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1 TURVALLISUUSSELVITYSVELVOITE 

 

1.1 Säädökset  

Velvoite turvallisuusselvityksen tekemiseen koskee vaarallisten kemikaalien laajamittaista 
teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavia tuotantolaitoksia. Velvoite perustuu 
kemikaalimäärien perusteella laskettujen suhdelukujen summiin tai yksittäisten 
kemikaalien vähimmäismääriin.  
 
Vaikka velvoite perustuisikin vain osaan tuotantolaitoksen kemikaaleista, 
turvallisuusselvitys tehdään koko tuotantolaitoksen ja kaikki siellä olevat kemikaalit 
kattavaksi. Laskentaperusteet on esitetty vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (685/2015) 7 §:ssä ja kyseisen asetuksen 
liitteessä I. 
 
Imatran tehtailla turvallisuusselvityksen vaatima taso ylittyy usealla kemikaalilla, mutta 
erityisesti klooridioksidin suuri varastointimäärä aiheuttaa turvallisuusselvitysvelvoitteen.  

 

1.2 Selvityksen laatiminen ja ajan tasalle saattaminen  

Imatran tehtailla turvallisuusselvitys on laadittu pysyväisdokumentiksi, joka tarkastellaan 
vuosittain ja päivitetään vähintään viiden vuoden välein. Päivitys tehdään myös, jos 
havaitaan seuraavia syitä: 

• tuotantolaitoksessa on tapahtunut suuronnettomuus tai toiminnassa on tapahtunut 
suuronnettomuuden vaaraa lisäävä muutos 

• turvallisuustekniikassa, vaarojen arvioinnissa ja teknisessä tietämyksessä on 
tapahtunut merkittävää kehitystä 

• onnettomuus- tai läheltä piti -tilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huomioon 
otettavia seikkoja 

• tai Tukes pyytää erikseen 
 
Turvallisuusselvitys toimitetaan Tukesille viiden vuoden välein ja samalla myös Eletä-
Karjalan pelastuslaitokselle, sekä Etelä-Suomen aluehallintavirastoon. Turvallisuusselvitys 
toimitetaan Tukesille viiden vuoden välein ja samalla myös Eletä-Karjalan 
pelastuslaitokselle sekä Etelä-Suomen aluehallintavirastoon.  
 
Imatran tehtailla on päivitetty ja lähetetty TUKES:lle kemikaalilainsäädännön mukainen 
turvallisuusselvitys helmikuussa 2021. Imatran thetailla turvallisuusselvitykselle tehdään 
tarkastus ja välipäivystys vuosittain. Välipäivitys on tehty 16.11.2022 TUKES pyyntöjen 
mukaisesti. 

 

2 YLEISÖLLE TIEDOTTAMINEN  

 

2.1 Turvallisuusselvityksen esillä pitäminen  

Turvallisuuselvitys on nähtävillä työvoiman vastaanotossa, Pentti Hallen katu 7 sekä 
sähköisesti osoitteessa: https://www.storaenso.com/fi-fi/about-stora-enso/stora-enso-
locations/imatra-mill/worksite-information 

 

2.2 Tiedote  

Imatran tehtaiden turvallisuustiedote päivitetään viiden vuoden välein tai se on päivitettävä, 
jos laitoksella tehdään merkittävästi suuronnettomuuden vaaraan vaikuttavia muutoksia. 



Tulostettu: 16.11.2022 15:31, voimassa 24 tuntia tulostuksesta 5 (33) 
https://storaenso-
my.sharepoint.com/personal/mikko_parikka_storaenso_com/Documents/SE/Toimintajärjestelmät/Turvallisuuss
uunnitelma/Turvallisuusselvitys/2021 päivitys/2022_Imatran 
tehtaat_Turvallisuusselvitys/Kemikaalilainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys.docx  
(Tiedot päivittyvät tulostettaessa).  
 

Pävitetty tiedote jaetaan lähialueelle ja jakelun koko on kuntien Imatra, Ruokolahti 
Rautjärvi alueella noin 20 000 kpl. 
 
Turvallisuustiedote on luettavissa aina sähköisesti osoitteessa: 
https://www.storaenso.com/fi-fi/about-stora-enso/stora-enso-locations/imatra-mill/worksite-
information 
Imatran tehtailla on päivitetty kemikaalilainsäädännön mukainen turvallisuustiedote 
helmikuussa 2021 ja se päivitetään sekä jaetaan lähialueelle 3 vuoden välein. 
 

3 TURVALLISUUSSELVITYS  

 

3.1 Selvityksen tarkoitus  

 
Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (685/2015) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä turvallisuusselvitys ja 
toimittaa se Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), jos asetuksessa määritellyt 
vaarallisten kemikaalien määrät tuotantolaitoksessa ylittyvät. 
 
Turvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittaja osoittaa, että 

• se on ottanut käyttöön toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ja muiden 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmän 
toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi 

• se on selvillä harjoittamaansa toimintaan liittyvistä suuronnettomuuksien 
mahdollisuuksista ja ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuksien 
välttämiseksi sekä seurausten vaikutusten rajoittamiseksi 

• se on ottanut huomioon riittävän turvallisuus- ja luotettavuustason suunnittelussa, 
rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa ja 

• se on laatinut sisäisen pelastussuunnitelman ja toimittanut tiedot ulkoista 
pelastussuunnitelmaa sekä tuotantolaitosta ympäröivän maan käytön suunnittelua 
varten. 

 

3.2 Yhteystiedot ja yleiskuvaus  

 
Yhtiö: 
Kotipaikka: 

Stora Enso Oyj 
Helsinki 

  
Tuotantolaitos: Stora Enso Oyj 

Imatran tehtaat 
55800 Imatra 

  
Tulosyksikön johtaja: Mikko Nieminen 
  
Yhteyshenkilö: Mikko Parikka 
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3.2.1 Turvallisuusselvityksen kattavuus 

 
Tämä selvitys kattaa kaikki Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaiden tuotantotoimintaan 
kuuluvat yksiköt. Tehdasalueella toimivat pääasiallisina palveluntuottajina ulkopuoliset 
yritykset ISS siivouspalvelut, Lassila & Tikanoja Oyj, FinTer-Puu Oy sekä Corex Finland 
Oy ovat arvioineet omat toimintansa riskit samalla periaatteella. Tässä selvityksessä on 
otettu huomioon ainoastaan kaikki tehdasalueilla tapahtuvat toiminnot. Esimerkiksi 
kuljetukset  
on rajattu tehdasalueelle. 
 
Turvallisuusselvitys on toteutettu TUKES-ohjeen 22/2022 mukaisesti. 
 
Turvallisuusselvitys käsittää henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen vaaranarvioinnit 
tehdasalueella. Suuronnettomuustilanteiden vaarat on kartoitettu myös tehdasalueen 
ulkopuolella. 
 
Turvallisuusselvitys ja turvallsuusohjeistus, vaarojen tunnistus sekä riskien arviointi on 
tehty työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä. 

 

3.3 Yleiskuvaus tuotantolaitoksesta ja ympäristöstä 

 
Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat sijaitsevat Saimaan rannalla Vuoksen yläjuoksulla 
Vuoksenniskan kaupunginosan pohjoispuolella. Imatran tehtaat koostuvat Kaukopään ja 
Tainionkosken alueiden tehdaskokonaisuuksista. Alue on aidattu, vartioitu yhtenäinen 
tehdasalue. Tehdas työllistää tällä hetkellä suoraan noin 950 henkilöä ja tuottaa noin 1,1 
miljoonaa tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. 
 
Kaukopään tehdasalueella sijaitsevat seuraavat toiminnot: 
 

 kuitulinjat KL2 ja KL3 
 voimalaitos ja kemikaalien regenerointi 
 kuorimo 
 biologinen ja kemiallinen jäteveden puhdistamo 
 valkaisukemikaaliasema 
 kuivauskone KU1 
 kuivauskone 2 
 kartonkikoneet KA1, KA2, KA4 
 CTMP-laitos 
 päällystyslinjat PE2, PE3, PE5, PE6 

 
Tainionkosken tehdasalueella sijaitsevat seuraavat toiminnot: 

 
 kartonkikone KA5 
 paperikone PK7 
 sellukeittämö 
 pulpperiasema ja 
 raakavesipumppaamo. 

 
Tainionkosken sellutehtaan keittämön käyttämä valkolipeä regeneroidaan Kaukopään 
sellutehtaan voimalaitoksella. Lisäksi Kaukopään voimalaitokselta tulee Tainionkosken 
käyttämä höyry. Tainionkoskelta tulee Kaukopäähän mustalipeä, lauhde ja biologiselle 
puhdistamolle sellutehtaan jätevesi. Lipeät, höyry ja lauhde kulkevat Kaukopään ja Tainion 
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välisessä 5.6 km pitkässä putkisillassa. Jätevesiputki kulkee tehtaiden välillä pääosin 
maan alla.  
 
Tehdasalueella toimii lisäksi yhteistyökumppaneita. Näitä ovat: 
 

 Satamapalveluita hoitava Saimaa Terminals Ab 
 Ruokalatoimintaa hoitava Sodexo Oy 
 Finterpuu Oy 
 Kymen veturipalvelut Oy 
 Lassila & Tikanoja Oyj 
 ISS siivouspalvelut 
 Corex Finland Oy, joka valmistaa hylsyjä Päällystystehtaan tiloissa 

 

3.3.1 Pintavesiolot 

 
Suurin osa puhdistetuista jätevesistä kulkeutuu kohti Vuoksea, mutta voimakkaiden 
etelätuulten aikaan jätevesiä kulkeutuu aivan Salosaaren länsirantaa pitkin pohjoiseen. 
Tattarin näytteenottopisteelle jätevesiä kulkeutuu säännöllisesti ja veden laatuluokka on 
ollut välillä tyydyttävä-hyvä. Kytöselle jätevesiä kulkeutuu harvoin ja veden laatuluokka on 
ollut hyvä. Myös kalataloudellinen tilanne Vuoksen edustalla on parantunut vuodesta 1992 
lähtien. Koekalastustulosten perusteella muikku kutee aivan tehtaan edustalla ja kalasto 
on lohikalapainotteinen. 
 
Vesistön ekologinen tila tehdasalueen edustalla on hyvä. 
 
Kaukopää pumppaa tarvitsemansa raakaveden tehtaan pohjoispuolella olevan patotien 
takaa. Tehdas valmistaa raakavedestä myös talousveden. Tehtaalla on talousvettä varten 
pintavesilaitoslupa ja veden laatua valvoo tehtaan voimalaitoksen henkilöstö yhteistyössä 
Imatran kaupungin kanssa. Tainionkosken tehdas pumppaa raakaveden Saimaan 
Patalahdesta Vuoksen länsipuolelta vajaan kilometrin päässä tehtaalta. Tehtaiden 
saniteettivedet pumpataan Imatran kaupungin puhdistamolle. 
 

3.3.2 Ilman laatu 

 
Tehdasalueella länsituulet ovat vallitsevia. Kaukopään ja Tainionkosken tehtaan 
satunnaiset hajurikkipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi ilmansuojeluun tehtyjen 
investointien ansiosta. Hajuhaittoja esiintyy enää satunnaisesti Rautionkylän ja 
Vuoksenniskan asutuskeskusten alueella. 
 
Ilmanlaatu oli tehdasta lähimmällä ilmanlaadun mittauspisteellä Rautionkylässä pääosin 
hyvää. Ilmanlaatua heikensivät pääosin hiukkaset, jotka ovat peräisin liikenteestä ja osin 
kaukokulkeumasta. 1990-luvun puolenvälin jälkeen suurten teollisuuslaitosten investoinnit 
ovat parantaneet Imatran alueen ilmanlaatua. Imatran  
ilmanlaadun paraneminen näkyy mm. mäntyjen neulasvaurioiden vähenemisenä ja puiden 
runkojäkälien toipumisena. Stora Enso Imatran tehtaille on ympäristöluvassa asetettu raja-
arvot ilmaan kohdistuville päästöille. Lisäksi tärkeimmille ilmapäästöjen 
puhdistusprosesseille on asetettu vuotuinen suurin sallittu häiriöaika. 
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3.3.3 Viemäröinti ja jätevesien käsittely 

 
Kaukopään tehtaiden biologiselle puhdistamolle johdetaan jätevedet kuorimolta, 
kuitulinjoilta, valkaisukemikaaliasemalta, voimalaitokselta ja CTMP-laitokselta. Lisäksi 
biologiselle puhdistamolle pumpataan Tainionkosken sellutehtaan, kuorimon ja Salosaaren 
kaatopaikan jätevedet. Kuorimoiden jätevedet selkeytetään ennen puhdistamolle menoa. 
CTMP-laitoksella on jätevesille oma flotaatioselkeytys. 
 
Kaukopäässä sijaitsevaan kemialliseen puhdistamoon pumpataan sekä Kaukopäässä että 
Tainionkoskella sijaitsevien kartonki- ja paperikoneiden, säiliöosaston, 
raakavedenpuhdistamon ja kuivauskoneiden jätevedet. Kartonkikoneiden vedet voidaan 
johtaa tarvittaessa myös biologiseen puhdistamoon. 
 
Puhdistuslaitoksiin menevien viemäreiden lisäksi on tehdasalueella useita sade- ja 
puhdasvesiviemäreitä. Kaukopään alueella muita vesistöön johdettuja viemäreitä ovat 
puhdasvesiviemärit (2 kpl), sadevesiviemäri ja kuorimon tulvaviemäri. Tainionkoskella on 
lisäksi yksi puhdasvesiviemäri. Puhdasvesiviemäreihin johdetaan jäähdytys-, tiiviste- ja 
sadevesiä. Tehtaiden viemärien purkupaikat on esitetty jätevesikaavioissa. Tehtaan 
purkamille puhdistetuille jätevesille on määritelty lupaehdot ympäristöluvassa. 
 
Kaukopään ja Tainionkosken jätevesien ja sadevesien viemäröinti on kuvattu 
viemärikartoissa, jotka ovat saatavissa tehtaan turvallisuuskartta- ja kohdekorttikirjastosta. 
 

3.3.4 Maaperä ja pohjavesisuhteet 

 
Kaukopään tehdasalue sijaitsee pääosin Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialueen 
pohjoispuolella, mutta ei sijoitu varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle. 
Vuoksenniskan pohjavesialueen ja Vesioronkankaan tärkeän (I- luokan) pohjavesialueen 
raja kulkee tehdasalueen koillisosan kautta. Osa päällystystehdasta ja kaksi käytöstä 
poistettua voimalaitoksen pesulipeäsäiliötä ja öljysäiliöt sijoittuvat tärkeälle 
pohjavesialueelle ja voimalaitoksen säiliöt myös pohjaveden muodostumisalueen sisälle. 
Säiliöt puretaan ja maaperälle tehdään tarvittaessa puhdistustoimenpiteet. Käytöstä 
poistettujen säiliöiden tilalle on rakennettu kolme uutta pesulipeän varastosäiliötä, sekä 
polttoöljysäiliö. Uudet säiliöt sijaitsevat kaksoissuojatuissa turva-altaissa I-luokan 
pohjavesialueella. Kaukopään tehdasalueella maaperä on enimmäkseen tasolla +78- +80. 
Tehdasalueen kaakkoispuolella ja osittain tehdasalueella maasto nousee tasolle yli +100. 
Kaukopään tehdasalueen maaperä koostuu harjuaineksista kuten hiekasta, sorasta sekä 
kivistä ja siltistä. Täytemaita on paikoitellen paljon. Esimerkiksi Patotien viereinen tehtaan 
puoleinen lahti on täytetty kokonaan. Tehdasalueelle on myös läjitetty muun muassa 
puuperäisiä jätteitä ja meesaa. Saimaan ja Immalanjärven välisellä kannaksella kalliopinta 
on koko matkalla ylempänä kuin Saimaan keskivedenpinta, joten Saimaan vettä voi 
suotautua Immalan järveen vain kallioruhjeiden kautta. Kaukopään tehdasalueella on tehty 
useita pohjavesitutkimuksia, ja niiden mukaan pohjavedet kulkeutuvat tehdasalueelta 
Saimaaseen. Pohjaveden jakaja on valtatien 6 linjauksen vaiheilla. Tehdasalueen 
pohjoispuolella pohjavesialueiden rajalla ei ole selvää pohjaveden jakajaa. Pohjavesiä 
purkautuu tehdasalueen ja Risuniemen väliselle ranta-alueella Saimaaseen. 
 
Tainionkosken tehdasalue sijaitsee pääosin pohjavesialueiden ulkopuolella. Tehdasalueen 
etelä- ja itäpuolisia osia sijoittuu Vuoksenniskan III-luokan pohjavesialueelle. Maan pinta 
on tehdasalueella enimmäkseen tasolla +85- +88, mutta nousee sekä lounais- että 
koillisreunoilla. Maaperä koostuu pääasiassa hiekkamoreenista ja silttisestä 
hiekkamoreenista sekä kallioisista alueista. Täytemaita on tehdasalueella paljon ja alueelle 
on läjitetty muun muassa meesaa. Kalliopinnan korkeus vaihtelee voimakkaasti. 
Tehdasalueen keskivaiheilla vanhan voimalaitoksen länsipuolella on 2-5 m syvyydessä 
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tiivis silttikerros, jonka päällä on orsivettä. Pohjaveden jakaja sijoittuu orsivesikerroksen 
alueelle, josta pohjavesi virtaa kaakkoon sekä länteen Saimaaseen. Kaakkoon 
suuntautuvan pohjavesien virtauksen takia Tainionkosken tehdasalueelta voi kulkeutua 
likaantunutta pohjavettä pohjavesialueelle. 
 
Tehdasalueelle on tehty perustilaselvitys vuonna 2015. Tehdasalueen maaperässä näkyy 
pitkä teollinen historia ja maaperä on paikoin lievästi kemikaalien likaamaa. 
 

3.3.5 Asutusalueet 

 
Imatran tehtaat sijaitsevat noin viidensadan metrin etäisyydellä lähimmästä asutuksesta. 
Tehdasalueen välittömässä läheisyydessä on 10000 asukkaan yhdyskunta, Rautionkylän ja 
Vuoksenniskan taajamat. Taajamat sijoittuvat tehdasalueen itä- ja koillispuolelle. 
Kaukopään tehdasalue rajoittuu lännessä Saimaaseen, eteläpuolella on Vuoksenniskan 
taajama ja kaakkoispuolella Rautionkylä. Kaukopään tehdasalueella jätevedenpuhdistamon 
eteläpuolisella mäellä on Stora Enso Oyj:n omistama Lättälän asuntoalue. Imatran 
kaupungin yleiskaavan mukaan Saarlammen ympäristö tehdasalueen pohjoispuolella on 
suunniteltu virkistysalueeksi. Patotien pohjoispuolella on Saimaan rantaan merkitty 
säilytettävien pientalojen alue. Tainionkosken tehdasalue rajoittuu pohjoisessa Saimaaseen 
ja lännessä Vuokseen. Tainionkosken tehdasaluetta lähimpänä sijaitsevat Harakan 
kivitalot. 
 
Imatran tehtaiden lähialueen asutus on kuvattu liitteessä SE klooridioksidi_2 km ja 7 
km_väestö (Liite 11). 
 

3.3.6 Kemikaalien varastointi ja käsittely 

 
Kaikki tehdasalueen varastot on sijoitettu niin, että etäisyydet tehdasalueen rajoista ovat 
toiminnanharjoittajan käsityksen mukaan riittävät. Suojaetäisyydet on mitoitettu 
rakennusajan lainsäädännön mukaan. 
 
Palavat nesteet, tärkeimpinä metanoli ja tärpätti, on sijoitettu riittävän suojaetäisyyden 
päähän muista kemikaalisäiliöistä ja rakennuksista. Happisäiliöt on sijoitettu turvallisen 
suojaetäisyyden päähän muista palavista nesteistä. 
 
Hapettavat kemikaalit vetyperoksidi ja natriumkloraatti on sijoitettu ja viemäröity siten, että 
ulkopuolisen palavan materiaalin syttyminen on estetty. 
 
Uudet raskaspolttoöljy- ja lipeäsäiliöt on sijoitettu riittävän etäälle toisitaan ja tämä on 
todennettu mallinnuksella. 
 
Uuden kemikaalin käyttöönotossa suoritetaan kemikaalin tunnistaminen ja lisäys 
kemikaalienhallintajärjestelmään. Vaaranarviointi ja riskien tunnistaminen tehdään 
henkilöstön yhteistyönä osastolla. Pienryhmissä on tyypillisesti mukana osaston johto ja eri 
ammattiryhmien henkilöstöä. Samalla arvioidaan suojelun johdon kanssa kyseisen 
kemikaalin kuljetusriskit tehdasalueella. Muutoksissa konelinjat ja osastot huomioivat jo 
hankintavaiheessa kemikaalin tuomia riskejä.  
 
Kemikaali- ja prosessiriskien vaarojen tunnistus ja riskien arviointi tehdään 
liiketoimintajärjestelmässä olevilla kemikaalivaarojen arvioinneilla. Imatran tehtailla on 
käynnistetty prosessiriskien tunnistus ja arviointi työkalujen käyttöönotto sekä 
prosessiturvallisuusmittareiden luonti. Tarkoituksena on luoda työkalu, jolla HAZOP-
menetelmää apuna käyttäen arvioidaan prosessiriskit ja saadaan selville riskiä vähentävät 
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toimenpiteet. Toimenpiteiden seuranta on myös Imatran tehtaiden 
liiketoimintajärjestelmässä. 
 
Kaikki tuotanto-osastoille sijoitetut käytössä olevat kemikaalikontit ovat suoja-altaissa. 
Tuotanto-osastojen vaarallisten kemikaalien säiliöt on ympäröity vallialtain tai 
poikkeustapauksissa kemikaalien pääsy ympäristöön on muuten estetty. 
 
Tuotantolinjan tai -osaston päällikkö vastaa riskin suhteuttamisesta ja arvioinnista osaston 
toimintaan. Samalla hän vastaa ohjeistuksien päivittämisestä ja tarvittavista toimenpiteistä 
osastollaan. Jos osaston riski mielletään suuronnettomuudeksi, suuronnettomuus 
arvioidaan erillisessä arviointiryhmässä. Mahdollinen suuronnettomuustilanne arvioidaan ja 
tehdään tarvittavat toimenpiteet ja sisäiset sekä ulkoiset pelastussuunnitelmat. 
 
Suuronnettomuusriskin arviointiryhmän muodostavat: 
 
• Tehtaan turvallisuusjohtoryhmä 
• Eletä-Karjalan pelastuslaitos 
 
Turvallisuusohjeistusta ylläpidetään jatkuvasti. Laatu-, turvallisuus-, tuoteturvallisuus- ja 
ympäristöjärjestelmää auditoimalla varmistetaan järjestelmän toimivuus ja jatkuva 
kehittyminen ja parantaminen. Kemikaaliluettelot, vaaranarvioinnit ja riskikartoitukset ovat 
konelinjojen ja osastojen toimintajärjestelmissä. 
 

3.3.7 Putkistojen ja prosessilaitteiden sijoitus 

 
Putkistojen ja prosessilaitteiden sijoitus on tehty siten, että mahdollisten vuotojen 
vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi. 
 

3.3.8 Sijoitus laitoksen sisällä ja tuotantolaitoksen alueella 

 
Kaikessa uudessa prosessisuunnittelussa otetaan huomioon asetuksen 856/2012 21§ 
mukaiset periaatteet. Tällä hetkellä kemikaalivarastojen ja varsinaisten prosessitilojen 
erottaminen toisistaan ei kaikilta osin historiallisista syistä täyty. Esimerkiksi 
valkaisukemikaaliasemalla säiliöitä on samassa rakennuksessa prosessilaitteiden kanssa. 
Myös kuitulinjoilla on teknisistä syistä kemikaalien pieniä päiväsäiliöitä prosessitiloissa. 
Kriittisin kohde on valkaisukemikaaliasema, jossa rikkihapposäiliö on samassa osastossa 
klooridioksidisäiliöiden kanssa. 
 
Tehtailla on ankarat määräykset siisteydestä. Osastoilla ja teknisissä, kuten sähkö- tai 
automaatiotiloissa ei saa olla palokuormaa. Tehtaalla on erittäin kattavat ja nykyaikaiset 
hälytysjärjestelmät tulipalojen ja kemikaalivuotojen varalta. Tehtaalla on hyvin kattava 
torjuntakalusto kemikaalionnettomuuksia varten. 
 
Tehtailla on suoritettu kemikaalien yhteensopivuustarkasteluja osastoittain. Kaikkein 
kriittisimmällä osastolla, valkaisukemikaaliasemalla on tehty erillinen reaktiomatriisi. 
Suurimmat riskit, joita kemikaalien välisistä reaktioista voi syntyä, ovat rikkivedyn 
muodostuminen kuitulinjoilla. 
 
Maanalaisia säiliöitä ei tehdasalueella ole. 
 

3.3.9 Kemikaaliluettelot 
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Tehtaalla käytettävät palo- ja räjähdysvaaralliset sekä terveydelle ja ympäristölle 
vaaralliset sekä muut kemikaalit on kirjattu osasto- ja konelinjakohtaisiin 
kemikaaliluetteloihin. Luettelot ovat kemikaalienhallintajärjestelmässä (Eco-Archive). 
Osastojen kemikaalikäytönvalvojat vastaavat kemikaaliluetteloiden ajantasaisuudesta. 
Ennen kemikaalin käyttöönottoa kemikaalien hyväksyminen käyttökohteeseen tapahtuu 
samassa kemikaalienhallintajärjestelmässä (Eco-Evaluation).  
 
Lisäksi Imatran tehtaiden merkittävää vaaraa aiheuttavien kemikaalien määrää 
ylläpidetään viranomaisten KemiDigi-järjetselmässä. Kemikaalirekisterien ylläpidosta 
vastaa Imatran tehtaiden ympäristöinsinööri ja varahenkilönä palo- ja suojelupäällikkö. 
 
Tehtaan ainoa suuronnettomuusvaarallinen kemikaali on klooridioksidi.  
Vapautuvan kaasun vaarallista vaikutusaluetta kuvataan kaasun leviämismallissa (Liite 9). 
Leviämismalli tarkastetaan vuosittain ja päivitetään 5 vuoden välein. 
 

3.4 Toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä  

 
Konsernissamme on jatkuvasti kehitetty turvallisuusjohtamista ja sen menetelmiä 
kohtuullisen hyvin tuloksin. Imatran tehtaiden TRI-luku on pudonnut vuoden 2010 lukemasta 
30,8 vuoden 2021 tasoon 8,9. Perimmäiseen tavoitteeseen eli nolla tapaturmaan on 
kuitenkin vielä matkaa. Välitavoitteena vuonna 2022 on TRI alle 5,1 ja vuonna 2023 alle 4. 
 
Stora Ensossa on käytössä kaikkia yksiköitä koskevat turvallisuustyökalut ja 
turvallisuusohjeet. Näitä työkaluja on määrätietoisesti kehitetty ja sovellettu jokapäiväisessä 
tekemisessä.  
 
Imatran tehtaiden vuoden 2022 keskeisimmät turvallisuuden kehityskohteet ja tavoitteet ovat: 
 

 LoTo –sovelluksen käyttöönotto 
 Vaarojen arviointi Välkkyyn 
 Kirjallisen työluvan toimintamallin kehittäminen 
 Osastokohtaisemmat turvallisuus-keskustelut 
 Prosessiturvallisuuden toimintamallin luonti ja pilotointi 
 Perehdytys- ja työnopastusprosessien kehittäminen ja uuden toimintamallin luominen 

(Rego) 
 
Turvallisuuden havainnointi ja eritoten turvallisen tai turvattoman käyttäytymisen havainnointi 
ovat olleet erittäin tärkeässä asemassa turvallisuustason parantamisessa. Turvallisuutta 
parantava toimintamallina otettiin vuonna 2021 alusta käyttöön sähköinen työlupakäytäntö. 
Samalla tarkennettiin töitä, joista vaaditaan aina kirjallinen työlupa. Tällaisia töitä ovat mm. 
vaarallisten kemikaalien putkistoissa tehtävät työt, korkealla tehtävät työt, ATEX-tiloissa tai -
alueilla tehtävät työt sekä tulityöt. 
 
Turvallisuustyössä on myös huomioitu erityisesti toimittajakenttä, joka on Stora Enson 
Imatran tehtaille erityisen tärkeä. Toimittajille ja aliurakoitsijoille on laadittu 
turvallisuuskoulutuspätevyysvaatimukset ja turvallisuusperehdytyskäytännöt. Lisäksi 
kulunvalvontakäytäntöjä tehdasalueelle on tarkennettu ja työlupien saaminen on yhdistetty 
kulkuoikeuksiin alueelle.  
 
Viime vuosien aikana koko henkilöstölle on kohdennettu vähintään 8 tuntia 
turvallisuuskoulutusta vuodessa, pääsääntöisesti enemmän. Henkilökunnan koulutus 
ennakoivaan turvallisuuteen on pääpainopistealue, mutta henkilöstöä koulutetaan myös 
varautumaan onnettomuuksiin.  
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Vaadimme myös kaikilta alueelle työskentelemään tulevilta henkilöiltä 
alkusammutuspätevyyttä ja osaamista hätäilmoituksen tekemiseen ns. ensitoimenpiteiden 
osaamista. Imatran tehtailla on käytössä alkusammutuspätevyysvaatimus. Henkilökunnan ja 
toimittajien sekä aliurakoitsijoiden henkilöstön merkitys onnettomuuksien vahinkojen 
minimoinnissa on merkittävä. Henkilökunta havaitessa onnettomuuden ja toimiessa oikein on 
vähentänyt onnettomuuksen seurauksia merkittävästi. Esimerkiksi Imatran tehtailla on 
vuosittain noin 60 palon alkua ja näistä lähes kaikki on sammutettu 
alkusammutustoimenpitein tai turvallisuustekniikalla. Yksikään ei ole johtanut suureen 
tulipaloon tai keskeytykseen. Myös tehokas vakituinen tehdaspalokunta on isossa roolissa 
erilaisten onnettomuuksien vahinkojen miminoinnissa. 
 
Henkilökunnan osaaminen hätäensiavussa on hyvällä tasolla. Tästä osoituksena on vuonna 
2017 tapahtunut elottoman henkilön pelastaminen elvytystoimin työkuntoiseksi. Tämä 
tapahtuma on merkittävä osaamisen mittari. 
 
Imatran tehtailla on käynnissä koko henkilöstöä koskeva turvallisuusprojekti nimeltään Tatti 
2. Tätä yksilöllistä turvallisuuskoulutusta ohjaamaan on koottu valmennustiimi, joka on 
sitoutunut projektiin kokopäivätoimisesti reilun puolen vuoden ajaksi. Vuoden 2021 loppuun 
mennessä kaikki työntekijät ovat saaneet turvallisuuskoulutusta noin kahdesta kolmeen 
tuntia kestävän turvallisuuskeskustelun muodossa. Tatti 1-koulutus pidettin vuonna 2016 ja 
sillä on ollut suuri merkitys henkilöstön turvallisuusajatteluun. Koulutuksen perimmäinen 
tarkoitus on kulttuurin muutos; pidetään itsemme lisäksi huolta myös työtovereista. 
Teollisissa ympäristöissä ei ole ollut tyypillistä työtovereiden ja heidän 
turvallisuuskäyttäytymisen tarkkaileminen. Kulttuurissamme tällainen toiminta on helposti 
koettu tungettelevaksi. Puututaan ikään kuin toisten ihmisten asioihin. Haluamme kulttuurin 
muuttuvan ja ihmisten sisäistävän, että työskentelyn tarkkailemissa ja turvattomiin 
työtapoihin puuttumisessa on kyse aidosta välittämisestä.  
 
Imatran tehtailla on käynnistetty Tulevaisuuden tehdashanke, jossa pohditaan tehtaan 
tulevaisuuden toimintamalleja ja toimintaa. Tässä käydään läpi myös kaikki turvallisuuden 
osa-alueet. 

 

3.4.1 Toimintaperiaatteet 

Imatran tehtaat on osa Stora Enson Packaging Materials –divisioonaa ja toimintaperiaatteina 
ovat Stora Enson yleiset ja Packaging Materials-divisioonan toimintaperiaatteet. 
 
Stora Enson vastuullisuustyö kattaa toimintojemme sosiaalisen, ympäristö- ja taloudellisen 
vastuun koko arvoketjussa. Ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. 
Vastuullisuustyötämme tukevat hyvät sidosryhmäsuhteet. Tavoitteemme on varmistaa, että 
kokonaisvaikutuksemme yhteiskuntaan on positiivinen. 
 
Turvallisuuden osalta politiikka on hyvin yksinkertainen. Tavoite on nolla onnettomuutta, 
koska se on ainoa hyväksyttävä tavoite turvallisuuden suhteen.  
 
Stora Enson arvoina ovat Johda ja Toimi oikein. Tämä kantaa kaikessa toiminnassa ja ohjaa 
toimintaa. 

