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The objective of this final project was to develop an external emergency plan for the 

marshalling yards handling dangerous goods which are obligated to draw up safety 

reports. An external emergency plan is a document for preventing major accidents. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäyteyöni avulla on tarkoitus laatia ulkoinen pelastussuunnitelma Kouvolan VAK-

ratapihalle. VAK-ratapihalla tarkoitetaan pelastuslain 379/2011 48§:n mukaista turvalli-

suusselvitysvelvollista järjestelyratapihaa. Laadin Kymenlaakson pelastuslaitoksen 

käyttöön käytännönläheisen ja toimintaa ohjaavan asiakirjan VAK-ratapihan suuronnet-

tomuuksien varalle. Opinnäytetyöni on luonteeltaan toiminnallinen. 

Työni on ajankohtainen, koska uusi pelastuslaki määräsi vuonna 2011 ulkoiset pelastus-

suunnitelmat koskemaan uusia kohteita, joista yksi oli turvallisuusselvitysvelvolliset 

VAK-ratapihat. Tämä on osa pyrkimyksiä parantaa varautumista onnettomuuksiin suur-

onnettomuusvaaraa aiheuttavilla alueilla. Työni alkaessa syyskuussa vuonna 2012 yh-

dellekään maamme 13:sta VAK-ratapihasta ei ollut valmistunut ulkoista pelastussuunni-

telmaa. 

VAK-ratapihat aiheuttavat merkittävän suuronnettomuusvaaran niitä ympäröiville alu-

eille. Perinteisesti VAK-ratapihat ovat sijoittuneet kaupunkien keskustoihin. Niiden 

alueella kuljetetaan merkittäviä määriä vaarallisia aineita. Kouvola on poikkeuksellinen 

raideliikenteen solmukohta. Sen kautta kulkee noin 90 prosenttia maamme vaarallisten 

aineiden raidekuljetuksista. 

Tavoitteena työssäni on selvittää VAK-ratapihojen ja Seveso-laitosten ulkoisten pelas-

tussuunnitelmien erot ja erityispiirteet. Tavoitteena on myös kuvata ulkoisen pelastus-

suunnitelman laadintaprosessia Kouvolan VAK-ratapihalle. Liitteeksi tulee selvityksen 

avulla tehty ulkoinen pelastussuunnitelma Kouvolan VAK-ratapihalle.  

Selvitän opinnäytetyöni tutkimusosassa VAK-ratapihan ja Seveso-laitoksen ulkoisten 

pelastussuunnitelmien eroja. Selvitys on tarpeellinen, koska kohteet poikkeavat toimin-

naltaan suuresti toisistaan. Seveso-laitoksella tarkoitetaan tässä työssä pelastuslain 

379/2011 48§:n mukaista tuotantolaitosta, josta toiminnanharjoittajan on laadittava tur-

vallisuusselvitys. Ulkoisten pelastussuunnitelmien kohdalla tällaista selvitystä ei ole 

tehty, koska VAK-ratapihojen ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat vasta uuden pelastus-

lain myötä tulleet ajankohtaisiksi. Selvitys toteutetaan case-tyyppisenä vertailuna ja sillä 

pyritään löytämään keskeisimmät erot ja erityispiirteet ulkoisissa pelastussuunnitelmis-
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sa. Selvitystä on myös täydennetty henkilöhaastatteluilla. Selvitys toimii pohjatyönä 

omalle ulkoisen pelastussuunnitelman laadintatyölleni. Tarkoituksena on myös auttaa 

muita ulkoisten pelastussuunnitelmien laatijoita ottamaan huomioon eri alueiden eri-

tyispiirteet suunnitelmissaan ja laadintaprosessissa. 

Kuvaan työssäni VAK-ratapihan ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaprosessia. Työ 

on tehty käyttäen apuna sisäasiainministeriön ohjetta Ulkoisen pelastussuunnitelman 

laadinta 18/2012 ja sen sisältämää suunnitelmapohjaa. Opinnäytetyössäni on kuvattu 

ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisprosessiin liittyviä asioita. Olen kuvannut Kou-

volan VAK-ratapihalla pidetyn suuronnettomuusharjoituksen suunnittelun kulkua ja 

ratapihalla tapahtunutta turvallisuustason kehittämistä työn aikana. 

Opinnäytetyössäni kuvataan aluksi Kouvolan ratapihan lähtötilanne turvallisuuden osal-

ta ja kerrotaan määräyksistä ja ohjeista, jotka liittyvät ulkoisen pelastussuunnitelman 

laadintaan. Myös taustatiedot kohdealueesta ja pelastuslaitoksesta kuvataan. Esittelen 

työssä, kuinka teen työni ja mitä vaiheita siihen liittyy. Esittelen vertailun VAK-

ratapihojen ja Seveso-laitosten välillä. Esittelen työni tulokset ja lopuksi pohdin omaa 

työtäni, sen merkitystä, tavoitteiden täyttymistä ja työn tekemistä. Työn aikana valmis-

tunut ulkoinen pelastussuunnitelma on liitteessä 6. 

Työssäni käsitellään VAK-ratapihan turvallisuutta ulkoisen pelastussuunnitelman ja sen 

laadintaan liittyvän prosessin näkökulmasta. Työ on laadittu pelastuslaitoksen näkökul-

masta tapahtuvaan turvallisuuden kehittämiseen. Yleistä raideliikenteen- ja rautatiever-

koston turvallisuutta ei työssä käsitellä. Seveso-laitosten ja VAK-ratapihojen vertailun 

olen rajannut koskemaan ulkoisia pelastussuunnitelmia ja niiden laadintaan liittyviä 

asioita. 

 

 



   5 

2 LÄHTÖTILANNE 

Kouvolan ratapihalla ei ole ollut suuronnettomuuksia sen historiansa aikana. Pienempiä 

onnettomuuksia on sattunut useampia ja ne ovat liittyneet useimmiten vaarallisten ai-

neiden vaunujen tihkumisvuotoihin. (Hannukari 2011, 32.) Edellisen kerran Kouvolan 

ratapihalla kävi vaunun suistumisonnettomuus 28.6.2012, josta onnettomuustutkinta-

keskus on tehnyt tutkintaraportin R2012-02. 

Kouvolan ratapihasta on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. 

