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Perustilaselvityksen tarvearviointi velvoittaa teollisuuspäästödirektiivin alaisia laitoksia selvit-

tämään, onko tuotantolaitoksella käytössään maaperän tai pohjaveden tilaan vaikuttavia merki-

tyksellisiä vaarallisia aineita. Aineiden tunnistaminen johtaa laitosalueen perustilan määrittä-

mistä ympäristöteknisin tutkimuksin. Pitoisuuksien merkittävä nousu velvoittaa toiminnanhar-

joittajaa saattamaan ympäristön tilan perustilaselvityshetken tasolle toiminnan päättyessä.  

 

Tässä diplomityössä tehdään perustilaselvityksen tarvearviointi yritykselle, joka lukeutuu di-

rektiivilaitoksiin orgaanisten liuottimien käytön perusteella. Merkityksellisten vaarallisten ai-

neiden tunnistaminen tehdään pääasiassa päästöriskienarvioinnin perusteella. Työssä käydään 

läpi tunnetuimpia riskienarviointimenetelmiä sekä pohditaan aineiden fysikaalisten ja kemial-

listen ominaisuuksien osuutta aineiden valinnassa. Riskienarvioinnissa käytetään HAZSCAN-

menetelmää, jota sovelletaan tunnistamaan maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia päästöris-

kejä. Työssä huomioidaan myös laitosalueen aiemmat pilaavat toiminnat, sammutusjätevedet, 

sekä tuotantolaitoksen sijainti vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, mitkä eivät 

kuitenkaan suoraan vaikuta merkityksellisten vaarallisten aineiden valintaan. Tulosten perus-

teella tuotantolaitoksen alueelta on määritettävä perustila. Osa tunnistetuista merkityksellisistä 

vaarallisista aineista ovat seoksia, jotka vaativat edelleen tarkastelua, mitä komponentteja ym-

päristöteknisissä tutkimuksissa voidaan määrittää analyysitekniikan rajoissa. 

 

Jatkotutkimusaiheena on selvittää, miten merkityksellisten vaarallisten aineiden valintaa on 

painotettu tehdyissä perustilaselvityksen tarvearvioinneissa ja missä tapauksissa on voitu to-

deta, ettei varsinaiselle perustilaselvitykselle ole tarvetta. 
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Organizations in sectors of industry under Industrial Emissions Directive (IED) remit are re-

quired to prepare an installation-specific baseline report on soil and groundwater contamination 

for purposes of later assessment if the installation will use, produce, or release certain hazardous 

substances. Where activities will involve ‘relevant hazardous substances’, the operator is 

obliged to determine the levels and nature of plant-area contamination via quantitative meas-

urements. Once a site’s use is discontinued, the operator must restore the site to the state de-

scribed in the baseline report if significant pollution has taken place. 

 

The master’s thesis offers a case study of assessing whether a baseline report is warranted under 

the IED for a particular installation using organic solvents. The relevant hazardous substances 

were identified primarily via risk assessment related to chemical leaks. Background is given on 

commonly used risk-assessment methods, and the pertinence of the substances’ physical and 

chemical properties is discussed. Risks of soil and groundwater contamination were identified 

with the HAZSCAN method. Also, past activities on the site were considered, as were fire-

fighting water runoff and the site’s location in relation to groundwater areas important for water 

supply; none of these factors were found to affect which hazardous substances are relevant. 

 

Results indicate that preparation of a baseline report is required for the installation in the case 

study. The relevant hazardous substances are partly mixtures, and further consideration is 

needed with regard to analysis of the soil and groundwater samples. It is recommended that 

research be conducted into the practices employed to identify the relevant hazardous substances 

for purposes of baseline reports submitted thus far, and future studies could explore what situ-

ations have been deemed to indicate that a baseline report is not needed. 



 

 

ALKUSANAT 

Alusta alkaen oli selvää, että diplomityön kokonaisuus liittyisi perustilaselvitykseen. Ajattelin, 

että Wipak Oy Nastolan tuotantolaitoksen sijainti vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjave-

sialueella toisi työhön vaadittua erityisarvoa, koska perustilaselvityksen laatimiseen on tehty 

erillinen ympäristöhallinnon ohje. Tuotantolaitokselta löytyi jo valmiina edellisenä vuonna 

tehty ympäristöriskien arviointi, mistä johtuen huolena oli aiheen mahdollinen riittämättömyys 

diplomityöksi. Tutustuminen perustilaselvitysohjeeseen, muutamaan internetistä löydettävään 

perustilaselvitykseen ja edellisvuonna tehtyyn ympäristöriskien arviointiin antoi ajatuksen, että 

aihe voisi kuitenkin täyttää vaaditut kriteerit opinnäytetyöksi. Ympäristöriskien arviointi vaati 

jo päivittämistä ja osa tehtävistä toimenpiteistä olivat selvitysehdotuksia seuraavaa riskienarvi-

ointia varten. Ympäristöhallinnon ohje puolestaan antoi tulkinnan varaa, ovatko tuotannossa 

käytetyt orgaaniset liuotinaineet teollisuuspäästödirektiivin ’merkityksellisiä vaarallisia ai-

neita’. Tarkastellut perustilaselvitykset vahvistivat ohjeen tulkinnanvaraisuutta. Tuotantolai-

toksella oli lisäksi muita aiheita, jotka vaativat lisäselvityksiä tai joihin liittyi muutoksia koskien 

niiden riskienhallintaa.  

 

Tuotantolaitoksen sijainti tärkeällä pohjavesialueella oli mukana tarkastelussa, mutta lopulta 

päästöriskienarvioinnin keinot eivät tuoneet pohjavesialueeseen kohdistettavaa erityisarvoa il-

man, että olisi täytynyt tehdä syvempää ympäristövaikutusten arviointia tai mahdollisia pohja-

veden lisätutkimuksia. Diplomityöhöni käytettävissä olevien resurssien vuoksi en tutkinut lai-

tosalueen kemikaalipäästöriskien vaikutuksia pohjaveden hyödyntämiseen, mikä lopulta osoit-

tautui hyväksi valinnaksi, koska pohjavesialueen rajojen tarkistamisen yhteydessä tuotantolai-

tosalue saattaa kokonaan tai osittain rajautua pohjavesialueen ulkopuolelle vuonna 2018. Dip-

lomityöni sisältää kuitenkin pohdintaa liittyen tuotantolaitoksen sijaintiin, kun tunnistettavana 

ovat merkitykselliset vaaralliset aineet.  

 

Toivottavasti työstäni ja ajatuksistani on hyötyä teille, jotka pohditte merkityksellisten vaaral-

listen aineiden merkitystä perustilaselvityksen tarvearvioinnissa. Myös riskienarviointiproses-

siin tutustuminen voi auttaa aiheeseen vasta tutustuvaa ja miksei jo kokeneempaakin -vertailun 

vuoksi.  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

𝐴 Pinta-ala  [m2] 

𝑏 Verrannollisuuskerroin 

𝑡 Aika  [min] 

𝑉 Tilavuus  [m3] 

�̇� Vesivuontiheys [mm/min] 

 

Alaindeksit 

𝑆 Sammutus 

𝑆𝐽𝑉 Sammutusjätevesi 

𝑆𝑉 Sammutusvesi 

 

Lyhenteet 

A&P-malli Aktiviteetti- ja prosessimalli 

ATEX Atmosphères explosibles 

BTEX Bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja xyleeni -hiilivedyt 

CEI Dow chemical exposure index 

DCM Dikloorimetaani, metyleenikloridi  

ECHA European Chemicals Agency 

F&EI Dow fire and explosion index 

HAZAN Hazard analysis 

HAZOP Hazard and operability studies 

HAZSCAN Hazardous scenario analysis 

ICSCs International Chemical Safety Cards 

ILO International Labour Organization 

MTBE Metyyli-tert-butyylieetteri 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

PI-kaavio Prosessilaitteiden ja instrumenttien kaaviokuva 

POA Potentiaalisten ongelmien analyysi 

QRA Quantitative risk assessment 

TAME Tert-amyylimetyylieetteri 

(T)VOC (Total) volatile organic compounds 
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1 JOHDANTO 

Vedenhankinnan kannalta tärkeiden tai siihen soveltuvien pohjavesialueiden uusia riskitoimin-

toja pyritään ohjaamaan pohjavesialueiden ulkopuolelle maankäytön suunnittelulla sekä lupa-

menettelyllä. Olemassa olevan toiminnan osalta pohjavesien suojelun ohjauskeinoina käytetään 

ympäristölainsäädännön mukaisia menettelyitä, joiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään ym-

päristövahinkoja ja lisäämään varautumista onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle esimer-

kiksi rakenteellisin suojatoimenpitein. (Ympäristöministeriö 2007, 35.) Ympäristöriskien tun-

nistaminen ja riskienarviointi lisää toiminnanharjoittajan mahdollisuuksia nostaa ympäristön-

suojelun tasoa varautumalla paremmin poikkeaviin tilanteisiin, jotka voisivat aiheuttaa haital-

listen aineiden kulkeutumista ympäristöön ja siten ympäristön pilaantumista. Ympäristöriskien 

hallinnalla yritys osoittaa tuntevansa toimintansa mahdolliset ympäristövaikutukset ja huolehtii 

tältä osin ympäristövastuusta.    

 

Kemikaalien kuljetus, varastointi ja käyttö aiheuttavat aina riskin kemikaalin pääsemiseen ym-

päristöön. Lähes kaikessa teollisessa tuotannossa käytetään kemikaaleja, mutta oleellista on toi-

minnanharjoittajan tietoisuus riskeistä, toimenpiteet riskien hallitsemiseen ja toimintasuunni-

telmat onnettomuustilanteiden varalle. Ympäristön tilan seurannalla, esimerkiksi säännöllisellä 

pohjavedentarkkailulla, toiminnanharjoittaja pystyy todentamaan, ettei haitallisten aineiden 

päästöjä ympäristöön ole tapahtunut.  

 

Ympäristön tilan seurantavelvoitteiden lisäksi toiminnanharjoittajat, jotka kuuluvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU sääntelyyn, ovat velvollisia tekemään maape-

rän ja pohjaveden kemiallisen tilan selvittämistä eli perustilaselvitystä koskevan tarvearvioin-

nin. Tarvearviointi koskettaa kaikkia direktiivilaitoksia ja sen lähtökohtana on toiminnanhar-

joittajan suorittama maaperän ja pohjaveden pilaantumisen kannalta merkityksellisten vaaral-

listen aineiden tunnistaminen (YSL 527/2014, 82 §). Perustilaselvityksen tarkoituksena on, että 

toiminnan päättyessä toiminnanharjoittaja voi määrällisten analyysien avulla osoittaa suojaus-

toimenpiteiden olleen riittäviä ja ettei kiinteistön maaperässä ja pohjavedessä esiinny merkityk-

sellisten vaarallisten aineiden tai niiden hajoamistuotteiden merkittävästi kohonneita pitoisuuk-

sia (Tuomi et al. 2014, 12–13 & 28). Merkityksellisiä vaarallisia aineita voivat periaatteessa 

olla kaikki aineet, joiden päästöt voivat heikentää maaperän tai pohjaveden laatua. Aineiden 

kulkeutumismahdollisuutta maaperään ja edelleen pohjaveteen voidaan tarkastella riskienarvi-

oinnin kautta.  
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1.1 Työn tausta 

Tässä diplomityössä tarkastellaan laajamittaista kemikaalien käyttöä ja varastointia harjoittavan 

yrityksen maaperään ja pohjavesiin kohdistuvaa riskienhallintaa. Wipak Oy sijaitsee Nastolassa 

vedenhankinnan kannalta tärkeällä Nastonharju-Uusikylän 1. luokan pohjavesialueella ja kuu-

luu ympäristönsuojelulain liitteen 1 mukaisiin direktiivilaitoksiin orgaanisten liuottimien käy-

tön perusteella (YSL 527/2014). Motivaationa diplomityölle oli pohjavesialueella olevan yri-

tyksen perustilaselvityksen tarvearviointi, ympäristöriskinarvioinnin päivitys sekä lisäselvitys-

tarpeet liittyen sammutusjätevesien hallintaan. Pohjavesialueella olevan toiminnan jatkuvuuden 

kannalta on tärkeää tunnistaa erityisesti pohjavesiin kohdistuvat riskit, arvioida riskien merkit-

tävyyttä ja pitää riskienhallintakeinot riittävinä. Yritys on teettänyt ympäristöriskien arvioinnin 

28.4.2016 (Kantosaari & Koskinen), jossa käytettiin HAZSCAN-menetelmää ja potentiaalisten 

ongelmien analyysiä. 

 

Huolellisesta vaarojen tunnistustyöstä ja arvioinnista riippumatta toimintaympäristössä tapah-

tuvat muutokset voivat tuoda esiin aiemmin huomioimattomia vaaratilanteita. Riskienarviointi 

on lisäksi luonteeltaan jatkuvasti kehittyvää, mihin vaikuttaa arvioimiseen käytetty aika ja tek-

niikka, sekä arviointiin osallistuvien henkilöiden kokemus. Aiemmin tehtyä ympäristöriskien 

arviointia kohdennetaan tässä diplomityössä etenkin kemikaaleista aiheutuvien riskien tunnis-

tamiseksi, mikä näkökulmana rajaa ja tarkentaa tehtyä riskienarviointia ja voi siten tuoda esiin 

myös aiemmin tunnistamattomia päästöriskejä.  

 

Perustilaselvityksen tarvearvioinnissa tulee arvioida laitosalueella käytettävien vaarallisten ai-

neiden mahdollisuus muuttaa maaperän ja pohjaveden kemiallista tilaa. Huomioon otettavia 

asioita ovat vaarallisen aineen haitallisuus ympäristölle, mahdollisuus päästä ympäristöön ja 

vaarallisen aineen käyttömäärä. Tarvearvioinnissa arvioidaan onko kiinteistön perustilaselvi-

tykselle tarvetta, eli onko laitoksella käytössään merkityksellisiä vaarallisia aineita, joiden yh-

disteitä tai hajoamistuotteita voi päätyä laitosalueen maaperään tai pohjaveteen. Mikäli merki-

tyksellisiä vaarallisia aineita tunnistetaan, arvioidaan historiatietojen, aiempien ympäristöselvi-

tysten ja tarvittaessa uusien ympäristöteknisten tutkimusten avulla niiden esiintyminen laitok-

sen vaikutusalueella.  
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän diplomityön tavoitteena on perustilaselvityksen tarvearvioinnin teko, mikä edellyttää 

laitosalueella esiintyvien merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnistamista. Perustilaselvi-

tyksen tarvearviointia varten arvioidaan onko tuotantolaitoksella käytössään vaarallisia aineita, 

jotka voivat aiheuttaa kiinteistön pohjaveden tai maaperän tilan heikkenemistä. Merkityksellis-

ten vaarallisten aineiden tunnistaminen tehdään arvioimalla vaarallisten aineiden päästöriskit 

riskianalyysin avulla.  

 

Tärkein tavoite päästöriskianalyysillä ja perustilaselvityksen tarvearvioinnilla on turvata veden-

hankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen vedenotto tulevaisuudessa sekä lisätä toiminnan-

harjoittajan tietoisuutta toimintansa päästöriskeistä. Kemikaalien varastointia ja käyttöä on har-

joitettu pohjavesialueella usean vuosikymmenen ajan, mistä johtuen vaarallisten aineiden mah-

dollinen esiintyminen laitoksen vaikutusalueella selvitetään myös historiatietoja tutkimalla. Jos 

tuotantolaitoksella on käytössään merkityksellisiä vaarallisia aineita, esitetään niiden todennä-

köisimmät esiintymisalueet karttapiirroksena.    

 

 

1.3 Tutkimusasetelma 

Työssä perehdytään kiinteistön alueella käytettävien kemikaalien ominaisuuksiin ja määriin 

sekä kemikaalien käyttöön ja varastointiin laitosalueella. Vuonna 2016 tehtyä ympäristöriskien 

arviointia hyödynnetään maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöriskien tunnistamisessa. 

Lisäksi kemikaalien kulkeutumismahdollisuutta ympäristöön tutkitaan tarkentamalla aiempaa 

riskientunnistusmenetelmää sekä käsittelemällä aiheita, joita ehdotettiin tutkittavaksi tarkem-

min seuraavan riskienarvioinnin yhteydessä. Laitoksen historiatietoja kartoitetaan, jotta voi-

daan selvittää voiko kiinteistön maaperässä esiintyä laitoksesta peräisin olevia haitallisia ai-

neita, jotka voisivat edelleen aiheuttaa pohjaveden tai maaperän kemialliseen tilaan muutoksia.  

 

Tutkimusasetelman (kuva 1) ensimmäisessä vaiheessa määritellään tavoitteet, jotka ohjaavat 

tutkimuksen kulkua ja kertovat mitä tutkimuksen avulla selvitetään. Selvitettävinä aiheina ovat 

merkityksellisten vaarallisten aineiden arviointiperusteet, päästöriskien arviointitapa sekä toi-

mintaympäristön ja sijainnin painoarvo perustilaselvityksen tarvearvioinnissa. Tutkimustehtä-

vän hahmottamisen jälkeen tehdään kirjallisuuskatsaus riskienarvioinnin sekä perustilaselvi-

tyksen aihealueisiin, joista riskienarvioinnin aihealuetta esitellään laajemmin teoriaosuudessa. 
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Luvuissa käydään läpi yleisesti käytettyjä riskien tunnistus- ja arviointimenetelmiä, joiden jou-

kosta valitaan tämän diplomityön tavoitteisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin soveltuvat 

menetelmät.  Riskientunnistus ja -arviointi edellyttävät riittävää perehtyneisyyttä kohteeseen, 

joten tiedonkeruu- ja dokumentointivaiheessa tutustutaan tuotantolaitoksen toimintaympäris-

töön, käydään laitosalueen ja tuotantolaitoksen historiatietoja läpi tehtaan arkistosta löydettyjä 

dokumentteja läpikäymällä, sekä tutustutaan laitoksen aikaisempiin selvityksiin, määräaikais-

tarkkailuihin ja lupa-asiakirjoihin. Lisäksi laaditaan riskien analyysivaihetta varten tarvittavat 

arviointityökalut, joiden avulla arvotetaan tunnistettujen riskien siedettävyys. Analysointivai-

heessa tehdään varsinainen riskien merkittävyyden arvioiminen. Merkitykselliset vaaralliset ai-

neet valikoidaan tuotantolaitoksella käytettävien vaarallisten aineiden joukosta painottaen maa-

perään ja pohjavesiin kohdistuvia kemikaalien käytöstä ja varastoinnista aiheutuvia riskejä. 

Myös sammutusjätevesien määrää arvioidaan, jotta voidaan selvittää niille varatun tilapäisen 

varastointikapasiteetin riittävyyttä.  

 

 

 

Kuva 1. Tutkimusasetelma. 

  

← Merkityksellisten vaarallisten aineiden arviointiperusteet

← Päästöriskien arviointitapa

← Toimintaympäristön ja sijainnin painoarvo perustilaselvityksen tarvearvioinnissa

← Riskinarvioinnin aihealueet

← Perustilaselvityksen aihealueet

(← Sammutusjätevesien arviointikeinot)

← Riskien tunnistus- ja arviointimenetelmien valinta

← Tuotantolaitoksen toimintaympäristöön tutustuminen

← Laitosalueen ja tuotantolaitoksen historiatietojen läpikäyminen

← Aikaisempien selvitysten ja tarkkailujen tulosten tarkastelu

← Käytössä olleiden kemikaalien listaus

← Riskien analysoiminen

← Merkityksellisten vaarallisten aineiden valinta

← Sammutusjätevesien määrän arvioiminen

Tutkimusongelman / 
tutkimustehtävän
hahmottaminen

Kirjallisuus-
katsaus

Menetelmien valinta

Tiedonkeruu ja 
dokumentoiminen

Analysointivaihe

Yhteenveto ja 
johtopäätökset
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2 RISKIENARVIOINNIN TAVOITTEET JA MENETELMÄT  

Vaarat ovat mitä tahansa toimintaympäristössä olevia asioita tai tapahtumia, joilla on mahdol-

lisuus aiheuttaa haittaa tai hukkaa. Vaarojen tunnistamistyö on tärkeää tehdä laaja-alaisesti ja 

yksityiskohtaisesti mahdollista vahinkoa aiheuttavien tilanteiden löytämiseksi. Vaara ei kuiten-

kaan suoraan aiheuta haittaa tai vahinkoa. Esimerkkejä tuotannollisen toiminnan vaaroista ovat: 

 

 Korkeat paineet tai lämpötilat järjestelmissä 

 Tupakointi tietyillä alueilla 

 Räjähdysalttiit materiaalit 

 Henkilöstön väärät menettelytavat 

 Myrkyllisten aineiden suuret varastointi- ja käsittelymäärät 

 Tehdastoiminta lähellä tiheästi asuttua aluetta  

(Cameron & Raman 2005, 5). 

 

Riskillä sen sijaan tarkoitetaan todennäköisyyttä vahingon ilmentymiseen vaaratilanteessa ja 

riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, ettei olemassa olevasta vaarasta muodostu vahinko-

tilannetta. Vahingon sattuessa riskienhallinta pyrkii estämään tai lieventämään tapahtuman ei-

toivottuja vaikutuksia. (Cameron & Raman 2005, 4–5.)  

 

Riskienhallinnalla pyritään systemaattisesti varautumaan ei-toivotuimpiin tilanteisiin ja hallit-

semaan toimintaympäristössä olevaa epävarmuutta (Flink et al. 2010, 10). Riskienhallinnan 

päävaiheisiin kuuluvat toimintaympäristön määrittäminen, varsinainen riskienarviointiprosessi 

sekä riskin käsittely (kuva 2).  

 



14 

 

 

Kuva 2. Riskienhallinnan päävaiheet (SFS-EN 31010: 2013, 20; viitattu IEC 2061/09). 

 

 

Toimintaympäristö on laaja-alainen käsite, joka kuvaa kaikkea yrityksen tai organisaation toi-

mintaan vaikuttavia tekijöitä sekä yrityksen lokeroitumista yhteiskunnan ja sidosryhmien suh-

teen. Riskienhallintaprosessin toimintaympäristön määrittämisellä asetetaan yrityksen toimin-

taympäristölle viitekehys, mikä sisältää riskienhallintatoiminnon laajuuden ja rajat, riskienar-

viointimenettelyt, riskikriteerit, tarvittavat resurssit sekä päätösten, vastuiden ja vuorovaikutus-

suhteiden tunnistamisen. Riskikriteerien määrittämisessä tulee arvioida: 

 

 millaisia ja minkä tyyppisiä seurauksia otetaan mukaan, ja seurausten mittaustapa 

 millä tavalla todennäköisyys ilmaistaan 

 riskitason määritystapa 

 kriteerit, joiden avulla on pääteltävissä milloin riski on käsiteltävä 

 kriteerit, milloin riski on hyväksyttävä tai siedettävä 

 milloin ja miten riskien yhdistelmät on huomioitava  

(SFS-EN 31010: 2013, 16). 
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ja 
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Riskinarviointi

Riskin tunnistaminen

Riskin merkityksen arviointi

Riskianalyysi
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Riskienarviointi on kolmiosainen prosessi, mikä koostuu riskin tunnistamisesta, riskianalyy-

sistä ja riskin merkityksen arvioinnista. Riskienarvioinnin tuloksena saavutetaan ymmärrys ris-

kien luonteesta: niiden syistä, seurauksista ja todennäköisyyksistä. Riskin käsittelyssä päätetään 

toimenpiteistä riskin todennäköisyyden tai vaikutuksen poistamisessa tai pienentämisessä, 

minkä jälkeen riskitasoa arvioidaan uudelleen suhteessa aikaisemmin asetettuihin kriteereihin. 

(SFS-EN 31010: 2013, 18.) 

 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta vastaa kysymyksiin sekä riskienarvioinnin että  

-hallinnan puolella (kuva 3) huomioiden neljä eri tarkastelualuetta, joissa tapahtunut häiriö voi 

johtaa vahinkotilanteeseen. Haimesin (1998, 22) mukaan vahinkoon johtavia syitä voivat olla 

laitevika, ohjelmistohäiriö, organisaation virheellinen menettelytapa tai inhimillinen virhe.   

 

 

 

Kuva 3. Kokonaisvaltainen kuva riskienhallinnasta (soveltaen Haimes 1998, 22). 

 

 

Riskienhallinnalle on kehitetty erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joilla toiminnan seurauksia 

pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan, jotta yritykselle, sen työntekijöille tai ympäristölle ei 

aiheudu vahinkoa (Flink et al. 2007, 10). Käytettäessä monipuolisia riskientunnistusmenetelmiä 

KYSYMYKSIÄ 

RISKIENHALLINNASSA:

Mitä voidaan tehdä?

Mitä vaihtoehtoja on olemassa ja mitä 

vastasuorituksia niistä aiheutuu 

kustannuksiin, hyötyyn ja riskiin 

liittyen?

Mitä vaikutuksia valituilla 

hallintakeinoilla on mahdollisiin 

vaihtoehtoihin tulevaisuudessa?

KYSYMYKSIÄ 

RISKINARVIOINNISSA:

Mikä voi mennä pieleen?

Millä todennäköisyydellä?

Mitkä ovat seuraukset?
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ja -välineitä, voidaan luotettavasti arvioida riskin todennäköisyyttä ja sen seurauksia. Tunnis-

tamistyö voi myös tuoda esiin piileviä riskejä, joista ei ole aikaisemmin oltu tietoisia tai joiden 

olemassaolo on jäänyt huomioimatta. Riskien tunnistamiseksi on saatavilla myös valmiita toi-

mialakohtaisia riskikarttoja, joita apuna käyttäen organisaatio voi tunnistaa omassa toiminnas-

saan esiintyviä riskejä. (Flink et al. 2007, 131 & 134.) Valmiita riskikarttoja ja tarkistuslistoja 

voi täydentää organisaation kokemusperäisellä tiedolla sekä toimintaympäristöstä johtuvilla 

erityispiirteillä.  

 

Suomisen (2003, 41) mukaan yritysten tulisi tehdä riskien tunnistamistyö kunnollisen logiikan 

avulla, mitä ilman riskien tunnistaminen jää sattumanvaraiseksi. Riskien tunnistamisessa voi-

daan käyttää apuvälineenä yksinkertaisia kysymyssarjoja, joiden avulla yrityksen toiminta jae-

taan pienempiin, lähemmin tarkasteltaviin osa-alueisiin. Mitä, missä, milloin  

-kysymyssarjan avulla voidaan tarkastella esimerkiksi kemikaaliriskejä seuraavasti: 

 

 Mitä vaaroja kemikaalien käytöstä voi aiheutua? Kemikaalit voidaan ryhmitellä esimer-

kiksi fysikaalista vaaraa aiheuttaviin sekä terveydelle tai ympäristölle vaarallisiin kemi-

kaaleihin.  

 Miten tai millä välineillä kemikaaleja varastoidaan ja siirretään laitoksessa? Esimerkiksi 

kemikaalien siirtäminen putkistossa, trukeilla tai kantaen, sekä varastointiolosuhteiden 

arvioiminen. 

 Missä tilanteissa kemikaaleista aiheutuu riski? Milloin riski on todennäköisin? Esimer-

kiksi altistumisreitit, syttymislähteen olemassaolo, putkistorikko, kemikaalin pääsy vie-

märiin, tulipalo. 

(soveltaen Flink et al. 2007, 133).  

 

 

2.1 Riskianalyysit ja riskin merkitys 

Riskien tunnistamisen jälkeen arvioidaan riskien syitä, todennäköisyyksiä ja seurauksia sekä 

riskienhallintakeinojen tehokkuutta. Riskianalyysillä muodostetaan käsitys tunnettujen riskita-

pahtumien seurauksista ja todennäköisyyksistä, sekä määritetään niiden avulla riskitaso. Riski-

analyysimenetelmä voi olla kvalitatiivinen (laadullinen, kuvaileva), semi-kvalitatiivinen tai 

kvantitatiivinen (määrällinen, numeerinen). Kvalitatiivisella menetelmällä seurausta, todennä-
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köisyyttä ja riskitasoa arvioidaan kuvailevasti, esimerkiksi merkittävyysasteikolla suuri, keski-

kokoinen ja pieni. Semi-kvalitatiivisessa menetelmässä riskien seurauksia ja todennäköisyyksiä 

arvioidaan numeeristen asteikkojen ja kaavojen avulla. Kvantitatiivisessa riskienarvioinnissa 

seurauksille ja todennäköisyyksille määritetään käytännön arvot toimintaympäristössään. Täy-

sin numeerinen riskienarviointi ei ole aina mahdollinen tai tarkoituksenmukainen toteuttaa joh-

tuen arvioitavan järjestelmän tai toiminnan luonteesta, esimerkiksi inhimillisen toiminnan vai-

kutuksen arvioimisen osalta tai mikäli analysoitavaa tietoa ei ole tarpeeksi käytettävissä. Täl-

löin kvalitatiivinen tai semi-kvalitatiivinen menetelmä riskien luokittelussa voi olla luotetta-

vampi. Arvioitaessa riskejä laadullisilla menetelmillä, tulee luokittelutasojen olla riittävästi ku-

vailtuja ja arviointiperusteiden hyvin dokumentoituja. (SFS-ISO 31010: 2013, 22.)  

 

Cameron & Raman (2005) esittävät riskienarviointiprosessille suppilomaisen etenemismallin, 

jossa kvalitatiivisia analyysejä kohdennetaan riskienhallinnan aikaiseen vaiheeseen erottaak-

seen tarkempaa tarkastelua vaativia tapauksia tai toimintoja (kuva 4). Kun suppilomaista mallia 

edetään oikealle päin, riskienarviointiin käytettävän ajan ja resurssien määrä kasvaa suhteessa 

riskin suuruuteen, mikä johtuu kvantitatiivisten menetelmien työläydestä kvalitatiivisiin mene-

telmiin verrattuna. 

 

 

 

Kuva 4. Riskienarviointiprosessin eteneminen (soveltaen Cameron & Raman 2005).  

