JULKINEN TIEDOTE
2015

OULU-KOILLISMAAN
PELASTUSLAITOS

TURVALLISUUSTIEDOTE
VAARALLISISTA AINEISTA AIHEUTUVIEN
SUURONNETTOMUUKSIEN VARALTA

Oulun seudun asukkaille
Tässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan
Millaisia vaarallisten aineiden vuoto- ja päästövaaroja kotiseudullamme on
Sijaitseeko asuntosi tai työpaikkasi suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan
tuotantolaitoksen läheisyydessä
Miten asukkaita varoitetaan vaarallisiin kemikaaleihin liittyvissä
onnettomuustilanteissa
Miten toimia suuronnettomuuden tapahduttua
Milloin ja mistä saat lisätietoja
Tiedotteen säädösperustana on laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) sekä EU:n
Seveso III-direktiivi. Tiedote on laadittu yhteistyössä Oulu-Koillismaan
pelastuslaitoksen ja erityistä vaaraa aiheuttavien kemikaalilaitosten kesken.

Tiedote on myös internetissä

www.ouka.fi/pelastuslaitos

Lue tiedote
riittävän usein ja
säilytä helposti
löytyvässä paikassa!

SUURONNETTOMUUDEN VAARAA
AIHEUTTAVAT KOHTEET

TURVALLISUUS ON ENSISIJAISTA
SEVESO-laitosten suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon keskeisenä lähtökohtana on
onnettomuuksien ehkäisy ja onnettomuuksien seurausten rajoittaminen. Yritykset noudattavat
kemikaalien valmistusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa lainsäädäntöä sekä arvioivat säännöllisesti
toimintansa terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskejä. Uusien kemikaalien, prosessien ja tuotteiden
turvallisuusvaikutukset selvitetään etukäteen.

Vaarallisia aineita käsittelevän laitoksen määräytyminen suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaksi
perustuu mm. lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja
valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).
Kyseessä on vaarallisia kemikaaleja valmistavat, käsittelevät tai varastoivat kohteet, joissa kemikaalien
määrä ja laatu edellyttävät toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen laatimista.
Kohteista käytetään yleisesti nimitystä SEVESO-laitos.

Turvallisuutta edistetään kohteesta riippuen mm. seuraavilla laitteistoilla/järjestelyillä:
Tuotantotilojen palo-osastointi, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot, savunpoistolaitteistot,
alkusammutusvälineet, kulunvalvonta, kameravalvonta, ympärysaidat, vartiointi jne.

Tämä turvallisuustiedote käsittelee vain turvallisuusselvityksen vaativia SEVESO-laitoksia, koska vain
näillä laitoksilla on velvollisuus jakaa tiedote alueille, missä suuronnettomuudella voi olla vaikutuksia.

Kemikaalisäiliöiden ja -laitteistojen valuma-altaat, vesivalelulaitteistot, sammutuslaitteistot,
inertointijärjestelmät, varavoimajärjestelmät jne.

Turvallisuusselvitystä edellyttäviä SEVESO-laitoksia on Oulu-Koillismaan pelastusalueella kahdeksan
ja ne kaikki sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä Oulun kaupungin keskustasta.
Kohteista on kerrottu tarkemmin sivuilla 4-6.

Sevesodirektiivin nimi
periytyy Italiassa
1976 sattuneesta
tuhoisasta
teollisuuskemikaalionnettomuudesta.

SEVESO-laitosten valvontaviranomaisena toimii Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes,
www.tukes.fi). Oulu-Koillismaan pelastuslaitos sekä mm. työsuojelu- ja ympäristöviranomaiset valvovat kohteiden palo-, henkilö-, kemikaali- ja ympäristöturvallisuutta
sekä onnettomuus- ja vaaratilanteisiin varautumista oman lainsäädäntönsä puitteissa.
Valvonnan toteutus on suunniteltu erityisissä valvontasuunnitelmissa. Valvontakäyntejä
tehdään, viranomaisesta riippuen, 1-3 vuoden välein.
Tämän turvallisuustiedotteen SEVESO-laitokset ovat laatineet vaarallisten kemikaalien
laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskevat lupahakemukset, sisäiset
pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset. Asiakirjat on toimitettu valvontaviranomaiselle (Tukes).

SUURONNETTOMUUS
SEVESO-laitoksessa tapahtuva suuronnettomuus on esimerkiksi tulipalo, räjähdys, vuoto tai muu
onnettomuus, joka voi aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa
välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa.
Suuronnettomuuden vaaralliset vaikutukset voivat kehittyä nopeasti (esim. räjähdys).
Tuotantolaitoksen ulkopuolelle yltävä suuronnettomuus on todennäköisimmin suuresta kemikaalivuodosta aiheutuva terveydelle vaarallisen aineen päästö. Muodostuvia vaarallisia aineita voi olla
useita etenkin silloin, jos onnettomuuden kehittymiseen liittyy tulipaloja tai räjähdyksiä.