Turvallisuusselvitys ei ole ollut kuitenkaan lausuttavana pelastusviranomaisella. Liiken-

teen turvallisuusvirasto Trafi valvoo turvallisuusselvityksiä.  

Kouvolan ratapihalla on tehty vuosittaiset palotarkastukset, mutta kokonaisuutena rata-

pihaa ja suuronnettomuusvaaroja ei palotarkastuksilla ole käsitelty. Palotarkastuksilla 

on keskitytty alueella sijaitsevien kiinteistöjen paloturvallisuuteen.  

Alueella on vesiasemia vedensaannin turvaamiseksi. Vesiasemien tuotoksi on arvioitu 

6000 l/min. Vesiasemien vedentuottokapasiteettia ei ole testattu. (Kymenlaakson pelas-

tuslaitos 2006, 1). Kouvolan ratapihalla ei ole automaattisia sammutuslaitteistoja. Ky-

menlaakson pelastuslaitos on kehottanut ratapihatoimijoita asentamaan kiinteän sammu-

tusjärjestelmän alueelle. Liikennevirasto on teettänyt tästä selvityksen vuonna 2011. 

Selvityksen tiivistelmä on esitetty liitteessä 3. 

Kouvolan kaupunki on tilannut Gaia Consulting Oy:ltä suuronnettomuusriskien arvi-

oinnin koskien Kouvolan ratapihaa. Konsulttityö on valmistunut vuoden 2011 lopussa. 

Arviointi liittyy velvoitteeseen ottaa suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat alueet huomi-

oon kaavoituksessa. Arvioinnin tiivistelmä on esitetty liitteessä 4. 

Kouvolan ratapihalla ei ole aikaisemmin järjestetty VAK-ratapihaan liittyviä suuronnet-

tomuusharjoituksia. Pienempiä harjoituksia on järjestetty useita. Ratapihan henkilökun-

nan turvallisuuskoulutuksia on järjestetty epäsäännöllisesti muutaman vuoden välein. 
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3 ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN TAUSTAT JA OHJEET 

Tässä luvussa käydään läpi ulkoisen pelastussuunnitelman taustoja ja sitä varten laadit-

tua ohjeistusta. Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta on määrätty laki- ja asetustasolla. 

Ensimmäisen kerran lakitasolla ulkoisista pelastussuunnitelmista määrättiin vuoden 

1999 pelastustoimilaissa. VAK-ratapihoille ulkoinen pelastussuunnitelma on vaadittu 

vuodesta 2011 lähtien. Tässä luvussa selvitetään pääasialliset määräykset, mitkä koske-

vat ulkoista pelastussuunnitelmaa. Luvussa selvitetään myös ohjeistusta, mitä käytetään 

ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnassa.  

3.1 EU - Ulkoisten pelastussuunnitelmien alkulähde 

Seveso II – direktiivi on saanut nimensä Italiassa vuonna 1976 tapahtuneesta kemikaa-

lionnettomuudesta. Onnettomuuden johdosta ryhdyttiin laatimaan lainsäädäntöä ehkäi-

semään ja hallitsemaan vastaavia onnettomuuksia. Prosessissa syntynyt direktiivi ohjaa 

nyt EU-jäsenmaiden kohteita, joissa käytetään tai varastoidaan suuria määriä vaarallisia 

aineita. (Euroopan komissio 2013.) 

Seveso II - direktiivi velvoittaa EU:n jäsenmaita valvomaan, että toimijoilla on asian-

mukaiset toimintatavat ehkäisemään suuria onnettomuuksia. Toimijat, jotka käsittelevät 

vaarallisia aineita yli tiettyjen raja-arvojen joutuvat tiedottamaan väestöä, johon onnet-

tomuus voi vaikuttaa. Väestölle tarjotaan turvallisuusohjeistusta, tietoa turvallisuusjär-

jestelmistä ja sisäisestä pelastussuunnitelmasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

pelastussuunnitelmat laaditaan ympäröiville alueille ja, että torjuntatoimet on suunnitel-

tu. Nämä tavoitteet on huomioitava myös maankäytön suunnittelussa. (Euroopan komis-

sio 2013.) 

3.2 Suomen lainsäädäntö ja ulkoiset pelastussuunnitelmat 

EU:n jäsenmaana Suomi määrää lainsäädännössään ulkoisista pelastussuunnitelmista. 

Vuonna 1999 käyttöön otettu pelastustoimilaki 561/1999 määräsi pelastussuunnitelman 

laadinnasta suuronnettomuuden varalle. Ulkoiset pelastussuunnitelmat ulotettiin koske-

maan VAK-ratapihoja 1.7.2011 voimaan tulleessa pelastuslaissa 379/2011. Tarkemmin 

ulkoisista pelastussuunnitelmista säädetään sisäasiainministeriön asetuksella 406/2011. 
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Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja 

niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Suun-

nitelmaa laadittaessa pelastuslaitoksen on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä sekä 

oltava riittävässä yhteistyössä oman alueen ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Pe-

lastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava yhteistyössä suunnitelmasta tie-

dottamisesta sekä järjestettävä harjoituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmista-

miseksi. (Pelastuslaki 379/2011.) 

Ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutumista valvoo aluehallintovirasto. 

Tapahtuneesta onnettomuudesta on tehtävä merkinnät 91 §:ssä tarkoitettuun toimenpide-

rekisteriin. (Pelastuslaki 379/2011.) 

Suunnitteluvelvoitteen laajentaminen mm. VAK-ratapihoihin perustuu niissä harjoitetun 

toiminnan erityisiin riskeihin ja siihen, että kohteet ovat riskiensä perusteella verratta-

vissa muihin jo aiemmin suunnitelmavelvollisiin kohteisiin, kuten suuronnettomuuden 

vaaraa aiheuttaviin tuotantolaitoksiin. (HE 257/2010.) 

Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta määrätään tarkemmin sisäministeriön asetuksella 

erityistä vaaraa aiheuttavien ulkoisesta pelastussuunnitelmasta 406/2011. Asetuksessa 

kerrotaan tarkemmin ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta, uusimisesta ja sisäl-

löstä, valmisteluvaiheen kuulemisesta ja tiedottamisesta, asiakirjojen nähtäville asetta-

misesta, suunnitelman mukaisista harjoituksista, suunnitelman ja harjoitusten toteutumi-

sen valvonnasta sekä asianomaisissa kohteissa tapahtuneita onnettomuuksia koskevien 

tietojen merkitsemisestä pelastustoimen toimenpiderekisteriin. (Pelastuslaki 379/2011.) 

