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1. JOHDANTO
Auto- ja korjaamoalan jäteopas on laadittu yhteistyössä Oulun seudun
ympäristöviranhaltijoiden kanssa. Vaikka jäteopas on tehty yhdenmukaiseksi, kukin kunta on huomioinut oppaassaan omat erityispiirteensä niin jätehuollon toteuttamisessa kuin muissakin ympäristöasioiden
hoidossa. Näin ollenjäteopas on myös kuntakohtainen.
Tämän jäteoppaan laatiminen todettiin tarpeelliseksi, koska osa emo
alueen kunnista käyttM yhteistä jätteenkäsittelyaluetta. Auto- ja korjaamoalan toimipaikkoja on joka kunnassa paljon ja pelkästään Oulussa niitä on noin 160. Jäteoppaan laatiminen auto- ja korjaamoalalle
nähtiin tärkeäksi myös sen takia, että siellä syntyy runsaasti jätteitä,
joista suuri osa on ongelmajätteitä.
Auto- ja korjaamoalan ympäristöasioita säätelevät useat eri ympäristönsuojeluun liittyvät lait ja määräykset, joista keskeisiä ovat kunnalliset yleiset jätehuoltomaäräykset. Tämä opas on pyritty laatimaan
tällä hetkellä voimassaolevan ympäristölainsäädännön mukaiseksi.
Jäteoppaaseen on koottu varsin kattava jäteluettelo, joka on jaettu
viiteen eri osaan: öljyiset jätteet, liuotinainepitoiset jätteet, akut ja paristot, maalaus- ja liimajätteet sekä muut jätteet. Kunkin jätteen kohdalle on merkitty kuntakohtainen menettely jätteen käsittelyn ja sijoittamisen osalta. Jäteluetteloon on merkitty myös jätteiden tunnusnumerot, joiden avulla esim. jätteiden määriä tullaan jatkossa valtakunnallisesti seuraamaan.
Jäteoppaassa on myös esitetty ympäristönsuojeluun liittyen tarvittavat
luvat ja ilmoitukset sekä tietoa auto- ja korjaamoalan ympäristöohjelmista. Lisäksi liitteissä on malleja ongelmajätteiden ja erotinkaivojen kirjanpidoista. Loppuun on koottu kunnalliset tähän asiakokonaisuuteen liittyvät yhteystiedot.
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2. JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA SIJOITTAMINEN
Jlltteen nimen vasemmalla puolella oleva tunnusnumero perustuu
ympäristöministeriön pllätökselllll1n (YMp n:o 867/96) vahvistamaan luetteloon yleisimmistll jätteistll ja ongelmajlltteistll. Tämä
tunnusnumero on tarpeellinen esim. laadittaessa siirtoasiakirjaa.

2.1. Öljyiset jätteet
Hiekanerotuskaivon pohjaliete. Katso sivu 10.
13 01 07

Hydrauliöljyt ovat ongelmajlltettll eikä niitä saa toimittaa sekajlltteenll kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen jätevesiviemariin. Jäteöljyt
tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai klisittelijalle. Oulussa
jäteöljyjä otetaan vastaan Ruskon jätteenklisittelyalueen öljyisten
jätteiden vastaanottopisteessä.

13 01 08

Jarrunesteet ja kytkinnesteet ovat ongelmajätettä eikä niitä saa
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja
toimittaa jäteluvan omaavalle ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

13 03 04

Jäähdytinnesteet ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin.
Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

13 02 03

Moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt ovat ongelmajätettä eikä
niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen
jlltevesiviemariin. Jäteöljyt tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle
tai klisittelijälle. Oulussa jäteöljyjä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen öljyisten jätteiden vastaanottopisteessä.
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13 0203

Muut öljyt, kuten esim. iskunvaimentimista tai öljynsuodattimista valutettu öljy, ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa
sekajätteenä kaatopaikal1e eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin.
Jäteöljyt tulee keräUi erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa
jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijäl1e.
Oulussa jäteöljyjä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen
öljyisten jätteiden vastaanottopisteessä.

140101-05

Osienpesussa käytetty pesuaine on ongelmajätettä eikä sitä saa
toimittaa sekajätteenä kaatopaikal1e eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja
toimittaa jäteluvan omaaval1e ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

1401 06-07

Osienpesusta jäävä pohjaliete on ongelmajätettä eikä sitä saa
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen
tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

17 05 01 01

Öljyinen maa. Mikäli maaperä on saastunut öljyllä tai muulla
liuottimella, tulee aina ottaa yhteyttä Oulun kaupungin ympäristövirastoon tai Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen.

Öljyyntynyttä maa-ainesta otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella. Öljyisen maan sijoittamisessa tulee aina ottaa yhteyttä
Oulun kaupungin ympäristövirastoon tai Oulun Jätehuoltoon (katso yhteystiedot sivu 28).
150106

Öljyastiat, jotka ovat täysin tyhjiä, kuten esim. moottoriöljykanisterit, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

130601

Öljyiset kiinteät jätteet, kuten esim. iskunvaimentimet, öljynsuodattimet, sytytyspuolat ja voitelurasvajäte, ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee
kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan
omaaval1e ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe. Mikäli is-
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kunvaimentimista valutetaan öljy pois, vaimentimet voidaan toimittaa romumetallin keräykseen vastaanottajan suostumuksella tai
sekajätteenä kaatopaikalle. Öljynsuodattimet ovat valutettuinakin
ongelmajätettä.
150201 01

Öljyiset rätit, pesurievut ja trasselit ovat runsaasti öljyyntyneinä
(öljyä valuvina) ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai
käsittelijälIe. Pesurievut voidaan pesettää jäteluvan omaavassa pesulassa. Lievästi öljyyntynyt jäte voidaan toimittaa sekajätteenä
kaatopaikalle.

13 05 05

Öljynerotuskaivon pintakerros (öljyfaasi) on ongelmajätettä eikä sitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen
jätevesiviemäriin. Jäte tulee toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe. Oulussa öljynerotuskaivon
öljyisiä pintakerroksia otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen öljyisten jätteiden vastaanottopisteessä.
Öljynerotuskaivon ammattimaista tyhjennystä saa harjoittaa vain
toiminnanharjoittaja, jolla on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tai muun alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä jätelupa.

