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YMPÄRISTÖVIRASTO TEKI KYSELYN
Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti keväällä 1996 Oulussa
toimivien auto- ja korjaamoalan yritysten ympäristöasioiden hoitoa
asiakyselyllä. Ympäristölautakunta ja sen alainen ympäristövirasto
valvoo mm. jäte-, melu-, kemikaali- ja ilmansuojelulakien määräysten noudattamista. Kysely on eräs valvonnan muoto ja sillä saatua
tietoa voidaan käyttää hyödyksi viranomaisvalvonnassa.
Kyse1y1lä haluttiin kiinnittää yrittäjien huomiota ympäristöasioiden hyvään hoitoon. Lisäksi kysymysten oli tarkoitus toimia alkuna
ja runkona kehitettäessä yrityksen ympäristöasioiden hoidon toimintasuunnitelmaa.

KYSELYN TULOKSET
Oulussa toimiville auto- ja korjaamoalan yrittäjille lähetettiin
vuoden 1996 helmikuussa kysely toimipaikan ympäristöasioiden hoidosta. Kysely lähetettiin 157 yritykseen, joista määräaikaan mennessä palautti vastauksen 64 auto- ja korjaamoalan yritystä. Vastausprosentti oli 41.
Kyselyyn vastanneet toimipaikat olivat pääasiassa
*autohuoltoliikkeitä
*autokorjaamoita
*autopurkaamoita
*huoltoasemia
*konehuoltoliikkeitä ja
*kuljetusliikkeitä.
Kyselyyn vastanneista 2/3 ilmoittl tekevänsä huolto- ja korjaustöitä sekä pesevänsä autoja tai autonosia.
Toimipaikoista
*69 %
*11 %
*67 %
*33 %
*77 %
*17 %
* 8 %
*14 %

tekee
tekee
tekee
myy
pesee
tekee
tekee
tekee

korjaustöitä
purkutöitä
huoltotöitä
autokemikaaleja
autoja tai auton osia
maalaustöitä
romutustöitä
muita töitä (hitsaus-, peltityöt mm.).

Suurimmassa osassa (73 %) toimipaikkoja yritys itse toteuttaa n11den kiinteistönhoidon. Toimipaikoista 17 % on ulkopuolisen kiinteistönhoitoyrityksen huollossa ja lopun 10 %:n kiinteistönhoidosta
vastaa vuokranantaja.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöasioiden hoito
Toimipaikoista 16 % katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja naapurustoon tai ympäristöön. Haittoina nousivat esille lähinnä melu,
pakokaasupäästöt sekä päästöt ilmaan ja vesiin.
Kysymykseen "Onko yrityksessänne kiinnitetty huomiota ympäristöasioiden hoitoon tai onko tarkoitus parantaa ympäristöasioiden hoitoa pitkällä aikavälilä?" 60 % toimipaikoista ilmoitti kiinnittäneensä huomiota ympäristöasioiden hoitoon. Suurin osa näistä oli
parhaillaan parantamassa ympäristöasioidensa hoitoa. 2/3 toimipaikoista ilmoitti pitävänsä lähiympäristönsä siistinä, sillä sen katsottiin vaikuttavan positiivisesti toimipaikan yrityskuvaan. Neljällä toimipaikalla (6 %) kyselyyn vastanneista oli noudatettavana
jo valmis ympäristöohjelma tai laatukäsikirja, jossa oli ympäristöohjelma.
Jätehuolto
Toimipaikassa muodostuvien jätteiden laatua selvitettiin ympäristöviraston laatiman jäteluettelon avulla. Samalla kysyttiin, mihin
jätteet viedään. Jäteluetteloon oli koottu yleisimmät auto- ja korjaamoala11a muodostuvat öljyiset ongelmajätteet, muut ongelmajätteet sekä muut jätteet käsittäen mm. alalle tyypillisiä hyötyjätteitä.
Seuraavassa on esitetty osa jätehuoltoa koskevista kysymyksistä ja
toiminnanharjoittajien antamien vastausten osuudet:
KYLLÄ

