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1 Johdanto

1.1 Tarkasteltava kaavamuutos
Tässä selvityksessä tarkastellaan turvallisuusnäkökulmasta asemakaavamuutosaluetta tär-
pättitehtaan sijoittamiseksi metsäteollisuusalueen yhteyteen Maanpääntien varteen. Koska
sijoitettava laitos noussee korkeimpaan Seveso-laitosten valvontaluokkaan, kaavamerkinnän
sen sijoitusalueella on oltava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin omaksuman käytän-
nön mukaan T/Kem.

Tarkastelu perustuu sijoittuvan laitoksen arvioituihin suuronnettomuusvaaroihin, ympä-
röivien alueiden haavoittuvuuteen sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin oppaa-
seen ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”. Muutosalue on esitelty kuvassa 1.

Selvityksessä on lähdetty siitä, että alueita ympäröivien alueiden kaavatilanne mahdollistaa
asemakaavamuutoksen.

Kuva 1. Asemakaavamuutosalue.
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1.2 Taustaa
Muiden kaavahankkeissa normaalistikin käsiteltyjen vaikutusten lisäksi Seveso-laitokset
aiheuttavat teoriassa vaaramahdollisuuden ympäröiville alueille. Maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisesti tämä mahdollisuus on otettava huomioon.

Jotta kaavamuutos olisi mielekäs, kaavoitettavaa aluetta ympäröivien alueiden tulee olla
sellaisia, että niiden haavoittuvuus ja sijoittuvan laitoksen mahdollisten onnettomuuksien
ulottuvuudet ovat sovitettavissa yhteen.

Kaavamerkintä on kemikaaliturvallisuuslain mukainen kunnan kannanotto sille, että kunta
on käsitellyt sijoittumismahdollisuuden omassa maankäyttöprosessissaan ja ymmärtää sijoi-
tuksen vaikutukset.

Kaavamerkintä ei yksinään mahdollista teollisuuslaitoksen sijoittamista. Tuotantolaitoksen
lopullisen sijoittumisen edellytyksenä ovat seuraavat luvat, jotka toiminnanharjoittaja hakee:

1. Tukesilta lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastoin-
tiin. Lupahakemuksessa esitetään mm. Tukesin antamien ohjeiden mukaisesti va-
littujen onnettomuusskenaarioiden seurausanalyysit ja vaikutusalueet.

2. AVI:lta (tai kunnalta) (mahdollisesti) ympäristölupa.
3. Kunnalta rakennuslupa.
4. Mahdolliset muut luvat.

Vaaramahdollisuuden lisäksi Seveso-laitoksen sijoittumisella on hallinnollisia vaikutuksia.
Tukes määrää Seveso-laitoksille ns. konsultointivyöhykkeen. YM:n ohjekirje 3/501/20011

ohjaa asiantuntijalausuntopyyntöihin konsultointivyöhykkeellä: ”Laadittaessa tai muutetta-
essa sellaisia teollisuus- ja varastoalueiden kaavoja, joille sijoittuvaksi aiotusta toiminnas-
ta saattaa aiheutua suuronnettomuusvaara, on syytä pyytää kunnan palo- ja pelastusvi-
ranomaisen (palopäällikön) ja tarvittaessa TUKES:n lausunto.

 Em. ympäristöministeriön ohjekirjeen mukaan ”Jos tuotantolaitosta ympäröivän, nk. kon-
sultointivyöhykkeen sisäpuolelle jäävälle alueelle laaditaan kaava tai sen muutos, jonka to-
teuttaminen saattaisi merkitä suuronnettomuusriskille altistuvien henkilöiden määrän vä-
häistä merkittävämpää kasvamista, kaavaa laadittaessa on tarpeen selvittää tuo-
tantolaitoksen toimintaan liittyvät riskit onnettomuusvaaran kannalta (MRL 9 § ja MRA 1§).
Nämä vaikutukset on otettava huomioon laadittaessa kaavan osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa (MRL 63 §). Tuloksista raportoidaan kaavaselostuksessa ja tarvittaessa annetaan
haitallisten vaikutusten vähentämiseksi kaavamääräyksiä. ”

Konsultointivyöhykkeeksi määrätään Tukesin harkinnan mukaan pääsääntöisesti 500, 1000,
1500 tai 2000 metriä riippuen laitoksen vaaroista. Kuvassa 2 on esitetty vastaavat vyöhyk-
keet alueen ympärillä.