 

3.4.2 Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja toiminnan ohjaus 

 
Imatran tehtaiden liiketoimintajärjestelmästä löytyvät Imatran tehtaita koskevat 
turvallisuusjohtamisohjeet. Tehtaan Työ-Terveys- ja Turvallisuusjärjestelmässä on lähes 800 
dokumenttia. Yksi riski on dokumenttien suuri määrä ja niiden hallinta. Voidaan perustellusti 
kysyä, kuinka näin suuri dokumenttimäärä on mahdollista pitää hallinnassa.  
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Turvallisuusjohtamisen osalta erilaisia ohjeita tai tiedostoja on noin 50. 
 
Liiketoimintajärjestelmässä on kuvattu ylimmällä tasolla johtamisohjeet ja alemmilla tasoilla 
menettely- ja työohjeet. Jokaiselle ohjeelle on määritelty ylläpitäjä ja hyväksyjä. Kaikki ohjeet 
tarkastetaan vähintään vuosittain ja muutosten yhteydessä. Imatran tehtaiden 
turvallisuusjohtoryhmä seuraa ohjeiden ajantasaisuutta. Seurantaa varten on olemassa 
Power BI graafisia näkymiä, joiden avulla on helposti valvottavissa ohjeiden tarkastus- ja 
hyväksymistilanne. 

 
Kuvaus (JOH IMT 34) Imatran tehtaiden työ- terveys- turvallisuus vaatimusten käytäntöön 
soveltaminen misesta. 
 

 
 
Turvallisuusselvityksen kannalta olennaisimpia ohjeita ovat Imatran tehtaiden johtamismalli, 
turvallisuusjohtamisen rakenne ja kuvaus sekä kuvaus TTT-toimintamallista. Imatran 
tehtaiden turvallisuusjohtaminen ohjeessa on kuvattu kokonaisuutena turvallisuuden 
johtaminen. Tämä on je on liitteenä turvallisuusselvityksessä (Liite 1 JOH IMT 33). 

 
Kuvaus Imatran tehtaiden TTT-toimintamallista: 
 

 
 

Imatran tehtaiden turvallisuusjohtamisesta vastaa Imatran tehtaiden johtoryhmä. Apuna 
käytännön toiminnassa, asioiden valmistelussa ja toteutuksessa toimii Imatran tehtaiden 
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turvallisuuden ohjausryhmä, jossa on vahva työntekijöiden sekä kunnossapitoyhtiö Eforan 
edustus. Jokaisella osastolla on nimetty turvallisuusvastaava. Kemikaalien osalta on 
huolehdittu siitä, että vaarallisia kemikaaleja käyttävillä osastoilla on päteviä 
kemikaalivalvojia.  
Imatran tehtaiden turvallisuusjohtamisen organisaatiot ja vastuut on kuvattu erillisissä 
ohjeissa turvallisuus- ja poikkeustilanneorganisaatiot sekä vastuut ja viranomaislupien hoito 
ja erityisvastuut. 
 
Turvallisuutta johdetaan myös liiketoimintajärjestelmän ja sen ohjeiden avulla. Järjestelmä on 
sertifioitu ja tehtaalla ovat voimassa seuraavat sertifikaatit: 
 

 ISO 9001 - Laatujärjestelmä vuodesta 1992  
 ISO 14001 - Ympäristöjärjestelmä vuodesta 1997  
 OHSAS 18001 – Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä vuodesta 2006  
 ISO 22000 – Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä vuodesta 2007  
 FSSC 22000 – Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä, sertifikaatti 

elintarvikepakkaamiseen tarkoitetuille materiaaleille 
 ISO 500001 – Energianhallintajärjestelmä vuodesta 2015 
 Puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät: PEFC  CoC  (Chain of Custody) vuodesta 

2004 ja FSC  CoC sekä FSC CW (Controlled Wood) vuodesta 2006  
 Imatran tehtaiden jalostuksessa on voimassa yhdysvaltalainen FDA –sertifikaatti 

vuodesta 2007.  
 ISO 45001 - Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä vuodesta 2020 

 

3.4.3 Koulutus 

 
Tehtaiden turvallisuuskoulutus lähtee uusien työntekijöiden perehdyttämisestä, jossa 
turvallisuusasioilla on erityinen painoarvo. Turvallisuuskoulutus koskee myös tehtaalla 
työskentelevää ulkopuolista työvoimaa. Ulkopuolinen työvoima koulutetaan tehtaan ja yhtiön 
turvallisuuskulttuuriin ensin Stora Enson yleisellä ja tehtaan paikallisella turvainfolla. Lisäksi 
he saavat osastokohtaisen perehdytyksen sen osaston vaaratekijöihin, jolla he 
työskentelevät. 
 
Muuta turvallisuuskoulutusta on käsitelty jo kohdassa 3.5. Imatran tehtaiden johtoryhmässä 
ja ohjausryhmässä seurataan säännöllisesti turvallisuuden kehittymistä ja päätetään 
turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteutuksesta. 
 
Koulutusrekisteriä ylläpidetään SAP-järjestelmässä. Esimiehille on tehty Power Bi -näkymiä, 
joista on helppo seurata henkilöstön pätevyyksien tilannetta. Toimittajien osalta pätevyydet 
tarkastetaan kulkuoikeusien myöntämisen yhteydessä.  

 

3.4.4 Tiedonhankinta ja viestintä 

 
Tiedonhankinnasta vastaavat osastot ja turvallisuuslainsäädännön muutoksista tiedotetaan 
pääsääntöisesti ympäristöosaston ja turvallisuuspalveluiden toimesta. Apuna seurannassa 
on Linnunmaa Lex-sivusto, jonka avulla lakimuutoksia on entistä helpompi seurata.  
 
Stora Enson Suomen tehtaiden turvallisuus- ja palopäälliköillä on sivusto, jonne tallennetaan 
kaikki merkittävät tehtaiden turvallisuuteen liittyvät tapahtumat ja niiden perusteella tehdyt 
toimenpiteet. Henkilökuntaa informoidaan säännöllisesti turvallisuusasioista tiedotteilla ja 
palavereissa. Turvallisuusasiat ovat kaikissa palavereissa agendalla ja pääsääntöisesti 
asialistalla ensimmäisenä.  
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Turvallisuusteemapäiviä ja tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. Tehokkaana 
tiedotuskanavana on kuukausittaiset tehtaanjohtajan vetämät johtamisen 
turvallisuuskeskustelut esimiehille (Turvallisuus alkaa johtamisesta) ja 
osastopäällikköpalaverit. Esimiehet käyvät viikoittaiset ja päivittäiset turvallisuuskeskustelut 
omissa vuoroissaan ja tiimeissään. 

 

3.4.5 Muutosten hallinta 

 
Muutosten hallinta on olennainen osa modernin tuotantolaitoksen toimintaa. Muutoksien 
hallintaprosessin tehokas ja tuloksellinen toimivuus on haasteellista. Erityisesti haasteita on 
kulttuurin luomisessa ja kaikkien tahojen aktivoimisessa muutoksen hallintaan. 
 
Tärkein muutosten hallintaa auttava työkalu on käyttöön otettu toimintamalli, jossa toiminnan 
muutoksista tulee pitää muutoslokia linjakohtaisesti. Muutokset suunnitellaan ja arvioidaan 
niiden tuomien riskien kautta sekä luodaan riskeille toimenpidesuunnitelma ennen toteutusta. 
Muutoksen suunnitteluvaiheessa sovitaan muutoksen toteuttamiseen tarvittavista 
resursseista, tavoitteista ja muutoksen seurauksien seurannasta. 
 
Kehitysryhmät varmistavat, että kaikki muutokset on kirjattu muutoslokiin ja tarvittavat 
riskiarvioinnit toimenpiteineen tehty. Kehitysryhmät varmistavat myös riskiarviointien 
laadukkuuden, että toimenpiteet ovat riittävät. 

 
Kehitysryhmiä ovat: 

 Työturvallisuusden kehitysryhmä 
 Tehokkuuden kehitysryhmä 
 Laatukehitysryhmä 
 Kunnossapitokehitysryhmä 
 Ympäristö- ja energiakehitysryhmä 

 
Kaikilla neljällä Imatran tehtaiden tuotantoalueella on oma päällikkönsä, joka vetää alueensa 
muutoksen hallintatoimintoja. Tässä mallissa pyritään mahdollisimman hyvin vastaamaan 
myös muutosten hallinnan haasteisiin. 
 
Muutoksenhallintaprosessi 
 

 
Imatran tehtailla muutoksenhallintaprosessin keskeisin ohjeistus on ohjeistettu 
liiketoimintajärjestelmässä ohjeessa JOH IMT 10 Muutoksen hallinta (Liite 2) 
 

3.4.6 Turvallisuustilanteen toteutumisen seuranta 

 
Jatkuva suorituskyvyn tarkkailu on edellytys turvallisuuden parantamiselle. Imatran tehtailla 
on laadittu oma ohjeistus suorituskyvyn tarkkailuun ja määräaikaistarkastuksiin. 
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Turvallisuusjohtaminen on osa päivittäistä linjaorganisaation johtamista. Johtaminen Imatran 
tehtailla perustuu Stora Enson ”Turvallisuus ensin” -ajattelutapaan. Stora Enso on määritellyt 
turvallisen toiminnan perustaksi ennakoivan johtamisen mallin ja yhdessä tekemisen, jossa 
kaikki pääsevät vaikuttamaan. Stora Enson arvot ovat johda ja toimi oikein. Kaikkien tulee 
noudattaa 8-henkeäpelastavaa sääntöä. Ainoa hyväksyttävä tapaturmamäärä on nolla. 
 
Tapaturmien ja vaaratilanteiden sekä onnettomuuksien ilmoittamisessa ja tutkinnassa 
toimitaan johtamisohjeen JOH IMT 33 mukaisesti (Liite1), joilloin kaikki tehtaalla toimivat 
samalla tavalla vahinkojen ja onnettomuuksien tutkinnassa. Perusperiaate tapahtumissa on 
välitön ilmoittaminen esimiehelle, jolloin koko johtamisketju tietää tapahtumasta. Tämän 
jälkeen on tapahtuman ensitutkinta, juurisyyanalyysin avaaminen ja jatkotutkinta sekä 
toimenpiteiden loppuun saattaminen ja seuranta. 
 
Tapaturmatilastoja sekä tapaturma- ja vaaratilannetutkintatilastoja pidetään ajan tasalla 
jatkuvasti. Tilastot julkaistaan Power BI-palvelussa ja WeSharessa Imatran tehtaiden 
työturvallisuussivulla. Onnettomuus- ja kulunvalvontaraportointi julkaistaan realiaikaisesti 
APS Info Power BI-palvelussa. 
 
Tapaturma- ja turvallisuusilmoitustilastoja sekä turvallisuustoimintaa tarkastellaan Imatran 
tehtaiden operatiivisessa johtoryhmässä, Imatran tehtaiden ohjausryhmässä, Imatran 
tehtaiden TTT-johtoryhmässä, Imatran tehtaiden TTT-kehitysryhmässä sekä eri osastojen 
työsuojelun kehitysryhmissä sekä muissa palavereissa. Tehtaiden ohjausryhmässä sekä 
TTT-ohjausryhmässä päätetään tarvittavista johtamistoimenpiteistä. Lisäksi järjestetään 
tarpeen mukaan muita turvallisuusaiheisia tilaisuuksia, kuten turvallisuuden aamuherätyksiä. 
 
Jokainen tuotanto-osasto tutkii ja käsittelee turvallisuusilmoitukset, jotka kohdistuvat osaston 
toimintaan tai vastuualueeseen. 
 
Tapaturma- ja vaaratilanneraportit löytyvät turvallisuusraportointijärjestelmästä (Smart/SN). 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) suorittaa vuosittain määräaikaistarkastuksen. 
Tarkastuksissa painotetaan vuorovuosin eri osastoja. 
 
Pelastusviranomainen suorittaa vuosittain yleisen palotarkastuksen. 
 
Säteilyturvakeskus tarkastaa tehtaan säteilylähteet säännöllisin väliajoin. 
 
Aluehallintovirasto ja verottaja suorittaa Imatran tehtailla pistokoeluonteisia tarkastuksia 
vuosittain. 
 
Lisäksi useat asiakkaat ja sertifiointijärjestelmien kautta tulevat tarkastuslaitokset suorittavat 
toiminnan auditointia. 

 

3.4.7 Auditoinnit ja katselmukset 

 
Imatran tehtailla on käytössä kattava auditointijärjestelmä. Ulkoiset auditoinnit tehdään 
vuosittain sertifioidun auditoijan toimesta ja ne kattavat kaikki tehtaan sertifioidut järjestelmät. 
Sisäisiä auditointeja tehdään erikseen määritetyn aikataulun mukaan siten, että kussakin 
sisäisessä auditoinnissa keskitytään erityisesti johonkin liiketoimintajärjestelmän osa-
alueeseen. Ulkoisten ja sisäisten auditointien lisäksi asiakkaat tekevät auditointeja tehtaalle. 
Kaikista näistä auditointimuodoista pidetään kirjaa omalla työsivustolla, jossa on nähtävissä 
poikkeamat ja kehityskohteet. 
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Johdon katselmukset toteutetaan Imatran tehtailla osana eri johtoryhmien työskentelyä. Tällä 
tavalla niiden sisältö on saatu palvelemaan hyvin jatkuvaa parantamista. Erilaiset 
viranomaistarkastukset ovat myös osa toimintaa ja niiden havainnot, kehityskohteet ja 
mahdolliset huomautukset käsitellään samoin eri johtoryhmissä.  
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3.5 Sidosryhmät ja sidosryhmäanalyysi 

 
Imatran tehtailla on tehty sidosryhmäanalyysi, jota hyödynnetään mahdollisimmanparhaan 
turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusympäristön luonnissa. Sidosryhmäanalyysiä päivitetään 
säännöllisesti. 
 
Yhteiskunta 
 
Ympäröivä yhteiskunta odottaa jatkuvaa, vakaata, eteenpäin pyrkivää, kannattavaa ja 
turvallista toimintaa, joka takaa pysyviä työpaikkoja ja hyvinvointia lähiympäristön asukkaille. 
Kehittämällä toimintaamme kaikilla eri osa-alueilla, pyrimme vastaamaan yhteiskunnan 
vaateisiin. Tehtaan ja logistiikan kehittäminen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa 
on suunnitelumme perusta. Päivittäisessä toiminnassamme viestitämme rehellisesti ja 
avoimesti ympäristöön. Prosessien käytössä turvallisuus on aina ensisijalla. 
Suuronnettomuusvaaroista tiedotamme lähialueen asukkaille julkisella tiedotteella. 

 
Viranomaiset 
 
Lakien, asetusten ja lupapäätösten noudattaminen ja viranomaisten velvoitteiden 
toteuttaminen on turvallisen toimintamme lähtökohta. Tuotantotoiminnassa ei voi välttyä 
häiriötilanteilta. Kirjaamalla häiriöt ja vaaratilanteet kehitämme ja parannamme 
turvallisuuteen liittyviä järjestelmiämme. Tiedotamme avoimesti ja nopeasti viranomaisia 
mahdollisista häiriöistä. Yhteistyössä viranomaisten kanssa olemme varautuneet mahdollisiin 
suuronnettomuustilanteisiin. Yhteisissä pelastusharjoituksissa pidetään valmiutta yllä. 
 
Toimintajärjestelmän ohjeessa on ohje, jossa on vastuuhenkilöt eri viranomaisten suhteen. 
 
Asiakkaat 
 
Asiakkaan ja lopputuotteen käyttäjän kannalta toimintamme tulee nauttia yleistä luottamusta 
ja hyväksyntää. Tuotteidemme on oltava turvallisia ja ympäristöystävällisiä käyttää. 
Asiakkaille viestitetään turvallisesta toiminnasta heidän vieraillessaan tehtaillamme. 
 
Rahoittajat ja omistajat 
 
Rahoittajat ja omistajat edellyttävät kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan Stora 
Enso:n turvallisuuspolitiikka ja arvot. Vuosittaisilla raporteilla pidämme konsernin johdon ajan 
tasalla. Pitkäjänteisellä suunnittelulla ja itse kriittisesti toimintaamme arvioimalla pysymme 
kehityksen kärjessä niin tuotteen kuin turvallisen toiminnan kannalta. 
 
Vakuuttajat 
 
Riskikartoitusta ja ohjeistusta päivittämällä ja säännöllisesti toimintaa tarkastamalla 
ylläpidetään ja parannetaan yrityksemme turvallisuustoimintaa. Turvallisuustoiminnan 
mittareita seuraamalla ja tavoitteita asettamalla kehitämme toimintaamme. 
Turvallisuusriskeistä tiedotamme ympäröivälle yhteiskunnalle ja vakuuttajille. 
Arvioidessamme riskejä ja kehittäessämme toimintaa huomioimme heidän näkökantansa. 
 
Henkilöstö 
 
Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus on kannattavan liiketoiminnan perusta. Riskien 
kartoittamisessa ja ohjeistuksen laadinnassa ovat kaikki henkilöstöryhmät mukana. 
Koulutuksen ja yhteistoiminnan avulla luomme turvalliset edellytykset toiminnan 
harjoittamiseen. 
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Muut tehdasalueella työskentelevät henkilöt ja vieraat 
 
Koulutamme palveluyritysten henkilöstöä yhteistyössä yritysten kanssa. Yhteistyöyritysten 
henkilöstölle annetaan turvallisuuskoulutusta ennen töiden suorittamista. Koulutusmuotoja 
ovat osastokohtaiset ja yleiset turvainfot. Osastokohtaisissa turvainfoissa kerrotaan 
mahdollisista osastokohtaisista riskeistä. Yhteistoiminnan merkitystä korostetaan 
turvainfoissa. Tiedotamme prosessin vaaroista, etenkin häiriö- ja huoltotilanteissa. 
Velvoitamme palveluyritysten henkilöstöä noudattamaan Imatran tehtaiden 
turvallisuusohjeita. Tehdasalueelle tulevat vieraat kirjataan tehtaan porteilla sisään ja samalla 
opastetaan toimimaan tehdasalueella ohjeiden mukaan. 

 

3.6 Tuotantolaitoksen tarkempi kuvaus  

 
Imatran tehtaat on yksi Euroopan suurimmista metsäteollisuusintegraateista. Imatran 
tehtailla valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja. Tuotteiden 
valmistamiseen tarvittavat massat valmistetaan integroidusti kolmella kuitulinjalla ja 
kemitermohierrelaitoksella.  
 
Imatran tehtaat koostuvat kahdesta yksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta. Molemmat 
yksiköt sijaitsevat Saimaan rannalla Imatran kaupungissa lähellä Vuoksen suuta. 
Tehdasalueiden välinen matka on noin kolme kilometriä ja niiden väliin jää puuvarastoalue 
sekä Vuoksen satama. 
 
Alueesta on luotu viranomaiskartat, joista hahmottaa hyvin alueen laajuuden ja 
viranomaiskartassa on myös esimerkiksi merkittävät vaarat ja turvalisuustekniikka. 
 
Tärkein Imatran tehtaiden käyttämä raaka-aine on puu, jonka vuosittainen käyttö on noin 5 
miljoonaa kiintokuutiometriä. Tehtaalle saapuva puu kuoritaan ja haketetaan kahdella 
kuorimolla, josta toinen sijaitsee Kaukopäässä ja toinen Tainionkoskella. Myös mekaanisen 
puunjalostuksen sivutuotteena syntyvää haketta käytetään sellunvalmistuksen raaka-
aineena. 
 
Tehtaan käyttämistä kemikaaleista tärkeimpiä ovat natriumhydroksidi, rikkihappo sekä 
natriumkloraatti. Natriumhydroksidia käytetään tehtaalla pH:n säätöön sekä savukaasujen 
puhdistukseen. Rikkihappoa ja natriumkloraattia käytetään klooridioksidin valmistukseen ja 
rikkihappoa myös pH:n säätökemikaalina. Rikkidioksidin käytöstä on luovuttu kokonaan 
vuonna 2015. 
 
Kaukopään tehtaalla on kaksi valkaistua sellua valmistavaa kuitulinjaa. Kuitulinja 2:lla 
valmistetaan valkaistua havusellua ja kuitulinja 3:lla valkaistua lehtipuusellua. Sellun valkaisu 
tapahtuu molemmilla kuitulinjoilla modernilla klooridioksidiin ja happikemikaaleihin 
perustuvalla valkaisumenetelmällä. Lisäksi Kaukopäässä on puolikemiallista massaa eli 
kemihierrettä valmistava CTMP-linja. 
 
Sellunvalmistuksesta saatava mustalipeä poltetaan tehtaan kahdessa soodakattilassa. 
Kemikaalien talteenottolinjaan kuuluvat soodakattiloiden lisäksi myös kaksi haihduttamoa, 
kaksi meesauunia ja kaustisointilaitos. Tehtaan käyttämistä polttoaineista yli 87% on 
bioperäisiä, jäljelle jäävä osuus on maakaasua. Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto on 
tehokasta. Tehtaan tarvitsemasta sähköstä yli 55% tuotetaan itse. 
 
Raskas polttoöljy on tehtaan varapolttoaine, jota voidaan käyttää, mikäli maakaasun saantia 
on rajoitettu. Tehtaan voimantuotannosta vastaa soodakattiloiden lisäksi kuorikattila ja neljä 
maakaasukattilaa. Maakaasukattiloiden käyttöasteet riippuvat tehtaan tuotantotilanteesta. 
Kaukopäässä on myös kemihierrelaitos. Tehdas on yliomavarainen sellun valmistuksen 
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suhteen, joten osa sellusta kuivataan kuivauskoneilla ja myydään Stora Enson muille 
tehtaille sekä ulkoisille asiakkaille. 
 
Kaukopäässä on kolme kuluttajapakkauskartonkia valmistavaa kartonkikonetta. Kartonkikone 
1:lla valmistetaan kuppi- ja vuokakartonkeja, kartonkikone 2:lla pääosin päällystettyjä 
graafisia kartonkeja ja kartonkikone 4:lla nestepakkaus- ja kuppikartonkeja. Osa Kaukopään 
tehtailla valmistettavista tuotteista päällystetään muovilla. Kaukopäässä on kolme 
muovipäällystyskonetta. Tehtaalla on myös mikrokuitusellua valmistava tuotantolaitos ja 
koelaitos, joka kehittää mikrosellutuotetta. Koska tuotteet menevät suurelta osin 
elintarvikeloppukäyttöön, vaaditaan niiltä erinomaista tuotepuhtautta. 
 
Tainionkosken tehtaalla sijaitsevat kuorimon lisäksi valkaisematonta sellua valmistava 
kuitulinja sekä kartonkikone 5 ja paperikone 7. Kartonkikone 5:llä valmistetaan 
ruskearunkoisia nestepakkauskartonkeja. Paperikone 7:llä valmistetaan laminaattipapereita.  
 
Imatran tehtaiden alueella päällystystehtaan rakennuksessa toimii myös Corex Finlanf Oy:n 
hylsytehdas, joka valmistaa tuotannon tarvitsemien rullien hylsyt. 
 
Imatran tehtaiden jätevedet puhdistetaan jätevedenpuhdistamolla, jossa on käytössä sekä 
biologinen puhdistusmenetelmä aktiivilietelaitoksen muodossa että kemiallinen puhdistamo 
kartonki- ja paperikoneiden jätevesille. Käytössä oleva yhdistelmä mahdollistaa pienet 
ravinnepäästöt vesistöön. Jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete poltetaan tehtaan 
kuorikattilassa sekä soodakattiloissa. 
 
Imatran tehtaiden suurimmat muutokset viime vuosina ovat olleet paperikone 8:n sulkeminen 
vuonna 2010 ja arkituksen lopettaminen samana vuonna. Kartonkikoneiden kapasiteetit ovat 
viime vuosina jonkun verran nousseet investointien myötä. Imatran tehtailla on siirrytty 
käyttäjäkunnossapito- toimintamalliin vuonna 2014. Tällä on pyritty varmistamaan nopeampi 
vaste ja parempi osaaminen teknisissä häiriötilanteissa. Kokemukset ovat olleet positiivisia. 
Viimeisin muutos tuotantolinjoihin on paparikone 6:n sulkeminen vuoden 2019 lopussa. 
 
Vuonna 2021-2022 Imatran tehtaiden puunkäsittely uusitaan. Uusinnassa Kaukopäähän 
rakennetaan uusi kuorilinja samaan kuorimorakennukseen nykyisten kuorirumpujen 1 ja 3 
kanssa. Investoinnin yhteydessä Kaukopäähän ja Tainionkoskelle rakennetaan hakkeen 
varastosiiloja ja kuljettimia sekä lastaus- ja purkupaikkoja. Investoinnissa keskitetään 
raakapuun kuorinta Kaukopäähän ja Tainionkosken kuorimo lakkautetaan. 
 

3.7 Kuvaus toiminnasta ja riskikohteistaja sekä sisäisen pelastussuunnitelma 

 
Osastokuvaukset ja sisäiset pelastussuunnitelmat ovat osa liiketoimintajärjestelmää. 
Tuotanto-osaston toimintakuvaus ja riskikohteet on kuvattu osaston pelastussuunnitelman 
osana. Kaikkien osastojen tulee pitää yllä osaston sisäistä pelastussuunnitelmaa, jonka 
rakenne on kuvattu johtamisjärjestelmässä. 
 
Imatran tehtaille ollaan juuri luomassa uutta prosessiriskien arviointi menetelmää ja 
mittareita. Imatran tehtaille ollaan luomassa uutta prosessiriskien arviointimenetelmää ja 
mittareita. Nämä linkitetään sisäisten pelastusuunnitelmien riskikuvausten kanssa. 
 
Tehtaalla on kattava Imatran turvallisuuskartta ja kohdekorttikirjasto, joka on kaikkien 
saatavilla tehtaan intranetin kautta. Arkistoon on tuotu kaikki turvallisuuskartat ja kaaviot 
helposti saataville esimerkiksi paikannuskaaviot ja kohdekortit. Pelastuslaitokselle on luotu 
tunnukset päästä realiaikaiseti arkistoon. Arkistossa on viimeisimmät päivitykset 
dokumenteista. 
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Pelastussuunnitelma koostuu yhdestä pääohjeesta ja ohjeeseen linkillä liitetyistä liitteistä: 
 

TUR XXX XXX 01 Osaston kuvaus toiminnasta ja riskikohteista 
TUR XXX XXX 02 Osaston pelastussuunnitelma  
TUR XXX XXX 02.01 Turvallisuusinfotaulu, työpistekohtaiset turvallisuustaulut  
TUR XXX XXX 02.02-99 mahdolliset muut turvaohjeet liittyen pelastussuunnitelmaan 

Esimekriksi osastokohtaisia erityisohjeita ovat: 
 pikapysäytys-, huuvapalo- ja kalanteripalo-ohjeet 
 maakaasuturvaohjeet ja kemikaalien erityisohjeet 
 suuronnettomuuskuvaukset 

 
Ohjeen TUR XXX XXX 02 Osaston pelastussuunnitelma hyväksyjä on palo- ja 
suojelupäällikkö, joka tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman. Muut osat ylläpidetään ja 
hyväksytään osastoilla. 

 

4 Onnettomuusriskien tunnistaminen, seuraukset sekä ehkäisemiskeinot  

 
Suuronnettomuusvaarojen tunnistamisen ja arvioinnin pohjana on 85-vuotinen kokemus. 
Suuronnettomuusvaaroja, riskikohteita ja niihin tehtyjä parannuksia käydään läpi vuosittain 
konsernin riskienhallinnnan ja vakuutusyhtiön kanssa vähintään viikon mittaisen 
riskiauditoinnin muodossa. Näiden käyntien tulokset jalostetaan suosituslistaksi, jota 
päivitetään säännöllisesti. Imatran tehtilla on suositukset pääsääntöisesti sellaisia, jotka 
toteutetaan riskien minimoimiseksi. Joskus saattaa löytyä parempi keino riskin 
vähentämiseksi kuin suosituslistalla olevat toimenpiteet. Silloin luonnollisesti riskin 
vähentäminen toteutetaan siinä muodossa. 
 
Tehtaalla on pitkän tähtäimen investointisuunnitelma turvallisuustason edelleen 
parantamiseksi. Kaikki riskikohteet on arvioitu riskin todennäköisyyden ja vaikutusten 
perusteella. Lisäksi tietyissä kohteissa on tehty esimerkiksi HAZOP-tarkasteluja.  
 
Jatkossa Imatran tehtailla kemikaali- ja prosessiriskien vaarojen tunnistus ja riskien arviointi 
toteutetaan pysyvällä HAZOP-tarkastelumenetelmällä. Imatran tehtailla on käynnistetty 
prosessiriskien tunnistus- ja arviointityökalujen käyttöönotto sekä 
prosessiturvallisuusmittareiden luonti. Tarkoituksena on luoda työkalu, jolla HAZOP-
menetelmää apuna käyttäen arvioidaan prosessiriskit ja saadaan selville riskiä vähentävät 
toimenpiteet. Toimenpiteiden seuranta on myös Imatran tehtaiden 
liiketoimintajärjestelmässä. 
 
Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien kaasujen ja raskaspolttoöljyn leviämismalleista on 
luotu liiketoimintajärjestelmään osa, jolloin sitä tarkastellaan ohjatusti vuosittain ja päivitetään 
vähintään viiden vuoden välein, ellei toiminta muutu ennen sitä. Kaasun leviämismallennus 
on liitteenä (Liite 3 JOH IMT 32 liite 1). 
 
Eri toimintojen onnettomuusriskien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa 
olennainen työkalu on Smart-järjestelmä, joka sisältää kaikki turvallisuushavainnot, 
vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset. Kaikkien vaara ja onnettomuuteen johtaneiden 
tilanteiden tutkinta tehdään 247JSA -työkalulla. Tutkintatyökalulla tehdään juurisyyanalyysit 
myös tuotannon häiriöistä ja virhetoiminnoista. Tutkinnat tehdään esimerkiksi erheellisistä 
paloilmoituksista ja linjan ajovirheistä sekä kemikaali- ja ympäristöpäästöistä.  
 
Kunnossapitoyhtiö Eforan kanssa on luotu malli, jossa kaikkien osastojen kaikki tekniset 
laitteet tarkastellaan kriittisyysanalyysin avulla. Näin parannetaan laitteiden ennakkohuoltoa 
ja teknistä varmuutta. Teknisten häiriöiden määrää seurataan jatkuvasti myös 
tehdastietojärjestelmien ja SAP-toiminnan ohjausjärjestelmän avulla. 
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4.1 Suuronettomuusvaarat ja -kuvaukset 

 
Imatran tehtailla on tunnistettu kahdeksan suuronnettomuusvaaraksi luokiteltavaa 
onnettomuustyyppiä. Suuronnettomuuskuvauksista on tehty yhteenvetotaulukko, joka on 
liitteenä (liite 7). Liitteenä ovat myös suuronnettomuuskuvaukset (liite 8).  
 
Imatran tehtaiden suuronnettomuuskuvaukset ovat: 
 
 Metanolin suuronnettomuuskuvaus (TUR IMS VKA 02.03) 
 Klooridioksidin valmistuksen suuronnettomuuskuvaus (TUR IMS VKA 02.04) 
 Suolahapon (33%) suuronnettomuuskuvaus (TUR IMS VKA 02.13) 
 Soodakattilaräjähdys suuronnettomuuskuvaus (TUR IMS VO 02.02) 
 Suuri lipeävuoto lipeäsäiliön tai putkiston rikkoutuessa (TUR IMS VO/KL 5.4) 
 Kemikaalikuljetusonnettomuus Imatran tehtailla (TO SUOJ 04)  
 Tulipalo tuotevarastossa, kartonkikoneella tai hake- ja kuorikuljettimella (TO SUOJ 05) 
 Legionellan suuronnettomuuskuvaus, sisältää toimintaohjeen (TUR IMS VPU 02.04) 
 Ammoniakkivuoto jalostuskoneella (TUR IMK PE35 02.02 / TUR IMK PE6 02.02)  

 

4.2 Suunnittelu hätätilanteiden varalta 

 
Tuotantolaitoksen poikkeustilanteita varten on laadittu erilliset poikkeustilannejohtamisohjeet 
ja ohjeet turvallisuusjohtoryhmän toiminnalle. Liiketoimintajärjestelmän ohjeessa Johtaminen 
poikkeustilanteissa Stora Enson imatran tehtailla on kuvattu ja määritelty poikkeustilanne, 
keskeisimmät toimijat poikkeustilanteessa, heidän vastuunsa ja tehtävänsä sekä 
poikkeustilanteen aikaiset johtosuhteet. Ohjeen loppuun on koottu yksityiskohtaisempia 
ohjeita eri toimijoille eri tilanteisiin. 
 
Imatran tehtailla on varsin kattavat suunnitelmat erilaisten hätätilanteiden varalle. Näiden 
suunnitelmien toimivuutta testataan säännöllisesti harjoituksin. Erilaisia harjoitussuunnitelmia 
tehdään ja toteutetaan jatkuvasti. Johdon harjoittelulle on tehty kolmivuotisrytmi, jossa 
opetellaan ja testataan tuotantolaitoksen poikkeustilannejohtamista. 
 
