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PL 111 
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Hakemuksenne 15.11.2019 
 

Väliaikainen kuljetuslupa prosessin välituotteelle UN 3099 

Päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Kemira Chemicals Oy 
saa kuljettaa mahdollisen sähkönjakelun, muuntajan tai tasasuuntauksen 
ohjausjärjestelmän häiriön (jäljempänä häiriötilanne) jäljiltä klooridioksidin 
valmistuslaitoksen kloraattiprosessissa syntyneen välituotteen vaarallisten 
aineiden kuljetussäiliössä jatkokäsiteltäväksi jäljempänä määritellyin ehdoin. 

Päätös on jatkoa poikkeusluvalle 73/37/2018. 

Poikkeukset voimassaolevista määräyksistä 

Kemiran Chemicals Oy:n Kuusankosken klooridioksidilaitoksella valmistetaan 
klooridioksidia asiakkaan sellutehtaalle. Häiriötilanteen toipumissuunnitelmalla 
varmistetaan prosessin turvallinen jatkuminen ja prosessilta vaadittu 
toimitusvarmuus. Häiriötilanteessa klooridioksidin valmistusprosessissa syntynyt 
natriumkromaattia sisältävä välituote (UN 3099 HAPETTAVA NESTE, MYRKYLLINEN 
N.O.S, pakkausryhmä II) voidaan vaarallisten aineiden kuljettamista tiellä annetun 
Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä 
(TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) liitteen (jäljempänä VAK-tiemääräys) 
liitteen määräyksistä poiketen kuljettaa VAK-kuljetussäiliössä, jonka säiliökoodi on 
L4BN. VAK-säädökset sallivat aineen UN 3099 kuljettamisen IBC-pakkauksessa ja 
pienpakkauksessa. 

Hakijan tulee muilta osin kuin edellä mainittujen poikkeusten osalta noudattaa 
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) (jäljempänä VAK-laki) 
ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

 
Päätöksen perustelut 

Tukesilla on hakemuksesta oikeus myöntää yksittäistapauksissa poikkeuslupia 
pakkausten ja säiliöiden osalta tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla VAK-lain 23a §:n 
mukaisesti tämän lain nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä ja VAK-
asetuksen 9 §:n mukaisesti tämän asetuksen säännöksistä. 

1. Poikkeuslupa on voimassa määräajan prosessin välituotteen kuljettamiseksi 
reiteillä Kuusankoski - Joutseno ja Kuusankoski - Sastamala. 
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2. Poikkeuslupaa käytetään kuljettamisessa ainoastaan hakemuksessa 
kuvatussa häiriötilanteessa, jossa kloraattielektrolyysiprosessin häiriö 
tunnistetaan vuorokausien mittaiseksi. Yrityksellä on tapahtunut ainoastaan 
yksi tällainen laaja häiriö 25 vuoden toimintahistorian aikana. Poikkeuslupa 
mahdollistaa toipumissuunnitelman mukaiset kuljetukset, joilla taataan 
asiakkaan tuotannon jatkuminen. 

3. Kuljetettava tuote on pääasiassa natriumkloraattiliuosta (UN 2428 
NATRIUMKLORAATTI, VESILIUOS), mutta saattaa sisältää toksisuusrajan (>0,1 
%) ylittäviä pieniä määriä natriumkromaattia. Kemira Chemicals Oy on 
luokitellut aineen YK-numerolle UN 3099, pakkausryhmä II. Tuotteen 
katsotaan poikkeavan vain vähäisissä määrin Kemira Chemicals Oy:n 
kaupalliseen käyttöön tarkoitetusta natriumkloraattiliuoksesta (UN 2428). 

4. Natriumkromaattia sisältävä välituote UN 3099 voidaan VAK-tiemääräyksen 
liitteen A taulukosta 3.2.1 poiketen kuljettaa säiliökoodin L4BN mukaisessa 
säiliössä. VAK-tiemääräys sallii UN 3099 aineen kuljettamisen IBC-
pakkauksessa ja pienpakkauksessa. Vain pieniä määriä natriumkromaattia 
sisältävän aineen kuljettamisen kuljetussäiliössä voidaan katsoa olevan 
turvallisuustasoltaan samaa luokkaa em. pakkauksissa kuljettamisen kanssa ja 
kokonaisturvallisuuden kannalta häiriötilanteessa perusteltu toteutustapa. 

