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JOHDANTO
ähän j~lkaisuu? on ko?ttu ne toimialakoht~iset ymp.ärist?asioiden hoitoon lii~YVät selv.itykset Ja kartOltukset, Jotka Oulun kaupungm ympimstövtrasto on tehnyt vuosIen 1996 Ja
1997 aikana ja jotka on suunnattu erilaisille pienen ja keskisuuren teollisuuden (PKT) toimialoille Oulussa. Selvitysten ensisijaisena tarkoituksena oli lisätä PKT-yritysten ympäristötietoisuutta. Samalla haluttiin saada tietoa tämänkaltaisen koko tiettyä toimialaa kattavan lähestymistavan soveltuvuudesta ympäristöasioiden viranomaisvalvontaan.

T

Ympäristöasioiden hyvä hoito ja sijoittaminen ympäristönsuojeluun niin tiedollisesti, taidollisesti kuin taloudellisestikin tulevat lisääntymään PKT-yrityksissä tulevaisuudessa. Sekä kotimaiset että ulkomaiset asiakkaat ovat entistä ympäristötietoisempia ja vaativat ostamaltaan
tuotteelta tai palveluIta korkean laadun ohella myös hyvää ympäristöasioiden hallintaa.
Ympäristöasioiden hyvän hoidon vähimmäisvaatimuksena on ympäristölainsäädännössä säädettY.jen velvoitteiden täyttäminen. Mitä laajemmin teollisuus näkee ympäristöasioiden hyvän hoidon itselleen tuoman mahdollisen edun, sitä paremmin myös ympäristölainsäädännön tuomat
viranomaisvelvoitteet täyttyvät.
Ympäristövirasto käynnisti eri toimialoille suunnatut ympäristöasiakyselyt tavoitteenaan saada
tietoa ympäristöasioiden hoidon tasosta PKT-yrityksissä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, missä
muodossa ja minkälaista tietoa ympäristöasioista halutaan ja miltä taholta sitä toivotaan.
Julkaisun liitteinä olevien ympäristöasioiden hoitoon liittyvien raporttien käytännön toteutusten
tekijät on mainittu raporteissa erikseen. Selvitysten muodosta, niiden teon valvonnasta, raporteista sekä tämän julkaisun laatimisesta vastaa ympäristönsuojelutarkastaja, FM Eeva Heiska.

TIIVISTELMA

Y

mpäristövirasto on omassa kestävän kehityksen ohjelmassaan asettanut yhdeksi tavoitteekseen ympäristöä kuormittavien toimialojen ympäristötietoisuuden lisäämisen. Niinpä
ympäristövirasto on tehnyt erilaisia ympäristöasioiden hoitoon liittyviä selvityksiä seuraaville
toimialoille Oulussa: auto- ja kOljaamoala, rakennusala, elektroniikka-ala ja graafinen ala.
Selvityksissä on ollut mukana kaikkiaan 318 oululaista toimipaikkaa. Selvityksissä keskityttiin
mm. ympäristöriskien tunnistamiseen, energiankulutuksen vähentämiseen, ympäristöystävällisyyden huomioonottamiseen laitteiden ja pakkausmateriaa!ien hankinnoissa, jätteiden vähentämiseen, hyötyjätteiden kierrättämiseen, ongelmajätehuoitoon, ympäristöohjelmiin sekä ympäristöasioiden tiedonsaantiin.
Selvitykset toteutettiin aluksi kiIjekyselynä, jolloin vastaaminen perustui PKT-yritysten omaan
aktiivisuuteen. Myöhemmissä selvityksissä kiIjekyselyä tehostettiin henkilökohtaisella yrityskäynnillä, jolloin tiedot saatiin kaikista mukanaolevista toimipaikoista. Kaikista selvityksistä
laadittiin kiIjalliset raportit, jotka ovat tämän julkaisun liitteinä. Raportti tai raportin tiivistelmä
on lähetetty toimialakohtaisesti kaikille mukana olleille toimipaikoille.
Tavat, joilla nämä selvitykset toteutettiin, olivat suhteellisen työläitä ja vaativat melkoista perehtyneisyyttä kyseessä olevien toimialojen erikoispiirteisiin. Toisaalta niistä saatu tieto on juuri
sitä mitä tarvitaan ja palvelee erityisesti viranomaisvalvontaa. Selvitykset ja kyselyt vastasivat
siihen tavoitteeseen, mikä niille oli asetettu. Ympäristöasioiden hoidon tasossa havaittiin eroavaisuuksia toimialoittain. Eroja havaittiin myös mm. toimipaikkakohtaisten ympäristöohjelmien laadinnan aikataulutuksessa. Kaikissa selvityksissä tuli selkeästi esille yritysten tarve saada
tietoa ympäristöasioista, jota kaivattiin erityisesti ympäristöasioista vastaavalta ja valvovalta
viranomaiseita. Lisäksi yrityksissä kaivataan yksiselitteisiä kuntakohtaisia ympäristöasioiden
hoitoon liittyviä oppaita ja ohjeita.
Selvitysten teko työllisti ja opetti, sillä kuhunkin selvitykseen oli mahdollista palkata erilaisilla
Oulun kaupungin määrärahoilla työntekijä. Lisäksi selvitykset käynnistivät toimialakohtaisten
ympäristöasioihin liittyvien oppaiden ja ohjeiden laadinnan.
Ympäristöasioiden hyvä hoito ja vähintään lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttäminen
edellyttävät jatkuvaa toimintaa niin PKT-yritykseitä kuin valvovalta viranomaiseitakin. Selvitysten yhteydessä syntyneestä yhteistyöstä useiden PKT-yritysten kanssa on tullut luonteva
toimintatapa ympäristöasioihin liittyvän tiedon välittämisessä puolin ja toisin.
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Rio de Janeiro, Agenda 21
1992

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi
-maaihnanlaajuinen kestävän kehityksen toimintaohjehna

Agenda 21, luku 28
Paikallinen kestävän kehityksen toimintaohjelma
-kunnat, kuntalaiset, paikalliset yhteisöt ja yritykset
hyväksyvät yhdessä paikallisen Agenda 21:n

1994

Aalborgin asiakirja
Euroopan kaupunkien sopimus kohti kestävää kehitystä

1994

Oulun kaupunginhallitus
Aalborgin asiakirjan käsittely - sitoutuminen paikallisen
ympäristöohj ehnan laadintaan

1996

Oulun kaupunginhallitus
Kestävän kehityksen toimintaohjehnan laativan työryhmän
asettamispäätös

1997

Oulun kaupunginvaltuusto
Oulun kaupungin kestävän kehityksen politiikka -asiakirjan
hyväksyminen
Painopistealueet:
-ympärisUJtietoisuus
-sosiaalinen kestävyys ja henkinen hyvinvointi
-maankäyttö
-liikenne

1997

-energian tuotanto ja kulutus
-vesivarat
-ympäristölatOlmitus
-kulutusjajätteet

Oulun kaupungin ympäristölautakunta
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997
-asiakirjan hyväksyminen
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VASTUUTA YMPAlUSTÖSTA

K

estävää kehitystä toteuttava yritystoiminta edellyttää ympäristönsuojelun omaksumista
osaksi jokapäiväistä toimintaa niin tuotannossa, palvelussa kuin investoinneissakin. Toisaalta kestävä kehitys asettaa yritystoiminnalle myös haasteita ja käytännön tavoitteita, sillä
useat ympäristönsuojelutoimet ovat riippuvaisia yritysten tekemistä päätöksistä, kuten esim.
investoinneista ympäristöteknologian kehittämiseen. Teollisuus nivouttanee ympäristönsuojelun
entistä keskeisemrnäksi osaksi toimintaansa tulevaisuudessa, sillä yritysmarkkinoilla toimiminen
ja menestyminen edellyttää yhä suurempaa vastuullisuutta ympäristöstä. Taloudellisesti kestävä
kehitys on mahdollista vain silloin, kun toiminta on myös ekologisesti vahvalla pohjalla.
Kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet voidaan kiteyttää
maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi jatkuvaksi ja
ohjatuksi yhteislal/lnalliseksi muutokseksi, jonka päämääränä on tun1ata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

OULUSSA SITOUDUTTU KESTAVMN KEHITYKSEEN

ORio

ulu on useiden muiden Euroopan kaupunkien tavoin hyväksynyt Aalborgin asiakirjan ja
täten sitoutunut laatimaan paikallisen kestävän kehityksen ohjelmansa. Aalborgin asiakiIja
on
de Janeirossa vuonna 1992 pidetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa hyväksytyn toimintaohjelman, Agenda 21:n pohjalta laadittu kuntien sopimus kohti kestävää kehitystä.
Oulun kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelma koostuu koko kaupungin toimintaa
ohjaavasta kestävän kehityksen politiikasta sekä eri toiminnallisten tahojen laatimista emo politiikkaa toteuttavista kestävän kehityksen ohjelmista. Käytännön työ on lähtenyt liikkeelle ensimmäisenä kaupungin hallintokunnista ja työyksiköistä, mutta siihen pyritään nivouttamaan
myös kaupungin elinkeinoelämä, yritystoiminta ja asukkaat. Tavoitteena on, että mahdollisimman monet tahot laativat oman ympäristöohjelmansa.

( OULUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAOHJELMA )

~
( KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA )

~

TOIMINNALLISTEN TAHOJEN
*elinkeinoelämä ja yritykset
*kaupungin hallintokunnat ja työyksiköt
*asukasyhdistykset

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMAT
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Oulun kaupungin ympäristövirasto on omassa kestävän kehityksen ohjelmassaan asettanut itselleen mm. seuraavia pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten toimintaa koskevia tavoitteita:
• lisätä ympäristöä kuormittavien toimialojen ympäristötietoisuutta
• aktivoida yrityksiä ottamaan ympäristönSllojelu entistä enemmän huomioon
toiminnassaan ja näkemään sen tuoma mahdollinen etu
• lisätä pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia kehittää ympäristöasioidensa
hoidon tasoa ja laatia toimipaikkakohtaisia ympäristöohjelmia
• selvittää ja kartoittaa toimialakohtaisesti teollisuusyritysten ympäristöasioiden
hoidon tasoa

TOIMIALOITTAISIA YMPARISTÖASIAKYSELYITA
PKT- YRITYKSILLE OULUSSA
Ympäristöasioiden nykytilanteen kartoitusta
Vuosina 1996-1997 on ympäristövirastossa toteutettu seuraavat toimialakohtaiset selvitykset,
joista kaikista on laadittu erillinen raportti:

Ympäristöasioiden hoito auto-ja korjaamoalalla Oulussa 1996. Kysely. (13.9.1996)
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996. Kysely. (13.9.1996)
Hammashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996. (17.12.1996)
Rengaskierrätys Oulussa 1996. (15.5.1997)
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys. (22.8.1997)
* Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymälöissä ja ravintoloissa
Oulussa 1997. (22.9.1997)
• Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997. (20.10.1997)
•
•
•
•
•

Näistä varsinaisia PKT-toiminnan ympäristöasioiden hoitoa kuvaavia selvityksiä ovat auto- ja
kOljaamoalalle, rakennusalalle, elektroniikka-alalle sekä graafiselle alalle suunnatut selvitykset.
Näiden neljän selvityksen kokemuksia kuvaillaan tässä julkaisussa ja niistä tehdyt raportit ovat
julkaisun liitteinä. Ympäristöasioiden viranomaisvalvontaa palvelevia muita selvityksiä ja kartoituksia on tähän mennessä Oulussa tehty terveydenhoitoalalle, hammashoitoalalle, rengasalalle sekä elintarvikemyymälä- ja ravintola-aloille.
Selvitysten tarkoituksena oli saada ajankohtaista tietoa valittujen toimialojen ympäristöasioiden
hoidon tasosta Oulussa. Kyselyissä keskityttiin kullekin toimialalle tyypillisiin ympäristöasioihin
ja niihin liittyvän tiedon saantiin. Toimipaikoilta kysyttiin omaan toimintaansa liittyen mm.
mahdollisten ympäristöriskien tunnistamisesta, energiankulutuksen vähentämisestä, ympäristöystävällisyyden huomioonottamisesta laitteiden ja pakkausmateriaalien hankinnoissa, jätteiden vähentämisestä, hyötyjätteiden kierrätyksestä, ongelmajätehuollosta, ympäristöohjelmista
sekä ympäristöasioiden tiedonsaannista.
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Kirjallisia kyselyitä ja henkilökohtaisia yrityskäyntejä
Selvitysten toteutuksessa käytettiin aluksi kiIjekyselyyn perustuvaa menetelmää. Auto- ja korjaamoalalle sekä rakennusalalle suunnattujen ympäristöasioiden hoitoa koskevien kiIjekyselyiden vastausprosentit olivat auto- ja korjaamoalalla 41 % ja rakennusalalla 26 %. Vastausten
pohjalta laadittujen raporttien tiivistelmät lähetettiin kaikille niille, joille kiIjekysely oli lähetetty.
Myöhempien selvitysten toteutuksessa otettiin käyttöön henkilökohtainen käynti kussakin yrityksessä. Sekä graafiselle alalle että elektroniikka-alalle, samoin kuin hammashoitoalalle, suunnatut selvitykset toteutettiin lähettämällä ensin kiIjallinen kysely postitse toimipaikkoihin. 2-3
viikon kuluttua kyselyn lähettämisen jälkeen vastaukset kerättiin henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, jolloin tarkennettiin ja täsmennettiin vastauksia. Graafista alaa ja elektroniikka-alaa
koskevat raportit on lähetetty selvityksissä mukana olleille toimipaikoille. Hammashoitoalan
selvityksen vastausten pohjalta laaditun raportin tiivistelmä on lähetetty selvityksessä mukana
olleille toimipaikoille.
Nyt toteutetuissa neljässä ympäristöasioiden hoidon selvityksissä on ollut mukana yhteensä 318
oululaista pientä ja keskisuurta teollisuus- eli PKT-yritystä. Seuraavassa on näihin selvityksiin
osallistuneiden PKT-yritysten lukumäärät toimialoittain:

toimiala
auto- ja koIjaamoala
rakennusala
elektroniikka-ala
graafinen ala

PKT-yrityksiälkpl
157
103
23

35

Selvitysten keskeisiä tuloksia
Kaikissa nyt tehdyissä toimialakohtaisissa selvityksissä tuli selkeästi esille yritysten tarve saada
tietoa ympäristöasioista. Tietoa kaivattiin erityisesti ympäristöasioista vastaavalta ja valvovalta
viranomaiselta. Monet yritykset ilmaisivat haluavansa, että valvova viranomainen kävisi heidän
yrityksessään ja antaisi konkreettisia neuvoja esimerkiksi jätehuollon jäIjestämiseen. Lisäksi
yrityksissä kaivataan yksiselitteisiä kuntakohtaisia ympäristöasioiden hoitoon liittyviä oppaita ja
ohjeita.
Toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvat ympäristöriskit ilmoitettiin tunnistetuiksi niin auto- ja
koIjaamoalaIla, rakennusalalla kuin elektroniikka-a1a11akin, joskin näihin varautumisessa ilmeni
puutteita kullakin toimialaIla.
Ongelmajätehuolto on yrityksissä kohtuullisessa kunnossa. Sen sijaan hyötyjätteiden kierrätys
ja hyötykäyttö oli vähäistä jokaisella toimialaIla muutamia yksittäisiä yrityksiä lukuunottamatta.
Tähän vaikuttanee se, että valtakunnallisestikaan esim. muovin, elektroniikkaromun ja pakkusmateriaalin hyötykäyttöä ja kierrätystä ei ole vielä ratkaistu.
Yrityskohtainen ympäristöohjelma oli laadittu vasta muutamalla yrityksellä, mutta useat yritykset ilmoittivat tekevänsä sitä tai suunnittelevansa sen tekemistä. Nyt mukana olleista toimialoista elektroniikka-alalla oli eniten tehtyjä yrityskohtaisia ympäristöohjelmia.
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Selvitysten pohjalta toimialako!ztaisia oppaita ja ohjeita
Jo selvitysten tekovaiheessa huomattiin tarve laatia erillisiä toimialakohtaisia ympäristöasioihin
liittyviä oppaita ja ohjeita. Ympäristövirastossa on laadittu seuraavat toimialakohtaiset ohjeet ja
oppaat:

*
*

*

Terveydenhoidossa syntyvän erityisjätteen, ns. sairaalajätteen, sijoittaminen
Oulussa Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle. Jätehuolto-ohje. (30.1.1996)
Hammashoidossa syntyvän ongelmajätteen ja erityisjätteenjätehuolto Oulussa.
Jätehuolto-ohje. (22.11.1996)
Rakennustyömaan jätehuolto-opas 1996. Jätehuolto-opas. (6.5.1996)

Laaditut ohjeet ja oppaat keskittyvät lähinnä jätehuoltokysymyksiin ja ne on lähetetty oululaisille kyseisten toimialojen toimipaikoille. Selvitysten pohjalta on parhaillaan valmistumassa autoja korjaamoalalle suunnattu jätehuolto-opas, jota ympäristövirasto laatii yhteistyössä Oulun
ympäristökuntien kanssa. Lisäksi ympäristövirastossa on työstövaiheessa teollisuudelle suunnattu ympäristöopas, jossa tullaan esittämään mm. teollisen toiminnan ympäristönsuojeluun
liittyvät lupa- ja ilmoitusmenettelyt sekä yleiset velvoitteet.