1 Kirje uusitaan 2015
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Kuva 2. Alueen mahdolliset konsultointivyöhykkeet.

Käytännössä asiantuntijalausunnoissa mahdolliset maankäytön ja kaavoituksen rajoitukset
määräytyvät arvioitujen todellisten vaarojen mukaan. Täten konsultointivyöhykkeellä ei ole
merkitystä muualla kuin osoitetuilla vaara-alueilla, jotka puolestaan riippuvat sijoittuvasta
laitoksesta ja siitä, mikä ympäröivien alueiden puolesta on mahdollista.

Tässä selvityksessä keskitytään onnettomuusvaikutusten yhteensovittamiseen.

2 Sijoittuvan laitoksen yleiskuvaus
Sijoittuva laitos on tärpättitislaamo. Tislaamossa tislataan raakatärpätistä tuotteeksi eri tär-
pättijakeita. Suunniteltu kapasiteetti on 25 000 t/a. Tislaamo käyttää raaka-aineena metsä-
teollisuuden käyttöhyödykkeitä.

Tislaus tapahtuu alipaineessa ja suhteellisen matalissa lämpötiloissa tislauskolonneissa.
Lämpö tuotetaan höyryllä. Tislauksen yhteydessä poistetaan rikkiyhdisteitä hypokloriitti-
pesulla.

Tärpättisäiliöt säiliöalueella inertoidaan typellä ja niiden hönkäkaasut kerätään. Raakatärpä-
tin varastokapasiteetti on 2-3 x 300 m3. Alfa-pineenin varasto on 170 m3, beta-pineenin
20 m3 ja delta3-kareenin 85 m3. Tislausjäännökselle on 20 m3 varastosäiliö ja esitisleelle
30 m3 varastosäiliö. Hypokloriittia on 50 m3. Tislauksessa tarvittava höyry tuotetaan höyry-
kattilassa, jonka teholuokka on noin 10 MW.

Arvioitu säiliöautoliikennemäärä on noin tuhat ajoneuvoa vuodessa sisään ja tuhat ulos.
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Pääraaka-aineet ja tuotteet ovat palavia nesteitä ja niitä on laitoksella yli 500 tonnia, joten
laitoksesta tullee turvallisuusselvitysvelvollinen.

2.1 Keskeiset käsiteltävät kemikaalit
Lähde: OVA-ohjeet, esisuunnittelu

Tärpätti viittaa tässä yhteydessä sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteena syntyvään
raakatärpättiin ja sen tislaustuotteisiin. Raakatärpätti, sisältää 50 - 80 % alfa-pineeniä, 2 -
7 % beeta-pineeniä, 10 - 30 % delta-3-kareenia, 2 - 6 % muita monoterpeenejä ja 5 - 10 %
korkeammalla kiehuvia terpeenejä2. Raakatärpätissä esiintyy epäpuhtauksina myös pieniä
määriä orgaanisia rikkiyhdisteitä, kuten metyylimerkaptaania. Tärpätti on väritöntä tai kel-
lertävää kirkasta nestettä, jolla on sille ominainen haju. Tärpätti on C10H16-terpeeni-
isomeerien seos. Tislattu tuote koostuu lähinnä alfa-pineenistä ja delta-3-kareenista.