13 05 02

Öljynerotuskaivon pohjaliete on ongelmajätettä eikä sitä saa
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee toimittaa jäteluvan
omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe. Oulussa öljynerotuskaivon pohjalietettä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen öljyisten jätteiden vastaanottopisteessä.
Öljynerotuskaivon ammattimaista tyhjennystä saa harjoittaa vain
toiminnanharjoittaja, jolla on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tai muun alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä jätelupa.
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13 0601

Öljynimeytysaineet, kuten puupuru, lasivillatyynyt, turve,
imukivityynyt ja imeytysjauheet, ovat käytettyinä ongelmajätettä
eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä
erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe
ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

2.2. Liuotinainepitoiset jätteet
150104

Aerosolipurkit, jotka ovat täysin tyhjiä, kuten esim. spraymaaIipurkit, puhdistus- ja ruosteenirrotussuihkepurkit, voidaan
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

1501 0401

Aerosolipurkit, jotka eivät ole täysin tyhjiä, kuten esim.
spraymaalipurkit, puhdistus- ja ruosteenirrotussuihkepurkit,
ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijäl-

Ie.
070104

Liuotinainejätteet, kuten esim. maalien ohennejätteet, pesu- ja
puhdistusainejätteet, polttoainejätteet sekä lasinpesunestejätteet, ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Jäte tulee kerätä
erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe
ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

15020101

Liuotinainepitoiset rätit, pesurievut ja trasselit ovat märkinä,
runsaasti Iiuotinpitoisina ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa
sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe. Pesurievut voidaan pesettää jäteluvan
omaavassa pesulassa. Lievästi Iiuotinpitoinen jäte voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.
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1501 06

Liuotinta sisältäneet astiat, jotka ovat täysin tyhjiä, kuten esim.
tärpättiastiat, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.
Osienpesun jätteet. Katso sivu 4.

16050301

Polttoainejäte, joka on käyttöön kelpaamatonta, on ongelmajätettä eikä sitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä johtaa
yleiseen jätevesiviemäriin. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalle ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälle.

150201 01

Polttoainesuodattimet ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa
sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalle ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälle. Mikäli polttoainesuodattimissa oleva
polttoaine on valutettu pois, suodattimet voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

2.3. Akut ja paristot
Akut ja paristot, joissa on erilliskeräystä osoittava
tunnus, ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa
sekajätteenä kaatopaikalle (malli molemmista tunnuksista oikealla). Kyseiset akut ja paristot tulee
toimittaa jäteluvan omaavalle ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälle tai romuakkuja vastaanottaviin akkuliikkeisiin.
160605

Akut ja paristot, joita ei ole merkitty erilliskeräystä osoittavalla
tunnuksella, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.
Esimerkkejä ongelmajäteakuistaja -paristoista:
•

Alkaliparistot, joissa on enemmän kuin 0,025 paino% elohopeaa, esim.
nappiparistot ja vanhat alkaliparistot (16 06 04 01)
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•

Nikkelikadmiumakut, esirn. matkapuhelimien ja akkutyökaiujen akut
(160602)

•

Nikkelimetallihybridiakut, esim. eräät matkapuhelinakut (16 06 02)

•

Elohopeakuivaparistot, esirn. nappiparistot (16 06 03)

•

Lyijyakut, esirn. autonakut (16 06 01)

•

Paristot ja akut, joissa on enemmän kuin 25 mg elohopeaa kennoa kohti,
0,025 paino% kadrniurnia tai 0,4 paino% lyijyä (16060501)

2.4. Liima-, maalaus- ja massausjätteet
Aerosolipurkit, kuten esim. spraymaalipurkit. Katso sivu 6.
150106

Liima-, lakka-, maali-, tiivistysmassa- tms. purkit ja astiat, jotka ovat täysin tyhjentyneet ja kuivuneet, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

080401

Liima- ja tiivistysmassajäte, joka on Iiuotinpohjaista, on ongelmajätettä eikä sitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte
tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

080403

Liima- ja tiivistysmassajäte, joka on vesipohjaista, voidaan
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

080101

Maali- ja lakkajäte, joka on Iiuotinpohjaista, on ongelmajätettä
eikä sitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä
erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe
ongelm~ätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

0801 03

Maali- ja lakkajäte, joka on vesipohjaista, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Yksittäisten pensselien pesuvesi voidaan
johtaa jätevesiviemäriin.
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150201

Maalaamon ilmanvaihdon suodattimet voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

0801 0801

Maalaamon vesierotusaltaan (vesiverhomaalauskaappi) maalia
sisältävä liete on ongelmajätettä eikä sitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai
käsittelijälIe.
Ohennejätteet. Katso Iiuotinainejätteet sivu 6.

13 0601

Ruostesuojauksen massausjäte on ongelmajätettä eikä sitä saa
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Jäte tulee kerätä erilliseen
tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe. Massausjätteen joutuminen
hiekan- ja öljynerotuskaivoihin tulee estää, koska jäte aiheuttaa
tukoksia erotuskaivoihin.

2.5. Muut jätteet
1601 04

Ajoneuvot, jotka on poistettu käytöstä, tulee toimittaa hyötykäyttöön esim. autohajottamoille tai metalIiromun vastaanottajilIe.

Ammattimaista autohajottamotoimintaa tai metalIiromun käsittelyä saa harjoittaa vain toiminnanharjoittaja, jolla on PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen tai Oulun kaupungin ympäristölautakunnan myöntämäjätelupa.
170601

Asbestipöly ja jätteet, joista voi vapautua asbestipölyä tai asbestikuituja, ovat ongelmajätettä eikä niitä saa toimittaa sekajätteenä
kaatopaikalle. Oulussa asbestia sisältävää jätettä otetaan vastaan
Ruskon jätteenkäsittelyalueella, jossa se sijoitetaan ja käsitellään
erityisjätteenä. Asbestia sisältävän jätteen tuonnista tulee ilmoittaa
etukäteen jätteenkäsittelyalueen henkilökunnalle (katso yhteystiedot sivu 28).
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2001 08

Biojäte tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyötykäyttöön, mikäli
biojätteen määrä on yli 50 kg viikossa. Oulussa biojätettä otetaan
vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella, jossa se kompostoidaan.
Biojätteen voi kompostoida myös kiinteistöllä.

2003 01

Hiekanerotuskaivon pohjaliete voidaan toimittaa sekajätteenä
kaatopaikalle.

130601

Hiekanerotuskaivon pohjaliete, johon on sekoittunut öljyä, on
ongelmajätettä eikä sitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.
Jäte tulee kerätä erilliseen tiiviiseen keräilyastiaan ja toimittaa jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe. Oulussa öljyyntynyttä hiekanerotuskaivon pohjalietettä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen öljyisten jätteiden vastaanottopisteessä.

120201

Hiekkapuhallusjäte voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

1201 13

Hitsausjäte voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

140401

lImastointi- ja jäähdytyslaitteiden sisältämät freonit (CFCyhdisteet) ovat ongelmajätettä ja ne tulee ottaa talteen ja toimittaa
jäteluvan omaavalIe ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.
Oulussa freonin talteenottamiseen tarvittava erikoislaitteisto on
mm. Ruskon jätteenkäsittelyalueella sekä Tervatulli Oy:ssä (katso
yhteystiedot sivu 28-29).

