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

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

•
•
•
•
•
•

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset
vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle
liuotinpohjaiset kehiteliuokset
kiinniteliuokset
valkaisuliuokset ja valkaisulkiinniteliuokset
valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät hopeaa sisältävät jätteet
• kertakäyttökamerat, joissa on
-elohopeakuivaparistot
-alkaliparistot, joissa on enemmän kuin 0,025 paino% elohopeaa
-paristot ja akut, joissa on enemmän kuin 25 mg elohopeaa kennoa kohti,
0,025 paino% kadmiumia tai 0,4 paino% lyijyä.
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GRAAFISEN ALAN TITPILLISIMPIA ONGELMAJATTEITÄ'
Ongelmajätteitä ei saa toimittaa sekajätteenä kaatopaikalle eikä niitä saa johtaa yleiseen jätevesiviemäriin. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa asianmukaisen vastaanotto-, käsittely- tai hyödyntämisluvan omaavaan paikkaan.
Seuraavassa esitetään graafiselle alalle tyypillisiä ongelmajätteitä:

Kehite
Kehitteitä käytetään sekä valokuvauksessa että graafisessa painamisessa työstettäessä kuvia ja
tekstejä valoherkkien filmien ja papereiden avulla. Valoherkkä aine filmin tai paperin pinnalla
on yleensä hopeayhdiste, täsmällisemmin hopeahalogenidi. Kehitteen tehtävänä on muuttaa,
pelkistää, kuvauksessa valottuneet hopeayhdisteet metalliseksi hopeaksi.
Kehitteiden pelkistävinä eli ns. tehoaineina käytetään mm. metolia, hydrokinonia ja 1-fenyyli-3pyratsolidonia eli fenidonia. Koska emo tehoaineet toimivat vasta emäksisissä olosuhteissa (pH
9-12), kehitteet on tehty voimakkaasti emäksisiksi yleensä natrium- tai kaliumhydroksidilla.
Kehitteet luokitellaan herkistäviksi, ärsyttäviksi ja osa jopa syövyttäviksi kemikaaleiksi. Jätteinä
kehitteet ovat ongelmajätteitä.

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

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

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

SELVITYS GRAAFISEN ALAN VALOKUVAUSKEMIKAALIJATTEISTA OULUSSA
Selvityksell toteutus
Oulussa toimiville valokuvaustoimintaa, kopiotoimintaa ja kiIjapainotoimintaa haIjoittaville
toimipaikoille lähetettiin kiIje, jossa heitä pyydettiin ilmoittamaan toimipaikassaan syntyvät
valokuvauskemikaa!ijätteet, niiden vuosimäärät sekä hävittämistapa ohessa seuranneella 10makkeella. Lomakkeet ja tiedot emo ogelmajätteistä kerättiin käymällä henkilökohtaisesti toimipaikoissa 2-3 viikkoa kiIjeiden lähettämisen jälkeen.
Selvityksessä oli mukana 35 oululaista graafisen alan toimipaikkaa. Näistä

• 14 harjoittaa valokuvaustoimintaa
• 15 haIjoittaa kirjapainotoimintaa
• 6 haIjoittaa kopiotoimintaa
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Graafisen alan ongelmajätteitä ilmoitettiin muodostuvan yhteensä vain 26: ssa tarkasteltavana
olleessa toimipaikassa, sillä yhdeksän (9) toimipaikkaa ilmoitti, ettei heidän toiminnastaan synny nyt tarkasteltavia ongelmajätteitä. Näistä yhdeksästä toimipaikasta
• 6 harjoittaa valokuvaus- tai kirjapainotoimintaa ja teettää valokuvat tai painotyön muualla eikä nyt tarkasteltavia ongelmajätteitä synny omassa toimmnassa
• 3 harjoittaa ammoniakkikopiointia; ammoniakkijäämä haihtuu ilmaan

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

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

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

valokuvauskemikaalijätteet asianmukaiselle vastaanottajalle
valokuvauskemikaaliiätteet kaatopaikalle sekajätteenä
valokuvauskemikaaliiätteet yleiseen jätevesiviemäriin
varastoi valokuvauskemikaalijätteitä toimipaikallaan

