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Apteekkien, oppilaitosten sekä yksityisten terveyden- ja eläinlääkintähuollon
toimipaikkojen ympäristökartoitus 2004

1. JOHDANTO
Oulun kaupungin ympäristövirasto toteuttaa yritysten ja toiminnanha~oittajien jätehuollon ja ympäristöasioiden valvontaa toimialakohtaisin selvityksin. Kartoitettavan
toimialan valintaan vaikuttavat mm. muutokset toimialaan liittyvissä ympäristösäädöksissä sekä alan ympäristöasioiden hoidossa havaitut puutteet. Vuosittain toteutetaan
1-3 eri aloja koskevaa kartoitusta.
Ympäristövirasto selvitti tammi-maaliskuussa 2004 jätehuolto-, kemikaali- ja ympäristönsuojeluasioiden nykyistä tilaa apteekeissa, oppilaitoksissa sekä yksityisten terveyden- ja eläinlääkintähuollon toimipaikoissa. Kartoitukseen valittiin toimialoja, joilla on
aiemmin ollut jätehuoflosuunnitelman laatimisvelvollisuus, mutta joilta ei nykyisen
lainsäädännön mukaan edellytä jäte- tai ympäristöluvan hakemista. Mukana oli näiltä
aloilta myös sellaisia toimipaikkoja, joilla jätehuoltosuunnileimaa ei ole aiemmin ollut.
Aiempi vastaavia toimialoja koskeva ympäristökartoitus on vuonna 1996 toteutettu
hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus. Tuolloin laadittiin myös jätehuolto-ohje hammashuollossa syntyvistä jätteistä. Sairaalajätteen käsittelystä jätehuoflo-ohjeita on laadittu vuosina 1996 ja 2002.
Tämän selvityksen käytännön toteutuksesta ja raportin sisällöstä vastasi ympäristötarkastaja Tuija Nykyri. Työtä on ohjannut ja raportin sisällön tarkastanut ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti.
2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET
Jätehuollon jä~estämistä ohjaavia lakeja ja määräyksiä ovat mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, jäteasetus ja Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset. Jätelain mukaan
kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat lajittelemaan syntyvät jätteet ja toimittamaan ne hyödynnettäväksi tai jatkokäsiteltäväksi.
Kemikaalien käsittelyä ja varastointia ohjaavat mm. kemikaalilaki sekä vaarallisten
kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva asetus. Kemikaalilain huolehtimisvelvollisuuden mukaan kemikaalien käsittelyssä on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Mikäli varomaton kemikaalien käsittely aiheuttaa ympäristön saastumista, on haitan aiheuttajalla
velvollisuus huolehtia rakenteiden tai ympäristön puhdistamisesta. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien tulee mm. olla perillä käsittelemänsä kemikaalin vaarallisista
ominaisuuksista ja kemikaalin käsittelyä koskevista määräyksistä, laatia tarvittaessa
yksityiskohtaiset turva- ja käyttöohjeet sekä perehdyttää myös muut kemikaaleja käsittelevät henkilöt kemikaalin turvalliseen käsittelyyn.
Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä
määrää amalgaamipitoisten jätevesien johtamisesta yleiseen viemäriin ja amalgaamijätteiden jätehuollosta. Hammashoitoyksiköiden jätevedet saa viemäröidä ainoastaan
amalgaamierottimen kautta. Erottimen tehokkuuden tulee olla vähintään 95 % ja tehokkuus on osoitettava todistuksella. Lisäksi erotinlaitteiston hoitoa ja tarkkailua varten on nimettävä vastuuhenkilö sekä syntyneen amalgaamijätteen toimittamisesta
ongelmajätteen käsittelyyn on pidettävä ongelmajäteki~anpitoa.
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Vesihuoltolain ja Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätevesiviemäriin ei saa laittaa tai johtaa sinne kuulumattomia esineitä tai aineita kuten kiinteitä roskia, ongelmajätteitä, liuottimia, öljyjä ja rasvoja, mukaan lukien paistorasvat.
Asumisjätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin on kiellettyä ilman
viemärin haltijan lupaa. Öljyä, polttoaineita, liuottimia tai rasvoja käsittelevien kiinteistöjen jätevedet tulee ennen viemäriin johtamista esikäsitellä asianmukaisissa ja oikein
mitoitetuissa öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimissa.
3. SELVITYKSEN TOTEUTUS
Ennen nyt toteutetun kartoituksen toimialojen valitsemista läpikäytiin vuosina 19841993 Oulun kaupungin hyväksymät jätehuoltosuunnitelmat. Jätehuoltosuunnitelma oli
selvitys jätteiden keräilystä, kuljetuksesta ja käsittelystä sekä ympäristönsuojelutoimista. Jätehuoltosuunnitelman laatimista edellytettiin, jos kiinteistöllä esimerkiksi tuotettiin
ongelmajätettä, tavallisesta yhdyskuntajätteestä poikkeavaa jätettä tai poikkeuksellisen suuria jätemääriä. Nykyistä jätelakia (1994) edeltäneen jätehuoltolain (1979) mukaiset jätehuoltosuunnitelmat kumoutuivat vuoden 1996 lopussa tai korvaavan jätteiden ammattimaiseen käsittelyyn liittyvän jäteluvan myöntämisen yhteydessä. Useimmat aikoinaan jätehuoltosuunnitelman edellyttämät toiminnat eivät edellytä ympäristölupaa, joten monilla kiinteistöillä jätehuolto ja ympäristönsuojelu suunnitellaan nykyään itsenäisesti.
Tähän selvitykseen valittiin toimialoja, joilla on aiemmin ollut jätehuoltosuunnitelman
laatimisvelvollisuus. Mukana oli näiltä aloilta myös sellaisia toimipaikkoja, joilla jätehuoltosuunnitelmaa ei ole aiemmin ollut. Selvitys tehtiin kirjallisena kyselynä ja tarkastuskäynnein. Kyselylomakkeen kysymykset koskivat jätehuollon järjestelyjä, kemikaalien varastointia, jätevesiä, ympäristöasioiden koulutusta ja ympäristöasioiden hallintaa (liitteet 1a, 1b ja 1c).
Terveydenhuollon kysely postitettiin mm. terveydenhuoltoalan yksityisiin laboratorioihin, yksityisiin sairaaloihin, yksityisiin lääkärikeskuksiin, yksityisiin hammaslääkärikeskuksiin ja yksityisille eläinlääkäriasemille. Lääkäri- ja hammaslääkärikeskuksista pyrittiin valitsemaan suurimmat, mutta toimipaikkojen koon arvioiminen etukäteen osoittautui vaikeaksi. Oppilaitoskartoituksessa oli mukana lähinnä ammatillisia oppilaitoksia. Kyselylomakkeita lähetettiin kaikkiaan 116 kappaletta.
Kyselyn lisäksi 22:een toimipaikkaan tehtiin tarkastuskäynti etukäteen sovittuna aikana.
4. KYSELYN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 69 yksikköä (taulukko 1). Kaikkien kyselyiden vastausprosentti on 59 %. Palautuneiden kyselyiden suhteellinen osuus lähetetyistä kyselyistä
vaihteli toimialoittain välillä 49 - 71 %.
Kohtuullisen suuri määrä tyhjiä kohtia palautetuissa kyselyissä saattaa aiheuttaa virheitä tulosten keskinäisessä vertailuissa. Tämän lisäksi kysymysten asettelusta sekä
tilojen ja toimintojen monimuotoisuudesta johtuen joihinkin kysymyksiin vastattiin melko yleisesti sekä kyllä että ei.
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Yksityinen terveydenhuolto ja laboratoriot

33

16

49%

EJäinlääkintähuolto

4

2

50%

Oppilaitokset

27

14

54%

yhteensä

116

69

59 %

Kohtuullisen suuri määrä tyhjiä kohtia palautetuissa kyselyissä saattaa aiheuttaa virheitä tulosten keskinäisessä vertailuissa. Tämän lisäksi kysymysten asettelusta sekä
tilojen ja toimintojen monimuotoisuudesta johtuen joihinkin kysymyksiin vastattiin melko yleisesti sekä kyllä että ei.
4.1. Yksiköiden toiminta
Vastausten mukaan noin puolessa vastanneista kouluista opetus ei sisällä lainkaan
sellaista käytännön harjoittelua, joka edellyttää laboratorioita, konepajoja, teknisen
työn tiloja tms., joissa syntyisi ongelmajätteitä tai käsiteltäisiin kemikaaleja. Oppilaitoksista 8 (57 % vastanneista) ilmoitti, että oppilaitoksella on tällaisia työtiloja. Suurin
osa näistä on laboratorioita, puutyötiloja ja kemian luokkia (kuva 1). Oppilaitosten itsensä nimeämät vastaavat tilat (muut) ovat esimerkiksi kauneudenhoito-, kampaamotai välinehuoltotiloja.
13:sta vastanneesta terveydenhuoltoalan toimipisteestä noin puolessa on lääkäripalveluiden lisäksi laboratorio ja röntgen (kuva 2). Kolmea kyselyn palauttanutta terveyden- tai eläinlääkintähuollon tutkimuslaboratoriota ei ole laskettu kuvan 2 laboratorioihin vaan mukana on ainoastaan lääkäripalveluihin liittyvät laboratoriot.
konepajat (1)

maalaamat

teknisen lyön
tilat (2)

työlerveyspalvelut (5)

kuntoutus
muut (7)

(5)

kuvataide·
luokat (2)

valokuvauslaboratoriot
(2)
kemian
luokat (3)

leikkaustoiminta (2)
laboratorio
(5)
lääkäripalvelul (1 1)

vuode·
osasto (2)

mielenterveyspalvelut (1)

puulyötilat (3)

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden oppilaitosten tilat, joissa käsitellään kemikaaleja.

Kuva 2. Terveydenhuoltoalan kyselyyn
vastanneiden toimipaikkojen harjoittama
toiminta.

Hammashuollon yksiköissä on vastausten perusteella 1-8 toimenpidehuonetta, suurimmassa osassa huoneita on yksi (17 kpl, 68 %). Ilmeisesti kaikissa toimipaikoissa
on röntgenlaitteisto, mutta vain murto-osa on kirjannut asian vastaukseensa.
Eläinlääkäriasemilla on vastaanottohuoneiden lisäksi röntgen ja pienimuotoiset laboratoriotilat. Toisessa vastanneista paikoista paikataan lisäksi eläinten hampaita.
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4.2. Jätehuolto
Jäteastiat on merkitty asianmukaisesti lähes kaikissa kyselyyn vastanneista toimipaikoista (89-100 %) (kuva 3). Jätteistä pidetään kirjaa noin kolmasosassa oppilaitoksista, muilla toimialoilla ei juuri lainkaan (4-11 %). Noin kolme neljäsosaa kartoitetuista
toimipaikoista on nimennyt jätteistä vastaavan henkilön tai henkilöitä.
Asianmukainen säilytystila nestemäisille ongelmajätteille löytyy parhaiten hammashoidon yksiköissä (80 %). Kolmasosassa muiden alojen toimipaikoista on ongelmajätteille vaatimukset täyttävät allasmaiset lattiatilat, joista nestemäiset kemikaalit
eivät voi joutua esimerkiksi viemäriin tai maaperään.
Jätelain määräämää ongelmajätekirjanpitoa ei ole olemassa suurimmassa osassa
terveyden- ja eläinlääkintähuollon kohteista ja oppilaitoksista, sillä kirjanpito löytyy
niistä vain viidesosasta (21-22 %). Hammashuollon yksiköissä ja apteekeissa ongelmajätteistä pidetään kirjaa tätä tavallisemmin (52-58 %).
Ongelmajätevarastot tarkastetaan lähes kaikissa apteekeissa ja hammaslääkäriasemilla säännöllisesti (92 %). Muista kyselyyn vastanneista kohteista alle puolet
ovat kiinnittäneet asiaan huomiota.