3.3 Sisäasiainministeriön ohje ulkoisen pelastussuunnitelman laatimiseen 

Sisäasiainministeriön ohje on tehty antamaan perusteet ulkoisen pelastussuunnitelman 

laadintaan, parantamaan ulkoisten pelastussuunnitelmien laatua ja yhdenmukaistamaan 

niiden sisältöä ja ulkoasua. Suunnitelmapohjassa olevat asiat olisi syytä löytyä jokaises-

ta ulkoisesta pelastussuunnitelmasta. Asioiden järjestys pitäisi myös olla ohjeen mukai-

nen. Näin helpotetaan aluehallintoviranomaisen arviointi- ja valvontavelvoitetta. (Sisä-

asiainministeriö 2012, 5.) Ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaprosessia on kuvattu 

liitteessä 1. Suunnitelmapohjan sisällysluettelo on kuvattu liitteessä 5. 
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Ulkoisen pelastussuunnitelman tarkoituksena on kohteena olevan alueen suuronnetto-

muuksien torjuminen ja vahinkojen minimoiminen. Se on onnettomuustilanteessa pelas-

tustoimintaa ja tilanteen johtamista tukeva asiakirja, jossa kuvataan johtamissuunnitel-

man tapaan johtamiseen tarvittavat asiat. Suunnitelma toimii siis pelastustoimen työka-

luna johtamiseen ja operatiiviseen toimintaan. Suunnitelmasta tulisi löytyä nopeasti 

kaikki oleelliset tiedot, joilla on valmistauduttu kohdealueen suuronnettomuusvaaraan ja 

joita tarvitaan pelastustoimintaan erityisesti suuronnettomuuksissa. (Sisäasiainministe-

riö 2012, 13.) 

Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee kouluttaa etenkin pelastustoiminnan johtajina toi-

miville henkilöille. Pelastuslaitoksen henkilökuntaa tulee perehdyttää kohdealueen eri-

tyispiirteisiin, mahdollisiin suuronnettomuusvaaroihin sekä pelastustoimen toimintamal-

leihin eri onnettomuuksissa. Harjoitukset ja tutustumiskäynnit ovat olennainen osa tätä 

perehdytystä. (Sisäasiainministeriö 2012, 14.) 

Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat osa pelastustoimen tekemää riskienhallintaa. Koh-

teet, joista on tehtävä ulkoinen pelastussuunnitelma, ovat merkittäviä riskikohteita ja 

niiden pitäisi ilmetä alueen pelastustoimen laatimasta riskianalyysistä. Ulkoisen pelas-

tussuunnitelman laadintavaiheessa kartoitetaan onko pelastuslaitoksella resursseja riit-

tävästi alueella tapahtuvan suuronnettomuuden torjumiseksi. (Sisäasiainministeriö 2012, 

14.) 

Alueen turvallisuusselvitys, valmiussuunnitelma tai toimintaperiaateasiakirja yhdessä 

sisäisen pelastussuunnitelman kanssa ovat merkittäviä ulkoisen pelastussuunnitelman 

lähdeasiakirjoja. (Sisäasiainministeriö 2012, 11.) 

Ulkoista pelastussuunnitelma laadittaessa on tehtävä yhteistyötä toiminnanharjoittajan 

kanssa. Yhteistyöhön kuuluvat esimerkiksi koulutustilaisuudet, harjoitukset, palotarkas-

tustoiminta ja turvallisuusviestintä. (Sisäasiainministeriö 2012, 17.) 

Ulkoista pelastussuunnitelmaa laadittaessa on tehtävä yhteistyötä eri viranomaisten 

kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaiset, ym-

päristöviranomaiset, hätäkeskukset, poliisi, rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, ympä-
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ristöterveydenhuollosta vastaavat viranomaiset sekä liikenne- ja viestintäasioista vas-

taavat viranomaiset. (Sisäasiainministeriö 2012, 17.) 

Ulkoisen pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelma suuronnettomuusharjoitusten 

järjestämiseksi. Suunnitelmassa tulisi olla tiedot harjoitukseen osallistuvista tahoista, 

harjoituksen toteutustavasta ja laajuudesta sekä ajankohdasta ja paikasta. Ratapihan har-

joitukset on toteutettava yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan, rataverkon haltijan ja 

pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten kanssa. Pelastussuunnitelmien 

toimivuutta testataan ottamalla huomioon alueen suuronnettomuuksien vaaratekijät ja 

ne tilanteet, joissa suuronnettomuus voi tapahtua sekä siitä seuraava mahdollinen do-

minoefekti. (Sisäasiainministeriö 2012, 22-23.) Dominoefektillä tarkoitetaan tässä use-

ampien onnettomuuksien tapahtumaketjuja. 

Ulkoisten pelastussuunnitelmien tulisi rakenteeltaan vastata toisiaan. Suunnitelmien 

laadinnan runkona suositellaan käytettävän laadintaohjeen mukaista suunnitelmapohjaa. 

Kuvat ja kartat kannattaa lisätä suunnitelman liitteeksi. Ulkoinen pelastussuunnitelma 

on laadittava sekä manuaalisena että sähköisenä versiona. Sähköisessä versiossa on käy-

tettävä apuna hyperlinkkitoimintoja. (Sisäasiainministeriö 2012, 14.) 
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4 TAUSTATIETOA KOHDEALUEESTA 

Tässä luvussa esitetään taustatietoa kohdealueesta. Kymenlaaksolla on vahva teollisuus-

tausta. Tästä syystä maakunnan alueella sijaitsee useita Seveso-laitoksia. Luvussa esitel-

lään VAK-ratapihat ja erityisesti Kouvolan ratapiha. Kouvolan ratapiha on yksi maam-

me raideliikenteen solmukohdista niin matkustaja- kuin tavaraliikenteessäkin. 