160101

Katalysaattorit voidaan toimittaa toistaiseksi sekajätteenä kaatopaikalle. Katalysaattorit sisältävät arvometalleja, jonka vuoksi niiden erilliskeräys on suositeltavaa. Oulun seudulla erilliskerättyjä
katalysaattoreita ottavat vastaan mm. Katalysaattorikierrätys,
Kuusakoski Oy sekä Ekorasti Oy (katso yhteystiedot sivu 28-29).

2001 02

Lasijäte tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyötykäyttöön, mikäli
jätteen määrä on yli 50 kg viikossa. Oulussa lasijätettä otetaan
vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella hyötyjätepisteessä. Autola-
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seissa on paljon lasinkeräykseen kelpaamatonta ainesta, mistä
syystä esim. auton tuulilasit, takalasit ja lamppulasit voidaan
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.
200121

Loisteputket ja elohopeahöyrylamput ovat ongelmajätettä eikä
niitä saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Loisteputket ja elohopealamput tulee säilyttää ehj iDä ja toimittaa jäteluvan omaavalIe
ongelmajätteen keräilijälle tai käsittelijälIe.

J6 0199

Metalliromu. Mikäli metalIiromun määrä on yli 500 kg vuodessa,
tulee se kerätä erilleen ja toimittaa metalliromun keräilijälle tai jäteluvan omaavalle käsittelijälIe. Oulussa metalliromun vastaanottajia on useita ja sitä otetaan vastaan mm. Ruskon jätteenkäsittelyalueen hyötyjätepisteessä.

160199

Muovi. Oulussa muovijätettä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen hyötyjätepisteessä. Keräykseen ei kelpaa PVC-muovi
(esim. vesi- ja paineilmaletkut, sähköasennusputket), joka voidaan
toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

2001 01

Pahvi ja kartonki tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyötykäyttöön,
mikäli sen määrä on yli 50 kg viikossa. Oulussa pahvin ja kartongin keräystä hoitavat mm. Paperinkeräys Oy, T:mi Seppo Vanhala
sekä kunnalI ista j ärj estettyä j ätteenkuljetusta harjoittavat j ätekuljetusyrittäjät (katso yhteystiedot sivu 29). Pahvia ja kartonkia voi
myös toimittaa Ruskon jätteenkäsittelyalueen hyötyjätepisteeseen
veloituksetta.

160199

Pakoputket. Käytöstä poistetut pakoputket voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.
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2001 01

Paperi tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyötykäyttöön, mikäli sen
määrä on yli 50 kg viikossa. Oulussa keräyspaperia keräävät ja
vastaanottavat (myös arkistojen tuhoaminen) mm. Paperinkeräys
Oy ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (katso yhteystiedot
sivu 29). Paperia voi myös toimittaa Ruskon jätteenkäsittelyalueen
hyötyjätepisteeseen veloituksetta.

200107

Puujäte tulee kerätä erilleen ja toimittaa polttopuuksi tai muuhun
hyötykäyttöön. Oulussa puhdasta puujätettä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen hyötyjätepisteessä veloituksetta. Hyötykäyttöön kelpaamaton puu, esim. kyllästetty jätepuu tai betoniset
muottilaudat, voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

2001 09

Rasvanerotuskaivojäte (ruokala- ja ravintolatoiminnasta)
daan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle.

1601 03

Renkaat, jotka on poistettu käytöstä tulee toimittaa hyötykäyttöön esim. uudelleenpinnoitukseen tai rengaskierrätykseen. Niitä
ei saa viedä kaatopaikalle. Oulussa renkaita otetaan vastaan mm.
Säkkiväline Kierrätyspalveluiden vastaanottopisteessä, joka sijaitsee Ruskon jätteenkäsittelyalueella ja joka on yksi Suomen Rengaskierrätys Oy:n järjestämistä rengaskierrätyksen alueterrninaaleista (katso yhteystiedot sivu 28-29). Terrninaaliin voivat tuoda
renkaita toiminnanharjoittajat, jotka ovat Suomen Rengaskierrätys
Oy:n rekisteröimiä yrityksiä. Käytetyt renkaat voi palauttaa myös
renkaiden ostopaikkaan.

200301

Sekajäte eli talousjäte. Sekalainen, hyötykäyttöön kelpaamaton
jäte, kuten esim. siivous- ja pakkausjäte, tulee toimittaa kunnallisen järjestetyn jätteenkuljetuksen kautta sekajätteenä kaatopaikalle. Järjestetyn jätteenkuljetuksen yhteystiedot sivulla 29.

150106

Styroxjätettä otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueen hyötyj ätepisteessä.

VOI-
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3. ONGELMAJÄTTEIDEN KERÄÄMINEN, PAKKAAMINEN JA VARASTOINTI
Kerääminen. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään.
Jäteluvan omaavan ongelmajätteen vastaanottajan suostumuksella
voidaan tiettyjä samankaltaisia ongeimajätteitä kerätä samaan astiaan.
Esimerkiksi Ekokem Oy Ab:n yhteistyöyritykset antavat seuraavia yksittäisiä ohjeita:
-kiinteän öljyisen jätteen keräysastiaan voidaan kerätä öljynsuodattimia, öljynimeytysaineita, is1cunvaimentimia, sytytyspuolia,
riepuja ja trasseleita sekä voitelurasvajätettä
-jarru- ja kytkinnesteitä voidaan kerätä samaan keräysastiaan
-maalijätteen keräysastiaan voidaan kerätä maali-, vaha-, liima-,
lakka- ja massausjätettä.
Pakkaaminen. Ongelmajätepakkausten tulee olla tiiviisti suljettavia
ja niiden täytyy kestaäjätteen normaali varastointi ja kuljetus. Parhaita pakkauksia ovat kemikaalien alkuperäiset astiat. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Pakkauksiin merkitään jätteen nimi, haltija, koostumus, määrä sekä varoitusmerkinnät jätteen
terveys- ja ympäristövaaroista.
Varastointi. Ongelmajätteet varastoidaan katetussa ja tiivispohjaisessa tilassa siten, että jätteiden pääsy maaperään, pohjavesiin ja yleiseen
jätevesiviemäriin on estetty esim. allastuksin ja suojakynnyksin. Tilan
tulee olla lukittava tai on muutoin huolehdittava siitä, että asiattomat
eivät pääse sinne. Tilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto, tilan tulee
kestää säänvaihtelut ja sinne tulee olla esteetön kulkureitti. Palavat
nestemäiset ja muut palavat ongelmajätteet on varastoitava erillään
muista ongelmajätteistä.
Oulussa ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn
vähintään kerran vuodessa.
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4.0NGELMAJÄTEKlRJANPITO
Ongelmajätteistä tulee olla kirjanpito, josta käy ilmi seuraavat asiat:
jätteen nimi tai laatu, jätteen määrä, milloin ja mihin jäte on toimitettu sekä kuljetuksen suorittaja. Malli liitteessä 1, sivu 30.

