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Vahinkojäte ja jätehuolto

Jätteen lajittelu
•
Lajittele jäte rannalla heti torjuntatoiminnan alussa alueella, jossa on tarpeeksi tilaa ja aikaa.
•
Lajitteluohjeistuksen tulee olla mahdollisimman yksinkertainen ja yksiselitteinen.
•
Jaa öljyvahinkojäte jakeisiin, joille on olemassa soveltuva käsittelymenetelmä.
•
Pidä lajitellut jätejakeet toisistaan erillään koko jätehuoltoketjun ajan lajittelusta käsittelyyn.
•
Suositus rantavyöhykkeeltä kerättävän öljyvahinkojätteen lajittelemiseksi:
Öljy-vesiseos
Öljyinen sekajäte
Öljyinen maa-aines
Öljyinen riskijäte
•
•
•

Lajittele myös öljyyntymätön sekajäte rannalla, jos sitä muodostuu huomattavasti.
Merkitse jätejakeiden nimet jäteastioihin selkeästi laminoidulla paperilapulla ja mahdollisuuksien mukaan värikoodein.
Astian sisällön osoittavan merkin tulee näkyä joka suunnasta, myös hankalissa sääolosuhteissa.

Öljylaatujen ominaisuudet
•
Huomioi öljylaatu → mikä öljy kyseessä?
•
Haihtuva öljy voi aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran sekä terveyshaittaa.
•
Kevyet öljylaadut ovat öljyhiilivedyistä myrkyllisimpiä vesiympäristölle.
Öljyvahinkojätteiden määrään ja ominaisuuksiin vaikuttaminen
•
Jätteen määrän minimoimiseksi:
○ Suunnittele ja koordinoi työn käynnistäminen hyvin.
○ Suosi valikoivia keräysmenetelmiä.
○ Suojaa puhtaat alueet ja pidä ne puhtaina.
○ Varaudu pullonkauloihin.
○ Valvo lajittelua jo ketjun alkupäässä.
○ Kierrätä tai hyödynnä jätteet maksimaalisesti.
•
Jos mahdollista, lajittele öljyvahinkojätteet myös öljypitoisuuden perusteella
•
Öljynäytteen tunnistuksen järjestää Rajavartiolaitos, ja laboratoriot ovat poliisin
•
Rannikolta kerättävä öljyvahinkojäte luokitellaan öljypitoisuuden ja/tai öljyn haitta-aineiden perusteella joko
ongelmajätteeksi tai tavanomaiseksi jätteeksi.
Öljyntorjunnan ja jätehuollon raja
•
Öljyntorjunnan päättyminen todennetaan tapauskohtaisesti ranta-alueittain ja välivarastoittain
•
Öljyntorjunnan lopettaminen edellyttää, että
○ puhdistetulla ranta-alueella ei ole kerättävissä olevaa näkyvää öljyä
○ öljyvahinkojäte on laitettu kuljetettavaksi asiamukaiseen käsittelyyn
○ öljyvahinkojäte on asianmukaisesti välivarastoitu.
•
Öljyntorjunnan päätyttyä välivarastoidusta öljyvahinkojätteestä tulee jätelain mukaista jätettä.
•
Jätelain mukaisen jätestatuksen saaneen öljyvahinkojätteen hallinnollinen päätäntävalta on ELY-keskuksella.
Vastuu jätteestä ja vahinkojätteen haltija
•
Öljyvahinkojätteen haltijaksi tulee se taho, jonka hallussa jäte on → alueellisen pelastustoimen ottaessa jätteen
haltuun haltijaksi tulee useimmiten kunta.
•
Jätteen haltijan tulee huolehtia muun muassa
○ välivarastoinnin lupahakemusten laadinnasta
○ valvonnan järjestämisestä
○ jätteiden käsittelyyn toimittamisesta
○ jälkivalvonnasta.
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