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ABB Oy:n Motors and Generators -yksiköllä on ympäristölupaan perustuva vel-

vollisuus raportoida erilaisia tuotantoon ja jätehuoltoon liittyviä tunnuslukuja ym-

päristöviranomaisille. Tietoja raportoidaan myös muille tahoille, vuosittain esi-

merkiksi ABB-yhtymälle. Raportoimisessa käytetään apuna ympäristönäkökohti-

en rekisteriä. Vanha ympäristönäkökohtien rekisteri oli Notes-pohjainen tietokan-

ta, jonka käyttö oli hidasta. Lukujen etsiminen rekisteristä ja niiden muuttaminen 

raportoinnissa vaadittuun muotoon vei aikaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena 

oli päivittää ABB:n Motors and Generators -yksikön ympäristönäkökohtien rekis-

teri, jotta rekisterin käyttö olisi jatkossa nopeampaa ja tietojen etsiminen rekiste-

ristä helpompaa. Työtä syvennettiin tutustumalla tiettyihin vaarallisiin aineisiin ja 

tutkimalla onko kyseisiä aineita Motors and Generators -yksikön käytössä. 

Varsinainen ympäristönäkökohtien rekisterin päivittäminen toteutettiin luomalla 

Excel-tiedosto, jonka ensimmäiselle välilehdelle koottiin vuosittaiset tiedot säh-

kömoottorien valmistuksen keskeisistä tunnusluvuista. Ensimmäisen välilehden 

tietojen avulla luotiin laskentakaavat, joiden avulla luvut muutetaan raportoinnissa 

vaadittuun muotoon. Kun ensimmäiselle välilehdelle lisätään tietoja, päivittyvät 

tiedot automaattisesti oikeassa muodossa seuraaville välilehdille. 

Ympäristönäkökohtiin liittyviä tietoja raportoidaan eteenpäin ensimmäisen, toisen 

ja kolmannen välilehden avulla. Tehtyjen soluviittausten avulla tietojen raportoi-

minen eri viranomaisille sujuu nopeasti ja vaivattomasti. Kerätyn ja analysoidun 

informaation sekä niiden pohjalta laadittujen Excel-taulukoiden avulla on myös 

helpompi havaita ne ympäristönäkökohdat, joihin on jatkossa tarpeen keskittyä.  
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ABB’s Motors and Generators -unit has to report different kind of information 

about production and waste to environmental authorities according to the law. In-

formation is also reported to other authorities, for example annually to the ABB-

group.  The information is reported with the help of the register of environmental 

aspects. The old register of environmental aspects is based on Notes-technology 

and because of that it has been quite slow to use. It took time to find all numbers 

from the register and change them to the required format. The aim of this thesis 

was to make the register easier to use and the reporting time as brief and efficient 

as possible. Certain hazardous materials were looked into and it was investigated 

if those substances are used in products or manufacturing. 

 

The actual register of environmental aspects was created with the Excel -software. 

In the first worksheet all essential information about the production of motors is 

included. With the help of these numbers, the formula for calculating was made to 

facilitate the use of the register. Now it is possible to refer to cells that are on the 

first worksheet. This enables you to see the calculated data in the correct format 

on next worksheets. 

 

Information about environmental aspects is reported forward with the help of the 

first, second and third worksheet. After the development of the register, updating 

is faster and easier. It is also easier to notice matters to focus on. 
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1  JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ABB Oy:n Motors and Generators -yksikölle. 

Opinnäytetyö koostuu päivitetystä Excel-pohjaisesta ympäristönäkökohtien rekis-

teristä sekä kirjallisesta osiosta, jossa esitellään lyhyesti työn taustaa ja niitä vi-

ranomaistahoja, joille Motors and Generators -yksikkö raportoi toiminnastaan.  

Tuotteiden valmistukseen ja niiden koko elinkaareen liittyvät ympäristömääräyk-

set ovat tiukentuneet jo vuosien ajan, ja lakien ja asetusten mukaan yritysten on 

myös raportoitava ympäristöviranomaisille ja muille tahoille erilaisia tuotantoon 

ja jätehuoltoon liittyviä tunnuslukuja. Ympäristöraportoinnista on tullut keino 

osoittaa viranomaisille, yhtymän johdolle ja muille sidosryhmille, että yrityksen 

ympäristöasioiden hoito on vaatimusten edellyttämällä tasolla. 

ABB:n Motors and Generators -yksikkö on jo usean vuoden ajan koonnut ympä-

ristönäkökohtien rekisteriä yrityksen sisäiseen Notes-pohjaiseen tietokantaan. Re-

kisterin avulla yksikön tuotantotapoja seurataan ja tuotannosta raportoidaan viran-

omaisille lainsäädännön mukaisesti. Aikaisemmin raportointi on ollut työlästä ja 

aikaa vievää, sillä lukujen etsiminen rekisteristä ja niiden muuttaminen vaadittuun 

muotoon on ollut hankalaa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada rekisterin 

käyttö helpoksi ja käyttöön kuluva aika mahdollisimman lyhyeksi.  

Motors and Generators -yksikön ympäristönäkökohtien rekisterin päivittäminen 

toteutettiin luomalla tarvittava määrä Excel-taulukoita, joihin kootaan vuosittaiset 

tiedot sähkömoottorien valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, kemikaalien, 

kaasujen, sähkön, lämmön ja veden määristä, käytetyistä pakkausmateriaaleista, 

syntyvistä jätteistä sekä muista tuotantoon keskeisesti liittyvistä tunnusluvuista. 

Näiden lukujen perusteella luotiin laskentakaavat, joiden avulla luvut pystyy jat-

kossa nopeasti ja vaivattomasti raportoimaan eri viranomaisille. Työtä syvennet-

tiin tutustumalla ABB:n pelastussuunnitelmaan, kemikaaliturvallisuuteen sekä 

ABB:n kiellettyjen ja rajoitettujen aineiden listaan. Kerätyn ja analysoidun infor-
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maation sekä laadittujen Excel-taulukoiden avulla on helpompi havaita ne ympä-

ristönäkökohdat, joihin on jatkossa tarpeen keskittyä.  
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2 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

ABB:n Motors and Generators -yksikölle on ympäristöluvassa asetettu tarkat vaa-

timukset tiettyjen päästöjen ja niiden tarkkailun suhteen. Lisäksi yksikön ympäris-

töasioista on raportoitu yhtymätasolla jo pitkään. Tiedot tuotannossa kuluvista 

materiaaleista, syntyvistä jätteistä ja muista tuotannon tunnusluvuista on koottu 

manuaalisesti Notes-pohjaiseen tietokantaan. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on 

päivittää ympäristönäkökohtien rekisteri, jotta raportoitavat tiedot olisi jatkossa 

helppo löytää. Toisaalta tarkoituksena on myös saada rekisteri vastaamaan tuotan-

nossa ja jätehuollossa tapahtuneita muutoksia, ja parantaa yrityksen valmiutta rea-

goida ympäristöasioissa tapahtuneisiin muutoksiin.  

Tämä opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta: päivitetystä Excel-pohjaisesta ympä-

ristönäkökohtien rekisteristä sekä kirjallisesta osiosta, jossa esitellään lyhyesti 

työn taustaa, ympäristöasioita ohjaavia vaatimuksia ja ympäristöraportointia. Työ 

toteutetaan tutustumalla ympäristölainsäädäntöön, ympäristöstandardeihin, kirjal-

lisuuteen ja Motors and Generators -yksikön yleisiin toimintatapoihin. Ympäris-

tönäkökohtien rekisterin laadintaa varten tutustutaan lisäksi vanhaan Notes-

pohjaiseen rekisteriin, jätehuollon sidosryhmiin ja tahoihin, joille yksikkö raportoi 

toiminnastaan. Lisäksi yhdessä ABB:n Motors and Generators -yksikön edustajien 

Marko Laadun ja Kari-Matti Hepomäen kanssa tutustutaan laajemmin yksikön 

jätehuoltoon ja rekisterin päivittämiskäytäntöihin sekä kehitellään rekisterin päi-

vittämiseen mahdollisesti soveltuvia ratkaisuja.  
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3 ABB OY 

ABB on sähkövoima- ja automaatioteknologia-alan yhtiö, joka on maailman joh-

tava moottorien, taajuusmuuttajien, tuuliturbiinigeneraattoreiden ja sähköverkko-

jen toimittaja. Maailmanlaajuisesti ABB:llä on henkilöstöä noin 150 000, joista 

Suomessa noin 5 500. ABB:n historia alkaa vuodesta 1889, jolloin Gottfrid 

Strömberg perusti Helsinkiin sähköalan yrityksen. Nykyisin tunnettu ABB syntyi 

vuonna 1988 ruotsalaisen ASEA:n ja sveitsiläisen Brown Boverin yhdistyessä. 

ABB jakautuu viiteen eri divisioonaan, jotka ovat Power Products (Sähkövoima-

tuotteet), Power Systems (Sähkövoimajärjestelmät) Discrete Automation and Mo-

tion (Sähkökäytöt ja Kappaletavara-automaatio), Low Voltage Products (Pienjän-

nitetuotteet) ja Process Automation (Prosessiautomaatio). (ABB 2014.) 

Motors and Generators -yksikkö kuuluu Discrete Automation and Motion (Säh-

kökäytöt ja Kappaletavara-automaatio) -divisioonaan, joka tarjoaa asiakkaille 

energia- ja tuotantotehokkuutta lisääviä tuotteita, järjestelmiä ja palveluja.  Motors 

and Generators -yksikkö kehittää ja valmistaa moottoreita ja generaattoreita kai-

kille teollisuuden aloille. Tehtaat sijaitsevat Helsingissä ja Vaasassa. Vaasan teh-

taalla tuotanto muodostuu lähinnä moottoreiden kokoonpanosta sekä komponent-

tien valmistuksesta. (ABB 2013.) 

Motors and Generators -yksikön tuotantoprosesseissa pääraaka-aine on moottorin 

valmistuksessa tarvittava dynamolevy. Kemikaaleista eniten kuluu hartseja. Teh-

taan hartsaus- ja maalaustoiminnasta aiheutuu ilmaan haihtuvien orgaanisten yh-

disteiden päästöjä eli VOC-päästöjä. Jätettä toiminnasta syntyy yhteensä noin 

10 000 tonnia vuodessa. Pääosan jätteistä muodostavat dynamolevyjen valmistuk-

sessa syntyvät metallijätteet. Vaaralliset jätteet ovat pääasiassa maali- ja liuotinjä-

tettä sekä öljypitoisia jätteitä. Moottoreiden ja generaattoreiden valmistus on Vaa-

san tehtaalla ympäristöluvanvaraista. (LSSAVI/378/04.08/2010.) 
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4 TUOTANTOPROSESSI 

Moottorin valmistuksessa on kaksi erillistä vaihetta: moottorin paikallaan pysyvän 

osan eli staattorin valmistus ja sisemmän, pyörivän osan eli roottorin valmistus. 

Alla oleva kuvio 1 havainnollistaa moottorin rakennetta.  Roottoreiden valmistus 

alkaa roottoripaketin ladonnalla ja alumiinin sulattamisella sulatusuunissa. Valmis 

roottoripaketti siirretään valukoneen muottiin. Muotti täytetään sulalla alumiinilla 

ja jäähdytetään nopeasti. Lopuksi roottoripakettiin puristetaan vielä akseli. (ABB 

2014.)  

 

Kuvio 1. Moottorin poikkileikkaus (ABB 2014). 