Raakatärpätti ja tislatut tuotteet ovat palavia nesteitä. Lämmin neste syttyy kipinöiden,
staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Se voi syttyä itsestään imeydyttyään huokoiseen
orgaaniseen aineeseen. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä.

Tärpätti ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä 125 ppm:n (700 mg/m3) pitoisuuksissa ai-
heuttaen kurkun kirvelyä ja yskää. Suurien tärpättipitoisuuksien hengittäminen voi aiheut-
taa huimausta, päänsärkyä, huonovointisuutta, huumaantumista ja hengitysvaikeuksia.
Tehdyt suuntaa-antavat koelaskelmat osoittavat, että haihdunta suurestakin tärpättilammi-
kosta aiheuttaa vain paikallisia vaikutuksia.

Tärpätti on helposti haihtuvaa, joten ympäristöön joutuessaan se päätyy pääasiassa ilmaan.
Ilmassa hiilivedyt hajoavat melko nopeasti. Tärpätin pääkomponentti alfa-pineeni hajoaa
ilmassa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen puoliintumisaika on noin viisi
tuntia.

Tärpätti liukenee hyvin huonosti veteen ja vettä kevyempänä se jää veden pinnalle ja haihtuu.
Laskentamallien avulla on arvioitu, että alfa-pineenin määrä puoliintuu matalassa joessa
(syvyys yksi metri) noin neljässä tunnissa. Alfa-pineeni sitoutuu vedessä olevaan orgaani-
seen aineksen ja sedimenttiin. Tärpätin pääkomponentit alfa- ja beeta-pineeni eivät ole bio-
logisesti nopeasti hajoavia aerobisissa olosuhteissa. Alfa- ja beeta-pineenin on todettu olevan
myrkyllisiä vesieliöille. Niiden LC50-arvot kalalle ja vesikirpulle ovat 1 - 10 mg/l (96 h).

Tärpätin kertyvyydestä ei ole saatavilla tietoja. Oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen perus-
teella on arvioitu, että alfa-pineeni on todennäköisesti kertyvää.

Tärpätti on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Perusteina luokitukselle ovat olleet tärpätin
pääkomponenttien alfa- ja beeta-pineenin myrkyllisyys vesieliöille ja hidas hajoavuus.

2 ks. esim. OVA-ohjeet
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Mahdolliset vuodot imeytetään turpeeseen tai puruun, joka poltetaan valvotusti. Tärpätti
voidaan myös imeyttää hiekkaan tai muuhun palamattomaan imeytysaineeseen, josta tärpä-
tin annetaan haihtua turvallisessa paikassa. Suurissa vuodoissa padottu tärpätti pumpataan
säiliöön. Tärpätin leviäminen vesistössä estetään öljypuomeilla.

Natriumhypokloriittiliuos on väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on kloorimainen
haju. Ainetta myydään vesiliuoksena, jossa natriumhypokloriittipitoisuus on 10 %, 13 % tai
15 % ja aktiivisen kloorin pitoisuus on vastaavasti 9 - 11 %, 12 - 14 % tai 14 - 15 %.

Natriumhypokloriittiliuos ei pala eikä ylläpidä palamista, mutta reagointi palavien aineiden
kanssa aiheuttaa palovaaran. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. Natriumhypoklo-
riittisumu ärsyttää nenää ja kurkkua. Mahdollinen reaktio happojen kanssa vapauttaa kloo-
rikaasua, joka ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä.

Maahan joutunut natriumhypokloriittiliuos on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta eikä
näin ollen aiheuta vaaraa ihmisille ympäröivillä alueilla. Se hapettaa sekä epäorgaanisia että
orgaanisia yhdisteitä. Reaktiossa orgaanisten aineiden kanssa voi muodostua ympäristölle
haitallisia orgaanisia klooriyhdisteitä, joista jotkut ovat huonosti hajoavia ja kertyviä. Natri-
umhypokloriittiliuos on erittäin vesiliukoista ja se voi siksi kulkeutua pohjaveteen. Emäksi-
sissä olosuhteissa se on pysyvä, mutta hajoaa neutraaleissa ja happamissa oloissa melko no-
peasti. Natriumhypokloriitin on todettu olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille. Natriumhy-
pokloriitin akuutit LC50-arvot ovat kalalle 0,023 - 5,9 mg/l (96 h) ja akuutit EC50-arvot
vesikirpulle 0,04 - 2,3 mg/l (48 h).