5. ONGELMAJÄTTEEN LUOVUTTAMINEN JA
SIIRTOASIAKlRJA
Ongelmajätettä saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on jätelupa
joko ongelmajätteen ammattimaiseen keräilyyn tai ongelmajätteen
käsittelyyn. Vastuu jätteistä säilyy jätteen tuottajalla tai haltijalla niin
kauan, kunnes jätteet on luovutettu jäteluvan omaavalIe vastaanottajalle, käsittelijälIe tai hyödyntäjälle.
Ongelmajätteen luovutuksen yhteydessä on laadittava siirtoasiakirja,
joka on dokumentti ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta
jätteen tuottajalta jätteen keräilijälle ja edelleen jätteen käsittelijälIe
tai hyödyntäjälle.
Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on
mukana jätteen siirron aikana. Vastuu asiakirjan laatimisesta on jätteen haltijalla. Siirtoasiakirjan voi kuitenkin laatia myös esim. ongelmajätteen keräilyä harjoittava kuljetusyrittäjä, jolla on asianmukainen
jätelupa.
Yksi kappale siirtoasiakirjasta jää jätteen luovuttajalle ja yksi jätteen
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjaa tulee säilyttää kolme (3) vuotta ja
siitä tulee ilmetä seuraavat asiat:
• jätteen haltijan, k"Uljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
• jätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot (ellei sama kuin haltija) sekä toiminta, paikka ja kunta,
jossa jäte on syntynyt
• siirron ajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa
• ongelmajätteen nimi, tunnusnumero, koostumus, olomuoto ja määrä
• jätteen vaaraominaisuudetjäteasetuksen (1390/93) liitteen 4 mukaisesti
• hyödyntämis- tai käsittelypaikka ja hyödyntämis- tai käsittelymenetelmä
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• ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta
• allekiIjoitus ja päiväys

6. JÄTTEIDEN SIIRTO ULKOMAILLE
Kun kysymyksessä on jätteiden siirto ulkomaille, tulee ottaa yhteyttä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen. Katso yhteystiedot sivu
28.

7. KÄYTÖSTÄ POISTETT AVA MAANALAINEN
ÖLJYSÄILIÖ
a) Jos öljySäiliö nostetaan maasta pois, on säiliön omistajan ilmoitettav~
asiasta Oulun kaupungin ympäristövirastoon tarkastusta varten (kutso
yhteystiedot sivu 28). Öljysäiliömonttua ei saa peittää ennenkuin yr,
päristöviraston tarkastaja on hyväksynyt toimenpiteen.
b) Jos öljysäiliö on tarkoitus jättää maahan, tulee öljysäiliö tarkastuttaa
jäteluvan omaavalla Säiliöhuoltoyrittäjällä. Mikäli säiliö laitteineen on
ehyt eikä havaita öljyä joutuneen maaperään, voidaan säiliö täyttää
esim. hiekalla. Mikäli säiliö tai sen laitteet ovat rikkoontuncet siten,
että öljyä on voinut valua maahan tai jos tiedetään tai todetaan maaperä öljyn saastuttamaksi, on säiliön omistajan ilmoitettava asiasta
Oulun kaupungin ympäristövirastoon. Lisäksi säiliöhuoltoyrittäjän on
lähetettävä rikkoutuneen säiliön tarkastuspöytäkirjan kopio tiedoksi
Oulun kaupungin ympäristövirastoon, joka antaa toimintaohjeet tapauskohtaisesti. Jos myöhemmin ilmenee, että öljySäiliö on vuotanut
tai maaperä on muutoin saastunut, tulee kiinteistön haltijan/säiliön
omistajan ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Lopullinen vastuu on aina säiliön omistajalla.
KäytÖSSä olevat teräksiset öljysäiliöt suositellaan tarkastettavaksi ensimmäisen kerran viimeistään kymmenen vuoden kuluttua säiliön
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käyttöönotosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Lujitemuovisten
öljySäiliöiden suositeltava tarkastusväli on kymmenen vuotta.

8. EROTINKAIVOJEN RAKENTAMINEN, HUOLTO
JA TYHJENNYS
Yleiseen jätevesiviemäriin johtava jätevesilaitteisto tulee varustaa tarpeellisin erotin- ja käsittelylaittein, jos jätevesi sisältää haitallisessa
määrin joitakin seuraavia aineita:
• hiekkaa, lietettä tai muita kiinteitä aineita
• rasvaa tai muita aineita, jotka erottuvat jäteveden jäähtyessä
• bensiiniä, muita palo- ja räjähdysalttiita aineita, öljyä tai muita aineita, jotka eivät liukene veteen
• syövyttäviä aineita.
Erotinlaitteet
Hiekanerotin on rakennettava seuraaviin kohteisiin:
• auto- ja moottorikorjaamo
• auton pesupaikka
• autosuoja, jonka pinta-ala on vähintään 40 m 2 ja jossa on lattiaviemäröinti
• polttoaineen mittarikenttä
• säiliökenttä