Huolellisesti toteutetut turvallisuusjärjestelmät, jolloin esimerkiksi mittausarvon (paine, lämpötila,
pinnankorkeus, virtausnopeus, pitoisuus ...) poikkeama pysäyttää tarvittavat prosessit, ohjaa sen
toiminnot turvalliseen tilaan, käynnistää halutut suojaustoimet ja välittää tiedon poikkeamasta
valvomoihin/henkilökunnalle.
Turvallisuuden osoittavat asiakirjat (turvallisuusselvitys, sisäinen pelastussuunnitelma) sekä
henkilöstön koulutus ja uhka- ja vaaratilanteisiin liittyvät harjoitukset.
Yhteistyö mm. pelastusviranomaisten kanssa, jotta tuotantolaitoksen omat toimet, pelastuslaitoksen
toimet ja pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten/yhteisöjen toimet kokonaisuutena
luovat tehokkaan pohjan onnettomuus- ja vaaratilanteiden seurausten rajoittamiselle.

PELASTUSLAITOKSEN VARAUTUMINEN
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on varautunut vaarallisten aineiden valmistus-, käsittely- tai
varastointikohteissa tapahtuviin suuronnettomuuksiin. Toiminnan perustan muodostaa:
Sammutus- ja pelastustoiminnan peruskalusto sekä erityinen vaarallisten aineiden torjuntakalusto,
jossa on kalustoa ja välineitä mm. kemikaalien tunnistamiseen, pitoisuuksien mittaamiseen,
kemikaaleilta suojautumiseen, vuotojen tukkimiseen, keräämiseen, imeyttämiseen, laimentamiseen,
pumppaamiseen jne.
Vaarallisten aineiden torjunnan ammatti- ja täydennyskoulutus, tutustuminen SEVESO-laitoksiin
sekä säännölliset onnettomuusharjoitukset tuotantolaitoksissa yhdessä toiminnanharjoittajien ja
yhteistyöviranomaisten kanssa.
Kemikaalionnettomuusriskit huomioiva väestönvaroitusjärjestelmä sekä valmius vaaratiedotteiden
antamiseen.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Vaarallisten aineiden päästöt, räjähdykset ja tulipalot voivat pahimmillaan aiheuttaa välitöntä
hengenvaaraa satojen metrien etäisyydellä onnettomuuskohteesta. Erilaisia terveysvaikutuksia
ja ärsytysoireita voi esiintyä jopa 1-2 kilometrin etäisyydellä onnettomuuskohteesta.

Pelastuslain (379/2011) 48 § edellyttää, että pelastuslaitoksen on laadittava erityistä vaaraa aiheuttavista
kohteista ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa.
Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat
seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Suunnittelun toteutumista valvoo
aluehallintovirasto.

Vaarallisten aineiden onnettomuuksiin liittyvä välittömän vaaran alue määritetään aina
onnettomuuskohtaisesti. Lähtötietoina ovat mm. vuotavan kemikaalin ominaisuudet ja määrä,
vuodon määrä ja sääolosuhteet. Suuren vuodon vaara-alue voi olla esim. seuraava:

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen varautuminen turvallisuusselvityskohteiden suuronnettomuusriskeihin
on koottu kolmeen ulkoiseen pelastussuunnitelmaan Nuottasaaren alue, Laanilan teollisuuspuiston alue
ja Vihreäsaaren alue.

Terveydelle vaarallisilla nesteillä 50 metriä joka suuntaan ja 150 - 300 metriä
tuulen alapuolelle (esim. muurahaishapon varastosäiliövuoto)

Ulkoinen pelastussuunnitelma on laadittu myös Oulun järjestelyratapihasta ja Oritkarin satamasta,
jotka ovat turvallisuusselvityskohteita muun lainsäädännön perusteella.
Lisätietoa ulkoisista pelastussuunnitelmista:
Pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö
Tomi Honkakunnas, puh. 08 558 410 (vaihde)
www.ouka.fi/pelastuslaitos

Nesteytetyillä myrkyllisillä kaasuilla 50 - 300 metriä joka suuntaan ja jopa 1 - 2 km
tuulen alapuolelle (esim. ammoniakkivaunun vuoto)
Nesteytetyillä palavilla kaasuilla (vuodon syttyminen ja säiliön repeämisvaara)
600-700 metriä joka suuntaan (esim. nestekaasun varastosäiliöiden räjähdysvaara)

Toimintaohjeet
suuronnettomuuden varalta
näet takasivulla!
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Tunnista
kemikaalit
ja kaasut

YRITYKSET JA TOIMINTA

sivut 7-9
Seuraavassa esitellään Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen turvallisuusselvityksen
vaativat SEVESO-laitokset ja niiden keskeiset, suuronnettomuuden vaaraa
aiheuttavat kemikaalit.
Tekstiin sisältyy käsitteet Eristysraja (välitön vaaran alue) ja Varoitusraja.
Eristysrajan sisäpuolelle jäävät alueet eristetään ja evakuoidaan välittömästi
(tai alueella olevia kehotetaan suojautumaan sisätiloihin).
Varoitusraja sisäpuolella olevia kehotetaan suojautumaan sisätiloihin tai
poistumaan vaara-alueen ulkopuolelle.