Natriumhypokloriitin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Natriumhypokloriitti on luo-
kiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella.

Mikäli natriumhypokloriittiliuosta on vuotanut, se pumpataan vuotopaikalta säiliöihin ja
loput imeytetään maahan, hiekkaan tai palamattomaan kaupalliseen imeytysaineeseen, joka
kerätään talteen. Pienet natriumhypokloriittimäärät voidaan huuhdella viemäriin suurella
vesimäärällä.

Em. kemikaalien lisäksi laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja huoltoon voidaan tarvita erilai-
sia voiteluöljyjä, hydrauliöljyjä, voitelurasvoja ja puhdistuskemikaaleja. Mahdol-
listen varavoimakoneen ja dieselpumppujen polttoaineena käytetään myös dieselpoltto-
ainetta. Inertoinnissa ja linjapuhalluksessa käytetään typpeä. Näihin kemikaaleihin ei liity
suuronnettomuusriskejä arvioiduissa käyttömäärissä.

3 Maankäytön yhteensovittaminen

3.1 Huomioitavat onnettomuusvaikutukset
Yhteensovittamista ohjaa käytännössä ns. turvallisuusvaatimusasetus 856/2012. Se täyden-
tää kemikaaliturvallisuuslain määräyksiä. Asetuksen mukaan on huomioitava terveysvaiku-
tukset, ympäristövaikutukset, vaikutukset pohjaveteen ja vaikutukset infrastruktuuriin.
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3.1.1 Terveysvaikutukset

Turvallisuusvaatimusasetus 856/2012 8§ toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, että tuotantolaitoksessa tapahtuvan,
5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaikutusalueella olevilla ihmisillä on mahdollisuus pääs-
tä suojaan tai poistua alueelta ilman että heille aiheutuu siitä vakavia vammoja. Sijoituksessa
on otettava erityisesti huomioon ihmisten ja väestön terveyden kannalta erityisen herkät
kohteet, kuten hoitolaitokset, terveyskeskukset, ostoskeskukset, koulut, päiväkodit, kokoon-
tumistilat ja – alueet sekä asuinalueet ja muut kohteet, joissa voi samanaikaisesti olla suuri
joukko ihmisiä ja joista poistuminen tai joissa suojautuminen voi olla onnettomuustilanteis-
sa erityisen hankalaa.”

Tukes-ohjeessa ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” todetaan: ”Kemikaalipäästöistä aiheutu-
van terveysvaaran arviointia varten on selvitettävä ympäristöön pääsevän kemikaalin määrä
ja leviäminen sekä ympäristön kohteet, joissa ihmisiä voi joutua vaaraan onnettomuustilan-
teessa. Etäisyyttä tuotantolaitoksen ja vaarassa olevan kohteen välillä tulee olla niin paljon,
että todennäköiseksi arvioidussa onnettomuudessa leviävän kemikaalin pitoisuus ja altistus-
aika pysyvät kohteessa niin alhaisena, ettei siellä oleville ihmisille aiheudu vakavia (=pysyviä
tai pitkäaikaisia) vammoja.”

3.1.2 Ympäristövaikutukset

Turvallisuusvaatimusasetus 856/2012 9 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin luontokohteisiin ja virkistysalueisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdolli-
sesti tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla:

1. alueen suojelutavoitteita vaarantavaa vahinkoa luonnonsuojelulain (1096/1006) no-
jalla perustetuille luonnonsuojelualueille tai Natura 2000 -verkostoon kuuluville alu-
eille taikka muille vastaaville luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta
keskeisille alueille;

2. virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden, vesistöjen ja muiden vesialueiden
käyttömahdollisuuksien huomattava heikkeneminen.”