Viranomaisvalvontaan uusia keinoja
Toimialakohtaisten selvitysten ja kartoitusten hyöty on nähtävissä paitsi yritysten ympäristötietoisuuden lisääntymisenä myös ympäristönsuojelun viranomaisvalvonnan toteuttamiskeinona.
PKT-yrityksiä on Oulussa useita satoja, kun taas teollisuuden ympäristönsuojelun käytännön
viranomaisvalvontaa tekeviä henkilöitä on ympäristövirastossa vähän. Selvitysten avulla luotiin
kontakti suurimpaan osaan kulloinkin kyseessä olevan toimialan yrityksistä Oulussa ja saatiin
näin täsmätietoa suoraan toiminnanharjoittajilta.

Työtä ja oppia
Selvitysten toteutuksesta vastasi jätehuollon valvonnasta vastaava viranhaltija, jolla oli käytettävissään kuhunkin selvitykseen yksi työllistämis- tai muiden määrärahojen turvin palkattu
työntekijä, harjoittelija tai opinnäytetyötään tekevä opiskelija. Näiden ulkopuolisten työntekijöiden työsuhde oli yleensä kuukauden mittainen. Kunkin selvityksen tekoon pyrittiin valitsemaan ko. aiheesta kiinnostunut työntekijä, joka useimmiten oli opintojensa loppuvaiheessa oleva korkeakouluopiskelija tai täydennyskoulutuksessa oleva korkeakoulututkinnon suorittanut
henkilö.
Työllistävän näkökohdan lisäksi nyt tehdyillä teollisuuden eri toimialoille suunnatuilla ympäristöasioiden hoidon tason selvityksillä on myös merkittävä opetuksellinen arvo. Opiskelijat saivat
lyhyessä ajassa melko kattavan tuntuman sekä aihetta koskevaan ympäristö!ainsäädäntöön,
selvityksen tekniseen toteuttamiseen, yritysvierailuihin että tulosten kirjaamiseen, esitystapaan
ja pohdintaan.

II

TOIMIALAKOHTAISTEN YMPÄluSTÖASIAKYSELYIDEN TUOMIA KOKEMUKSIA OULUSSA

O

ulussa toteutetut toimialakohtaiset PKT-yrityksille suunnatut kyselyt ja selvitykset ympäristöasioiden hoidosta vastasivat pääosin siihen tavoitteeseen, mikä niille asetettiin. Selvitysten tarkoituksena oli kartoittaa senhetkinen ympäristöasioiden hoidon taso eri toimialoilla.
Lisäksi niiden tarkoituksena oli selvittää missä muodossa ja minkälaista tietoa ympäristöasioista
haluttiin ja miltä taholta PKT-yritykset sitä toivovat.
Selvitysten havaittiin palvelevan suhteellisen hyvin viranomaisvalvontaa. Suurella paikkakunnalla, jossa on paljon PKT-yrityksiä, toimipaikka- ja osoitetiedot muuttuvat tiuhaan ja ajantasalla
pysyminen on usein vaikeaa. Selvityksillä saatiin päivitettyä senhetkiset toimipaikka- ja osoitetiedot. Lisäksi viranomaisvalvonnan kannalta varsinkin myöhemmin toteutetuissa selvityksissä
käyttöönotetun henkilökohtaisen yrityskäynnin yhteydessä saadut tiedot ja tehdyt havainnot
koettiin arvokkaammiksi kuin pelkällä kirjekyselyllä saadut tiedot.
Toimialoittain tehdyt ympäristöasioiden viranomaisvalvontaa palvelevat selvitykset puolustavat
paikkaansa etenkin silloin, kun samaa toimialaa edustavia yrityksiä on samalla paikkakunnalla
useita kymmeniä, jopa yli sata, kuten Oulussa. Tällöin saadaan lyhyellä aikavälillä tiettyihin
kysymyksiin täsmälliset, toimipaikkakohtaiset vastaukset ja toimialaa koskevan lisätiedon, oppaan tai ohjeen tarpeen ja tarjonnan arviointi on helpompaa.
Käytännön toteutuksena nyt tehdyt selvitykset ovat suhteellisen työläitä ja vaativat melkoista
perehtymistä kyseessä olevien toimialojen erikoispiirteisiin. Selvitysten ja niiden pohjalta laadittujen oppaiden ja ohjeiden tarkoituksena on antaa tietoa ei pelkästään ympäristönsuojeluviranomaisille vaan myös PKT-yrityksille. Selvitysten yhteydessä syntyneestä yhteistyöstä useiden
PKT-yritysten kanssa on tullut luonteva toimintatapa ympäristöasioihin liittyvän tiedon välittämisessä puolin ja toisin.

Ympäristöasioiden hoito auto- ja korjaamoalaIla Oulussa 1996. Kysely.
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LIITE 1

YMPÄRISTÖASIOIDEN HOITO
AUTO- JA KORJAAMOALALLA
OULUSSA 1996
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YMPÄRISTÖVIRASTO TEKI KYSELYN
Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti keväällä 1996 Oulussa toimivien auto- ja korjaamoalan yritysten ympäristöasioiden hoitoa asiakyselyllä. Ympäristölautakunta ja sen alainen
ympäristövirasto valvoo mm. jäte-, melu-, kemikaali- ja ilmansuojelulakien määräysten noudattamista. Kysely on eräs valvonnan muoto ja sillä saatua tietoa voidaan käyttää hyödyksi viranomaisvalvonnassa.
Kyse1yllä haluttiin kiinnittää yrittäjien huomiota ympäristöasioiden hyvään hoitoon. Lisäksi
kysymysten oli tarkoitus toimia alkuna ja runkona kehitettäessä yrityksen ympäristöasioiden
hoidon toimintasuunnite1maa.

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

*

*
*
*

*
*
*
*

69 % tekee kOIjaustöitä
II % tekee purkutöitä
67 % tekee huoltotöitä
33 % myy autokemikaaleja
77 % pesee autoja tai auton osia
17 % tekee maalaustöitä
8 % tekee romutustöitä
14 % tekee muita töitä (hitsaus-, peltityöt mm.).

Suurimmassa osassa (73 %) toimipaikkoja yritys itse toteuttaa niiden kiinteistönhoidon. Toimipaikoista 17 % on ulkopuolisen kiinteistönhoitoyrityksen huollossa ja lopun 10 %:n kiinteistönhoidosta vastaa vuokranantaja.
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Ympäristönsuojelu ja ympäristöasioiden hoito
Toimipaikoista 16 % katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja naapurustoon tai ympäristöön.
Haittoina nousivat esille lähinnä melu, pakokaasupäästöt sekä päästöt ilmaan ja vesiin.
Kysymykseen "Onko yrityksessänne kiinnitetty huomiota ympäristöasioiden hoitoon tai onko
tarkoitus parantaa ympäristöasioiden hoitoa pitkällä aikavälilä?" 60 % toimipaikoista ilmoitti
kiinnittäneensä huomiota ympäristöasioiden hoitoon. Suurin osa näistä oli parhaillaan parantamassa ympäristöasioidensa hoitoa. 2/3 toimipaikoista ilmoitti pitävänsä lähiympäristönsä siistinä, sillä sen katsottiin vaikuttavan positiivisesti toimipaikan yrityskuvaan. Neljällä toimipaikalla
(6 %) kyselyyn vastanneista oli noudatettavanajo valmis ympäristöohjelma tai laatukäsikiIja,
jossa oli ympäristöohjelma.

Jätehuolto
Toimipaikassa muodostuvien jätteiden laatua selvitettiin ympäristöviraston laatiman jäteluettelon avulla. Samalla kysyttiin, mihin jätteet viedään. Jäteluetteloon oli koottu yleisimmät autoja koIjaamoalalla muodostuvat öljyiset ongelmajätteet, muut ongelmajätteet sekä muut jätteet
käsittäen mm. alalle tyypillisiä hyötyjätteitä.
Seuraavassa on esitetty osa jätehuoltoa koskevista kysymyksistä ja toiminnanhaIjoittajien antamien vastausten osuudet:
KYLLÄ

EI

88%

12%

2. Onko ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemi-

61 %

39%

seen?
3. Onko jäteastiat merkitty jätteiden sekoittumisen ehkäisemiseksi?
4. Onko henkilöstöä opastettu jätteiden ja kemikaalien käsittelyssä?
5. Onko suunnitelmia jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn
tehostamiseksi?

81 %
67%
33 %

19 %
33 %
67%

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

eteenpäin?

Suurin osa auto- ja kOljaamoalan toiminnasta on sellaista, että siitä syntyy ongelmajätettä. Kyselyyn vastanneista 92 % ilmoitti toiminnastaan syntyvän ongelmajätettä ja näistä noin puolet
ilmoitti pitävänsä onge1majätekiIjanpitoa. Ongelmajätteen poiskuljettaneen yrityksen antama
rahtikiIja toimi osalla toiminnanhaIjoittajia ongelmajätekiIjanpitona.
Jätelain (1072/1993) mukaan
mm. "ongelmajätteen tuottajan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn,
varastoidun tai välivarastoidun, !r:lIljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta myös sen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämis- tai
käsittelytavasta"; ja

''jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ja ongelmajätteen
ammattimaiseen keräämistoimintaan sekä asetuksella tarkemmin säädettävään muuhun jätehuollon kannalta merkitykselliseen toimintaan on oltava lupa (jätelupa) ".

j
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Öljyisiä ongelmajätteitä (mm. öljy ja öljynerotuskaivojen pohjaliete) otetaan vastaan Oulun
kaupungin jätteidenkäsittelyalueella, josta ne määräajoin toimitetaan ongelmajätelaitokselle.
Öljyisiä ongelmajätteitä tuottavista toimipaikoista puolet ilmoitti näiden jätteiden kulkeutuvan
kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle ja puolet ilmoitti toimittavansa ne ongelmajätelaitokselle.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista noin 85 %:lla oli asianmukainen ongelmajätteiden vastaanottaja. 15 % toimipaikoista ilmoitti vievänsä ongelmajätteitä, lähinnä jäähdytinnesteitä,
kytkin- ja jarrunesteitä, liuotinainejätettä, maaleja ja maalipurkkeja, joko itse yksityishenkilönä
tai toimipaikkana Oulun kaupungin jätteiden käsittelyalueelle tai antavansa ne jätekuljetusyrittäjän vietäväksi. Vastauksista ei käy ilmi päätyvätkö kyseiset onge!majätteet jätteidenkäsittelyalueen ongelmajätevarastoon vai sekajätteiden joukkoon. Akut päätyivät pääsääntöisesti asianmukaisesti akkuliikkeisiin tai ongelmajätteiden vastaanottajille.
Auto- ja kOljaamoalalla syntyvistä hyötyjätteistä pääosa oli metalliromua ja käytettyjä renkaita.
Metalliromu päätyi useimmiten romuliikkeisiin ja käytetyt renkaat rengasliikkeisiin tai Rengaskierrätys Oy:n kautta kierrätykseen. Paperi, pahvi ja muu hyötyjäte päätyivät pienen määränsä
takia useimmiten kaatopaikalle sekajätteenä.

Erotinkaivot
Toimipaikan kiinteistöllä olevien erotinkaivojen määrää ja laatua selvitettiin ympäristöviraston
laatimalla erotinkaivokyselyllä. Lähes 3/4:lIa kyselyyn vastanneista toimipaikoista on öljynerotinkaivo. 14 % toimipaikoista ilmoitti, että erotinkaivoja ei ole kiinteistöllä ja 12 % ei tiennyt
kiinteistön nykyistä erotinkaivotilannetta.
Toimipaikoista

*

*
*

73 %:lla on öljynerotinkaivo
34 %:lIa on hiekanerotinkaivo
2 %:lla on liuottimenerotinkaivo.

Erotinkaivojen tyhjennysväli vaihteli suurimmaksi osaksi välillä 3 kk - 1 vuosi. Pisin ilmoitettu
tyhjennysväli oli jopa seitsemän vuotta. 66 % toimipaikoista ilmoitti erotinkaivojen tyhjentäjäksi jonkun jätehuoltoyrittäjän ja 6 % ilmoitti itse tyhjentävänsä erotinkaivon. Runsas
neljännes (28%) niistä toimipaikoista, joissa on erotinkaivoja, ei ilmoittanut kaivon tyhjentäjää.
Suurin osa (91 %) toimipaikoista, joilla on erotinkaivoja, ilmoitti tarkastavansa ja huoltavansa
öljynerotuskaivonsa säännöllisesti. Näistä kuitenkin vain 70 % ilmoitti tarkastus- ja tyhjennysvälin pituuden. Tarkastuksen tekijäksi noin puolet toimipaikoista ilmoitti jonkun jätehuoltoyrittäjän ja noin puolet ilmoitti, että kaivot tarkastetaan joko itse tai vuokranantajan toimesta.
Vastausten mukaan noin 50 % niistä toimipaikoista, joissa on erotinkaivoja, pitää erillistä tarkkailukirjaa erotinkaivojen tyhjennyksistä ja huolloista.
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Oulun kaupunginjätehuoltomääräysten (ymp.ltk 10.11.1994 § 181) mukaan
"jätteen haltijan on pidettävä kirjaa lImpi- ja saostllskaivojen samoin kuin öljynja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisajoista ja paikoista, jonne kaivoista kerätyt
jätteet on toimitettu ".
Öljynerotuskaivojen vedet johdetaan annettujen vastausten mukaan pääsääntöisesti kaupungin
yleiseen jätevesiviemäriin. Kaksi toimipaikkaa johtaa öljynerotuskaivon vedet avo-ojaan ja yksi
toimipaikka johtaa ne sadevesiviemäriin. Yksi toimipaikka ilmoittaa imeyttävänsä öljynerotuskaivon vedet maaperään.

PesutoiIninta
Autojen ja öljyisten osien pesua ha~oitetaan 77 %:ssa kyselyyn vastanneista toimipaikoista.
Näistä suurin osa (86 %) ilmoittaa ottaneensa huomioon Oljyalan KeslQlsliiton julkaiseman
luettelon käytettäväksi hyväksytyistä pesuaineyhdistelmistä. Pesutoimintaa h~oittavista toimipaikoista runsas 3/4 ilmoitti, että pesupaikkojen vedet johdetaan öljynerotinkaivon kautta
kaupungin jätevesiviemäriin. Yksi toimipaikka ilmoitti keräävänsä pesuvedet omaan kaivoon,
yksi ilmoitti johtavansa ne avo-ojaan ja yksi sadevesiviemäriin. Loput yhdeksän toimipaikkaa
eivät ilmoittaneet, mihin pesuvedet johdetaan.

