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Asia

Tutkijaryhman nimittaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes nimittaa ylitarkastaja Timo Talvitien
(tutkintaryhman puheenjohtaja) ja ylitarkastaja Aatu Isotalon tutkimaan
Jarvenpaassa 19.9.2022 sattunutta vaarallisten jatekemikaalien kasittelyyn
liittyvaa onnettomuutta.

Yrityksessa oltiin kasittelemassa sekahappojatetta tarkoituksena neutraloida
sita kalsiumhydroksidin vesiliuoksella (kaikkimaidolla). Viela osittain
tuntemattomasta syysta happojatetta ei pumpattukaan kaikkimaitoa
sisaltaneeseen reaktoriin vaan toiseen reaktoriin, jossa oli aikaisemmista
neutralointireaktioista jaanytta suolasakkaa. Happo alkoi reagoida sakan
kanssa aiheuttaen myrkyllisen hdyrypilven muodostumisen. Hdyrya paasi ulos
reaktorista tuotantotilaan avonaisen naytteenottoyhteen kautta. Tydntekijat
altistuivat kemikaalihdyrylle mennessaan tarkistamaan tilannetta. Taman
jalkeen pelastuslaitos halytettiin paikalle. Onnettomuudessa loukkaantui kaksi
tydntekijaa.

Tutkinnan tavoitteena on selvittaa:
- tapahtumien kuiku ja valittdmat onnettomuuteen vaikuttaneet tekijat
- onnettomuuteen liittyvien jatekemikaalien vastaanottoon, varastointiin ja
kasittelyyn liittyvien vaarojen tunnistaminen, ohjeistus seka tydntekijdiden
perehdytysja koulutus
- jatekemikaalien merkinnat ja varastointi tehdasalueella
- jatekemikaalien kasittelyprosessit, laitteistojen toimivuus ja kunnossapito
- kemikaalionnettomuuksiin varautuminen, ohjeistus ja harjoittelu
- pelastustoimien toteuttaminen, vastuut ja ohjeistus
- lahialueen
tiedottaminen
mahdollisista
onnettomuuksista
ja
varautumisesta
- saaddsvaatimusten noudattaminen
- muut mahdolliset onnettomuuteen vaikuttaneet seikat
Tutkinnan tavoitteena on lisaksi selvittaa laajemmin tehdasalueella olevien
happojatteiden alkuperaa, lahettavien organisaatioiden menettelyja,
merkintakaytantdja ja vastuita. Lisaksi selvitetaan jatekemikaalien toimittajien
toimintatapoja sen varmistamiseksi, etta vastaanottavalla organisaatiolla on
riittava henkildstd, resurssit, toimintatavat ja tarvittavat luvat jatekemikaalien
vastaanottamiseen, varastointiin, kasittelyyn tai edelleen havittamiseen.
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Lisaksi tutkinnassa selvitetaan ja arvioidaan Tukesin valvontatoimien
vaikuttavuutta kohteessa seka yleisemmin valvonnan ja saaddsten
kehittamistarpeita vastaavien
onnettomuuksien
ehkaisemiseksi
seka
jatekemikaaleihin liittyvien turvallisuusriskien hallitsemiseksi.
Tutkinnassa tehdaan yhteistydta poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Tiedotusvalineiden yhteydenottoihin vastaa ja lisatietoja tutkinnasta antaa
teollisuusyksikdn johtaja Kirsi Leva.
Tutkijaryhma luovuttaa kirjallisen raportin tutkinnan tuloksista ja suosituksista
Turvallisuus-ja kemikaalivirastolle 30.1.2023 mennessa.
Tutkintaryhma
perusteella.
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allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan
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tarvittaessa pyytaa Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi

Kierto Ymparistdpalvelut Oy
Etela-Suomen AVI

Uudenmaan ELY
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Onnettomuustutkintakeskus

Jakelu

Kati Hietamaki, TP-ryhman ryhmapaallikkd

Sanna Pietikainen, ylitarkastaja

Tuuli Tulonen, ylitarkastaja
Anu von Lode, viestintajohtaja

Timo Talvitie, ylitarkastaja
Aatu Isomaki, ylitarkastaja

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

Pääjohtaja Kimmo Peltonen
22.9.2022
Affecto.DigitalSigner.SignaturePage

Johtaja Kirsi Levä
22.9.2022

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto
Säkerhets- och
kemikalieverket
Finnish Safety and
Chemicals Agency

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)

Tampere
Yliopistonkatu 38

Rovaniemi
Valtakatu 2

FI-00521 Helsinki

FI-33100 Tampere

FI-96100 Rovaniemi

Vaihde / Tel.
+358 29 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

