetokaapissa. Muissa yrityksissä kemikaaleille ei sen sijaan ole
varattuna omia säilytystiloja.

Taulukosta 3 voidaan nähdä muun muassa kuinka yritykset varastoivat kemikaaleja, miten
niitä valvotaan ja miten vahinkotilanteita varten on varustauduttu. Monissa yrityksissä kemikaaleille ei ole omaa varastotilaansa, eivätkä tilat ole aina valvottuja tai lukittuja. Kaikissa yrityksissä keskenään reagoivia kemikaaleja ei myöskään ole varastoitu erillään toisistaan. Kemikaalivarastojen ominaisuudet, kuten lattian tiiviys ja riittävä ilmastointi, näyttäisivät olevan kunnossa useimmissa yrityksissä. Suurimmassa osassa yrityksistä käyttöturvallisuustiedotteet käytettävistä kemikaaleista ovat työntekijöiden saatavilla, sen sijaan
monissa yrityksissä ei ole ajan tasalla olevaa luetteloa käytössä olevista kemikaaleista, eikä
myöskään kemikaaleista vastaavaa henkilöä. Kemikaalivarastoja näytettäisiin kuitenkin
tarkastettavan melko hyvin määräajoin ja säilytysastioissa ja varastoissa on useimmiten
asianmukaiset varoitus- ja turva merkinnät. Vain pienellä osalla yrityksistä ei ole vahinkotiianteita varten tarvittavia välineitä. Suuri vastaamatta jääneiden kohtien määrä voi johtua
siitä, että yrityksessä ei käytetä kemikaaleja tai mahdollisesta muusta syystä.
Taulukko 3. Kemikaalien varastointi, valvonta ja turvallisuusasiat (%-osuus kaikista
kyselyyn vastanneista).
Kysymys
kpl Ei vastausta
Kyllä
kpl Ei
(%)
(%)
ko. kysymykseen kpl (%)
11. Ovatko keskenään reagoivat kemikaalit varastoitu
6 (18)
3 ( 9)
24 (72)
erikseen?
12. Onko kemikaaleille erillistä varastoa/varastotilaa?
5 (15)
7 (21)
21 (64)
13. Onko kemikaalivarasto lukittu tai muuten valvottu?
14. Onko kemikaalivaraston lattia tiivis (ei lattiakaivoja,
Iiotka vhtevdessä viemäriin)?
15. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmanvaihto?
16. Onko säilytysastioissa ja varastossa asianmukaiset
varoitus- ia turvamerkinnät?
17. Onko vahinkotilanteita varten saatavilla tarvittavia
välineitä imevtvsaineita, suoiaimia ine.?
18. Onko käytössä olevista kemikaaleista ajan tasalla
oleva aakkosellinen kemikaaliluettelo?
19. Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytettävistä kemikaaleista työntekijöiden saatavilla ja ajan tasalla?
20. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?
21. Tarkastetaanko kemikaalivarastot määräajoin?

6 (18)

4 (12)

23 (70)

9 (27)

2 (6)

22 (67)

8 (24)

3 (9)

22 (67)

9 (27)

1 (3)

23 (70)

8 (24)

3 (9)

22 (67)

8 (24)

4 (12)

21 (64)

11 (33)

2 (6)

20 (61)

8 (24)

7 (21)

18 (55)

9 (27)

2 (6)

22 (67)
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4.3 Jätevedet
Sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksissä syntyvä jätevesi on yleensä tavanomaista saniteetti- ja talousvettä. Lisäksi muutamissa yrityksissä syntyy pieniä määriä lauhdevettä ja liuottimia sekä erilaisia pesuaineita sisältäviä jätevesiä. Normaalista poikkeavia jätevesiä syntyy
kahdessa yrityksessä ja vedet johdetaan yleiseen viemäriverkostoon. Kummassakin tapauksessa viemärilaitoksen kanssa on tehty sopimus normaalista poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin. Lisäksi näissä yrityksissä jätevettä analysoidaan säännöllisesti. Haitallisten aineiden pitoisuudet ja määrät ovat olleet melko pieniä.

4.4 Muut ympäristöhaitat
Sähkö- ja elektroniikka-alalla muita ympäristöhaittoja (päästöt ilmaan ja maaperään, melu
ja tärinä) on vähän. Ainoastaan neljä yritystä ilmoitti tuotannostaan tulevan vähäisiä määriä päästöjä ilmaan. Ilmaan pääsee lähinnä juotos- ja liuotinhöyryjä sekä maali- ja sakkapölyä. Näitä päästöjä pyritään ehkäisemään/vähentämään esimerkiksi erilaisilla suodattimilla. Muista ympäristöhaitoista ei vastauksissa ollut mainintoja.

