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jasta on käytävä ilmi mm.  on-
gelmajätteen tuottajan nimi ja 
yhteystiedot, kuljettajan ja vas-
taanottajan nimi ja yhteystiedot, 
kuljetuspäivämäärä sekä ongel-
majätteen nimi, luokitusnume-
ro ja määrä sekä jätteen haltijan 
allekirjoitus. Jätteen vastaanot-
tajan on vahvistettava vastaan-
otto ja jätteen määrä asiakirjaan 
tehdyllä päivätyllä allekirjoituk-
sella. Ongelmajätteen haltijan ja 
vastaanottajan on säilytettävä 
siirtoasiakirja tai sen jäljennös 
kolmen vuoden ajan allekirjoi-
tuksesta.

Käsittelypaikan luvallisuus

Jätteen vastaanottopaikalla 
on oltava ympäristölupa, jossa 
on hyväksytty näiden jätteiden 
käsittely. Kunta ei ole velvol-
linen järjestämään hiekan- ja 
öljynerotinkaivojätteiden käsit-
telyä. Jos hiekanerotuskaivojäte 
sijoitetaan suoraan kaatopaikan 
jätetäyttöön, on kaivon haltijan 
selvitettävä asetuksen 202/2006 
mukaisesti jätteen kaatopaikka-
kelpoisuus. Selvitys kaatopaik-
kakelpoisuudesta esitetään kaa-
topaikan pitäjälle.

Vaarallisten aineiden 
kuljetuksista

Öljynerottimen pintakerros 
voi kohteen toiminnasta riip-
puen sisältää niin paljon liuot-
timia, että kuljetus edellyttää 
VAK-kuljetusta (vaarallisten ai-
neiden kuljetusta). Jos pintaker-
roksen leimahduspiste on alle 

Kuka saa kuljettaa

Öljyn- ja hiekanerotinjätteiden 
ammattimaiseen kuljettamiseen 
ja keräämiseen tarvitaan alu-
eellisen ympäristökeskuksen 
päätös jätetiedostoon hyväk-
symisestä tai ympäristölupa. 
Kuljetus on ammattimaista, kun 
sitä tehdään korvausta vastaan 
vaikka jätteen kuljetus olisikin 
asianomaisen kuljettajan sivue-
linkeino.  

Jätteiden kuljettajan ja kerää-
jän on tehtävä kirjallinen ilmoi-
tus Pohjois-Savon ympäristö-
keskukseen vähintään 60 päivää 
ennen toiminnan aloittamista. 
Ilmoituksessa on esitettävä mm. 
kuljetettavat jätteet, kalusto, 
jätteiden vastaanottopaikat, toi-
minnanharjoittajan yhteystiedot 
sekä selvitys vakavaraisuudes-
ta. Ympäristökeskus tekee il-
moituksen johdosta päätöksen, 
joka voi sisältää toimintaa ja 
valvontaa koskevia määräyksiä. 
Rekisterin tiedot tarkistetaan 
kolmen vuoden välein. Kuljet-
tamiseen oikeuttava päätös tai 
ote on esitettävä pyydettäessä 
ja se ei saa olla kolmea vuotta 
vanhempi.  

Jätelainsäädännön 
mukainen jätteiden 
luokittelu

Jos hiekanerotin on öljyne-
rottimen yhteydessä, luokitel-
laan öljyn- ja hiekanerottimien 
jätteet nykyisin ongelmajätteek-
si. Ongelmajätteet on merkitty * 
merkinnällä ympäristöministe-

riön asetuksen 1129/2001 mu-
kaan seuraavasti:   

130501* hiekanerottimien ja öl-
jynerottimien kiinteät jätteet 

130502* öljynerottimien lietteet 
130503* keräilyaltaan lietteet 
130506* öljynerottimien öljy
130506* öljynerottimine öljyi-

nen vesi
130508* hiekanerottimien ja öl-

jynerottimien jäteseokset

Öljynerottimen pintaosa 
(130506) pitäisi tyhjentää aina 
erikseen, jolloin vältytään ve-
den kuljettamiselta. Nykyiseen 
tyhjennyskalustoon voidaan 
pintaosan poiston jälkeen vä-
livesi ottaa talteen omaan säi-
liöönsä. Kun erottimen pohja-
liete (130502) on tyhjennetty, 
voidaan välivesi laskea takaisin 
erottimeen. Mikäli öljynerotin 
kokonaisuudessaan tyhjenne-
tään samaan kuormaan luoki-
tellaan se öljynerottimen jätese-
okseksi (130508). Keräilyaltaita 
on käytössä öljyvarastoissa. 
Käytännössä hiekanerotinta 
tyhjennettäessä tyhjennetään 
koko kaivo, jolloin se on jätese-
os (130508). 

