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1 Johdanto
Koneyrittäjiä toimii pääasiassa kuljetus-, auraus-, puhtaanapito-, metsä-, maatalous-,
turvetuotanto-, puunenergia- ja maarakennusaloilla. Koneurakointialan laajuudesta ja
monipuolisuudesta johtuen toiminnan ympäristövaikutukset voivat olla moninaiset.
Koneurakoitsijoiden ympäristöasioiden kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, miten
ympäristöasiat on huomioitu koneurakointialalla Hailuodossa, Kempeleessä, Kiimingissä, Limingassa, Lumijoella, Muhoksella, Oulussa, Oulunsalossa ja Tyrnävällä. Tavoitteena oli antaa tarkastuskäynneillä neuvoja ja ohjeita ympäristöasioista, vastata
kysymyksiin sekä tiedottaa lainsäädännöstä.
Selvityksen tarkastukset teki ympäristötarkastaja Jouni Mämmi ja selvityksen kokosivat työtä ohjanneet ympäristötarkastajat Maija Jokiharju, Satu Seppälä ja Vesa
Malm.

2 Koneurakointialan ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja
määräyksiä
Yrityksiä koskevia ympäristönsuojeluvaatimuksia on ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja
-asetuksessa (YSA). Esim. pohjavesialueella sijaitsevien polttoaineiden varastoinnille
voidaan tarvita ympäristölupa ja vastaavasti joissain tapauksissa varastoinnista on
tehtävä rekisteröinti ns. jakeluasema-asetuksen perusteella. Ympäristölupa tarvitaan
myös laitosmaiseen tai ammattimaiseen ylijäämämaiden varastointiin ja käsittelyyn.
Aliurakoitsijoina toimivia turveurakoitsijoita voivat koskea turvetuotantoalueiden ympäristölupien määräykset.
Ympäristönsuojelulain nojalla on annettu Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (YSM), joita on noudatettava näissä kunnissa.
Jätelaissa (JL) ja -asetuksessa (JäteA) on määräyksiä jätehuollosta. Vuodesta 2007
alkaen voimassa olevat Oulun seudun jätehuoltomääräykset (JHM) sisältävät jätteisiin ja ongelmajätteisiin sekä jätehuollon järjestämiseen liittyviä määräyksiä. Ympäristönsuojelu- ja jätelainsäädännön noudattamista valvoo Oulun seudun ympäristötoimi
liikelaitos.
Kemikaalien ja polttoaineiden varastointia ja käsittelyä koskevia määräyksiä on kemikaalilainsäädännössä, jonka noudattamista valvoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.
Maanalaisten tärkeillä pohjavesialueilla olevien polttoainesäiliöiden tarkastuksista on
säädetty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä vuodelta 1983. Työmaiden ja
varikoiden polttoaineiden varastointia ja käsittelyä koskevaa ohjeistusta on myös palavien nesteiden jakeluasemastandardissa (SFS 3352). Palavien nesteiden varastointia valvoo pelastusviranomainen.
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Polttoaineiden kuljetuksissa maanteillä on noudatettava lakia vaarallisten aineiden
kuljetuksesta (719/1994), vaarallisten aineiden kuljettamista tiellä koskevaa valtioneuvoston asetusta (194/2002) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (171/2009). Polttoaineiden ja vaarallisten aineiden
kuljetusta valvoo poliisi.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisissa uusissa rakennusluvissa annetaan
tarvittaessa määräykset hallien ja piha-alueiden hiekan- ja öljynerottimista ja jätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolella. Viemäriverkoston ulkopuolella hajaasutusalueella jätevesien käsittelyjärjestelmän uudistamista koskevat toimenpideluvat käsittelee kunkin kunnan rakennusvalvonta. MRL:ssa ja kuntien rakennusjärjestyksissä on myös säädöksensä, jotka koskevat piha-alueilla tapahtuvaa varastointia
sekä myös pilaantuneen maaperän käyttöä rakentamiseen.
Oulun seudulla on joidenkin kuntien rakennusjärjestyksissä määräyksiä jätevesien
käsittelystä ja polttoainesäiliöiden suojaamisesta pohjavesialueella.

3 Koneurakoitsijoiden ympäristöasioiden selvityksen toteutus
Selvitystä varten kartoitettiin käytettävissä olevista tietolähteistä Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella toimivat koneurakoitsijat, joita oli 257. Ennen tarkastuskohteiden valitsemista ja tarkastusten aloittamista lähetettiin kaikille koneurakoitsijoille
kirje, jossa kerrottiin tulevasta selvityksestä ja tarkastuksista.
Tarkastuskohteita valittiin tasapuolisesti joka kunnasta suhteessa kunnan alueella
toimivien koneurakoitsijoiden määrään. Kaksi kohdetta sijaitsi tärkeällä pohjavesialueella. Kesä-lokakuun 2010 aikana ympäristötarkastaja kävi 44 kohteessa, mikä on
noin 20 % selvityksessä mukana olleista. Tarkastuksia varten laadittiin kyselylomake
(liite 1). Tarkastuksilla otettiin valokuvia viranomaiskäyttöön. Tarkastuksista laadittiin
toiminnanharjoittajalle muistio, jossa tarvittaessa edellytettiin toimenpiteitä tai annettiin suosituksia ja ohjeita. Muistion mukana lähetettiin usein ympäristöasioihin liittyviä
ohjeita.
POHJAVESIALUE
I-luokan pohjavesialueella tarkoitetaan vedenhankintaa varten tärkeää
pohjavesialuetta
II-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue
kartalla pohjavesialueen raja on ulompi vyöhyke, pohjaveden muodostumisalue on sisempi rajaus
Tähän raporttiin on kirjattu tulosten yhteyteen kyseistä asiaa koskevia oikeita käytäntöjä, suosituksia, säädöksiä ja ohjeita. Tietoa löytyy myös liitteistä 2 ja 3.
Selvityksen liitteinä ovat ympäristötoimen kartoituksen yhteydessä 2010 laatimat koneurakoitsijoiden ympäristöohje (liite 2), farmarisäiliöohje (liite 3) ja ongelmajätekirjanpitolomake (liite 4).
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4 Selvityksen tulokset
4.1 Toiminnan laajuus ja sijainti
Selvityksessä mukana olleista koneurakoitsijayrityksistä 16 oli yhden hengen yrityksiä ja 28 yrityksessä oli enintään kolme työntekijää. Selvityksessä oli mukana myös
neljä kuljetustoimintaa harjoittavaa yritystä, joissa työntekijöitä oli useita kymmeniä.
Pienillä urakoitsijoilla kalusto koostuu yleensä kaivinkoneesta, huoltoautosta ja kuorma-autosta. Vajaalla 20 %:lla yrityksiä koneiden lukumäärä oli 10 tai enemmän.
Taulukko.