 

 

Kvalitatiiviset Semi-kvalitatiiviset Kvantitatiiviset 

menetelmät menetelmät menetelmät

Esimerkkejä: Riskimatriisit F&EI HAZAN
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Riskin merkityksen arvioinnissa arvioitua riskitasoa verrataan riskikriteereihin, jonka jälkeen 

vertailua käytetään perusteluna riskienkäsittelytoimenpiteiden tarpeelle. Yksinkertaisin mene-

telmä on jakaa riskit käsiteltäviin riskeihin ja pidettäviin riskeihin. Karkean jaottelun haittapuo-

lena on epävarmuuksien korostuminen, mitä on aiheutunut riskitason arvioinnista sekä selvien 

kriteereiden puuttumisesta, joista päätellään tuleeko riski käsitellä. Riskit voidaan karkean ja-

ottelun sijaan jakaa esimerkiksi kolmeen eri tasoon riippuen riskin ottamisen kustannuksista ja 

hyödyistä, sekä kustannuksista ja hyödyistä, joita saadaan parantamalla riskienhallintakeinoja.  

(SFS-ISO 31010: 2013, 26–28.)  

 

 

2.2 Riskien tunnistaminen ja arvioiminen 

Aiemmissa luvuissa on todettu, että riskienarviointiin on käytettävissä erilaisia menetelmiä, joi-

den avulla toiminnan seurauksia pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan. Riskien tunnistamiseen 

on useita menetelmiä, joista osa soveltuu hyvin riskienarviointiin. Seuraavissa alaotsikoissa on 

esitetty muutamia yleisesti käytössä olevia menetelmiä.  

 

 

2.2.1 Kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen 

Riskien tunnistustyössä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää yrityksen omaa koke-

musperäistä tietoa, sillä vahinkotilanteet ja turvallisuushavainnot ilmentävät vaaran olemassa-

olosta. Ensimmäisiä vaiheita vaarojen tunnistamisessa onkin käydä läpi seuraavat asiat: 

 

 Mitä vaaratilanteita menneisyydessä on sattunut tuotantolaitoksella, organisaatiossa tai 

vastaavalla teollisuudenalalla? 

 Mitä tapahtuneesta on opittu? 

 Voiko vastaavia tai samankaltaisia tilanteita sattua prosessissa? 

o Jos kyllä, niin miten estetään tällaisten tilanteiden esiintyminen? 

(Cameron & Raman 2005, 108). 

 

Vaarojen tunnistamistyötä ei voida perustaa kuitenkaan pelkästään kokemusperäiseen tietoon, 

sillä monia vaaroja on saatettu aliarvioida tai jättää huomioimatta hyvän kokemuksen perus-

teella. Vahinkotilanteiden puute saattaa ainoastaan olla merkkinä riittävien hallintakeinojen 

käytöstä, eikä korreloi vaaran olemassaolon kanssa. (American Institute of Chemical Engineers 



19 

 

1992, 44.) On myös mahdollista, ettei vaaraa tunnisteta, jos siitä aiheutuu vahinkoa vasta pit-

käaikaisen altistumisen seurauksena.  

 

 

2.2.2 Aivoriihi 

Standardissa riskien hallinnasta ja riskien arviointimenetelmistä (SFS-EN 31010: 2013) on ver-

tailtu riskienarvioinnissa käytettävien työkalujen soveltuvuutta riskienarviointiprosessin eri 

vaiheissa. Vertailussa aivoriihtä on pidetty erittäin soveltuvana työkaluna riskien tunnistami-

sessa. Aivoriihen päämääränä on kannustaa ja rohkaista kokemusperäistä tietoa omaavia hen-

kilöitä ideoivaan keskusteluun, missä pyritään kokoamaan erilaisia ajatuksia myöhempää ana-

lyysia varten. Ideoiva ilmapiiri saadaan aikaiseksi, kun asioiden ja käsitteiden tulkinta sekä kri-

tisointi jätetään pois. Kerättyä materiaalia jalostetaan ryhmässä karsimalla ja yhdistelmällä ide-

oita sekä tarvittaessa uudella ideointikierroksella. 

 

Aivoriihtä voidaan käyttää ryhmäkeskustelun sijaan myös esimerkiksi anonyyminä tietokoneai-

voriihenä, jolla vähennetään ryhmädynamiikan vaikutusta osallistumisaktiivisuuteen. Menetel-

mää voidaan käyttää itsenäisenä riskientunnistustekniikkana tai yhdessä muiden menetelmien 

kanssa. (SFS-EN 31010: 2013, 48–50.) 

 

Menetelmän suurimmat epävarmuudet riskien tunnistamisessa liittyvät epätietoisuuteen osal-

listujien tiedon kattavuudesta, jolloin tuloksista ei voi päätellä onko kaikki tarvittavat asiat 

otettu huomioon.    

 

 

2.2.3 Potentiaalisten ongelmien analyysi 

Potentiaalisten ongelmien analyysi on mahdollisten tulevien vaarojen tunnistamista, arviointia 

ja niihin varautumista. Potentiaalisten ongelmien analyysin peruskysymyksiä ovat: ”Mikä voi 

mennä pieleen?” ja ”Mitä asialle on mahdollista tehdä juuri nyt?”. Menetelmää voidaan käyttää 

hyvin esimerkiksi tunnistaessa ja arvioitaessa projektiin, yksittäiseen tapahtumaan tai tilantee-

seen liittyviä vaaroja.  

 

Potentiaalisten ongelmien analyysitekniikka voidaan jakaa toimintoihin seuraavassa, etene-

vässä järjestyksessä: 
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 Toiminnan kuvaus, jossa asetetaan päämäärä tai lopputulos suunnitelmalle tai toimin-

nalle, joka aiotaan toteuttaa. 

 Mahdollisten ongelmien listaus, missä esitellään ei-toivotut tapahtumat ja poikkeusti-

lanteet, jotka käydään menetelmässä yksi kerrallaan läpi. 

 Mahdollisia ongelmia aiheuttavien tekijöiden tunnistaminen. 

 Toimenpiteiden valinta, millä voidaan ehkäistä todennäköisimpiä ongelmia aiheuttavia 

tekijöitä aiheuttamasta ongelmaa. 

 Toimenpiteiden valinta, millä voidaan minimoida ongelman todennäköisiä vaikutuksia, 

mikäli ei-toivottu tapahtuma tai poikkeustilanne toteutuu. 

 Mittarien valinta, millä voidaan todentaa poikkeustilanteen esiintyminen.  

(Kepner & Tregoe 1981, 139–143.) 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysi koostuu loogisesti etenevistä vaiheista, mutta on mahdol-

lista tunnistaa myös potentiaalisia ongelmia sekä niiden todennäköisiä aiheuttajia ilman, että 

niille löydetään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Toisinaan taas poikkeustilanteelle ei löydetä 

aiheuttajaa. Näissä tapauksissa huomio on kiinnitettävä ei-toivottujen vaikutusten minimoin-

tiin. (Kepner & Tregoe 1981, 139–143.) 

 

Flink et al. (2007, 140) kirjoittaa, että potentiaalisten ongelmien analyysiä käytetään usein läh-

tökohtana muille riskianalyyseille, sillä sen avulla tunnistetaan keskeisiä ongelma-alueita, mistä 

johtuen vaarojen luokittelu voidaan tehdä ainoastaan karkealla tasolla. Menetelmä ei ole syste-

maattinen vaarojen etsintämenetelmä. 

 

 

2.2.4 Vikapuu 

Vikapuu-analyysissä tarkastellaan ennalta määriteltyyn ei-toivottuun tapahtumaan johtaneita 

yksittäisiä systeemin virheitä ja virheiden yhdistelmiä. Analysoitavia tapahtumia ovat yleensä 

palavien tai myrkyllisten aineiden päästöt, palot, räjähdykset ja erityyppiset häiriötilanteet. 

(Mannan (ed.) 2005, 9/13.) Menetelmässä voidaan huomioida järjestelmän komponentteihin 

liittyviä häiriöitä, inhimillisiä virheitä sekä muita tapahtumia, jotka mahdollistavat vikatilan-

teen. Vikapuu muodostetaan graafisesti ei-toivotusta tapahtumasta alkaen alaspäin ja ajallisesti 

taaksepäin päätyen lopulta vikaantumisen syihin, eli perustapahtumiin, ehdollisten porttien 

kautta (kuva 5). 
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Kuva 5. Vikapuun peruskomponentit (Mannan (ed.) 2005, 9/13). 

 

 

Vikapuun tarkoituksena ei ole mallintaa kaikkia prossissa tapahtuvia virhetilanteita, vaan se on 

luotu mallintamaan todennäköisimpiä syitä, jotka johtavat ennalta määrättyyn ei-toivottuun ta-

pahtumaan. Kuvassa 6 näytetään esimerkki ammoniakkipäästön vikapuusta. Ammoniakkia 

pääsee ympäristöön, kun säiliön ylitäyttyminen pääsee tapahtumaan tankkaustilanteessa JA yli-

täytön varoitusjärjestelmät eivät toimi, jotta säiliön täyttö pysäytettäisiin. Vikapuun vasem-

malla puolella kuvataan ammoniakkisäiliön ylitäyttymiseen johtavat syyt. Pinnankorkeusmit-

tarin toimintahäiriö estää valvomon operaattoria havaitsemasta, milloin säiliön täyttö lopete-

taan. Ylitäyttyminen voi tapahtua myös pinnankorkeusmittarin toiminnasta huolimatta, jos ope-

raattori ei keskeytä täyttöä. Koska ylitäyttyminen voi tapahtua kummasta tahansa tapahtumasta 

johtuen, sisääntulotapahtumat yhdistetään ylitäyttymiseen TAI-portin kautta. Molemmat tapah-

tumat ovat osa säiliöntäytön toimenpidettä, joten niitä merkitään vikapuussa talo-mallisella ta-

pahtumalla. Nämä tapahtumat kuvaavat vikapuussa systeemin normaalitoiminnan vastaista ta-

pahtumaa. Vikapuun oikealla puolella kuvataan varotoimenpiteitä, jotka pysäyttävät säiliön 

täyttämisen, kun normaalitoiminnassa ilmenee virhe. Varotoimenpiteenä on ylitäytön tunnistin, 
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joka lähettää signaalin valvomon operaattorille, joka puolestaan ilmoittaa paikalliselle operaat-

torille radiopuhelimella täytön pysäyttämisestä.  Varotoimenpiteiden epäonnistuminen voidaan 

ilmaista TAI-porttien avulla, sillä jokainen perustapahtuma voi johtaa siihen, ettei säiliön täyt-

tymistä pysäytetä. (Cameron & Raman 2005, 302–303.) 

 

 

 

Kuva 6. Ammoniakkipäästön vikapuu (Cameron & Raman 2005, 304). 

 

 

Vikapuu on ensisijaisesti kvalitatiivinen menetelmä, jota on mahdollista arvioida kvantitatiivi-

sesti esimerkiksi Boolen logiikan avulla tapahtumien todennäköisyyksien määrittämiseksi. Vi-

kapuun käyttö edellyttää hyvää prosessituntemusta, jotta oleelliset järjestelmän osat eivät jäisi 

huomioimatta mallissa. (Haimes 1998, 544.) Mannan (ed. 2005, 9/12) kirjoittaa, että vikapuu 

voi soveltua hyvin yksityiskohtaisempaa analysoimista varten, kun vaarojen tunnistaminen on 

suoritettu ensin toisella menetelmällä, esimerkiksi HAZOP:lla (poikkeamatarkastelulla). Vika-

puuta käytetään myös laajojen järjestelmien analysoimiseen, joissa vaaditaan useita peräkkäisiä 

suojaustasoja sekä komponenttien korkeaa luotettavuutta: esimerkiksi ydinvoimalaitosten tur-

vallisuussuunnittelussa ja vika-analyyseissä. Mannanin (ed. 2005, 9/12) mukaan menetelmää 

tulisi kuitenkin käyttää vasta, kun historiallista tietoa ei voida hyödyntää todennäköisyyksien 

selvittämiseen, ja arviot on aikaansaatava synteettisesti. 
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2.2.5 HAZOP 

Hazard and Operability Study (HAZOP), eli poikkeamatarkastelu, on systemaattinen vaarojen 

ja ongelmatilanteiden tunnistamiseen käytetty menetelmä. Poikkeamatarkastelussa pyritään 

tunnistamaan tilanteita, jolloin prosessi ei toimi suunnitellulla tavalla, sekä arvioidaan poik-

keustilanteiden seurauksia. HAZOP toteutetaan ryhmätyönä, johon osallistuvilla henkilöillä on 

erityisesti teknistä tietoa analysoitavasta prosessista sekä aiemmin tapahtuneista vikatilanteista. 

Vastaavasti vähintään yhdellä on oltava asiantuntemus poikkeamatarkastelusta. Menetelmä an-

taa ryhmän jäsenten tunnistaa vapaasti prosessissa ilmeneviä mahdollisia vaaroja tai toiminnal-

lisia ongelmia. Kuten aivoriihi-menetelmässä, ryhmätyöskentely stimuloi ajattelua ja osallistu-

jat voivat jalostaa toistensa ajatuksia eteenpäin. Menetelmän tekee systemaattiseksi se, että jo-

kainen prosessin osa ja vaaratyyppi käydään vuorollaan läpi avainsanojen avulla. Käytettävät 

avainsanat valitaan analysoitavan prosessin perusteella, mistä johtuen menetelmän tehokkuus 

perustuu osaltaan ryhmän kykyyn ymmärtää ja kuvailla prosessia sekä sen toiminnallisia rajoi-

tuksia. Avainsanat muodostetaan prosessin keskeisimmistä fysikaalisista ja termodynaamisista 

parametreista sekä poikkeamaa kuvaavista sanoista. Myös prosessin luonteella on merkitystä 

avainsanojen valintaan: esimerkiksi jatkuvatoimisessa prosessissa (taulukko 1) on huomioitava 

erilaisia kuormitustekijöitä kuin panosprosessissa, jossa on arvioitava myös poikkeavan ajoi-

tuksen, panosreaktion sekä syöttö- ja sekoituslaitteiston toiminnan vaikutuksia. (Cameron & 

Raman 2005, 137–138.)   

 

 

Taulukko 1. HAZOP avainsanoja nestejärjestelmille (soveltaen Cameron & Raman 2005, 138). 

 

 

 

 

Poikkeama

Virtaus
Suuri virtausnopeus / pieni virtausnopeus / ei virtausta / 

käänteinen virtaus

Pinnankorkeus Korkea taso / matala taso / ei tasoa

Paine Korkea paine / matala paine / paineaalto(-isku)

Lämpötila Korkea lämpötila / matala lämpötila

Viskositeetti Korkea viskositeetti / matala viskositeetti

Epäpuhtaudet (kaasumaiset, nestemäiset ja kiinteät) 

Pitoisuuden muutokset, reaktiot, monifaasivirtaus 

Vaahtoaminen, pintalietteen muodostuminen

Mittalaitteet, ohjausjärjestelmä (lukitus- ja sulkulaitteet, 

hylkäyslaittet, sijainti, tehokkuus, soveltuvuus, toimivuuden 

testaaminen jne.), näytteenotto  

Avainsana

Määrällinen muutos

Fysikaalinen muutos

Koostumuksellinen muutos

Ohjaus ja valvonta
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Poikkeamatarkastelu aloitetaan prosessilaitteiden ja instrumenttien kaaviokuvaan tutustumalla, 

jonka jälkeen valitaan analysoitava prosessilinja tai PI-kaavion osa (kuva 7). Analyysi tapahtuu 

yhdistämällä järjestelmän ominaisuutta kuvaava avainsana poikkeamaa kuvaavan avainsanan 

kanssa, esimerkiksi ammoniakki ja enemmän tai vaihtoehtoisesti käyttämällä suoraan avainsa-

nojen yhdistelmää kuvaavaa tilannetta. Tämän jälkeen tunnistetaan mahdolliset syyt, jotka voi-

sivat johtaa poikkeustilanteeseen. Mikäli katsotaan, ettei kuvailtua poikkeustilannetta voi ta-

pahtua, siirrytään tarkastelemaan seuraavaa tilannetta vaihtamalla poikkeamaa kuvaavaa avain-

sanaa. Poikkeustilanteen syiden tunnistamisen jälkeen analysoidaan välittömät sekä myöhem-

min ilmenevät seuraukset ulottuen myös tarkasteltavan linjan tai komponentin kanssa yhtey-

dessä oleviin prosesseihin. Seurausten tarkastelussa huomioidaan myös poikkeustilanteen tila-

päisyys, eli esimerkiksi hälytykseen tai sulkuventtiilin käynnistymiseen kulunut aika, jotta on 

mahdollista ottaa huomioon operaattorin toiminnan vaikutus ja arvioida realistisesti poikkeus-

tilanteesta aiheutuvia seurauksia. HAZOP-menetelmässä tarkastellaan erityisesti seurauksia, 

kun poikkeustilanteeseen on reagoitu odotetulla tavalla, jotta voidaan arvioida prosessissa ole-

vien hälytys- ja suojaustoimenpiteiden riittävyyttä. Suojaustoimenpiteiksi voidaan katsoa varo-

laitteiston lisäksi myös toimintaohjeet sekä operaattorin reagointi poikkeustilanteessa. HA-

ZOP-ryhmä arvioi tietämyksensä perusteella, voidaanko olemassa olevilla suojaustoimenpi-

teillä riittävästi kontrolloida poikkeustilanteesta aiheutuvaa riskiä. Arviointi perustetaan poik-

keustilanteen ilmenemisen todennäköisyyteen, seurausten vakavuuteen sekä todennäköisyy-

teen, että suojaustoimenpiteet pettävät. (Cameron & Raman 2005, 140.) 
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Kuva 7. HAZOP prosessin kaava (Soveltaen Cameron & Raman 2005, 139). 
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2.2.6 HAZSCAN 

Hazardous scenario analysis -menetelmässä muodostetaan tutkittavalle kohteelle aktiviteetti- ja 

prosessimalli (A&P-malli), jossa tuotantolaitos jaetaan toiminnallisiin alueisiin.  A&P-mallin 

toiminnallisiin alueisiin kuvaillaan käytetyt laitteet toimintoineen, tuotantolaitoksen hyödyk-

keet, käytetyt aineet, tuotteet, jätteet, kunnossapitoasioita sekä tuotantolaitoksen turvallisuus-, 

ohjaus- ja hallintajärjestelmiä. HAZSCAN on menetelmänä sitä tarkempi, mitä enemmän aikaa 

käytetään yksityiskohtien kuvailuun A&P-mallissa. (Nissilä, e-mail 1.6.2017.) 

 

Prosessi- ja toimintakuvauksen perusteella tarkastellaan mahdollisia vaaratilanteita ideoinnin 

avulla. HAZSCAN-analyysi tehdään käymällä läpi toiminnalliset alueet ja niihin liittyvät yksi-

tyiskohdat, jotka on kuvattu A&P-mallissa. Analyysi tehdään vastaamalla kysymyksiin, kuten: 

 

 Voiko valitulla alueella /laitteella/raaka-aineella esiintyä kemikaaleihin liittyviä vaka-

via onnettomuuksia? 

 Voiko laitteessa oleva ainemäärä aiheuttaa vakavan onnettomuuden? 

 Mitkä onnettomuustilanteet ovat mahdollisia? 

 Mitkä ovat näiden tilanteiden seuraukset? 

 Mikä toimintovirhe voi aiheuttaa vuodon laitteistossa? 

 Voiko paineen muutos rikkoa laitteistoa ja aiheuttaa vuodon? 

 

Tunnistetut vaaratilanteet kirjataan lomakkeelle, johon tarkennetaan vaaratilanteen syyt, mah-

dollisen päästön kulkeutumisreitti ja määrä, sekä hälytystoimenpiteet ja suojausrakenteet. 

HAZSCAN analyysissä arvioidaan myös vaaratilanteen vakavuutta sekä kirjataan ylös keinoja, 

joiden avulla riski voidaan poistaa tai sen suuruutta pienentää. Monimutkaisimpien kokonai-

suuksien osalta voidaan suorittaa kohdennettu HAZSCAN-analyysi, tai käyttää muita menetel-

miä, kuten poikkeamatarkastelua. (Nissilä, e-mail 1.6.2017.) 
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3 PERUSTILASELVITYSPROSESSI JA VAARALLISTEN AINEIDEN 

MERKITYKSELLISYYS 

Ympäristöministeriö on julkaissut perustilaselvitystä koskevan ei-sitovan ohjeen (Tuomi et al. 

2014), joka toimii ympäristönsuojelulain toimeenpanon apuna viranomaisille ja toiminnanhar-

joittajille. Ohjetta käytetään ensisijaisesti kansallisena ohjeena, jossa on huomioitu suomalai-

nen ympäristönsuojelulainsäädäntö ja käytännöt (Tuomi et al. 2014, 7).  

 

Ohjeen mukaan perustilaselvitysprosessia voidaan painottaa eri asioihin riippuen tilanteesta, 

johon selvityksen laatiminen ajoittuu. Velvoite perustilaselvityksen tarvearviointiin koskee di-

rektiivilaitoksia, jotka hakevat ympäristölupaa uudelle toiminnalle tai luvan saattamiselle ajan 

tasalle uuden ympäristönsuojelulain (YSL 512/2014) voimaan tulon jälkeen. Uusi toiminta alu-

eella, jolla ei ole aikaisemmin ollut pilaavaa toimintaa, voi vaatia vain vähäisiä ympäristötek-

nisiä tutkimuksia. Uuden toiminnan aloittaminen vanhalla teollisuusalueella edellyttää merki-

tyksellisten vaarallisten aineiden selvittämistä laitosalueella, jotta toiminnan päättyessä voidaan 

arvioida ovatko pitoisuudet nousseet uuden laitoksen toimintahistorian aikana. Perustilaselvi-

tys, joka laaditaan luvan päivittämisen yhteydessä, edellyttää mahdollisimman kattavan tiedon 

kokoamista laitosalueelta perustilan selvityshetkellä. Huomioitavia asioita ovat aiemmin tapah-

tuneet vahinkotilanteet, toteutetut kunnostus- ja suojaustoimenpiteet sekä rajoitteet ympäristö-

teknisten tutkimusten suorittamiselle. (Tuomi et al. 2014, 13.)  

 

Wipak Oy Nastolan tehtaan perustilaselvitystarve on verrannollinen tilanteeseen, jossa perusti-

laselvityksen tarvearviointi suoritetaan ympäristöluvan päivittämisen yhteydessä.  Perustilasel-

vityksestä ei tehdä erillistä päätöstä, mutta ympäristölupakäsittelyn yhteydessä voidaan pyytää 

tarkennuksia ja lisätietoja selvitykseen liittyen (Tuomi et al. 2014, 13). Vuoden 2015 ympäris-

tölupapäätöksessä ei ole kommentoitu perustilaselvityksen tarvearvioinnin tarpeellisuutta, ja 

selvityksen teosta on puhuttu myöhemmin ympäristönsuojelutarkastuksen yhteydessä. Perusti-

laselvityksen tarvearvioinnin teko koskettaa kaikkia direktiivilaitoksia, ja merkityksellisten 

vaarallisten aineiden esiintyminen laitosalueella velvoittaa varsinaisen perustilaselvityksen te-

koa (YSL 527/2014, 82 §), joten Nastolan tehtaan perustilaselvityksen tarvearviointi suorite-

taan huomioimatta ympäristöluvan päivitystarpeen ajankohtaa.  

 

Ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaan perustilaselvitys on lupahakemukseen liitettävä asia-

kirja, jossa on esitettävä tiedot toiminnan sijaintipaikan käytöstä selvityksen laatimishetkellä ja 
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sitä aiemmin. Lisäksi on esitettävä riittävät tiedot mittauksista, jotka kuvastavat maaperän ja 

pohjaveden tilaa selvityksen laatimishetkellä, sekä edellä mainittujen tietojen perusteella tehty 

arvio maaperän ja pohjaveden tilasta alueella. Merkityksellisiä vaarallisia aineita on ympäris-

tönsuojelulain (YSL 527/2014) 66 §:n mukaisesti laitosalueella olevat vaaralliset aineet, jotka 

saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Tarkempaa ohjeistusta tai viitteitä 

merkityksellisten vaarallisten aineiden nimeämiseen ei löydy ympäristönsuojelulaista.  

 

Ympäristöministeriön julkaisemassa perustilaselvitystä käsittelevässä ohjeessa (Tuomi et al. 

2014, 24) annetaan esimerkkejä arviointiperusteista, joiden mukaan vaarallinen aine luetaan 

merkityksellisten vaarallisten aineiden joukkoon. Arviointiperusteissa käsitellään aineen hai-

tallisuutta ympäristölle, aineen mahdollisuutta päästä ympäristöön sekä aineen mahdollisuutta 

vaikuttaa maaperän ja pohjaveden tilaan. Arviointiperusteet ovat pääosin tulkinnanvaraisia, 

sillä aineen haitallisuudesta ympäristöön, päästön suuruudelle, sekä käyttö-, varastointi- ja tuot-

tomäärien suuruudelle ei ole viitearvoja. Arviointiperusteiden mukaan aine voi olla merkityk-

sellinen ollessaan ympäristölle erittäin haitallinen, vaikka tiedossa olevia päästöjä ei ole ja pääs-

töriski on pieni. Arviointiperusteista voi kuitenkin tulkita, että aineen voi samoilla perusteluilla 

jättää nimeämättä merkitykselliseksi vaaralliseksi aineeksi, etenkin päästöriskin poistavilla 

suojaustoimenpiteillä. Tässä tapauksessa tulkinnanvaraisuutta lisää, milloin riski on niin pieni, 

ettei sitä enää ole.  

 

Riskienarvioinnin avulla voidaan asettaa rajat, milloin päästöriski katsotaan riittävän pieneksi, 

ja nimetä riskienhallintaprosessin perusteella merkitykselliset vaaralliset aineet kaikkien tuo-

tantolaitoksella käytettävien vaarallisten aineiden joukosta. Arviointiperusteiden mukaan ym-

päristölle haitallinen aine, joka voi päästä maaperään tai pohjaveteen, voidaan kuitenkin jättää 

nimeämättä merkitykselliseksi, mikäli aine ominaisuuksiensa vuoksi ei vaikuta maaperän tai 

pohjaveden tilaan. Perusteena voi olla ominaisuus, kuten erittäin nopea hajoaminen tai heikko 

kulkeutuvuus. (Tuomi et al. 2014, 24.) On mahdollista tulkita, ettei pohjaveden ja maaperän 

tilaan vaikuta kemikaalit, joiden biohajoavuus on suuri tai joiden päästöt saadaan muuten hel-

posti poistettua maaperästä tai pohjavedestä. Nastolan tehtaalla tällaisia kemikaaleja voisivat 

olla biohajoavuutensa vuoksi orgaaniset liuottimet (etanoli ja etyyliasetaatti), joiden perusteella 

laitos lukeutuu direktiivilaitosten joukkoon. 

 

Perustilaselvitystä koskevan ohjeen (Tuomi et. al., 2014) liitteessä 2 on esimerkki perustilara-

portin sisällöstä. Esimerkissä merkityksellisten aineiden tunnistaminen suoritetaan tekemällä 
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luettelo laitosalueen vaarallisista aineista, keräämällä tiedot vaarallisten aineiden fysikaalisista 

ja kemiallisista ominaisuuksista ja arvioimalla aineiden päästöriskit. Päästöriskien arvioinnissa 

huomioidaan aiemmat päästöt sekä riskienhallintakeinot, joita ovat suunnitteilla olevat tai käy-

tössä olevat rakenteet ja toimintatavat, joilla rajataan tai estetään aineiden pääsy ympäristöön. 

Merkityksellisten vaarallisten aineiden nimeäminen tapahtuu edellisten tietojen perusteella. 

 

Olemassa olevan tuotantolaitoksen perustilaselvitystä voi hankaloittaa puuttuva tieto aiemmin 

käytössä olleista kemikaaleista. Toisaalta perustilaselvitys koskee ajanhetkeä, jolloin selvitys 

tehdään, mutta toisaalta on selvitettävä, voisiko laitosalueen maaperästä ja pohjavedestä löytyä 

vaarallisia aineita, jotka ovat peräisin tuotantolaitoksen aiemmasta toiminnasta. Jonkin vaaral-

lisia aineita sisältävän aineryhmän, kuten painovärien, komponentit ovat voineet muuttua erit-

täin paljon laitoksen toimintahistorian aikana, mutta vain lähivuosina käytetyistä väreistä löy-

tyy käyttöturvallisuustiedotteita, joista voi tarkistaa mitä vaarallisia kemikaaleja tietty väriseos 

sisältää. Perustilaselvityksen laatimista varten tehdyn ohjeen mukaan seosten osalta tulisi myös 

ilmoittaa keskeisten ainesosien suhteelliset määrät kemiallisten ainesosien tunnistamisen li-

säksi. Esimerkiksi juuri painovärien osalta niiden sisältämien ainesosien suhteellisten määrien 

vaihteluvälit ovat toisistaan erittäin poikkeavia riippuen värin ominaisuuksista ja valmistajasta. 

Tarkemmat tiedot seoksen ja sen sisältämien ainesosien fysikaalisista ja kemiallisista ominai-

suuksista vaihtelevat myös valmistajan ilmoituksesta riippuen. Perustilaselvityksen laatimisen 

helpottamiseksi tehty ohje on kuitenkin esimerkinomainen, joten seosten osalta voi arvioida, 

mitä fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia on oleellista huomioida. Ainesosat, joista seos on 

tehty, eivät välttämättä käyttäydy seoksessa samalla tavalla kuin puhtaina erillisinä komponent-

teina, joten fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tarkastelu olisi oleellista tehdä seok-

selle sen rakenneosien sijaan. Tietoa ei välttämättä ole saatavilla. Vaikeampi kysymys on, että 

milloin fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella aine ei ole enää merkitykselli-

nen, vaikka sitä voisi jossain vaiheessa esiintyä laitosalueen maaperässä ja pohjavedessä.  