4.1 Kymenlaakson maakunta ja Seveso-laitokset 

Kymenlaakson pelastuslaitos sijaitsee Kymenlaakson maakunnan alueella Kaakkois-

Suomessa. Sen suurimmat kaupungit ovat Kouvola, Kotka ja Hamina. Kymenlaakson 

liiton mukaan maakunnassa asuu noin 182 000 ihmistä. Maakunnalla on vahva tausta 

metsäteollisuudessa ja etenkin paperiteollisuudessa. Myös logistiikka on Kotkan ja Ha-

minan satamien sekä Kouvolan rautatieliikenteen vuoksi korostetussa asemassa. (Ky-

menlaakson liitto ja Finnica Kymenlaakso.) Kuvassa 1 on esitetty Kymenlaakson Seve-

so-laitokset kartalla ja taulukossa 1 esitellään Seveso-laitokset ja niiden toiminta. 

 

Kuva 1. Kymenlaakson alueen Seveso-laitokset (Yle Uutiset 2013). 
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Taulukko 2. Kymenlaakson alueen Seveso-laitokset. 

Kou-

vola 

Kemira, Kuusaansaari, 

Kymi yritysalue 

Valmistaa kloorioksidia. Välituotteena valmistetaan 

natriumkloraattia. Lisäksi alueella käsitellään klooria, 

natronlipeää ja suolahappoa 

 Recticel, Nevantie 2, 

Tornionmäki 

Valmistaa polyuretaanivaahtomuovia. Alueella käsi-

tellään tolueeni-isosyanaattia (TDI). 

 Solvay Chemicals 

Finland, Yrjönojantie 

2, Voikkaa 

Valmistaa vetykaasua maakaasusta sekä vetyperoksi-

dia ja peretikkahappoa. Tehtaalla käsitellään palavia 

kaasuja ja palavia nesteitä sekä varastoidaan suuria 

määriä vetyperoksidia. 

Kotka Stora Enso, Gutzeitin-

tie 1, Kotkansaari 

Tehtailla valmistetaan eri paperituotteita. Tärkeimmät 

kemikaalit ovat rikkidioksidi, natronlipeä, vetyperok-

sidi, fenolihartsit ja metanoli, kloori ja maakaasu. 

 Stora Enso, Sunilan 

tehdas, Sunilantie 1, 

Pöytisensaari 

Valmistaa havusulfaattiselluloosaa. Kemikaalit ovat 

klooridioksidi, natronlipeä, happi, natriumkloraatti, 

vetyperoksidi, rikkihappo ja maakaasu. 

 Nurminen Logistics, 

Mussalon kemikaali-

varasto, Siikasaarentie 

78 

Varastoi kaupan ja teollisuuden kemikaaleja. Tär-

keimmät kemikaalit ovat nesteytetty ammoniakki, 

rikkihappo, typpihappo, vetyperoksidi, natriumhyd-

roksidi, formaliini ja biosidit. 

 Oiltanking, Mussalon 

terminaalit, Kuusisaa-

rentie 677 

Käsittelee ja varastoi vaarallisia kemikaaleja kuten 

akrylaatteja, monomeereja, alkoholeja, ksyleeneitä, 

ketoneja, olefiinejä ja erilaisia polttoaineita. 

 Vopak Chemicals 

Logistics Finland, 

Varastoi kemikaaleja kuten bentseeniä, metanolia, 

ortoksyleeniä, paraksyleeniä, epikloorihydriiniä, len-
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Mussalon terminaali tobensiiniä ja fenolia. 

Ha-

mina 

Dynea, Öljysataman-

tie 16 

Valmistaa formaliinia, liimahartseja ja kovettajia. 

Alueella varastoidaan mm. formaliinia, fenolia, me-

lamiinia, metanolia sekä happoja ja emäksiä. 

 L&T Recoil, Paksu-

niementie 15-17 

Tuottaa voiteluöljyä. Sivutuotteena syntyy kevyttä 

polttoöljyä ja bitumia. Laitosalueella käytetään mm. 

lipeää, vetyperoksidia ja vetyä. 

 FGG Fingas GmbH, 

Kaasusatamantie 3 

Varastoi painesäiliössä palavia, osin terveydelle vaa-

rallisia nestekaasuja ja kevyitä nestemäisiä hiilivetyjä. 

 Hexion Specialty 

Chemicals Oy, Öljysa-

tamantie 17 

Purkaa laivasta, varastoi ja lastaa kemikaaleja kuten 

lipeää, metanolia, fenolia tai furfuryylialkoholia. 

 North, European Oil 

Trade Oy, Öljysa-

tamantie 7 

Välivarastoi, purkaa ja lastaa nestemäisiä öljy- ja ke-

mikaalituotteita. 

 Neste Oil Oy, Öljysa-

tamantie 12 

Terminaalissa harjoitetaan öljytuotteiden ja kemikaa-

lien junapurkausta, varastointia ja lastausta säiliöau-

toihin, -vaunuihin ja –laivoihin. 

 Oy Teboil Ab, Öljysa-

tamantie 8 ja 14 

Varastoi, lastaa ja purkaa bensiinejä, dieselöljyä, ras-

kaita polttoöljyjä, perusöljyjä, voiteluöljyjä ja lisäai-

neita. 

 Vopak Chemicals 

Logistics Finland Oy, 

Öljysatamantie 10 

Varastoi metanolia, erittäin helposti syttyviä ja pala-

via nesteitä sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralli-

sia kemikaaleja. 
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(Kymenlaakson pelastuslaitos 2010a, s. 5 – 7; Kymenlaakson pelastuslaitos 2010b, s. 

5-7; Kymenlaakson pelastuslaitos 2010c s. 5-7.) 

4.2 Kymenlaakson pelastuslaitos 

Kymenlaakson pelastuslaitos on keskikokoinen pelastuslaitos maamme mittakaavassa. 

Pelastuslaitoksen palveluksessa työskentelee 213 ihmistä. Pelastustoimen taskutilastojen 

mukaan Kymenlaakson pelastuslaitoksella oli 4346 hälytystehtävää vuonna 2011. Pelas-

tuslaitoksen ylin virkamies on pelastusjohtaja Vesa Parkko. (Kymenlaakson pelastuslai-

tos; Pelastusopisto 2012, 9.) 

