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TURVALLISUUSTIEDOTE 
Suuronnettomuuden varalta 

Turvallisuustiedote on Seveso -direktiivin mukainen tiedote alueille, joilla 

sijaitsee suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava tuotantolaitos.  

 

Tämä turvallisuustiedote koskee Vaasan Öljysataman varastoalueen ym-

päristöä. 

 

Lue tämä tiedote huolellisesti ja säilytä se paikassa, josta voit ottaa sen esille on-

nettomuuden sattuessa. Huolehdi myös, että läheisesi on tutustunut huolellisesti 

tiedotteeseen. 

POHJANMAAN PELASTUSLAITOS 

ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK 

JULKINEN TIEDOTE 
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Turvallisuustiedote 
 Mikä se on? 

Turvallisuustiedote on Seveso-direktiivin mukai-

nen tiedote alueille, joilla sijaitsee suuronnetto-

muuden vaaraa aiheuttava tuotantolaitos.  

Pelastuslaitoksen ja kyseisten tuotantolaitosten 

tulee pelastuslain mukaan varautua suuronnetto-

muuksien ehkäisyyn ja niiden aikaiseen toimin-

taan. Tiedote on laadittu kertomaan näistä toi-

menpiteistä.   

Tuotantolaitosten läheisyydessä olevilla alueilla 

tulee olla asianmukaista tietoa alueella olevista 

toiminnanharjoittajista ja mahdollisuus varautua 

onnettomuuden aiheuttamiin vaikutuksiin.  

 

Seveso –direktiivi 

Seveso-direktiivi edellyttää, että suuronnetto-

muuden vaaraa aiheuttavien tuotantolaitosten 

tulee laatia turvallisuusselvitys, joka toimitetaan 

Turvatekniikan keskukselle. Tukes toimittaa sel-

vitykset pelastuslaitokselle lausuntoa varten.   

Kaikki tiedotteessa mainitut yritykset ovat toimit-

taneet pelastuslaitokselle myös pelastuslain mu-

kaiset sisäiset pelastussuunnitelmat.  

 

Ulkoinen pelastussuunnitelma 

Pohjanmaan pelastuslaitos on laatinut kohteista 

ulkoisen pelastussuunnitelman. Ulkoinen pelas-

tussuunnitelma on pelastuslaitoksen suunnitel-

ma tuotantolaitoksessa tapahtuvien suuronnetto-

muuksien torjumiseksi  ja vahinkojen minimoi-

miseksi. Suunnitelma on pelastuslaitoksen käy-

tännön johtamisohje onnettomuustilannetta 

varten.  

 

Alueella asuvat ja työskentelevät henkilöt 

Tiedotteesta selviää sijaitseeko asuntosi tai työ-

paikkasi onnettomuusvaikutusten piirissä.  Ky-

seisten henkilöiden tulee perehtyä tämän turvalli-

suustiedotteen sisältöön vaaratilanteiden varalta. 

Tiedote tulee säilyttää, jotta siihen voidaan pala-

ta onnettomuustilanteessa.  

SUURONNETTOMUUS 

Suuronnettomuus on esimerkiksi huomattava 

päästö, tulipalo, räjähdys tai muu onnettomuus, 

joka seuraa tuotantolaitoksen toiminnassa esiin-

tyvästä hallitsemattomasta tilanteesta.  

Suuronnettomuus aiheuttaa ihmisten terveyteen, 

ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa väli-

töntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa tuotanto-

laitoksen sisä- tai ulkopuolella. Suuronnettomuu-

dessa on yleensä mukana yksi tai useampia 

vaarallisia aineita.  
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Alueella toimivat laitokset 
  

Pohjanmaan pelastuslaitos 

Pohjanmaan pelastuslaitos on 12 kunnan muo-

dosta liikelaitos, jonka isäntäkaupunkina toimii 

Vaasan kaupunki. Pohjanmaan pelastuslaitos 

vastaa alueellaan  pelastustoiminnan palvelui-

den tuottamisesta sekä yhdessä Vaasan sairaan-

hoitopiirin kanssa ensihoitopalveluiden tuottami-

sesta.  

Turvallisuustiedotteessa mainittujen kohteiden 

ulkoiset pelastussuunnitelmat on nähtävissä 

Vaasan paloasemalla virka-aikana.  