4.3. Kemikaalit
Kemikaalivarastoja tai erillisiä varastopaikkoja kemikaaleille on suurimmassa osassa
apteekeista (83 %) ja huomattavasti harvemmin muissa kartoitukseen osallistuneissa
kohteissa (32-43 %) (kuva 4). Varastot ovat enimmäkseen lukittuja tai muuten valvottuja (83-72%) apteekeissa ja hammaslääkäriasemilla. Terveyden- ja eläinlääkintähuollon toimipaikoista ja oppilaitoksista noin puolessa kemikaalit on varastottu lukittuihin
tai valvottuihin tiloihin. Keskimäärin puolessa kaikista kemikaalien varastotiloista lattia
on allasmainen, eikä siinä ole lattiakaivoja (50-67 %).
Hammashuoltoalan toimipaikoissa ja apteekeissa on kemikaalivarastoissa parempi
ilmanvaihto (riittävä 64-83 %:ssa) kuin oppilaitoksissa tai terveydenhuollon toimipaikoissa (40 %). Samansuuntainen tilanne on kemikaalivarastojen tarkastamisen suhteen: apteekeista ja hammashuollon paikoista 83-84 %, oppilaitoksista ja terveydenhuollon yksiköistä 39-50 % tarkastavat kemikaalivarastonsa määräajoin.
Kemikaalien säilytysastioiden ja varastojen varoitus- ja turvamerkinnöistä ovat huolehtineet parhaiten apteekit (83 %). Hammashuollossa (64 %), terveydenhuollossa (56
%) ja oppilaitoksissa (43 %) tilanteessa riittää hieman enemmän korjaamista.
Kaikista kyselyyn vastanneista paikoista noin puolessa on nimetty kemikaaleista vastaava henkilö (50-60 %). Nämä henkilöt ovat pitäneet huolen kemikaaliluetteloiden
laadinnasta ja ajan tasalla pitämisestä parhaiten oppilaitoksissa ja apteekeissa (43-67
%). Terveyden- ja hammashuoltoalaIla 23-33 %:ssa kartoitetuista paikoista on käytössä aakkosellinen kemikaaliluettelo. Käyttöturvallisuustiedotteita on hankittu ahkerimmin käyttöön apteekeissa ja hammaslääkäriasemilla (72-83 %). Terveydenhuoltoalan
paikoista ja oppilaitoksista noin puolessa on käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytössä olevista kemikaaleista (44-50%).
Vahinkotilanteissa tarvittavia välineitä, kuten imeytysainetta tai suojaimia, on apteekeista 67 %:ssa, oppilaitoksista 43 %:ssa, terveydenhuoltoalaIla 28 %:ssa ja hammaslääkäriasemista 24 %:ssa kyselyyn vastanneista paikoista.
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4.4. Jätevedet
Apteekeissa ei juurikaan synny tavanomaisista asumisjätevesistä poikkeavia jätevesiä. Muutamassa paikassa viemäriin kaadetaan pieniä määriä yskänlääkkeitä, nuhatippoja, antibioottimikstuuran loppuja jne..
Niissä oppilaitoksissa, joissa syntyy asumisjätevesistä poikkeavia viemäröitäviä vesiä
on keittiöissä asianmukaiset rasvanerotuskaivot sekä ko~aamo- huoltohalleissa hiekan- ja öljynerottimet. Joissain oppilaitoksissa johdetaan laboratorioissa viemäriin laimeita happo- ja emäsliuoksia.
Kaikkien kyselyyn vastanneiden hammashoitoyksiköiden jätevedet viemäröidään
amalgaamierottimien kautta. Muita terveydenhuoltoalan ja laboratorioiden jätevesiä
ovat esimerkiksi: desinfioivan pesukoneen jätevedet, etanoli, formaliini, laimea liuotinvesi, käsin huuhdeltavien röntgenkuvien huuhteluvedet ja avaussalin pesuvedet.
Eläinten ruumiinavausalin jätevedet kuumennetaan 80 °C:een ennen viemäriin laskemista.

4.5. Hammashuolto
Amalgaamierottimen tarkkailua ja hoitoa varten on nimetty vastuuhenkilö 88 %:ssa
paikoista. Joka neljännessä hammashoitolassa amalgaamierottimesta ei kuitenkaan
pidetä huoltotoimia ja tyhjennyksiä koskevaa ki~anpitoa. Vaadittava todistus erottimen
tehokkuudesta on olemassa noin puolella vastanneista hammaslääkärivastaanotoista
(54 %).

4.6. Ympäristöasioiden koulutus ja ohjeistus
Ki~allista ohjeistusta jäte- ja kemikaaliasioista on keskimäärin yli puolessa apteekeista
ja lähes puolessa terveydenhuoltoalan kohteista (kuva 5). Vastaavasti hammaslääkäriasemista ja oppilaitoksista noin kolmasosassa on laadittu kemikaali- tai jäteohjeita.
Sekä ki~alliset ohjeet että koulutus koskevat tavallisemmin jätteiden, ongelmajätteiden
ja kemikaalien käsittelyä kuin toimintaa vahinkotilanteissa.

Apteekkien henkilökuntaa myös koulutetaan ympäristöasioissa tavallisemmin kuin
muilla kartoituksessa mukana olleilla toimialoilla.

4.7. Ympäristöasioiden hallinta ja ympäristötietoisuus
Oppilaitoksissa on laatu- tai ympäristöjä~estelmiä huomattavasti yleisemmin (50 %)
kuin hammas- ja terveydenhuollon yksiköissä tai apteekeissa (8-33 %). Tämän lisäksi
yli puolet oppilaitoksista, joilla laatu- tai ympäristöjä~estelmää ei vielä ole, suunnittelevat sertifiointia. Samanlaisia suunnitelmia on viidesosalla terveyden- ja hammashuoltoalan toimipaikoista, mutta ei yhdelläkään apteekilla.
Jätteiden määrän, energian ja veden kulutuksen vähentämiseen sekä ympäristöystävällisiin hankintoihin kiinnitetään jonkin verran enemmän huomiota apteekeissa sekä
hammaslääkäriasemilla ja oppilaitoksissa (keskimäärin 77-81 % kyllä -vastauksia)
kuin terveydenhuollossa (keskimäärin 62%).
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Onko kirjallista ohjalslusta a)
jallelden/ongelmajötleiden
lunmstamlsesta,ILlJillelusta.
merkltsemlsesla la
kaslllelystä?

b) kemlkaahen
käsil1elyslfJJvaraSlo;nnisla?

OPPILAITOKSET (14 kpl)

~
17=1
[E!

75~8::;

_ _ _ _ _ _ _' -

_ _ _ _ _5_8

...J,~

~....J.+eJ

__2_9

e) IOIfTllflflaSta vahlnkOhlanleissLl?

Onko henkilÖSlöä koululel1u a)
Jäl1eidenlongelmajäl1eiden tunnIStamISeen,
laInteluun. merkllsemlSeen la käsittelyyn?

I~I#

36

______
83

----J~

_

21_..& =;;;;1"

1. -29

b) kemikaalien kasitlelyynlvarasloinliin7

e) toimintaan vahlnkotilanlelssa7

...J-El++_

____
50
____
50_ _- - ' 1 $ 3 3 _

TERVEYDEN· JA ELÄINLÄÄKINTÄHUDLTO
SEKÄ LABORATORIOT (18 kpl)

HAMMASHUOLTO (25 kpl)

Onko kirjallista ohJoistusta a)
Jiltletdenlongelm ajiitleiden
tunnistamisesta, lajinelusta.
merkitsemisesta ja
kasiuelystä?

b) kemikaalien
käsillelystälvarasloinmsla?

e) tommnasta vahtnkoulantelssa?

Onko henkilöstöä koulutelIu a)
JäneloonJongelmajlillelden tUMISlamiseen.
lajIlleluun. merkitsemiseen Ja kåsillelyyn?

b) kemikaalien käsillelyYnlvaraSlolntiin?

e) tOImInIaan vahinkotilanteissa?

o kyllä

o tyhjä

~ kyllä ja ei

§Iei

•

suunnitteilla

Kuva 5_ Kyselyn ympäristöasioiden koulutusta ja ohjeistusta koskevien kysymysten
vastaukset toimialoittain
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5. TARKASTUSKÄYNNIT
Tarkastuskäyntejä tehtiin kaikkiaan 22 (apteekkeihin 3, terveydenhuollon toimipisteisiin 11 ja oppilaitoksiin 8).
Tavallisin käynneillä havaittu puute on ongelmajätekiljanpidon puuttuminen (taulukko
2).
Hyötyjäte, jolle on osoitettu kiinteistöllä keräysastia, mutta jota ei lajitella, oli yleensä
biojätettä. Tämän lisäksi kolmessa tarkastetussa oppilaitoksessa on järjestetty metallijätteen erilliskeräys, mutta metallia ei lajitella koulun keittiössä.
Kemikaalien ja ongelmajätteiden säilytystilojen varoitusmerkinnät ovat melko tavallisesti puuttellisia. Usein myös ongelmajäteastioiden sisältömerkinnät puuttuvat tai ovat
osin puutteellisia. Useissa paikoissa kaivattiin tietoa siitä, mistä varoitustarroja tai merkkejä voi ostaa.
Tarkastuskäyntien yhteydessä havaitut viemäriin johdetut ongelmajätteet ovat röntgenkehitettä, happoja, emäksiä, myrkyllistä kemikaalijätettä, piirilevyjen valmistuksessa käytettyjä raskasmetalleja sisältäviä happoja ja emäksiä.
Tarkastuskohteisiin annettiin käynnin yhteydessä Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset, ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut.
Taulukko 2. Tarkastuskäyntien yhteydessä havaitut puutteet.
Onaelmajätekirjanpito puuttuu.
14 64%
Kaikkia kiinteistöllä kerättäviä hyötyjätteitä ei laiitella toimipaikalla.
9 41 %
Kemikaalien tai ongelmajätteiden säilytystilojen tai -astioiden varoitus- 9 41 %
merkinnät puuttuvat.
Vahinkotilanteita varten tarvittavia välineitä puuttuu.
8 36%
Onaelmajätteitä tai kemikaaleja lattiakaivon vieressä ilman suoia-allasta
7 32%
Kemikaaliluettelo puuttuu
7 32%
Kävttöturvallisuustiedotteita puuttuu
7 32%
Lasi- ja metallijätteen määrä arvioitava lajitteluvelvollisuuden selvittämi- 7 32%
seksi.
Erotinkaivoien kirianpito puuttuu.
6 27%
4 18 %
Viemäriin iohdetaan onaelmaiätettä.
3 14%
Jätepiste tai onaelmaiätevarasto on eoäsiisti.
Piirilevviätettä ei kerätä erilleen sekaiätteestä.
3 14%
Kemikaali- tai ongelmajätevaraston pihalle johtavan oven kynnys puuttuu 3 14%
tai se on liian matala.
Puutteelliset kemikaali- tai onaelmaiäteastioiden sisältömerkinnät.
3 14%
Amalaaamierottimen tehokkuustodistus puuttuu.
2 9%
Ongelmaiätteitä varastoidaan yli vuosi.
2
9%
Paperinkerävsastia puuttuu toimisto- ia liikekiinteistöstä.
1 5%
Normaalista poikkeavien jätevesien viemäröintiluvan tarpeellisuus tulee 1 5%
selvittää.
Nestemäistä onqelmajätettä hävitetään sekaiätteenä.
1 5%
Kemikaalien varastointijärjestvstä tulee muuttaa.
1 5%
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6. JATKOTOIMET
Kartoituksen yhteydessä laadittiin kahdet ympäristönsuojeluohjeet, oppilaitoksille sekä
terveydenhuoltoalalle ja apteekeille (liitteet 2a ja 2b). Ohjeet jaettiin ki~eitse ja niitä on
saatavilla
ympäristövirastosta
sekä
ympäristöviraston
intemetsivuilla
(www.oulu.ouka.fi/ymparisto).
Jokaisesta tarkastuskäynnistä laadittiin tarkastuspöytäki~at, joissa kehotettiin ko~aa
maan tarkastuksilla havaitut puutteet 31.8.2004 mennessä.
Kaikkiin kartoituksessa mukana olleisiin yksiköihin lähetettiin laadittujen ympäristöohjeiden lisäksi Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset,
Ekokem Oy:n ohjeet 1/04 ongelmajätteiden varastointi, 7/03 terveydenhuollon ongelmajätteet (apteekeille ja terveydenhuoltoalan toimipaikkoihin), 4/03 älä päästä haitallista ainetta viemäriin, 3/03 laboratorio- ja pienkemikaalijätteet, 1/03 ongelmajätteiden
lajittelu ja erillään pitäminen sekä yhteenveto kartoituksen tuloksista.
Laboratorioiden ongelmajätehuoIlosta jä~estettiin koulutustilaisuus, joka kuitenkin jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän takia. Koulutus on tarkoitus toteuttaa
syksyllä 2004. Terveydenhuoltoalan ympäristökartoitusten ulottaminen myös Oulun
kaupungin terveysasemille on suunnitelmissa vuoden 2004 aikana.

7. YHTEENVETO
Ympäristövirastossa tehtiin tammi-maaliskuussa 2004 Oulun apteekkien, lähinnä ammatillisten oppilaitosten sekä yksityisten terveyden- ja eläinlääkintähuollon toimipaikkojen ympäristökartoitus.
Kartoituksessa selvitettiin jätehuolto-, kemikaali- ja ympäristönsuojeluasioiden tilaa
ki~allisen kyselylomakkeen ja tarkastuskäyntien avulla. Terveydenhuollon kysely lähetettiin terveydenhuoltoalan laboratorioihin, yksityisiin sairaaloihin, lääkärikeskuksiin,
hammaslääkärikeskuksiin ja eläinlääkäriasemille. Lääkäri- ja hammaslääkärikeskuksista pyrittiin valitsemaan lähinnä suurimmat, mutta käytännössä toimipaikkojen koon
arvioiminen etukäteen osoittautui vaikeaksi.
69 toimipaikkaa 116:sta vastasi postitse lähetettyyn kyselyyn. Tarkastuskäyntejä tehtiin 22:een paikkaan. Vastausprosentit toimialoittain ovat: apteekit 71 %, hammaslääkäriasemat 71 %, oppilaitokset 54 %, eläinlääkäriasemat 50 % ja terveydenhuoltoala
sisältäen laboratoriot 49 %.
Vastausten perusteella jätehuolto on hoidettu paremmin apteekeissa ja hammaslääkäriasemilla kuin oppilaitoksissa, laboratorioissa, lääkäri- ja eläinlääkäriasemilla. Tämä
voi osin johtua vähäisemmästä jätteiden määrästä ja pienemmistä toimintayksiköistä.
Sekä kemikaalien varastoinnissa että ympäristöasioiden koulutuksessa ja ohjeistuksessa tilanne eri alojen välillä on lähes samanlainen. Apteekit ja hammashuollon toimipaikat pä~äävät näissä vertailussa hieman muita toimialoja paremmin.
Ympäristöasioiden hallinnassa ja ympäristötietoisuudessa erot vastanneiden ryhmien
kesken ovat pieniä. Oppilaitokset ovat kunnostautuneet erityisesti laatu- ja ympäristöjä~estelmien käyttöönotossa.
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Tarkastuskäyntejä tehtiin kolmeen apteekkiin, yhteentoista terveydenhuollon toimipisteeseen ja kahdeksaan oppilaitokseen. Yleisimmät havaitut puutteet olivat puuttuva
ongelmajätekirjanpito (64 %), kiinteistöllä kerätyn hyötyjätteen jättäminen lajittelematta
(41 %), puuttuvat varoitusmerkinnät kemikaalien tai ongelmajätteiden säilytystiloissa
tai -astioissa (36 %), kemikaalin tai ongelmajätteen suoja-altaiden puuttuminen lattiakaivon läheisyydessä (32 %), kemikaaliluettelon puuttuminen (32 %), käyttöturvallisuustiedotteiden puuttuminen (32 %) ja tarve arvioida syntyvän lasi- tai metallijätteen
määrää mahdollisen lajitteluvelvoitteen selvittämiseksi (32 %).
Tarkastuskäynneistä laadittiin tarkastuspöytäkirjat, joissa kehotettiin korjaamaan tarkastuksilla havaitut puuteet 31.8.2004 mennessä. Kaikkiin kartoituksessa mukana
olleisiin yksiköihin lähetettiin kartoituksen yhteydessä laaditut ympäristönsuojeluohjeet, Oulun kaupungin jätehuoltomääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset, yhteenveto kartoituksen tuloksista sekä Ekokem Oy:n ongelmajätteiden käsittelyä koskevia
ohjeita.
Laboratorioiden ongelmajätehuollosta on tarkoitus järjestää koulutustilaisuus syksyllä
2004. Terveydenhuoltoalan ympäristökartoitusten ulottaminen myös Oulun kaupungin
terveysasemille on suunnitelmissa vuoden 2004 aikana.
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LIITTEET
Liite 18 Apteekkien ympäristökysely 2004 -kyselylomake
Liite 1b TelVeyden- ja hammashuollon sekä eläinlääkintähuollon ympäristökysely
2004 -kyselylomake
Liite 1e Oppilaitosten ympäristökysely 2004 -kyselylomake
Liite 28 Ympäristötietoa oppilaitoksille
Liite 2b Jätehuolto- ja kemikaalitietoa telVeydenhuoltoalalle ja apteekeille
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL 34
90015 Oulun kaupunki