4.5 Ympäristöasioiden koulutus ja ohjeistus
Kyselyssä tiedusteltiin myös yritysten ympäristöasioiden koulutus- ja ohjeistustilanteesta.
Noin joka kolmannella kyselyyn vastanneista yrityksistä näyttäisi olevan kirjallista ohjeistusta jätteiden lajittelusta ym. (taulukko 4). Kemikaalien käsittelyn/varastoinnin osalta ohjeistusta näyttäisi olevan yhtä paljon, kuten myös toiminnasta vahinkotilanteissa.

Taulukko 4. Yritysten kirjallinen ohjeistus ympäristöasioissa (Olo-osuus kaikista kyseIvvn vastanneista).
26. Onko kirjallista ohjeistusta ...

Kyllä kpl (%) Ei kpl (%)

Suunnitteilla
kpl (%)

Ei vastausta ko.
kysymykseen
kpl (%)

- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta, merkitsemisestä ja käsittelystä?

11 (33)

9 (27)

2 (6)

11 (33)

- kemikaalien käsittelystä/varastoinnista?

12 (36)

7 (21)

1 (3)

13 (39)

- toiminnasta vahinkotilanteissa?

12 (36)

7 (21)

2 (6)

12 (36)
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Lähes puolella vastanneista yrityksistä on annettu tai on suunnitteilla koulutusta henkilöstölie jätteiden lajittelusta sekä kemikaalien käsittelystä (taulukko 5). Monissa yrityksissä
uusia työntekijöitä opastetaan suullisesti jätteiden ja ongelmajätteiden käsittelyssä sekä
tuotteiden ympäristöystävällisemmässä suunnittelussa (asiakkaiden vaatimukset ympäristöystävällisemmistä tuotteista). Joillakin yrityksillä on työohjeisiin sisältyviä kierrätysohjeita. Muutamissa yrityksissä järjestetään säännöllisesti ympäristöasioihin liittyvää koulutusta.
Henkilöstön koulutus vahinkotilanteiden varalle on melko vähäistä.
Taulukko S. Yritysten henkilöstön koulutus ympäristöasioissa (%-osuus kaikista kyseIvvn vastanneista),
Suunnitteilla
27. Onko henkilöstöä koulutettu ...
Kyllä kpl
Ei vasta usta
Ei kpi
(%)
kpl (%)
ko. kysy(%)
mykseen kpl
1(%)
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistami6 (18)
2 (6)
15 (45)
10 (30)
seen, lajitteluun, merkitsemiseen ja käsittelyyn?
- kemikaalien käsittelyyn/varastointiin?
12 (36)
7 (21)
2 (6)
12 (36)
- toimintaan vahinkotilanteissa?

10 (30)

8 (24)

4 (12)

11 (33)

4.6 Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristötietoisuus
Vastausten perusteella 11 yrityksessä on asetettu selviä tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi. Tavoitteina ovat ympäristöohjeimien ja laatujärjestelmien sertifiointi ja auditointi, jätteen synnyn vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen sekä energian ja raaka-aineiden säästäminen (esim. pakkausmateriaalien vähentäminen).
Muutamissa yrityksissä suunnitellaan myös ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen järjestämistä. Ostajien toiveet tuotteiden kehittämisestä entistä ympäristöystävällisimmiksi ohjailevat monien yritysten ympäristöasioiden hoitoa ja päämääriä.

Noin puolella sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksistä on/on suunnitteilla laatujärjestelmän
sertifiointi (ISO 9001) (taulukko 6). Ympäristöjärjestelmiä (ISO 14001) sen sijaan ei olla
sertifioitu yhtä paljon, vaikka monessa yrityksessä tällainen on kuitenkin suunnitteilla.
Muutamat yritykset mainitsevat luopuneensa laatu/ympäristöjärjestelmän sertifioinnista,
koska asiakkaiden taholta sitä ei olla vaadittu tai sitä ei olla koettu muuten tarpeelliseksi.
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Taulukko 6. Yritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmät (Olo-osuus kaikista kyselyyn vastanneista).

29. Onko yrityksessänne käytössä ...

Kyllä kpl
(%)

Ei kpl
(%)

Suunnitteilla
kpl (%)

Ei vastausta
ko. kysymykseen kpl (%)

- laatujärjestelmä?

15 (45)

8 (24)

3 (9)

7 (21)

- ympäristöjärjestelmä?

