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1. JOHDANTO

Oulun kaupungin ympäristövirasto valvoo yritysten ja toiminnanharjoittajien jätehuoltoa ja
ympäristöasioiden tilaa toimialakohtaisin selvityksin. Selvityksiä toteutetaan vuosittain 1-3
eri toimia laila.
Alkuvuodesta 2004 tehtiin ympäristökartoitus apteekeissa ja yksityisillä terveysasemilla
sekä hammaslääkäriasemilla. Kartoitusta laajennettiin tässä selvityksessä kaupungin terveysasemille ja niiden yhteydessä toimiviin hammashoitoloihin. Terveysasemia on Oulun
kaupungissa yhteensä seitsemän ja niiden yhteydessä sijaitsevia hammashoitoloita neljä.
Tämän selvityksen käytännön toteutuksesta ja raportin sisällöstä vastasi ympäristönsuojelu- harjoittelija Kerttu Hakala. Työtä ohjasi ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti.

2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Terveysasemien ja hammashoitoloiden pääasialliset ympäristövaikutukset liittyvät jätehuoltoon ja kemikaaleihin. Jätehuollon järjestämistä ohjaavia lakeja ja määräyksiä ovat
muun muassa jätelaki, jäteasetus sekä Oulun kaupungin ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset. Kemikaalien käsittelyä ja varastointia ohjaavat esimerkiksi kemikaalilaki
sekä vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva asetus. Jätevesiin
liittyviä määräyksiä on sekä vesi- että vesihuoltolaissa. Ympäristön pilaantumisen ehkäisystä on säädetty ympäristönsuojelulaissa ja Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä.
Jätelaissa määrätään, että jätteen tuottajan on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
sekä siitä, että jätteet toimitetaan hyödynnettäväksi tai asianmukaisesti jatkokäsiteltäväksi.
Terveysasemien ja hammashoitoloiden tulee lajitella kierrätykseen ainakin paperijäte.
Pahvi ja lasi on lajiteltava mikäli niitä syntyy yli 20 kiloa viikossa ja metalli mikäli sitä syntyy
yli 200 kiloa vuodessa. Jos kiinteistöllä on ruokala tai elintarvikemyymälä, on järjestettävä
myös biojätteen keräys.
Ongelmajätteet on aina kerättävä muista jätteistä erilleen ja säilytettävä lukitussa tai valvotussa tilassa. Eri ongelmajätelajeille on oltava erillinen, selvästi merkitty keräysväline. Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa.
Vastuu jätteeseen kohdistuvista toimista on jätteen haltijalla. Jätteen haltijan on jätelain
mukaan oltava selvillä jätteidensä määrästä, laadusta ja alkuperästä.
Kemikaalilain mukaan kaikkien vaarallisten kemikaalien käsittelijöiden ja varastoijien tulee
noudattaa kemikaalilain mukaisia yleisiä turvallisuusvaatimuksia. Käytettävistä kemikaaleista on pidettävä yllä aakkosellista kemikaaliluetteloa. Lisäksi toimipaikalla tulee olla
käyttöturvallisuus-tiedotteet kaikista käytettävistä kemikaaleista. Kemikaalien pääsy maaperään, viemäriin tai vesistöön tulee estää.
Jätevesiviemäriin ei saa laittaa tai johtaa sinne kuulumattomia esineitä tai aineita. Ongelmajätteitä, kuten erilaisia happoja, ei saa johtaa viemäriin edes laimennettuna. Hammashoitoyksiköiden jätevedet saa johtaa yleiseen viemäriin vain amalgaamierottimen kautta.
Erottimen tehokkuuden tulee olla vähintään 95 % ja tehokkuus on tarvittaessa osoitettava
todistuksella.
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3. SELVITYKSEN TOTEUTUS
Ympäristökartoitus tehtiin elokuussa 2004. Jokaiselle seitsemälle terveysasemalIe tehtiin
tarkastuskäynti. Terveysasemien yhteydessä toimivat neljä hammashoitolaa tarkastettiin
erillisillä käynneillä.
Normaalien lääkäri- ja terveydenhoitopalvelujen lisäksi kuudella terveysasemalla oli laboratorio, kuudella neuvola, yhdellä sosiaaliasema ja yhdellä korvalääkärin vastaanotto. Yhden terveysaseman yhteydessä toimi myös ruokala. Kaikissa hammashoitoloissa oli röntgen ja yhdessä tekninen tila, jossa valetaan kipsimuotteja.
Yhdellä terveysasemallaonkeskimäärin30työntekijää.hammashoitoloissa10-30.Toimipisteissä haastateltiin yleensä ainakin vastaavaa osaston- tai hammashoitajaa ja joillakin
terveysasemilla myös siistijää, välinehuoltajaa, laboratoriossa työskenteleviä ym. henkilöitä, jotka osasivat antaa kartoitukseen tarvittavia tietoja. Haastattelujen runkona käytettiin
kyselylomaketta (liite1).
Tarkastuskäynteihin suhtauduttiin terveysasemilla yleensä myönteisesti. Osa haastateltavista oli valmistautunut tarkastuskäyntiin kysymyksillä.
Osa jätehuoltoon, erityisesti ongelma- ja riskijätteiden jatkokäsittelyyn, liittyvistä asioista ei
ollut terveysasemilla haastateltujen henkilöiden tiedossa. Näitä asioita selvitettiin puhelimitse vastuuhenkilöitä haastattelemalla. Asioita tiedusteltiin mm. seuraavilta henkilöiitä:
Pentti Kylmänen, SOTE, kalustopalvelut, huoltomestari, puh. 55844125
Oulun logistiikka:
Hannu Kangas, Oulun logistiikka (työnjohtaja), kuljetushuolto, puh. 044703 1811
Veikko Lapinkangas, Logistiikkakeskus/keskusvarasto, puh. 044 703 1800
Oulun logistiikka, toimisto, puh. 0407031810
Riskijätteet, varasto Kontinkankaalla:
Janne Körkkö, SOTE, kalusto- ja laitehuoltopalvelut, puh. 044 7034126
Amalgaamijäte:
Jari Alikoski, SOTE, erikoisammattimies 044 703 4122 -lomalla
Juhani Tiiliharju, Alikosken sijainen, puh. 0447034124
Vanhentuneet lääkkeet:
Kontinkankaan keskusapteekki, toimisto, puh. 55845750

4. KARTOITUKSEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU

4.1. Jätteet
Vastuu jätehuollosta on terveysasemilla ja hammashoitoloissa yleisimmin jaettu niin, että
siivooja vastaa hyötyjätteistä, välinehuoltaja riskijätteistä ja röntgenhoitaja röntgenjätteestä. Kiinteistönhoitaja vastaa kaikissa tarkastetuissa toimipisteissä sekä loisteputkilamppujen vaihdosta että vanhojen lamppujen poistosta.
Hyötyjätteistä lajiteIlaan yleisimmin paperi ja pahvi. Vain yhdessä toimipisteessä paperinkeräystä ei oltu järjestetty millään tavalla. Viidessä tarkastuskohteessa paperinkeräys oli
yksittäisten ihmisten varassa, sillä sisätiloissa oli keräysastiat vain tietosuojatuIle paperille.
Pahvia kerättiin lähes kaikissa toimipisteissä.

3

Biojäte lajiteltiin kahdella terveysasemalla sekä niistä toisen yhteydessä toimivassa hammas-hoitolassa. Keräys toimi kuitenkin osin puutteellisesti.
Tietosuojattu paperi lajiteIlaan kaikilla terveysasemilla, säilytetään lukitussa tai valvotussa
huoneessa ja toimitetaan Oulun Logistiikan kuljetuksena silputtavaksi Kontinkankaalle.
Jäteastioiden merkinnässä oli epäselvyyksiä vain muutamassa paikassa. Lasijätteen määrä ei haastateltujen antamien arvioiden mukaan yhdessäkään toimipisteessä ylittänyt 20
kiloa viikossa eikä metallijätteen määrä 200 kiloa vuodessa.
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Kuva 1. Hyötyjätteiden lajittelu terveysasemilla ja niiden yhteydessä olevissa hammashoitoloissa.