Kunta
Hailuoto
Kempele
Kiiminki
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Tyrnävä
Yhteensä

Tarkastetuista koneurakointiyrityksistä noin 35 % sijoittui pohjavesialueelle tai
vesistön ääreen.

Kohteita
4
26
35
24
11
21
101
11
24
257

Tarkastuksia
2
3
6
5
2
5
13
2
6
44

Pohjavesialue
tai vesistö
0
2
2
1
0
4
3
0
4
16

Asemakaavaalue
0
3
2
2
1
1
4
1
0
14

Hajaasutusalue
2
0
4
3
1
4
9
1
6
30

Selvityksessä yrityksen toimipaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa sijaitsee mahdollinen
halli ja jossa säilytetään koneita ja kalustoa. Toimipaikoista 75 % sijaitsi enintään 100
metrin etäisyydellä lähimmistä naapureista.
4.2 Toimipaikkojen yleiskuva ja pihojen siisteys
Tarkastuksilla kiinnitettiin huomiota erityisesti toimipaikkojen pihojen yleiseen siisteyteen sekä siihen, miten koneiden ja tavaroiden ulkovarastointi oli järjestetty. Noin 80
%:ssa kohteista piha-alue oli verrattain siisti, kun taas muissa kohteissa ulkovarastoinnissa oli selvästi parantamisen varaa. Näissä kohteissa ulkona varastoitiin koneiden ja laitteiden lisäksi erilaisia toiminnassa syntyviä jätteitä, jotka aiheuttivat epäsiistin yleiskuvan. Suurimmassa osassa kohteita piha-alue oli pinnoittamaton.
Tarkastuskohteista 70 %:lla oli hallirakennus.
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Kuva 1. Koneiden lisäksi pihalla varastoitiin
joskus myös vaihtolavoja.

Kuva 2. Ulkovarastointiin on kiinnitettävä
huomiota.

Kiinteistöillä tapahtuva kaikenlainen autojen, koneiden, laitteiden tai muiden vastaavien tavaroiden ulkovarastointi tulee tehdä siten, ettei se aiheuta haittaa naapureille
eikä rumenna ympäristöä (MRL 169 §, kuntien rakennusjärjestykset).
Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista, ns. roskaamiskielto (JL 19 §).
4.3 Vesi- ja jätevesihuolto
Kaikkien urakoitsijoiden toimipaikat oli liitetty vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkkoon
(talousvesi). Urakoitsijoiden vedenkulutus vaihteli suuresti: muutamasta kuutiosta
aina 250 kuutioon vuodessa. Vedenkulutukseen on laskettu myös kaluston pesussa
käytetty vesi. Suurimmat vedenkulutukset olivat muutamalla kuljetustoimintaa harjoittavalla yrityksellä.
Vesipisteitä oli noin 70 %:ssa halleista. Vajaassa 70 %:ssa toimipaikoista, joissa syntyi yritystoiminnan jätevesiä halleissa, jätevedet johdettiin vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Muista halleista jätevedet johdettiin maaperäkäsittelyyn. 45 %:ssa halleista syntyi myös talousjätevesiä.
18 hallissa oli yksi tai useampi öljynerotin. Uusimpien hallien öljynerottimet olivat
yleensä muovia, vanhojen erotinmateriaali oli betoni. Öljynerottimissa ei pääsääntöisesti ollut automaattisia hälyttimiä.
Suurimmissa yrityksissä öljynerottimet tarkastettiin ja tyhjennettiin useammin - yleensä vuosittain - kuin pienissä yrityksissä. Pienissä yrityksissä öljynerottimien käyttö
koettiin vähäiseksi, jolloin niitä ei tyhjennetty tiheään. Erottimien tyhjennyksistä ja tarkastuksista ei pidetty yleensä kirjaa.
Kalustoa pestiin lähes kaikissa kohteissa. Pesuja tehtiin parista kerrasta aina 40 kertaan vuodessa; keskimäärin pesuja tehtiin viidestä kymmeneen. Lähes kaikki urakoitsijat pesivät kesäaikana kalustoa ulkona, jossa pesuvedet imeytyivät maaperään.
Osa urakoitsijoista käytti esim. ajoneuvokalustolleen pesulapalveluita.
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Kuva 3.

Toiminnassa käytettyjä pesuaineita.

Kuva 4. Hallin hiekan- ja öljynerotin. Öljynerotin tulee täyttää puhtaalla vedellä
tyhjentämisen jälkeen.

