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YLEISTIEDOT KONEPAJASTA
•

Kuuluu VR Konserniin, osana VR Osakeyhtiötä, joka harjoittaa
henkilö- ja tavaraliikennettä rautateillä.
VR Konsernin omistaja on valtio. VR yhtiöitettiin 1.7.1995
Konepaja kuuluu VR Kunnossapitopalvelut - liiketoimintayksikköön,
joka sisältää konepajat ( 2 ) ja varikot (6 ) , sekä VR Engineerigin
ja pääkonttorissa sijaitsevat esikuntatoiminnot
KONEPAJAN TOIMIALAT :
VR Cargon tavaraliikenteen ja VR Rata Oy:n kaluston raskas
kunnossapito, valmistus ja modernisointi ( muutostyöt )
Lisäksi konepaja tekee dieselveturien saneerausta, käyttövalmiushuoltoja vetureille ja diesel-kiskobusseille, sekä vastaa näiden
kalustolajien komponenttien kunnossapidosta ja materiaalihuollosta

YLEISTIEDOT KONEPAJASTA, ( jatkoa )
•

Liikevaihto n. 53 milj. Euroa/v, vaihtelua valmistuksen mukaan
Asiakkaina ovat VR Osakeyhtiön muut yksiköt ja Oy VR Rata Ab
• Henkilöstö n. 240 , johto ja toimihenkilöt n. 40, työntekijöitä n. 200
• Konepaja käyttää laajasti alihankintaa toiminnoissaan.
• VR Pm konepajalla on ollut oma ympäristölupa vuodesta 1997
• Oma VOC -päästöjen alentamisohjelma / suunnitelma.
• Ympäristöjärjestelmä sertifioitu 2002 vuoden lopulla osana
VR Kunnossapitopalveluiden toimintajärjestelmän sertifiointia
•
•

Sertifiointi on liitetty VR Osakeyhtiön kokonaissertifiointiin 2005
VR Oy:ssä Ympäristöprosessi = Liiketoiminnan tukiprosessi

KONEPAJAN JÄTEHUOLTO
KUNNOSSAPITO-TOIMIALA TEKEE JÄTEHUOLLON VAATIVAKSI :
Konepajan jätehuolto-ohjeistossa on: 17 kierrätys-jätelajiryhmää,
5 tavanomaisten jätteiden lajia (keräystapaa ) ja 27 OJ -lajiryhmää.
ERITYISPIIRTEITÄ JÄTEHUOLLOSSA:
- Tavaraliikennekaluston lastijäämät, mm. VAK aineet ym.
- Kaluston pesu- ja raepuhallustarve on tuhansia yksikköjä / vuosi
- Paljon vesipitoisia pesunesteitä, lietteitä ja vesiä, raepuhallusjätteitä, rasvoja, maalijätteitä, kyllästettyä jätepuuta ym.
- Oma prosessi-jätevesien puhdistamo ( 1000-1200 m3/vuosi )
- Metalliraaka-aineiden kierrätys laajaa 4500-7300 t / v
( lähinnä terästä ja valurautaa). Muuta hyötykäyttöön n. 350 t/ v

JÄTTEIDEN KP-KELPOISUUSASETUKSEN Vnp 202/2006
VAIKUTUS KONEPAJAN JÄTEHUOLTOON

•
•
•

•
•
•
•

HISTORIAA :
Konepajan eri jätelajeista ja alueen pohjavesistä tehdyt tutkimukset
Tutkimustuloksia ja viranomaislausuntoja väliltä 1993 – 2003
Jätehuolto-ohjeistossa perusmäärittelyt ( EWC-koodit ) v:sta 2006
VAHTI- raportoinnit nettiin ( lupaviranomaiselle ) vuodesta 2002
LAKI-JA ASETUSTIETOUDEN TIEDONSAANTI
VR Osakeyhtiön intranetissä ylläpidetään luetteloa merkittävimmistä
ympäristölaeista ja asetuksista, jotka koskevat toimintaa rautateillä
Konepajalla ylläpidetään asetuskokoelmaa
OJ-huollon palvelutuottaja informoi tiedottein lakimuutoksista
Viranomaistahot informoivat luvanvaraisia yksiköitä