Terveysasemilla ja hammashoitoloissa syntyviä ongelmajätteitä ovat vanhentuneet lääkkeet tai lääkkeillä tahriintunut välineistä, elohopeaa sisältävät mittarit, vaaralliset ja/tai myrkylliset kemikaalit, paristot ja loisteputket. Terveysasemilla ja hammashoitoloissa syntyy
myäs riskijätteeksi luokiteltavaa pistävää ja viiltävää sekä biologista jätettä.
Viiltävän ja pistävän jätteen keräys, varastointi ja eteenpäin toimittaminen on hoidettu hyvin. Ne kerätään kanistereihin, jotka merkitään viiltävän tai biologisen jätteen teipillä ja varastoidaan lukitussa tai valvotussa tilassa. Oulun Logistiikka hakee riskijätteen terveysasemiIta yleensä kerran tai kaksi kuussa ja toimittaa sen ensin Kontinkankaan riskijätevarastolle ja sieltä Ruskon jätekeskukseen loppusijoitettavaksi.
Biologisen jätteen määrittelystä ja käsittelytavoista oli jonkin verran epäselvyyttä. Sitä kerättiin yhtä lukuun ottamatta kaikilla terveysasemilla, mutta neljästä hammashoitolasta vain
yksi oli jä~estänyt biologiselle jätteelle erilliskeräyksen. Hammashoitoloissa syntyvän biologisen jätteen määrä onkin hyvin vähäinen.
Lääkejäte toimitetaan Oulun Logistiikan kuljettamana Kontinkankaan keskusapteekkiin,
josta se lähetetään eteenpäin Ekokemille käsiteltäväksi. Siirtoasiakirjoja säilytetään Kon-
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tinkankaalla vähintään kolme vuotta. Keskusapteekki lähettää terveysasemilie kerran vuodessa kulutusseurantaraportin, josta käy ilmi lääkejätteen määrä. Erillisistä laskuista käy
ilmi myös tulopäivä ja lääkejätteen määrä.
Elohopeapitoinen ongelmajäte eli vanhat kuume- ja elohopeamittarit ja paristot esikäsitellään haastatelluilta Oulun Logistiikan työntekijöiltä saatujen tietojen mukaan Rehapoliksessa. Ongelmajätekirjanpitoa ei pidetä.
Nestemäisiä ongelmajätteitä syntyy haastattelujen mukaan vain hammashuollossa. Röntgenkehite- ja kiinnitejäte varastoidaan asianmukaisesti suljetuissa kanistereissa, mutta
osittain ilman suoja-altaita tiloissa, joissa on lattiakaivo. Kehite- ja kiinnitejäte sekä muut
röntgenissä syntyvät ongelmajätteet kuten filmien suojafoliot toimitetaan haastateltujen
mukaan Kontinkankaan ongelmajätevarastoon Oulun Logistiikan kuljetuksena ja sieltä
asianmukaiseen ongelmajätteen käsittelyyn. Kontinkankaan ongelmajätevaraston toiminta
ja ongelmajätteiden välivarastointi- ja eteenpäintoimitustapa eivät selvinneet tarkastuksilla.
Hammashoitoloiden amalgaamierottimien huollosta vastaa SOTE:n erikoisammattimies.
Amalgaamijätteen hakee muista ongelmajätteistä poiketen Lindström consulting. Amalgaami-jätteen toimituksesta tehdään aina siirtoasiakirja, joka säilytetään vähintään kolme
vuotta.
Tarkastuskäynneillä haastatelluilla oli eniten epäselvyyttä ja toimipaikkojen välillä eroja
paristojen toimittamisessa eteenpäin. Yhdessä kohteessa kerrottiin kiinteistönhoitajan vievän paristot, toisessa välinehuoltajan, jossain vietiin ne läheisen ekopisteen tai kaupan
keräykseen ja muutamassa paikassa haastatelluilla ei ollut selvyyttä siitä, mitä paristoille
tapahtuu. Jatkoselvitysten mukaan paristot, akut ja elohopeamittarit hakee asemilta Oulun
logistiikkakeskus, ja ne esikäsitellään Rehapoliksessa kuten elohopeapitoiset ongelmajätteet.
Ongelmajätekirjanpitoa ei pidetty yhdessäkään tarkastuskohteessa, vaan se oli ainakin
