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Taustaa

Oulun kaupunki on selvityttänyt Oulun Takalaanilassa sijaitsevan teollisuusalueesta aiheutuvia suuronnettomuusvaaroja sekä niiden vaikutusta maankäytön kehittämiseen läheisillä tarkastelualueilla (ks.
kuva 1). Tarkastelu kattaa Takalaanilan teollisuusalueen ns. Seveso-laitokset ja pelastustoimen valvonnassa olevat kohteet. Työn toteutti Gaia Consulting Oy ja sitä ohjasi kaupungin, ELY-keskuksen sekä
alueellisen pelastuslaitoksen edustajista koottu ohjausryhmä. Selvitykseen on pyydetty kommentit
myös Seveso-laitoksia valvovalta viranomaiselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta.

Kuva 1. Selvityksessä tarkastellut maankäytön kehittämisen alueet. 1) Uuden Oulun yleiskaavan mukainen asumisen täydennysrakentamisalue Pyykösjärvellä. 2) Uusi teollisuus- ja työpaikka-alue, ”Hiltusenpuisto”, 3) Mahdollinen uusi työpaikka-alue, 4) Mahdollinen uusi teollisuus- ja työpaikka-alue, 5) Asemakaavan mukaisia asuntoalueita (Sammaltie), jotka on osoitettu yleiskaavassa työpaikka-alueiksi. Kuva: Oulun kaupunki & Gaia Consulting.

Selvitys osoittaa, että kaavoitusta ja maankäytön kehittämistä on syytä ohjata Takalaanilan alueen ympäristössä jäljempänä kuvatulla tavalla.
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Säädöspohja

Selvitys perustuu Seveso-direktiivin toimeenpanoon Suomessa laki-, asetus- ja viranomaisohjetasoilla.
Tässä esitetyt tulokset antavat yhden lähtökohdan maankäytön kehittämiselle. Selvitys on luonteeltaan
suositus, joka perustuu työssä mukana olleiden viranomaisten näkemyksiin.
Seveso-direktiivi on EU-direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. Se ohjaa kiinteiden vaaraa aiheuttavien toimintojen ja muun maankäytön yhteensovittamista.
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Tällä hetkellä on voimassa Seveso III -direktiivin mukainen kansallinen lainsäädäntö. Suomessa Seveso-direktiivi on pantu toimeen maankäyttö- ja rakennuslailla maankäyttö- ja rakennusasetuksella,
kemikaaliturvallisuuslailla, kemikaaliturvallisuusasetuksella sekä asetuksella vaarallisten kemikaalien
käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta.
Seveso-laitoksia ympäröivässä maankäytössä huomioon otettavista suojaetäisyyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57§:ssä seuraavasti: Harkittaessa rakennushankkeen sijoittumista ja rakennuspaikan soveltuvuutta on huolehdittava vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjumiseksi riittävistä suojaetäisyyksistä. Määrittelyjä tarkentaa ympäristöministeriön ohjekirje 22.6.2015. Sen mukaan
-

Tukes on määritellyt tuotantolaitoksille ja varastoille [konsultointi]vyöhykkeet, joiden sisällä
kaavoituksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan.

-

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.

-

Kaavoitettaessa tulee ottaa huomioon myös tuotantolaitoksen toiminnan mahdollinen laajenemisvara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset.

-

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvan konsultointivyöhykkeen sisälle tulee kaavatyön yhteydessä pyytää lausunto Tukesilta.

Lausunnoissaan Tukes arvioi suuronnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen vaarojen suuruutta.
Vaarojen arviointia ja hyväksyttävää vaaratasoa ohjaavat käytännössä kemikaaliturvallisuusasetus sekä
Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”, jota voidaan osin soveltaa myös sijoitettaessa toimintoja
olemassa olevien laitosten läheisyyteen.
Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) ohjaa eri lainsäädäntö ja hallinnonala kuin kiinteitä laitoksia.
VAK-onnettomuudet ja niiden aiheuttamat vaarat on käsitelty tässä selvityksessä yleisellä tasolla.
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Mahdollisesti vaaraa aiheuttavat kohteet

