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1 Johdanto
Uusi vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva
asetus tuli voimaan 1.2.1999. Asetuksen mukaan toiminta jaetaan käytettävien kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan laajamittaiseen ja
vähäiseen. Laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES). Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä kemikaalilain nojalla annettujen määräysten noudattamista valvoo kunnan kemikaaliviranomainen, joka Oulussa on ympäristölautakunta. Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien osalta valvonta kuuluu paloviranomaiselle. Jos toimipaikalla on kummankin viranomaisen valvontaan kuuluvia kemikaaleja, toimipaikan valvonta hoidetaan yhteistyössä.
Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevan asetuksen mukaan vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavat yritykset
jaetaan kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan edelleen ilmoitusvelvollisiin ja niihin, joiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan viranomaisille. Myös ei-ilmoitusvelvollisten yritysten tulee täyttää yleiset turvallisuusvaatimukset ja niidenkin valvonta kuuluu kunnan kemikaaliviranomaiselle
ja paloviranomaiselle.
Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoitti ympäristölle tai terveydelle
vaarallisia ja palo- tai räjähdysvaarallisia kemikaaleja käyttäviä tai varastoivia yrityksiä vuonna 1991, minkä jälkeen varsinaista yritysten kemikaalivalvontaa on ympäristövirastossa tehty vain ilmoitusten käsittelyn yhteydessä. Lisäksi kemikaaliasioihin on kiinnitetty huomiota muun ympäristövalvonnan, esim. jätehuollon valvonnan yhteydessä. Tehokasta kemikaalivalvontaa on vaikeuttanut se, ettei kemikaaleja käyttävistä tai varastoivista
yrityksistä ole ollut käytettävissä yhtenäistä rekisteriä. Lisäksi ympäristöviraston ja paloviranomaisen välisessä tiedonkulussa on ollut puutteita.
Vuoden 2000 maalis- heinäkuussa kartoitettiin vaarallisia kemikaaleja
käyttäviä tai varastoivia yrityksiä. Tavoitteena oli saada kattava kuva ko.
yrityksistä sekä luoda rekisteri, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää apuna mm. kemikaalivalvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi kartoitettiin sellaisia ilmoitusvelvollisia yrityksiä, jotka eivät olleet ilmoitusta
tehneet.
Selvitykseen otettiin mukaan mm. polttoaineen jakeluasemat, osa konepajoista ja elektroniikka-alan yrityksistä, pesulat sekä suurimmat valokuvaamot ja tavaratalot. Osa kohteista valittiin palolaitoksen arkistoista. Kartoituksesta jätettiin pois Turvatekniikan keskuksen valvontaan kuuluvat yritykset.
Kartoituksen toteutti ja siitä raportoi Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristönsuojelutekniikan koulutusohjelman opiskelija Laura Virtaluoto. Ympäristönsuojelutarkastaja Heini Iinatti Oulun kaupungin ympäristövirastosta ohjasi työtä ja tarkasti raportin sisällön.
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2 Kemikaalivalvonnan tausta
Myrkyllisten ja terveydelle haitallisten aineiden valmistusta, varastointia ja
käsittelyä sääde1tiin aiemmin myrkkylainsäädännön avulla ja valvontaviranomaisina toimivat paikallisella tasolla kunnan terveyslautakunta ja poliisi. Lupaviranomaisina toimivat teknillinen tarkastuslaitos (nyk. TUKES),
lääninhallitus ja kunnan terveyslautakunta. Myrkkylaki korvattiin 1.9.1990
voimaan tulleella kemikaalilailla.
Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien valmistusta, käsittelyä ja varastointia on säädelty mm. palavista nesteistä annetun asetuksen avulla. Ko.
toimintaa ovat valvoneet teknillinen tarkastuslaitos (nyk. TUKES), poliisi- ja
paloviranomaiset sekä maistraatti tai nimismies.
Kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisyyn ei vanhassa lainsäädännössä kiinnitetty riittävästi huomiota.
Ensimmäinen vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia
koskeva asetus tuli kemikaalilain myötä voimaan 1.9.1990 ja samalla kumottiin asetus palavista nesteistä. Asetuksen voimaantulon myötä kunnan
kemikaalivalvontaviranomainen alkoi valvoa ympäristölle ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja ja paloviranomainen jatkoi palo- ja räjähdysvaarallisten
kemikaalien valvontaa. Asetuksen mukaisesti käynnistyi nykyisen kaltainen vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia
koskeva ilmoitusmenettely ja laajamittaista toimintaa koskeva lupamenettely.
Uusi vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskeva
asetus tuli voimaan 1.2.1999. Uudistus johtui suuronnettomuusvaaran
torjuntaa koskevan Seveso II -direktiivin voimaansaattamisesta ja sen yhteydessä tehdyistä muutoksista 1upa- ja ilmoitusjärjestelmään. Muutokset
koskevat lähinnä hallinnollisia asioita, kuten toiminnan laajuuden määrittelyä, tarkastuksia ja turvallisuusjohtamisjärjeste1mää. Muutokset liittyvät
lähinnä laajamittaiseen toimintaan; kunnan kemikaaliviranomaisen ja paloviranomaisen tehtävät säilyivät pääosin ennallaan. ToiminnanhaIjoittaja
tekee edelleen ilmoituksen kaksin kappalein jommal1ekummal1e viranomaiselle ja viranomaiset huolehtivat keskinäisestä tiedonkulusta.