 

Staattorin valmistuksessa dynamolevyt uritetaan ja ladotaan päällekkäin. Dyna-

molevyjen urituksen jälkeen seuraavat työvaiheet ovat käämintä, hartsaus ja ko-

neistus, joiden jälkeen moottorit ovat valmiina koottavaksi, testattavaksi ja maa-

lattavaksi. Loppukokoonpanon jälkeen moottori pakataan ja lähetetään asiakkaal-

le. (ABB 2014; Hepomäki 2014.) Seuraavalla sivulla olevassa tuotannon proses-

sikaaviossa on kuvattu koko tuotantoketju alkaen dynamolevyn urituksesta päät-

tyen valmiin moottorin pakkaamiseen ja lähettämiseen. Prosessikaavioon on mer-

kitty merkittävimmät kussakin tuotannon eri vaiheessa käytetyt raaka-aineet sekä 

kyseisessä vaiheessa syntyvät jätteet. 
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Kuvio 2. Tuotannon prosessikaavio (Hepomäki 2014). 
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4.1 Maalaus 

Motors and Generators -yksikössä on useita erillisiä ruiskumaalauskaappeja. 

Päämaaleina käytetään kaksikomponenttisia vesi- ja liuotinohenteisia epoksi- ja 

akrylaattimaaleja. Pintamaaleista normaalisävy on vesiohenteinen akrylaattimaali, 

erikoisvärit taas ovat liuotinohenteisia epoksimaaleja. (LSSAVI/378/04.08/2010.) 

Maaleista erityisesti epoksimaalit ovat terveydelle haitallisia, ellei niitä käytettä-

essä noudateta erityistä varovaisuutta. Ne saattavat aiheuttaa allergista ihottumaa, 

nuhaa ja astmaa. Ruiskumaalauksessa myös maalisumu voi aiheuttaa ihon, silmi-

en ja hengitysteiden altistumista herkistäville aineille. Liuotinohenteisia epoksi-

maaleja käytettäessä haittavaikutukset, kuten huimaus ja pahoinvointi, ovat ylei-

sempiä kuin akrylaattimaaleja käytettäessä. Jatkuvassa altistuksessa liuotinohen-

teisissa epoksimaaleissa käytettävät aromaattiset hiilivedyt ja alkoholit sekä muut 

nopeasti haihtuvat liuottimet voivat aiheuttaa jopa hermostovaurioita. Jotta epok-

simaalien haitallisilta terveysvaikutuksilta vältyttäisiin, tulee niiden käytössä nou-

dattaa seuraavia yleisiä turvaohjeita: 

 Käyttöturvallisuustiedotteeseen tutustuminen ennen tuotteen käyttöä. Tie-

dotteesta löytyy tietoa kemikaalin haitoista, oikeista työ- ja käsittelymene-

telmistä ja suojautumisesta. 

 Työntekijöiden huolellinen työhönopastus. 

 Maalien käsittely niin, että ihokosketus maaliin ja roiskeet voidaan välttää. 

 Maalaus maalikaapissa tai vastaavassa tarkoitukseen suunnitellussa tilassa. 

Vaihtoehtoisesti työkohteessa hyvä ilmastointi tai tehokas kohdepoisto.  

 Suurien maalauskohteiden ajoittaminen esimerkiksi työvuoron loppuun 

niin että oleskelu samassa tilassa jää mahdollisimman lyhyeksi. 

 Pitkiä aikoja liuottimille altistuvien terveydentilan seuranta työterveys-

huollossa. 
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 Tarvittavien suojaimien, kuten suojakäsineiden ja hengityssuojaimien 

käyttö. (Työterveyslaitos 2010; European Agency for Safety and Health at 

Work 2009, 52–56.) 

Motors and Generators -yksikössä työturvallisuus ja -terveys sekä ympäristönsuo-

jelu ovat ehdottomia lähtökohtia kaikessa toiminnassa. Maalaustoiminnassa nou-

datetaan aina työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä työohjeita. Maalaus tapah-

tuu ilmastoiduissa kuivasuodatinkaapeissa, joissa ohiruiskutettu maali kulkee sitä 

varten valmistetun kuiva- suodatinpaperin läpi. Suodatinpapereihin jäänyt maali 

on kiinteää maalijätettä. (LSSAVI/378/04.08/2010.) 

Maaleista haihtuvat liuottimet ovat niin kutsuttuja haihtuvien orgaanisten yhdis-

teiden päästöjä eli VOC-päästöjä. Motors and Generators -yksikössä VOC-

yhdisteet kulkeutuvat ilmastoinnin kautta ulkoilmaan. Ilmansuojelemiseksi yksi-

kön ympäristölupapäätöksessä on asetettu raja-arvo maalaustoiminnan haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden enimmäismäärälle. Motors and Generators -yksikön VOC 

-päästöjen vähentämisohjelman mukaan päästöjä vähennetään liuottimien ja liuo-

tinoheisten maalien käyttöä vähentämällä, teettämällä maalausta alihankkijoilla 

sekä käyttämällä korkean kiintoainepitoisuuden omaavia maaleja. Maalaustoi-

minnassa liuotinohenteisten maalien käyttöä onkin vähennetty huomattavasti. 

(LSSAVI/378/04.08/2010.) 

4.2 Hartsaus 

Sähkömoottorin hartsauksella tarkoitetaan käämityksen kyllästämistä hartsilla. 

Hartsauksella sidotaan käämitys yhtenäiseksi ja parannetaan moottorin mekaanis-

ta kestävyyttä niin, että käämitys kestää kuormituksen aiheuttamat tärinät ja muut 

voimavaikutukset. Lisäksi hartsaus vaikuttaa staattorin kosteudenkestävyyteen, 

lämmönjohtavuuteen ja eristysvastukseen. Hartsi kovetetaan lämmittämällä. Hart-

sin kovettuminen on kemiallinen tapahtuma, jolloin mahdollisesti hartsissa oleva 

liuotin, esimerkiksi styreeni, haihtuu. (LSSAVI/378/04.08/2010.) 



 

16 

  

Epoksihartsin on todettu aiheuttavan allergiaa, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, 

ihottumaa sekä astmaa. Erityisen haitallista terveydelle on styreeni, jonka on kor-

keina pitoisuuksina havaittu aiheuttavan hermoston toiminnan häiriöitä. Tärkeim-

piä keinoja vähentää styreenialtistumista ovat työskentely suljetussa järjestelmäs-

sä, tilojen alipaineistaminen, tehokkaasta kohdeilmanvaihdosta huolehtiminen se-

kä henkilönsuojainten käyttö. (Työterveyslaitos 2007.) 

Motors and Generators -yksikön hartsaustoiminta on eristetty muusta toiminnasta 

ja hartsien käsittelyyn on kiinnitetty erityistä huomiota. Styreenipohjaisia hartseja 

on vaihdettu liuotinvapaisiin tai vähemmän liuotinta sisältäviin hartsityyppeihin. 

Hartsauspaikkojen yllä olevat imurit johtavat styreenin laitoksen katolle. (LSSA-

VI/378/04.08/2010.) 
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5 YRITYKSEN YMPÄRISTÖVASTUU 

Vastuullinen liiketoiminta sisältää kolme ulottuvuutta: toiminnan taloudellisen 

vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun. Yrityksen ympäristövastuu si-

sältää voimassa olevien ympäristölakien ja viranomaismääräysten noudattamisen, 

vesien, ilman ja maaperän suojelun, ilmastonmuutoksen torjunnan, luonnon mo-

nimuotoisuuden turvaamisen ja luonnonvarojen säästävän käytön. Jotta ympäris-

tövastuun määritelmä toteutuisi, tulee yrityksen määritellä oma ympäristöohjel-

mansa ja päämääränsä ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen näiden yleisten 

ympäristönäkökohtien pohjalta. (Pohjola 2003, 15–16.) 

Käytännössä ympäristövastuu tarkoittaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja toteu-

tusta siten, että energiaa ja raaka-aineita käytetään tarkoituksenmukaisesti ja että 

syntyvien jätteiden määrää pyritään minimoimaan. Yrityksen ympäristövastuu 

määritellään koko tuotantoprosessin tasolla aloittaen tuotekehityksestä ja suunnit-

telusta päätyen kierrätykseen ja tehokkaaseen jätehuoltoon. (Pohjola 2003, 16). 

Vastuullisen liiketoiminnan kolme ulottuvuutta, taloudellinen vastuu, sosiaalinen 

vastuu ja ympäristövastuu, ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa keskenään. 

Yrityksen kannalta parhaaseen kokonaistulokseen päästään kun näitä kolmea ulot-

tuvuutta kehitetään sopivassa suhteessa: Puhdas ja viihtyisä ympäristö luo edelly-

tykset taloudelliselle menestykselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ehdoton talou-

dellisen hyödyn tavoittelu sen sijaan voi heikentää sekä sosiaalista hyvinvointia 

että ympäristön tilaa. Toisaalta myös ympäristön hyvinvointiin keskittyminen vä-

hentää taloudellisen toiminnan kannattavuutta. (Lovio & Kuisma 2004, 19–20).   

Oikeudelliselta kannalta ympäristövastuu voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: 

tieto-, vahingonkorvaus-, kunnostus- sekä rikosvastuuseen. Tietovastuu tarkoittaa, 

että yrityksen on oltava selvillä aiheuttamastaan ympäristörasituksesta ja lainsää-

dännön vaatimuksista. Tietovastuun merkitystä korostaa muihin osa-alueisiin, va-

hingonkorvausvastuuseen, kunnostusvastuuseen ja rikosvastuuseen liittyvät lain-

säädännölliset seuraukset. (Marttinen 2000, 17.) 
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5.1 Ympäristökustannukset ja niihin suhtautuminen 

Yritysten näkökulmasta ympäristönormien kiristyminen on perinteisesti nähty 

taakkana, joka lisää investointeja ja heikentää kilpailukykyä. Viimeisten vuosi-

kymmenten aikana yritysten suhtautuminen ympäristöön on kuitenkin muuttunut: 

vastuu ympäristöstä on nykyisin olennainen osa yrityskulttuuria ja ympäristöin-

vestoinnit nähdään kilpailuetua lisäävänä tekijänä. Ympäristöinvestointeihin liit-

tyvä kilpailuetu voi perustua esimerkiksi uuden teknologian aikaansaamiin tehok-

kuusparannuksiin, toiminnallisiin säästöihin ja riskienhallintaan, uusiin tai paran-

nettuihin tuotteisiin, vastuulliseen imagoon tai avoimempaan dialogiin sidosryh-

mien kanssa. Yritysten kilpailuedun tavoittelu onkin siis noussut kiristyvän lain-

säädännön rinnalle ympäristöalan kasvun edistäjäksi. (Karvonen 2006, 14.) 

Lovio ja Kuisma (2004, 27) esittelevät artikkelissaan ”Ympäristönsuojelun ja yri-

tystalouden yhteensovittamisen haaste” paremman ympäristönsuojelun tason 

mahdollisia positiivisia yhteyksiä yrityksen taloudelliseen tulokseen. Nämä tekijät 

on koottu taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Paremman ympäristönsuojelun tason mahdolliset positiiviset yhtey-

det yrityksen taloudelliseen tulokseen (Lovio & Kuisma 2004, 27). 

