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1. Suunnitelmatiedot ja säädöstausta 
 

Tämä turvallisuustiedote on Pohjanmaan pelastuslaitoksen (pelastusviranomainen) ja Wibax Tank Oy:n 

(toiminnanharjoittaja) yhteistyössä laatima ulkoiseen pelastussuunnitelmaan (pelastuslaitoksen suunnitelma 

suuronnettomuuden varalle) liittyvä tiedote, joka sisältää tiedot Wibax Tank Oy Kaskisten 

suuronnettomuusvaaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeista 

suuronnettomuustilanteessa. Turvallisuustiedote on nähtävillä Pohjanmaan pelastuslaitoksen Internet-sivuilla 

www.rppela.fi. Wibax Tank Oy Kaskisten ulkoinen pelastussuunnitelma ja turvallisuustiedote päivitetään 

säännöllisesti. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastustoiminnan johtamista tukeva asiakirja, jonka tarkoituksena on varmistaa 

mahdollisimman tehokas pelastustoiminta suuronnettomuustilanteessa. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma perustuu pelastuslain (379/2011) 48 §:ään sekä ulkoisista pelastussuunnitelmista 

annettuun sisäministeriön asetukseen (1286/2019). Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisessa on huomioitu Wibax 

Tank Oy:n Kaskisiin laatimat turvallisuusselvitys (siitä annettuine lausuntoineen) ja sisäinen pelastussuunnitelma. 

 

2. Yleistiedot alueesta 
 

Otsikko. Tiedot. 

Kohteen nimi. Wibax Tank Oy Kaskinen. 

Osoite ja yhteystiedot. Syväsatama, 64260 Kaskinen, koordinaatit WGS84 N 62° 21.099' E 021° 13.258'. 

Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja 

Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015) mukainen turvallisuusselvitysvelvollinen toiminnanharjoittaja: Wibax Tank Oy, 

Huolintakatu 5, 20200 Turku puh. 0207 119 700. 

Lisätietoja Wibax Tank Oy Kaskisten toiminnasta ja kemikaaleista antavat terminaalin 

päällikkö Mika Karlsson puh. 044 540 0053 ja HSEQ Manager Raija Säteri puh. 040 548 1440. 

Kohteen ja toiminnan lyhyt 

kuvaus. 

Yleistä 

Wibax Tank Oy käsittelee Kaskisten Syväsatamassa vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. 

Toiminta sisältää kemikaalien vastaanoton laivasta säiliöön, varastoinnin säiliövarastossa ja 

lastaamisen säiliöautoon. Toiminta tapahtuu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja 

pelastusviranomaisen valvonnassa. Toiminnalle on myönnetty tarvittavat luvat ja siitä on 

laadittu Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta (685/2015) mukainen turvallisuusselvitys, joka on toimitettu Tukes:lle. 

Turvallisuusselvitys on yleisön nähtävänä Wibax Tank Oy:n Kaskisten terminaalilla. 

Vaaralliset kemikaalit 

Kohdassa 3 olevassa taulukossa 2. on listattu ne kemikaalit, jotka voivat aiheuttaa vaaraa 

Syväsatamassa tai sen välittömässä läheisyydessä liikkuville henkilöille. Lisäksi toimipisteessä 

käsitellään muita luokiteltuja kemikaaleja, jotka eivät aiheuta suuronnettomuusvaaraa. 

Kemikaaliluettelo on yleisön nähtävänä Wibax Tank Oy:n Kaskisten terminaalilla. 

Vaaratilanteiden tunnistaminen 

http://www.rppela.fi/
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Toimintaan liittyvien vaaratilanteiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on suoritettu 

yksityiskohtaiset riskien arvioinnit. Suuronnettomuus/sen vaara voi aiheutua vetyperoksidia 

sisältävän säiliön vuodosta tai varastoitavan vetyperoksidin kuumentuessa. Näissä 

tapauksissa vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja hapeksi. Syntynyt happi voi muodostaa pilven, ja 

kipinä voi sytyttää humahduspalon. Välitön eristys kaikissa vuototilanteissa on 50 metriä 

mutta pelastuslaitos varautuu suuremman alueen eristämiseen. Käytännössä tämä 

tarkoittaa varastoalueen, sitä ympäröivien liikenneväylien sekä satama-alueen eristämistä. 