Mahdolliset vaaratilanteet:

Eristys- ja varoitusrajat määritetään aina onnettomuuskohtaisesti.
Synthomer Finland Oy, Oulun tehdas
Nuottasaarentie 17, Oulu

Eristys- ja varoitusraja 700 m.

Mahdolliset vaaratilanteet:

Stora Enso Oyj, Oulun tehdas
Nuottasaarentie 17, Oulu
Stora Enso Oyj Oulun tehtaaseen kuuluvat
sellutehdas, voimalaitos, paperitehdas ja
arkittamo.
Sellutehdas valmistaa täysvalkaistua havusellua ja paperitehdas taidepainopaperia.
Tuotannon keskeiset vaaralliset aineet ovat
klooridioksidin vesiliuos, nestekaasu (propaani)
ja happi. Klooridioksidivesi johdetaan
sellutehtaalle putkilinjaa pitkin Akzo Nobel
Finland Oy Oulun tehtaalta. Nestekaasu ja
happi tuodaan säiliöautoilla, joista ne
puretaan tuotteiden varastosäiliöihin.
Nestekaasua käytetään paperitehtailla.

Merkittävimmän vaaran muodostaa nestekaasun varastosäiliöt.
Nestekaasuvuoto ja sen syttyminen voi pahimmillaan aiheuttaa
räjähdysmäisen tulipalon, jolla on vaikutuksia myös tehdasalueen ulkopuolelle. Vaaraa aiheuttaa erityisesti nestekaasun
palamisen lämpösäteily.
Eristys- ja varoitusraja 700 m
Vakavan onnettomuuden voi aiheuttaa myös klooridioksidiveden siirtoputken suuri vuoto. Välitön vaara-alue rajoittuu
tehdasalueelle, mutta kooridioksidin ärsytysoireita voi tuntea
jopa kilometrin etäisyydellä onnettomuuskohteesta.

Merkittävimmän vaaran voi aiheuttaa butadieenisäiliön tai
-vaunun suuri vuoto. Vuodon syttyminen voi pahimmillaan
aiheuttaa räjähdysmäisen tulipalon, jolla on vaikutuksia myös
tehdasalueen ulkopuolelle. Vaaraa aiheuttaa erityisesti
butadieenin palamisesta muodostuva lämpösäteily.

Synthomer Finland Oy Oulun tehdas
valmistaa paperin päällystyksessä
käytettäviä latekseja.
Tuotantoon sisältyy myös vaarallisia
aineita, joista merkittävimpiä ovat
styreeni, butadieeni ja akryylinitriili.
Styreeni tuodaan laivalla Nuottasaaren
satamaan, josta se pumpataan
tehtaalle styreenin varastosäiliöihin.
Akryylinitriili tuodaan maanteitse
säiliökonteilla ja butadieeni rautateitse
säiliövaunuilla.

Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin ja 300 metriä tuulen
alapuolelle. Varoitusraja 1 000 metriä tuulen alapuolelle.

Vakavan onnettomuuden voi aiheuttaa myös akryylinitriilin
varastosäiliön vuoto. Akryylinitriilivuodon höyryt aiheuttavat
syttymisvaaraa tehdasalueella ja ärsytysoireita jopa 1 km
etäisyydellä onnettomuuskohteesta.
Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin ja 300 metriä tuulen
alapuolelle. Varoitusraja 1000 metriä tuulen alapuolelle.
Styreenin varastosäiliön suuri vuoto aiheuttaa ärsytysoireita
vuodon läheisyydessä. Vuotava styreeni voi syttyä, jolloin
lämpösäteily aiheuttaa vaaraa tuotantoalueella.
Palosta muodostuvat savukaasut voivat aiheuttaa haittaa
kauempanakin onnettomuuskohteesta.
Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin. Varoitusraja määritetään
tarvittaessa, jos esim. tulipalon savukaasut aiheuttavat haittaa.
Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista:
Tehdaspäällikkö Ismo Hourula tai turvallisuuspäällikkö
Mika Louhimo, puh. 010 3879 500 (vaihde)

Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista:
Työturvallisuuspäällikkö Hannu Zitting, puh. 020 46 124 (vaihde)

Mahdolliset vaaratilanteet:
Mahdolliset vaaratilanteet:

Akzo Nobel Finland Oy, Oulun tehdas
Nuottasaarentie 17, Oulu

Akzo Nobel Finland Oy Oulun tehdas
tuottaa sellun ja paperin valmistuksessa
sekä vesien käsittelyssä tarvittavia
kemikaaleja. Päätuotteita ovat natriumkloraatti, suolahappo, natriumhydroksidi,
klooridioksidi sekä vesikemikaalina
käytettävä polyalumiinikloridi.
Muita tuotteita ovat natriumhypokloriitti,
natriumaluminaatti ja rikkihappo.
Lisäksi tuotannossa muodostuu sisäiseen
käyttöön klooria ja vetyä.
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Merkittävimmän vaaran muodostaa klooridioksidiveden varastosäiliövuoto, jonka seurauksena ilmaan voi vapautua klooridioksidikaasua. Vuodon välitön vaara-alue voi pahimmillaan yltää
tehdasalueen ulkopuolelle.
Eristysraja 300 metriä kaikkiin suuntiin ja 750-1000 metriä
tuulen alapuolelle. Varoitusraja jopa 2 km tuulen alapuolelle.
Vastaavaan tilanteeseen, mutta mittakaavaltaan pienempään,
voi johtaa kloorin tai klooridioksidiveden siirtoputken vuoto.
Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin ja 300 metriä tuulen
alapuolelle. Varoitusraja 1000 metriä tuulen alapuolelle.
Vakavan onnettomuuden voi aiheuttaa myös suolahapon
varastosäiliövuoto, josta höyrystyy myrkyllistä kloorivetykaasua
ja suolahapposumua.

Eastman Chemical Company
(Taminco Finland Oy), Oulun tehdas
Typpitie, Oulu

Eastman konsernin Oulun tehtaan (Taminco
Finland Oy) päätuote on muurahaishappo,
jota varastoidaan tehdasalueella ja myös
Oulun Vihreäsaaressa. Tuotannon raakaaineina on vaarallisia kemikaaleja, joista
merkittävimpiä on ammoniakki ja metanoli.
Ammoniakki kuljetetaan tehtaalle säiliövaunuilla, jotka toimivat myös tuotannon
varastosäiliöinä. Metanoli tuodaan säiliöautoilla, joista se puretaan varastosäiliöön.
Muurahaishappo kuljetetaan Laanilan
tehdasalueelta maanteitse säiliöautoilla.

Merkittävimmän vaaran voi aiheuttaa ammoniakkivaunun tai
ammoniakin purku- ja siirtoputkiston suuri vuoto. Putkistovuodon
välitön vaara-alue rajoittuu tehdasalueelle. Erityisen vakava
ammoniakkivaunun vuoto saattaa aiheuttaa terveysvaaraa myös
tehdasalueen ulkopuolella ja ärsytysoireita jopa 1-2 kilometrin
etäisyydellä tehdasalueesta.
Eristysraja 300 metriä. Varoitusraja jopa 2 kilometriä tuulen
alapuolelle.
Vakava onnettomuus voi aiheutua myös metanolin varastosäiliön
palosta tai suuresta vuodosta. Vuodosta aiheutuva välitön vaaraalue rajoittuu tehdasalueelle.
Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin. Varoitusraja määritetään
tarvittaessa, jos esim. tulipalon savukaasut aiheuttavat haittaa.
Muurahaishapon varastosäiliön suuresta vuodosta aiheutuva
välitön vaara-alue rajoittuu tehdasalueelle, mutta muurahaishapon höyryt voivat aiheuttaa ärsytysoireita myös tehdasalueen
ulkopuolella.

Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin ja 150 metriä tuulen
alapuolelle. Varoitusraja 500 metriä tuulen alapuolelle.

Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin ja 250 metriä tuulen
alapuolelle. Varoitusraja 600 metriä tuulen alapuolelle.

Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista:
Tehtaanjohtaja Janne Haltamo, puh. 020 751 5500 (vaihde)

Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista:
Manager, EHSQ, Jyrki Kujala, puh. 020 7108 300 (vaihde)

Turvallisuustiedote OULU
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Mahdolliset vaaratilanteet:

Arizona Chemical Oy, Oulun tehdas
Nuottasaarentie 17, Oulu
Arizona Chemical tislaa mäntyöljyä eri
jakeiksi sekä jalostaa niitä mm. liima-,
maali-, painoväri-, kumi- ja purukumiteollisuuden raaka-aineiksi. Oulun tuotantolaitokset ovat mäntyöljyn tislaamo sekä
hartsijalostetehdas. Tuotannon vaarallisista
aineista merkittävin on raakatärpätti, jota
varastoidaan yhdessä varastosäiliössä.

Merkittävimmän vaaran aiheuttaa raakatärpätin varastosäiliön
tai siihen liittyvien putkistojen suuri vuoto. Vuodosta aiheutuva
välitön vaara-alue rajoittuu tehdasalueelle, mutta syttyneen
vuodon savunmuodostuksesta voi aiheutua haittaa myös
tehdasalueen ulkopuolella.
Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin.

Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista:
Tekninen päällikkö Erkki Kaihlaniemi, puh. 040 341 3348

TUNNISTA KEMIKAALIT JA KAASUT
Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen SEVESO-kohteissa valmistetaan, varastoidaan ja käsitellään
useita vaarallisia kemikaaleja. Tuotantolaitoksissa valmistettavia vaarallisia kemikaaleja tai niiden
vaarallisiksi kemikaaleiksi luokiteltavia raaka-aineina kuljetetaan maanteillä, rautateillä ja merellä.
Vaarallisten aineiden kuljetukset merkitään tunnistamisen helpottamiseksi varoituslipukkeilla ja
oranssikilvillä, joista seuraavassa muutama esimerkki:

Ohjeet toiminnasta liikenneonnettomuuspaikalla, jossa on mukana vaarallisia aineita
kuljettava ajoneuvo

1.1

*
1

Räjähteet

2

2

Palamattomat
kaasut

Palavat kaasut

(ensimmäisenä onnettomuuspaikalla) :

Mahdolliset vaaratilanteet:
Kemira Chemicals Oy, Oulun tehdas
Typpitie, Oulu
Kemira Chemicals Oy Oulun tehtaiden
päätuotteet ovat vetyperoksidi ja peretikkahappo. Tuotannon keskeisiä raaka-aineita
ovat vesi, vety ja happi. Vety saadaan
raskasöljyn kaasutuksesta (Eastman
Chemical Company/ Taminco Finland Oy
toimittaa samalta tehdasalueelta) ja
happi Air Liquide Finland Oy Oulun ilmakaasutehtaalta (samalla tehdasalueella).
Vetyperoksidille ja peretikkahapolle on
useita varastosäiliöitä Laanilan tehdasalueella. Tuotteet kuljetetaan tehtaalta
pääasiassa säiliöautokuljetuksina.

Merkittävimmän vaaran aiheuttaa onnettomuus, kuten tulipalo,
jossa on mukana suuria määriä vetyperoksidia, jolloin
vetyperoksidi kiihdyttää palamista. Pelkästä vetyperoksidista
aiheutuva suuronnettomuus on epätodennäköinen.
Vetyperoksidivuotojen vaaraalue rajoittuu pahimmassakin
tapauksessa tehdasalueelle (50 m).

Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista:
Tuotantopäällikkö Mikko Pöntinen, puh. 010 8611 (vaihde)

Mahdolliset vaaratilanteet:
Teboil, Oulun Vihreäsaaren terminaali
Hietasaarentie 54, Oulu

North European Oil Trade Oy (NEOT),
Oulun Vihreäsaaren terminaali
Hietasaarentie 60, Oulu
Teboil ja Neot varastoivat Oulun Vihreäsaaressa liikennepolttoaineita, kevyttä
polttoöljyä sekä Teboil myös raskasta
polttoöljyä. Polttonesteet tulevat
terminaalille laivatoimituksina. Tuotteet
varastoidaan maanpäällisissä terässäiliöissä
ja toimitukset asiakkaille suoritetaan
säiliöautoilla. Säiliöautojen lastauksen
yhteydessä polttonesteisiin lisätään
tarvittavat lisäaineet. Polttonesteiden
lastaus- ja kuljetustoimintaa suoritetaan
ympärivuorokautisesti.
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Jos on mahdollista, lähesty ajoneuvoja tuulen
yläpuolelta. Älä tupakoi.
Tee hätäilmoitus numeroon 112.

2

3

4
3

Myrkylliset kaasut

Palavat nesteet

Helposti itsestään
syttyvät aineet

Vakava onnettomuus voi aiheutua peretikkahapon varastosäiliön
tai säiliöalueen putkiston suuresta vuodosta, jota ei saada
nopeasti suljettua. Onnettomuuden vaara-alue rajoittuu
kuitenkin tehdasalueelle.
Eristysraja 50 metriä kaikkiin suuntiin ja 200 metriä
onnettomuuskohteesta tuulen alapuolelle.

Varastoalueilla varastoitavien tuotteiden vuodon vaara-alue
rajoittuu suurissakin vuodoissa varastoalueille tai niiden
välittömään läheisyyteen. Merkittävimmän vaaran aiheuttaa
esim. bensiinin varastosäiliön vuoto tai suuri putkistovuoto
varastoalueella ja vuodon syttyminen. Myös muu tulipalo,
kuten säiliöauton tulipalo varastoalueella, voi levitä polttoaineiden varastosäiliöihin. Kyseessä voi olla myös säiliölaivan
palo öljylaiturissa. Tulipalon voimakas lämpösäteily voi aiheuttaa
vaaraa lähes 150 metrin etäisyydellä onnettomuuskohteesta.
Suurimman haitan aiheuttaa tulipalojen savukaasut.
Pahimmassa tapauksessa savusta voi aiheutua haittaa ja
ärsytysoireita kilometrien etäisyydellä varastoalueesta.

Pysäytä ajoneuvosi etäälle onnettomuusautosta
(vähintään 50 metriä) ja estä lisäonnettomuudet
varoittamalla muuta liikennettä.