Ehdotonta kieltoa luonto- tai virkistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole. Onnettomuuden
vaikutusten arvioinnissa on tärkeää arvioida mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto.

3.1.3 Vaikutukset pohjaveteen

Turvallisuusvaatimusasetus 865/2012 10 § toteaa: ”Tuotantolaitoksen sijoituksessa tärkeällä
tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä on varmis-
tuttava, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuu-
den seurauksena aiheudu ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ssä tarkoitettua pohjaveden
pilaantumista ja ettei pohjaveteen pääse vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista
annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä tarkoitettua ainetta.”
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3.1.4 Vaikutukset infrastruktuuriin

Turvallisuusvaatimusasetus 856/2012 11 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympä-
röiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti
tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla

1. yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten pääliikenneväylien,
vesi-, jäte- tai energianhuoltojärjestelmien taikka teollisuus- ja tuotantolaitosten tai
vastaavien toiminnan huomattava häiriintyminen;

2. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai puistojen taikka
vastaavien kohteiden sekä muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kohteiden va-
hingoittuminen pysyvästi taikka pitkäaikaisesti.”

3.2 Sallitut onnettomuusvaikutukset
Onnettomuuksien vaikutukset voidaan jakaa lämpösäteilyyn, paineaallon ylipaineeseen ja
myrkyllisten kaasujen leviämiseen ilmassa. Savukaasujen leviämistä ei tässä tarkastella, kos-
ka kaikkien tulipalojen savukaasut ovat vaarallisia.

Terveysvaikutukset

Tukes-oppaan mukaisesti seuraavat rajat pätevät:

- Myrkylliset kaasut: ei merkitystä sijoittuvan laitoksen kannalta koska kaasuja ei ole

- Asetuksen kohdan 2 tarkoittamaksi suunnittelun lähtökohdaksi valitaan lämpösätei-
lyn intensiteetti 5 kW/m2. Poistumisteiden osalta lämpösäteilyn intensiteetiksi vali-
taan kuitenkin 3 kW/m2. Sijoituksessa tulee ottaa huomioon ihmisten määrä sekä
heidän ennakoitavissa oleva mahdollisuutensa poistua lämpösäteilyn vaikutusalueel-
ta.

- Painevaikutukset: 5 kPa huippuylipaine alueilla, joilla normaalisti oleskelee ihmisiä.

Infrastruktuurit

· Merkittävät tiet: Alla olevan taulukon mukaan (viranomaissuositus asetuksen tul-
kinnasta; lähde Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”)

· Rautatiet: Tapauskohtaisesti
· Vesi- jäte tai energiahuolto: Tapauskohtaisesti
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· Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, muinaismuistolailla suojellut kohteet:
Lämpösäteilyn ja painevaikutusten (mukaan lukien heitteet) suuruuden arvioin-
nin jälkeen tarkastellaan kohteen mukaan mahdollista vahingoittumista. Sama
pätee kemikaaleista aiheutuvan ympäristövaaran arviointiin.

· Vaikutukset pohjaveteen ja ympäristöön: Tapauskohtaisesti.