 

Merkityksellisten vaarallisten aineiden tutkimista laitosalueelta voi hankaloittaa myös kohden-

netun analytiikan puuttuminen, mistä johtuen aineen esiintymistä laitosalueen maaperässä tai 

pohjavedessä ei pystytä todentamaan tai poissulkemaan.  

 

Wipak Oy:n Nastolan tehtaalla käytettävien merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnista-

miseksi tutustutaan ensin tuotantolaitoksen nykyiseen toimintaan, laitosalueen toimintahistori-
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aan ja käydään läpi mitä kemikaaleja laitosalueella esiintyy. Koska tuotantolaitos sijaitsee tär-

keällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, merkityksellisten vaarallisten aineiden 

valinta suoritetaan päästöriskien perusteella. Merkityksellisten aineiden valintaperusteena käy-

tetään pääasiassa aineen mahdollisuutta esiintyä laitosalueen maaperässä tai pohjavedessä. Tul-

kintaa, milloin aine vaikuttaa pohjaveden tai maaperän tilaan, ei tehdä johtuen käsitteen ’tila’ 

tulkinnanvaraisuudesta.   
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4 WIPAK OY 

Wipak Oy kuuluu teollisuutta ja kauppaa harjoittavan Wihuri-konsernin pakkausteollisuuden 

alaisuuteen. Wihuri Packaging Oy:n pakkausliiketoiminnasta vastaa kaksi toimijaa: WIPAK-

ryhmä, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Euroopassa ja Aasiassa, sekä Pohjois-Amerikassa toi-

miva WINPAK-ryhmä. Wihurin pakkausteollisuus on kasvanut 1960-luvun alkuvuosista mer-

kittäväksi toimijaksi alallaan. (Wihuri n.d.) 

 

Vuonna 2016 Wihuri Packaging Oy:n liikevaihto oli noin 1150 miljoonaa euroa ja pakkauste-

ollisuus työllisti yhteensä noin 4110 henkilöä. WIPAK-ryhmän osuus Wihurin pakkausteolli-

suuden liikevaihdosta oli noin 36,6 prosenttia, josta Wipak Oy:n liikevaihto kattoi 28,7 pro-

senttia. Wipak Oy:n alle kuuluvat Nastolan ja Valkeakosken tuotantolaitokset. Nastolan tehtaan 

vuotuinen tuotantokapasiteetti on 25 000 tonnia pakkaus- ja kalvotuotteita, ja tuotantolaitok-

sella työskentelee noin 400 henkilöä. (Wipak 2017.) 

 

 

4.1 Tuotantolaitoskuvaus 

Wipak Oy:n Nastolan tehdas valmistaa muovikalvoja elintarviketeollisuudelle sekä erikoispak-

kausmateriaaleja sairaalatarviketeollisuuden ja terveydenhuollon tarpeisiin. Laitoksella valmis-

tetaan myös tuotteiden painamisessa käytetyt painolaatat.  

 

Tuotannolliset toiminnot voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: ekstruusioon, jatkojalostuk-

seen ja leikkaukseen (kuva 8). Ekstruusiossa eli suulakepuristuksessa muoviraaka-aineet sula-

tetaan sylinterissä, jonka sisällä pyörii kierukkaruuvi. Muovigranulaatit ja mahdolliset lisäai-

neet sulavat sylinterissä paineen, kitkan ja kuumennusvastusten vaikutuksesta, jonka jälkeen 

sulanut muovimassa puristuu suuttimen kautta muotoiltavaksi. (Laukkarinen & Parkkonen 

2006, 37–38.) Ekstruusiovaiheen raaka-aineet rajoittuvat erilaatuisiin granulaattimaisiin poly-

meereihin ja lisäaineisiin. Kalvonvalmistuskoneilla ekstruudereista tulevat muovimassat puris-

tetaan puhalluskalvon valmistuksessa tai tasokalvon valmistuksessa monikerroskalvoiksi. Val-

miissa kalvossa voi olla useista eri muovilaaduista sulatettuja kerroksia, millä vaikutetaan kal-

von käyttöominaisuuksiin. 
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Kuva 8. Wipakin kalvotuotannon yksinkertaistettu kaavio. 

 

 

Jatkojalostukseen lukeutuu kalvon käsittely painamalla ja laminointi. Painossa kalvoon siirre-

tään kuvia flexopainokoneilla, joiden painolaatat valmistetaan tehdasrakennuksessa erillisissä 

tuotantotiloissa. Painolaattojen valmistuksessa painettava kuvio siirretään fotopolymeerilaa-

talle laserin avulla. Laseroinnin jälkeen painolaatta käsitellään UV-valolla, mikä valottaa laatan 

laseroidut kohdat. Lopuksi painolaatasta pestään pesurin avulla pois valottumaton osa. Pesurin 

pesuliuosta tislataan uudelleenkäyttöön suljetussa kierrossa painolaattojen valmistustiloissa.  

 

Muovikalvojen painaminen tapahtuu tehtaan tuotantotiloissa. Liuotinpohjaiset valmiit väripas-

tat sekoitetaan koneellisesti vernissan, teknisen värin ja ohentimen kanssa omalla osastollaan, 

nk. värikeittiössä. Ohentimena käytetään etanolin ja etyyliasetaatin seosta. Painokoneilla värin 

viskositeetti säädetään painoon soveltuvaksi automaattisen viskositeettimittauksen ja ohennin-

lisäyksen avulla. Ylijääneitä liuotinpohjaisia värejä voidaan kierrättää uusien painovärien se-

koittamisessa tai tislata värien sisältämän liuotinseoksen erottamiseksi. Tislettä hyödynnetään 

liuotinpesupaikoilla koneen osien sekä metallitynnyrien puhdistamisessa. Liuotinvapaat paino-

värit tilataan valmiina konsentroituina seoksina ja ne ohennetaan vedellä painoon soveltuvan 

viskositeetin saavuttamiseksi. Liuotinvapaiden värien vaihtoliuosjäte toimitetaan jätteenkäsit-

telyyn.  

 

Laminointiliimajäte

EKSTRUUSIO

JATKOJALOSTUS

PAINO
-väripainetut 
kalvot

LAMINOINTI
-liimalaminaatit
-coextruusiolaminaatit

PUHALLUS-
KALVON
VALMISTUS

TASOKALVON
VALMISTUS

Muovigranulaatit:
PA, PE, PP, PET, 
EVOH 

Liuotinpohjaiset
painovärit
Liuotinvapaat painovärit
Liuotinpohjaiset liimat
Liuotinvapaat liimat
Kovetin 
liuotinpohjaiselle 
liimalle
Kovetin liuotinvapaalle 
liimalle
Etyyliasetaatti
Etanoli

PITUUS-
LEIKKAUS

PUSSIN 
VALMISTUS

Painovärijätteen
tislaus

Painovärijäte
Ylijäämätisle

VOC-päästöt

WIPAK TUOTTEET

Prosesseissa
hyödyntämätön 
kalvo/pussijäte

Sähkö, 
kaukolämpö

Ylijäämäkalvo-
materiaalin

Prosesseissa
hyödyntämätön 
kalvojäte

Jätetisle
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Laminointi on prosessi, jossa kaksi kalvoa kiinnitetään toisiinsa liimaamalla tai lämpökäsittelyn 

avulla. Wipakilla on käytössään sekä liuotinpohjaisia että liuotinvapaita liimoja. Liuotinvapaat 

liimat valmistetaan sekoittamalla liimaan kovettajaa automaattisesti laminointikoneella, ja liu-

otinpohjaiset liimat sekoitetaan kovettajan ja etyyliasetaatin kanssa liimavarastossa ennen ko-

neelle siirtoa. 

 

Suoraan painon sekä laminoinnin jälkeen kalvo käsitellään kuumaöljylämmitteisessä kuivaus-

tunnelissa, jossa haituvat liuotinkaasut johdetaan laitoksen regeneratiiviselle termiselle poltto-

laitokselle. 

 

Valmiit muovikalvorullat leikataan asiakkaiden tarpeisiin soveltuvaan kokoon tai viimeistel-

lään pusseiksi. Muovin käyttötarkoituksesta riippuen kalvoa voidaan käsitellä myös eri järjes-

tyksessä kuin kuvassa 8.  

 

 

4.2 Historia 

Tuotantolaitos on rakennettu alun perin konkurssiin menneen sähköliikkeen tiloihin (Laukka-

rinen & Parkkonen 2006, 20). Muovikalvotuotanto on alkanut Nastolan tehtaalla joulukuussa 

1969. Alkuperäistä 3200 m2 tehdasrakennusta on laajennettu useaan kertaan eri vuosikymme-

ninä, ja rakennuksen pinta-ala on nykyisin noin 21400 m2. Tehtaan toimintoihin on kuulunut 

alusta alkaen muovikalvon tuotanto, painatus, laminointi, leikkaus, pussinvalmistus ja labora-

toriotoiminta. Toimistorakennuksen kaakkoispuolella on sijainnut alusta alkaen lämpökeskus, 

ja rakennuksen tehtaanpuoleisella sivulla on varastoitu maanalaisissa bunkkereissa koko toi-

mintahistorian aikana kevyttä polttoöljyä kolmessa 15–17 m3 säiliöissä. Kuumaöljyjärjestel-

mästä löytyy useita muutos- ja laajennuspiirroksia eri vuosikymmeniltä. Myös tehtaan tuotan-

tolaitteistoa on uusittu tai muutettu historian aikana useita kertoja. 

 

Tuotannon ensimmäisinä vuosina keskityttiin muovipaperin, polypropeenikalvon, polyeteeni-

kalvon ja nailonkalvon tuotantoon. Kertaluontoisena kokeiluna on ollut myös PVC-kalvon tuo-

tanto jauhemaisesta pulverista. (Laukkarinen & Parkkonen 2006, 44.) 70-luvun aikana tehtiin 

useita saneerauksia tuotantolaitteistoon tuotannon segmentoinnin yhteydessä ja kaksinkertais-

tettiin tuotannon kapasiteetti tehtaan ensimmäisillä laajennuksilla (Laukkarinen & Parkkonen 
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2006, 57). Tehdasrakennuksen viereen rakennettiin raaka-ainevarasto, korjaamorakennus, kaa-

rihalli, liuotinainevarasto sekä 300 m3 kevytöljysäiliö. Liuotinainevarastossa säilytettiin etyy-

liasetaattia sekä etanolia, joiden putkilinjat oli vedetty rakennusten välille putkisillalla. Kiin-

teistölle rakennettiin lisäksi rivitalo.  

 

1980–1990-luvuilla tehdasrakennusta laajennettiin edelleen, rakennettiin konttorirakennukseen 

lisäsiipi sekä neljä pressuhallia varastokäyttöön. Laajennusten alta purettiin alkuperäinen 300 

m3 öljysäiliö, jossa on varastoitu arkistosta löydettyjen muutossuunnitelmien perusteella myös 

raskasta polttoöljyä. Liuotinainevarastoa siirrettiin samalla lähemmäs kiinteistön rajaa. Alku-

peräinen raaka-ainevarasto purettiin radan viereltä, ja tilalle rakennettiin pressuhalli.  

 

2000-luvulla liuotinainevarasto siirrettiin nykyiselle paikalleen tehtaan laajennuksen yhtey-

dessä. Aiemmista sijainneista poiketen liuottimien kuljetus toteutettiin maanalaisen kanaalin 

kautta tehdasrakennukseen. Liuotinainevaraston ja toimistorakennuksen väliin rakennettiin re-

generatiivinen polttolaitos, minne ohjataan paino- ja laminointikoneilta tulevat liuotinhöyryt. 

Tislaamon rakentamisen yhteydessä liuotinainevarastoon lisättiin tisleelle säiliöt sekä maan-

alainen putkiyhteys polttolaitokselle. Polttolaitoksen yhteyteen asennettiin lisäksi VOC-kaasu-

jen polttoyksikkö takaamaan riittävä liuotinhöyryjen käsittelykapasiteetti. Kiinteistön alueelta 

purettiin entinen korjaamorakennus, joka oli ollut viimeisinä vuosinaan pääasiassa varastokäy-

tössä, sekä pressuhalli ja toimistorakennuksen lisäsiipi. Lisäksi rakennettiin ulkoverstas kiin-

teistön itäiselle rajalle, sekä vaarallisten aineiden varastointialue kiinteistön kaakkoiskulmaan. 

 

 

4.3 Ympäristöriskien arviointi 

Nastolan tehtaan ympäristöriskien arviointi on tehty vuoden 2015 ympäristöluvan (Dnro 

ESAVI/668/04.08/2010) lupamääräyksen 24 mukaisesti. Määräyksessä ympäristöriskitarkaste-

lun sisällölle annettiin vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan tarkastelun on sisällettävä vähin-

tään tunnetut ympäristöriskit, arvio riskien suuruudesta, suunnitelma mahdollisista toimista ris-

kien pienentämiseksi aikatauluineen sekä toimintasuunnitelma poikkeuksellisissa tilanteissa. 

Riskitarkastelu velvoitettiin lisäksi pidettäväksi ajantasaisena ja erityistä huomiota pyydettiin 

kiinnitettävän sammutusvesien käyttöön ja talteenottoon tulipalotilanteessa. 
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Ympäristöriskien arviointiraportissa (Kantosaari & Koskinen 2016) käsiteltyjä aiheita ovat tuo-

tantolaitoksen toiminta, kemikaalien käsittely, öljyjen käsittely, vaaralliset jätteet, ilmapäästöt, 

sade- ja sammutusvedet sekä tarkkailu ja varautuminen. Vaaran vakavuus (suuruus) ja vaarati-

lanteen todennäköisyys on arvioitu viisiportaisella asteikolla, ja riskiluku on muodostettu ker-

tomalla lukuarvot keskenään (taulukko 2). Riskiluvun perusteella riskit on jaettu merkitykset-

tömiin, siedettäviin, kohtalaisiin, merkittäviin ja erittäin merkittäviin riskeihin (taulukko 3).  

 

 

Taulukko 2. Riskiluvun muodostus (Kantosaari & Koskinen 2016). 

 

 

 

 

Taulukko 3. Riskiluokkien muodostus riskilukujen suuruuden perusteella (Kantosaari & Koskinen 2016). 

  

 

 

 

Tarkastelussa tunnistettiin 23 riskitapahtumaa, joista raportissa kuvailtiin kohtalaiseksi ja mer-

kittäväksi arvioidut tapahtumat. Erittäin merkittäviksi arvioituja riskejä ei katsottu löytyvän. 

Merkittäviin riskitapahtumiin kuului viisi vahinkotilannetta, joille ehdotetut parannustoimenpi-

teet esitettiin suoritettavaksi vuoden 2016 loppuun mennessä:  

 

 Maanalaisille liuotinaineputkille, jotka sijaitsevat tuotantorakennuksen ja liuotinaineva-

raston välillä, ehdotettiin kuntotarkastusta vuotoriskin vähentämiseksi.  

 Tisleputki, joka sijaitsee maan alla liuotinainevaraston ja polttolaitoksen välillä, esitet-

tiin poistettavaksi käytöstä tisleen polton lopettamisen ohella.  

Suuruus 

Todennäköisyys

1 Hyvin epätodennäköinen 1 2 3 4 5

2 Epätodennäköinen 2 4 6 8 10

3 Lievästi todennäköinen 3 6 9 12 15

4 Melko todennäköinen 4 8 12 16 20

5 Hyvin todennäköinen 5 10 15 20 25

1 Hyvin lievä 2 Lievä 3 Keskisuuri 4 Suuri 5 Vakava

Riskiluokka Riskiluku

Merkityksetön riski 1-2

Siedettävä riski 3-5

Kohtalainen riski 6-9

Merkittävä riski 10-15

Erittäin merkittävä riski 16-25
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 Inhimillisestä virheestä johtuvan vuototilanteen estämiseksi ehdotettiin tankkauspistoo-

lien paikallaolon varmistamista liuotinpesupaikoilla, sekä tarvittaessa ohjeistuksen li-

säämistä ja pistoolien uusimista. 

 Laboratoriojätteille ehdotettiin tehtäväksi lajitteluohje sekä jäteastiat erityyppisille rea-

gensseille eksotermisen reaktion mahdollisuuden poissulkemiseksi. 

 Sammutusjätevesien osalta ehdotettiin varastointikapasiteetin selvittämistä ja asfaltin 

kunnon tarkastamista vesien kerääntymisalueella alapihalla, sekä lisäallastustarpeen 

selvittämistä.  

 

Kohtalaisen riskin tapahtumissa tarkasteltiin liuotin- ja öljyrekan liikenneonnettomuutta, kemi-

kaalivuotoa tehdasrakennuksessa, kevytpolttoöljysäiliöiden vuotoriskiä, vaarallisen jätteen as-

tian rikkoutumista vuotosuojaamattomalla alueella, riittämättömästä hulevesien johtamisesta 

aiheutuvaa tulvimisriskiä vaarallisten aineiden alueelle ja tehdasrakennukseen, sekä kahta säi-

liötäytön yhdessä tapahtuvaa onnettomuustapahtumaa. Toinen säiliötäyttöön liittyvä onnetto-

muustilanne huomioi riskin kemikaalin pääsylle ympäristöön äkillisen liuotinvuodon yhtey-

dessä, kun säiliötäytön ajaksi suljettavan valuma-altaan venttiili on jäänyt auki. Vastaavasti toi-

nen tilanne käsitteli kevytpolttoöljysäiliöiden täytön aikana sattuvaa äkillistä vuototilannetta ja 

öljyn kulkeutumista viemäriin, kun hulevesikaivojen peittäminen on jäänyt tekemättä. Kohta-

laisen riskin tapahtumien parannustoimenpide-ehdotukset sisälsivät seuraavat kohdat:   

 

 Liuotinkuormien purkupaikat ehdotettiin tarkistettavaksi kemikaalilain ja ympäristön-

suojelulain vaatimuksien osalta. Lisäksi säiliöiden tarkastukset suositeltiin tehtäväksi 

etupainotteisesti.  

 Selvitettäviksi esitettiin myös öljykuormien purkualueiden ympäristöluvanmukai-

suus, kun vaarana on öljyn pääseminen hulevesiviemäriin. Lisäksi todettiin, että hu-

levesijärjestelyiden on oltava luvanmukaisia vuoden 2017 aikana. 

 Liuotinainevaraston säiliöntarkastusohjeen ja kemikaalien käsittelyyn liittyvien ohjei-

den esitettiin pidettäväksi ajan tasalla. 

 Kemikaalien turvalliseen kuljettamiseen ehdotettiin trukkikuskeille kohdistettava ja 

tarvittaessa pidettävä turvallisuusneuvonantajan koulutus.    

 Maanalaisten kevytpolttoöljysäiliöiden osalta esitettiin bunkkereihin kertyneen veden 

sekä ei-käytössä olevan säiliön poistaminen. Lisäksi muistutettiin säännöllisistä säi-

liötarkastuksista.  
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 Esitettiin varmistettavaksi, että tehtyjen kylmäkonehuoltojen yhteydessä on suoritettu 

myös vuototarkastukset.   

 Vaarallisten aineiden varastointialueen osalta ehdotettiin järjestettäväksi koulutus toi-

mintatavoista onnettomuustilanteessa.  

 Sadevesien tulvimisriskiä vaarallisten jätteiden varastoalueelle ehdotettiin selvitettä-

väksi.  

 

Laitosalueella on suunniteltu muutostöitä liittyen muun muassa hulevesijärjestelyihin, liuotin-

aineiden täyttöpaikkaan, vaarallisten aineiden alueelle sekä öljy- ja tislesäiliöihin. Osa muutos-

töistä poistavat aiemmassa riskienarvioinnissa tunnistettuja riskejä. Ne huomioidaan uudessa 

riskienarvioinnissa, jos ne ovat olleet uuden riskienarvioinnin tekovaiheessa (6/2017) suunnit-

teilla. Uudessa riskienarvioinnissa huomioidaan jäännösriskit, kun suunnitteilla olevat muutos-

työt sekä ehdotetut riskienhallintatoimenpiteet on tehty. Edellinen riskienarviointi toimii uuden 

riskienarvioinnin lähtötilanteena, jota velvoitetaan pidettävän ajantasaisena myös ympäristölu-

vassa. Kuten aiemmin on todettu, riskienarviointi on luonteeltaan jatkuvasti kehittyvää, mihin 

vaikuttaa arvioimiseen käytetty aika, tekniikka ja osallistujien oma kokemus. Mitä enemmän 

aikaa riskienarviointiin käytetään, sitä yksityiskohtaisemman analyysin on mahdollista saada 

aikaiseksi. Uuteen riskienarviointiin käytetään aikaa kemikaaleista aiheutuvien maaperään ja 

pohjavesiin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja hallintaan, jota hyödynnetään perustilasel-

vityksen tarvearvioinnin merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnistamisessa. 

 

 

4.4 Tuotantolaitoksen kemikaalit ympäristöluvan ja ympäristöriskien ar-

vioinnin perusteella 

Ympäristöluvassa sekä ympäristöriskiarvioinnissa on lueteltu tehdasalueen vaaraluokitellut ai-

neet (taulukko 4), jotka käydään läpi myös uutta riskienarviointia varten. Aiempien ympäristö-

lupien vaaralliset aineet käydään läpi myös siksi, että voidaan arvioida onko tuotantolaitoksella 

ollut aiemmin käytössään vaarallisia aineita, joita olisi voinut päästä laitosalueen maaperään tai 

pohjaveteen.  

 

Ympäristöriskien arvioinnissa on ilmoitettu voimassa olevaa ympäristölupaa tarkemmin tuo-

tantolaitoksella käytettyjä kemikaaleja, joten vertailun avulla selviää, mitä muutoksia kemikaa-

lien käytössä on voinut tapahtua ja mistä kemikaaleista aiheutuvat riskit on huomioitu tehdyssä 
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riskienarvioinnissa. Vuoden 2015 ympäristölupapäätöksessä on huomioitava, että ympäristölu-

pahakemus on tullut vireille 5.11.2010, ja listauksen erot voivat osittain selittyä muutoksilla 

tuotantolaitoksen toiminnassa tai kemikaalien käytössä. Mutta esimerkiksi lämmönsiirtoöljyn 

uupuminen ympäristöluvasta on todennäköisesti johtunut puutteellisesta listauksesta. 

 

 

Taulukko 4. Ilmoitetut kemikaalit ympäristöluvassa (2015) ja ympäristöriskien arvioinnissa (Kantosaari & Kos-

kinen 2016). Muutokset on korostettu harmaalla pohjalla. Edellisessä ympäristöluvassa (2003) listatut aineet ovat 

kursivoidut. 

  

 

 

Käyttötarkoitus Aineen nimi               

(Ympäristölupa 2015)

Aineen nimi 

(Ympäristöriskienarviointi)

Hitsaus Asetyleeni Asetyleeni

Hitsaus, laboratorio Happi Happi

Laboratoriokäyttö Vety Vety

Laminointiliima Laminointiliimat Liuotinpohjainen liima

Liuotinvapaa liima

Metyylietyyliketoni Kovetin liuotinpohjaiselle liimalle

Kovetin liuotinvapaalle liimalle

Liuotin Tisle Tisle

Lämmitys Maakaasu Maakaasu

Lämmönsiirto Lämmönsiirtoöljy (kuumaöljy)

Osien pesuaine Pesulipeä Pesulipeä

Pesulipeäliuos

Painovärit

(sis. kemikaaleja:) (sis. kemikaaleja:)

Etoksipropyyliasetaatti Etoksipropyyliasetaatti

Isopropanoli Isopropanoli

N-propyyliasetaatti N-propyyliasetaatti

2-Dimetyyliaminoetanoli 2-Dimetyyliaminoetanoli

Propyleeniglykoli Propyleeniglykoli

Etanoli

Etyyliasetaatti

Painovärin hidastin Etoksipropanoli Etoksipropanoli

Metoksibutanoli Metoksibutanoli

Painovärin ja 

laminointiliiman liuotin

Etyyliasetaatti Etyyliasetaatti

Painovärin liuotin Etanoli Etanoli

Painovärin ohennin Isopropyyliasetaatti

N-propanol

Arcosolv

Telanpesuaine Natriumkarbonaatti

Trukit, kuumennus Nestekaasu Nestekaasu

Trukit, lämmitys (varalla) Kevyt polttoöljy Kevyt polttoöljy

Trukkien polttoaine Diesel

- Painovärijäte Painovärijäte

- Laminointiliimajäte Laminointiliimajäte

Laminointiliiman kovetin

Painoväri
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Taulukon 4 mukaisesti vuoden 2016 ympäristöriskien arvioinnin kemikaalitaulukkoon on li-

sätty lämmönsiirtoöljy ja trukkien polttoaineena käytetty dieselöljy. Laminointiliima sekä lii-

man kovettaja on eroteltu tarkemmin liuotinpohjaisiin ja liuotinvapaisiin aineisiin ympäristö-

riskien arvioinnissa. Sen sijaan painovärin ohentimet, joiksi on ilmoitettu isopropyylilasetaatti, 

n-propanol ja Arcosolv, sekä telanpesuaineeksi ilmoitettu natriumkarbonaatti, on listattu vain 

ympäristöluvan taulukossa. 

 

Kokonaisuudessaan 2015 ympäristöluvan ja 2016 ympäristöriskien arvioinnin alkuperäisissä 

taulukoissa on molemmissa 21 kemikaalia, jotka taulukossa 4 on ryhmitelty niiden käyttötar-

koituksen mukaan. Alkuperäiset taulukoinnit on tehty kemikaalin nimen mukaan, ja niissä on 

ilmoitettu myös käyttövaraston suuruus (kg), vuotuinen käyttömäärä (kg/a), käyttötarkoitus ja 

vaaraluokat. Ympäristöriskien arvioinnissa on lisäksi sanallinen kuvailu aineen käyttöriskeistä, 

joita ovat: palo, räjähdys, maaperän ja pohjaveden pilaantuminen, terveys sekä voimakkaasti 

syövyttävä.  

 

Vertaillessa voimassa olevaa ympäristölupaa korvattuun ympäristölupapäätökseen, vuoden 

2015 ympäristöluvan kemikaalitaulukkoa oli tarkennettu hieman edellisestä, 6.5.2003 anne-

tusta ympäristölupapäätöksestä (YLO/lup/31/03), johon liittyvä hakemus oli tullut vireille 

9.12.2002. Painovärien osalta uuteen lupaan on sisällytetty luettelo painovärien sisältämistä ke-

mikaaleista. Osien pesuaineena vanhassa luvassa on ilmoitettu kahdenlaista pesulipeää, joista 

toinen on nestemäinen. Lisäksi vuoden 2003 ympäristölupaan oli ilmoitettu telanpesuaineeksi 

”pesuaine stripper”, joka vanhoja käyttöturvallisuustiedotteita tutkimalla osoittautui Algol Che-

micals Oy:n puhdistusaineeksi, joka sisälsi metyleenikloridia (DCM), muurahaishappoa ja am-

moniakkiliuosta. Aine ei ole ollut enää käytössä uuden ympäristölupahakemuksen jättämisen 

hetkellä, ja käytöstä ei ole syytä epäillä aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pilaantumisen 

vaaraa.   

 

 

4.5 Pohjaveden ja maaperän ympäristötekniset laatututkimukset 

Wipakin ympäristöluvassa on todettu, että alueen pohjavesi on laatuluokiteltu vuonna 1966 

tehdyssä selvityksessä erinomaiseksi juoma- ja talousvedeksi. Wipak on tehnyt vuosittaista 

pohjavesitarkkailua kiinteistön kahdesta kaivosta vuodesta 2003 lähtien ja hulevesien vuosit-

taista tarkkailua vuodesta 2010. Kiinteistön kaivovesinäytteet on todettu vuosittain puhtaaksi 
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määritettyjen mineraaliöljyn ja haihtuvien hiilivetyjen (MTBE, TAME, BTEX ja TVOC) osalta 

ja pitoisuudet ovat olleet tutkittujen yhdisteiden osalta alle laboratorion määritysrajojen. Poik-

keuksena on vuonna 2003 tehty havainto pihakaivon 0,2 mg/l öljypitoisuudesta, johon saattoi 

tutkimusraportin mukaan vaikuttaa kaivon käyttämättömyys sekä näytteen otossa suoritettu vä-

häinen esipumppaus kaivon tilavuuteen nähden. Hulevesinäytteestä on todettu mineraaliöljypi-

toisuuksia vuosina 2013, 2014 ja 2016. Mineraaliöljyt edustivat suurimmalta osalta raskaita 

öljyhiilivetyjakeita (C21–C40) ja olivat pitoisuuksiltaan 0,09–0,49 mg/l. Mineraaliöljyjen sum-

mapitoisuuksien perusteella hulevesinäytteet saattoivat sisältää myös keskitisleitä (C10–C21), 

mutta niiden osuus jäi alle määritysrajojen erikseen analysoitaessa. Hulevesinäytteet on muina 

vuosina todettu puhtaiksi tutkittujen yhdisteiden osalta.  