Koulutus; johdon koulutuksen rytmitys: 
 
Vuosi 1. – Teoriakoulutus; toimintamalli ja johtokeskustyöskentely sekä viestintä (1-2 pv) 
 Edellisen suuronnettomuusharjoutuksen opit 
 Toimintamallin kehitys 
 Johdon kriisiviestintävalmennus (ulkopuolinen kouluttaja 
 
Vuosi 2.  – Johdon karttaharjoittelu (1-2 pv) 
 Erilaisten onnettomuusskenaarioiden harjoittelu 
 Viestintäharjoittelu (ulkopuolinen kouluttaja) 
 Johtokeskustyöskentelyn harjoittelu 
 
Vuosi 3. – Suuronnettomuusharjoitus, koko tuotantolaitos ja viranomaiset mukana (1 pv) 
 Operatiivinen toiminta mukana tarkoituksen mukaisessa laajuudessa 
 Konkreettinen viestintä viranomaisen kanssa yhteistyössä 

 
 
Stora Enso Imatran tehtaiden Turvallisuuspalvelut vastaa tehdastason ohjeistuksen 
ylläpidosta. Sisäiset pelastussuunnitelmat ylläpidetään osasto- ja linjakohtaisesti. Sisäinen 
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pelastussuunnitelma perustuu tuotantoprosessien tuntemiseen, vaaranarviointeihin ja 
riskikartoituksiin.  
 
Konelinjat vastaavat prosessien turvallisesta käytöstä normaalitilanteissa ja myös häiriö- ja 
vaaratilanteissa. Sisäiset pelastussuunnitelmat on tehty yhteistyössä konelinjojen ja 
osastojen henkilöstön kanssa huomioiden vaara- ja riskitilanteet. Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos liittyy ulkoisilla pelastussuunnitelmilla Imatran tehtaiden sisäisiin 
pelastussuunnitelmiin.  
 
Suuronnettomuusriskien tunnistamismenettelyt ja ennaltaehkäisytoimet ovat usein 
sovellettavissa myös muihin onnettomuuksiin ja tapauksiin. Toki henkilökohtaisen 
käyttäytymisen osuus korostuu pienemmissä riskeissä. Tyypillisimpiä ja usein toistuvia 
tapaturman aiheuttajia ovat etenkin erilaiset liukastumiset sekä erilaiset viilto- ja pistohaavat. 
 
Tehtaalla on erilaisi turvallisuusprojekteja, jollaisia ovat mm. turvalliseen liikkumiseen liittyvät 
projektit. Tällä tavalla pyritään poistamaan liikkumiseen liittyvät tapaturmat ja vaaratilanteet. 
Haavojen ehkäisemiseksi tehtaalta on esimerkkinä poistettu tavalliset puukot käytöstä. 
Niiden sijalla käytetään turvapuukkoja. Turvallisuushavainnot, erityisesti käyttäytymiseen 
liittyvät havainnot, auttavat onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä.  
 
Tehtaan osalta on tehty ERM (Enterprise risk management)-taulukko, johon on keskitetysti 
koottu riskejä, niiden hallintatyökaluja ja jäännösriskien hallintaa. Viime vuosina on selvitetty 
luonnon uhkien aiheuttamat vaarat mm. tulvavaarat ja kovat tuulet. 
 
Saimaan tulvatilanne voisi teoriassa aiheuttaa turvallisuusriskin tehtaalle. Tehtaalle on tehty 
tulvaselvitys, jossa on määritelty eri vedenkorkeuksien aiheuttamat ongelmat. Riskiä voidaan 
pitää vähäisenä, koska Saimaan vesistöalue on säännöstelyn piirissä. 
 
Suurien sademäärien hallitsemiseksi on tehty viemäröintien kartoitukset ja laajennukset, jotta 
rankkasateen aiheuttama tulavaara isoilla katoilla ei vaarantaisi tuotantoa tai tuotteita 
tuotevarastoissa. 
 
Sellaisen maanjäristyksen mahdollisuutta, jossa tehtaaseen kohdistuisi turvallisuuteen 
vaikuttava uhka, voidaan pitää hyvin vähäisenä. 
 
Kova myrsky voi aiheuttaa sähkönjakeluhäiriön. Tällaiseen tilanteeseen on varauduttu 
tehtaalla siten, että prosessit voidaan hallitusti ajaa alas varavoiman avulla.  
 
Hyvä esimerkki vaarojen tunnistamisen ja riskien arviointien hyödyistä on lipeävuotojen 
hallinta Imatran tehtailla. Vuonna 2020 Imatran tehtailla valmistui raskaanpolttoöljyn ja lipeän 
varastosäiliöalue, jossa on huomioitu erityisesti vuodon pääsy luontoon. Vuotovaarojen 
toimenpiteiden löytämisessä käytettiin apuna myös TUKES-asiantuntijoita ja yhteistyössä 
ympäristöviranomaisen kanssa löydettiin turvallinen toteutustapa ja sijoituspaikka. Uusi 
säiliöalue on hyvä esimerkki toimista, joilla voidaan parantaa merkittävästi kemikaali- ja 
ympäristöonnettomuuden vaaraa. Vanha säiliöalue oli käytännössä hyvin vaarallinen ja ilman 
suoja-allastusta oleva varastoalue, jossa pohjavesien likaantuminen olisi ollut mahdollista. 
Vaara oli tunnistettu ja riskienhallintakeinoksi valikoitui uuden säiliöalueen rakentaminen ja 
vanhojen säiliöiden käytöstä poistaminen sekä purkaminen. 
 

4.2.1 Rakennuksia koskevat vaatimukset 

 
Tehdasalueen rakennusten rakennemateriaalit ja rakenteet on mitoitettu siten, että 
kemikaaleista aiheutuvat vaarat on otettu huomioon. Tehdaspalokunnan asiantuntemusta 
hyödyntäen on varmistuttu siitä, että  pelastus- ja torjuntatoimiin osallistuvilla on esteetön 
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pääsy kaikkiin tiloihin ja onnettomuuksien sekä kemikaalivuotojen leviäminen tilasta toiseen 
on estetty. Tehdaspalokunnalla on nimetty osastoinnista vastaava asiantuntija. Sellaisten 
rakennusten ilmanvaihto, joissa käsitellään vaarallisia kemikaaleja, on mitoitettu ja 
suunniteltu estämään syttymis- tai räjähdysvaara. 
 
Rakennusten paineenkevennys tulee Imatran tehtailla lähinnä vastaan soodakattiloissa, 
joissa on perinteisesti yksi heikko nurkka estämään mahdollinen sulavesiräjähdyksen 
eskaloituminen. 
 
Tehtaan valvomot on sijoitettu siten, että prosessien ohjaaminen turvalliseen tilaan 
mahdollisen onnettomuuden sattuessa on turvallista. Valvomot toimivat usein myös 
suojapaikkoina. 
 

4.2.2 Laitteistoja koskevat vaatimukset 

Stora Ensossa on sen historian aikana tehty paljon työtä laitteistosuunnittelun vaatimuksiin 
liittyen. Suunnittelussa on noudatettu onnettomuuksia estäviä periaatteita. Apuna tässä ovat 
SFS- ja PSK-standardit, joita noudatetaan kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.  
 
Tilapäisestä kemikaalien varastoinnista on tiukat vaatimukset. Kaikkien tuotanto-osastoilla 
käsiteltävien konttikemikaalien on oltava sijoitettuina suoja-altaisiin. 
 
Putkistot on mitoitettu painelaitelain mukaan ja ne on lämpöeristetty tai sähkösaatettu aina 
tarvittaessa. Putkistot on varustettu asiaankuuluvin varolaittein.  
 
Kemikaaliletkujen valintaan ja niiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. 
 
Turva-automaatiojärjestelmät ovat vuosien saatossa kehittyneet hyvälle tasolle. Kaikki 
sellutehtaan pääprosessit on varustettu muusta automaatiosta riippumattomin turva-
automaatiojärjestelmin ja hätäpysäytysjärjestelmin.  
 

4.2.3 Vuotojen hallinta 

 
Tehdassuunnittelun lähtökohtana on, että kemikaalivuodot voidaan estää.  
Lähes kaikki kemikaalisäiliöt sekä sisällä että ulkona on sijoitettu suoja-altaisiin. Joissain 
tapauksissa säiliöt on varustettu ainoastaan vuodonhallintajärjestelmällä. Tällaisia säiliöitä 
ovat mustalipeän mäkisäiliöt sekä hartsisaippuasäiliö. Mäkisäiliöt ovat kuitenkin sijoitettuina 
maapohjaisiin suoja-altaisiin. 
 
Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen allastukset ovat riskitekijä. Purkupaikkojen suuresta 
määrästä johtuen allastuksia ei ole joka paikassa katsottu tarkoituksenmukaisiksi tehdä. 
Purkupaikat on kuitenkin viemäröity siten, että mahdolliset vuodot eivät päädy vesistöön 
vaan tehtaan jätevedenpuhdistamolle, jossa mahdolliset vuodot on mahdollista kerätä 
varoaltaisiin. 
 
Prosessit on eriytetty vesijohtoverkostosta siten, että vesijohtoverkostoon ei voi päästä 
poikkeustilanteissakaan tuotannon kemikaaleja. 
 

4.2.4 Merkinnät 

 
Tehdasalueen sellaiset rakennukset, joissa käsitellään kemikaaleja, on varustettu 
varoitusmerkinnöin. ATEX-tilat on merkitty myös asiankuuluvin merkinnöin. 
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Vaarallisten kemikaalien säiliöt ovat merkitty merkinnöin, joista käy selville säiliön sisältö ja 
vaarallisuus. Merkinnät ovat ajantasaisia ja CLP-asetuksen mukaisia.  
 
Vaarallisten kemikaaleja sisältävät putkistot on merkitty erittäin hyvin virtaussuuntineen. 
Imatrantehtailla tehtiin keskitetysti ohjatttu kemikaaliputkistojen merkintäprojekti, jossa 
kaikkien osastojen putkisto saatettiin samalle tasolle. Projektissa luotiin merkínnöille 
standardit ja osastot toteuttivat merkinnät sen mukaisesti.  
 

4.2.5 Liikenne ja kulunvalvonta 

 
Imatran tehtailla on kiinnitetty paljon huomiota liikennejärjestelyjen sujuvuuteen. Vaarallisten 
kemikaalien kuljetukseen käytettävät reitit on erikseen määritetty. Pääosin säiliöalueiden 
vallitukset poistavat erillisten törmäysesteiden tarpeen. 
 
Tehtaalla on kattava kulunvalvonta- ja henkilötunnnistusjärjestelmä, joka sisältää myös kaikki 
tehtaalla toimivat ulkopuoliset toimijat ja kuljetukset.  
 

4.2.6 Huolto ja kunnossapito 

 
Kaikille vaarallisten kemikaalien käyttöön liittyville laitteistoille on laadittu 
ennakkohuoltosuunnitelmat. Laitteet on myös kriittisyysluokiteltu. Luonnollisesti laitteiston 
vikaantumisen mahdollinen myötävaikutus kemikaalionnettomuuteen vaikuttaa luokittelua 
kiristävästi. Kirjanpito tarkastuksista on täysin kattavaa ja se on osana SAP-järjestelmää. 
Kemikaalien turvallisen käytön koulutus on osa muuta turvallisuuskoulutusta. Kaikkien 
laitteistojen käyttöohjeet ovat liiketoimintajärjetelmässä. 
 

4.2.7 Räjähdysten estäminen 

 
Tehtaalla on tehty räjähdysriskiarviot ja niissä esille tulleet räjähdysvaaralliset ts. ATEX-tilat 
on asianmukaisesti merkitty ja niistä on laadittu räjähdyssuojausasiakirjat. Asiakirjat ovat 
helposti käytettävässä sähköisessä arkistossa. Kaikkiin töihin ATEX-tiloissa tarvitaan erillinen 
kirjallinen työlupa. Imatran tehtailla räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus on erikseen 
ohjeistettu menettelyohjeissa. 
 

4.2.8 Turvatekniikka tukena riskienhallinnassa 

 
Imatran tehtaiden hälytysjärjestelmät ovat kattavat. Osastoilla, joilla käsitellään 
klooridioksidia, on riittävällä taajuudella hälytysjärjestelmään yhdistettyjä pitoisuusmittareita.  
Kartonkikoneiden biosidijärjestelmät, joissa suolahapon syntyminen on mahdollista, on 
varustettu automaattisin hälyttimin ja pitoisuusmittarein. 
 
Koko sellutehtaan alueen viemäröinti on varustettu useilla johtokykymittareilla, joilla voidaan 
nopeasti havaita mahdolliset vuodot. Varoallasjärjestelmä on kattava. 
 
Tehtaalla on erittäin kattava paloilmoitinjärjestelmä ja suuri osa tehtaan prosessitiloista on 
varustettu automaattisin sammutinlaitteistoin. Kaikki tuotantolaitokset on varustettu 
savunpoistolaitteistoilla. 
 
Tehtaalla on toimivat yleisöhälyttimet, jotka testataan vähintään kerran kuukaudessa. 
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Tehtaalla on kattava hälytysjärjestelmään yhdistetty hätäsuihkujärjestelmä. Itse 
hälytysjärjestelmä on varmennettu ja sen kautta voidaan operoida useita Stora Enson 
tehdasalueita ja toimistoja. 
 
Imatran tehtailla on panostettu vuosia henkilökunnan osaamiseen, mutta myös kattavasti 
turvallisuus- ja paloturvallisuustekniikan kattavuuteen sekä luotettavuuteen. Imatran tehtailla 
on valtavasti erilaisia kohteita, joissa ei ole ihminen paikalla. Kohteita tulee tarkkailla 
teknisesti tai tuotantokriittisten kohteiden osalta alueet tulee suojata turvallisuustekniikalla 
esimerkiksi sprinkleri- tai kaasusammutusjärjestelmillä.  
 
Imatran tehtaiden omaisuus- ja ympäristöriskien hallinnan yksi kulmakivi on vaiheittainen 
varautuminen. Ennakoivasti prosessit on rakennettu parhaan osaamisen mukaisesti, jotta 
onnettomuutta ei pääse tapahtumaan. Mutta jos kuitenkin laiterikko tai inhimillinen erehdys 
aiheuttaa onnettomuuden esimerkiksi tulipalon, on kohteelle rakennettu Stora Enson 
paloturvallisuusohjeiden mukainen passiivinen palo-osastointi ja nopea savuun reagoiva 
ilmaisujärjestelmä sekä vahinkoja rajoittava sammutusjärjestelmä. Seuraavana on tehokas 
pelastustoiminta lähtien henkilökunnan osaamisesta aina tehdaspalokunnan nopeaan kykyyn 
arvioida tilannne ja antaa toimintakäskyt paikalle tulevalla pelastushenkilöstölle. 
Tarkoituksena on minimoida onnettomuuden vahingot ja torjua ympäristölle aiheutuva 
vaikutus sekä lyhentää tuotannolle aiheutuva keskeytys mahdollisimman pieneksi. 
 
Imatran tehtailla on lähes 240 spriklerisammutusjärjestelmää ja yli 80 paloilmoitin-
järjestelmää. Sammutusveden riittävyydestä on huolehdittu hyvin. Tehtaalla on viisi palo- ja 
sprinklerivesipumppaamoa, joissa on yhteensä 27 sähkö- ja dieselkäyttöistä pumppua.  
 
Turvatekniikan luotettavuus on tärkeimpiä asioita riskien hallinnassa. Imatran tehtailla 
turvallisuustekniikan ylläpito on vastuutettu Turvallisuuspalveluille. Turvallisuuspalvelut on 
nimennyt vastuuhenkilöt jokaiselle osa-alueelle ja niille on hankittu huoltoliikkeet, jotka 
tuottavat turvatekniikan huoltopalvelun. 
 
Turvallisuuspalvelut tekevät ennakoivana työnä tekniikan kuukausitarkastukset sekä valvovat 
huoltotoiminnan. Laitteistojen realiaikainen tilannetietoisuus irtikytkentöjen osalta on erittäin 
tärkeää riskin hallitsemiseksi. Turvallisuuspalvelut koestaa lähes 450 laitetta kuukausittain, 
jotta todetaan turvallisuustekniikan olevan kunnossa. 
 
Imatran tehtailla on sattuu keskimäätin noin 60 syttymätilannetta ja yksikään syttymä ei 
johtanut suurpaloon tai merkittävään tuotannon keskeytykseen. Turvallisuustekniikka 
havaitse useissa tapauksissa palon. Ensiarvoisen tärkeää on henkilökunnan ripeä toiminta, 
kun turvallisuustekniikka havaitsee tapahtuman. 

 

4.2.9 Henkilöstön poikkeustilanneharjoittelu 

 
Tehdaspalokunnan, konelinjojen ja osastojen henkilöstöt harjoittelevat yhdessä sisäisen 
pelastussuunnitelman mukaisesti vaara- ja onnettomuustilanteita. Harjoittelusta on laadittu 
vuosittainen harjoitussuunnitelma.  
 
Yhteistoimintaharjoituksia pidetään Imatran tehtaiden tehdaspalokunnan, eri konelinjojen ja 
osastojen henkilöstön sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja sen sopimuspalokuntien 
kanssa 3-4 kertaa vuodessa ja suuronnettomuuskuvauksen mukaisesti harjoitellaan 
vähintään 3 vuoden välein. 
 
Harjoitukset merkitään turvallisuuskoulutuksena henkilöiden koulutustietoihin SAP-
järjestelmään. Koulutusvaatimukset ja harjoittelu on kuvattu sekä määritelty tarkasti. 
 



Tulostettu: 16.11.2022 15:31, voimassa 24 tuntia tulostuksesta 29 (33) 
https://storaenso-
my.sharepoint.com/personal/mikko_parikka_storaenso_com/Documents/SE/Toimintajärjestelmät/Turvallisuuss
uunnitelma/Turvallisuusselvitys/2021 päivitys/2022_Imatran 
tehtaat_Turvallisuusselvitys/Kemikaalilainsäädännön mukainen turvallisuusselvitys.docx  
(Tiedot päivittyvät tulostettaessa).  
 

Pelastussuunnitelmaharjoitus järjestetään Imatran tehtailla vuosittain. Jokaisen henkilön on 
osallistuttava harjoitukseen kerran vuodessa. 
 
Harjoitukset tehdään kolmevuotiskierrolla seuraavasti: 

 Teoria; video, aktiivinen koulutusmateriaali vuoroissa 
 Turvallisuuskävely, vuoroittain osastolla (teema keskitetysti) 
 Suuronnettomuus- tai onnettomuustilanneharjoitus 

 
1. Harjoitukseen tehdään valmis materiaali, joka on kaikille osastoille sama. Osastot 

lisäävät valmistellun teorian ja turvallisuuskävelyn yksityiskohdat 
harjoitussuunnitelmaan osastoittain. 

 
Suuronnettomuusharjoitteluun kootaan osastoittain tehtävä harjoitus, joka sisältää 
poistumista tai suojautumista eri vuosina. Varsinainen suuronnettomuuskuvauksen mukainen 
harjoitus pidetään vuosittain erillisen suunnitelman mukaisesti. 
 
Harjoitussuunnitelma teemoittain: 
 
 Interaktiivinen PowerPoint turvartissa, teemoittain 
 Osastokohtainen turvallisuuskävely pelastussuunnitelman riskikohteisiin 
 Suuronnettomuusharjoitus, suuronnettomuuskuvausten mukaisesti 
 
Yhteistoimintaharjoituksien suunnittelu tehdään yhdessä tehdasosastojen kanssa. 
Suunnittelussa käytetään apuna mm. ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaavia 
viranomaisia. Harjoituksista pidetään palautepalaveri ja palaverissa esitetyille korjaaville 
toimenpiteille nimetään vastuuhenkilöt ja aikataulu. Korjaavien toimenpiteiden toteutuksesta 
vastaavat osastot, joita asia koskee. Turvallisuuspalvelut vastaavat oman toimintansa ja 
tehdaspalokunnan kehittämisestä ja toimivat asiantuntijan roolissa osastoilla tehtävien 
toimenpiteiden osalta. 

 

5 Pelastustoimenpiteet onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi  

 
Imatran tehtailla on laadittu useita pelastustoiminnan johtamis- ja menettelyohjeita sekä 
suunnitelmia pelastustoiminnan onnistumiseksi. Edellisen turvallisuusselvityksen jälkeen 
Imatran tehtaille on valmistunut uusi sisäinen öljyntorjuntasuunnitelma ja 
sammutusjätevesiselvitys ja -hallintasuunnitelma. 
 
Imatran tehtailla perinteet pelastustoimien osalta ovat pitkät. Tehdaspalokunta on yhtä vanha 
kuin tehdaskin ja toimii hyvin aktiivisesti ennaltaehkäisytoiminnassa ja on tärkeä osa 
omatoimista varautumista ja onnettomuuksien vahinkojen minimointia. 

 
Esimerkki operatiivisen toiminnan mallista Imatran tehtailla: 
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5.1 Toiminnanharjoittajan omatoiminen varautuminen 

 
Stora Enso Imatran tehtaat on turvallisuusselvityslaitos ja laajamittaisen kemikaalien 
käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen omatoimisen varautumisen tasolle asetetaan erityisiä 
vaatimuksia vaarallisten kemikaalien aiheuttaman vaaran ja suurien tulipaloriksien takia. 
 
Toiminnanharjoittajan on varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin 
pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät pelastuslain 379/2011 14§ 
velvoittamana.  
 
Imatran tehtailla toimii vakituinen tehdaspalokunta, jonka kokonaisvahvuus on 22 
pelastustoimintakelpoista henkilöä. Vuorovahvuus TAM37 työaikamuodossa on 
vuoropalomestari ja kaksi pelastussukelluskelpoista turvallisuusvalvojaa, joista toinen on 
Stora Enson hälytysvalvomossa. Operatiivinen vahvuus ympärivuorokauden on 1+1, 
vahvuutta tehostaa päivällä apulaispalopäällikkö, hälytysmestari, asemamestari ja 
kalustonhoitaja. Vuoropalomestari toimii vuoron esimiehenä ja pelastustoiminnan ennalta 
määrättynä tilannepaikanjohtajana. Käytettävissä on myös vapaalta hälytettävä vapaavuoro, 
tällöin tehdaspalokuntalaiset toimivat kuten VPK eli tulevat vapaalta, jos pääsevät.  
 
Operatiivisen toiminnan lisäksi tehdaspalokunta vastaa koko tehtaan turvallisuustekniikasta 
ja sen ylläpidosta kumppaniensa kanssa. Tehdaspalokunta suorittaa kaikki koestukset ja 
tarkastukset paloturvallisuuslaitteistoille sekä valvoo määräaikaishuoltojen toteutumista. 
Tehdaspalokunnalla on koko ajan reaaliaikainen tilannekuva paloturvallisuuslaitteistojen 
tilasta ja irtikytkennöistä, jolloin se pystyy varautumaan mahdollisiin yllättäviin poikkeamiin 
esimerkiksi ottamalla vapaavuoron asemavalmiuteen. 
 
Imatran tehtailla tekninen paloturvallisuus on yksi tärkeimmistä riskien hallinnan ja 
omatoimisen varautumisen keinoista. Muutoksissa ja uudishakkeissa luodaan aina 
paloturvallisuussuunnittelulla pohja jo esiselvitys tai suunnitteluvaiheessa, jotta omatoimisen 
varautumisen ja tehokkaan pelastustoiminnan mahdollisuudet huomioidaan 
rakenteellisesti. Imatran tehtaat on suojattu paloilmoittimella tai automaattisella 
sammutusjärjestelmällä lähes 90 prosenttisesti. Tuotantotilat on suojattu automaattisilla 
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sammutusjärjestelmillä lähes 95 prosenttisesti. Imatran tehtailla on yhteensä lähes 80 
paloilmoitinta ja 200 sammutusjärjestelmää sekä koko tehdas on katettu kattavalla 
palovesiverkostolla. Tarkastuslaitos tekee toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehostetusti 
Imatran tehtaille paloilmoitin ja sammutuslaitteistotarkastuksia. 
 
Toiminnanharjoittaja toteuttaa linja- ja osastokohtaista pelastussuunnittelua ja henkilökunnan 
pelastussuunnitelmiin perehdyttämistä sekä harjoittelua osastokohtaisesti 
vuosittain. Henkilökunnan ensitilanneosaaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa on 
pelastustoiminnan hoidon ja vahinkojen minimoinnin kärki. Omalta henkilöstöltä ja kaikilta 
alueella työskenteleviltä vaaditaan alkusammutuspätevyys, joko AS1 konseptin mukainen 
koulutus tai tulityökoulutus, joka sisältää alkusammutuskoulutuksen teoriassa ja käytännössä 
sekä koko henkilöstöllä on hätäensiapukoulutus. Lisäksi osalle tuotanto- ja 
kunnossapitohenkilöstölle pidetään tehdaspalokunnan vuorojen toimesta säännöllistä 
paineilmalaiteen käyttökoulutusta ja vaarallisten kemikaalien osastoilla 
valvomohenkilökunnalle koulutetaan kemikaalisuojapukujen käyttö. Tarkoituksena on, että 
henkilökunta pystyy avustamaa opastamalla pelastushenkilöstöä vaara- ja 
onnettomuustilanteissa. Pelastushenkilöstö tekee fyysisen työn.  
 
Toiminnanharjoittaja tekee ja kehittää osastokohtaista sisäisten palotarkastuksia, tällä mallilla 
voidaan ennakoivasti havaita paloturvallisuuspuutteet ja opastaa sekä antaa positiivista 
palautetta tuotanto- ja kunnossapitohenkilöstölle. Tavoitetila Imatran tehtailla on, että 
jokaiseen tuotantolinjaan tai rakennukseen tehdään vuosittain vähintään yksi sisäinen 
palotarkastus. Sisäinen palotarkastus on yksi osa toiminnanharjoittajan omavalvontaa ja 
sisäisen auditoinnin käytäntöä. 
 
Nopean ja tehokkaan tehdaspalokunnan toimintaa korostetaan toiminnassa sekä johdon 
koulutusta poikkeustilanteisiin harjoitellaan aktiivisesti. Johdon koulutusohjelmaa toteutetaan 
vuosittaisilla koulutuksella ja harjoitteilla. Omatoimisen valmiudessa on käytössä 
päivätyöaikana 07-16 malli, jossa sammutus-pelastusyksikkö EK401 vahvuudella 0+1 
osallistuu aina alle 10 min valmiudessa pelastusryhmälähtöihin nostaen toiminnanharjoittajan 
vahvuuden 1+2:een. Muuna aikana yksikkö miehitetään vapaavuorosta pelastusryhmän 
hälytykseen tulevilla. 

 

6 Yhteenveto 

 
Tehtaan turvallisuustaso täyttää toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan lainsäädännön 
sekä TUKES-OHJEEN 22/2021 vaatimukset. Tehtaan vahvuuksia ovat sitoutunut henkilöstö, 
toimiva tehdaspalokunta sekä koko ajan kehittyvä turvallisuuskulttuuri. Varautumisen taso on 
korkea ja yhteistoiminta pelastus- ja ympäristöviranomaisten kanssa on tiivistä. 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista on otettu tehtaalla huomioon ja vaatimuksia arvioidaan ja 
seurataan jatkuvana työnä. 
 
Turvallisuusselvityksen päivitys on laadittu yhteen ohjedokumenttiin, ja liitteinä ovat vain 
välttämättömimmät ohjeet ja taulukot. Selvityksessä on pyritty luomaan TUKES ohjeen 
mukainen kuvaus ja selvitys laitoksesta ja kemikaalien laajamittaisesta käytöstä tiivistettynä, 
mutta kuitenkin selkeänä kokonaisuutena. 
 
Julkinen turvallisuustiedote Stora Enson Imatran tehtaiden osalta on päivitetty helmikuussa 
2021 yhteistyössä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kanssa. Turvallisuustiedote jaetaan 
lähialueelle maaliskuun 2021 aikana.  
 
Merkittävin parannus henkilöturvallisuudelle ja samalla tapaturmien ja onnettomuksien 
ennaltaehkäisylle on ollut uuden työlupakäytännön käyttöönotto, tämä on muuttanut jo 
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turvallisuuskäyttäytymistä positiiviseen suuntaan. Kuukaudessa tehdään tällä hetkellä noin 
800 työlupaa, joista tulityölupia on noin 200 kpl. 
 
Imatran tehtaiden merkittävin tavoite kemikaali- ja prosessiturvallisuudelle on 
prosessiturvallisuusriskien tunnistus ja arviontijärjestelmän käyttöönotto ja 
prosessiturvallisuusmittareiden laatiminen. 
 
Tavoitteena Imatran tehtailla on, että kaikki tehtaalla työskentelevät pääsevät terveenä kotiin 
ja tehtaan kaikki vaikutukset tehdasalueen ulkopuolelle ovat positiivisia. 
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7 Liitteet 

 

7.1 Liite 1. Imatran tehtaiden turvallisuusjohtaminen (JOH IMT 33) 

7.2 Liite 2. Muutoksen hallinta (JOH IMT 10) 

7.3 Liite 3. Kaasuvuodon leviämismallinnus (JOH IMT 32 Liite 1) 

7.4 Liite 4. Julkinen turvallisuustiedote (JOH IMT 32 Liite 2) 

7.5 Liite 5. Suuronnettomuuskuvausten yhteenveto ja varautuminen (TUR IMT 09) 

7.6 Liite 6. Suuronnettomuuskuvaukset 

7.7 Liite 7. SE klooridioksidi_2 km ja 7 km_väestö (JOH IMT 32 Liite 3) 
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Imatran tehtaiden TTT politiikka ja turvallisuusjohtaminen 

 
 

• Tavoitteemme on 0-tapaturmaa ja jokainen pääsee terveenä kotiin joka päivä 

• Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista ennakoivasti (TYHY toiminta) 

• Tehtaan TTT toimintaa johdetaan ja kehitetään jatkuvasti ja se on kuvattu ohjeessa JOH IMT 
34.1 IMT TTT-toimintamalli. Toimintatapojen muutokset käsitellään tehtaan TTT 
Johtoryhmässä. 

• LTA1 , TRI ja turvallisuusraportointitavoitteet suunnitellaan vuosittain. Niiden seuranta on 
näkyvissä IMT Työturvallisuus seurantasivulla ja Power BI raportointijärjestelmässä. 

• Noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä seuraamme niissä tapahtuvia 
muutoksia 

• Henkilöstöä kuullaan ja he osallistuvat työturvallisuuden toteuttamiseen TTT toimintamallissa 
kuvatun mallin mukaisesti. Lisäksi henkilöstö osallistuu aktiivisesti mm. turvallisuuviestintään, 
turvavartteihin, turvallisuuskeskusteluihin, turvallisuusraportointiin ja riskinarviointeihin. 
Henkilöstö osallistuu vuosittain tehtävään Your Voice kyselyyn ja niistä saadun palautteen 
käsittelyyn ja seurantaan. 

• IMT Työsuojelun toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain 

• IMT:n koko henkilöstöllä on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti ja tulityökortti tai 
alkusammutuspätevyys. Henkilöstön turvallisuuskoulutukset suunnitellaan vuosittain ja niiden 
toteuttamista seurataan TTT Johtoryhmässä. 

• Imatran tehtailla on käytössä konsernin turvallisuustyökalut ja ohjeet. Niiden toteuttamista 
seurataan TTT Johtoryhmässä.  

• Divisioonamme turvallisuuskulttuuri muodostuu seuraavista asioista:  
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Organisaation tehtävät ja vastuut 
 
IMT:n johto: 
 

• Mahdollistaa turvallisen työympäristön sekä työtapojen toteuttamisen ja kehittämisen 

• Valvoo sovittujen turvallisuusperiaatteiden, toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.  

• Johdon turvallisuuskierroksia ja turvallisuushavainnointikierroksia tekevät IMT Johtoryhmän 
jäsenet vähintään 1 krt / kk kumpaakin. 

 
Linjajohto: 
 

• Toimii itse esimerkkinä ja valvoo sekä vastaa henkilöstönsä turvallisuuskäyttäytymistä, 
turvallisuusohjeiden noudattamista ja niiden käytäntöön viemistä sekä suojavälineiden käyttöä 

• Turvallisuushavainnointikierroksia tekevät kaikki tuotannon HR1 henkilöt sekä osastojen 
sopimat muut henkilöt vähintään 1 krt / kk 

• Vastaa linjakohtaisista ohjeistuksista, työturvallisuustoimenpiteistä ja – ohjelmista 

• Vastaa tapaturmien ja vaaratilanteiden raportoinnista tehtaanpalaveriin 
 
 
Osastokohtaiset työturvallisuus kehitysryhmät 
 

• Tehtävänä on seurata linjansa turvallisuustoimenpiteiden toteutumista sekä suunnitella ja 
seurata tarvittavia kehitystoimenpiteitä. Ryhmä kokoontuu ennalta laaditun vuosikalenterin 
mukaan vähintään 1-kerta/kk/osasto. Kokouksen asialista, ryhmän kokoonpano ja muistioiden 
tallennus on WeSharen IMT Johtaminen ja seuranta sivulla. Osastojen tekemistä muistioista 
voidaan seurata toiminnan toteutumista. Ryhmä tekee tarvittaessa tarkistuskierroksia osaston 
kohteisiin. 