Öljynerotin on rakennettava seuraaviin kohteisiin:
• auto- ja moottorikorjaamo
• auton pesupaikka
• autosuoja, jonka pinta-ala on vähintään 40 m 2 ja jossa on lattiaviemäröinti
• polttoaineen mittarikenttä
• säiliökenttä
• maalaamo
• ruiskumaalaushuone
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Edellä mainittuihin erottimiin ei saa johtaa muita kuin edellä luetelluista kohteista tulevia jätevesiä.
Mikäli kiinteistöllä on grillitoimintaa tai ravintolatoimintaa, jossa
tarjoillaan vähintään 50 annosta päivässä, on viemäri vamstettava
rasvanerottimella, johon ei saa johtaa muita kuin rasvaisia jätevesiä.
Öljynerottimen tarkoituksena on estää öljyjen ja liuottimien pääsy
viemäriverkostoon, jäteveden puhdistamolle ja ympäristöön. Hiekanerotin rakennetaan öljynerottimen eteen siitä syystä, että hiekan pääsy
varsinaiseen öljynerottimeen vaarantaa koko öljynerottimen toiminnan. Rasvanerottimen tarkoitus on estää rasvan pääsy viemäriverkostoon.
Erottimien rakenne
Hiekan, öljyn, lietteen tai rasvan erottamiseksi jätevedestä on viemärijärjestelmään rakennettava ennen viemäriin lähtöä kaivo tai allas,
mihin vettä raskaammat kiinteät aineet laskeutuvat. Öljyn-, hiekan- ja
rasvanerottimien mitoituksessa on noudatettava Suomen rakentamismääräyskokoelman (osa D 1) säädöksiä. Erotin- ja käsittelylaitteiden
suunnittelu, valinta ja mitoitus on annettava asiantuntijan, esim. LVI suunnittelutoimiston, tehtäväksi.
Hiekanerotin rakennetaan pesu- tai huoltohallin lattian alle. Hiekanerottimen lietetilan tulee olla autosuojissa ja autokorjaamoissa 20
dm 3/autopaikka, kuitenkin vähintään 40 dm3 . Autojen konepesu- ja
raskaankaluston pesupaikoilla tulee hiekanerottimen lietetilan olla
1000 dm3 . Autojen käsinpesupaikoilla tulee hiekanerottimen lietetilan
olla 400 dm 3 . Hiekanerottimen toiminnan kannalta on tärkeää säännöllisen tyhjentämisen ohella huolehtia siitä, että öljypitoinen vesi
pääsee öljynerottimeen ja että öljy ei pääse erottimen kuivumisen
vuoksi kerrostumaan hiekkaan. Toisin sanoen hiekanerottimessa on
oltava aina riittävästi vettä.
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Öljynerottimessa (katso kuva) vesi, öljyt/liuottimet ja liete erottuvat
eri kerroksiksi
1) öljyt ja liuottimet nousevat vettä kevyempinä pinnalle ja jäävät
erottimen yläosaan varastotilaan
2) lietteet painuvat erottimen pohjalle
3) öljystä ja liuottimista erottunut jätevesi poistuu jätevesiviemäriin.
Öljyn varastotilan
täyttymishälytin

Öljyn kuorintaputki

Huoltokaivo

Öljyn
varastotila
_Ir---c-----\-----'"

.. .

\.' ;

.... ;

Sakkatila

,'.

-

....

Viemäriin
Erotin

. .. ,

"

..

Täyttymishälyttimen
anturi

Öljynerottimen rakenne
Autokorjaamotilojen, pesupaikkojen ja maalaamoiden öljyn- ja bensiininerottimissa jäteveden viipymäajan tulee olla vähintään 2 tuntia.
Polttoaineen jakelukentiIlä ja yli 40 m 2 autosuojissa jäteveden viipymäajan tulee olla vähintään 9 minuuttia. Mikäli öljyn- ja bensiininerottimen mitoitusvirtaama on yli 1,0 dm 3/s, laitteisto on varustettava
täyttymishälyttimellä.
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Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava säännöllisesti öljynerottimen
toimintaa:
1. Erottimen pintakerros on mitattava vähintään kerran vuodessa,
mutta toiminnasta riippuen mittaus saattaa olla tarpeen jopa viikoittain. Erottimen pintakerros on tyhjennettävä hyvisSä ajoin ennen sen täyttymistä.
2. Erottimen pohjalle kertynyt liete on poistettava ennen kuin se
tukkii viemäriin lähtevän putken. Lietekerroksen paksuutta on
tarkkailtava säännöllisesti ja se voidaan helposti arvioida kepillä
kokeilemalla.
3. Koko erotin pohjalietteineen on tyhjennettävä vähintään kerran
vuodessa. Erottimessa on aina oltava riittävästi vettä, jotta se toimisi tehokkaasti. Vesi täyttö on muistettava tehdä joka kerta
välittömästi erottimen tyhjennyksen jälkeen.
Kiinteistöllä sijaitsevan grilli- tai ravintolatoiminnan rasvanerottimien
jäteveden viipymäajan tulee olla vähintään 9 minuuttia.
Erotinkaivojen kirjanpito
Toiminnanharjoittajan on pidettävä öljyn-, hiekan- ja rasvanerottimien toiminnasta tarkkailupäiväkirjaa, johon merkitään mm. tyhjennyskerrat ja jätteen toimituspaikka. Malli kirjanpidosta liitteessä 2, sivu

31.
Erottimien toiminnan tarkkailu kirjanpitovelvoitteineen voidaan antaa
myös jäteluvan omaavan tyhjennysyrittäjän tehtäväksi. Tämä onkin
useimmissa tapauksissa suositeltavin vaihtoehto.
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9. YMPÄRISTÖNSUOJELUUN LIITTYVÄT LUVAT
JA ILMOITUKSET
9.1 YMPÄRISTÖLUPA
Ympäristölupaan sisällytetään tarpeen mukaan joko kaikki tai valO
osa seuraavista luparatkaisuista.

Jätelain mukainen jätelupa
Jätelupa tarvitaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen
tai käsittelyyn ja ongelmajätteen ammattimaiseen keräämistoimintaan
sekäjäteasetuksessa erikseen säädettävälIe toiminnalle. Jäteluvan saaneen toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen tulee
myös hakea jätelupa. Toimintaa ei saa aloittaa tai jatkaa ennen kuin
lupa on lainvoimainen. Auto- ja korjaamoalaIla jäteluvan edellyttäviä
toimintoja ovat mm.:
• autopurkaamo- ja autohajottamotoiminta. Lupa haetaan Oulun kaupungin ympäristölautakunnalta, mikäli käsiteltävän jätteen määrä
on alle 10 000 tonnia vuodessa. Mikäli käsiteltävän jätteen vuotuinen määrä on edellistä suurempi, jätelupa haetaan PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselta.
• saastuneen maa-alueen puhdistaminen. Esim. öljyllä likaantuneen
maan puhdistamiseen tulee hakea jätelupa Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselta.
• ongelmajätteen käsittely. Muun kuin omassa toiminnassa syntyneen
ongelmajätteen käsittelyyn, esim. Iiuottimen puhdistamiseen tisIaamall a, tulee hakea jätelupa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta.
Koeluonteiseen jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai
käsittelyyn ei vaadita jätelupaa. Koeluonteisesta toiminnasta on kuitenkin tehtävä kirjallinen ilmoitus Oulun kaupungin ympäristölautakunnalle hyviSSä ajoin ennen sen aloittamista.
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Terveydensuojelulain mukainen sijoitusluparatkaisu
Sijoituslupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua terveyshaittaa. Sijoitusluvan saaneen toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai
muuttamiseen tulee myös hakea sijoituslupa. Toimintaa ei saa aloittaa
tai jatkaa ennenkuin lupa on lainvoimainen. Auto- ja korjaamoalaIla
sijoitusluvan edellyttäviä toimintoja ovat mm.:
• polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on
vähintään 10 m3 . Lupa haetaan Oulun kaupungin ympäristölautakunnalta.
• jätteiden käsittelylaitos. Esim. laitosmaiselle tai ammattimaiselle
autohajottamotoiminnalle tulee hakea sijoituslupa Oulun kaupungin
ympäristölautakunnalta, mikäli käsiteltävän jätteen määrä on alle
10 000 tonnia vuodessa. Mikäli käsiteltävän jätteen vuotuinen määrä on edellistä suurempi, sijoituslupa haetaan Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselta.
• kemikaalilain mukaan laajamittainen tai keskisuuri kemikaalien
käsittely tai varastointi. Lupa haetaan Oulun kaupungin ympäristölautakunnalta.