Liite 1a
Ono: 34/2004

APTEEKKIEN YMPÄRISTÖKYSELY 2004
YRITYS
Apteekki
Osoite
V-tunnus

Työntekijöiden lukumäärä

_

YHTEYSHENKILÖ
viranomaisiin ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi

Puhelin

_

JÄTTEET
1. - Mitä jätteitä toiminnassa syntyy?
- Arvio jätteiden määrästä
- Lajitellaanko jakeet erilleen sekajätteestä?
- Mihin jätteet toimitetaan?
Vastaukset liitteeseen 1
2. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

kyllä 0

ei 0

3. Miten ongelmajätteet on varastoitu? (Iukittu/valvottu säilytystila/kaapit/astiat, joista
jätettä ei voi vapaasti poistaa?)

4. Sijaitsevatko nestemäiset ongelmajätteet tiiviisti suljetussa astiassa, tiivispohjaisella, reunakorokkein varustetulla alustalla/valumaaltaassa?

kyllä 0

ei 0

5. Tarkastetaanko ongelmajätevarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

6. Onko jäteasioista vastaavaa henkilöä/henkilöitä nimetty?

kyllä 0

eiO

7. Onko olemassa ongelmajätekirjanpito?

kyllä 0

. ei 0

8. Pidetäänkö muista jätteistä kirjaa?

kyllä 0

eiO

Liite 1a (5. 2/5)

KEMIKAALIT
9. - Mitä vaaralliseksi luokiteltuja (varoitusmerkki päällysmerkinnöissä) 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. Onko kemikaaleille erillistä varastoa/varastotilaa?

kyllä 0

eiO

12. Onko kemikaalivarasto lukittu tai muuten valvottu?

kyllä 0

eiO

13. Onko kemikaalivaraston lattia tiivis (ei lattiakaivoja, jotka
yhteydessä viemäriin)?

kyllä 0

eiO

14. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmanvaihto?

kyllä 0

eiO

15. Onko säilytysastioissa ja varastossa asianmukaiset varoitusja turvamerkinnät?

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

18. Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytettävistä kemikaaleista työntekijöiden saatavilla ja ajan tasalla?

kyllä 0

eiO

19. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?

kyllä 0

eiO

20. Tarkastetaanko kemikaalivarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

JÄTEVEDET
21. Millaisia jätevesiä toiminnassa syntyy?

2 (5)

Liite 1a (5. 3/5)
22. Johdetaanko yleiseen viemäriin normaaleista saniteettivesistä poikkeavia jätevesiä?
Ota huomioon myös pienet määrät.

YMPÄRISTÖASIOIDEN KOULUTUS JA OHJEISTUS

23. Onko ki~allista ohjeistusta
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamisesta,
lajittelusta, merkitsemisestä ja käsittelystä
- kemikaalien käsittelystä/varastoinnista
- toiminnasta vahinkotilanteissa
- muista ympäristöasioista? Mistä?

24. Onko henkilöstöä koulutettu
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamiseen,
lajitteluun, merkitsemiseen ja käsittelyyn
- kemikaalien käsittelyyn/varastointiin
- toimintaan vahinkotilanteissa
- muissa ympäristöasioista? Missä?

kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0

kyllä 0 ei 0
kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0

kyllä 0 ei 0
kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

25. Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi?
Millaisia?

26. Onko yrityksessänne käytössä laatu- tai ympäristö-

kyllä 0

ei 0

suunnitteilla 0

jä~estelmä?

27. Kiinnitetäänkö apteekissanne huomiota
- jätteiden määrän vähentämiseen?
- energian kulutuksen vähentämiseen?
- veden kulutuksen vähentämiseen?
- ympäristöystävällisiin hankintoihin?
/

2004
vastaajan alleki~oitus

nimen selvennys

3 (5)

kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0

ei 0
ei 0
ei 0
ei 0
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2

Yleisimmin ja suurimpina määrinä käytetyt ja varastoidut vaaralliseksi luokitellut kemikaalit. Vastaa tarvittaessa erilliselle liitteelle.
Kemikaalin tuotenimi ja

Varoitusmerkit ja vaaralausek-

Suurin kerralla

Kulutus

käyttötarkoitus

keet (esim. Xi, R11 eli ärsyttävä,

varastoituna ja

vuodessa

helposti syttyvä)

käytössä oleva
määrä

Arvio vaaralliseksi luokiteitujen kemikaalien suurimmista kerrallaan varastoituna ja käytössä olevista kokonaismääristä ryhmittäin.
nestemäiset [ 1)
hapettavat (0)
erittäin helposti syttyvät (F+)
helposti syttyvät (F)
syttyvät
erittäin myrkylliset (T+)
myrkylliset (T)
haitalliset (Xn)
syövytlävät(C)
ärsyttävät (Xi)
ympäristölle vaaralliset (N)

kiinteät [ kg )

1 (7)

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL34
90015 Oulun kaupunki

Liite 1b (1/6)
Dno: 34/2004

TERVEYDEN- JA HAMMASHUOLLON SEKÄ
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON YMPÄRISTÖKYSELY 2004
YRITYSITOIMINNANHARJOITTAJA

Nimi

Osoite
Työntekijöiden lukumäärä

V-tunnus

_

YHTEYSHENKILÖ

viranomaisiin ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi

Puhelin

_

TOIMINTA

lääkäripalvelut 0
laboratorio
0
kuntoutus
0
muu

työterveyspalvelut 0
röntgen
0
hammashoito
0

o
o
o

vuodeosasto
leikkaustoiminta
eläinlääkäripalvelut
_

Yleiskuvaus toiminnasta

JÄTTEET

1.

- Mitä jätteitä toiminnassa syntyy?
- Lajitellaanko jakeet erilleen sekajätteestä?
Vastaukset liitteeseen 1

2. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

- Arvio jätteiden määrästä
- Mihin jätteet toimitetaan?
kyllä 0

ei 0

3. Miten ongelmajätteet on varastoitu? (Iukittu tai valvottu säilytystila/kaapiUastiat, joista
jätettä ei voi vapaasti poistaa?)

Liite 1b (2/6)

4. Sijaitsevatko nestemäiset ongelmajätteet tiiviisti suljetussa astiassa, tiivispohjaisella,
kyllä 0

ei 0

5. Tarkastetaanko ongelmajätevarasto määräajoin?

kyllä 0

eiO

6. Onko jäteasioista vastaavaa henkilöä/henkilöitä nimetty?

kyllä 0

eiO

7. Ovatko keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet nähtävissä?

kyllä 0

eiO

8. Onko olemassa ongelmajätekirjanpito?

kyllä 0

eiO

9. Pidetäänkö muista jätteistä kirjaa?

kyllä 0

eiO

reunakorokkein varustetulla alustalla/valuma-altaassa?

KEMIKAALIT

10.- Mitä vaaralliseksi luokiteltuja (varoitusmerkki päällysmerkinnöissä) kemikaaleja
käytetään ja varastoidaan suurimpia määriä?
- Arvio vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien suurimmasta kerrallaan varastoituna ja
käytössä olevista kokonaismääristä ryhmittäin
Ota huomioon kaikki toiminnat esimerkiksi laboratoriot ja röntgen. Vastaukset
liitteeseen 2

11. Miten kemikaalit on varastoitu?

12. Onko kemikaaleille erillistä varastoa/varastotilaa?

kyllä 0

eiO

13. Onko kemikaalivarasto lukittu tai muuten valvottu?

kyllä 0

eiO

14. Onko kemikaalivaraston lattia tiivis (ei lattiakaivoja, jotka

kyllä 0

eiO

kyllä 0

eiO

yhteydessä viemäriin)?
15. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmanvaihto?
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16. Onko säilytysastioissa ja varastossa asianmukaiset varoitusja 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 tasalla?

kyllä 0

eiO

20. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?

kyllä 0

eiO

21. Tarkastetaanko kemikaalivarasto määräajoin?

kyllä 0

eiO

JÄTEVEDET
22. Millaisia jätevesiä toiminnassa syntyy?

23. Johdetaanko yleiseen viemäriin normaaleista saniteettivesistä poikkeavia jätevesiä?
Ota huomioon myös pienet määrät.

HAMMASHUOLTO
24. Hoitoyksiköiden lukumäärä
25. Arvio vuosittain poistettujen amalgaamipaikkojen lukumäärästä
26. Arvio vuosittain tehtyjen amalgaamipaikkojen lukumäärästä
27. Onko jokaisessa hoitoyksikössä amalgaamierotin?

kyllä 0

ei 0

28. Arvio amalgaamierottimeen/erottimiin vuosittain kertyvän amalgaamin kokonaismäärästä liitteeseen 1
29. Onko erottimen tarkkailua ja hoitoa varten nimetty vastuuhenkilö? kyllä 0

eiO

kyllä 0

eiO

kyllä 0

eiO

30. Pidetäänkö amalgaamierottimista huoltotoimia/tyhjennyksiä
koskevaa ki~anpitoa?
31. Miten usein amalgaamierotin tyhjennetään?

32. Onko saatavilla todistus amalgaamierottimen tehokkuudesta?

3 (7)
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RÖNTGEN

33. Arvio röntgenkuvien tekemisessä syntyvän kehite-, kiinnite-, filmi- ja suojafoliojätteiden
määristä liitteeseen 1
YMPÄRISTÖASIOIDEN KOULUTUS JA OHJEISTUS

34. Onko ki~allista ohjeistusta
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta, merkitsemisestä ja
käsittelystä
kyllä 0
suunnitteilla 0
eiO
kyllä 0
- kemikaalien käsittelystä/varastoinnista
suunnitteilla 0
eiO
- toiminnasta vahinkotilanteissa
kyllä 0
eiO
suunnitteilla 0
- muista ympäristöasioista? Mistä?
35. Onko henkilöstöä koulutettu
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamiseen, lajitteluun,
kyllä 0
kyllä 0
- kemikaalien käsittelyynlvarastointiin
kyllä 0
- toimintaan vahinkotilanteissa
- muissa ympäristöasioista? Missä?

merkitsemiseen ja käsittelyyn
ei 0
suunnitteilla 0
ei 0
suunnitteilla 0
ei 0
suunnitteilla 0

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

36. Kiinnitetäänkö toimipaikassanne huomiota
- jätteiden määrän vähentämiseen?
- energian kulutuksen vähentämiseen?
- veden kulutuksen vähentämiseen?
- ympäristöystävällisiin hankintoihin?

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

0
0
0
0

ei
ei
ei
ei

0
0
0
0

37. Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi?
Millaisia?

38. Onko toimipaikassanne käytössä ympäristö- tai

kyllä 0

laatujä~estelmä?

/

2004
allekirjoitus

nimen selvennys
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ei 0

suunnitteilla 0

LIITE 1 (1/2)
E:
,'l

Vuosittainen
mbärä
n

U<

GU'"''

"

"'

La. I

ew •~
c '"'
=I!
W~

g
~

:;;

~

I!'"',
>
~

eI!
OW

'"~E,
-

, """11 OYall

",a.UlUII ""UI V'la a

a

ga",aQ,a

Paperi

Pah....1

Keräyskartonkl (=neste- Ja
kotelopakkaukset)

Muovi
Metalli

lasi

BIojäte

Muu

SekaJlItteet

Dl

III

I

Erltvlslätteet
Plst.åvät/Yllltäväl

BiologIset Jätteet
TunnIstettavat biologiset Jätteet

Muut
Ongelmajätteet
Vanhentuneet lääkkeet, kIInteät

Vanhentuneet lääkkeet. nestemälsel
SytostaatUJätleet

c:

s=
....
0-

-~

-

LIITE 1 (2/2)
l!

w

:E
~

Vuosittainen

määrä
unculma aueet IlatKUU)

'''Q, m

llH I

åi ~
.5»
W"

~

~ ~

~"
"'~

i

.;!

e

~

'D

..