Kemikaalit
Auto- ja ko~aamoalalla käytetään, säilytetään ja myydään usean1aisia terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. 33 % kyselyyn vastanneista toimipaikoista ilmoitti myyvänsä autokemikaaleja. Polttoainevarastosäiliöitä ilmoitettiin olevan lähes puolella vastanneista kiinteis3
töistä. Polttoainesäiliöiden tilavuudet vaihtelevat 1 m3 :stä 180 m :iin.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 9 % ilmoitti, että siellä ei käytetä vaarallisia kemikaaleja.
Muista kyselyyn vastanneista toimipaikoista

*
*
*
*

*
*
*

*

53 % käyttää polttoaineita
maaleja
"
31 %
aerosoleja
"
44%
palavia kaasuja
"
27%
liuottimia
"
55 %
" jäähdytin-, pesu- ja jarrunesteitä
73 %
öljyjä
"
78%
myrkyllisiä, syövyttäviä tai haitallisia aiaineita
"
8%

Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa kyselyyn vastanneista 64 toiminnanha~oittajasta
pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristöasiat. Ympäristöasioihin oli kiinnitetty
huomiota yleisellä tasolla - ympäristö pyritään pitämään siistinä, henkilökuntaa opastetaan ja
koulutetaan ympäristöasioissa, öljynerotinkaivot pyritään huoltamaan ja tarkastamaan säännöllisesti, jäteastiat merkitään niiden sekoittumisen estämiseksi, jätteille on lajitteluohjeet ja
jätteet pyritään viemään oikeisiin paikkoihin. Vaikka ympäristöasioita tiedostetaan toimipai-
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koilla, niin suunnitelmia esimerkiksi jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi oli kuitenkin vain 1/3:lla vastanneista.
Vain 16 % vastanneista katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja ja haitat olivat pääasiassa melua,
pakokaasupäästöjä ja päästöjä ilmaan ja vesiin. Myös toimipaikkakohtaisia ympäristöohjelmia
on auto- ja korjaamoalalla alettu tekemään ja soveltamaan käytäntöön: neljällä toimipaikalla on
ympäristöohjelma noudatettavana.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 92 % (59 kpl) ilmoitti toiminnassaan muodostuvan ongelmajätteitä. Ongelmajätteistä lähinnä jäähdytinnesteitä, kytkin- ja janunesteitä, liuotinainejätteitä sekä maaleja ja maalipurkkeja kulkeutuu kaatopaikalle. Tosin suurimmalla osalla (85
%) ongelmajätteet kulkeutuivat asianmukaiselle vastaanottajalle. Öljyiset jätteet (öljyt, öljynerotinkaivojen lietteet) ja akut päätyivät pääsääntöisesti asianmukaiseen vastaanottoon.
Puutteita ilmeni ongelmajätteiden ja erotinkaivojen kirjanpidossa. Vain puolet niistä toimipaikoista, joissa syntyy ongelmajätettä, ilmoitti pitävänsä ongelmajätekirjanpitoa. Lähes 3/4:lla
toimipaikoista on öljynerotinkaivo ja runsaalla 10 %:lla toimipaikoista kiinteistön erotinkaivotilanne oli epäselvä. Suurin osa toimipaikoista ilmoitti tarkastavansa ja huoltavansa öljynerotuskaivonsa säännöllisesti. Näistä kuitenkin vain 70 % ilmoitti tarkastus- ja tyhjennysvälin
pituuden. Tyhjennysväli vaihteli yleensä 3 kuukaudesta yhteen vuoteen.

LIITE

Tiedustelu ympäristöasioiden hoidosta yrityksessänne
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PALAUTETTAVA

~
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

Kauppatori
90100 OULU

puh. (08) 3144 411
telefax (08) 3144 425

TIEDUSTELU YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE
YRITYS:

_

OSOITE:

_

1.

Mitä töitä yrityksessänne tehdään?

o
o
o
o
o
o
o
o

2.

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

Kuka huolehtii yrityksenne kiinteistönhoidosta, yritys itse vai jokin kiinteistönhoitoyritys, mi
kä?

JÄTTEET
3.

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

4.

Kuka yrityksenne henkilökunnasta vastaa jätteistä ja niiden toimittamisesta eteenpäin?

5.

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

o
o
6.

kyllä
ei

Onko jäteastiat merkitty niin, että jätteet eivät sekoitu toisiinsa?

o
o

kyllä
ei

j
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7.

Onko yrityksessänne ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?

o
o
8.
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kyllä
ei

Onko yrityksessänne suunnitelmia jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi?

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

Montako öljynerotuskaivoa kiinteistöllänne on?

10.

Tarkastetaanko ja huolletaanko öljynerotuskaivot säännöllisesti?

o
o
11.

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

o
o

12.

kyllä, kuka?
ei

kyllä
ei

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

KEMIKAALIT
13.

Minkä tyyppisiä kemikaaleja yrityksessänne käytetään?

o
o
o
o
o
o
o
oo

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

_
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Mikä on kiinteistöllänne olevien polttoainevarastosäiliöiden tilavuus?

15.

Kuka yrityksessänne vastaa kemikaaleista?

PESUTOIMINTA

16.

Pestäänkö yrityksessänne autoja tai öljyisiä osia?

o
o
17.

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

o
o
18.

kyllä
ei

kyllä
ei

Mihin autojen tai osien pesuvedet johdetaan?

JÄTEVESIEN JA SADEVESIEN JOHTAMINEN

19.

Johdetaanko öljynerotuskaivojen vedet

o
o
o
20.

Johdetaanko pesupaikkojen (auton, osien tms.) jätevedet

o
oo
21.

kaupungin jätevesiviemäriin
sadevesiviemäriin
muualle, minne?

_

Onko yrityksessänne normaalista asumajätevesistä poikkeavien jätevesien viemäriin johtamiselle kaupunginhallituksen lupa?

o
o
22.

kaupungin jätevesiviemäriin
sadevesiviemäriin
muualle, minne?

kyllä
ei

Mihin yrityksenne pihan tai ulkoalueen sadevedet johdetaan ja menevätkö ne öljynerotuskaivon kautta?
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YMPÄRISTÖHAITAT
23.

Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu naapurustoon tai ympäristöön?

o
o
o
o
o
o

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

24.

Miten yrityksessänne on varauduttu omasta toiminnasta aiheutuviin ympäristöhaittoihin?

25.

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

TIEDOTTAMINEN
26.

Miten yrityksenne henkilöstöä opastetaan kemikaalien ja jätteiden käsittelyssä?

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PÄÄMÄÄRÄT
27.

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

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

_

Puhelin:

_

Vastaajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

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

AUTO- JA KORJAAMOALAN JÄTTEET
yRITYS:

_

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

ÖLJYISET ONGELMAJÄTTEET
Kirkkaat voiteluöljyt
Moottoriöliyt
Öljynerotuskaivojen vesipitoinen öljy
Öliynerotuskaivon pohjaliete
Osienpesukoneiden pohialiete
Öljynsuodattimet
Öljyiset trasselit
Öliynimey\ysaineet
Käytetyt iskunvaimentimet
Muut
MUUT ONGELMAJÄTTEET
Polttoainesuodattimet
Akut
Jäähdytinnesteet
Kytkin- ja jarrunesteet
Liuotinaineiäte
Maalit ia maalipur1<it
Ruostesuoiauksen iäte
Paristot
Loisteputket
Muut
MUUT JÄTTEET
Metalliromu
Romurenkaat
Pahvi
Paperi
Muovi
Ruokaiäte
Puuiäte
Hiekanerotinkaivojäte
Sekajäte
Muut

Kuka vie ja minne

PALAUTETTAVA

Ij

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

Kauppatori
90100 OULU

puh.
(981) 3144 411
telefax (981) 3144 425

AUTO- JA KORJAAMOALAN EROTINKAIVOT
YRITYS:

_

Ilmoita kiinteistöllänne olevia erotinkaivoja koskevat tiedotl

KAIVON NUMERO

KAIVON LAATU
Öljynerotln
LiuoUimen erolin
Hiekan erolin

TYHJENNYSVÄLI

PISIN TARKASTUS- JA
HUOLTOVÄLI

TYHJENTÄJÄ

TARKASTUKSEN/HUOLLON
TEKIJÄ

26

Ympäristöasioiden hoito 0"10- ja korjaamoalaIla O"I"ssa 1996. Kysely.

MALLI
ONGELMAJÄTEKIRJANPITO
yRITYS:

Ongelmajätteen laatu tai nimi

_

Määrä (kg)

Minne toimitettu ja kuka vienyt

Noutopäivä
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MALLI
EROTINKAIVOJEN TARKKAILUN KIRJANPITO
yRITYS:

_

Kaivo

Pvm

Tarkastusltyhjennys

Pintakerroksen
paksuusltyhjennysmäärä

Työn suorittaja

Eroltimen pinnalle kertyvän öljy-lliuolinkerroksen ja pohjalle kertyvän lietekerroksen paksuutta on TARKKAILTAVA SÄÄNNÖLLISESTI.
Erottimen pintakerros on poistettava, kun:
1. Hälyttimen antama hälytys ilmaisee tyhjennystarpeen
2. Valmistajan erottimelIe i1moittama varastolila täyttyy
3. Viimeistään, kun pintakerroksen paksuus on 1t4 erottimen koko nestekorkeudesta
LIetekerros on poistettava erottimen pohjalta hyvissä ajoin. ennenkuin se tukkli vlemäriin lähtevän putken.
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LIITE 2

YMPÄRISTÖASIOIDEN HOITO
RAKENNUSALALLA
OULUSSA 1996
KYSELY

IJ
• •••

~

Oulun kaupunki
Ympäristöviraslo
Raportti 3/1996

Oulu
13.9.1996
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YMPÄRISTÖVIRASTO TEKI KYSELYN
Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti keväällä 1996 Oulussa toimivien rakennusalan yritysten ympäristöasioiden hoitoa asiakyselyllä. Ympäristölautakunta ja sen alainen ympäristövirasto valvoo mm. jäte-, melu-, kemikaali- ja ilmansuojelulakien määräysten noudattamista.
Kysely on eräs valvonnan muoto ja sillä saatua tietoa voidaan käyttää hyödyksi viranomaisvalvonnassa.
Kyselyllä haluttiin kiinnittää yrittäjien huomiota ympäristöasioiden hyvään hoitoon. Lisäksi
kysymysten oli tarkoitus toimia alkuna ja runkona kehitettäessä yrityksen ympäristöasioiden
hoidon toimintasuunnitelmaa.

KYSELYN TULOKSET
Oulussa toimiville rakennusalan yrittäjille lähetettiin vuoden 1996 maaliskuussa kysely toimipaikan ympäristöasioiden hoidosta. Kysely lähetettiin 103 yritykseen, joista 82 oli talonrakennus- ja 21 maarakennusyrityksiä. Määräaikaan mennessä vastauksen palautti 27 rakennusalan
yritystä ja vastausprosentiksi muodostui 26.
Kyselyyn vastanneista hiukan yli puolet ilmoitti tekevänsä maarakennustöitä ja lähes puolet
purkutöitä.
Toimipaikoista
* 33 % tekee uudisrakentamista
* 37% " kOljausrakentamista
* 41 % " purkutöitä
* 33 % " perustustöitä
* 52% " maarakennustöitä
* 22% " kalliorakennustöitä
* 33 % " kunnallisteknisiä töitä
* 11% " räj äytystöitä
* 15 % " maalaustöitä
* 26% " muita töitä (asbesti-, silta- ja satamarakennustyöt mm.).

Ympäristönsuojelu ja ympäristöasioiden hoito
Toimipaikoista peräti 81 % katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja lähiympäristöön.
Toimipaikoista
* 70% ilmoitti melua
pölyä
"
* 63 %
tärinää
* 56%
"
päästöjä ilmaan
"
* 11 %
päästöjä maaperään aiheuttamikseen ympäristöhaitoiksi.
"
* 11 %

Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa J996. Kysely.
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Ympäristöasioiden hoitoon yleisellä tasolla oli vastausten mukaan kiinnitetty huomiota 63
%:ssa toimipaikoista ja peräti 93 % toimipaikoista ilmoitti pitävänsä pihaympäristönsä siistinä.
Siisteyttä ylläpidettiin lähinnä tarpeetonta varastointia väIttämällä.
Toiminnasta aiheutuviin mahdollisiin ympäristöhaittoihin ilmoitti varautuneensa 56 % toimipaikoista. Esimerkkeinä mahdollisista ympäristöhaitoista sekä niiden ehkäisemisestä mainittakoon
maarakennustöissä koneiden rikkoutuessa tapahtuvat öljyvuodot, joita pyritään estämään lähinnä koneiden säännöllisellä huollolla. Meluhaittojaaiheuttavat työt pyritään keskittämään
yhtäjaksoiseksi ja lyhytaikaiseksi. Yksi yritys ilmoitti varautuneensa ympäristöhaittoihin
"terveellä maalaisjäIjellä".
Neljällä (15 %) kyselyyn vastanneista toimipaikoista oli noudatettavanaanjo valmis laatujärjestelmä. Runsaalla 40 %:lIa oli laatujärjestelmä teossa tai ilmoitti sen olevan ajankohtainen lähitulevaisuudessa.

Jätehuolto
Työmaalla syntyvät jätteet ja niiden toimittaminen kuljetukseen ja käsittelyyn kuuluivat yleisesti
vastaavan työnjohtajan, ja pienemmillä rakennustyömailla työpäällikön, toimenkuvaan. Jos rakentaminen tehdään aliurakkana, jätehuollosta vastaa yleensä pääurakoitsija.
Toimipaikassa muodostuvien jätteiden laatua selvitettiin ympäristöviraston laatiman jäteluettelon avulla. Samalla kysyttiin, mihin jätteet viedään. Jäteluetteloon oli koottu yleisimmät rakennusalalla muodostuvat jätteet.
Seuraavassa on esitetty osa jätehuoltoa koskevista kysymyksistä ja toimipaikkojen antamien
vastausten osuudet:

1.
2.
3.
4.

Onko ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?
LajiteUaanko työmaalla syntyvät jätteet?
Onko henkilöstöä opastettu jätteiden käsittelyssä?
Onko suunnitelmia jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn
tehostamiseksi?

KYLLÄ

EI

56%
93%
70%
44%

44%
7%
30%
56%

Rakennustoiminnassa ongelmajätteitä syntyy pääasiassa käytettävien koneiden huollon yhteydessä. Tuolloin yleisin ongelmajäte on jäteöljy. Varsinaisesta rakennustoiminnasta jää ongelmajätteinä käsiteltäviksi maali-, lakka- ja liimajätettä. Purku- ja saneerauskohteissa jää vähäisiä
määriä ongelmajätteiksi katsottavia loisteputkia.
Jätelain (1072/1993) mukaan
mm. "ongelmajätteen tuottajan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn,

varastoidun tai välivarastoidun. kuljetetull, hyödynnetyn tai käsitellyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta myös sen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämis- tai
käsittelytavasta ";ja
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"jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn ja ongelmajätteen
ammattimaiseen keräämistoimintaan sekä asetuksella tarkemmin säädettävään muuhun jätehuollon kannalta merkitykselliseen toimintaan on oltava lupa (jätelupa) n.
Öljyisiä ongelmajätteitä otetaan vastaan Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueella, josta ne
määräajoin toimitetaan ongelmajätelaitokselle.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 2/3 ilmoitti, että ongelmajätteitä syntyy toiminnasta. Vain
vajaa puolet näistä ilmoitti pitävänsä ongelmajätekiIjanpitoa. Ongelmajätteen tuottajista kolmannes ilmoitti vievänsä ko. jätteet joko itse yksityishenkilönä tai toimipaikkana Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle. Vastauksista ei käy ilmi, päätyvätkö kyseiset ongelmajätteet
jätteidenkäsittelyalueen ongelmajätevarastoon vai sekajätteiden joukkoon. Runsaalla 60 %:lla
toimiapaikoista oli asianmukainen ongelmajätteiden vastaanottaja. Ongelmajätteeksi luettavaa
asbestijätettä muodostuu viidellä toimipaikalla. Asbestipurkutyön suorittaa pääsääntöisesti asbestipurku-urakoitsija, joka toimittaa jätteen Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle erityisjätteenä haudattavaksi.
Rakennusalalla syntyvistä hyötyjätteistä yleisimmät olivat ylijäämämaa, puhdas puuaines sekä
metalliromu. Tosin useat toimipaikat ilmoittivat syntyvän melkein kaikkia muitakin jäteluettelossa esiintyneitä hyötyjätejakeita, kuten asfalttia, vaneria, lastulevyä, liimapuuta, kyllästettyä
puuta, kipsilevyjätettä, mineraalivillaa, tiiltä, betonia ja muovia.
Oulun kaupunginjätehuoltomääräysten (voimaan 1.5.1995) mukaan: mm. "Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteitava ja kerättävä erikseen seuraavasti:
* ylijäämämaa
* puhdas puuaines
* metalli
* pahvi
* asfaltti
* muu hyötykäyttMn soveltuva jäte
* sekajäte".
Kyselyyn vastanneet ilmoittivat ylijäärnämaan päätyvän joko Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueen tai Tielaitoksen läjitysalueille ja romumetallin romuliikkeisiin. Puhdas puuaines käytetään polttopuuna tai otetaan muuten uudelleenkäyttöön. Muut hyötyjätteet päätyvät pääsääntöisesti Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle. Vastauksista ei käy kuitenkaan ilmi
päätyvätkö emo jätteet jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätekeräykseen vai sekajätteisiin.

Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa kyselyyn vastanneista 27 toimipaikasta pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristöasiat. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä pihaympäristön siisteyttä pidettiin tärkeänä.
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Peräti 81 % vastanneista katsoi aiheuttavansa ympäristöhaittoja lähiympäristöön. Haitat olivat
pääasiassa melu, pöly ja tärinä.
Toimipaikkakohtainen laatujärjestelmä oli jo käytössä neljällä toimipaikalla. Kiinnostus ja tarve
laatujärjestelmän laatimiseen oli merkittävä, sillä yksitoista toimipaikkaa ilmoitti laatujärjestelmän olevan joko teossa tai ajankohtainen aivan lähitulevaisuudessa.
Kyselyyn vastanneista toimipaikoista 2/3 ilmoitti toiminnassaan muodostuvan ongelmajätteitä.
Ongelmajätteet olivat pääasiassa jäteöljyjä sekä liuotin-, maali- ja lakkajätettä.
Useimmissa toimipaikoissa syntyi hyvin useanlaisia rakennusalan hyötyjätejakeita. Näistä ylijäämämaa, puhdas puu sekä metalliromu pääsääntöisesti päätyivät varsinaiseen uudelleenkäyttöön.
Muut hyötyjätteet päätyivät useimmiten Oulun kaupungin jätteidenkäsittelyalueelle. Vastauksista ei käy ilmi päätyvätkö jätteet jätteidenkäsittelyalueella sekajätteisiin vai hyötyjätekeräykseen.
Tämän työn yhteydessä ympäristövirasto laati "Rakennustyömaan jätehuolto-opas 1996" oppaan, joka lähetettiin toukokuussa kaikille niille noin 100 oululaiselle rakennusalan yritykselle, joille nyt kyseenä oleva kysely oli kohdistettu. Oppaassa on esitetty yleisimmät rakennustyömailla syntyvät jätejakeet ja niiden vastaanottopisteitä Oulussa.
Rakennusalalla jätteiden määrät ovat suuria ja rakennusalan erilliskerättyjen hyötyjätejakeiden
vastaanottajia on niukasti. Kuitenkin erilliskerätyn jätejakeen jätteenkäsittelymaksu on yleensä
pienempi kuin sekajätteen käsittelymaksu. Tiettyjen rakennusalan jätejakeiden lajitteluvelvoite
on sisällytetty myös Oulun kaupungissa voimassaoleviin jätehuoltomääräyksiin. Ympäristöministeriö on laatinut ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi rakennus- ja purkujätteiden lajittelusta ja hyödyntämisestä.

Liitteet

-Tiedustelu ympäristöasioiden hoidosta yrityksessänne
-Rakennustyömaan jätehuolto-opas 1996
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄR1STÖVIRASTO

Kauppatori

puh.
(981) 3144 411
telefax (981) 3144 425

90100 OULU

1.3.1996

TIEDUSTELU YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE
YRITYS:

_

OSOITE:

_

PUHELIN:

_

1. Mitä töitä yrityksessänne tehdään?

o
o
o

uudisrakentamista
kOIjausrakentamista
purkutöitä
D perustustöitä
Omaarakentamista
kalliorakentamista
D kunna1listeknisiä töitä
D räjäytystöitä
D maalaustöitä
D muuta, mitä?

r-m' / v (1995)
- - - - - - r - m ' / v (1995)
r_m3 / v (1995)

------

o

_

2. Kuka yrityksenne henkilökunnasta vastaa työmaalla syntyvistä jätteistä ja niiden toimittamisesta
eteenpäin? (työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, joku muu)

3. Lajitellaanko työmaalla syntyvät jätteet?

o

o

ei
kyllä
miten?

4. Onko yrityksessänne ohjeita jätteiden tunnistamiseen, lajitteluun ja merkitsemiseen?

o

o

ei
kyllä

_
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5. Onko henkilöstöä opastettu jätteiden käsittelyssä?

o
o

eI
kyllä
miten?

6. Mitä jätteitä toiminnastanne syntyy ja minne ne viedään? (Merkitkää rasti tarvittaessa.) Jos syntyvä jäte
puuttuu listalta, voitte lisätä sen luetteloon.

Jlitt"een>laatulnimi
'.

ylijäämämaa
paperi, pahvi
metalliromu
asfaltti
lasijäte
puhdas puuaines
sahanpuru,kutterinpuru
vaneri, lastulevy, liimapuut
kyllästetty puu
kipsileVY.iäte
mineraalivilla
tiili, laasti
betoni
styrox
pvc-muovi (esim. putket, letkut, muovimatot ja -tapetit)
muut muovit
polyuretaani
asbestijäte
maali-, lakka- ja liimajätteet, liuottimet
öljyt, öljyiset jätteet

Rasfita

KIrka vie, murne1

,
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7. Jos ongelmajätteitä syntyy, pidetäänkö niistä kirjaa?

o

o

ei
kyllä

8. Onko yrityksessänne suunnitelmia jätteiden määrän vähentämiseksi tai käsittelyn tehostamiseksi?

9. Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu lähiympäristöön?

o
o
o
o
o
oo

melu
tärinä
pöly
päästöjä vesiin
päästöjä ilmaan
päästöjä maaperään
muuta, mitä?

_

10. Miten yrityksessänne on varauduttu omasta toiminnasta mahdollisesti aiheutuviin ympäristöhaittoihin?

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

12. Onko yrityksessänne kiinnitetty huomiota ympäristöasioiden hoitoon tai onko ajatuksia niiden
parantamiseksi pitkällä aikavälillä?
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13. Onko yrityksessänne käytössä laatujärjestelmää?

o
o

eI

kyllä

14. Onko laatujärjestelmän laatiminen ajankohtaista lähitulevaisuudessa?

o

o

ei
kyllä
milloin?

_

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

Nimi:

_

Puhelin:

_

Vastaajan allekirjoitus ja nimenselvennys:

päiväys

alIekiJjoitus
nimenselvennys

Ympäristöasioiden hoilo rakennusalalla Oulussa J996. Kysely.
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RAKENNUSTYOMAAN
••
JATEHUOLTO-OPAS 1996

OULUN KAUPUNKI
Ympäristövirasto
21.5.1996

40

Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996. Kysely.

RAKENNUSJÄTTEIDEN LAJITTELUVELVOITTEET
Jätelain (1072/1993) tarkoituksena on tukea kestävää kehitystä ehkäisemällä jätteiden syntyä ja haitallisuutta sekä edistämällä hyötykäyttöä.
Jätelain nojalla kunnat voivat antaa paikallisia yleisiä jätehuoltomääräyksiä koskien mm. jätehuollon järjestämistä, jätteistä terveydelle tai
ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemistä sekä jätehuollon valvontaa.

Oulun
lea·up·
y.·lel·set
.
. .ungin
~

~~_..

J·ätehu01tom·l;·li·':;;Xll'i~et
tulivat
..~~;~,
-

voima"";
tuotauto- ja pUJ5kur~.

1.5.1'995. M'iiden mukaan rak~nnustQiminuall
"';{'40.
1 "t ·tt
' k ;{~:t.~ 'lr~
.
fu
~4"e OU3JIJe ·ava Ja ·eJ:t~\.l~V~ erI~een seuraavas~.::

* yllJaammnaa
l ' .... ~

•. '

* puhdas puuairres

* metalti
* pabvi

* asfaltti
. hVf'tyl><..,,rl±..... f1
* muu .jiU \·fi2a:ji.#OO·, soveLUVa JUl..e
* sekajät€'.
Ih"",iCT . • .I<'f,

Lajittelua helpottaa, kun
* keräilyvälineissä on selkeät opasteet
* laaditaan työmaakohtainenjätehuolto-ohje
* jätehuoltoa seurataan työmaapalavereissa
* lajittelusta sovitaan etukäteen aliurakoitsijoiden
ja kuljetusliikkeiden kanssa.

Seuraavassa on esitetty rakennustyömaalla syntyviä jätejakeita ja niiden vastaanottopisteitä Oulussa.
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1. YLIJÄÄMÄMAA
Kaivu- ja louhintatöistä peräisin oleva puhdas ylijäämämaa
tulee erottaa muusta jätteestä ja ohjata hyötykäyttöön. Maaainesta otetaan vastaan Ruskon jätteidenkäsittelyalueella
(Jouni Ojala, p. 9400 - 587 266) sekä Tielaitoksen Oulun
tiepiirin (paavo Holmi, p. 511 462) ja Oulun kaupungin teknisen palvelukeskuksen (Harri Alakokkare, p. 3142 722)
osoittamissa kohteissa.

2. PUUTAVARA
Puutavarasta on erotettava puhdas puu ja ohjattava se polttopuuksi tai muuhun hyötykäyttöön. Puhtaan puun voi viedä
veloituksetta Ruskon jätteidenkäsittelyalueen hyötyj ätepisteeseen. Hyötykäyttöön kelpaamaton puu, esim. kyllästetty
jätepuu tai betoniset muottilaudat, tulee viedä sekajätteenä
kaatopaikalle. Risut, oksat ja muun tontinraivausjätteen voi
viedä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle Oulun jätehuoltolaitoksen määräämin hinnoin.

3.PAHVI
Rakennustoiminnassa syntyvä pahvi on erotettava muusta
jätteestä ja toimitettava hyötykäyttöön. Kerättävän pahvin
tulee olla puhdasta ja kuivaa. Pahvijätettä syntyy erityisesti
asuntojen sisätilojen varusteluvaiheessa, jolloin sen keräämisestä kannattaa sopia jätteenkuljetusliikkeen tai pahvia keräävän yrityksen kanssa. Pahvia vastaanotetaan myös Ruskon
jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteessä veloituksetta.
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4. PAPERI
Rakennustyömaalla syntyvä keräyskelpoinen paperijäte tulee
toimittaa hyötykäyttöön. Keräyksestä tulee sopia jätteenkuljetusliikkeen tai paperia keräävän yrityksen kanssa. Paperin
voi viedä myös Ruskon jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteeseen veloituksetta.

5. METALLIT
Rakennustoiminnasta syntyvä metalliromu on erotettava
muusta jätteestä ja ohjattava hyötykäyttöön. Paikalliset romuliikkeet ostavat puhdasta metallijätettä, esim. harjaterästä,
kattopeltiä, alumiinilistoja, teräsputkia ja puhtaita, tyhjiä
tynnyreitä. Metallijätteen voi toimittaa myös Ruskon jätteidenkäsittelyalueen hyötyjätepisteeseen ilman käsittelymaksua.

6. MUOVIT
Muovia voi viedä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle Oulun
jätehuoltolaitoksen määräämin hinnoin. Keräykseen ei kelpaa
PVC-muovi (esim. salaoja-, vesi- ja viemäriputket, vesi- ja
paineilmaletkut, muovimatot ja -tapetit, sähköasennusputket), joka on vietävä sekajätteenä kaatopaikalle.

7. LASI
Puhtaan lasin, värillisen tai värittömän, voi viedä Ruskon
jätteidenkäsittelyalueen lasinkeräyspisteeseen Oulun jätehuoltolaitoksen määräämin hinnoin.
Myös tasolasia otetaan vastaan maksusta. Tasolasit on tuotava jätteidenkäsittelyalueelle omina kuorminaan siten, että
niissä ei ole muuta lasia eikä muita materiaaleja.
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8.STYROX
Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle on valmisteilla vastaanottopiste, jonne styroxjätteen voi tuoda maksutta joko pussitettuna tai lavalle kerättynä. Styroxjäte tullaan palauttamaan
tehtaalle uudelleenkäytettäväksi.

9. ASFALTTI
Asfalttijäte on erotettava muusta jätteestä ja ohjattava hyötykäyttöön. Asfalttijätteen voi viedä myös Ruskon jätteidenkäsittelyalueen asfaltinvarastointialueelle. Asfalttijätteestä ei
peritäjätteenkäsittelymaksua.

10. KUTTERINPURU, SAHANPURU
Purujätteen voi viedä veloituksetta Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle kompostoinnissa käytettäväksi.

11. EHJÄT YLIJÄÄNEET RAKENNUSMATERIAALIT, SANEERAUSJÄTTEET
Hyväkuntoiset rakennusmateriaalit purku- ja saneeraustyömailta sekä ylijääneet tarpeettomat rakennustarvikkeet voi
tarjota halukkaille talteenotettavaksi tai ohjata kierrätykseen
(s.7).
Kysyttyjä kierrätettäviä tarvikkeita ovat mm.
* laatat, tiilet
* rakennuslevyt
* vajaat laasti- ja sementtisäkit
* lavuaarit, WC-istuimet
* ikkunat, ovet
* muut hyvälrnntoiset saneeraus- ja purkutyömaiden
jätteet.
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12. ASBESTI
Asbestia sisältävä jäte on erityiskäsiteltävää jätettä. Purkukohteista tulee kartoittaa ja poistaa asbestia sisältävät rakenteet. Purkutyöt tulee teettää työsuojelupiirin hyväksymällä
asbestipurkuyrityksellä, jonka tulee huolehtia asbestin toimittamisesta kaatopaikalle. Asbestia ei saa sekoittaa muuhun
kaatopaikkajätteeseen vaan se on vietävä kaatopaikalle omana kuormanaan. Asbestijätteen viennistä tulee ilmoittaa etukäteen jätteidenkäsittelyalueen henkilökunnalle.

13.0NGELMAJÄTTEET
Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa kaatopaikkajätteeseen, vaan
ne on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan tai keräyspaikkoihin (kts. s. 7).
Ongelmajätteitä ovat mm.
* jäteöljy, öljyiset jätteet
* liuottimet, liuottimia sisältävät jätteet
* maali-, lakka- ja liimajätteet (vajaat astiat)
* liuotinpohjaiset tiivistemassat
* romuakut
* loisteputket.
Ongelmajätteistä tulee pitää ongelmajätekirjanpitoa, jonka
tulee olla jätehuoltoa valvovan viranomaisen nähtävillä tarvittaessa. Ruskon jätteidenkäsittelyalueella otetaan vastaan
ongelmajätteistä vain jäteöljyä ja öljyisiä jätteitä.

