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LUKIJALLE

Tämä selvitys on tehty kesä-heinäkuussa 1996 Oulun kaupungin ympäristövirastossa ja se liittyy jätehuollon valvontatehtäviin. Selvityksen käytännön toteutuksesta samoin kuin tämän raportin 5/1996 kirjoittamisesta sekä sen sisällöstä
vastaa opiskelija Piritta Pärssinen. Työtä on ohjannut Eeva Heiska ympäristövirastosta.
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JOHDANTO
Oulun kaupungin hammasalan jätehuollon tason kartoitus on jatkoa ympäristöviraston toimialakohtaiselle jätehuoltotyölle. Tämän työn tarkoituksena oli
selvittää hammasalan jätehuollon nykyistä tilaa, jotta hammasalalle saataisiin
yhtenäiset ohjeet jätteiden käsittelystä aiemmin annettujen terveydenhoitoalan
sairaalajätteitä koskevien jätehuolto-ohjeiden mukaisesti. Hammasalalla syntyviä
jätteitä ovat tavalliset yhdyskuntajätteet, ongelmajätteet ja erityisjätteet käsittäen
mm. biologiset ja tartuntavaaralliset jätteet. Selvityksessä keskitytään hammasalan ongelmajätteisiin, joista tyypillisiä ovat amalgaami- ja valokuvauskemikaalijätteet.
Elohopean esiintymiseen ympäristössä on kiinnitetty huomiota jo pitkään sen
mahdollisesti aiheuttamien terveydellisten haittojen vuoksi. Viime vuosina
keskustelua on ajoittain virinnyt hammashoidossa paikka-aineena käytettävän
amalgaamin aiheuttamista mahdollisista terveyshaitoista. Amalgaamin käyttö
uusien täytteiden materiaalina on vähentynyt, mutta vastaanotoilla joudutaan yhä
kiinnittämään huomiota amalgaamin käsittelyyn, sillä vanhojen täytteiden
purkamisessa syntyvä amalgaami on myös ongelmajätettä (Lahermo 1991 :600;
Amalgaamierottimista... 1995:732).
Valokuvauskemikaalit ovat biologisesti huonosti hajoavia ja niillä on myrkkyvaikutus eliöihin. Jotkut kemikaalit läpäisevät puhdistamoiden seulan ja päätyvät vesistöön. Osa näistä aineista on vaarallisia jo pieninäkin pitoisuuksina. Valokuvauskemikaalijätteistä kiinnitettä ja filmimateriaalia on kerätty talteen jo pitemmän ajan,
mutta valokuvakehitettä on saanut päästää viemäriin jätehuoltolain sitä kieltämättä. Vuonna 1994 voimaan tullut jätelaki (1072/93) sen sijaan on luokitellut myös
kehitteet ongelmajätteiksi, joita ei saa laskea viemäriin.
Hammasalan jätehuoltoa ja sen tasoa on selvitetty Suomessa suhteellisen vähän.
Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitos ja Helsingin ympäristökeskus ovat tutkineet vuonna 1994 hammashuollon jätevesien elohopeapitoisuuksia Helsingissä.
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto puolestaan tutki vuosina 1993-1994
hammashuollosta viemäriverkkoon joutuvan elohopean määrää ja sen vähentämismahdollisuuksia. Tähän liittyvät myös Turussa hammasalalle annetut jätehuolto-ohjeet.

JÄTELAKIJAJÄTTEET
Jätelaki (1072/93) ja jäteasetus (1390/93) tulivat voimaan 1.1.1994. Jätelain
avulla pyritään ohjaamaan jätehuoltoa, vähentämään jätteiden syntyä ja
tehostamaan syntyneen jätteen hyötykäyttöä. Jätelaissa jätteellä tarkoitetaan
ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on
velvollinen poistamaan käytöstä. TerveydenhuoltoalaIla syntyvät jätteet luokiteltiin
aiemmin kolmeen pääryhmään: yhdyskuntajätteet, riskijätteet ja ongelmajätteet.
Nykyinen tarkempi luokitus jakaa jätteet 27 pääluokkaan (liite 1), joista osa on
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jaettu edelleen muutamaan alaluokkaan. Alaluokat mukaanlukien jaetaan jätteet
kaikkiaan 44 ryhmään (Monto 1996:33-34).
Yhdyskuntajätteellä tarkoitetaan asumisessa syntyviä ja niille määränsä ja
laatunsa puolesta verrattavissa toiminnoissa syntyviä jätteitä.
Erityisjätteellä tarkoitetaan sellaista jätettä, joka voi aiheuttaa käsittelijälleen tai

ympäristölleen erityistä vaaraa, mutta joka ei kuitenkaan ole ongelmajätettä.
Terveydenhoidon erityisjätteitä eli sairaalajätteitä ovat mm. tartuntavaaralliset,
biologiset, viiltävät ja pistävät jätteet.
Ongelmajätteet ovat sellaisia jätteitä, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa

takia voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle jo
pieninäkin pitoisuuksina. Jätelain mukaan ongelmajätteen tuottajan on huolehdittava jätteen keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä. Ongelmajätettä saa
toimittaa vain ongelmajätteen käsittelyluvan saaneeseen paikkaan tai esimerkiksi
yleiseen ongelmajätteen vastaanottopaikkaan kunnan suostumuksella ja jätehuoltovalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Terveydenhuollon toimipisteissä syntyy tavanomaisia muuallakin yhteiskunnassa
syntyviä ongelmajätteitä, kuten paristoja, akkuja ja loistelamppuja. Lisäksi syntyy
terveydenhuoIlolle ominaisia ongelmajätteitä, mm. käytöstä poistettuja lääkkeitä ja
kemikaaleja. Hammashuollolle tyypillisiä ongelmajätteitä ovat mm. elohopeaa
sisältävät amalgaamijätteet, hampaiden röntgenkuvauksessa syntyvä kiinnite ja
kehite, Iyijyfoliot ja pilalle menneet röntgenkuvat (Suomen Hammaslääkärilehti
1988:860).

ELOHOPEA JA AMALGAAMI

Elohopea

Elohopea on puhtaana hopeanvalkoista, kiiltävää metallia, joka on nestemäistä
normaalilla lämpötila-alueella. Huoneenlämmössä metallisesta elohopeasta muodostuu erittäin myrkyllistä elohopeahöyryä. Elohopea luokitellaan hengitettäessä
myrkylliseksi ja se voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaikutuksia.
Elohopeaa käytetään mm. kloorialkaliteollisuudessa, viljan peittauksessa, hammashoidossa ja monissa teollisissa tuotteissa, kuten loisteputkissa. Eniten
elohopeaa joutuu ilmaan fossiilisten polttoaineiden poltosta, kupari- ja sinkkijalostamoista sekä kloorialkaliteollisuudesta. Maaperässä elohopeakuormitusta
kohdistuu peltomaahan mineraalilannoitteiden, peittausaineiden ja viemärilietteen
levitysten kautta. Tulevaisuudessa suuren uhan mm. pohjavesilIe muodostavat
kaatopaikoille kertyneet elohopeapitoiset jätteet (Verta 1990:5; Lahermo
1991 :601-605).
Väestön pääasiallisin elohopean altistuslähde on kalaravintoon kertynyt metyylielohopea. Muita altistuslähteitä ovat rikkoontuneet elohopealämpömittarit, amalgaamipaikat ja peittausaineet (Alfthan 1992:398). Hengitysilman kautta tulevalla
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elohopealla on merkitystä vain poikkeustapauksissa ja veden mukana saadaan
enintään 5-10 % elohopean saannosta (Lahermo 1991 :607).

Jätevesilietteen elohopeapitoisuus

Asumajätevesilietettä käytettäessä tärkeimpiä ympäristökysymyksiä ovat mm.
(Ahtiainen 1986:29):
- mahdollinen pohjaveden pilaantuminen lietteen levitysalueella ja sen
läheisyydessä (vesilaissa pohjaveden pilaamiskielto);
- pintaveden laadun heikkeneminen; ja
- myrkyllisten aineiden kertyminen ravintoketjuun (mm. raskasmetallit).
Oulussa jätevedet puhdistetaan Oulun kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamossa kemiallisella selkeytysmenetelmällä. Vuonna 1995 jätevesilietettä
kuivatettiin 46 375 m3. Jätevesilietteen kompostointi aloitettiin vuonna 1984 ja nyt
alueella toimii kolme lietteen välivarastointialIasta ja yli 4 hehtaarin kompostikenttä. Valtioneuvoston päätöksen mukaan jätevedenpuhdistamon haltijan on
pidettävä kirjaa mm. lietteen laatua kuvaavista ominaisuuksista (esim.
elohopeapitoisuus), lietteen määrästä ja käsittelystä. Vuotuiset analysointikerrat
määräytyvät puhdistamon koon mukaan perustuen asukasvastinelukuun (Valtioneuvoston päätös 282/1994).
Em. valtioneuvoston päätöksen mukaan puhdistamolietteen elohopeapitoisuus ei
saa ylittää 2,0 mg/kg, jos sitä aiotaan käyttää maanviljelyksessä. Vuoden 1998
alkuun mennessä on pyrittävä saavuttamaan 1,0 mg/kg enimmäispitoisuus.
Kiristyneiden laatutavoitteiden tullessa voimaan noin 40 % Suomen puhdistamoista tuottaa lietettä, joka sisältää liian paljon elohopeaa (Amalgaamierottimista. .. 1995:733).
Ruotsissa ja Tanskassa tehtyjen tutkimusten perusteella arvioidaan jätevesilietteen elohopeasta merkittävän osan olevan peräisin hammaspaikka-amalgaamista (Malm 1993). Ulosteen ja virtsan mukana erittyvän elohopean määräksi on
arvioitu keskimäärin 8,9 mg/vuosi asukasta kohden (Malm 1993). Oulun
kaupungissa viemäriin joutunee tätä kautta elohopeaa noin 1 kg vuodessa.
Oulussa jätevesilietteen elohopeapitoisuudet ovat olleet 1980-luvun lopussa
suurehkot, mutta 1990-luvulla arvot ovat pysyneet keskimäärin 2,0 mg/kg
lähettyvillä (kuva 1). Vuonna 1995 jätevesilietteen elohopeapitoisuudet vaihtelivat
0,7-2,6 mg/kg. Elohopeapitoisuuden vuosikeskiarvo vuonna 1994 oli 1,7 mg/kg
kuiva-ainetta ja vuonna 1995 1,4 mg/kg.
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Kuva 1. Jätevesilietteen elohopeapitoisuudet (mg elohopeaa / kg kuiva-ainetta)
Oulussa vuosina 1985-1995.

Amalgaami

Amalgaami on yleissana, jota käytetään kaikista metallilejeeringeistä, joissa
toisena osapuolena on elohopea. Hammasamalgaami sisältää pääasiassa
hopeaa, tinaa ja jonkin verran kuparia ja sinkkiä sekoitettuna elohopeaan.
Amalgaamia on käytetty hampaiden täyteaineena jo yli 150 vuotta. Amalgaamin
käyttöön on suhtauduttu epäluuloisesti sen käyttämisen alusta asti. 1800-luvulla
elohopean arveltiin aiheuttaneen kuolemantapauksia, mutta selvittämällä tapaukset huolellisesti amalgaami pystyttiin osoittamaan kelvolliseksi hampaiden paikkausmateriaaliksi. Vaikka amalgaami osoitettiinkin suhteellisen turvalliseksi täyteaineeksi, on se kuitenkin kaukana ihanteellisesta. 1-2 % suomalaisista on havaittu allergisiksi elohopealIe ja näistä murto-osa allergisiksi amalgaamipaikoille.
Useimmiten reaktiot ovat lieviä ja häviävät vähitellen amalgaamin kovetuttua. Kuitenkaan amalgaamista aiheutuvaa elohopeamyrkytystä ei voida pitää täysin
mahdottomana (Grans 1988:24; Larmas 1988:11-12).
Perinteinen tapa amalgaamin myynnissä on amalgaamijauheen ja elohopean
myynti pulloissa erikseen. Jauhe ja elohopea annosteIlaan valmistajan ilmoittamassa suhteessa hammaslääkärin vastaanotolla. USA:ssa on ollut yleistä
amalgaamin puristaminen vakiopainoisiksi tableteiksi. Monia valmisteita on myös
saatavana valmiiksi sekoitussäiliöön (kapseliin) elohopean kanssa annosteltuna
(Forsten 1992: 169-197).
Amalgaamijäte sisältää noin 45 % elohopeaa ja 30 % hopeaa sekä pieniä määriä
sinkkiä, kuparia ja tinaa. Elohopea voidaan erottaa amalgaamijätteestä
tislaamalla ja tislausjätteestä on mahdollista erottaa edelleen hopea liuottamalla
(Pönkä ym. 1994: 16). Hammaspaikka-amalgaamin aiheuttamat elohopeapäästöt
viemäriverkkoon Suomessa ovat noin 400-600 kg/vuodessa. Suurin osa (280-420
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kg/vuosi) aiheutuu vanhojen paikkojen poistosta. Uusien paikkojen tekemisestä
aiheutuu noin 85-130 kg päästöt vuodessa (Malm 1993).
Amalgaamijätteitä hammashuollossa ovat:
- elohopeaylimäärä
amalgaamipastajätteet ja amalgaamimuotit
uusien paikkojen valmistuksessa syntyvä amalgaamiylimäärä
poistetut amalgaamipaikat
amalgaamipaikatut poistetut hampaat, amalgaamitäytteiset kruunut ja
sillat
amalgaamierottimen liete ja partikkelit sekä vastaanoton viemäreiden
ja vesilukkojen sakat
tyhjennetyt amalgaamikapselit ja elohopeapullot sekä käytöstä
poistetut erotinsäiliöt
amalgaamia sisältävät tai sen kontaminoimat letkut, putket yms.
amalgaami-instrumenttien puhdistukseen käytetyt tupot, liinat yms.
Runsaasti amalgaamia sisältävät myös käytetyt amalgaamiliinat sekä amalgaamin kontaminoimat puuvilla- ja sellstoffirullat ja -tupot. Tähän ryhmään kuuluvat
myös amalgaami-instrumenttien hoitoon käytetyt tupot, liinat yms. Amalgaamia
voi joutua ympäristöön myös vainajien hampaista hautausmailla ja krematorioista.
Teollisuudessa elohopean käyttöä on pyritty vähentämään, jolloin hammasamalgaamin suhteellinen merkitys elohopeapäästöjen lähteenä on kasvanut.
Ruotsissa on annettu määräys amalgaamin käytön lopettamisesta hammashoidossa kokonaan vuoteen 1997 mennessä. Suomessa pyrkimyksenä on luopua
amalgaamin käytöstä vuoteen 2000 mennessä (Amalgaamierottimista... 1995:
732-733). Siirtyminen elohopeattomien paikka-aineiden käyttöön kuuluu myös Itämeren suojelukomitean suosituksiin (Ympäristöministeriö 1996:65).
Terveyskeskusten täyteaineiden käyttöä on tutkittu (Torppa 1995:956-957)
vuosina 1991 ja 1994. Vuonna 1991 amalgaamia käytettiin yhteensä 28 %:iin
kaikista hammaspaikoista ja vuonna 1994 sen käyttö oli vähentynyt 7 %:iin.
Kaikissa terveyskeskuksissa amalgaamin käyttö täyteaineena on vähentynyt.

Amalgaamierottimet

Hoitotyössä syntyvät amalgaami- ja elohopeajätteet tulee kerätä tehoimuriin
liitettyyn amalgaamierottimeen, jonka toimintaperiaate on esitetty kuvassa 2.
Erottimia on kahta päätyyppiä: sedimentoivia ja sentrifugoivia. Monissa tehoimureissa on vakiovarusteena mekaaniseen laskeutukseen perustuva erotin, joka
ottaa talteen vähintään 75 % siihen tulevasta amalgaamijätteestä.
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Kuva 2. Erotinjärjestelmän periaatekaavio (Paananen & Smeds 1995:liite VI).

Sedimentoivan erottimen toiminta perustuu siihen, että erottimen keräilypurkin
kohdalla viemäri laajenee ja veden virtaus vähenee, jolloin amalgaami laskeutuu
purkin pohjalle. Sentrifugeissa erottelu tapahtuu dynaamisella erottelulingolla,
jossa
nesteestä
eroteIlaan
amalgaamihiukkaset
(Amalgaamierottimet. ..
1993a:978-979). Sentrifugoivat laitteet keräävät talteen vähintään noin 90 %
amalgaamijätteestä. Saatavana on myös amalgaamijätesuodatin.
Erottimien keräyssäiliöiden tilavuudet vaihtelevat 0,15-8,0 litraan. Joihinkin
laitteisiin voidaan kytkeä 2 tai 3 erotinyksikköä sarjaan, jolloin erottimen
tehokkuus paranee. Erottimet voidaan asentaa mm. hoitokoneen viereen,
kellaritilaan tai kaapistoon. Erottimeen kerääntyvän jätteen määrää pitää
tarkkailla ja amalgaaminkeräilykasetti tai -purkki tulee vaihtaa tarpeeksi usein
(Kottonen 1991: 11 01). Erottimien tehokkuuksia voidaan testata ruotsalaisella,
saksalaisella tai tanskalaisella menetelmällä (Kottonen 1995:976).
Ympäristöministeriön vuonna 1988 antaman suosituksen mukaan kaikissa
tehoimurilaitteissa tulisi olla erotin. Vesi- ja ympäristöhallituksen selvityksessä
todetaan, että elohopean joutumista ympäristöön voidaan vähentää rajoittamalla
päästöjä hammaslääkäreiden vastaanotoilta amalgaamierottimien avulla,
tehostetulla jätteiden talteenotolla sekä vähentämällä amalgaamin käyttöä. Myös
tehokkaampien erottimien käyttöönotolla ja hoitamalla erottimet hyvin saadaan
päästöjä pienenemään (Amalgaamierottimet...1993b:976). Arvioidaan, että jos
kaikilla vastaanotoilla olisi erottimet, vähenisivät elohopeapäästöt viemäriin noin
70-80 %. Maaliskuussa 1995 ympäristöministeriöstä lähti lausuntokierrokselle
esitys valtioneuvoston päätökseksi hammashoidon amalgaamipitoisten jätevesien
ja jätteiden käsittelystä (liite 2). Ehdotuksen mukaan erottimet tulevat
vastaanotoille pakollisiksi ja niiden erotustehokkuuden tulee olla vähintään 95 %
(Amalgaamierottimista... 1995:733; Viranomaisohjeet. .. 1995: 1306).
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MUOVIPAIKKA-AINEET

Muovipaikka-aineet ovat olleet markkinoilla noin 30 vuotta. Metallipaikkoihin
verrattuna ne mm. kuluvat nopeammin, saattavat muuttaa väriä ja kutistua.
Muovipaikka-aineet sisältävät kohtalaisen vahvoja allergeenejä ja voivat olla jopa
allergeenisempiä kuin esim. amalgaamipaikat (Nordling 1988:36). Useissa tämän
päivän yhdistelmämuovivalmisteissa muoviosa on BIS-GMA:n ja sen muunnelmien ja TEGDMA:n seos. Toisena päävaihtoehtona on uretaanimuovi. Yhdistelmämuovien allergeenisiksi luokiteltuja yhdisteitä ovat mm. BISGMA, TEGDMA,
N-dimetyyli-p-toluidiini ja metyylidiklooribentseenisulfonaatti. Yhdistelmämuovien
hajoamistuotteena syntyy formaldehydiä, joka yhtyessään veteen muodostaa formaliinia. Joissain tapauksissa muovipaikan kiinnittämiseen käytetään happosyövytystä, johon käytetään tavallisesti fosforihappoa (30-50 % väkevyys)
(Forsten 1992:11 0-136). Muovipaikka-aineita käsiteltäessä tulee noudattaa
käyttöturvallisuusohjeita, joissa ilmoitetaan myös jätteeksi jäävän paikka-aineen
käsittelystä.

RÖNTGEN- JA VALOKUVAUSTOIMINNALLE OMINAINEN JÄTE

Röntgen- ja valokuvaustoiminnassa syntyy ns. tavallisen jätteen (esim. muovi,
paperi) lisäksi kehite-, kiinnite- ja filmijätettä. Jäteasetuksen (1390/93) mukaan
valokuvauskemikaalit kuuluvat ongelmajätteisiin, joita ei saa päästää viemäriin.
Valokuvauskemikaaleja voi päästä ympäristöön laitteiden ylijuoksuista, jätevesien
kautta, liuospullojen pohjilta, haihtumalla prosesseissa ja kuvien tuhoutumisen
myötä.
Kiinniteliuokset ovat lievästi happamia tiosulfaattiliuoksia. Ne sisältävät säilöntäaineina mm. natriumsulfaattia. Lisäksi ne voivat sisältää kaliumaluminiumsulfaattia kovettajana ja ne on puskuroitu boorihapolla. Kiinnitteeseen liukenee
myös hopeaa kuvien teon yhteydessä (Fredriksson ym. 1994:54, 76).
Valokuvauskiinnitettä kerätään jo hyvin talteen, sillä sen sisältämä hopea voidaan
hyödyntää. Tämän taustalla on sen kannattavuus liiketaloudellisesti eivätkä
pelkät ympäristönsuojelulliset seikat (Punkari 1995:63).
Kehitteiden tehoaineet toimivat emäksisissä olosuhteissa, jotka saadaan aikaan
natriumhydroksidilla tai kaliumhydroksidilla. Varsinaisina kehittävinä aineina
käytetään mm. hydrokinonia, p-metyyliaminofenolia ja fenidonia. Valokuvakehitteen sisältämä hydrokinoni on luokiteltu terveydelle haitalliseksi nieltynä ja
hengitettynä. Kehitteistä osa on pieninäkin annoksina kaloille tappavia. Värikehitteet sisältävät edellä mainittujen lisäksi väritekijöitä, säilöntäaineita ja liuottimia (Fredriksson 1994:74). Liitteessä 3. on esitetty muutaman kaupallisen kehitteen ja kiinnitteen sisältämät tehoaineet ja kemikaalilain mukainen luokitustieto.

JO

ONGELMAJÄTESELVITYKSEN TOTEUTUS JA TULOKSET OULUSSA

Ympäristövirasto teki hammasalan ongelmajätehuollon kartoituksen kesäkuussa
1996. Kartoituksessa oli mukana 30 oululaista yksityistä hammaslääkäriä ja
hammaslääkärikeskusta, Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä Oulun
yliopiston hammaslääketieteen laitos. Yhteensä näissä on 225 hoitoyksikköä,
joista yksityisillä hammaslääkäreillä tai -keskuksilla on 45 hoitoyksikköä, sosiaalija terveystoimella 45 ja yliopiston hammaslääketieteen laitoksella 135.
Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella hammashoito on opetustoimintaa ja hoitotoimenpiteiden määrä on vähäistä hoitoyksiköiden suuresta
lukumäärästä huolimatta. Kaikissa hoitoyksiköissä ei ole amalgaamierotinta,
mutta suurin osa hammaslääketieteen laitoksen hoitotoimenpiteistä tehdään
niissä yksiköissä, joissa on erotin. Hammaslääketieteen laitos ei ole mukana
seuraavassa tulosten tarkastelussa, koska sen toiminta poikkeaa normaalista
potilasvastaanottotoiminnasta hoitoyksikköä kohti tulevan vähäisen potilasmäärän takia.
Kaikille vastaanotoille lähetettiin kirjallinen kysely (liite 4), minkä jälkeen tehtiin
tarkastuskäynti 27:lIe vastaanotolle. Käynnin aikana tarkennettiin ja täsmennettiin
hoitoyksiköiden antamia vastauksia.
Seuraavassa tulosten tarkastelussa on mukana 90 yksityistä ja kunnallista
oululaista hammasalan hoitoyksikköä.

Amalgaamiselvitys

Kyselyyn osallistuneista 90 hoitoyksiköstä 33 yksikköä (37 %) käyttää amalgaamia hampaiden paikkaamisessa. Näistä 13 hoitoyksikköä tekee yli 100
amalgaamipaikkaa vuodessa. Yhteensä amalgaamipaikkoja arvioitiin tehtävän
noin 4700 kpl vuodessa. Lähes kaikilla vastaanotoilla niiden teko oli kuitenkin
vähentynyt ja suurin osa vastaanotoista tekee vuosittain vähemmän kuin 100
amalgaamipaikkaa.
Amalgaamipaikkoja tehdään usein silloin, kun muita täyteaineita ei voida käyttää.
Poistettujen amalgaamipaikkojen määrän arviointi on mahdotonta, sillä useimmissa hoitoyksiköissä ei ollut tarkkaa kirjanpitoa tehdyistä toimenpiteistä. Monissa hoitoyksiköissä vanhojen amalgaamipaikkojen poisto nousi yli 1000 kappaleeseen vuodessa. Yksityiset hammaslääkärit ja hammaslääkärikeskukset arvioivat
amalgaamipaikkojen poistoja tulevan vuodessa yhteensä noin 24 000 kappaletta.
Kaikki Oulun hammashoitoyksiköt huomioon ottaen poistettujen amalgaamipaikkojen lukumäärä lienee 40 000-50 000.
Amalgaamin vuosittaisen ostomäärän arvioitiin olevan Oulussa noin 6,5 kg
vuodessa. Tämä on kuitenkin epätarkka luku, sillä suurella osalla vastaanottoja
amalgaamia ei ole ostettu moneen vuoteen, vaan mahdollisiin amalgaamipaikkauksiin käytetään aiemmin ostettuja eriä.

II

Amalgaamierotintilanne Oulussa koskien kaikkia 90 hoitoyksikköä:
Amalgaamin erottaminen
tehoimuriIta
amalgaamierotin
vain mekaaninen suodatin
ei amalgaamin erotusta

Hoitoyksiköt

77 kpl = 85,5%
8 kpl = 8,9 %
5 koi = 5,6 %

Amalgaamierottimen koon vaihtelu niillä 77 hoitoyksiköllä, joilla oli erotin:
Erottimen tilavuus

Erottimen omaavat
hoitoyksiköt
tilavuus <1 I
8 kpl = 10,4 %
tilavuus ~1 I
63 kpl = 81,8 %
tilavuus ei tiedossa
6 koi = 7,8 %

Valtaosalla hoitoyksiköistä erotin oli kooltaan yhden litran suuruinen tai sitä
suurempi. Kuudessa hoitoyksikössä (8 %) käyttöhenkilökunta ei tiennyt erottimen
tilavuutta; erotinlaitteiston huollosta ja toiminnasta vastaa näissä yksiköissä
ulkopuolinen huoltomies.
Erottimen tai suodattimen omaavista 85 hoitoyksiköstä 4 yksikköä tyhjentää
erottimen tiheämmin kuin 3 kertaa vuodessa ja 58 yksiköllä tyhjennys tapahtuu
1-2 kertaa vuodessa. Peräti 23:ssa hoitoyksikössä henkilökunta ei tiedä amalgaamierottimensa tai -suodattimensa tyhjennysväliä, sillä tyhjennyksistä huolehtii
ulkopuolinen huoltomies.
Amalgaamijätettä kertyy erottimiin vastausten mukaan yhteensä noin 41 kg
vuodessa. Amalgaamijätteen määrä on vastaajien arvio erottimeen kertyneestä
jätteestä. Suurin osa ei osannut sanoa tarkkaan kertyneen jätteen määrää, sillä
vain noin kolmasosalla vastaanotoista pidettiin kirjanpitoa ongelmajätteistä.
Yli puolet vastaanotoista toimittaa vähintään kerran vuodessa amalgaamijätteen
pois vastaanotolta. Amalgaamijäte kulkeutuu suurimmalla osalla vastaanotoista
ongelmajätteenä asianmukaisen luvan omaavalIe vastaanottajalle. Kyselyssä
mukana olleista 30 vastaanotosta viidellä vastaanotolla henkilökunta ei tiennyt,
mihin amalgaamijäte kulkeutui, koska erotinlaitteiston huoltomies vei sen
mukanaan. Monilla vastaanotoilla on tapana varastoida amalgaamijätettä
toimipaikassaan jopa useita vuosia.
Ongelmajätteistä vastuussa olevaa henkilöä ei ollut nimetty kuin harvalla
vastaanotoista (alle 10 %). Lähes poikkeuksetta kyselyyn vastannut arveli
olevansa ongelmajätteistä vastuussa oleva henkilö, mutta yleensä asiaan ei oltu
kiinnitetty huomiota, vaikka vastaanotoilla syntyykin suuret määrät ongelmajätteitä. Samoin erottimien hoidolle ei yleensä ollut määrättyä vastuuhenkilöä,
joka olisi tiennyt erottimen merkin, tyhjennysvälin ja syntyneen jätteen määrän.
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Amalgaamipaikan arvioidaan painavan 1-2 grammaa. Vanhojen amalgaamipaikkojen poistossa syntyy Oulussa laskennallisesti 60-75 kilogrammaa amalgaamijätettä vuosittain. Kun erottimiin arvioidaan joutuvan noin 41 kg amalgaamijätettä vuodessa, loput 20-35 kg joutuu viemäristöön, roskiin tai on varastoituna
vastaanotoilla. Elohopeaksi laskettuna 20-35 kg amalgaamijätettä vastaa 8-14
kg:n elohopeakuormaa.
Oulun jätevesilietteeseen kulkeutuu jätevedenpuhdistamon teettämien analyysien
mukaan elohopeaa 10-20 kg vuodessa.

Valokuvauskemikaaliselvitys

Valokuvauskemikaalijätteiden kohdalla tilanne oli vastaanotoilla suurimmaksi
osaksi kohtalaisen hyvä. Kiinnitteitä oli useilla vastaanotoilla kerätty jo pitemmän
aikaa ja kehitteitäkin oli alettu kerätä. Muutamassa paikassa, jossa kemikaalien
määrä oli vähäinen, kehitteet ja kiinnitteet kaadettiin yhä suoraan viemäristöön.
Kyselyssä mukana olleissa hoitoyksiköissä kehitteitä oli vuoden aikana kerätty
yhteensä noin 270 I ja kiinnitteitä noin 280 1. Filmejä ja Iyijyfolioita kerättiin myös
joissakin paikoissa. Ongelmajätteiksi luokitellut valokuvauskemikaalit päätyvät
yleensä samalle vastaanottajalle kuin amalgaamijäte.

ONGELMAJÄTETILANNE TARKASTUSTEN PERUSTEELLA - YHTEENVETO

Kyselyn lähettämisen jälkeen tehtiin tarkastuksia 27 hammaslääkärin vastaanotolla. Tarkastusten perusteella voitiin todeta, että monissa paikoissa oli amalgaamipaikkojen tekemisestä luovuttu jo 1980-luvun lopussa tai 1990-luvun alussa. Myös vanhojen amalgaamipaikkojen poistaminen oli vähenemässä. Täten
monissa paikoissa ei amalgaamia tai elohopeaa oltukaan ostettu vuosiin ja
vuosittaista ostomäärää ei pystytty arvioimaan. Myös tehtyjen ja poistettujen
amalgaamipaikkojen määrän arvioiminen tuotti vaikeuksia monilla vastaanotoilla,
sillä vastaanotoilla ei ole tarkkaa kirjanpitoa eri toimenpiteistä. Vain yhdestä
hoitoyksiköstä saatiin selvitys tehdyistä toimenpiteistä vuoden aikana.
Amalgaamierottimia koskevien tietojen hankkiminen oli hankalaa, sillä erottimista
osa oli 1980-luvun puolella hankittuja eikä niiden merkkejä muistettu. Osalla taas
oli koneeseen sisäänrakennettu suodatinsysteemi, jonka merkkiä ei tiedetty.
Amalgaamierottimista suurin osa oli laskeutukseen perustuvia erottimia, joiden
suodatuskyky on noin 91 %. Erottimiin kertyneen amalgaamijätteen määrään
tulee suhtautua varoen, sillä se perustuu epätarkkoihin arviointeihin. Lisäksi
osalla vastaanotoista oli varastossa yli vuoden amalgaamijätekertymät, joista ei
pystytty arvioimaan tarkasti viimeisen vuoden jätemäärää. Joissakin paikoissa
erottimen tyhjennyksestä huolehti huoltomies, joka myös kuljetti syntyneen jätteen
mukanaan. Näissä tapauksissa jätteen määrää ei tiedetty.
Amalgaamijälteen toimittamisen tiheys vastaanotoilta ongelmajätelaitokseen tai
jätteen hyödyntäjille vaihteli melko paljon. Joissakin paikoissa amalgaamia
kerättiin varastoon kauankin, joissakin sitä toimitettiin säännöllisesti eteenpäin.
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Näin amalgaamia saatettiin varastoida jopa vuosia vastaanotolla vastoin Oulun
kaupungin yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Varastointipaikka oli usein hoitopisteen
kanssa samassa tilassa.
Amalgaamijätteiksi miellettiin yleensä amalgaamierottimen liete, poistetut amalgaamipaikat ja amalgaamipaikatut hampaat. Amalgaamin kontaminoimia tuppoja,
letkuja yms. ei yleensä kerätty erikseen, vaan nämä menivät tavallisen jätteen
mukana kaatopaikoille. Valokuvauskemikaalijätettä toimitettiin yleensä kerran
vuodessa eteenpäin, mikä koettiin ilmeisesti helpompana kuin amalgaamijätteen
kuljettaminen. Valokuvauskemikaaleja tosin myös syntyy vuodessa huomattavasti
suurempia määriä.
Kyselyn ja tarkastusten perusteella havaittiin hammasalan jätehuollon tasossa
suurta vaihtelua. Selvityksessä ilmeni myös alalla oleva tiedon puute ja epävarmuus koko amalgaamin käytön kohtalosta. Monet odottivat päätöstä amalgaamin
käytön lopettamisesta Suomessa sekä erottimien pakollisuudesta vastaanotoilla.
Amalgaamierottimen hankkiminen on kallista, eivätkä kaikki hammaslääkärit
halua vielä ostaa tai vaihtaa erotinta, kun päätöstä erottimien tehokkuusvaatimuksista ei ole vielä tehty.
Monet hoitoyksiköt eivät tunne jätelainsäädäntöä eikä Oulun kaupungin
jätehuoltomääräyksiä. Kaatopaikalle tai viemäristöön ja sitä kautta vesistöihin
joutuvaa amalgaamia ja elohopeaa ei mielletä ympäristölle vaaralliseksi aineeksi.
Usein tarkastusten yhteydessä viilattiinkin keskusteluun hammaspaikkaamalgaamin liukenemisen aiheuttamiin terveyshaittoihin ihmisille, josta tässä
selvityksessä ei kuitenkaan ole kyse.
Yhtenä seikkana tarkastusten yhteydessä otettiin esille muovipaikka-aineiden
aiheuttamat mahdolliset ympäristöhaitat. Muovipaikka-aineiden tiedetään sisältävän monia eri kemikaaleja, joista suurin osa on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle haitallisiksi tai ärsyttäviksi. Muovipaikka-aineita käsiteltäessä tuleekin noudattaa käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita. Lähes kaikissa niissä kielletään
paikka-aineen päästäminen kovettamattomana tai laimentamattomana viemäriin
tai yhdyskuntajätteiden sekaan. Osa on luokiteltu ongelmajätteeksi, joka tulee
toimittaa ongelmajätelaitokseen.

TOIMENPITEITÄ HAMMASALAN JÄTEHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI

Hammashuollon jätevesien haitallisten aineiden pitoisuuksien mittaaminen on
hankalaa ja kallista. Näin ollen jätehuollon ja sen valvonnan kannalta on
järkevämpää antaa ohjeet ja ne määräykset, jotka amalgaamin erotinlaitteiden tulee täyttää. Mm. Hollannissa, Norjassa ja Saksassa katsotaan, että 95 %:n suodatuskyvyn omaava erotin täyttää jätevesilietteen hyötykäytön kannalta riittävän
erotuskyvyn. Tämä tehokkuus on vaatimuksena myös ympäristöministeriön päätösehdotuksessa valtioneuvostolle amalgaamierottimien tehokkuudeksi Suomes-

sa.
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Erottimien tehokkuuden lisäksi tulee hammasalan jätehuolIossa ottaa huomioon
myös muita ongelmajätehuoltoon liittyviä seikkoja. Tällä hetkellä hammasalan
vastaanotoilla edellytetään mm. seuraavia toimenpiteitä:
- hoitoyksiköissä tulee olla riittävän erotuskyvyn omaavat amalgaamierottimet
amalgaamierotin on tarkastettava ja tyhjennettävä tarpeeksi usein
amalgaamierottimen toiminnan varmistamiseksi tulee nimetä sen
huollosta vastuullinen henkilö, joka pitää kirjaa tehdyistä tarkastuksista, huolloista ja erottimen tyhjentämisestä (liite 5)
amalgaamijätettä ei saa varastoida työtiloissa tai lämpölähteen
lähellä
amalgaamijätteen lisäksi myös muu elohopeapitoinen jäte on toimitettava vähintään kerran vuodessa asianmukaisen keräily- ja käsittelyluvan omaavaan laitokseen
valokuvauskemikaalit tulee kerätä omiin keräyssäiliöihinsä ja ne, samoin kuin myös filmi- ja Iyijyfoliojäte ja muu ongelmajäte, tulee toimittaa asianmukaisen luvan omaavaan keräily- tai käsittelylaitokseen
vähintään kerran vuodessa
vastaanotoilla on pidettävä ongelmajätekirjanpitoa, josta käy ilmi
ongelmajätteen määrä, laatu ja se, milloin ja mihin jäte on kuljetettu
(liitteet 6 ja 7)
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JÄTELUOKITUS
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.

Sekajäte
Hyödyntämiskelpoinen pahvi ja kartonki
Hyödyntämiskelpoinen paperi (ei tietosuojattava)
Tietosuojattu paperi
Muu tietosuojattava jäte kuin paperi
Lasi
Ruokajäte
Ulkoalueiden hoidosta syntyvä eloperäinen jäte
Hyödyntämiskelpoinen muovi
Nestepakkauskartongit
Tekstiilit
Käytöstä poistuneet koneet ja laitteet (metalliromut)
Röntgen- ja valokuvaustoiminnalle ominainen jäte
13.1.
Kehitteet
13.2.
Kiinnitteet
13.3.
Filmijäte
Kemikaalijäte
14.1.
Epäorgaaniset suolajätteet
14.2.
Orgaaniset suolat
14.3.
Hapot ja niiden väkevät Iiuokset
14.4.
Emäksetja niiden väkevät Iiuokset
14.5.
Orgaaniset Iiuotlimet ja Iiuotinseokset
14.6.
Muut laboratoriokemikaalit
14.7.
Pesuainejätteet
Loisteputket ja -lamput, elohopealamput
Paristotja akut, lyijyjäte
16.1.
Paristot (ei-Iadattavat voimanlähteet)
16.2. Akut (ladattavat voimanlähteet)
16.3.
Muu lyijyä sisältävä jäte kuin akut
Amalgaami, muu elohopeajäte
17.1. Amalgaami
17.2.
Muu elohopeajäte
Jäteöljyt ja öljyä sisältävä jäte
18.1. Jäteöljyt
18.2.
Öljyä sisältävä jäte
18.3.
Öljynerotuskaivojäte
Lääkejäte
Ei-tunnistettava biologinen jäte
Tunnistettava biologinen (eettinen) jäte
Tartuntavaarallinen jäte (rutto, pernarutto, hemorragiset kuumeet, tunnistamaton)
22.1. Tartuntavaarallinen viiltävä ja pistävä jäte
22.2. Tartuntavaarallinen biologinen jäte
22.3. Muu tartuntavaarallinen jäte
Viiltävä ja pistävä jäte
Radioaktiivinen jäte
Tuhkat
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26.

27.

25.1. Pohjatuhkat
25.2. Lentotuhkat
Rasvan- ja hiekanerotuskaivojäte
26.1. Rasvanerotuskaivojäte
26.2. Hiekanerotuskaivojäte
Rakennusjäte

Lähde: Monta M. (1996) Terveydenhuollon jäteseuranta, Suomen Kuntaliitto.
Helsinki.

Liite 2.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN EHDOTUS VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI
HAMMASHOIDON AMALGAAMI-PITOISTEN JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN
KÄSITTELYSTÄ

1. Amalgaamierottimet määrätään pakollisiksi hammaslääkäreiden vastaanotolla.
Käytettävän erottimen on suodatettava 95 % amalgaamista. Vanhojen
hammasyksiköiden erotlimien on läpäistävä saksalainen, ruotsalainen tai
tanskalainen testi, uusien yksiköiden erottimien on puolestaan läpäistävä
saksalainen tai tanskalainen testi.
Erotin on asennettava tehoimun ilmanpoiston jälkeen, jotta se toimii, kuten pitäisi.
Tyhjennys on järjestettävä riittävän usein, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa,
paitsi jos laite on varustettu täyttymisen ilmaisevalla automaattisella
hälytyslaitteella. Työpaikalle on määrättävä amalgaamijätehuollon vastuuhenkilö
ja erottimen testitodistuksen on oltava toimipaikalla valvontaviranomaisen
tarkastusta varten.
2. Hammaslääkärien ei tarvitse hakea erillistä vesioikeuden
elohopeapitoisten jätteiden päästämiseksi viemärivesistöihin.
3. Vastaanotolla on pidettävä kirjanpitoa amalgaamijätteiden
toimittamisesta käsiteltäväksi.

Lähde: Amalgaamierottimista
Hammaslääkärilehti 13, 734.
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VALOKUVAUSKEMIKAALIEN KOOSTUMUS- JA LUOKITUSTIETOJA

KEHITTEITÄ, 5 eri kauppanimeä

Refinal
TeilA

RefinalM
Teil B

Neutol

Neutol
liq. ne

Hydrokinoni
Xn R20/22 R43

X

X

X

1-fenyyli-3-pyratsoIidoni Xn R22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EDTA

X

Natriumsulfiitti

X

Kaliumsulfiitti
Booraksi

X

Kaliumbromidi

X

Natriumfosfaatti

X

Kaliumkarbonaatti
Xn R22 R36

Rodinal

p-aminofenoli
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X

Kaliumhydroksidi
C R35

X

LUOKITTELU
kehitteelle

Xn
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KIINNITTEITÄ, 1 kauppanimi

Agefix
Natriumdisulfiitti 1-5%
Ammoniumtiosulfaatti
Boorihappo
Natriumasetaatti

Xi R36/37

Xi
ärsyttävä

Xi
ärsyttävä
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Oulun kaupunki
Ympäristövirasto

OULUSSA SYNTYVÄN
MÄÄRÄN KARTOITUS

29.05.1996

AMALGAAMI-

JA

VALOKUVAUSKEMIKAALlJÄTTEEN

Oulun kaupungin ympäristövirasto kartoittaa Oulussa sijaitsevan
hammaslääkäritoiminnan
piirissä
syntyvän
amalgaamija
valokuvauskemikaalijätteen määrää. Samalla kartoitetaan hammasalan
jätehuollon yleistä tasoa Oulussa.
Tämä kysely on jatkoa ympäristöviraston antamille jätehuolto-ohjeille
terveydenhuollossa syntyvästä erityisjätteestä eli ns. sairaalajätteestä.
Ympäristövirastosta tullaan kiertämään kesäkuun alkupuolella eri
hammasalan toimipaikoissa, joten toivomme Teidän täyttävän jo
etukäteen oheisen kyselyn. Kysely palautetaan ympäristöviraston
edustajalle tämän käydessä toimipaikassanne.
Lisätietoja: Oulun kaupungin ympäristövirasto
Piritta Pärssinen
Harjoittelija
3144467

Eeva Heiska
vs. ympäristönsuojelutarkastaja
3144464
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OULUSSA SYNTYVÄN AMALGAAMI- JA VALOKUVAUSKEMIKAALlJÄTTEEN MÄÄRÄN
KARTOITUS

Toiminimi:
Osoite:

Yhteyshenkilö:
Puhelin:

1. Käytättekö hampaiden paikkaamiseen amalgaamia?

D

Kyllä

DEi
2. Jos käytätte, niin ilmoittakaa amalgaamin vuosittainen ostomääränne.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ glvuosi
3. Arvioikaa vuosittain tekemienne amalgaamipaikkojen määrä.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ kpl/vuosi
4. Arvioikaa vuosittain poistamienne amalgaamipaikkojen määrä.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ kpllvuosi
5. Kuinka monta hoitoyksikköä käytössänne on?
_ _ _ _ _ _ _ _ kpl
6. Onko käytössänne amalgaamierotinta?

D

Kyllä,

DEi

kpl
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7. Erottimen!erottimien merkki, valmistusvuosi ja myyjä:

1.

_

2.

_

3.

_

4.

_

5.

6.

_

_

8. Arvioikaa erottimeen!eroUimiin kertyvän amalgaamijätteen kokonaismäärä
vuodessa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ g!vuosi

9. Mitä röntgen- ja valokuvaustoiminnalle ominaisia jätteitä Teillä kertyy vuodessa?

~

Kehitteet
Kiinnitteet
Filmit
Muuta, mitä?

10. Oletteko pitäneet ongelmajätekirjaa?

n Kyllä
DEi

_

rMil

MALLI

Oulun kaupunki
~ Ympäristövirasto
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AMALGAAMIEROTTIMEN TARKKAILUPÄIVÄKIRJA
yRITYS:

Päiväys

_

Huoltotoimenpidel
tyhjennys

Suorittaja

Määrä (g)

Kuljettaja ja toimituspaikka

~

'0

MALLI

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto

Liite 6

VALOKUVAUSKEMIKAALlJÄTTEIDEN KIRJANPITO
YRITYS:

Päiväys

_

Jätelaji

Määrä

Kuljettaja ja toimituspaikka

Huomautukset

Iiil

MALLI

Oulun kaupunki
~ Ympäristövirasto
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ONGELMAJÄTEKIRJANPITO
yRITYS:

Ongelmajätteen laatu ja nimi

_

Määrä

Kuljettaja ja toimiluspaikka

Noulopäivä