Ö

IV" ennvovall

oIClueell IIUI tlUdld 1<1 UddllldeUd

TartuntavaarallIset Jätteet

Elohopeajätteet, amalgaamlJäte

ElohopeaJåtteel, muut

Kehltejätteet

Kllnnltejätteet

Rönlgenfilmlt

Rönlgenfilmfen suoJarollot

L1uottlmet

Syttyvät kemikaalit

Hapettavat kemikaalit

Hapot
Emäkset
Myrkylliset kemikaalit

Aku! Ja paristo!

c:

;:::;:
Lolsleputkel

(!)

->.

Radioaktiiviset jätteet

-C'"

0)

Muut

-

0)

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL34
90015 Oulun kaupunki

1(6)

Liite 1c (1/5)
Dno: 34/2004

OPPILAITOSTEN YMPÄRISTÖKYSELY 2004
OPPILAITOS

Oppilaitoksen nimi

Osoite

YHTEYSHENKILÖ

viranomaisiin ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa
Nimi

Puhelin

_

TILAT

joissa syntyy ongelmajätteitä, käytetään kemikaaleja yms.
teknisen lyön tilat
D
konepajat
autoko~aamot
D
maalaamot
puulyötilat
D
laboratoriot
valokuvauslaboratoriot D
kuvataideluokat
kasvihuoneet
D
kemian/fysiikan luokat
muut

D
D
D
D
D

JÄTTEET

1.

- Mitä jätteitä toiminnassa syntyy?
- Arvio jätteiden määrästä
- Lajitellaanko jakeet erilleen sekajätteestä?
- Mihin jätteet toimitetaan?
Vastaukset liitteeseen 1

2. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

kyllä D

ei D

3. Miten ongelmajätteet on varastoitu? (Iukittu tai valvottu säilytystila/kaapit/astiat, joista
jätettä ei voi vapaasti poistaa?)

II

Liite 1c (2/5)

4. Sijaitsevatko nestemäiset ongelmajätteet tiiviisti suljetussa astiassa, tiivispohjaisella,
reunakorokkein varustetulla alustalla/valuma-altaassa?
kyllä 0
ei 0

5. Tarkastetaanko ongelmajätevarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

6. Onko jäteasioista vastaavaa henkilöä/henkilöitä nimetty?

kyllä 0

eiO

kyllä 0

eiO

kyllä 0

eiO

7. Onko olemassa

ongelmajäteki~anpito?

8. Pidetäänkö muista jätteistä kirjaa?

KEMIKAALIT

9. - Mitä vaaralliseksi luokiteltuja (varoitusmerkki päällysmerkinnöissä) kemikaaleja käy
tetään ja varastoidaan suurimpia määriä?
- Arvio vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien suurimmasta kerrallaan varastoituna ja käytössä olevista kokonaismääristä ryhmittäin. Ota huomioon kaikki oppilaitoksen
toiminnat.
Vastaukset liitteeseen 2

10. Miten kemikaalit on varastoitu?

11. Onko kemikaaleille erillistä varastoa/varastotilaa?

kyllä 0

eiO

12. Onko kemikaalivarasto lukittu tai muuten valvottu?

kyllä 0

eiO

13. Onko kemikaalivaraston lattia tiivis (ei lattiakaivoja, jotka
yhteydessä viemäriin)?

kyllä 0

eiO

14. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmanvaihto?

kyllä 0

eiO

15. Onko säilytysastioissa ja varastossa asianmukaiset varoitusja turvamerkinnät?

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

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

kyllä 0

eiO

2 (6)
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18. Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytettävistä kemikaaleista työntekijöiden ja oppilaiden saatavilla ja ajan tasalla?

kyllä 0

eiO

19. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?

kyllä 0

eiO

20. Tarkastetaanko kemikaalivarastot määräajoin?

kyllä 0

eiO

JÄTEVEDET
21. Millaisia jätevesiä toiminnassa syntyy?

22. Johdetaanko yleiseen viemäriin normaaleista saniteettivesistä poikkeavia jätevesiä?
Ota huomioon myös pienet määrät.

YMPÄRISTÖASIOIDEN KOULUTUS JA OHJEISTUS
23.0nko ki~allista ohjeistusta
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamisesta,
lajittelusta, merkitsemisestä ja käsittelystä
- kemikaalien käsittelystä/varastoinnista
- toiminnasta vahinkotilanteissa
- muista ympäristöasioista? Mistä?

24. Onko henkilöstöä ja oppilaita koulutettu
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamiseen,
lajitteluun, merkitsemiseen ja käsittelyyn
- kemikaalien käsittelyyn/varastointiin
- toimintaan vahinkotilanteissa
- muissa ympäristöasioista? Missä?

3 (6)

kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0

kyllä 0 ei 0
kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0

kyllä 0 ei 0
kyllä 0 ei 0

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

Liite 1c (4/5)

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS

25. Onko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi?
Millaisia?

26. Onko oppilaitoksessanne käytössä laatu- tai ympäristö- kyllä 0 ei 0 suunnitteilla 0
järjestelmä?
27. Kiinnitetäänkö oppilaitoksessanne huomiota
- jätteiden määrän vähentämiseen?
- energian kulutuksen vähentämiseen?
- veden kulutuksen vähentämiseen?
- ympäristöystävällisiin hankintoihin?

I
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vastaajan allekirjoitus

nimen selvennys

4 (5)

kyllä
kyllä
kyllä
kyllä

0
0
0
0
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eiO
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YMPÄRISTÖTIETOA OPPILAITOKSILLE
JÄTEHUOLTO
Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja
ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Myös oppilaitosten jätehuoltoa koskevat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka velvoittavat lajittelemaan toiminnassa
syntyvät jätteet. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai jatkokäsiteltäväksi.
Jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Jätteen haltijan on jätelain mukaan oltava selvillä jätteidensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Lisäksi toiminnanha~oittajan on pidettävä ki~aa ongelmajätteistään. Haltija vastaa jätteistään, kunnes ne on
toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan.
Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus, kuten syt!yvyys,
ärsyttävyys, syövyttävyys, myrkyllisyys, räjähtävyys tai tartuntavaarallisuus. Ongelmajäte voi
myös olla Iisääntymiselle vaarallinen, vaurioittaa perimää tai olla vaarallinen ympäristölle. Oppilaitoksissa syntyviä ongelmajätteitä ovat esimerkiksi syttyvät, hapettavat ja myrkylliset kemikaalit, hapot, emäkset, liuottimet, öljyjätteet, loisteputket, akut, paristoja käylöstä poistetut
sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
Erityisjätteet vaalivat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Esimerkiksi terveydenhuollon pistävät ja viiitävät jätteet ovat erityisjätettä.
Hyötykäyttöön soveltumattoman sekajätteen lisäksi oppilaitoksissa syntyy hyötyjätettä, joka
voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jätteen sisältämä materiaali tai energia voidaan
hyödyntää. Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, muovi, metalli ja lasi.

Ongelmajätteet
Jätteistä lajiteIlaan aina ensin ongelmajätteet erilleen. Erilaatuiset ongelmajätteet on pidettävä
erillään toisistaan ja muista jätteistä. Kiinteitä ja nestemäisiä ongelmajätteitä ei saa yhdistää.
Säilytys tapahtuu lukitussa tai valvotussa tilassa tai sellaisissa kaapeissa tai astioissa, joista
jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin ongelmajätelajia varten on oltava erillinen, selvästi merkitty keräysväline. Alkuperäiset astiat käyvät tähän tarkoitukseen hyvin, sillä niissä on valmiit
varoitusmerkinnät. Pakkauksiin lisätään merkintä "jäte". Ongelmajäteastioiden tulee olla tiivisti
suljettavia ja niiden tulee kestää normaali jätteen varastointi ja kuljetus. Nestemäiset ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiivispohjaisella reunakorokkein varustetulla alustalla olevissa
tiiviisti suljetuissa astioissa. Keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet on asetettava sellaiseen
paikkaan, että ne ovat helposti kaikkien tilaa käyttävien nähtävillä.
Ongelmajätteet toimitetaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteen tuottaja on velvollinen luokittelemaan, pakkaamaan ja merkitsemään
ongelmajätteensä asianmukaisesti. Ongelmajätteistä tulee pitää ongelmajätekirjanpitoa, joka
on tarvittaessa esitettävä valvovalIe viranomaiselle. Ki~anpitovelvollisuus ei koske kotitalouk

1

sia. Ongelmajätteen toimittamisen yhteydessä saatu siirtoasiakirja tulee säilyttää kolme vuotta.
Siirtoasiakirjasta käy ilmi ongelmajätevarastosta pois toimitettujen jätteiden laatu, määrä ja toimituspaikka. Ongelmakirjanpidosta on käytävä ilmi lisäksi hiekan- ja öljynerottimen kunnon ja
toiminnan tarkkailu sekä tyhjennykset. Jätelaki velvoittaa myös ongelmajätevaraston varastokirjanpitoon, josta tulee käydä ilmi mitä jätteitä varastoon on tullut, mitä varastossa on ja mitä
varastosta on viety pois. Ongelmajätevarastolla on hyvä olla nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa
varaston kunnosta ja järjestyksestä.
Kemikaalijäte luokitellaan ongelmajätteeksi, mikäli jätteellä on yksi tai useampia vaarallisia
ominaisuuksia ja alla olevassa taulukossa oleva pitoisuuden raja-arvo ylittyy. Jos aineen haitallisuudelle on säädetty alempi raja-arvo kemikaalilain perusteella annetussa vaarallisten aineiden luettelossa, sovelletaan alempaa raja-arvoa (Stm:n asetus 624/2001).
Raja-arvo
(paino-%)
Ärsyttävä (Xi ja R41) *)

5

Ärsvttävä (Xi ia R36, R37, R38) *)

20

Haitallinen (Xn ia R20, R21, R22)

25

Haitallinen, voi aiheuttaa pysyvien vaurioiden vaaraa
i (Xn ia R68/altistustapa)

10

Haitallinen, voi pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
I (Xn ja R48/altistustapa)

10
0,1

Erittäin myrkyllinen (T+ ja R26, R27, R28) *)
Erittäin myrkyllinen, voi aiheuttaa erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaaraa (T+
i ia R39/altistustapa)

0,1

Myrkyllinen (T ja R23, R24, R25) *)

3

Myrkyllinen, voi aiheuttaa erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaaraa (T ja R39/
altistustapa)

1

Myrkyllinen, voi pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
(T ia R48/altistustapa)

1

Syöpää aiheuttava, ryhmä 1 tai 2 (T ia R45, R49)

0,1

Svöpää aiheuttava, rvhmä 3 (Xn ia R40)

1

Syövyttävä (C ja R35) *)

1

Svövvttävä (C ja R34) *)

5

Lisääntymiselle vaarallinen, rvhmä 1 tai 2 IT ia R60, R61)
Lisääntvmiselle vaarallinen, ryhmä 3 (Xn ia R62, R63)

0,5
5
0,1

Perimää vaurioittava, ryhmä 1 tai 2 (T ia R46)
Perimää vaurioittava, ryhmä 3 (Xn ia R68)

1

*) Jos jäte sisältää useampaa kuin yhtä vaaralliseksi luokiteltua ainetta, noudatetaan aineiden
pitoisuuksien yhteen laskussa kemikaalien luokituksesta annettuja säädöksiä (Stm:n asetus
807/2001).
Kemikaalijätteitä kerättäessä on huomioitava, että elohopea-, jodi-, bromi-, metalliset natriumja kaliumjätteet sekä syanidit tulee kerätä ja varastoida erillään muista jätteistä. Samoin hapot,
emäkset, syttyvät, hapettavat, myrkylliset aineet eroteIlaan toisistaan. Keräysastiaksi soveltuvat
hyvin aineiden alkuperäisastiat, joihin on merkitty selkeästi teksti "jäte".

