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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Oy M. Rauanheimo Ab
Satamatullintie 5
67900 KOKKOLA

Asia

Paatos kiinteiden kemikaalien varastoinnista ja kasittelysta

Kohde ja sen sijainti

Oy M. Rauanheimo Ab (y-tunnus 0179291-9, mybhemmin
toiminnanharjoittaja), Rompintie 182, Kotka. Vaarallisten kemikaalien maarien
ja luokitusten perusteella toiminta on laajamittaista ja toiminnanharjoittaja on
velvollinen laatimaan turvallisuusselvityksen. Kohde ei sijaitse

pohjavesialueella. Lahin pohjavesialue sijaitsee noin 4 km paassa. Kohteen
konsultointivybhyke on 0,5 km.
Paatos

Toiminnanharjoittaja saa varastoida vaarallisia kemikaaleja silla ehdolla, etta
se noudattaa tassa paatdksessa kuvattuja toimia onnettomuuksien
ehkaisemiseksi ja toimii muulta osin hakemuksessa esitetylla tavalla seka
noudattaa kemikaaliturvallisuussaaddsten velvoitteita.

Toiminta, jota paatos koskee

Perustettava varasto on suunniteitu toimimaan teollisten tuotteiden
valivarastona. Varastossa on tarkoitus varastoida ymparistdile ja terveydelle
vaarallisia kemikaaleja. Kemikaalit ovat kiinteassa muodossa ja ne saapuvat
seka lahtevat varastolta tiiviissa ja suljetuissa suursakeissa. Tuotteet tulevat
varastolle konteissa, ajoneuvoilla tai junalla.

Vaarallisia kemikaaleja saa olla yhtibn tiloissa enintaan seuraavat maarat:

Maara (t)

Kemikaali

Luokitus

Nikkelisulfaatti

Acute Tox. 4; H302

Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Resp. Sens. 1; H334
Muta. 2; H341
Care. lA; H350
Repr. IB; H360
Turvallisuus-ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38

Rovaniemi
Valtakatu 2

33100 Tampere

96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo(S)tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa varaston kayttddnottotarkastusta
Tukesilta hyvissa ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloitusta.
Kayttddnottotarkastuksessa kaydaan lapi varaston tekninen toteutus,
toimintaperiaatteet ja johtamisjarjestelma seka varautuminen
onnettomuustilanteisiin ja todetaan, etta toiminta on saaddsten ja taman
paatoksen ehtojen mukaista.
Kayttddnottotarkastuksen jalkeen varastolle tehdaan maaraaikaistarkastuksia
lahtdkohtaisesti vuosittain Tukesin toimesta. Tarkastustaajuutta voidaan
tihentaa tai harventaa varaston turvallisuustilanteen ja tarkastustulosten
perusteella.

Paatoksen maaraykset ja ehdot

1.

Lupahakemuksessa esitettyjen riskinarviointien tulokset otetaan
huomioon laitoksen suunnittelussa, ohjeistuksessa ja kaytdssa seka
onnettomuuksiin varautumisessa (390/2005 10 §).

2.

Vaarallisten kemikaalien varaston ja varasto-osien sisaantulo-ovet tulee
merkita vaaraa osoittavilla merkinndilla (856/2012 58 §).

3.

Toiminnanharjoittajan on toimittava yhteistyossa alueen muiden
toimijoiden ja sataman kanssa onnettomuuksien ehkaisemiseksi.

3(8)

PAATOS

17.12.2021

657/36/2021

Yhteistydta koskevat vastuut ja toimintatavat tulee olla selkeasti
maaritelty. (685/2015 22 - 23 §).

4.

Toiminnanharjoittajan on laadittava yleisdtiedote varaston toiminnasta
seka mahdollisista onnettomuusskenaarioista ja niissa noudatettavista
toimintaohjeista. Tiedote on jaettava niille lahiaIueiden toimijoille, joille
varaston onnettomuustilanteesta voi aiheutua vaaraa. Lisaksi tiedote on
oltava pysyvasti yleisdn saatavilla sahkdisessa muodossa (390/2005 31 §).

5.