EI

1. Onko nimetty henkilö, joka vastaa jätteistä ja niiden toimittamisesta eteenpäin?

88 %

12 %

2. Onko ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?

61 %

39 %

3. Onko jäteastiat merkitty jätteiden sekoittumisen ehkäisemiseksi?

81 %

19 %

4. Onko henkilöstöä opastettu jätteiden ja kemikaalien käsittelyssä?

67 %

33 %

5. Onko suunnitelmia jätteiden maaran vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi?

33 %

67 %

Suurin osa auto- ja korjaamoalan toiminnasta on sellaista, että
siitä syntyy ongelmajätettä. Kyselyyn vastanneista 92 % ilmoitti
toiminnastaan syntyvän ongelmajätettä ja näistä noin puolet ilmoitti pitävänsä ongelmajätekirjanpitoa. Ongelmajätteen poiskuljettaneen yrityksen antama rahtikirja toimi osalla toiminnanharjoittajia ongelmajätekirjanpitona.
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Jätelain (1072/1993) mukaan
mm. "ongelmajätteen tuottajan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn, varastoidun tai välivarastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta myös sen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä ku1jetus- ja hyödyntämis- tai
käsittelytavasta";
"jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ja ongelmajätteen ammattimaiseen keräämistoimintaan sekä asetuksella tarkemmin säädettävään muuhun jätehuollon kannalta merkitykselliseen toimintaan on oltava
lupa (jätelupa)".
Öljyisiä ongelmajätteitä (mm. öljy ja öljynerotuskaivojen pohjaliete) otetaan vastaan Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueella,
josta ne määräajoin toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Öljyisiä
ongelmajätteitä tuottavista toimipaikoista puolet ilmoitti näiden
jätteiden kulkeutuvan kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle ja puolet ilmoitti toimittavansa ne ongelmajätelaitokselle.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista noin 85 %:lla oli asianmukainen ongelmajätteiden vastaanottaja. 15 % toimipaikoista ilmoitti
vievänsä ongelmajätteitä, lähinnä jäähdytinnesteitä, kytkin- ja
jarrunesteitä, 1iuotinainejätettä, maaleja ja maalipurkkeja, joko
itse yksityishenkilönä tai toimipaikkana Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle tai antavansa ne jätekuljetusyrittäjän vietäväksi. Vastauksista ei käy ilmi päätyvätkö kyseiset ongelmajätteet
jätteidenkäsittelyalueen ongelmajätevarastoon vai sekajätteiden
joukkoon. Akut päätyivät pääsääntöisesti asianmukaisesti akkuliikkeisiin tai ongelmajätteiden vastaanottajille.
Auto- ja korjaamoalaIla syntyvistä hyötyjätteistä pääosa oli metalliromua ja käytettyjä renkaita. Metalliromu päätyi useimmiten romuliikkeisiin ja käytetyt renkaat rengasliikkeisiin tai Rengaskierrätys Oy:n kautta kierrätykseen. Paperi, pahvi ja muu hyötyjäte päätyivät pienen määränsä takia useimmiten kaatopaikalle sekajätteenä.
Erotinkaivot
Toimipaikan kiinteistöllä olevien erotinkaivojen määrää ja laatua
selvitettiin ympäristöviraston laatimalla erotinkaivokysely11ä. Lähes 3/4:11a kyselyyn vastanneista toimipaikoista on öljynerotinkaivo. 14 % toimipaikoista ilmoitti, että erotinkaivoja ei ole kiinteistöllä ja 12 % ei tiennyt kiinteistön nykyistä erotinkaivotilannetta.
Toimipaikoista
*73 %:lla on öljynerotinkaivo
*34 %:lla on hiekanerotinkaivo
* 2 %:lla on liuottimenerotinkaivo.
Erotinkaivojen tyhjennysväli vaihteli suurimmaksi osaksi välillä
3 kk - 1 vuosi. Pisin ilmoitettu tyhjennysväli oli jopa seitsemän
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vuotta. 66 % toimipaikoista ilmoitti erotinkaivojen tyhjentäjäksi
jonkun jätehuoltoyrittäjän ja 6 % ilmoitti itse tyhjentävänsä erotinkaivon. Runsas neljännes (28%) niistä toimipaikoista, joissa on
erotinkaivoja, ei ilmoittanut kaivon tyhjentäjää.
Suurin osa (9l %) toimipaikoista, joilla on erotinkaivoja, ilmoitti
tarkastavansa ja huoltavansa öljynerotuskaivonsa säännöllisesti.
Näistä kuitenkin vain 70 % ilmoitti tarkastus- ja tyhjennysvälin
pituuden. Tarkastuksen tekijäksi noin puolet toimipaikoista ilmoitti jonkun jätehuoltoyrittäjän ja noin puolet ilmoitti, että kaivot
tarkastetaan joko itse tai vuokranantajan toimesta.