2

Maalausjätteitä syntyy mm. maalaamoissa ja verstaissa. Mikäli astioissa on nahkoittunutta
maalia, on astia silloin ongelmajätettä. Märät, valuvat maalitrasselit ja -rievut ovat ongelmajätettä, jotka kerätään talteen samaan astiaan maalijätteen kanssa. Maalausvälineiden pesussa
syntyvät liuotinpitoiset jätteet kuuluvat ongelmajätteisiin, jotka on kerättävä talteen. Liuotinjätteiden haihduttaminen ilmaan ei ole sallittu. Vesiverhomaalauskaappien jätemaalisakka on kerättävä talteen ja toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
Hiekkapuhallusjätteen kaatopaikkakelpoisuus on selvitettävä tapauskohtaisesti. Selvityksen
perusteella hiekkapuhallusjäte toimitetaan joko kaatopaikalle tai käsitellään ongelmajätteenä,
jolloin se on varastoitava ja toimitettava jatkokäsittelyyn asianmukaisesti.
Korjaamoissa syntyvät öljyiset jätteet ovat ongelmajätteitä. Jäteöljy ei saa sisältää muita ongelmajätteitä tai aineita. Jos öljyjätteessä on vettä yli 10 %, öljy-erästä peritään lisäkäsittelykustannuksia. Eri tyyppiset öljyjätteet tulee kerätä omiin astioihinsa. Voiteluöljyjätteitä ovat hydrauliikka-, vaihteisto-, turbiini-, moottori- ja voimansiirtoöljyl. Kasvipohjaiset voiteluöljyt kerätään
erikseen. Kompressori- ja muuntajaöljyjä ei pidä sekoittaa voiteluöljyjätteeseen, vaan ne on
kerättävä erilleen omaan astiaan.
Öljynsuodattimet ja voitelurasvajäte ovat kiinteitä öljypitoisia jätteitä, jotka voidaan kerätä
samaan asliaan. Öljynsuodattimet valutetaan ennen keräysastiaan laittamista. Märät, öljyä valuvat rätit ja muut öljyyntyneet pesurievut yms. sekä öljyinen imeytysaine, kuten turve, puru tai
imeytysmatto ovat myös kiinteää öljypitoista jätettä.
Öljy-vesiseoksia ovat öljyä sisältävät liuokset, joiden vesipitoisuus on yli 10%. Näitä ei saa
sekoittaa öljyjätteeseen, vaan ne on kerättävä erilleen ja toimitettava ongelmajätteiden keräyspaikkaan.
Öljyjätettä ja öljy-vesiseoksia ei saa johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Öljyjätteen poltto on
ehdottomasti kielletty samoin kuin öljyn maahan tai vesistöön päästäminen.
Sähkö· ja elektroniikkaromun (SER) on laitteiden mahdollisesti sisältämien akkujen ja vaarallisten aineiden sisältämienosien takia ongelmajätettä.
Muita ongelmajätteitä ovat esimerkiksi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Jarruneste
Kytkinneste
Jäähdytinneste
Osienpesukoneen sakka ja liuotin
Raskasmetalleja sisältävät paristot
ja työkalujen akut
Jäteakut
Piirilevyjäte
Sammuttimet
Loisteputket
Tietokoneiden keskusyksiköt
Tietokoneiden näytöt
Kannettavat tietokoneet
Kylmälaitteet
Nestekidenäytöt
Televisiot
Laitteet joissa on kiinteä sisäänrakennettu
akku

•

•
•
•
•
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Pesu- ja puhdistusaineet
Lasinpesunesteet
Polttoaineet
Jäteöljyt
Öljynsuodattimet
Osittain tyhjentymättömät aerosolipullot
(em. puhdistusainesuihkeet ja ruosteenirrotusaineet)
Kuivumatonta lakkaa, liimaa tai ruostesuojauksen massausainetta sisältävät
astiat ja purkit
Lääkejäte
Piirilevyjen syövytyksessä syntyvät jätekemikaalit
Röntgenkehitteet ja -kiinnitteet
Valokuvauskehitteet ja -kiinnitteet

Erityisjätteet
Oppilaitoksissa voi syntyä erityisjätteistä esimerkiksi:
Terveydenhuollon/laboratorioiden viiltävää, pistävää, haavauttavaa jätettä kuten neuloja,
veitsiä, ohuita lasiampulleja ja peilinlaseja. Ne pakataan tiiviisiin, muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja läpäisemättömiin astioihin (esim. pelti, vahva muovi), jotka voidaan sulkea kunnolla. Jäte pakataan väljästi. Täydet keräysastiat laitetaan muovisäkkeihin tai pahvilaatikoihin, jotka merkitään "viiltävä ja pistävä" -merkinnällä. Jäte voidaan sijoittaa kaatopaikalle välittömästi
haudattuna. Mikäli pistävät ja viiitävät jätteet ovat saastuneet tartuntavaarallisilla tekijöillä, ne
ovat ongelmajätettä.
Kaatopaikalle tuotavaa erityisjätettä ei saa kulkeutua kaatopaikalle normaalina sekajätteenä, koska se saattaa aiheuttaa kaatopaikan henkilökunnalle työturvallisuus- ja työhygieenisyysvaaraa. Jotta erityisjätteet ehditään varmasti peittää saman päivän aikana, ne tulisi viedä kaatopaikalle maanantaina, keskiviikkona tai perjantaina kello 7 - 12 välisenä aikana. Jätteestä peritään Oulun Jätehuollon riskijätteelle määräämä maksu.

Hyötyjäte
Jätehuoltomääräysten mukaan oppilaitoskiinteistöllä on sekajätteen keräysvälineen lisäksi oltava erilliset keräysvälineet seuraaville hyötyjätteille:
• paperijäte aina
• biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava
• pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
• lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
• puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
• metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kiloa vuodessa.
Kaikki hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka on ohjattava hyötykäyttöön.
Paperinkeräykseen kelpavat sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret, kopio- ja
konekirjoituspaperit, atk-listat ja ketjulomakkeet. Keräykseen ei kelpaa märkä tai likainen paperi, muovitettu paperi, pehmopaperi, alumiini- tai vahapaperi, pahvi, ruskea voimapaperi eikä
kartonki. Esimerkiksi kopiopapereiden käärepaperit ovat erikoiskäsiteltyjä ja kuuluvat keräyskartongin keräykseen. Paperinkeräysastia on hyvä sijoittaa kaikkiin tiloihin ja työhuoneisiin,
joissa keräyspaperia syntyy. Jos vaaleaa konttoripaperia syntyy paljon, on taloudellisesti kannattavaa lajitella se erilleen muusta paperista. Paketiksi sidotut paperiläjät tulee aukaista keräysastiaan laitettaessa. Paperinkierrätyksestä antaa lisätietoja Paperinkeräys Oy, p. 563 3800.
Biojätteeksi kelpaavat ruuantähteet, kahvin ja teen porot, talouspaperi, puutarhajätteet jne. periaatteessa kaikki, mikä on joskus ollut elävää. Biojäteastia kannattaa suojata paperilla tai
biojätepussilla. Biojäteastiaan ei saa laittaa muovia, tekstiilejä, kumia, nahkaa, tupakantumppeja, tuhkaa, maitotölkkejä, nesteitä eikä muutakaan asiaankuulumatonta. Biojäte toimitetaan
kompostoitavaksi Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, p. 558 43970.
Pahvinkeräykseen kelpaavat ruskea pahvi ja voimapaperi sekä kaikenväriset aaltopahvit.
Pahvista ei tarvitse poistaa teippejä, etikettejä eikä hakasia. Keräykseen ei saa laittaa märkää
tai likaista pahvia. Pahvi voidaan kerätä rullakkoon, rullapaalaimeen tai puristimeen. Pahvinkierrätyksestä antaa lisätietoja Paperinkeräys Oy, p. 563 3800.
Lasinkeräykseen kelpaavat sekä värillinen että kirkas lasi. Lasinkeräykseen ei saa laittaa maitolasia, laminoitua tai metallivahvisteista lasia, peilejä, autoniasia, ikkunalasia, hehku- tai loisteputkilamppuja, keramiikkaa eikä posliinia. Metalliset ja muoviset kannet ja sulkurenkaat poistetaan. Yritysten lasinkeräyksestä antaa lisätietoja Tervatulli Oy, p. 386 226.
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Metallinkeräykseen kelpaavat kaikki metalliesineet ja -romut kuten metalliset koneet ja laitteet
tai niiden osat sekä puhdistetut metalliset astiat ja tölkit. Aerosolipullot, kuten hiuslakat,
sraymaalit, puhdistusainesuihkeet ja ruosteenirrotusaineet ovat täysin tyhjiksi käytettyinä metallijätettä. Muutoin ne luokitellaan ongelmajätteeksi. Keräykseen ei saa laittaa metallisia ongelmajätteitä kuten akkuja ja paristoja tai paljon ei-metallisia osia sisältäviä laitteita. Oulun alueella
metallia ottavat vastaan mm. Kuusakoski Oy, p. 563 6700, Ruskon metalli ja kuljetus Oy, p. 556
7225, Stena Metalliyhtymä Oy, p. 010802323 ja Oulun Metallipalvelu Oy 554 4530.
Keräyskartongin keräykseen kelpaavat neste- ja kotelopakkaukset. Nestepakkauksia ovat
mm. maito-, mehu- ja kennatölkit. Myös alumiinivuoratut nestepakkaukset kelpaavat keräykseen. Kotelopakkauksia ovat kuivien tuotteiden kartonki- ja paperipakkaukset kuten muro- ja
keksipaketit, sokeri- ja jauhopussit tai erilaisten tavaroiden kartonkipakkaukset.
Muovinkeräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussit.
Muovi pitää tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovin keräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi
eikä PVC-muovi. Puhdasta muovia otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Jos toimipaikalla syntyy runsaasti polttokelpoista muovijätettä voidaan
se myös erilliskerätä ja toimittaa energiajätteenä hyödynnettäväksi.
Energiajätteeksi kelpaa muovi (ei PVC), pakkausmuovi (ei PVC), paperin ja pahvinkeräykseen
kelpaamaton paperi, pahvi ja kartonki, pienehköt puuesineet, styrox ja vaatteet. Keräykseen ei
saa laittaa runsaasti klooria sisältävää PVC -muovia, sillä sen poltossa syntyy ympäristömyrkkyjä ja polttolaitteistoa voimakkaasti syövyttäviä kaasuja. PVC:tä ovat mm. muoviset rakennusmateriaalit (esim. letkut, putket, muovimatot, muovikourut, sähköjohtojen kuoret), muoviset toimistotarvikkeet (esim. kansiot, muovitaskut, piirtoheitinkalvot, kontaktimuovi) ja eräät kotitalouksissa käytettävät muovit (esim. äänilevyt, kasetit, sadetakit, puhallettavat lelut, suihkuverhot, vahakangasliinat, tekonahka, luotto- ja pankkikortit, muotoon puristetut myyntipakkaukset kuten
lääkepakkausten läpilyöntilevyt). Muita energiajätteeksi kelpaamattomia materiaaleja ovat posliini, lasi, metalli (esim. alumiinifoliot ja -vuoat, kahvipakettien vakuumipussit), kumi, nahka, Gore tex -tuotteet, pölyimurin pussit, tupakan tumpit ja tuhka, painekyllästetty puu, painepakkaukset ja ongelmajätteet. Lisätietoja energiahyötykäytöstä antavat Lassila & Tikanoja Oyj, p. 010
636162ja Oulun Jätehuolto, p. 558 43961.
Puhdasta, käsittelemätöntä puuta voi käyttää polttopuuna tai se voidaan toimittaa Ruskon jätteenkäsittelyalueen keräyspisteeseen, p. 558 43970. Puisia trukkilavoja ja pakkauksia on kannattavaa kierrättää sellaisenaan. Kyllästetty puu on ongelmajätettä. Maalattu tai muuten käsitelty puu, vaneri, liimapuulevyt tms. soveltuvat energiahyötykäyttöön, kotitalouksien tulisijoissa
niitä ei saa polttaa. Lisätietoja energiahyötykäytöstä antaa Lassila & Tikanoja Oyj, p. 010 636
162.
Puhdasta styroxia otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella, p. 558 43970 ja Toppilan
kierrätyskeskuksessa, p. 558 43966.
Rengasjäte tulee toimittaa kierrätykseen. Käytöstä poistettuja renkaita vastaanottavat mm. niitä
myyvät liikkeet.
Uppopaistorasvan erilliskierrätyksestä voi tiedustella Lassila & Tikanoja Oyj:stä, p. 010 636
162.
Värikasettien ja mustesuihkupatruunoiden kierrätyksestä ja uusioimisesta antavat tietoa
mm. Lindell Oy, p. 534 8400 sekä tulostimien- ja kopiokoneiden valmistajat (ainakin Canon,
Hewlett-Packard, Xerox ja Lexmark). Kierrätyksessä värikasetil lähetetään purettavaksi yritysten omiin tuotantolaitoksiin ulkomaille. Käyttökelpoiset osat hyödynnetään uusien kasettien tai
muiden tuotteiden raaka-aineena ja loput hävitetään polttamalla tai viemällä kaatopaikalle. Uusionnissa kuluneet osat vaihdetaan, valorumpu vaihdetaan kestorumpuun ja lisätään värijauhe.
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Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujätteet sekä käyttämättä jääneet ainekset on lajiteltava
ja toimitettava hyödynnettäväksi seuraavasti:
• puhdas puuaines
• paperi ja pahvi
• metalli ja metallia sisältävät koneet ja laitteet
• betoni-, tiili-, laatta-, keramiikkaja kipsijätteet

•
•
•
•

lasi
asfaltti
ylijäämämaa
muu hyötykäyttöön soveltuva jäte, jolle on
osoitettu vastaanottopaikka sekä suuret
kertaerät

• styrox
Rakennustoiminnassa syntyvät erityisjätteet (esim. asbesti) on toimitettava erityisjätteenä
Ruskon jätekeskukseen. Kaikki toiminnassa syntyvät ongelmajätteet on toimitettava omina
jakeinaan ongelmajätteen käsittelyyn.
Oulussa toimivia ympäristöluvan omaavia rakennusjätteen hyödyntäjiä ovat mm. Viherrengas
Järvenpää Oy, p. 883 0200; Lohja Rudus Oy, p. 020 4475002 ja Lassila & Tikanoja Oyj, p.
010636162.

Sekajäte
Hyötykäyttöön soveltumaton jäte on sekajätettä. Sekajätettä ovat esimerkiksi: täysin tyhjät
lakka-, liima- ja massausjäteastiat, täysin tyhjät ja kuivuneet maalausvälineet, maalaamojen
ilmanvaihdon suodattimet, autojen tuulilasit ja muut ikkunalasit, erilaiset lamppulasit, hitsausjäte, lievästi öljyn tahrimat rievut tai trasselit, täysin tyhjiin valutetut öljyastiat, monimateriaalipakkaukset ja yleensäkin useaa materiaalia sisältävät tuotteet sekä muu hyötykäyttöön soveltumaton jäte kuten PVC -muovit tai käyttökelvottomat tekstiilit, nahka, posliini yms.