3 Kartoituksen toteutus
Kartoitus toteutettiin kirjekyse1ynä, joka lähetettiin yhteensä 321 toimipaikalle. Kyselylomakkeen lisäksi kirjeeseen liitettiin yleistä tietoa kemikaaliasioista, jotta yrittäjien tietoisuus omista ve1vollisuuksistaan ja kemikaalien
vaaraominaisuuksista paranisi. Koska vastausprosentti jäi ensimmäisen
kirjeen jälkeen melko matalaksi (37 %), lähetettiin 167 vastaamatta jättäneeseen yritykseen vielä uusi kirje, jolloin vastausprosentti nousi noin 80
%:iin. Uutta kirjettä ei lähetetty yrityksiin, joissa kemikaalimäärien voitiin
olettaa olevan vähäisiä; esim. muutaman työntekijän maalausyritykset,
graafisenalan yritykset ja pienet pesu1at.
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Kartoituksessa kysyttiin yrityksissä käytettäviä ja varastoitavia kemikaaleja, niiden vaaraluokitusta sekä kunkin kemikaalin suurinta mahdollista
varastossa ja laitteistossa kerrallaan olevaa määrää. Lisäksi kysyttiin oliko
toimipaikalla aakkosellista luetteloa ja käyttöturvallisuustiedotteita käytetyistä kemikaaleista sekä olennaisia asioita kemikaalien varastoinnista ja
varautumisesta onnettomuustilanteita varten. Kyselylomake on raportin
liitteenä.
Kartoituksen kannalta tärkeimmät tiedot olivat kemikaalien vaaraluokitus
ja suurin mahdollinen määrä toimipaikalla, koska niiden mukaan määräytyy ilmoitusvelvollisuus. Osa vastauksista oli puutteellisia ja niitä jouduttiin
tarkentamaan puhelinsoitoilla tai lähettämällä kysely täydennettäväksi ko.
yrityksiin. Tarvittaessa kemikaalien vaaraluokituksen selvittämisessä käytettiin apuna TietoEnator Oyj:n kemikaalirekisterin tuoterekisteriä (KETUtietokanta), joka sisältää kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.
Kartoituksen yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä lähinnä ilmoitusvelvollisiin yrityksiin. Tarkastettaviksi valittiin suurin osa niistä ilmoitusvelvollisista toimipaikoista, jotka eivät olleet aiemmin tehneet kemikaaliilmoitusta. Lisäksi tarkastettiin niitä, jotka olivat tehneet ilmoituksen paloviranomaiselle, mutta joita ei ollut käsitelty ympäristölautakunnassa. Yhteensä tarkastuksia tehtiin ennen tämän raportin valmistumista 26.