3.3 Eräitä minimietäisyyksiä
Palavien nesteiden suojaetäisyydet standardien SFS 3350 ja SFS 3353 mukaisesti (lähde Tu-
kes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen”):

4 Laitoksen mitoitusskenaariot

4.1 Yleistä
Tukes-oppaan mukaan lämpösäteilyn ja painevaikutusten osalta relevantit skenaariot ovat

· raakatärpätin tai tuotteiden putkistovuoto ja siihen liittyvä lammikkopalo

· raakatärpätin tai tuotteiden säiliö-/varoallaspalo

· höyrykattilaräjähdys

· raakatärpätin tai tuotteiden säiliöautopalo purun/lastauksen yhteydessä

· massiivinen ainevuoto maahan

Seuraavissa kuvauksissa on tarkasteltu ainoastaan hypoteettisia tapahtumien seurauksia
maankäytön suunnittelun pohjaksi. Niissä ei ole huomioitu operaattoreiden toimintaa on-
nettomuustilanteessa, turvajärjestelyjä, eikä pelastustoimen suorittamia tai muita seuraus-
ten rajaustoimia, jotka käytännössä vähentävät seurauksia merkittävästi. Nykytekniikalla
skenaariot ovat erittäin epätodennäköisiä.
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4.2 Lammikko-, säiliö- ja varoallaspalot
Sopiva syttymälähde sytyttää ulos vuotavan ja lammikoituvan tärpätin. Tärpätti koostuu
pitkäketjuisista hiilivedyistä ja palaa suurissa lammikkopaloissa nokisella liekillä. Liekin
pintaemissio on matala, ja muualla tehtyjen3 erikokoisten lammikkopalojen seurausana-
lyysien perusteella voidaan arvioida, että säiliöpalon, varoallaspalon ja säiliöautopalon läm-
pösäteilyn intensiteetti 1.5 kW/m2 saavutetaan maksimissaan luokkaa sadan metrin päässä
palosta.

Ympäristövaikutuksina paloilla saattaa lämpösäteilyn lisäksi olla savukaasujen leviäminen
sekä kemikaalipitoisten sammutusvesien syntyminen. Sammutusvesien keruu suunnitellaan
osana laitossuunnittelua.

4.3 Höyrykattilaräjähdys
Mikäli tislauskolonnien höyrynkehitykseen käytettävän kattilan automaatio- ja varojärjes-
telmät jostain syystä pettäisivät ja kattilan polttoaineen syöttö jäisi päälle, on teoriassa mah-
dollista, että höyrykattilan paine nousisi niin, että se räjähtää. Toisaalla on raportoitu, että
suuren höyrykattilan lieriön räjähdyksessä voisi vapautua noin 1000 MJ energiaa4. 20 barin
räjähdyspaineessa 5 kPa huippuylipaine saavutetaan tällöin 140 metrin päässä5. Heitteiden
on arvioitu leviävän korkeintaan 150 m. Tässä arviossa ei ole otettu huomioon rikkoutuvien
rakenteiden absorboimaa energiaa. Po. laitokselle esisuunnittelussa suunniteltu käyttöpaine
on merkittävästi alempi ja suunniteltu teho selvästi pienempi kuin edellä siteeratussa tapa-
uksessa. Voidaan arvioida, että höyrykattilaräjähdyksen paine- ja heitevaikutukset ovat kor-
keintaan kymmeniä metrejä ja alle 100 metriä.

Tulipesäräjähdys voi syntyä, jos tulipesään pääsee kertymään palamatonta polttoainetta,
joka äkillisesti kuitenkin syttyy. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset otetaan huomioon yleensä
rakentamalla tulipesään heikennetyt nurkat, jotka tulipesäräjähdystilanteessa avautuvat
siten, että paine pääsee purkautumaan. Yleensä myös kattilahallissa yksi seinistä rakenne-
taan heikennetyksi. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset voidaankin arvioida paikallisiksi.

4.4 Ainevuoto maahan
Suuronnettomuusmielessä tärkeät kemikaalit ovat raakatärpätti, tärpättitisleet ja hypoklo-
riitti. Sekä tärpätit että hypokloriitti ovat ympäristölle vaarallisia. Lisäksi hypokloriitti on

3 esim. Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittele-
vien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta
Veromiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015
4 esim. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/kalasatama/Riskikartoitusraportti.pdf
5 Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien
ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Ve-
romiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015
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pohjavedelle vaarallinen. Ainevuodolla maahan ei todennäköisesti ole suoria vaikutuksia
ihmisten terveyteen ympäröivillä alueilla.