 Välittömät tekijät:  

Pienenevät kustannukset, 

suuremmat kasvumahdolli-

suudet 

Välilliset tekijät:  

Lisääntynyt kysyntä, pa-

rantunut imago, henkilös-

tön motivaatio 

Lyhyt aikaväli Energia- ja materiaalivirran pie-

nentyminen 

Ympäristönsuojelukustannusten, 

-maksujen ja – verojen pienen-

tyminen  

Ympäristöonnettomuuksilta 

välttyminen 

Ympäristömyönteisten tuot-

teiden lisäkysyntä 

Ympäristönsuojelutuotteiden 

erityismarkkinat 

Sijoittajien kiinnostus hyviin 

sijoituskohteisiin, rahoitus-

laitosten halu välttää ris-

kialttiiden liiketoimintojen 

rahoittamista 

Pitkä aikaväli Tulevien kiristyvien määräysten 

ennakointi 

Kasvumahdollisuuksien enna-

kointi 

Yrityksen maineen säilyttä-

minen ja kehittäminen 

Nykyisen ja tulevan henki-

löstön motivointi ja rekry-

tointi 

Vapaaehtoinen toiminta uu-

siin viranomaismääräyksiin 

vaikuttamiseksi 

 

Sjöblomin ja Niskalan (1999, 115–120) mukaan ympäristökustannukset voidaan 

jakaa yhteiskunnallisiin ja yrityksen yksityisiin. Yrityksen yksityisiä kustannuksia 



 

20 

  

ovat esimerkiksi jätehuoltomaksut sekä ympäristömääräyksien toteutumiseen ja 

ympäristöjärjestelmän luomiseen liittyvät kustannukset. Yksityiset ympäristökus-

tannukset vaikuttavat yrityksen tulokseen joko suoraan tilikauden aikana toteutu-

vina menoina tai tulevaisuudessa mahdollisesti realisoituvina menoina, esimerkik-

si tulevina ennallistamiskustannuksina. Yhteiskunnallisilla ympäristökustannuk-

silla tarkoitetaan ympäristökustannuksia, jotka eivät realisoidu yrityksen makset-

taviksi. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi alueen asukkaiden elinolojen 

muutokset tai terveyshaittojen kustannukset, jätehuoltojärjestelmän ylläpito sekä 

luonnon monimuotoisuuden väheneminen tai vesistöjen pilaantumisen ehkäisemi-

seen liittyvät kustannukset. Yrityksen vapaaehtoisien toimien tai yhteiskunnan 

poliittisten päätösten seurauksena raja yhteiskunnallisten ja yrityksen yksityisten 

kustannusten välillä voi muuttua. Pyrkimys on, että yhä suurempi osa ympäristö-

kustannuksista tulisi yrityksien maksettavaksi. (Sjöblom & Niskala 1999, 115–

120.)  

5.2 Ympäristöjärjestelmät 

Ympäristöjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla yritykset voivat 

hallita toimintansa ympäristövaikutuksia. Kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjär-

jestelmä on ISO 14000 -standardisarjan päästandardi ISO 14001, jonka avulla yri-

tykset pyrkivät sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan 

sidosryhmille ympäristöasioidensa olevan kunnossa. Akkreditoidun sertifiointilai-

toksen myöntämä ISO 14001 -sertifikaatti siis todistaa, että yrityksen ympäristö-

johtamisjärjestelmä täyttää kaikki standardin ympäristövaatimukset. Ympäristö-

järjestelmät noudattavat samoja periaatteita kuin aikaisemmin käyttöön otetut laa-

tujärjestelmät. (SFS 2014; Lovio 2004, 123–126). 

Suomessa standardien myynnistä ja julkaisemisesta vastaa Suomen Standardisoi-

misliitto SFS. ISO 14001 -standardin yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät 

SFS:n SFS-EN ISO 14001 -dokumentista. Kirjainyhdistelmät SFS, EN ja ISO ker-

tovat organisaation, jossa standardin teksti on vahvistettu. Suomessa vahvistetun 

standardin tunnus on SFS, eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä EN ja kan-
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sainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISO. SFS-EN ISO tarkoittaa siis, että 

standardi on vahvistettu kaikissa kolmessa organisaatiossa. ISO 14001 -standardin 

ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1996, ja sen toistaiseksi uusin versio 2004. 

Uusi painos standardista valmistuu SFS:n mukaan vuonna 2015. Standardi on 

yleisluontoinen, ja sitä voidaan soveltaa kaikentyyppisiin organisaatioihin. (SFS 

2014).  

ISO 14001 -standardin pääperiaatteen mukaan yrityksen on luotava ympäristöpo-

litiikka, jonka avulla yritys todistaa sitoutuneensa ympäristöasioiden jatkuvaan 

parantamiseen. Lisäksi yrityksen täytyy tunnistaa sille keskeiset ympäristövaiku-

tukset ja lakisääteiset vaatimukset. Käytännössä yrityksen on laadittava lista mer-

kittävimmistä ympäristötavoitteista ja selvitettävä millä aikataululla tavoitteisiin 

päästään. Ympäristöjärjestelmän toimintaa seurataan tekemällä sisäisiä johdon 

katselmuksia ja niiden pohjalta tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Lisäksi ulko-

puolinen auditoija tarkistaa tietyin väliajoin, että ympäristöjärjestelmää toteute-

taan ja ylläpidetään standardin vaatimusten mukaisesti. (Lovio 2004, 124; SFS 

2014). 

Sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuojelun tason paraneminen 

ovat ympäristöjärjestelmän rakentamisen keskeisimmät hyödyt. Lisäksi toimiva 

sertifioitu ympäristöjärjestelmä saattaa tuottaa yritykselle esimerkiksi taloudellista 

hyötyä, lisätä kilpailukykyä tai parantaa toimintavarmuutta. Ympäristösertifikaatti 

vahvistaa yrityksen luotettavaa ja ympäristömyönteistä imagoa, joka asiakkaiden 

ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä voi parantaa yrityksen kilpailukykyä 

(Pesonen 2005, 13.) 

Taloudellista hyötyä yritykselle kertyy esimerkiksi siitä, että ympäristöhaitat, jois-

ta yritys on taloudellisesti vastuussa, ehkäistään jo ennakolta. Ympäristöhaittoihin 

varautuminen ja niiden ennaltaehkäiseminen tai haittojen minimoiminen tulee 

halvemmaksi kuin vahinkojen korjaaminen jälkikäteen. Säästöjä syntyy myös kun 

esimerkiksi jätemaksut tai energiankulutus pienenevät toiminnan tehostumisen 
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seurauksena. Lisäksi yhteisesti sovitut toimintatavat lisäävät yrityksen toiminta-

varmuutta. (Pesonen 2005, 13–14.) 
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6 ABB OY:N YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 

ABB:n laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan mukaan ABB:llä 

toimitaan siten, että lait, asetukset, viranomaismääräykset ja yleiset standardit, 

asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimukset, työn vaarat ja riskit, kestävän 

kehityksen periaatteet sekä muut eettiset säännöt on otettu huomioon. Ympäristö-

politiikka on keskeinen osa ABB:n strategista toimintaa. Tärkeimmät ABB:n ym-

päristöpolitiikan periaatteet ovat seuraavat: 

 Ympäristömyötäisyys ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristö-

johtaminen sekä toiminnan säännöllinen auditointi. Ympäristöasioiden 

hoidossa jatkuva parantaminen, lainmukaisuus ja henkilöstön ympäris-

tötietoisuuden lisääminen. 

 Ympäristövastuun edistäminen koko toimitusketjussa rohkaisemalla 

toimittajia, asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita sitoutumaan kan-

sainvälisiin ympäristöstandardeihin. 

 Valmistusprosessien energia- ja materiaalitehokkuuden jatkuva kehit-

täminen. Energiatehokkaan teknologian siirtäminen kehitysmaihin. 

 Mahdollisimman vähän raaka-aineita kuluttavien tuotteiden ja järjestel-

mien kehittäminen ja markkinoiminen sekä uusiutuvan energian käytön 

edistäminen. 

 Ydintuotteiden elinkaariarviointeihin perustuvien ympäristötuoteselos-

teiden julkistaminen. 

 Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen merkittävien asiakasprojek-

tien riskiarvioinneissa. 

 Läpinäkyvyyden varmistaminen esimerkiksi ulkopuolisen arvioijan to-

dentaman kestävän kehityksen raportin avulla. 

 Ympäristömyönteisyyden ja ympäristön hyvän hoidon edistäminen niis-

sä maissa ja yhteisöissä, joissa ABB:llä on toimintaa. (ABB 2014.) 
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ABB pyrkii siis jatkuvasti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia ja il-

mastonmuutosta esimerkiksi ekotehokkaiden tuotteiden ja järjestelmien käyttöä 

edistämällä, päästöjä ja jätteitä vähentämällä sekä vaarallisten jätteiden muodos-

tumista estämällä. Kestävän kehityksen strategia perustuu toiminnan taloudelli-

seen kasvuun, ekologiseen tasapainoon ja sosiaaliseen kehitykseen. Lisäksi ABB 

vähentää kaikesta toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia myös välillisesti. 

Yhtiön energiatehokkaat tuotteet, palvelut ja järjestelmät auttavat asiakkaita vä-

hentämään energian ja raaka-aineiden käyttöä ja parantavat niiden kilpailukykyä 

ympäristömyönteisesti. (ABB 2004.) 
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7 MOTORS AND GENERATORS -YKSIKÖN YMPÄRISTÖ-

TAVOITTEET 

Ympäristöasiat ovat keskeinen osa myös ABB:n Motors and Generators -yksikön 

toiminnan suunnittelua. Yksikön ympäristöpolitiikan avainsanoja ovat ympäristö-

tietoisuus, energiatehokkuus, jatkuva parantaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys. 

Alla olevaan taulukkoon 2 on koottu yksikön vuoden 2014 ympäristötavoitteet. 

Ne on vahvistettu johdon katselmuksessa 29.1.2014. (Laatu 2014.) 

Taulukko 2. Motors and Generators -yksikön ympäristötavoitteet vuonna 2014. 

Tavoite:   Toimenpiteet: 

Sähkön käytön vähentäminen omassa 

tehtaassa 5 % vuoteen 2013 verrattuna 

Energiatehokkuusselvityksen pohjalta 

listattujen toimenpiteiden toteutus 

Valimon poistojen mittaus ympäristö-

lupapäätöksen vaatimusten mukaisesti 

Kohdepoistojen suodatinjärjestelmien 

poistoilman hiukkaspitoisuuksien mit-

tauttaminen ulkopuolisella asiantunti-

jalla  

Epoksihartsin käytön vähentäminen 50 

% vuoteen 2013 verrattuna 

Epoksihartsin korvaaminen polyesteri-

hartsilla niissä staattoreissa, joissa se on 

mahdollista 

VAK-kuljetusten vaatimustenmukai-

suuden varmistaminen 

Valitun kohderyhmän koulutus, poik-

keamiin puuttuminen ja seuranta Safe-

ty-Tavassa , audintointi 

 

Motors and Generators -yksikön ympäristöasioista vastaava Marko Laatu kertoo 

5.11.2014 Motors-intrassa, että kolmella osa-alueella neljästä on edetty tavoittei-

den mukaisesti. Ainoastaan tehtaan sähkönkulutus ei ole vähentynyt tavoitteiden 
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mukaisesti, vaan kulutus on lokakuuhun mennessä kasvanut 2,1 % edellisvuoden 

lokakuuhun verrattuna. Merkittävin syy sähkönkulutuksen lisääntymiseen on kui-

tenkin tuotantomäärien kasvu. (Laatu 2014.) 

Valimon päästöt mitattiin syyskuussa ympäristölupapäätöksen mukaisesti. Valu-

koneiden poistokaasuista mitattiin hiukkas- ja raskasmetallipitoisuudet. Mitattuja 

raskasmetalleja olivat elohopea, arseeni, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli ja sinkki. 

Ympäristöluvan mukaan valimon sulatuksen ja valun kohdepoistojen suodatinjär-

jestelmien kautta ilmaan johdettavien poistoilmavirtojen hiukkaspitoisuus saa olla 

korkeintaan 10 mg/Nm
3
. Lopullinen raportti mittauksista ei vielä ole valmistunut, 

mutta alustavien tietojen perusteella hiukkaspitoisuudet ovat alle asetettujen raja-

arvojen ja tavoitteiden mukaiset. Raskasmetalli- ja hiukkaspäästöjä voidaan hallita 

päästöjen puhdistuslaitteiston, tiettyjen toimintojen ulkoistamisen ja terveydelle 

haitallisten aineiden korvaamisen avulla. (ABB 2014; Laatu 2014; LSSA-

VI/378/04.08/2010.) 