4 Tulokset ja niiden tulkinta
Vastaus saatiin 259 (- 80 %) toimipaikalta. Osa (- 20 kpl) vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli lopettanut toimintansa tai muuttanut eri paikkakunnalle. Lisäksi osa sellaisista yrityksistä, jotka eivät käytä tai varastoi
kemikaaleja tai joiden kemikaalimäärät ovat hyvin vähäisiä, saattoivat jättää vastaamatta, koska kokivat ettei kartoitus koske heitä.

4.1 Kemikaaleja käyttävien tai varastoivien yritysten määrä
Kartoituksen kysymykseen "Käytetäänkö tai varastoidaanko yrityksessänne
terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai palovaarallisia kemikaaleja?"
vastasi myöntävästi noin 81 % toiminnanharjoittajista. Osa kielteisesti
vastanneista oli kuitenkin listannut vaarallisia kemikaaleja vastaukseensa,
joten kaikkiaan 237 (92 %) vastannutta yritystä käytti tai varastoi ko. kemikaaleja.

4.2 Kemikaalien varastointi ja vaaratilanteisiin varautuminen
Kemikaalien varastointia ja vaaratilanteisiin varautumista koskeviin kysymyksiin saatiin vastaus yhteensä 259 toimipaikalta. Kaikki eivät olleet
v5l-stanneet jokaiseen kysymykseen, mistä johtuen kysymyskohtainen vastausprosentti oli 83 - 89.
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Alla olevaan taulukkoon on koottu kartoituksessa kysyttyjä asioita sekä
saatujen vastausten osuudet:

Onko toimipaikalla ajan tasalla olevaa aaldmsellista
kemikaaliluetteloa?
Onko toimipaikalla ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet käytössä olevista kemikaaleista?
Onko kemikaaleille erillistä varastoa?
Onko kemikaalivarastosta yhteyttä yleiseen jätevesiviemäriin?
Onko kemikaalivarastossa erillisilmastointi?
Onko varastoissa ja säilytysastioissa asianmukaiset
varoitusmerkinnät?
Onko kemikaalisäiliöillä valuma-altaat?
Onko onnettomuustilanteita varten saatavilla imeytysainetta?

Kyllä(%)

Ei (%)

50

50

80

20

62
17

38
83

44
83

56
17

32
65

68
35

Valtioneuvoston päätöksen mukainen ajan tasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluettelo käytettävistä kemikaaleista oli puolella yrityksistä. Luettelon
puuttuminen johtui osaksi siitä, että jotkut yritykset pelkästään varastoivat
kemikaaleja, eikä luetteloa silloin edellytetä. Lisäksi luettelo puuttui useilta
sellaisilta yrityksiltä, joilla käytettäviä kemikaaleja oli vain muutamia, eikä
luetteloa siksi katsottu tarpeelliseksi.
Vastanneista 20 % ilmoitti, ettei käyttöturvallisuustiedotteita ollut ainakaan
kaikista käytetyistä ja varastoiduista kemikaaleista. Kemikaalilain mukaan
työpaikalla ei saa käyttää sellaisia kemikaaleja, joista ei ole käytettävissä
käyttöturvallisuustiedotteita tai vastaavia tietoja. Tiedotteiden tulee olla
kaikkien työntekijöiden saatavilla.
Erillinen kemikaalivarasto kaikille kemikaaleille oli lähes kahdella kolmasosalla vastanneista. Useimmilla niistä, joilla erillistä varastoa ei ollut, kemikaaleja oli vain pieniä määriä. Joillakin kemikaaleja oli vain laitteistoihin
mahtuva määrä kerrallaan tai ne hankittiin esim. rakennus- tai maalausalalla suoraan käyttökohteisiin.
Kemikaalivarastosta oli yhteys yleiseen jätevesiviemäriin 17 %:lla vastanneista ja varastossa oli erillisilmastointi noin joka toisella. Kemikaalilain
nojalla annettujen säännösten mukaan kemikaalivarastosta ei saa olla yhteyttä yleiseen jätevesiviemäriin ja varaston ilmastoinnin pitää olla niin tehokas, ettei kemikaalien haju tunkeudu varaston ulkopuolelle. Toiminnanharjoittajien mukaan varastoissa ja säilytysastioissa on asianmukaiset varoitusmerkinnät suurimmalla osalla (83 %) vastanneista.
Noin kahdella kolmasosalla vastanneista toimipaikoista ei ollut valumaaltaita kemikaalisäiliöille. Osalla niistä kemikaaleja oli pieniä määriä ja ne
säilytettiin pienissä astioissa, jolloin vuodon sattuessa vapaaksi pääsevien
kemikaalien määrä on suhteellisen pieni.
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Onnettomuustilanteita varten imeytysainetta on saatavilla 65 %:lla toimipaikoista. Imeytysaine puuttui pääasiassa niiltä toimipaikoilta, joilla kemikaalimäärät olivat pieniä tai kemikaaleja ei ollut ollenkaan. Imeytysaine
puuttui kuitenkin esim. aika monelta autokorjaamolta, joilla kemikaaleja
(mm. jäteöljyä) saattaa olla ajoittain melko suuria määriä. Imeytysaine
puuttui myös joiltakin ilmoitusvelvollisilta yrityksiltä.