14. LVIS-ASENNUSJÄTTEET
LVIS-asennuksista ylijääneet muoviputken kappaleet sekä
kaapelien kuorijätteet sisältävät PVC-muovia, joten ne tulee
viedä kaatopaikalle sekajätteenä. Metalliputket sekä kaapelien sisältämä kupari kannattaa erotella ja viedä romuliikkeisiin. Pakkausmateriaalina käytettävä pahvi tulee ohjata ke-
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räykseen (kts. kohta 3). LVI-putkien eristämisestä ylijäävä
mineraalivilla sekä PVC-muovilla päällystetty eriste tulee
viedä kaatopaikalle sekajätteenä. Saneeraus- ja huoltokohteistajäävät loisteputket ovat ongelmajätettä (kts. kohta 13).
15. MAALAUS- JA SISUSTUSJÄTTEET
Maalaustöiden jätteet kuten maalit, lakka- ja liimajätteet,
liuottimet, tiivistemassat sekä vajaat emo jätteitä siSältävät
astiat ovat ongelmajätteitä, jotka on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan (kts. s. 7). Tyhjät,
täysin kuivat maaliastiat eivät ole ongelmajätettä.
Useat muovimatotja -tapetit sisältävät PVC-muovia, joten ne
tulee viedä kaatopaikalle sekajätteenä samoin kuin käyttökelvottomat vaneri- ja lastulevyjen ja liimapuiden kappaleet.
Ylijääneet käyttökelpoiset materiaalit voi ohjata kierrätykseen (kts. s. 7)

16. SEKAJÄTE
Hyötykäyttöön kelpaamaton rakennus- ja purkujäte toimitetaan Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle. Uudisrakentamisen ja
rakennuspurkutöiden jätteistä peritään Oulun jätehuoltolaitoksen määräämä jätteenkäsittelyn hinta. Sekajätteitä ovat

mm.

* eristevillan kappaleet
* PVC-muovia sisältävät jätteet

* kyllästetty puujäte,

betoniset laudat ym. poltettavaksi tai muuhun hyötykäyttöön ke1paamaton
puujäte
* vaneri-, lastulevy- ja liimapuujäte
* hyötykäyttöön kelpaamaton kiviainespohjainen
rakennusjäte (esim. purkukohteiden tiili- ja betonijäte).
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JÄTTEIDEN VASTAANOTTOPAIKKOJA JA LISÄTIETOJA:
Ruskon jätteidenkäsittelyalue
* Ruskonniityntie, jätehuoltomestari Jouni Ojala, p. 9400 - 587 266
* Aukioloajat: ma - pe 7 - 20, la 9 - 12
~errätyskeskuI~et

*

*
*

Oulun kaupungin kierrätyskeskus, Paakakatu 2/Toppila,
työnjohtaja Juho Raitio, p. 3142 588
Ympäristöpaja, Korjaamontie 2/Välivainio, p. 342 466
NEUVONTA: kierrätysneuvoja Raija Hyvärinen, p. 3142 552
suunnittelija Ilona Suppanen, p. 3142 542

Maa-aines

*
*
*

Oulun kaupungin tekninen palvelukeskus, Harri Alakokkare,
p. 3142722
Ruskonjätteidenkäsittelyalue, Jouni Ojala, p. 9400-587 266
Tielaitoksen Oulun tiepiiri, Paavo HoImi p. 511 462

Ongelmajätteet
* Tietoa ongelmajätteiden käsittelyluvan omaavista paikoista saa Oulun
kaupungin jätehuoltolaitokselta, p. 3142 552 sekä Oulun kaupungin
ympäristövirastosta, p. 3144464.
JätteenkuljetusIiikkeet
* Hauruu Jäte-Auto, p. 5542 555
* Jätehuolto Kropsu Oy, p. 5400 512, 5400 044
* Jätehuolto Matti Nuojua Oy, p. 5568 549
* Kempeleen Jätekuljetus, p. 515 310, 515 305
* Kuljetusliike V-P Hiltunen, p. 5573 263
* Oulun Autokuljetus Oy, p. 8833 111
* SR-Kiinteistöhuolto Ky, p. 5409 500
* Säkkiväline Puhtaanapito Oy, p. 5500 111

LISÄTIEDOT:
* Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori, Eeva Heiska
p. 3144464
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1. JOHDANTO
Elektroniikka-ala ja varsinkin tietotekniikka on tuonut Oulun alueelle runsaasti uusia alan yrityksiä ja työpaikkoja 1990-luvulla alkaneen noususuhdanteen myötä. Kyseinen kehitys on lisännyt ympäristöasioiden hoidon merkitystä myös tällä alalla. Ympäristöstä huolehtiminen näkyy mm. pyrkimyksenä vähentää energian- ja veden kulutusta, entistä ympäristöystävällisempien laitteiden ja pakkausmateriaalien hankintana, ympäristöasioiden huomioon ottamisena yrityksen tulevissa investoinneissa sekä pyrkimyksenä vähentää jätteiden määrää ja niiden haitallisuutta.
Tarkoituksena on ollut kartoittaa Oulun kaupungin alueella toimivien elektroniikka-alan yritysten ympäristöasioiden hoidon tasoa sekä selvittää, mitä jätteitä alalla syntyy. Kaikista elektroniikka-alaan liittyvistä oululaisista yrityksistä on pyritty valitsemaan vain ne yritykset, jotka
valmistavat ja kokoavat elektroniikkalaitteita.
Selvityksessä on ollut mukana 23 oululaista elektroniikka-alan yritystä. Selvitys on toteutettu
yrityksiin lähetetyillä ympäristöasioiden hoitoa kartoittavalla kyselyllä (liitteet 2 ja 3). 2-3 viikkoa kyselyn lähettämisen jälkeen yrityksissä on vierailtu, jolloin kyselylomakkeet on kerätty ja
samalla on täytetty erillinen lomake yrityksissä syntyvistä jätteistä. Kyselyn ajankohtana on
ollut maalis-huhtikuu vuonna 1997. Tämän kaltaiset kyselyt ovat eräs valvonnan muoto ja
niistä saatua tietoa tullaan käyttämään apuna viranomaisvalvonnassa.
Selvityksen käytännön toteutuksesta ja tekstistä vastaa ympäristövirastossa ympäristöasiantuntija-koulutuksessa oleva FM Markku Aikio. Työtä on ohjannut ja tämän raportin sisällön
tarkastanut ympäristönsuojelutarkastaja Eeva Heiska.

2. TULOKSET
Seuraavassa on esitetty tuloksia selvityksessä mukana olleista 23 oululaisesta elektroniikkaalan yrityksestä.
2.1. YMPÄRISTÖASIOIDEN HOITO ELEKTRONIIKKA-ALALLA
Yritysten sijoittnminen:
Teknologiakylässä
Ruskon kaupunginosassa
muilla alueilla
Yritysten työntekijämäärät:
Teknologiakylässä
Ruskon kaupunginosassa
muilla alueilla

13 yritystä
5 "
5 "

n.950 työntekijää
n.2700"
n.250 "
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Ympäristöhaittoja ilmoitti aiheuttavansa:
ympäristöhaittoina ilmoitettiin päästöjä ilmaan ja yleiseen jätevesiviemäriin
Toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit:
ilmoitti tunnistaneensa
oli varautunut niihin
Ympäristöasioihin liittyvää koulutusta antoi henkilökunnalleen:
koulutus oli yleensä kemikaaleihin ja jätehuoltoon liittyvää
koulutusta
Jätteistä huolehtiminen:
kirjanpito jätteiden laadusta, määristä ja sijoituksesta oli
jätteiden tunnistus-, käsittely- ja lajitte1uohjeet oli
jätteiden määrän vähentämiseen pyrki
Seuraaviin ympäristöasioihin ilmoitti kiinnittävänsä huomiota:
energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen
ympäristöystävällisyys laitteiden ja pakkausmateriaalien
hankinnoissa
ympäristöystävällisyys tulevissa investoinneissa

6 yritystä

18 yritystä
11"
11 yritystä

7 yrityksessä
10 "
15 yritystä

10 yritystä
13 "
16 "

Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö:
paperijätettä
syntyi 22 yrityksessä, joista 14 toimitti sen hyötykäyttöön
"13
"
pahvijätettä
syntyi 19
romumetallia
syntyi 15
"14
"
piirilevyjätettä
syntyi 15
"
7
"
komponenttijätettä
syntyi 13
"
8
"
muovijätettä
syntyi 12
"
2
"
ruokalajätettä
syntyi 8
"
2
"
puujätettä
syntyi 6
"
4
"
Kunnossapito-ohjelmat:
turva- ja varolaitteille oli
valvonta- ja hälytyslaitteille oli
kemikaali- ja ongelmajätevarastoille oli
päästöjen puhdistuslaitteille oli
kiinteistössä oleville viemäreille oli

7 yrityksellä
6"
4"
4"
4"

Entistä ympäristöystävällisempään toimintatapaan motivoivaksi tekijäksi ilmoitettiin:
rahallinen säästö
6 yrityksessä
asiakasvaatimukset
5"
riittävä tieto ympäristöasioista
3"
viranomaisvaatimukset
2"
yleisen mielipiteen vaatimukset
2"
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Ympäristöpolitiikka:
oli valmis
oli suunnitteilla

7 yrityksellä

4"

Ympäristöasioiden hallinta- ja laatujärjestelmä
oli valmistumassa tai suunnitteilla

7 yrityksellä

Muu ympäristöohjelma:
oli valmis
oli suunnitteilla

4 yrityksellä
3"

Tietoa ympäristöasioista yritykset saivat seuraavasti:
yrnpäristönsuoje!uviranomaisilta
oman alan teollisuudelta ja järjestöiltä
muista tietolähteistä
yrnpäristöalan konsulteilta
Lisää tietoa ympäristöasioista haluttiin seuraavasti:
ongelmajätteiden tunnistuksesta, käsittelystä ja sijoittamisesta
tarvittavista viranomaisluvista ja ilmoituksista
jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä
päästöistä Gätevesi, ilma maaperä)
energian säästöstä
muista tiedoista

14 yritystä
12 "
9"

2"

9 yrityksessä

8"
6"
5"
4"
2"

2.2. KOMPONENTTILEVYJEN KOKOAMISESSA SYNTYVIÄ TYYPILLISIÄ JÄTTEITÄ
Komponenttilevyjen kokoamista ilmoitti harjoittavansa 21 oululaista elektroniikka-alan yritystä.
Piirilevy- ja hybridijätteellä tarkoitetaan viallisia, käyttöön kelpaamattomia piirilevyn osia tai
kokonaisia piirilevyjä ja hybridejä. Hybridit ovat piirilevyn kaltaisia elektronisia piirejä, mutta
kooltaan pienempiä. Arvometalleja sisäitävinä piirilevyt ja hybridit ovat hyödyntämiskelpoista
jätettä. Piirilevy- ja hybridijätettä ilmoitettiin syntyvän hieman yli puolessa yrityksistä. Suurimmaksi osaksi jäte toimitettiin sekajätteen joukossa jätteidenkäsittelyalueelle. Muutama yritys
ilmoitti toimittavansa piirilevy- ja hybridijätteen hyötykäyttöön joko arvometalleja kerääville ja
hyödyntäville tahoille tai harjoituskäyttöön esimerkiksi oppilaitoksille.
Käytöstä poistettuja tai viallisia komponentteja ilmoitettiin jäävän jätteeksi noin puolessa yrityksistä. Noin puolet yrityksistä toimitti komponenttijätteensä sekajätteen joukossa jätteidenkäsittelyalueelle ja puolet hyötykäyttöön joko arvometalleja kerääville tai hyödyntäville tahoille
tai harjoituskäyttöön esimerkiksi oppilaitoksille.
Liima- ja lakkajätteitä ilmoitettiin syntyvän noin puolessa yrityksistä. Liima- ja lakkajätteet
ovat ongelmajätettä. Liimoja käytetään mm. juotettaessa pintaliitoskomponentteja piirilevyilIe
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ja hybrideille aaltojuotosmenetelmällä. Vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi ulkokäyttöön joutuvien laitteiden piirilevyt lakataan. Liima- ja lakkajätteet päätyivät pääsääntöisesti ongelmajätekäsittelyyn.

Tina- tai tinalyijyjätettä ilmoitettiin syntyvän lähes puolessa yrityksistä. Tinaa tai tinalyijyä
käytetään mm. juotettaessa komponentteja piirilevylle koneellisesti aaltojuotosmenetelmällä.
Tinalankaa käytetään silloin, kun esimerkiksi erikoiskomponentit aseteIlaan ja juotetaan piirilevylIe käsin. Metallia sisältävinä tina- ja tinalyijyjätteet ovat hyödyntämiskelpoista jätettä. Tina- ja tinalyijyjäte päätyivät joko ongelmajätekäsittelyyn tai metalleja kerääville ja hyödyntäville
tahoille.
Liuotinjätettä ilmoitettiin syntyvän runsaassa kolmanneksessa yrityksistä. Jätteenä liuottimet
ovat ongelmajätettä. Erilaisia orgaanisia liuottimia käytetään elektroniikkateollisuudessa osien
puhdistukseen, pesuihin sekä ohenteina. Jäteliuottimet toimitettiin pääasiassa ongelmajätekäsittelyyn.
Juotepastajätettä ilmoitettiin syntyvän vajaassa kolmanneksessa yrityksistä. Juotepastoja
käytetään juotettaessa pintaliitoskomponentteja piirilevyyn tai hybridiin. Juotepastat sisältävät
pääasiassa metalleja (esim. tina, sinkki, lyiijy, hopea), juoksutetta (hartsipohjainen) sekä ohenneliuottimia. Jätteenä juotepastat ovat ongelmajätettä. Juotepastajäte toimitettiin pääasiassa
ongelmajätekäsittelyyn.
Kapselointijätettä ilmoitettiin syntyvän runsaassa neljänneksessä yrityksistä. Kapselointia
käytetään, kun halutaan saada hybridi tai piirilevy tiiviiseen ja avaamattomaan suojakoteloon.
Yleisimpiä kapselointimateriaaleja ovat hartsi, epoksit ja lakat. Jätteenä kapselointiaineet ovat
ongelmajätettä. Kapselointijäte toimitettiin pääasiassa ongelmajätekäsittelyyn.
Juoksutejätettä ilmoitettiin syntyvän noin neljänneksessä yrityksistä. Piirilevyt käsitellään ennen komponenttien juottamista juoksutteella, jonka tehtävänä on poistaa piirilevyn kuparista
hapettumat luotettavan liitoksen aikaansaamiseksi. Yleisimmin käytetyt juoksutteet ovat
isopropanoliin liuotettuja hartseja. Jätteenä juoksuteaineet ovat ongelmajätettä. Juoksutejäte
toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Maali- ja värijauhejätettä ilmoitettiin syntyvän kolmessa yrityksessä, joista se toimitettiin
ongelmajätekäsittelyyn. Maali- ja värijauhejäte ovat ongelmajätettä. Myös maali- ja värijauheastiat, mikäli niissä on irrallista maalia tai väriä, on käsiteltävä ongelmajätteenä. Täysin kuivuneita, tyhjiä maaliastioita ei katsota ongelmajätteeksi ja ne voi toimittaa joko metallinkeräykseen tai sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle.

2.3. PIIRILEVYJEN JA HYBRIDIEN VALMISTUKSESSA SYNTYVIÄ TYYPILLIsIÄ JÄTTEITÄ
Piirilevyjä ja hybridejä ilmoitti valmistavansa 2 oululaista elektroniikka-alan yritystä.