Ilmansuojelulain mukainen ilmalupa
Ilmalupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ilman pilaantumista. Auto- ja korjaamoalaIla ilmalupaa edellyttävää toimintaa
saattaa olla suurissa maalaamoissa, mikäli liuottimien kulutus on vähintään 50 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 100
kg tunnissa. Lupa haetaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta.

Naapuruussuhdelain mukainen sijoitusratkaisu
Naapuruussuhdelain mukainen sijoitusratkaisu tarvitaan toiminnalle,
josta saattaa aiheutua pysyvää kohtuutonta rasitusta (kuten kipinät,
tuhka, noki, savu, lämpö, löyhkä, kaasu, höyry, tärinä, jyske) naapureille. Sijoitusratkaisun hakumenettely on sama kuin emo jäteluvan ja
sijoitusluvan hakumenettelyissä. Jos toiminnan sijoittamiseen liittyy
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ainoastaan naapuruussuhdelain mukainen käsittely, asia ratkaistaan
rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

9.2. JÄTEVESIEN JOHTAMINEN YLEISEEN JÄTEVESIVIEMÄRIIN
Oulussa jätevesien johtamiseksi yleiseen jätevesiviemäriin tulee aina
tehdä liittymissopimus Oulun kaupungin vesihuoltolaitoksen kanssa.
Tämän lisäksi teollisuusjätevesien johtaminen yleiseen jätevesiviemäriin edellyttää luvan Oulun kaupunginhallitukselta. Lupahakemus
osoitetaan Oulun kaupungin vesihuoltolaitokselle (yhteystiedot sivulla
28), joka laatii ehdotuksen lupaehdoiksi. Teollisuusjätevesiluvan
myöntää kaupunginhallitus.
Autokorjaamoiden ja -pesupaikkojen jätevedet rinnastetaan teollisuusjätevesiin. Nämä jätevedet saa johtaa jätevesiviemäriin vain hiekan- ja öljynerottimien kautta. Tietoa erottimista ja niille asetetuista
vaatimuksista on sivuilla 16-19. Ympäristöministeriön työryhmän
mietinnön (71/1992 "Asumisjätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin") mukaan huoltoasemalta yleiseen jätevesiviemäriin johdettavan jäteveden öljypitoisuus saa olla enintään 200 mglI.
Tämä ohjearvo on mahdollista alittaa, kun öljynerotin on mitoitettu
tarkoituksenmukaisesti, huollettu säännöllisesti ja autonpesussa käytetään hyväksyttyjä, Öljyalan Keskusliiton (ÖKL) (katso yhteystiedot
sivu 28) rekisteröimiä pesuaineita. Tällöin erillistä teollisuusjätevesien viemäriinjohtamislupaa ei tarvita.
Huoltoasemien autonpesun jätevedet
Valtaosa autonpesutoiminnasta tapahtuu automaattisena harjapesuna
tai korkeapainehuuhteluna ja vähäisempi osa käsinpesuna. Huoltoasemien autonpesussa saa velvoittavan jakeluasemastandardin SFS
3352 mukaan käyttää vain tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä. Pesuaineyhdistelmällä tarkoitetaan esim. shampoon,
liuotinpesu- ja huuhteluaineen sekä vahan yhdistelmää. ÖKL ylläpitää
rekisteriä hyväksytyistä hiilivetyliuotinta sisältävistä ja liuotinvapaista
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pesuaineyhdistelmisttl ja antaa niille ns. hyväksymistunnuksen, joka
ohjeen mukaan tulee olla myös pesukemikaalien pakkausmerkinnöissä.
Sade- ja valumavedet
Huoltoaseman jakelualueen (mittarikentän) sade- ja pintavedet tulee
ohjata öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta yleiseen jätevesiviemäriin. Muun piha-alueen sade- ja valumavedet ohjataan sadevesiviemäriin tai maastoon.

9.3. JÄTEVESIEN JOHTAMINEN MUUALLE KUIN YLEISEEN JÄTEVESIVIEMÄRIIN
Mikäli toiminta suunnitellaan tapahtuvaksi alueella, jossa ei ole
yleistä jätevesiviemärijärjestelmää ja jätevedet aiotaan johtaa maastoon, ojaan tai vesistöön taikka sadevesiviemäriin, joka johtaa edellä
mainittuihin, tulee ottaa yhteyttä Oulun kaupungin ympäristövirastoon.
Em. tapauksessa vesien suojelua koskeva ennakkoilmoitus tulee tehdä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle silloin, kun huoltoaseman
jakelualueen ja säiliöalueen polttoainevarastoissa varastoidaan vähintään 50 000 litraa palavaa nestettä. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään
neljä kuukautta ennen rakennustöiden alkamista.
Jätevesilaitteistoja rakennettaessa sovelletaan samoja periaatteita kuin
jätevesien johtamisessa yleiseen jätevesiviemäriin.

9.4. KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin luvan- tai ilmoituksenvaraisuuteen vaikuttaa kaikki ko. toimipaikalla käsiteltävät ja varastoitavat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit sekä palavat kaasut ja nesteet. Varastoinnissa otetaan huomioon myös varas-
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toitavat ongelmajätteet. Luvan- tai ilmoituksenvaraisuus määräytyy
ns. vertailulukujen perusteella.
Käsittelyn vertailuluku: Kunkin kemikaalin vuorokautinen käyttötai valmistusmäärä tai käyttölaitteiston sisältämä ainemäärä kerrotaan
ainekohtaisella laskentalcertoimella ja lasketaan näin saadut tuotekohtaiset vertailuluvut yhteen.
Varastoinnin vertailuluku: Kunkin kemikaalin varastomtlmäärä
kerrotaan ainekohtaisella laskentalcertoimella ja lasketaan näin saadut
tuotekohtaiset vertailuluvut yhteen.
Ainemäärän yksikkö on palavilla nesteillä m3 ja muilla vaarallisilla
kemikaaleilla tonni. Laskentalcerroin vaihtelee 0-100 ja on sitä suurempi mitä vaarallisempi kemikaali on, esim:
'bensiini
'diesel polttoöljy
'voite!uaineet
'aerosolit, asetyleeni