osittain hoidettu keskitetysti: lääkejätteiden osalta keskusapteekissa, amalgaamijätteen
osalta SOTE:n erikoisammattimiehellä. Yhdessä toimipisteessä ainakin osaa ongelmajätteistä varastoidaan yli vuosi. Kontinkankaan ongelmajätevaraston kautta kulkevista ongelmajätteistä, kuten röntgenkehitteistä ja -kiinnitteistä, paristoista ym. ei saatujen tietojen
mukaan pidetä kirjaa.
Keskeiset puutteet ja kehittämiskohteet jätehuolIossa:
Terveysaseman sisätiloihin tulee varata riittävästi astioita ja keräyspaikkoja
paperille, pahvilIe ja mahdolliselle keräyskartongille tiloihin, joissa ko. jätejakeita syntyy. Mikäli kiinteistöllä on ruokala ja siten järjestetty biojätteen
erilliskeräys tulee biojäte lajitella myös kahviloissa ja henkilöstön kahvihuoneissa.
Jätehuollon ja lajittelun onnistumisen varmistamiseksi tulee laatia tarvittavat kirjalliset ohjeet.
Riskijätteistä biologisen jätteen määrittelyä ja keräystapaa tulee tarkentaa.
Ongelmajätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee jätteiden määrä, laatu,
kuljettaja ja käsittelypaikka viimeisen kolmen vuoden ajalta.
Ongelmajätteiden käsittely/säilytyspaikassa on oltava ohjeistusta jätteiden
lajittelusta ja käsittelystä.
Ongelmajätteiden keräys Sosiaali- ja terveystoimen yksiköistä, niiden välivarastointi, edelleen toimittaminen sekä kirjanpito tulee selvittää kokonai-
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suutena ja ongelmajätehuollon sekä kirjanpidon onnistumisen varmistamiseksi tulee laatia tarvittavat ohjeet.
Suositeltavaa olisi, että Sosiaali- ja terveystoimessa selvitettäisiin ainakin ongelmajätehuollon toimivuus, yksiköiden tiedotus ja ohjeistus keskitetysti. Näin vältyttäisiin päällekkäiseitä selvitystyöItä yksiköissä ja asianmukainen ongelmajätehuolto sekä tietous jätteiden käsittelystä ulotettaisiin kaikkiin yksiköihin.
4.2 Jätevedet
Jokaisessa tarkastetussa hammashoitolassa oli amalgaamikeräimet. Amalgaamierottimien
hoidosta ja tyhjennyksistä vastaa Sosiaali- ja Terveystoimen erikoisammattimies, jolla on
hallussaan myös todistukset amalgaamierottimien tehokkuudesta (98,6 %). Erottimet tyhjennetään ja huolletaan vähintään vuosihuollon yhteydessä. Erillistä kirjanpitoa tyhjennyksistä ei ole, mutta ne näkyvät tyhjennyksistä huolehtivan työntekijän eli SOTE:n erikoisammattimiehen tuntilistoissa.
Kahdessa laboratoriossa laskettiin suolahappoa laimennettuna viemäriin, ja yhdellä terveysasemalla hävitettiin viemärin kautta verta. Myös desinfektioaineena käytettyä Erifenolia
joutuu viemäriin. Jos suolahapon tai Erifenolin käyttöliuoksen konsentraatio on yli viisi painoprosenttia, on ne hävitettävä ongelmajätteenä.
Keskeiset puutteet ja kehittämiskohteet jätevesien johtamisessa:
Laboratorioissa käytettävien aineiden sekä välinehuollon desinfiointiaineiden osalta on tarpeen ohjeistaa yksityiskohtaisesti milloin Iiuokset ovat
viemäröintikelpoisia ja milloin ne tulee kerätä ongelmajätteenä talteen. Mikäli käyttöliuosten konsentraatio ylittää ongelmajätteille määritellyt rajaarvot on liuos hävitettäessä ongelmajätettä. Ongelmajätteeksi luokiteltavien liuosten laimentaminen käytön jälkeen viemäriin johtamiseksi on kiellettyä. Sen sijaan liuokset on kerättävä talteen ja toimitettava ongelmajätteen
keräykseen.