Painepesuna tehtyjä pesuja tehtiin ilman pesuaineitakin. Mikäli pesuaineita käytettiin,
ne olivat usein ympäristöystävällisiä biohajoavia pesuaineita. Kolmasosa urakoitsijoista käytti liuottimia esim. tiesuolan poistamiseksi kalustosta.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva halli, jossa syntyy jätevesiä, on liitettävä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin (VHL 10 §).
Vesihuoltolaitos voi edellyttää yrittäjän kanssa tehtävässä viemäriinliittymissopimuksessa jätevesien laadun tarkkailua (VHL 21 §). Korjaamo-, huolto- ja urakointitoiminnassa syntyviä jätevesiä pidetään asumajätevesistä poikkeavina ns. teollisuusjätevesinä.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittely on järjestettävä
kiinteistökohtaisella jätevesien puhdistusjärjestelmällä (hajajätevesiasetus 2 §).
Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostuskaivot on tarkistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä vähintään vuosittain (Oulun YSM 5 §, hajajätevesiasetus liite 2).
Umpisäiliöissä on oltava sen täyttymistä osoittava hälytin (hajajätevesiasetus liite 2)
ja säiliö on tyhjennettävä tarvittaessa (Oulun YSM 5 §, hajajätevesiasetus liite 2).
Hiekan- ja öljynerotin
Uusissa halleissa erotinlaitteistot (hiekan- ja öljynerotin) on mitoitettava toiminnan
laajuuden mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D1, 2007).
Kun hallin pinta-ala on vähintään 40 m2, on öljynerottimessa oltava sen täyttymistä
osoittava hälytin (Suomen rakentamismääräyskokoelma D1, 2007).
Hiekan- ja öljynerottimet tulee tarkistaa vuosittain ja tyhjentää tarvittaessa (JHM 20
§). Tyhjennyksen jälkeen täytä öljynerotin vedellä. Se ei muuten toimi.
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Hiekan- ja öljynerottimien jätteet ovat ongelmajätteitä, joten niitä saavat tyhjentää
vain siihen hyväksynnän saaneet jätehuoltoyritykset. Jäte on toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
Kaluston pesu
Kaluston, ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja vastaavien pesu ulkona on kielletty
pohjavesialueilla. Laajamittainen pesu tulee suorittaa erottimin varustetulla pesupaikalla, josta jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin (Oulun YSM 7 §, Kiimingin YSM 8
§). Vähäiset kaluston pesuvedet voidaan imeyttää maahan muualla kuin pohjavesialueella.
Kaluston pesussa suositellaan käytettäväksi esim. öljy- ja kaasualan keskusliiton luetteloimia pesuaineita, joita käytetään esim. ajoneuvojen pesua tarjoavissa pesuloissa. Pesuaineluettelo löytyy internetistä sivuilta www.oil-gas.fi.
4.4 Polttoaineiden sekä kemikaalien varastointi, käyttö ja kuljetus
Yhdeksällä urakoitsijalla ei ollut käytössään omia polttoainesäiliöitä, vaan kaluston
tankkaus tapahtui yleisillä jakelupisteillä. Alle 40 %:lla toimipaikoista oli yksi polttoainesäiliö ja yli 40 % urakoitsijoista käytti useampaa säiliötä. Pääosin säiliöiden koko
oli joitakin kuutioita. Viidessä kohteessa urakoitsijan varastoimien polttoaineiden säiliöiden säiliötilavuus oli yhteensä vähintään 10 m3.
Tarkastetuilla 44 urakoitsijoilla oli yhteensä 73 polttoainesäiliötä eli keskimäärin kahdesta kolmeen säiliötä urakoitsijaa kohti. Maanalaisia polttoainesäiliöitä tarkastuskohteissa oli ainoastaan kuusi, joista yksikään ei sijainnut pohjavesi- tai ranta-alueella.
Valuma-altaallisia tai kaksoisvaipallisia säiliöitä oli useita kymmeniä.
Tarkastuksilla tiedusteltiin mm. lapon- ja ylitäytönestoa ja säiliön ja letkun lukituksia.
Polttoainesäiliöiden varusteissa oli paljon vaihtelua ja puutteita. Urakoitsijoilla oli
usein käytössään säiliöitä, joissa ei ollut kyseisiä varusteita. Letkun tai säiliön lukitukset olivat yleisempiä kuin lapon- tai ylitäytönestot.

Kuva 5.

Polttoainesäiliöitä joka lähtöön.

Kuva 6. Kaksoisvaippasäiliö.
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Noin puolet urakoitsijoista arvioi polttoaineiden vuosikulutukseksi noin 10 m3. Loput
toimijoista käyttivät polttoaineita pääosin 10–40 m3. Koneurakoinnin lisäksi kuljetustoimintaa harjoittavilla yrityksillä vuosittaiset polttoainekulutukset olivat usein tätä
suurempia.
Suurin osa urakoitsijoista ei ollut tarkistuttanut polttoainesäiliöitään. Käytössä oli jopa
yli 20 vuotta vanhoja säiliöitä. Yhdeksän urakoitsijaa aikoo tarkistuttaa, uudistaa tai
poistaa käytöstä säiliöitä vuonna 2011. Säiliöiden tankkauspaikan siirtämistä toimipaikassa oli suunnitellut neljä urakoitsijaa.

Kuva 7.

Vanhoja säiliöitä oli käytössä tai
romunkerääjälle menossa.

Kuva 8. Vanha suojaamaton säiliö voi olla
ympäristöriski.

Noin puolet urakoitsijoista kuljetti polttoaineita työmaille 200 litran tynnyreissä ns.
huoltoautossa. Kuljetussäiliöinä käytettiin myös isoja 400–650 litran säiliöitä. Pienimmät kuljetusastiat olivat 20–30 litran kanistereita.

Kuva 9.

Nykyvaatimusten mukainen kuljetussäiliö oli vielä harvinainen.

Kuva 10. Työmaille kuljetuksia koskeva lainsäädäntö on tiukentunut.
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Toimipaikoissa varastoitiin myös erilaisia puhtaita öljyjä ja ne olivat pääosin halleissa
sisätiloissa. Niiden määrä oli usein satoja litroja. Astioina käytettiin yleisesti 200 litran
tynnyreitä ja suurempia muovisia tai metallisia säiliöitä.

Kuva 11. Tavarat järjestyksessä hyllyillä.

Kuva 12. Siisti halli ja piha on yrityksen
käyntikortti.