15

1

o

'isopropanolipohjainen lasinpesuneste
'etanolipohjainen lasinpesuneste
'etyleeniglykolipohjainen jäähdytinneste

10
10
1
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Toiminnan laajuus ja valvova viranomainen määräytyy vertailulukujen mukaan seuraavasti:
Toiminnan laajuus,
Laajamittainen

Varastoinnin
vertailululru
>5000

Käsittelyn
vertailuluku
>100

Valvova viranomainen
TUKES

Keskisuuri

l 000<VL::;5 000

10<VL::;100

TUKES

Vähäinen

10<VL<1 000

2<VL<JO

ympäristölautakunta

Vähäinen, palavat nesteet ja
kaasut
..
TUKES=Turvatekniikan keskus

IO<VL::;J 000

2<VL::;1O

palopäällikkö

Suurin osa auto- ja korjaamoalan toiminnasta kuuluu vähäisen kemiallisen varastoinnin piiriin.
Vähäisestä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus Oulussa ympäristölautalcunnalle sekä palavien aineiden osalta Oulun kaupungin
palopäällikölle (katso yhteystiedot sivulla 28). Ilmoitus tehdään kah-
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tena kappaleena ja osoitetaan kemikaalien ominaisuuksien mukaan
joko ympäristölautakunnalle tai palopäällikölle. Ilmoituksesta tulee
ilmetä vähintään seuraavat asiat:
• toiminnan harjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot
• toimipaikan sijainti
• alueen vedenottamon sijainti, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet ja
maaperän laatu
• toimipaikassa käytettävät ja varastoitavat palavat nesteet sekä terveydelle vaaralliset kemikaalit
• milloin toiminta aiotaan aloittaa
• käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot varastoitavista ja muutoin käsiteltävistä kemikaaleista
• pääpiirteittäinen selostus siitä, miten varastointi ja käsittely on suunniteltu tapahtuvaksi
• selvitys pa!ontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toiminnoista.

Esimerkkejä auto- ja korjaamoalalla harjoitettavasta vähäisestä kemikaalien teollisesta käsittelystä tai varastoinnista, josta tulee tehdä
ilmoitus Oulussa ympäristölautakunnalle tai palopäällikölle:
• 10 - 1 000 m3 :n polttoöljyn varastosäiliö tai 1 - 100 m3 :n auton- ja osienpesuliuottimen, lasinpesunesteen tms. varasto.
• Ruiskumaalaus, jonka vertailuluku on enintään 2, mikäli
-erittäin helposti syttyvää, helposti syttyvää tai syttyvää palavaa nestettä toistuvasti käytetään samassa paikassa ja
-ruiskutettu maalimäärä voi olla yhteensä yli 0,5 litraa minuutissa tai ruiskuun
liitetyn maalisäiliön tilavuus on yli 60 litraa.
• Polttonesteiden jakeluasema, joka luovuttaa polttoainetta moottoriajoneuvon
tai -veneen polttoainesäiliöön, jos
-jakeluasemalla varastoidaan energian tuottamiseen ja moottoripolttoaineeksi
tarkoitettuja erittäin helposti syttyviä, helposti syttyviä tai syttyviä palavia
nesteitä maanpäällisissä ja maanalaisissa säiliöissä yhteensä enintään 140 m3,
josta maanpäällisissä säiliöissä tai astioissa enintään 20 m3 ja
-jakeluasemalla varastoidaan muita vaarallisia kemikaaleja enintään sellaisia
määriä, että vertailuluku jakeluaseman koko kemikaalien varastointi huomioon
ottaen ei ylitä 2 300.

Keskisuuri vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely edellyttää luvan Turvatekniikan keskukselta (TUKES) ja varastoinnista on tehtävä
ilmoitus TUKESille (yhteystiedot sivulla 28).
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Laajamittainen vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi edellyttää luvan TUKESilta.

10. AUTO- JA KORJAAMOALAN YMPÄRISTÖOHJELMISTA
Auto- ja korjaamoala on muiden toimialojen tavoin kiinnittänyt viime
vuosina voimakkaasti huomiota ympäristönsuojeluun ja pyrkinyt minimoimaan oman toimintansa aiheuttamia ympäristöhaittoja. Ympäristöasiat nousevat tulevaisuudessa entistä keskeisemmäksi osaksi
myös auto- ja korjaamoalan toimintaa, sillä yritysmarkkinoilla toimiminen ja menestyminen edellyttävät yhä suurempaa vastuullisuutta
ympäristöstll.
Autoalan Keskusliitto ry (AKL) on tehnyt autoliikkeiIle ympäristöohjelman, joka nivoutuu osaksi autoliikkeen laatujärjestelmllä. Ympäristöohjelma on rakenteeltaan ISO 9001 -laatustandardin mukainen.
AKL:n ympäristöohjelma edellyttaä autoliikkeeltll liikkeen johdon
kirjallista sitoutumista, ympäristöhallinnon organisaation luomista ja
aiheeseen liittyvää peruskoulutusta. AKL järjestää yrityksen ympäristövastaaville ympäristöohjelman peruskoulutuksen.
Muita ympäristöasioiden hallintajärjestelmill ovat mm. EMAS- ja ISO
14001 -järjestelmllt. Hallintajärjestelmissä yritys luo oman ympäristöpolitiikkansa, toimintatapansa ja parannustavoitteensa aiheuttamiensa
haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Järjestelmä vahvistetaan usein ulkopuolisen tahon tekemällä arvioinniIla.
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11. KIRJALLISUUS
Autoalan yrnpäristöopas. Autoalan Keskusliitto ry, Ekokem Oy Ab, Pohjolayhtiöt, Oy Shell Ab. Jyväskylä 1995.
Huoltoasemienjätevedet. Öljyalan kustannus Oy. Helsinki 1994.
I1mansuojelulainsäädäntö (L 67/1982) muutoksineen.
Jätelainsäädäntö (L 1072/1993) muutoksineen.
Kemikaalilainsäädäntö (L 744/1989) muutoksineen.
Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 muutoksineen.
Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset, Oulun kaupungin yrnpäristölautakunta 10.11.1994 § 181.
Suomen rakentanlismääräyskokoe1ma. D 1 kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot,
määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö 1987.
Suomen standardisoinlisliitto SFS 3352 (11.9.1992). Palavien nesteiden varastointi ja käsittely jakeluasemalla.
Terveydensuojelulainsäädäntö (L 763/1994) muutoksineen.
Vesilainsäädäntö (L 264/1961) muutoksineen.
Ympäristöministeriön päätös (n:o 867/1996) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta.
Ympäristöministeriön työryhmän mietintö (n:o 71/1992) asumisjätevesistä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriin.
Öljyalan Keskusliiton pesuaineluettelo.

