KARTALLA YMPÄRISTÖASIOISTA?
Ensimmäiset rastit autokorjaamoon

KÄSITTELE JA VARASTOI KEMIKAALEJA TURVALLISESTI








Pidä yllä luetteloa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista
Huolehdi, että vaarallisten kemikaalien merkinnät ovat kunnossa
Tutustu kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin ja säilytä ne työntekijöiden nähtävillä
Käytä kemikaaleja ohjeiden mukaan ja taloudellisesti
Korvaa kemikaaleja vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla. Autonhoitotuotteita löytyy myös
ympäristömerkittyinä: Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki
Varaa imeytysmateriaalia tilaan, jossa kemikaaleja käsitellään
Lisätietoa
o Tukes: Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta
o Kunnan ympäristökeskus ja palotarkastaja

EROTTELE VAARALLISET JÄTTEET MUUSTA JÄTTEESTÄ JA TOISISTAAN







Vaarallista jätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Varoitusmerkillä merkitty tuote on vaarallista jätettä
Tutustu autoalan yleisimpiin vaarallisiin jätteisiin ja niiden oikeaan käsittelyyn
Pidä kirjaa vaarallisista jätteistä. Säilytä vaaralliset jätteet alkuperäisissä pakkauksissa. Huolehdi, että pakkaukset ovat tiiviitä ja säilyvät ehjinä kuljetuksessa
Älä yhdistä erilaisia vaarallisia jätteitä keskenään
Varaa vaarallisten jätteiden säilytykseen erillinen tiivispohjainen, katettu ja lukittu tila. Huolehdi työturvallisuudesta ja tee lajittelu helpoksi. Varaa tilaan imeytysmateriaalia
Toimita vaaralliset jätteet asianmukaiseen keräykseen
o HSY vastaanottaa yritysten vaarallisia jätteitä Kivikon vaarallisten jätteiden asemalla.
Pidä kirjaa vaarallisten jätteiden luovutuksista ja säilytä siirtoasiakirjat
o L&T noutaa erillään pidetyt, hyvälaatuiset jäteöljyt veloituksetta
o Toimita suuret vaarallisen jätteen erät Ekokemin toimipisteeseen Riihimäelle

VAARALLISET JÄTTEET EIVÄT KUULU VIEMÄRIIN






Viemäröi liuotinpitoiset pesuvedet hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta
o Tarkista öljynerottimen mitoitus
o Tarkista ja tyhjennä öljynerotin säännöllisesti
o Pidä kirjaa öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä
o Käytä vain hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä
o Kerää jäteöljyt sekä huoltotoiminnassa syntyvä liuotinjäte erikseen
o Lisätietoa: Ajoneuvojen pesutoiminta huoltoasemilla ja muissa vastaavissa kohteissa
Tutustu myös kuntasi ympäristösuojelumääräyksiin
Suuremmat autokorjaamot saattavat tarvita lisäksi luvan jätevesien johtamiseen viemäriin (ns.
teollisuusjätevesisopimus). Selvitä asia paikalliselta vesihuoltolaitokselta
Jos vaarallista jätettä on päässyt viemäriin, ota heti yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen

LAJITTELE MUUT JÄTTEET
1. Vähennä ensin syntyvän jätteen määrää
2. Laita tarpeeton tavara kiertoon uudelleenkäyttöä varten
3. Lajittele jätteet kierrätettäväksi materiaalina
o Lajittele syntyvät jätteet mahdollisimman tehokkaasti (paperi-, kartonki-, lasi-, metalli, muovi- ja biojäte sekä sähkö- ja elektroniikkaromu). Tarkista lajitteluohjeet yritykseltä, jonka kanssa jätehuoltosopimus on tehty.
o Teräs ja muut metallit ovat kysyttyä teollisuuden raaka-ainetta, joka kannattaa lajitella
4. Lajittele jätteet hyödynnettäväksi energiana, jos kierrätys ei ole mahdollista.






Yrityksen tulee olla selvillä tuottamansa jätteen määrästä ja laadusta
Toimita käytöstä poistetut renkaat kierrätykseen
Toimita käytetyt tuulilasit kierrätykseen ja hyötykäyttöön (pk-seudulla esim. L&T)
Ehjät, tyhjät tynnyrit kannattaa ohjata tynnyreitä kunnostaville yrityksille
Huom. Romuajoneuvojen ammattimaiseen esikäsittelyyn ja varastointiin tulee olla ympäristölupa. Lupa haetaan pääsääntöisesti kunnalta. Lisäksi on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin
merkitsemistä varten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisätietoa

SÄÄSTÄ ENERGIAA JA VETTÄ






Kiinnitä huomiota korjaamotilojen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja eristykseen, nostoovien ja pakokaasuimureiden käyttöön sekä paineilmavuotoihin
Hyödynnä lämmön talteenottoa ja ohjaa ilmastointia käyttöaikojen mukaisesti
Käytä valaisimissa LED-lamppuja
Korjauta vuotavat hanat ja vessanpöntöt heti vuodon huomattuasi
Lisätietoa: Korjaamon käytännöt kuntoon ja Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

TÄHTÄÄ JATKUVAAN PARANTAMISEEN






Autokorjaamon tarkistuslistat ja hyvät käytännöt -julkaisut
Valonian tarkistuslistat ympäristöasioiden hallintaan
Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa
parantaa ympäristöasioiden hallintaa
o AKL-Ympäristöohjelma
o Ekokompassi pk-yrityksille ja tapahtumille
o Green Office toimistoille
o ISO 14001 ja EMAS
Liity energiatehokkuussopimukseen

TUNNETKO LAINSÄÄDÄNNÖN?






Yrityksen ympäristötieto: yrityssuomi.fi
Ajantasainen lainsäädäntö: finlex.fi
Ekokompassin lakilistasta löydät keskeisen, ympäristöä koskevan lainsäädännön
Ympäristöhallinto: ymparisto.fi
Tarkista kunnan ympäristönsuojelumääräykset

NEUVOJA, APUA?
Kysy kunnan ympäristöviranomaiselta, yrityspalveluista tai etujärjestöltäsi!
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