Polttoaineiden varastoinnin luvanvaraisuus
Urakoitsijan on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus ympäristötoimelle, mikäli polttoainesäiliöistä, joiden yhteistilavuus on vähintään 10 m 3, tankataan ajoneuvoja. Ympäristölupa
tarvitaan kaikille jakelusäiliöille, jotka sijaitsevat I- tai II-luokan pohjavesialueella (jakeluasema-asetus 1 §). Ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.
Säiliöiden sijoituspaikka
Oulussa ja Kiimingissä pohjavesi- ja ranta-alueilla ei saa käyttää maanalaisia polttoainesäiliöitä. Ne on pitänyt poistaa käytöstä (Oulun YSM 19 §, Kiimingin YSM 21 §).
Sama käytäntö on suosituksena muissa Oulun seudun kunnissa.
Säiliöt suositellaan sijoitettavaksi vähintään 5 m ojasta, 30 m purosta, lammesta, järvestä ja joesta sekä 100 m talousvesikaivosta ja lähteestä.
Siirrettävien säiliöiden tulee kestää nostelua ja siirtelyä sekä niiden sijoittamisessa on
huomioitava erityisesti törmäysvaara.
Tasaiselle ja kantavalle alustalle sijoitetun säiliön etäisyys on oltava rakennuksista ja
tontin rajasta vähintään 3 m ja vähintään 5 m paloa levittävistä rakenteista (jakeluasemastandardi 3352).
Farmarisäiliötä ei saa sijoittaa sisätiloihin. Moottorisuojassa saa säilyttää ajoneuvon
polttoainesäiliön lisäksi enintään 60 l bensiiniä ja enintään 200 l esim. dieselöljyä tai
polttoöljyä. (KTM asetus 59/1999)
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Säiliöiden suojaus
Työmaalle tai muualle ulos tilapäisesti sijoitettavat maanpäälliset säiliöt on sijoitettava
katettuun suoja-altaaseen tai niiden on oltava kaksivaippaisia (Oulussa ja Kiimingissä) (Oulun YSM 20 §, Kiimingin YSM 22 §). Sama käytäntö on suosituksena muissa
Oulun seudun kunnissa. Suoja-altaan tilavuuden tulisi olla vähintään 1,1-kertainen
suurimman altaassa olevan säiliön tilavuuteen nähden.
Suoja-altaan tulisi olla niin laaja, että myös säiliön tankkauslaitteet ja letku sijoittuvat
kokonaan altaan sisäpuolelle.
Koneiden tankkauspaikan alustan tulisi olla tiivis maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Tiivis alusta voi olla esim. suojakalvo tai tiivis öljytuotteita kestävä pinnoite.
Polttoainesäiliöissä on suositeltavaa olla ylitäytönestin ja laponesto. Oulussa ja Kiimingissä ylitäytönestin on pakollinen pohjavesi- ja ranta-alueille sijoitettaville maanpäällisille polttoainesäiliöille (Oulun YSM 19 §, Kiimingin YSM 21 §).
Voiteluainetynnyrit, erilaiset kemikaalikanisterit ja vastaavat astiat suositellaan sijoitettavaksi tiiviille, reunakorokkein varustetulle alustalle, josta nesteet eivät pääse leviämään ulos rakennuksesta tai jätevesiviemäriin (YSL 7 §, 8 §).
Säiliöiden tarkastus
Säiliön omistaja/haltija vastaa säiliön tarkastuttamisesta. Säiliöiden puhdistamista ja
tarkastamista suorittavat turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) rekisteriin merkityt yritykset, joista löytyy lista esim. internetistä sivuilta www.tukes.fi.
Vähintään 1,5 m3:n polttoaine- ja kemikaalisäiliöt (yksivaippainen, suoja-allastettu,
kaksivaippainen) maanpäällä ja maan alla tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10
vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta. Seuraava tarkastus määräytyy todetun kuntoluokan mukaan (Oulun YSM 18 §, Kiimingin YSM 20 §). Sama käytäntö on suosituksena muissa Oulun seudun kunnissa.
Säiliöalueen puhtaudesta vastaa säiliön omistaja/haltija (YSL 7 §).
Polttoaineilla, öljyillä ja kemikaaleilla likaantunut maa on ongelmajätettä, joka tulee
kerätä talteen ja toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan (YSL 75 §, Oulun
YSM 20 §, Kiimingin YSM 22 §). Myös käytetty öljynimeytysmateriaali on ongelmajätettä.
Yli 450 l säiliössä on oltava metallikilpi asianmukaisine merkintöineen. Mikäli kilpeä ei
löydy, on säiliö uusittava tai sille on hankittava TUKES:in hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksyntä (KTM päätös 313/1985).
Polttoaineiden kuljetus työmaille
30.6.2011 jälkeen polttonesteitä saa kuljettaa vain hyväksytyissä säiliöissä. Esim.
tavalliset 200 litran tynnyrit ja farmarisäiliöt eivät sovellu enää kuljetukseen.
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4.5 Ongelmajätteet
Kolmasosa urakoitsijoista huolsi kalustoaan itse. Osa urakoitsijoista huolehti kaluston
korjauksesta pääosin itse, mutta käytti myös huolto- ja korjaamoyritysten palveluja.
Vain suurimmat toimijat huollattivat kaiken kalustonsa huoltoliikkeissä.
ONGELMAJÄTE
jäte, jolla on vaarallinen ominaisuus (esim. syttyvä, ärsyttävä, syövyttävä,
myrkyllinen, räjähtävä tai tartuntavaarallinen)
Kaluston huollosta syntyviä tavanomaisimpia ongelmajätteitä ovat erilaiset jäteöljyt
(hydrauliikkaöljyt, kirkkaat voiteluöljyt sekä moottoriöljyt). Koneissa voi olla jopa satoja litroja öljyä. Urakoitsijoilla syntyi satoja litroja, jopa tuhansia litroja jäteöljyä vuodessa. Suurin osa ongelmajätteistä varastoitiin sisätiloissa. Jäteöljyjä varastoitiin säiliöissä tai tynnyreissä myös piha-alueella. Pihoilla jäteöljyä varastoitiin sekä pinnoittamattomalla että pinnoitetulla alustalla pääsääntöisesti ilman valuma-allasta tai katosta.
Jäteöljyjä oli poltettu yhdessä yrityksessä ja yksi yrittäjä ilmoitti luovuttaneensa jäteöljyä toiselle yrittäjälle.
Öljynsuodattimet kerättiin kiinteän öljyjätteen astiaan. Öljynsuodattimia saattoi kertyä
vuosittain jopa satoja kiloja.
Jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteitä syntyi keskimäärin joitakin kymmeniä litroja vuosittain.

Kuva 13. Hyvin huollettu kone särkyy ja
vuotaa öljyä harvoin maastoon.

Kuva 14. Erilaatuiset öljyt tulee kerätä erikseen.
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Kuva 15. Asianmukaisesti merkitty kiinteän
öljyisen jätteen keräysastia.

Kuva 16. Öljynsuodattimet ovat valutettuinakin ongelmajätettä.