• Työturvallisuus kehitysryhmää vetää osaston päällikkö. 
 
Yksilön vastuut ja velvollisuudet 
 

• Noudattaa työnantajan antamia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Noudattaa työnsä ja 
työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa 
järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokaisella on velvollisuus 
havainnoida työympäristöään ja puuttua turvattomiin työ- ja toimintatapoihin sekä raportoida 
niistä Välkky raportointijärjestelmään. Käy turvallisuuskeskusteluja jokaisessa 
työvuorossaan.  

• Jokaisella on velvollisuus raportoida välittömästi turvallisuusvalvonnalle ja esimiehelleen 
AEO-ohjeistuksen mukaisista tapahtumista. Tapahtumat on raportoitava Välkkyyn 
turvallisuushavaintoina. 

• Henkilö on käynyt Toimi oikein (Code of Conduct)  koulutuksen ja on velvollinen 
noudattamaan siinä käsiteltyjä ohjeita. 

 
Lakisääteiset luvat ja vastuut  
 
Lakisääteiset luvat ja ja niihin liittyvät vastuut on määritelty ohjeessa JOH IMT 45 Viranomaislupien 
hoito ja erityisvastuut 
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Tapaturmien ja vakavien vaaratilanteiden tutkinta ja raportointi  
 
Tapaturmat ja vakavat ( HIPO) vaaratilanteet raportoidaan konsernin CR 360 järjestelmään 
työsuojeluorganisaation toimesta. Tapaturmien osalta raportointi tulee aloittaa 24 h sisällä 
tapahtumasta. Tehtaan johtaja raportoi kaikki TRI tapaturmat ja vakavat ( HIPO) vaaratilanteet 24 
tunnin sisällä tapahtumasta jakelulla: _DL_PM_OHS_EVENTS@storaenso.com.  
Juurisyyanalyysin yhteenvetolomakkeen  (Group RCA template and hierarchy of control)  jakaa 
johtoryhmän jäsen ( jonka vastuualueella tapahtuma on sattunut) 7 työpäivän sisällä jakelulla:  
_DL_PM_OHS_RCA@storaenso.com. Edellä mainittu raportointi koskee oman henkilökunnan ja 
ulkopuolisten tapaturmia. 
 
 
Tapaturmat (LTA ja NLTA): 

 

• Esimies ilmoittaa tiedot tapaturmista saman työvuoron aikana seuraavasti: 
- Tapaturmailmoitus tehdään tapaturmista aina vakuutusyhtiöön ( ohje ja linkki 
löytyvät WeSharen TTT-> työturvallisuus->Tapaturman sattuessa linkistä) 

 - kirjaa tapaturman tiedot Välkkyyn 
 - edellä mainitut kaksi toimenpidettä koskevat myös työmatkatapaturmia 

- ilmoittaa tapaturmasta heti tapaturman satuttua soittamalla esimiehelle. 
Organisaation esimiesketjun järjestyksessä ilmoitus tulee tehdä sen jälkeen kaikille 
päättyen tehtaanjohtajaan ja turvallisuupäällikköön. Ilmoitukset tulee tehdä 
välittömästi esimiehen saatua tiedon asiasta. 
. 

• TRI tapaturmien tutkinnan järjestää ja toteuttaa osaston päällikkö. Tutkintaan osallistuvat 
tehtaan johtaja, tapaturman uhrin esimies ja hänestä ylöspäin olevat esimiehet sekä lisäksi 
tehtaan työsuojelupäällikkö ja henkilöstöryhmän työsuojeluvaltuutettu. 

• Tapaturmien tutkinta on suoritettava 7 vrk kuluessa tapahtumasta. Tutkinta suoritetaan 
käyttäen siihen tarkoitettua juurisyy analyysilomaketta (löytyy liiketoimintajärjestelmästä, 
konsernin ja divisioonan ohjeet/johtaminen) tai Seitti järjestelmän juurisyy pohjaa. 
Tutkintalomake tallennetaan Välkky-ilmoituksen liitteeksi. Juurisyille on sovittava korjaavat 
toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Korjaavien toimenpiteiden valmistumista on seurattava ja ne 
on kuitattava tehdyiksi Välkkyilmoitukselle. TRI tapaturmailmoituksen voi päättää vain 
osaston päällikkö tarkistettuaan korjaavien toimenpiteiden laadun. 

 
 
 
 
Vähäiset tapaturmat ja vaaratilanteet 
 

•  Vähäisen tapaturman ja vaaratilanteen Välkkyilmoitus on käsiteltävä viimeistään osaston 
seuraavassa aamupalaverissa. Palaverissa sovitaan tutkinnan suorittamisesta. 
Tapaturmien tutkinnan järjestää ja toteuttaa osaston päällikkö. Tutkintaan kutsutaan 
tapahtuman vakavuuden mukaan esimiehet, työsuojeluvaltuutettu ja aina tapahtumaan 
joutunut henkilö. 

• Välkky-ilmoitukseen kirjataan aina juurisyyt ja sovitut korjaavat toimenpiteet sekä 
vastuuhenkilöt. Myös tutkintalomake tallennetaan Välkkyilmoituksen liitteeksi. Korjaavien 
toimenpiteiden valmistumista on seurattava ja ne on kuitattava tehdyiksi 
Välkkyilmoitukselle.  

• Vähäiset tapaturmat ja vakavat (HIPO) vaaratilanteet raportoidaan CR 360 raportointia 
varten englannin kielisenä käyttäen siihen tarkoitettua juurisyyanalyysilomaketta 
(yhteenvetosivu). 

• Tapaturmailmoitus tehdään aina myös vähäisistä tapaturmista vakuutusyhtiöön ( ohje ja 
linkki löytyvät WeSharen TTT-> työturvallisuus->Tapaturman sattuessa linkistä) 

mailto:_DL_PM_OHS_EVENTS@storaenso.com
mailto:_DL_PM_OHS_RCA@storaenso.com
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• mikäli henkilöllä ei ole oireita heti vaaratilanteen tai vähäisen tapaturman satuttua eikä 
tarvita välitöntä terveydenhoitoa, tapahtuma voidaan hyväksyä tapaturmaksi myöhemmin, 
kun siitä on ilmoitettu heti esimiehelle ja henkilö on täyttänyt sitä koskevan ilmoituksen 
Välkkyyn heti sen satuttua. Esimiehen vastuu on tarkistaa, että ilmoitus on tehty Välkkyyn 
ja tarvittessa käytävä tapahtumapaikalla. 
 

Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinta ja raportointi – ulkopuoliset toimijat 
 

• Tilaajan edustaja tai osaston päällikkö ilmoittaa tapaturmasta välittömästi tiedon saatuaan 
kuten omalle henkilökunnalle sattuneen tapaturman ilmoitusmenettelystä on ohjeistettu 
edellä.  

• Eforan tilaamien töiden osalta ilmoittajana toimii työn tilaaja tai valvoja edellä mainitun 
ilmoitusketjun mukaisesti oman organisaationsa informoinnin lisäksi.  

• Tilaajan edustaja vastaa tapaturman tutkinnasta yhteistyössä ulkopuolisen toimijan, tilaajan 
edustajien, turvallisuuspäälliköiden ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Tapaturman 
tutkinnasta vaaditaan toimijan oma tutkintapöytäkirja. Yhteinen tutkinta raportoidaan tilaajan 
raportointijärjestelmään (Välkky). 

 
 

Turvallisuuskeskustelut 
 
Kaikissa Imatran tehtaiden tiimeissä pidetään turvallisuuskeskusteluja vähintään viikoittain. 
Jos tiimin esimies on estynyt pitämästä turvallisuuskeskustelua, tiimi sopii keskenään keskustelun 
läpikäynnistä. Turvallisuuskeskustelun tarkoituksena on valmentaa henkilöitä turvallisiin 
toimintatapoihin aiheesta keskustelemalla. Esimies kirjaa pidetyn turvallisuuskeskustelun 
kommentteineen Välkky- järjestelmään seurantaa varten. 
 

Seuranta ja auditoinnit 
 

• Johto seuraa asetettujen turvallisuustavoitteiden ja toimintasuunnitelmien toteutumista 
jokaisessa IMT:n Joryn kokouksissa asetetuilla mittareilla: 
  

• Linjajohto seuraa osastokohtaisten turvallisuustavoitteiden ja toimintasuunnitelmien 
toteutumista kaikissa osasto- ja vuoropalavereissa. Sattuneet tapaturmat ja vakavat 
vaaratilanteet sekä välittömiä toimenpiteitä tarvitsevat asiat käsitellään aamupalaverissa heti 
seuraavana arkipäivänä (Stora Enson ja Eforan). Aamupalaverissa sovitaan toimenpiteiden 
aikataulu ja vastuut, jotka merkitään Välkky-ilmoitukseen. 

 

• Osastokohtainen työturvallisuus kehitysryhmä seuraa turvallisuushavaintojen, - ilmoitusten, 
vaaratilanteiden ja sattuneiden tapaturmien korjaavien toimenpiteiden toteutumista 
toimintasuunnitelmansa mukaisissa palavereissa. Valmiusaste oltava yli 90 % liukuva 12 kk. 
Toimenpiteitä vaativat havainnot eivät saa olla käsittelemättömina viikkoa kauempaa. 
 

• Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä seuraamukset ovat työsääntöjen mukaiset. 
Turvallisuuspalautteen antamisessa noudatetaan MEO IMT 58 Oikeuden mukainen 
puuttuminen ohjetta.  

 
 
 
 

• Turvallisuusmittareiden raportointi ja seuranta tehdään Power BI raportointijärjestelmässä, joka 
on koko henkilöstölle avoin. 
 

• Turvallisuusauditointeja tehdään suunnitelman mukaisesti mm: 
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- Divisioonan turvallisuus auditointi  
- Sisäiset auditoinnit sisältäen turvallisuusasiat 
- Asiakas auditointeja sisältäen turvallisuusasiat 
- Ulkoiset auditoinnit 
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MUUTOKSEN HALLINTA 

 
Tässä dokumentissa muutoksella tarkoitetaan pysyvää ja suunniteltua, joko ajotapaan, 
toimintamalliin, prosessiin tai prosessin ohjaukseen liittyvää muutosta kaikilla organisaation tasoilla. 
 
Muutokset tulee suunnitella ja arvioida niiden tuomat riskit sekä luoda riskeille 
toimenpidesuunnitelma ennen toteutusta. Muutoksen suunnitteluvaiheessa sovitaan muutoksen 
toteuttamiseen tarvittavista resursseista, tavoitteista ja muutoksen seurauksien seurannasta.  
 
Merkittävät muutokset tulee hyväksyttää sisäisesti ja/tai asiakkaalla asiakasspesifisten ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Muutoksen hallinnassa korostuu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. 

 

1. Merkittävät muutokset 

 
Merkittäviä muutoksia ovat esimerkiksi: 

 
– liiketoimintamuutos 
– tuotemuutos 
– kemikaalimuutos 
– prosessimuutos 
– ajotapamuutos 
– automaatiomuutos 
– laitemuutos 
– lain tai viranomaisvelvoitteen muutos (kemikaalilupa yms.) 
– suurinvestointi 
– henkilöstömuutos/organisaatiomuutos 
– järjestelmämuutos 
– toimintatapamuutos 
– sidosryhmämuutos 
– työoloissa tapahtuva muutos 

 
Prosessihäiriöt tai laiteviat ja niiden tilanteiden vaatimat korjaukset ovat joko poikkeavien 
ajotilanteiden hallintaa tai kunnossapitotoimintaa. Jos näissä tilanteissa joudutaan tekemään 
tilapäisiä muutoksia, on linjaorganisaatio vastuussa muutoksista. Tilanteen tapahtuessa päivätyöajan 
ulkopuolella on linjaorganisaatiosta vastaava vuoromestari luvan antaja. 
 
Henkilöstömuutoksissa noudatetaan konelinjan ja osaston työntekijöiden työnopastusohjetta. 
Toimihenkilöt perehdytetään muutostilanteissa toimenkuvan vaatimiin tehtäviin. 
Osaaminen varmistetaan työnopastuksen ja perehdyttämisen päättyessä, ja se dokumentoidaan 
työnopastusmuistioon HR-toimintaohjeiden mukaisesti. 
 

2. Muutoksen hyväksyntä 

 
Muutokset hyväksytään vastuualueiden mukaisissa linjaorganisaatioissa. 
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3. Muutoksen toteuttajat 

 
– muutoksen tilaaja 
– prosessista vastaava (linjaorganisaatio) 
– tekninen suunnittelu, tekniset tiedostot 
– kunnossapito-organisaatiot 
– projektiorganisaatio 
– yksikön johto 

 

4. Muutoksen suunnittelu 

 
lainsäädäntö ja ohjeet 
 

• Tarkastus, onko muutos lainsäädännön ja asetusten mukainen ja vastaako muutos Stora 
Enson sisäisiä vaatimuksia ja ohjeita. Vastuu on linjaorganisaatiolla ja projekteissa 
projektiarganisaatiolla  

 
Suunnittelu 
 

• otetaan huomioon Suomessa muutoshetkellä voimassa olevat lait ja asetukset sekä 
viranomaisten määräykset, ohjeet ja standardit 

• otetaan huomioon Stora Enson sisäiset ohjeet ja vaatimukset 
 

5. Riskianalyysi 

 
Kaikki muutokset listataan muutoslokiin, mikä on talletettuna IMT johtaminen ja seuranta sivulla 
oman osaston alla.  
Muutoslokin avulla arvioidaan muutosten merkittävyys ao. taulukossa esitetyille osa-alueille. 
 

Riskikohde Työkalu Dokumentointi 

Turvallisuus Turva Arvi Turva Arvi 

Elintarviketurvallisuus ET-riskiarviointi Liiketoimintajärjestelmä 

Ympäristö Ympäristönäkökohtakartoitukset Liiketoimintajärjestelmä  

Laatu, tehokkuus, talous 
ja henkilöstö/organisaatio 

FMEA IMT Johtaminen ja Seuranta 

Elinkaaren hallinta ja 
masterdata 

Muutostöiden seurantataulukko IMT Johtaminen ja Seuranta 

 
Työkalun avulla priorisoitujen riskien minimoimiseksi luodaan toimenpidesuunnitelmat sisältäen 
vastuuhenkilöt, aikataulun ja seurannan. 
 
Mikäli muutos liittyy aiheeseen, mihin on määritetty käytönvalvoja, tulee asiakokonaisuus käsitellä 
hänen kanssaan, jotta viranomaisvelvoitteet tulee huomioitua (vrt. ohje JOH IMT 45).  
 
Muutokseen liittyvät riskiarvioinnit dokumentoidaan em. taulukon mukaisesti. 
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6. Muutoksen viestintä, tiedostus ja koulutus 

 
Muutoksen suunnitteluvaiheessa sovitaan muutoksen suunnitelmallisesta viestinnästä: kuka viestii, 
mitä, kenelle ja milloin.  
 
Tiedotuksesta ja koulutuksesta vastaa linjaorganisaatio tai erikseen sovittaessa projektiorganisaatio. 
Koulutuksen laajuus, sisältö ja toteutusaikataulu suunnitellaan muutostapauksen mukaisesti. 
Henkilöiden osalta koulutukset kirjataan SAP-järjestelmän koulutusrekisteriin HR-
koulutusorganisaation toimesta.  
 
Linjaorganisaatio huolehtii ohjeiden ja dokumenttien päivityksistä. 

 

7. Muutoksen seuranta 

Muutoksen vaikutusten seuraamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi on sovittava erilliset 
menettelytavat, mikäli tavanomaiset arkijohtamisen mallit eivät riitä. 
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ESIPUHE 

 

Tässä selvityksessä on tarkasteltu haitallisten ja vaarallisten kaasujen leviämistä Kaukopään tehdasalueella ja sen 

ympäristössä. Mallinnukset on tehty syyskuussa 2022 ja ne tulee uusia 5 vuoden välein. Mallinnukset päivitettiin 

nyt TUKES säännösten muutoksen takia ja analyysiin lisättiin onnettomuusskenaariot 8 ja 9. 

 

Stora Enson esityksen mukaisesti tarkasteltaviksi valittiin seuraavat onnettomuusskenaariot; 
 

 

Kaukopää: 

 

Onnettomuusskenaario 1: Kaasumainen ammoniakkivuoto, PE6, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 2: Kaasumainen ammoniakkivuoto, PÄT, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 3: Klooridioksidivuoto, KL2, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 4: Klooridioksidivuoto, KL3, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 
Onnettomuusskenaario 5: Klooridioksidivuoto, VKA, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 6: Metanolin allaspalo, HO6, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 7: Metanolin allaspalo, VKA, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 8: Happitankin vuoto, O2, 4 eri tuulensuuntaa, 2 tuulennopeutta 

Onnettomuusskenaario 9: Paineistetun happitankin repeämisen painevaikutus 

 

 

Suunnitelma tehtiin yhteistyössä seuraavien Stora Enson edustajien kanssa: Mikko Parikka / palo- ja suojelupääl-
likkö.  

 

Työssä on hyödynnetty asiakkaan toimittamat onnettomuuskuvaukset, sekä asiakkaalta saatuja vaarallisten ainei-

den käyttöturvallisuustiedotteita, piirustuksia ja asiakkaan omaa asiantuntemusta tehdasalueella. 
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1 KAASUJEN LEVIÄMISEN ARVIOINTI 

Tämän selvityksen tarkoituksena on arvioida haitalisten tai vaarallisten kaasujen leviämistä ja paikal-

lisia pitoisuuksia Stora Enson Imatran Kaukopään tehdasalueella ja sen ympäristössä valituissa on-

nettomuustilanteissa. Analyysissä arvioitiin myös happitankin repeämisen painevaikutusta. Kyseessä 

on rajattu turvallisuusselvitys. Tehtaan läheisyydessä on isoja asutuskeskittymiä, kouluja ja valtatie, 
joten kohdetta voidaan perustellusti pitää herkkänä. Täten tarkastelussa keskitytään AEGL-2 ja 

AEGL-3 pitoisuuksiin erilaisissa onnettomuustilanteissa ja tuuliolosuhteissa. Painevaikutuksen arvi-

oinnissa tärkeät ylipainetasot ovat 30, 15 ja 5 kPa. Erityinen paino analyyseissä on pahimmissa on-

nettomuustilanteissa. 

 

Analyysi on tehty kehittyneellä virtausmallinnuksella, jossa on otettu huomioon tehdasalueen raken-

nukset, ympäröivä 3D-maasto kilometrien säteellä, kaasun tiheyserojen vaikutus leviämiseen sekä 

todenmukainen tuuliprofiili. Tarvittavaa tietoa on yhdistelty useista eri lähteistä. Näin saadaan esille 
selkeitä eroja turvaetäisyyksille eri tuulensuunnissa sekä saadaan parempi ymmärrys kaasujen leviä-

misestä onnettomuustilanteessa kuin yksinkertaisemmilla analyysitavoilla. 

 

1.1 Olennaiset Tukes-ohjeet 

 

Turvallisuusselvitys tehdään laitoksen turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Toiminnanharjoittajan 
tulee siinä osoittaa, että se on tunnistanut toimintaansa liittyvät vaarat ja varautunut niihin. (Tukes 

2021a, s. 7). Vaikka velvoite perustuisikin vain osaan tuotantolaitoksen kemikaaleista, turvallisuus-

selvitys tehdään koko tuotantolaitoksen ja kaikki siellä olevat kemikaalit kattavaksi. (Tukes 2021a, s. 

5) 

 

Turvallisuusselvityksessä kuvataan tuotantolaitoksen pahimmat mahdolliset (harvinaisetkin) onnetto-

muustapaukset, sekä niitä hieman todennäköisemmät eli tyypillisimmät mahdolliset suuronnetto-

muustapaukset. (Tukes 2021a, s. 17) Riittävän kuvan saamiseksi mahdollisia onnettomuusvaikutuk-
sista onnettomuusvaikutusten arvioinnit on hyvä tehdä useammassa vaihtoehtoisissa olosuhteissa. 

(Tukes 2021a, s. 20). Kaasu/höyrypilven leviämistarkastelussa säätila oletetaan stabiiliksi (F, D) ja 

tuulen nopeudeksi 3-5 m/s. (Tukes 2021a, s. 20). Turvaetäisyys lasketaan 30 kPa, 15 kPa ja 5 kPa 

painetasoilla. 

 

Herkissä kohteissa on varauduttava pidempiin toiminta-aikoihin. Jotta onnettomuuden vaikutuksista 

saadaan riittävän hyvä kuva sijoittumisen turvallisuuden arvioinniksi, on onnettomuuden seurauk-

sena ympäristöön leviävästä kemikaalista selvitettävä AEGL-3 ja AEGL-2 pitoisuudet. Laskennan tu-

loksena saadut pitoisuusrajat esitetään kartalla. Karttaa täydentävät taulukkoina esitettävät tulokset. 
(Tukes 2015a, s. 15) 
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2 KOHTEEN PERUSTIEDOT 

2.1 Leviämismallinnuksen kohde 

 
Stora Enso Oyj:n Imatran tehtaat 

 

Kaukopää 

Pentti Hallen Katu 7 

55800 Imatra 

Finland 

 

Suunnitelmassa on keskitytty asiakkaan valitsemiin todennäköisiin onnettomuusskenaarioihin 
 
 
 

2.2 Kohdealueen tarkemmat tiedot 

 

Kuvassa 1 on esitetty laaja tehdasalue ja ympäröivä maasto. Tehdasalue on pääsääntöisesti tasainen, korkeita ra-

kennuksia on vain muutamia. Itäpuolella olevalla harjanteella on muutama korkeampi varastosäiliö. Paikallisessa 
maastossa on selviä korkeuseroja sekä avoimia vesistöjä, jotka vaikuttavat merkittävästi ilmavirtauksiin tehdasalu-

eella. Etenkin tehtaan itäpuolella oleva harjanne vaikuttaa merkittävästi kaasumaisten päästöjen leviämiseen.  

 

Alueella on kolme koulua 2 kilometrin etäisyyden sisäpuolella, yksi itäpuolella lentokentän eteläpuolella, yksi kaa-

kossa ja yksi eteläpuolella. Eteläisen koulun vieressä sijaitsee myös sairaala. Valtatie 6 kulkee myös hyvin lähellä 

tehdasaluetta. Imatran kaupungin keskusta sijaitsee tehtaan eteläpuolella. Näiden tietojen perusteella kohdealue 

luokitellaan herkäksi kohteeksi. 

 
Kohdealueen mallintamisen apuna on käytetty useita eri tietolähteitä mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan saa-

miseksi. Asiakkaalta saimme ajantasaiset lay-out kuvat tehdasalueen rakennuksista, maanmittauslaitoksen kartta-

tietopalvelusta saimme alueen yleiskaavan (Kuva 2), satelliittikuvista voidaan tarkastella ympäröivää maastoa 

(Kuva 1). Alueesta on saatavissa myös maanmittauslaitoksen 3D-keilausdataa, josta nähdään yksityiskohtaiset pin-

namuodot (Kuva 3). Näiden lähtötietojen perusteella rakennettiin virtausmallinnuksiin soveltuva yksityiskohtainen 

n. 4.3*4.2*0.5 km kokoinen 3D-CAD malli kohdealueen ympäristöstä (Kuva 4). 
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Kuva 1. Satelliittikuva kohdealueesta, google maps. 
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Kuva 2. Kohdealueen asemakaavaa, maanmittauslaitos. 

 
Kuva 3. Alueen yksityiskohtaista 3D-keilausdataa väritettynä korkeudella, maanmittauslaitos. 
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Kuva 4. Lähtötietojen perusteella rakennettu 3D-malli tehtaan ympäristöstä korkeuskäyrineen. Kuvassa näkyvä alue 
on n. 4.2*4.3*0.5 km kokoinen. Tehdasalueen rakennukset ja koulut on väritetty mustalla. Vesialueet on väritetty 

sinisellä. Valtatie 6 näkyy selvästi maastossa. Kaikki onnettomuusskenaariot tapahtuvat mustan laatikon sisäpuo-

lella olevalla tehdasalueella. 

 

  



         
Stora Enso Oyj 
Imatran tehtaat 

Työ- Terveys- Turvallisuus Päivitetty:  
Yhteinen 15.9.2022 

  

 Ylläpitäjä: Parikka, Mikko Ohjeluokka: Poikkeustilannejohtaminen 
Hyväksyjä: Nieminen, Mikko Tunnus: JOH IMT 32 liite 1 
  
       

 

3 OLENNAISET KEMIKAALITIEDOT 

Mallinnettujen kemikaalien aineominaisuudet on koottu taulukkoon 1. Metanoli palaa ideaalitapauk-

sessa stoikiometrisesti yhtälön (1) mukaisesti. Jos palaminen on epätäydellistä siinä voi muodostua 

hiilimonoksidia eli häkää. 

 

Huomionarvoista on se, että klooridioksidi on selvästi ilma raskaampi kaasu ja voi kerääntyä hei-

koissa tuuliolosuhteissa maaston painanteisiin. Ammoniakki taas on ilmaa kevyempää, joten se pyrkii 

heikoissa tuuliolosuhteissa pois maantasosta. Kylmä happi on myös ilmaa raskaampaa. 
 

2·CH3OH + 3·O2 → 2·CO2 + 4·H2O   (1)  

 

Taulukko 1. Mallinnuksessa huomioitujen kemikaalien aineominaisuudet.  

  
 
 
3.1  Vaaralliset kemikaalien pitoisuusrajat 

 
 

AEGL (Acute Exposure Guideline Level) tai TEEL (Temporary Emergency Exposure Limit) luokitusten 

mukaan tason 2 mukainen altistus voi aiheuttaa pysyviä terveyshaittoja tai kyvyttömyyden paeta. 
Tason 3 mukainen altistus taas aiheuttaa kuoleman tai hengenvaarallisen terveyshaitan. Tässä selvi-

tyksessä mallinnettujen kaasujen pitoisuusrajat on koottu taulukkoihin 2 ja 3. Ensisijaisesti pyritään 

käyttämään AEGL arvoja ja jos näitä ei ole käytettävissä käytetään TEEL-rajoja. Raja-arvoista näh-

dään suoraan että klooridioksidi on hyvin myrkyllinen aine. 

 

Hapelle ei ole määritelty ihmisille vaarallista pitoisuusrajaa. Happivuodon ylläpitämä palo on kiivas ja 

vaikeasti sammutettavissa. Tulipalon sammutukseen käytetään kyseessä olevan palavan materiaalin 

sammutukseen sopivia sammutusaineita. 
 

 

  

Klooridioksidi Ammoniakki Metanoli Hiilimonoksidi Hiilidioksidi Happi

Kemiallinen kaava ClO2 NH3 CH4O CO CO2 O2
Molekyylimassa [g/mol] 67.45 17.03 32.04 28.01 44.01 32.0
Sulamispiste [°C] -59 -77 -98 -205 -57 -218.4
Kiehumispiste [°C] 11 -33 65 -191 -79 -183
Tiheys @ 20°C [kg/m^3] 2.76 0.707 792 1.151 1.82 1.314
Lämpöarvo [MJ/kg] 22.6
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Taulukko 2. AEGL-luokituksen mukaisia pitoisuusrajoja eri kemikaaleille. 

 
 
Taulukko 3. TEEL-luokituksen mukaiset pistoisuusrajat hiilidioksidille. 

 
 

 
 
4 KAASUJEN LEVIÄMISEN JA PAINEVAIKUTUKSEN MALLINTAMINEN 

 

4.1 Mallinnuksen kuvaus 
 

 
Vuototapausten virtauslaskenta on tehty ANSYS Workbench ohjelmistopaketilla käyttäen ANSYS 

Fluent virtausratkaisijaa. Painevaikutus on ratkaistu ANSYS-CFX ohjelmistolla ja se on aikariippuva. 

Vuotolaskennat on tehty vakiotilan ratkaisuna, käyttäen pseudo-transient pressure solveria. Tämä 

vastaa tilannetta, jossa vuoto on jatkuva ja soveltuu hyvin pahimman mahdollisimman tilanteen mal-

lintamiseen. Virtauksen turbulenssi on mallinnettu realizable k-ε mallilla. 

 

Mallinnuksessa on otettu huomioon kaasujen pitoisuuksista tai lämpötilasta johtuvat pitoisuuserot ja 

niiden aiheuttama noste. Ympäristön lämpötilaksi on oletettu 20 °C. 
 

Tehtaan ja sen välittömän ympäristön maasto on otettu huomioon tarkalla paikkaresoluutiolla, kau-

empana laskentaverkko on karkeampaa. Tarkasti mallinnetun 4.3*4.2 km maaston ulkopuolella las-

kenta-alue on oletettu tasaiseksi. Tyypillisessä laskentaverkossa on 1.5-2 miljoonaa polyhedraa. Ku-

vassa 5 esitetty tehdasalueen elementtikoon muutokset.    

 

 

 
 

 

 

 

Kemikaali AEGL-2 (30 min) AEGL-3 (30 min)
[ppmv] [ppmv]

ClO2 1.4 3
NH3 220 2700
CO 150 600

Kemikaali TEEL-2 (30 min) TEEL-3 (30 min)
[ppmv] [ppmv]

CO2 30000 40000
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Kuva 5. Paikallinen laskentaverkko tehdasalueella. 

 
 
4.2 Tuuliolosuhteet 

 

Mallissa on huomioitu todellinen logaritminen tuuliprofiili. Imatralla hallitseva tuulensuunta on etelän 

ja lännen välistä, keskimääräinen tuulen nopeus on n. 4-5 m/s. Hallitseva tuulensuunta on kaasujen 
leviämisen kannalta edullinen, koska suurimmat asutuskeskukset tai haavoittuvat kohteet eivät sil-

loin osu kaasun leviämisalueelle. 

 

Mallinnuksiin valittiin hallitseva tuulensuunta sekä kolme pahinta mahdollista tuulensuuntaa, jotka 

vievät kaasupilven lähistöllä oleviin asutuskeskuksiin (Ruokolahti, Vuoksenniska ja Rautionkylä). Vali-

tut tuulensuunnat on esitetty kuvassa 6. Simulointeihin valittu tukesin ohjeistuksen perusteella tuu-

len nopeudeksi 2 m/s ja 5 m/s 10 metrin korkeudella, tuuliolosuhteet ovat neutraalit (Pasquil luokka 

D). Tuuliprofiili on logaritminen (kaava 2, kuva 7). Mallinnuksessa on oletettu että tuulen nopeus on 
vakio, eikä sen suunta muutu. 

 

    (2) 

Missä: x0 = pinnan karheus (0.2 m) 

 xref = referenssikorkeus (10 m) 

 U(xref) = tuulennopeus 10 metrin korkeudella 
 x = etäisyys maanpinnasta 
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Kuva 6. Valitut tuulensuunnat. Vallitseva tuulensuunta on suunnasta 225°, muut tuulensuunnat on 

valittu huonoimman mahdollisen suunnan perusteella ympäröiviin asutuskeskuksiin päin. 
 

 
Kuva 7. Logaritminen tuulen nopeus [m/s] korkeuden [m] funktiona kahdella eri tuulen nopeudella. 

Kuvaajasta näkyy että nopeus on 2 m/s tai 5 m/s 10 metrin korkeudella. 
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4.3 Kaasujen (ammoniakki / klooridioksidi) leviämismallinnuksen oletukset 
 

Kaasujen leviämisen (skenaariot 1-5) mallinnuksessa on tehty seuraavat oletukset: 

 
- Kaasut tuodaan malliin 20*20 metrin kokoiselle alueelle rakennuksen katolle. On todennäköistä 

että ilmastointi poistaa haitalliset kaasut katolle matalalla nopeudella. Näin ollen kaasut pysyvät 

suhteellisen lähellä maanpintaa ja voivat kerääntyä rakennusten taakse taskuihin. Tämä on hyvä 

oletus huonoimmalle mahdolliselle tapaukselle. 