Ilmoita hätäpuhelussa, muun ohella, kaikista
kuljetuksen vaarallisiin aineisiin viittaavista
merkinnöistä (varoituslipukkeet, oranssikilvet...)
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5.1

Aineet, jotka veden
kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittävät
palavia kaasuja

Sytyttävästi
vaikuttavat
(hapettavat)
aineet

Myrkylliset
aineet

7

6

9

Radioaktiiviset
aineet

Syövyttävät
aineet

Muut vaaralliset
aineet ja esineet

6

RADIOACTIVE

Noudata hätäkeskuspäivystäjän antamia ohjeita.
Jos havaitset ajoneuvosta vuotoja tai tunnet
poikkeavaa hajua, silmien/hengitysteiden
ärsytystä tms., siirry kauemmaksi ja varoita
muuta liikennettä. Pyri eristämään alue
(vähintään 50 metriä joka suuntaan ja
vähintään 150 metriä tuulen alapuolelle)
Noudata onnettomuusajoneuvon kuljettajan
antamia ohjeita.

Vaarallisten aineiden pakkaukset merkitään niin sanotun CLP-asetuksen (EY 1272/2008) mukaisilla
varoitusmerkinnöillä, jotka kuvaavat tuotteeseen liittyvää vaaraa. Alla CLP-asetuksen mukaiset
varoitusmerkit. Seuraavalla sivulla on alueemme SEVESO-laitosten keskeisten kemikaalien nimet ja
varoitusmerkit sekä tietoja kemikaalien tunnistamisesta ja vaarallisista ominaisuuksista.
Tietolähteenä on käytetty mm. Työterveyslaitoksen tuottamia OVA-ohjeita.

Eristysraja 250 metriä joka suuntaan. Varoitusraja määritetään
tarvittaessa, jos esim. tulipalojen savusta aiheutuu vaaraa/
haittaa.
Räjähtävä
Tietoja turvallisuusselvityksestä ja vaarallisista aineista
Teboil:
Terminaalipäällikkö Sampo Huhta, puh. 020 47001 (vaihde)
Neot:
Terminaalipäällikkö Risto Kinnunen, puh. 010 768 0850 (vaihde)

Syttyvä

Vakava
terveysvaara

Hapettava

Syövyttävä

Haitallinen/ärsyttävä/herkistävä/
haitallinen otsonikerrokselle

Välittömästi
myrkyllinen

Paineen alainen
kaasu
Ympäristölle
vaarallinen

Turvallisuustiedote OULU
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AINE

TUNNISTEET

VAIKUTUKSET

Akryylinitriili

Akryylinitriili on väritön, herkästi
haihtuva ja vettä kevyempi neste.
Aineen höyry on väritöntä ja ilmaa
raskaampaa. Haju on makeahko,
pistävä ja pyridiinin tai sipulin
tyyppinen.

Akryylinitriili on myrkyllistä hengitettynä. Oireina voi ilmetä
mm. päänsärkyä, huimausta ja huonovointisuutta. Suuret
pitoisuudet aiheuttavat hengenvaaraa. Akryylinitriili ja sen
höyryt syttyvät helposti. Palamistuotteita ovat mm. myrkylliset
typen oksidit ja syaanivety. Ympäristölle vaarallista.

Ammoniakki

Ammoniakki on väritön, voimakkaasti
pistävän hajuinen ja erittäin ärsyttävä
kaasu. Ammoniakkikaasu voidaan
nesteyttää helposti ja sitä kuljetetaan
yleensä nesteytettynä.

Ammoniakki ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä ja silmiä.
Suuret pitoisuudet aiheuttavat hengenvaaraa.
Ammoniakki on ympäristölle vaarallista.

Butadieeni

Butadieeni on väritön, ilmaa raskaampi
ja erittäin helposti syttyvä kaasu, jolla
on mieto valkosipulin ja piparjuuren
omainen haju. Butadieeni kuljetetaan
ja varastoidaan nesteytettynä kaasuna.

Butadieeni aiheuttaa suurena pitoisuutena uneliaisuutta,
heikkouden tunnetta ja tajunnantason laskemista.
Butadieeni saattaa aiheuttaa syöpää ja perimävaurioita.
Butadieenivuoto voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja
sisällä lisäksi räjähdysvaaran.

Dieselöljy ja
kevyt polttoöljy

Dieselöljy on kirkas tai kellertävä
neste, jolla on mieto hiilivedyn haju.

Dieselöljy ja kevyt polttoöljy ovat palava nesteitä.
Höyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia väsymystä ja
päänsärkyä. Dieselöljy on vaarallista ja kevyt polttoöljy
haitallista ympäristölle.

Kevyt polttoöljy on punaiseksi värjättyä
nestettä, jolla on hiilivetyjen haju.

Happi, nesteytetty

Happi on väritön, hajuton ja hieman
ilmaa raskaampi kaasu. Nesteytettynä
vaalean sinistä ja erittäin kylmää.

Happi ei pala, mutta voimakkaana hapettimena se
kiihdyttää muiden aineiden palamista.

Kloori

Kloorikaasu on tukahduttavaa, ilmaa
raskaampaa ja suurissa pitoisuuksissa
väriltään kellertävää. Kaasulla on
voimakkaan pistävä, helposti havaittava
haju.

Kloorikaasu ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä.
Suuremmat pitoisuudet aiheuttavat voimakasta yskänärsytystä,
puristavaa tai polttavaa tunnetta rinnassa ja pahoinvointia.
Suuret pitoisuudet aiheuttavat hengenvaaraa. Kloori on
ympäristölle vaarallista.