Ainevuodon leviämismallintaminen maassa on hyvin hankalaa ja monimutkaista ja edellyt-
tää mm. pohjavesivirtausmittauksia. Aineiden poistaminen maasta on niin ikään monimut-
kaista ja kallista. Jos erityisiä ympäristö- tai pohjavesihaavoittuvuuksia on tiedossa, on syytä
varovaisuusperiaatteen mukaisesti lähteä siitä, että ne suojataan vähintään teknisin keinoin.

4.5 Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että esisuunnitelmien perusteella tärpättitehtaan palo- ja pai-
nevaikutusten maankäyttöä merkittävästi rajoittavien vaikutusten etäisyys on korkeintaan
noin 100 metriä vastaavista prosessilaitteistoista. Myös 100 m lähemmäs voidaan sijoittaa
toimintoja, mutta ne eivät voi olla haavoittuvia (paljon asumista, hankalasti evakuoitavia
kohteita).

Ainevuodon osalta vaikutusalueet riippuvat vuodon tyypistä ja koosta sekä pinta- ja pohja-
vesiolosuhteista ympäröivillä alueilla.

5 Ympäröivien alueiden haavoittuvuus

5.1 Terveysvaikutukset
Alueen läheisyydessä ei ole kouluja, päiväkoteja, sairaaloita eikä hoitolaitoksia 600 metrin
tarkasteluetäisyydellä, joten nämä eivät muodosta estettä sijoittamiselle. Taulukossa 1 on
esitetty asukasmäärät aluetta ympäröivillä alueilla 100 m porrastuksella.

Kuvassa 3 on esitetty yrityskohteet alueiden ympäristössä. Taulukossa 2 on esitetty arvio
työpaikkojen määrästä alueiden lähiympäristössä. Altistuvia työntekijöitä on vähän. Lisäksi
työntekijät ovat koulutettuja, perehdytettyjä ja evakuoitumiskykyisiä, eikä työpaikoilla
(yleensä) nukuta.

Kokonaisuutena terveysvaikutukset ovat linjassa asetuksen 856/2012 ja Tukes-oppaan kans-
sa.

Taulukko 1. Asukasmäärät aluetta ympäröivillä alueilla 100 m porrastuksella

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m
0 1 3 49 113 198
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Kuva 3. Yrityskohteet alueen läheisyydessä.

Taulukko 2. Työpaikkojen määrä alueen lähiympäristössä.

Yritys arvioitu
etäisyys
alueesta

työpaikat
kevät 2015

arvio työpai-
koista tulevai-
suudessa

Metsä Fibre sellutehdas 150 m 150 150
Forchem Oy 200 m 38 50
Puhdistamo 400 m 4 5
Elosteel Oy 500 m 10 12
Karhuvalu Oy 600 m 20 20

5.2 Vaikutukset ympäristöön
Ympäristövaikutuksia syntyy tulipalojen savukaasuista, sammutusvesistä sekä ainepäästöis-
tä maahan tai veteen.
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Kuvassa 4 on esitetty alueen luontoarvot 100 metrin puskureissa. Liito-oravan lisääntymis-
ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty,
mutta arvioidut vaikutukset eivät yllä liito-oravan todetulle reviirille (so. lisääntymis- ja le-
vähdysalue). Teoreettiset onnettomuusvaikutukset sivuavat liito-oravalle suositeltavaa eko-
logista käytävää (so. metsäkaistale tien ja pellon välissä). Alue ei ole lisääntymis- tai leväh-
dysalue.

Kuva 4. Luontoarvot alueen ympärillä.