4.3 VAK-ratapihat 

VAK-ratapihat määritellään liikenneministeriön laatimassa ratapihaohjeessa (Ratapiha-

ohje B:1/94, 1) ratapihoiksi, joilla kuljetettavien tai säilytettävien vaarallisten aineiden 

säiliövaunujen tai säiliökonttien siirto- ja vaihtotyöt ovat laajamittaisia. Laajamittaiseksi 

toiminta katsotaan silloin kun ratapihalla on samanaikaisesti keskimäärin yli 70 vaaral-

lista ainetta sisältävää säiliövaunua tai vaarallisia aineita sisältäviä säiliökontteja kuljet-

tavaa vaunua. VAK-ratapihat ovat turvallisuusselvitysvelvollisia kohteita. Liikenteen 

turvallisuusvirasto Trafi määrittelee VAK-ratapihat. Suomessa on tällä hetkellä 13 

VAK-ratapihaa. Ne sijaitsevat: 

- Haminassa (Ratapiha Hamina ja Ratapiha keskipiha) 

- Joensuussa 

- Kotkassa (Mussalon ratapiha) 

- Kouvolassa (Kouvolan tavara ja Kouvolan lajittelu) 

- Kokkolassa (Kokkolan ratapiha ja erikseen Yksipihlajan ratapiha) 

- Niiralassa 

- Oulussa 

- Riihimäellä 

- Sköldvikissä 

- Tampereella (Viinikan ratapiha) 

- Turussa 

- Vainikkalassa 
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(Hannukari 2011, 12.) 

4.4 Kouvolan ratapiha 

Kouvolan ratapiha sijaitsee Kouvolan keskustan läheisyydessä. Kilometrin säteellä rata-

pihasta asuu noin 16 600 ihmistä ja sen ympäristössä on useita haavoittuviksi luokitel-

tavia kohteita kuten sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja. (Gilbert ym. 2011, 10.) Kuvassa 

3 on kuvattu Kouvolan ratapiha ja sen lähialueet. 

Ratapihan raiteet kulkevat itä-länsisuunnassa. Kouvolan ratapiha voidaan jakaa kolmeen 

osaan: tulo-, järjestely- ja henkilöratapihaan. Kouvolasta lähteviä junamatkoja tehdään 

vuosittain suunnilleen 4 075 000 kappaletta, joka tekee Kouvolasta yhden matkustajalii-

kenteen solmukohdista. Kouvolan ratapihan suuronnettomuusarvioinnin mukaan ratapi-

halla kulki vuonna 2009 25 miljoonaa bruttotonnia liikennettä. (Gilbert ym. 2011, 16.) 

Kouvolan ratapiha on yksi maamme 13:sta VAK-ratapihasta. Kouvolan kautta kulkee 

suunnilleen 90 prosenttia maamme vuotuisista vaarallisten aineiden raidekuljetuksista. 

Arviolta viidesosa kuljetetusta tavaraliikenteestä on vaarallisia aineita. Kuvassa 2 on 

kuvattuna VAK-kuljetukset aineryhmittäin. (Gilbert ym. 2011, 19.) 

 

palavat nesteet 
61 % 

nesteytetyt kaasut 
31 % 

myrkylliset aineet 
-1 % 

muut 
8 % 

VAK-kuljetukset Kouvolan ratapihalla 
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Kuva 2. Kouvolan ratapihan VAK-kuljetukset aineryhmittäin vuonna 2011. (VR-

Yhtymä Oy 2013, 8). 

 

Kuva 3. Kouvolan ratapihan lähiympäristö ja väestöhälyttimet. (Kymenlaakson pelas-

tuslaitos 2006, 3). 
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5 TYÖN LAATIMISPROSESSI 

Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön ja ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaproses-

sia. Luvussa avataan kuinka työn aiheeseen on päädytty ja kuinka työtä on tehty. Luvus-

sa esitetään käytetyt asiakirjat ja lähteiden käyttö sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. 

Lopuksi esitetään työn tekemisen vaiheita ja projektin päättäminen. 

5.1 Aiheen päättäminen ja projektin aloittaminen 

Opinnäytetyöprosessi alkoi 10.9.2012. Aloitin tuolloin työni Kymenlaakson pelastuslai-

toksella Kouvolassa. Olin jo haastattelussa todennut, että opinnäytetyön laadinta on mi-

nulle ajankohtainen ja tärkeä tavoite. Minulle annettiin aihe pelastuslaitokselta, joka 

olisi hyödyksi niin itselleni kuin työnantajallekin. Päädyttiin siihen, että laadin Kouvo-

lan VAK-ratapihalle ulkoisen pelastussuunnitelman ja työstäni tulee toiminnallinen. 

Oman työni aikataulua on kuvattu liitteessä 2. 

Selvitin seuraavaksi Pelastusopiston kantaa työn aiheeseen ja työn ohjaavien opettajien 

Matti Honkasen ja Jani Jämsän näkemys oli, että ulkoinen pelastussuunnitelma yksinään 

ei olisi riittävä opinnäytetyön aihe. Perusteluna oli, että sisäasiainministeriö on laatinut 

ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnan avuksi valmiin pohjan. Ohjaavat opettajat ha-

lusivat, että työssä on kokonaisvaltaisempi kanta turvallisuuden kehittämiseen esimerk-

kinä kehittämissuunnitelma Kouvolan ratapihan turvallisuudelle. Kymenlaakson pelas-

tuslaitoksen kanta oli, että ulkoisen pelastussuunnitelman laadinta on silti tarpeeksi 

haasteellinen ja pyrittiin löytämään jonkinlainen ratkaisu ja kompromissi tilanteeseen. 

Ohjaavien opettajien ehdotus oli, että vertailu ratapihojen ja tuotantolaitoksien ulkoisten 

pelastussuunnitelmien välillä olisi tarpeellinen tehtävä, joka liittyisi ulkoisen pelastus-

suunnitelman laadintaprosessiin. Tämä otettiin mukaan opinnäytetyöhön.  

5.2 Ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnassa käytetyt asiakirjat 

Alkuvaiheessa jouduin tekemään paljon taustatutkimusta ulkoisista pelastussuunnitel-

mista. Minulla ei ollut kokemusta ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinnasta. Sisämi-

nisteriön laadintaohjeessa kerrotaan tarkasti suunnitelman laatimisprosessi ja etenin sen 

mukaan. (Kts. Liite 1). Ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan kohteen sisäisen pelas-
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tussuunnitelman ja turvallisuusselvityksen pohjalta. Turvallisuusselvitys saatiin pe-

lastuslaitoksen käyttöön vasta laadintavaiheen lopussa. 

Ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaohjeissa tuli vastaan paljon itselleni uusia asioi-

ta. Tein alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä paloinsinööri Juhani Carlsonin kanssa, jotta 

sain materiaalia ja apua työn aloittamiseen. Tutustuin ulkoista pelastussuunnitelmaa 

koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Työssä tarpeellisia olivat Kymenlaakson pelastuslai-

toksen johtamis- ja viestintäohjeet. Hyvänä apuna oli myös Gaia Consulting Oy:n laa-

tima suuronnettomuusriskien arviointi, jossa käytiin läpi perusteellisesti suuronnetto-

muusriskejä ratapihalla. Merkittävänä pidin sitä varten laadittua laskentatyötä, jolla oli 

päädytty todennäköisyyteen ja onnettomuusvaikutukset huomioivaan riskianalyysiin.  

Kymenlaakson pelastuslaitoksella laaditut aikaisemmat ulkoiset pelastussuunnitelmat 

ovat pääsääntöisesti vuodelta 2008. Päivitystä suunnitelmiin tehdään vuoden 2013 aika-

na. Kymenlaakson pelastuslaitoksella laadittujen ulkoisten pelastussuunnitelmien jäl-

keen oli tullut joitakin muutoksia ulkoisissa pelastussuunnitelmissa vaadittuun sisältöön. 

Käytin apuna aikaisempia ulkoisia pelastussuunnitelmia, mutta uuden ohjeistuksen 

tuomat vaatimukset aiheuttivat sen, että apu jäi pieneksi. Apu jäi rajalliseksi myös sen 

takia, että monia muutoksia oli tapahtunut vuoden 2008 jälkeen alueen pelastustoimen 

järjestelyissä. Tällaisia uudistuksia olivat mm. uudet kutsutunnukset ja hätäkeskusuudis-

tus.  

5.3 Yhteistyö toiminnanharjoittajan ja muiden viranomaisten kanssa 

Ratapihan ulkoinen pelastussuunnitelma laaditaan toiminnanharjoittajan eli VR:n ja 

radanhaltijan eli Liikenneviraston kanssa. Tämän vuoksi järjestimme ratapihatoimijoi-

den kanssa aloituskokouksen. Aloituskokouksessa kävimme yhdessä läpi ulkoisen pe-

lastussuunnitelman laadintaa ja siihen kuuluvia vaiheita. Olin laatinut otsikkotasolla 

pohjan, jota täydensin kokouksen aikana. Kävimme sisällysluettelon mukaisesti suunni-

telmaa läpi. Merkitsimme kohdat, missä tarvitsin toiminnanharjoittajan asiantuntemusta 

kuten ratapihan taustatiedot ja alueen pelastusorganisaatio. Lisäksi pyysimme käyt-

töömme suunnitelman laatimiseen vaadittavan turvallisuusselvityksen ja karttoja kohde-

alueesta.  
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VR:n ja liikenneviraston kanssa yhteistyö sujui hyvin. VR on vahvassa osassa edel-

leen turvallisuusasioissa, vaikka toiminta on vapautettu kilpailulle ja periaatteessa toi-

minnanharjoittaja voisi olla mikä tahansa muukin yritys. Liikennevirasto omistaa rata-

pihan, mutta ei ollut suuressa roolissa prosessin aikana. Tapaukseen saattoi vaikuttaa se, 

että aloituspalaverissa ollut yhteyshenkilö siirtyi muihin tehtäviin prosessin aikana. 

VR käytti pelastuslaitoksen apua sisäisten pelastussuunnitelmien päivityksessä ja henki-

löstöä vähennettäessä kysyttiin pelastuslaitokselta mielipidettä vähennyksien vaikutuk-

sista pelastustoimintaan. Vaunukaluston liikuttelun pitäisi kuitenkin onnistua hätätilan-

teessa. Pelastuslaitoksen mielipide otettiin huomioon ja päädyttiin kompromissiratkai-

suun. Ratapihaohjaajat tekevät viikonloppuna päivystyksiä, joilla taataan, että vaunuja 

saadaan liikuteltua joka tilanteessa. Viivettä vain aiheuttaa työajan vaihtuminen kotiva-

rallaoloksi.  

Laatimisohjeen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafi luovuttaa ratapihojen turval-

lisuusselvitykset pelastuslaitokselle. Turvallisuusselvityksen saamisen kanssa oli suuria 

ongelmia. Pyysin Trafilta Kouvolan ratapihan turvallisuusselvitystä, mutta Trafi ei sitä 

halunnut antaa. Perusteena oli se, että Trafi oli hylännyt turvallisuusselvityksen ja he 

halusivat luovuttaa vain hyväksytyn version. VR:ltäkin oli turvallisuusselvitystä pyydet-

ty tuloksetta. Lopulta vuoden 2013 syyskuussa sain käyttööni turvallisuusselvityksen. 

Saatu versio tullaan vielä päivittämään loppuvuoden aikana. Pelastuslaitoksen pitäisi 

saada turvallisuusselvitys myös lausunnon antamista varten. Asiakirjan kanssa ilmen-

neet ongelmat viivästyttivät työtäni. 

Tein yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa suuronnettomuuspalavereiden yh-

teydessä. Sain tarvittavia tietoja palavereissa ja haastattelemalla eri organisaatioiden 

edustajia puuttuvien tietojen täydentämiseksi. Ympäristöviranomaiselle ulkoinen pelas-

tussuunnitelma lähetettiin lausuntoa varten. 

5.4 Ulkoisen pelastussuunnitelman tekeminen 

Pohjatyön tehtyäni ryhdyin keräämään tietoja ulkoisen pelastussuunnitelman rungon 

päälle. Vaikeita asioita olivat rautateihin liittyvät erityispiirteet ja pelastuslaitoksen eri-

tyiskalusto. Näissä jouduin tukeutumaan VR:n ja pelastuslaitoksen henkilöstön apuun. 
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Prosessin aikana käyty perehdytys pelastustoiminnan johtajan tehtäviin ja päivystyk-

sen aikana tapahtunut tutustuminen oman alueen resursseihin auttoi paljon työtä tehdes-

sä. Tutustuin kohdealueeseeni palotarkastuksilla ja Trafin järjestämällä turvallisuustar-

kastuksella.  