Muut esimerkiksi sadevesi-
kaivoihin kertyvät hiekat luo-
kitellaan luokkaan 20 0306, vie-
märeiden puhdistamisessa syn-
tyvät jätteet ja sakokaivolietteet.  

Siirtoasiakirja

Ongelmajätteen haltijan ja 
kuljettajan on huolehdittava sii-
tä, että siirtoasiakirja on muka-
na jätteen siirron aikana ja että 
se annetaan siirron päätyttyä 
vastaanottajalle. Siirtoasiakir-
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61 oC, jäte on VAK:n alaista kul-
jetusta. Jos kyseessä on VAK:n 
alainen kuljetus, kuljettajalla on 
oltava ajokortin lisäksi VAK-
ajolupa. Lisäksi säiliöiden ja 
kuljetuskaluston on oltava tar-
kastettuja. Poliisiviranomaiset 
valvovat vaarallisten aineiden 
tiekuljetuksia.

Tarkkailu ja kirjanpito

Hiekan- ja öljynerotuskaivo-
jen kuntoa ja täyttymistä sekä 
öljynerotuskaivojen hälyttimi-
en toimivuutta on tarkkailtava 
säännöllisesti. Hiekanerotus- ja 
öljynerotuskaivojen tarkkailusta 
ja tyhjennyksistä on pidettävä 
kirjaa, josta ilmenee tyhjennys-
päivämäärä, jätemäärä, kuljet-
taja ja määräpaikka. Em. tiedot 
on pyydettäessä esitettävä jäte-
huoltoa valvovalle viranomai-
selle. Jos erottimien öljy- ja hiek-
katilan täyttymistä seurataan 
mittaamalla, on mittaustuloksia 
verrattava aina kyseisen erotti-
men tilavuuteen.  

Oikea tyhjennys vähentää 
jätteiden määrää 

Hiekan- ja öljynerottimien 
pohjalietteiden sekä öljynero-
tuskaivon pintaosan tyhjen-
nykset varmistavat erottimien 
asianmukaisen toiminnan. Hie-
kanerottimeen kertyvä sakka on 
poistettava huomattavasti aikai-
semmin kuin sakka ulottuu hie-
kanerottimesta öljynerottimeen 
lähtevän putken korkeudelle. 
Öljynerotuskaivo on tyhjennet-
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tävä hyvissä ajoin ennen öljy-
tilan ja/tai sakkapesän täytty-
mistä. 

Tyhjennyksen jälkeen hie-
kan- ja öljynerottimet on täytet-
tävä aina vedellä ennen käyt-
töönottoa. Hälyttimen anturi on 
puhdistettava aina erottimen 
tyhjennyksen yhteydessä.

Kuntien jätehuoltomäärä-
yksissä on määräyksiä öljyn- ja 
hiekanerotuskaivojen tyhjen-
nysväleistä. Useiden kuntien 
jätehuoltomääräyksissä on to-
dettu, että öljyn- ja hiekanero-
tuskaivot on tyhjennettävä vä-
hintään kerran vuodessa. 

Öljynerottimen tyhjennyk-
sessä tulee estää öljyä ja liuotti-
mia sisältävän pintakerroksen 
sekoittuminen väli- ja pohja-
kerrokseen. Öljynerottimeen 
erottunutta pohjasakkaa ei ole 
tarpeellista tyhjentää yhtä usein 
kuin pinnan öljykerrosta, mikäli 
hiekanerotuskaivo toimii moit-
teettomasti. Öljyä sisältämätön 
välivesi voidaan johtaa viemä-
riin tai takaisin öljynerotuskai-
voon.

Säännökset ja ohjeet

Jätelaki (1072/1993) 
Jäteasetus (1390/1993)
Ympäristöministeriön asetus 

yleisimpien jätteiden sekä 
ongelmajätteiden luettelosta 
(1129/2001)

Valtioneuvoston päätös ongel-
majätteistä annettavista tie-
doista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitse-
misestä (659/1996) 

Kotimaisissa tiekuljetuksissa 
noudatetaan kaikkia kul-
jetusmuotoja koskevaa la-
kia (719/1994 muutoksi-
neen), tiekuljetusta koskevaa 
valtioneuvoston asetusta 
(194/2002 muutoksineen) ja 
ministeriön asetusta vaaral-
listen aineiden kuljetuksesta 
tiellä (277/2002 muutoksi-
neen).