 

Kiinteistöllä on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus vuonna 2004 neljästä eri näytepis-

teestä. Maaperänäytteet otettiin nykyisen öljysäiliöbunkkerin ja uuden liuotinvaraston lähetty-

viltä, poistetun 300 m3 öljysäiliön kohdalta, vanhan ongelmajätevaraston läheisyydestä sekä 

tuotantolaitoksen eteläpuoliselta piha-alueelta, joka sijaitsee lähellä nykyistä vaarallisten ainei-

den varastointialuetta. Lisäksi pihakaivosta analysoitiin mineraaliöljyt. Kaikki tutkimuspis-

teistä tehdyt analyysitulokset todettiin olevan selvästi alle SAMASE-ohjearvojen, eikä kiinteis-

töllä katsottu olevan maaperän kunnostustarvetta. Maanäytepisteiden mineraaliöljypitoisuudet 

todettiin olevan <10 mg/kg, 12 mg/kg, 150 mg/kg ja 190 mg/kg, joista alin pitoisuus edusti 

poistetun öljysäiliön paikkaa. Tästä näytteestä määritettiin myös haihtuvien hiilivetyjen osuudet 

(MTBE, TAME, bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit ja TVOC), jotka olivat alle la-

boratorion määritysrajojen. Maaperätutkimusten yhteydessä otetusta kiinteistön pihakaivon ve-

sinäytteestä ei todettu mineraaliöljypitoisuuksia.  
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5 RISKIENARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN POHJAVEDEN SUOJE-

LEMISEKSI 

Pohjavesialueiden tila luokitellaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti määrällisen ja 

kemiallisen tilan perusteella hyvää tai huonoon. Luokittelu määräytyy sen mukaisesti, kumpi 

ominaisuus pohjavesialueella on heikompi. (VNa 1040/2006, 14 §.) Pohjavesialueen kemialli-

sen tilan arvioinnissa huomioidaan 43 pilaavan aineen pitoisuutta, mitkä toimivat ympäristö-

laatunormeina arvioinnissa.  Pilaavien aineiden pitoisuudet todetaan pohjavesimuodostuman 

seurantapaikoista, ja niiden vaikutusta arvioidaan pohjavesimuodostumassa, pohjaveden käyt-

tämistä juomavetenä sekä vaikutusta pintavesiin ja maaekosysteemiin. Tässä diplomityössä ei 

suoriteta asetuksen mukaista pohjaveden kemiallisen tilan arviointia mahdollisten kemikaali-

päästöjen seurauksena. Pohjavesiin kohdistuvia vaaroja arvioidaan päästöriskien kautta, eli tar-

kastellaan laitoksella käytettävien kemikaalien mahdollisuutta päästä maaperään ja pohjave-

teen. Lisäksi huomioidaan tuotantolaitoksen aiempi toiminta ja paikannetaan alueet, joissa voi 

jo esiintyä haitallisia aineita. 

  

Tunnistamisessa hyödynnetään aiempia ympäristöteknisiä tutkimuksia, historiatietoja sekä teh-

tyä ympäristöriskianalyysia. Riskienarviointi tehdään HAZSCAN-menetelmällä, jota tarkenne-

taan kemikaaleista aiheutuvien maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskien löytämiseksi. Me-

netelmä dokumentoidaan niin, että ympäristöriskien arviointia päivitettäessä tiedetään millä pe-

rusteilla edelliset riskiluvut on määritetty ja mitä asioita riskienarvioinnissa on käyty läpi. 

Koska ympäristöriskien arvioinnissa tunnistetaan kemikaalien käytöstä aiheutuvia maaperän ja 

pohjaveden pilaantumiseen liittyviä riskejä, jää polttolaitoksen toimintaan liittyvät ilmanpääs-

töriskit käsittelemättä. Tulipalo käsitellään sammutusjätevesien muodostumisen kautta varsi-

naisesta riskienarvioinnista erillään. Tulipalon varalle tuotantolaitokselle on tehty pelastus-

suunnitelma, sammutussuunnitelma ja räjähdysvaarallisten tilojen ATEX-luokitus.   

 

Perustilaselvitystä varten valitaan tuotantolaitoksella käytettävistä vaarallisista aineista merki-

tykselliset vaaralliset aineet, joita voi esiintyä tehdasalueen maaperässä tai pohjavedessä laitok-

sen toiminnan aikana riskiperusteisesti.  
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5.1 Riskienarviointimenettelyt 

HAZSCAN-menetelmässä tuotantolaitoksesta tehdään aktiviteetti- ja prosessimalli (A&P-

malli), jota käytetään apuna kemikaalien käytöstä aiheutuvien riskien tunnistamisessa. Wipak 

Oy Nastolan tehtaan A&P-malli on koottu 13 osiosta, joiden avulla tuotantolaitoksen toimintaa 

ja varautumisia pyritään kuvaamaan (liite 1). Tuotantoon liittyvien koneiden lisäksi päälait-

teiksi on mukaan luettu raaka-aineiden ja muiden aineiden varastoja, sekä aineiden siirtoon liit-

tyviä rakenteita, kuten putkistoja ja lastausalueita. Toiminta-osiossa kuvataan henkilökunnan 

toimintaa, joihin liittyy raaka-aineiden tai muiden aineiden käyttöä. Raaka-aineiksi luetaan 

kaikki materiaalit, jotka voivat sitoutua valmiiseen tuotteeseen. Muut aineet ovat tuotteeseen 

sitoutumattomia tuotannon ja laitoksen toiminnan mahdollistavia aineita, joita ovat muun mu-

assa polttonesteet, pesu- ja voiteluaineet, kylmäaineet ja laboratoriokemikaalit. Hyödykkeiksi 

tässä A&P-mallissa luetaan aineet, joiden toimitukseen liittyy kiinteitä suoraan laitokseen yh-

teydessä olevia rakenteita. Käytettäviä hyödykkeitä ovat sähkö, kaukolämpö, maakaasu ja ve-

sijohtovesi. Laitoksesta pois lähteviä aineita ovat ilmapäästöt, tuotteet ja jätteet. Ilmapäästöjä 

syntyy orgaanisten liuottimien käytöstä, joista vapautuu VOC-kaasuja haja- ja satunnaispääs-

töinä. Maakaasun poltossa vapautuu lisäksi hiilidioksidia ja typen oksideja. Kevyen polttoöljyn 

käytöstä varapolttoaineena syntyy mainittujen ilmapäästöjen ohella rikkidioksidia sekä hiuk-

kaspäästöjä. Jätevesiksi luetaan saniteettivesien lisäksi hulevesiviemäriin johdettavat vedet, 

joita ovat sadevedet ja kalvo-osaston jäähdytysvesi. Tuotannon kalvo- ja pussijätteitä ovat ma-

teriaalit, joita ei rouhita uudelleen käyttöön tuotteiden valmistuksessa. Vaarallisia jätteitä ovat 

painoväri- ja liimajätteet, erityyppiset jäteöljyt, tislaamoiden jätteet sekä ylimääräinen tisle, 

joka on aikaisemmin voitu hyödyntää energiana polttolaitoksella. Lisäksi tuotantolaitoksella 

muodostuu tavanomaisia ja hyödynnettäviä jätteitä sekä muita vaarallisia jätteitä, kuten loiste-

putkia, aerosoleja ja akkuja. Tuotannossa syntyy useita erilaisia tuotteita riippuen käytettävistä 

muoviseoksista ja niiden yhdistelmistä, joten koko tuotanto on sisällytetty kategorioihin: kal-

vot, paperit ja pussit.   

 

Turvajärjestelmiin on listattu rakenteet, valvonta- ja hälytysjärjestelmät, joilla voidaan nopeut-

taa vaaratilanteeseen reagoimista tai vähentää vahinkoja onnettomuustilanteessa. Prosessin hal-

linta on jaettu ohjaukseen, käyttöön ja kunnossapitoon. Ohjauksessa on listattu tuotannossa 

käytettäviä ohjaus- ja hallintajärjestelmiä, käyttö-kohtaan on lueteltu henkilökunnan toimintoja, 
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jotka lisäävät laatua tai turvallisuutta prosesseissa. Kunnossapitoon on listattu säännölliset tark-

kailut, korjaukset ja palvelut, joilla varmistetaan, että prosessi toimii suunnitellulla tavalla ja 

vaatimusten mukaisesti. 

 

Merkittävimmät erot aikaisemmassa riskienarvioinnissa tehtyyn aktiviteetti- ja prosessimalliin 

tulevat turvajärjestelmien ja päälaitteiden laajennetusta listauksesta. ”Prosessi, kemia” -osioon 

kuvaillaan ainoastaan kemikaalien käytöstä aiheutuvat kemialliset reaktiot, jotka huomioidaan 

riskien tunnistamisessa. Muut osiossa luetellut toiminnot siirretään henkilökunnan toimintaa 

kuvaavaan osioon tai päälaitteisiin. Malliin voisi tunnistaa myös prosesseissa tapahtuvat ainei-

den kemialliset ja fysikaaliset muutokset kuten muovin sulatus, lämpötilan ja paineen muutok-

set, liiman kuivuminen, lämmönsiirtoöljyn viskositeetin muutokset, VOC-kaasujen hapettumi-

nen ja niin edelleen.  Listaus vaatii vielä tarkempaa ja kokonaisvaltaisempaa prosessien tunte-

musta, ja voisi soveltua hyvin HAZOP-menetelmällä tehtävän komponenttitasoisen riskientun-

nistamisen valmisteluiksi. Tämä aktiviteetti- ja prosessimalli on kuitenkin rakennettu paikanta-

maan vaarallisten aineiden sijaintia ja kulkua tuotantolaitoksen alueella päälaitetasolla, ja tar-

kempaa riskienarviointia laitekokonaisuuksien fysikaaliselle ja kemialliselle kestävyydelle ei 

tehdä, joten niiden listaaminen ei ole tarkoituksenmukaista.  Tässä A&P-mallissa pyritään ar-

vioimaan olemassa olevien turvajärjestelmien riittävyyttä vaaratilanteiden estämisessä sekä va-

hinkojen vähentämisessä onnettomuustilanteessa. 

 

Uuteen malliin on lueteltu ulkoisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuotantolaitoksen toimin-

taan. Ulkoisiksi tekijöiksi on listattu rankkasateet, jotka ovat aiemmin aiheuttaneet tulvimista 

hulevesiviemärin purkupäässä, ukonilma sähkökatkosten vuoksi, ulkopuolisten ihmisten pääsy 

tehdasalueelle sekä vuodenaikojen vaihtelut. Aiemmassa mallissa on myös huomioitu rankka-

sateet kohdassa, jossa kuvaillaan tehdasaluetta ja sen ympäristöä. Ympäristöä kuvaava kohta 

on jätetty pois uudesta aktiviteetti- ja prosessimallista, sillä mallin avulla tunnistetaan kemikaa-

lien varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvia maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskejä pääs-

tötilanteessa, ja esimerkiksi tuotantolaitoksen sijainti tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella 

huomioidaan vaaratilanteiden seurausten arvioinnissa. Jos HAZSCAN tehdään esimerkiksi tuo-

tantolaitoksen alueella olevalle varastosäiliöalueelle, on alueen ympäristön kuvaus järkevää 

tehdä tarkoin, jotta on mahdollista tunnistaa ulkopuolelta säiliöalueelle kohdistuvia vaaroja. 
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5.2 Riskikriteerit 

Riskien merkitystä arvioidaan luokittelemalla riskit neljään eri tasoon riskimatriisin avulla (liite 

2). Arvioinnissa huomioidaan se, että mikäli riskiä ei ole mahdollista poistaa, sitä on mahdol-

lista aina pienentää riskienhallintakustannuksia nostamalla. Pienimpäänkin riskitasoon kuulu-

vien tapahtumien seurausta tai todennäköisyyttä kannattaa pienentää, mikäli parannustoimen-

piteiden kustannusten katsotaan olevan vähäisiä suhteessa resursseihin, joita tarvitaan aiheutu-

neen vahingon korjaamiseen. Riskin merkityksen suurentuessa seuraukset vakavoituvat ja ris-

kin hyväksyttävyys vähenee.  

 

Riskin merkityksen arvioinnissa käytetty riskimatriisi on sovellettu VTT:n tutkijoiden, 

Malménin ja Wessbergin (n.d.), esimerkkiriskimatriisista, jossa on otettu huomioon seuraukset 

ympäristölle ja ihmisille. Lähteenä käytettävässä matriisissa on arvioitu ympäristövahingon 

suuruus helposti hoidettavista vahingoista pysyviin tai pitkäaikaisiin ympäristövahinkoihin. Ih-

misille koituvat seuraukset on esimerkissä luokiteltu sairauspoissaolojen ja kuolonuhrien mää-

rän perusteella. Esimerkkiriskimatriisissa käytetyt riskitasot soveltuvat arvottamaan pohjave-

siin kohdistuvien riskien suuruutta ja siedettävyyttä, joten riskitasojen kuvauksia käytetään toi-

mintaohjeina riskin pienentämiselle tai poistamiselle myös tässä riskienarvioinnissa.  

 

Riskitaso neljä (IV) edustaa pienintä riskiä, jota tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää seu-

raavien laitoksessa suoritettavien muiden toimenpiteiden yhteydessä. Kolmannen (III) tason 

riskien vähentämiseen liittyvät toimenpiteet tulee aloittaa nopeammalla ja täsmällisemmällä ai-

kataululla, esimerkiksi seuraavan budjetointijakson aikana. Riskitasoon kaksi (II) kuuluvat ris-

kit edellyttävät välittömiä toimenpiteitä, ja suurimman (I) tason riskien havaitsemista seuraa 

toiminnan pysäyttäminen, kunnes riskit on pienennetty hyväksyttävälle tasolle. Jokaiseen ris-

kitasoon sisältyy vaihtoehtoinen mahdollisuus riskin poistamisesta kokonaan. (Malmén & 

Wessberg n.d.) 

 

Riskitasot sijoitetaan matriisiin vertailemalla tapahtuman seurauksia niiden todennäköisyyk-

siin. Esimerkiksi lievän kemikaalipäästön kohdalla harkitaan, mitä vaikutuksia tapahtuman il-

menemisellä useita kertoja vuodessa voi olla ja onko sen esiintyminen valitulla tiheydellä hy-

väksyttävää. Jos lievän kemikaalipäästön esiintyminen useita kertoja vuodessa ei ole hyväksyt-
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tävää, määritellään riskin käsittely kiireellisemmäksi. Seurausten ja todennäköisyyksien mat-

riisiin riskiluokituksella päätetään ensisijaisesti suhtautumisesta riskin olemassaoloon, sekä toi-

mintaohjeesta sen vähentämisen suhteen.     

 

 

5.2.1 Vaaratilanteiden seurausten luokitus 

Seuraukset luokitellaan riskienhallinnan toimintaympäristön ja riskianalyysin tarpeiden mukai-

sesti. Kemikaalien varastoinnista ja käytöstä aiheutuva ei-toivottu seuraus pohjavesille on poh-

javeden pilaantuminen. Seurausten vakavuutta voi arvioida esimerkiksi luokittelemalla pohja-

vesialueen pilaantumisen laajuus tai kemikaalipäästön vaikutus pohjaveden laadulle ja sen ta-

lousvesikäytölle. Tässä riskienarvioinnissa vakavimmaksi seuraukseksi on määritetty pohjave-

den pilaantuminen tehdasalueella, joka sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeimmäksi luoki-

tellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pilaantumiselle on asetettu ehdoksi, että vaaralliseksi 

luokiteltua tuotantolaitoksella käytettävää kemikaalia pääsee pohjaveden virtaussyvyydelle 

saakka. Mahdollisen pohjaveden pilaantumisen oletetaan tapahtuvan pääasiassa välillisesti 

maaperän pilaantumisen kautta, joten pohjaveden pilaantuminen aiheuttaa aina kyseisen maa-

alueen pilaantumisen. Kemikaalipäästön suuruutta ja merkitystä on päästön kulkeutuvuuden 

lisäksi arvioitu päästön leviämispinta-alan mukaan sekä vaadittavien korjaus- ja puhdistustoi-

menpiteiden laajuutta arvioimalla. Erittäin suuren luokan onnettomuudet, jotka pilaisivat tär-

keän pohjavesialueen veden, ovat kestämättömiä myös tuotantolaitoksen toiminnan jatkuvuu-

den kannalta. Suurin mahdollinen päästö ja siihen viittaavat riskitasot on siksi määritetty pie-

nemmän pilaantumisen tunnistamiseksi.  

 

 

5.2.2 Vaaratilanteiden ilmenemistodennäköisyydet 

Vaaratilanteiden seurausten lisäksi arvioidaan niiden ilmenemistodennäköisyyksiä, jotta voi-

daan kohdistaa riskienhallintatoimenpiteiden resurssit realistisimpiin ei-toivottuihin tapahtu-

miin. Todennäköisyysasteikolla myös painoarvotetaan tapahtumat, joita halutaan analysoida 

riskienarvioinnissa. Esimerkiksi tunnistettaessa ja analysoidessa suuronnettomuuksia, todennä-

köisyysluokat ”voi tapahtua useammin kuin kerran vuodessa” tai ”voi tapahtua useammin kuin 

kerran viidessä vuodessa”, eivät vastaa todellisuutta, vaan tapahtuman ilmeneminen on realis-

tisempaa arvioida tuhansissa tai kymmenissä tuhansissa vuosissa (Malmén & Wessberg n.d.). 
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Tässä riskienarvioinnissa todennäköisyydet on jaettu viiteen luokkaan. Tuotantolaitoksella on 

käytetty kemikaaleja jo yli 40 vuotta, ja kemikaaleihin liittyviä päästöjä ei ole tapahtunut kuu-

kausittain, ellei huomioida erittäin pienimuotoisia läikkymisiä tuotantolaitoksen lattialle. Täl-

laisia yksittäisiä päästöjä ei voida pitää merkittävinä arvioitaessa pohjavesiin kohdistuvia ris-

kejä, sillä esimerkiksi liuottimien osalta nopea haihtuminen estää kemikaalin kulkeutumisen 

maaperään saakka. Pienimuotoiset värin läikkymiset näkyvät nopeasti lattian tahriintumisena 

ja kohtia, joissa läikkymistä tapahtuu enemmän, suojataan uusittavalla suojamateriaalilla. Toi-

saalta pienimuotoistenkin yksittäisten päästöjen kohdistuessa jatkuvasti samalle alueelle voi ai-

heuttaa rakenteiden vaurioitumista ja siten maaperän ja pohjaveden pilaantumista pitkällä aika-

välillä. Vähitellen tapahtuvien päästöjen arviointi on hankalampaa, koska pilaantuminen voi 

tapahtua esimerkiksi 10 tai 20 vuoden jälkeen. Todennäköisimmiksi tapahtumiksi on luokiteltu 

useammin kuin kerran vuodessa tapahtuneet tapahtumat sekä jo tapahtuneet, sillä niiden ilmen-

tyminen voi kertoa niiden esiintymistodennäköisyydestä. Esimerkiksi ylitäytönestimen huono 

toiminta voi ilmetä joka täyttötilanteessa, vaikka ylitäyttöä ei tapahdu niin usein, sillä ylitäyttöä 

valvotaan täyttötilanteessa myös tarkkailemalla säiliön pinnankorkeutta. Kaikkia, tapahtuneita-

kaan, vaaratilanteita ei silti voi täysin systemaattisesti luokitella todennäköisimpään luokkaan. 

Hankauksen seurauksena tapahtuva liimaletkun rikkoutuminen, ei voi tapahtua useita kertoja 

vuodessa letkun ollessa viimeksi vaihdettu noin viisi vuotta aiemmin. Tässä tapauksessa toden-

näköisyys on ennemminkin ”voi tapahtua kerran kymmenessä vuodessa”. Epätodennäköisim-

miksi tapahtumiksi luokitellaan tässä riskienarvioinnissa tapahtumat, joita ei katsota voivan il-

metä jokaisen tuotantolaitoksen historian aikana, mutta voi tapahtua tai on tapahtunut vastaa-

valla tuotantolaitoksella tai samalla teollisuuden alalla. Todennäköisyysluokkien asettaminen 

perustuu tässä diplomityössä loogiseen päättelyyn, sillä kattavia tilastoja onnettomuuksista ja 

läheltäpititilanteista ei ole käytettävissä etenkään pienimuotoisten tapahtumien osalta. Vaaroja 

ei voida myöskään jättää huomioimatta sillä perusteella, ettei niistä ole aiheutunut tähän men-

nessä vahinkoa. Riskienhallinta on luonteeltaan varautumista ei-toivottuihin vahinkoa aiheut-

taviin tapahtumiin, joten todennäköisyysluokittelu toimii toisena tekijänä riskien suuruuden ar-

vioinnissa yhdessä vahinkotapahtuman seurausluokittelun kanssa.  

 

Todennäköisyysluokkia voidaan vertailla niitä kuvaavien esiintymistiheyksien perusteella. Kun 

tapahtuman arvioidaan ilmenevän useammin kuin kerran vuodessa, on sen esiintymistiheys täl-

löin vähintään kaksi kertaa vuodessa tai useammin (kuva 9). Kymmenen vuoden tarkastelujak-

solla tapahtuma esiintyisi vähintään 20 kertaa. Lukumääriä on mahdollista käyttää myös ole-

massa olevien riskien kustannusten teoreettiseen arvioimiseen, jos onnettomuustapahtuman 
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kustannuksia verrataan esimerkiksi kymmenen vuoden aikana riskin poistamisen kustannuk-

siin.   

 

 

 

Kuva 9.  Tapahtuman esiintymistiheyden määrä 10 ja 100 vuoden tarkastelujaksolla, jos tapahtuma esiintyy vä-

hintään sen todennäköisyyden mukaisesti. 

 

 

5.3 Vaarojen analysointi 

Aktiviteetti- ja prosessimallista tunnistetut vaaratilanteet listataan taulukkoon tarkempaa ana-

lysointia varten (liite 3). HAZSCAN-analyysitaulukkoon kuvaillaan tyypillisesti vaaraa aiheut-

tava tilanne, aiheutuvat seuraukset, luokitus, nykyinen varautuminen kommentteineen sekä toi-

menpide-ehdotukset. Vaarojen analyysitaulukkoa on muokattu tässä riskienarvioinnissa käytet-

täväksi yhdessä riskimatriisin kanssa. Päätarkoitus on tunnistaa aineita, joihin liittyy maaperään 

ja pohjaveteen kohdistuvia päästöriskejä, ja jotka voivat siten kuulua merkityksellisiin vaaral-

lisiin aineisiin.  

 

Vaaratilanteen analysoiminen aloitetaan tilanteen mahdollisimman täsmällisellä kuvauksella. 

Esimerkkinä voidaan tarkastella liuotinainevuotoa varastosäiliön täyttötilanteessa varaston si-

sätiloihin. Pohjaveden pilaantumisriskin suuruus riippuu tässä vaiheessa vielä monesta teki-

jästä, kuten kemikaalivuodon syystä ja pääsymahdollisuudesta pohjaveden virtaussyvyydelle 

saakka. Mahdolliseksi syyksi tunnistetaan ylitäytönestimen toimimattomuus, mistä johtuen liu-

otintäyttö ei pysähdy ja liuotin tulvii varastoon säiliön huohotusputken kautta. Kemikaalipääs-

tön ei katsota voivan kulkeutua suurimmassakaan ylivuodossa liuotinainevaraston ulkopuolelle 

johtuen kemikaalin käsittelyn varotoimenpiteistä ja varaston suojarakenteista, joten kulkeutu-

Useammin kuin 

kerran vuodessa

Useammin kuin 

kerran viidessä 

vuodessa

Kerran 

kymmenessä 

vuodessa

Laitoksen eliniän 

aikana

Teollisuuden alalla 

jollain laitoksella 

10 vuoden 

ajanjaksolla ≥ 20 ≥ 4 1 < 1 << 1

100 vuoden 

ajanjaksolla ≥  200 ≥ 40 10 ±1 < 1 

Todennäköisyys kasvaa

Esiintymistiheys vähenee
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minen päättyy liuotinainevaraston lattiaan. Tässä kohtaa arvioidaan riskimatriisin avulla kemi-

kaalipäästön suuruutta. Erittäin lievän kemikaalipäästön kriteereiksi on annettu helposti hoidet-

tavat pienet korjaus- tai puhdistustoimenpiteet ja ympäristövahingon mahdollisuus on poissul-

jettu. Astetta vakavampi, lievä kemikaalipäästö, sisältää jo lievän maaperän tai pohjaveden pi-

laantumisriskin. Seurausluokkaa arvioitaessa on huomioitava mitä varotoimenpiteitä on käy-

tössä estämään vakavinta mahdollista kemikaalipäästöä, jotta voidaan arvioida todellista pääs-

tön suuruutta.  

 

Seurausluokan arvioinnin voi tehdä pois sulkemalla epätodennäköisimmät seuraukset. Liu-

otinainesäiliön pinnan korkeutta tarkkaillaan täyttövaiheessa. Säiliötäytön aikana paikalla ovat 

säiliöauton kuljettaja sekä vuorotyönjohtaja, joka vastaa liuotinkuorman vastaanotosta. Liu-

otinainevarastoon on näköyhteys täytön aikana ja nimetyt täyttöyhteet sijaitsevat näkyvällä pai-

kalla varaston etuoven molemmin puolin. Jos säiliö pääsisi täyttymään pinnankorkeuden tark-

kailun laiminlyönnin ja ylitäytönestimen toimimattomuuden johdosta, ylitäyttyminen todennä-

köisesti huomattaisiin nopeasti. Säiliöauton säiliö on lisäksi lokeroitu, joten useamman säiliö-

lokeron tyhjentäminen jo täyteen säiliöön edellyttää vakavaa tai tarkoituksellista laiminlyöntiä. 

Varaston pohjan ja reunojen pinnoitus on uusittu edellisenä vuonna, ja ne pidättävät >11 m3 

liuotinainetta, joten maaperän tai pohjaveden pilaantumista ei voi tapahtua tavanomaisen käy-

tön mukanaan tuomalla riskillä. Käytännössä yli tulvinut määrä voisi olla suurimmillaan satoja 

litroja. Seurauksen suuruus katsotaan olevan erittäin lievä (A), puhdistustoimenpiteet arvioi-

daan vähäisiksi eikä tapahtuma sisällä ympäristövahingon mahdollisuutta.  

 

Tapahtuman todennäköisyyttä arvioidaan sen mukaan, kuinka useasti vaaratilanteella on mah-

dollisuus olla läsnä. Ylitäytönestimessä voi olla vikaa joka täyttökerralla vaikka ylitäyttöä ei 

tapahtuisikaan, sillä pinnankorkeutta valvotaan kuitenkin manuaalisesti täytön yhteydessä. Yli-

täytönestimen toimimattomuus sekä inhimillinen virhe voisi tapahtua useammin kuin kerran 

vuodessa, ja koska säiliön ylitäyttöä on tapahtunut laitoksen historian aikana, katsotaan tapah-

tuman olevan erittäin todennäköinen. Varaston sisätiloihin tapahtuva liuotinainevuoto kuuluu 

riskimatriisin mukaan riskiluokkaan III, jonka käsittelyssä on toimintaohjeena ryhtyä toimen-

piteisiin riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi kohtuulliseksi katsotun ajan kuluessa, kuten 

seuraavan budjetointijakson aikana.  
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Riskien analyysilomakkeelle on lisätty sarake suunnitelluille muutostöille, joilla on vaikutusta 

tapahtuman seuraukseen tai todennäköisyyteen ja siten riskitasoon. Muutostöiden ohella huo-

mioidaan mahdolliset parannustoimenpide-ehdotukset ennen jäännösriskien arvioimista, mikä 

tehdään samoilla perusteilla kuin varsinainen riskienarviointi. Jäännösriskienarvioinnilla tar-

kastellaan erityisesti sitä, miten suunnitellut muutostyö ja parannustoimenpiteet vaikuttavat tä-

män hetkiseen riskitasoon. Riskienhallinta viedään loppuun niin, että tarkennetaan riskitasojen 

mukaista muutos- ja parannustoimenpiteiden aikataulua, jotta riskienhallintatyö saadaan käy-

tännön tasolle. Lisäksi on hyvä nimetä tehtäville muutoksille ja selvitystöille vastuuhenkilöt.  

 

 

5.4 Sammutusjätevesimäärät 

Tulipalon sammutuksessa käytetystä sammutusvedestä osa haihtuu ja osa imeytyy irtaimistoon 

tai rakenteisiin. Jäljelle jäävästä osuudesta muodostuu sammutusjätevesiä, jotka sisältävät pa-

lamisessa muodostuvia ja paloalueelta sammutusvesiin sekoittuvia haitallisia aineita. (Palo-

poski et al. 2005, 11.) Sammutusjätevesiin liittyy maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski, 

minkä vuoksi niiden hallinnalle ja talteenotolle on tärkeää tehdä oma suunnitelmansa. Sammu-

tusjätevesien hallintaa ei käsitelty riskien analyysitaulukossa niihin liittyvien lisäselvitystöiden 

vuoksi, joihin lukeutuu ainakin tulipalossa muodostuvien sammutusjätevesien määrän, tilapäi-

sen varastointikapasiteetin riittävyyden sekä vesien kulkeutumisen arviointi sammutusalueilta. 

Diplomityöhön käytettävissä olevien resurssien vuoksi sammutusjätevesien hallinnan tutkimi-

nen rajoittuu määrän arvioimiseen ja hulevesikapasiteetin riittävyyden arvioimiseen sammutus-

jätevesien talteenotossa.   

 

Tulipalotilanteessa toimintaohjeena on palokunnan suorittama hulevesiviemärin lähtöputken 

tulppaaminen, jonka jälkeen sammutusjätevedet alkavat kerääntymään hulevesiviemäriin. Hu-

levesiviemärin tilavuudeksi on arvioitu 200 m3, mitä pidetään lähtökohtaisesti myös sammu-

tusjätevesien tilapäisen varastointikapasiteetin suuruutena. Tulipalotilanteen toimintaohjeena 

on hulevesiviemäriin kerääntyvien vesien talteenotto imuautoilla, joka lisää hieman sammutus-

jätevesien varastointikapasiteettia. Tuotantolaitoksella ei ole käytössään omia imuautoja, ja nii-

den tulo riippuu päivystystilanteesta, joten talteenotossa huomioidaan vain kiinteistön oman 

hulevesiverkoston kapasiteetti.  
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Sammutusjätevesien määrän arviointi suoritetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen (Heikkinen, 

e-mail 20.10.2017) ohjeen mukaisesti, jotta arvio olisi tehty viranomaisten suosittelemalla ta-

valla. Ohjeessa on menetelmä automaattisella sammutuslaitteistolla varusteltujen tilojen sam-

mutusvesien arviointiin. Laskentaa varten tarvitaan tiedot kohteen sprinkleriluokasta, sitä vas-

taavasta pienimmästä vesivuontiheydestä sekä mitoitusalasta.  

 

Vesivuontiheys lasketaan sprinkleriryhmälle niin, että jaetaan sprinkleriryhmän aiheuttama vir-

taama (l/min) ryhmän kattamalla pinta-alalla (m2). Vesivuontiheys kuvaa siis minuutin aikana 

sprinklereistä suihkuavan veden määrää neliömetrin alueelle. Mitoitusala tarkoittaa suurinta 

pinta-alaa, jossa sprinklereitä oletetaan laukeavan tulipalotilanteessa. (SFS-EN 12845 + AC: 

2015, 10–11.) 