Akkujätteet kerättiin joko hallin lattialle tai ulos paljaalle maalle. Vuosittain käytettyjä
akkuja poistui käytöstä jätteeksi noin viisi, joissakin toimipaikoissa jopa 30. Varsinainen akkujen keräykseen tarkoitettu akkulaatikko oli vain yhdellä urakoitsijalla.

Kuva 17. Akkulaatikko estää vuodot maape- Kuva 18. Akkujen ulkona säilyttäminen ilman
rään.
suojauksia ei ole sallittua.

Koneurakoitsijat säilyttivät toiminnassaan tarvitsemia kemikaaleja, kuten erilaisia aerosoleja ja liuotinaineita, hallissa hyllyissä tai kaapeissa.
Yrittäjät veivät palaneet loisteputket pääosin itse ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Usealla urakoitsijalla oli pieniä määriä kyllästettyjä pylväitä ja ne kehotettiin
toimittamaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Koneurakoitsijoiden ongelmajätteitä hakivat alan yrittäjät, kuten Ekokem Oy, Kempeleen Jätekuljetus Ky, KTC Kierrätyspalvelut Oy ja L&T Oy. Useat urakoitsijat veivät
jäteöljyn tai muita ongelmajätteitä suoraan kunnissa sijaitseville Oulun Jätehuollon
jäteasemille, mikä ei ole oikea käytäntö.
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Kuva 19. Kemikaalipurkit järjestyksessä
kaapissa.

Kuva 20. Varastotilojen siisteys lisää työturvallisuutta.

Ongelmajätteiden keräys ja varastointi
Ongelmajätteet tulee varastoida lukitussa tai valvotussa tilassa (JHM 17 §).
Puhtaat öljyt, jäteöljyt, puhdistuskemikaalijätteet, osien pesukoneiden liuotinjätteet,
jätekemikaalit ja vastaavat liuokset tulee säilyttää hallissa tai ulkona varastoitaessa
tiiviillä reunakorokkein varustelulla alustalla siten, eivät nesteet pääse leviämään ulos
rakennuksesta, jätevesiviemäriin tai maastoon.
Akut tulee säilyttää sisätiloissa tiivispohjaisella alustalla tai ulkona kannellisessa akkulaatikossa. Ulkona säilytettäessä pakkanen rikkoo akut ja raskasmetalleja sisältävät nesteet voivat päästä maaperään ilman asianmukaista säilytystä.
Loisteputket sisältävät elohopeaa ja ne on säilytettävä ehjinä ja toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) on usein ongelmajätettä. SER-romua ovat esim.
sähkötyökalut, mittarit, näppäimistöt, kahvinkeittimet, radiot, jääkaapit, mikrot, ledlamput ja sähköjohdot.
Tyhjät metallitynnyrit voi toimittaa tynnyreiden kunnostajalle tai hyödynnettäväksi metalliromuna asianmukaiset luvat omaavalle toimijalle.
Kyllästetty puu on ongelmajätettä sen sisältämien raskasmetallien takia. Kyllästettyä
puuta saavat käyttää vain ammattirakentajat erittäin harvoissa kohteissa.
Erilaatuiset ongelmajätteet kerätään erikseen
Käytetyn jäteöljyn sekaan ei saa sekoittaa muita aineita, koska öljyssä olevat epäpuhtaudet aiheuttavat lisäkustannuksia öljyä hyödynnettäessä. Jos jäteöljy sisältää
muita aineita tai vettä yli 10 %, siitä voidaan periä maksu.
Kompressori- ja muuntajaöljyt eivät kuulu voiteluöljyastiaan. Jos vesi-öljyseoksen
vesipitoisuus on yli 10 %, se ei kuulu öljyjäteastiaan. Kasviöljypohjaiset voiteluaineet
kerätään aina erikseen omiin astioihin.
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Kiinteät öljyjätteet tulee kerätä punaiseen astiaan. Esim. öljynsuodattimet, hydrauliikkaletkut, valuvat öljyiset rätit, öljyinen torjuntajäte, iskunvaimentimet, polttoainesuodattimet ja voitelurasvajäte (Ekokem ohje 5/08)
Jarru-, kytkin- ja jäähdytysnesteet voi laittaa samaan astiaan ja toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan (Ekokem ohje 5/08).
Ongelmajätteiden asianmukainen kuljetus ja käsittely
Yritystoiminnasta syntyvät ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa
ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan (JHM 18 §). Ongelmajätteiden vastaanottajalla on oltava toiminnalleen ympäristölupa (YSA 1 §).
Oulun Jätehuollon jäteasemien ongelmajätteiden vastaanotto on tarkoitettu
ainoastaan kotitalouksien ja maatilojen ongelmajätteille.
Jäteöljyjen poltto avopolttona tai kiinteistön lämmitysöljykattilassa sekä hautaaminen
maahan on kielletty (JHM 8 §, 9 §). Jäteöljyn poltto on mahdollista vain ympäristöluvitetussa vähintään 5 megawatin kattilalaitoksessa (VN asetus 362/2003).
Ongelmajätteet saa antaa kuljetettavaksi vain sellaiselle jätehuoltoyritykselle, jolla on
voimassa oleva hyväksyntä ongelmajätteiden kuljettamiseen. Yrityksen on oltava
merkitty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rekisteriin (JL 49 §).
Luovutettaessa ongelmajätteitä kuljettajalle urakoitsija laatii siirtoasiakirjan, josta hänelle jää oma kappale. Allekirjoitettu asiakirja on dokumentti, jolla urakoitsija osoittaa
luovuttaneensa ongelmajätteet asianmukaisesti (VN päätös 659/1996).
4.6 Ongelmajätekirjanpito
Noin kymmenellä koneurakoitsijayrityksellä oli kuitit toimittamistaan ongelmajätteistä.
Muilla urakoitsijoilla ei ollut lain vaatimaa ongelmajätekirjanpitoa. Tarkastuksilla yrityksille annettiin ongelmajätekirjanpitolomake (liite 4).
Yrityksellä tulee olla kirjanpito toiminnassaan syntyvistä ongelmajätteistä. Kirjanpitoa
on säilytettävä kolme vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä ympäristötoimelle. (JäteA 22 §) Kirjanpidoksi kelpaavat esim. kuitit toimitetuista ongelmajätteistä. Ongelmajätekirjanpidolla yritys osoittaa, että ongelmajätteet on toimitettu asiamukaiseen vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
4.7 Ympäristövahinkoihin varautuminen ja ympäristövahingot
Urakoitsijoilla oli toimipaikassaan välineistöä vuotojen torjuntaa varten, esim. imeytysainetta, -turvetta tai -mattoa. Noin 60 %:lla koneurakoitsijoista oli kalustossaan
mukana jonkinlaista imeytysainetta vahinkojen varalle. Turvetyömailla työskentelevillä urakoitsijoilla oli palosammuttimia.
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Kuva 21. Öljyvahinkoihin on hyvä varautua
esim. imeytysmatolla.