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

Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Toimiala
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
valokuvaus
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjaoaino
kirjapaino
kirjapaino
kirjaoaino
kirjapaino
kirjapaino
kopiointi
kopiointi
kopiointi
kopiointi
kopiointi
kopiointi

Valokuvauskemikaalij ätteet
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
keräys alkamassa
varastoi toimipaikallansa
yleiseen jätevesiviemäriin
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
ongelmajätteen vastaanottajalle
onge1majätteen vastaanottajalle
varastoi toimipaikallansa
varastoi toimipaikallansa
yleiseen jätevesiviemäriin
yleiseen jätevesiviemäriin
kaatopaikalle sekajätteenä
kaatopaikalle sekajätteenä
ei jätettä, kuvat teetetään muualla
ongelmajätteen vastaanottajalle
varastoi toimipaikallansa
kaatopaikalle sekajätteenä
ei jätettä, ammoniakkikopiointia
ei jätettä, ammoniakkikopiointia
ei jätettä, ammoniakkikopiointia

Kuusi toimipaikkaa, 23 %, ilmoittaa toimittavansa valokuvauskemikaalijätteet joko sekajätteenä kaatopaikalle tai laskevansa ne yleiseen viemäriverkostoon. Tätä valokuvauskemikaalijättei-
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den määrää ei tiedetä, koska toimipaikoissa ei ole asianmukaista kirjanpitoa syntyvien ongelmajätteiden määristä.
Selvityksessä mukana olleissa graafisen alan toimipaikoissa yleensä tiedettiin, että valokuvausalan kemikaalijätteet ovat ongelmajätettä. Epätietoisuutta esiintyi kuitenkin siinä, mitkä ovat
niitä toimipaikkoja, joilla on ongelmajätteen vastaanotto- tai käsittelylupa. Huomattavan yleistä
oli, että paristojen, loisteputkien sekä muiden ongelmajätteiden pienerien asianmukaisista palautuspaikoista ei tiedetty riittävästi. Tästä syystä esimerkiksi paristoja varastoitiin usein toimipaikaIla tai niitä vietiin yleisiin paristojen keräyspisteisiin. Erityisesti pienemmissä graafisen alan
toimipaikoissa ongelmajätteinä käsiteltäviä kemikaaleja (kehite-, kiinnite-, liuotinaine-, pesuainejäte) varastoitiin jopa useita vuosia, koska niiden vuosittainen toimittaminen pienerinä asianmukaiselle vastaanottajalle olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi. Tästä syystä myös yrityksistä
päätyy erilaisten ongelmajätteiden pieneriä kotitalouksille tarkoitettuihin ongelmajätteiden keräilypisteisiin.
AJumiiniset painolevyt päätyivät useimmiten metallijätteen vastaanottajille ja käsitte1ijöille. Ne
toimipaikat, joissa käytettiin kankaisia pesuriepuja, pesettivät rievut yleensä asianmukaisessa
pesulassa.
Jätelaissa velvoitettu ongelmajätekirjanpito oli toteutettu vain muutamassa toimipaikassa. Samoin kehite- ja kiinnitejätteen vastaanottajan antama kuitti tai tosite vastaanotetuista ongelmajätteistä löytyi vain muutamasta toimipaikasta.

ONGELMAJATTEEN HAvITTAMISESsA HUOMIOITAVAA
Seuraavassa on esitetty muutamia jätelakiin perustuvia velvoitteita ja asioita, joita onge1majätteen tuottajan tulee noudattaa ja ottaa huomioon toiminnassaan:
Ongelmajätteitä ei saa päästää yleiseen jätevesiviemäriin eikä toimittaa sekajätteen joukossa kaatopaikoille. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran VIlodessa asianmukaiselle vastaanottajalle. Luovuttaessaan ongelmajätteitä toiminnanharjoittajan tulee
varmistua siitä, että ongelmajättel1 ammattimaisella keräilijällä, vastaanottajalla tai
käsittelijällii 011 l'oimassaolel'U jätelllpa. Vastuu jätteistä säilyy jätteen haltijalla tai
tuottajalla niin kauan, kunnes jätteet on luovutettu jäteluvan omaavalIe vastaanottajalle,
käsittelijälle tai hyödyntäjälle.
Ongelmajätteiden laitosmaiseen tai ammattimaiseen keräilyyn, käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvittava jätelupa myönnetään ympäristölupana ja sen myöntää alueellinen ympäristökeskus. Oulussa ongelmajätteitä koskevan jäteluvan myöntää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
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Toiminnanharjoittajan tulee pitää ol1gelmajätekitjatlpitoa, josta käy ilmi vähintään seuraavat asiat: ongelmajätteen laatu ja määrä, jätteen toimitusosoite, kuljettaja sekä kuljetuspäivämäärä. Ongelmajätekirjanpito tulee tarvittaessa esittää jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle. Malli ongelmajätekirjanpidosta liitteessä 1.
Ongelmajätteen luovutuksen yhteydessä tulee laatia ns. siirtoasiakitja, joka on dokumentti ongelmajätteen asianmukaisesta luovuttamisesta jätteen tuottajalta jätteen kuljettajalle ja edelleen jätteen käsittelijälle tai hyödyntäjälle. Vastuu siirtoasiakirjan laatimisesta on jätteen haltijalla. Asiakirjan voi kuitenkin laatia myös esim. ongelmajätteen keräilyä
harjoittava kuljetusyrittäjä, jolla on asianmukainen jätelupa. Yksi kappale siirtoasiakirjasta jää jätteen luovuttajalle ja yksi kappale jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tulee
säilyttää kolmen (3) vuoden ajan ja se tulee tarvittaessa esittää jätehuoltoa valvovalIe viranomaiselle. Siirtoasiakirjasta tulee valtioneuvoston päätöksen (VNp nro 659/1996)
mukaan ilmetä seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

jätteen haltijan, kuljetuksen suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
jätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot (ellei sama kuin haltija) sekä toiminta, paikka ja kunta, jossa
jäte on syntynyt
siirron ajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa
ongelmajätleen nimi, koostumus, olomuoto, määrä sekä tunnusnumero ympäristöministeriön
päätöksen (YMp uro 867/1996) yleisimpien jatteiden ja angelmajatteiden luettelan mukaisesti
jätteen pääasialliset vaaraominaisuudetjäteasetuksen (A uro 1390/1993) liitteen 4 mukaisesti
hyödyntämis- tai käsittelypaikka ja hyödyntämis- tai käsittelymenetelmä
ongelmajätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta
allekiljoitus ja päiväys.

Ollgelmajätteet kerätääll, pakataall ja I'arastoidaall tiiviisti suljettaviin, normaalia varastointia ja kuljetusta kestäviin astioihin. Parhaita keräilyastioita ovat jätekemikaaJien alkuperäiset astiat. Pakkauksiin merkitään jätteen nimi, haltija, koostumus tarvittaessa,
määrä sekä jätteen pääasiallisia vaarallisia ominaisuuksia aiheuttavat aineet varoitusmerkintöineen. Ongelmajätteitä varastoidaan katetussa, tiivispohjaisessa ja lukittavassa tilassa, johon pääsy asiattomilta on estetty. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohjavesiin
sekä yleiseen jätevesiviemäriin on estettävä.
Valtioneuvoston päätös (VNp nro 659/1996) ongelmajätteistä mmettm'ista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä liitteessä 2.

YHTEENVETO
Vuoden 1997 alkupuolella Oulun kaupungin ympäristövirastossa tehtiin selvitys graafisen alan
ongelmajätteistä. Selvitys kohdistettiin oululaisiin valokuvaustoimintaa, kopiotoimintaaja kirjapainotoimintaa harjoittaviin toimipaikkoihin ja selvityksessä keskityttiin erityisesti valokuvauskemikaalijätteiden hävittämiseen. Jätelain mukaan mm. valokuvaustoiminnan jätteeksi jääneet kiinnite- ja kehiteliuokset ovat ongelmajätettä. Ongelmajätteitä ei saa viedä sekajätteenä
kaatopaikalle eikä johtaa yleiseen jätevesiviemäriin, vaan ne tulee toimittaa jäteluvan omaavalle
keräilijälle tai käsittelijälle vähintään kerran vuodessa.
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Selvityksessä oli mukana 35 oululaista graafisen alan toimipaikkaa, joista 14 haIjoittaa valokuvaustoimintaa, 15 kirjapainotoimintaa ja 6 kopiotoimintaa. Näistä tosin vain 26:ssa toimipaikassa ilmoitettiin syntyvän graafisen alan ongelmajätteitä, sillä loput teettävät valokuvat ja painotyön muualla tai haIjoittavat ammoniakkikopiointia.
Yleisimmät valokuvauskemikaalijätteet, joita graafisen alan toimipaikoissa ilmoitettiin syntyvän, olivat kehitteet, kiinnitteet, filmit sekä painolevyt. Lisäksi erityisesti "painotaloissa" ilmoitettiin jäävän useanlaisia muita ongelmajätteitä, kuten orgaanisia liuottimia, painovärejä ja osien
pesuun käytettäviä pesuriepuja.
Oululaisista graafisen alan toimipaikoista kertyy vuosittain lähes 30 000 litraa kehiteliuoksia,
runsas 20 000 litraa kiinniteliuoksia ja noin 8 000 kg filmijätettä toimitettavaksi valokuvauskemikaalijätteiden vastaanottajille.
Selvityksen mukaan lähes 60 %:lla valokuvausalan ongelmajätteitä tuottavista toimipaikoista
on asianmukainen kehite-, kiinnite- ja filmijätteen vastaanottaja. Kolme toimipaikkaa (11,5 %)
ilmoitti toimittavansa valokuvauskemikaalijätteet sekajätteenä Ruskon jätteidenkäsittelyalueelle
ja niinikään kolme toimipaikkaa ilmoitti laittavansa emo jätteet yleiseen jätevesiviemäriin. Viisi
toimipaikkaa varastoi valokuvauskemikaalijätteitä toimipisteessään.
Sekajätteen mukana kaatopaikalle tai yleiseen jätevesiviemäriin kulkeutuvan valokuvauskemikaalijätteiden määrää ei tiedetä, koska toimipaikoissa ei ole asianmukaista kirjanpitoa syntyvien
ongelmajätteiden määristä. Jätelaissa velvoitettu ongelmajätekirjanpito oli toteutettu vain
muutamassa toimipaikassa.
Selvityksessä mukana olleissa oululaisissa graafisen alan toimipaikoissa yleensä tiedettiin, että
valokuvausalan kemikaalijätteet ovat ongelmajätettä. Epätietoisuutta ilmeni kuitenkin siinä,
minne näitä ongelmajätteitä voi toimittaa eli mitkä ovat niitä yrittäjiä, joilla on ongelmajätteen
vastaanotto- tai käsittelylupa. Yleistä oli, että esimerkiksi paristojen, loisteputkien ja muiden
ongelmajätteiden pienerien asianmukaisista palautuspaikoista ei tiedetty riittävästi. Lisäksi
etenkin pienemmissä toimipaikoissa ongelmajätteiden pienerien vuosittain toimittaminen asianmukaiselle vastaanottajalle koettiin kohtuuttoman kalliiksi ja tästä syystä näitä pieneriä joko
varastoidaan toimipaikoilla jopa useita vuosia tai niitä päätyy kotitalouksille tarkoitettuihin
ongelmajätteen keräilypisteisiin.
Vaikka graafisen alan valokuvauskemikaalijätteistä huomattava osa päätyy joko hyötykäyttöön
tai asianmukaiseen ongelmajätekäsittelyyn, tulee tietoa ongelmajätehuollosta, jätteiden määrän
vähentämisestä sekä kestävän kehityksen mukaisista ympäristöä säästävistä toimintaperiaatteista viedä entistä enemmän suoraan myös tämän alan toimipaikoille.
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Valtioneuvoston päätös
ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja
merkitsemisestä
Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1996

Valtioneuvosto on 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 18 §:n nojalla
ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:
I §

Ongelmajälteestä annettavat tiedot

Luovutettaessa
ongelmajätettä
jätelain
(1072/93) 15 §:n I momentin mukaisesti, on
jokaista jätteen siirtoa varten laadittava siirtoasiakirja, jossa on seuraavat tiedot:
1) ongelmajätteen
haltijan,
kuljetuksen
suorittajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot;
2) ongelmajätteen siirron ajankohta sekä
pakkaus- ja kuljetustapa;
3) ongelmajätteen tuottajan nimi ja yhteystiedot sekä toiminta, paikka ja kunta,
jossa ongelmajäte on syntynyt tai, jos kysymys on kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneestä ongelmajätteestä, yleispiirteinen selvitys jätteen tuottajasta;
4) ongelmajätteen nimi ja jätelain 75 §:n
1 kohdassa tarkoitetun luettelon mukainen

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

Neuvoston direktiivi 91/689/ETY; EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20 ja neuvoston asetus (ETY) N:o 259/93;
EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1
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Siirtoasiakirjan laatimista, antamista ja säilyttämistä koskevat velvollisuudet eivät koske kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa
toiminnass"a syntynyttä kunnan tai muuhun
ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan luovutettavaa ongelmajätettä eivätkä kansainvälisesti siirrettävää ongelmajätettä, jonka siirroissa käytettävästä siirtoasiakirjasta ja noudatettavista menettelyistä säädetään erikseen.
2§
Ongelmajätteen pakkaaminen
Ongelmajäte on jäteasetuksen 5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa pakattava tiiviiseen ja
tarvittaessa tiiviisti uudelleen suljettavaan
pakkaukseen, jonka on kestettävä tavanomaisesta
käytöstä,
siirtämisestä ja
säilytyso]osuhteista aiheutuva kuormitus ja rasitus. Pakkauksen ja sulkimen materiaalit eivät
saa reagoida ongelmajätteen kanssa siten,
että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
3§
Ongelmajätteen pakkauksen merkinnät
Jos ongelmajätteellä on jokin jäteasetuksen
liitteessä 4 luetelluista ominaisuuksista H 1-8,
10, II tai 14, on pakkaukseen jäteasetuksen 6 §:n l momentissa säädettyjen tietojen
lisäksi merkittävä jätteen pääasiallisia vaarallisia ominaisuuksia aiheuttavat aineet sekä
varoitusmerkit ja niiden nimet samoin kuin
vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat
standardilausekkeet (R- ja S-Iausekkeet) siten kuin niistä on säädetty tai määrätty kemikaalilain (744/89) nojalla. Jos jäte ei
koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan olen-

naisesti poikkea siitä aineesta, josta jäte on
pääosin muodostunut, ja jäte säilytetään aineen alkuperäisessä pakkauksessa, voidaan
myös käyttää pakkauksessa ennestään olevia
varoitusmerkintöjä täydentämällä niitä muilla
jäteasetuksen 6 §:n l momentissa säädetyillä
tiedoilla.
Jos ongelmajätteen koostumusta ei voida
kohtuudella selvittää, tulee pakkauksessa
olla merkintä "Myrkyllistä jätettä, koostumus
tuntematon". Varoitusetiketissä tulee tällöin
olla varoitusmerkit T (myrkyllinen) ja F
(helposti syttyvä) sekä R-Iausekkeet 1123/24/25 ja S-Iausekkeet 1-3/7/9-36/37/39.
4§
Poikkeukset ongelmajätteen pakkauksen
merkitsemisvelvollisuudesta

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä eI
tarvitse tehdä ongelmajätteen pakkaukseen:
1) johon on tehty jonkin muun merkintäjärjestelmän mukaiset varoitusmerkinnät
siltä osin kuin merkinnät sisältävät samat
tiedot;
2) jota käytetään yksinomaan jätteen kuljettamiseen, jos pakkaus on merkitty vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti; eikä
3) turvallisuuden kannalta riittävän hyvin
merkityssä keräyspaikassa säilytettävän ongelmajätteen pakkaukseen.
5§
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan l päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1996

Ympäristöministeri Pekka Haavisto

Neuvotteleva virkamies Klaus Pfister