Motors and Generators -yksikön vuoden 2014 yhtenä ympäristötavoitteena oli 

epoksihartsien käytön vähentäminen. Epoksihartseja onkin korvattu polyesteri-

hartseilla staattoreissa, joissa se on mahdollista. Viikosta 20 alkaen käyttö on vä-

hentynyt merkittävästi, vuositasolla kulutuksen muutos on 91 tonnista 62 tonniin. 

Selvitystyö tiettyjen hartsityyppien osalta jatkuu edelleen. Myös vaarallisten ai-

neiden kuljetusten eli VAK-kuljetusten vaatimusten mukaisuuteen on panostettu. 

Valitun kohderyhmän koulutus on toteutettu suunnitellusti ja poikkeamia on seu-

rattu aiempaa tarkemmin. (Hepomäki 2014; ABB 2014) 
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8 YMPÄRISTÖASIOITA OHJAAVAT VAATIMUKSET MO-

TORS AND GENERATORS -YKSIKÖSSÄ 

Lainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristön suojelemisessa ja pilaantumi-

sen ehkäisemisessä. Yritysten toimintaa ohjaavatkin monet lait ja asetukset, joilla 

on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Lainsää-

däntöä kehitetään edelleen vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Eu-

roopan unionin lainsäädäntö ja kansallinen ympäristönsuojelulainsäädäntö Suo-

messa ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. (Ympäristöministeriö 2014.) 

Euroopan unionissa ympäristöpolitiikkaa toteutetaan pääsääntöisesti lainsäädän-

nöllä. Suomen lainsäädäntö seuraa Euroopan unionin lainsäädännön kehitystä ol-

len joiltakin osin EU-säädöksiä kattavampi. Unionin säätämät asetukset ovat voi-

massa koko EU:ssa heti hyväksymisen jälkeen. Direktiivit taas saatetaan osaksi 

kansallista lainsäädäntöä. Suomessa EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöön-

panosta vastaavat ministeriöt. EU myös valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa ja 

soveltamista jäsenmaissa. (Euroopan komissio 2014; Ympäristöministeriö 2013.) 

Esimerkiksi RoHS- ja WEEE-direktiivit ovat osa EU:n lainsäädäntöä. RoHS-

direktiivin tarkoituksena on vähentää tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- 

ja elektroniikkalaitteissa. Uusittu RoHS-direktiivi (2011/65/EU) tuli voimaan 

2011 ja Suomessa se saatettiin kansalliseen lainsäädäntöön 2013, jolloin julkais-

tiin laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalait-

teissa (387/2013) sekä ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön 

rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (419/2013). WEEE-direktiivin tar-

koituksena taas on ennaltaehkäistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymistä 

sekä edistää romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämistapoja lop-

pukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseksi. Suomessa direktiivi on saa-

tettu kansalliseen lainsäädäntöön jätelailla (646/2011) sekä valtioneuvoston ase-

tuksella sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). (Tukes 2014). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:FI:PDF
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20130387
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20130419
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110646
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20140519?toc=1
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20140519?toc=1
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Myös pakkausten hyötykäyttö on toteutettava pakkauksista ja pakkausjätteestä 

annettujen EU-direktiivien 94/62/EY ja 2004/12/EY säädösten mukaisesti. Suo-

messa direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä esimerkiksi jätelailla 

646/2011 ja valtioneuvoston päätöksellä pakkauksista ja pakkausjätteistä 

518/2014. Jätelakiin on lailla 452/2004 lisätty tuottajavastuuta koskeva 3 a -luku, 

johon myös pakkausten tuottajavastuu perustuu. (PYR 2014.) 

Keskeisin kansallisen ympäristölainsäädännön osa on vuonna 2014 uusittu ympä-

ristönsuojelulaki (527/2014). Se on pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka ta-

voitteena on esimerkiksi poistaa ja vähentää päästöjä ja niistä aiheutuvia haittoja, 

turvata terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syn-

tyä, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta. Laki 

edellyttää, että pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on haettava ympä-

ristölupa. (527/2014.) 

Toiminnanharjoittajalla on myös velvollisuus olla selvillä käsittelemiensä kemi-

kaalien vaaroista ja käytettävistä kemikaaleista tulee mahdollisuuksien mukaan 

valita vaihtoehto, josta aiheutuu vähiten vaaraa. Vaarallisten kemikaalien käsitte-

lyä ja varastointia koskevilla säädöksillä pyritään estämään vaarallisista kemikaa-

leista johtuvia onnettomuuksia ja rajoittamaan niiden ihmiselle ja ympäristölle 

aiheuttamia seurauksia. (Tukes 2013, 3-4.)  

Säädöksiä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käytöstä ovat laki 

vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä 

valtioneuvoston asetukset kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(855/2012) ja vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvalli-

suusvaatimuksista (856/2012). Näihin säädöksiin sisältyvät Euroopan unionin 

suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevan SEVESO II-direktiiviin 

(EY/105/2003) vaatimukset. (Tukes 2013, 3.)   



 

29 

  

8.1 Ympäristölupa 

Moottoreiden ja generaattoreiden valmistus on Vaasan tehtaan Motors and Gene-

rators -yksikössä ympäristöluvanvaraista. Taulukkoon 3 on koottu perusteet sille, 

miksi toiminta vaatii ympäristöluvan. 

Taulukko 3. Toiminnan ympäristöluvanvaraisuus (LSSAVI/378/04.08/2010). 

Lain kohta: Selite: 

1 §:n kohta 2 d) Kyseessä valimo tai muu sulatto, jonka 

tuotantokapasiteetti vähintään 200 ton-

nia vuodessa 

1 §:n kohta 6 b) Kyseessä laitos, jossa käytetään haihtu-

via orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden 

kulutus on, kun siitä vähennetään tuot-

teisiin sitoutunut osuus, vähintään 10 

tonnia vuodessa tai vastaava huippuku-

lutus vähintään 20 kiloa tunnissa 

1 §:n kohta 6 c) Kyseessä orgaanisten liuottimien käy-

töstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa 

aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yh-

disteiden päästöjen rajoittamisesta an-

netun valtioneuvoston asetuksen 

(435/2001) 3 §:ssä tarkoitettu toiminta 

 

Länsi-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Motors and Generators -yksikölle 

ympäristöluvan 23.6.2003, ja lupamääräykset on tarkistettu 20.5.2013. Aluehallin-

toviraston uudessa ympäristölupapäätöksessä on yhteensä 18 lupamääräystä, jotka 

liittyvät ilmapäästöihin, jätevesiin, meluun, jätteisiin, varastointiin, onnettomuus-
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tilanteisiin varautumiseen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöön, tarkkai-

luun ja raportointiin sekä toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittamiseen. 

Tärkeimmät ympäristölupamääräykset ovat seuraavat: 

 Maalaustoiminnan VOC-päästöt eivät saa ylittää 18 tonnia vuodessa. Jos 

tuotantomäärät muuttuvat oleellisesti vuoden 2013 määristä, tulee päästö-

raja sopia uudelleen viranomaisten kanssa. 

 Kohdepoistojen suodatinjärjestelmien poistoilman hiukkaspitoisuudet on 

mittautettava ulkopuolisella asiantuntijalla joka viides vuosi alkaen vuo-

desta 2014. 

 Yksikön on osallistuttava Vaasan seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun. 

(LSSAVI/378/04.08/2010.) 

Ympäristöluvan saaminen edellyttää, että kaikkia ympäristölupamääräyksiä nou-

datetaan. Motors and Generators -yksikön laatupäällikön Marko Laadun mukaan 

yksikkö tarkkailee maalaustoiminnan VOC-päästöjä jatkuvasti, ja raportoi pääs-

tömäärät vuosittain ympäristöhallinnolle. Valimon kohdepoistojen suodatinjärjes-

telmien poistoilman hiukkas- ja raskasmetallipitoisuudet mitattiin ensimmäisen 

kerran 2.9.2014. Seuraava mittaus toteutetaan viiden vuoden kuluttua. Vaasan 

seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun yksikkö on osallistunut jo vuodesta 1992 

alkaen, ja myös muita ympäristölupamääräyksiä noudatetaan. (Laatu 2014; ABB 

2014.) 

8.2 Sertifioitu ympäristöjärjestelmä 

Kaikkien ABB:n yksiköiden toimintajärjestelmät on sertifioitu laatustandardin 

ISO 9001:2008, ympäristöstandardin ISO 14001:2004 sekä työterveys- ja työtur-

vallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 mukaisesti. Sertifikaatit ovat voimassa 

8.3.2017 asti. (ABB 2014.) 

ISO 14001 -sertifikaatti osoittaa, että ABB:llä on tehokas ympäristöasioiden hal-

lintajärjestelmä ja se pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintaansa ympäristöasiois-
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sa. Yhtiö on tunnistanut toimintansa ympäristönäkökohdat ja laatinut itselleen 

ympäristöpolitiikan. (Laatu 2014.)  

8.3 Yhtymän vaatimukset 

ABB pyrkii jatkuvasti vähentämään tuotteidensa ja toimintojensa aiheuttamaa 

ympäristörasitusta. Kestävä kehitys on tärkeä periaate yhtiön kaikissa toimissa.  

Kaikesta toiminnasta ja toiminnassa syntyvistä jätteistä ja päästöistä raportoidaan 

vuosittain yhtymätasolla. Yhtymän vaatimukset perustuvat lainsäädännön ja ISO 

14001 -ympäristöstandardin lisäksi myös yrityksen kestävän kehityksen mukaisiin 

periaatteisiin vähentää tuotannosta aiheutuvia haittoja. (ABB 2013).  

ABB:n kiellettyjen ja rajoitettujen aineiden listalla luetellaan ne huolta aiheuttavat 

aineet, joita ABB:llä mahdollisesti käytetään. Listalla kerrotaan onko kemikaali 

kokonaan kielletty vai onko sen käyttöä rajoitettu. Listan tarkoitus on noudattaa ja 

täydentää EU:n lainsäädäntöä ja välttää aineita, joista voi olla vaaraa ympäristölle, 

työntekijöille tai kuluttajille. (ABB 2014). Rajoitettuja aineita pyritään mahdolli-

suuksien mukaan korvaamaan vähemmän haitallisilla. Myös niiden käytöstä ra-

portoidaan vuosittaisen yhtymäraportoinnin yhteydessä. (Laatu 2014.) 
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9 MOTORS AND GENERATORS -YKSIKÖN PELASTUS-

SUUNNITELMA 

Pelastuslain mukaan rakennukseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastus-

toiminnan kannalta tavanomaista vaativampi, on laadittava pelastussuunnitelma. 

Pelastussuunnitelma on laadittava myös, mikäli esimerkiksi henkilöturvallisuudel-

le tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen 

voidaan arvioida olevan vakavat. (379/2011, 15 §.) 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta määrittelee tarkemmin kenellä on velvol-

lisuus laatia pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma. 

Suunnitteluvelvollisuuden määräytymiseen Motors and Generators -yksikössä on 

vaikuttanut asetuksen 1 §:n kohdat 10, 12 ja 14. Pelastussuunnitelma on laaditta-

va: 

10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin. 

12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varas-

tointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. 

14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien 

muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50. (5.5.2011/407.) 