Toiminnanharjoittajan tulee onnettomuuksiin varautumisessa ja
henkildsuojaimissa ottaa huomioon myds tulipaloissa kemikaaleista
mahdollisesti vapautuvat vaaralliset kaasut (856/2012 80 §, 685/2015 17

§)■
6.

Varastolle asennetaan tuulipussi mahdollisten savukaasujen

leviamissuunnan havainnoimiseksi (390/2005 10 §).

7.

Varastolle tulee laatia tydskentelyohjeet, joissa huomioidaan kemikaalien
vaaraominaisuudet. Henkildstd tulee perehdyttaa varastointia ja
onnettomuustilanteita koskeviin ohjeisiin (856/2012 64 §).

8.

Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma, jonka mukaan
turvallisuuden kannalta olennaisten laitteistojen ja rakenteiden (ml.
ilmaisimet, sammutuslaitteisto) seka merkintdjen kunto varmistetaan
saanndllisesti. Tehdyista tarkastuksista, testauksista ja ennakkohuolloista
seka niissa havaituista puutteista ja tehdyista toimenpiteista on pidettava
kirjaa (856/2012 63 §).

9.

Toiminnanharjoittajan tulee taydentaa turvallisuusselvitystaan
johtopaatdksissa esitetylla tavalla (685/2015 14 §).

10. Toiminnanharjoittajan tulee taydentaa sisaista pelastussuunnitelmaa
johtopaatdksissa esitetylla tavalla. Sisainen pelastussuunnitelma tulee
kouluttaa henkildstdlle (685/2015 17 §).
Paatoksen perustelut

Yleistd
Terminaali sijoittuu Mussalon teollisuusalueen kiinteistdile 285-20-8-8. M.
Rauanheimo Oy/Ab omistaa kyseisen kiinteistdn. Kiinteistd sijoittuu
kaavamerkintdjen osalta T-merkinnalla varustetulle alueelle (teollisuus- ja
varastorakennukset), joten kaavoitus mahdollistaa terminaalin sijoittumisen

alueelle.
Kaytdnvalvojaksi on nimetty henkild, jolla on suoritettuna Tukesin vaarallisten
kemikaalien kaytdnvalvojan tentti.

YVA:n huomioonottaminen
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Kohteelle ei ole vaadittu YVA-menettelya. Toiminnanharjoittajan selvityksen
mukaan hanke ei ole YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukainen, joihin
sovelletaan YVA-lain mukaista arviointimenettelya. Hankkeesta ei mydskaan
ole tarpeen tehda YVA-lain 2. luvun mukaista paatdsta.

Onnettomuudet ja niiden vaikutukset
Toiminnanharjoittaja on tunnistanut kohteessa rakennuspalon
mahdollisuuden. Tulipalon todennakdisyys on arvioitu pieneksi, koska
mahdollisia syttymislahteita ja palokuormaa on vahan ja varastoitavat
kemikaalit eivat ole palavia. Tulipalosta arvioidaan aiheutuvan haittaa
lahialueille lahinna savukaasujen muodossa. Muodostuvat savukaasut voivat
arvion mukaan sisaltaa metallien ja rikin oksideja. Mahdollisesti muodostuvien
myrkyllisten savukaasujen syntyminen tulee huomioida laitoksen
varautumisessa paatdksen ehtojen 5 ja 9 mukaisesti.
Tulipaloihin liittyen toiminnanharjoittaja on tunnistanut riskiksi myos
kemikaalien paatymisen maaperaan tulipalossa syntyvien sammutusjatevesien

mukana. Sammutusjatevesien maaran arvioinnissa on kaytetty SAM-mallia,
jonka antama sammutusjateveden maara on 120 m^ huomioiden
varastoitavien kemikaalien ominaisuudet, varastoalueen pinta-ala seka
suojaustaso. Sammutusjatevedet hallitaan kayttamalla asfaltoitua piha-aluetta
ja kaatojen muodostamaa allastusta kerailyaltaana. Kerailyn onnistuminen
edellyttaa piha-alueen viemareiden sulkemista viemarinsulkumatoilla.