Kehitejäte. Kehitteiden pelkistävinä eli ns. tehoaineina käytetään mm. metolia, hydrokinonia ja
l-fenyyli-3-pyratsolidonia eli fenidonia. Koska emo tehoaineet toimivat vasta emäksisissä olosuhteissa (pH 9-12), kehitteet on tehty voimakkaasti emäksisiksi yleensä natrium- tai kaliumhydroksidilla. Kehitteet luokitellaan herkistäviksi, ärsyttäviksi ja osa jopa syövyttäviksi
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kemikaaleiksi. Jätteinä kehitteet ovat ongelmajätettä. Kehitejäte toimitettiin ongelmajätekeräykseen.
Kiinnitejäte. Kiinnite on lievästi hapan (pH 4-5) tiosulfaattiliuos ja sisältää yleensä natriumsulfiittia säilöntäaineena. Käytetty kiinnite luokitellaan ongelmajätteeksi siihen liuenneen hopean takia. Hopeaa sisältävää jätekiinnitettä saa hyödyntää ja käsitellä vain asianmukaisen käsittelyluvan omaavassa toimipaikassa. Kiinnitejäte toimitettiin ongelmajätekeräykseen.
Fotoresistijäte. Fotoresisti on valoherkkä aineseos, jota käytetään valmistettaessa valottamalla
piirilevylle sähköisesti erilaisia kerroksia eli ns. johdinkuvioita. Jätteenä fotoresisti on ongelmajätettä. Fotoresisti koostuu yleensä useasta erilaisesta kemikaalista ja orgaanisina liuottimina
siinä on mm. ksyleeniä ja tolueenia. Fotoresisti poistetaan piirilevyn pinnalta erilaisilla liuottimilla. Fotoresistijäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Syövytysj ätettä syntyy, kun piirilevyn pinnalta syövytetään halutuilta kohdilta kuparia pois
johdinkuvioiden valmistuksen yhteydessä. Syövytysainejätteet ovat voimakkaina happoina tai
emäksinä ongelmajätettä. Syövytysainejätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Orgaanisia liuottimia käytetään elektroniikkateollisuudessa osien puhdistukseen, pesuihin sekä
ohenteina. Jätteenä liuottimet ovat ongelmajätettä. Liuotinainejätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Oksidointijäte. Piirilevyn kuparipinnan oksidointiin käytetään mm. k1oriitti- sekä natrium- tai
kaliurnhydroksidiliuoksia. Jätteenä oksidointijäte on ongelmajätettä. Oksidointijätteet toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Kemiallisen kuparoinnin jätteet muodostuvat erilaisista kylvyistä, jotka sisältävät voimakkaita happo-tai emäsliuoksia sekä erilaisia kemikaali- ja raskasmetalliseoksia. Kemiallisessa
kuparoinnissa syntyvät jätteet ovat ongelmajätettä. Kemiallisen kuparoinnin jätteet toimitettiin
ongelmajätekäsittelyyn.
Elektrolyyttisen pinnoituksen jätettä syntyy, kun piirilevyn pinnalle saostetaan erilaisia metallikerroksia elektrolyyttisesti. Elektrolyyttisen pinnoituksen jäte on syövyttävää happoa, joka
on ongelmajätettä. Elektrolyyttisen pinnoituksen jäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Tinanpoistokylpyjäte koostuu mm. arnmoniumbifluoridista ja vetyperoksidista, jotka ovat
voimakkaasti syövyttäviä ja luokitellaan ongelmajätteeksi. Tinanpoistokylpyjäte toimitettiin
ongelmajätekäsittelyyn.
Juoksutejäte. Juoksutteen tehtävänä on poistaa piirilevyn kuparista mahdolliset hapettumat.
Juoksutteet koostuvat yleensä hartseista ja orgaanisista liuottimista ja jätteenä juoksute on ongelmajätettä. Juoksutejäte toimitettiin ongelmajätekäsittelyyn.
Piirilevy- ja hybridijätteellä tarkoitetaan viallisia, käyttöön kelpaamattomia piirilevyn osia tai
kokonaisia piirilevyjä ja hybridejä. Hybridit ovat piirilevyn kaltaisia elektronisia piirejä, mutta
kooltaan pienempiä. Arvometalleja sisältävinä piirilevyt ja hybridit ovat hyödyntämiskelpoista
jätettä. Vialliset piirilevyt ja hybridit toimitettiin hyötykäyttöön joko arvometalleja kerääville ja
hyödyntäville tahoille sekä käyttökelvottomat komponentit haljoituskäyttöön esimerkiksi oppilaitoksille.
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2.4. MUITA ELEKTRONIIKKA-ALALLA SYNTYVIÄ JÄTTEITÄ
Akkuja ilmoitettiin jäävän jätteeksi noin puolessa yrityksistä. Akut toimitettiin pääosin ongelmajätekeräykseen.
Kemikaaliastioita ilmoitettiin jäävän jätteeksi noin neljänneksessä yrityksistä. Tyhjät kemikaaliastiat toimitettiin pääosin ongelmajätekeräykseen.
Lasia ilmoitettiin jäävän jätteeksi vain kolmessa yrityksessä, joista jätelasi toimitettiin sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle.
Loisteputkia ilmoitettiin jäävän jätteeksi yli puolessa yrityksistä. Loisteputket toimitettiin pääosin ongelmajätekeräykseen.
Metallia ilmoitettiin jäävän jätteeksi hieman yli puolessa yrityksistä. Lähes kaikki toimittivat
romumetallin sitä kerääviin yrityksiin. Yksi yritys ilmoitti laittavansa romumetallin sekajätteen
joukkoon.
Muovijätettä ilmoitettiin syntyvän noin puolessa yrityksistä. Valtaosa yrityksistä ilmoitti toimittavansa muovijätteen sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle ja muutama yritys toimitti
muovia muovinkeräykseen tai muuhun hyötykäyttöön.
Pahvi. Pahvia ilmoitettiin jäävän jätteeksi hieman yli kolmeneljäsosassa yrityksistä. Järjestettyyn pahvinkeräykseen toimitti pahvinsa yli puolet yrityksistä ja loput toimittivat sen sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle.
Paperi. Yleisin hyötyjäte oli tavallinen paperi, jota ilmoitettiin jäävän jätteeksi yhtä yritystä
lukuunottamatta kaikissa kyselyyn vastanneissa yrityksissä. Selvästi yli puolet yrityksistä toimitti paperin järjestettyyn paperinkeräykseen, mutta loput laittoivat paperin sekajätteen joukkoon. Kolmessa yrityksessä syntyi tietosuojattua paperia, joka lähetettiin tuhottavaksi kyseistä
toimintaa haIjoittaviin yrityksiin.
Paristoja ilmoitettiin jäävän jätteeksi yli puolessa yrityksistä. Näistä noin puolet toimitti paristonsa ongelmajätekeräykseen ja loput toimittivat paristonsa paristojen yleisiin keräyspisteisiin.
Puu. Käytöstä poistettua puuta ilmoitettiin jäävän jätteeksi neljäsosassa yrityksistä, joista se
toimitettiin sekajätteenä jätteidenkäsittelyalueelle tai annettiin henkilökunnan käyttöön.
Ruokalajätettä ilmoitettiin syntyvän kolmasosassa yrityksistä. Ruokalajäte päätyi pääsääntöisesti roskiin, mutta kaksi yritystä toimitti sen kompostoitavaksi Ruskon jätteidenkäsittelyalueelleo
Öljyä ilmoitettiin jäävän jätteeksi alle viidenneksessä yrityksistä. Jäteöljy toimitettiin ongelmajätekeräykseen.
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Liitteenä 1 on selvitykseen osallistuneissa 23 oululaisessa elektroniikka-alan yrityksessä syntyneitä jätteitä ja yritysten lukumäärät joissa kyseistä jätettä syntyy.
Liitteenä 2 on saatekiIje elektroniikka-alan ympäristöasioiden hoitoa koskevaan kyselylomakkeeseen.
Liitteenä 3 on elektroniikka-alan ympäristöasioiden hoitoa koskeva kyselylomake.

3. YHTEENVETO
Kyselyn tulosten perusteella ympäristönsuojelun tasoa oululaisissa elektroniikka-alan yrityksissä voidaan pitää tyydyttävänä. Yleisesti voidaan todeta ympäristönsuojelun tason nousevan sen
myötä mitä suurempi yritys on kyseessä. Suuremmilla yrityksillä on enemmän resursseja, mutta
myös enemmän velvoitteita ottaa huomioon ympäristöasiat.
Yritykset olivat tunnistaneet hyvin mahdolliset ympäristöriskit, mutta kaikki riskin tunnistaneet
eivät kuitenkaan olleet varautuneet niihin riittävästi. Jätteiden määrän vähentämiseen pyrittiin
yleisesti ja ympäristöystävä!lisyys pyrittiin huomioimaan yritysten tulevissa investoinneissa. Sen
sijaan energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen ilmoitti kiinnittävänsä huomiota vain alle
puolet yrityksistä.
Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan, joka luovuttaa ongelmajätteitä, tulee varmistua siitä,
että onge1majätteen vastaanottajalla on voimassaoleva jätelupa. Selvityksessä mukana olevista
yrityksistä ongelmajätteet päätyivät pääosin jäteluvan omaaville vastaanottajille. Tosin parista
yrityksestä ongelmajätteet päätyivät vielä joko yleiseen jätevesiviemäriin tai sekajätteen joukossa jätteidenkäsittelyalueelle.
Kehittämisen varaa i1meni eräiden hyötyjätteiden kierrätyksessä ja hyötykäytössä. Varsinkin
piirilevyjen, komponenttien ja muovin kierrätystä olisi kehitettävä. Myös paperin, pahvin ja
lasin kohdalla kierrätys toimi osin puutteellisesti. Niin ikään jätteisiin liittyvään kiIjanpitoon
sekä kemikaalien käytön ja jätehuoltojäIjestelyjen ohjeistuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
Ympäristöpolitiikka oli jo laadittu seitsemällä yrityksellä ja niitä oli parhaillaan valmistumassa
muutamia. Ympäristöasioiden hallinta- ja laatujäIjestelmä oli suunnitteilla tai valmistumassa
niin ikään seitsemällä yrityksellä. Muita ympäristöohjelmia oli jo valmiina ja suunnitteilla useita.
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Liite 1.
SELVITYKSEEN OSALLISTUNEISSA 23 OULULAISESSA ELEKTRONDKKAALAN YRITYKSESSÄ SYNTYNEITÄ JÄTTEITÄ JA YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄT
JOISSA KYSEISTÄ JÄTETTÄ SYNTYY

JÄTE
Piirilevyt
Komponentit
Liima- ja lakkajätteet
Tina! tinaiyijyjäte
Liuotinjäte
Juotepastajäte
Kapse!ointijäte
Juoksute
Maaii- ja värijauhejäte
Hybridit

YRITYSTEN LKM.
15 (65%)
13 (57%)
12 (52%)
11 (48%)
9
(39%)
8
(35%)
7
(30%)
6
(26%)
3
(13%)
1
(4%)

Paristot
Loisteputket
Akut
Kemikaaiiastiat
Jäteöljy

15
14
13
6
4

(65%)
(61%)
(57%)
(26%)
(17%)

Paperi
Pahvi
Romumetalli
Muovi
Ruokaiajäte
Puu
Lasi

22
19
15
12
8
6
3

(96%)
(83%)
(61%)
(52%)
(35%)
(26%)
(13%)
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Liite 2.
OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
Kauppatori

90100 OULU

13.3.1997

ELEKTRONIIKKA-ALAN YRITTÄJÄ

Ympäristötietoisuus suomalaisessa teollisuudessa, myös elektroniikka-alalla, on kasvanut nopeasti ja ympäristönsuojelua voidaan nykyään pitää osana normaalia teollista toimintaa. Ympäristötietouden kehittyessä yrityksen vapaaehtoisesta ympäristömyönteisyydestä ja aktiivisesta ympäristöasioiden edistämisestä on tullut myös kilpailuetu. Yrityksen on otettava huomioon
asiakkaiden ja kuluttajien ympäristönsuojeluvaatimukset ja -odotukset.
Oulun kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen ympäristövirasto valvoo mm. jäte-, melu-,
kemikaali- ja ilmansuojelulakien määräysten noudattamisesta Oulun kaupungin alueella. Myös
valvonnan kannalta yrityksen oma aktiivisuus ympäristöasioiden hyvässä hoidossa on ensiarvoisen tärkeää.
Oheisella lomakkeella on esitetty kysymyksiä, jotka liittyvät ympäristöasioiden hoitoon yrityksessänne ja joiden vastaukset palvelevat viranomaisvalvontaa.
Ympäristöviraston työntekijä tulee keräämään kyselyn vastaukset käymällä yrityksessänne erikseen sovittavana aikana 24.3 .1997 jälkeen. Käynnin yhteydessä on mahdollista keskustella
kyselyn sisällöstä ja tarvittaessa tarkentaa vastauksia. Vastaukset voi myös postittaa osoitteeseen:
Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori
90100 Oulu.

Lisätietoja antavat:

Pekka Vuononvirta
virastopäällikkö

Markku Aikio
Eeva Heiska

p. 3144465
p. 3144464
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Liite 3
OULUN KAUPUNKI

YMPÄltlSTÖVIRASTO
Kauppatori
90100 OULU

puh.
(08) 314 4411
telefax (08) 314 4425

13.3.1997

TIEDUSTELU YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA ELEKTRONIIKKA-ALAN
YRITYKSISSÄ

YrityS:
_
Osoite:
----------------------

Puh.nro:

_

1. Mitä töitä yrityksessänne tehdään?

B

1. Piirilevyjen valmistus

2. Elektronllkankokoonpano
3. Suunnittelu
4. muu:

_

2. Montako henkilöä yrityksenne (kyseinen toimipaikka) työllistää?

B

_

3. Mitä mahdollisia ympäristöhaittoja toiminnastanne aiheutuu?

4. Onko yrityksenne tunnistanut mahdolliset toiminnasta aiheutuvat ympäristöriskit?
kyllä
ei D

D

Miten niihin on varauduttu?
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5. Pidetäänkö toimipaikassanne kirjanpitoa jätteiden laadusta, määristä ja sijoituksesta?
kyllä

0

ei

0

6. Onko yrityl{Sellänne käytössä jätteiden! ongelmajätteiden tunnistus-, käsittely- ja lajitteluohjeita?
kyllä

0

ei

D

suunnitteilla

D

7. Järjestetäänkö henkilökunnalle ympäristöasioihin liittyvää koulutusta, esim.
kemikaalien ja jätteiden käsittelystä, tuotteiden elinkaaresta, kierrätyksestä ja
varautumisesta vahinkotilanteisiin?
kyllä

0

ei

0

Millaista koulutusta järjestetään?

8. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomiota syntyvien jätteiden määrän vähentämiseen?
kyllä

D

ei

0

9. Mitkä yrityksenne jätteistä hyötykäytetään ja kierrätetään ? Millä tavoin?

10. Kiinnitetäänkö yrityksenne hankinnoissa huomiota laitteiden ja pakkausmateriaalien ympäristöystäväIlisyyteen ?
kyllä

D

ei

D

J
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11. Kiinnitetäänkö yrityksessänne huomiota energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen?
kyllä

D

ei

D

Miten?

------------------------

12. Onko toimipaikassanne kunnossapito-ohjelmaa, jossa on määritelty tarkastus- ja huoltoväli seuraaville kohteille:
1.
2.
3.
4.
5.

kyllä
kyllä

kiinteistässä oleville viemäreille ja erotuskaivoilie
päästöjen puhdistuslaitteille
kemikaali- ja ongelmajätevarastoille
valvonta- ja hälytyslaitteille
turva- ja varolaitteille

kyllä
kyllä
kyllä

D elO
D ei 0

§ §
ei

eI

ei

13. Huomioidaanko ympäristöystäväIIisyys yrityksenne tulevissa investoinneissa
ja toiminnanmuutoksissa?
kyllä

D

ei

D

14. Mikä tai mitkä asiat motivoisivat tekemään muutoksia vieläkin ympäristöystävällisempään sunntaan yrityksessänne?

15. Onko yrityksessänne määritelty ympäristönsuojelunn liittyvät päämäärät tai
tavoitteet? (oma ympäristöpolitiikka)
kyllä

0

ei

0

suunnitteilla 0

16. Onko yrityksessänne ryhdytty toimiin ympäristöpäämäärien saavuttamiseksi? (ympäristöohjelma)
kyllä

0

ei

0

suunnitteilla

0
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17. Onko toimipaikassanne käytössä kirjallinen ympäristöasioiden hallinta- ja
laatujärjestelmä tai onko sen laatiminen ajankohtaista lähitulevaisuudessa?
Kyllä

D eiD

suunnitteilla

0

milloin?