Pelastussuunnitelman teko on lain edellyttämää omatoimista varautumista, jolla 

ehkäistään tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden syntymistä, varaudutaan henki-

löiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varaudutaan 

tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin toimenpiteisiin, joihin omatoimi-

sesti kyetään. Pelastuslaki velvoittaa, että pelastussuunnitelmiin on sisällyttävä 

selostus vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä, rakennuksen ja toimin-

nassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä, asukkaille ja muille henkilöille 

annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaa-

ratilanteissa toimimiseksi. (ABB 2014; 29.4.2011/379.) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050390
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Pelastussuunnittelun lähtökohtana ovat uhkakuvat sekä niistä johdettujen riskien 

arviointi ja hallinta. Riskienhallinnan tarkoituksena on estää ja minimoida erilai-

sista onnettomuus- ja vahinkoriskeistä yritykselle aiheutuvat menetykset ja turvata 

siten yrityksen henkilöstö, asiakkaat, toiminnan jatkuvuus ja taloudellinen tulos. 

Onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisystä sekä pelastus-, ensiapu- ja 

muista kiireellisistä tehtävistä vastaa henkilökunta turvallisuuspäälliköiden johta-

mana. (ABB 2014.) 

Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta on säädetty vaaral-

listen kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, siirrosta sekä säilytyk-

sestä. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin 

määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta 

henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi. (390/2005, 9 §.) 

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksi-

en ehkäisemiseksi ja niistä ihmisille ja ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvi-

en seurausten rajoittamiseksi (390/2005, 10 §). Motors and Generators -yksikössä 

kemikaaliturvallisuudesta vastaa yksikön kemikaalivastaava Kari-Matti Hepomä-

ki. Yksikön pelastussuunnittelun kannalta merkittävimmät kemikaalit on koottu 

kemikaaliluetteloon, joka on osa pelastussuunnitelmaa. Luettelon kemikaalit on 

valittu niiden vaaraominaisuuksien ja varastointimäärien perusteella. Luettelossa 

esitettyjen kemikaalien lisäksi käytössä ja varastoissa on muitakin kunnossapidon 

ja tuotannon kemikaaleja. (ABB 2014.) 
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10 MOOTTOREIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETTÄMINEN 

Motors and Generators -yksikössä pyritään hyvään toimitusketjun hallintaan ja 

korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Koko toimitusketjuun ulottuva laadunhallinta 

lähtee materiaalien hankinnasta ja moottoreiden tuotantoprosessista päättyen val-

miiden moottoreiden pakkaamiseen ja lähettämiseen. Hyvällä toimitusketjun ko-

konaishallinnalla pyritään kustannusten alentamiseen ja kannattavuuden paranta-

miseen. Asiakkaiden kannalta yrityksen toiminta on laadukasta jos lähtökohta 

kaikessa toiminnassa on asiakastyytyväisyys. (Karrus 2003; Lehtola 2014.) 

Moottoreiden kuljetusten suunnittelu pyritään kuljetuskustannukset huomioiden 

järjestämään siten, että moottori on perillä asiakkaan toivomana ajankohtana 

(OTD, On Time Delivery). Yrityksen näkökulmasta katsottuna logistiikka onkin 

keskeinen palvelutasoon vaikuttava tekijä, samalla siis myös kilpailutekijä yritys-

ten välillä. Tuotteen valmistuksen lisäksi myös sen pakkaaminen ja logistiikka 

yrityksen ja asiakkaan välillä on hoidettava siten, että yritys pärjää kilpailussa 

muille vastaaville valmistajille. (Karrus 2003; Lehtola 2014.)  

Pakkausmateriaalien tarkoituksenmukaisella valinnalla ja niiden koon optimoin-

nilla tarkoitetaan tarkoitukseen parhaiten soveltuvan pakkausvaihtoehdon valin-

taa. Motors and Generators -yksikössä tämä tarkoittaa sitä, että moottori pakataan 

siten, että moottori ei vahingoitu kuljetuksessa, mutta sitä ei myöskään ole ylipa-

kattu. Pakkauksen koko on optimoitava niin, että pakatun moottorin brutto- ja net-

topainojen suhde pysyy hallinnassa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että pakatun 

moottorin painosta puolet on pakkausmateriaaleja. (Lehtola 2014.) 

Loppuasiakkaan näkökulmasta ylipakkaaminen lisää työtä pakkauksien kierrättä-

misessä ja hävittämisessä. Yhden moottorin pakkaamiseen saatetaan käyttää vane-

ria, puuta, pahvia, metallisia kiinnityslevyjä, metalliruuveja ja muovivannetta. 

Moottorin saavuttua loppuasiakkaalle on asiakkaan ruuvattava ruuvit ja metalliset 

kiinnityslevyt irti ja kuljetettava kaikki materiaalit kierrätettäväksi tai hävitettä-

väksi. Esimerkiksi vanerin kierrättäminen on vaikeaa ja puujätteenkin kierrättä-
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mis- ja hävittämiskäytännöt vaihtelevat maittain. Loppuasiakkaan näkökulmasta 

paras pakkausvaihtoehto on, kun pieni moottori on pakattu pelkkään pahvilaatik-

koon ja isompi moottori kiinnitetty muttereilla muutamaan lankkuun. (Lehtola 

2014.) 

Standardikokoisten lavojen, EUR- ja FIN-lavojen, koot on optimoitu siten, että 

niitä mahtuu kaksi rinnakkain kuljetusauton kyytiin. Tämän vuoksi on erittäin tär-

keää, että moottoreissa tai niiden pakkauksissa ei ole ylimääräisiä ulokkeita. Mo-

tors and Generators -yksikössä isojen moottoreiden merivientipakkaukset on 

suunniteltu siten, että moottori nostetaan lavan kanssa puupakkauksen sisään. Täl-

löin kaksi merivientipakkausta ei enää mahdu rinnakkain autoon tai konttiin.  

Tuotteita pakatessa olisi syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että lavat olisi 

mahdollista lastata päällekkäin. (Lehtola 2014.)  

Pakkausmateriaalien koon optimointi lisää yrityksen kustannussäästöjä huomatta-

vasti. Kun kuljetusalustoja voidaan laittaa autoon kaksi vierekkäin kahteen tai 

useampaan kerrokseen, on luonnollista, että kuljetuskustannukset vähenevät huo-

mattavasti. Kuljetuskapasiteetin tehokas käyttö vähentää ajoneuvojen määrän ja 

polttoaineen kulutuksen lisäksi myös kuljettajien tarvetta. Ajoneuvoja ja muita 

resursseja vapautuu siis muuhun käyttöön. (Lehtola 2014.) 

Pakkausmateriaalien koon optimointi vähentää myös ympäristön kuormitusta. 

Kuljetusten väheneminen parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää niin ruuhkia, 

meluhaittoja kuin ilman epäpuhtauksiakin. Jopa yrityksen maine markkinoilla 

saattaa parantua kuluttajien yleisen ympäristötietämyksen lisääntyessä. Vihreä 

ajattelu tuleekin vaikuttamaan logistisiin valintoihin ja logistiikan kehittämiseen 

yhä voimakkaammin jo lähitulevaisuudessa. (Karrus 2003, 380; Lehtola 2014.)  

Lähettämön työntekijät ovat pakkaamisen ja kuormasuunnittelun asiantuntijoita, 

joten heidän osallistumisensa toiminnan jatkokehittelyyn on oleellista. Oppiva or-

ganisaatio maksimoi oppimisensa ja uudistumisensa hyödyntämällä työntekijöi-

den, asiakkaiden, toimittajien ja kilpailijoiden kokemuksia, näkemyksiä ja tietoa. 
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Organisaation uudistuminen onkin oppimisprosessi, jonka keskeisessä roolissa on 

kokemusten hyödyntäminen. Toimintaa uudistetaan ympäristön muutoksiin so-

peutumalla. (Vuorinen 2013, 178–179.) Lähtökohtana yrityksen sisällä voi myös 

käyttää esimerkiksi Benchmarking-analyysiä, jossa yritys vertailee oman tekemi-

sensä tasoa eri toiminnoissaan tai eri yksiköissään. Benchmarking auttaa korvaa-

maan tehottomia toimintatapoja muissa yksiköissä hyväksi havaituilla toimintata-

voilla. (Vuorinen 2013, 158–159.) 
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11 JÄTEHUOLTO MOTORS AND GENERATORS -

YKSIKÖSSÄ  

Motors and Generators -yksikössä jätehuolto on järjestetty siten, että Stena Recy-

cling Oy huolehtii metallipitoisista jätteistä ja Lassila & Tikanoja Oyj yksikön 

muista jätteistä. Lisäksi peltitynnyreiden keräyksestä huolehtii Onni Forsell Oy. 

(Hepomäki 2014.)  

Jätteiden yksilöinnissä käytetään apuna EWC-koodeja. Valtioneuvoston jätease-

tuksen (179/2012) liitteen 4 jäteluettelossa esitellään yleisimmät jätteet sekä vaa-

ralliset jätteet ja näiden numerotunnukset eli EWC-koodit. Jäteluettelo koostuu 

kuusinumeroisista jätenimikkeistä sekä kaksi- ja nelinumeroisista nimikeryhmäot-

sikoista. (179/2012, liite 4.) Jätteiden nimikeryhmäotsikot on lueteltu liitteessä 1.  

Motors and Generators -yksikössä syntyy jätteenä esimerkiksi puhdasta kuparia 

(17 04 01), joka kuuluu nimekkeeseen 17, rakentamisessa ja purkamisessa synty-

vät jätteet. Nimekkeen alaotsikko 17 04 kertoo, että kyseessä ovat metallit ja nii-

den seokset. Jätteen EWC-koodi 17 04 01 kertoo, että kyseinen metalli on kupari, 

pronssi tai messinki. Kuparikaapelit taas kuuluvat jäteluokkaan 17 04 11, muut 

kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit. (179/2012, liite 4.) 

Jätteitä luokiteltaessa ja niistä raportoitaessa ilmoitetaan myös jätteen tyyppi. 

Tyyppikoodi 1 kuvaa tavanomaista jätettä, koodi 2 pysyvää jätettä ja koodi 3 vaa-

rallista jätettä. Tavanomaisia jätteitä ovat esimerkiksi paperi ja -pahvijäte, muovi-

jäte, puujäte, metallit ja poltettavat jätteet. Esimerkkejä pysyvistä jätteistä ovat 

lasi, betoni, tiili ja puhdas maa-aines. Valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista 

pysyvä jäte on määritelty: 

 Jätteeksi, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysikaalisesti tai kemial-

lisesti eikä hajoa biologisesti tai reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen 

vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 
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 Jätteeksi, jossa ei pitkänkään ajan kuluessa tapahdu olennaisia muita fysi-

kaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia. 

 Jätteeksi, jonka sisältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutuminen 

ja -pitoisuus sekä jätteestä muodostuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys 

ympäristölle on merkityksetön. 

 Jätteeksi, josta ei aiheudu vaaraa pinta- tai pohjaveden laadulle. 

Pysyviä jätteitä Motors and Generators -yksikössä ei kuitenkaan synny. Vaaralli-

sia jätteitä yksikössä syntyy, ja ympäristöraportoinnissa ne merkitään tyyppikoo-

dilla 3.(331/2013, 3 §; Laatu 2014) 

Jätteiden hyödyntämisestä ja käsittelystä puhuttaessa käytetään R & D -koodeja. 

R-koodit ovat jätteiden hyödyntämiskoodeja, D-koodit taas jätteiden käsittelykoo-

deja. Esimerkiksi käsittelykoodi D 01 tarkoittaa jätteen sijoittamista maahan tai 

maan päälle ja hyödyntämiskoodi R 04 tarkoittaa metallien ja metallipitoisten jät-

teiden kierrätystä tai talteenottoa (179/2012, liitteet 2 ja 3). Jätteiden hyödyntä-

mis- ja loppukäsittelykoodit on lueteltu liitteessä 2. Liitteessä 3 on lisäksi annettu 

jätteiden R & D -koodien käyttöön liittyviä esimerkkejä 

11.1 Stena Recycling Oy 

Stena Recycling Oy huolehtii Motors and Generators -yksikön metallijätteistä. 