6 (18)

14 (42)

7 (21)

6 (18)

Noin kaksi kolmesta sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksestä kiinnittää huomiota jätteiden
määrän ja veden kulutuksen vähentämiseen sekä ympäristöystävällisiin hankintoihin (taulukko 7). Sen sijaan veden kulutuksen vähentämiseen näytettäisiin panostavan vähemmän. Syyksi tähän mainitaan veden kulutuksen vähentämisen olevan vaikeaa tuotannossa.
Ympäristöystävällisissä hankinnoissa mainitaan ongelmaksi kyseisten tuotteiden kalliimpi
hinta.

Taulukko 7. Ympäristöstä huolehtiminen yrityksissä (Ofo-osuus kaikista kyselyyn vastanneista ).
30. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomio- KylIä kpl (%)
Ei kpl (%)
Ei vastausta
ko. kysymykta ...
seen kpl (%)
- jätteiden määrän vähentämiseen?
24 (73)
3 (9)
6 (18)

- energian kulutuksen vähentämiseen?

21 (64)

5 (15)

7 (21)

- veden kulutuksen vähentämiseen?

12 (36)

14 (42)

7 (21)

- ympäristöystävällisiin hankintoihin?

23 (70)

3 (9)

7 (21)

5 JATKOTOIMET
Selvityksen yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä yhteensä 12 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 12 yritykseen. Lisäksi kaikkiin selvityksessä mukana olleisiin sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksiin on lähetetty selvityksen yhteydessä laaditut ympäristönsuojeluohjeet (liite 2), ohjeita ongelmajätteiden käsittelyyn sekä yhteenveto selvityksen tuloksista.
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6 YHTEENVETO
Ympäristöasioiden hoidon tasoa Oulun seudun sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksissä voidaan pitää tämän selvityksen perusteella melko hyvänä. Selvityksen perusteella voidaan
todeta myös, että eri yritysten välillä näyttäisi olevan melko suuria eroja ympäristöasioiden
hoidossa. Yleistäen voidaan todeta, että suuremmissa yrityksissä ympäristönäkökohdat on
otettu paremmin huomioon. Tämä voi johtua siitä, että suuremmilla yrityksillä on enemmän resursseja ja myös velvoitteita huomioida ympäristöasioita. Jatkossa myös pienten
yritysten tulisi panostaa enemmän ympäristöasioiden hoitoon. Puutteita löytyy toki myös
suurista yrityksistä. Positiivista on se, että monissa yrityksissä on suunnitteilla ympäristöasioiden parantaminen ainakin jollakin tavalla.

Hyötyjätteitä kierrätetään yrityksissä melko hyvin, mutta parannettavaa on vielä esimerkiksi paperin ja muovin osalta. Ongelmajätteet kerätään yleisesti ottaen hyvin, tosin piirilevyjen ja muiden komponenttien keräyksen osalta löytyy puutteita joissakin yrityksissä. Jätteisiin liittyvään kirjanpitoon, ongelmajätteiden ja kemikaalien varastointiin sekä jätehuoltojärjestelyjen ja kemikaalien käytön ohjeistuksiin tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Lisäksi henkilöstön koulutusta ja ohjeistusta vahinkotilanteiden varalle on melko
vähän.

Verrattaessa tämän selvityksen tuloksia aikaisempaan, vuonna 1997 Oulussa tehtyyn
elektroniikka-alan selvitykseen, voidaan sanoa, että merkittäviä parannuksia ympäristöasioiden hoidossa ei ole tapahtunut. Yritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa
sekä ympäristöasioista huolehtimisessa on tapahtunut jonkin verran edistystä. Sen sijaan
esimerkiksi jätteiden kierrätyksessä ja ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen ja ohjeistuksen järjestämisessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-ALAN YMPÄRISTÖKYSELY 2005
YRITYS
Yrityksen nimi

_

Toimiala/lyhyt kuvaus toiminnasta

Osoite
Työntekijöiden lukumöörö

_

YHTEYSHENKILÖ
ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi

Puhelin

_

JÄTTEET
1. -

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

2. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

kyllä 0

eiO

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?

LIITE 1
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KEMIKAALIT
9. - Mitä vaaralliseksi luokiteltuja (varoitusmerkki päällys merkinnöissä) kemikaaleja käytetään ja
varastoidaan suurimpia määriä?
- Arvio vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien suurimmasta kerrallaan varastoituna ja käytössä
olevista kokonaismääristä ryhmittäin
Vastaukset liitteeseen 2
10. Miten kemikaalit on varastoitu?

11. Ovatko keskenään reagoivat kemikaalit varastoitu erikseen?

kyllä 0

eiO

12. Onko kemikaaleille erillistä varastoa/varastotilaa?

kyllä 0

eiO

13. Onko kemikaalivarasto lukittu tai muuten valvottu?

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

15. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmonvaihto?

kyllä 0

eiO

16. Onko säilytysastioissa ja varastosso asianmukaiset varoitus- jo turvamerkinnät?

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

20. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?

kyllä 0

eiO

21. Tarkastetaanko kemikoalivarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

JÄTEVEDET
22. Millaisia jätevesiä toiminnassa syntyy?
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23. Johdetaanko yleiseen viemäriin normaaleista soniteettivesistä poikkeavia jätevesiä? Huomioi
myös pienet määrät.