 

Sprinkleriluokka määräytyy kohteen käyttötarkoituksen ja palokuorman mukaan (SFS-EN 

12845 + AC: 2015, 24–28 ). Suurin osa Wipakin tuotannon ja varastojen alueista on luokiteltu 

sprinkleriluokkiin HHP1 ja HHS3, joissa vesivuontiheydet ovat 7,5 mm/min ja mitoitusalat 260 

m2. Osa alueista on luokiteltu sprinkleriluokkaan OH3, jossa pienin sallittu vesivuontiheys on 

5 mm/min ja mitoitusala 216 m2. Sammutusvesien laskentaa varten käytetään aluetta, jossa mi-

toitusperusteella muodostuu eniten sammutusvesiä. Tarkastelussa olennaista ei ole alueen si-

jainti, vaan kiinteistön alueella muodostuvien sammutusvesien määrä. Laskentaan valitaan jä-

teaseman alue, jossa sprinkleriluokka on HHS3, vesivuontiheys 12,5 mm/min ja mitoitusala 

260 m2. Sammutusvesimäärä [m3] lasketaan seuraavalla yhtälöllä: 

 

𝑉𝑆𝑉 =  �̇�𝐴𝑆𝑡𝑆    (1) 

   

missä �̇� on vesivuontiheys [mm/min], 𝐴𝑆 on mitoitusala [m2] ja 𝑡𝑆 on sprinkleriluokkaa vas-

taava vähimmäistoiminta-aika, joka HHP- ja HHS-luokissa on 90 minuuttia (SFS-EN 12845 + 

AC: 2015, 35). Mitoituksen mukaiseksi sammutusvesimääräksi muodostuu noin 290 m3, josta 

arvioidaan sammutusjätevesien määrä. Paloposki et al. (2005, 42) esittävät selvityksessään 

Wieneken (1997) tekemän yhteenvedon sammutusveden määrän arvioinnille, jonka perustana 

ovat Hampurin palokunnan vuosina 1987–1988 analysoimat 312 teollisuuspaloa ja Schweitze-

rin (1991) analysoimat 132 tulopaloa. Sammutusjätevesien osuudeksi Wieneke (1997) on suo-

sitellut arvioitavaksi puolet sammutusvesien määrästä, jolloin voidaan käyttää yhtälöä: 

 

𝑉𝑆𝐽𝑉 = 𝑏𝑉𝑆𝑉     (2) 
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missä verrannollisuuskertoimen 𝑏 arvo on 0,5. (Paloposki et al. 2005, 47–48.) Myös Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen (Heikkinen, e-mail 20.10.2017) ohjeessa suositellaan käytettäväksi 

samaa laskentaperiaatetta. Sammutusjätevesien määräksi arvioidaan noin 150 m3, kun tulipalo 

rajoittuu yhdelle palo-osastolle ja sen oletetaan sammuvan sprinklerisammutuksena.  

 

Muodostuvat sammutusjätevesimäärät mahtuvat hulevesiviemäriin, jos tarkastellaan ainoas-

taan tilavuuksia. Tarkastelu tulisi seuraavaksi kohdistaa viemärin rakenteisiin ja sammutusjä-

tevesien kerääntymiseen hulevesiverkostoon alueittain, jotta voidaan arvioida esiintyykö jos-

sain tilanteessa hulevesiviemärin tulvimisriskiä. Huomioitava asia on myös sadevesien muo-

dostumismäärä sammutushetkellä, mikä vaikuttaa hulevesiverkoston täyttymisnopeuteen tuli-

palotilanteessa.  
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6 MERKITYKSELLISTEN VAARALLISTEN AINEIDEN TUNNISTA-

MINEN 

Tuotantolaitoksella käytetään useita satoja vaaralliseksi luokiteltuja aineita tai ainesosia, mutta 

suurimman osan käyttömäärä tai -tapa poissulkee niiden mahdollisuuden kulkeutua ympäris-

töön. Merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnistamisessa huomioidaan vaarallisen aineen 

päästöriski ennen riskienhallintatoimenpiteitä, joita ovat riskien analyysilomakkeeseen kirjatut 

suunnitellut muutostyöt sekä parannustoimenpide-ehdotukset. Koska merkityksellisiä vaaralli-

sia aineita voivat olla myös tuotantoalueen maaperässä ja pohjavedessä tällä hetkellä esiintyvät 

vaaralliset aineet, huomioidaan myös aikaisemmat ympäristötekniset tutkimukset merkityksel-

listen vaarallisten aineiden tunnistamisessa. Tuotantolaitoksen alueelle suunnitellut muutostyöt 

ja parannustoimenpiteet, jotka vaikuttavat päästöriskien hallintaan, ovat kuitenkin dokumentoi-

tavia asioita mahdolliseen perustilaselvitykseen, joten ne kartoitetaan riskienarvioinnin yhtey-

dessä. 

 

 

6.1 Tiedonhaku kemikaalien ominaisuuksista 

Riskien analyysilomakkeessa on tunnistettu 17 vaarallista ainetta, jotka jaetaan selkeyttämisen 

vuoksi viiteen erikseen tarkasteltavaan ryhmään: liuotinaineet, öljyt, painovärit, pesuainekemi-

kaalit ja liimat. Aineryhmistä tarkastellaan vaarallisten aineiden päästöriskien lisäksi niiden 

ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa aineen merkityksellisyyteen. Ympäristöhallinnon perus-

tilaselvitystä koskevassa ohjeessa (Tuomi et al. 2014, 21) on esitetty, että fysikaalis-kemialli-

sista ominaisuuksista tulisi listata olomuoto (kiinteä, nestemäinen, kaasu), nesteiden tiheys ja 

viskositeetti, liukoisuus veteen, pidättyminen maa-ainekseen ja pysyvyys esimerkiksi puoliin-

tumisaikana tarkasteltavassa ympäristössä. Tarvittaessa tulisi tarkastella aineiden haitallisuutta 

eliöille tai muuntumista muiksi haitallisiksi aineiksi.  

 

Etsiessä tietoja aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista, sekä niiden ympäristö-

vaikutuksista, on hankaluutena vertailukelpoisen tiedon, sekä kattavan ja luotettavan tietoläh-

teen löytyminen. Ainekohtaiset käyttöturvallisuustiedotteet perustuvat valmistajan, maahan-

tuojan tai jatkokäyttäjän ilmoittamiin tietoihin sekä testauksiin, joihin vaikuttaa kyseisen aineen 

sisältämien kemikaalien pitoisuus ja puhtaus. Vanhemmissa käyttöturvallisuustiedotteissa, 

jotka koskevat aiemmin käytössä olleita aineita, on rajattu määrä testaustietoa nähtävillä, tai 

arviot voivat olla sanallisia. Seosten osalta aineiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia 
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sekä ympäristövaikutuksia on voitu ilmoittaa yhdisteen sisältämien yksittäisten kemikaalien 

osalta, mikä ei välttämättä edusta aineen ominaisuuksia seoksena. Vertailukelpoisuuteen vai-

kuttaa lisäksi eri testausmenetelmien käyttäminen ja tulosten ilmoittaminen eri yksiköissä.  

 

Puhtaiden kemikaalien osalta tietoa aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista on 

löydettävissä esimerkiksi kansainvälisistä kemikaalikorteista (International Chemical Safety 

Cards, ICSCs). Kemikaalikortit löytyvät kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International La-

bour Organization) kemikaalikorttitietokannasta. Tietoja kemikaaleista on saatavilla myös Na-

tional Center for Biotechnology Information (NCBI) ylläpitämästä PubChem hausta. Lisäksi 

Suomen ympäristökeskuksen sivuilta löydettävä kemikaalien ympäristötietorekisteri sisältää 

kemikaalikohtaista tietoa kemikaalien ympäristövaikutusten kannalta tärkeimmistä ominai-

suuksista. 

 

Euroopan kemikaaliviraston (European Chemicals Agency, ECHA) sivustolta löytyy tieto-

kanta, johon on koottu tietoa noin 120 000 kemikaalista, mutta tiedot koskevat pääasiassa ke-

mikaalien luokittelua. Sivuston Substance Information -tietokorteissa on esitetty kemikaalien 

harmonisoidun luokittelun ohella lisäluokittelu, joka perustuu valmistajan, maahantuojan tai 

jatkokäyttäjän ilmoituksiin. Luokittelut perustuvat aineen vaaraa aiheuttaviin ominaisuuksiin, 

mutta sivustolta ei tarkistettujen kemikaalien osalta löytynyt luokittelun perusteluina käytettyjä 

viitearvoja. 

 

 

6.1.1 Liuotinaineet 

Liuottimiin kuuluvia aineita ovat etanoli, etyyliasetaatti, tisle, ylijäämätisle ja jätetisle. Etyy-

liasetaatti ja etanoli kuuluvat orgaanisiin liuottimiin, joista tarkemmin etyyliasetaatti luetaan 

estereihin ja etanoli alkoholeihin. Etanoli ja etyyliasetaatti ovat tuotannon pääliuotinaineet, joita 

käytetään pääasiassa painovärien ja liimojen ohentamiseen. Pääliuotinaineita löytyy myös tis-

leestä, joka sisältää lisäksi painovärien sisältämiä liuotinaineita. Tislettä käytetään tuotantolai-

toksella pääasiassa painon osien pesuun sekä tyhjien tynnyreiden puhdistamiseen värijäämistä. 

Ylijäämätisle on käytännössä puhdasta tislettä, jolle ei ole ollut riittävästi käyttöä puhdistusai-

neena. Jätetisle on puhdistukseen käytettyä liuotinaineseosta, joka sisältää myös seokseen 

liuenneita värijäämiä. Jätetisleen uudelleentislaukselle ei ole tarvetta, sillä tisleen tuotannosta 

ei ole pulaa. 
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Vuototilanteessa orgaanisen liuottimen liikkumiseen ympäristössä vaikuttaa useita fysikaalisia 

ja kemiallisia toimintoja, joiden yhteydessä liuotin voi sitoutua ilmaan, veteen tai maaperään 

sekä muuttua ympäristölle vähemmän vaaralliseksi aineeksi. Maaperään joutuneen liuottimen 

haihtumisnopeuteen vaikuttaa liuottimen höyrynpaine, vesiliukoisuus ja maaperän ominaisuu-

det, kuten kosteuspitoisuus, ilmavuus, lämpötila, adsorptio sekä maaperän diffuusio-ominai-

suudet. Orgaanisten liuottimien merkittävimpiä ominaisuuksia on vesiliukoisuus, mutta veteen 

liuenneen liuottimen kulkeutumisnopeutta maaperässä voi hidastaa adsorptio-desorptio -pro-

sessi maaperän kiintoaineksen kanssa. Liuotinaineen biohajoamista puolestaan edesauttaa, mi-

käli liuotin on samankaltainen luontaisesti esiintyvien orgaanisten aineiden kanssa, jolloin liu-

otinaineen hiili on jo valmiiksi mikrobien hyödynnettävässä muodossa. Biohajoamisen toden-

näköisyys kasvaa liuottimen vesiliukoisuuden kasvaessa, mutta kokonaisuudessaan on vaikea 

tehdä yleistyksiä liuotinaineen biohajoavuuden nopeudesta tai määrästä maaperässä. Biohajoa-

minen on riippuvainen myös liuottimen pitoisuudesta, adsorption kaltaisista kilpailevista pro-

sesseista, jotka voivat muuttaa aineen biosaatavuutta, mikrobipopulaation monimuotoisuudesta 

ja määrästä, sekä maaperän lukuisista ominaisuuksista, kuten kosteuspitoisuudesta, lämpöti-

lasta ja hapetus-pelkistys -potentiaalista.  (Roy 2001, 1151–1153.) 

 

Biohajoavuutta arvioidaan yleisesti puoliintumisajoilla, jotka voidaan laskea ensimmäisen ker-

taluvun kineettisten mallien avulla. Ensimmäisen kertaluvun perusteella laskettua biohajoa-

mista oletetaan tapahtuvan, kun organismien määrä ei lisäänny alueella. Roy (2001) kirjoittaa 

tutkimuksesta, jossa Howard et al. (1991) on määrittänyt liuottimille puoliintumisaikoja maa-

perässä, vedessä ja ilmassa. Maaperässä olevien liuotinaineiden pääasiallinen vähentymissyy 

voi olla aineiden biohajoaminen, mutta kokonaisuudessaan puoliintumisaika ilmaisee liuotti-

men yleisen pysyvyyden huomioiden eri hajoamistavat. Biohajoavuuden todettiin olevan no-

pein käytössä oleva hajoamisprosessi jo valmiiksi biologisesti aktiivisessa maaperässä, mikä ei 

välttämättä vastaa teollisuusalueella tapahtuvaa maanalaisen putkiston äkillistä vuototilannetta. 

Tutkimuksen perusteella liuotinaineista alkoholit, ketonit, o-kresolit, etyyliasetaatti ja pyridiini 

hajoavat nopeasti, mikäli hajoaminen määritellään niin, että puoliintumisaika on enimmillään 

kymmenen päivää. Monet bentseenijohdannaiset, osa klooratuista ja fluoratuista hiilivedyistä 

sekä klooratuista alifaattisista hiilivedyistä voivat olla suhteellisen pysyviä maaperässä. (Roy 

2001, 1160–1161; viitattu Howard et al. 1991.) 

 

Etyyliasetaatin ja etanolin osalta myös käyttöturvallisuustiedotteissa on todettu aineiden olevan 

helposti biologisesti hajoavia. Taulukossa 5 on tehty vertailu valikoitujen ominaisuuksien 
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osalta, mitä kahden eri valmistajan etyyliasetaatin käyttöturvallisuustiedotteissa on ilmoitettu 

vuonna 2002, 2007, 2010 ja 2012.  Etyyliasetaatin pitoisuudet vaikuttavat samankaltaisilta, 

mutta eroavaisuuksia on esimerkiksi arvioissa aineiden vesiliukoisuuden osalta. 

 

 

Taulukko 5. Etyyliasetaatille ilmoitettuja fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia eri vuosina kahden valmista-

jan käyttöturvallisuustiedotteissa.  

 

 

 

 

PubChemin yhteenvedosta löytyy eri tietokannoista tai tutkimuksista poimittuja liukoisuusar-

voja ja yhtä lailla lähteestä riippuen liukoisuuden tulkinta vaihtelee, mutta esimerkiksi kansain-

välisen kemikaalikortin  mukaan etyyliasetaatin vesiliukoisuus arvioidaan huonoksi (Internati-

onal Labour Organization, online-tietokanta  25.10.2017). Vanhemmissa käyttöturvatiedot-

teissa olevien puutteiden ja tulkinnallisten arvioiden perusteella niitä ei voida pitää luotettavina 

tiedonlähteinä edes yksittäisten kemikaalien osalta, joten myöhemmin tarkasteltavien aiemmin 

käytössä olleiden seosten osalta löytyy toivottavasti muitakin tiedonlähteitä. Tarkastelluista 

käyttöturvallisuustiedotteista biohajoavuudelle ainoa numeerinen arvo löytyy vasta vuoden 

2012 käyttöturvallisuustiedotteesta, jossa etyyliasetaatin hajoamismääräksi on ilmoitettu 79 

prosenttia 20 päivän kuluessa mittaustavan ollessa modifioitu biologinen hapenkulutus.  

 

Column1 Valmistaja A Valmistaja B Valmistaja B2 Valmistaja A3

Vuosi 2002 2007 2010 2012

Pitoisuus min. 99,5 p-% 99,5 % min. > 99 % < 99,5 %

Haihtumisnopeus - 4,2 (n-butyyliasetaatti = 1.0) 4,2 (n-butyyliasetaatti = 1.0) 0,4

Höyrynpaine 10 kPa (20 °C) 

Erittäin haihtuva

9,7 kPa (20 °C) 9,7 kPa (20 °C) 9,8 kPa (+25 °C)

Höyryntiheys - 3 (ilma =  1.0) 3 (ilma =  1.0) 900,3 kg/m
3 

(+20 °C)

Suhteellinen tiheys 0,902 kg/l 0,902 kg/l

Vesiliukoisuus Liukenee 

erittäin hyvin

Osittain liukeneva Osittain liukeneva 80 000 mg/l

Jakautumiskerroin: 

n-oktanoli/vesi

log Pow = 0,73 → ei kertyvä 0,66 0,66 0,68 (25 °C)

Viskositeetti - 0,51 cSt  (20 °C) 0,51 cSt  (20 °C) 0,45 mPas, 20 °C

Biologinen 

hajoavuus

Helposti 

biologisesti hajoava

Helposti 

biologisesti hajoava

Helposti 

biologisesti hajoava

79 %, 20 d (Mod. BOD). 

Helposti biologisesti hajoava.

Biokertyvyys log Pow = 0,73 → ei kertyvä Biokertyminen on 

epätodennäköistä

Biokertyminen on 

epätodennäköistä

BCF 30 Guldid (3d) 

Log Kow 0,68 (+25 °C)

Kulkeutuvuus Haihtuu helposti

Liikkuvuus maaperässä Tuote haihtuu helposti Tietoja ei ole käytettävissä

PBT- ja vPvB-arvioinnin 

tulokset

- Tämän aineen ei katsota olevan 

pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen 

(PBT). Tämän aineen ei katsota 

olevan erittäin pysyvä ja erittäin 

kertyvä (vPvB)

PNEC maaperä 0,24 mg/kg märkäpaino
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Suomen ympäristökeskuksen kemikaalien ympäristötietorekisteristä löytyy Howard et al. 

(1991) tekemän tutkimuksen arvot koskien etyyliasetaatin ja etanolin, sekä etanolin denaturoin-

tiaineina käytettyjen asetonin, metyylietyyliketonin ja metyyli-isobutyyliketonin puoliintumis-

aikoja eri ympäristöissä (taulukko 6). Puoliintumisaikojen perusteella aineita voi pitää melko 

nopeasti biohajoavina, ja siten niiden voisi tulkita lukeutuvan aineisiin, jotka eivät vaikuta kiin-

teistön maaperän tai pohjaveden tilaan. Mutta koska tarkempaa ympäristövaikutusten arviointia 

erisuuruisille päästöille tai niiden kulkeutumiselle maaperässä ja pohjavedessä ei suoriteta, ar-

vioidaan tuotantolaitoksen pääliuotinaineiden (etanoli ja etyyliasetaatti) sekä etanolin denatu-

rointiaineiden kuuluvan merkityksellisiin vaarallisiin aineisiin päästöriskien perusteella.      

 

 

Taulukko 6. Liuottimien puoliintumisaikoja (Suomen ympäristökeskus, online-tietokanta 25.10.2017; viitattu 

Howard et al. 1991). 

 

 

 

 

Tisleen varastointiin ja käyttöön liittyy myös päästöriskejä, eikä ainetta voi ominaisuuksiensa 

vuoksi sulkea pois merkityksellisten vaarallisten aineiden joukosta. Tisle koostuu suurimmalta 

osalta pääliuotinaineista, mutta joukossa on esimerkiksi painovärin hidastimena käytettyä etok-

sipropanolia sekä painovärien sisältämiä muita liuotinaineita. Ulkopuolisessa laboratoriossa 

analysoidusta liuotinnäytteestä on todettu myös halogenoitujen liuotinaineiden pitoisuuksia. 

Tunnistetuilla halogenoiduilla liuotinaineilla on huomattavasti pidemmät puoliintumisajat 

aiemmin mainittuihin haihtuviin hiilivetyihin verrattuna (taulukko 7). Lisäksi trikloorieteeni 

sekä tetrakloorieteeni on luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi aineiksi, joten halogenoidut hiili-

vedyt on hyvä huomioida ympäristöteknisissä tutkimuksissa ainakin näiden kahden aineen 

osalta. Ympäristötutkimuksissa tisleeseen kohdistettavia muita aineita voisivat olla pääliuotin-

aineet, etoksipropanoli, propanoli, propyyliasetaatti, metyyli-isobutyyliketoni, ja asetoni. Vali-

koidut aineet on tunnistettu tisleestä myös ulkopuolisen laboratorion sekä tehtaan oman labo-

ratorion eri tutkimuksissa (liite 4).  

Liuotin CAS-nro Puoliintumisaika 

maaperässä 

Puoliintumisaika 

pohjavedessä 

Etyyliasetaatti 141-78-6 1 d - 7 d 2 d - 14 d 

Etanoli 64-17-5 2,6 h - 24 h 13 h - 52 h

Asetoni 67-64-1 1 d - 7 d 2 d - 14 d 

Metyylietyyliketoni 78-93-3 1 d - 7 d 2 d - 14 d 

Metyyli-isobutyyliketoni 108-10-1 1 d - 7 d 2 d - 14 d 
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Taulukko 7. Halogenoitujen hiilivetyjen puoliintumisaikoja, myrkyllisyysarvot kalalle ja vesikirpulle sekä ympä-

ristölle vaarallisen aineen vaaraluokitus. (Suomen ympäristökeskus, online-tietokanta 25.10.2017; viitattu Howard 

et al. 1991; Könemann 1979; Buccafusco et al. 1981; LeBlanc 1980; Canton & Adema 1978; USEPA 1984; Bro-

derius & Kahl 1985; Shubat et al. 1982; Alexander et al. 1978; Heitmuller et al. 1981.) 

  

 

 

 

6.1.2  Öljyhiilivedyt 

Tuotantolaitoksen päästöriskit öljyjen osalta liittyvät kevytpolttoöljyyn, jota käytetään maakaa-

sun varapolttoaineena, dieseliin trukkien polttonesteenä, sekä lämmönsiirtoöljyyn (kuumaöljy).  

 

Tuotantolaitoksen kiinteistöllä on ollut koko toimintahistorian aikana käytössä maanalaiset ke-

vytöljysäiliöt sekä muita öljysäiliöitä. Kiinteistön alueelta puretun maanpäällisen 300 m3 öl-

jysäiliön läheisyydestä todettiin vuoden 2004 pilaantuneisuustutkimuksissa kohonneita öljyhii-

livetyjen pitoisuuksia, jotka olivat kunnostustarvetta edellyttävien raja-arvojen alapuolella. Ke-

vyt polttoöljy tulkitaan merkitykselliseksi vaaralliseksi aineeksi, koska öljyhiilivetyjen pitoi-

suuksia on todettu alueelta, jossa ainetta on aiemmin varastoitu. Perusteluina ovat myös maa-

perää pilaavat ominaisuudet ja päästöriskit, jotka liittyvät säiliön täyttötilanteeseen sekä nykyi-

siin varastointiolosuhteisiin. Kevyt polttoöljy sisältää 50–100 % polttoöljyä nro 2 ja 0–50 % 

polttoöljyä nro 4, ja koostuu pääasiassa haarautumattomista C16–C19 alkaaneista (Työterveys-

laitos  2015a). Aine on luokiteltu lisäluokituksella ’myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia hait-

tavaikutuksia’. Diesel luokitellaan merkitykselliseksi vaaralliseksi aineeksi pääasiassa sen maa-

perää pilaavien ominaisuuksien perusteella. Tuotantolaitoksen kaksi dieselöljysäiliötä, yhteis-

tilavuudeltaan noin 3 m3, sijaitsevat vaarallisten aineiden varastointialueella, jossa on tiivisas-

faltti ja öljynerotuskaivo. Tällä hetkellä alueen hulevedenkäsittely ja erotuskaivojen purku on 

pohjavesialueelle, joten vähittäin tapahtuvan pilaantumisen mahdollisuus voi olla esimerkiksi 

sateiden huuhtoumien yhteydessä. Dieselöljy on maaöljytuotteiden ja lisäaineiden seos, joka 

koostuu pääasiassa C9–C25 hiilivedyistä. (Työterveyslaitos 2015b).  

 

Liuotin CAS-nro Puoliintumisaika 

maaperässä 

Puoliintumisaika 

pohjavedessä 

Mitattu pitoisuus 

tisleessä 

Välitön 

myrkyllisyys 

kalalle,

LC50 (96 h)

Välitön 

myrkyllisyys 

vesikirpulle,

LC50 (48 h)

Ympäristölle vaarallisen 

aineen vaaraluokitus

Trikloorietyleeni 

(TCE)

79-01-6 180 d - 360 d 321 d - 1653 d 120 mg/l 41 - 45 mg/l 18 - 65 mg/l H412: Haitallista vesieliöille, 

pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Tetrakloorietyleeni 

(PER/PERC)

127-18-4 180 d - 360 d 360 d - 720 d 6,8 mg/l 5 - 24 mg/l 7 - 18 mg/l H411: Myrkyllistä vesieliöille, 

pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Dikloorimetaani 

(DCM)

75-09-2 7 d - 28 d 14 d - 56 d 1,4 mg/l 193 - 330 mg/l 220 mg/l -
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Lämmönsiirtoöljy eli kuumaöljy on pitkälle jalostettua mineraaliöljyä, joka koostuu pääasiassa 

C20–C50 hiilivedyistä. Valmistaja (Shell 2011, 7) on ilmoittanut öljyn kinemaattiseksi visko-

siteetiksi 25 mm2/s (40 °C), mikä on huomattavasti korkeampi kuin kevyellä polttoöljyllä (< 

7,5 mm2/s, 40 °C). Öljyn viskositeetti kuitenkin alenee lämpötilan noustessa. Parafiinisten, naf-

teenisten ja aromaattisten C15, C20 ja C50 -hiilivetyjen vesiliukoisuuden arvioidaan olevan 

välillä <0,001–0,6 mg/l (American Petroleum Institute 2001, 14–15; viitattu: United States En-

vironmental Protection Agency). Myös valmistajan arvioinnin mukaan öljy on huonosti veteen 

liukeneva seos, joka maaperään joutuessaan imeytyy maarakeisiin eikä kulkeudu (Shell 2011, 

9). Puhdasta lämmönsiirtoöljyä ei ole luokiteltu CLP-asetuksen kriteerein ympäristölle vaaral-

liseksi aineeksi. Valmistaja kuitenkin huomauttaa, että käytetty öljy voi sisältää käytön aikana 

kertyneitä vaarallisia epäpuhtauksia, joiden määrä on käytöstä riippuvainen. Kuumaöljy luetaan 

merkitykselliseksi vaaralliseksi aineeksi sen päästöriskien perusteella, jotka liittyvät kuumaöl-

jyn maanalaisiin varastointi- ja siirtolaitteitteisiin. Lisäksi mahdollisessa vuototilanteessa kuu-

maöljyn elinkaari tuotantolaitoksen lämmönsiirtoaineena voi olla loppupäässä, jolloin öljy voi 

sisältää myös helpommin veteen liukenevia tai maaperässä kulkeutuvia hajoamistuotteita. 

 

Arkistotietojen perusteella voi olettaa, että suuressa 300 m3 öljysäiliössä on varastoitu 80-lu-

vulla myös raskasta polttoöljyä. Perusteina ovat suunnitelmat öljysäiliön muuttamisesta ras-

kasöljysäiliöksi sekä kuumaöljykattiloiden muuttamisesta raskasöljykäyttöisiksi. Vuoden 2004 

pilaantuneisuustutkimuksissa todettiin öljyhiilivetyjen summapitoisuuksia suuren öljysäiliön 

alueelta. Koska öljyhiilivetyjakeiden osuuksia ei määritetty pilaantuneisuustutkimuksissa, voi-

vat todetut pitoisuudet edustaa myös raskaita jakeita. Täysin samalta alueelta ei ole mahdollista 

ottaa uutta näytettä, koska alue on jäänyt tuotantorakennuksen laajennusten alle. Raskasta polt-

toöljyä ei kuitenkaan tulkita merkitykselliseksi vaaralliseksi aineeksi, sillä aiemmin todetut öl-

jyhiilivetyjen summapitoisuudet olivat alle puhdistusrajojen, eikä aineen määrä tuotantolaitok-

sen ympäristössä voi lisääntyä, koska sitä ei ole enää käytössä.  

 

 

6.1.3 Painovärit 

Painovärit luetaan merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi niiden käyttöhistorian vuoksi. Tuo-

tantolaitoksen lattia on ollut päällystetty tehtaan perustamisesta lähtien, mutta tarkempaa tietoa 

pinnoitteen laadusta ei ole löytynyt. Uusi epoksipinnoite on tehty tuotannon ja varastojen sisä-

tilojen alueelle osin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Lattiapäällyste on uusittu esimer-
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kiksi tuotannon koneiden vaihdon yhteydessä. Rakenteita ei ole analysoitu tarkemmin mahdol-

listen kemikaalipäästöjen pois sulkemiseksi, joten riski painovärien sisältämien kemikaalien 

esiintymisestä voi olla etenkin painokoneiden alueella lattiarakenteissa. Painovärien käytössä 

ei ole tiedossa suuria vahinkotilanteita, vaan painovärien mahdollinen kulkeutuminen maape-

rään on voinut tapahtua vähittäin etenevän pilaantumisen seurauksena. Tuotantolaitoksen his-

torian aikana käytettyjen painovärien koostumusta ja siten vaaraominaisuuksia on hankala sel-

vittää jälkikäteen, sillä tietoa käytetyistä painoväreistä on saatavilla vasta 2000-luvun alkuvuo-

silta inventaariotiedoista. Inventaariotietoja sekä painovärikohtaisia käyttöturvallisuustiedot-

teita hyödynnetään saatavilla olevana tietona painovärien sisältämien vaarallisten aineiden lis-

taamisessa. Painovärit merkityksellisenä vaarallisena aineena tarkoittaa useita satoja koostu-

mukseltaan erilaisia seoksia, joita on käytetty tuotantohistorian aikana vaihtelevia määriä. Näin 

ollen tarkempi arviointi listattujen vaarallisten aineiden määrästä ja osuuksista seoksissa jälki-

käteen hankala selvittää ja tuotettu tieto perustuisi paljon oletuksiin.  

 

Painovärien sisältämät haihtuvat liuotinaineet hyödynnetään tisleenä, joten osa painovärien ke-

mikaaleista on jo mukana maaperästä ja pohjavedestä analysoitavien kemikaalien joukossa. 