Suuronnettomuusharjoituksen suunnittelu alkoi 18.12.2012. Suuronnettomuusharjoitus 

oli mittava ja siihen osallistui useita yhteistyötahoja ja viranomaisia. Osallisia olivat 

pelastuslaitos, VR, Liikennevirasto, ensihoito, poliisi, puolustusvoimat, Kouvolan kau-

punki, hätäkeskus ja terveystoimi. Ennen 18.9.2013 järjestettyä harjoitusta pidettiin yh-

deksän kokousta, joissa kokoonnuttiin suunnittelemaan harjoitusta. Samalla pystyin 

täydentämään tietoja muista organisaatioista ulkoiseen pelastussuunnitelmaan. Harjoi-

tusta varten pelastuslaitos testasi vesiasemien tuoton, joka täydennettiin ulkoiseen pelas-

tussuunnitelmaan.  

Kymenlaakson pelastuslaitos on laatinut Kouvolan asukkaille turvallisuustiedotteen, 

jossa on otettu huomioon alueen tuotantolaitokset ja ratapiha. Turvallisuustiedote on 

jaettu vuonna 2010 alueen asukkaille. Lisäksi se on nähtävillä pelastuslaitoksen inter-

netsivuilla. Turvallisuustiedote on valtakunnallisella tasolla erittäin hyvätasoinen. Ul-

koisen pelastussuunnitelman laatimisohje esittelee Kymenlaakson pelastuslaitoksen 

turvallisuustiedotteen esimerkkinä hyvästä ja selkeästä turvallisuustiedotteesta. 

5.5 Projektin päättäminen 

Ulkoisen pelastussuunnitelman päätöskokous järjestettiin 11.10.2013. Paikalla olivat 

toiminnanharjoittajan VR:n edustus ja pelastuslaitoksen edustus. Kokouksessa käytiin 

läpi valmistunut ulkoinen pelastussuunnitelma ja siihen tehtiin tarvittavat viimeistelyt. 

Muutoksia tuli, kun liikenteenohjauskeskukset olivat esimerkiksi muuttaneet puhelin-

numeroitaan 1.6.2013, mutta viesti ei ollut kantautunut pelastuslaitokselle asti. Kokouk-

sessa myös täydennettiin muita yhteystietoja ja tarkennettiin tiettyjä yksityiskohtia ku-

ten, suunnitelman sisältämiä luottamuksellisia tietoja.  

Päätöskokouksessa käytiin läpi jatkoa ulkoisen pelastussuunnitelman kanssa ja myös 

yleisesti ratapihan kanssa. Seuraavia askelia ulkoisen pelastussuunnitelman kanssa ovat 

ulkoisen pelastussuunnitelman koulutus pelastuslaitoksen henkilökunnalle, ulkoisesta 
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pelastussuunnitelmasta tiedottaminen väestölle ja kuulemistilaisuuden järjestäminen. 

Kuulemistilaisuus järjestetään Kouvolan paloasemalla 5.11.2013. Kerroin myös, että 

aluehallintoviranomaisen arviointia ja ympäristöviranomaisen lausuntoa odotetaan vie-

lä. 

Kävin läpi päätöskokoukseen osallistuneille tulevat suunnitelman päivitystarpeet. Suun-

nitelma tarkastetaan muutostarpeen varalta, kun vuoden 2013 lopussa tuleva uusi turval-

lisuusselvitys saadaan valmiiksi. Suunnitelma tarkastetaan myös ratapihan lähialueille 

rakennettavien kiinteistöjen tuomien muutosten varalta. Sisäisen pelastussuunnitelman 

päivittyessä päivitetään tarvittaessa myös ulkoinen pelastussuunnitelma. Muutoin ulkoi-

set pelastussuunnitelmat tulee tarkastaa ja saattaa ajan tasalle vähintään kolmen vuoden 

välein. Päivityksessä on otettava huomioon alueella, pelastustoiminnassa ja siihen va-

rautumisessa sekä uuden tekniikan ja tietämyksen soveltamisessa tapahtuneet muutok-

set.  

Toin päätöskokouksessa ilmi palotarkastustoiminnan muutoksen Kouvolan ratapihalla. 

Palotarkastuksella tullaan jatkossa paneutumaan korostetusti kokonaisvaltaiseen ris-

kienhallintaan. Näin yksittäisten pienempien turvallisuuspoikkeamien korjaaminen jää 

enemmän toiminnanharjoittajan ja radanhaltijan vastuulle. Pelastuslaitos pyrkii kiinnit-

tämään huomiota aiempaa enemmän turvallisuusjohtamiseen, turvallisuusviestintään ja 

suuronnettomuuksien vaaraan. Auditoiva palotarkastus on yksi uudistus, jota Kymen-

laakson pelastuslaitos käyttää valvonnassa. Auditoiva palotarkastus on riskiperusteinen 

palotarkastus, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti arvioimaan kaikki turvallisuuden osa-

alueet ja, joka painottaa omatoimista varautumista. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 

2012, s. 3.) Tämä uudistus otettiin myönteisesti vastaan toiminnanharjoittajan puolelta. 
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6 VERTAILU – SEVESO-LAITOKSET JA VAK-RATAPIHAT 

Vertailen tässä luvussa Seveso-laitosten ja VAK-ratapihojen ulkoisten pelastussuunni-

telmien eroja ja tuon esiin niiden erityispiirteitä. Vertailu on tehty case - tyyppisenä ver-

tailuna. Pohja-aineistona toimi kaksi Seveso-laitoksen ulkoista pelastussuunnitelmaa CP 

Kelco ja Recticel Oy sekä kaksi VAK-ratapihan ulkoista pelastussuunnitelmaa Kouvo-

lan ratapiha ja Tampereen järjestelyratapiha. Halusin ottaa vertailtavaksi mallit kum-

massakin tapauksessa Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja jonkin toisen laitoksen alueel-

ta kattavamman tutkimuksen tekemiseksi. CP Kelco on Äänekoskella sijaitseva tuotan-

tolaitos ja sen ulkoisen pelastussuunnitelman on laatinut Keski-Suomen pelastuslaitos. 

Taulukossa 3 on kuvattu Seveso-laitoksien ja VAK-ratapihojen erot taulukkomuodossa. 

Paloinsinööri Juhani Carlsonin haastattelun (Carlson 2013.) perusteella on haettu myös 

vastauksia joihinkin kysymyksiin. Juhani Carlson on laatinut useita ulkoisia pelastus-

suunnitelmia Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueelle.  