KEMIKAALIT
Kaikkien vaarallisten kemikaalien käsittelijöiden ja varastoijien tulee toiminnassaan noudattaa
kemikaalilain mukaisia yleisiä turvallisuusvaatimuksia.
Oppilaitoksissa tulee olla käytettävistä kemikaaleista kauppanimen mukaan järjestetty
aakkosellinen kemikaaliluettelo. Kemikaaliluettelo voi näyttää esim. seuraavanlaiselta:
Tuotteen
kauppanimi
Kesto pesutinneri

Varoitusmerkki
F,Xn

Määrä
Säilytyspaikka
toimipaikalla

R-Iausekkeet

R20, terveydelle haitallista hengitettynä

600 I

Palavien nesteiden varasto

Käyttöturvallisuustiedotteen
päivävs
12.3.1999

Kemikaaliluettelosta tulee käydä ilmi vähintään: kemikaalin kauppanimi, luokitustiedot ja se,
onko oppilaitoksessa saatavilla kemikaalin ajantasalla oleva käyttöturvallisuustiedote. Kaikista
käytettävistä kemikaaleista tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet.
Kemikaalien käsittelystä, varastoinnista ja toiminnasta vahinkotilanteissa tulisi laatia kirjalliset
ohjeet.
Kemikaalien varastointijä~estyksen tulee olla asianmukainen. Selvintä on varastoida kemikaalit erillisessä, lukitussa kemikaalivarastossa.
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Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit säilytetään riittävästi toisistaan erillään eivätkä
ne saa vahinkotapauksessakaan päästä reagoimaan keskenään.
Kemikaalien pääsy maaperään, viemäriin tai vesistöön tulee estää. Tämä edellyttää, että käsittely- tai varastointipaikassa ei ole viemäriin johtavia lattiakaivoja ilman asianmukaisia suojakansia tai sulkuventtiilejä. Tilassa on oltava riittävät suojakourut tai -altaat tai suojakynnykset
kemikaalien leviämisen estämiseksi. Viemäröinnissä tulee ottaa huomioon myös mahdollisuudet saastuneen sammutusveden keräämiseen. Tilan materiaalit on valittava ottaen huomioon
kemikaalien ominaisuudet. Lattian pinnan tai suoja-altaan tulee kestää kemikaalia vähintään
kaksi vuorokautta.
Tilan ilmanvaihto on oltava riittävä ja
tiloihin.

jä~estetty siten,

ettei kemikaalien haju tunkeudu muihin

Säilytystilat, laitteistot ja säiliöt on varustettava tarvittavin kemikaalien varoitusmerkinnöin.

JÄTEVEDET
Jätevesien viemäröinnistä on säädöksiä kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä, vesi- ja
vesihuoltolaissa sekä valtioneuvoston päätöksissä. Mikäli yleiseen viemäriin johdetaan tavanomaisista saniteettivesistä poikkeavia jätevesiä tulee siitä tehdä sopimus Oulun Veden, p.
5584 3800 kanssa. Ongelmajätteitä ei saa johtaa viemäriin edes laimennettuna.
Suurkeittiöiden jätevedet viemäröidään rasvanerotuskaivojen kautta. Ko~aamojen ja koneistamoiden vedet ohjataan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. Öljynerottimen yhteydessä
on osassa paikoista lisäksi hiekanerotin.
Hiekan-, öljyn- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Jätteenhaltijan on pidettävä kirjaa kaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Ilman hälytinlaitteistoa olevat erotuskaivot tulee tarkastaa vähintään neljä kertaa vuodessa.
Erotinkaivojen tarkkailun
Päiväys

Kaivo

ki~anpidon

pohja voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Tarkastusl
tyhjennys

Pintakerroksen paksuus/tyhjennysmäärä

Työn suorittaja

Hiekanerottimen pohjaliete on ongelmajätettä. Öljynerottimen pintakerros on poistettava
säännöllisesti ja koko erotin (pinta-, väli- ja pohjakerros) on tyhjennettävä tarvittaessa. ÖIjynerottimen pintakerros sekä pohjaliete ovat molemmat ongelmajätettä. Niiden tyhjennyksen
saa suorittaa vain ongelmajätteiden keräilyyn hyväksynnän saanut yritys. Tyhjennyksen jälkeen öljynerotin on täytettävä vedellä, jotta se toimisi tehokkaasti. Mikäli erotinlaitteisto on
mitoitettu ja hoidettu oikein. jätevedet eivät aiheuta haittaa jätevesiverkostolle eivätkä jätevedenpuhdistamolle.

TOIMINTA VANHINKOTILANTEISSA
Mahdollisessa vahinkotilanteessa kemikaalit on voitava kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi. Tämä edellyttää, että paikalla on riittävä määrä imeytysainetta (Absol, puru, turve),
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työvälineitä ja suojavarusteita sekä tyhjiä astioita kemikaalijätteen keräämistä varten. Vaaralliset kemikaalit ovat jätteenä aina ongelmajätettä, jotka on toimitettava asianmukaiset luvat
omaavaan käsittelypaikkaan.
Palo- tai räjähdysvaarasta ja suurista vuodoista on ilmoitettava välittömästi paloviranomaisille.
Mikäli öljyä, bensiiniä, dieselöljyä, polttoöljyä tai muuta kemikaalia pääsee maaperään, vesistöön tai viemäriin, on siitä ilmoitettava Oulun kaupungin ympäristövirastoon tai PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukseen. Viemäriin tapahtuneesta vuodosta ilmoitetaan lisäksi Oulun Vedelle.
Kemikaalilain huolehtimisvelvollisuuden mukaan vahingon aiheuttaja on vastuussa ympäristön
kunnostuksesta vahingon jälkeen. Kemikaaleja käsitellessä tulee olla perillä käyttämiensä
kemikaalien ominaisuuksista ja niitä koskevista määräyksistä.

KULUTUS JA HANKINNAT
Tuotteiden ja käytettävien tavaroiden sekä niiden valmistuksen ympäristöominaisuuksiin kannattaa tutustua jo hankintavaiheessa. Kaikissa hankinnoissa tulisi suosia ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, kuten ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita, toimistotarvikkeita jne. Laitteiden pitkäikäisyyteen ja huollettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.
Ympäristökriteereitä voi sisällyttää hankintaohjeisiin.
Hankinnoissa tulee ottaa huomioon jätteen synnyn ehkäisy ja jätteiden haitallisuuden vähentäminen ja kierrätettävyys. Ongelmajätteenä hävitettäviä tuotteita tulee välttää ja valita mahdollisesti haitattomampi vaihtoehto. Uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita tulee suosia ja kertakäyttöisiä välttää. Pakkausjätettä voi vähentää käyttämällä kontti- tai säiliökuljetuksia. Usein
on mahdollista myös valita kierrätettävät pakkauslaatikot. Välttämättömissä pakkauksissa
tulee suosia helposti aineena hyödynnettäviä pakkausmateriaaleja.
Energian ja veden kulutusta kannattaa seurata. Kulutusta on pyrittävä vähentämään vähemmän kuluttavien laitteiden ja työtapojen käyttöön otolla, laitteistojen säännöllisellä huollolla ja
kunnossapidolla sekä käytön optimoinnilla.

LISÄTIETOJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.finlex.fi (kaikki lainsäädäntö)
www.occuphealth.fi (työterveys- ja työsuojelualan julkaisuja, kansainväliset kemikaalikortit)
fi.osha.eu.int (työsuojelun tietopankki)
www.tukes.fi (mm. turvatekniikankeskuksen ohjeet)
www.suojalaite.fi (ohjeita suojalaitteiden valinnasta, käytöstä ja huollosta, Iinkkejä valmistajien sivuille)
www.ekokem.fi (tietoa ongelmajätteistä)
www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/suojelu/index.html(tulostettavia ympäristöviraston jätehuolto-ohjeita ja ympäristönsuojelumääräyksiä)
www.oulu.ouka.fi/jatehuoltojOulun Jätehuollon kotisivut)
www.ymparisto.fi (alueellisten ympäristökeskusten kotisivut, ympäristötietoa)
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori, PL 34, 90015 Oulun kaupunki
ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti
p. 558 46764
p. 558 46767
ympäristönsuojelutarkastaja Satu Seppälä
Oulun Jätehuolto, Ruskonniityntie 10, PL 67, 90015 Oulun kaupunki
p. 558 43961
neuvoja Ilona Suppanen
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9, PL 124, 90100 Oulu
8300
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JÄTEHUOLTO- JA KEMIKAALITIETOA
TERVEYDENHUOLTODENHUOLTOALALLEJA
APTEEKEILLE
JÄTEHUOLTO
Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja
ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Myös terveydenhuoltoalan ja apteekkien jätehuoltoa koskevat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka velvoittavat
lajittelemaan toiminnassa syntyvät jätteet. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai jatkokäsiteltäväksi.
. Jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Jätteen haltijan on jätelain mukaan oltava selvillä jätteidensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Lisäksi toiminnanha~oittajan on pidettävä ki~aa ongelmajätteistään. Haltija vastaa jätteistään, kunnes ne on
toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan.
Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus, kuten syttyvyys,
ärsyttävyys, syövyttävyys, myrkylIisyys, räjähtävyys tai tartuntavaarallisuus. Ongelmajäte voi
myös olla lisääntymiselle vaarallinen, vaurioittaa perimää tai olla vaarallinen ympäristölle. Terveydenhuoltoalalla syntyviä ongelmajätteitä ovat mm. lääkejätteet, röntgenkehitteet- ja kiinnitteet, amalgaamijäte, syttyvät, hapettavat ja myrkylliset kemikaalit, hapot, emäkset, liuottimet;
loisteputket, akut, paristot ja käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
Erityisjätteet vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Esimerkiksi pistävät ja
viiltävät jätteet sekä biologiset jätteet ovat erityisjätettä.
Hyötykäyttöön soveltumattoman sekajätteen lisäksi terveydenhuoltoalaIla syntyy hyötyjätettä,
joka voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai jätteen sisältämä materiaali tai energia voidaan hyödyntää. Hyötyjätteitä ovat mm. paperi, pahvi, muovi, metalli ja lasi.

Ongelmajätteet
Jätteistä lajiteIlaan aina ensin ongelmajätteet erilleen. Erilaatuiset ongelmajätteet on pidettävä
erillään toisistaan ja muista jätteistä. Kiinteitä ja nestemäisiä ongelmajätteitä ei saa yhdistää.
Säilytys tapahtuu lukitussa tai valvotussa tilassa tai sellaisissa kaapeissa tai astioissa, joista
jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin ongelmajätelajia varten on oltava erillinen, selvästi merkitty keräysväline. Alkuperäiset astiat käyvät tähän tarkoitukseen hyvin, sillä niissä on valmiit
varoitusmerkinnät. Pakkauksiin lisätään merkintä "jäte". Ongelmajäteastioiden tulee olla tiivisti
suljettavia ja niiden tulee kestää normaali jätteen varastointi ja kuljetus. Nestemäiset ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiivispohjaisella reunakorokkein varustetulla alustalla olevissa
tiiviisti suljetuissa astioissa. Keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet on asetettava sellaiseen
paikkaan, että ne ovat helposti kaikkien tilaa käyttävien nähtävillä
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Ongelmajätteet toimitetaan keräily- tai käsittelypaikkaan säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Ongelmajätteen tuottaja on velvollinen luokittelemaan, pakkaamaan ja merkitsemään
ongelmajätteensä asianmukaisesti. Ongelmajätteistä tulee pitää ongelmajätekirjanpitoa, joka
on tarvittaessa esitettävä valvovalIe viranomaiselle. Kirjanpitovelvollisuus ei koske kotitalouksia. Ongelmajätteen toimittamisen yhteydessä saatu siirtoasiakirja tulee säilyttää kolme vuotta.
Siirtoasiakirjasta käy ilmi ongelmajätevarastosta pois toimitettujen jätteiden laatu, määrä ja
toimituspaikka. Ongelmakirjanpidosta on käytävä ilmi lisäksi hiekan- ja öljynerottimen kunnon
ja toiminnan tarkkailu sekä tyhjennykset. Jätelaki velvoittaa myös ongelmajätevaraston varastokirjanpitoon, josta tulee käydä ilmi mitä jätteitä varastoon on tullut, mitä varastossa on
ja mitä varastosta on viety pois. Ongelmajätevarastolla on hyvä olla nimetty vastuuhenkilö,
joka vastaa varaston kunnosta ja järjestyksestä.