Onnettomuuksiin varautuminen
Tuotevarastohalli on jaettu kahteen palo-osastoon. Palo-osastointi on
toteutettu paaosin EI60-osastointina ja varastohallin palo-osastojen valilla on
El M-120 -palomuuri. Varastorakennus on varustettu sprinklauksella,
automaattisella paloilmoitinjarjestelmalla seka alkusammutuskalustolla.
Sprinklerkeskus on liitetty HaminaKotka sataman merivesipumppaamoon.
Sprinklauksen johdosta mahdollisen palon ei oleteta kiinteistdssa leviavan
kovin laajalle. Mahdollisina syttymislahteina toimivia tydkoneita sailytetaan
eri tilassa varastoitaviin kemikaaleihin nahden. Tydskentelyn aikana sattuviin
koneiden vikaantumisiin ja syttymiin kyetaan reagoimaan nopeasti ja siten

rajoittamaan palon leviamista laajemmalle. Palokuormaa kuten lavoja ei
sailyteta varastorakennuksen laheisyydessa.
Piha-alue on asfaltoitu. Varastolle hankitaan viemarinsulkumattoja.

Varasto sijaitsee aidatuIla alueella, milia estetaan asiattomien paasya alueelle.
Tydkoneiden ja henkildliikenteen reitit on eroteitu omilla ajovaylilla.
Kemikaalit sijoitetaan varastossa omille merkityille varastointipaikoilleen.
Varastoitaville tuotteille on tehty yhteensopivuustarkastelu ja varastoitavat
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tuotteet eivat ole keskenaan reagoivia. Kemikaalipakkaukset ovat tiiviita ja
suljettuja. Purku-ja lastaustoimintaa ei harjoiteta voimakkaiden tuulten
aikana. Sakkien varastointi on rajoitettu maksimissaan kolmeen
paallekkaiseen kerrokseen sakkien vaurioitumis-ja kaatumisriskin

pienentamiseksi.

Koneiden ja laitteiden maaraaikaishuollot, korjaukset ja huoltosuunnitelmat
kirjataan erilliseen kunnossapitojarjestelmaan, milla pyritaan varmistamaan
koneiden turvallinen kayttd.
Kemikaaliperehdyttaminen on osa yrityksen turvallisuusperehdytysta ja

tydtehtavakohtaista perehdytysta. Perehdytyksessa kaydaan lap!
kemikaaliturvallisuuteen ja onnettomuusriskeihin liittyvat asiat seka toiminta
mahdollisissa vaara-ja onnettomuustilanteissa. Henkildkunnalle on laadittu
koulutussuunnitelma osaamisen varmistamiseksi ja yllapitamiseksi.
Varastolla tehdaan havaintokierroksia, joiden yhteydessa tarkkaillaan
turvallisuuteen vaikuttavia asioita. Organisaatiota, vastuita ja toimintatapoja
on kuvattu laajemmin turvallisuusselvityksessa. Varautumista mahdollisiin
onnettomuuksiin on puolestaan kuvattu sisaisessa pelastussuunnitelmassa.
Naita koskevat tasmentamistarpeet on esitetty seuraavissa johtopaatdksia
koskevissa kappaleissa.
Tukes katsoo, etta esitetyt varautumistoimet edustavat sita tasoa, jota
hakemuksen kohteena olevien kemikaalien varastoinnilta voidaan
kemikaaliturvallisuussaaddsten perusteella edellyttaa.

Johtopaatokset turvallisuusselvityksesta
Toiminnanharjoittaja on toimittanut lupahakemuksen yhteydessa
turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvityksen perusteella
toiminnanharjoittajalla on kaytdssa johtamisjarjestelma
suuronnettomuusvaarojen tunnistamiseksi, ehkaisemiseksi ja hallitsemiseksi.
Toiminnanharjoittajan tulee taydentaa turvallisuusselvitysta seuraavilta osin:
turvallisuusselvityksen kohdassa 5 listatut varastoitavien tuotteiden
maarat tulee korjata vastaamaan lupahakemuksessa esitettyja
maksimimaaria.
turvallisuusselvityksessa tulee esittaa varaston
kemikaaliturvallisuuden seurantaan kaytettavat keinot ja mittarit.