Onnettomuuksiin varautuminen 

Toiminnan turvallisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti sisäisillä tarkastuksilla ja 

terminaalikierroksilla. Toimintaan liittyviä riskejä ehkäistään automaatiolla, ennakoivalla 

huollolla ja kunnossapidolla sekä turvallisten työtapojen noudattamisella. Koulutuksella ja 

perehdytyksellä varmistetaan henkilöstön riittävä tuntemus käsiteltävistä kemikaaleista ja 

laitteistoista, toimintaohjeista sekä toiminnasta hätätilanteissa. Hätätilanteiden varalta 

harjoitellaan säännöllisesti sekä sisäisesti että yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Wibax Tank 

Oy Kaskisten sisäisessä pelastussuunnitelmassa on varauduttu kemikaalivuodoista tai 

vetyperoksidin hajoamisesta aiheutuviin vaaratilanteisiin. Terminaalilla toteutettujen 

teknisten ratkaisujen lisäksi vetyperoksidin hajoaminen estetään huolehtimalla alueen 

siisteydestä, jotta mikään orgaaninen aine ei pääse kosketuksiin vetyperoksidin kanssa. 

Toiminta onnettomuustilanteessa 

Onnettomuustilanteessa toiminnanharjoittaja käynnistää toiminnan sisäisten ohjeidensa 

mukaisesti. Pelastusviranomainen vastaa pelastustoiminnasta ja on yhteydessä muihin 

tarvittaviin organisaatioihin. Pelastusviranomainen varoittaa ja ohjeistaa yleisöä, mikäli 

tilanteesta aiheutuu suuronnettomuus/sen vaara. Suuronnettomuudesta/sen vaarasta 

annetaan yleinen vaaramerkki ja/tai vaaratiedote. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma 

Pohjanmaan pelastuslaitos on laatinut Wibax Tank Oy:n Kaskisten terminaalille pelastuslain 

(379/2011) 48 §:n edellyttämän ulkoisen pelastussuunnitelman. Tämä ulkoiseen 

pelastussuunnitelmaan liittyvä turvallisuustiedote on jatkuvasti saatavilla Pohjanmaan 

pelastuslaitoksella ja sen verkkosivuilla www.rppela.fi. 

Taulukko 1. 

 

http://www.rppela.fi/
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Kuva 1. Näkymä Wibax Tank Oy Kaskisista kohti etelää. Kuva: Pohjanmaan pelastuslaitos 

 

Kuva 2. Näkymä Wibax Tank Oy Kaskisista kohti pohjoista ja luodetta. Kuva: Pohjanmaan pelastuslaitos 
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Kuva 3. Näkymä Wibax Tank Oy Kaskisista kohti koillista. Kuva: Pohjanmaan pelastuslaitos 

 

3. Onnettomuusvaarojen kuvaus 
 

Suuronnettomuus = huomattava päästö, tulipalo, räjähdys, tai muu ilmiö, joka seuraa ydinlaitoksen, 

tuotantolaitoksen, kaivannaisjätteen jätealueen, ratapihan tai satama-alueen toiminnassa esiintyvästä tilanteesta ja 

joka voi aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin 

ilmenevää vaaraa ja jossa on mukana yksi tai useampi vaarallisia aineita taikka kaivannaisjätettä. 

Suuronnettomuuden kannalta oleellinen aine Wibax Tank Oy Kaskisten alueella on vetyperoksidi, johon perustuu 

myös pelastusviranomaisen velvollisuus laatia ulkoinen pelastussuunnitelma. Wibax Tank Oy Kaskisten 

turvallisuusselvityksen mukaiset aineet ja suuronnettomuusvaarat on kuvattu alla olevassa taulukossa 2. 

 

Aine. Onnettomuusskenaario. Onnettomuusskenaariosta 

aiheutuvat vaarat. 

Vaikutusalue. 

Suojautumistoimenpiteet. 

1. Vetyperoksidi H²O², 

varastosäiliössä 60 % ja 

säiliöautossa 50 %, 

väritön ja hajuton neste, 

CAS 7722-84-1. 

Vetyperoksidin hajoaminen; 

- aineen siirtämisen tai 

säiliövarastoinnin yhteydessä 

tapahtuva vuoto tai tulipalo, 

joka nostaa vetyperoksidin 

lämpötilaa, 

- satama-alueelle leviävän 

tulipalon seurauksena 

tapahtuva tilanne, joka 

nostaa vetyperoksidin 

lämpötilaa. 

Vetyperoksidi; 

- aiheuttaa tulipalo- tai 

räjähdysvaaran; 

voimakkaasti hapettava, 

- on haitallista 

hengitettynä ja nieltynä, 

- on voimakkaasti ihoa 

syövyttävää ja silmiä 

vaurioittavaa, 

- on myrkyllistä vesieliöille, 

Toiminnanharjoittaja ja 

pelastusviranomainen arvioivat, että 

mahdollisesti tapahtuva 

onnettomuus jää vaikutuksiltaan 

paikalliseksi ja rajatulle alueelle. 

Välitön eristys 

onnettomuuskohdasta kaikkiin 

suuntiin on 50 metriä mutta 

pelastuslaitos varautuu suuremman 

alueen eristämiseen, kuva 4. 
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- voimassa olevien 

kriteerien perusteella 

vetyperoksidia ei luokitella 

ympäristölle vaaralliseksi. 