- Oletetaan että vapautuvat kaasut ovat samassa lämpötilassa kuin ympäröivä ilma 

- Vuotojen määrät on arvioitu huonoimmaksi mahdolliseksi tilanteeksi 

- Mallinnukset on tehty jatkuvina vakiotilan simulointeina, vaikka itse vuototapahtuma on aikariip-

puva. Tämä tekee mallinnuksesta huomattavasti nopeamman. Näin sadut pitoisuudet vastaavat 

hyvin huonoimman mahdollisen tapauksen olosuhteita. 
- Kaasut on oletettu kokoonpuristumattomiksi ideaalikaasuiksi 

 

 

4.4 Metanolin allaspalon oletukset 
 

Metanolin allaspalojen (skenaariot 6-7) mallinnuksessa on tehty seuraavat oletukset: 
 

- Vuotanut metanoli leviää tasaisesti suoja altaaseen 

- Lähdetermit (lämpö, CO2 ja CO) tuodaan tasaisesti koko altaan pinnalle 

- Metanolin palonopeus on vakio koko mallinnuksen ajan 

- Vapautuneesta Metanolista arvioidaan palavan 50 % 2 tunnin aikana 

- Palaminen on epätäydellistä, 5 % hiilidioksidista vapautuukin hiilimonoksidina 

- Muita palokaasuja (lähinnä vesihöyry) ei ole otettu suoraan huomioon 

- Ympäröivät rakenteet on oletettu palamattomiksi 
 

Edellisten analyysien perusteella tiedetään että palotilanteessa syntyvät heitteet voivat levitä jopa 

250 metrin päähän. Tämä on yleensä merkittävin riskitekijä allas/säiliöpaloissa. Lämpösäteily on 

myös useammin merkittävämpi tekijä kuin haitallisten kaasujen pitoisuudet (kuumat kaasut nouse-

vat yleensä nopeasti pois maanpinnasta).  
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4.5 Happivuodon leviämismallinnus 
 

Happisäiliön vuodon ja höyrystyneen kaasun leviämisen (skenaario 8) mallinnuksessa on tehty seu-

raavat oletukset: 
 

- Vuodon jälkeen happi leviää tasaisesti keräysaltaaseen ja höyrystyy välittömästi 

- Happivuodon määrä pysyy vakio koko vuototilanteen ajan 

- Nestemäisen happivuodon määrä on laskettu 1 m putkenpituudella, 20 baarin paineella, DN25 

putkikoolle ja nestemäisen hapen viskositeetillä 1 cP 

- Kylmä happi ei suoraan vaikuta ympäröiviin rakenteisiin 

- Tarkastellaan kaasumaisen hapen 25 til-% pitoisuusrajaa ilmassa tukesin ohjeistuksen mukai-

sesti 

- Kaasut on oletettu kokoonpuristumattomiksi ideaalikaasuiksi  
 

 

4.6 Happisäiliön repeämisen painevaikutus 
 

Happisäiliön repeämisen ja painevaikutuksen (skenaario 9) mallinnuksessa on tehty seuraavat ole-

tukset: 
 

- Suuremman happisäiliön on oletettu olevan täynnä kaasuuntunutta happea 20 bar käyttöpai-

neessa ja tasapainolämpötilassa -140 °C, tämä luo suurimman mahdollisen painevaikutuksen 

- On oletettu että koko säiliörakenne pettää mallinnuksen alussa, korkeapaineinen kaasu pääsee 

leviämään esteettä ympäristöön 

- Mallinnuksessa kaasut ovat kokoonpuristuvia ideaalikaasuja 

- Äkillinen paineen alenema ja happikaasun lämpeneminen luo lähes äänen nopeudella etenevän 

paineaallon joka heikkenee kuitenkin nopeasti 
- Happisäiliön repeäminen on niin voimakas tapahtuma että tuulensuunnalla tai nopeudella ei ole 

merkitystä mallinnukselle 

- Tämän tapauksen mallinnus on tehty huomattavan tarkalla aika ja paikkaresoluutiolla, sekä ra-

joitetulla alueella 
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5 LEVIÄMISTARKASTELUT SKENAARIOITTAIN 

Tässä luvussa on esitetty tarkastelut onnettomuusskenaarioittain Stora Enso Imatran toimittamien 

kuvausten pohjalta. Vuotojen paikat on esitetty kuvassa 8. Olennaisimmat lähtötiedot eri skenaa-

rioille on koottu taulukkoihin 4-8. Kaikki mallinnuksista saadut turvaetäisyydet on koottu taulukkoihin 

9-11. 
 

Tuloksia tarkastellessa kannattaa huomioida että raportissa esitetty turvaetäisyydet ovat konservatii-

visia (kuten ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä tarkasteluissa tulee ollakin), tähän on 

useita laskentateknisiä syitä. 

 

- Raportissa esiintyvissä turvaetäisyyksissä ei ole otettu suoraan huomioon kaasupilven korkeutta 

maasta, vaan on oletettu että muuttuvat tuuliolosuhteet voivat pakottaa haitalliset kaasun 

maantasoon.  
- Maan pinta on mallissa sileä, todellisuudessa maanpinnan karheus ja pienetkin pinnan vaihtelut 

sekoittavat ilmaa ja levittävät pilveä laajemmalle alueelle, joka laskee kemikaalien pitoisuuksia 

- Tuuli on mallinnuksessa täysin tasaista, siinä ei ole nopeuden ja suunnan vaihteluita. Tämä luo 

korkeampia pitoisuuksia kuin tilanne missä sekoittumista/vaihtelua olisi enemmän. 

- Mallin reuna-alueet on oletettu tasaisiksi tarkasti mallinnetun osuuden ulkopuolella, siellä kaasu-

jen sekoittuminen on heikompaa kuin todellisuudessa 

- Vuotojen oletukset on tehty pahimman mahdollisen tapauksen perusteella 

 
Tuloksia ja kaasujen leviämistä tarkastellessa kannattaa kiinnittää huomio seuraaviin asioihin: 

 

- Päästökohdan tuuliolosuhteet ja ympäröivät rakennukset vaikuttavat huomattavasti kaasun le-

viämiseen. Isot rakennukset sekoittavat kaasuja ympäröivään ilmamassaan, mutta voivat myös 

luoda tuulen alapuolelle hitaan virtauksen taskuja johon haitalliset kaasut voivat kerääntyä. 

- Maastonmuotojen merkitys kaasujen leviämiseen on merkittävä. Maaston epätasaisuudet sekoit-

tavat kaasuja ja korkeat mäet voivat pakottaa kaasut korkeammalle ilmakehään. Isoilla avoimilla 

ja tasaisilla alueilla (kuten vesialueet) kaasujen sekoittuminen on selvästi heikompaa 

- Jos kaasupilvi on korkealla maan yläpuolella, maan pinta ei enää vaikuta siihen merkittävästi 
- Jos tuuli on heikko, kaasut eivät sekoitu ja laimene tehokkaasti 

  



         
Stora Enso Oyj 
Imatran tehtaat 

Työ- Terveys- Turvallisuus Päivitetty:  
Yhteinen 15.9.2022 

  

 Ylläpitäjä: Parikka, Mikko Ohjeluokka: Poikkeustilannejohtaminen 
Hyväksyjä: Nieminen, Mikko Tunnus: JOH IMT 32 liite 1 
  
       

 

Tarkastelut on tehty seuraavien onnettomuusskenaarioiden osalta: 

 

Kaukopää: 

 

Onnettomuusskenaario 1: Kaasumainen ammoniakkivuoto, PE6, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 

Onnettomuusskenaario 2: Kaasumainen ammoniakkivuoto, PÄT, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 

Onnettomuusskenaario 3: Klooridioksidivuoto, KL2, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 
Onnettomuusskenaario 4: Klooridioksidivuoto, KL3, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 

Onnettomuusskenaario 5: Klooridioksidivuoto, VKA, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 

Onnettomuusskenaario 6: Metanolin allaspalo, HO6, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 

Onnettomuusskenaario 7: Metanolin allaspalo, VKA, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 

Onnettomuusskenaario 8: Happisäiliön vuoto, O2, 4 eri tuulensuuntaa, 2 nopeutta 
Onnettomuusskenaario 9: Happisäiliön repeämisen painevaikutus, O2 (vuotokohta 8) 

 

 
Kuva 8. Tehdasalueen vuotokohdat ja allaspalot, numerointi vastaa taulukkoa 4. Tehdasalueen suu-

rennos on otettu kuvassa 4 näkyvän laatikon sisäpuolesta. 
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Taulukko 4. Onnettomuuden paikka, kuvaus, kemikaali ja kemikaalin olomuoto. 

 
 

Taulukko 5. Ammoniakkivuotojen (skenaariot 1-2) olennaiset lähtötiedot. 

 
 

Taulukko 6. Klooridioksidivuotojen (skenaariot 3-5) olennaiset lähtötiedot. Mallinnuksessa oletetaan 

että klooridioksidi kaasuuntuu täydellisesti heti vuodon jälkeen. 

 
 

Taulukko 7. Metanolin allaspalojen (skenaariot 6-7) olennaisimmat tiedot sekä lähdetermit (lämpö, 

CO ja CO2). 

 
 

Taulukko 8. Nestehappisäiliön vuodon (skenaariot 8) olennaisimmat tiedot  

 
 

Mallinnus Paikka Kuvaus Kemikaali Olomuoto

Skenaario 1 PE6 Säiliövuoto Ammoniakki Kaasu
Skenaario 2 PÄT Säiliövuoto Ammoniakki Kaasu
Skenaario 3 KL2 Putkirikko Klooridioksidi Liuennut veteen
Skenaario 4 KL3 Putkirikko Klooridioksidi Liuennut veteen
Skenaario 5 VKA Säiliövuoto Klooridioksidi Liuennut veteen
Skenaario 6 HO6 Allaspalo Metanoli Neste
Skenaario 7 VKA Allaspalo Metanoli Neste
Skenaario 8 O2 Säiliövuoto Happi Neste
Skenaario 9 O2 Päinesäiliön 

repeäminen
Happi Kaasu

Mallinnus Kemikaali Vuotomäärä Aika Pitoisuus Vuotoala Kaasuvuoto
[kg] [min] [m-%] [m*m] [kg/s]

Skenaario 1 Ammoniakki 100 0.5 100 20*20 3.33
Skenaario 2 Ammoniakki 300 1 100 20*20 5

Mallinnus Kemikaali Vuotomäärä Aika Pitoisuus Vuotoala Kaasuvuoto
[kg] [min] [m-%] [m*m] [kg/s]

Skenaario 3 Klooridioksidi 15000 5 2 20*20 1
Skenaario 4 Klooridioksidi 15000 5 2 20*20 1
Skenaario 5 Klooridioksidi 250000 53 2 20*20 1.56

Mallinnus Kemikaali Palonopeus Lämpölähde Altaan ala Häkä (CO) Hiilidioksidi (CO2)
[kg/s] [MW] [m^2] [kg/s] [kg/s]

Skenaario 6 Metanoli 2.2 49.7 25 0.08 1.44
Skenaario 7 Metanoli 22 497 87.9 0.76 14.4

Mallinnus Kemikaali Vuotomäärä Lämpötila Paine Pitoisuus Allasala Kaasuvuoto
[kg] [C] [bar] [m-%] [m2] [kg/s]

Skenaario 8 Happi 60000 -183 20 100 75 22
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5.1 Tuulen suunnan merkitys tuloksille 

 

Tuloksia tarkastellessa on hyvä tiedostaa tuulen suunnan merkitys tuloksille ja kaasujen leviämiselle. 

Tuulen suunnasta riippuen matalan virtausnopeuden taskut muodostuvat eri paikkoihin ja virtaukset 
kanavoituvat eri tavalla. Paikalliset tuuliolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kaasujen leviämiseen ja 

pitoisuuksiin. Suurimmat suhteelliset erot saavutetaan matalilla tuulennopeuksilla, joten tarkaste-

lussa on keskitytty 2 m/s tuulennopeuteen.  

 

Kuvassa 9 on esitetty tuulen nopeus tuulensuunnan poikkileikkaustasolla. Kuvassa näkyy selvää 

vaihtelua paikallisessa tuulen nopeudessa. Maan lähellä virtausnopeudet on hitaampia ja etenkin 

korkeiden rakennusten tai kielekkeiden takana on nähtävissä matalan virtausnopeuden alueita. 

Näille hitaan virtauksen alueille muodostuu usein myös takaisinvirtauksen alueita, jossa tuulen 

suunta vaihtuu paikallisesti. 
 

Kun tuulen nopeutta katsotaan maan suuntaisesta leikkauksesta 70 metrin korkeudessa voidaan 

nähdä maastonmuotojen aiheuttamaa tuulen kanavoitumista (Kuva 10). Korkeiden mäkien ja teh-

dasrakennusten takana on näkyvissä hitaamman virtauksen alueita, jotka ulottuvat pitkälle alavirran 

suuntaan. Samoin järven selällä on nähtävissä tuulen kanavoitumista ja virtauksen nopeutumista 

pienemmän maaston aiheuttaman vastuksen takia. Nämä paikalliset vaihtelut tuulikentässä vaikutta-

vat huomattavasti siihen miten kaasut leviävät ja laimenevat. 
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Kuva 9. Tuulen paikallisia nopeusvaihteluja [m/s] 2D-poikkileikkaustasolla kaakosta tulevalla 2 m/s 
tuulella. Paikallinen nopeusvaihtelu on merkittävää maan lähellä rajakerroksessa. 
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Kuva 10. Tuulen nopeus [m/s] 70 metrin korkeudella järven pinnasta. Nuolet osoittavat tuulen suun-

nan. Tästä kuvasta nähdään että tuulen suunnalla on merkittävä vaikutus virtauskenttään. Heikko 2 

m/s tuuli.   
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Kuvassa 11 on korostettu 2 m/s tuulennopeudelle alueet jossa ilman virtausnopeus on alle 0.5 m/s 

kaikille tuulensuunnille. Matalan virtausnopeuden alueet esiintyvät yleensä maanpinnan tai nopeiden 

pinnanmuotojen muutosten läheisyydessä. Etenkin kaakosta (SE) tulevalla tuulella hitaan virtauksen 

alueet ovat isoja. Käytännössä koko tehdasalue jää tällä tuulensuunnalla harjun taakse tuulensuo-

jaan. Jos kemikaalipäästö on matalan virtausnopeuden alueella, pitoisuudet voivat nousta korkeiksi. 

 

 
Kuva 11. Matalan paikallisen virtausnopeuden (0.5 m/s) alueet on kuvattu maastokarttaa harmaalla 

tasa-arvopinnalla. Nuolet osoittavat valitsevan tuulen suunnan. Heikko 2 m/s tuuli.   
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5.2 Onnettomuusskenaariot 1-2, ammoniakkivuoto 

 

Ammoniakkivuodon määrä on suhteellisesti niin pieni, että tiheyseron luoma nosteen vaikutus on 

vähäinen. Usein ilmaa kevyempien kaasujen päästöissä, kaasupilvi nousee nopeasti pois maan ta-
sosta. Kuvasta 12 (skenaario 1) nähdään että paikallinen virtauskenttä ja rakennusten takana olevat 

hitaan virtauksen alueet yhdistettynä ilman pyörteilyyn ovat tässä tapauksessa vaikutuksiltaan mer-

kittäviä ja pakottavat ammoniakkipilven maantasoon. Heikoilla tuulennopeuksilla paikalliset kemikaa-

lipitoisuudet ovat korkeampia vähäisemmän laimentumisen takia. Tulosten käsittelyssä on keskitytty 

worst-case tapaukseen joka on 2 m/s tuulennopeus. 

 

 
Kuva 12. Paikalliset ammoniakkipitoisuudet [ppm], tuulen suunta on merkitty nuolella kuvaan. Huo-

mioi että väriskaala ja asteikko ovat logaritmiset, mikä korostaa pienempiä pitoisuuksia. Skenaario 1, 

2 m/s tuuli lounaasta (225°). 
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Kun tarkastellaan skenaariota 1 eri tuulensuunnilla (Liite 1), nähdään että tuulensuunnalla on iso 

vaikutus mallinnuksesta saatuihin turvaetäisyyksiin. Myös tuulennopeudella on selvä merkitys joka 

näkyy hyvin kuvasta 13. Skenaariossa 1 hengelle vaarallinen pitoisuusalue on pieni ja haitalliset pi-

toisuudetkin rajoittuvat pääosin tehdasalueelle.  

 

  
  

Kuva 13. Ammoniakin tasa-arvopinnat eri pitoisuuksille AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punainen), 

onnettomuusskenaario 1. Tuuli lounaasta, tuulennopeus 2 m/s (vasen) ja 5 m/s (oikea). Vaikutus-

alue rajoittuu tehdasalueelle. Turvaetäisyyteen vaikuttavat sekä tuulen suunta ja tuulen nopeus. 
Varsinainen tuloskooste löytyy liitteestä 1. 
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Skenaariossa 2 jossa päästölähde on suurempi heikolla 2 m/s tuulennopeudella nähdään miten il-

maa kevyempi ammoniakki nousee irti maantasosta (kuva 14). Päästölähteen sijainnilla ja sitä ym-

päröivällä maastolla on suuri vaikutus ammoniakin leviämiseen ja turvaetäisyyksiin. Skenaarion 2 

kaasupilven muoto on selvästi erilainen kuin skenaariossa 1. Vaikutusalue ulottuu skenaariossa 2 

selvästi tehdasalueen ulkopuolelle valtatien 6 päälle (liite 1). 

 
 

  

Kuva 14. Ammoniakin paikalliset pitoisuudet, onnettomuusskenaario 2, heikko tuuli 2 m/s. Tuulen 

suunta on merkitty kuviin nuolella. Kaasupäästön vaikutusalue ulottuu selvästi valtatien 6 yli kun 
tuuli on lounaasta. Kuvasta näkyy hyvin miten kevyt ammoniakkikaasu nousee heikolla tuulella pois 

maantasosta ennen sekoittumistaan.  
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5.3 Onnettomuusskenaariot 3-5, klooridioksidivuoto 

 

Klooridioksidivuodon vaatimat turvaetäisyydet ovat merkittävät. Pahimmillaan AEGL-2 pitoisuuksia 

voi esiintyä 26 kilometrin päässä päästölähteestä ja AEGL-3 pitoisuuksia 12.5 kilometriä päästöläh-
teestä (liite 1, kuva 16). Pitkät turvaetäisyydet johtuvat lähinnä matalista sallituista raja-arvoista, 

sekä heikosta tuulesta. Näiden mallinnustulosten perusteella on selvää, että klooridioksidivuoto on 

merkittävä riskitekijä tehtaan ympäristössä olevalle asutukselle. Mallinnuksissa näkyy hyvin se miten 

ilmaa raskaampi klooridioksidi etenee maantasossa. Huomattavaa on myös se että suurimmat turva-

rajat syntyvät heikkotuulisessa tilanteessa (2 m/s), jolloin päästö etenee maastossa noin 7 km/h no-

peudella. 

 

Mallinnetut klooridioksidiskenaariot ovat fyysisesti lähellä tosiaan ja niiden tulokset muistuttavat toi-

siaan paljon. Suurin klooridioksidipäästö eli onnettomuusskenaario 5 tuottaa suurimmat turvaetäi-
syydet. Kuvassa 16 on esitetty onnettomuusskenaarion 5 AEGL-2 ja AEGl-3 tulokset.  

 
 

 

 
Kuva 15. Ilmaa raskaampi klooridioksidi pysyy kiinni maanpinnan tasossa ennen sekoittumistaan. 
Matalien pitoisuusrajojen takia myös laimeneminen vaatii paljon aikaa. AEGL-2/3 (keltainen/punai-

nen).    
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Kuva 16. Klooridioksidin AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punainen) pahin mahdollinen turvaetäisyys. 

Skenaario 5, tuulen nopeus 2 m/s, tuuli kaakosta.  
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5.4 Onnettomuusskenaariot 6-7, metanolin allaspalo 

 

Kaikki kaasujen pitoisuuksiin perustuvat turvaetäisyydet ovat metanolin allaspalossa huomattavasti 

pienemmät (alle 100 m) kuin aiemmissa tapauksissa. Tässä tapauksessa turvaetäisyyden määrittää 
säiliö/allaspalosta mahdollisesti tulevat heitteet jotka voivat levitä jopa 250 metrin päähän. Läm-

pösäteilyn turvaetäisyys (ei mallinnettu) on todennäköisesti hieman suurempi kuin häkäpitoisuuden. 

Tässä tapauksessa on mielenkiintoista se että turvaetäisyys kasvaa tuulen voimistuessa, kun tuuli 

painaa savukaasuja enemmän maantasoon. Pahimman tapauksen tulokset on esitetty kuvissa 17 ja 

18. 

 

Näissä analyyseissä on otettu huomioon sekä hiilidioksidin (CO2) pitoisuudet että epätäydellisestä 

palamisesta syntyvän hiilimonoksidin (häkä, CO) pitoisuudet. Koska hiilimonoksidin turvaetäisyydet 

ovat suurempia tässä kohdassa esitetään vain ne. Kuvassa 19 on esitetty allaspalosta savupatsaan 
muoto, kuvasta näkee kuinka savupatsas nousee nopeasti pois maantasosta ja sekoittuu tehokkaasti 

ympäröivään ilmaan. Kuvassa 18 on esitetty AEGL-2 ja AEGL-3 pitoisuudet skenaariolle 6 ja 7.  

 

 
Kuva 17. Tasa-arvopinta AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punainen). Skenaario 6, 5 m/s, tuulen 

suunta on merkitty kuvaan. 
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Kuva 18. Tasa-arvopinta AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punainen). Skenaario 7, 5 m/s, tuulen 
suunta on merkitty kuvaan. 

 

        
Kuva 19. Tasa-arvopinta 27 °C lämpötilalle (vasen kuva) ja 10 ppmv CO pitoisuudelle (oikea kuva). 

Skenaario 6, 5 m/s. Kuvasta näkyy hyvin miten savukaasut nousevat pois maantasosta palon luo-

man nosteen takia. 
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5.5 Onnettomuusskenaario 8, happivuoto 

 

Onnettomuusskenaariossa 8 happi on vuotanut keräysaltaaseen ja haihtuu tasaisesti sen pinnalta. 

Kaasu on hyvin kylmää -183 °C ja pyrkii maantasoon. Kuitenkin sekoittuminen on hyvää ja turva-
etäisyydet ovat hyvin pieniä (30 m). Lämpötilat ovat kylmiä vain valumaaltaan välittömässä läheisyy-

dessä. 

 

Hapelle ei ole olemassa vaarallisia pitoisuuksia. TUKES ja OVA ohjeistuksen mukaan hapen ylittäessä 

25 % on tulipalon vaara ilmeinen, tässä hapen pitoisuudessa palamisnopeus jo kaksinkertainen nor-

maaliin verrattuna. Hyvin kylmät lämpötilat ovat myös vaarallisia ihmisille. Tämän takia nämä kaksi 

muuttujaa otettiin tarkasteluun (Kuva 20). Suurin turvaetäisyys on 55 m. Liitteessä 1 on esitetty vain 

hapen pitoisuuden turvarajat. 
 
 

 
Kuva 20. Hapen 25 % pitoisuuden tasa-arvopinta (vasen) ja paikallinen lämpötila [°C] (oikea). Ske-
naario 8, 5 m/s, tuulen suunta on merkitty kuvaan.  
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5.6 Onnettomuusskenaario 9, happisäiliön repeämisen painevaikutus 

 

Happisäiliön repeämistä tarkasteltiin pahimpana mahdollisen tapauksena, paineaalto on mallinnettu 

aikariippuvana. Suurempi happisäiliö on täynnä kaasuuntunutta happea 20 baarin paineessa ja -140 
°C lämpötilassa (faasidiagrammin tasapainolämpötila, 20 bar paine). Mallinnuksessa on oletettu että 

koko säiliörakenne hajoaa ja koko kaasutilavuus vapautuu välittömästi. Tämä luo lähes äänen nope-

alla etenevän paineaallon jossa oleva kaasu laajenee samalla sekoittumisen ja lämpenemisen takia. 

Aalto suuntautuu selvästi sivuille tankin muodon vuoksi ja heijastuu maasta. Silti painetasot tippuvat 

nopeasti ja turvaetäisyydet jäävät maltillisiksi, suurin etäisyys on 45 m. Tulokset on koottu tauluk-

koon 11. Painevaikutus on huomattavasti vaarallisempi kuin kylmä lämpötila (kuva 21). 
 

 

 
Kuva 21. Paikallinen paine [kPa] ja lämpötila [°C] 30 kPa turvarajalla (15 m). Kuvasta näkyy että 
paineisku suuntautuu sivuille, sekä heijastuu takaisin maasta ja ympäröivistä rakenteista. Paine-isku 
etenee lähes äänen nopeudella. Lämpötilan vaikutus on hyvin rajattu.  
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5.7 Turvaetäisyyksien tuloskooste 

 

Kaikki 2 m/s mallinnuksista saadut turvaetäisyydet on koottu taulukkoon 9. 

 
Kaikki 5 m/s mallinnuksista saadut turvaetäisyydet on koottu taulukkoon 10. 

 

Painevaikutuksen turvaetäisyydet on koottu taulukkoon 11. 

 

 

Taulukko 9. Eri mallinnustapausten kootut AEGL-2 ja AEGL-3 turvaetäisyydet [m], tuulennopeudella 

2 m/s. Suurin turvaetäisyys on korostettu taulukkoon oranssilla. Vallitseva tuulen suunta on merkitty 

taulukkoon. Klooridioksidin suojaetäisyydet ovat suuria. 

 
 

 
  

 
 

  

Skenaario ja Kaasu Raja-arvo Turvaetäisyys päästöpisteestä [m]
päästöpaikka SW (lounas) NW (luode) NNE (pohjoinen) SE (kaakko)

Skenaario 1 PE6 NH3 AEGL-2 1550 600 900 500
NH3 AEGL-3 175 125 125 75

Skenaario 2 PÄT NH3 AEGL-2 750 1250 1250 1500
NH3 AEGL-3 150 175 150 125

Skenaario 3 KL2 ClO2 AEGL-2 12750 15000 10500 15000
ClO2 AEGL-3 3250 6500 4000 6000

Skenaario 4 KL3 ClO2 AEGL-2 12750 14000 10750 16500
ClO2 AEGL-3 4000 4250 4250 6500

Skenaario 5 VKA ClO2 AEGL-2 24000 24000 19000 26000
ClO2 AEGL-3 7000 7500 6000 12500

Skenaario 6 HO6 CO AEGL-2 10 10 17.5 12.5
CO AEGL-3 7.5 5 7.5 7.5
CO2 AEGL-2 5 5 5 5
CO2 AEGL-3 5 5 5 5

Skenaario 7 VKA CO AEGL-2 45 50 40 35
CO AEGL-3 22.5 22.5 25 17.5
CO2 AEGL-2 15 15 17.5 15
CO2 AEGL-3 15 15 17.5 15

Skenaario 8 O2 O2 25 til-% 35 50 40 55
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Taulukko 10. Eri mallinnustapausten kootut AEGL-2 ja AEGL-3 turvaetäisyydet [m], tuulennopeudella 

5 m/s. Suurin turvaetäisyys on korostettu taulukkoon oranssilla. Vallitseva tuulen suunta on merkitty 

taulukkoon. Klooridioksidin suojaetäisyydet ovat suuria. 

 
 

Taulukko 11. Skenaario 9. 30 kPa, 15 kPa ja 5 kPa painetasojen turvaetäisyydet happisäiliön repeä-
miselle.  

  
 
 
  

Skenaario ja Kaasu Raja-arvo Turvaetäisyys päästöpisteestä [m]
päästöpaikka SW (lounas) NW (luode) NNE (pohjoinen) SE (kaakko)

Skenaario 1 PE6 NH3 AEGL-2 700 500 450 300
NH3 AEGL-3 150 100 100 75

Skenaario 2 PÄT NH3 AEGL-2 450 1700 750 450
NH3 AEGL-3 150 200 100 150

Skenaario 3 KL2 ClO2 AEGL-2 4000 5250 4000 9250
ClO2 AEGL-3 2000 3500 2500 2500

Skenaario 4 KL3 ClO2 AEGL-2 3000 4000 4000 10000
ClO2 AEGL-3 1500 2750 2500 3000

Skenaario 5 VKA ClO2 AEGL-2 4500 9000 6250 15000
ClO2 AEGL-3 2250 3250 3000 4000

Skenaario 6 HO6 CO AEGL-2 12.5 10 22.5 7.5
CO AEGL-3 7.5 7.5 10 5
CO2 AEGL-2 5 5 5 5
CO2 AEGL-3 5 5 5 5

Skenaario 7 VKA CO AEGL-2 60 70 100 60
CO AEGL-3 30 35 30 22.5
CO2 AEGL-2 20 25 15 17.5
CO2 AEGL-3 20 25 15 17.5

Skenaario 8 O2 O2 25 til-% 45 30 35 40

Kaasu Paine Turvaetäisyydet päästöpisteestä [m]
[bar] 35 kPa 15 kPa 5 kPa

Skenaario 9 Happi 20 15 25 45
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6 YHTEENVETO 

 

Vaarallisten kemikaalien leviämisen mallinnus suoritettiin onnistuneesti eri olosuhteissa tuulenno-

peuksilla 2 m/s ja 5 m/s. Tulokset ovat fysikaalisesti johdonmukaisia ja ottavat huomioon 3D-maas-

ton tehdasalueella ja sen ympäristössä. Mallinnuksessa on monta paikallista piirrettä jotka vaikutta-
vat merkittävästi kaasujen leviämiseen ja pitoisuuden laimenemiseen. Mallinnuksessa on huomioitu 

realistinen tuuliprofiili ja olosuhteet. Tuulen suunnat oli valittu niin että kaasupilvi ohjautuu kohti 

merkittävimpiä lähiympäristön asutuskeskuksia. Mallinnuksen tarkkuus näkyy selvästi siinä miten 

suuria eroavaisuuksia turvaetäisyyksille saadaan samalle päästölähteelle eri tuulensuunnilla sekä 

tuulen nopeuksilla. 

 

Mallinnuksessa turvaetäisyydet on arvioitu konservatiivisesti (kooste on taulukoissa 8-10). Analyysi 

on tehty pahimmalle mahdolliselle tapaukselle, olettaen että korkeammallakin oleva kaasupilvi voi 
päästä maanpinnalle. On todennäköistä että kaasujen sekoittuminen on hieman parempaa kuin mal-

linnuksessa on oletettu. Suurin epävarmuustekijä ei liity numeerisiin mallinnuksiin vaan kaasuvuodon 

määrän, vuotonopeuden arviointiin sekä tuulen nopeuteen, näillä on ratkaiseva merkitys mallinnuk-

sista saataviin turvaetäisyyksiin. 

 

Metanolin allaspaloista (skenaariot 6-7) vapautuva hiilidioksidi ja hiilimonoksidi ovat vaarallisia vain 

suoja-altaan välittömässä läheisyydessä. Kuumat palokaasut nousevat nopeasti pois maanpinnasta 

ja sekoittuvat hyvin ympäröivään ilmaan. Kaasujen pitoisuuksiin perustuvat suojaetäisyydet ovat alle 
100 metriä. Suurempi vaaratekijä on palosta syntyvä lämpösäteily sekä etenkin säiliöpalosta mahdol-

lisesti syntyvät heitteet, jotka voivat levitä jopa 250 metrin päähän. 

 

Happivuodon (skenaario 8) turvaetäisyys on pieni (55 metriä) koska happi ei ole ihmiselle vaaral-

lista. Turvaetäisyys liittyy kiihtyneen palamisen riskiin sekä hyvin mataliin lämpötiloihin. Jos täysi 20 

baarin happisäiliö hajoaa äkillisesti (skenaario 9) syntyy lähes äänen nopeudella etenevä paineaalto 

joka kuitenkin heikkenee nopeasti. 5 kPa turvaetäisyys on vain 45 metriä.   

 

Ammoniakkivuodoissa (skenaariot 1-2) riskitaso on jo selvästi suurempi. Pääosin vaaralliset pitoisuu-
det pysyvät tehdasalueella, mutta joissain tapauksissa kaasupilvi yltää valtatie 6:lle ja jopa idän 

suunnassa olevalle koululle asti. Hengenvaarallisia pitoisuuksia on pahimmillaan 175 metrin päässä 

vuotopaikasta ja haitallisia pitoisuuksia jopa 1700 metrin päässä. Vaikka ammoniakki on ilmaa kevy-

empi kaasu, se ei mallinnusten perusteella nouse pois maanpinnan tasosta. Tämä johtuu siitä että 

sen paikalliset pitoisuudet ovat liian pieniä aiheuttaakseen merkittävää nostetta. 
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Pahimman tilanteen klooridioksidivuodot (skenaario 3-5) on merkittävä riski ympäröivälle asutuk-

selle. Pahimmassa tapauksessa hengenvaarallisen pitoisuuden turvaraja on 12.5 km ja haitallisten 

pitoisuuksien turvaraja 26 km. Koko Imatran keskusta on vuodon vaikutusalueella. Ilmaa raskaam-

mille myrkyllisille kaasuille heikkotuuliset olosuhteet ovat aina erityisen vaarallisia. Kaasu pysyy sil-

loin maantasossa, pyrkii kerääntymään mataliin maastonkohtiin, eikä sekoitu helposti ympäröivään 

ilmamassaan.  