4.3 Vastanneiden yritysten luvan- ja ilmoituksenvaraisuus
Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevan asetuksen mukaan toiminta jaetaan kemikaalien määrän ja vaarallisuuden
mukaan laajamittaiseen ja vähäiseen. Laajamittainen toiminta on luvanvaraista ja sitä valvoo Turvatekniikan keskus. Vähäistä teollista käsittelyä tai
varastointia harjoittavat yritykset kuuluvat kunnan viranomaisten valvontaan ja ne jaetaan kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella edelleen ilmoituksenvaraisiin ja niihin, joiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta.
4.3.1 Ilmoitusvelvolliset yritykset
Vastanneista toimipaikoista noin kolmasosa oli ilmoitusvelvollisia. Ilmoitusvelvollisiksi luettiin 74 yksittäistä toimipaikkaa sekä neljä useammasta yksiköstä koostuvaa kokonaisuutta; elektroniikka-alan yritysrypäs ja kolme
oppilaitosta. Yhteensä nämä neljä toiminnallista kokonaisuutta muodostuivat 32 erillisestä kyselyyn vastanneesta yksiköstä.
Ilmoitusvelvollisia yrityksiä olivat mm. jakeluasemat, osa myymälöistä ja
varastoista, suurimmat konepajat ja elektroniikka-alan yritykset, betoni- ja
kivituotetehtaat, uimahallit yms. sekä auto-, kone- ja muiden alojen yritykset, joilla oli polttoainesäiliöitä. Lähes kaikki ilmoitusvelvolliset toimipaikat
kuuluivat sekä ympäristöviraston että palolaitoksen valvontaan, koska
niillä oli sekä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia että palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
Ilmoitusvelvollisista yrityksistä 58 oli tehnyt ilmoituksen ennen kartoitusta
paloviranomaiselle tai ympäristövirastoon. Näistä sekä ympäristölautakunnan että paloviranomaisen käsittelemiä kohteita oli 8. Pelkästään ympäristölautakunnan käsittelemiä kohteita oli 5 ja vastaavasti vain paloviranomaisen käsittelemiä kohteita oli 45.
Ympäristölautakunta oli käsitellyt kohteet 1990-luvun loppupuolella. Pelkästään paloviranomaisen käsittelemistä ilmoituksista noin puolet oli tehty
ennen vuotta 1990 ja puolet sen jälkeen.
Ympäristövirastoon oli tullut ilmoitus joko suoraan toiminnanharjoittajalta
tai paloviranomaisen kautta 32 yritykseltä. Kartoituksen yhteydessä palolaitokselta toimitettiin ympäristövirastoon kaikki palolaitokselle tehtyihin
ilmoituksiin liittyvät tarkastuspöytäkirjat.
Kartoitukseen vastanneista, ilmoitusvelvollisista toiminnanharjoittajista 20
ei ollut aiemmin tehnyt ilmoitusta ympäristövirastoon eikä palolaitokselle.
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4.3.2 Ilmoitusvelvollisuuden rajan alittavat ja luvanvaraiset yritykset
Vastanneesta 259 yrityksestä 147:lla kemikaalimäärät olivat niin vähäisiä,
että niiden toiminta jäi ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Tällaisia yrityksiä olivat mm. lähes kaikki graafisenalan yritykset, auto- ja konealan huoltoliikkeet, useat elektroniikka-alan yritykset, lääkärikeskukset, puu- ja
metallialan yritykset, pesulat sekä useat tavaratalot ja myymälät.
Kartoitukseen vastasi kuusi Turvatekniikan keskuksen valvontaan kuuluvaa yritystä, joista yksi ei ennen kartoitusta ollut TUKESin tiedossa.