Stenan keräämiä jätejakeita ovat puhdas kuparijäte, kuparilankajäte, kuparikaape-

lijäte, dynamolevyjäte, teräs- ja valurautajäte, ohut teräslevyjäte, metallilastujäte, 

staattoripakettijäte, alumiinikuona ja puhdas alumiini. Kaikille näille jätejakeille 

löytyy omat jäteastiansa. Myös vialliset jätelaakerit kerätään omaan jäteastiaansa, 

mutta raportoinnissa ne luokitellaan teräs- ja valurautajätteeseen. Staattoripaketti-

jätteellä tarkoitetaan viallisia tai vahingoittuneita sähkömoottoreita. (Hepomäki 

2014). 

Stenan edustajat Stefan Skata, Tony Britwin ja Jaakko Lehtinen kertoivat tapaa-

misessa 19. syyskuuta, että Vaasan palveluyksikössä metallijätteet esikäsitellään 
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ja varastoidaan ennen siirtoa jatkokäsiteltäväksi. Esimerkiksi staattoripaketit 

murskataan, jotta niiden väärinkäyttö ei olisi mahdollista. Motors and Generators -

-yksikössä syntyy eniten dynamolevyjätettä ja dynamolevyjäteastia tyhjennetään-

kin useita kertoja päivässä. Dynamolevyt ovat pinnoitettuja, joten niiden kierrät-

täminen on vaikeampaa kuin tavallisten metallien. Stenan Vaasan palveluyksikös-

tä dynamolevyjätteet kuljetetaan kuitenkin Porin Tahkoluodossa sijaitsevalle Ste-

nan metallinkierrätyslaitokselle, josta ne jatkavat matkaa intialaiselle vastaanotta-

jalle. Myös Pohjoismaissa on yksi vastaanottaja, joka pystyy hyödyntämään dy-

namolevyjätettä. (Skata, S., Lehtinen, J. & Britwin, T. 2014) 

Lähes kaikki metallijätteet siirretään siis Vaasasta Porin Tahkoluodon metallin-

kierrätyslaitokselle jatkokäsiteltäväksi. Tahkoluodossa metallipitoisesta jätteestä 

ja esikäsitellystä sähkö- ja elektroniikkaromusta valmistetaan kierrätysmateriaale-

ja. Laitoksen toiminta-alueella sijaitsevat myös vientivarastot, sillä suuri osa kier-

rätettävästä metallista myydään joko kotimaan tai ulkomaan markkinoille. (ESA-

VI/20/04.08/2011; Skata ym. 2014) Stenan toiminta on standardisoitu ISO 14001 

ympäristöhallintajärjestelmän mukaisesti (Skata ym. 2014).  

11.1 Lassila & Tikanoja Oyj 

Muiden kuin metallipitoisten jätteiden jatkokäsittelystä huolehtii Lassila & Ti-

kanoja. Metallijätteiden lisäksi Motors and Generators -yksikössä syntyy lähinnä 

vaarallisia jätteitä, paperi- ja pahvijätettä, muovijätettä ja poltettavaa jätettä. Jät-

teet kuljetetaan Vikbyn siirtokuormausasemalle Mustasaareen jatkokäsiteltäviksi.   

Lassila & Tikanojan edustaja Antti Tekoniemi kertoi tapaamisessa 16. Syyskuuta 

2014, että Lassila & Tikanojan Vikbyn uudella siirtokuormausasemalla otetaan 

vastaan tavanomaisten jätteiden lisäksi nyt myös vaaralliset jätteet. Aikaisemmin 

tavanomaiset jätteet on kuljetettu Vikbyn siirtokuormausasemalle ja vaaralliset 

jätteet Maalahteen siirtokuormausasemalle. Vikbyn toimipisteessä jätteet lajitel-

laan ja esikäsitellään, varastoidaan, yhdistetään isommiksi kuljetuseriksi ja kuor-

mataan jatkokuljetusta varten. Esimerkiksi keräyspahvi ja -paperi paalataan ja 
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paalit toimitetaan paperiteollisuuden käyttöön. Kiinteät ja nestemäiset vaaralliset 

jätteet pakataan ja varastoidaan suljettuihin astioihin niin, ettei niiden kuljettami-

sesta ja varastoinnista aiheudu haittaa ympäristölle. Lassila & Tikanojan toiminta 

on sertifioitu ISO 14001-standardin mukaisesti. (Tekoniemi 2014; LSSA-

VI/70/04.08/2013.) 

Lassila & Tikanojan keräämistä Motors and Generators -yksikön jätteistä osa pää-

tyy loppukäsiteltäväksi, osa jätevoimalassa poltettavaksi ja osa kierrätettäväksi ja 

uudelleenkäytettäväksi. Kuviossa 1 on esitetty prosentuaalisesti kuinka Lassila & 

Tikanojan keräämät jätteet on vuonna 2013 hyödynnetty. Kuvion avulla yksikössä 

voidaan seurata kierrätys- ja hyötykäyttötavoitteiden onnistumista. (Lassila & Ti-

kanoja 2014.) 

 

Kuvio 3. Jätemateriaalien hyödyntäminen (Lassila & Tikanoja 2014). 

 

Kuviossa 1 kierrätyksellä ja uudelleenkäytöllä tarkoitetaan jätteen valmistamista 

tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi tai käytöstä poistetun tuotteen valmistamista 
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uudelleenkäytettäväksi. Poltto jätevoimalassa tarkoittaa jätteen polttoa jätteenpolt-

toon tarkoitetussa jätevoimalassa. Muu hyödyntäminen tarkoittaa jätteestä valmis-

tetun kierrätyspolttoaineen hyödyntämistä rinnakkaispoltossa tai muuta valmista-

mista polttoaineeksi. Loppukäsittely tarkoittaa jätteen sijoittamista kaatopaikalle 

ja vaarallisten jätteiden polttoa niiden hävittämiseksi. (Lassila & Tikanoja 2014.) 

Kuvion 1 avulla voidaan laskea Motors and Generators -yksikön kierrätys- ja hyö-

tykäyttöprosentit. Vuoden 2013 kierrätysprosentti Motors and Generators -

yksikössä on kierrätyksen ja uudelleenkäytön osuus eli 16,63 %. Hyötykäyttöpro-

sentti kertoo, kuinka suuri osuus kokonaisjätemäärästä on hyödynnetty materiaa-

lina tai energiana. Hyötykäyttöprosentin saa laskemalla yhteen kierrätys ja uudel-

leenkäyttö, muu hyödyntäminen ja poltto jätevoimalassa -osuudet. (Lassila & Ti-

kanoja 2014.) Motors and Generators -yksikön jätteiden hyötykäyttöprosentti on 

näin ollen 48,69 %. 

11.3 Onni Forsell Oy 

Peltitynnyreiden keräyksestä Motors and Generators -yksikössä huolehtii Onni 

Forsell Oy, joka pesee ja kunnostaa tynnyrit. Tynnyreiden kunnostaminen on eko-

logista, sillä kunnostettu tynnyri on mahdollista käyttää uudelleen noin 5 kertaa. 

(Onni Forsell Oy 2014.)  

Kun tynnyrit saapuvat kunnostettaviksi, valutetaan ne ensin tyhjiksi, sillä pohjalla 

saattaa olla vaarallisia nestejäämiä. Sen jälkeen kolhut oikaistaan ja päätysaumat 

tiivistetään ja pyöristetään. Tynnyrit myös pestään ja vanhat merkit ja maalit pois-

tetaan. Kunnostettujen tynnyreiden tiiveys testataan ja lopuksi tynnyrit maalataan 

vesiohenteisilla maaleilla. Kunnostukseen kelpaamattomat tynnyrit toimitetaan 

romutettavaksi. Ne soveltuvat terästeollisuuden raaka-aineiksi. (Onni Forsell Oy). 
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12 SIDOSRYHMILLE RAPORTOINTI 

ABB:n Motors and Generators -yksiköllä on ympäristölupaan perustuva velvolli-

suus raportoida tuotantoon ja jätehuoltoon liittyvistä luvuista ympäristöviranomai-

sille. Yksikkö raportoi myös pakkausmateriaalien käytöstä pakkausalan ympäris-

törekisterille. Raportointivelvollisuus perustuu lainsäädäntöön. (Laatu 2014). 

ABB-konsernin ympäristöpolitiikkaan kuuluu myös ympäristöasioista raportoimi-

nen yhtymätasolla. Yhtymän vaatimukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin, ISO 

14001 -ympäristöjärjestelmään sekä yhtymän ympäristöpolitiikkaan. (Laatu 

2014). 

12.1 Ympäristöhallinnon seurantajärjestelmä 

Ympäristönsuojelulaki (4.2.2000/86, 27 §) edellyttää Elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksia ylläpitämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmää, johon tallen-

netaan, ja jossa ylläpidetään tietoja ympäristölupavelvollisten toiminnanharjoitta-

jien toiminnasta. Tällaisena tietojärjestelmänä toimii VAHTI-järjestelmä, jonka 

tarkoituksena on siis toimia ympäristölupaviranomaisten apuna lupakäsittelyssä ja 

työvälineenä valvonnassa. (Merilehto, Rytkönen & Kaplas 2007, 3.) 

Lyhenne TYVI tarkoittaa tietovirtoja yritysten ja viranomaisten välillä ja sen tar-

koitus on tarjota yksinkertainen, selainpohjainen tapa ilmoittaa tietoja eri viran-

omaisille. TYVI-palvelu on osa VAHTI-järjestelmää, ja sen avulla toiminnanhar-

joittajat voivat nopeasti ilmoittaa tietoja ympäristöviranomaisille. Viranomaiset 

tarkistavat ja tarvittaessa korjauttavat TYVI-järjestelmään syötetyt tiedot ja päivit-

tävät ne sen jälkeen VAHTI-järjestelmään. (Merilehto ym. 2007, 43.) 

Motors and Generators -yksikössä TYVI-järjestelmään kirjataan vuosittain erilli-

sillä lomakkeilla tiedot energian käytöstä, raaka-aineista, tuotannosta, tuotantoyk-

siköistä, ympäristösuojeluinvestoinneista, ilmaan johdetusta kuormituksesta ja 

toiminnassa syntyvistä jätteistä. Tiedot toimitetaan aina seuraavan vuoden helmi-

kuun loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-



 

43 

  

kuksen vastuuvalvoja tarkistaa tiedot ja tarvittaessa pyytää korjauttamaan ne. Tä-

män jälkeen tiedot siirtyvät ympäristöhallinnon tietoon. (Laatu 2014.) 

12.2 Yhtymäraportointi 

Motors and Generators -yksikkö raportoi tuotannossa syntyvistä jätteistä, pääs-

töistä ja muista tuotannon tunnusluvuista vuosittain yhtymätasolla. Yhtymärapor-

toinnin vaatimukset perustuvat ISO 14001 -ympäristöstandardiin ja yrityksen kes-

tävän kehityksen mukaisiin periaatteisiin vähentää tuotannosta aiheutuvia haittoja. 

(ABB 2013.)  

Yhtymälle raportoitavat tiedot ovat luonteeltaan sekä määrällisiä (tiedot tuotan-

nossa kuluvista materiaaleista ja syntyvistä jätemääristä) että laadullisia (tiedot 

toteutetuista toimenpiteistä). Myös kiellettyjen ja rajoitettujen aineiden käytöstä 

raportoidaan vuosittaisen yhtymäraportoinnin yhteydessä. Yksikön ympäristöra-

portointi, Local Sustainability Officer’s Environmental Report, syötetään vuosit-

tain GF-SA Network kantaan.  