Painovärit sisältävät myös useita ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja (taulukko 

8). Luokitteluun on merkitty myös, milloin kyse on ollut CLP-asetuksen mukaisesta harmoni-

soidusta luokittelusta, yritysten antamasta lisäluokittelusta tai yksittäisestä käyttöturvallisuus-

tiedotteesta poimitusta luokittelusta. 
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Taulukko 8. 2000-luvun alkuvuosilta lähtien käytössä olleiden painovärien sisältämiä kemikaaleja. 

 

 

Aineen nimi  CAS nro EC nro Ympäristölle 

vaarallisen 

kemikaalin 

H-lauseke

Amiinit (ei CAS nro)

Aromaattinen polyisosyanaatti (ei CAS nro, patentoitu aine)

Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset (ei CAS nro, patentoitu aine) H411
C

2,4 ja 2,6 di-isosyanaattitolueeni seos (ei CAS nro) H412
C

Maleiinihartsi (ei CAS nro, patentoitu aine)

N-etyyli-o-tolueenisulfonamidi 1077-56-1 214-073-3 H412
C

Tensidit (ei CAS nro)

Titaanifosfaattikompleksi (polymeeri) (ei CAS nro) H411
C

1-metoksi-2-propanoli 107-98-2 203-539-1

2-dimetyyliaminoetanoli (DMAE) 108-01-0 203-542-8

2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 108-65-6 203-603-9

Isopropyyliasetaatti 108-21-4 203-561-1

Tolueeni 108-88-3 203-625-9 H412
B

Titanium, butyylifosfaatti, etyylialkoholi, 

isopropyylialkoholikompleksit 109037-78-7 600-894-8 H411
B

(n-)Propyyliasetaatti 109-60-4 203-686-1

Sykloheksaani 110-82-7 203-806-2 H400
A
, H410

A

Silikageeli, saostettu, kiteetön 112926-00-8 231-545-4

2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli 128-37-0 204-881-4 H400
B
, H410

B

Sorbitaanilauraatti 1338-39-2 215-663-3

2-aminoetanoli 141-43-5 205-483-3 H412
B

Etyyliasetaatti 141-78-6 205-500-4

Etoksipropanoli 1569-02-4 216-374-5

1-propoksi-2-propanoli 1569-01-3 216-372-4

2-etoksi-1-propanoli 19089-47-5 242-806-7

Etoksipropyyliasetaatti 259-370-9 259-370-9

m-Tolyylieenidi-isosyanaatti 26471-62-5 247-722-4 H412
A

Polyisosyanaattisideaine 53317-61-6 500-120-8 H410
B

3a, 4,7,7a-tetrahydro-4,7-epoksi- 

isobentsofuraani-1,3-dioni 5426-09-5 226-570-2

(ei löydy 

luokitustietoja)

Propyleeniglykoli 57-55-6 200-338-0

Etanoli 64-17-5 200-578-6

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt 64742-49-0 265-151-9 H400
B
, H410

B

Isopropanoli (IPA) 67-63-0 200-661-7

Hartsihapot ja kolofonihapot, bariumsuolat 68188-14-7 269-142-0

2-metoksipropyyliasetaatti 70657-70-4 274-724-2

1-propanoli 71-23-8 200-746-9

1-butanoli 71-36-3 200-751-6

1-pentanoli 71-41-0 200-752-1

Etanoli, 2,2' iminobis-N-C12-18 alkyylijohdannaiset 71786-60-2 276-014-8 H400
B
, H410

B

Vety[29H,31H-flalosyanisiinisulfonaatti(3-)-

N29,N30,N31,N32]kupraatti(1-) yhdiste 

dodekyyliamiinilla (1:1) 73455-75-1 277-475-8 H400
B
, H410

B

Tributyyliasetyylisitraatti 77-90-7 201-067-0

Isobutanoli 78-83-1 201-148-0

Metyylietyyliketoni (MEK), (butanoni) 78-93-3 201-159-0

Rasvahapot, C14-18 ja C16-18 liukenemattomat, 

maleaattiset 85711-46-2 288-306-2

Nitroselluloosa 9004-70-0 682-719-5

Kevyt teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, aromaatit 

poistettu 92045-53-9 295-434-2

Hartsihapot, fumaroidut, pentaerythritolin esterit 94581-15-4 305-514-1 H413
B

Hartsihapot ja kolofonihapot, maleaatit, 

pentaerythritolin esterit 94581-17-6 305-516-2 H413
B

Hartsihapot ja kolofonihapot, fumaraatit, 

glyseroliesterit 97489-11-7 307-051-0 H413
B

Luokittelun lähde:
A

 = Harmonisoitu luokittelu
B
 = Yritysten antama (lisä)luokittelu

C
 = Yksittäinen käyttöturvallisuustiedote
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Tuotantorakennuksen rakenteita tai alapuolisia maakerroksia ei ole mahdollista tutkia pilaantu-

misen poissulkemiseksi, joten ympäristötekniset tutkimukset sijoittuvat tehdasrakennusta ym-

päröivään alueeseen sekä mahdollisten päästöjen todennäköiseen kulkeutumissuuntaan pohja-

veden virtaussuunnassa. Painovärien osalta ympäristöteknisissä tutkimuksissa tulisi painottaa 

kemikaaleja, jotka eivät ole jo mukana muiden merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnis-

tamisessa ympäristöstä tai jotka eivät ole erityisen nopeasti biohajoavia. Toiminnan päättyessä 

rakenteista ja maaperästä voi löytyä todennäköisimmin pitoisuuksia hitaasti hajoavista aineista. 

Käytännön syyt, eli mitä kemikaaleja voidaan tunnistaa tiedossa olevalla analyysitekniikalla ja 

kohtuullisilla kustannuksilla määrittävät kuitenkin lopulta, mitä painovärien sisältämiä kemi-

kaaleja valitaan ympäristöteknisiin tutkimuksiin mukaan. Ajatuksena on, että mikäli yhtä pai-

novärien sisältämää kemikaalia löydetään maaperästä tai pohjavedestä, voi mahdolliselta pääs-

töalueelta löytyä muitakin painovärien sisältämiä vaarallisten aineiden pitoisuuksia.  

 

Tässä diplomityössä ei suoriteta kartoitusta analyysitekniikkaan liittyen. Kemikaalien bioha-

joavuutta maaperässä ja pohjavedessä ei myöskään selvitetä enemmän, sillä selvitystyötä hi-

dastaa merkittävästi lähteiden osittain puutteelliset tai laadultaan erilaiset tutkimustulokset, 

jotka riippuvat myös tutkimusolosuhteista. CAS-numeroiden perusteella tehdyt haut tietokan-

noista (PubChem, ILO, Suomen ympäristökeskus) osoittivat, että osalle tunnistetuista kemikaa-

leista löytyy vielä hyvin vähän tietoa. Painovärien osalta on tärkeä huomata niiden lukeutuvan 

kokonaisuutena merkityksellisiin vaarallisiin aineisiin, joita voi löytyä tehdasalueen maape-

rästä tai pohjavedestä. Niiden todentaminen voi edellyttää analyysitekniikan asettamia komp-

romisseja määrällisille analyyseille, kuten esimerkiksi aineryhmien analysoimista yksittäisten 

aineiden sijaan.  

 

 

6.1.4 Pesuainekemikaalit 

Riskienarvioinnissa huomioidut pesuainekemikaalit käsittävät pääosin paino-osaston pesuhuo-

neessa käytettyjä ja säilytettyjä kemikaaleja. Huoneessa on toistaiseksi avoinna oleva lattia-

kaivo, jonka umpeuttamisesta on puhuttu jo aiemmin. Pesuainekemikaaleista huomioidaan ne, 

joita käytetään säännöllisesti laitteiden osien pesussa ja joihin ovat käytössä omat pesulait-

teensa.  

 

Happopohjaista pesuainekemikaali A:ta käytetään kertamääräisesti hyvin vähän, arviolta kor-

keintaan muutama senttilitra. Pesuaine neutraloidaan samalla määrällä natriumkarbonaattia, 
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jonka jälkeen neutraloitu seos johdetaan jätevesiviemäriin huuhteluveden (~15 litraa) mukana. 

Puhdistusaineen kyljessä olevien käyttöohjeiden mukaisesti aine on viemäröitävissä pesun ja 

neutraloinnin jälkeen. Pesuaineen neutraloinnin unohtumisen seurauksena on happamien huu-

teluvesien pääsy viemäriin, mikä voi aiheuttaa viemärin korroosiota. Neutraloinnin varmistus-

toimenpiteeksi on suunniteltu pesuveden pH:n tarkistusta ennen vesien laskemista viemäriin. 

Viemäröitävien jätevesien laatua ja määrää ei kuitenkaan selvitetä tarkemmin tässä diplomi-

työssä. Jos huomioon otetaan jätevesiviemärin hapertumisen vuoksi maaperään ja pohjaveteen 

pääsevät viemäröitävät kemikaalit, tulisi huomioon ottaa myös muut ympäristöä pilaavat jäte-

vesiviemäriin johdettavat aineet, kuten saniteettivedet. Pesuainekemikaalia A ei tulkita merki-

tyksellisenä vaarallisena aineena käyttömäärän ja käyttötavan vuoksi.  

 

Natriumhydroksidia sisältävää, eli lipeäpohjaista, pesuainekemikaalia B käytetään myös painon 

pesuhuoneessa. Pesuaineliuos valmistetaan laimentamalla aine vedellä suhteessa 1:5 sadan lit-

ran lopputilavuuteen. Liuos vaihdetaan tarvittaessa muutaman kuukauden välein, ja pesuai-

nejäte toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Vahinkotilanteessa esimerkiksi pesuai-

neliuoksen vaihdon yhteydessä ainetta voi kaatua lattialle ja kulkeutua edelleen viemäriin, 

mutta ainetta ei käsitellä maaperää ja pohjavettä pilaavana aineena ainoastaan tästä syystä. Ris-

kienarvioinnissa lattiakaivo on esitetty umpeutettavaksi, jolloin kemikaalin pääsy viemäriin es-

tyy vahinkotilanteessa.   

 

Pesuainekemikaali C on jauhemaista natriumhydroksidia, josta tehdään 17-prosenttinen pesu-

lipeäliuos. Liuosta käytetään otsonointiputkeen kertyvien saostumien poistoon. Pesulipeää kaa-

detaan kouruun, jossa putken liotus tapahtuu. Liuos vaihdetaan tarvittaessa, noin 3–4 kertaa 

vuodessa, ja toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Pesuaine C ei lukeudu merkityksel-

listen vaarallisten aineiden joukkoon vähäisen käyttömäärän sekä liuoksen käsittelytavan 

vuoksi. 

 

 

6.1.5 Liimat 

Laminointiliimoja käytetään tuotantolaitoksella vuosittain yli 100 tonnia. Suuri käyttömäärä 

aiheuttaa jo riskin aineen pääsylle ympäristöön, sillä ainetta käsitellään ja siirrellään tuotanto-

alueella päivittäin. Riskienarvioinnissa on tunnistettu yksi nimenomaan laminointiliimoihin 

liittyvä vahinkotilanne, jossa laminointiliimaletku voi kulua puhki mekaanisen hankauksen 

vuoksi ja liima voi päästä kulkeutumaan lattiakourua pitkin hulevesiviemäriin. Tilanne liittyy 
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liuotinvapaisiin liimoihin. Liuotinvapaan liiman perusaineosa ei sisällä vaaralliseksi luokitel-

tuja aineisosia, mutta liimaan sekoitettava kovetin sisältää isosyanaattiyhdisteitä. Liuotinpoh-

jaiset liimat sisältävät nimensä mukaisesti liuotinaineita muiden vaaraluokiteltujen kemikaalien 

ohella. Liuotinpohjaiset liimat on huomioitu liuotinvapaiden liimojen ohella riskien analyysi-

lomakkeen kohdissa, joissa on käsitelty muitakin vaarallisten kemikaalien vuototilanteita. Kui-

tenkin liimojen suuren viskositeetin ja kovettumisominaisuutensa vuoksi niitä ei luokitella mer-

kityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi, sillä onnettomuustilanteessa niiden kulkeutuminen sekä 

maaperään imeytyminen on heikkoa ja mahdollinen kemikaalipäästö on poistettavissa vuoto-

kohdasta ja rakenteista. 

 

 

6.1.6 Jätteet 

Tuotannon vaarallisista jätteistä osa on sisällöltään samankaltainen jo aiemmin huomioitujen 

vaarallisten aineiden kanssa, eivätkä ne lisää ympäristöteknisin tutkimuksin maaperästä ja poh-

javedestä tunnistettavien kemikaalien määrää. Tuotannon vaarallisia jätteitä, jotka ovat tai si-

sältävät merkityksellisiä vaarallisia aineita, ovat painovärijäte, jätetisle, ylijäämätisle ja jäteöljy. 

Jätteistä lähtöisin olevia vaarallisia aineita voidaan paikantaa kiinteistöllä nykyisten ja tiedossa 

olevien aiempien varastointipaikkojen läheisyydestä tehtävin näytteenotoin.  

 

Painolaatan pesunesteen regeneroinnin fotopolymeeritislausjäte sekä painovärien tislauksen 

painovärijätepasta ovat koostumukseltaan kiinteitä jätteitä, eikä niiden ole arvioitu aiheuttavan 

maaperän tai pohjaveden pilaantumista tehdyssä ympäristöriskien arvioinneissa. Tavanomai-

sista ja hyödynnettävistä jätteistä tai muista vaarallisista jätteistä ei ole tehty huomioita, joiden 

perusteella niitä tulisi käsitellä merkityksellisinä vaarallisina aineina. Kiinteistöllä aiempina 

vuosikymmeninä tapahtuneen oman korjaamotoiminnan ja ongelmajätekeräyspisteiden usean 

eri sijainnin vuoksi ympäristöteknisiin tutkimuksiin on kuitenkin hyvä sisällyttää raskasmetal-

lien pitoisuuksien määritykset maaperä- ja pohjavesinäytteistä. 

 

 

6.1.7 Muut huomioidut vaaralliset aineet 

Tavanomaiset kiinteistön ylläpidossa käytetyt kemikaalit, kuten puhdistus- ja tuhoeläintor-

junta-aineet sekä tuotannon kunnossapidon käyttämät kemikaalit, joita ovat muut liimat, liuot-

timet, voiteluaineet ja maalit, kuuluvat joko käyttömäärältään vähäisiin tai turvallisesti varas-
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toituihin aineisiin. Kunnossapidon kemikaaleja säilytetään lukituissa kaapeissa lukuun otta-

matta laitteistojen hydrauliikka- ja voiteluaineita, joita säilytetään niiden suuremmasta käyttö- 

ja varastointimäärästä johtuen varastohuoneessa. Varaston lattia on viemäröimätön ja päällys-

tetty muun muassa mineraaliöljyjä, voiteluaineita ja polttoaineita kestävällä epoksi-pinnoit-

teella. Varastossa säilytetään myös jäteöljyjen keräystynnyreitä, joiden alapuolella ovat va-

luma-altaat, sekä öljynimeytysmattoja ja -liinoja. Jäteöljyjä lukuun ottamatta kunnossapidon 

kemikaaleja ei lueta merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi.  

 

Laboratoriossa käytettävien kemikaalien määrä on vähäinen, ja koska kemikaaleja varastoidaan 

ja käsitellään käyttöturvallisuustiedotteiden edellyttämällä tavalla, voidaan myös laboratoriossa 

käytettävät kemikaalit rajata ulos merkityksellisistä vaarallisista aineista. Laboratoriossa on li-

säksi toteutettu edellisessä riskienarvioinnissa ehdotetut lajitteluohjeet erityyppisille yhdisteille 

eksotermisen reaktion mahdollisuuden poissulkemiseksi. Kemikaalien aiheuttamia vaarallisia 

reaktioita on mahdollista tutkia myös reaktiomatriisin kautta, mikä edellyttää vahvaa kemian 

osaamista. Kun analyysejä on määrällisesti vähän, ovat analyysi- ja reagenssikohtaiset lajitte-

luohjeet riittävä menetelmä lopulliseen riskienhallintaan.  

 

Muita aineita, joita voidaan pois sulkea merkityksellisistä vaarallisista aineista, ovat useita vaa-

rallisia ainesosia sisältävät indikaattoripainovärit. Värien käyttö- ja varastointimäärät ovat erit-

täin vähäisiä ja käsittely huolellista niiden aiheuttamien terveysriskien sekä hintavuuden 

vuoksi, joten niiden pääsy maaperään tai pohjaveteen on epätodennäköistä.  

 

Painolaattojen valmistuksessa käytettävä regeneroitava pesuneste on luokiteltu vesiympäris-

tölle vaaralliseksi kemikaaliksi, mutta tislauslaitteiston kunnon, putkiston layoutin ja pesunes-

teen varastointi- ja käyttömäärän huomioiden merkittävää riskiä niiden maaperään tai pohjave-

teen kulkeutumiselle ei ole. Pesunestettä on kierrossa alle kuutiometri ja liuos vaihdetaan muu-

taman kerran vuodessa. Mahdollinen vuototilanne paikannetaan helposti, sillä putket on sijoi-

tettu näkyville pinta-asennuksena. Kokonaisuudessaan painolaatan valmistuksessa käytettyjä 

aineita tai niistä muodostuvia jätteistä ei luokitella merkityksellisiin vaarallisiin aineisiin. 
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6.2 Merkityksellisten vaarallisten aineiden todennäköisimmät esiintymis-

alueet 

Perustilaselvitykseen tulee ympäristöhallinnon ohjeen mukaisesti luoda käsitteellinen malli, 

joka havainnoi merkityksellisten vaarallisten aineiden esiintymistä ja kulkeutumista maape-

rässä ja pohjavedessä (Tuomi et al. 2014, 26). Tämän diplomityön yhteydessä on tehty hahmo-

telmaa merkityksellisten vaarallisten aineiden todennäköisimmistä esiintymisalueista (liite 5), 

mikä on hyödynnettävissä suunnitellessa ympäristöteknisiä tutkimuksia sekä myöhemmin kä-

sitteellisen mallin luomisessa. Kartta on koostettu useista asemapiirroksista eri vuosilta. Osa 

sijainneista on jäljennetty piirrokseen digitaalisesta tai paperisesta arkistomateriaalista. Mah-

dollisiin esiintymisalueisiin on luettu merkityksellisten vaarallisten aineiden nykyisten siirto-

laitteiden ja varastosäiliöiden ympäristö sekä tiedossa olevia aiempia varastointipaikkoja. Mer-

kitykselliset vaaralliset aineet on luokiteltu havainnoitavuuden vuoksi karkeasti öljyhiilivetyi-

hin, liuotinaineisiin ja painoväreihin. Karttaan on merkitty rakenteita ja toimintoja, joiden 

avulla saa kokonaiskuvan tuotantolaitoksen alueesta, aiemmat maaperätutkimuspisteet sekä 

pohjaveden virtaussuunnan tutkimustulos vuodelta 2003.  

 

Ympäristötekniset tutkimukset tulisi tehdä liuotinainevaraston edustan, maanalaisten öljysäili-

öiden ja vaarallisten aineiden varastointialueen läheisyydessä tehtävien muutos- ja maansiirto-

töiden yhteydessä, jolloin alueiden maaperästä saadaan otettua edustavat näytteet. Alueilta, 

joissa on aikaisemmin varastoitu ongelmajätteitä tai joissa on ollut korjaamotoimintaa, tulisi 

tarkistaa myös maaperän raskasmetallipitoisuudet. Ympäristöteknisiä tutkimuksia tulisi painot-

taa karttaan merkityille vaarallisten aineiden todennäköisemmille esiintymisalueille. Pohjave-

destä tulisi määrittää painovärien sisältämien aineiden lisäksi metallipitoisuudet, jotka eivät ole 

osana säännöllistä pohjavesitarkkailua toisin kuin öljyhiilivetyjen määritys ja tietyt liuotinai-

neanalyysit. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää tuotantolaitoksen toiminnasta peräisin ole-

vat vaarallisten aineiden pitoisuudet maaperässä ja pohjavedessä määrällisin analyysein, mikä 

kuuluu perustilaselvitykseen ja todentaa aineiden esiintymisen maaperässä ja pohjavedessä.  
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7 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOIMINEN 

Tämän diplomityön tavoitteena oli perustilaselvityksen tarvearvioinnin teko, jonka tarkoituk-

sena on selvittää onko tuotantolaitoksella käytössään vaarallisia aineita, jotka voisivat toimin-

tahistorian aikana päätyä maaperään tai pohjaveteen ja edelleen vaikuttaa niiden tilaan. Kysei-

siä aineita kutsutaan merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi ja niiden esiintyminen tuotantolai-

toksen vaikutusalueella edellyttää varsinaisen perustilaselvityksen tekoa. Perustilaselvityksen 

tarvearviointi suoritettiin Wipak Nastolan tuotantolaitokselle, joka lukeutuu teollisuuspäästödi-

rektiivin sääntelyn alaisiin laitoksiin orgaanisten liuottimien käytön perusteella. 

 

Perustilaselvityksen tarvearvioinnin lähtökohdaksi valittiin päästöriskien arviointi ja merkityk-

sellisten vaarallisten aineiden tunnistaminen riskiperusteisesti. Perustilaselvitystä koskevassa 

ympäristöhallinnon ohjeessa on tulkinnan varaa, milloin vaarallinen aine voidaan lukea merki-

tykselliseksi kemikaalin määrän tai fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksiensa perusteella 

(Tuomi et. al. 2014, 24). Lainsäädännössä puhutaan vaarallisten aineiden vaikuttamisesta maa-

perän tai pohjaveden tilaan, mikä voisi edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin kaltaista li-

säselvitystyötä ja pohdintaa. Ei ole selvää, kuinka ohimenevästä tai minkä laajuisesta vaikutuk-

sesta on kyse, vaan asiaan on sisällytettävä tapauskohtaista harkintaa. Tämän vuoksi samankal-

taisista tilanteista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja. Wipakin osalta merkittävyys painottui ai-

neisiin, joiden käyttömäärä on suurta, koska kemikaalipäästön todennäköisyys tai mahdollisen 

päästön seuraukset kasvavat käyttö- ja varastointimäärän lisääntyessä. Käyttömäärältään suu-

rimmat kemikaalit, etanoli ja etyyliasetaatti, on todettu suhteellisen nopeasti biohajoaviksi ai-

neiksi eikä niiden ole todettu olevan ympäristölle vaarallisia aineita. Tästä huolimatta voidaan 

myös todeta, että mahdollinen päästö voi heikentää pohjaveden laatua tuotantolaitoksen vaiku-

tusalueella, joka lisäksi on vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Diplomityön 

riskienhallinnan teon aikaan ei ollut vielä keskustelua pohjavesialueen rajojen tarkistamisen 

yhteydessä tulevista mahdollisista rajausmuutoksista. Lokakuun lopulla saadun viranomaislau-

sunnon mukaisesti tehdasalue voi kokonaan tai osittain jäädä pohjavesialueen ulkopuolelle 

vuonna 2018 (Korhonen, e-mail 26.10.2017). Tehty riskienarviointi perustui ajatukseen, että 

varmistetaan vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen vedenkäyttö nyt ja tulevaisuu-

dessa, mutta riskitaulukon seurausluokat määritettiin tunnistamaan erisuuruisia kemikaalipääs-

töjä ilman vertailua, että kuinka suurta haittaa pohjaveden käytölle talousvetenä vahingosta ai-

heutuu. Koska riskienarvioinnin päämääränä on tunnistaa vaarallisia aineita, jotka voivat kul-
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keutua suoraan tai välillisesti maaperän kautta pohjaveteen, soveltuu merkityksellisten vaaral-

listen aineiden tunnistaminen riskiperusteisesti tuotantolaitokselle, joka on tai ei ole pohjavesi-

alueella. Kemikaalipäästö aiheuttaa joka tapauksessa puhdistus- ja seurantavelvoitteen toimin-

nanharjoittajalle.  

  

Riskienarviointi on luonteeltaan jatkuvasti kehittyvää, mihin vaikuttaa tuotantolaitoksella ta-

pahtuvien muutosten lisäksi arviointiin käytetty aika ja osallistuvien henkilöiden tietämys. Ris-

kienarvioinnissa käytettiin HAZSCAN-menetelmää, joka soveltui hyvin tuotantolaitoksen ko-

konaistoiminnan hahmottamiseen. Myös aikaisempi riskienarviointi tehtiin samalla menetel-

mällä, mutta uutta riskienarviointia päivitettiin ja edelleen kohdennettiin tunnistamaan tuotan-

tolaitoksella käytettävien kemikaalien päästöriskejä. HAZSCAN on menetelmänä yksinkertai-

nen, mutta siitä voidaan saada erittäin yksityiskohtainen tarkentamalla mallin osioita. Riskien 

tunnistamisen ollessa olennainen osa diplomityötä, menetelmä suoritettiin pääasiassa yksilö-

työnä ajatuksella, että edellisessä riskien tunnistamisessa on ollut mukana muitakin henkilöitä. 

Riskienarviointiprosessin välituloksia ja tuloksia tarkistettiin asiavirheiden varalta työn ohjaa-

jan, tuotantolaitoksen toimihenkilöiden sekä tuotannon henkilökunnan puolelta, jotta tilanne 

vastaisi mahdollisimman hyvin todellisuutta. Myös mieleen tulleita toimenpide-ehdotuksia kir-

jattiin ylös keskusteluiden yhteydessä.  

 

Riskimatriisi on rakennettu niin, että eri riskitasoille löytyy toimintaohjeet riskiin suhtautumi-

sesta. Todennäköisyysasteikko asetettiin huomioimaan vahinkotilanteita, jotka voivat ilmetä 

usein, mutta myös tilanteita, jotka ovat epätodennäköisempiä. Todennäköisyydet asetettiin loo-

gisen päättelyn perusteella, sillä tuotantolaitoksella ei ole käytössään kattavaa vahinkotilastoa, 

jolla tapahtumien todennäköisyydet voisi perustella. Lisäksi päästöriskeissä huomioitiin tapah-

tumia, joita ei ole tiettävästi vielä tapahtunut, mutta joiden ilmenemisen mahdollisuutta ei voi 

poissulkea esimerkiksi varajärjestelmien toimintaan tai kuntoon liittyvien selvitysasioiden 

vuoksi. Riskimatriisin seurausten kuvauksessa arvioitiin kemikaalipäästön laajuutta ja siten 

mahdollisia ympäristövahinkoja sekä yritykselle koituvien korjaus- ja puhdistusvelvoitteiden 

hoidettavuutta. Kuvaukset ovat siten hieman tarkempia kuin mitä mallina käytetyssä Malménin 

& Wessbergin (n.d.) riskimatriisissa on esitetty. Riskimatriisin kemikaalipäästön seurausluokit-

telun määrittämisen yhteydessä keskusteltiin myös taloudellisesta näkökulmasta, mutta kor-

jaus- ja puhdistustoimenpiteiden kustannusten sekä tuotannon menetysten arviointi osoittautui 

hankalaksi, sillä kustannukset riippuvat päästön suuruuden lisäksi tuotantolaitoksen alueesta, 
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jossa kemikaalipäästö tapahtuu. Tämän vuoksi korjaus- ja puhdistuskustannusten arviointi jä-

tettiin pois arvottamasta päästön suuruutta. Analyysilomakkeeseen listattiin kaikki tunnistetut 

vaaratapahtumat tulipaloa ja siitä seuraavaa sammutusjätevesien johtamista huomioon otta-

matta. Analyysilomakkeen pohjana käytettiin HAZSCAN-menetelmän lomaketta, joka on alun 

perin kattanut kuvauksen vaaraa aiheuttavasta tilanteesta, seurauksista, vaaraluokituksesta, ny-

kyisistä varautumisista kommentteineen ja toimenpide-ehdotuksista. Analyysilomakkeeseen li-

sättiin mitä kemikaaleja vaaratilanteessa on läsnä, tarkempi kuvaus kulkeutumisreitistä, suun-

nitellut muutostyöt ja jäännösriskien arviointi, jotta lomake soveltuisi paremmin tunnistamaan 

merkityksellisiä vaarallisia aineita sekä niihin myöhemmin liitettäviä päästöriskienhallintatoi-

mia. Päästöriskejä aiheuttavien kemikaalien joukosta valikoitiin merkitykselliset vaaralliset ai-

neet, joita ovat: 

 

 Etanoli 

 Etyyliasetaatti 

 Tisle 

 Painovärit 

 Kevyt polttoöljy / Diesel  

 Lämmönsiirtoöljy 

 Jäteöljyt 

 

Fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella jätettiin vain yksi aineryhmä ulos mer-

kityksellisten vaarallisten aineiden joukosta: liimat. Perusteluina olivat korkea viskositeetti ja 

liimojen kovettumisominaisuus, minkä perusteella päästötilanteessa aineen kulkeutuminen ym-

päristöön ilman, että sitä saadaan poistettua, on hyvin epätodennäköistä. Muita päästöriskejä 

aiheuttavia aineita suljettiin pois merkityksellisistä vaarallisista aineista pääasiassa vähäisen 

käyttömäärän perusteella. Jätevesiviemäriin päätyvien tai mahdollisesti päätyvien pesuaineiden 

käyttötavat tarkastettiin ja pääteltiin, että viemäriputken rikkoutuessa maaperä ja pohjavesi pi-

laantuisivat ennemmin tuotantolaitoksen jätevesillä kuin neutraloimattomilla tai viemäriin pää-

tyvillä pesuaineilla, joiden käyttö on hyvin vähäistä. Huuhteluvesien sisältämät painovärikom-

ponentit on huomioitu jo painovärien lukeutuessa merkityksellisiin vaarallisiin aineisiin. Tar-

kempaa selvitystä jätevesiviemäriin johdettavien jätevesien sisältämistä aineista ei tehty, sillä 

muodostuvat jätevedet ovat pääosin tavanomaisia talousjätevesiä. 
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Koska päästöriskien ja aineiden ominaisuuksien tarkastelun jälkeen tuotantolaitoksella todettiin 

merkityksellisiä vaarallisia aineita, on tuotantolaitos velvollinen tekemään perustilaselvityksen, 

jossa selvitetään tunnistettujen aineiden esiintyminen laitosalueella sekä laitosalueen maape-

rässä ja pohjavedessä määrällisin analyysein. Tässä diplomityössä on nykytilanteen lisäksi tut-

kittu tuotantolaitoksen historiatietoja käymällä läpi arkistosta löydettäviä asemapiirroksia, ra-

kennus- ja muutossuunnitelmia sekä aiempia ympäristöteknisiä tutkimuksia. 1960-luvulla pe-

rustetulta yritykseltä, joka on kasvanut alansa merkittäväksi toimijaksi, löytyy paljon läpikäy-

tävää arkistomateriaalia. Kun tietolähteenä ovat arkistomateriaalit, voi mahdollisten puuttu-

vien, epäselvien tai hajautetusti arkistoitujen tietojen takia jäädä huomioimatta oleellisia asioita. 