5 Tarkastuskäynnit
Kaikki kartoitukseen vastanneet ilmoitusvelvolliset toimipaikat, jotka eivät
olleet tehneet kemikaali-ilmoitusta ennen kartoitusta tarkastetaan. Yhteensä tällaisia kohteita on 20. Osa tarkastuksista tehdään vasta tämän raportin valmistumisen jälkeen. Mikäli toimipaikkojen kemikaalien käsittelyssä
tai varastoinnissa ilmenee puutteita, asia käsitellään syksyn 2000 aikana
kuten kemikaali-ilmoitus ja ympäristölautakunta antaa asiasta päätöksen.
Ympäristölautakunnan päätöksissä annetaan tarvittavat määräykset
puutteiden korjaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Ennen raportin valmistumista tarkastetuista kohteista yksi edellyttää ympäristölautakunnan
käsittelyä.
Pelkästään palolaitoksen tarkastamiin toimipaikkoihin, joilla käytettiin tai
varastoitiin myös ympäristölle ja terveydelle vaarallisia kemikaaleja päätettiin tehdä tarkastuskäynti joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Tarkastamatta päätettiin jättää automaattiasemat sekä muutamat kohteet, joilla
oli pelkästään polttoainetta joko varavoimakonetta tai lämmitystä varten.
Muutama kohde jätettiin toistaiseksi tarkastamatta toimipaikan remontin
tai muuton takia. Ympäristölautakunnan käsittelyssä olleet toimipaikat jätettiin pääsääntöisesti tarkastamatta, koska edelliset käynnit oli tehty parin
kolmen vuoden sisällä.
Heini Iinatti tarkasti ne toimipaikat, jotka olivat tehneet ilmoituksen palolaitokselle ennen vuotta 1990 tai jotka eivät olleet tehneet ilmoitusta ollenkaan. Laura Virtaluoto tarkasti toimipaikat, jotka olivat tehneet ilmoituksen
palolaitokselle 1990-luvulla (mukana myös yksi ympäristölautakunnassa
käsitelty yritys ja yksi, joka ei ole nykyisten säädösten mukaan ilmoitusvelvollinen).
Vastaamatta jättäneiden yritysten joukossa oli palolaitokselle tai ympäristövirastolle ilmoituksen tehneitä sekä sellaisia, joilla kemikaaleja oletettiin
tai tiedettiin olevan suhteellisen suuria määriä. Tällaisille toimipaikoille
otettiin yhteyttä puhelimitse ja tehtiin tarvittaessa tarkastuskäynti.
Yhteensä tarkastuksia tehtiin ennen raportin valmistumista 26 toimipaikalla, joista 6 ei ollut aiemmin tehnyt kemikaali-ilmoitusta. Tarkastetut
kohteet olivat jakeluasemia (10), myymälöitä ja varastoja (7), maaraken-
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nusliikkeitä (2), betonituotetehdas, kylpylä, rengasalan yritys, elektroniikkayritys, oppilaitoksen yksikkö, huolinta- ja ahtausliike sekä linjaautoyritys.
Myyrnälöissä ja varastoissa kemikaaliasiat olivat pääsääntöisesti kunnossa
eikä huomautettavaa juuri löytynyt. Jakeluasemien säiliöissä oli voimassa
olevien säädösten mukaisesti ylitäytön estävä järjestelmä sekä säiliöiden
täytössä vapautuvien höyryjen talteenottojärjestelmä. Lisäksi säiliöiden
polttoainemääriä seurattiin säännöllisesti mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi.
Tarkastuksissa havaittiin puutteita lähinnä käyttöturvallisuustiedotteissa,
kemikaalien luetteloinnissa sekä ohjeistuksessa. Useista kemikaalivarastoista oli yhteys viemäriverkostoon ja kemikaalien leviämisen estävät kynnykset tai kourut puuttuivat. Muutamalta toimipaikalta puuttui imeytysaine. Kahdella toimipaikalla oli myrkylliseksi luokiteltua kemikaalia huonosti
valvottavassa tilassa ja yhdellä toimipaikalla havaittiin saastunut maa-alue.
Tarkastuskäyntejäjatketaan syksyn 2000 aikana.