 
Kaikkein helpoin tapa vähentää kaasuvuodon vaikutuksia on pyrkiä estämään koko vuoto tai pienen-

tää sen määrää onnettomuustilanteessa. Tarvittaessa pahimmista onnettomuustilanteista ja niiden 

lähtötiedoista voidaan tehdä vielä tarkemmat analyysit. 
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8 LIITTEET 

Nro Nimi 

1 
Kaikkien mallinnustapausten haitallisten kaasujen AEGL-2 ja AEGL-3 tasa-arvopinnat tehdas-

alueen lähimaastossa 

2 
Pahimman kaasuvuodon (onnettomuus skenaario 5, tuulennopeus 2 m/s) AEGL-3 / AEGL-2 

yhdistelmäkuva sijoitettuna karttapohjalle 

  

 
  

https://www.ttl.fi/ova/
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 1 – PE6 – NH3 
 
 

 
Ammoniakin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punai-
nen). Tuulen suunta on merkitty kuviin nuolella. Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. On-
nettomuusskenaario 1. Tuulen nopeus 2 m/s. 
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Ammoniakin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punai-
nen). Tuulen suunta on merkitty kuviin nuolella. Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. On-
nettomuusskenaario 1. Tuulen nopeus 5 m/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



         
Stora Enso Oyj 
Imatran tehtaat 

Työ- Terveys- Turvallisuus Päivitetty:  
Yhteinen 15.9.2022 

  

 Ylläpitäjä: Parikka, Mikko Ohjeluokka: Poikkeustilannejohtaminen 
Hyväksyjä: Nieminen, Mikko Tunnus: JOH IMT 32 liite 1 
  
       

 

Liite 1: Onnettomuusskenaario 2 – PÄT – NH3 
 

 
Ammoniakin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punai-
nen). Tuulen suunta on merkitty kuviin nuolella. Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. On-
nettomuusskenaario 2. Tuulen nopeus 2 m/s. 
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Ammoniakin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (punai-
nen). Tuulen suunta on merkitty kuviin nuolella. Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. On-
nettomuusskenaario 2. Tuulen nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 3 – KL2 – ClO2 
 

 
Klooridioksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Onnettomuusskenaario 3. Tuulen 
nopeus 2 m/s. 
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Klooridioksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Onnettomuusskenaario 3. Tuulen 
nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 4 – KL3 – ClO2 
 

 
Klooridioksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Onnettomuusskenaario 4. Tuulen 
nopeus 2 m/s. 
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Klooridioksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Onnettomuusskenaario 4. Tuulen 
nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 5 – VKA – ClO2 

 

 
Klooridioksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Onnettomuusskenaario 5. Tuulen 
nopeus 2 m/s. 
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Klooridioksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Onnettomuusskenaario 5. Tuulen 
nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 6 – HO6 – CO 

 

 

Hiilimonoksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (pu-
nainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Tuulen suunta on merkitty kuviin nuolella. 
Onnettomuusskenaario 6. Tuulen nopeus 2 m/s. 
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Hiilimonoksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 (pu-
nainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Tuulen suunta on merkitty kuviin nuolella. 
Onnettomuusskenaario 6. Tuulen nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 7 – VKA – CO 
 

 
Hiilimonoksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Tuulen suunta on merkitty kuviin 
nuolella. Onnettomuusskenaario 7. Tuulen nopeus 2 m/s. 
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Hiilimonoksidin pitoisuuden tasa-arvopinnat kaikille tuulensuunnille. AEGL-2 (keltainen) ja AEGL-3 
(punainen). Turva-etäisyyksien numeroarvot on merkitty kuviin. Tuulen suunta on merkitty kuviin 
nuolella. Onnettomuusskenaario 7. Tuulen nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 8 – Happitankin vuoto  

 

 
 
Kuviin on merkitty alueet jossa hapen pitoisuus on yli 25 til-%, turvaetäisyys on merkitty kuviin. Tuu-
len suunta on merkitty kuviin nuolella. Onnettomuusskenaario 8. Tuulen nopeus 2 m/s. 
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Kuviin on merkitty alueet jossa hapen pitoisuus on yli 25 til-%, turvaetäisyys on merkitty kuviin. Tuu-
len suunta on merkitty kuviin nuolella. Onnettomuusskenaario 8. Tuulen nopeus 5 m/s. 
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Liite 1: Onnettomuusskenaario 9 – Happitankin repeämisen painevaikutus  

 
 

 

 

 
 
20 bar paineaallon eteneminen ajan funktiona. Simuloinnista on otettu kuvat ajanhetkillä jolloin 30 kPa, 
15 kPa ja 5 kPa painetasot alittuvat. Kuviin on merkitty myös saatu turvaetäisyys. Tuulen suunnalla ja 
nopeudella ei ole merkitystä tälle analyysille. 
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Liite 2: Onnettomuusskenaario 5 yhdistelmäkuva – VKA – ClO2 

 

 
 
Alueet joissa AEGL-3 pitoisuus voi ylittyä pahimmassa vuototapauksessa on merkitty karttaan punaisella. Kyseessä 

on hengenvaarallinen klooridioksidipitoisuus. AEGL-3 pitoisuuden rajan etäisyys vuotapaikasta vaihtelee välillä 6-12.5 

km riippuen tuulen suunnasta. Analyysissä käytetty tuulen nopeus on 2 m/s. 

 

Alueet joissa AEGL-2 pitoisuus voi ylittyä pahimmassa vuototapauksessa on merkitty karttaan keltaisella. Kyseessä 

on klooridioksidipitoisuus, joka voi aiheuttaa pysyviä terveyshaittoja. AEGL-2 pitoisuuden rajan etäisyys vuotopai-

kasta vaihtelee välillä 19-26 km riippuen tuulen suunnasta. 

 

Pitoisuusalueet on arvioitu neljän eri tuulensuunnan perusteella huomioiden maastonmuodot ja rakennukset. Kartalla 
näkyvät eri analyysien kaasupilvet joiden perusteella vaikutusalue on arvioitu. Muodostuva kaasupilvi on kapea suh-

teessa sen pituuteen ja liikkuu nopeudella 7 km/h. 



Stora Enson Imatran tehtaiden lähialueiden asukkaille 3/2021

Imatran tehtaat on osa Stora Enso Oyj:tä, joka on yksi  
maailman johtavista metsäteollisuusyrityksistä. Tehdaskoko-
naisuuteen kuuluvat Kaukopään ja Tainionkosken tehdasyk-
siköt, jotka sijaitsevat Saimaan rannalla noin viiden kilomet-
rin päässä toisistaan.

Tehtaiden päätuotteita ovat korkealuokkaiset kuluttaja-
pakkauskartongit. Imatran tehtailla valmistettavien karton-
kien tyypillisiä loppukäyttökohteita ovat maito- ja mehutöl-
kit, makeis- ja kosmetiikkapakkaukset sekä erilaiset elintar-
vikepakkaukset, kuten vuoka- ja kantopakkaukset sekä juo-
makupit.

Kartonkien valmistamiseen käytetään sellua tai kemimekaa-
nista puumassaa, jotka valmistetaan itse tehtaalla. Sellunval-
mistusprosessin tärkein raaka-aine on kuitupuu. Lisäksi pro-
sesseissa käytetään erilaisia kemikaaleja.

Osa tehtailla käytetyistä kemikaaleista luokitellaan palo- ja 
räjähdysvaarallisiksi. Kemikaalien käyttö ja varastointi on 

tarkasti säänneltyä ja valvottua toimintaa. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (TUKES) ja muut viranomaiset valvovat 
Imatran tehtaiden toimintaa ja tehtaiden on noudatettava 
lainsäädäntöä ja hallinnollisia määräyksiä.*

Imatran tehtailla on päivitetty kemikaalilainsäädännön 
mukainen turvallisuusselvitys helmikuussa 2021. Selvitys 
on nähtävillä työvoiman vastaanotossa, Pentti Hallen katu 
7 sekä sähköisesti osoitteessa:   https://www.storaenso.
com/fi-fi/about-stora-enso/stora-enso-locations/imatra-mill/
worksite-information

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi on luotu turvallisuusjärjes-
telmä, joka pitää sisällään toimintaohjeet erilaisia tilanteita 
varten. Tehtaiden henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti, jotta 
myös yllättävissä tilanteissa voidaan toimia parhaalla mah-
dollisella tavalla. Tavoitteena on täysin tapaturmaton tehdas, 
jossa ei tapahdu onnettomuuksia.

*(Laki 390/2005, Asetus 59/1999 muutoksineen)

Imatran tehtaat

Säilytä tämä tiedote! 
Tiedotteessa annetaan ohjeita  

mahdollisia onnettomuus- 
tilanteita varten.

Turvallisuustiedote
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Imatran tehtaiden suuronnettomuusriski
Imatran tehtailla on tunnistettu suuronnetto-
muusriski, jolla toteutuessaan on merkittävä vai-
kutus myös tehdasalueen ulkopuolelle. Kyse on 
klooridioksidionnettomuudesta, jossa myrkyl-
listä kaasua vapautuu ilmakehään. Kaasuvaa-
rasta varoitetaan väestöä yleisellä vaaramerkillä.

Muita onnettomuuksia, jotka voivat aiheuttaa 
yleisen vaaramerkin antamisen ovat esimerkiksi 
suuri tulipalo tai muu kemikaalionnettomuus 
Imatran tehtaiden alueella.

Yhteistyö Imatran tehtaiden ja Etelä-Karjalan 
pelastuslaitoksen välillä on tiivistä. Pääpaino 
on onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, mutta 
myös mahdollisia onnettomuustilanteita var-
ten harjoitellaan säännöllisesti. Imatran tehtai-
den tehdaspalokunta toimii omatoimisen varau-
tumisen toteuttajana sekä asiantuntijana onnet-
tomuustilanteissa.

Klooridioksidionnettomuus
Tehtailla valmistetaan klooridioksidia, jota käy-
tetään sellun valkaisuun. Onnettomuuden vaka-
vuus riippuu vuodon suuruudesta ja säätilasta. 
Välittömän vaaran alue rajoittuu onnettomuus-
kohteeseen. Kemikaalivuodosta syntyvä kaa-
supilvi voi aiheuttaa ärsytysoireita muutamien 
kilometrien päässä onnettomuuspaikasta.

Klooridioksidionnettomuudessa ei pahimmassa-
kaan tapauksessa ole välitöntä vaaraa. Kloori- 

dioksionnettomuudessa vaarallinen alue on  
5,5 km:n säteellä (sisempi alue) ja haitallinen 
alue 18 km:n säteellä (ulompi alue) onnetto-
muuspaikasta.

Tehdasalueella kaikki kemikaalit säilytetään sul-
jetuissa säiliöissä ja putkistoissa. Varastosäiliöt
ovat turva-altaissa. Tehdasalueen liikennejärjes-
telyt on laadittu siten, että kemikaalikuljetuson-
nettomuuden riski on mahdollisimman pieni.



Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle
Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä. 
Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä ja tarvittaessa käytetään kaiutinautoja.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nou-
seva ja laskeva äänimerkki, jota tarvittaessa toistetaan 
useaan kertaan. 

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote. Se lue-
taan kaikilla radiokanavilla ja näytetään YLE:n, MTV3:n ja 
Nelosen teksti-TV:n sivuilla 112 sekä televisio-ohjelmissa 
ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. 

Lisäksi yleisestä vaaramerkistä tiedotetaan sosiaalisessa 
mediassa viranomaisten kanavilla sekä vaaraan liittyviä 
toimintaohjeita annetaan alueen kuulutuslaitteilla.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, 
jonka kesto on yksi minuutti.

Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. 
Kokeilumerkki kuullaan Etelä-Karjalassa joka kuukauden 

ensimmäinen (arki) maanantai klo 12.00. Lisäksi alueen 
teollisuus testaa hälyttimiä kokeilumerkillä joka kuukau-
den ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12.00.

Toimintaohjeet löytyvät myös YLE Teksti-TV:n sivulta 868. 

Lisätietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen internet-
sivuilta www.stuk.fi ja pelastustoimen
sivuilta www.pelastustoimi.fi

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara 
hotar befolkningen. Den allmänna farosignalen är en oav-
bruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning 
som myndigheterna ger med högtalare. Faran över -sig-
nalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett medde-
lande 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 ventilation    
    sanordningar.

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.

Den allmänna farosignalen

Yleinen vaaramerkki

Jos olet sisällä

1. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.

2. Avaa radio, odota rauhallisesti ohjeita. Toimi annettujen   
    ohjeiden mukaan.

3. Käytä puhelinta vain, jos itse olet välittömässä avun  
    tarpeessa.

4. Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi.

5. Pyri rakennuksen yläkerroksiin, mikäli mahdollista.

Jos olet ulkona

1. Siirry sisälle ja toimi yllä olevan ohjeen mukaisesti.  
    Jos et pääse sisälle, tarkista tuulen suunta ja poistu  
    kaasun alta sivutuuleen.

2. Pyri korkeampaan maastokohtaan. Ylempänä on  
    turvallisempaa.

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

Älä poistu suojatilasta tai turvallisesta paikasta ilman 
viranomaisten lupaa. Noudata ohjeita ja odota kunnes 
vaara on ohi.
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Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Armilankatu 35
53100 Lappeenranta
05 616 7000
www.ekpelastuslaitos.fi

Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa 
pelastustoimen palveluiden järjestä-
misestä maakunnan alueella. Toiminta 
perustuu lainsäädännön asettamiin 
velvoitteisiin ja onnettomuusriskeihin. 
Alueen erityispiirteet ja ominaisuudet, 
kuten vaaralliset aineet ja niiden käyttö, 
eri liikennemuodot, monimuotoinen 
rakennuskanta ja kansainvälisyys ote-
taan huomioon suunnittelussa ja toteu-
tuksessa.

Toiminta perustuu onnettomuuksien 
ehkäisyn, onnettomuus- ja vaaratilan-
teisiin varautumisen sekä pelastustoi-

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
minnan osa-alueille. Tavoitteena on 
onnettomuuksien ja niiden seurausvai-
kutusten väheneminen.

Pelastuslaitos vastaa osaltaan kansa-
laisten turvallisuudesta kaikissa olosuh-
teissa. Turvallisuuden varmistamiseksi 
pelastuslaitos ja teollisuuden tuotanto-
laitokset tekevät säännöllistä ja jatkuvaa 
yhteistyötä. Pelastuslaitos valvoo hen-
kilö- ja paloturvallisuutta palotarkastuk-
sin, opastaa ja ohjaa kansalaisia turval-
lisuusasioissa turvallisuusviestinnän kei-
noin sekä ylläpitää valmiutta erityyppis-
ten onnettomuuksien varalle.

Onnettomuuden uhatessa pelastuslai-
toksella on valmius varoittaa vaara-alu-
eella olevaa väestöä. 

Kemikaalien käytöstä aiheutuvien 
onnettomuusriskien varalle pelastuslai-
tos on laatinut torjuntasuunnitelmat
yhteistyössä tuotantolaitosten kanssa. 
Suunnitelmia päivitetään ja testataan 
yhteistoimintaharjoituksin määrätyin 
väliajoin. Väestön omatoimisen onnet-
tomuuksiin varautumisen keskeinen 
väline on kiinteistöihin ja yrityksiin laa-
dittu pelastussuunnitelma.
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YHTEENVETOTAULUKKO IMATRAN TEHTAILLA MAHDOLLISISTA SUURONNETTOMUUKSISTA

Lähtötiedot Vahingot terveydelle Ympäristövahingot Varautuminen onnettomuuteen
KEMIKAALI ONNETTOMUUSTAPAUS

Omaisuusvahingot ja DOMINO-
vaikutukset

VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSETÄISYYDET SEKÄ VARAUTUMINEN

Osastokohtaisen hälytysjärjestelmän kytkeminen oikean toiminta ja prosessi automaation ennakkohuolto. 
Prosessin lukitukset pysäyttävät vauriolinjan ja myös toinen tuotantolinja pysäytetään henkilökunnan 
toimesta.

Eristetään prosessissa oleva vuotokohta, suljetaan varastosäiliöiltä pumppujen imupuolen jakotukilta 
sulkuventtiilit. Avataan prosessitilaan rajoittuvat ulko-ovet alakerrassa ja varmistetaan osastokohtaisesti 
poistopuhaltimien käynnissäolo ja hätäpuhaltimien käyntiinlähtö.

Varastoitu määritellylle alueelle, varustettu varoaltaalla ja purkupaikan mahdollisten jäämien keräyksellä. 
Laitteiden säännöllinen ennakkohuolto ja tarkastustoiminta. Korjauksissa oikeiden varaosien käyttäminen.
Purkupaikalla on kameravalvonta. Säiliön täyttö on mahdollista vain lupamenettelyllä, joka annetaan 
valvomosta. Säiliön täyttölupa voidaan poistaa valvomosta. Säilön täyttö pumppu on mahdollista pysäyttää 
paikallisesti.

Varautuminen onnettomuustilanteisiin ohjeistuksella ja säännöllisin harjoittein.

Maadoituksen toimivuuden tarkastus silmämääräisesti ja mittamalla säännöllisesti. Pumppaamon osalta 
huolehtitaan riittävästä ilman vaihdosta ja sen toiminuudesta. Pysäytetään annostelupumput.

Kohteisiin suunnataan vesiverhosuojaus ja metanolin varastosäiliöllä käytetään vaahdotusta tilanteen 
mukaan.

Paineastiat kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin. Osastoilta puhdistamolle johtavissa kanaaleissa on 
johtokyky- ja pH-mittaukset. Suoraan vesistöön johtavissa putkistoissa on johtokykymittaukset. Lisäksi 
puhdasvesiviemärissä on pH-mittaus. Viemärinsulkumattoja on varustettu monin paikoin riskialueille. 

Onnettomuuden sattuessa on vuodon aiheuttavalla osastolla ryhdyttävä välittömästi toimiin vuodon 
lopettamiseksi tai mikäli se ei ole mahdollista, rajoittaa vuodon määrä ja vaikutusalue mahdollisimman 
pieneksi.

Soodakattiloilla on oma ennakkohuoltosuunnittelu ja pustkistoja tarkastetaan sekä uusitaan vuoisittain 
erillisen ohjelmanmukaisesti. Kattiloiden lukitukset ja turvajärjestelmät koestataan aina alasajoissa. 
Henkilökunnalle on laadittu ohjeet havaitsemaan mahdolliset kattilavesivuodot ja on laadittu toimintaohjeet 
häiriötilanteisiin. Kattilalaitoksessa on hattava hälytysjärjetselmä varoittamaan henkilöitä, jos häiriöitä 
tapahtuun, joilloin kattilarakennus saadaan nopeasti tyhjennetty ja henkilöt pääsevät kattilarakennuksesta 
poistumisteitä.

Metanoli

Mittavat aineelliset vahingot ja 
pitkä keskeytys tuotantoon

Kolaus imagoonEpätodennäköisiäVuoto säiliössä/putkessaValko- tai mustalipeä Useita lipeäsäiliöitä 
kuitulinjoilla ja 
talteenottoalueella

Vaara vesistölle, 
mikäli vuoto on 
pääsee 
puhdasvesiviemäriin

Lipeäsula Soodakattilaräjähdys Soodakattilan vuoto 
aiheuttaa 
sularäjähdyksen

Max. 5 kuolonuhria Viemäreihin päätyvät 
sammutusvedet 
voivat aiheuttaa 
vesistökuormitusta

Tulipalo aiheuttaa 
kemikaaliaseman alasajon, joten
taloudelliset vaikutukset ovat 
hyvin huomattavat. Kuumuus 
voi aiheuttaa vaaran myös 
rikkidioksidin varastosäiliöille.

Pitkällä aikavälillä 
eivät merkittäviä

Lähialueella mahdollisesti 
olevat henkilöt saavat 
vakavia palovammoja

Kokonaismäärä max. 
160t

Metanolisäiliön tai -putkiston 
vuoto aiheuttaa räjähdysmäisen 
tulipalon

Osastolla olevilla ihmisillä 
hengenvaara

Klooridioksidi hajoaa 
ilmassa hapeksi ja 
kloorikaasuksi. 
Puhdistamolle 
joutuessaan voi 
aiheuttaa vakavan 
toimintahäiriön

Omaisuusvaikutukset ovat 
mittavat ja mahdollinen tulipalo 
voi aiheuttaa lisävaaraa
 

Klooridioksidi

Mahdollinen vetykaasun 
aiheuttama tulipalo

Pitkällä aikavälillä 
eivät merkittäviä

Vuorokohdan lähellä 
kemikaalialtistusta

Kokonaismäärä max. 
120 m3

Vuoto säiliöstä tai täyttöputkesta 
tulipalo vetypäästön 
seurauksena

Suolahappo

Vuoto säiliöstä tai täyttöputkesta 
Tulipalo vetypäästön 
seurauksena

Kokonaismäärä max. 
1500m3



Ammoniakkihuoneen tuulikaapissa on hätäsuihku ja silmähuuhtelupiste hätätilanteiden varalta. 

Kaikilla kylmälaitoksen käyntiovilla (3 ovea) on kompressoreiden hätäpysäytyspainike sekä hätätuuletuksen 
käynnistyspainike.

Ammoniakki tilat onsprinkalttu ja niissä on vesivalelumahdollisuus.

Ammoniakkikylmähuone on varustettu kahdella ammoniakkihälytysanturilla, jotka on kytketty 
kaasuhälytysjärjestelmään. Myös varoventtiileiden poistokanavan päähän rakennuksen katolle on asennettu 
anturi, joka on kytketty myös samaan hälytysjärjetelmään.

taso 1: 50 ppm - varoitus ja ennakko, tilan vilkut
taso 2: 400ppm - hälytys ja ilmastoinnin pysäytysosastolta ja hätäpuhallus, tilan vilkut ja sireenit
taso 3: 30000ppm - hälytys ja hätäpuhallus ja ilmastointi tulee pysähtyä, tilan vilkut ja sireenit

Ei auheuta omaisuusvahinkoja 
eikä ole dominovaikutusta. 
Tulipalotilanteessa saattaa 
tilassa olevien kaikkien 
kompressorien ammoniakki 
päästä tilaan ja sitä kautta 
ilmaan.

Legionella bakteeri Bakteerin leviäminen tehtaan 
jäteveden puhdistamolta.

Kaukopään kuorimon pesu- ja 
sulatusvesistä leviää legionella-
bakteeri kuorimon sisätiloissa.

Tehtaan jäteveden 
käsittelyn 
jäähdytystorneilta 
leviää legionella-
bakteeri 
ilmavirtausten 
mukana
ympäristöön

Tehtaan välittömässä 
läheisyydessä olevalla 
asuinalueella esiintyy 
keuhkokuumetta ja osa
vanhemmista asukkaista 
menehtyy 
keuhkokuumeen 
seurauksena.

Ympäristövaikutukse
t eivät ole 
merkittäviä.

Kaukopään kuorimon 
henkilökuntaa sairastuu 
keuhkokuumeen kaltaisiin 
oireisiin ja osastolle tulee
akuutti henkilöstövajaus ja 
mediariski

Jäähdytystornien säännöllinen pesu. Jätevesijakeiden erottelu ja sen kautta vesivirtaamien vähentäminen 
jäähdytystornilta. 

Pesurullaston vesisuihkujen suojausta parannetaan pidentämällä rullastolla olevaa kumisuojaa.
Lisätään kohdepoistoja pesurullaston alueelle.

Ammoniakki on puristettu 
nesteytetty kaasu, pistävän 
hajuinen, myrkyllistä 
hengitettynä ja kaasuna 
syttyvää. Nestemäinen tuote 
aiheuttaa syöpymävammoja/ 
paleltumia. Ammoniakki voi 
päästä tilan ulkopuolelle 
tehdasalueelle.

Jalostuksessa 
käytössä 
jäähdytysveden 
viilentämiseen 
kesällä.

PE3/5: 3x50kg
PE6: 3x50kg
Alueella yhteensä 
kompressoreissa 
300kg.

Ammoniakki Vuorokohdan lähellä ja 
kompressoritilassa on  
kemikaalialtistumisvaara. 

Aiheiuttaa hengen 
ahdistusta. 

Alue vaarana on pieni, 
rajoituu vuototilasta vain 
rakennuksen ympärille ja 
haitallinen pitoisuus max. 
100m alueelle

Viemäristön kautta 
vesistöön joutuessaa 
aiheuttaa kerta 
annoksena 
ympäristöaihttaa ja 
haju alueelle.

Ilmaan joutuessaan 
määrän pinuudesta 
joutuen ennättää 
haihtua ennen 
maaperän tai 
vesistös altistumista.
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33% suolahapon suuronnettomuuskuvaus, sisältää toimintaohjeen 

33 % suolahapon käyttö, suuronnettomuus 

Turvallisuusohje käsittelee kloorivetyä ja sen vesiliuosta suolahappoa. 

  
Kuvaus 

Suolahaponsäiliössä on vaurio tai säiliön täyttöputkeen tai prosessin annosteluputkeen tullut 
vuototilanne. 

Suolahapon varastosäiliöön tulee vuoto. 

Siirrettäessä suolahappoa autotankista varastosäiliöön siirtoletkua pitkin, siirtoletku tai putki 
rikkoutuu josta vuodon seurauksena suolahappoa valuu purkupaikalle, vapautuu vetyä. 

Auto syttyy tuleen ja varastosäiliö vaurioituu, jossa vety aiheuttaa tulipalon. 

Tulipalon seurauksena säiliö vaurioituu ja vauriokohdasta suolahappo valuu varoaltaaseen. Tuli 
etenee varoaltaalle. 

Syttynyt vetypalo on lämpötilaltaan korkea, jonka seurauksena lähialueen metanolinvarastosäiliö, 
uusi selluvarastorakennus, raakatärpätinvarastosäiliö ja tyhjät rikkidioksidin varastosäiliöt ovat 
vaarassa.  

 
Vaikutus 

Varastosäiliön vuotokohdasta suolahappo virtaa varoaltaaseen ja kaasuuntuva kloorivety altistaa 
lähialueen henkilöt. 

Putkivuodosta aiheutuva kaasuuntuvan kloorivedyn ja mahdollinen vetypalon vaikutus aiheuttavat 
altistuksen lähialueen henkilöille. 
Ympäristövaikutukset muodostuvat kloorivedyn höyrystymisestä. Kloorivedystä saattaa muodostua 
helposti syttyvää vetykaasua. Vety on ilmaa kevyempänä ja haihtuu. 
 
Omaisuusvaikutukset syöpymiä tulee prosessilaitteisiin ja rakenteisiin. Suolahapon käyttö 
keskeytyy, josta vaikutusta kuitulinjalle. 
 
  

Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

Varastoitu määritellylle alueelle, varustettu varoaltaalla ja purkupaikan mahdollisten jäämien 
keräyksellä. 
Purkupaikalla on kameravalvonta. Säiliön täyttö on mahdollista vain lupamenettelyllä, joka 
annetaan valvomosta. Säiliön täyttölupa voidaan poistaa valvomosta. Säilön täyttö pumppu on 
mahdollista pysäyttää paikallisesti.  



Tulostettu: 26.2.2021 18:32, voimassa 24 tuntia tulostuksesta 2 (3) 
https://storaenso-
my.sharepoint.com/personal/mikko_parikka_storaenso_com/Documents/SE/Toimintajärjestelmät/Turvallisuuss
uunnitelma/Turvallisuusselvitys/2021 päivitys/2021 Turvallisuusselvitys/Liite 8. Suuronnettomuuskuvaukset/33 
pros suolahapon suuronnettomuuskuvaus, sisältää toimintaohjeen.docx  
(Tiedot päivittyvät tulostettaessa).  
 

Varastosäiliöille suoritetaan määräaikaistarkastuksia. Materiaalivalinnat soveltuvat käytettäväksi 
suolahapolle.   

Varautuminen onnettomuustilanteisiin ohjeistuksella ja säännöllisin harjoittein. 

Vaara-alueen arviointi. 

Seuraavat vaaraetäisyydet on arvioitu 33-prosenttiselle suolahapolle: 

• pieni vuoto (noin 100 l): Välitön eristys 25 - 50 metriä kaikkiin suuntiin.  

• suuri vuoto (noin 10 m3): Välitön eristys 50 metriä kaikkiin suuntiin sekä 100 metriä tuulen 
alapuolelle. Suolahappo saattaa aiheuttaa altistuneille oireita jopa 500 metrin etäisyydellä 
tuulen alapuolella. Väestöä kehotetaan suojautumaan sisätiloihin, sulkemaan ikkunat ja 
ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet.  

Kloorivety ei ole syttyvä, mutta siitä saattaa muodostua helposti syttyvää vetykaasua.  

Käytä henkilönsuojaimina suojakäsineitä ja paineilmahengityslaitetta. 

 
Toimenpiteet 

Osastokohtaisen hälytysjärjestelmä kytketään käyttöön. 

Hälytetään palokunta ja ilmoitetaan tilanteesta IMS vuoromestarille. 

Suljetaan vuotokohde käsiventtiilein, mikäli mahdollista. 

 
Pelastustoimenpiteet onnettomuuden rajoittamiseksi 

Onnettomuuspaikalla palokunnan toimesta suoritetaan onnettomuuden laajuuden arviointi. 
Palokunta rajaa onnettomuusalueen, ohjaa lähistöllä olevat henkilöt suojapaikkaan tai pois 
onnettomuusalueelta sekä pelastaa loukkaantuneet. 

Palokunta estää tulipalon etenemisen lähialueen rakennusten ja kemikaalisäiliöiden suuntaan. 
Tulipalon laajentumista estetään suunnatulla vesiverhosuojauksella ja tarvittaessa vaahdotus ja 
peittomenetelmiä hyväksi käyttäen. 
  

Torjunta ja suojautuminen 

Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Estä aineen leviäminen patoamalla. Estä aineen 
kosketus metalleihin ja palaviin materiaaleihin. Rajoita vaara-alueelle pääsyä. Tuuleta suljetut tilat.  

Käytä sumusuihkua kaasun sitomiseen. Älä suuntaa suihkua suoraan valumaan tai 
vuotolähteeseen. 

Suolahappolammikko voidaan peittää muovilla tai keskivaahdolla haihtumisen vähentämiseksi. 

Onnettomuuden jälkeisissä puhdistuksissa noudatetaan Turvallisuusjärjestelmän ohjetta: 
Vaarallisten kemikaalien jälkikäsittely onnettomuustilanteissa Imatran tehtailla MEO IMT 21.05. 
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Lisäksi noudatetaan IMT:n Ympäristöjärjestelmän ohjeita MEO YMP 4.4.6, MEO YMP 4.4.6.1, 
MEO YMP 4.4.6.2. 
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Klooridioksidin valmistus suuronnettomuuskuvaus, sisältää toimintaohjeen 

Klooridioksidin valmistus, suuronnettomuus 

Kuvaus 

Klooridioksidin valmistusprosessissa reaktorin absorptiotornille tulevan syvänteen veden virtaus 
loppuu, josta aiheutuu paineheitto ja klooridioksidikaasun pitoisuuden nousu. Lopullisena 
seurauksena on räjähdys absorptiotornissa. 
 
Räjähdys etenee, absorptiotorni ja sen tyhjennyspumppausputkisto syttyvät tuleen ja vaurioituvat 
klooridioksidin varastosäiliölle asti. Varastosäiliön vaurioituneesta putkiliitännästä alkaa 
hallitsematon nestemäisen klooridioksidin vuoto lattialle ja viemäriin. 
 
Lattialle valuva nestemäinen klooridioksidi kaasuuntuu, josta osastolle ja ympäristöön seuraa 
kaasuvaara. 
 
Viemäriin joutunut nestemäinen klooridioksidi kaasuuntuu viemärissä ja vapautuu ulkoilmaan välillä 
VKA-VPU, seurauksena kaasuvaara tuulen virtaussuunnassa. 
 
Imatran tehtaille on laadittu kaasun leviämiskallit (JOH IMT 32 Liite 1), tämä käsittää myös Stora 
Enso Oyj:n Kaukopään tehtaille klooridioksidipäästöjen leviämismallin onnettomuustilanteissa.  

 
Vaikutus 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat suurimmalta osaltaan kloorikaasulle altistumista. 
 
Räjähdyskohteen läheisyydessä aiheutuu palovammoja. 
 
Osastolla oleville henkilöille kuolemanvaara räjähdysvaikutuksen ja kaasuvaaran seurauksena. 
 
Ympäristövaikutukset muodostuvat klooridioksidin hajoamisesta klooriksi ja hapeksi. Kloori, ilmaa 
raskaampana, laskeutuu painanteisiin ja aiheuttaa henkilövaaran. 
 
Osastolle vapautuva nestemäinen klooridioksidi kaasuuntuu, aiheuttaen sisätiloissa 
räjähdysvaaran. 
 
Viemäriin joutunut nestemäinen klooridioksidi ajautuu VPU:lle laskien jäteveden pH-tasoa. 
Seurauksena on biologisen puhdistamon eliöstökuolema. 
 
Omaisuusvaikutukset muodostuvat mittaviksi. Reaktorin absorptiotorni, pumppausputkisto, 
titaaninen tyhjennyspumppu, klooridioksidin varastosäiliö ja materiaalin osalta voimakasta 
syöpymää muissa prosessilaitteissa ja rakenteissa. Klooridioksidituotanto keskeytyy, josta 
seuraamusvaikutukset kuitutuotantolinjoille. 
 
Vedenpuhdistamon pieneliöstön kuollessa puhdistamo ei toimi asiallisesti ja tapahtuu päästöjä 
vesistöön.  
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Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

Osastokohtaisen hälytysjärjestelmän kytkeminen päälle. Ulkopuolisten osastolle saapuvien on 
ilmoittauduttava valvomossa. Prosessin lukitukset pysäyttävät vauriolinjan ja myös toinen 
tuotantolinja pysäytetään henkilökunnan toimesta.  