_

18. Keneltä saatte tietoa ympäristöasioista?

1. ympäristönsuojeluviranomaisilta
(Oulun kaupungin ympäristövirasto, Po~.-Pohjanmaan ympäristökeskus)
2. oman alan teollisuudeltajajäIjestöiltä
3. ympäristöalan konsulteilta
4. muu:
_

19. Mistä seuraavista yrityksenne toimintaan liittyvistä ympäristöasioista haluaisitte lisää tietoa ympäristönsuojeluviranomaisilta?

1. tarvittavat viranomaisluvat ja ilmoitukset
2. jätteiden lajittelu ja kierrätys
3. ongehnajätteiden tunnistus, käsittely ja sijoittaminen
4. energian säästö
5. päästöt (jätevesi, ilma, maaperä)
6. muu:
_

20.

Yhteyshenkilö, johon viranomainen voi ottaa yhteyttä edellä esitetyissä ja
muissa ympäristönsuojelunn liittyvissä asioissa:

Nimi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puhelin:

_

Vastaajan allekirjoitus ja nimen selvennys:

päiväys

aIlekiIjoitus

nimen selvennys
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LIITE 4

GRAAFISENALAN VALOKUVAUS••
KEMIKAALIJATTEET
OULUSSA 1997

'-!:

\

~

~fätteitä

.~jai4etkkte- ja ~

o~jai4et~ ~ette<'#e
o~jai4etMitetl«o~et
o~tet<<<o~et

ouatkald«tl«O&det ja uatkald«/It«""lteti«oildet
, ~ ";;,.,..d._.. AZad'~da
~ ......-4
•• ......,;J, .~ "
AU_"U,,;;" / ,J,MA • ,,;;,.,.. ...
·va~k!«Q4(.(4~
wc.n.....rtacreac.c;a -r.,.".,........ ftO~ 4l4. r - -

'~'~""
-ebJk~

- ~ . ~ "" etteIU,1tån ~ 0.025 ftal-% ';?t~

-ft<I!ll4M ja akat. ~ "" &teHWeM ~ 25 #'9 ';?t~ ~~. 0.025
ftal- % (!d tai O. 4 juIiH4 % 'Pc..

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Raportti 5/1997

Oulu
20.10.1997
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LUKIJALLE
Tämä jätehuollon valvontatyöhön liittyvä selvitys on tehty vuoden 1997 alkupuolella Oulun
kaupungin ympäristövirastossa. Selvityksen käytännön toteutuksesta on vastannut PohjoisPohjanmaan ammattioppilaitoksen aikuiskoulutuksen ympäristöyrittäjälneuvojakurssin opiskelija Markku Perälä. Työtä on ohjannut Eeva Reiska Oulun kaupungin ympäristövirastosta, joka
myös vastaa tämän raportin sisällöstä.

JOHDANTO
Graafisen alan ongelmajäteselvitys on osa Oulun kaupungin ympäristöviraston tekemää toimialakohtaista jätehuollon valvontatyötä. Selvitys kohdistettiin ou!u!aisiin valokuvaustoimintaa,
kopiotoimintaa ja kiIjapainotoimintaa haIjoittaviin toimipaikkoihin ja se rajattiin käsittämään
valokuvauskemikaalijätteitä. Yleisimpiä valokuvauskemikaalijätteitä ovat kiinnite- ja kehiteliuokset, filmit, paino!evyt sekä hopeanerotuksessa syntyvät jätteet.
Jätelain (nro 1072/1993) nojalla annetun ympäristöministeriön päätöksen (YMp nro 867/1996)
mukaan valokuvateollisuuden ongelmajätteitä ovat

•
•
•
•
•
•

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset
vesipohjaiset kehiteliuokset offsetievylle
Iiuotinpohjaiset kehiteliuokset
kiinniteliuokset
vaikaisuliuokset ja vaikaisulkiinniteliuokset
valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikaIla syntyvät hopeaa sisältävät jätteet
• kertakäyttökamerat, joissa on
-elohopeakuivaparistot
-alkaliparistot, joissa on enemmän kuin 0,025 paino% elohopeaa
-paristot ja airut, joissa on enemmän kuin 25 mg elohopeaa kennoa kohti,
0,025 paino% kadmiurnia tai 0,4 paino% lyijyä.

J
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GRAAFISEN ALAN TYYPILLISIMPIA ONGELMAJÄ"TTEITÄ'
Ongelmajätteitä ei saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä niitä saa johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa asianmukaisen vastaanotto-, käsittely- tai hyödyntämisluvan omaavaan paikkaan.
Seuraavassa esitetään graafiselle alalle tyypillisiä onge1majätteitä:

Kelzite
Kehitteitä käytetään sekä valokuvauksessa että graafisessa painamisessa työstettäessä kuvia ja
tekstejä valoherkkien filmien ja papereiden avulla. Valoherkkä aine filmin tai paperin pinnalla
on yleensä hopeayhdiste, täsmällisemmin hopeahalogenidi. Kehitteen tehtävänä on muuttaa,
pelkistää, kuvauksessa valottuneet hopeayhdisteet metalliseksi hopeaksi.
Kehitteiden pelkistävinä eli ns. tehoaineina käytetään mm. metolia, hydrokinonia ja l-fenyyli-3pyratsolidonia eli fenidonia. Koska emo tehoaineet toimivat vasta emäksisissä olosuhteissa (pH
9-12), kehitteet on tehty voimakkaasti emäksisiksi yleensä natrium- tai kaliumhydroksidilla.
Kehitteet luokitel1aan herkistäviksi, ärsyttäviksi ja osa jopa syövyttäviksi kemikaaleiksi. Jätteinä
kehitteet ovat ongelmajätteitä.

Keskeyte
Hapanta keskeytettä käytetään pysäyttämään emäksisen kehitteen toiminta. Mikäli kehitteen
vaikutus on liian pitkäaikainen, se voi muuttaa myös valottumattomia hopeayhdisteitä metalliseksi hopeaksi.
Keskeyte on yleensä laimea etikkahappo- tai sitruunahappoliuos. Väkevä etikkahappo eli jääetikka on voimakkaasti syövyttävä ja haihtuva kemikaali. Jätteenä keskeyte on ongelmajätettä.

Kii,mite
Kiinnitteen tehtävänä on siirtää kuvauksessa valottumaton ei-metal1inen hopeayhdiste filmin tai
paperin pinnalta kiinnitteeseen ja tehdä filmillä tai paperilla oleva kuva valoa kestäväksi.
Kiinnite on lievästi hapan (pH 4-5) tiosu1faattiliuos ja sisältää yleensä natriumsulfiittia säilöntäaineena. Käytetty kiinnite luokitellaan onge1majätteeksi siihen liuenneen hopean takia. Hopeaa
sisältävää jätekiinnitettä saa hyödyntää ja käsitel1ä vain asianmukaisen käsittelyluvan omaavassa
toimipaikassa.

Filmit ja valokllvapaperit
Käytetyt filmit ja valokuvapaperit sisältävät metallista hopeaa sekä muita erilaisia haitallisia
kemikaaleja. Filmeissä ja papereissa olevan hopean takia ne katsotaan hyötyjätteiksi. Hopeaa
sisältäviä filmejä ja valokuvapapereita saa hyödyntää ja käsitellä vain asianmukaisen käsittelyluvan omaavassa toimipaikassa.
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Liuotilljäte
Graafisella alalla käytetään erilaisia orgaanisia liuottimia mm. väritelojen, painolevyjen ja koneen metalliosien pesuun ja puhdistamiseen, kostutusveden pintajännityksen alentamiseen, pesunesteiden lisäaineena sekä painopinnan valmistukseen. Käytettyjä liuottimia ovat esimerkiksi
isopropanoli sekä asetoni. Liuotinjätteet ovat onge1majätteitä.
Kemikaalijäte
Orgaanisen liuotinjätteen ohella graafisella alalla jää jätteeksi myös epäorgaanisia kemikaaleja.
Yleisimpiä kemikaalijätteitä ovat happo- ja emäsjätteet sekä erilaisissa kylvyissä ja syövytyksissä syntyvät raskasmetalliyhdisteitä sisältävät jätteet. Kemikaalijätteet ovat ongelmajätteitä.
Pailloväri ja pail1011äriastiat
Jätteeksi jääneet painovärit sekä painoväri-pesunesteseokset ovat ongelmajätettä. Myös painoväriastiat, mikäli niissä on irrallista painoväriä, on käsiteltävä ongelmajätteenä. Täysin kuivuneita, tyhjiä painoväriastioita ei katsota ongelmajätteeksi ja ne voi toimittaa joko metallinkeräykseen tai sekajätteenä kaatopaikalle.
Pesurätit
Painokoneiden ja muiden laitteiden osien pesuun ja puhdistukseen käytetyt pesurätit ovat liuotinta ja painovärejä sisä1tävinä ongelmajätettä. Pesurätit voidaan pesettää asianmukaisen käsittelyluvan omaavassa pesulassa tai toimittaa ongelmajätteenä hävitettäväksi.
Muut ollgelmajättteet
Muita graafisella alalla syntyviä ongelmajätteitä ovat esimerkiksi kostutusvesijätteet (sisältää
usein isopropanolia), liima- ja lakkajätteet, ammoniakkivesijätteet, öljyjätteet, paristot sekä
loisteputkilamput.

SELVITYS GRAAFISENALAN VALOKUVA USKEMIKAALIJATTEISTA OULUSSA
Selvityksell toteutus
Oulussa toimiville valokuvaustoimintaa, kopiotoimintaa ja kirjapainotoimintaa haIjoittaville
toimipaikoille lähetettiin kiIje, jossa heitä pyydettiin ilmoittamaan toimipaikassaan syntyvät
valokuvauskernikaalijätteet, niiden vuosimäärät sekä hävittämistapa ohessa seuranneella 10makkeella. Lomakkeet ja tiedot emo ogelmajätteistä kerättiin käymä11ä henkilökohtaisesti toimipaikoissa 2-3 viikkoa kirjeiden lähettämisen jälkeen.
Selvityksessä oli mukana 35 oululaista graafisen alan toimipaikkaa. Näistä

• 14 haIjoittaa valokuvaustoimintaa
• 15 haIjoittaa kiIjapainotoimintaa
• 6 haIjoittaa kopiotoimintaa

j
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Graafisen alan ongelmajätteitä ilmoitettiin muodostuvan yhteensä vain 26:ssa tarkasteltavana
olleessa toimipaikassa, sillä yhdeksän (9) toimipaikkaa ilmoitti, ettei heidän toiminnastaan synny nyt tarkasteltavia onge!majätteitä. Näistä yhdeksästä toimipaikasta
• 6 harjoittaa valokuvaus- tai kirjapainotoimintaa ja teettää valokuvat tai painotyön muualla eikä nyt tarkasteltavia ongelmajätteitä synny omassa toiminnassa
• 3 harjoittaa amrnoniakkikopiointia; amrnoniakkijäämä haihtuu ilmaan

Selvityksessä eivät ole mukana ns. tilausvalokuvausta harjoittavat toimipaikat, sillä heitä ei
tämän lyhyellä aikavälillä tehdyn selvityksen puitteissa tavoitettu. Myöskään erilaiset valokuvauskerhot tms., jotka usein toimivat oppilaitosten sisällä ja niiden tukemina sekä valokuvia
kotitalouksissa kehittävät yksityishenkilöt eivät ole mukana tässä selvityksessä. Näiden tahojen
tuottama graafisen alan ongelmajätekertymä lienee määrältään vähäinen.

Tulokset
Yleisimrnät valokuvauskemikaalijätteet, joita graafisen alan toimipaikoissa ilmoitettiin syntyvän, olivat kehitteet, kiinnitteet, filmit sekä painolevyt. Lisäksi erityisesti painotoimintaa harjoittavista toimipaikoista ilmoitettiin jäävän usean1aisia muita ongelmajätteitä, kuten esimerkiksi
orgaanisia liuottimia, painovärejä ja painolaitteiden osien pesuun käytettäviä pesuriepuja.
Edellä mainittujen ongelmajätteiden lisäksi noin kolmannes toimipaikoista ilmoitti jätteeksi jäävän myös paristoja, loisteputkia sekä erilaisia pesu- ja liuotinaineita.
Seuraavassa on esitetty valokuvauskemikaalijätteiden käsittelytapa niissä 26:ssa toimipaikassa,
joissa näitä jätteitä muodostuu:

15 toimipaikkaa (58 %)
3 toimipaikkaa (11,5 %)
3 toimipaikkaa (11,5 %)
5 toimipaikkaa (19 %)

valokuvauskemikaaliiätteet asianmukaiselle vastaanottaialie
valokuvauskemikaalijätteet kaatopaikalle sekajätteenä
valokuvauskemikaaliiätteet yleiseen iätevesiviemäriin
varastoi valokuvauskemikaalij ätteitä toimipaikallaan

Lähes 60%:lla toimipaikoista on asianmukainen kehite-, kiinnite- ja filmijätteen vastaanottaja.
Tämä vastaanottaja usein myös itse käsittelee vastaanottamansa kiinnitejätteen erottamalla siitä
hopean erilleen ja toimittamalla sen hyötykäyttöön. Selvityksen mukaan niissä toimipaikoissa,
joissa valokuvauskemikaalijätteet päätyvät asianmukaiselle vastaanottajalle, myös muut ongelmajätteet päätyvät asianmukaisiin vastaanotto- tai käsittelypaikkoihin. Taas niissä toimipaikoissa, joissa valokuvauskemikaalijätteet päätyvät yleiseen viemäriin tai sekajätteen mukana kaatopaikalle, ei muillakaan ongelmajätteillä ole asianmukaista vastaanottajaa.
Valokuvauskemikaalijätteiden vastaanottajille kertyy oululaisista graafisen alan toimipaikoista
vuosittain lähes 30 000 litraa kehiteliuoksia, runsas 20 000 litraa kiinniteliuoksia ja noin 8 000
kg filmijätettä.
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Seuraavassa on esitetty selvityksessä mukana olleiden 35:n toimipaikan pääasiallinen toimiala
sekä valokuvauskemikaalijätteiden käsittely- tai hävitystapa:

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
.28
29
30
31
32
33
34
35

Toimiala
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
I kirjapaino
Ikirjapaino
I kirjapaino
I kirjapaino
I kirjapaino
Ikirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kopiointi
kopiointi
kopiointi
kopiointi
kopiointi
kopiointi

Valokuvauskemikaaliiätteet
ongelmaiätteen vastaanottaialle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmaiätteen vastaanottaialIe
ongelmaiätteen vastaanottaialle
ongelmaiätteen vastaanottaialie
ongelmaiätteen vastaanottaialle
keräys alkamassa
varastoi toimipaikal!ansa
yleiseen jätevesiviemäriin
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ei jätettä, kuvat teetetään muualIa
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ei iätettä, kuvat teetetään muualla
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ongelmaiätteen vastaanottaialie
onge1majätteen vastaanottajalIe
ongelmaiätteen vastaanottaialIe
ongelmajätteen vastaanottaialIe
ongelmaiätteen vastaanottajalle
ongelmaiätteen vastaanottaialle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmaiätteen vastaanottaialle
varastoi toimipaikallansa
varastoi toimipaikallansa
yleiseen iätevesiviemäriin
yleiseen iätevesiviemäriin
kaatopaikalle sekajätteenä
kaatopaikalle sekajätteenä
ei iätettä, kuvat teetetään muualla
ongelmajätteen vastaanottajalle
varastoi toimipaikallansa
kaatopaikalle sekajätteenä
ei jätettä, arnmoniakkikopiointia
ei iätettä, arnmoniakkikopiointia
ei jätettä, arnmoniakkikopiointia

Kuusi toimipaikkaa, 23 %, ilmoittaa toimittavansa valokuvauskemikaalijätteet joko sekajätteenä kaatopaikalle tai laskevansa ne yleiseen viemäriverkostoon. Tätä valokuvauskernikaalijätteiden määrää ei tiedetä, koska toimipaikoissa ei ole asianmukaista kirjanpitoa syntyvien ongelmajätteiden määristä.
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Selvityksessä mukana olleissa graafisen alan toimipaikoissa yleensä tiedettiin, että valokuvausalan kemikaalijätteet ovat ongeimajätettä. Epätietoisuutta esiintyi kuitenkin siinä, mitkä ovat
niitä toimipaikkoja, joilla on ongelmajätteen vastaanotto- tai käsittelylupa. Huomattavan yleistä
oli, että paristojen,loisteputkien sekä muiden ongelmajätteiden pienerien asianmukaisista palautuspaikoista ei tiedetty riittävästi. Tästä syystä esimerkiksi paristoja varastoitiin usein toimipaikaIla tai niitä vietiin yleisiin paristojen keräyspisteisiin. Erityisesti pienemmissä graafisen alan
toimipaikoissa ongelmajätteinä käsiteltäviä kemikaaleja (kehite-, kiinnite-, liuotinaine-, pesuainejäte) varastoitiin jopa useita vuosia, koska niiden vuosittainen toimittaminen pienerinä asianmukaiselle vastaanottajalle olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Tästä syystä myös yrityksistä
päätyy erilaisten ongelmajätteiden pieneriä kotitalouksille tarkoitettuihin ongelmajätteiden keräilypisteisiin.
A1umiiniset painolevyt päätyivät useimmiten metallijätteen vastaanottajille ja käsittelijöille. Ne
toimipaikat, joissa käytettiin kankaisia pesuriepuja, pesettivät rievut yleensä asianmukaisessa
pesulassa.
Jätelaissa velvoitettu ongeimajätekiIjanpito oli toteutettu vain muutamassa toimipaikassa. Samoin kehite- ja kiinnitejätteen vastaanottajan antama kuitti tai tosite vastaanotetuista ongelmajätteistä löytyi vain muutamasta toimipaikasta.