6 Havainnot
Joidenkin toiminnanharjoittajien suhtautuminen lakisääteisen kemikaalivalvonnan puitteissa tehtyyn kartoitukseen oli yllättävän välinpitämätön tai
kielteinen. Vastausprosentti jäi ensimmäisen kiIjeen lähettämisen jälkeen
varsin alhaiseksi ja muutamat yrittäjät ilmoittivat ettei heillä ollut aikaa
eikä halua vastata kyselyyn. Kaikki toiminnanhaIjoittajat eivät olleet perehtyneet kemikaalien käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön, eivätkä tienneet omia velvollisuuksiaan.
Melko useasta vastauksesta puuttui kemikaalien vaaraluokitus, mistä voidaan päätellä, että kaikki toiminnanharjoittajat eivät ole perehtyneet kemikaalien vaaraominaisuuksiin. Lisäksi osan vastaajista oli vaikea mieltää
mm. kaasuja, maaleja ja polttoaineita kemikaaleiksi.
Kartoituksen yhteydessä tehtyihin tarkastuskäynteihin suhtauduttiin toimipaikoilla pääosin myönteisesti. Joillakin toimipaikoilla kartoitus oli ilmeisesti herättänyt kiinnostusta kemikaaliasioihin ja muutamat toiminnanhaIjoittajat olivat hankkineet esim. käyttöturvallisuustiedotteita ennen tarkastuskäyntiä. Useat olivat sitä mieltä, että kemikaaliasioista on hyvä tiedottaa ajoittain, jotta kemikaalien haittavaikutuksiin muistetaan kiinnittää
huomiota.
Kartoituksessa saadut tiedot perustuvat toiminnanharjoittajien omiin vastauksiin, eivätkä välttämättä pidä täysin paikkaansa kaikkien kysymysten
osalta. Yleisimmät tarkastuksissa havaitut puutteet koskivat käyttöturvallisuustiedotteita ja kemikaalien luettelointia, vaikka niiden piti toiminnanharjoittajien vastausten mukaan olla kunnossa.
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7 Yhteenveto
Oulun kaupungin ympäristövirasto teki kemikaalikartoituksen vuoden
2000 kevään ja kesän aikana. Kartoitus toteutettiin kiIjekyselynä, joka lähetettiin 321 toimipaikkaan. Vastauksia saatiin 259 ja vastausprosentti oli
noin 80. Vastaamatta jättäneisiin yrityksiin, joilla voitiin olettaa olevan
suhteellisen suuria määriä kemikaaleja, otettiin yhteyttä. Kartoituksella
saatua tietoa voidaan pitää luotettavana korkean vastausprosentin ja yhteydenottojen johdosta.
Kartoituksessa kysyttiin käytettävien ja varastoitavien kemikaalien määrää
ja laatua sekä tärkeimpiä varastointiin ja onnettomuustilanteisiin liittyviä
asioita. Tavoitteena oli saada kattava kuva Oulun alueella toimivista kemikaaleja käyttävistä tai varastoivista yrityksistä.
Kartoitukseen otettiin mukaan mm. huoltoasemat, osa konepajoista, elektroniikkayrityksistä ja auto- ja koIjaamoalan yrityksistä sekä suurimmat
tavaratalot ja rautakaupat. Vastanneista yrityksistä 237 (91 %) käytti tai
varastoi terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
Vastanneista yrityksistä 147:lla kemikaalimäärät olivat niin pieniä, ettei
toiminnasta tarvinnut tehdä ilmoitusta. Ilmoitusvelvollisia toiminnanharjoittajia oli 78 ja Turvatekniikan keskuksen valvontaan kuuluvia lupavelvollisia 6. Osa ilmoitusvelvollisista toimipaikoista koostui useammasta yksiköstä, jotka muodostivat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden.
Kartoituksen yhteydessä tehtiin tarkastuskäyntejä lähinnä ilmoitusvelvollisiin yrityksiin. Yhteensä tarkastettiin 26 toimipaikkaa ennen tämän raportin valmistumista. Tarkastuksia tehtiin mm. jakeluasemille, myymälöihin ja
maarakennusliikkeisiin. Tarkastuksissa havaittiin erilaisia puutteita, jotka
kirjattiin toiminnanharjoittajille lähetettyihin muistioihin. Tarkastuksia jatketaan syksyn 2000 aikana.
Kartoituksessa saatujen tietojen perusteella luotiin kemikaalirekisteri, jota
tullaan hyödyntämään kemikaalivalvonnassa sekä ympäristövirastossa että
palolaitoksella. Tiedot tullaan mahdollisesti syöttämään myös myöhemmin
ympäristövirastoon hankittavaan tietojäIjestelmään. Viranomaisten välistä
tiedonkulkua parannetaan ja yhteistyötä kehitetään jatkossakin.
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OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

