YMPÄRISTÖASIOIDEN TOTEUTUS
AUTO· JA KORJAAMOALAN YRITYKSISSÄ
OULUSSA 2003
SELVITYS

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO
RAPORTTI 7/2003

22.9.2003

SISÄLLYS

1. JOHDANTO

1

2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET

2

3. SELVITYKSEN TOTEUTUS

3

4. KJ RJALLlSEN KYSELYN TULOKSET
4.1. Jätehuolto
4.2. Kemikaalit.
4.3. Jätevedet ja viemäröinti
4.4. Ympäristöasioiden hallinta

4
4
5
5
6

5. TARKASTUSKÄyNNIT

7

6. JOHTOPÄÄTÖKSET

8

Uitteet

1. JOHDANTO
Oulun kaupungin ympäristövirasto toteuttaa yritysten ja toiminnanharjoittajien jätehuollon ja ympäristöasioiden valvontaa toimialakohtaisin selvityksin. Vuosittain tehdään 1 - 3
eri aloja koskevaa selvitystä. Toimialan valintaan vaikuttavat mm. muutokset toimialaan
liittyvissä ympäristösäädöksissä sekä alan ympäristöasioiden hoidossa yleisesti havaitut puutteet.
Ympäristövirasto selvitti huhti-kesäkuussa 2003 ympäristökäytäntöjä oululaisissa autoalan yrityksissä. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää yritysten ympäristön hoidon tasoa
ja jakaa tietoa toiminnanharjoittajia koskevista velvoitteista. Toiminnanharjoittajille huhtikuussa lähetetyllä kyselyllä selvitettiin yritysten käytäntöjä mm. jätehuolIossa, kemikaalien käsittelyssä ja erotinkaivojen hoitamisessa sekä samalla pyrittiin kiinnittämään
yrittäjien huomiota parempaan ympäristöasioiden hoitamiseen. Touko-kesäkuussa tehtiin tarkastuskäyntejä osaan kartoituksessa mukana olleista yrityksistä.
Vuoden 2003 selvityksen käytännön toteutuksesta ja tämän raportin tekstistä vastasi
ympäristötarkastaja Arto Häyrynen. Työtä ovat ohjanneet ja raportin sisällön tarkastaneet ympäristönsuojelutarkastajat Satu Seppälä ja Heini linatti.

2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) on tullut voimaan 1.3.2000. Ympäristönsuojelulaissa
säädetään mm. ympäristönsuojelua koskevista yleisistä periaatteista sekä ympäristöluvista. Auto- ja korjaamoalan yrityksistä ympäristöluvanvaraisia ovat polttonesteiden jakelua tai purkaamo- ja hajottamotoimintaa harjoittavat yritykset sekä automaalaamot,
mikäli niissä tehdään hiekkapuhallustöitä ulkona tai käytetään suuria määriä liuotinaineita. Autoalan kannalta keskeinen säännös on myös ympäristönsuojelulain 85 §, jonka
mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla
antaa muuta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, mikä on
tarpeen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnat voivat antaa paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Oulun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2003. Ympäristönsuojelumääräyksissä auto- ja korjaamoalalle keskeisiä velvoitteita ovat jätevesien viemäröintiä, öljynerottimien kunnossapitoa, tarkastuksia ja tyhjennyksiä, autojen pesua sekä kemikaalien ja ongelmajätteiden varastointia koskevat määräykset.
Jätelaissa (1072/1993) määritellyt yleiset velvollisuudet koskevat myös auto- ja korjaamoalan yrityksiä. Auto- ja korjaamoalan jätehuoltoa koskevat jätelain 17 §:n nojalla annetut Oulun kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset, jotka velvoittavat lajittelemaan
toiminnassa syntyvät jätteet sekä toimittamaan ne hyödynnettäväksi tai jatkokäsiteltäväksi.
Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteestä ei saa myöskään aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Jätelain mukaan jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteisiin kohdistuvista toimista. Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteidensä määrästä, laadusta ja alkuperästä.
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Lisäksi yrityksen on pidettävä kirjaa ongelmajätteistä. Haltija vastaa jätteistään, kunnes
ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan.
Jätehuoltomääräysten mukaisesti auto- ja korjaamoalan yrityksissä on oltava sekajätteen keräysvälineen lisäksi erilliset keräysvälineet jätteille seuraavasti
•
•
•
•
•
•

paperijäte,
biojäte, mikäli kiinteistöllä on ruokala, elintarvikemyymälä tai vastaava
pahvijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa,
lasijäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa,
puujäte, mikäli sitä syntyy yli 20 kiloa viikossa,
metallijäte, mikäli sitä syntyy yli 200 kiloa vuodessa.

Toiminnassa syntyvät erilaatuiset ongelmajätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Nestemäiset ongelmajätteet ja akut on säilytettävä tiiviisti
suljetuissa, kaikille jätelajikkeille erikseen varatuissa asianmukaisissa, merkityissä astioissa. Astiat on sijoitettava tiivispohjaiselle reunakorokkein varustetulle alustalIe katettuun tilaan.
Hiekan- ja öljynerotuskaivot on tarkistettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä
tarvittaessa. Ilman hälytyslaitteistoa olevat erotuskaivot tulee tarkistaa vähintään neljä
kertaa vuodessa. Erotinlaitteistojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa
ja tiedot on pyydettäessä esitettävä valvovalIe viranomaiselle. Erotinkaivojen tyhjennyksissä syntyvä jäte on ongelmajätettä.

3. SELVITYKSEN TOTEUTUS
Oulun kaupungin ympäristövirasto laati talvella 2003 ohjeen "Jätehuoltotietoa auto- ja
korjaamoalan yrityksille Oulun seudulla" (liite 1). Auto- ja korjaamoalan yrityksille lähetettiin huhtikuussa 2003 kyselylomake (liite 2) ympäristöasioiden hoitamisesta, jossa
yrittäjiä pyydettiin selvittämään oman yrityksensä jätteiden lajittelua, jätemääriä, ongelmajätteitä, kemikaalien käyttöä ja varastointia sekä erotinkaivojen tarkkailua ja jätevesien viemäröintiä.
Kysely sekä ohje autoalan jätehuoIlosta lähetettiin 109 Oulussa toimivaan autoalan yritykseen, muun muassa autokauppoihin, -maalaamoihin ja -peltikorjaamoihin sekä huoltoasemille. Kyselyn palautti yhteensä 45 yritystä eli 41 % kyselyssä mukana olleista
yrityksistä. Yksi yritys oli lopettanut kokonaan toimintansa ja yksi yritys muuttanut.
Suurin osa 22 (49 %) yrityksistä harjoitti autohuoltoon ja -korjauspalveluihin liittyvää
toimintaa. Automaalausta harjoitti 7 yritystä (16 %), peltikorjausta 10 yritystä (22 %) ja
polttonesteiden jakelua 5 yritystä (11 %). Autopurkaamotoimintaa harjoitti 4 yritystä (9
%) ja autotarvikkeita myi 12 yritystä (27 %). Vastanneista yrityksistä 9 (20 %) ilmoitti
harjoittavansa jotain muuta toimintaa, kuten ajoneuvojen myyntiä tai pesua, renkaiden
myyntiä, autokatsastusta, kuljetustoimintaa tai kierrätystoimintaa. Moni yritys harjoitti
samanaikaisesti useaa toimintaa rinnakkain esimerkiksi autojen korjaus- ja huoltotoiminnan lisäksi.
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Taulukko 1. Yritvsten toimialat vastausten oerusteella
Toimiala
Osuus prosentteina (%)
autohuolto ia -koriaus
49
automaalaamo
16
I peltikoriaamo
22
I Dolttonesteen iakelu
11
autoourkaamo
9
autotarvikemvvnti
27
muu toiminta
20
Yrityksiin suunnatuilla käynneillä tarkennettiin kyselyn vastauksia ja tarkastettiin yrityksen tiloja. Yrityskäynnit toteutettiin touko- ja kesäkuussa. Tarkastuksia tehtiin yhteensä
21 yritykseen. Yrityksistä 16 harjoitti autohuolto- ja korjauspalveluja, 8 automaalausta,
11 peltikorjausta, 6 autotarvikemyyntiä sekä yksi yritys polttonesteiden jakelutoimintaa.
Lisäksi usealla yrityksellä oli muuta toimintaa kuten henkilö- ja kuorma-autojen myyntiä,
henkilö- ja kuorma-autojen moottorien koneistusta sekä työkoneiden myyntiä ja huoltoa.
Tarkastuksista laadittiin tarkastusmuistiot, jotka lähetettiin yrittäjille. Lisäksi tarkastusten
tuloksista laadittiin yhteenveto, joka lähetettiin tiedoksi tarkastusmuistion liitteenä.
4. KIRJALLISEN KYSELYN TULOKSET

4.1. Jätehuolto
Kyselyssä tiedusteltiin mitä jätettä toiminnassa syntyy, paljonko jätteitä syntyy vuodessa
ja mihin ne toimitetaan. Lisäksi kysyttiin jätteiden lajittelusta, ongelmajätteiden keräyksestä ja mahdollisesta jätehuollon vastuuhenkilöstä.
Yritysten toiminnassa syntyy muun muassa pahvia, paperia, metalliromua, romurenkaita sekä puu- ja biojätettä. Sekajätteisiin meni useassa yrityksessä materiaalia, joka tulisi
lajitella hyötyjätteisiin. Hyötyjätteisiin kuuluvat mm. pahvi, paperi ja biojäte.
Ongelmajätteistä öljyisiä ongelmajätteitä esim. käytettyjä voiteluöljyjä, öljynsuodattimia
ja öljynerotuskaivojen lietteitä syntyy kolmella neljäsosalla (76 %) autoalan yrityksistä.
Muita ongelmajätteitä mm. akkuja, jäähdytin- ja jarrunesteitä sekä liuotinainejätettä syntyy yli kolmella neljäsosalla (78 %) autoalan yrityksistä. Ongelmajätteisiin kuuluvia loisteputkia ja paristoja tulee yrityksissä vähäisiä määriä.
Suurimmalla osalla yrityksistä ongelmajätteiden keräys oli kyselyn vastausten perusteella toteutettu asianmukaisesti. Autoalan yrityksistä reilusti yli puolella on ongelmajätteillä omat astiat (69 %) ja nestemäisten jätteiden alapuolella valuma-allas tai tiivis alusta (56 %). Ongelmajätteet toimittaa hyväksyttyyn ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan
suurin osa (71 %) yrityksistä. JätehuoIlosta vastaava henkilö on lähes puolella (49 %)
autoalan yrityksistä.
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Tau Ikk
u 0 20 nqe mala
ei en kerays
Kysymys
Onko kutakin onqelmaiätettä varten oma astia?
Onko jäteastiat merkitty niin, että jätejakeet eivät sekoitu?
Onko nestemäisten jätteiden astioiden alla valumaaltaat tai tiivis alusta?
Toimitetaanko ongelmajätteet hyväksyttyyn ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa?
Onko vritykseen nimetty jätehuoIlosta vastaava henkilö?

Kyllä (%)

Ei (%)

69
64

31
36

56

44

71

29

49

51

4.2. Kemikaalit
Kyselyssä tiedusteltiin autoalan yrityksiltä niiden käyttämistä kemikaaleista. Yrityksissä
käytetään monentyyppisiä kemikaaleja kuten polttoaineita, palavia kaasuja, öljyjä, liuottimia, pesunesteitä, aerosoleja ja liimoja. Kemikaalien käyttöturvatiedotteet oli kyselyn
perusteella yli puolella (60 %) autoalan yrityksistä. Ajan tasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluettelo on kyselyn tulosten mukaan yli kolmasosalla (36 %) autoalan yrityksistä.
Kemikaaliasioista vastaava henkilö on nimetty vajaalla puolella (44 %) autoalan yrityksistä. Varastotiloissa ja säilytysastioissa oli reilulla puolella (56 %) asianmukaiset turvamerkinnät. Kemikaalivahinkotilanteiden varalle yli puolet (56 %) oli varannut imeytysainetta.
Kemikaalivarastoissa yli puolessa oli riittävä ilmanvaihto (58 %). Yrityksistä vain pienellä
osalla (9 %) on kemikaalisäiliöiden alla valuma-altaat. Noin viidesosalla (18 %) yrityksistä kemikaalien säilytystilasta oli avoin yhteys jätevesiviemäriin.

r k'"aSlttelY
I Ja
. varastointi
Tau Iukk 0 3 K eml'k aalen
Kysymys
Kyllä (%)
Onko yrityksellä ajan tasalla oleva aakkosellinen kemikaali36
luettelo kävtössä olevista kemikaaleista?
Onko yrityksellä ajan tasalla olevat käyttöturvallisuus60
tiedotteet käytössä olevista kemikaaleista?
Onko yritykseen nimetty kemikaaliasioista vastaava henkilö?
44
Onko kemikaalien varastotiloissa ja säilytystiloissa asianmu56
kaiset varoitus- ja turvamerkinnät?
Onko kemikaalivahinkotilanteita varten saatavilla imey56
tysainetta esim. turvetta, purua tai imevtysmattoa?

Ei (%)

64
40
56
44
44

4.3. Jätevedet ja viemäröinti
Kyselyssä tiedusteltiin myös öljyn- ja hiekanerotuskaivojen lukumäärää sekä erotuskaivojen huoltamiseen, jätevesien johtamiseen, jätevesien laatuun sekä sadevesien
johtamiseen liittyviä asioita. Kyselyyn vastanneista auto- ja korjaamoalan yrityksistä 32
(71 %) toimijalla oli tiloissaan erotinkaivoja.
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Öljyn- ja hiekanerotuskaivoa kerrottiin tarkistettavan säännöllisesti suurimmassa osassa
yrityksistä (67 %). Tarkkailupäiväkirjaa erotinkaivojen tyhjennyksestä ja huollosta piti
tulosten perusteella vain noin kolmasosa (36 %) vastanneista yrityksistä. Piha-alueen
sadevedet menivät öljynerotuskaivon kautta noin neljäsosalla yrityksistä (24 %). Monessa yrityksessä piha-alueen sadevedet menivät avo-ojan kautta maastoon. Yksikään
yrityksistä ei ollut teettänyt analyyseja jätevesien laadusta.
Kvsvmvs
Tarkastetaanko ja huolletaanko erotuskaivot säännöllisesti?
Pidetäänkö erotuskaivoista tarkkailupäiväkirjaa, josta ilmenee tyhjennysajat ja minne kerätyt jätteet on toimitettu?
Menevätkö piha-alueen sadevedet öljynerotuskaivon
kautta?

Kvllä (%)
67

Ei (%)
33

36

64

24

76

4.4. Ympäristöasioiden hallinta
Kyselyssä tiedusteltiin onko yrityksellä käytössä olevaa ympäristö- ja laatujärjestelmää
tai johdon hyväksymää ympäristöpolitiikkaa, onko henkilöstöä koulutettu sekä onko yrityksellä kirjallisia ohjeita ympäristöasioiden hoitamiseen.
Ympäristö- tai laatujärjestelmä oli neljäsosalla (24 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä.
Noin puolessa yrityksissä oli henkilöstöä koulutettu kemikaalien käsittelyssä (47 %) sekä jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä (51 %). Vahinkotilanteissa toimimisessa (42 %) ja
erotinkaivojen huollossa ja tarkistuksessa (31 %) oli annettu koulutusta noin kolmasosassa yrityksistä. Kirjallisia ohjeita ympäristöasioiden hoitoon oli vastausten perusteella noin puolessa yrityksistä. Yleisimmin (56 %) oli ohjeistettu jätteiden lajittelua ja käsittelyä.
Taulukko 4 Koulutus
Henkilökuntaa koulutettu
kemikaalien käsittelvssä
I iätteiden laiittelussa ia käsittelvssä
vahinkotilanteissa toimimisessa
erotinkaivoien huollossa ia tarkistuksessa

Yrityksistä(O/~)
47
51
42
31

Taulukko 5. Kirjalliset ohieet
Kirialliset ohieet annettu
kemikaalien käsittelvssä
I iätteiden laiittelussa ia käsittelvssä
vahinkotilanteissa toimimisessa
erotinkaivoien huollossa ia tarkistuksessa

Yrityksistä (%)
44
56
40
33
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5. TARKASTUSKÄYNNIT
Ympäristövirasto teki touko-kesäkuussa 2003 ympäristönsuojeluun liittyviä tarkastuskäyntejä 21 oululaiseen autoalan yritykseen. Näistä 16 oli vastannut autoalan yritysten
ympäristökäytäntöjä koskevaan kyselyyn, loput eivät olleet vastanneet kyselyyn. Tarkastuskohteiksi valittiin monen eri toimialan yrityksiä mm. auto- ja peltikorjaamoita, automaalaamoita sekä henkilö- ja kuorma-autoja myyviä liikkeitä.
Tarkastuskäynneillä keskusteltiin yrittäjien kanssa, kerrottiin toiminnanharjoittajia koskevista velvoitteista sekä opastettiin yrittäjiä ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä.
Yrittäjille jaettiin auto- ja korjaamoalan jätehuolto-ohje, kemikaalien turvallista käsittelyä
yrityksissä koskeva ohje sekä kaupungin jätehuolto- ja ympäristönsuojelu määräykset.
Tarkastuksessa kierrettiin myös yritysten toimitilat sekä tarkastettiin toimitilojen jätehuoltojärjestelyt ja piha-alueen siisteys.
Tarkastuksen perusteella ongelmajätteiden talteenotto oli yrityksissä hoidettu yleensä
asianmukaisesti, mutta esim. ongelmajätteiden varastoinnissa havaittiin puutteita. Yrittäjät toimittivat metallin, pahvin, romurenkaat yms. hyötyjätteet yleensä hyötykäyttöön.
Puutteita ilmeni mm. paperin erilliskeräyksessä, sillä paperi on toimitettava hyötykäyttöön. Paperinkeräys puuttui yhdeksältä (9) tarkastuksissa mukana olleelta yritykseltä.
Tarkastuskäyntien yhteydessä havaittiin puutteita yritysten ongelmajätekirjanpidossa
sekä hiekan- ja öljynerotuskaivojen huoltojen ja tyhjennysten kirjanpidossa. Ongelmajätekirjanpito puuttui 5 yritykseltä ja erotinkaivoja koskeva kirjanpito 9 yritykseltä. Parissa
tapauksessa yrittäjä ei tiennyt erotinkaivojen huolloista ja tyhjennyksistä, koska kiinteistön omistaja huolehti erotinkaivoista.
Autoalan yrityksissä pienkemikaalien varastointi oli yleensä hoidettu asianmukaisesti,
mutta muutamissa yrityksissä ilmeni puutteita. Kemikaalisäiliöiden alapuolella oli harvoin valuma-altaita ja esim. öljysäiliö saattoi sijaita paljaalla maa-alustalla ilman valumaallasta. Suurimmalla osalla yrityksistä oli ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet
käytössä olevista kemikaaleista. Vain harvalla yrityksellä oli ajan tasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluettelo.
Vain noin neljäsosalla yrityksistä sadevedet johdettiin öljynerotuskaivon kautta. Monessa yrityksessä piha-alueen valumavedet johdettiin joko sadevesikaivojen kautta tai suoraan maastoon.
Ympäristö- ja laatujärjestelmä oli käytössä pääasiassa suurimmilla yrityksillä. Autoalan
yrityksissä ympäristöasioihin liittyvässä henkilöstön koulutuksessa havaittiin selviä puutteita. Yleensä autoalan yritysten sisätilat ja piha-alueet olivat siistissä kunnossa, mutta
parantamista löytyi esim. korjaamoiden sisätilojen yleisessä järjestyksessä.
Tehdyistä tarkastuksista laadittiin muistiot, joissa kerrottiin tarkastusten havainnot puutteineen. Yrityksiä kehotettiin korjaamaan toiminnalliset puutteet, kuten kirjanpidon aloittaminen 31.10.2003 mennessä. Mahdolliset investointeja vaativat (kuten ongelmajätevaraston rakentamiseen liittyvät) muutokset tulee suorittaa 31.12.2003 mennessä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Kirjallisen kyselyn ja tehtyjen tarkastuskäyntien tulokset vastasivat pääpiirteissään toisiaan. Tarkastuskäynneillä havaittiin jonkin verran enemmän puutteita muun muassa ongelmajätehuollossa, mutta toisaalta esimerkiksi hyötyjätteet oli lajiteltu paremmin kuin
vastausten perusteella olisi voinut olettaa.
Ki~alliseen kyselyyn annetuissa vastauksissa yritykset kertoivat ongelmajätehuollon
järjestelyjen olevan pääosin kunnossa. Myös tehtyjen tarkastusten perusteella ongelmajätteiden käsittely yrityksissä oli hoidettu yleensä asianmukaisesti, mutta esim. ongelmajätteiden varastoinnissa havaittiin puutteita. Yritykset vastasivat kirjallisessa kyselyssä hyötyjätteiden lajittelua koskeviin kysymyksiin osin puutteellisesti. Tarkastuksilla
kuitenkin todettiin, että hyötyjätteistä ainakin metalli ja pahvi toimitettiin yleensä luvanvaraisille jätteiden vastaanottajilIe.

Suurimmalla osalla yrityksistä oli sekä kyselyn että tarkastusten perusteella ajan tasalla
olevat käytlöturvallisuustiedotteet käytössä olevista kemikaaleista. Vain harvalla yrityksellä oli ajan tasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluettelo. Kemikaaleja säilytettiin
useimmiten asianmukaisesti sisätiloissa, tiiviin alustan päällä. Kemikaaliastioiden alla ei
yleensä ollut valuma-altaita. Useassa yrityksessä hiekan- ja öljynerottimet tyhjennettiin
epäsäännöllisesti tai liian harvoin. Eniten puutteita ilmeni ongelmajätteitä ja erotinkaivoja koskevissa kirjanpidoissa.
Ympäristö- tai laatujärjestelmä oli käytössä pääasiassa suurimmilla yrityksillä. Ympäristöjärjestelmä antoi näille yrityksille järjestelmällisyyttä esim. jäte- ja kemikaaliasioiden
hoitoon. Autoalan yrityksissä ympäristöasioihin liittyvässä henkilöstön koulutuksessa
havaittiin selviä puutteita.
Ympäristöviraston vuonna 1996 tekemässä auto- ja korjaamoalan ympäristöasioiden
hoidon tilaa käsittelevässä kyselyssä havaittiin yritysten ympäristöasioissa osin samankaltaisia puutteita nykytilanteeseen verrattuna. Puutteita ilmeni myös tuolloin erityisesti
yritysten ongelmajätteiden ja erotinkaivojen kirjanpidossa. Sen sijaan ongelmajätteiden
käsittelyssä on tapahtunut muutosta parempaan suuntaan. Vuoden 1996 kartoituksessa
puolet vastanneista kertoi esim. öljyisten jätteiden kulkeutuvan kaatopaikalle. Nyt toteutetussa kartoituksessa 71 % vastanneista ilmoitti toimittavansa ongelmajätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Myös hyötyjätteistä paperia ja pahvia lajitteli entistä useampi
yritys, kun vuonna 1996 ne päätyivät pääosin sekajätteen joukkoon.
Yleisesti ottaen auto- ja ko~aamoalalla toimii hyvin erilaisia ja erikokoisia yrityksiä. Ympäristöasioiden hoito yrityksissä vaihtelee myös runsaasti. Lisää tiedotusta ympäristöasioista tarvitaan jatkuvasti. Yrityskohtaiset käynnit ovat selkeästi paras keino tiedon
välittämiseen. Myös yrittäjät pitivät yrityskohtaisia käyntejä hyvänä asiana.
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YMPÄRISTÖVIRASTO
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JATEHUOLTOTIETOA AUTO· JA KORJAAMO·
ALAN YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA
Haukipudas, Ii, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo, Tyrnävä,
Yli-Ii, Ylikiiminki

Jätelain mukaan kaikkien on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Auto- ja korjaamoalan jätehuoltoa koskevat kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka velvoittavat lajittelemaan toiminnassa syntyvät jätteet. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai jatkokäsiteltäväksi.
Jätelain mukaan jätteen haltijalla on vastuu kaikista jätteeseen kohdistuvista toimista. Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteidensä määrästä, laadusta ja alkuperästä. Lisäksi yrityksen on pidettävä kirjaa ongelmajätteistä. Haltija vastaa jätteistään, kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypai kkaan.
Sekajätteen lisäksi auto- ja korjaamoalaIla syntyy erilaisia öljyisiä jätteitä ja muita ongelmajätteitä. Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätettä, jolla on jokin vaarallinen ominaisuus,
kuten syttyvyys, ärsyttävyys, syövyttävyys, myrkyllisyys, räjähtävyys tai tartuntavaarallisuus. Ongelmajäte voi myös olla lisääntymiselle vaarallinen, vaurioittaa perimää tai olla
vaarallinen ympäristölle. Lisäksi toiminnassa syntyy hyödynnettäväksi kelpaavaa jätettä,
kuten paperia, pahvia ja metallijätettä.

ÖLJYISET JÄTTEET
Eri tyyppiset öljyjätteet tulee kerätä omiin astioihin. Käytettyjen öljyjen joukkoon ei pidä
sekoittaa muita aineita. Mikäli voiteluöljyjäte sisältää vettä enemmän kuin 10 %, öljyerästä peritään lisäkäsittelykustannuksia.
Voiteluöljyjätteitä ovat hydrauliikka·, vaihteisto·, turbiini-, moottori- ja voimansiirtoöljyt.
Jos käytössäsi on kasvipohjaisia voiteluöljyjä, kerää ne omaa jäteastiaan.
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Kompressori- ja muuntajaöljyjä ei pidä sekoittaa voiteluöljyjätteeseen, vaan ne on kerättävä erilleen omaan astiaan.
Mikäli öljyjätteet kerätään varastosäiliöön, on säiliön kunnosta huolehdittava sijaitseepa
säiliö sitten maan päällä tai maan alla. Jäteöljysäiliö on tyhjennettävä vähintään kerran
vuodessa.
Öljynsuodattimet, iskunvaimentimet, polttoainesuodattimet ja voitelurasvajäte ovat
kiinteitä öljypitoisia jätteitä, jotka voidaan kerätä samaan astiaan. Öljystä valutetut iskunvaimentimet voidaan toimittaa metallinkeräykseen, mutta öljynsuodattimet ovat aina ongelmajätettä. Öljynsuodattimet valutetaan ennen keräysastiaan laittamista.
Märät, öljyä valuvat rätit ja muut öljyyntyneet pesurievut yms. sekä öljyinen imeytysaine, kuten turve, puru tai imeytysmatto ovat myös kiinteää öljypitoista jätettä. Mikäli
rievut ovat kuivia ja vain vähän öljyisiä, ne kuuluvat sekajätteeseen.
Täysin tyhjiin valutetut öljyastiat, kuten moottoriöljykanisterit voidaan laittaa sekajäteastiaan.
Öljy-vesiseoksia ovat öljyä sisältävät Iiuokset, joiden vesipitoisuus on yli 10%. Näitä ei
saa sekoittaa öljyjätteeseen, vaan ne on kerättävä erilleen ja toimitettava ongelmajätteiden keräyspaikkaan.
Öljyjätettä ja öljy-vesiseoksia ei saa johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Öljyjätteen poltto
on ehdottomasti kielletty samoin kuin öljyn maahan tai vesistöön päästäminen.
Mikäli maaperä on likaantunut öljyllä tulee aina ottaa yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen tai Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen.

HIEKAN· JA ÖLJYNEROTTIMEN JÄTTEET SEKÄ JÄTEVEDET
Jos korjaamolla pestään autoja, on pesuvedet ohjattava hiekan- ja öljynerottimen kautta
jätevesiviemäriin. Autonpesukemikaaleina tulee käyttää vain Öljyalan keskusliiton hyväksymiä pesuaineyhdistelmiä.
Hiekanerottimen pohjaliete on ongelmajätettä. Öljynerottimen pintakerros on poistettava säännöllisesti ja koko erotin (pinta-, väli- ja pohjakerros) on tyhjennettävä vähintään
kerran vuodessa. Erottimen pintoja ei pidä sotkea muuhun öljyjätteeseen. Öljynerottimen
pintakerros sekä pohjaliete ovat molemmat ongelmajätettä. Niiden tyhjennyksen saa
suorittaa vain ongelmajätteiden keräilyyn hyväksynnän saanut yritys. Tyhjennyksen jälkeen öljynerotin on täytettävä vedellä, jotta se toimisi tehokkaasti.
Mikäli erotinlaitteisto on mitoitettu ja hoidettu oikein jätevedet eivät aiheuta haittaa jätevesiverkostolle ja jätevedenpuhdistamolle. Kiinteistön jätevesien johtamisesta jätevesiverkostoon on neuvoteltava paikallisen vesihuoltolaitoksen kanssa.
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MUUT ONGELMAJÄTTEET
Jäteakut tulee säilyttää kuoret ehjinä ja korkit paikoillaan tiiviillä alustalla. Akkujen sisältöä ei saa päästää viemäriin. Akkujen lataus on tehtävä tiiviillä alustalla ja paikassa, jossa
on hyvä ilmanvaihto.
Käytetyt jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet sisältävät mm. raskasmetalleja, jonka vuoksi nesteitä ei saa päästää viemäriin. Nämä nesteet voidaan kerätä samaan astiaan ja
toimittaa ongelmajätekäsittelyyn.
Täysin tyhjät lakka-, Hima- ja massausjäteastiat, joiden tuotteet ovat kuivuneet voidaan toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle. Mikäli astioihin jää lakkaa, liimaa tai ruostesuojauksen massausainetta, ovat astiat ja purkit ongelmajätettä.
Liuotinainepitoisia jätteitä ovat esim. pesu- ja puhdistusaineet, lasinpesunesteet ja polttoaineet. Ne kerätään kukin omiin astioihin. Liuotinainepitoiset märät, valuvat trasselit,
rievut yms. ovat ongelmajätettä, jotka kerätään erilleen omaan astiaan. Muutoin rievut
kuuluvat sekajäteastiaan.
Aerosolipullot, kuten puhdistusainesuihkeet ja ruosteenirrotusaineet ovat täysin tyhjiksi
käytettyinä sekajätettä. Muutoin ne luokitellaan ongelmajätteeksi.
Mikäli bensiiniä, dieselöljyä tai polttoöljyä pääsee maaperään on siitä ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen.
Loisteputket ovat ongelmajätettä niiden sisältämän elohopean vuoksi. Palaneet loisteputket tulee säilyttää ehjinä paikassa, jossa ne eivät rikkoonnu ja toimittaa ongelmajätekäsittelyyn.
Maalausjätteitä syntyy etupäässä automaalaamoissa. Täysin tyhjät ja kuivuneet maaliastiat sekä kuivettuneet maalipensselit ja -rievut ovat sekajätettä. Mikäli astioissa on
nahkoittunutta maalia, on astia silloin ongelmajätettä. Märät valuvat maalitrasselit ja rievut ovat ongelmajätettä, jotka kerätään talteen samaan astiaan maalijätteen kanssa.
Maalausvälineiden pesussa syntyneet liuotinpitoiset jätteet kuuluvat ongelmajätteisiin,
jotka on kerättävä talteen. Liuotinjätteiden haihduttaminen ilmaan ei ole sallittu. Vesiverhomaalauskaappien jätemaalisakka on kerättävä talteen ja toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Maalaamon ilmanvaihdon suodattimet voidaan toimittaa
sekajätteenä kaatopaikalle.
Täysin tyhjiin käytetyt spraymaalipurkit ovat sekajätettä.
Osienpesukoneen pohjalle kertyvä kiinteä pohjasakka on ongelmajätettä, joka voidaan toimittaa käsittelyyn yhdessä muiden kiinteiden öljyisten jätteiden kanssa. Osienpesukoneen pesuaineet ovat emäksisiä liuottimia, joita tulee käyttää annosteluohjeiden
mukaisesti. Osienpesun sakka ja liuotin ovat ongelmajätettä, joka tulee toimittaa ongelmajätekäsittelyyn.
Raskasmetalleja sisältävät paristot ovat ongelmajätettä.
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Romuajoneuvot ovat ongelmajätettä. Ennen romuttamista autoista on poistettava kaikki
ongelmajätteet, kuten esim. akut, jäähdytinnesteet, polttoaine ja öljynsuodattimet. Romuajoneuvojen räjähdysvaarallisia osia ovat mm. turvatyynyt. Lisäksi romuajoneuvoista on
poistettava renkaat. Autojen romuttamo- tai hajottamotoiminta on ympäristöluvanvaraista.

ONGELMAJÄTTEIDEN KÄSITTELY
Ongelmajätteitä tulee käsitellä ja varastoida toimipaikassa siten, että niistä ei aiheudu
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kullekin ongelmajätteelle on oltava erillinen
selvästi merkitty keräysväline. Alkuperäiset astiat käyvät tähän tarkoitukseen hyvin, sillä
niissä on valmiit varoitusmerkinnät. Pakkauksiin on muistettava lisätä merkintä jätteestä.
Ongelmajäteastiat tulee olla tiivisti suljettavia ja niiden tulee kestää normaali jätteen varastointi ja kuljetus. Jäteastioissa on huomioitava jätteiden mahdollinen lämpölaajeneminen. Palaville jätteille on omia kuljetusvaatimuksia, jotka tulee ottaa huomioon.
Nestemäiset ongelmajätteet ja akut tulee säilyttää tiivispohjaisella reunakorokkein varustetulla alustalla. Ongelmajätteet pitää säilyttää lukitussa tai valvotussa tilassa.
Ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaisesti pakattuina ja merkittyinä ongelmajätteiden
käsittelyyn luvan saaneen toimijan vastaanottopaikkaan. Ongelmajätteen haltijan on annettava tiedot jätteen laadusta ja määrästä. Ongelmajätteen haltijan on huolehdittava siitä, että jätteen siirron aikana mukana on siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on dokumentti ongelmajätteestä annetuista tiedoista sekä ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.
Vaivaton vaihtoehto auto- ja korjaamoalan yrittäjälle on sopimus ongelmajätteitä keräävän yrityksen kanssa, jolloin ongelmajätteet noudetaan toimipaikasta sopimuksen mukaisesti määrävälein tai puhelinsoitosta.
Auto- ja korjaamoalan yrityksen tulee pitää ongelmajätekirjanpitoa. Kirjanpidosta on
käytävä ilmi esim. hiekan- ja öljynerottimen kunnon ja toiminnan tarkkailu sekä tyhjennykset ja yritystoiminnassa muodostuvien ongelmajätteiden määrät ja toimituspaikat. Ki~an
pitoa tulee säilyttää kolme vuotta ja se on tarvittaessa esitettävä valvovalIe viranomaiselle.
Kun käytettyjä voiteluöljyjä on vähintään 1000 litraa, ongelmajätteiden keräilijä noutaa
ne aina tilattaessa. Jäteöljy ei kuitenkaan saa sisältää muita ongelmajätteitä tai vettä yli
10 %. Yrityksiltä noudetaan yli 400 litran voiteluöljyerä velvoituksetta kerran vuodessa.
Jäteöljypumppauksen yhteydessä käytetystä öljystä otetaan näytteet sekä yritykselle että
kerääjälIe. Näytteen avulla varmistetaan jäteöljyn laatu.

MUUT JÄTTEET
Autojen tuuli- ja muut ikkunalasit sekä erilaiset lamppulasit eivät kelpaa lasinkeräykseen, joten ne toimitetaan kaatopaikalle.
Hiekkapuhallusjätettä syntyy mm. automaalaamoissa. Jätteen kaatopaikkakelpoisuus
on selvitettävä. Selvityksen perusteella hiekkapuhallusjäte toimitetaan joko kaatopaikalle
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tai käsitellään ongelmajätteenä, jolloin se on varastoitava ja toimitettava jatkokäsittelyyn
asianmukaisesti.
Hitsausjäte on sekajätettä ja se voidaan toimittaa kaatopaikalle.
Katalysaattorit kelpaavat metallinkeräykseen ja ehyistä katalysaattoreista maksetaan.
Metallinkeräykseen kelpaavat kaikki metalliesineet ja -romut, kuten metalliset koneet ja
laitteet tai niiden osat. Tavallisimpia auto- ja korjaamoalan metallijätteitä ovat pakoputket,
katalysaattorit ja tyhjät metalliastiat ja -tynnyrit. Metalliastiat tulee valuttaa täysin tyhjiksi
ennen keräykseen laittamista. Metallisia ongelmajätteitä, kuten akkuja, paristoja tai vaarallisia aineita sisältäviä sähkö- ja elektroniikkaosia ei saa laittaa metallinkierrätykseen.
Muovijätteet voidaan laittaa sekajätteeseen. Isommat muovijäte-erät voi toimittaa Ruskon jätteenkäsittelyalueelle. Muovikeräykseen kelpaavat tyhjät ja puhtaat muoviset kanisterit ja tynnyrit, pullot ja pakkauskalvot. Muovin keräykseen ei kelpaa styroks, vaahtomuovi eikä PVC-muovi. Puhdasta stryroksia otetaan vastaan omina erinään Ruskon jätteenkäsittelyalueella.
Paperijäte tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyötykäyttöön. Myös pahvijäte, kuten ruskea
pahvi, voimapaperi ja kaikenlaiset aaltopahvit tulee kerätä erilleen ja toimittaa hyötykäyttöön.
Rengasjäte tulee toimittaa kierrätykseen. Käytöstä poistettuja renkaita vastaanottavat
mm. niitä myyvät liikkeet.
Sähkö- ja elektroniikkaromu, joka sisältää vaarallisia osia tai aineita (esim. stereot, radiot, televisiot, videot, mikroaaltouunit, kelloradiot, pölynimurit, tietokoneiden keskusyksiköt ja näytöt) ovat ongelmajätteitä.

JÄTEHUOLTOYRITYKSIÄ
Kuntasi alueella toimivista jätehuoltoyrityksistä saat tietoa ympäristönsuojeluviranomaiselta ja puhelinluettelon keltaisilta sivuilta.

LISÄTIETOJA
Lisätietoja jäte- ja muista ympäristöasioista antavat
Oulun kaupungin ympäristövirasto, Kauppatori, PL 34, 90015 Oulun kaupunki
ympäristönsuojelutarkastaja Satu Seppälä
puh. 558 46767
ympäristönsuojelutarkastaja Heini linatti
puh. 558 46764
Oulun Jätehuollon neuvoja, Ruskonniityntie 10, PL 67, 90015 Oulun kaupunki
neuvoja Ilona Suppanen
puh. 55843961
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Isokatu 9, PL 124, 90100 Oulu
puh. 315 8300
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Ole selvillä, mitä jätteitä yrityksessäsi muodostuu!
Säilytä jätteet asianmukaisesti!
Toimita jätteet oikeaan käsittelypaikkaan!
Pidä kirjaa jätteistäsi!

KERÄÄ ONGELMAJÄTTEET OMIIN ASTIOIHINSA AINA
ERILLEEN MUISTA JÄTTEISTÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voiteluöljyt
kasvipohjaiset voiteluöljyt
kompressori- ja muuntajaöljyt
kiinteät öljyiset jätteet
öljy-vesiseokset
hiekan- ja öljynerottimen jätteet
jäteakut
jarru-, kytkin- ja jäähdytinnesteet
liuotinpitoiset jätteet
maalit ja lakat
loisteputket
osienpesukoneen kiinteät jätteet
raskasmetalliparistot
romuajoneuvot
sähkö- ja elektroniikkaromu

TOIMITA HYÖTYKÄYTTÖÖN
•
•
•
•
•

metallijäte, sisältäen myös katalysaattorit ja öljystä valutetut
iskunvaimentimet
paperi
pahvi
autonrenkaat
polttokelpoinen muovi

TOIMITA SEKAJÄTTEENÄ TURVALLISESTI LOPPUSIJOITETTAVAKSI
•
•
•
•
•
•
•

normaali talousjäte
keräykseen kelpaamaton muovi
täysin tyhjät öljyastiat
tyhjät ja kuivuneet maali-, lakka-, Iiima- ja massausastiat
tuuli- ja lamppulasit
kaatopaikkakelpoinen hiekkapuhallusjäte
hitsausjäte

Jos olet epävarma lajittelusta, kysy neuvoa!

OULUN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖVIRASTO

Liite 2.1

Päivämäärä

4.4.2003

KYSELY YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE 2003
Yritys
Osoite

1. Yhteyshenkilö, johon viranomainen voi ottaa yhteyttä ympäristönsuojeluun liittyvissä
asioissa
Nimi:
Puhelin:

2. Toiminnan kuvaus/ toimiala

o Autohuolto ja -korjauspalvelut
o Automaalaus

o Peltikorjaamo
o Polttonesteiden jakelu
o Autopurkaamo

o Autotarvike-/ varaosamyynti

3. Toimintaan liittyvät ympäristö- yms. luvat:

o ympäristölupa, myönnetty
_
o Oulun veden lupa asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtamiseen viemäriin,
o
o
o

myönnetty
paloviranomaisen hyväksyntä palavan nesteen varastointiin, myönnetty
kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen päätös ympäristölle ja terveydelle
vaarallisten kemikaalien varastoinnista, myönnetty
muu viranomaispäätös, mikä?

Postiosoite
PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

Telefax

(08) 55846799

Adress
BOX34
FIN-90015 OULUN KAUPUNKI
FINLAND

Fax

_
_
_

_

+358 8 5584 6799
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JÄTTEET
4. Mitä jätteitä toiminnasta syntyy, paljonko ja mihin ne toimitetaan? Vastaa liitteelle 1.
5. Mitkä jätteet lajiteIlaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn erillisinä jakeina?

Kyllä

Ei

a) Onko kutakin ongelmajätettä varten oma astia?

o

o

b) Onko jäteastiat merkitty niin, että jätejakeet eivät
sekoitu toisiinsa?

o

o

c) Onko nestemäisten jätteiden astioiden alla valumaaltaat tai tiivis alusta?

o

o

6. Ongelmajätteiden keräys:

7. Toimitetaanko ongelmajätteet hyväksyttyyn ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan
vähintään kerran vuodessa?

o
o

Kyllä
Ei

8. Onko yritykseen nimetty jätehuollosta vastaava henkilö?

o
o

Kyllä
Ei

KEMIKAALIT
9. Mitä kemikaaleja toiminnassa käytetään ja kuinka paljon? Vastaa liitteelle 2.

10. Onko yrityksessä ajantasalla oleva aakkosellinen kemikaaliluettelo käytössä olevista
kemikaaleista?

o
o

Kyllä
Ei

11. Onko yrityksessä ajantasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet käytössä olevista
kemikaaleista?

o
o

Kyllä
Ei
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12. Onko yritykseen nimetty kemikaaliasioista vastaava henkilö?

o
o

Kyllä
Ei

13. Kemikaalien varastointi:

Kyllä

Ei

a) Onko varastotilan lattia tiivis?

0

0

b) Onko varastotilasta yhteyttä jätevesiviemäriin?

0

0

c) Onko varastotila lukittu?

0

0

0

0

0

0

d) Onko varastotilassa riittävä ilmanvaihto?
e) Onko kemikaalisäiliöillä valuma-altaat?

14. Onko kemikaalien varastotiloissa ja säilytysastioissa asianmukaiset varoitus- ja
turvamerkinnät?

o
o

Kyllä
Ei

15. Vahinkotilanteisiin varautuminen:
a) Miten on varauduttu mahdollisten onnettomuuksien tai vahinkotilanteiden varalle?

b) Onko kemikaalivahinkotilanteita varten saatavilla imeytysainetta (esim. turve, puru,
imeytysmatto)?

o
o

Kyllä
Ei

JÄTEVEDET, VIEMÄRÖINTI JA EROTINKAIVOT
16. Mitä jätevesiä toiminnassa syntyy? Mihin jätevedet johdetaan?

17. Montako öljyn- tai hiekanerotuskaivoa kiinteistöllä on? Missä tiloissa / alueilla kaivot
sijaitsevat?
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18. Tarkastetaanko ja huolletaanko erotuskaivot säännöllisesti?

o

o

Kyllä
Ei

19. Pidetäänkö erotuskaivoista erillistä tarkkailupäiväkirjaa, josta ilmenee tyhjennysajat ja
minne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu?

o

o

Kyllä
Ei

20. Seurataanko jätevesien laatua vesinäyttein ja laboratorioanalyysein?

o
o

Kyllä
Ei

21. a) Mihin piha- tai ulkoalueen sadevedet johdetaan?

o kaupungin jätevesiviemäriin
o sadevesiviemäriin

o avo-ojaan tai maastoon
o muualle, minne?

_

b) Menevätkö piha-alueen sadevedet öljynerotuskaivon kautta?

o
o

Kyllä
Ei

YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

Kyllä

Ei

a) Onko yrityksellä ympäristöjärjestelmä?

o

b) Onko yrityksellä laatujärjestelmä?

o

o
o

22. Ympäristöjohtaminen:

23. Millainen järjestelmä yrityksellä on käytössä?

24. Onko yrityksellä johdon hyväksymä ympäristöpolitiikka tai tavoitteita
ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi?

o

o

Kyllä
Ei
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25. Onko henkilöstöä koulutettu ympäristöasioissa?

Kyllä

Ei

a) kemikaalien käsittelyssä

0

0

b) jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä

0

0

c) vahinkotilanteissa toimimisessa

0

0

0

0

0

0

Kyllä

Ei

a) kemikaalien käsittelyyn

0

0

b) jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn

0

0

c) vahinkotilanteissa toimimiseen

0

0

0

0

0

0

d) erotinkaivojen huollossa ja tarkastuksessa
e) muissa asioissa, missä?

26. Onko yrityksellä kirjallisia ohjeita ympäristöasioiden hoitoon?

d) erotinkaivojen huoltoon ja tarkastukseen
e) muihin asioihin, mihin?

Lisätietoja

Vastaajan allekirjoitus

Päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

(1
. . ..
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LIITE 2.2.

KYSELY YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE 2003
Yritys:

I

•

_

~:~:~:~rä: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AUTO- JA KORJAAMOALAN JÄTTEET
Määrä
vuodessa
ÖLJYISET ONGELMAJÄTTEET
Voiteluöljyt
Kasvispohjaiset voiteluöljyt
Kompressori- ja muuntoöljyt
Kiinteät öljyiset jätteet
I lölivnsuodattimet, trasselit vms.l
Öliv- ia vesiseokset
Ölivnerotuskaivoien pintaliete
Ölivnerotuskaivoien pohialiete
Muu, mikä?
MUUT ONGELMAJÄTTEET
Akut
Jäähdvtin-, kytkin- ia iarrunesteet
Liuotinaineiäte
Maalit ia maalipurkit
Ruostesuoiauksen iäte
Hiekanerottimien pohialiete
Raskasmetalleia sisältävät paristot
Loisteputket
Romuaioneuvot
Sähkö- ia elektroniikkaromu
Muu, mikä?
MUUT JÄTTEET
Metalliromu
Romurenkaat
Hitsausjäte
Kaatopaikkakelpoinen
hiekkapuhallusiäte
Pahvi
Paperi
Muovi
Bioiäte
Puuiäte
Sekaiäte
Muut

Kuka vie ja minne
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•. ••
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LIITE 2.3.

KYSELY YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDOSTA YRITYKSESSÄNNE 2003

1
1
Yritys:

Vp~~t~aj~:.. "
. alvamaara:

KEMIKAALIT
Määrä
vuodessa
Polttoaineet

Palavat kaasut

Olivt

Liuottimet

Pesunesteet

Aerosolit

Liimat

Myrkylliset aineet

Syövvttävät tai haitalliset aineet

Käyttötarkoitus

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:

1/1992
211992
3/1992
4/1992
5/1992
6/1992
7/1992
8/1992
9/1992
10/1992
1/1993
211993
3/1993
4/1993
5/1993
6/1993
7/1993
1/1994
2/1994
3/1994
1/1995
1/1996
211996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997
211997
3/1997
4/1997
5/1997
6/1997
1/1998
211998
3/1998
4/1998
5/1998
6/1998
7/1998
1/1999

211999
3/1999
4/1999
5/1999
6/1999

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

Oulun kaupungin ympäristöviraston raportteja:
112000
212000
3/2000
4/2000
5/2000
6/2000
7/2000
8/2000
9/2000
1/2001
212001
3/2001
4/2001
5/2001
6/2001
7/2001
8/2001
1/2002
212002
3/2002
4/2002
5/2002
1/2003
212003
3/2003
4/2003
5/2003
6/2003
7/2003

Jäätelöprojekti 1999.
Oululaisten elintarvikemyymälöiden myyntilämpötilojen valvonta heinäkuussa 1999.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 1999.
Jauhelihaprojekti 1999.
Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Oulussa 2000.
Käytettyjen uppopaistorasvojen laatu vuonna 1999.
Kalaprojekti 2000.
Pizzerioiden omavalvonta ja jauhelihan laatu.
Listeria monocytogenes -bakteerin esiintyminen salaateissa ja salaattienhygieeninen
laatu.
Oulujoen suiston arvokkaat luontokohteet.
Myymälöiden jätehuolto Oulussa 2000. Selvitys.
Asuinkiinteistöjen jätehuolto Oulussa 2001. Kartoitus.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa.
Selvitys ravintoloissa ja ruokaloissa tarjottujen ruokien suolapitoisuudesta vuonna
2000.
Jäätelön ja mansikan laatu kesällä 2001.
Uppopaistorasvaprojekti 2001 .
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2001.
Konditoriatuotteiden hygieeninen laatu 2001.
Listeria monocytogenes elintarvikehuoneistojen pintapuhtausnäytteissä 2001.
Leipien suolapitoisuudet Oululaisissa leipomoissa 2002.
Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002.
Oulun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus.
Ruoantarjoilu ulkomyynnissä 2002.
Ravintosisältö peruskoulun 1.- 6. luokkalaisten oppilaiden kouluruoassa 2002.
Raakasalaattien hygieeninen laatu 2002.
Keittiöhygienia ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa v. 2002.
Ravintolaruoan mikrobiologinen laatu 2002.
Ympäristökartoitus hevostalleilla Oulussa 2003.
Ympäristöasioiden toteutus auto- ja korjaamoalan yrityksissä Oulussa 2003. Selvitys.

Oulun kaupunki
Ympäristövirasto
Kauppatori, PL 34
90015 OULUN KAUPUNKI