turvallisuusselvitykseen tulee lisata yhteenvetotaulukko, johon on
koottu tunnistetut onnettomuusskenaariot vaikutusalueineen.
turvallisuusselvitykseen tulee lisata toiminnasta laadittava
turvallisuustiedote, jossa kerrotaan onnettomuuksien vaikutusalueella
oleville toimijoille kohteen vaaroista ja niihin varautumisesta.
Toimintaperiaatteista vastaava henkilo on aluejohtaja. Kaytonvalvoja on jo
nimetty. Turvallisuusselvityksessa ei ole kuvattu yhteistoimintaa alueen
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muiden toimijoiden kanssa onnettomuuksiin varautumisessa tai

harjoittelussa.
Muilta osin turvallisuusselvityksesta saatujen tietojen perusteella menettelyt
ovat riittavat kattaen asetuksen 685/2015 vaatimukset
turvallisuusjohtamisjarjestelman sisallosta. Tukes tulee
maaraaikaistarkastuksillaan valvomaan jarjestelman toimimista ja

kehittamista.
Tukes seuraa laitoksen teknisten jarjestelmien asianmukaisuutta ja niiden
toimivuutta maaraaikaistarkastuksillaan. Toiminnanharjoittajan tulee
huolehtia siita, etta pelastuslaitoksella on kaytettavissaan ajantasainen
turvallisuusselvitys ja sisainen pelastussuunnitelma.

Turvallisuusselvitys tulee tarkistaa ja toimittaa Tukesille seuraavan kerran
17.12.2026 mennessa, el lei sita ole tata aiemmin tarpeen paivittaa jostakin
muusta, asetuksen 685/2015 16 §:ssa mainitusta syysta.

Johtopaatokset sisaisesta pelastussuunnitelmasta
Tukes esittaa laitoksen sisaisen pelastussuunnitelman johtopaatokset osana
lupapaatdsta VNa 685/2015 17 § mukaisesti. Ennen johtopaatosten antamista
Tukes on pyytanyt asiasta lausuntoa Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Toiminnanharjoittajan laatima sisainen pelastussuunnitelma koostuu
varsinaisesta suunnitelmasta seka sen liitetiedostoista. Tukes toteaa sisaisen
pelastussuunnitelman johtopaatdksina seuraavaa:
pelastussuunnitelman osion 8 yhteenveto riskinarvioinnin tuloksista
on esitetty liian yleisella tasolla. Yhteenvedossa tulee esittaa
olennaisimmat onnettomuusriskit ja niihin varautuminen. Liitteita
voidaan kayttaa taydentamaan annettuja tietoja, mutta taildinkin
tekstiosuudessa tulee vahintaankin viitata liitteista Idytyviin tietoihin.
pelastussuunnitelmassa tulee tarkemmin esittaa kaytanndn
menettelyt ja henkildiden tydnjako sammutusjatevesien

keruutilanteessa
pelastussuunnitelman harjoitus-ja koulutussuunnitelmaan tulee lisata
sammutusjatevesien leviamisen torjuntaan liittyva harjoittelu.

Muilta osin Tukes katsoo, etta sisainen pelastussuunnitelma tayttaa VNa
685/2015 17 § ja liitteen V vaatimukset.
Voimassaolo

Tama paatos on voimassa toistaiseksi.
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Paatoksesta veloitettava maksu

Paatdsmaksu 3090 €. Paatdsmaksuun lisataan kuulemis-, ilmoitus-ja
kasittelykulut. Valtion talous-ja henkildstdhallinnan palvelukeskus lahettaa
laskun hakijalle. (Tyd-ja elinkeinoministeridn asetus Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018))

Saadokset, Joihin paatos perustuu
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta

(390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin

valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja

varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
Lisatietoja

ylitarkastaja Henna Kahilaniemi, henna.kahilaniemi(5)tukes.fi, puh. 029 5052
790

Allekirjoitus

Taman paatoksen on ratkaissut johtaja Kirsi Leva ylitarkastaja Henna
Kahilaniemen esittelysta.