AINE

TUNNISTEET

Moottoribensiini

Moottoribensiini on kellertävä neste,
jolla on aromaattinen ja eetterimäinen
haju.

Bensiinihöyryille altistuminen aiheuttaa mm. päänsärkyä ja
pahoinvointia. Aiheuttaa myös syöpäsairauden vaaraa.
Moottoribensiini ja sen höyryt ovat erittäin helposti syttyviä.
Bensiinivuodot aiheuttavat sisätiloissa ja viemäreissä
räjähdysvaaran. Ympäristölle vaarallista.

Muurahaishappo

Muurahaishappo on väritön, pistävän
hajuinen, syövyttävä ja savuava neste,
joka muodostaa sumua kosteassa
ilmassa. Muurahaishapon höyryt ovat
ilmaa raskaampia.

Muurahaishapon höyry- tai sumupitoisuus ärsyttää voimakkaasti
nenää ja hengitysteitä. Suurelle pitoisuudelle altistuminen
aiheuttaa hengenahdistusta ja jopa hengenvaaraa.
Happoroiskeet syövyttävät ihoa ja aiheuttavat tuskallista ihon
punoitusta, kirvelyä ja rakkuloita. Happo imeytyy helposti
ihon läpi.

Nestekaasu

Nestekaasu on kaasumaisten hiilivetyjen
seos, jota varastoidaan ja kuljetetaan
nesteytettynä kaasupulloissa ja
-säiliöissä. Vuotava nestekaasu on ilmaa
raskaampaa ja väritöntä. Kaasu on
hajustettua, jotta sen vuodot voidaan
havaita helpommin.

Nestekaasu on erittäin helposti syttyvää. Nestekaasuvuoto
voi aiheuttaa ulkona syttymisvaaran ja sisällä lisäksi
räjähdysvaaran. Nestekaasu aiheuttaa suurina pitoisuuksina
keskushermoston lamaantumista ja rytmihäiriöalttiutta.

Peretikkahappo

Peretikkahappo on pistävän hajuinen,
väritön neste.

Peretikkahappo ärsyttää ja syövyttää ihoa. Höyryt
aiheuttavat hengitysteiden ja silmien ärsytystä.
Peretikkahappo on syttyvä neste ja lisäksi voimakas
hapetin, joka vaikuttaa sytyttävästi ja paloa kiihdyttävästi.
Peretikkahappo on ympäristölle vaarallista.

Raskas polttoöljy

Musta, paksu, neste, joka jäähtyessään
jähmettyy. Voimakashajuinen.

Kuuma tuote aiheuttaa palovammoja roiskuessaan silmiin ja
iholle. Öljysumu ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Pitkäaikainen
tai toistuva kosketus kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi johtaa
ihosyövän vaaraa aiheuttaviin muutoksiin.

Styreeni

Styreeni on väritön tai kellertävä,
siirappimainen ja haihtuva neste,
jonka haju on makeahko ja pistävä
jo alhaisissa pitoisuuksissa. Höyry on
ilmaa raskaampaa.

Styreeni on haitallista hengitettynä. Styreenihöyryt
aiheuttavat mm. ylähengitysteiden limakalvojen ja
silmien ärsytystä. Styreeni ja sen höyryt voivat syttyä.
Palamistuotteita ovat mm. hiilimonoksidi eli häkä.

Tärpätti (raakatärpätti)
Klooridioksidi

Klooridioksidi on huoneenlämpötilassa
punakeltainen kaasu. Haju on pienissä
pitoisuuksissa makeahko, suurissa
pitoisuuksissa tympeä ja pistävä.
Klooridioksidin vesiliuos on punertava.

Raakatärpätti on väritöntä tai
kellertävää kirkasta nestettä, jolla
on sille ominainen haju.

Klooridioksidi ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä.
Suuremmat pitoisuudet aiheuttavat vakavia hengitysvaikeuksia,
voimakasta päänsärkyä ja jopa kuoleman. Kaasu ja sen vesiliuos
ovat sytyttävästi vaikuttavia (hapettavia) ja voimakkaasti
syövyttäviä. Klooridioksidi on ympäristölle vaarallista.

Vetyperoksidi
Metanoli

8

Metanoli on väritön, kirkas neste,
jolla on miedohko alkoholin haju.

Turvallisuustiedote OULU

Metanoli on myrkyllistä hengitettynä, nieltynä tai iholla.
Höyryt aiheuttavat mm. päänsärkyä, väsymystä, huimausta.
Pienikin määrä nieltynä voi vaurioittaa näköä ja aiheuttaa
jopa kuoleman. Metanoli syttyy helposti. Metanolihöyryt
aiheuttavat ulkona syttymisvaaran ja sisällä räjähdysvaaran.

VAIKUTUKSET

Vetyperoksidi on väritön neste.