 
"Vuoto/prosessilaitevaurio klooridioksidin valmistusprosessissa" 

Häiriötilanne 

Reaktorin absorptiotornin kylmävesi loppuu, klooridioksidipitoisuus nousee ja tapahtuu 
hajoamisreaktio. Hajoamisreaktio jatkuu ja kohdistuu pumpun kautta varastosäiliölle, jonka 
seurauksena putkilinja vaurioituu varastosäiliön juuresta. 

 
Toimenpiteet 

Hälytetään palokunta (puh. 112) ja kytketään osastokohtainen hälytys päälle, jolloin hälytysvalot 
ulko-ovien yläpuolella syttyvät. Kootaan osastolla olevat henkilöt suojapaikkaan (VKA valvomo). 
Suoritetaan ilmoitus tapahtuneesta vedenpuhdistamon valvomoon ja IMS vuoromestarille. 
 
Prosessin lukitukset pysäyttävät reaktorin automaattisesti. Mikäli näin ei käy, käyttöhenkilöstö 
keskeyttää reaktorin tuotannon hätäseis-painikkeella. Klooridioksidin varastosäiliöiden 
pinnankorkeuden nousemisen välttämiseksi kumpikin reaktori on pysäytettävä. 
 
Eristetään prosessissa oleva vuotokohta, suljetaan varastosäiliöiltä pumppujen imupuolen 
jakotukilta sulkuventtiilit. 
 
Avataan prosessitilaan rajoittuvat ulko-ovet alakerrassa ja varmistetaan osastokohtaisesti 
poistopuhaltimien käynnissäolo ja hätäpuhaltimien käyntiinlähtö. 

 
Pelastustoimenpiteet onnettomuuden rajoittamiseksi 

Saavuttuaan onnettomuuspaikalle ja määritettyään onnettomuuden laajuuden palokunta rajaa 
onnettomuusalueen, käynnistää kaasuhälytyksen ja pelastaa mahdolliset loukkaantuneet ja 
kaasuvaaraan joutuneet henkilöt. 

Palokunta suorittaa mahdollisesti syttyneen tulipalon sammuttamisen, rajaa eri toimenpitein 
kemikaalipäästön ja laimentaa viemäriin päässeen päästön. 
 
Kemikaalien vaarallisuudesta ja tehdasalueen viemäriverkoston linjauksesta johtuen, palokunta 
varmistaa viemäriverkoston päästön alueella vedenpuhdistamon varoaltaalle asti. 
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Metanoli suuronnettomuuskuvaus, sisältää toimintaohjeen 

Metanoli suuronnettomuus 

Kuvaus 

Metanolisäiliön tai putkiston vuoto. 

Siirrettäessä metanolia autotankista varastosäiliöön siirtoletkua pitkin, maadoituskaapelin kipinöinti 
aiheuttaa tulipalon siirtoletkusta vuotaneen metanolin kanssa. Tulipalo etenee autoon ja 
purkulinjaa pitkin varastosäiliöön. 

Auto syttyy tuleen ja siirtolaitteiston kautta tuli pääsee varastosäiliöön, jossa kaasuuntunut 
metanoli aiheuttaa räjähdyksen. 

Räjähdyksen voimasta säiliö vaurioituu ja vauriokohdasta metanoli joutuu vuotoaltaaseen. Tuli 
etenee varoaltaassa olevaan metanoliin. 

Syttynyt metanolipalo on lämpötilaltaan korkea, jonka seurauksena lähialueen entinen 
kaoliiniliettämö, uusi selluvarastorakennus ja tyhjät rikkidioksidin varastosäiliöt ovat vaarassa. 
Kuitulinja 2:n raakatärpätti johdetaan metanolisäiliön viereiseen varastosäiliöön, joka sijaitsee noin 
10 m etäisyydellä metanolin autonpurkupaikasta. 

 
Vaikutus 

Palon kuumuus ja räjähdysvaikutus sekä kaasuuntuvan metanolin aiheuttamat vaikutukset 
lähialueen henkilöille ovat voimakkaat. Mahdollisia kuolonuhreja alle 5 kpl. 

Ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä. 

Omaisuusvaikutukset ovat laajat ja merkittävät. Klooridioksidin valmistusprosessi keskeytyy, josta 
vaikutus tuotanto-osastoille. Tulipalo etenee lähialueille tuhoten metanolin varastosäiliön lisäksi 
kuljetusauton, viereiset kaoliiniliettämön ja raakatärpätin varastosäiliön. 

 
Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

Maadoituksen toimivuuden tarkastus silmämääräisesti.  

 
"Tulipalo metanolin autonpurkupaikalla" 

Häiriötilanne 

Kipinöinniltä suojaava maadoitus on vaurioitunut metanolin autonpurkulaitteistossa. Seurauksena 
on kipinöintiä autosäiliön purkutilanteessa, joka aiheuttaa tulipalon. Tulipalo etenee varastosäiliöille 
aiheuttaen säiliövaurion ja tulipalon turva-altaassa. 
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Toimenpiteet 

Hälytetään palokunta. Pysäytetään annostelupumput. Ilmoitetaan tilanteesta IMS vuoromestarille. 

Palokunta rajaa alueen ja poistaa lähistöllä olevat henkilöt. 

 
Pelastustoimenpiteet onnettomuuden rajoittamiseksi 

Saavuttuaan onnettomuuspaikalle ja määritettyään onnettomuuden laajuuden palokunta rajaa 
onnettomuusalueen, ohjaa lähistöllä olevat henkilöt suojapaikkaan tai pois onnettomuusalueelta 
sekä pelastaa loukkaantuneet. 

Palokunta aloittaa palon rajoittamistoimenpiteet lähialueen rakennusten ja kemikaalisäiliöiden 
suuntaan. Kohteisiin suunnataan vesiverhosuojaus ja metanolin varastosäiliöllä käytetään 
vaahdotusta tilanteen mukaan. 
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Soodakattilaräjähdys suuronnettomuuskuvaus 
 
 
Soodakattilaräjähdyksen kuvaus 
 
Tulipesäräjähdys voi syntyä esimerkiksi kattilan paineenalaisen putkiston vuodon seurauksena, 
kun vettä pääsee kuumaan tulipesään. Kun vesi ja kuuma kemikaalisula joutuvat kosketuksiin voi 
seurata sulavesiräjähdys, veden voimakkaan höyrystymisen seurauksena. Lisäksi palamishäiriön 
seurauksena kattilan tulipesään muodostuu palamatonta kaasua, joka on mukana räjähdyksessä. 
Räjähdyksen aiheuttaman paineaallon seurauksena kattilan tulipesän heikkonurkka repeää ja 
paineaalto leviää kattilahuoneeseen. Lisäksi kattilaveteen ja -höyryyn varastoitunut energia 
purkautuu kattilahuoneeseen. 

 
Vaikutus  

(Arvioitu turvallisuusselvityksen vaaranarvioinnissa ja riskikartoituksessa) 

Räjähdyksen vaikutus rajoittuu kattilahuoneeseen. Seurauksena on arvioitu 5:n hengen menetys. 
Kattilan painerunko ja apulaitteet vaurioituvat. Kattilahuoneen kaapelit palavat. Omaisuusvaikutus 
on mittava. Painerungon ja apulaitteiden korjaus sekä sähköistyksen uusinta vaatii pitkän seisokin. 
Korjaus on kustannuksiltaan jopa 20 miljoonaa euroa. Summassa ei ole huomioitu tuotannon 
menetystä, sillä sellutehtaan tuotantoa joudutaan rajoittamaan korjauksen ajan. 
 
Ympäristövaikutukset ovat lähinnä savua tehdasalueella. Välillisiä vaikutuksia on sammutustöiden 
palovesien meneminen tehtaan prosessivesiviemäriin ja tuhoutuneen materiaalin vieminen 
kaatopaikalle. 

 
Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

Soodakattilalaitoksen (SK5) yleisohjeet 

SK5 kattilahuoneeseen ja porraskäytävään ulkoa johtavien ovien ulkopuolella on punainen 
varoitusvalo ja opaskilpi: 

RÄJÄHDYSVAARA 
RAKENNUKSEEN MENEMINEN KIELLETTY MERKKIVALON PALAESSA 

Näillä varoitetaan kattilalla mahdollisesti olevasta vaaratilanteesta. 
 
Laitoksella vierailevien henkilöiden mukana on oltava laitoksen ja vaaratilanteista annettavan 
hälytysjärjestelmän tunteva henkilö. Vierailulupa on saatava voimalaitoksen käytönjohdolta. 
Vierailuista ilmoitetaan valvomossa mennen tullen. 
 
Soodakattilan tulipesän oikea takanurkka on tehty "heikennettynä" ja tämä nurkka on merkitty 
keltamustalla varoitusteipillä koko heikennyksen pituudelta sekä nurkan molemmin puolin 
varoituskilvellä: 

VÄLTÄ OLESKELUA HEIKENNETYN NURKAN ALUEELLA 
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Heikennetyn nurkan tarkoituksena on purkaa mahdollinen räjähdyspaine tulipesästä tämän kautta. 
 
SK5 henkilöhissi on tarkoitettu lähinnä laitoksen käyttö- ja ylläpitohenkilökunnan käyttöön. 
Vierailijoiden on syytä käyttää tavarankuljetukseen tarkoitettua hissiä.  

Vaaratilanteissa on hissin käyttö kaikilta kielletty. 
 
Hissin sähkökäyttö on otettu ns. varmennetusta sähköverkosta, joten hissillä voi ajaa sähkökatkon 
aikana lähimpään kerrokseen ja poistua hissistä. Sähkökatkon yhteydessä hissi pysähtyy siksi 
ajaksi, kun aggregaatti (varasyöttö) käynnistyy. 
 
Hissin hälytys tulee lipeälinjan valvomoon ja äänihälytys porrastorniin. Hälytys toimii myös 
sähkökatkon aikana. Sähkökatkon aikana ei saa käyttää hissiä. 
 
Soodakattilarakennuksen jokaiselta tasolta on vähintään kaksi poistumistietä:  

• porraskäytävään ja  

• kattilahuoneen oikean takanurkan kautta (HÄTÄTIE)  

Kaikki poistumistiet on merkitty oven yläpuolella palavalla ovivalolla ja hätätiet tämän lisäksi kilvellä 
HÄTÄTIE, sekä tarvittaessa kohdin nuolella varustetuilla HÄTÄTIE opasteilla. 
 
Kattilahuoneessa on jokaisella tasolla tarpeellinen määrä punaisia vilkkuvaloja sekä äänimerkkejä, 
joilla tiedotetaan kattilan mahdollisesta vaaratilanteesta. Kattilan oikeassa etukulmassa on lisäksi 
ko. valomerkin välittömässä läheisyydessä kaikilla tasoilla varoituskilpi: 

VAROITUSVALON PALAESSA ON RÄJÄHDYSVAARA POISTU KATTILAHUONEESTA 

 
Hälytyslaitteiden koestus 

Valvomon paneelissa on kattilan hälytyslaitteiston koestuskytkin, joilla voidaan testata 
kattilahuoneessa olevien ääni/valohälytyslaitteiden sekä ulko-ovien ovivalojen toiminta. 
 
Koestus suoritetaan kerran kuukaudessa voimalaitoksen käytönjohdon ohjeen mukaan. 
Mahdolliset virhetoiminnot informoidaan välittömästi ylläpitohenkilöstölle. Koestukset kirjataan 
voimalaitoksen käyttöpäiväkirjaan (Seitti). 

 
Soodakattilalaitoksen (SK6) yleisohjeet 

 
SK6 kattilahuoneeseen ja porraskäytävään ulkoa johtavien ovien ulkopuolella on punainen 
varoitusvalo ja opaskilpi: 

RÄJÄHDYSVAARA 
RAKENNUKSEEN MENEMINEN KIELLETTY MERKKIVALON PALAESSA 

Näillä varoitetaan kattilalla mahdollisesti olevasta vaaratilanteesta. 
 
Laitoksella vierailevien henkilöiden mukana on oltava laitoksen ja vaaratilanteista annettavan 
hälytysjärjestelmän tunteva henkilö. Vierailulupa on saatava voimalaitoksen käytönjohdolta. 
Vierailuista ilmoitetaan valvomossa mennen tullen. 
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Soodakattilan tulipesän oikea takanurkka on tehty "heikennettynä" ja tämä nurkka on merkitty 
varoituskilvellä; HEIKKONURKKA 

Heikennetyn nurkan tarkoituksena on purkaa mahdollinen räjähdyspaine tulipesästä tämän kautta. 
 
Vaaratilanteissa on hissin käyttö kaikilta kielletty. 
 
Hissin sähkökäyttö on otettu ns. varmennetusta sähköverkosta, joten hissillä voi ajaa sähkökatkon 
aikana lähimpään kerrokseen ja poistua hissistä. Sähkökatkon yhteydessä hissi pysähtyy siksi 
ajaksi, kun aggregaatti (varasyöttö) käynnistyy. 
 
Hissin hälytys tulee lipeälinjan valvomoon ja äänihälytys porrastorniin. Hälytys toimii myös 
sähkökatkon aikana. Sähkökatkon aikana ei saa käyttää hissiä. 
 
Soodakattilarakennuksen jokaiselta tasolta on vähintään kaksi poistumistietä: 

• porraskäytävään ja  

• kattilahuoneen takaseinän kautta  

• 4-kerroksesta alaspäin laitetilojen porraskäytävään  

Kaikki poistumistiet on merkitty oven yläpuolella palavalla valolla POISTUMISTIE. 

 
Hälytyslaitteiden koestus 
 

Valvomon paneelissa on kattilan hälytyslaitteiston koestuskytkin, joilla voidaan testata 
kattilahuoneessa olevien ääni/valohälytyslaitteiden sekä ulko-ovien ovivalojen toiminta. 
 
Koestus suoritetaan kerran kuukaudessa voimalaitoksen käytönjohdon ohjeen mukaan. 
Mahdolliset virhetoiminnot informoidaan välittömästi ylläpitohenkilöstölle. Koestukset kirjataan 
voimalaitoksen käyttöpäiväkirjaan (Seitti). 

 
Pikapysäytys ja pikatyhjennys soodakattiloilla SK5 ja SK6 

Häiriötilanteita ja sula/vesiräjähdysvaara 
 

Vuodot paineellisissa osissa:  

• Paineellisissa osissa ilmenneiden tai oletettujen vuotojen vaatimat jatkotoimenpiteet 
riippuvat häiriön suuruudesta. Ekonomaiserissa ja keittopintaputkistoissa olevat pienet 
vuodot edellyttävät välitöntä esimiehen informointia ja kattilan pysäytyksen suunnittelemista 
hänen kanssaan  

• Isot vuodot ekonomaiserissa edellyttävät kattilan pikapysäytystä ja jatkotoimenpiteistä on 
neuvoteltava esimiehen kanssa  

• Sellaiset vuodot keittopintaputkistoissa, joista on mahdollista ruiskuta vettä tulipesään sekä 
tulipesäputkistossa tai verhoputkistossa todetut tai epäiltävissä olevat vuodot edellyttävät 
pikapysäytystä ja neuvottelua esimiehen kanssa pikatyhjennyksen suorittamisesta  

• Näissä tapauksissa on olemassa aina sula/ vesiräjähdysvaara, joka edellyttää 
hätätoimenpiteisiin ryhtymistä  

• Tulistinvuodosta on informoitava esimiestä ja suunniteltava kattilan pysäyttäminen hänen 
kanssaan  
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Pikapysäytyksen ja pikatyhjennyksen suorituksen edellytyksiä 
 

Kattilan käyttäjä on velvollinen tekemään pikapysäytyksen seuraavissa tilanteissa: 

• Keskeytys tai häiriö veden syötössä kattilaan ja lieriön vedenpinta alittaa merkityn 
alavesirajan  

• Suuri putkivuoto tulipesän ulkopuolella, joka aiheuttaa lieriön pinnan laskemisen suuresta 
syöttövesivirtauksesta huolimatta  

• Todettu putkivuoto tulipesän alueella  

• Perusteltu epäilys putkivuodosta, josta vesi voi päästä tulipesään  

• Tulipesässä tapahtunut räjähdys tai räjähdykset  

• Suuri tulistinvuoto, mikäli savut ja höyry täyttävät kattilahuoneen  

• Sellainen häiriö savukaasujen poistossa, jota ei voida hoitaa kuormitusta pienentämällä  

• Hyvin laihaa lipeää (huomattavasti alle 55 % ka) on ruiskutettu pitkähkö aika (10-15 min) 
tulipesään ja keon palamisessa on saatu aikaan vakava häiriö  

• Muu sellainen häiriö joka käyttäjän harkinnan mukaan merkitsee hengen tai omaisuuden 
vaaraa kattilalaitokselle ja jota ei muilla tavoin voida torjua (esim. tulipalo, kaasuvaara tms.)  

 
SK5 pikapysäytyksen suoritus 

Painetaan valvomon hätäseis-taulusta painiketta "Pikapysäytys". 
 
Tämän jälkeen tapahtuvat seuraavat toiminnot:  

• Akustinen hälytys (torvet soivat kattilahuoneessa)  

• Optinen hälytys (vilkkuvat valot kattilahuoneessa ja ulko-ovilla)  

• Polttolipeäpumput 753-611 ja 753-612 pysähtyvät  

• Öljyn-/kaasunpoltto seis  

• Käynnissä oleva nuohoin tulee ulos  

• Nuohoushöyryventtiili 753-785 sulkeutuu  

• Primääri-ilmapuhallin 753-580 pysähtyy  

• Primääri-ilmapelti HI-03 sulkeutuu  

• Sekundääri-ilmapellit FC-16 ja FC-17 sulkeutuvat  

• Tertiääri-ilmapelti FC-18 avautuu  

• Kuormailmapelti FC-19 avautuu  

• Kuormapolttimien ilmapellit KZ-11.8. -12.8 ja -13.8 avautuvat  

• Kuormapolttimien giljotiinipellit KZ-11.9, -12.9 ja -13.9 avautuvat  

• Sekoitussäiliön pinnansäätö LC-31 sulkeutuu  

• Polttolipeän lämmönsäätö TC-104 sulkeutuu  

• Syöttöveden sulkuventtiilit 753-722 ja 753-798 sulkeutuvat  

• Sekoitussäiliön lämmönsäätö TC-102 sulkeutuu  

• Tuhkakuljettimet pysähtyvät  

• Sähkösuodatin 753-586 suurjännite pois  

• Sähkösuodatin 753-590 suurjännite pois  

• Sähkösuodatin 753-594 suurjännite pois  

• Sekoitussäiliön sekoitin 753-609 pysähtyy  

• Polttoöljyn tuloventtiili HS-12 sulkeutuu  

• Polttoöljyn paluuventtiili HS-13 sulkeutuu  

• Kaasulinjan paloventtiili 753-749 sulkeutuu  

• Kuormapolttimien tuuletusventtiili HS-11 avautuu  

• Käynnistyspolttimien tuuletusventtiili HS-10 avautuu  
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SK5 pikatyhjennyksen suoritus 

Toinen vaihe, pikatyhjennys voi tapahtua vasta 2 min kuluttua pikapysäytyksen painamisesta. 
Odotusajan tarkoituksena on, että käyttäjä voi harkita, onko pikatyhjennys välttämätöntä. 
 
Käynnistetään pikatyhjennys painamalla valvomon hätäseis-taulusta painike "Pikatyhjennys" alas. 
 
Tämän jälkeen tapahtuu seuraavat toiminnot:  

• Pikatyhjennyspiirturit LR-07 ja LR-08 käynnistyvät  

• Pikatyhjennysventtiili 1. 753-775 avautuu  

• Pikatyhjennysventtiili 2. 753-776 avautuu  

• Pikatyhjennysventtiili 3. 753-777 avautuu  

• Pikatyhjennysventtiili 4. 753-778 avautuu  

• Pikatyhjennysventtiili 5. 753-779 avautuu  

• Pikatyhjennysventtiili 6. 753-780 avautuu  

• Pikatyhjennysventtiili 7. 753-807 avautuu 

• Pikatyhjennysventtiili 8. 753-808 avautuu 

• Päähöyryn sulkuventtiili 753-795 sulkeutuu  

• Päähöyryn ohitusventtiili 753-794 sulkeutuu  

• Käynnistysventtiili, sulku 753-792 sulkeutuu  

• Käynnistysventtiili, säätö 753-793 sulkeutuu  

• Jatkuva ulospuhallusventtiili 753-773 sulkeutuu  

• Tulistimen vesitysventtiili 1. 753-801 sulkeutuu  

• Tulistimen vesitysventtiili 2. 753-802 sulkeutuu  

• Tulistimen vesitysventtiili 3. 753-803 sulkeutuu  

• Tulistimen vesitysventtiili 4. 753-804 sulkeutuu  

• Tulistimen vesitysventtiili 753-805 sulkeutuu  

• Tulistimen vesitysventtiili 753-806 sulkeutuu  

Kattila tyhjenee nyt neljän eri pikatyhjennysputken kautta katon yli ulkoilmaan. 
 
Kaksi pikatyhjennysputkea lähtevät tulipesän laskuputkista, yksi verhoputkiston jakotukista ja yksi 
keittopinnan jakotukista. 
 
Mikäli tyhjennyksen annetaan jatkua loppuun, kattila tyhjenee n. 6 m korkeudelta pohjasta. 
 
Pikatyhjennyksen voi keskeyttää milloin vain nostamalla painikkeen ylös, jolloin 
pikatyhjennysventtiilit alkavat sulkeutua. 
 
Pikatyhjennystapauksessa pyritään tyhjentämään kattila vuotokorkeuden alapuolelle, jotta 
vuotoveden pääseminen tulipesään saadaan lopetettua. 
 
Koska kattila höyrystää tulipesässä olevan kuuman keon vaikutuksesta, on välttämätöntä, että 
kattilassa on vettä jotta kattilaputkisto ei palaisi puhki ja tuhoutuisi. 
 
Kun pikapysäytys- ja pikatyhjennystoiminnot on käynnistetty, ei kattilahuoneeseen saa mennä 
ennenkuin tilanne on todettu turvalliseksi. Turvallisuuden arvioi käytönvalvoja. 
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SK6 pikapysäytyksen suoritus 

Painetaan valvomon hätäseis-taulusta painiketta "Pikapysäytys". 
 
Tämän jälkeen tapahtuvat seuraavat toiminnot:  

• Soodakattilahuoneessa annetaan poistumishälytys ääni- ja valohälytyksenä  

• Primääri-ilmapuhallin pysähtyy  

• Primääri-ilman säätöpellit sulkeutuvat  

• Alasekundäärin ilmansäätöpellit sulkeutuvat  

• Yläsekundäärin ilmansäätöpellit avautuvat  

• Sekundääripuhaltimen pyörimisnopeuden säätö saa ennalta asetetun asetusarvon  

• Tertiääri-ilmapuhallin saa käynnistyskäskyn  

• Tertiääri-ilmapuhaltimen pyörimisnopeussäätö saa ennalta asetetun asetusarvon  

• Kuormituspolttimien ilmansäätöpelti avautuu  

• Öljy- sekä kaasupolttimien pikasulkuventtiilit sulkeutuvat  

• Öljyn ja kaasupolttimien paloventtiilit sulkeutuvat  

• Polttolipeäpumput pysähtyvät  

• Polttolipeän säätöventtiilit sulkeutuvat  

• Tuhkakuljettimet pysähtyvät  

• Nuohous loppuu; nuohoin tulee ulos, jonka jälkeen nuohoushöyryventtiili sulkeutuu  

• Sähkösuotimen suurjännite pois  

• Pikatyhjennyksen aikaviive käynnistyy (2 min)  

• Päähöyryn linjaventtiili sulkeutuu  

• Käynnistysventtiilit avautuvat (säätöventtiili 20 %)  

 
SK6 pikatyhjennyksen suoritus 

Mikäli pikatyhjennys käynnistetään alle kahden minuutin kuluttua pikapysäytyksen 
käynnistämisestä, tapahtuu välittömästi seuraavaa:  

• Syöttöveden sulkuventtiilit sulkeutuvat  

• Ruiskutusveden moottori ja säätöventtiilit kiinni  

Kun pikatyhjennyspainiketta painetaan ja pikatyhjennyksen 2 min aikaviive on kulunut, tapahtuu 
seuraavaa:  

• Syöttövesipumput pysähtyvät  

• Kaikki pikatyhjennysventtiilit avautuvat; ensin avautuvat uloimmat venttiilit ja sen jälkeen 
sisemmät, kun uloimmilta venttiileiltä tulee aukirajatieto tai uloimpien venttiilien 
avautumiskäskystä on kulunut 1 minuutti  

• Kaikki käynnistysventtiilit sulkeutuvat  

• 10 minuutin kuluttua ylemmät eli verhoputkien pikatyhjennysventtiilit sulkeutuvat  

• Pikatyhjennyspiirturi käynnistyy 2 minuutin kuluttua  

Jos pikatyhjennyspainike palautetaan ylös niin pikatyhjennysventtiilit sulkeutuvat. 
Pikatyhjennysventtiilit on mahdollista koestaa käytön aikana sulkemalla pikatyhjennysventtiilien 
vieressä olevat käsiventtiilit. Käsiventtiilit on ehdottomasti avattava koestuksen jälkeen. 
Koestuksesta on erillinen koestusohjelma (suoritetaan kerran kuukaudessa). 
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Pelastustoimenpiteet onnettomuuden rajoittamiseksi 

Palokunnan ja tilannepaikanjohtajan toimintaohje 

Soodakattilahälytys 

• SOODAKATTILAHÄLYTYKSESSÄ KOKOONTUU PALOKUNTA PALOASEMALLE  

• TILANNEPAIKANJOHTJA MENEE LIPEÄLINJAN VALVOMOON  

• TILANNEPAIKANJOHTAJLLE TARKEMPIA OHJEITA ON PALOKUNNAN 
TOIMINTAOHJEESSA TO SUOJ 03 kohdassa soodakattilaräjähdys 

Palomestarin toiminta 

Selvitä  

MITÄ ON TAPAHTUNUT 
 
ONKO  

o IHMISIÄ RAKENNUKSESSA (KÄYNNISTÄ PELASTUSTYÖ VÄLITTÖMÄSTI)  
o PIKAPYSÄYTYS KÄYNNISSÄ  
o KATTILAN ALASAJO ALKANUT  
o SULAVUOTOA HAVAITTAVISSA  
o RÄJÄHDYSVAARAA KATTILASSA  
o REPEÄMIÄ TUUBIPUTKISTOSSA  

VOIKO ALOITTAA MAHDOLLISET RAJOITUSTOIMET 

 
Muista 

ALUEELLE JOHTAVIEN TEIDEN SULKEMINEN 

 
Tee päätös 

VOIMALAITOKSEN HENKILÖKUNNALTA SAAMASI SELVITYKSEN JA TIETOJEN 
PERUSTEELLA 

 
Käynnistä 

PELASTUSTYÖT JA VAHINGON RAJOITTAMISET 

 
Toimintakäskyt 

PELASTUSMUODOSTELMILLE 

 
Määrää 

TOIMINTAKAISTAT JA NIILLE JOHTAJAT 

https://storaenso.sharepoint.com/sites/ltj/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6C548C01-860A-44AA-9B81-ECC9F71091CE%7D&file=Palokunnan%20toimintaohje.docx&action=default&mobileredirect=true
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Hälytettävät lisäapuvoimat 

• MÄÄRITTELE AVUN TARVE  

• PYYDÄ LISÄRESURSSIT PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJALTA  

• HÄLYTÄ ENSIHOITO 

• MÄÄRITTELE LISÄVOIMIEN KOKOONTUMISPAIKKA JA SIJAINTI  

• MÄÄRITTELE ENSIAPUPAIKAN SIJAINTI 

 
Palokunnan toiminta 
 

TOIMII TILANNEPAIKANJOHTAJAN ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAISESTI 
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SUURI LIPEÄVUOTO LIPEÄSÄILIÖN TAI LIPEÄPUTKISTON RIKKOUTUESSA 

 

Kuvaus 

Suuri valkolipeävuoto on mahdollista realisoitua valkolipeäsäiliöiden, valkolipeäputkiston, 
imeytystornin tai keittimen rikkoutumisen yhteydessä. Tämänkaltainen suuren lipeävuodon 
aiheuttava laitteiston rikkoutuminen on teoreettisesti mahdollinen metallin väsymisen tai 
poikkeuksellisen suuren paineiskun yhteydessä. Tällöin prosessilaitteeseen tai putkistoon on 
syntynyt suuri repeämä. 

Suuri mustalipeävuoto on mahdollinen mustalipeäsäiliöiden, lipeäputkistojen tai haihduttamojen 
putkistojen repeämisen tai vuodon yhteydessä. Myös tässä tapauksessa prosessilaitteeseen tai 
putkistoon on syntynyt suuri repeämä. Teoreettisesti on mahdollista, että haihduttamon 
kuohaamisen yhteydessä haihduttamon lauhteet likaantuvat niin paljon, että voidaan puhua 
lipeäpäästöstä. Myös soodakattilaräjähdyksen yhteydessä lipeää joutuu kattilan ympäristöön. 

Mahdollisia prosessilaitteita ja putkistokokonaisuuksia, joissa tämänkaltainen tapahtuma on 
teoreettisesti mahdollinen ovat: 

 

• Vuokeittimet 1 ja 3 imeytystorneineen ja niihin yhteydessä olevat valko-tai 
mustalipeäputkistot  

• Haihduttamot 5 ja 6 ja niihin yhteydessä olevat lipeäputkistot sekä säiliöt  

• Soodakattilat 5 ja 6 ja niihin yhteydessä olevat lipeäputkistot sekä säiliöt 

• Kaustisointilaitos 3:lle johtavat putkistot ja viherlipeäselkeyttimet  

• Valkolipeäsäiliöt EVA1 ja EVA2  

• Viherlipeäsäiliöt EVI1 ja EVI2  

• Mustalipeän mäkisäiliöt 

• Natriumhydroksidisäiliö 

• Tainionkosken pesulipeäsäiliö 

• Tainionkosken valkolipeäsäiliö 

• Kaukopään ja Tainionkosken välinen putkilinja (valkolipeä ja mustalipeä) 

 
Vaikutus 

Mikäli vuodon vaikutusalue kohdistuu rakennusten sisälle, ohjautuu vuoto prosessiviemäreitä pitkin 
biologiselle jätevedenpuhdistamolle. Rakennusten ulkopuolisten säiliöiden vuodot ohjautuvat 
suoja-altaisiin, josta vuotanut lipeä voidaan palauttaa takaisin prosessiin.  Keittimet, soodakattilat ja 
suurin osa putkistoista sijaitsee alueilla, joiden piha-alueet ovat ainakin osittain viemäröity suoraan 
vesistöön. Tehtaan viemäriverkostosta on olemassa päivitetyt viemärikartat, joiden perusteella 
nähdään ne mahdolliset viemärit, joiden kautta päästö voi joutua vesistöön. Vesistövaikutukset 
riippuvat vesistöön pääsevän lipeän määrästä ja laadusta. Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä 
viipymättä ja puhdistamon ohi vesistöön joutuvan musta- tai valkolipeän määrä on suuri, ei 
kalakuolemilta puhdasvesiviemärin läheisyydessä voida välttyä. Onnettomuuden vaikutusalueen 
määrä riippuu vesistöön joutuvan aineen määrästä ja vahvuudesta. Tämän vuoksi onkin tärkeää 
ryhtyä toimiin mahdollisimman nopeasti onnettomuuden sattuessa. 
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Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

Paineastiat kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin, ja jokaisesta kohteesta on olemassa oma 
asiakirjansa. Putkistoista on säädetty esimerkiksi SFS- ja EGO-standardeissa. Jokaisesta säiliöstä 
on oma säiliökirjansa. 

Osastoilta puhdistamolle johtavissa kanaaleissa on johtokyky- ja pH-mittaukset. Suoraan vesistöön 
johtavissa putkistoissa on johtokykymittaukset. Lisäksi puhdasvesiviemärissä on pH-mittaus. 
Viemärinsulkumattoja on varustettu monin paikoin riskialueille.  

Lipeäsäiliöiden vuodot joutuvat vallialtaisiin, joiden tyhjennykset pidetään kiinni. 
Jätevesiverkostoon joutuvat vuodot kerätään talteen vuotolipeäjärjestelmän kautta, jonka toiminta 
on automaattinen ja jäteveden johtokykyyn perustuva. Mikäli vuoto pääsee jätevedenpuhdistamolle 
saakka, havaitaan se viimeistään puhdistamolle johtavassa kanaaliissa. Kanaalissa on 
kahdennettu johtokykymittaus, pH- mittaus, sekä COD mittaus. Suuren vuodon ollessa kyseessä 
ohjataan vuoto varoaltaaseen erillisen ohjeen mukaan TYO VPU 01 Biologinen puhdistus, 
varoaltaaseen ajo. 