Kuva 22.Öljynimeytysturvetta saa erikokoisissa säkeissä.

Tarkastuksilla ilmeni, että monilla koneurakointiyrityksillä oli sattunut jonkinasteisia
öljy- tai polttoainevuotoja. Yritys itse tai pelastuslaitos oli huolehtinut vahingon korjaamisesta.
Hallissa ja muissa työskentelytiloissa sekä kalustossa tulisi olla torjunta-ainetta (esim.
imeytysmattoa, -turvetta tai -raetta) ja välineistöä (esim. lapio, jätesäkkejä, astioita)
öljy- ja kemikaalivuotojen leviämisen estämiseksi.
Maahan ei saa jättää tai päästää aineita, jonka vuoksi maaperä tai pohjavesi pilaantuu (YSL 7 § ja 8 §).
Mikäli maahaan, ojaan tai vesistöön on päässyt polttoaineita, öljyjä tai muita kemikaaleja, tulee urakoitsijan ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. Yli 10 litran kemikaalivahingoista tulee ilmoittaa hätänumeroon 112, jolloin pelastuslaitos suorittaa
torjuntatoimet. Ilmoita myös pienemmistä vahingoista, ellet saa suoritettua puhdistusta itse. Näistä vahingoista tulee ilmoittaa myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (YSL 76 §).
Pilaantunut maa-aines on ongelmajätettä, joka tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan esim. Ruskon jätekeskukseen.
Vastuu maaperän tai pohjaveden pilaamisesta on vahingon aiheuttajalla (YSL 75 §).
Monilla vakuutusyhtiöillä on ohjeita ympäristövahinkojen välttämiseksi. Yritys voi saada alennuksia vakuutusmaksuista, mikäli se on huolehtinut vahinkojen estämisestä.
4.8 Jätteet
Kaikki urakoitsijat olivat tehneet sopimuksen jonkin jätehuoltoyrityksen kanssa toimipaikan jätehuollosta. Sekajätteen kuljetuksista vastasivat alueen jätehuoltoyritykset.
Sekajätteeksi päätyivät mm. erilaiset muovit.
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Koneurakoinnin toimipaikassa syntyvä paperijäte toimitettiin joko keräykseen tai poltettiin uunissa. Syntyvän pahvijätteen määrä oli vähäinen. Puujätettä syntyi vähän ja
se pyrittiin hyödyntämään omassa toiminnassa.

Kuva 23. Puiset lavat voi hyödyntää sellaisenaan tai polttopuuna.

Kuva 24. Sekajäte tulee aina kerätä, samoin
keräyspaperi.

Urakoitsijoilla syntyy paljon metallijätettä, jonka kaikki yritykset toimittivat hyötykäyttöön. Metallijäte toimitettiin keräykseen esim. Kuusakoski Oy:lle, Romu-Ukko Oy:lle
tai Utacon Oy:lle. Keskimäärin metalliromua kertyi noin 500 kg vuodessa, mutta hyödynnettäväksi toimitettavan osuus saattoi olla myös 10 000 kg. Osa urakoitsijoista
hyödynsi romurautaa omassa toiminnassaan. Metallinkeräykseen laitettavaa jätettä
olivat myös tyhjät aerosolipullot.

Kuva 25. Metalliromu kerättiin poikkeuksetta Kuva 26. Metallitynnyreitä ottaa vastaan
hyödynnettäväksi.
esim. Onni Forsell Oy.

Käytetyt renkaat urakoitsijat varastoivat toimipaikassa pääasiassa hallien luona ulkona. Ne toimitettiin rengasliikkeille tai muualle tuottajavastuuseen perustuvaan kierrätyspisteeseen.
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Urakoitsija vastaa yritystoiminnassa syntyneen sekajätteen toimittamisesta asianmukaisen paikkaan. Käytännöllisintä on tehdä sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa.
Yritystoiminnassa on lajiteltava aina paperi ja sekajäte (JHM 10 §). Pieniä määriä kuivaa paperia, pahvia tai kartonkia voidaan polttaa lämmityksen yhteydessä (JHM 9 §).
Jätteen avopoltto on kielletty (JHM 9 §).
Jätettä ei saa haudata maahan (JHM 8 §).
Jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi. Hyötyjätteitä ovat esim. metalli,
pahvi, käsittelemätön puu, lasi ja kartonki (JHM 10 §).
Rakennus- ja purkujätteet on lajiteltava ja toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, kun jätettä syntyy yhteensä enemmän kuin 15 m 3 (JHM 14 §). Myös vähäisempää määrää suositellaan lajiteltavaksi ja toimitettavaksi asianmukaiseen käsittelyyn.
Renkaat tulee toimittaa rengaskierrätykseen. Tuottajavastuun alaisista keräyspisteistä löytyy tiedot esim. Suomen Rengaskierrätys Oy:n internet-sivuilta
www.rengaskierratys.com. Suuret rengaskasat ovat paloturvallisuusriski.
4.9 Muut ympäristöasiat
Osa koneurakoitsijoista toimi maarakennusalalla, joten heillä oli toimipaikassaan varastoituna vähäisiä määriä ylijäämämaita. Urakoinnin yhteydessä saatettiin käsitellä
myös hiekoitushiekkoja. Kerättyjä hiekkoja käytettiin yleisimmin alueiden täyttöihin.
Muualla kuin pohjavesialueella voidaan rakentamisessa tai maarakenteissa kertaluonteisesti hyödyntää vähäisiä määriä (alle 500 m3) puhtaita ylijäämämaita ja tiili- ja
betonimurskeita (murskeen palakoko korkeintaan 150 mm) silloin kun niillä voidaan
korvata maa-ainesten käyttöä, ei kuitenkaan laitosmaisesti tai ammattimaisesti. Jätettä sisältävä rakenne on peitettävä tai pinnoitettava (JHM 13 §).
Laitosmaiseen tai ammattimaiseen ylijäämämaiden varastointiin ja käsittelyyn tarvitaan ympäristölupa (YSA 1 §). Ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.
Hiekoitushiekat on toimitettava kaatopaikalle, ellei niitä pystytä hyödyntämään asianmukaisesti.