Poistutaan vaaralliselta alueelta, 

suojaudutaan sisälle, 

pysäytetään/kielletään kaikki 

liikenne onnettomuuskohteen 

lähellä. 

2. Natriumhydroksidi 

(lipeä) NaOH, 50 %, 

väritön ja hajuton neste, 

CAS 1310-73-2. 

Aineen siirtämisen tai 

säiliövarastoinnin yhteydessä 

tapahtuva vuoto tai tulipalo 

tai satama-alueelle leviävän 

tulipalon seurauksena 

tapahtuva tilanne, joka 

nostaa natriumhydroksidin 

lämpötilaa. 

Natriumhydroksidi; 

- se ja sen vesiliuokset 

eivät ole syttyviä eivätkä 

ylläpidä palamista 

(kuitenkin 

natriumhydroksidin 

reaktiossa tiettyjen 

materiaalien kanssa voi 

vapautua riittävästi lämpöä 

sytyttämään palavia 

materiaaleja, 

natriumhydroksidin 

reaktiossa metallien kanssa 

voi kehittyä syttyvää 

vetykaasua), 

- on voimakkaasti ihoa 

syövyttävää ja silmiä 

vaurioittavaa, 

- on haitallista vesieliöille, 

- voimassa olevien 

kriteerien perusteella 

natriumhydroksidia ei 

luokitella ympäristölle 

vaaralliseksi. 

Toiminnanharjoittaja ja 

pelastusviranomainen arvioivat, että 

mahdollisesti tapahtuva 

onnettomuus jää vaikutuksiltaan 

paikalliseksi ja rajatulle alueelle. 

Välitön eristys 

onnettomuuskohdasta kaikkiin 

suuntiin on 50 metriä mutta 

pelastuslaitos varautuu suuremman 

alueen eristämiseen, kuva 4. 

 

Poistutaan vaaralliselta alueelta, 

suojaudutaan sisälle, 

pysäytetään/kielletään kaikki 

liikenne onnettomuuskohteen 

lähellä. 

Taulukko 2. 
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Kuva 4. Wibax Tank Oy Kaskisten satama-alueella sekä 50 metrin ja 300 metrin eristysrajat oletetusta 

onnettomuuskohteesta. Kuva: Pohjanmaan pelastuslaitos 

 

4. Pelastustoiminta 
 

Pelastustoiminta koostuu kiireellisistä tehtävistä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja 

ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää 

onnettomuuden seurauksia (Pelastuslaki 379/2011 2 §). 

 

4.1 Viranomaistoiminta ja kohteen pelastusorganisaatio 

 

Ulkoinen pelastussuunnitelma sisältää toimintasuunnitelmat kohteessa tapahtuvan suuronnettomuuden varalle. 

Toimintasuunnitelmissa on määritelty suuronnettomuustilanteen vaatimat resurssit, keskeiset tehtävät sekä 

suunniteltujen resurssien mukaiset organisaatio- ja viestiliikennekaaviot. Todelliset resurssit ja tehtävät määräytyvät 

aina onnettomuuskohtaisesti. 

Pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten/organisaatioiden suuntaa antava tehtäväjako Wibax Tank Oy Kaskisten 

suuronnettomuudessa on kuvattu alla olevassa taulukossa 3. 

 

Viranomainen/organisaatio. Tehtävät. 

Pelastuslaitos. Onnettomuustilanteen yleisjohtaminen, väestön varoittaminen ja 

suojaväistö-/evakuointitoimenpiteiden johtaminen, 

pelastustoiminta ja vaara-alueen eristäminen, 

onnettomuustutkinnan avustaminen. 

Ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelun johtaminen, loukkaantuneiden ensihoito ja 

kuljetus. 

Poliisi. Eristäminen vaara-alueen ulkopuolella maalla, liikenteenohjaus, 

ihmisten varoittaminen, suojaväistö-/evakuointitoimenpiteet, 

yleinen järjestys ja turvallisuus, tutkinta. 

Wibax Tank Oy:n asiantuntija- ja pelastushenkilöstö. Aloittaa pelastustoimet, joihin se omatoimisesti kykenee, 

pelastustoimien tukeminen sekä opastaminen, 

asiantuntijatoiminta. 

Oy Kaskisten satama ja Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficom. 

Toiminta kohdistuen satama-alueeseen ja laivoihin. 

Kunnat. Kuntien valmiussuunnittelun mukaiset organisaatiot, varautuminen 

tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Suomen 

ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos. 

Asiantuntija-apu, ympäristövahinkojen ja – riskien arviointi sekä 

ennakointi, öljyntorjunta-apu, säätiedot. 

Fintraffic, Rautatieliikenteenohjaus. Toiminta kohdistuen rautatieliikenteeseen. 

Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Tulli. Muiden viranomaisten tukeminen, johon kuuluu 

pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi 
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pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja 

asiantuntijapalveluja. 

Onnettomuustutkintakeskus. Onnettomuuden tutkinta. 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Onnettomuusilmoitusten vastaanottaminen. 

Sisäministeriö ja Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto. 

Tiedottavat valtion johtoa onnettomuuksista. 

Taulukko 3. 

 

4.2 Väestön varoittaminen 

 

Pelastustoiminnan johtaja (pelastusviranomainen) vastaa väestön varoittamisesta sekä onnettomuustilanteeseen 

liittyvästä tiedottamisesta. Tilanteen edellyttäessä väestön varoittamista annetaan yleinen vaaramerkki ja/tai 

laaditaan vaaratiedote. Vaaratiedotteessa väestöä kehotetaan poistumaan vaaralliselta alueelta sekä annetaan 

ohjeet sisälle suojautumisesta tai suojaväistöstä (nopea siirtyminen pois vaara-alueelta)/evakuoinnista. Vaaratiedote 

julkaistaan paikallisessa mediassa molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Väestöhälyttimet 

Vaara-alueelle ja sen läheisyyteen on sijoitettu väestöhälyttimiä, joilla voidaan antaa yleinen vaaramerkki alueelle. 

Väestöhälyttimet on sijoitettu Kaskisiin, Kristiinankaupunkiin ja Närpiöön. Pohjanmaan pelastuslaitoksella on myös 

kolme liikuteltavaa väestöhälytintä. 

Yleinen vaaramerkki 

 

 yhden minuutin pituinen äänimerkki, joka nousee (pituus 7 sekuntia) ja laskee (pituus 7 sekuntia) tai 

 viranomaisen antama kuulutus. 

Vaara ohi – merkki 

 

 vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se ilmoittaa, että uhka tai vaara on 

ohi. 

Kokeilumerkki 

 

 kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen äänimerkki, joka testataan joka kuukauden ensimmäisenä 

arkimaanantaina klo 12.00. 

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin 
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1. Siirry sisälle. Pysy sisällä. 

2. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto. 

3. Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. 

4. Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu. 

5. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joudu vaaraan matkalla. 

 

4.3 Suojautumistoimenpiteet 

 

Ennen pelastuslaitoksen saapumista kohteeseen, vaara-alueen suojautumistoimenpiteet toteutetaan 

toiminnanharjoittajan sisäisten ohjeiden mukaisesti. Pelastustoiminnan johtaja päättää sisälle suojautumisesta tai 

mahdollisesta suojaväistöstä/evakuoinnista. Vetyperoksidin hajotessa muodostuu vettä ja happea. Happipilvi voi 

karata Wibax Tank Oy Kaskisten varastolta ja se voi aiheuttaa syttymän, jos se saa kipinän. Tämän vuoksi 

hätätapauksessa kaikki liikenne on pysäytettävä ja kiellettävä onnettomuuspaikan lähellä. 

Ensisijaiset toimenpiteet Wibax Tank Oy Kaskisten onnettomuustilanteessa ovat poistuminen vaaralliselta alueelta, 

suojautuminen sisälle sekä kaiken liikenteen pysäyttäminen ja kieltäminen onnettomuuspaikan lähellä. Tarvittaessa 

pelastustoiminnan johtajan käskystä toteutetaan suojaväistö/evakuointi. 

Suojautumistoimenpiteiden ohjeistaminen voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti: 

 kohteessa/onnettomuuspaikan lähialueilla väestöä varoitetaan aluksi suullisesti, 

 väestön varoittamiseen ja ohjeistamiseen voidaan käyttää ajoneuvojen ulkokaiuttimia tai Pohjanmaan 

pelastuslaitoksen liikuteltavia väestöhälyttimiä, 

 julkaistaan vaaratiedote, jossa määrätään sisälle suojautuminen tai ohjeistetaan suojaväistö/evakuointi 

(avaa radio), 

 annetaan yleinen vaaramerkki Kaskisiin, 

 suojautumistoimenpiteiden ohjeita voidaan täydentää tiedotteilla paikallisradiossa sekä Pohjanmaan 

pelastuslaitoksen verkkosivuilla www.rppela.fi, 

 evakuoitaville järjestetään tilapäinen sijoituspaikka sekä kuljetukset sijoituspaikkaan, 

 sijoituspaikkana toimii turvallisessa paikassa sijaitseva riittävän suuri tila, esimerkiksi 

koulurakennus/liikuntatila, jonne järjestetään tilanteen kesto huomioiden tarvittava huolto. 

 

Lisätietoa täällä https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/hatatilanne/vaaramerkki. 

http://www.rppela.fi/
https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/hatatilanne/vaaramerkki