Vastausten mukaan noin 50 % niistä toimipaikoista, joissa on erotinkaivoja, pitää erillistä tarkkailukirjaa erotinkaivojen tyhjennyksistä ja huolloista.
Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten (ymp.ltk lO.ll.l994 § l8l) mukaan
"jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostuskaivojen samoin kuin öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet
on toimitettu".
Öljynerotuskaivojen vedet johdetaan annettujen vastausten mukaan
pääsääntöisesti kaupungin yleiseen jätevesiviemäriin. Kaksi toimipaikkaa johtaa öljynerotuskaivon vedet avo-ojaan ja yksi toimipaikka johtaa ne sadevesiviemäriin. Yksi toimi paikka ilmoittaa imeyttävänsä öljynerotuskaivon vedet maaperään.
Pesutoiminta
Autojen ja öljyisten osien pesua harjoitetaan 77 %:ssa kyselyyn
vastanneista toimipaikoista. Näistä suurin osa (86 %) ilmoittaa ottaneensa huomioon Öljyalan Keskusliiton julkaiseman luettelon käytettäväksi hyväksytyistä pesuaineyhdistelmistä. Pesutoimintaa harjoittavista toimi paikoista runsas 3/4 ilmoitti, että pesupaikkojen
vedet johdetaan öljynerotinkaivon kautta kaupungin jätevesiviemäriin. Yksi toimipaikka ilmoitti keräävänsä pesuvedet omaan kaivoon,
yksi ilmoitti johtavansa ne avo-ojaan ja yksi sadevesiviemäriin.
Loput yhdeksän toimipaikkaa eivät ilmoittaneet, mihin pesuvedet
johdetaan.
Kemikaalit
Auto- ja korjaamoalalla käytetään, säilytetään ja myydään useanlaisia terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. 33 % kyselyyn vastanneista toimipaikoista ilmoitti myyvänsä autokemikaaleja.
Polttoainevarastosäiliöitä ilmoitettiin olevan lähes puolella vastanneista kiinteistöistä. Polttoainesäiliöiden tilavuudet vaihtelevat l m':stä l80 m':iin.
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Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 9 % ilmoitti, että siellä ei
käytetä vaarallisia kemikaaleja. Muista kyselyyn vastanneista toimipaikoista
*53 % käyttää polttoaineita
*31 %
•
maaleja
•
*44 %
aerosoleja
*27 %
palavia kaasuja
"
•
*55 %
liuottimia
n
jäähdytin-, pesu- ja jarrunesteitä
*73 %
n
öljyjä
*78 %
myrkyllisiä, syövyttäviä tai haitallisia ai* 8 % "
aineita.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa kyselyyn vastanneista 64
toiminnanharjoittajasta pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristöasiat. Ympäristöasioihin oli kiinnitetty huomiota yleisellä
tasolla - ympäristö pyritään pitämään siistinä, henkilökuntaa opastetaan ja koulutetaan ympäristöasioissa, öljynerotinkaivot pyritään
huoltamaan ja tarkastamaan säännöllisesti, jäteastiat merkitään
niiden sekoittumisen estämiseksi, jätteille on lajitteluohjeet ja
jätteet pyritään viemään oikeisiin paikkoihin. Vaikka ympäristöasioita tiedostetaan toimipaikoilla, niin suunnitelmia esimerkiksi
jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi oli
kuitenkin vain 1/3:11a vastanneista.
Vain 16 % vastanneista katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja ja
haitat olivat pääasiassa melua, pakokaasupäästöjä ja päästöjä ilmaan ja vesiin. Myös toimipaikkakohtaisia ympäristöohjelmia on autoja korjaamoalaIla alettu tekemään ja soveltamaan käytäntöön: neljällä toimipaikalla on ympäristöohjelma noudatettavana.
Kyselyyn vastanneista toimi paikoista 92 % (59 kpl) ilmoitti toiminnassaan muodostuvan ongelmajätteitä. Ongelmajätteistä lähinnä jäähdytinnesteitä, kytkin- ja jarrunesteitä, liuotinainejätteitä sekä
maaleja ja maalipurkkeja kulkeutuu kaatopaikalle. Tosin suurimmalla
osalla (85 %) ongelmajätteet kulkeutuivat asianmukaiselle vastaanottajalle. Öljyiset jätteet (öljyt, öljynerotinkaivojen lietteet)
ja akut päätyivät pääsääntöisesti asianmukaiseen vastaanottoon.
Puutteita ilmeni ongelmajätteiden ja erotinkaivojen kirjanpidossa.
Vain puolet niistä toimipaikoista, joissa syntyy ongelmajätettä,
ilmoitti pitävänsä ongelmajätekirjanpitoa. Lähes 3/4:11a toimipaikoista on öljynerotinkaivo ja runsaalla 10 %:lla toimipaikoista
kiinteistön erotinkaivotilanne oli epäselvä. Suurin osa toimipaikoista ilmoitti tarkastavansa ja huoltavansa öljynerotuskaivonsa
säännöllisesti. Näistä kuitenkin vain 70 % ilmoitti tarkastus- ja
tyhjennysvälin pituuden. Tyhjennysväli vaihteli yleensä 3 kuukaudesta yhteen vuoteen.

LIITE

Tiedustelu ympäristöasioiden hoidosta yrityksessänne

PALAUTETTAVA
OULUN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

puh. (08)3144411
telefax (08) 3144 425

TIEDUSTELU YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE
yRITYS:

_

OSOITE:

_

1.

Mitä töitä yrityksessänne tehdään?

o
o
o
o
o
o
o
o

2.

korjaustöitä
purkutöitä
huoltotöitä
autokemikaalien myyntiä
auton tai -osien pesua
maalaustöitä
romutustöitä
muita, mitä?

Kuka huolehtii yrityksenne kiinteistönhoidosta, yritys itse vai jokin kiinteistönhoitoyritys, mikä?

JÄTTEET
3.

Mitä jätteitä toiminnastanne syntyy ja minne ne viedään?
Käytä apuna oheista AUTO- JA KORJAAMOALAN JÄTTEET -luetteloa.

4.

Kuka yrityksenne henkilökunnasta vastaa jätteistä ja niiden toimittamisesta eteenpäin?

5.

Pidetäänkö yrityksessänne kirjaa ongelmajätteistä, niiden määrästä ja toimittamisesta hyväksyttyyn käsittelyyn? Kirjanpitoon voi käyttää esim. oheista mallia ONGELMAJÄTEKlRJANPITO.

o
o
6.

kyliä
ei

Onko jäteastiat merkitty niin, että jätteet eivät sekoitu toisiinsa?

o

o

kyliä
ei

7.

Onko yrityksessänne ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?

o
o
8.

kyllä
ei

Onko yrityksessänne suunnitelmia jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi?

ÖlJYNEROTUSKAIVOT JA MUUT EROTINKAIVOT
Käytä apuna oheista AUTO- JA KORJAAMOALAN EROllNKAIVOT -Iomaketta.
9.

Montako öljynerotuskaivoa kiinteistöllänne on?

10.

Tarkastetaanko ja huolletaanko öljynerotuskaivot säännöllisesti?

o
o
11.

Pidetäänkö erotinkaivoista erillistä tarkkailupäiväkirjaa? Tarkkailuun ja kirjanpitoon voi käyttää
esim. oheista mallia EROTINKAIVOJEN TARKKAILUN KIRJANPITO.

o
o

12.

kyllä, kuka?
ei

kyllä
ei

Miten toiminnassanne on tähän päivään mennessä estetty öljyn ja muiden kemikaalien pääsy
maaperään tai pohjaveteen?

KEMIKAALIT
13.

Minkä tyyppisiä kemikaaleja yrityksessänne käytetään?

o

o
o
o
o
o
o
oo

polttoaineita
maaleja
aerosoleja
palavia kaasuja
liuottimia
jäähdytin-, pesu-, jarrunesteitä
öljyjä
myrkyllisiä, syövyttäviä tai haitallisia aineita
muita, mitä?

_

14.

Mikä on kiinteistöllänne olevien polttoainevarastosäiliöiden tilavuus?

15.

Kuka yrityksessänne vastaa kemikaaleista?

PESUTOIMINTA
16.

Pestäänkö yrityksessänne autoja tai öljyisiä osia?

D
D

17.

Onko pesuliuottimien valinnassa huomioitu Öljyalan Keskusliiton 1.8.1995 julkaisema luettelo
käytettäväksi hyväksytyistä pesuaineyhdistelmistä?

D
D

18.

kyllä
ei

kyllä
ei

Mihin autojen tai osien pesuvedet johdetaan?

JÄTEVESIEN JA SADEVESIEN JOHTAMINEN

19.

Johdetaanko öljynerotuskaivojen vedet

D
D
D

20.

Johdetaanko pesu paikkojen (auton, osien tms.) jätevedet

D
D
D

21.

kaupungin jätevesiviemäriin
sadevesiviemäriin
muualle, minne?

Onko yrityksessänne normaalista asumajätevesistä poikkeavien jätevesien viemäriin
johtamiselle kaupunginhallituksen lupa?

D

D
22.

kaupungin jätevesiviemäriin
sadevesiviemäriin
muualle, minne?

kyllä
ei

Mihin yrityksenne pihan tai ulkoalueen sadevedet johdetaan ja menevätkö ne öljynerotuskaivon
kautta?

YMPÄRISTÖHAITAT
23.

Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu naapurustoon tai ympäristöön?

o
o
o
o
o
o

häiritsevää melua (esim. poikkeavina työaikoina)
pölyä (esim. hiekkapuhalluspölyä)
päästöjä ilmaan
päästöjä vesiin
päästöjä maaperään
muuta, mitä?

24.

Miten yrityksessänne on varauduttu omasta toiminnasta aiheutuviin ympäristöhaittoihin?

25.

Miten yrityksessänne on huomioitu pihaympäristön ja erityisesti "takapihan" siisteys?

TIEDOTTAMINEN
26.

Miten yrityksenne henkilöstöä opastetaan kemikaalien ja jätteiden käsittelyssä?

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PÄÄMÄÄRÄT
27.

Onko yrityksessänne kiinnitetty huomiota ympäristöasioiden hoitoon tai onko tarkoitus parantaa
ympäristöasioiden hoitoa pitkällä aikavälillä?

YHTEYSHENKILÖ, johon viranomainen ottaa yhteyttä edellä esitetyissä ja muissa ympäristönsuojeluun
liittyvissä asioissa
Nimi:

_

Puhelin:

_

Vastaajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

PALAUTETTAVA
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

puh. (981) 3144 411
telefax (981) 3144 425
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AUTO- JA KORJAAMOALAN JATTEET
YRITYS:

_

Merkitse rastilla (X) ne jätteet, joita teillä muodostuu ja ilmoita, minne jäte viedään!
Merkitse
rastIIla

ÖLJYISET ONGELMAJÄTTEET
Kirkkaat voiteluöljyt
Moottoriöljyt
Öljynerotuskaivojen vesipitoinen öljy
Öljynerotuskaivon pohjaliete
Osienpesukoneiden pohjaliete
Öljynsuodattimet
Öljyiset trasselit
Öljynimeytysaineet
KäyteM iskunvaimentimet
Muut
MUUT ONGELMAJÄTTEET
Polttoainesuodattimet
Akut
Jäähdytinnesteet
Kytkin- ja jarrunesteet
Uuotinainejäte
Maalit ja maalipurkit
Ruostesuojauksen jäte
Paristot
Loisteputket
Muut
MUUT JÄTTEET
Metalliromu
Romurenkaat
Pahvi
Paperi
Muovi
Ruokajäte
Puujäte
Hiekanerotinkaivojäte
Sekajäte
Muut

Kuka vie ja minne

PALAUTETTAVA
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
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puh. (981) 3144411
leletax (981) 3144 425

AUTO- JA KORJAAMOALAN EROTINKAIVOT
YRITYS:

_

Ilmoita kiinteistöllänne olevia erotinkaivoja koskevat tiedot!

KAIVON
NUMERO

KAIVON LAATU
Öljyneroiin
Uuottimen eroiin
Hiekan eroiin

TYHJENNYSVÄLI

PISIN TARKASTUS- JA
HUOLTOVÄLI

TYHJENTÄJÄ

TARKASTUKSEN/HUOLLON
TEKIJÄ

MALLI
EROTINKAIVOJEN TARKKAILUN KIRJANPITO
YRITYS:

_

Kaivo

Pvm

Tarkastus/lyhjennys

Pintakerroksen
paksuus/lyhjennysmäärä

Työn suorittaja

Erottlmen pinnalle kertyvän öljy-lIIuotinkerroksen Ja pohjalle kertyvän lietekerroksen paksuutta on
TARKKAILTAVA SÄÄNNÖLLISESTI.
Erottlmen pintakerros on poistettava, kun:
1. Hälyttlmen antama hälytys ilmaisee tyhjennystarpeen
2. Valmistajan erottimelIe i1molttama varastotila täyttyy
3. VIImeistään, kun pintakerroksen paksuus on 1/4 erottlmen koko nestekorkeudesta
LIetekerros on poistettava erottlmen pohjalta hyvissä ajoin, ennenkuin se tukkll viemärIIn lähtevän putken.

MALLI

..

ONGELMAJATEKIRJANPITO
YRITYS:

Ongelmajätteen laatu tai nimi

_

Määrä (kg)

Minne toimitettu ja kuka vienyt

Noutopäivä