Takalaanilan teollisuusalueella toimii kolme Seveso III-direktiivin mukaista Tukesin valvonnassa olevaa vaarallisia kemikaaleja käsittelevää tai varastoivaa laitosta:
•

Kemira Chemicals Oy (turvallisuusselvityslaitos, konsultointivyöhyke 1,5 km)

•

Taminco Finland Oy/Eastman (turvallisuusselvityslaitos, konsultointivyöhyke 1,5 km)

•

Air Liquide Finland Oy (toimintaperiaateasiakirjalaitos, konsultointivyöhyke 1,0 km)

Lisäksi alueen muita vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä yrityksiä ovat pelastustoimen valvonnan alaiset nk. ilmoituslaitokset. Näitä ovat kolme voimalaitosta, jotka omistavat Laanilan Voima Oy ja Oulun
Energia.
Alueelle on myös suunniteltu uusia toimintoja. Oulun Energia on rakentamassa alueelle uutta voimalaitosta. Lisäksi Oulun Energia laatii parhaillaan jätteen lajittelulaitoksen ja biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointia, jossa yhtenä sijoittumisvaihtona tarkastellaan Takalaanilan teollisuusaluetta. Myös näiden alueelle mahdollisesti sijoittuvien toimintojen aiheuttamat keskeiset riskit
on arvioitu tässä selvityksessä.

3

4

Työn toteutus

Työ on toteutettu seuraavasti:
1.

Yhteistyössä kaupungin, Tukesin ja pelastustoimen kanssa on tunnistettu hankkeen kannalta merkitykselliset Tukesin tai pelastustoimen valvonnassa olevat toiminnanharjoittajat.

2. Takalaanilan teollisuusalueen toiminnanharjoittajien toimintaan on perehdytty. Hankkeessa on
haastateltu kunkin toimijan edustajaa sekä tutustuttu toimijoiden olemassa oleviin turvallisuusselvityksiin ja leviämismallinnuksiin. Lisäksi on selvitetty yritysten tulevaisuuden suunnitelmia.
3. Mikäli riittäviä leviämismallinnuksia ei ole ollut käytössä, on relevanteista onnettomuusskenaarioista tehty karkea laskelma vaikutusetäisyyksistä. Alueelle mahdollisesti sijoittuvien uusien toimintojen vaarat on arvioitu tehtyihin ympäristövaikutusten arviointeihin sekä toiminnanharjoittajien haastatteluihin perustuen.
4. Leviämismallinnusten sekä vaikutusetäisyyslaskelmien avulla on selvitetty relevanttien suuronnettomuusskenaarioiden vaikutusalueet.
5. Yhteistyössä tilaajan, Tukesin ja pelastustoimen kanssa on valittu onnettomuuksien vaikutusten
arviointiin käytettävät kriteerit sekä linjaukset.
6. Tulokset on esitetty valittuja kriteereitä vastaavasti maankäytön suunnitteluun soveltuvassa muodossa. Tulokset on tulkittu maankäytön suunnittelun näkökulmasta.