KEMIKAALIKARTOITUS

~

Yritys ja päiväys

_

Osoite
Vastaaja ja yhteystiedot

_
_

1. Yleiskuvaus toiminnasta

2. Käytetäänkö tai varastoidaanko yrityksessänne terveydelle tai ympäristölle vaarallisia tai palovaarallisia kemikaaleja?
Kyllä 0 Ei 0
3. Onko toimipaikalla ajan tasalla olevaa aakkosellista kemikaaliluetteloa?
Kyllä 0 Ei 0
4. Onko toimipaikalla ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet käytössä olevista kemikaaleista?
Kyllä 0 Ei 0
5. Onko kemikaaleille erillistä varastoa?
Kyllä 0 Ei 0
6. Onko kemikaalivarastosta yhteyttä yleiseen jätevesiviemäriin?
Kyllä 0 Ei 0
7. Onko kemikaalivarastossa erillisilmastointi?
Kyllä 0 Ei 0
8. Onko varastoissa ja säilytysastioissa asianmukaiset varoitusmerkinnät?
Kyllä 0 Ei 0
9. Onko kemikaalisäiliöillä valuma-altaat?
Kyllä 0 Ei 0
10. Onko onnettomuustilanteita varten saatavilla imeytysainetta?
Kyllä 0 Ei 0
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11. Mitä kemikaaleja yrityksessänne käytetään? Vastaa alla olevaan taulukkoon tai
tarvittaessa erillisillä paperilla.
Esitä käytössä olevista kemikaaleista:
Kauppanimi ja käyttötarkoitus, esim. AIV 3 PLUS, säilörehun säilöntäaine
- Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet, esim. C, R34 (löytyvät esim.
käyttöturvallisuustiedotteesta tai kemikaalin pakkauksesta)
Suurin mahdollinen varastossa ja laitteistossa kerrallaan oleva määrä yhteensä, esim. 500 I
- Arvio vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta, esim. 1 t
Kemikaalin tuotenimi ja
kävttötarkoitus

Varoitusmerkit ja
vaaralausekkeet

Suurin
määrä

Kulutus
vuodessa

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
111992
2/1992
3/1992

411992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992

111993
211993
3/1993
4/1993

511993
611993
7/1993

111994
211994
3/1994
1/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
2/1998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998

