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VALVOMATON KOPIO

YYOSu 004 Urakoitsijoiden ympäristönsuojeluohjeet

Osto toimittaa tarvittaessa oheiset ympäristönsuojeluohjeet urakoitsijoille urakkasopimuksen
mukana:
Ympäristönsuojeluohjeet urakoitsijoille ja sopimuskumppaneille
Ympäristöpolitiikka ja -lainsäädäntö
Outokumpu Kemi-Tornio-toiminnoissa on käytössä ympäristönsuojelun periaatteet
(ympäristöpolitiikka). Tämän mukaan toimitaan niin, että päästöt ilmaan, veteen ja maaperään
sekä niiden vaikutukset ympäristöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Ympäristönsuojelutoiminnassa on täytettävä vähintään lainsäädännön ja viranomaisten
vaatimukset. Edellytämme, että toimivat urakoitsijat/sopimuskumppanit noudattavat
samanlaista ympäristönsuojelupolitiikkaa kuin Outokumpu Kemi-Tornio- toiminnot. Jos toiminta
vaatii ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla lupaa, on lupa haettava ennen toiminnan
aloittamista. Jäljennös mahdollisesta luvasta on toimitettava ympäristöpäällikölle.
Ympäristökoulutus
Urakoitsijan/sopimuskumppanin tilannut osasto vastaa ympäristökoulutuksen antamisesta.
Koulutuksessa käsitellään mm. Kemi-Tornio- toimintojen ympäristöpolitiikka,
ympäristöjärjestelmä, velvoittavat ympäristöluvat, jätehuolto-ohjeet ja toiminta poikkeavissa
tilanteissa.
Jätehuolto ja yleinen siisteys
Kaikki toimivat urakoitsijat ja sopimuskumppanit vastaavat oman työkohteensa siisteydestä ja
järjestyksestä sekä varikkoalueidensa puhtaanapidosta. Alue on pidettävä siistissä kunnossa,
tarpeeton romu tulee poistaa alueelta säännöllisin väliajoin. Ongelmajätteitä säilytetään ja
käsitellään niin, etteivät ne pääse maaperään, pohjavesiin tai vesistöön. Jätteen poltto,
hautaaminen tai muu hävittäminen on ehdottomasti kiellettyä.
Urakoitsijat vastaavat itse jätteidensä keruusta ja kuljetuksesta pois. Urakoitsija voi hoitaa
jätteen kuljetuksen itse tai sopia jätteen kuljetuksesta jätehuoltoyhtiön kanssa. Tositteet
jätteiden toimittamisesta asiamukaiseen paikkaan on pyydettäessä esitettävä Outokummun
edustajalle.
Yksityiskohtaisemmat jätehuolto-ohjeet löytyvät Kemin kaivoksen ja Tornion tehtaiden
jätehuolto-ohjeista.
Polttoaineet
Omien polttoaineiden ja kaasujen tuonti Kemin kaivosalueelle ja Tornion tehdasalueelle on
ilman lupaa kielletty. Kaivoksella on yksi ja tehtaalla kaksi polttoaineiden jakeluasemaa
(jakeluasemia koskeva määräys: Kauppa-ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten
kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla, 415/1998). Kuljetettaessa
polttoainetta jakeluasemalta käyttökohteeseen on kuljetussäiliönä käytettävä korkeintaan 1000 l
suuruista kaksoisvaippasäiliötä. Irtosäiliön tulee olla vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä
annetun liikenneministeriön päätöksen mukainen.
Ajoneuvojen joutokäynti
Ajoneuvojen tarpeeton joutokäynti on kielletty. Ajoneuvojen joutokäyntiä tehdasalueella
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koskevat Tieliikennelain ja Ympäristönsuojelulain ja niissä mainittujen asetusten määräykset.
Ympäristövahingot
Jos urakoitsijan/sopimuskumppanin toiminnasta aiheutuu ympäristövahinko, on viipymättä
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta vahingon vaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
Ympäristövahingoista on ilmoitettava urakoitsijan/sopimuskumppanin valvojalle.
Ympäristövahingot on kirjattava ympäristöpoikkeamalomakkeelle, joita saa urakan valvojalta.
Poikkeamalomakkeet lähetetään ympäristöpäällikölle. Lisäksi Torniossa suurista öljy- ja
kemikaalivahingoista tulee ilmoittaa myös aluevalvontakeskukseen.
Ajoneuvoissa on pidettävä mukana öljynimeytysmateriaalia mahdollisten öljyvuotojen varalta.
Mikäli ajoneuvossa on öljyä merkittävän suuria määriä (yli 50 l), on ajoneuvossa oltava myös
kaivonsulkumatto (esim. kumimatto), jolla voidaan estää öljyn pääsy viemäreihin.
Ohje:
Jo 001 Strategia ja HSEQ-toimintapolitiikka
HUOM. Tämä ohje toimitettava aina tiedoksi Niina Kostianderille muokkauksen
jälkeen
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