5. Häiriötilanteen riski Kemira Chemicals Oy:n klooridioksidin 
valmistusprosessissa on minimoitu aikaisemin toteutetulla tasasuuntaajan 
ohjauslogiikan päivityksellä ja kaikki elektrolyysiprosessin sähkönsyöttöön ja -
käsittelyyn liittyvät laitteet ovat hakemuksen mukaan uusittu tai huollettu. 
Näillä muutostöillä voidaan minimoida poikkeuslupaa edellyttävän 
elektrolyysiprosessin häiriötilanteet ja niiden aiheuttama välituotteen UN 
3099 syntyminen. Tukes katsoo, että Kemira Chemicals Oy:n toteuttamat 
prosessin muutostyöt varmistavat elektrolyysiprosessin hallittavuuden ja 
turvallisen toiminnan, mutta prosessin erityispiirteistä johtuen 
häiriötilannetta ei voida täysin sulkea pois (esimerkiksi valtakunnallinen pitkä 
sähkönjakelun häiriö). 

Päätöksen ehdot 

Tämä päätös on voimassa seuraavin ehdoin: 

1. Kuljettavan välituotteen koostumuksesta on oltava tämän päätöksen liitteenä 
oleva analyysi tuotteesta. Kemira Chemicals Oy:n voidaan katsoa tuntevan 
ko. välituotteen ominaisuudet, vaarat ja kuljetuksessa mahdollisesti 
aiheutuvat riskit ja osaavan varautua niihin. 

2. Kuljetukseen käytetyn säiliön materiaali ja varusteet on valittava niin, että 
voidaan varmistua niiden korroosionkestävyydestä myös välituotteen UN 
3099 suhteen. 

3. Välituotteen kuljetukseen käytetty säiliö on kuljetuksen jälkeen puhdistettava 
huolellisesti ja sen sisäpuolinen kunto on varmistettava. 

mailto:kirjaamo@tukes.fi


   
  3 (4) 
 

 

Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000 
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi 

kirjaamo@tukes.fi 00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi 
 Y-tunnus 1021277-9 

 

4. Rahtikirjassa tulee olla maininta "Tukesin poikkeusluvan Dnro 
8312/08.01/2019 alainen vaarallisten aineiden kuljetus". 

5. Rahtikirjan liitteenä on oltava kopio tästä päätöksestä. 

6. Päätöksen liitteenä olevia hakemusdokumentteja ei tarvitse liittää 
kuljetusdokumentteihin siltä osin kuin niiden katsotaan kuuluvan liike- ja 
ammattisalaisuuden piiriin (JulkL 24 §, 20 kohta). 

7. Kuljetuksesta on tehtävä ilmoitus Tukesille joko ennen tai viipymättä jälkeen 
kuljetustapahtuman. 

Yleiset ehdot 

8. Kuljetuksilla tulee olla nimetyt turvallisuusneuvonantajat riippumatta siitä 
mitä laeilla ja asetuksilla muualla säädetään. 

9. Kuljetusajoneuvon kuljettajalla tulee olla ADR-perusajoluvan lisäksi 
tiedostava koulutus päätöksen mukaisen kuljetuksen käsittelyyn. 

10. Kuljetukseen sovelletaan muuten mitä laissa vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta (719/1994) ja sen nojalla on säädetty. 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa enintään 31.10.2021 saakka. 

Muutoksen haku 

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta 
oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

Sovelletut säännökset ja määräykset 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 719/1994 23a § 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys Vaarallisten aineiden kuljetus 
tiellä (TRAFICOM/82133/03.04.03.00/2019) Liite A, osa 3 

Lisätietoja antaa 

Ylitarkastaja Simo Lehmusmies, Ammattilaistuotteet -ryhmä 

 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa 
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, 
allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi 
varmistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta. 
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Liitteet Hakemus liitteineen (LIITE 1) 
Valitusosoitus 

Jakelu Hakija 
Poikkeusluvan päätöksen julkaisu www.tukes.fi/vak 

Tiedoksi LVM 
Traficom 
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