4.3 Kemikaalit
Varastoitavien kemikaalien määrä on niin terveysasemilla kuin hammashoitoloissakin pieni. Suurimpia määriä säilytetään erilaisia desinfiointi- ja siivousaineita, joita löytyy toimipisteistä arvioiden mukaan korkeintaan 20 litraa. Laboratoriossa käytetään vaarallisista kemikaaleista eniten formaliinia ja suolahappoa ja hammashoitoloiden röntgenissä kehitteitä ja
kiinnitteitä.
Erillisiä kemikaalivarastoja ei terveysasemilla ole, mutta kemikaalit säilytetään joko lukituissa tai valvotuissa tiloissa. Terveysasemilla ja hammashoitoloissa on yleensä yhteinen
välinehuolto, jossa säilytetään suurin osa vaarallisista kemikaaleista. Lisäksi kemikaaleja
on laboratoriossa, siivoojan tiloissa ja röntgenpimiöissä. Kolmessa paikassa kemikaalien
säilytystiloissa oli lattiakaivo, eikä kaikkien kemikaalien pääsyä viemäriin oltu estetty. Yhdellä terveysasemalla oli haastattelujen perusteella myös ongelmia ilmanvaihdon suhteen.
Tiloista, joissa säilytettiin vaarallisia kemikaaleja, puuttuivat vaara-merkinnät, jotka tosin
löytyivät kemikaalien säilytysastioista.
Yhdestätoista tarkastuskohteesta viidessä oli koottuna kemikaaliluettelo, viidessä luetteloa
ei löytynyt ja yhdessä sitä koottiin parhaillaan. Kemikaalien käyttöturvallisuus-tiedotteet oli