28

12. YHTEYSTIETOJA
LISÄTIETOJA JA ASIANTUNTIJA-APUA
Autoalan Keskusliitto ry (AKL)
Hietalahdenkatu 4 A
p. 09-680 3200
00180 Helsinki

Oulun kaupungin ympäristövirasto
Kauppatori
p.3144411
90100 Oulu

Oulun Jätehuolto
Kirkkokatu 54
p. 314 2543
90120 Oulu
• Ruskon jätteenkäsittelyalue
Ruskonniityntie
p. 556 7937
90630 Oulu
tai p. 0400-58 7266
• Kierrätyskeskus
Paakakatu 2
p. 314 2588
90520 Oulu
• jätteiden hyötykäyttö p. 3142552
tai p. 314 2542

Oulun kaupungin ympäristölautakunta
Kauppatori
p.3144411
90100 Oulu

Suomen Rengaskierrätys Oy
Kaivokatu 8
00100 Helsinki
p. 09-2705 2720

Oulun kaupungin palo- ja pelastuslaitos
Pikkukankaantie 2
p.3147611
90100 Oulu

Turvatekniikan keskus, TUKES
Oulun toimipiste, Lirmankatu 7, PL 286
p. 377 372
90101 Oulu

Oulun kaupungin vesihuoltolaitos
Kasanninrie 21
90100 Oulu
p. 3142135

Öljyalan Keskusliitto (ÖKL)
Fabianinkatu 8, PL 188
p. 09-177299
00131 Helsinki

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Isokatu 9
p. 315 8300
90100 Oulu

OULUN SEUDULLA TOIMIVIA JÄTELUVAN OMAAVIA ONGELMAJÄTTEEN KERÄILIJÖITÄ JA KÄSITTELIJÖITÄ
Ekorasti Oy
Karpalorie 4
90820 Kello
Ekokem Oy
PL 181
11101 Riihimäki
Iisalmen keräysöljy Oy
Iimäenrie 8
74160 Koljonvirta

p. 51 1117

Oulun HVA Oy
Juurussuonrie 65 c
90240 Oulu

p.5315214

p.019-7151

Oulun Jätehuolto
Kirkkokatu 54
90120 Oulu

p. 314 2543

p. 017- 214700

Servico Ay
Varastotie 7
86710 Kärsämäki

p. 020837 1501
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Säkkiväline Oy
Kaarnatie 24
90530 Oulu

p. 5500111

Rauman Romu Oy
Hitsaajantie 5
26820 Rauma

p. 02-8387 1200

JÄTTEIDEN KERÄILIJÖITÄ JA KÄSITTELIJÖITÄ
Katalysaattorikierrätys, Seppo Penson
p. 5 I 0062 tai
Kantajantie 12
90800 Oulu
p. 049-68 2565

Paperinkeräys Oy
Mineraalitie 6
90630 Oulu

Kuusakoski Oy
Ruskonniityntie 4
90630 Oulu

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö
Mannenkatu 1
90100 Oulu
p. 3105509

p. 5567622

Säkkiväline Oy
Janne Huovinen
p. 550011 I
• renkaiden vastaanotto
Ruskonniityntie, Ruskon jätteenkäsitt.alue
90630 Oulu

T:mi Seppo Vanhala
Kontiorinne 8
90240 Oulu

p. 556 2700

p. 049-68 6759

Tervatulli Oy, ympäristöpaja
Korjaamontie 2
p. 38 6226
90530 Oulu

KUNNALLINEN JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS
Haurun Jäteauto
Sirppitie 18 A
90530 Oulu

p. 554 2555

Oulun Autokuljetus Oy
Korjaamontie 4
90530 Oulu
p. 883 311 I

p. 540 0512

SR-Kiinteistöhuolto Oy
Elotie 9
90850 Martirmiemi
p. 5409500

Jätehuolto Matti Nuojua Oy
Räihänkuja 5
90540 Oulu
p. 556 8549

Säkkiväline Puhtaanapito Oy
Kaarnatie 24
90530 Oulu
p. 550 011 I

Kempeleen Jätekuljetus
Kurikkatie 3 1
90440 Kempele
p. 51 53 10

Veljekset Luttinen Ay
Vanhatie
91800 Tyrnävä

Jätehuolto Kropsu Oy
Laitakarintie 22
90850 Martinniemi

Jätehuolto Kuljetusliike V-P Hiltunen
Lehtikuusenkuja 6
90240 Oulu
p. 557 3263

p. 545 1280

30

LIITE 1

••

ONGELMAJATEKIRJANPITO
YRITYS
VUOSI

_
_

Ongelmajätteen laatu tai nimi

Määrä
(~)

Minne toimitettu ja kuka
vienyt

NoutoDäivä
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LIITE 2

EROTINKAIVOJEN TARKKAILUN
KIRJANPITO
YRITYS

_

VUOSI

_

Kaivo

Pvm

Tarkastusl
tyhjennys

Pintakerroksen
paksuus/tyhjennysmäärä

Työn suorittaja

Tässä jäteoppaassa esiintyvät ongelmajätteet
aerosolipurkit, esim. spraymaalipurkit
alrut ja paristot, joissa on erilliskeräystä osoittava tunnus
asbestipöly
hiekanerotuskaivon pohjaliete, johon on sekoittunut öljyä
hydrauliöljyt
ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden sisältämät freonit
jarrunesteet
jäähdytinnesteet
kytkinnesteet
liirna- ja tiivistysmassajäte (liuotinpohjainen)
liuotinainejätteet, esim. ohenne-, pesu-, puhdistus- ja polttoainejätteet
liuotinainepitoiset rätit. pesurievut ja trasselit
loisteputket ja elohopeahöyrylamput
maalaamon vesierotusaltaan maalia sisältävä liete
maali- ja lakkajäte (liuotinpohjainen)
moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt
muut öljyt, esim. islrunvairnentirnista ja öljynsuodattirnista valutettu öljy
ohennejätteet
osienpesusta jäävä pohjaliete
osienpesussa käytetty pesuaine
polttoainejäte
polttoainesuodattirnet
ruostesuojauksen massausjäte
öljyinen maa
öljyiset kiinteät jätteet, esim. iskunvaimentimet, öljynsuodattimet, voitelurasva
öljyiset rätit, pesurievut ja trasselit
öljynimeytysaineet
öljynerotuskaivon pintakerros
öljynerotuskaivon pohjaliete
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