Toinen näkökulma on kuitenkin se, että onneksi arkistoitua tietoa on ollut varsin hyvin löydet-

tävissä, vaikka niiden säilyttämiselle ei olisi ollutkaan velvoitteita. Ainoastaan käytettyjen ke-

mikaalien osalta löytyi vain aineryhmäkohtaista tietoa niiden varastomäärään ja -paikkaan sekä 

yleisellä tasolla terveys- ja paloriskeihin liittyen. Koska merkityksellisten vaarallisten aineiden 

ja niiden hajoamistuotteiden esiintyminen laitosalueella todetaan ympäristöteknisin tutkimuk-

sin, on määritettävä mitä aineita analysoimalla niiden esiintyminen voidaan tutkia. Öljyhiilive-

dyt ovat tunnettuja maaperän pilaantumista aiheuttavia yhdisteitä, joten niiden määrittämiseen 

ja jaotteluun löytyy menetelmiä. Orgaanisten liuottimien tunnistamiseen löytyy myös analyy-

sitekniikkaa, mutta vesiliukoisuuden, kulkeutuvuuden ja nopean biohajoavuuden huomioiden 

niiden esiintyminen maaperässä tarkoittaisi myös melko tuoreen päästön löytämistä. Tästä joh-

tuen ympäristötekniset tutkimukset voisi olla loogista keskittää alueille, jotka ovat aineiden 

siirtoreiteillä tai varastointialueilla. Tisleen osalta voisi huomioida huonommin biohajoavia ai-

neita, joita koostumusanalyysissä on todettu. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi tri- ja tetrakloo-

rietyleenit. Muita tisleeseen kohdistettavia aineita voisivat olla pääliuotinaineiden lisäksi eta-

nolin denaturointiaineet asetoni ja metyyli-isobutyyliketoni, sekä painoväreissä paljon käytetyt 

etoksipropanoli, propanoli ja propyyliasetaatti. Samoja aineita voidaan kohdistaa myös paino-

värien tunnistamiseen tuotantolaitoksen alueelta. 

 

Painovärit ovat aineryhmä, joka on käyttöhistoriansa aikana sisältänyt vaihtelevan määrän eri 

komponentteja. Alkaen 2000-luvun alun inventaariotiedoista ja niihin kohdistetuista käyttötur-

vallisuustiedotteista on kerätty lista aineista, joita painovärit ovat sisältäneet. Osa painoväreistä 

on ollut luultavasti käytössä jo 90-luvun lopulla käyttöturvallisuustiedotteiden päiväysten pe-

rusteella, mutta tätä aiemmin käytössä olleista väreistä ei ole dokumentteja. Alun perin paino-

värien sisältämiä komponentteja tarkasteltiin vain lähivuosina käytössä olleiden painovärien 

osalta sillä ajatuksella, että perustilaselvityksen tarvearviointi painottuu nykyhetkeen ja tällä 
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hetkellä käytössä oleviin aineisiin. Mielipidettä kysyttiin myös tuotantolaitoksen valvovalta 

ympäristönsuojeluviranomaiselta, jonka mukaan muutamaan lähivuoteen ulottuva tarkastelu 

painovärien sisältämistä aineista tuntuu suppealta ratkaisulta (Leinonen, e-mail 1.8.2017). Tä-

män vuoksi tarkastelua laajennettiin koskemaan myös niitä vuosia, joilta tietoa oli saatavilla. 

Valvovan viranomaisen mukaan vaarallisen aineen luokittelu ei ole oleellisin tekijä perusti-

laselvityksen tarvearvioinnissa, vaan voiko aine päätyä tuotantolaitoksen toiminnan aikana 

maaperään ja pohjaveteen (Leinonen, e-mail 1.8.2017). Painovärien sisältämien kemikaalien 

listaan kuitenkin merkittiin aineen ympäristövaaraluokitus, joka tehtiin pääasiassa ECHAn si-

vuilla ilmoitettujen vaaraluokitusten mukaan. Vain muutaman aineen kohdalla käytettiin läh-

teenä vanhassa käyttöturvallisuustiedotteessa ilmoitettua luokitusta, sillä aineiden harmonisoi-

tua tai usean valmistajan ilmoittamaa luokitusta pidettiin luotettavampana. Osa ympäristölle 

vaarallisiksi aineiksi luokitelluista aineista ovat huonosti biohajoavia tai ravintoketjussa kerty-

viä, joten valitessa maaperästä ja pohjavedestä analysoitavia aineita, kannattaa tutkimukset kes-

kittää ympäristössä pidemmin pysyviin yhdisteisiin ja niiden hajoamistuotteisiin. Painovärejä 

todetaan ympäristöstä analyysitekniikan rajoissa, mikä johtaa päätelmään, että mikäli yhtä pai-

novärikomponenttia löytyy ympäristöstä, voi löytyä myös niitä, joiden esiintymistä ei voida 

analyysitekniikalla todeta tai poissulkea. 

 

Analyysitekniikan rajoihin kuuluu diplomityön tekijän mielestä myös kohtuuttomiksi nousevat 

analyysikustannukset, sillä tuotantolaitoksen kannattaa ennemmin tunnistaa toiminnassaan ris-

kejä ja satsata resursseja riskienhallintaan, kuin tehdä varalta kalliita maaperätutkimuksia. Tuo-

tantolaitos on joka tapauksessa vastuussa toimintaansa liittyvistä päästöistä, joita ovat muutkin 

kuin vaarallisten aineiden päästöt. Perustilaselvityksen tavoitteena on osoittaa, että riskienhal-

lintakeinot ovat olleet riittävät estämään maaperän ja pohjaveden tilan muuttumista, joten ris-

kientunnistamiseen ja -hallintaan panostaminen on erittäin tärkeää. Kustannustarkastelu on jä-

tetty kokonaan riskienhallinnan ulkopuolelle, sillä eniten resursseja sitovat muutostyöt ovat ol-

leet jo suunnitteluasteella, ja parannustoimenpide-ehdotukset hoituvat niihin verrattuna suhteel-

lisen pienellä budjetilla tai muiden muutostöiden ohella, jolloin niistä aiheutuvat lisäkustannuk-

set ovat pienemmät. 

 

Tulevien ympäristöteknisten tutkimusten suunnittelemiseksi tehtiin diplomityön yhteydessä 

karttapiirros, johon merkittiin merkityksellisten vaarallisten todennäköisimpiä esiintymisalu-

eita, aiempia toimintoja ja rakenteita (liite 5). Aineet ryhmiteltiin liuotinaineisiin, öljyhiilive-
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tyihin ja painoväreihin, jotta karttapiirros olisi selkeä ja siitä saisi helposti muodostettua koko-

naiskuvan tuotantolaitoksen alueesta. Merkityksellisten vaarallisten aineiden tutkimuksia tulisi 

painottaa ensisijaisesti todennäköisimpien esiintymisalueiden ympäristöön ja toissijaisesti alu-

eisiin, joissa aineita ei oleteta esiintyvän. Jos hulevesijärjestelmän muutostöiden vuoksi tehdään 

tilapäisiä pohjaveden tarkkailupisteitä, voisi niitä hyödyntää alueen pohjavesinäytteenotossa. 

Ympäristöteknisissä tutkimuksissa tulisi selvittää myös paikoin tuotantoalueen maaperän ja 

pohjaveden metallipitoisuudet, sillä alueella on varastoitu ongelmajätteeksi luokiteltuja aineita. 

Näin tehdyin tutkimuksin saadaan selvitettyä tuotantolaitoksen alueen perustila ja varmistetaan 

esiintyykö merkityksellisiä vaarallisia aineita tai niiden komponentteja alueen maaperässä ja 

pohjavedessä. Perustilaselvitykseen liitettävä käsitteellinen malli voidaan rakentaa liitteen 5 

kaltaisesta suuripiirteisemmästä karttapiirroksesta kokonaiskuvan saamiseksi, sekä yksityis-

kohtaisemmista tarkastelualueista, joissa näkyvät näytteenottopaikat, tutkittujen aineiden pitoi-

suudet sekä nykyiset ja tulevat suojarakenteet.   

 

Merkityksellisten vaarallisten aineiden nimeäminen olisi voinut olla perustellumpaa tehdä no-

jaten aineiden ympäristövaikutuksiin ja fysikaalisiin sekä kemiallisiin ominaisuuksin. Aineiden 

ympäristövaikutusten arviointi ilman kattavaa tietoa aineiden fysikaalisista ja kemiallisista omi-

naisuuksista sekä käyttäytymisestä eri ympäristössä, on hankalaa. Osalle aineista löytyi koon-

titietoa eri tutkimuksista internetin tietokannoista, mutta suurelle osalle löytyi varmimmin vain 

luokittelutieto. Lähivuosina päivitetyistä käyttöturvallisuustiedotteista löytyi sanallisten arvioi-

den tueksi jo numeerisia arvoja, joille olisi mahdollista suorittaa vertailuja. Vanhoissa käyttö-

turvallisuustiedotteissa sen sijaan oli useiden ominaisuuksien kohdalla, ettei asiaa ole tutkittu. 

Painovärien vanhoja käyttöturvallisuustietoja ei tästä johtuen koettu oleelliseksi tutkia muuten 

kuin värien sisältämien aineiden listaamiseksi. Kuten aiemmin todettu, painovärien osalta seu-

raava vaihe on selvittää mitä analyysitekniikkaa on käytettävissä, minkä jälkeen valitaan maa-

perästä ja pohjavedestä analysoitavat aineet painovärien esiintymisen toteamiseksi. Painovärien 

mahdollinen esiintymisalue on Wipakin tehdasrakennuksen alapuolisissa maakerroksissa, joten 

niiden esiintyminen voidaan lopulta todeta varmuudella vasta mittavien saneeraustoimenpitei-

den yhteydessä tai toiminnan päättyessä. Painovärien sisältämiä aineita voi esiintyä myös vaa-

rallisten aineiden varastointialueella, jossa jätevärejä ja -tislettä säilytetään, sekä alueilla, joissa 

on aikoinaan varastoitu ongelmajätteitä.  
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Merkityksellisten vaarallisten aineiden nimeäminen tehtiin huomioiden aineiden päästöriskit ja 

nykyiset esiintymisalueet, lisäksi tutkittiin historiatiedoista vaarallisten aineiden aiemmat esiin-

tymisalueet, tarkasteltiin päästöriskejä aiheuttavien aineiden ominaisuuksia, sekä alustavasti 

selvitettiin mitä aineita ympäristöteknisissä tutkimuksissa voidaan huomioida. Diplomityön 

ohella lisäksi valmisteltiin perustilaselvitykseen liitettävät koontitaulukot aiemmista ympäris-

töteknisistä tutkimuksista, sekä pelastuslaitokselle toimitettiin päivitetty selvitys tuotantolaitok-

sen alueen aiemmista ja nykyisistä kemikaali- ja öljysäiliöistä. Lisäselvitykset toivat syvyyttä 

tuotantolaitoksen tilanteen ymmärtämiseen kokonaisvaltaisesti. Riskienarvioinnin yhteydessä 

läpikäytiin useita PI-kaavioita, jotta saatiin selville muun muassa varajärjestelmiä sekä hälytys-

järjestelmien toimintaan liittyviä asioita. Riskienarviointityö HAZSCAN-menetelmällä voi-

daan arvioida tehdyn riittävällä tarkkuudella, kun huomioidaan, että lopullisena tarkoituksena 

oli tunnistaa merkityksellisiä vaarallisia aineita. 

 

Ympäristöhallinnon ohjeessa perustilaselvityksen teosta on esitetty, että merkityksellisten vaa-

rallisten aineiden tarkastelu aloitettaisiin listaamalla kaikki tuotantolaitoksen vaaralliset aineet 

fysikaalis-kemiallisine ominaisuuksineen ja mahdollisine hajoamistuotteineen ennen riskienar-

viointia (Tuomi et. al. 2014, 21). Päästöriskien tunnistaminen lähtökohtana soveltuu diplomi-

työn tekijän kokemuksen mukaan hyvin tuotantolaitoksille, joilla on käytössään useita satoja 

kemikaaleja tai joiden on huomioitava myös toiminnassaan aiemmin käytettyjä aineita. Lähes-

tymistapa edellyttää kuitenkin riittävää tuntemusta tuotantolaitoksen kemikaaleista sekä niiden 

käyttö- ja varastointitavoista. Joka tapauksessa tuotantolaitoksella on tärkeää olla selvillä mitä 

päästöjä voi syntyä ja missä olomuodossa, sillä on mahdollista, että tutkimusten perusteella 

todetaan myöhemmin ei-toivottuja ympäristövaikutuksia tällä hetkellä vaarattomaksi todettujen 

aineiden osalta.   

 

Diplomityön kokonaisuuteen lisättiin tarkastelua sammutusjätevesien hallinnasta, johon on 

pyydetty kiinnitettävän huomiota ympäristöluvassa sekä aiemmassa riskienarvioinnissa. Sam-

mutusjätevedet ovat riski ympäristölle ja ne voivat sisältää useita tuotantolaitoksella käytössä 

olevia aineita, niiden yhdisteitä tai palamistuotteita. Varsinaisessa riskienarvioinnissa ei käsi-

telty sammutusjätevesiä niihin liittyvien lisäselvitystöiden vuoksi, eikä sammutusjätevesien si-

sältämiä kemikaaleja huomioitu perustilaselvityksen tarvearvioinnissa, koska muuten lähes 

kaikki tuotantolaitoksen kemikaalit voisi lukea niiden joukkoon. Sammutusjätevesien osalta 

päädyttiin arvioimaan niiden määrää Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen (Heikkinen, e-mail 

20.10.2017) mukaisesti, jossa tulipalon koko rajoittuu yhdelle paloalueelle ja palon oletetaan 
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sammuvan automaattisen sammutuslaitteiston avulla. Sammutusjätevesiä muodostuu lasken-

nallisesti noin 150 m3, jotka mahtuvat pelkän tilavuusvertailun perusteella 200 m3 huleve-

siviemäriin. Tarkastelua tulisi kuitenkin jatkaa koskemaan viemärin rakennetta, jotta voidaan 

arvioida alueittain esimerkiksi tulvimisriskiä ja sammutusjätevesien riskiä huuhtoutua ympä-

ristöön. Tämän jälkeen on mahdollista selvittää, kuinka paljon viemäri todellisuudessa vetää 

sammutusjätevesiä huomioiden myös sateen mahdollisuuden.   
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän diplomityön lähtökohtana oli perustilaselvityksen tarvearviointi vedenhankinnan kan-

nalta tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevalle yritykselle, joka lukeutuu teollisuuspäästödirek-

tiivin sääntelyn alaisuuteen orgaanisten liuottimien käytön perusteella. Perustilaselvityksen tar-

vearvioinnissa selvitetään, onko yrityksellä käytössään merkityksellisiä vaarallisia aineita, eli 

aineita, jotka voivat huonontaa tuotantolaitoksen vaikutusalueen maaperän tai pohjaveden tilaa. 

Pidemmällä aikavälillä perustilaselvityksen tarvearvioinnin ja perustilaselvityksen tavoitteena 

on kestävä ympäristönsuojelu, joka kannustaa toiminnanharjoittajia kiinnittämään huomiota 

toimintansa päästöjen minimointiin välttääkseen puhdistuskustannuksia toiminnan päättyessä.  

 

Merkityksellisten vaarallisten aineiden kattavasti perusteltu ja aukoton tunnistaminen voi olla 

helpommin sanottu kuin tehty. Perustilaselvityksen tarkoituksena on, että perustilaselvityshet-

ken ympäristöteknisiä mittauksia verrataan laitoksen toiminnan päättyessä saatuihin tuloksiin, 

ja mikäli ”merkittävää pilaantumista” on tapahtunut, aiheutuu toiminnanharjoittajalle vastuu 

maaperän ja pohjaveden tilan saattamisesta takaisin perustilaselvityshetkelle. Tästä voidaan 

päätellä, että ainoastaan perustilaselvityshetkellä (ja sen jälkeen) käytössä olevat aineet voivat 

lukeutua merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi, sillä käytöstä poistettujen aineiden pitoisuudet 

maaperässä tai pohjavedessä eivät tavanomaisesti voi enää nousta. Eli vaikka maaperästä tai 

pohjavedestä todettaisiin aiemmin käytössä olleita aineita, niitä ei tarvitse tällä perusteella tul-

kita merkityksellisiksi. Perustilaselvityshetken maaperäinventaarioon liittyy kuitenkin normaa-

lit maaperän ja pohjaveden pilaantumista koskevat säädökset. Tarkoitus on selvittää aiemmat 

toiminnot perustilaselvityshetken tilanteen kartoittamiseksi, mutta lopussa merkitsee ovatko pi-

toisuudet nousseet selvityshetkeltä.  

 

Perustilaselvityksen laatimiseksi tehdyssä ympäristöhallinnon ohjeessa (Tuomi et al. 2014, 24) 

on annettu esimerkkejä, miten aineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet voivat vaikuttaa 

siihen, onko aine luettavissa merkityksellisten vaarallisten aineiden joukkoon. Ennen kuin esi-

merkkien tilanteita voi soveltaa, täytyy kuitenkin selvittää kuinka ympäristölle haitallisesta ai-

neesta on kysymys. Perustana haitallisuuden arvioinnille ovat edelleen fysikaaliset ja kemialli-

set ominaisuudet, kuten olomuoto, vesiliukoisuus, biohajoavuus, kulkeutuminen maaperässä, 

ja niin edelleen. Ohjeessa esitetään, että kaikista tuotantolaitoksella käytettävistä vaarallisista 

aineista tehdään luettelo, mistä tulee helposti käsitys, ettei mukaan tarvitse huomioida aineita, 
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joilla ei ole luokiteltuja vaaraominaisuuksia. Lisäksi aineiden fysikaalisten ja kemiallisten omi-

naisuuksien listaaminen voi olla hankalaa luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon puuttuessa. 

Vaikeinta on määrittää ominaisuuksia seoksille, jos valmistajan ilmoittamissa käyttöturvalli-

suustiedotteissa ominaisuudet on ilmoitettu puhtaille komponenteille. Tai jos kyseessä ovat jät-

teet. Vaarattomat aineet, kuten elintarvikkeet, voivat suurina päästöinä aiheuttaa myös ympä-

ristössä haitallisia tai pitkäkestoisia vaikutuksia, mutta analyysien kohdistaminen niiden totea-

miseksi voi olla hankalaa tai kallista. Samalla tavalla voidaan ajatella muistakin ympäristölle 

vaarattomaksi arvioiduista aineista. Kun vaarallisten aineiden ominaisuuksien perusteella vali-

taan, milloin aine on merkityksellinen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen kannalta, on hyvä 

huomioida myös se, että aineesta tai sen käyttäytymisestä ympäristössä voidaan vasta myöhem-

pien tutkimusten perusteella löytää ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Aineiden fysikaaliset 

ja kemialliset ominaisuudet voisi ympäristövaikutusten arvioinnin sijaan huomioida niin, että 

aineen ei katsottaisi aiheuttavan kovin helposti ympäristön pilaantumista, jos se ei ominaisuuk-

siensa vuoksi edes päästötilanteessa pääsisi kulkeutumaan ja leviämään kovin helposti ympä-

ristössä. Tällöin aineen puhdistaminen ympäristöstä voisi olla myös helpompaa, mitä tulisi kui-

tenkin arvioida samassa yhteydessä. Aineen varastointimäärät kertovat myös kuinka suuria 

määriä vahinkotilanteessa voi pahimmillaan vapautua ympäristöön, joten tällaisiin aineisiin 

kannattaa kiinnittää huomioita kaikista riskienhallintatoimista huolimatta. Perustilaselvitykses-

sähän on myös tarkoitus todistaa toiminnan päättyessä, että riskienhallintatoimet ovat olleet 

riittävät eivätkä merkityksellisten vaarallisten aineiden pitoisuudet ympäristössä ole merkittä-

västi kohonneet.  

   

Päästöriskientunnistus on oleellinen osa merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnistamista, 

jos ajatellaan aineen merkityksellisyyden perustuvan sen mahdollisuuteen aiheuttaa maaperän 

tai pohjaveden tilan huononemista. Siten yrityksen sijainti esimerkiksi pohjavesialueella ei ole 

merkittävä tekijä aineiden valinnassa, koska perustilaselvityksen tarvearvioinnissa tunnistetaan 

aineita, jotka voivat heikentää pohjaveden tilaa huolimatta siitä, miten pohjavettä hyödynne-

tään. Riskienarvioinnin luonteen vuoksi arviointiin käytetty aika, tekniikka ja osallistuvien hen-

kilöiden aktiivisuus ja asiantuntemus auttavat tunnistamaan prosessissa ilmeneviä potentiaalisia 

häiriöitä sekä riskirakenteita. Toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa 

ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 

vähentämismahdollisuuksista ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014, 6 §) mukaan, joten toi-

minnanharjoittajat voivat hyödyntää selvilläolovelvoitteen tuomia aikaisempia kokemuksia ja 
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riskienarviointeja merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnistamisessa. Jos riskientunnis-

tusta kohdennetaan rakenteisiin ja toimintoihin, joissa maaperään ja pohjaveteen voi päästä tuo-

tantolaitoksella käytettyjä, tuotettuja tai varastoituja aineita, ovat maaperän ja pohjaveden pi-

laantumisen kannalta merkitykselliset vaaralliset aineet huomioituna niiden joukossa. Perusti-

laselvityksen tarvearvioinnin ja varsinaisen perustilaselvityksen voi katsoa lisäävän sitä, mitä 

toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus toiminnastaan pitää sisällään. Perustilaselvityksen 

tarvearviointi voisi siten koskea muitakin kuin direktiivilaitoksia, sillä suppeammastakin toi-

minnasta voi aiheutua merkittävää maaperän ja pohjaveden tilan heikkenemistä. 

 

Tässä diplomityössä perustilaselvityksen tarvearviointi tehtiin Wipak Nastolan tuotantolaitok-

selle. Merkityksellisten vaarallisten aineiden tunnistaminen tehtiin päästöriskien tunnistamisen 

kautta, mikä osoittautui soveltuvaksi menetelmäksi. Fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuk-

sien perusteella jätettiin vain yksi aineryhmä pois merkityksellisten vaarallisten aineiden jou-

kosta. Luontainen jatkumo tarvearvioinnin jälkeen on varsinaisen perustilaselvityksen teko, 

jonka ympäristöteknisiä tutkimuksia varten on vielä selvitettävä tarkemmin, mitä analyysejä 

maanäytteille ja pohjavesinäytteille tehdään, millä voidaan todentaa merkityksellisten vaaral-

listen aineiden esiintymistä laitosalueella.  

 

Suurimpia maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskejä aiheutuu laajan tulipalon sammuttami-

seen käytetystä sammutusvedestä, minkä mahdollisesti sisältämiä kemikaaleja ei huomioitu ris-

kienarvioinnissa eikä perustilaselvityksen tarvearvioinnissa. Jos sammutusjätevesiin päätyvät 

kemikaalit huomioitaisiin merkityksellisinä vaarallisina aineina, tulisi ottaa huomioon lähes 

kaikki tuotantolaitoksen kemikaalit sekä palossa muodostuvat aineet. Sammutusjätevesiin to-

dennäköisimmin päätyy kuitenkin aineita, joiden käyttö on tuotantolaitoksella laajaa, ja ne on 

siten huomioitu merkityksellisinä vaarallisina aineina muiden päästöriskien perusteella. Sam-

mutusjätevesien hallintaa on selvitettävä edelleen, jotta voidaan tarvittaessa nostaa varautumis-

tasoa estämään kemikaalien huuhtoutumista ympäristöön. 

 

Olisi mielenkiintoista tehdä laaja tutkimus siitä, miten tuotantolaitokset ovat painottaneet mer-

kityksellisten vaarallisten aineiden valintaa ja millä perusteilla perustilaselvityksen tarvearvi-

oinnissa on perusteltu, ettei varsinaiselle perustilaselvitykselle ole tarvetta. Riskejä voi periaat-

teessa tunnistaa loputtomasti luettelemalla epätodennäköisiä tapahtumia, joten merkityksellis-
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ten vaarallisten aineiden tunnistaminen riskienarvioinnin kautta vaatii rajanvedon siihen, mil-

loin riski on niin pieni, ettei sillä ole merkitystä. Minkälainen rajanveto on, sellainen on myös 

perustelu perustilaselvityksen tarpeelle ja merkityksellisten vaarallisten aineiden valinnalle.  
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9 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli perustilaselvityksen tarvearvioinnin teko, jossa tunnistet-

tiin tuotantolaitoksella käytettävien, varastoitavien ja tuotettujen aineiden joukosta aineet, jotka 

voivat huonontaa maaperän ja pohjaveden ’tilaa’.  Työssä tutustuttiin useaan tunnettuun ris-

kientunnistusmenetelmään, joiden joukosta valittiin yksilötyöksi sekä käytettävissä oleviin re-

sursseihin nähden soveltuvimmaksi menetelmäksi HAZSCAN. Merkityksellisten vaarallisten 

aineiden valinta tehtiin päästöriskien tunnistamisen kautta niin, että ensin tunnistettiin kaikista 

tuotantolaitoksella käytettyjen aineiden joukosta maaperään ja pohjaveteen mahdollisesti pää-

tyvät aineet.  

 

Päästöriskejä aiheuttavien aineiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia tarkasteltiin val-

mistajien käyttöturvallisuustiedotteista, aiemmista tutkimuksista ja internetin tietokannoista. 

Tarkoituksena oli valita ominaisuuksiensa perusteella aineet, jotka voisivat huonontaa maape-

rän ja pohjaveden laatua. Tarkastelu osoitti, että osalle aineista löytyi paljon tietoa ympäristö-

vaikutuksista, mutta osalle löytyi vain luokittelutietoja. Aineiden fysikaalisia ja kemiallisia 

ominaisuuksia hyödynnettiin maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin si-

jaan painottamalla päästöriskejä niin, että merkityksellisten vaarallisten aineiden joukosta pois-

tettiin aineita, joiden ei ole edes päästötilanteessa kovin todennäköistä kulkeutua syvälle maa-

perään tai pohjaveteen.  

 

Perustilaselvityksen tarvearvioinnin yhteydessä käytiin läpi tuotantolaitoksen historiatietoja, 

jotta mahdollisia aiempia päästöjä voidaan huomioida perustilan määrittämisessä. Käytöstä 

poistettuja aineita ei nimetty merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi, sillä niiden pitoisuudet 

eivät voi nousta tuotantolaitoksen perustilaselvityshetkestä. Sammutusjätevesien sisältämiä ke-

mikaaleja ei luettu merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi, sillä muuten kaikki tuotantolaitok-

sen kemikaalit sekä palossa muodostuvat aineet olisi tullut huomioida. Laajimmin käytössä 

olevat aineet, jotka todennäköisesti päätyisivät sammutusjätevesien joukkoon, oli huomioitu jo 

päästöriskeissä. Sijainti pohjavesialueella ei ollut myöskään määrittävä tekijä, sillä päästöris-

kienarvioinnilla pyrittiin tunnistamaan aineita, jotka aiheuttavat jo vähäisempää pilaantumista, 

eikä riskejä arvottaessa asetettu kriteerejä pohjaveden hyödyntämiselle talousvetenä.  
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Seuraavaksi tehtävänä ovat ympäristötekniset tutkimukset, joilla tuotantolaitoksen alueen pe-

rustila määritetään. Ennen tutkimuksia on selvitettävä vielä, mitä aineita tuotantolaitoksen alu-

eelta tutkitaan, kun osa tunnistetuista merkityksellisistä vaarallisista aineista ovat seoksia.  

 

Aiheeseen liittyvänä lisätutkimusaiheena olisi selvittää, miten merkityksellisten vaarallisten ai-

neiden valintaa, päästöriskejä ja riskienhallintaa on painotettu jo tehdyissä perustilaselvityksen 

tarvearvioinneissa ja milloin on voitu todeta, ettei varsinaiselle perustilaselvitykselle ole tar-

vetta. 
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LIITE 1. Nastolan tuotantolaitoksen aktiviteetti- ja prosessimalli 

AKTIVITEETTI- JA PROSESSIMALLI HYÖDYKKEET TURVAJÄRJESTELMÄT ULKOISET TEKIJÄT PÄÄSTÖT ILMAAN

WIPAK OY / NASTOLAN TEHDAS ■ Sähkö ■ Tehtaan sisätilat päällystetty  ■ Liuottimien (etyyliasetaatti, etanoli, tisle)   ■ Rankkasateet ■ VOC-päästöt

4.7.2017 epoksilla (MasterTop BC 372) pumppaus säiliöistä tapahtuu 

■ Kaukolämpö ■ Reunakorokkeet:  painekytkimen rajojen mukaisesti ■ Ukonilma (sähkökatkos) ■ CO2

liimavarasto, tislaamot,

■ Maakaasu hydrauliikka- ja voiteluöljyvarasto ■ Painovärin ohentimen sekoitussäiliöt: ■ Ulkopuoliset ihmiset ■ Nox

Pinnankorkeusmittari

■ Vesi ■ Liuotinainevarasto ja säiliöt: Sulkuventtiili (pysäyttää liuottimien siirron ■ Vuodenajat ■ SO2 (varapolttoaineesta)

Päällystetty epoksilla (Nanten SL AR)  tehdasrakennukseen ylitäytössä)

Reunakorokkeet ■ Hiukkaset (varapolttoaineesta)

Pinnankorkeusmittari ■ Liuotinsäiliöiden purkupaikan 

Pinnankorkeushälytin

Alarajavahti hulevesiviemärissä sulkuventtiilikaivo.