Tärpätti ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä aiheuttaen
kurkun kirvelyä ja yskää. Suurien pitoisuuksien hengittäminen
voi aiheuttaa mm. huimausta, päänsärkyä, huonovointisuutta
ja hengitysvaikeuksia. Tärpätti on palava neste. Lämmin neste
syttyy kipinöiden, staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta.

Vetyperoksidi syövyttää voimakkaasti ihoa ja silmiä.
Vetyperoksidi höyryt aiheuttavat suurena pitoisuutena
voimakasta nenän, kurkun ja hengitysteiden ärsytystä.
Vetyperoksidi ei pala, mutta voimakkaana hapettimena
se voi kiihdyttää ja ylläpitää palamista. Vetyperoksidin
kastelemat vaatteet ja nahkajalkineet voivat syttyä
itsestään palamaan.

Turvallisuustiedote OULU
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Karttaselitykset:
Ympärivuorokautisesti miehitetty
paloasema (ns. Vakinainen paloasema)

Sopimuspalokunnan
paloasema

Kiinteästi asennettu väestöhälytin
(täydennetään hälytysajoneuvojen
kuulutuslaitteistoilla)

Eristysraja

Varoitusraja

Vaarallisten aineiden onnettomuuteen liittyvät vaara-alueet määritetään aina
onnettomuuskohtaisesti. Etäisyyksiin vaikuttaa mm. vuotavan kemikaalin
ominaisuudet, kemikaalin määrä, vuodon määrä ja sääolosuhteet.
Karttakuvan mukaiset eristys- ja varoitusrajat ovat mahdollisia erityisen vakavassa
onnettomuustilanteessa.

OULU-KOILLISMAAN
PELASTUSLAITOS
2015

• North European Oil Trade Oy (NEOT)
• Teboil Oy

• Eastman Chemical Company /
Taminco Finland Oy
• Kemira Chemicals Oy

• Eastman Chemical Company /
Taminco Finland Oy

• Stora Enso Oyj
• Akzo Nobel Finland Oy
• Arizona Chemical Oy
• Synthomer Finland Oy
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TOIMINTAOHJEET
VAARALLISISTA AINEISTA AIHEUTUVIEN
SUURONNETTOMUUKSIEN VARALTA

Jokaisen alueella oleskelevan tulee noudattaa viranomaisten ohjeita ja määräyksiä onnettomuustilanteessa
Väestölle vaaraa aiheuttavasta
onnettomuudesta varoitetaan

JOS OLET SISÄLLÄ

JOS OLET ULKONA

YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ

Yhden minuutin pituinen nouseva
ja laskeva äänimerkki, jota

TOISTETAAN TARVITTAESSA
USEAAN KERTAAN.
Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina
vaaratiedote. Se luetaan kaikilla
radiokanavilla ja näytetään YLE:n,
MTV3:n ja Nelosen teksti-TV:n sivulla
112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun
yläreunassa juoksevana tekstinä.

1 Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä
ilmastointi.

2

1 Siirry sisälle. Auta heitä, jotka

eivät itse pysty tai ymmärrä
suojautua. Jos et pääse sisälle,
tarkista tuulen suunta ja
poistu kaasun alta sivutuuleen.

Avaa radio tai tv ja toimi
annettujen ohjeiden mukaan.

Tarvittaessa käytetään myös hälytysajoneuvojen kuulutuslaitteistoja.

2 Pyri korkeampaan maastokohtaan.

VAARA OHI -MERKKI

Ylempänä on turvallisempaa.

3 Käytä puhelinta vain mikäli itse
olet välittömässä avun tarpeessa.
Yhtämittainen tasainen äänimerkki
jonka kesto on YKSI MINUUTTI.

on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni,
jonka alussa voi olla nouseva jakso ja
lopussa laskeva jakso. Kokeilumerkkiä
testataan

4

Jos tunnet kaasun hajua,
hengitä kostean vaatteen läpi.

JOKA KUUKAUDEN ENSIMMÄINEN

3 Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan,
liiku rauhallisesti.
Suojaudu hengittämällä kostean
vaatteen läpi.

(arki) MAANANTAI klo 12.00
Pelastuslaitos ja alueen tuotantolaitokset voivat testata väestöhälyttimiään kokeilumerkillä
tarvittaessa myös muina aikoina.

5 Pyri rakennuksen yläkerroksiin
mikäli mahdollista.

Den allmänna farosignalen
Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.
Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller
en varning som myndigheterna ger med högtalare. Faran över -signalen är en
obruten jämn ljudsignal. Det är ett meddelande om att hotet eller faran är över.
Gör så här när du hört den allmänna farosignalen:
1. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
3. Koppla på radion och vänta lugnt på anvisningar.
4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras.
5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna,
annars kan du på vägen bli utsatt för fara.

HÄTÄNUMERO

Älä poistu alueelta ilman
viranomaisten lupaa.
Noudata ohjeita ja odota
kunnes vaara on ohi.

Turvallisuustiedote
julkaistaan viiden
vuoden välein.
Tämän tiedotteen näet
myös internetissä

www.ouka.fi/pelastuslaitos
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