I

Kemikaalijäte luokitellaan ongelmajätteeksi, mikäli jätteellä on yksi tai useampia vaarallisia
ominaisuuksia ja alla olevassa taulukossa oleva pitoisuuden raja-arvo ylittyy. Jos aineen haitallisuudelle on säädetty alempi raja-arvo kemikaalilain perusteella annetussa vaarallisten aineiden luettelossa, sovelletaan alempaa raja-arvoa (Stm:n asetus 624/2001).
Raja-arvo
(paino-%)
Ärsvttävä (Xi ia R41) *)

i

5

Ärsyttävä (Xi ja R36, R37, R38) *)

20

Haitallinen (Xn ja R20, R21, R22)

25

Haitallinen, voi aiheuttaa pysyvien vaurioiden vaaraa
(Xn ia R68/altistustapa)

10

Haitallinen, voi pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
(Xn ia R48/altistustapa)

10

Erittäin mvrkvllinen (T+ ja R26, R27, R28) *)

0,1

Erittäin myrkyllinen, voi aiheuttaa erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaaraa (T+
ja R39/altistustapa)

0,1

Mvrkvllinen (T ia R23, R24, R25) *)

3

Myrkyllinen, voi aiheuttaa erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaaraa (T ja R39/
altistustapa)

1

Myrkyllinen, voi pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
(T ja R48/altistustapa)

1

Svöpää aiheuttava, ryhmä 1 tai 2 (T ja R45, R49)

0,1

Syöpää aiheuttava, ryhmä 3 (Xn ia R40)

1

Svövvttävä (C ja R35) *)

1

Svövvttävä (C ja R34) *)

5

Lisääntvmiselle vaarallinen, rvhmä 1 tai 2 (T ia R60, R61)
Lisääntvmiselle vaarallinen, ryhmä 3 (Xn ja R62, R63)
Perimää vaurioittava, ryhmä 1 tai 2 (T ia R46)

0,5
5
0,1

Perimää vaurioittava, rvhmä 3 (Xn ia R68)

1

*) Jos jäte sisältää useampaa kuin yhtä vaaralliseksi luokiteltua ainetta, noudatetaan aineiden
pitoisuuksien yhteen laskussa kemikaalien luokituksesta annettuja säädöksiä (Stm:n asetus
807/2001).
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Kemikaalijätteitä ovat mm. sairaaloissa ja laboratorioissa syntyvät liuotin-, reagenssi-, katalyytti-, happo- tai emäsjätteet. Näitä kerättäessä on huomioitava, että elohopea-, jodi-, bromi-,
metalliset natrium- ja kaliumjätteet sekä syanidit tulee kerätä ja varastoida erillään muista jätteistä. Samoin hapot, emäkset, syttyvät, hapettavat ja myrkylliset aineet eroteIlaan toisistaan.
Keräysastiaksi soveltuvat hyvin aineiden alkuperäisastiat, joihin on merkitty selkeästi teksti
"jäte".
Lääkejätteistä jodi- ja bromipitoiset jätteet ja solunsalpaajat kerätään erikseen. Myös solunsalpaajilla tahriutuneet tarvikkeet ja materiaalit ovat ongelmajätettä. Alkuperäisistä pakkauksistaan poistettu lääkejäte kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin ja se on pakattava tyyppihyväksyttyihin astioihin.
Sairauksia aiheuttavia mikro-organismeja sisältävät tartuntavaaralliset jätteet ovat ongelmajätettä. Tartuntavaarallisuudelle ei ole toistaiseksi olemassa lainsäädännöllisesti asetettuja
kriteerejä. Esimerkiksi ruttoa, pemaruttoa ja hemorragisia kuumeita (ebola, lassakuume, marburgintauti) sairastavien potilaiden hoidossa syntynyt jäte on tartuntavaarallista jätettä. Mm.
koleran, hepatiitin, salmonellan ja immuunikadon hoidossa syntyneet infektoituneet jätteet voidaan käsitellä kuten biologiset jätteet. Tartuntavaarallinen jäte tulee pakata väljästi esimerkiksi
muovisiin jätesäkkeihin, jotka suljetaan tiiviisti. Pistävä ja viiltävä jäte tulee käsitellä siten, että
tartunta- ja työturvallisuusvaaraa ei kuljetuksen eikä käsittelyn aikana ole. Jäte tulee merkitä
"tartuntavaara" -merkillä. Jäte säilytetään erillään yhdyskuntajätteestä erillisessä lukitussa tilassa. Tartuntavaarallinen jäte hävitetään polttamalla. Mikäli edellä mainittuja tauteja tavataan
Oulussa, tulee välittömästi ottaa yhteyttä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) tartuntatautien
osaston infektiolääkäriin, jolta saa erillisohjeet.
Amalgaamijäte sisältää n. 45 % elohopeaa, 30 % hopeaa sekä pieniä määriä sinkkiä, kuparia
ja tinaa. Amalgaamierottimen tarkkailua ja hoitoa varten on nimettävä vastuuhenkilö. Erotin on
tyhjennetävä säännöllisesti ja välinehuollon huuhtelualtaiden vesilukot tulee tyhjentää kaksi
kertaa vuodessa ongelmajätteen keräysastiaan, jossa on merkintä "elohopeajäte". Erottimen
jätteenkeräyssäiliön täyttöaste on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa ellei säiliön
täyttymisestä ilmoittavaa hälytintä ole. Kaikki amalgaamipitoiset jätteet, esimerkiksi vähäisiäkin
määriä amalgaamia sisältävät letkut, putket, liinat, tupot yms., ovat ongelmajätettä ja ne kerätään varsinaisesta amalgaamijätteestä erikseen. Amalgaamierottimen tehokkuus on osoitettava todistuksella, josta käy ilmi käytetty testimenetelmä ja erottimen tehokkuus. Todistus tai
sen kopio on oltava tarvittaessa saatavilla.
Elohopeajätteet kuten rikkoutuneet kuumemittarit, verenpainemittarit tai elohopeapitoiset
reagenssit pakataan elohopeaan paljain käsin koskematta tiiviisti suljettavaan pakkaukseen,
joka voi olla esimerkiksi muovia tai lasia. Metallisen elohopean höyrystyminen voidaan estää
säilyttämällä jäte vedessä. Jäteastia kannattaa säilyttää vetokaapissa. Metallista elohopeajätettä ei pidä sekoittaa muun elohopeapitoisen jätteen kanssa.
Radioaktiivisten jätteiden valvonta kuuluu säteilyturvakeskukselle. Jätteitä ovat mm. matalaaktiivinen kiinteä jäte, matala-aktiivinen nestemäinen jäte, säteilylähteet ja radioaktiivisilla aineilla kontaminoituneet jätteet, kuten ruiskut, putket ja ampullit. Vastuu radioaktiivisten jätteiden pakkaamisesta ja vanhentamisesta on säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavalla henkilöllä, joka on nimetty tehtävään erikseen. Jäte pakataan syntypisteessä tiiviisiin muovipusseihin, jotka voidaan kuljetusta varten laittaa isompiin säkkeihin. Pakkaus merkitään säteilyvaaraa osoittavalla merkinnällä. Esikäsittelynä radioaktiivinen jäte vanhennetaan säteilysuojatussa
varastossa ja voidaan sijoittaa riittävästi vanhennettuna kaatopaikalle muiden ominaisuuksiensa (viiltävä, biologinen jäte jne.) mukaan luokiteltuna.
Käytetyt kehitteet ja kiinnitteet ovat ongelmajätettä eikä niihin saa yhdistää muita jätteitä.
Jäte toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn.
Lyijyä sisältävät röntgenfilmien päällykset ovat ongelmajätettä ja ne toimitetaan ongelmajätekeräykseen erikseen pakattuna, selvästi merkittynä.
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Röntgenfilmit sisältävät hopeaa. Ne pakataan esimerkiksi pahvilaatikoihin tietosuojavaatimukset huomioiden ja toimitetaan muiden ongelmajätteiden mukana.
Loisteputket ovat ongelmajätettä niiden sisältämän elohopean vuoksi. Käytetyt loiste-putket
tulee säilyttää ehjinä paikassa, jossa ne eivät rikkoonnu ja toimittaa ympäristöluvan omaavaan
käsittelypaikkaan.
Raskasmetalleja sisältävät paristot ovat ongelmajätettä ja ne toimitetaan ongelmajätekäsittelyyn.
Käytöstä poistetut laitteet, sähkö- ja elektroniikkaromu (SER), joka sisältää vaarallisia
osia tai aineita (esim. tietokoneiden keskusyksiköt ja näytöt, kannettavat tietokoneet, kylmälaitteet, nestekidenäytöt, televisiot, monitorit, laitteet, joissa on kiinteä sisäänrakennettu akku,
jne.) ovat ongelmajätteitä. Oikea käsittely tulee varmistaa laitekohtaisesti.

E rityisjätteet
Viiltävä, pistävä, haavauttava jäte kuten neulat, veitset, lansetit, kanyylit, ohuet lasiampullit
ja peitinlasit pakataan tiiviisiin, muotonsa säilyttäviin, särkymättömiin ja läpäisemättömiin astioihin (esim. pelti, vahva muovi), jotka voidaan sulkea kunnolla. Jäte pakataan väljästi. Täydet
keräysastiat laitetaan muovisäkkeihin tai pahvilaatikoihin, jotka merkitään "viiltävä ja pistävä" merkinnällä. Jäte voidaan sijoittaa kaatopaikalle välittömästi haudattuna. Mikäli pistävät ja viiltävät jätteet ovat saastuneet tartuntavaarallisilla tekijöillä, ne ovat ongelmajätettä.
Biologista jätettä ovat esimerkiksi tunnistamattomat elimet ja elinten osat, kudoskappaleet,
leikkausjätteet, veriputket, tyhjiöveriputket, hyvin veriset ja märkäiset kankaat tai kertakäyttövälineet, sidetarvikkeet, vaipat, pussit, veriset laitteistot, letkustot, veripussit, bakteeriviljelmät,
soluviljelmät, rokotteet, koe-eläinjätteet, koe-eläimet ja eläinten ruumiit. Biologinen jäte tulee
pakata niin, ettei pakkauksen sisältö pääse valumaan pois. Jäte kerätään tiiviisiin, esim. muovisiin pusseihin tai säkkeihin, jotka pakataan pahvilaatikkoon. Myös muovilla vuorattua pahvilaatikkoa voidaan käyttää. Pakkaus tulee merkitä "biologinen jäte" -merkinnällä. Biologinen
jäte voidaan sijoittaa kaatopaikalle välittömästi haudattuna. Vain bakteeri- ja soluviljelmät voidaan laittaa sekajätteen mukaan edellyttäen, että jäte on tehty vaarattomaksi esimerkiksi autoklavoimalla.
Tunnistettava biologinen jäte eli sikiöt, amputoidut raajat tai muut tunnistettavat ihmisestä
peräisin olevat elimet ja kudososat toimitetaan poltettavaksi tarkoitukseen soveltuvaan laitokseen.
Mikäli terveydenhuollossa syntyvää erityisjätettä joudutaan varastoimaan kiinteistöllä, jätepakkaukset säilytetään kokonaan erillään yhdyskuntajätteestä tähän tarkoitukseen varatussa,
tarvittaessa jäähdytetyssä, lukitussa tilassa. Kuljetuksessa tulee huolehtia siitä, että kuljetuskalusto ja -välineet ovat tarkoituksenmukaiset eikä samassa tilassa samanaikaisesti kuljeteta
elintarvikkeita, sairaalatarvikkeita tai muuta sellaista.
Erityisjäte haudataan kaatopaikalla välittömästi maahan erilliselle alueelle tai hävitetään polttamalla. Kaatopaikalle tuotavaa erityisjätettä ei saa kulkeutua kaatopaikalle normaalina
sekajätteenä, koska se saattaa aiheuttaa kaatopaikan henkilökunnalle työturvallisuus- ja työhygieenisyysvaaraa. Jotta erityisjätteet ehditään varmasti peittää saman päivän aikana, ne
tulisi viedä kaatopaikalle maanantaina, keskiviikkona tai perjantaina kello 7 - 12 välisenä
aikana. Jätteestä peritään Oulun Jätehuollon riskijätteelle määräämä maksu.
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Hyötyjäte
Jätehuoltomääräysten mukaan terveydenhuoltoalaIla ja apteekeissa on sekajätteen keräysvälineen lisäksi oltava erilliset keräysvälineet seuraaville hyötyjätteille:
• paperijäte aina
• biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava
• pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
• lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
• puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa
• metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kiloa vuodessa.
Kaikki hyötyjätteet, joille on osoitettu vastaanottopaikka on ohjattava hyötykäyttöön.
Paperinkeräykseen kelpaavat sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, kirjekuoret, kopio- ja
konekirjoituspaperit, atk-listat ja keijulomakkeet. Keräykseen ei kelpaa märkä tai likainen paperi, muovitettu paperi, pehmopaperi, alumiini- tai vahapaperi, pahvi, ruskea voimapaperi eikä
kartonki. Esimerkiksi kopiopapereiden käärepaperit ovat erikoiskäsiteltyjä ja kuuluvat keräyskartongin keräykseen. Paperinkeräysastia on hyvä sijoittaa kaikkiin tiloihin ja työhuoneisiin,
joissa keräyspaperia syntyy. Jos vaaleaa konttoripaperia syntyy paljon, on taloudellisesti kannattavaa lajitella se erilleen muusta paperista. Paketiksi sidotut paperiläjät tulee aukaista keräysastiaan laitettaessa. Paperinkierrätyksestä antaa lisätietoja Paperinkeräys Oy, p. 563 3800.
Biojätteeksi kelpaavat ruuantähteet, kahvin ja teen porot, talouspaperi, puutarhajätteet jne. periaatteessa kaikki, mikä on joskus ollut elävää. Biojäteastia kannattaa suojata paperilla tai
biojätepussilla. Biojäteastiaan ei saa laittaa muovia, tekstiilejä, kumia, nahkaa, tupakantumppeja, tuhkaa, maitotölkkejä, nesteitä eikä muutakaan asiaankuulumatonta. Biojäte toimitetaan
kompostoitavaksi Ruskon jätteenkäsittelyalueelle, p. 558 43970.
Pahvinkeräykseen kelpaavat ruskea pahvi ja voimapaperi sekä kaikenväriset aaltopahvit.
Pahvista ei tarvitse poistaa teippejä, etikettejä eikä hakasia. Keräykseen ei saa laittaa märkää
tai likaista pahvia. Pahvi voidaan kerätä rullakkoon, rullapaalaimeen tai puristimeen. Pahvinkierrätyksestä antaa lisätietoja Paperinkeräys Oy, p. 563 3800.
Lasinkeräykseen kelpaavat sekä värillinen että kirkas lasi. Lasinkeräykseen ei saa laittaa
maitolasia, laminoitua tai metallivahvisteista lasia, peilejä, autoniasia, ikkunalasia, hehku- tai
loisteputkilamppuja, keramiikkaa eikä posliinia. Metalliset ja muoviset kannet ja sulkurenkaat
poistetaan. Yritysten lasinkeräyksestä antaa lisätietoja Tervatulli Oy, p. 386226.
Metallinkeräykseen kelpaavat kaikki metalliesineet ja -romut kuten metalliset koneet ja laitteet tai niiden osat sekä pUhdistetut metalliset astiat ja tölkit. Aerosolipullot, kuten hiuslakat,
sraymaalit, puhdistusainesuihkeet ja ruosteenirrotusaineet ovat täysin tyhjiksi käytettyinä metallijätettä. Muutoin ne luokitellaan ongelmajätteeksi. Keräykseen ei saa laittaa metallisia ongelmajätteitä kuten akkuja ja paristoja tai paljon ei-metallisia osia sisältäviä laitteita. Oulun
alueella metallia ottavat vastaan mm. Kuusakoski Oy, p. 563 6700, Ruskon metalli ja kuljetus
Oy, p. 556 7225, Stena Metalliyhtymä Oy, p. 010 802 323 ja Oulun Metallipalvelu Oy 554
4530.
Keräyskartongin keräykseen kelpaavat neste- ja kotelopakkaukset. Nestepakkauksia ovat
mm. maito-, mehu- ja kerrnatölkit. Myös alumiinivuoratut nestepakkaukset kelpaavat keräykseen. Kotelopakkauksia ovat kuivien tuotteiden kartonki- ja paperipakkaukset kuten muro- ja
keksipaketit, sokeri- ja jauhopussit tai erilaisten tavaroiden kartonkipakkaukset.
Muovinkeräykseen kelpaavat muoviset pullot, astiat, kanisterit, pakkauskalvot, kassit ja pussit. Muovi pitää tarvittaessa huuhtoa puhtaaksi. Muovin keräykseen ei kelpaa styrox, vaahtomuovi eikä PVC-muovi. Puhdasta muovia otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella
sijaitsevassa vastaanottopisteessä. Jos toimipaikalla syntyy runsaasti polttokelpoista muovijätettä voidaan se myös erilliskerätä ja toimittaa energiajätteenä hyödynnettäväksi.
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Energiajätteeksi kelpaa muovi (ei PVC), pakkausmuovi (ei PVC), paperin ja pahvinkeräykseen kelpaamaton paperi, pahvi ja kartonki, pienehköt puuesineet, styrox ja vaatteet. Keräykseen ei saa laittaa runsaasti klooria sisältävää PVC -muovia, sillä sen poltossa syntyy ympäristömyrkkyjä ja polttolaitteistoa voimakkaasti syövyttäviä kaasuja. PVC:tä ovat mm. muoviset
rakennusmateriaalit (esim. letkut, putket, muovimatot, muovikourut, sähköjohtojen kuoret),
muoviset toimistotarvikkeet (esim. kansiot, muovitaskut, piirtoheitinkalvot, kontaktimuovi) ja
eräät kotitalouksissa käytettävät muovit (esim. äänilevyt, kasetit, sadetakit, puhallettavat lelut,
suihkuverhot, vahakangasliinat, tekonahka, luotto- ja pankkikortit, muotoon puristetut myyntipakkaukset kuten lääkepakkausten läpilyöntilevyt). Muita energiajätteeksi kelpaamattomia
materiaaleja ovat posliini, lasi, metalli (esim. alumiinifoliot ja -vuoat, kahvipakettien vakuumipussit), kumi, nahka, Gore tex -tuotteet, pölyimurin pussit, tupakan tumpit ja tuhka, painekyllästetty puu, painepakkaukset ja ongelmajätteet. Lisätietoja energiahyötykäytöstä antavat Lassila & Tikanoja Oyj, p. 010 636 162 ja Oulun Jätehuolto, p. 558 43961.