6

saatavilla kahdeksassa paikassa, joskin yhdessä ne olivat vanhentuneita. Käyttöturvallisuustiedotteiden kokoaminen oli käynnissä kahdessa paikassa, joten vain yhdestä tiedotteet puuttuivat kokonaan.
Keskeiset puutteet ja kehittämiskohteet kemikaalien käsittelyssä:
Käytettävistä kemikaaleista tulee olla saatavilla ajan tasalla olevat aakkosellinen
kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet.
Niihin kaappeihin ja tiloihin, joissa säilytetään suurimpia määriä kemikaaleja, on lisättävä tarvittavat varoitusmerkinnät.
Kemikaalien pääsy maaperään, viemäriin tai vesistöön tulee estää. Mikäli vaarallisten kemikaalien säilytystilassa on lattiakaivo, pitää kaikki kemikaaliastiat säilyttää
suoja-altaissa eli esimerkiksi muovilaatikoissa, joista ne eivät voi vahinkotilanteessa
joutua viemäriin.

Käyttöturvallisuustiedotteet

o Löytyy
1

.Ei löydy

o Kootaan
B

parhaillaan

Kuva 2. Käyttöturvallisuustiedotteet.

4.4 Koulutus ja ohjeistus ympäristöasioissa
Terveysasemilla ei jä~estetä varsinaisia koulutuksia ympäristöasioista, mutta esimerkiksi
säädösten muuttuessa henkilöstöä informoidaan. Välinehuoltajat saavat koulutusta myös
jäteasioista kaikkien välinehuoltajien yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja siivoojat saavat
ohjeistusta Oulun Comacilta.
Ympäristöasioiden huomioiminen terveysasemilla on pitkälti henkilöstölähtöistä. Asioista
keskustellaan ja esimerkiksi jätehuoltoa mietitään sen pohjalta, mihin työntekijät ovat motivoituneita. Kolmessa toimipisteessä oli kaupungin paperinsäästötalkoiden innoittamana
keskusteltu paperin säästöstä.
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5. JATKOTOIMET
Kaikille terveysasemilie ja hammashoitoloille on kartoituksen yhteydessä jaettu Oulun
kaupungin jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen sekä ympäristöviraston ohje "Jätehuolto- ja kemikaalitietoa terveydenhuoltoalalle ja apteekeille". Hammashoitoloille jaettiin ohje "Hammashoidossa syntyvän ongelmajätteen ja erityisjätteen
jätehuolto Oulussa" ja terveysasemille vastaavasti "Terveydenhoidossa syntyvän erityisjätteen, ns. sairaalajätteen, käsittely".
Jokaisesta tarkastuksesta laadittiin tarkastusmuistio, jossa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Yleisimmin kehotettiin lisäämään paperinkeräysastioita sisätiloissa, pitämään kirjaa ongelmajätteistä ja merkitsemään syttyvien tai
palavien kemikaalien säilytystilat varoitusmerkillä. Myös kemikaalien raja-arvoista kerrottiin
toimenpidekehotusten yhteydessä. Puutteet pyydettiin korjaamaan 20.2.2005 mennessä.
Tämä raportti ja toimenpidesuositukset on toimitettu tiedoksi Sosiaali- ja terveystoimen
johtoryhmälIe, jotta tarvittavat kehittämistoimenpiteet voitaisiin käynnistää koko sosiaali- ja
terveystoimessa ja mahdollisesti osin keskitetysti.

6. YHTEENVETO

Ympäristövirastossa tehtiin elokuussa kartoitus kunnallisten terveysasemien ja niiden yhteydessä olevien hammashoitoloiden ympäristöasioista. Kartoitus suoritettiin tarkastuskäynneillä, jotka ilmoitettiin asianomaisille etukäteen. Tarkastuksissa haastateltiin terveysasemien ja hammashoitoloiden työntekijöitä jäte-, kemikaali- ja jätevesiasioista.
Terveysasemia on yhteensä seitsemän, joista neljän yhteydessä on myös hammashoitola.
Hammashoitoloissa käytiin näissä tapauksissa erillisellä tarkastuskäynnillä.
Hyötyjätteiden lajittelussa terveysasemilla oli puutteita lähinnä siinä, että kaikissa toimipisteissä ei ollut tarpeeksi keräysastioita lajittelua varten, vaikka kiinteistöllä erilliskeräys ko.
jätteille olikin järjestetty. Puutteita oli sekä sisä- että ulkotilojen keräysastioissa. Keräysastioiden merkinnät olivat pääosin kunnossa.
Eniten epäselvyyttä oli ongelmajätteisiin liittyvissä asioissa, ja niitä selvitettiin tarkastuskäyntien lisäksi ottamalla yhteyttä ongelmajätteitä kuljettaviin, varastoiviin ja käsitteleviin
tahoihin.
Erillisiä ongelmajäte- tai kemikaalivarastoja ei terveysasemilla ole. Ongelmajätteille on kuitenkin usein oma kaappinsa ja kemikaaleja säilytetään eniten välinehuollon, laboratorion ja
siivoojan tiloissa.
Kemikaaliluettelo löytyi puolesta tarkastuskohteista. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet puuttuivat täysin vain yhdestä toimipisteistä, mutta olivat joissain paikoissa puutteellisia tai vanhentuneita. Paikoissa, joissa säilytetään kemikaaleja, ei aina ole tarvittavia turvamerkintöjä.
Kaikille terveysasemille lähetettiin muistio tarkastuskäynnistä. Muistiossa kehotettiin korjaamaan havaitut puutteet annettuun määräaikaan mennessä. Sekä tarkastuskäynneillä
että muistioiden liitteenä terveysasemille jaettiin oheistusta ympäristöasioiden asianmukaisesta hoidosta.
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Raportti kartoituksesta ja toimenpidesuositukset on toimitettu tiedoksi Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmälIe, jotta tarvittavat kehittämistoimenpiteet voitaisiin käynnistää koko sosiaali- ja terveystoimessa ja mahdollisesti osin keskitetysti.
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
PL34
90015 Oulun kaupunki