Mikäli jostain syystä puhdistamon toiminta on häiriintynyt, on puhdistamolta lähtevässä kanaalissa 
jatkuvatoimiset johtokyky-, pH-, kiintoaine- ja fosforimittaukset hälytyksineen. Mikäli nämä 
mittaukset ovat ohjearvojen yläpuolella, ryhdytään toimiin päästöjen rajoittamiseksi vähentämällä 
tai pysäyttämällä veden virtaus jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi mahdollisessa kriisitilanteessa, 
kuten laaja sähkökatko, puhdistamolle tuleva jätevesivirta ohjautuu varoaltaaseen. 

 
Pelastustoimenpiteet onnettomuuden rajoittamiseksi 

Mahdollisen onnettomuuden sattuessa on vuodon aiheuttavalla osastolla ryhdyttävä välittömästi 
toimiin vuodon lopettamiseksi tai mikäli se ei ole mahdollista, rajoittaa vuodon määrä ja 
vaikutusalue mahdollisimman pieneksi. Toimenpiteistä on ohjeistus 8.2. Toiminta ympäristöä 
uhkaavissa poikkeustilanteissa. Tärkeimpänä ja kiireisimpänä tehtävänä on sulkea sellaiset 
suoraan vesistöön johtavat viemärit, joita pitkin vuodosta aiheutuva lipeä on mahdollista kulkeutua 
vesistöön. 
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PALOKUNNAN JA TILANNEPAIKANJOHTAJAN TOIMINTAOHJE 

SELVITÄ 

MITÄ ON TAPAHTUNUT 
 
ONKO  

• IHMISIÄ VAARASSA  

• ONKO OLEMASSA MERKITTÄVIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIEN VAARA  

• VOIKO ALOITTAA MAHDOLLISET RAJOITUSTOIMET  

 
MUISTA 

ALUEELLE JOHTAVIEN TEIDEN SULKEMINEN 

 
TEE PÄÄTÖS 

IMATRAN SELLUN HENKILÖKUNNALTA SAAMASI SELVITYKSEN JA TIETOJEN 
PERUSTEELLA 

 
KÄYNNISTÄ 

PELASTUSTYÖT JA VAHINGON RAJOITTAMISET 

 
TOIMINTAKÄSKYT 

PELASTUSMUODOSTELILLE 

 
MÄÄRÄÄ 

TOIMINTAKAISTAT JA NIILLE JOHTAJAT 

 
HÄLYTETTÄVÄT LISÄAPUVOIMAT 

• MÄÄRITTELE AVUN TARVE  

• MÄÄRITTELE LISÄVOIMIEN KOKOONTUMISPAIKKA JA SIJAINTI  

• MÄÄRITTELE ENSIAPUPAIKAN SIJAINTI  

• PYYDÄ LISÄRESURSSIT PELASTUSTOIMINNAN JOHTAJALTA 

 
PALOKUNNAN TOIMINTA 

TOIMII TILANNEPAIKANJOHTAJAN ANTAMIEN OHJEIDEN MUKAISESTI 
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KEMIKAALIKULJETUSONNETTOMUUS IMATRAN TEHTAILLA 

 
Kuvaus 
 
Ohjeistus koskee kemikaalikuljetus onnettomuustilanteita tehdasalueen sisäpuolella. Imatran 
tehtailla käytetään noin 50:tä eri pääkemikaalia. Kemikaalit tulevat tehtaille rautateitä pitkin junalla 
ja maantiekuljetuksina joko säiliöautoissa tai erillisissä kemikaalikonteissa kuorma-autojen lavoilla. 
Kemikaalikuljetuksissa ja kemikaalilastien käsittelyssä tapahtuu usein onnettomuuksia. 
Kemikaalista riippuen voi onnettomuudessa olla kysymys myrkyistä, kaasupilvestä, tulipalosta tai 
liukkaudesta. Pahimmassa tapauksessa on kaikki edellä mainitut elementit ovat mahdollisia 
samassa onnettomuudessa. Kaikissa tilanteissa henkilövahinko- ja ympäristövahinkoriski on suuri. 
 
 
Vaikutukset 
 
Vaikutuksia on etukäteen vaikea arvioida. Onnettomuus on aina tapauskohtainen. Ohjeistuksissa 
on varauduttu kaikkein vaarallisimpien kemikaalien kuljetusonnettomuuksiin. 
 
 
Toimenpiteet 
 
Kemikaalikuljetukset on rajattu tehdasalueella määrätyille reiteille, reitit on merkitty opaskyltein. 
Turvallisuuskäsikirjan MEO IMT 21.06 Kemikaalikuljetukset IMT:lla on yksityiskohtainen ohje 
kemikaalikuljetuksiin. Ohje on toimitettu kemikaalikuljetuksista vastaaville hyväksytyille yrityksille. 
Tehtaan turvallisuusvalvojat seuraavat kemikaalikuljetuksia osana valvonta työtä. 
Turvallisuusvalvojien ympäristönsuojeluohje TO SUOJ 34. 
 
 
Varautuminen onnettomuuteen 
 
Imatran tehtaiden tehdaspalokunta on varautunut kemikaalionnettomuuksiin erityiskalustolla. 
Tehdaspalokunta harjoittelee vuosittain kemikaalionnettomuustilanteita varten, huomioiden 
kuljetusonnettomuudet. Onnettomuus tilanteessa Imatran tehtaiden tehdaspalokunta toimii TO 
SUOJ 09 mukaisesti. Tehdaspalokunnalla ja turvallisuusvalvojien autossa on yleisimpien 
vaarallisten kemikaalien aiheuttamien onnettomuuksien torjuntaohjeet. 
 
 
Ympäristösuojelu 
 
Onnettomuuden jälkeisissä puhdistuksissa noudatetaan ohjeita:  
 
Vaarallisten kemikaalien jälkikäsittely onnettomuustilanteissa Imatran tehtailla MEO IMT 21.05.  
Onnettomuuden jälkien ja ympäristön puhdistus TUR IMT 08 
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TULIPALO TUOTEVARASTOSSA, KARTONKI- JA PAPERIKONEELLA TAI HAKE- JA 
KUORIKULJETTIMELLA 

 
Tuotevarastopalot 
 
Kuvaus 
 
Syy palon syttymiseen voi olla moninainen. Esimerkkeinä trukkien sähkö-, hydrauliikka-  ja 
polttoainejärjestelmät. Tulipalossa palava osasto täyttyy savusta. Automaattiset palohälyttimet 
hälyttävät ja palo-ovet sulkeutuvat. Palavan osaston automaattinen sammutusjärjestelmä laukeaa. 
Tuotevarastoissa on paljon palokuormaa. Tuotevarastot sijaitsevat maatasolla. Poistuminen 
tulipalossa varastosta on helpompaa. Henkilövahinko riski on täten pienempi. Tuotevaraston 
palavan osaston tuotteet tuhoutuvat. Vahingot ovat tällaisessa tapauksessa useita miljoonia 
euroja. 
 
Toimenpiteet 
 
Tulipalon havaittua osaston käyttöhenkilökunta ryhtyy alkusammutustoimenpiteisiin ja varmistaa 
hälytyksen perille menon. Tuotevarastojen turvallisuussuunnitelmissa on toimintaohjeet. 
Tehdaspalokunta toimii suojelun toimintaohjeiden mukaisesti. 
 
Ympäristösuojelu 
 
Sammutusjätevesien ja jälkivahinkojen torjunnassa toimitaan ohjeen TUR IMT 08 ja MEO IMT 
21.05 mukaisesti. 
 
 
Kartonki- ja paperikonepalo 
 
Kuvaus 
 
Kartonki- ja paperikoneilla on ominaista raameille kerääntynyt paperista ja kartongista irtoava pöly. 
Lisäksi koneiden risatessa kartonki ja paperisilppua kertyy nopeasti koneille. Kartonki- ja 
paperikoneissa on useiden kuutioiden kiertovoitelu- ja hydraulijärjestelmiä. Kartonki- tai paperirataa 
kuivataan usein maakaasupolttimoilla. Lisäksi telojen kaavarit voivat aiheuttaa kipinöintiä. Eli 
tulipalon syttymissyitä voi olla paljon. Tulipalossa savu täyttää konesalin. Poistuminen konesalista 
onnettomuustilanteessa on vaikeaa. Henkilövahinko riskit on olemassa. Kone voi olla tuotannosta 
pois useita päiviä, pahimmassa tapauksessa viikkoja. Menetykset ovat useita miljoonia euroja. 
 
Toimenpiteet 
 
Koneet on varustettu automaattisilla sammutusjärjestelmillä. Tulipalon havaittua osaston 
käyttöhenkilökunta ryhtyy alkusammutustoimenpiteisiin ja varmistaa hälytyksen perille menon. 
Konelinjojen kemikaalit on huomioitu turvallisuussuunnitelmissa. Osastojen 
turvallisuussuunnitelmissa on toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin. Tehdaspalokunta toimii 
Turvallisuuspalvelun toimintaohjeiden mukaisesti. 
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Ympäristönsuojelu 
 
Sammutusjätevesien ja jälkivahinkojen torjunnassa toimitaan ohjeen TUR IMT 08 ja MEO IMT 
21.05 mukaisesti 
 
 
Hake- ja kuorikuljetinpalo 
 
Kuvaus 
 
Hake- ja kuorikuljettimille säännöllisistä pesuista huolimatta kertyy syttymisherkkää pölyä. 
Tulipalon syttymissyy on usein hihnakuljettimien rullien vaurio tai vetolaitteiden ongelmat. 
Vaarallisin tilanne syntyy kun hihna katkeaa tulipalossa ja hihna levittää palon räjähdysmäisesti 
pitkin kuljetinta. Kuljettimet sijaitsevat ympäri tehdasaluetta vaikeapääsyisissä paikoissa. 
Kuljettimia on mm. maanalaisissa tunneleissa ja 30 metrin korkuisissa rakenteissa. Kuljettimet ovat 
katettuja ja hormivaikutus tulipalotilanteessa aiheuttaa erittäin nopean palon leviämisen. 
Henkilövahingot tulen nopean leviämisen ja vaikeiden poistumisteiden vuoksi ovat mahdollisia. 
Kuljettimen vaurio voi aiheuttaa kyseisen tuotanto-osaston pysähtymisen. 
 
Toimenpiteet 
 
Osa kuljettimista on varustettu automaattisilla paloilmaisin- ja sammutusjärjestelmillä. Tulipalon 
havaittua osaston käyttöhenkilökunta ryhtyy alkusammutustoimenpiteisiin ja varmistaa häytyksen 
perille menon. Osastojen turvallisuussuunnitelmissa on toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin. 
Tehdaspalokunta toimii suojelun toimintaohjeiden mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojelu 
 
Sammutusjätevesien ja jälkivahinkojen torjunnassa toimitaan ohjeen TUR IMT 08 ja MEO IMT 
21.05 mukaisesti 
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Legionellan suuronnettomuuskuvaus, sisältää toimintaohjeen 

 

KUVAUS 1 

Legionella-bakteerin leviäminen tehtaan jäteveden puhdistamolta. Tuulen suunta luoteesta. 

Tehtaan jäteveden käsittelyn jäähdytystorneilta leviää legionella-bakteeri ilmavirtausten mukana 
ympäristöön; Sekä tehtaan alueelle, että sen ulkopuolelle. 

Vaikutus 

Tehtaan henkilöstöä sairastuu keuhkokuumeen kaltaisiin oireisiin. Osalle osastoja tulee 
henkilöstövajausta siinä määrin, että konelinjoja joudutaan ajamaan alas. Alasajojen kesto on 
muutamia päiviä. 

Tehtaan välittömässä läheisyydessä olevalla asuinalueella esiintyy keuhkokuumetta ja osa  
vanhemmista asukkaista menehtyy keuhkokuumeen seurauksena. 

Ympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä. 

Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

 Jäähdytystornien säännöllinen pesu. 

Jätevesijakeiden erottelu ja sen kautta vesivirtaamien vähentäminen jäähdytystornilta. 

 
KUVAUS 2 

Legionellabakteerin leviäminen kuorimon vesistä 

Kaukopään kuorimon pesu- ja sulatusvesistä leviää legionella-bakteeri kuorimon sisätiloissa. 

Vaikutus 

Kaukopään kuorimon henkilökuntaa sairastuu keuhkokuumeen kaltaisiin oireisiin ja osastolle tulee 
akuutti henkilöstövajaus. 

Tekniset toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi 

Pesurullaston vesisuihkujen suojausta parannetaan pidentämällä rullastolla olevaa kumisuojaa. 

Lisätään kohdepoistoja pesurullaston alueelle. 
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Toimenpiteet onnettomuuden rajoittamiseksi 

Imatran tehtailla Legionella vaaran mienentamisekseksi vastuut ja hallintakeinot on kuvattu 
ohjeessa MEO IMT 64 Legionellan seuranta ja riskien hallinta Imatran tehtailla 
 
Legionella bakteeritautiepäilyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja altistumista potilaaseen 
tai muuhun henkilöstöön.  
 
Potilaiden kanssa tulee toimia ensihoidon antamien ohjeiden mukaisesti.  
 
Oma toiminta on suojattava ja jokaisen toimintaan osallistuvan on suojauduttava. Tilanteen 
jälkeinen suojautumisen purkaminen toteutetaan suoja-alueella ja välineistö pakataan ja 
puhdistetaan samalla tavalla kuin tartuntatautitilanteessa ohjeen TO SUOJ 03.07 mukaan. 
 
 
Tapahtuma skenaariiden vaikutus 
 

• Työvoiman loppuminen, sairastuminen 
− Turvallisuushenkilöstö 
− Tuotantohenkilöstö 
− Kunnossapitohenkilöstö 
− Toimittajat (kunnossapiti ja tukitoiminnot) 
− Kuljetuksen ja logistiikka 

• Alueellinen bakteeritartunta, mediariski 
 
 
Tehtävät bakteeritautitilanteeseen valmistautumisessa 
 

• Tee arvio ja muodosta tilannekuva tilanteesta 
• Luo toimintasuunnitelma  

− Ennakointi 
− Viestintä 
− Toiminta, jos epäily 

• Luo viestintäsuunnitelma kuvausten mukaisesti 
− Sisäinen 
− Ulkoinen  

• Tarkasta valmius 
− Pelastushenkilöstön ohjeet ja osaaminen 
− Henkilökunnan ohjeustus 

• Harjoittele 
 
 
Välittömät toimenpiteet 
 

• Käynnistä pelastustoimet 
• Varmista sairastuneiden sekä epäiltyjen terveyden tila ja laajuus 
• Hälytä turvallisuusjohtoryhmä poikkeustilannejohtamisohjeen mukaisesti 
• Luo tilannekuva 
• Valmistaudu viestintää 

− kokoa Q&A 
− valmistele avainviestit 

• Viesti varmasti faktoista 
• Varmista työvoiman riittävyys ja tuotannon turvallinen toiminta 
• Tee yhteistyötä viranomaisten kanssa 
• Seuraa tilanteen kehittymistä 
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AMMONIAKKIKYLMÄLAITOKSEN TURVALLISUUSOHJE, PE6 

 
Yleistä ammoniakista 
 
Ammoniakki on puristettu nesteytetty kaasu, pistävän hajuinen, myrkyllistä hengitettynä ja kaasuna 
syttyvää. Nestemäinen tuote aiheuttaa syöpymävammoja/ paleltumia. Nestemäiseen ammoniakkiin 
ei saa suihkuttaa vettä, koska se aiheuttaa ammoniakin nopean höyrystymisen. Ammoniakin 
kemiallinen kaava on NH3, joka esiintyy myös valvomohälytyksissä. 
 
1. Turvavarusteet 
 
Ammoniakkihuoneen tuulikaapissa on hätäsuihku ja silmähuuhtelupiste hätätilanteiden varalta.  
 
Kaikilla kylmälaitoksen käyntiovilla (3 ovea) on kompressoreiden hätäpysäytyspainike sekä 
hätätuuletuksen käynnistyspainike. 
 
Ammoniakkikylmähuone on varustettu kahdella ammoniakkihälytysanturilla, jotka on kytketty 
kaasuhälytysjärjestelmään. Myös varoventtiileiden poistokanavan päähän rakennuksen katolle on 
asennettu anturi, joka on kytketty myös samaan hälytysjärjetelmään. 
 
Henkilökohtaiset urvavarusteet kylmälaitoksen tiloissa, kun ei ole ammoniakkihälytystä eikä tehdä 
töitä, joissa on ammoniakille altistuminen mahdollista 

 pitkähihaiset vaatteet 
 suojalasit tai visiiri 

 
Turvavarusteet kylmälaitoksen tiloissa, kun ammoniakkihälytys on päällä tai tehdään töitä, joissa 
ammoniakille altistuminen onmahdollista. 

 Edellä mainitut suojavarusteet 
 Sopiva hengityssuojain tai paineilmalaitteet 
 Lämpöä eristävät kumikäsineet, kumisaappaat ja suojapuku 

 
 
2. Työlupa 
 
Kaikki kylmälaitoksella tehtävät työt vaativat kirjallisen työluvan. Työluvan myöntää arkipäivisin 
osaston päivämestari tai muina aikoina ososton vuoromestari. Epäselvissä tilanteissa on otettava 
yhteys käytönvalvojaan.  
 
 
3. Laitteiston huolto 
 
Kylmälaitteiden huolto on luvanvaraista työtä. Laitteistoa saa huoltaa vain valtuutettu 
kylmälaitehuoltaja. (Moottorihuolto ja sähkövikojen kuittaukset sallittuja). Huoltoliikkeen 
yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen sisäänkäyntien luota. Epäselvissä tilanteissa 
otettava yhteys käytönvalvojaan.  
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3. Ammoniakkihätätilanteiden toiminta PE6:lla 
 
taso 1: 50 ppm  varoitus ja ennakko, tilan vilkut 
taso 2: 400ppm  hälytys ja ilmastoinnin pysäytysosastolta ja hätäpuhallus, tilan vilkut ja sireenit 
taso 3: 30000ppm  hälytys ja hätäpuhallus ja ilmastointi tulee pysähtyä, tilan vilkut ja sireenit 
 
3.1 Hälytystaso 1 (alhainen ammoniakkipitoisuus, 50 ppm) 
 
Hälytystaso 1 (ammoniakkivaroitus, alhainen pitoisuus) aiheuttaa ammoniakkivaroituksen 
valvomoon ja oranssi varoitusmerkkivalo alkaa vilkkua. 
 

1. Soita päivystävälle palomestarille sekä ammoniakkilaitoksen käytönvalvojalle tai tämän 
ollessa estynyt varakäytönvalvojalle 

2. Varoituksen tapahduttua tarkasta tilan ammoniakkipitoisuus joko valvomon näytöltä tai 
kaasukeskuksesta. Jos ammoniakkipitoisuus on yli 50 ppm, niin kylmälaitetilaan meno on 
ehdottomasti kielletty ilman asianmukaisia suojaimia ja pitkähihaista suojavaatetusta. 

3. Käynnistä kompressorihuoneen katastrofituuletus kulkuoven vieressä olevasta katkaisijasta 
ja avaa ovi varovasti. 

4. Avaa pariovet tilan molemmista päistä. 
5. Etsi vuotokohta joko silmämääräisesti tai käyttäen apuna esimerkiksi pH-paperia. 
6. Jos vuoto on huomattava, niin toimi vuotokohdan sulkemiseksi laitetoimittajan ohjeen 

mukaisesti. Ohjeet on laitettu käyntiovien yhteyteen.  
7. Poistu vaara-alueelta. 
8. Kompressorihuone on varustettu automaattisesti toimivalla tuuletusjärjestelmällä, joka 

kytkeytyy päälle kun pitoisuus ylittyy 100 ppm:ää (ml/m3:ssa). Tällöin pysähtyy myös PE6 
hallin tuloilmakone. 

9. Hälytys/varoitus näkyy kaasuhälytyskeskuksessa, PE6-koneen valvomossa (PE6 päänäyttö 
→ Kaasumittaukset), LVI-valvomossa,  ja ammoniakkikylmälaitoksen kulkuovilla 
rakennuksen. 

10. Ilmoita vuodosta laitehuoltoon. Yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen 
käyntiovista. 

11. Kaikista vika- ja toimintahäiriöistä ilmoitettava käytönvalvojalle tai varakäytönvalvojalle. 
Yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen käyntiovista. 

 
 
3.2. Hälytystaso 2 (korkea ammoniakkipitoisuus, 400 ppm) 
 
Hälytystaso 2 aiheuttaa hälytyksen valvomoon ja paloilmoitinjärjestelmään, josta ilmoitus menee 
suoraan Kuopion aluehälytyskeskukseen. Punainen merkkivalo alkaa vilkkua ja summeri 
kylmälaitehuoneessa alkaa soida. Summeri saadaan hiljaiseksi kylmälaitetilan ulkopuolella 
olevasta painonapista. 
 

1. Soita hätänumeroon 112 
2. Tarkista tuulensuunta. Jos tuulensuunta on kohti rakennusta, niin henkilöstön on siirryttävä 

suojapaikkaan.  
3. Hälytyksen tapahduttua kylmälaitetilaan meno ehdottomasti kielletty ilman paineilmalaitteita 

ja pitkähihaista suojavaatetusta! 
4. Käynnistä kompressorihuoneen katastrofituuletus oven PT5 vieressä olevasta katkaisijasta 

ja avaa ovi varovasti 
5. Toimi vuotokohdan sulkemiseksi laitetoimittajan ohjeen mukaisesti. Ohjeet on laitettu 

käyntiovien yhteyteen. 
6. Jos havaitset nestemäistä ammoniakkia lattialla, niin peitä sammutuspeitolla mikäli 

mahdollista. 
7. Poistu vaara-alueelta 
8. Suojaudu PE6:n suojapaikkaan 
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9. Kompressorihuone on varustettu automaattisesti toimivalla tuuletusjärjestelmällä, joka 
kytkeytyy päälle kun pitoisuus ylittyy 400 ppm:ää (ml/m3:ssa). Tällöin pysähtyy myös 
kompressorihuoneen tuloilmakone. 

10. Hälytys näkyy kaasuhälytyskeskuksessa, PE6-koneen valvomossa (PE6 päänäyttö → 
Kaasumittaukset), LVI-valvomossa,  ja ammoniakkikylmälaitoksen kulkuovilla rakennuksen. 

11. Kaikista vika- ja toimintahäiriöistä ilmoitettava käytönvalvojalle tai varakäytönvalvojalle. 
Yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen käyntiovista. 

 
 
4. Ensiapuohjeet 
 
4.1 Hengitysteitse tapahtunut altistuminen 
 

 Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan puoli-istuvaan asentoon 

 Jos hengitys on pysähtynyt, annetaan tekohengitystä, joka on tehokkainta palkeella. Anna 

mahdollisuuksien mukaan happea. 

 Jos sydän on pysähtynyt, käytä defibrillaattoria ja anna painantaelvytystä. 

 Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten. 

 

4.2 Roiskeet silmään 

 Jos nestemäistä ammoniakkia tai ammoniakin vesiliuosta roiskahtaa silmiin, huuhtele 

haalealla juoksevalla vedellä 20 minuuttia pitäen silmäluomia auki huuhdellessa. 

 Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten. Huuhtelua tulee jatkaa 

hoitopaikkaan kuljetuksen aikana. 

 

4.3 Ihokosketus 

 Käytä hätäsuihkua ja riisu ammoniakin likaama vaatetus 

 Nestemäisen ammoniakin vahingoittamaa ihoa huuhdellaan  juoksevalla vedellä vähintään 

15 minuuttia. 

Ihon pesussa avustavan henkilön tulee käyttää suojakäsineitä ja kokonaamaria, jossa on 
ammoniakkisuodatin. Älä vie ammoniakkisia vaatteita sisätiloihin, koska haihtuva ammoniakki 
ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengityselimiä. Laita likaantuneet vaatteet muovisäkkiin. 
 
 
 
4.4. Suun kautta tapahtunut altistuminen 
 

 Jos henkilö on niellyt ammoniakin vesiliuosta, anna vettä enintään 250 ml aikuiselle ja 
lapselle 10 ml kiloa kohden. 
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 Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten 

 
Lisäohjeita saa tarvittaessa yleisestä hätänumerosta puh. 112 ja Myrkytystietokeskuksesta puh. 
(09) 471 977 
 
 
5. Ohjeet tulipalon varalta 
 
Sopivat sammutusaineet: 
 

 vesi 
 höyrystimet ja lauhduttimet sekä mahdolliset ammoniakkisäiliöt on jäähdytettävä 

vesisuihkulla 
 
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: 
 

 muita sammutusaineita ei käytetä 
 
Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: 
 

 kuumentaminen voi vapauttaa haitallisia ammoniakkikaasuja 
 
Erityiset suojaimet tulipaloa varten: 
 

 käytettävä paineilmahengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua 
 
 
6. Ohjeet vuototilanteen varalta 
 
Vuotoja etsittäessä on varustauduttava asianmukaisilla suojavälineillä. 
 
Kaasuvuoto 
 

 Jos pitoisuus on pieni, niin soita huoltomies paikalle 
 Käytä suuremmissa vuodoissa aina paineilmalaitteita ja kemikaalisuojapukua. 
 Käytä vuotoa etsiessä joko pitoisuusmittaria tai pH-liuskoja. 
 Voimakkaan vuodon voi havaita myös visuaalisesti. 
 Jos vuotokohta löytyy, niin rajaa vuoto ohjeiden mukaisesti vahinkojen minimoimiseksi. 

Ohjeet löytyy käyntiovien luota. 
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Nestevuoto 
 

 Käytä aina paineilmalaitteita ja kemikaalisuojapukua 
 Jos vuotokohta löytyy, niin rajaa vuoto ohjeiden mukaisesti vahinkojen minimoimiseksi. 

Ohjeet löytyy käyntiovien luota. 
 Peitä nestemäinen ammoniakkilammikko esim. sammutuspeitolla 
 Nestemäiseen ammoniakkiin ei saa suihkuttaa vettä, roiskumisvaaran ja äkillisen 

kaasuuntumisen vuoksi, jolloin tilan ammoniakkipitoisuus nousee hetkessä vaaralliseksi 
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AMMONIAKKIKYLMÄLAITOKSEN TURVALLISUUSOHJE, PE3/5 

 
Yleistä ammoniakista 
 
Ammoniakki on puristettu nesteytetty kaasu, pistävän hajuinen, myrkyllistä hengitettynä ja kaasuna 
syttyvää. Nestemäinen tuote aiheuttaa syöpymävammoja/ paleltumia. Nestemäiseen ammoniakkiin 
ei saa suihkuttaa vettä, koska se aiheuttaa ammoniakin nopean höyrystymisen. Ammoniakin 
kemiallinen kaava on NH3, joka esiintyy myös valvomohälytyksissä. 
 
1. Turvavarusteet 
 

 järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin 
 käytettävä sopivaa hengityssuojainta mikäli ilmastointi on riittämätön 
 lämpöä eristävät kumikäsineet, kumisaappaat ja suojapuku. 
 silmienhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä 
 hätäsuihku 

 
2. Laitteiston huolto 
 
Laitteistoa saa huoltaa vain valtuutettu kylmälaitehuoltaja. (Moottorihuolto ja sähkövikojen 
kuittaukset sallittuja). Epäselvissä tilanteissa otettava yhteys käytönvalvojaan.  
 
3. Ammoniakkihätätilanteiden toiminta PE3/5:lla 
 
3.1 Hälytystaso 1 (alhainen ammoniakkipitoisuus, 20 ppm) 
 
Hälytystaso 1 aiheuttaa hälytyksen valvomoon ja oranssi varoitusmerkkivalo alkaa vilkkua. 
 

1. Soita päivystävälle palomestarille sekä ammoniakkilaitoksen käytönvalvojalle tai tämän 
ollessa estynyt varakäytönvalvojalle 

2. Hälytyksen tapahduttua kylmälaitetilaan meno ehdottomasti kielletty ilman paineilmalaitteita 
ja pitkähihaista suojavaatetusta, jos ovella tuntuu voimakas haju. 

3. Käynnistä kompressorihuoneen katastrofituuletus kulkuoven vieressä olevasta katkaisijasta 
ja avaa ovi varovasti 

4. Etsi vuotokohta  
5. Toimi vuotokohdan sulkemiseksi laitetoimittajan ohjeen mukaisesti 
6. Poistu vaara-alueelta 
7. Kompressorihuone on varustettu automaattisesti toimivalla tuuletusjärjestelmällä, joka 

kytkeytyy päälle kun pitoisuus ylittyy 100 ppm:ää (ml/m3:ssa). Tällöin pysähtyy myös 
kompressorihuoneen tuloilmakone. 

8. Hälytys näkyy kaasuhälytyskeskuksessa, PE35-koneen valvomossa (PE35 päänäyttö → 
Kaasumittaukset), LVI-valvomossa,  ja ammoniakkikylmälaitoksen kulkuovilla rakennuksen. 

9. Ilmoita vuodosta laitehuoltoon. Yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen 
käyntiovista. 

10. Kaikista vika- ja toimintahäiriöistä ilmoitettava käytönvalvojalle tai varakäytönvalvojalle. 
Yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen käyntiovista. 
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3.2. Hälytystaso 2 (korkea ammoniakkipitoisuus, 50 ppm) 
 
Hälytystaso 2 aiheuttaa hälytyksen valvomoon ja paloilmoitinjärjestelmään, josta ilmoitus menee 
suoraan Kuopion aluehälytyskeskukseen. Punainen merkkivalo alkaa vilkkua ja summeri 
kylmälaitehuoneessa alkaa soida. Summeri saadaan hiljaiseksi kylmälaitetilan ulkopuolella 
olevasta painonapista. 
 

1. Soita hätänumeroon 112 
2. Hälytyksen tapahduttua kylmälaitetilaan meno ehdottomasti kielletty ilman paineilmalaitteita 

ja pitkähihaista suojavaatetusta! 
3. Käynnistä kompressorihuoneen katastrofituuletus oven PT5 vieressä olevasta katkaisijasta 

ja avaa ovi varovasti 
4. Toimi vuotokohdan sulkemiseksi laitetoimittajan ohjeen mukaisesti 
5. Peitä vuotokohta, jos mahdollista nestevuodon välttämiseksi 
6. Poistu vaara-alueelta 
7. Suojaudu PE35:n suojapaikkaan 
8. Kompressorihuone on varustettu automaattisesti toimivalla tuuletusjärjestelmällä, joka 

kytkeytyy päälle kun pitoisuus ylittyy 100 ppm:ää (ml/m3:ssa). Tällöin pysähtyy myös 
kompressorihuoneen tuloilmakone. 

9. Hälytys näkyy kaasuhälytyskeskuksessa, PE35-koneen valvomossa (PE35 päänäyttö → 
Kaasumittaukset), LVI-valvomossa,  ja ammoniakkikylmälaitoksen kulkuovilla rakennuksen. 

10. Kaikista vika- ja toimintahäiriöistä ilmoitettava käytönvalvojalle tai varakäytönvalvojalle. 
Yhteystiedot löytyvät ammoniakkikylmälaitoksen käyntiovista. 
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4. Ensiapuohjeet 
 
4.1 Hengitysteitse tapahtunut altistuminen 
 

 Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan puoli-istuvaan asentoon 

 Jos hengitys on pysähtynyt, annetaan tekohengitystä, joka on tehokkainta palkeella. Anna 

mahdollisuuksien mukaan happea. 

 Jos sydän on pysähtynyt, on annettava painantaelvytystä. 

 Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten. 

 

4.2 Roiskeet silmään 

 Jos nestemäistä ammoniakkia tai ammoniakin vesiliuosta roiskahtaa silmiin, huuhtele 

haalealla juoksevalla vedellä 20 minuuttia pitäen silmäluomia auki huuhdellessa. 

 Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten. Huuhtelua tulee jatkaa 

hoitopaikkaan kuljetuksen aikana. 

 

4.3 Ihokosketus 

 Käytä hätäsuihkua ja riisu ammoniakin likaama vaatetus 

 Nestemäisen ammoniakin vahingoittamaa ihoa huuhdellaan  juoksevalla vedellä vähintään 

15 minuuttia. 

Ihon pesussa avustavan henkilön tulee käyttää suojakäsineitä ja kokonaamaria, jossa on 
ammoniakkisuodatin. Älä vie ammoniakkisia vaatteita sisätiloihin, koska haihtuva ammoniakki 
ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengityselimiä. Laita likaantuneet vaatteet muovisäkkiin. 
 
 
 
4.4. Suun kautta tapahtunut altistuminen 
 

 Jos henkilö on niellyt ammoniakin vesiliuosta, anna vettä enintään 250 ml aikuiselle ja 
lapselle 10 ml kiloa kohden. 
 

 Toimita potilas ensiapuasemalle lääkärin tutkimusta varten 
 
Lisäohjeita saa tarvittaessa yleisestä hätänumerosta puh. 112 ja Myrkytystietokeskuksesta puh. 
(09) 471 977 
 
 
5. Ohjeet tulipalon varalta 
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Sopivat sammutusaineet: 
 

 vesi 
 säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla 

 
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: 
 

 muita sammutusaineita ei käytetä 
 
Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: 
 

 kuumentaminen voi vapauttaa haitallisia ammoniakkikaasuja 
 
Erityiset suojaimet tulipaloa varten: 
 

 käytettävä paineilma hengityksensuojainta ja suojapukua 
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