 

Alueella sijaitsevat tuotantolaitokset 

Alueen suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat 

laitokset sijaitsevat Vaasan Vaskiluodossa. Tuo-

tantolaitosten muodostama vaara-alue on merkit-

ty karttaan.  

NEOT eli North European Oil Trade Oy harjoit-

taa öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa. Neot on 

suurten suomalaisten huoltamoketjujen polttoai-

nejakelija. Lisäksi usea suomalainen koti ja  

yritys lämpenee NEOTin toimittamalla polttoöljyl-

lä.  

Oy Teboil Ab maahantuo, markkinoi, myy ja jake-

lee öljy– ja energiatuotteita Suomessa. Yhtiö 

vastaa usean sadan liikepaikan huoltoaseman-, 

automaatti– ja ammattiliikenteen Dieselauto-

maattiverkostosta sekä kanta-asiakaskorteista. 

Suoramyyntiliiketoiminta vastaa polttoöljyjen ja 

dieselin yritys– ja tukkumyynnistä, lämmitysöljyn 

kuluttajamyynnistä sekä voiteluaineiden ja neste-

kaasun myynnistä.  

Kvarken ports on rajat ylittävä satamakonsepti, 

joka yhdistää Vaasan ja Uumajan satamat yhdek-

si yhtiöksi. Yhteistyö tähtää satamien aseman 

kehittämiseen Itämeren liikenteessä. Kvarken 

Ports on osakeyhtiö ja sen omistavat Umeå kom-

munföretag ja Vaasan kaupunki.  
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Tunnista kemikaalit ja riskit 
 Miten toimin onnettomuustilanteessa? 

Syttyvä 

 

 

Syöpävaarallinen, perimää 

vaurioittava, elinvaurioita aiheut-

tava, hengitystieherkistäjä 

 

 

(vesi)ympäristölle vaarallinen 

Hapettava 

 

 

Terveydelle haitallinen, iho-, 

silmä– tai hengitystieärsytys-

tä aiheuttava, ihoherkistäjä 

 

 

Räjähde 

Syövyttävä, vakavan 

silmävaurion aiheuttava 

 

 

 

Välittömästi myrkyllinen 

 

 

 

Paineenalainen kaasu 

33 

1203 

Räjähteet Kaasut Palavat nesteet Helposti  syttyvät 

kiinteät aineet 

Helposti itsestään 

syttyvät aineet 

Veden kanssa reagoides-

saan palavia kaasuja 

kehittävät aineet 

Hapettavat aineet Myrkylliset aineet Tartuntavaaralliset 

aineet 

Radioaktiiviset ai-

neet 

Hapettavat aineet Muut vaaralliset 

aineet ja esineet 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettävät VAK-lipukkeet 

Liikenneonnettomuuden sattuessa tilanteessa, jossa on mukana vaarallisia 

aineita kuljettava ajoneuvo 

 Pysäytä ajoneuvo kauas onnettomuusautosta (matka > 50 m) 

 Jos näet vuotoa tai tunnet poikkeavaa hajua, siirry kauemmaksi ja varoita 

muuta liikennettä ja pyri eristämään alue (matka > 200m) 

 Soita 112 ja vastaa hätäkeskuspäivystäjän kysymyksiin 

 Älä tupakoi onnettomuusalueella 

 Älä aja onnettomuusauton ohi ilman onnettomuusauton kuljettajan tai viran-

omaisen lupaa, sillä se voi aiheuttaa lisävaaran 

 Jos näet ”oranssikilvet” ilmoita numerot hätäkeskukseen, myös mahdolliset 

muut ajoneuvon tunnisteet (varoituslipukkeet, kuljetusliike, rekisterinumero) 

Oranssikilvet ker-

tovat aineen vaa-

ran tunnuksen ja 

aineen YK-nume-

ron 

Vaaralliset aineet merkitään vaarallisten aineiden kuljetuksissa VAK-lipukkein tai varastoitaessa REACH-

asetuksen merkeillä. Lisäksi aineita kuljetettaessa ne merkitään oranssikilvillä.  Merkit kertovat onnetto-

muustilanteessa pelastushenkilöstölle mikä aine on kyseessä ja mikä sen olennaisin vaara on.  
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AINE TUNNISTEET VAIKUTUKSET 

Moottoribensiini Neste: kellertävä, aromaatti-

nen ja eetterimäinen haju 

Erittäin helposti syttyvä. Myrkyllinen, aiheuttaa 

syöpäsairauden vaaraa. Ympäristölle vaarallis-

ta vesieliömyrkyllisyyden ja huonon hajoavuu-

den vuoksi.  