12.3 Pakkausalan ympäristörekisteri 

Pakkausten hyötykäyttövelvoitteet perustuvat EU-direktiiveihin, jotka on Suo-

messa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä jätelailla (646/2011), lailla jätelain 

muuttamisesta (452/2004), valtioneuvoston päätöksellä pakkauksista ja pakkaus-

jätteistä (962/1997) sekä valtioneuvoston asetuksilla 987/2004 ja 817/2005. Laki-

sääteiset hyötykäyttövelvoitteet koskevat kaikkia pakkaajia ja pakattuja tuotteita 

maahantuovia yrityksiä, joiden liikevaihto on yli miljoona euroa.  (PYR 2014.) 

Pakkausten hyötykäyttöä on pakkausten käyttö uusien tuotteiden materiaalina tai 

energiana. Yritys voi halutessaan siirtää hyötykäyttövelvoitteensa pakkausalan 

tuottajayhteisöille tekemällä sopimuksen pakkausalan ympäristörekisterin, PYR 

Oy:n kanssa. Tällöin yrityksen ei tarvitse itse järjestää markkinoille toimittamien-

sa pakkausten hyötykäyttöä eikä raportoida hyötykäytön toimivuudesta viran-

omaisille. (PYR 2014.) 
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Motors and Generators -yksikkö ilmoittaa käytettyjen pakkausten määrät vuosit-

tain pakkausalan ympäristörekisterille. Pakkaustiedot ilmoitetaan ilmoituslomak-

keella ja siinä ilmoitetaan sekä uudet, ensimmäistä kertaa käyttöön otetut pakka-

ukset että jo kierrossa olevat, uudelleen käytettävät pakkaukset. Pakkaustiedot il-

moittaa aina pakattavan tuotteen omistaja, ei pakkauksen omistaja. (PYR 2014; 

Laatu 2014.) 
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13 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN REKISTERI 

Jätelain mukaan tuotannonharjoittajan ja tuotteen valmistajan on oltava selvillä 

tuotannossaan tai tuotteestaan syntyvästä jätteestä, sen ympäristö- ja terveysvaiku-

tuksista ja jätehuollosta sekä mahdollisuuksista kehittää tuotantoaan tai tuotettaan 

siten, että jätteen määrä ja haitallisuus vähenevät (646/2011, 12 §). Lisäksi toi-

minnanharjoittajalla on velvollisuus pitää kirjaa jätteistä jos toiminnassa syntyy 

vaarallisia jätteitä (646/2011, 118 §, kohta 2). Motors and Generators -yksikköä 

ympäristöraportointiin velvoittaa myös ympäristölupa (646/2011, 118 §, kohta 3). 

Yksikössä onkin pidetty kirjaa päästöistä, jätteistä sekä muista moottoreiden tuo-

tantoon liittyvistä tuotannon tunnusluvuista lainsäädännön ja ympäristöluvan mu-

kaisesti. Systemaattinen kirjanpito on helpottanut merkittävästi myös tietojen ra-

portoimista eteenpäin. (Laatu 2014.) 

Kirjanpito hoidetaan ympäristönäkökohtien rekisterin avulla. Ympäristönäkökoh-

tien rekisteri on taulukko, joka sisältää kaikki tärkeimmät tuotannon tunnusluvut: 

tuotannossa kuluneiden raaka-aineiden, kemikaalien, kaasujen, sähkön, lämmön ja 

veden määrät, käytetyt pakkausmateriaalit ja syntyvien jätteiden määrät. Tällä 

hetkellä käytössä olevan rekisterin avulla raportoitavien asioiden etsiminen taulu-

kosta vie aikaa, sillä rekisteri on Notes-pohjainen tiedosto, johon luvut on koottu 

ilman, että tietoja pystyy lajittelemaan tai muokkaamaan. (Laatu 2014.)  

Ympäristönäkökohtien rekisterin päivittämisen tärkeimpänä tavoitteena on saada 

rekisterin käyttö helpoksi ja käyttöön kuluva aika mahdollisimman lyhyeksi. Re-

kisterin päivittäminen on Motors and Generators -yksikössä ajankohtaista myös 

sen vuoksi, että vuosien varrella ympäristöasiat ovat kehittyneet ja ympäristölain-

säädäntö muuttunut. Vanhan Notes-pohjaisen ympäristönäkökohtien rekisterin 

tiedot ovatkin vähitellen osittain vanhentuneet, sillä esimerkiksi jätteiden käsitte-

lyssä on tapahtunut muutoksia uuden jätteenpolttolaitoksen myötä. Lisäksi tuotan-

totavoissa ja raaka-aineiden käytössä on tapahtunut pieniä muutoksia. Helppo-

käyttöisyyden, selkeyden ja vaivattomuuden lisäksi tavoitteena olikin siis saada 

taulukon tiedot vastaamaan tätä päivää. Rekisterin kokoamisessa huomiota kiinni-
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tettiin myös siihen, että se olisi riittävän yksinkertainen, jotta rekisteriä on edel-

leen mahdollista hallita. 
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14 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN REKISTERIN EXCEL-

TAULUKON KOKOAMINEN 

Varsinainen ympäristönäkökohtien rekisteri koostuu neljästä eri taulukosta: tuo-

tanto, jätteet, päästöt ja muut tuotannon tunnusluvut. Excel-taulukot koottiin siten, 

että kirjaimilla merkityille sarakkeille merkittiin vuosiluvut. Rekisteriin otettiin 

mukaan tietoja vuodesta 2010 alkaen, jotta vuosia olisi mahdollista vertailla kes-

kenään. Varhaisimmat vuodet voi kuitenkin myös poistaa tai piilottaa rekisteristä. 

Rekisterin ensimmäiselle välilehdelle täytetään vuosittain tuotannossa kuluneiden 

materiaalien ja syntyneiden jätteiden määrät sekä muut taulukoissa kysytyt tiedot. 

Kun luvut on lisätty rekisterin ensimmäiselle välilehdelle, päivittyvät ne auto-

maattisesti myös yhtymä- ja PYR-raportteihin, joihin kaavat on kopioitu vuoteen 

2018 asti. Vuoden 2018 jälkeen soluviittaukset on kopioitava eteenpäin.  

Jos ympäristönäkökohtien rekisterin tietoja muutetaan, päivittyvät tiedot auto-

maattisesti myös muihin taulukoihin. Rekisteriin voidaan myös lisätä kokonaan 

uusia rivejä, esimerkiksi tuotannossa käyttöönotetut uudet raaka-aineet. Vanhat 

soluviittaukset säilyvät silti ennallaan, vaikka asia onkin hyvä tarkistaa jokaisen 

uuden rivin lisäämisen jälkeen. Mikäli lisätty rivi halutaan mukaan johonkin au-

tomaattiseen laskutoimitukseen, on tarvittavat soluviittaukset muistettava lisätä. 

Tuotannosta kertovaan taulukkoon on koottu tiedot merkittävimmistä tuotannossa 

kuluvista materiaaleista, kemikaaleista ja kaasuista, sähkö- ja lämpöenergian kulu-

tuksesta, veden kulutuksesta ja pakkausmateriaaleista. Vettä ABB:n Motors and 

Generators-yksikössä pumpataan pohjavedestä sekä ostetaan Vaasan Vedeltä. 

Vaasan Vedeltä ostettu vesi luokitellaan vielä käyttötarkoituksen mukaan proses-

sivedeksi ja saniteettivedeksi. Motors and Generators -yksikön laatupäällikkö 

Marko Laatu on arvioinut, että suurin osa Vaasan Vedeltä ostetusta vedestä on 

saniteettivettä.  
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Jätetaulukko koottiin siten, että ensimmäisenä lueteltiin metallijätteet ja sen jäl-

keen Lassila & Tikanojan keräämät jätteet. Jätehuoltoyhtiöt toimittavat tiedot ke-

räämistään jätteistä sähköisesti Motors & Generators -yksikölle, ja tiedot on help-

po siirtää näistä raporteista suoraan rekisteriin. Jätteiden osalta taulukkoon koot-

tiin myös niiden EWC-, tyyppi- ja R & D-koodit, sillä niitä tarvitaan raportoitaes-

sa tietoja ympäristöviranomaisille.  

Päästöjen osalta taulukkoon kirjattiin arvio maalaus- ja hartsaustoiminnassa syn-

tyvien VOC-päästöjen määristä sekä jätevesien määrä. Rekisterin neljänteen tau-

lukkoon koottiin muita tuotannon tunnuslukuja. Rekisteriin mukaan otettuja tuo-

tannon tunnuslukuja olivat: 

 Valmistettujen tuotteiden määrä 

 Tuotettu moottoriteho 

 Keskimääräinen moottoriteho vuodessa 

 Tuotantopäivien lukumäärä 

 Henkilökunnan lukumäärä 

14.1 Yhtymäraportti 

Excel-taulukon toisella välilehdellä on yhtymäraportti. Taulukko jäljittelee mah-

dollisimman paljon todellista yhtymäraporttia Local Sustainability Officer’s Envi-

ronmental Report, joten myös tämä taulukko on englanninkielinen.  

Yhtymäraportissa kysytään tietoja energian käyttöön, jätehuoltoon, vedenkäyt-

töön, päästöihin ja haitallisten aineiden käyttöön liittyen. Nämä luvut saadaan Ex-

cel-tiedoston ensimmäiseltä välilehdeltä joko suoraan tai tarvittavia soluviittauk-

sia käyttäen. Viittaukset on kopioitu soluihin, joten luvut päivittyvät automaatti-

sesti myös yhtymäraporttiin kun varsinaista ympäristönäkökohtien rekisteriä päi-

vitetään. 
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14.2 PYR-raportti 

Pakkausalan ympäristörekisterille ilmoitetaan käytettyjen pakkausten määrät vuo-

sittain tonneina, yhden desimaalin tarkkuudella. Ilmoituslomakkeella pyydetään 

myös erittelemään ovatko pakkaukset Suomen markkinoille pakattuja ja pak-

kautettuja, maahantuontia vai vientiä. Kuviossa 2 on pakkausalan ympäristörekis-

terin ilmoituslomakkeen kuva. 

 

Kuvio 4. PYR Oy:n ilmoituslomake (PYR 2014). 

 

Ympäristönäkökohtien rekisterin kolmannella välilehdellä on PYR-raportti. Se on 

yksinkertaistettu versio pakkausalan ympäristörekisterin ilmoituslomakkeesta. 

Motors and Generators -yksikössä käytetään moottoreiden ja generaattoreiden 

pakkaamiseen aaltopahvipakkauksia, muovipakkauksia ja puupakkauksia. Käytet-

tyjen pakkausten määrät saadaan Motors and Generators -yksikön pakkausmateri-

aalien ostosta vastaavilta henkilöiltä ja ne on kirjattu ensimmäiselle välilehdelle. 
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Näiden lukujen perusteella PYR-raporttiin päivittyy automaattisesti vaaditut luvut 

oikeassa muodossa. 

14.3 CAS-numero-haku Eco Archive -järjestelmästä 

CAS-numero (Chemical Abstracts Service) on numerosarja, jota käytetään kemi-

kaalien identifiointitunnuksena. Lisäksi se yhdistää eri tuotenimillä valmistetut, 

samaa kemikaalia sisältävät aineet. (Työterveyslaitos 2012). ABB-konsernissa on 

laadittu lista kielletyistä ja rajoitetuista aineista, joita ei konsernin sisällä enää saa 

käyttää tai joiden käyttöä tulee rajoittaa. Listaus perustuu ainesosien nimiin ja nii-

den CAS-numeroihin, sillä kemikaaleja myydään useilla eri tuotenimillä. Tarkoi-

tuksena on siis välttää kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa työntekijöille tai 

ympäristölle. (ABB 2013.) 