Puhdasta, käsittelemätöntä puuta voi käyttää polttopuuna tai se voidaan toimittaa Ruskon
jätteenkäsittelyalueen keräyspisteeseen, p. 558 43970. Puisia trukkilavoja ja pakkauksia on
kannattavaa kierrättää sellaisenaan. Kyllästetty puu on ongelmajätettä. Maalattu tai muuten
käsitelty puu, vaneri, liimapuulevyt tms. soveltuvat energiahyötykäyttöön, kotitalouksien tulisijoissa niitä ei saa polttaa. Lisätietoja energiahyötykäytöstä antaa Lassila & Tikanoja Oyj, p.
010636162.
Puhdasta styroxia otetaan vastaan Ruskon jätteenkäsittelyalueella, p. 558 43970 ja Toppilan
kierrätyskeskuksessa, p. 558 43966.
Värikasettien ja mustesuihkupatruunoiden kierrätyksestä ja uusioimisesta antavat tietoa
mm. Lindell Oy, p. 534 8400 sekä tulostimien- ja kopiokoneiden valmistajat (ainakin Canon,
Hewlett-Packard ja Lexmark). Kierrätyksessä värikasetit lähetetään purettavaksi yritysten
omiin tuotantolaitoksiin ulkomaille. Käyttökelpoiset osat hyödynnetään uusien kasettien tai
muiden tuotteiden raaka-aineena ja loput hävitetään polttamalla tai viemällä kaatopaikalle.
Uusionnissa kuluneet osat vaihdetaan, valorumpu vaihdetaan kestorumpuun ja lisätään värijauhe.

JÄTEVEDET
Jätevesien viemäröinnistä on säädöksiä vesi- ja vesihuoltolaissa sekä valtioneuvoston päätöksissä. Mikäli yleiseen viemäriin johdetaan tavanomaisista saniteettivesistä poikkeavia jätevesiä
tulee siitä tehdä sopimus Oulun Veden, p. 5584 3800, kanssa. Ongelmajätteitä ei saa johtaa
viemäriin edes laimennettuna.
Tiettyjen aineiden viemäriin päästäminen on kiellettyä tai luvanvaraista. Kokonaan kiellettyjä
aineita ovat 1,2-dikloorietaani, aldriini, dieldriini, DDT, endriini, heksaklooribentseeni, heksaklooributadieeni, heksakloorisykloheksaani, hiilitetrakloridi, isodriini, pentakloorifenoli, tetrakloorieteeni (perkloorietyleeni), triklooribentseeni, trikloorieteeni (trikloorietyleeni), tikloorimetaani (kloroformi).
Hammashoitoyksiköiden jätevedet saa johtaa yleiseen viemäriin teholtaan vähintään
95 %:n amalgaamierottimen kautta.
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KEMIKAALIT
Kaikkien vaarallisten kemikaalien käsittelijöiden ja varastoijien tulee toiminnassaan noudattaa
kemikaalilain mukaisia yleisiä turvallisuusvaatimuksia.
Toimipaikalla tulee olla käytettävistä kemikaaleista kauppanimen mukaan järjestetty aakkosellinen kemikaaliluettelo. Kemikaaliluettelo voi näyttää esim. seuraavanlaiselta:
Tuotteen
kauppanimi

Varoitusmerkki

R-Iausekkeet

Määrä
Säilytyspaikka
toimipaikalla

Käyttöturvallisuustiedotteen
Däiväys

Kesto pesutinneri

F,Xn

R20, terveydelle haitallista hengitettynä

600 I

Palavien nesteiden varasto

12.3.1999

Natriumkloriittiliuos

Xn

R22 Terveydelle haitallista nieltynä

100 I

Kemikaalivarasto, erillään hapoista

15.9.2000

25-31 %

R31 Kehittää myrkyllistä
kaasua hapon kanssa
R41 Vakavan silmävaurion vaara

Kemikaaliluettelosta tulee käydä ilmi vähintään: kemikaalin kauppanimi, luokitusliedot ja se,
onko toimipaikalla saatavilla kemikaalin ajantasalla oleva käyttöturvallisuusliedote. Kaikista
käytettävistä kemikaaleista tulee olla käyttöturvallisuustiedotteet.
Kemikaalien käsittelystä, varastoinnista ja toiminnasta vahinkotilanteissa tulisi laatia kirjalliset
ohjeet.
Kemikaalien varastointijärjestyksen tulee olla asianmukainen. Selvintä on varastoida kemikaalit erillisessä, lukitussa kemikaalivarastossa.
Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit säilytetään riittävästi toisistaan erillään eivätkä
ne saa vahinkotapauksessakaan päästä reagoimaan keskenään.
Kemikaalien pääsy maaperään, viemäriin tai vesistöön tulee estää. Tämä edellyttää, että käsittely- tai varastointipaikassa ei ole viemäriin johtavia lattiakaivoja ilman asianmukaisia suojakansia tai sulkuventtiilejä. Tilassa on oltava riittävät suojakourut tai -altaat tai suojakynnykset
kemikaalien leviämisen estämiseksi. Viemäröinnissä tulee ottaa huomioon myös mahdollisuudet saastuneen sammutusveden keräämiseen. Tilan materiaalit on valittava ottaen huomioon
kemikaalien ominaisuudet. Lattian pinnan tai suoja-altaan tulee kestää kemikaalia vähintään
kaksi vuorokautta.
Tilan ilmanvaihto on oltava riittävä ja järjestetty siten, ettei kemikaalien haju tunkeudu muihin
tiloihin.
Säilytystilat, laitteistot ja säiliöt on varustettava tarvittavin varoitusmerkinnöin.
Mahdollisessa vahinkotilanteessa kemikaalit on voitava kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi. Tämä edellyttää, että toimipaikalla on riittävä määrä imeytysainetta (Absol, puru, turve),
työvälineitä ja suojavarusteita sekä tyhjiä astioita kemikaalijätteen keräämistä varten. Vaaralliset kemikaalit ovat jätteenä aina ongelmajätettä, jotka on toimitettava asianmukaiset luvat
omaavaan käsittelypaikkaan.
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KULUTUS JA HANKINNAT
Tuotteiden ja käytettävien tavaroiden sekä niiden valmistuksen ympäristöominaisuuksiin kannattaa tutustua jo hankintavaiheessa. Kaikissa hankinnoissa tulisi suosia ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita, kuten ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita, toimistotarvikkeita jne. Laitteiden pitkäikäisyyteen ja huollettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Ympäristökriteereitä voi sisällyttää hankintaohjeisiin.
Hankinnoissa tulee ottaa huomioon jätteen synnyn ehkäisy ja jätteiden haitallisuuden vähentäminen ja kierrätettävyys. Ongelmajätteenä hävitettäviä tuotteita tulee välttää ja valita mahdollisesti haitattomampi vaihtoehto. Uusiomateriaaleista tehtyjä tuotteita tulee suosia ja kertakäyttöisiä välttää. Pakkausjätettä voi vähentää käyttämällä kontti- tai säiliökuljetuksia. Usein
on mahdollista myös valita kierrätettävät pakkauslaatikot. Välttämättömissä pakkauksissa tulee suosia helposti aineena hyödynnettäviä pakkausmateriaaleja.
Energian ja veden kulutusta kannattaa seurata. Kulutusta on pyrittävä vähentämään vähemmän kuluttavien laitteiden ja työtapojen käyttöön otolla, laitteistojen säännöllisellä huollolla ja
kunnossapidolla sekä käytön optimoinnilla.

LISÄTIETOJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.finlex.fi (kaikki lainsäädäntö)
www.occuphealth.fi (työterveys- ja työsuojelualan julkaisuja, kansainväliset kemikaalikortit)
fi.osha.eu.int (työsuojelun tietopankki)
www.tukes.fi (mm. turvatekniikankeskuksen ohjeet)
www.suojalaite.fi (ohjeita suojalaitteiden valinnasta, käytöstä ja huollosta, linkkejä valmistajien sivuille)
www.ekokem.fi (tietoa ongelmajätteistä)
www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/suojelu/index.html(tulostettavia ympäristöviraston jätehuolto-ohjeita ja ympäristönsuojelumääräyksiä)
www.oulu.ouka.fi/jatehuolto (Oulun Jätehuollon kotisivut)
www.ymparisto.fi (alueellisten ympäristökeskusten kotisivut, ympäristötietoa)
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori, PL 34, 90015 Oulun kaupunki
puh. 558 46764
ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti
puh. 558 46767
ympäristönsuojelutarkastaja Satu Seppälä
Oulun Jätehuolto, Ruskonniityntie 10, PL 67,90015 Oulun kaupunki
neuvoja Ilona Suppanen
puh. 558 43961
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9, PL 124, 90100 Oulu
puh. 315 8300
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Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
111993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
211994

3/1994
1/1995
1/1996
211996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
211997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
211998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
211999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

Elintarvikkeiden myymäläkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizza täytteet ja salaatiVPizzeriat kevät -92.
Elintarvike kUljetusautojen ilman lämpömittaukset kesällä 1992.
Elintarvike myymälöiden pakastehuoneiden ilman lämpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvisten ja vihannesten raskasmetallit 1992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötilamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lämpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineet sekä myyntipäällysmerkinnät 1993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurtalouksien keittojen ja kaslikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laalikkoruoassa.
Nikkelin esiintyminen Oulun kaupungin ala- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym.
käyttöesineissä 1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995.
Jätehuoltotarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys..
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymälöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan
toteutumisesta Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilintuatlas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkatarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapitoisuustutkimus ja pizzaraaka-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekli 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaaliossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Pelliseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
1/2000
212000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
1/2001
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
212001
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
3/2001
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
4/2001
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
5/2001
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
6/2001
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
7/2001
Ruoanta~oilu ulkomyynnissä 2001.
8/2001
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
1/2002
212002
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
3/2002
4/2002
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
5/2002
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoanta~oilu ulkomyynnissä 2002.
1/2003
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
212003
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
3/2003
4/2003
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöruokaloissa v. 2002.
5/2003
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
6/2003
7/2003
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja ko~aamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.
8/2003
Suurtalouskeittiöiden jätehuolto Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 2003.
9/2003
10/2003
Ruoanta~oilu ulkomyynnissä 2003.
Oulun satamien avomaalinnuston kartoitus vuonna 2003.
11/2003
Perunan laatu 2003.
112004
2/2004
Ruokasienten raskasmetallipitoisuudet.
3/2004
Apteekkien, oppilaitosten sekä yksityisten terveyden- ja eläinlääkintähuollon
toimipaikkojen ympäristökartoitus 2004.
4/2004
Kaupan pidettävien kalojen raskasmetallipitoisuudet.
5/2004
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu.6/2004
Elintarvikekioskien
omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