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

ei 0

MUUT YMPÄRISTÖHAITAT

25. Aiheutuuk%nko toiminnasta aiheutunut
- päästöjä ilmaan

kyllä 0

ei D. jos on niin mitä/mistä aiheutuvao?

- päästöjä maaperään

kyllä 0

ei D. jos on niin mitä/mistä aiheutuvao?

- melua

kyllä 0

ei D. jos on niin mitä/mistä aiheutuvaa?

- tärinää

kyllä 0

ei D. jos on niin mitä/mistä aiheutuvaa?

YMPÄRISTÖASIOIDEN KOULUTUS JA OHJEISTUS

26. Onko kirjallista ohjeistusta
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistomisesto.
lajittelusta. merkitsemisestä jo käsittelystä
- kemikaalien käsittelystä/Varastoinnista
- toiminnasta vahinkotilanteissa
- muista ympäristöasioista? Mistä?

27. Onko henkilöstöä koulutettu
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamiseen.
lajitteluun. merkitsemiseen ja käsittelyyn
- kemikaalien käsittelyyn/Varastointiin
- toimintaan vahinkotilanteissa
- muissa ympäristöasioissa? Missä?

kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0

ei 0
ei 0
ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

ei 0
ei 0
ei 0
ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0
suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

0
0
0
0

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

28. Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi? Millaisia?
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29. Onko yrityksessänne käytössä
-laatujärjestelmä
-ympäristöjärjestelmä

kyllä 0 eiD
kyllä 0 ei 0

30. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomiota

- jätteiden määrän vähentämiseen?
- energian kulutuksen vähentämiseen?
- veden kulutuksen vähentämiseen?
- ympäristöystävällisiin hankintoihin?

-/ - 2005

kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0

vastaajan allekirjoitus

nimen selvennys

ei 0
ei 0
ei 0
ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

LIITE 2
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YMPÄRISTÖTIETOA
SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKA-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 ja toissijaisesti energiana.
Käytännön keinoja jätteen määrän vähentämiseen:
raaka-aineen ja energian tehokas käyttö
kierrätysmateriaalien käyttö
kertakäyttöisten tuotteiden välttäminen
uudelleenkäytettävät 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 sähkö- ja elektroniikka-alalla syntyviä hyötykäyttökelpoisia jätteitä ovat esimerkiksi:
- jalometallit

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.
Sähkö- ja elektroniikka-alalla syntyviä ongelmajätteitä ovat esimerkiksi:
piirilevyt
komponentit
hybridit
tinalyijyjäte
tinajäte
juotospasta
jäteöljy
akut ja paristot
loisteputket
leikkuunesteet
liuottimet
maali-, Iiima- ja lakkajätteet
kemikaaliastiat
elektroniikkaromu
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. 08-55843970, Iisalmen
Keräysöljy, puh. 0107551 900 ja RS-ympäristöhuolto, puh. 040-5143005.
Lisätietoa jätteiden lajittelusta, ongelmajätteistä, ym:
Oulun seudun ympäristövirasto, ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti, puh. 0855846764, e-mail: heinLiinatti@ouka.fi.
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/suojelu/jate.html
Oulun Jätehuolto, palvelupäällikkö/neuvoja Ilona Suppanen, puh. 08-55843961,
e-mail: ilona.suppanen@ouka.fi , http://www.oulu.ouka.fi/jatehuolto/
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, neuvonta puh. 08-315 8300,
www.ymparisto.fi --+ Yritykset ja yhteisöt
Ekokem, www.ekokem.fi

--+

Jäteasiat

-1
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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. Sähkö- ja elektroniikka-alalla syntyviä poikkeavia jätevesiä ovat lähinnä liuottimia
tai erilaisia pesuaineita sisältävät pesuvedet.
Lisätietoja jätevesiasioista:
Oulun Vesi, asiakaspalvelu ja neuvonta, Teija Pulkkinen puh. 08-55843800, 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.
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
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.
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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!
Sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksissä on käytössä kemikaaleja, jotka ovat palavia, ympäristölle vaarallisia tai aiheuttavat erilaisia terveyshaittoja. Kemikaaleista saa nopeasti
tietoa niiden käyttöturvallisuustiedotteista ja pakkausmerkinnöistä.

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

Oulun seudun ympäristöviraston raportteja:
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005
5/2005

1

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