Liite 1.
Elokuu 2004

TERVEYSKESKUSTEN YMPÄRISTÖKARTOITUS 2004
TERVEYSKESKUS/HAMMASHOITOLA
1. Nimi
2. Osoite
3. Työntekijöiden lukumäärä

_

4. Potilaita per viikko

_

TOIMINTA
lääkäripalvelut 0
hammashoito 0
muu

vuodeosasto
röntgen

o

o

laboratorio

o

_

JÄTTEET
Jäte
H: Paperi (astioiden
määrä sisällä?)
H: Pahvi
H: Keräyskartonki
H: Muovi
H: Metalli
H: Lasi
H: Biojäte
Sekajäte
E: PistäväUviiltävät
E: Biologiset

astia, tila- toimitus, pakkaaminen, merkinnät
vuus, kpl

Määrä/v.
3
(kg, m , 1)

Jäte

astia, tila- toimitus, pakkaaminen, merkinnät
vuus, kpl

Määrä/v.
3
(kg, m , 1)

E:Tunnistettavat
biologiset
Muut erityisjätteet

0: Vanhentuneet
lääkkeet

,

0: Sytostaattijätteet
(solunsalp.)
0: Tartuntavaaralliset
jätteet
0: Elohopeajätteet,
amalgaami
0: Elohopeajätteet,
muut
0: Kehitejätteet (kehite
ja kiinnite)
0: Röntgenfilmit ja
niiden suojafoliot
0: Hapot
0: Emäkset
0: Myrkylliset kemikaalit
0: Akut ja paristot
0: Loisteputket
Muut ongelmajätteet
SER (koostumus?)

1. Onko jäteastiat merkitty asianmukaisesti?

kyllä 0

eiD

2. Miten tietosuojattu paperi käsitellään? Entä muu tietosuojattu jäte?

3. Miten ongelmajätteet on varastoitu? (Iukittu tai valvottu Säilytystila/kaapiUastiat, joista
jätettä ei voi vapaasti poistaa?)
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4. Sijaitsevatko nestemäiset ongelmajätteet tiiviisti suljetussa astiassa, tiivispohjaisella,
reunakorokkein varustetulla alustalla/valuma-altaassa?

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

KEMIKAALIT

10. Mitä vaaralliseksi luokiteltuja (varoitusmerkki päällysmerkinnöissä) kemikaaleja
käytetään ja varastoidaan suurimpia määriä? Mitä ovat suurimmat kerrallaan
varastoidut määrät, mitä ainetta?