711998
1/1999
2/1999
3/1999
4/1999

511999
6/1999
1/2000
2/2000
3/2000
4/2000

Elintarvikkeiden myymllJäkohtainen hygieeninen tasoselvitys.
Savustettujen ja hiillostettujen kalojen laatu vähittäismyymälöissä, kesä -92.
Jauhelihan laatu, kesä -92.
Leipomoiden leipien ruokasuola vuonna 1992.
Kalojen elohopeapitoisuus vuonna 1992.
Pizzatäytteetja salaatit / pizzeriat kevät-92.
EIintarvikekuljetusautojen ilman lärnpöliIamittaukset kesällä 1992.
Elintarvikemyymälöiden pakastehuoneiden ilman lärnpötilamittaukset kesällä 1992.
Kasvistenja vihannesten raskasmelallitl992.
Päiväkotien ja koulujen pakastelaitteiden lämpötiJamittaukset syksyllä 1992.
Rottasota, syksy 1993.
Elintarvikkeiden lärnpötilavalvonta.
Lenkki-, nakki- ja leikkelemakkaroiden lisäaineetja myyntipäällysmerkinnätl993.
Kinkkujen lisäainetutkimus 1993.
Suurla10uksien keittojen ja kastikkeiden sekä pakattujen ruokaleipienja kalavaIrnisteiden
ruokasuolatutkimus 1993.
Tuoteturvallisuusprojektit 1993.
Pakkausmerkinnät
Oulun uhanalaisetiajil. Pul1,i1okasvit
Ruokasuola- ja rasvapitoisuus oululaisten koulujen ym. vastaavien laitoskeittiöiden laaliIrkoruoassa
Nikkelin esiintyminen Oulun kaupungin a1a- ja yläasteiden oppilaiden koruissa ym. käyttöesineissä
1994.
Muovin käyttö keskustan ravintoloissa ja ruokapaikoissa Oulussa 1995
Jätehuoltolarkastukset kesällä 1996.
Ympäristöasioiden hoito auto- ja kOljaamoalalla Oulussa 1996.
Ympäristöasioiden hoito rakennusalalla Oulussa 1996.
Otsonimittaukset Nokelassa kesällä 1996.
Harnmashoidossa syntyvien ongelmajätteiden kartoitus Oulussa 1996.
Ympäristöviraston kestävän kehityksen ohjelma 1997.
Rengaskierrätys Oulussa 1996. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito elektroniikka-alalla Oulussa 1997. Selvitys.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen elintarvikemyymllJöissäja ravintoloissa Oulussa 1997.
Graafisen alan valokuvauskemikaalijätteet Oulussa 1997.
Raportti lihaa käsittelevien elintarvikemyymllJöiden hygieniatasosta ja omavalvonnan toteutumisesta
Oulussa 1997.
Oulun kaupunkilinlUaUas. Välituloksia laskentakaudelta 1997.
Tuoteturvallisuuskartoitus 1998.
Toimintolaskenta Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa.
Solariumien käyttöpaikkalarkastus Oulun kaupungin alueella.
Pizzojen suolapiloisuustutkimus ja pizza-aineiden mikrobiologinen laatu.
Markkinavalvontaprojekti 1998. Leikkikentäl.
Kalaprojekti 1998.
Yhteenveto kestävän kehityksen toiminlaohjelman toteutumisesta Oulun kaupunkiorganisaatiossa 1998.
Biojätteen erilliskeräyksen toteutuminen Oulun alueella 1999. Selvitys.
Ympäristöasioiden hoito metalli- ja konepaja-alalla Oulussa 1999. Selvitys.
Peltiseen päällykseen pakattujen säilykkeiden laatu vuonna 1998.
Kasvisten raskasmetallitl999.
Yhteenveto koulujen kestävän kehityksen tuloksista. Kevät 1999.
Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymllJöiden myyntilärnpätilojen valvonta heinäkuussa 1999.
UimallaIIien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jaullelihaprojekti 1999.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