TOIMENPITEET ASETUKSEN VOIMAANTULON JÄLKEEN
•
•
•

•
•
•
•
•

NORMAALI VUOSIRAPORTOINTI VAHTI-JÄRJESTELMÄÄN 2/2007
Lupaviranomaisen selvityspyyntö prosessijätteistä perusmäärittelyä varten
5.3.2007 ( Etelä-Savon Ympäristökeskus )
SELVITYS KONEPAJALTA 21.3. 2007 SISÄLSI SEURAAVAT ASIAT:
- Yleistiedot konepajan ympäristötoiminnasta
- Kaatopaikoille toimitetut jätelajit, käytetyt palvelutuottajat ja vastaanottopaikat
- Jätelajien aikaisemmat tutkimustulokset
- Kaatopaikoille loppusijoitettavista jätelajeista asetuksen kohdan 2.1 alla olevien
otsakkeiden mukaiset selvitykset viranomaiselle
LISÄTIETOJA TEHTYYN SELVITYKSEEN sähköpostilla 10.4.2007
LAUSUNTO JA LISÄSELVITYSPYYNTÖ lupaviranomaiselta 17.4.2007
( 2 lausuntoa ja 2 uutta laboratoriotutkimuspyyntöä 30.6.2007 mennessä )
LABRATUTKIMUSTEN TEETTÄMINEN kesä-elokuussa 2007
LABRATULOKSET 4:stä jätelajista elokuussa, tulokset viranomaiselle 3.9.2007
LAUSUNTO JA PERUSMÄÄRITTELYT viranomaiselta pvm. 6.9.2007

KONEPAJAN TOIMENPITEET JATKOSSA
•

Tutkitutamme vielä kaksi erillistä pölyjätejaetta, joiden erilliskeräyksellä
erikoisjätekaatopaikalle toimitettava jätemäärä saataisiin pienenemään
( Osa erikoisjätekaatopaikkojen jätteistä kelpaa tavanomaisen jätteen sijoituspaikkoihin uusien tutkimustulosten ja viranomaislausuntojen perusteella )

•

Päivitämme jätehuolto-ohjeemme perusmäärittelyjen osalta ( EWC-koodit )

•

Toimitamme jätteiden tämänvuotiset tutkimustulokset vastaanottopaikkoihin
seuraavien jäte-erien toimitusten yhteydessä

•

Informoimme mahdolliset käytäntöjen muutokset henkilöstölle joka työskentelee
jätteiden syntypaikoissa ja jätehuollon tehtävissä

•

Varaamme jätteiden samankaltaisuuden osoittamisen jätetutkimuksiin rahaa
jokaisen vuoden budjettiimme ja teetämme tarvittavat tutkimukset vuosittain.

YMPÄRISTÖLAKIEN JA NIIDEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA

•

ASIAT, JOILLA EU SÄÄTELEE YRITYSTEN YMPÄRISTÖTOIMINTAA :
Kemikaalit, raaka-aineet, energian käyttö, tuotteiden ominaisuudet, kierrätys,
jätteiden käsittely, päästöt vesiin ja ilmaan, ympäristön laatu. Vastuut, lupamenettelyt, hallintajärjestelmät, tarkkailu, raportointi ja tietojen todentaminen
EU:sta 1990-2003 -> 594 ympäristösäädöstä tai niiden muutosta.
Vauhdin ennustettiin kiihtyvän 2004 -10 !!!
( EK:n asiantuntija Riitta Larnimaa luento JTO:lla 8.3.05 )

•
•

Muutosten peilaus yritysten ja yhteisöjen omaan ympäristöasiantuntemukseen
Muutosten vieminen käytäntöön yrityksissä ja yhteisöissä.

•

Asetus Vnp 202/2006 jätteiden kaatopaikkakelpoisuuksien osoittamisesta
Perustietoasiakirjojen laadinnassakin on osia, jotka edellyttävät, joko konsultin
tai muun erikoisasiantuntijan käyttöä - tai korkeaa osaamista omassa talossa,
Näiden osaajien pitää taitaa myös historiatiedon tulkintaa ja hyväksikäyttöä.