4.1 Suuronnettomuuksien vaikutusten kuvaaminen
Onnettomuusvaikutukset ympäröiville alueille ovat yleensä haitallisen aineen pitoisuus ilmassa, räjähdyksen paineaalto, heitteet (räjähdyksen voimasta lentelevät kappaleet) ja tulipalon lämpösäteily. Tukes on linjannut, että vaaraa aiheuttavien laitosten tulipalojen savukaasuja ei huomioida maankäytön
suunnittelussa, koska kaikkien tulipalojen savukaasut ovat vaarallisia. Myöskään heitteitä ei huomioida.
Haitallisen aineen vaikutukset ihmiseen riippuvat aineen pitoisuudesta ilmassa. Pitoisuuksista aiheutuvaa vaaraa arvioidaan laskemalla eri skenaarioissa ilmaan pääsevän aineen määrä, mallintamalla
aineen leviäminen tuulen mukana ja vertaamalla eri etäisyyksillä syntyviä pitoisuuksia terveysperusteisiin raja-arvoihin, joiden mukaisten pitoisuuksien vaikutukset tunnetaan.
Räjähdys aiheuttaa ympäröivään ilmaan paineaallon, jolla on räjähdyksen suuruudesta ja etäisyydestä
riippuva voimakkuus. Maankäytön suunnittelutarkkuuteen nähden räjähdyksen vaikutuksia voidaan
kuvata riittävän tarkasti sen aiheuttaman paineaallon suurimman paineen, huippuylipaineen, funktiona. Se riippuu räjähdyksen ominaisuuksista ja etäisyydestä räjähdykseen.
Tulipalo aiheuttaa liekin, josta lähtee ympäristöön lämpösäteilyä. Tulipalon vaikutukset riippuvat
lämpösäteilyn voimakkuudesta, joka puolestaan riippuu liekin ominaisuuksista ja etäisyydestä liekkiin.
Käytännössä vaikutusalueet on arvioitu matemaattis-fysikaalisin mallein ja mallinnusohjelmien avulla.
Tämä työ perustuu olemassa olleisiin toiminnanharjoittajien turvallisuusselvityksiin ja muihin turvallisuusdokumentteihin sekä lisäksi tämän selvityksen puitteissa toteutettuihin karkeisiin laskelmiin.
Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” linjaa eri vaikutustyyppien ja vaikutusten voimakkuuden
yhteydessä, millainen maankäyttö on tällaisella alueella sallittua. Tässä käytetyt maankäytön linjaukseton sovellettu mainitusta oppaasta.
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Merkittävimmät onnettomuusskenaariot ja niiden
vaikutukset

Kaavoituksen ja maankäytön kehittämisen kannalta keskeisimmiksi onnettomuusskenaarioiksi osoittautuivat myrkyllisten aineiden päästöt (ammoniakki, muurahais- ja peretikkahappo sekä ns. synteesikaasu). Näitä skenaarioita sekä niiden vaikutusalueita on esitelty lyhyesti alla.
Ammoniakkivuoto. Ainetta vuotaa junavaunun purkuletkusta. Hätäpysäytys pysäyttää purun ja laukaisee sprinklauksen. Muodostuu lammikko, josta haihtuu ja leviää tuulen mukana ammoniakkia.
Maankäytön kannalta merkitykselliset vaikutukset yltävät pisimmillään 460 m etäisyydelle.
Muurahaishappovuoto. Ainetta vuotaa varastosäiliöstä kolmen säiliön yhteiseen vallitilaan, josta
ainetta haihtuu ja leviää tuulen mukana. Maankäytön kannalta merkitykselliset vaikutukset yltävät pisimmillään 350 m etäisyydelle.
Peretikkahappovuoto. Ainetta vuotaa varastosäiliöstä vallitilaan, josta ainetta haihtuu ja leviää tuulen mukana. Maankäytön kannalta merkitykselliset vaikutukset yltävät pisimmillään 350 m etäisyydelle.
Synteesikaasun suuri vuoto. Häkä- ja vetypitoisen synteesikaasun suuri vuoto aiheutuu ajoneuvon
osuttua putkisiltaan. Laitoksen hätäseis sulkee putkilinjan venttiilit, jolloin vuotoaika ja samalla lähialueiden altistusaika jää lyhyeksi. Maankäytön kannalta merkitykselliset vaikutukset yltävät tässä tapauksessa 640 m etäisyydelle.
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Suuronnettomuusriskien keskeiset vaikutukset
maankäytön kehittämiselle