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien henkilollisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa erilliselta allekirjoitussivulta
allekirjoitusta klikkaamalla. Asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkoisesti. Jos
asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei ole enaa kelvollinen.
Sahkdinen asiakirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta
voi varmistaa paperitulosteesta. Alkuperaisen sahkdisen asiakirjan voi
tarvittaessa pyytaa Tukesin kirjaamosta

Liitteet

Valitusosoitus

Hakemuksen kasittely

Tukes vastaanotti M. Rauanheimo Oy/Ab:n lupahakemuksen 11.10.2021 ja
kasitteli sen VNa 856/2012 8 § mukaisena lupahakemuksena.
Toiminnanharjoittaja on toimittanut pyynndsta taydennyksia hakemukseen
14.10.2021 seka 12.11.2021.

Hakemus on kuulutettu 22.10.2021 - 22.11.2021. Hakemuksesta ei jatetty
muistutuksia tai mielipiteita.
Tukes pyysi hakemuksesta lausuntoa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta,
Kymenlaakson pelastuslaitokselta, Etela-Suomen aluehallintovirastolta,
Kotkan kaupungilta seka HaminaKotka Satama OyJta. Kotkan kaupungin
lausunto saapui 15.11.2021 ja siina todettiin, ettei kaupungilla ole
huomautettavaa asiasta. ELY-keskuksen lausunto saapui 25.11.2021 ja siina ei
esitetty hakemukseen taydennystarpeita. Pelastuslaitoksen lausunto saapui
30.11.2021 ja siina otettiin kantaa erityisesti paloilmoittimeen ja
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sammutusjarjestelmaan liittyviin asioihin. HaminaKotka Satama Oy:n lausunto
saapui 1.12.2021 ja siina tehtiin huomioita sammutusjatevesien hallintaan ja
dokumenttien paivitystarpeeseen liittyen.

Tukes on huomioinut paatoksessaan lausunnoissa esitetyt asiat toimivaltansa
puitteissa.

Paatoksesta tiedottaminen
Kaakkois-Suomen ELY, Ymparistd ja luonnonvarat
Etela-Suomen AVI, Tydsuojelu
Kymenlaakson pelastuslaitos
Kotkan kaupunki
HaminaKotka Satama Oy

VALITUSOSOITUS
MITEN VALITUS TEHDAAN
Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitaa olla seuraavat asiat ja asiakirjat:
hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus mainittu sivun
alaosassa)
paatds, johon haetaan muutosta, liitteineen alkuperaisena tai jaljenndksena
muutokset, joita valittaja paatdkseen vaatii, ja niiden perustelut
valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
valitusosoitus.

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Taildin on ilmoitettava lisaksi
laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
allekirjoitettava valituskirjelma.

MINKAAJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN
Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipaivaa seuraavasta paivasta.
Tiedoksisaantipaiva lasketaan seuraavasti:

Jos paatds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee
todistuksesta. Saantitodistus liitetaan valitusasiakirjoihin.
Jos paatds on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7)
paivan kuluessa postituspaivasta, jollei muuta ilmene.
Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7.) paivana
paatdksen nahtavilla oloa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessa.
Jos paatds on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle
henkildlle kuin paatdksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan paatdksen saajan saaneen

paatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta paivasta.
MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE
Valituksen vol toimittaa hallinto-oikeudelle henkildkohtaisesti, postitse maksettuna postilahetyksena
taikka asiamiesta tai lahettia kayttaen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen
voi tehda myds hallinto-ja erityistuomioistuinten sahkdisessa asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Postittaminen tapahtuu lahettajan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana
ennen 30 paivan valitusajan paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

OIKEUDENKAYNTIMAKSU

Valittajalta peritaan hallinto-oikeudessa oikeudenkayntimaksu 260 €. Oikeudenkayntimaksua ei perita, jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa paatdsta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen saadetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei perita.

MINNE VALITETAAN

Muutosta haetaan alia mainitusta (x) hallinto-oikeudesta:
[x]

Ita-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (kayntiosoite Minna Canthin katu 64), 70101 Kuo
pio

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Denna handling har upprättats och undertecknats elektroniskt.
This document has been digitally prepared and signed.

Johtaja Kirsi Levä
17.12.2021
Affecto.DigitalSigner.SignaturePage

Ylitarkastaja Henna Kahilaniemi
17.12.2021
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