ONGELMAJATTEEN HAvITTAMISESSÄ' HUOMIOITAVAA
Seuraavassa on esitetty muutamia jäte!akiin perustuvia velvoitteita ja asioita, joita ongelmajätteen tuottajan tulee noudattaa ja ottaa huomioon toiminnassaan:
Ongeimajätteitä ei saa päästää yleiseen jätevesiviemäriin eikä toimittaa sekajätteen joukossa kaatopaikoille. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa asianmukaiselle vastaanottajalle. Luovuttaessaan ongeimajätteitä toiminnanhaIjoittajan tulee
varmistua siitä, että ongelmajätten ammattimaisella keräilijällä, vastaanottajalla tai
käsittelijällä on voimassaoleva jätelupa. Vastuu jätteistä säilyy jätteen haltijalla tai
tuottajalla niin kauan, kunnes jätteet on luovutettu jäteluvan omaavalle vastaanottajalle,
käsittelijälle tai hyödyntäjälle.
Ongelmajätteiden laitosmaiseen tai ammattimaiseen keräilyyn, käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvittava jätelupa myönnetään ympäristölupana ja sen myöntää alueellinen ympäristökeskus. Oulussa ongeimajätteitä koskevan jäteluvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
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Toiminnanharjoittajan tulee pitää ongelmajätekirjaltpitoa, josta käy ilmi vähintään seuraavat asiat: ongelmajätteen laatu ja määrä, jätteen toimitusosoite, kuljettaja sekä kuljetuspäivämäärä. Ongelmajätekirjanpito tulee tarvittaessa esittää jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle. Malli ongelmajätekirjanpidosta liitteessä 1.
Ongelmajätteen luovutuksen yhteydessä tulee laatia ns. siirloasiakirja, joka on dokumentti ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta jätteen tuottajalta jätteen kuljettajalle ja edelleen jätteen käsittelijälle tai hyödyntäjälle. Vastuu siirtoasiakirjan laatimisesta on jätteen haltijalla. Asiakirjan voi kuitenkin laatia myös esiIn. ongelmajätteen keräilyä
harjoittava kuljetusyrittäjä, jolla on asianmukainen jätelupa. Yksi kappale siirtoasiakirjasta jää jätteen luovuttajalle ja yksi kappale jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tulee
säilyttää kolmen (3) vuoden ajan ja se tulee tarvittaessa esittää jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle. Siirtoasiakirjasta tulee valtioneuvoston päätöksen (VNp nro 659/1996)
mukaan ilmetä seuraavat asiat:
- • jätteen haltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot .
• jätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot (ellei sama kuin haltija) sekä toiminta,_paikka
ja kunta, jossa jäte on syntynyt
• siirron ajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa
• ongelmajätteen nimi, koostumus, olomuoto, määrä sekä tunnusnumero ympäristöministeriön päätöksen (YMp nro 867/1996) yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelon mukaisesti
• jätteen pääasialliset vaaraominaisuudet jäteasetuksen (A nro 1390/1993) liitteen 4
mukaisesti
• hyödyntämis- tai käsittelypaikka ja hyödyntämis- tai käsittelymenetelmä
• ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta
• allekirjoitus ja päiväys.

Ongellllajätteet kerätään, pakataan ja varastoidaan tiiviisti suljettaviin, normaalia varastointia ja kuljetusta kestäviin astioihin. Parhaita keräilyastioita ovat jätekemikaalien alkuperäiset astiat. Pakkauksiin merkitään jätteen nimi, haltija, koostumus tarvittaessa,
määrä sekä jätteen pääasiallisia vaarallisia ominaisuuksia aiheuttavat aineet varoitusmer!9ntöineen. Ongelmajätteitä varastoidaan katetussa, tiivispohjaisessa ja lukittavassa tilassa, johon pääsy asiattornilta on estetty. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohjavesiin
sekä yleiseen jätevesiviemäriin on estettävä.
Valtioneuvoston päätös (VNp nro 659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä liitteessä 2.

YHTEENVETO
Vuoden 1997 alkupuolella Oulun kaupungin ympäristövirastossa tehtiin selvitys graafisen alan
ongelmajätteistä. Selvitys kohdistettiin oululaisiin valokuvaustoimintaa, kopiotoimintaa ja kirjapainotoimintaa harjoittaviin toimipaikkoihin ja selvityksessä keskityttiin erityisesti valokuvauskemikaalijätteiden hävittämiseen. Jätelain mukaan mm. valokuvaustoiminnan jätteeksi jääneet kiinnite- ja kehiteliuokset ovat ongelmajätettä. Ongelmajätteitä ei saa viedä sekajätteenä
kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin, vaan ne tulee toimittaa jäteluvan omaavalIe
keräilijälle tai käsittelijälIe vähintään kerran vuodessa.
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Selvityksessä oli mukana 35 oululaista graafisen alan toimipaikkaa, joista 14 harjoittaa valokuvaustoimintaa, 15 kiIjapainotoimintaa ja 6 kopiotoimintaa. Näistä tosin vain 26:ssa toimipaikassa ilmoitettiin syntyvän graafisen alan ongelmajätteitä, sillä loput teettävät valokuvat ja painotyön muualla tai haIjoittavat ammoniakkikopiointia.
Y1eisimmät valokuvauskemikaalijätteet, joita graafisen alan toimipaikoissa ilmoitettiin syntyvän, olivat kehitteet, kiinnitteet, filmit sekä painolevyt. Lisäksi erityisesti "painotaloissa" ilmoitettiin jäävän usean1aisia muita ongelmajätteitä, kuten orgaanisia liuottimia, painovärejä ja osien
pesuun käytettäviä pesuriepuja.
Oululaisista graafisen alan toimipaikoista kertyy vuosittain lähes 30 000 litraa kehiteliuoksia,
runsas 20 000 litraa kiinniteliuoksia ja noin 8 000 kg filmijätettä toimitettavaksi valokuvauskemikaalijätteiden vastaanottajille.
Selvityksen mukaan lähes 60 %:lla valokuvausalan ongelmajätteitä tuottavista toimipaikoista
on asianmukainen kehite-, kiinnite- ja filmijätteen vastaanottaja. Kolme toimipaikkaa (11,5 %)
ilmoitti toimittavansa valokuvauskemikaalijätteet sekajätteenä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle
ja niinikään kolme toimipaikkaa ilmoitti laittavansa emo jätteet yleiseen jätevesiviemäriin. Viisi
toimipaikkaa varastoi valokuvauskemikaalijätteitä toimipisteessään.
Sekajätteen mukana kaatopaikalle tai yleiseen jätevesiviemäriin kulkeutuvan valokuvauskemikaalijätteiden määrää ei tiedetä, koska toimipaikoissa ei ole asianmukaista kiIjanpitoa syntyvien
ongelm!\iätteiden määristä. Jätelaissa ve1voitettu ongelmajätekiIjanpito oli toteutettu vain
muutamassa toimipaikassa.
Selvityksessä mukana olleissa oululaisissa graafisen alan toimipaikoissa yleensä tiedettiin, että
valokuvausalan kemikaalijätteet ovat ongelmajätettä. Epätietoisuutta ilmeni kuitenkin siinä,
minne näitä ongelmajätteitä voi toimittaa eli mitkä ovat niitä yrittäjiä, joilla on ongelmajätteen
vastaanotto- tai käsittelylupa. Yleistä oli, että esimerkiksi paristojen, loisteputkien ja muiden
ongelmajätteiden pienerien asianmukaisista palautuspaikoista ei tiedetty riittävästi. Lisäksi
etenkin pienemmissä toimipaikoissa ongelmajätteiden pienerien vuosittain toimittaminen asianmukaiselle vastaanottajalle koettiin kohtuuttoman kalliiksi ja tästä syystä näitä pieneriä joko
varastoidaan toimipaikoilla jopa useita vuosia tai niitä päätyy kotitalouksille tarkoitettuihin
onge1majätteen keräilypisteisiin.
Vaikka graafisen alan valokuvauskemikaalijätteistä huomattava osa päätyy joko hyötykäyttöön
tai asianmukaiseen ongelmajätekäsittelyyn, tulee tietoa ongelmajätehuollosta, jätteiden määrän
vähentämisestä sekä kestävän kehityksen mukaisista ympäristöä säästävistä toimintaperiaatteista viedä entistä enemmän suoraan myös tämän alan toimipaikoille.
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Liite 1
Oulun kaupunki
Ympäristövirasto

MALLI

ONGELMAJÄTEKIRJANPITO
yRITYs:

Ongelmajätteen laatu ja nimi

_

Määrä

Kuljettaja ja toimituspaikka

Noutopäivä
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Liite 2

SUOMEN SAADOSI(OI(OELMA
1996

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1996

N:o 659-664

SISÄLLYS
N:o
659

660
661
662
663
664

ya1tion~uvos~on päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta

Ja merkitsemISesta
;
..
Valtioneuvoston päätös yleislisenssistä kannettavien tai siirrettävien radiopuhelimien vientiin
.
Maa- ja metsätaJousrninisteriön päätös maatilatalouden investointeihin ja tilanpidon ajoittamiseen
myönnetyn ja my-önnettävän valtionlainan korosta
..
Liikenneministenön päätös eräistä Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä tarkoitetuista kiinteiden
yhteyksien tarjonnasta
.
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien käyttöönotosta ja käytöstä
.
Suomen Pankin' ilmoitus voimas.'" olevasta Suomen Pankin peruskorosta
.

Sivu
1759
1761
1762
1763
1765
1769

N:o 659

Valtioneuvoston päätös
ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja
merkitsemisestä
Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1996

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072193) 18 §:n nojalla
ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:
I §

Ongelrnajätteestä annettavat tiedot

Luovutettaessa
ongelmajätettä
jätelain
(1072193) 15 §:n I momentin mukaisesti, on
jokaista jätteen siirtoa varten laadittava siirtoasiakiIja, jossa on seuraavat tiedot:
1) ongelmajätteen
haltijan,
kuljetuksen
suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;
2) ongelmajätteen siirron ajankohta sekä
pakkaus- ja kuljetustapa;
3) ongelmajätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot sekä toiminta, paikka ja kunta,
jossa ongelmajäte on syntynyt tai, jos kysymys on kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiIninnassa syntyneestä ongelmajätteestä, yleispiirteinen selvitys jätteen tuottajasta;
4) ongelmajätteen nimi ja jätelain 75 §:n
l kohdassa: tarkoitetun luettelon mukainen

tunnusnumero sekä jätteen koostumus, 010muoto ja määrä;
5) ongelmajätteen jäteasetuksen (1390/93)
liitteen 4 mukaiset pääasialliset ominaisuudet;
6) ongelmajätteen hyödyntämis- tai käsittelypaikka ja -menetelmä; sekä
7) ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudeSta ja allekiIjoitus sekä päiväys.
Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava
siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen
siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä ongelmajätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja sen määrä asiakirjaan tehdyllä
päivätyllä allekirjoituksellaan. Ongelmajätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä
allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Neuvoston direktiivi 9116891ETY; EYVL N:o L 377, 31.12.J991, s. 20 ja neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93;
EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1
92-1996

460301A
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1760

N:o 659

SiirtoasiakiIjan laatimista, antamista ja säi- naisesti poikkea siitä aineesta, josta jäte on
Iyttäinistä koskevat velvollisuudet eivät kos- pääosin muodostunut, ja jäte säilytetään aike kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa neen alkuperäisessä pakkauksessa, voidaan
toiminnassa syntynyttä kunnan tai muuhun...myös käyttää pakkauksessa ennestään olevia
ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan luovu- - varoitusmerkintöjä täydentämällä niitä muilla
tettavaa ongelmajätettä eivätkä kansainväli- jäteasetuksen 6 §:n 1 momentissa säädetyillä
sesti siirrettävää ongelmajätettä, jonka siir- tiedoilla.
Jos ongelmajätteen koostumusta ei voida
roissa käytettävästä siirtoasiakirjasta ja noudatettavista menettelyistä säädetään erikseen.
kohtuudella selvittää, tulee pakkauksessa
olla merkintä "Myrkyllistä jätettä, koostumus
tuntematon". Varoitusetiketissä tulee tällöin
2§
olla
varoitusmerkit T (myrkyllinen) ja F
Ongelmajätteen pakkaaminen
(helposti syttyvä) sekä R-Iausekkeet 11Ongelmajäte on jiiteasetuksen 5 §:ssä tar- 23/24/25 ja S-Iausekkeet 1-3/7/9-36/37/39.
koitetuissa tapauksissa pakattava tiiviiseen ja
tarvittaessa tiiviisti uudelleen suljettavaan
4§
pakkaukseen, jonka on kestettävä tavanomaiPoikkeukset ongelmajätteen pakkauksen
sesta käytöstä,
siirtämisestä ja säilymerkitsemisvelvollisuudesta
tysolosuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät
Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä eI
saa reagoida ongelmajätteen kanssa siten, tarvitse tehdä ongelmajätteen pakkaukseen:
että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa ter1) johon on tehty jonkin muun merkinveydelle tai ympäristölle.
täjärjestelmän mukaiset varoitusmerkinnät
siltä osin kuin merkinnät sisältävät samat
3§
tiedot;
Ongelmajätteen pakkauksen merkinnät
2) jota käytetään yksinomaan jätteen Kuljettamiseen, jos pakkaus on merkitty vaaralJos ongelmajätteellä on jokin jäteasetuksen listen aineiden: kuljettamisesta annettujen
liitteessä 4 luetelluista ominaisuuksista H 1-8, säännösten ja määräysten mukaisesti; eikä
10, II tai 14, on pakkaukseen jäteasetuk3) turvallisuuden kannalta riittävän hyvin
sen 6 §:n 1 momentissa säädettyjen tietojen merkityssä keräyspaikassa säilytettävän onlisäksi merkittävä jätteen pääasiallisia vaaral- gelmajätteen pakkaukseen.
lisia ominaisuuksia aiheuttavat aineet sekä
varoitusmerkit ja niiden nimet samoin kuin
5§
vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat
standardilausekkeet (R- ja S-Iausekkeet) siVoimaantulo
ten kuin niistä on säädetty tai määrätty keTämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikaalilain (744/89) nojalla. Jos jäte ei
1997.
mikuuta
koostumukseltaan ja ominaisuuksiItaan olenHelsingissä 29 päivänä elokuuta 1996

Ympäristöministeri Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister

