Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Ympäristöriskien hallinta

Jätteiden käsittely

Jätteiden vääränlainen käsittely voi aiheuttaa ympäristövahingon. Lisäksi jätteiden määrän vähentäminen on eräs tämän päivän tavoitteista kaikessa yritystoiminnassa. Jätteiden vähentäminen edistää luonnonvarojen riittävyyttä. Toimenpiteinä
voivat olla jätteen synnyn vähentäminen, haitallisten raaka-aineiden muuttaminen
haitattomammiksi, kierrättäminen ja hyötykäytön lisääminen.
Yritys:

Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde:

Päiväys:

Arvioi jätteiden käsittelytavan ja varastoinnin tilaa yrityksessä. Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa,
ei = asia ei ole kunnossa vaan vaatii toimia, ei koske meitä = siirry eteenpäin. Kirjaa kaikki ei -vastaukset
työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle, jotta ne eivät unohdu.
Täytä lomakkeelle myös syyt, seuraukset, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt.

Vastuuhenkilöt
Kyllä

Ei

Ei koske
meitä

Kyllä

Ei

Ei koske
meitä

Kyllä

Ei

Ei koske
meitä

Onko jätehuoltoa hoitava henkilö nimetty?
Onko ongelmajätehuoltoa hoitava henkilö nimetty?

Onko jätteiden kerääminen ja lajittelu kunnossa?

Onko eri jätteille omat, merkityt jäteastiat?
Onko henkilökuntaa opastettu jätteiden ja ongelmajätteiden lajitteluun?
Tunteeko jätehuoltoa hoitava henkilö jätelain vaatimukset?

Ongelmajätehuolto

Järjestetäänkö yrityksen ongelmajätehuollosta koulutusta ja opastusta?
Tietävätkö kaikki, missä ongelmajätteiden keräyspisteet ovat?
Onko yhteensopimattomille ongelmajätteille omat keräys- ja säilytysastiat?
Onko ongelmajätteille rakennettu asianmukainen välivarasto (ks. kemikaalien varastointi ja käsittelykortti)?
Pidetäänkö syntyneistä ongelmajätteistä varastokirjanpitoa?
Onko ongelmajätteiden pakkaukset merkitty asianmukaisesti?
Onko ongelmajätteiden pääsy vahinkotilanteessa (vuoto, tulipalo) ympäristöön estetty?
Onko ongelmajätteen noutajan (kuljetusliike) ympäristöluvan voimassaolo tarkastettu?

Onko käytetty hyväksi kaikki mahdollisuudet jätteen vähentämiseksi tai hyödyntämiseksi?
Kyllä

Ei

Ei koske
meitä

Kyllä

Ei

Ei koske
meitä

Onko etsitty vaihtoehtoja aineille ja/tai tuotteille, jotka ovat jätteinä erityisen haitallisia ympäristölle tai jätehuollolle?
Selvitetäänkö hankintavaiheessa tuotannossa tai tuotteista syntyvien
jätteiden määrää ja laatua?
Lajitellaanko yrityksessä kierrätyskelpoinen jäte erikseen?
Onko yrityksen kaikki jätteiden syntypaikat tunnistettu?
Onko jätteiden kaatopaikkakelpoisuus selvitetty?

Omat kaatopaikat
Onko yrityksen oma kaatopaikka poistettu käytöstä? (Katso myös kortti:
Kiinteistön historiaan liittyvät riskit)

Lisätietoja:
• Ympäristöhallinnon jätteitä käsittelevälle sivulle (http://www.vyh.fi/tila/jate/jate.htm) on kerätty yleistietoa
Suomen jätehuollosta.
• Jätelaitosyhdistys ry:n sivuilla (http://www.ongelmajate.fi/) käsitellään ongelmajätteitä ja niiden käsittelyä.
• Ekokemin sivustoilla (http://www.ekokem.fi/) käsitellään laajasti ongelmajätteitä ja niiden käsittelyä.
• Onks tietoo? Lisätiedon lähteitä ongelmajätehuoltoon, Ekokemin ohje 2/00.
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