Ylitäytönestin Viemäriputkien mitat:

Täyttöyhteet lukittu ja varustettu nimikyltein  2kpl Ø670 L9000, V = 6,3m
3 

Putkista kallistus varastoon päin

■ Vaarallisten aineiden varastoalue: 

■ Kevytpolttoöljysäiliöt: Tiivisasfaltti 

Ylitäytönestimet Öljyn/kiintoaineen erotuskaivo

Alarajan hälyttimet Öljyhälytin

Täyttöyhteet lukittu ja varustettu nimikyltein

■ Kuumaöljysäiliöt ja putkistot:

■ Kevytpolttoöljysäiliöiden bunkkerit: Ylikuumenemissuojaus

Päällystetty epoksilla (vaatii uusimista) Painemittari hälytyksellä

Öljyn ja veden tunnistimet ja Alarajahälytys

hälyttimet

■ Hiilidioksidisammutusjärjestelmä 

■ Kameravalvonta tehdasalueella paino- ja laminointikoneiden läheisyydessä

■ DESIGO-hälytysjärjestelmä ■ Viemärit (hulevesi- ja jätevesi)

■ Kylmälaitteet ja -verkosto

RAAKA-AINEET TOIMINTA TUOTTEET

■ Muovigranulaatit (PA, PE, PET, PP, EVOH) ■ Säiliöautojen purkupaikat ■ Muovigranulaattien siirto putkilla ■ Säiliöauton purku ■ Rullien leikkaaminen ■ Kalvot

■ Paperit (polttoaineet, liuottimet) ■ Puhalluskalvokoneet ■ Pesuaineiden 

■ Ostokalvot ■ Varastot:  ■ Tasokalvokoneet ■ Tynnyrien ja konttien käsittely neutraloinnit ■ Paperit

Liuotinvarasto, liimavarasto, ■ Pussikoneet ■ Painovärin valmistus ■ Laboratoriotoiminta

■ Etanoli öljysäiliöbunkkeri (polttoainesäiliöt ■ Pituusleikkurit ■ Ohentimen valmistus sekoittamalla ■ Kunnossapito ■ Pussit

■ Etyyliasetaatti ja kuumaöljysäiliö), hydrauliikka-, ■ Liuotinpohjaisen liiman valmistus (verstastoiminta)

■ Etoksipropanoli  ja voiteluöljyvarasto, muovigranulaattisiilot, ■ Maakaasu/kevytpolttoöljy kattilat

 jäteastiat, valmiit tuotteet ■ Polttolaitokset (terminen / katalyyttinen VOC) ■ Väriastioiden puhdistus, 

■ Liuotinvapaat painovärit ■ Maanalaiset liuotinputket painon ja kalvon koneiden osien puhdistus

■ Liuotinpohjaiset painovärit ■ Seinäkiinnitteiset liuotinputket ■ Painovärinsekoituskone (värikeittiö)

■ Indikaattoripainovärit  tehdasrakennuksessa ■ Flexopainokoneet PROSESSI, KEMIA

■ Muut painovärien lisä- ja apuaineet ■ Seinäkiinnitteiset ohenninliuottimien ■ Painon pesulaitteet

sekoitussäiliöt ■ Painovärin ja liuottimen kierrätyspisteet ■ Rikkihappoa ja fosforipentaoksidia sisältävä pesuaine neutraloidaan

■ Liuotinpohjaiset liimat ■ Pesupaikat: ■ Tislaamo: liuottimen regenerointi natriumkarbonaatilla ja laimennetaan vedellä

■ Liuotinvapaat liimat Allaspaikat / Pistoolihanat / Käsihanat ■ Maanalainen tisleputki

■ Liuotinpohjaisen liiman kovettajat ■ Lipeäpitoinen pesuvesi laimennetaan vedellä

■ Liuotinvapaan liiman kovettajat ■ Painolaatan valmistuslaitteet ■ Kuivaustunnelit (maakaasu / kuumaöljy)

ja pesulaite ■ Maanalainen kuumaöljyputkisto

■ Tislaamo: painolaatan ■ Vaarallisten aineiden alue, dieselsäiliöt

pesunesteen regenerointi

MUUT AINEET PROSESSIN HALLINTA:  OHJAUS PROSESSIN HALLINTA:  KÄYTTÖ PROSESSIN HALLINTA:  KUNNOSSAPITO JÄTEVEDET, JÄTTEET

■ Flexograafinen painolaatta ■ Kalvon linjojen automaattiset ■ Tiedonsiirto ■ Määräaikaistarkastukset ja säännölliset tarkkailut ■ Kalvojäte / pussijäte

■ Painolaatan pesuaineet ohjausjärjestelmät

■ Perehdytys / koulutukset / toimintakäsikirja ■ Huoltoseisokit ■ Tuotannon vaaralliset jätteet:

■ Tisle ■ Painolaatan valmistusohjelmat Painovärijäte

■ Ajonvaihdot ■ Ennakkohuollot Laminointiliimajäte

■ Kuumaöljy ■ Värin automaattinen sekoitus ja Fotopolymeeritislausjäte

■ Diesel varastolaskenta ■ Pesut ■ Korjaukset Jätetisle

■ Kevyt polttoöljy Ylijäämätisle

■ Värin viskositeetin ■ Kunnossapidon puoli valvoo laitteiden toimintaa ■ Ulkopuoliset urakoitsijat Jäteöljyt

■ Laitteistojen hydrauliikka- ja voiteluaineet hallintajärjestelmä

■ Liuotinsäiliöauton kuljettaja purkaa kuorman ■ Ostetut palvelut (mm. turvallisuusneuvonantaja- ja lakipalvelut) ■ Tavanomaiset ja hyödynettävät jätteet

■ Telanpesuaine (natriumhydroksidi, eli lipeä) ■ Tislaamon hallintajärjestelmät säiliöihin ja vuorotyönjohto valvoo täyttöä ■ Muut vaaralliset jätteet

■ Osien pesuaine (pesulipeä)

■ Rasterinpesuaine ■ Hulevedet

(rikkihappo ja fosforipentaoksidi) (jäähdytysvesi ja sadevesi)

■ Rasterinpesuaineen neutralointikemikaali ■ Jätevedet

(natriumkarbonaatti)

■ Laboratoriokemikaalit ja -kaasut

■ Kunnossapidon kemikaalit ja kaasut

■ Glykoli ja muut kylmäaineet

PÄÄLAITTEET



 

LIITE 2. Riskimatriisi maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöriskien tasojen arvioimiseksi 

(soveltaen Malmén & Wessberg n.d.) 

 

Todennäköisyys-

asteikko

Todennäköisyyden 

kuvaus
A B C D E

5

Erittäin todennäköinen

■ Voi tapahtua useammin kuin kerran vuodessa

■ On jo tapahtunut laitoksen historian aikana III II I I I

4

Melko todennäköinen

■ Voi tapahtua useammin kuin kerran viidessä vuodessa

IV III II I I

3

Mahdollinen

■ Voi tapahtua kerran kymmenessä vuodessa

IV IV II I I

2

Epätodennäköinen

■ Voi tapahtua laitoksen eliniän aikana

IV IV III II I

1

Erittäin epätodennäköinen

■ Voi tapahtua samalla teollisuuden alalla vastaavissa 

olosuhteissa laitoksen eliniän aikana

■ On jo tapahtunut jollakin vastaavalla laitoksella tai 

samankaltaisilla olosuhteilla historian aikana 

IV IV IV III II

Seurausten kuvaus A B C D E

Kemikaalipäästön suuruus Erittäin lievä kemikaalipäästö Lievä kemikaalipäästö Keskisuuri kemikaalipäästö Suuri kemikaalipäästö Vakava kemikaalipäästö

Seuraukset ■ Helposti hoidettavia pieniä 

korjaus/puhdistustoimenpiteitä

■ Ei ympäristövahingon mahdollisuutta

■ Melko helposti hoidettavia keskisuuria 

korjaus/puhdistustoimenpiteitä

■ Päästö rajoittuu pienelle rajatulle alueelle, ja 

ei ole kovin kulkeutuva 

■ Lievä maaperän tai pohjaveden 

pilaantumisriski

■ Melko helposti hoidettavia laajoja 

korjaus/puhdistustoimenpiteitä

■ Päästö ulottuu < 10x10 m alueelle, ja/tai  

kulkeutuu maaperään rakenteiden tai 

halkeamien kautta

■ Riski maaperän pilaantumisesta

■ Lievä pohjaveden pilaantumisriski

■ Vaikeasti hoidettavia keskisuuria 

korjaus/puhdistustoimenpiteitä

■ Päästö ulottuu < 50x50 m alueelle 

kiinteistöllä ja/tai ei kovin syvälle maaperässä

■ Maaperän pilaantuminen

■ Riski pohjaveden pilaantumisesta 

■ Vaikeasti hoidettavia laajoja 

korjaus/puhdistustoimenpiteitä

■ Päästö ulottuu laajalle alueelle kiinteistöllä 

(> 50x50 m) ja/tai pohjaveden 

virtaussyvyydelle

■ Maaperän pilaantuminen

■ Pohjaveden pilaantuminen

RISKITASOT

IV

III

II

I

Seurausasteikko

Riskiä tulee mahdollisuuksien mukaan vähentää tai poistaaa laitoksessa suoritettavien muiden toimenpiteiden yhteydessä

Tulee kohtuulliseksi katsotun ajan kuluessa (esim. seuraavan budjetointijakson aikana) ryhtyä toimenpiteisiin riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi 

hyväksyttävälle tasolle

Tulee viipymättä ryhtyä toimiin riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle

Laitoksen toimintaa ei saa jatkaa ennen kuin riski on poistettu tai sitä on pienennetty hyväksyttävälle tasolle

TOIMINTAOHJE



 

LIITE 3. Riskien analyysilomake maaperään ja pohjaveteen kohdistuvia päästöriskejä aiheuttavien aineiden arvioimiseksi 

(Jatkuu.) 

Seuraus
Toden-

näköisyys

Riski-

luokka

Liuotinainevuoto varastosäiliön 

täyttötilanteessa varaston sisätiloihin

Etanoli

Etyyliasetaatti

Ylitäytönestin ei toimi. 

Liuotinainetäyttö ei 

pysähdy ja liuotin 

tulvii yli ilma-aukon 

kautta

Liuotinainevarastoon A Säiliön pinnan korkeutta tarkkaillaan täyttövaiheessa. 

Säiliötäytössä on paikalla kaksi henkilöä, mikä lisää 

todennäköisyyttä nopeaan reagointiin.  

Liuotinvarastoon on näköyhteys täyttötilanteessa. 

Liuotinainevaraston pohja ja reunat ovat tiiviit, ja se 

muodostaa >11 m3 suoja-altaan. Päällystetty epoksilla 

(Nanten SL AR)

5 III Ylitäytönestimien toiminnan 

varmistaminen, uusiminen jos ovat 

vanhoja. Säännöllinen tarkkailu.

A 3 IV

Liutotinainevuoto varastosäiliön 

täyttötilanteessa asfaltille 

Etanoli

Etyyliasetaatti

Letkurikko /

Inhimillinen virhe

Asfaltille ja suljettuun 

hulevesiputkeen (varoallas). 

Imeytyminen maaperään 

mahdollisista asfaltin raoista.

B Hulevesiviemärin sulkuventtiili on suljettuna täytön ajan, 

ja sulkuviemäriin saakka tilavuus on 6,3 m3. Säiliötäytössä 

on paikalla kaksi henkilöä, mikä lisää todennäköisyyttä 

nopeaan reagointiin. Säiliöautossa on imeytysaineita.

2 IV Suunnitelma liuotinvaraston kattamisesta, 

asfaltin uusimisesta ja korottamisesta 

täyttöalueella, jotta sadevedet eivät 

huuhtele aluetta. Suunnitelma täyttöalueen 

vesien johtamisesta kaupungin 

jätevesiviemäriin.

Liuotinainevarastoon imeytysaineita. A 2 IV

Liuotinainevuoto varastosäiliön 

täyttötilanteessa + hulevesiviemärin 

sulkuventtiiliä ei suljeta

Etanoli

Etyyliasetaatti

Inhimillinen virhe Asfaltille, asfaltin mahdollisista 

raoista maaperään, ja 

hulevesiverkostoon.

C Liuotinainetäytön toimintaohjeistus. Säiliötäytössä on 

paikalla kaksi henkilöä, mikä lisää todennäköisyyttä 

nopeaan reagointiin. Vuototilanteessa varmistetaan, että 

sulkuventtiili on kiinni-asennossa. 

2 III Sulkuventtiilin auki/kiinni-asento selvästi 

merkittynä ja todettavissa 

mahdollisuuksien mukaan jo kauempaa.

C 1 IV

Liuotinainevuoto täyttötilanteessa + 

rankkasade. Tulviminen 

liuotinainevaraston edustalla.

Etanoli

Etyyliasetaatti

Asfaltille ja suljettuun 

hulevesiputkeen. Imeytyminen 

maaperään asfaltin raoista tai 

liuotinainevaraston sokkelin kautta tai 

kulkeutuminen asfalttialueen 

ulkopuolelle.   

C Hulevesiviemärin sulkuventtiili on suljettuna täytön ajan, 

ja sulkuviemäriin saakka tilavuus on 6,3 m3.

2 III Suunnitelma liuotinvaraston kattamisesta ja 

asfaltin korottamisesta täyttöalueella, jotta 

sadevedet eivät huuhtele aluetta. 

Suunnitelma täyttöalueen vesien 

johtamisesta kaupungin jätevesiviemäriin.

Mahdollisuuksien mukaan täyttöä ei 

suoriteta rankkasateen aikana. Sateisina 

ja kylminä vuodenaikoina pidetään 

erityistä huolta, että hulevesien pääsy 

kaivoon on esteetön, jotta varaston 

edustalle ei patoudu sade- tai 

sulamisvesiä.

A 1 IV

Vaarallisen aineen vuoto ajoneuvon 

onnettomuustilanteessa

Etanoli

Etyyliasetaatti

Piha-alueella hulevesiviemäriin ja/tai 

maaperään

C Valaistu piha-alue, tehdasalueen nopeusrajoitukset, 

trukkien nopeusrajoittimet ja varoituskyltit.  Liukkauden 

torjunta hiekoittamalla. Rajoitettu kulkureitti 

säiliöautoille/kuorma-autoille. Toimintaohjeet 

onnettomuustilanteessa. 

Säiliöautojen säiliöt ovat lokeroituja.

1 IV Muutostyöt vaarallisten aineiden alueelle. 

Muutostyöt liuotinvaraston alueelle. 

Varmistetaan, että imeytysaineiden 

sijainnit ovat tiedossa ja niitä on 

riittävästi ja helposti saatavilla. 

C 1 IV

Liuotinainevuoto maanalaisissa putkissa 

+ suojaputken vuoto. Mikäli liuotinputki 

vuotaa ja suojaputki ei, tilanne on stabiili 

kunnes suojaputki alkaa vuotamaan.  

Etanoli

Etyyliasetaatti

Tisle

Putkirikko ja 

suojaputken tiiveyden 

pettäminen

Maanalalaista putkikanaalia pitkin ja 

mahdollisesta halkeamasta 

maaperään/pohjaveteen.

D Putket kallistettu liuotinainevaraston suuntaan. 2 II Maanalaisen putkikanaalin vaihtaminen 

putkisiltaan. 

A 1 IV

Liuotinainevuotoa ei huomata. Pumppu 

pumppaa liuotinainetta painekytkimen 

rajojen mukaisesti, mutta kyseessä on 

vuoto. 

Etanoli

Etyyliasetaatti

Tisle

Liuotinainevarasto / maanalainen 

putkikanaali / tuotantolaitoksen 

lattiat

D Pumppu pumppaa liuotinta yhtäjaksoisesti 5 minuutin 

ajan. Mikäli verkoston paine on edelleen alhainen, 

pumppu käynnistyy uudelleen asetetuksi ajaksi. 

Alarajahälytys (10 %), kun säiliö on tyhjenemässä: 

Pumppu pysähtyy (kuivakäyntisuoja).

2 II Maanalaisen putkikanaalin vaihtaminen 

putkisiltaan. Lisää todennäköisyyttä 

nopeaan reagointiin, eikä esimerkiksi 

vähittäistä maaperä pilaantumista voi 

tapahtua.

Hälytys, kun pumppu on ollut 

yhtäjaksoisesti päällä määrätyn ajan. 

A 1 IV

Vaarallisen aineen vuoto vaarallisten 

aineiden varastoalueella (ulkotilat)

Tisle / jätetisle

Painovärit / painovärijäte

Liimat / jäteliimat

Öljyt / jäteöljyt

Painolaatan pesuaineen vaihtoliuos (harvoin)

Tynnyrien ja konttien 

käsittelyssä 

onnettomuus

Hulevesiverkosto, josta purku 

maastoon pohjavesialueella

B Vaarallisia aineita siirretään trukeilla ja onnettomuus 

havaitaan nopeasti. Ainemäärät maksimissaan 1000 

L/siirto.  Alueella tiivis asfaltti, vettä kevyemmän ja 

painavamman aineen erotuskaivot sekä 

sulkuventtiilikaivo. Toimintaohjeet 

onnettomuustilanteessa. Trukkikuskit 

työturvallisuuskoulutettu. 

3 IV Suunnitelma hulevesien johtamisesta 

pohjavesialueen ulkopuolelle. Vaarallisten 

aineiden alueen reunakivetysten 

tiivistäminen.

Varmistetaan, että imeytysaineiden 

sijainnit ovat tiedossa ja niitä on 

riittävästi ja helposti saatavilla.

A 3 IV

Polttoainesäiliöiden (diesel) vuoto 

vaarallisten aineiden varastoalueella

Diesel Säiliön rikkoutuminen Vaarallisten aineiden varastoalueelta 

hulevesiverkostoon, josta purku 

maastoon pohjavesialueella

C Vaarallisten aineiden varastoaluella on tiivisasfaltti. 

Säiliöt ovat asianmukaiset polttonestesäiliöiksi 

(säiliötyypit SFS 2733 ja 313/85 44§). Säiliöt ovat katoksen 

alla.

2 III Säiliöiden kuntotarkastukset, vaikka 

tarkastuksia ei velvoiteta kuin maanalaisilta 

säiliöiltä. Muutostyöt vaarallisten aineiden 

alueelle.

B 1 IV

Vaarallisen aineen vuoto muualla 

tehdasalueella (ulkotilat)

Tisle / jätetisle

Painovärit / painovärijäte

Liimat / jäteliimat

Öljyt / jäteöljyt

Painolaatan pesuaineen vaihtoliuos (harvoin)

Tynnyrien ja konttien 

käsittelyssä 

onnettomuus

Hulevesijärjestelmä, jonka 

purkupaikka tehdasalueen 

ulkopuolella, tai maaperä piha-alueen 

asfaltin saumoista

B Vaarallisia aineita siirretään trukeilla ja onnettomuus 

huomataan nopeasti. Ainemäärät maksimissaan 1000 

L/siirto. Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa. 

Trukkikuskit työturvallisuuskoulutettu.

3 IV Varmistetaan, että imeytysaineiden 

sijainnit ovat tiedossa ja niitä on 

riittävästi ja helposti saatavilla. Asfaltin 

kunnon tarkistus ja tarvittaessa 

paikkaus/uusiminen.

B 3 IV

Liuotinpesupaikkojen käsihanojen auki 

jääminen

Etanoli

Etyyliasetaatti

Tisle

Inhimillinen virhe Vuoto tehtaan lattialle pesupaikkojen 

välittömään läheisyyteen, 

lattiakouruun ja mahdollisesti 

rakenteisiin ja edelleen maaperään ja 

pohjaveteen.

B Ohjeistus, että käsihanoja käyttäessä ei poistuta paikalta. 

Käsihanoja käytetään vähäisten liuotinmäärien 

ottamiseen. Hanat ovat näkyvällä paikalla, ja alueella 

liikkuu tuotannon työntekijöitä, mikä lisää 

todennäköisyyttä nopeaan reagointiin.

4 III Etsitään vaihtoehtoista käsihanaa, joka 

sulkeutuu välittömästi aktiivisen käytön 

loputtua. Hanojen alle suoja-/tippa-

altaat. Tarpeettomien lattiakourujen 

täyttäminen. Varmistetaan, että 

imeytysaineiden sijainnit ovat tiedossa ja 

niitä on nopeasti saatavilla.

B 2 IV

Liuotinpesupaikan altaan tyhjennyksessä 

liuotin vuotaa lattialle

Etanoli

Etyyliasetaatti

Tisle

Kemikaalien 

käsittelyssä 

onnettomuus / 

Inhimillinen virhe

Vuoto tehtaan lattialle pesupaikkojen 

välittömään läheisyyteen, 

lattiakouruun ja mahdollisesti 

rakenteisiin ja edelleen maaperään ja 

pohjaveteen.

B Vuoto huomataan heti. Työturvallisuusohjeet, 

toimintaohjeet vaaratilanteissa.

4 III Liuotinpesupaikoille suoja-altaat. 

Tarpeettomien lattiakourujen 

täyttäminen.

A 4 IV

Laminointiliimaletkun rikkoutuminen 

kourussa + vuotoa ei huomata. 

Liuotinvapaa liima

Liuotinvapaan liiman kovetin

Letkurikko Vuoto kouruun, vuoto rakenteisiin tai 

jäähdytysvesiviemäriin.

B 3 IV Kourun kannen muuttaminen ritiläksi, 

jotta letkurikon havaitseminen nopeutuu. 

Kourun tiiveyden varmistaminen.

B 2 IV

Jäännösriskin arviointi

Vaaratilanne Kemikaali Mahdollinen syy Kulkeutumisreitti Seurauksen suuruus Varautumiset
Todennä-

köisyys

Riski-

luokka
Suunnitellut muutostyöt Parannustoimenpide-ehdotus



 

(Liite 3 jatkoa.)  

 

 

 

 

 

Seuraus
Toden-

näköisyys

Riski-

luokka

(Väri)letkun irtoaminen pumpun 

aiheuttaman tärinän vuoksi 

painokoneessa

Painovärit

Etyyliasetaatti

Etanoli

Tärinä, letkurikko Painovärin leviäminen 

painoväriastioiden ulkopuolelle 

suojakotelossa, ja edelleen letkujen 

kulkuyhteydestä päällystämättömään 

kohtaan painokoneen alle. /

Painovärin leviäminen rajoitetulle 

lattiapinta-alalle painokoneella. 

B Tehtaan lattia on päällystetty epoksilla (Master Top BC 

372). Värit ovat suojakotelossa, jonne ei suoraa 

näköyhteyttä. 

Koneen uusimisen yhteydessä uusitaan myös kyseessä 

oleva lattia-ala.

4 III Operaattorin tekemät kunnossapidot ja 

tarkastukset (TMP)

Varmistetaan, että letkujen kiinnityksen 

tarkistaminen kuuluu rutiininomaisiin 

toimenpiteisiin painossa. Kiinnityksen 

parantaminen kestämään paremmin 

tärinää.

B 3 IV

Tislevuoto maanalaisessa 

polttolaitokselle johtavassa putkessa + 

suojaputken vuoto

Tisle Putkirikko Kupariputkesta ja suojaputkesta 

betonikouruun ja maaperään

D Kupariputki on vuotosuojattu. Tislettä ei enää 

hyödynnetä energiana. Uutta vuotoa ei voi enää 

tapahtua.

X X Jos putki ei ole käytössä, poistetaan 

putkisto ja rakenteet maaperästä tai 

vaihtoehtoisesti katkaistaan ja tulpataan 

polttolaitokselle vievä putkiyhteys, 

mikäli putkirakenteiden poistaminen 

lisää kohtuuttomasti saneeraustarvetta. 

Putken poiston yhteydessä tarkistetaan 

ehjyys ja tehdään tarvittaessa 

maanäytteiden analysointi 

liuotinpäästömahdollisuuden 

poissulkemiseksi.

X X X

Kemikaalin kaatuminen lattiakaivoon 

painon pesuhuoneessa. 

Pesuainekemikaalit Kemikaalien 

käsittelyssä 

onnettomuus / 

Inhimillinen virhe

Pesuhuoneen lattiakaivon kautta 

viemäriin

A Pesukemikaalien käytön toimintaohjeet, 

käyttöturvatiedotteet pesulaitteiden vierellä. 

Käyttömäärät ovat vähäisiä. 

3 IV Pesuhuoneen lattiakaivon umpeen 

valaminen

X X X

Pesuainekemikaalit Inhimillinen virhe Kemikaalia ei neutraloitu A Pesukemikaalien käytön toimintaohjeet, 

käyttöturvatiedotteet pesulaitteiden vierellä. 

Käyttömäärät ovat vähäisiä, aine huuhdellaan vedellä. 

5 III pH:n toteaminen esimerkiksi 

indikaattoripaperilla ennen viemäriin 

laskemista.

Selvitetään värijäämien vaikutus 

viemärikelpoisuuteen. 

A 4 IV

Vaarallisen aineen vuoto tehtaan 

sisätiloissa

Etanoli

Etyyliasetaatti

Tisle 

Painovärit / painovärijäte

Liimat / jäteliimat

Öljyt / jäteöljyt

Painolaatan pesuaineen vaihtoliuos (harvoin)

Kemikaalien 

käsittelyssä 

onnettomuus

Tuotantolaitoksen lattia, lähellä 

seinustaa mahdollisuus kulkeutua 

rakenteisiin ja edelleen maaperään ja 

pohjaveteen

B Työturvallisuusohjeet, toimintaohjeet 

onnettomuustilanteessa. Tehtaan lattia päällystetty 

epoksilla (Master Top BC 372). Vaarallista ainetta 

kuljetetaan kerralla enintään 1000 L.

3 IV Varmistetaan, että imeytysaineiden 

sijainnit ovat tiedossa ja niitä on 

riittävästi saatavilla.

B 3 IV

Etanoli

Etyyliasetaatti

Tisle

Seinäkiinnitteisten 

liuotinputkien vuoto

Tuotantolaitoksen lattia, lattian ja 

seinän rajakohdista ym. 

kulkeutuminen rakenteisiin ja 

edelleen maaperään ja pohjaveteen

B Seinäkiinnitteiset liuotinaineputket ovat 

tehdasrakennuksessa näkyvillä , eikä seinärakenteiden 

sisäpuolella, mikä lisää todennäköisyyttä nopeaan 

reagointiin.  

3 IV Huolto-ohjelma putkiston varalle. B 2 IV

Kuumaöljysäiliön vuoto Kuumaölljy Säiliön rikkoutuminen Vuoto maanalaiseen kanaaliin, 

mahdollisuus kulkeutua maaperään ja 

edelleen pohjaveteen

C Kanaalin lattia on päällystetty tavanomaisella 

lattiamaalilla. Maanalainen kuumaöljysäiliö tarkastetaan 

5 vuoden välein. Kuumaöljyputkistossa on painehälytys. 

Jäähtyessään öljy on huonosti kulkeutuvaa. 

2 III Kanaalin lattian uudelleenpäällystäminen 

öljyhiilivetyjä pidättävällä aineella tai 

putkiston kunnon tarkastus 

määräaikaishuollon yhteydessä

B 2 IV

Maanalaisen kuumaöljyputken vuoto Kuumaöljy Putkirikko Vuoto putkikanaaliin, mahdollisuus 

kulkeutua maaperään/pohjaveteen 

saumoista/pinnoitteen läpi jos vuotoa 

ei huomata ajoissa.

C Kanaalin lattia on päällystetty tavanomaisella 

lattiamaalilla. Kuumaöljykattilat ja kattilahuoneen 

laitteet ovat määräaikaishuoltojen piirissä, mutta 

putkisto on ainoastaan visuaalisen tarkkailun alaisena. 

Kuumaöljyputkistossa on painehälytys. Jäähtyessään öljy 

on huonosti kulkeutuvaa. 

2 III Putkikanaaliin öljyn ja veden tunnistimet. 

Kanaalin lattian uudelleenpäällystäminen 

öljyhiilivetyjä pidättävällä aineella tai 

putkiston kunnon tarkastus 

määräaikaishuollon yhteydessä. 

B 2 IV

Maanalaisten kevytöljysäiliöiden vuoto Kevyt polttoöljy Säiliön rikkoutuminen Vuoto bunkkeriin, mahdollisuus 

kulkeutua maaperään ja edelleen 

pohjaveteen

C Bunkkerissa on öljyn ja veden tunnistimet. Lattia on 

päällystetty epoksilla, mutta vaatii uusimista. 

Kevytpolttoöljysäiliöt tarkastetaan 5 vuoden välein.

3 II Maanalaiset kevytpolttoöljysäiliöt otetaan 

pois käytöstä ja säiliöt nostetaan ylös 

bunkkerista.

X X X

Asiattoman henkilön pääsy 

tehdasalueelle ja tuotantotilaan

Tunkeutuminen ja 

tuhotyö

C Kameravalvonta tehdasalueella, tehdasalueen aidoitus. 

Vaaralliset aineet ovat lukituissa varastoissa tai konteissa. 

Tuotannon alueella pukeuduttava henkilökunnan 

vaatetukseen. Kemikaalit kuljetetaan asianmukaisesti 

paikoilleen, ei jätetä tilapäisiin paikkoihin. 

2 III Tehtaan aidoituksen vahvistaminen ja 

alueelle pääsyn estäminen asiattomilta. 

Tuotantotilojen lukitseminen.

Valvonnan tehostaminen. C 1 IV

Vaaratilanne Kemikaali Mahdollinen syy Kulkeutumisreitti Seurauksen suuruus

Jäännösriskin arviointi

Varautumiset
Todennä-

köisyys

Riski-

luokka
Suunnitellut muutostyöt Parannustoimenpide-ehdotus
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