Tämän selvityksen tuloksia on tarkasteltu erityisesti tiettyjen lähialueiden kehittämisen näkökulmasta.
Takalaanilan teollisuusalueen lähialueiden maankäyttöä on tarkoitus kehittää erityisesti erilaisin työpaikkatoiminnoin ja vähäisellä asuinalueiden täydennysrakentamisella. Lisäksi on tarkasteltu onnettomuusvaikutusten ulottumista olemassa olevalle pientalovaltaiselle asuinalueelle, ns. Sammaltien alueelle. Teollisuusalueen ulkopuolelle ulottuvat onnettomuusvaikutukset on esitetty kuvassa 1.
Suuronnettomuusvaikutuksia ei kohdistu asumisen täydennysrakentamisalueelle Pyykösjärvellä (alue
1), Hiltusenpuiston uudelle teollisuus- ja työpaikka-alueelle (alue 2) eikä valtatie 4:n länsipuoliselle
mahdolliselle uudelle työpaikka-alueelle (alue 3).
Suuronnettomuusvaikutukset rajoittavat kuitenkin jossain määrin teollisuusalueen välittömässä tuntumassa sijaitsevien mahdollisten uusien teollisuus- ja työpaikka-alueiden (alue 4) kehittämistä sekä
Sammaltien alueen (alue 5) nykyisen asemakaavan mukaista käyttöä.
Alueella 4 onnettomuusvaikutukset rajoittavat jonkin verran sellaisen työpaikkatoiminnan sijoittamista, johon liittyy merkittäviä asiakasvirtoja. Hankalasti evakuoitavia tai muita haavoittuvia kohteita
alueelle ei tule sijoittaa. Alueelle voidaan kehittää tuotanto- ja toimistotyyppistä työpaikkatoimintaa.
Myös teollisuusalueen vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) tulee huomioida alueen kehittämisessä.
Alueella 5 onnettomuusvaikutukset kattavat jopa lähes kokonaan alueen, joka on pääosin vuodelta 1951
peräisin olevan asemakaavan mukaan kaavoitettu asuinrakentamiselle. Kaavaa laadittaessa tai myöhemminkään suuronnettomuusvaaroja ei ole huomioitu. Selvityksen perusteella alue soveltuisi nykylinjausten mukaisesti paremmin teollisuus- ja työpaikkatoiminnoille, joissa ei ole merkittäviä asiakasvirtoja ja joissa on koulutetut ja evakuoitumiskykyiset työntekijät.
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Kuva 2. Teollisuusalueen ulkopuolelle ulottuvat onnettomuusvaikutukset suhteessa läheisiin tarkastelualueisiin.
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Selvityksen tulokset osoittavat, että Takalaanilan teollisuusalueesta aiheutuvat mahdolliset onnettomuusvaarat tulee huomioida teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien alueiden kehittämisessä. Nämä alueet on Uuden Oulun yleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja työpaikka-alueiksi. Alueiden nykyinen maankäyttö onkin jo painottunut teollisuus- ja työpaikkatoiminnoille lukuun ottamatta
Sammaltien aluetta.
Sammaltien alueen soveltuminen asumiselle on selvityksen tulosten perusteella jossain määrin kyseenalaista. Nykyinen rakennuskanta on pääosin 1950- ja 1960-luvulla rakennettuja omakotitaloja. Todennäköisesti alueella vain harvassa talossa on koneellinen ilmanvaihto. Alueen asemakaavoituksessa noin
70 vuotta sitten ei ole huomioitu silloin suunnitteluvaiheessa ollutta suurteollisuutta ja sen vaaroja.
Kaavaa ei myöskään ole myöhemmin muutettu. Alueen voimassa oleva asemakaava mahdollistaa myös
nykyisten asuinrakennusten korvaamisen uusilla asuinrakennuksilla. Siten alueen asemakaavojen
ajanmukaisuutta tulisi arvioida. Alueen rakennuslupaharkinnassa ja voimassa olevia asemakaavoja toteuttaessa tulee tapauskohtaisesti arvioida toimintojen soveltuvuus, asemakaavojen ajanmukaisuus ja
mahdolliset rakentamisen lisäehdot rakennusvalvonnan ja pelastustoimen yhteistyönä. Korjausrakentamista koskevien rakennuslupien yhteydessä tulisi edellyttää parannuksia rakennusten tiiveyteen ja
ilmanvaihdon pysäyttämiseen.
Tässä esitetyt tulokset antavat yhden lähtökohdan maankäytön suunnittelulle. Selvitys on luonteeltaan
suositus, joka perustuu työssä mukana olleiden viranomaisten näkemyksiin.
On huomattava, että kaikki mallinnustulokset sisältävät aina epävarmuuksia, eikä tuloksia koskaan
voida tulkita täysin aukottomasti. Tämän vuoksi vaikutusalueiden rajoja ei tule tulkita siten, että välittömästi vaikutusalueen ulkopuolella ei missään oloissa voisi olla mitään haitallisia vaikutuksia.
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