5.3 Vaikutukset pohjaveteen
Alue ei ole pohjavesialueella. Kuvassa 5 on esitetty alueen ympäristön vesijohdot ja viemärit.
Alueen vierestä kulkee vesijohto ja pääviemäri puhdistamolle, mutta mahdollisilla kemikaa-
livuodoilla ei ole näihin vaikutusta. Sijoituksella ei ole vaikutuksia pohjaveteen tai sitä vas-
taaviin rakenteisiin.
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Kuva 5. Alueen vesijohdot ja viemärit.

5.4 Vaikutukset infrastruktuureihin
Tiet: Ei pääliikenneväyliä vaikutusalueilla, viereisille tehtaille useita ajoreittejä.

Rautatiet: ei rautateitä

Vesi-, jäte tai energiahuoltojärjestelmät: jätevedenpuhdistamo runsaan 300 metrin
päässä; ei vaikutuksia.

Teollisuus- ja tuotantolaitokset: Länsipuolella Forchem Oy, Metsä Fibre Oy:n rakentei-
ta n. 150 m päässä rajasta (ks. kuva 7). Onnettomuusvaikutukset eivät ulotu mainittujen
naapurilaitosten nykyisille prosessialueille.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, rakennelmat, puistot tai vas-
taavat kohteet: Ei ole arvioiduilla vaikutusalueella (ks. kuva 6).
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Kuva 6. Arkeologiset kohteet alueen läheisyydessä.

5.5 Dominoilmiöiden mahdollisuus
Dominoilmiöllä tarkoitetaan yhden toiminnanharjoittajan onnettomuuden aiheuttamaa
suuronnettomuutta toisella toiminnanharjoittajalla. Tarkasteltava alue sijaitsee Metsä Fibre
Oy:n, Forchem Oy:n ja UPM-kymmene Oyj:n konsultointivyöhykkeillä (kuva 7). Sijoittuva
laitos ei aiheuta dominovaaraa yhdelläkään alueella tällä hetkellä. On kuitenkin tiedossa,
että Forchem suunnittelee laajennusta alueen länsipuolelle. Tukes tarkastelee dominoilmiöi-
den mahdollisuutta osana Tukes-lupaprosessia.
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Kuva 7. Eri laitosten konsultointivyöhykkeet Raumalla.

6 Yhteenveto
Tässä raportissa on tarkasteltu turvallisuusnäkökulmasta mahdollisuuksia sijoittaa tärpätti-
tislaamo annetulle asemakaava-alueelle Rauman metsäteollisuuskeskittymän tuntumaan.
Koska laitos tulee Seveso-direktiivin mukaiseen valvontaan, asemakaavamerkinnän tulee
sijoituspaikalla olla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston omaksuman käytännön mukaan
T/Kem.  Tässä selvityksessä on tarkasteltu kaavamuutoksen tueksi niitä turvallisuusvaiku-
tuksia, joita tärpättitislaamon sijoittamisesta neljälle vaihtoehtoiselle alueelle aiheuttaisi.

Sijoittumisen vaikutuksia on tarkasteltu sijoittuvan laitoksen esisuunnittelun, ympäristön
haavoittuvuuden ja Tukesin oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” pohjalta. Onnetto-
muusvaikutuksia on verrattu alueen haavoittuvuuteen Tukes-oppaan mukaisesti.

Yhteenvetona voidaan turvallisuusnäkökulmasta todeta seuraava arvio:

· Terveysvaikutukset: ei estettä
· Vaikutukset ympäristöön: ei estettä
· Vaikutukset pohjaveteen: ei estettä
· Vaikutukset infrastruktuureihin: ei estettä.
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Koska Tukes ottaa kantaa laitoksen kokonaisturvallisuuteen Tukes-luvan hakuvaiheessa,
kaavassa ei ole tarpeen määritellä turvallisuusnäkökulmasta erilaisten prosessirakenteiden
sijoittamista.  Myös erilaiset luonnononnettomuudet tai -vaikutukset tulevat huomioiduiksi
laitoksen suunnitteluvaiheessa Tukesin kautta.
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