4.10 Koneurakoitsijoiden ympäristötietoisuus ja lisätiedon tarve
Tarkastuksilla tuli ilmi, että useat koneurakoitsijat olivat saaneet tietoa ympäristöasioista muun koulutuksen yhteydessä. Vesistörakentamisessa mukana olevat urakoitsijat olivat perehtyneet myös öljyntorjuntaan. Toisaalta urakan tilaaja saattaa edellyt-
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tää tiettyä ympäristönsuojelullista tasoa työn tekevältä yritykseltä. Monet urakoitsijat
olivat saaneet työturvallisuus- ja ensiapukoulutusta.
Joissakin yrityksissä noudatettiin urakkakohtaista kaluston tarkastuslistaa, jonka tarkoituksena oli selvittää kaluston asianmukaisuus ja käytettävyys kyseiseen työhön
myös ympäristönsuojelulliselta kannalta. Osa yrityksistä hyödynsi kokeneemman
työntekijän opastusta, ns. mestari-oppilas -työskentelytapaa.
Koneurakoitsijat ottivat esille tarkastuksilla asioita, joista toivovat ympäristönsuojeluviranomaisilta tietoa. Suurin osa kysymyksistä liittyi erilaisiin jätteisiin, osa lainsäädäntöön ja loput kysymyksistä olivat toimialan erityiskysymyksiä.
Jätteiden oikeasta lajittelusta ja jätteiden määrän vähentämisestä haluttiin yksityiskohtaista tietoa. Esille tulleita kysymyksiä olivat mm.:
- Mihin voi toimittaa tyhjiä tynnyreitä? Vastaus: esim. Onni Forsell Oy:lle.
- Ovatko ei-öljyiset hydrauliletkut sekajätettä? Vastaus: ei, ne ovat kiinteää
öljyistä jätettä.
- Mihin aerosolipullot lajitellaan? Vastaus: täysin tyhjiksi suihkutetut aerosolipullot ovat metallijätettä. Muutoin ne kuuluvat ongelmajätteeseen.
- Miksei polttoöljyllä pestyjen osien pesujätettä voi laittaa jäteöljytynnyriin?
Vastaus: jos jäteöljy sisältää muita aineita, sitä on vaikea hyödyntää ja sen
vuoksi jäteöljyn kerääjäyritys ottaa siitä maksun. Pesujäte kerätään omaan
astiaan ja toimitetaan ongelmajätteenä eteenpäin.
Tarkastuksilla urakoitsijat kysyivät myös polttoainesäiliöiden tarkastuttamisesta ja
ympäristöluvan hakemisesta ylijäämämaiden varastoinnille ja käsittelylle. Lisäksi haluttiin tietoa uusimmasta koneurakoitsija-alaa koskevasta ympäristölainsäädännöstä.
Urakoitsijat halusivat tietää kaluston pesupaikan rakentamisen ympäristövaatimuksista, kemikaalien oikeasta säilyttämisestä ja käsittelystä, kaivinkoneen työskentelystä
vesistöjen läheisyydessä sekä maa-ainesten luvallisista läjitysalueista.