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
yhteydessä viemäriin)?

kyllä 0

eiO

15. Onko kemikaalivarastossa riittävä ilmanvaihto?

kyllä 0

eiD

16. Onko kemikaalivaraston ilmanvaihto erillinen?

kyllä 0

eiO

17. Onko säilytysastioissa ja varastossa asianmukaiset varoitus-

kyllä 0

eiD

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

kyllä 0

eiD

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

kyllä 0

eiD

20. Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikista käytettävistä kemi-

kyllä 0

eiD

21. Onko kemikaaleista vastaavaa henkilöä nimetty?

kyllä 0

eiD

22. Tarkastetaanko kemikaalivarasto määräajoin?

kyllä 0

eiD

ja turvamerkinnät?

kaaleista työntekijöiden saatavilla ja ajan tasalla?
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I
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
29. Onko erottimen tarkkailua ja hoitoa varten nimetty vastuuhenkilö? kyllä 0

eiO

30. Pidetäänkö amalgaamierottimista huoltotoimia/tyhjennyksiä

kyllä 0

eiO

kyllä 0

eiO

koskevaa kirjanpitoa?
31. Miten usein amalgaamierotin tyhjennetään?

32. Onko saatavilla todistus amalgaamierottimen tehokkuudesta?

YMPÄRISTÖASIOIDEN KOULUTUS JA OHJEISTUS

33. Onko kirjallista ohjeistusta
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamisesta, lajittelusta, merkitsemisestä ja
käsittelystä
eiO
suunnitteilla 0
kyllä 0
eiO
suunnitteilla 0
- kemikaalien käsittelystä/varastoinnista
kyllä 0
eiO
suunnitteilla 0
- toiminnasta vahinkotilanteissa
kyllä 0
- muista ympäristöasioista? Mistä?
34. Onko henkilöstöä koulutettu
- jätteiden/ongelmajätteiden tunnistamiseen, lajitteluun, merkitsemiseen ja käsittelyyn
4 (5)

- kemikaalien käsittelyyn/varastointiin
- toimintaan vahinkotilanteissa
- muissa ympärisWasioista? Missä?

kyllä 0
kyllä 0
kyllä 0

eiD
eiD
eiD

suunnitteilla 0
suunnitteilla 0
suunnitteilla 0

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA JA YMPÄRISTÖTIETOISUUS
35. Kiinnitetäänkö toimipaikassanne huomiota jätteiden vähentämiseen, energian
kulutukseen, veden kulutukseen, ympäristöystävällisiin hankintoihin ... ?
31.0nko asetettu tavoitteita ja päämääriä ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi?
Millaisia?

/

2004
allekirjoitus
nimen selvennys
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Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1

1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997

'.<
J

1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999
2/1999
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 salaatitlPizzeriat 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 kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipien ja
kalavalmisteiden ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät.
Oulun uhanalaiset lajit. Putkilokasvit.
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden
laatikkoruoassa.
NikkeIin 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.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentät.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutumisesta Oulun
kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallit 1999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
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.
2/2001
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.
7/2001
Uppopaistorasvaprojekti 2001.
8/2001
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
1/2002
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
2/2002
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
3/2002
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
4/2002
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
5/2002
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
1/2003
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
2/2003
3/2003
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
4/2003
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöruokaloissa v. 2002.
5/2003
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
6/2003
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja korjaamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.
7/2003
8/2003
Suurtalouskeittiöiden jätehuolto Oulussa 2003.
9/2003
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 2003.
10/2003
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2003.
11/2003
Oulun satamien avomaalinnuston kartoitus vuonna 2003.
112004
Perunan laatu 2003.
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.
7/2004
Pakatun leivän aistinvarainen ja mikrobiologinen laatu sekä suolapitoisuus ja sisällön
paino.
Alle 3-vuotiaiden päiväkotilasten ruokien suolapitoisuus 2003.
8/2004
9/2004
Jäätelöprojekti 2004. Pehmytjäätelöiden ja jäätelökioskien veden mikrobiologinen
laatu sekä kioskien omavalvonta.
10/2004
Selvitys Oulussa toimivien polttonesteiden jakeluasemien ympäristöluvista ja
toiminnoista.
11/2004
Kuljetetun ruoan lämpötilaprojekti 2004.
12/2004
Terveyskeskusten ympäristökartoitus Oulussa 2004.

1/2000
2/2000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI
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