Yhtymäraportoinnin kohdassa D (Hazardous Materials) kysytään, onko yksikössä 

käytössä sellaisia kemikaaleja, joiden jokin ainesosa on luokiteltu vaarallisiksi tai 

huolta aiheuttavaksi.  Ympäristönäkökohtien rekisterin neljännellä välilehdellä on 

kirjattu ne vaaralliset tai huolta aiheuttavat kemikaalit, jotka ovat käytössä Motors 

and Generators -yksikössä. Tiedot on saatu Eco Archive -järjestelmästä CAS- 

numero-haun perusteella. Rajoitettuja aineita on yksikössä järjestelmällisesti kor-

vattu vähemmän haitallisilla. Taulukkoon on koottu haitallisen ainesosan englan-

ninkielinen nimi, CAS-numero, Motors and Generators -yksikössä käytössä olevi-

en tuotteiden tuotenimet, tarkempi käyttöpaikka sekä lyhyt sanallinen selostus sii-

tä, miksi tuotteen käyttöä tulisi rajoittaa tai sitä käytettäessä noudattaa varovai-

suutta. Osa kemikaaleista saattaa esimerkiksi aiheuttaa ihoärsytystä. Tällöin Ex-

cel-taulukkoon on kirjattu, että tuote on ärsyttävä. 
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15 YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN REKISTERIN TIETOJEN 

HYÖDYNTÄMINEN 

Motors and Generators -yksikön vuoden 2014 yhtenä ympäristötavoitteena on 

sähkön käytön vähentäminen omassa tuotannossa. Excelin avulla on mahdollista 

piirtää käyttömäärissä tapahtuneita muutoksia havainnollistavia diagrammeja ja 

kaavioita. Kuvioissa 4, 5 ja 6 on kuvattu sähkönkulutuksessa vuosina 2010–2013 

tapahtuneita muutoksia, vuoden 2014 tiedot lisätään ympäristönäkökohtien rekis-

teriin vuoden lopussa.  

 

 

Kuvio 5. Sähkönkulutus vuosina 2010–2013. 

 

Kuviossa 4 on esitetty vuosien 2010–2013 Motors and Generators -yksikön säh-

könkulutus. Kuviosta nähdään, että käytetyn sähköenergian kokonaismäärä on 

vähentynyt vuosittain. Kuvio ei välttämättä kuitenkaan anna riittävän tarkkaa ko-

konaiskuvaa tilanteesta, sillä kuviossa 4 sähkönkulutuksen absoluuttista koko-

naismäärää ei ole suhteutettu tuotannossa tapahtuneisiin muutoksiin, esimerkiksi 

valmistettujen moottoreiden kokonaismäärässä tapahtuneisiin muutoksiin. Kuvi-
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ossa 4 ei myöskään ole huomioitu tuotettujen moottoreiden tehoa. Moottoreitahan 

valmistetaan useaa eri runkokokoa ja on luonnollista, että suurimpien moottorei-

den valmistukseen kuluu enemmän sähköä kuin pienempien. 

 

 

Kuvio 6. Yhden moottorin tuottamiseen kuluva sähkön määrä. 

 

Kuviossa 5 on kuvattu yhden moottorin tekemiseen kuluva sähkön määrä. Esi-

merkiksi vuonna 2013 sähkönkulutus yhtä tuotettua moottoria kohden on ollut 

446,3 kWh. Kuviossa 6 sähkönkulutus on suhteutettu tuotettuun moottoritehoon, 

jotta vuosia on helpompi vertailla keskenään. Moottorin, jonka teho on 1 MW, 

valmistaminen on siis vuonna 2013 kuluttanut sähköä 5380,9 kWh. Kuvioista 

huomataan, että sähkönkulutus on vähentynyt myös tuotettuun moottoritehoon ja 

tuotettujen moottoreiden kappalemäärään suhteutettuna. 
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Kuvio 7. Sähkönkulutus tuotettuun moottoritehoon (MW) suhteutettuna. 
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16 YHTEENVETO 

Ympäristönäkökohtien rekisterin päivittäminen oli Motors and Generators -

yksikössä ajankohtaista, sillä vanha Notes-pohjainen rekisteri sisälsi osittain van-

hentunutta tietoa ja tietojen etsiminen rekisteristä vei aikaa. Rekisteri ei sisältänyt 

ohjeita tai viittauksia siihen miten tiedot on helpoin raportoida eteenpäin. Rekiste-

rin päivittäminen ja tietojen raportoiminen eteenpäin olisi ollut erityisen hankalaa 

jos rekisterin päivittämisestä vastaava henkilö olisi yllättäen vaihtunut. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää ympäristönäkökohtien rekisteri. 

Päivitetty ympäristönäkökohtien rekisteri sisältää nyt tarvittavien soluviittausten 

lisäksi myös mahdollisuuden lajitella tietoa sekä muita työskentelyä helpottavia 

tietoja, jotta myös muiden kuin päivittämisestä normaalisti vastaavan henkilön 

olisi mahdollista käyttää rekisteriä. Exceliäkin käytettäessä on kuitenkin kiinnitet-

tävä huomiota siihen, että rekisteri ei laajene liian isoksi vaan se on edelleen help-

po ja nopea käyttää. Rivejä lisätessä on uudet rivit muistettava ottaa mukaan tar-

vittaviin kaavoihin. 

Ympäristönäkökohtien rekisterin päivittämisessä Excel on Notes-pohjaista rekis-

teriä parempi tapa hallita ja analysoida tietoa. Excelin etuna on esimerkiksi se, että 

taulukoista on mahdollista tarvittaessa koostaa graafisia esityksiä tai Pivot-

taulukoita. Tietojen syöttö rekisteriin vaatii silti edelleen työtä. Ajatus on, että tie-

dot rekisteriin poimitaan eri tietolähteistä kopioimalla ja liittämällä. Yhden henki-

lön työmäärän vähentämiseksi olisi perusteltua kehitellä ratkaisua, jossa tiedot 

saataisiin ainakin yksikön sisällä sellaisessa muodossa, että ne voidaan suoraan 

kopioida ympäristönäkökohtien rekisterin Excel-taulukkoon. Yksikön sisällä olisi 

ehkä mahdollista lähettää osa rekisteristä materiaalien ostosta vastaaville henki-

löille tai pyytää tiedot samassa formaatissa kuin rekisterikin on. Jos tiedot ovat 

samassa järjestyksessä ja samassa muodossa, voidaan ne liittää taulukosta toiseen.  

Vuoden 2014 tärkeimpien ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on Motors and 

Generators -yksikössä tehty paljon työtä, ja ympäristönsuojelutyö jatkuu edelleen. 
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Tärkeimmät ympäristönäkökohdat päätetään vuosittain ”ympäristönäkökohtien 

tunnistaminen ja arvioiminen” -ohjeen mukaisesti. Pakkausmateriaalien käytön 

vähentäminen voisi olla yksi mahdollisuus vuoden 2015 ympäristönäkökohdaksi. 

Ympäristönäkökohtien lisäksi se tuo myös huomattavia kustannussäästöjä. 
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JÄTTEIDEN NIMIKERYHMÄOTSIKOT 

01 Mineraalien tutkimisessa, hyödyntämisessä, louhimisessa sekä fysikaalisessa ja 

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet 

02 Maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsäs-

tyksessä, kalastuksessa sekä elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syn-

tyvät jätteet 

03 Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen, massan, paperin ja kartongin 

valmistuksessa syntyvät jätteet 

04 Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätteet 

05 Öljynjalostuksessa, maakaasun puhdistuksessa ja hiilen pyrolyyttisessä käsitte-

lyssä syntyvät jätteet 

06 Epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 

07 Orgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet 

08 Pinnoitteiden (maalien, lakkojen ja lasimaisten emalien), liimojen, tiivistys-

massojen sekä painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 

syntyvät jätteet 

09 Valokuvateollisuuden jätteet 

10 Termisissä prosesseissa syntyvät jätteet 

11 Metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoitta-

misessa sekä ei-rautametallien hydrometallurgiassa syntyvät jätteet 

12 Metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pinta-

käsittelyssä syntyvät jätteet 

13 Öljyjätteet ja polttonestejätteet (lukuun ottamatta ruokaöljyjä ja nimikeryhmiin 

05, 12 ja 19 kuuluvia öljyjätteitä ja polttonestejätteitä) 
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14 Orgaanisten liuottimien, jäähdytysaineiden ja ponnekaasujen jätteet (lukuun 

ottamatta nimikeryhmiä 07 ja 08) 

15 Pakkausjätteet, absorboimisaineet, puhdistusliinat, suodatinmateriaalit ja suo-

javaatteet, joita ei ole mainittu muualla 

16 Jätteet, joita ei ole mainittu muualla luettelossa 

17 Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (pilaantuneilta alueilta kaive-

tut maa-ainekset mukaan luettuina) 

18 Ihmisten ja eläinten terveyden hoidossa tai siihen liittyvässä tutkimustoimin-

nassa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta keittiö- ja ravintolajätteitä, jotka eivät ole 

syntyneet välittömässä hoitotoiminnassa) 

19 Jätehuoltolaitoksissa, erillisissä jätevedenpuhdistamoissa sekä ihmisten käyt-

töön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet 

20 Yhdyskuntajätteet (asumisessa syntyvät jätteet ja niihin rinnastettavat kaupan, 

teollisuuden ja muiden laitosten jätteet), erilliskerätyt jakeet mukaan luettuina  
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JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISTOIMET 

R 1 Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian tuottamiseksi  

R 2 Liuottimien talteenotto tai uudistaminen 

R 3 Sellaisten orgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto, joita ei käytetä liu-

ottimina, mukaan lukien kompostointi ja muut biologiset muuntamismene-

telmät 

R 4 Metallien ja metalliyhdisteiden kierrätys tai talteenotto 

R 5 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys tai talteenotto 

R 6 Happojen tai emästen uudistaminen 

R 7 Päästöjen torjuntaan käytettyjen aineiden hyödyntäminen 

R 8 Katalyyttien ainesosien hyödyntäminen 

R 9 Öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uudelleenkäyttö 

R 10 Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä maataloudelle tai että 

sillä on ekologisesti hyödyllinen vaikutus 

R 11 Toimissa R 1–R 10 syntyneiden jätteiden käyttö 

R 12 Jätteiden vaihtaminen jonkin toimista R 1–R 11 soveltamiseksi jätteeseen 

R 13 Jätteen varastointi ennen sen toimittamista johonkin toimista R 1–R 12, 

lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen pois-

kuljetusta 

JÄTTEIDEN LOPPUKÄSITTELYTOIMET 

D 1 Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle 

D 2 Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen biologinen ha-

jottaminen maaperässä 
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D 3 Syväinjektointi, kuten pumpattavien jätteiden injektoiminen kaivoihin, 

suolakupuihin tai luontaisesti esiintyviin muodostumiin 

D 4 Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen sijoittaminen kai-

vantoihin, lammikoihin tai patoaltaisiin 

D 5 Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen vuorattuihin erilli-

siin osastoihin, jotka on katettu ja eristetty toisistaan ja ympäristöstä 

D 6 Päästäminen vesistöön, lukuun ottamatta meriä 

D 7 Päästäminen mereen, mukaan lukien sijoittaminen merenpohjaan 

D 8 Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa syntyy 

yhdisteitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin toimista D 1–D 12 

D 9 Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja 

jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka loppukäsitellään jollakin toimista 

D 1–D 12, kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla 

D 10 Polttaminen maalla 

D 11 Polttaminen merellä 

D 12 Pysyvä varastointi, kuten säiliöiden sijoittaminen kaivokseen 

D 13 Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 

1–D 12 

D 14 Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 13 

D 15 Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toimista D 1–D 14, lukuun 

ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetus-

ta 
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