Dieselöljy Neste: kirkas tai kellertävä 

neste, jolla on mieto hiilivedyn 

haju 

Palva neste. Ärsyttää ihoa, haitallinen nieltynä. 

Myrkyllistä vesieliöille. Öljysumu syttyy kaikissa 

lämpötiloissa, haihtuva höyry muodostaa il-

Vaasan sataman alueella käsitellään lämmityspolt-

toöljyä, dieseliä ja bensiiniä, ja ne aiheuttavat suu-

relle yleisölle vaaraa palaessaan.  Palaessaan 

aineet muodostavat suuren määrän savua, joka voi 

aiheuttaa haittaa alueella oleskeleville ihmisille.   

Viranomainen voi määrätä ihmiset suojautumaan 

sisätiloihin tai vaaran ollessa suuri määrätä suoja-

väistön, joka tarkoittaa ihmisten siirtämistä pois 

vaara-alueelta.  

Palava polttoainesäiliö aiheuttaa myös muuta hait-

taa. Öljyvuodot sekä sammutusjätevesi saastutta-

vat ympäristöä niin maalla kuin vedessä. Onnetto-

muuden sattuessa myös tie– ja vesiliikennettä 

rajoitetaan onnettomuusalueella. Sammutustoi-

menpiteiden seurauksena suuri vedenkäyttö saat-

taa värjätä juomaveden ruskeaksi.  

Onnettomuustilanteen sattuessa ihmisten tulee 

kuunnella viranomaisen ohjeita ja määräyksiä. 

Yleiset ohjeet on nähtävissä  tämän oppaan viimei-

sellä sivulla.  

Alla olevassa taulukossa on nähtävissä alueella 

käsiteltävien kemikaalien tarkemmat ominaisuudet 

ja vaikutukset.  

Mitä riskejä Vaasan alueella on? 
 Mitä alueita turvallisuustiedote koskee?  
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Toimintaohjeet 
  suuronnettomuuden varalle 

Vaara ohi –merkki on yhtämit-

tainen tasainen äänimerkki, 

jonka kesto on yksi minuutti.  

 

 

Vaaratiedote 

Viranomainen voi antaa väes-

töä koskevan vaaratiedotteen, 

joka välitetään radiolla, televisi-

ossa tai liikkuvalla äänilaitteis-

tolla. Vaaratiedotteen kuultuasi 

noudata viranomaisen ohjeita.  

Yleinen vaaramerkki on yhden 

minuutin pituinen nouseva ja 

laskeva äänimerkki, jota toiste-

taan tositilanteessa useaan 

kertaan.  

 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa 

väestöä uhkaavaa välitöntä 

vaaraa.  Yleiseen vaaramerk-

kiin liittyy aina vaaratiedote, 

joka luetaan radiossa ja televi-

siossa. 

 

Kokeilumerkki on 7 sekunnin 

pituinen tasainen ääni, jonka 

alussa voi olla nouseva jakso ja 

lopussa laskeva jakso.  

Kokeilumerkki soitetaan Poh-

janmaan pelastuslaitoksen 

alueella joka kuukauden en-

simmäinen (arki) maanantai 

klo 12.00.  

Kokeilumerkki ei edellytä toi-

menpiteitä.  

Siirry sisälle. Pysy 

sisällä. 

Sulje ovet, ikkunat, 

tuuletusaukot ja 

ilmanvaihto.  

Avaa radio ja odota 

rauhallisesti ohjeita. 

Tomi annettujen ohjei-

den mukaisesti.  

Älä poistu alueelta 

ilman viranomaisen 

kehotusta ettet joudu 

vaaraan matkalla.  

Pyri rakennuksen 

yläkerroksiin, jos mah-

dollista.  

Ulkona ollessasi pyri 

korkeimpaan maas-

tonkohtaan.   

Käytä puhelinta vain 

silloin, kun olet itse 

avun tarpeessa. 

YLEINEN  

HÄTÄNUMERO 

112 
Toimintaohjeet löytyvät myös YLE Teksti-TV:n sivulta 868, puhelinluettelon alkulehdillä ja 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Lisätietoja saat myös Säteilyturvakeskuk-

sen internetsivuilta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi 

Turvallisuustiedote julkaistaan viiden vuoden välein. Tiedote nähtävissä myös osoitteessa 

www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi. 