5 Yhteenveto ja jatkotoimet
Selvityksessä mukana olleet yritykset olivat monipuolinen otos Oulun seudulla toimivista koneurakointialan toimijoista. Mukana oli paljon yksin toimivia yrittäjiä, mutta
myös kymmeniä henkilöitä työllistäviä yrityksiä. Tarkastusten perusteella voidaan
arvioida, että neuvontaa ja opastusta tarvitaan. Erityisesti yhden hengen yritysten on
vaikea saada tai ehtiä hankkimaan tietoa esim. uusimmasta lainsäädännöstä. Koneurakoitsijoiden suhtautuminen ympäristötoimen tekemään kartoitukseen oli myönteinen.
Suurimmat puutteet jätehuollossa kohdistuivat ongelmajätteiden säilytykseen toimipaikassa. Usein akkuja, jäteöljytynnyreitä ja kemikaaliastioita säilytettiin ulkona paljaalla maalla, jolloin astioiden särkyessä vaaralliset aineet voivat päästä maaperään,
pohjaveteen, ojaan tai vesistöön. Öljy- ja polttoainesäiliöiden sijoittaminen ja tank-
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kaaminen suojaamattomalta alustalta voi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Urakoitsijat olivat kuitenkin varautuneet toimipaikoissaan ympäristövahinkoihin pitämällä
imeytysmateriaalia saatavilla.
Lähinnä pienillä yrityksillä oli selviä puutteita halleissa olevien öljynerottimien tarkastamisessa ja huollossa ja siihen liittyvässä kirjanpidossa.
Keskeiseksi selvityksessä nousi myös polttoainesäiliöiden tarkastuttaminen ja niissä
vaadittavat varusteet. Käytössä oli paikoin vanhoja säiliöitä, joita ei ole tarkastettu
käyttöönoton jälkeen. Nykyiset määräykset säiliöiden tarkastuttamisesta muualla kuin
pohjavesialueella ovat vuodelta 1983, eivätkä huomioi riittävästi säiliöistä ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Vahinkotapauksissa joudutaan tarkastelemaan säiliöiden omistajan/haltijan vastuuta.
Kaikki urakoitsijat olivat huolehtineet siitä, että toimipaikalla kävi jätehuoltoyritys noutamassa jätteet. Myös ongelmajätteiden keräysyritykset hakivat erityisesti jäteöljyjä.
Metalliromu ja renkaat toimitettiin lähes poikkeuksetta hyödynnettäväksi ja käsittelyyn, vaikkakin muutamassa toimipaikassa varastoituna oli suuria määriä renkaita.
Yleistä oli pienien ongelmajäte-erien toimittaminen Oulun Jätehuollon kotitalouksille
tarkoitetuille vastanottopisteille tai sellaisille yrittäjille, joille ei ole tarvittavaa ympäristölupaa ongelmajätteen vastaanottoon. Yritysten ongelmajätteet tulee toimittaa joko
Ruskon jätekeskukseen tai muualle ympäristöluvan omaavalle vastaanottajalle. Pakollista ongelmajätekirjanpitoa piti vain neljäsosa yrityksistä.
Osalla urakoitsijoilla oli puutteelliset tiedot polttoaineiden kuljettamisesta lava-autolla
tai muulla ajoneuvolla työmaille koskevista määräyksistä. Lainsäädäntö on muuttunut
vuonna 2009. Kuljetuksia koskeva lainsäädäntö ei kuulu ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, mutta epäasianmukaisesta kuljettamisesta voi aiheutua ympäristöriski. Sen vuoksi tähän selvitykseen ja koneurakoitsijoiden ympäristöohjeeseen
otettiin lyhyt maininta kuljetuksia koskevasta lainsäädännöstä.
Ylijäämämaiden varastoinnin ja käsittelyn luvanvaraisuus oli osalle urakoitsijoita epäselvää. Muutama urakoitsija varastoi ja käsitteli rakennuspaikoilta tuotuja ylijäämämaita ilman asianmukaista ympäristölupaa. Heitä kehotettiin ennen toiminnan jatkamista hakemaan toiminnalle ympäristölupa. Epätietoisuutta oli myös siitä, että käytöstä poistettu kyllästetty puu (esim. vanhat sähköpylväät) on ongelmajätettä.
Tarkastuksilla tuli esille joitakin asioita, joita ympäristötoimen oli selvitettävä tarkemmin oikean tiedon antamiseksi urakoitsijoille. Koneurakointialan monipuolisuudesta
johtuen ympäristövaikutukset ovat moninaiset. Ympäristötoimi hyödyntää kartoitustyön yhteydessä koottua tietoa ja laadittua materiaalia jatkossa muiden pienyritysten,
esimerkiksi maatilojen ja autokorjaamojen ympäristöasioiden neuvonnassa ja valvonnassa.
Oulun seudun ympäristötoimi tulee olemaan yhteydessä yrittäjiin, joille on esim. annettu määräaikoja tarkastuksella havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Koneurakoitsijoille tärkeisiin asioihin voi löytää vastauksen ympäristötoimen ohjeista, jotka löytyvät
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internetistä osoitteesta www.ouka.fi/ymparisto > tiedotus, koulutus ja neuvonta > ohjeet, määräykset.

6 Koneurakointialaa koskevaa lainsäädäntöä
Lait, asetukset ja päätökset
Jäteasetus (JäteA) (1390/1993)
Jätelaki (JL) (1072/1993)
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983)
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/1985)
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (171/2009)
Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) (859/1999)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) (132/1999)
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003)
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ns. jakeluasema-asetus (444/2010)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla ns. hajajätevesiasetus (542/2003)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002)
Valtioneuvoston päätös käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämisestä ja
käsittelystä (1246/1995, muutos 283/2004)
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)
Vesihuoltolaki (VHL) (119/2001)
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) (169/2000)
Ympäristönsuojelulaki (YSL) (86/2000)
Määräykset, standardit ja muu ohjeistus
Ekokem Oy, ohje 5/08: Autoalan ongelmajätteet
Kiimingin ympäristönsuojelumääräykset (2004)
Oulun seudun jätehuoltomääräykset (2006)
Oulun ympäristönsuojelumääräykset (2002)
Palavien nesteiden jakeluasemastandardi SFS 3352, (21.6.2010) ns. jakeluasemastandardi
Rakennusjärjestykset: Hailuoto (2003), Kempele (2002), Kiiminki (2001), Liminka (1980), Lumijoki (2002), Muhos (2002), Oulu (2002), Oulunsalo (2002),
Tyrnävä (2002), Ylikiiminki (2001)
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7 Yhteystietoja
Jätehuoltoyritykset (jätehuolto ja ongelmajätteet)
Kuntien rakennusvalvonnat
Kuntien vesihuoltolaitokset
www.ekokem.fi
www.ouka.fi > Oulun Jätehuolto, Oulun seudun ympäristötoimi, OuluKoillismaan pelastuslaitos
www.tukes.fi

21

LIITE 1. Tarkastuksen kyselylomake
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LIITE 2. Koneurakoitsijoiden ympäristöohje (2010)
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LIITE 3. Farmarisäiliöohje (2010)
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LIITE 4. Ongelmajätekirjanpitolomake

Oulun seudun ympäristötoimen raportteja:
1/2009
2/2009
3/2009
4/2009
5/2009
6/2009
7/2009
8/2009
1/2010
2/2010
3/2010
4/2010
5/2010
1/2011

Ympäristöluvallisten polttonesteiden jakeluasemien valvonta
vuosina 2007–2008.
Ilmanvaihdon riittävyys Oulun seudun ympäristöviraston toimialueen päiväkodeissa talvella 2006–2007. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet.
Pitopalvelujen riskien kartoitus 2007–2009.
Ympäristöasioiden hoito Oulun seudun metalli- ja konepajaalalla. Selvitys 2009.
Ympäristöasioiden hoito puusepänteollisuuden yrityksissä Oulun
seudulla 2009. Selvitys.
Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu.
Kauneushoitoloiden puhtausprojekti 2009.
Pakkaamattomien kalatuotteiden laatu myymälöissä ja ulkomyynnissä 2008.
Pakatun tuoreen kalan laatu myymälöissä 2009.
Ravintoloiden ja kalatorien jääpalojen hygieeninen laatu 2010.
Kauppakeskusten jätehuoltoselvitys Oulun seudulla 2010.
Ulkoilmakonserttien meluilmoitukset ja niistä annetut päätökset
Oulussa ja muissa kaupungeissa.
Hampurilaisten laatu Oulun seudulla 2009–2010.
Ympäristöasioiden hoito koneurakointialalla Oulun seudulla.