Vertailtavilla alueilla on samat asiakirjat minkä pohjalta ulkoista pelastussuunnitelmaa 

tehdään. Sisäinen pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys on vaadittu sekä Seveso-

laitoksissa, että VAK- ratapihalla. Paloinsinööri Juhani Carlsonin mukaan näiden asia-

kirjojen välillä ei ole oleellisia eroavaisuuksia (Carlson 2013) 

6.1 Turvallisuuskulttuuri 

TUKES valvoo Seveso-laitoksia ja niissä on pitkät perinteet turvallisuusjohtamisessa. 

Ne ovat tottuneet tiukkaan sääntelyyn, mikä suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavia lai-

toksia koskee.  Varautumista suuronnettomuuksiin on ohjattu Seveso-laitoksissa jo vuo-

desta 1999, kun pelastustoimilaki (461/1999) astui voimaan. Turvallisuuteen panoste-

taan yleensä vahvasti. Turvallisuuskulttuuri on yleensä Seveso-laitoksissa korkealla 

tasolla ja johto on sitoutunut turvallisuuden parantamiseen, mutta tämä vaihtelee ta-

pauskohtaisesti. (Carlson 2013.)  

Trafi valvoo VAK-ratapihoja ja niiden sääntely on vähäisempää. Ulkoiset pelastussuun-

nitelmat ovat koskeneet VAK-ratapihoja vasta vuoden 2011 uuden pelastuslain myötä. 

Johdon sitoutuminen turvallisuuteen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn on yleensä 
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huonommalla tolalla kuin Seveso-laitoksissa. Tämä vaikuttaa myös ulkoisten pelas-

tussuunnitelmien laatimisprosessiin. Kannattaa muistaa kuitenkin, että turvallisuusasi-

oissa on menty paljon eteenpäin VAK-ratapihoilla viime vuosien aikana. Trafilla ei ole 

myöskään yhtä hyvää valvontaperinnettä kuin TUKES:lla. Tämä näkyy vielä yhteis-

työssä esimerkiksi pelastuslaitoksien kanssa. (Carlson 2013.) 

6.2 Kohteiden sijoittuminen 

Valtion alueidenkäyttötavoitteissa mainitaan, että ”suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat 

laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat 

on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon 

kannalta herkistä alueista”. Seveso-laitosten tapauksessa määritellään tarkemmin tuotan-

tolaitokselle määrättävä ns. konsultointivyöhyke. Tämä on vyöhyke, jolla Seveso-

laitoksen suuronnettomuusvaarat on otettava huomioon kaavoituksessa. Tällaista vyö-

hykettä ei ole VAK-ratapihoilla, mikä aiheuttaa sen, että suuronnettomuusriskin arvioi-

minen kaavoituksessa on heikommassa asemassa. (Gilbert ja Aho 2012, 7.) 

Kymenlaakson alueella Seveso-tuotantolaitokset sijaitsevat pääsääntöisesti taajamara-

kenteen tuntumassa, mutta niiden alueet ovat laajoja ja lähialueet väljästi rakennettuja. 

(Kymenlaakson liitto 2006, 50.) 

Ratapihat sijoittuvat pääsääntöisesti kaupunkien keskustoihin tai niiden lähialueille. 

Tästä syystä ratapihan läheisyydessä on usein paljon asukkaita ja muita haavoittuvia 

toimintoja. (Gilbert ja Aho 2012, 8.) 

Vertailun vuoksi Kymenlaakson kaikkien Seveso-tuotantolaitosten konsultointivyöhyk-

keiden yhteispinta-ala on 6500 hehtaaria ja tällä alueella asuu noin 31 000 ihmistä. Yk-

sin Kouvolan ratapihasta kilometrin säteellä asuu noin 16 600 ihmistä. Koska VAK-

ratapihoilla ei ole konsultointivyöhykkeitä on vertailu vaikeaa, mutta tämä osoittaa, että 

keskustaan sijoitettu VAK-ratapiha asettaa suuren määrän ihmisiä riskialueelle. 

 

6.3 Kohdealueiden infrastruktuuri 
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Kohdealueet ovat yleensä pinta-alaltaan laajoja kokonaisuuksia. Tuotantolaitosten 

alueet ovat Juhani Carlsonin mukaan pääosin aidattuja tai vaaralliset toiminnot ja kemi-

kaalit sijaitsevat rakennusten sisällä. Ratapihoilla ei aitauksia yleensä ole. Ratapihan 

riskin arvioinnissa on tästä syystä huomioitava esimerkiksi terroriteon / ilkivallan uhka 

tarkemmin. (haastattelu 9.10.2013.) 

Seveso-laitoksissa riskeille altis toiminta, kuten vaarallisten aineiden käsittely voi ta-

pahtua sekä ulko- että sisätiloissa. VAK-ratapihalla vaaralliset aineet ovat ulkona kulje-

tusvaunuissa. Vakavan vaarallisen aineen päästön sattuessa ratapihalta leviävä pilvi voi 

levitä esteettä kilometrien päähän. Sisätiloissa tapahtuvan vahingon vaikutusalue rajoit-

tuu yleensä pienemmälle alueelle. Tämä vaikuttaa onnettomuuden laatuun ja painopis-

teeseen. Tämä on myös otettava huomioon lähestyttäessä kohdetta, jossa on tapahtunut 

suuronnettomuus. Pelastuslaitoksen on pystyttävä turvaamaan oma toimintansa ja otet-

tava työturvallisuus huomioon.  

Sisätiloissa sijaitsevat vaaralliset aineet voivat myös vaikeuttaa pelastustoimintaa, kun 

verrataan ulkona tapahtuvaan vaarallisen aineen vahinkoon. Kohteen tiedustelu on 

yleensä haastavampaa sisätiloissa tapahtuvassa vaarallisen aineen onnettomuudessa, kun 

ulkona voi yleensä jo kauempaa tiedustella kohdetta turvallisen etäisyyden päästä. Myös 

savunpoistoon liittyvät ongelmat tulevat vastaan sisällä tapahtuvissa onnettomuuksissa.  

Recticel:n ulkoisessa pelastussuunnitelmissa on laadittu kohdekortteja eri kohteisiin, 

joilla voidaan valmistautua pelastustoimintaan kussakin rakennuksessa ja tilassa.  VAK-

ratapihoilla kohdekorteilla ei ole yhtä suurta merkitystä, koska rakennuksissa ei tapahdu 

vaarallisen aineen käsittelyä tai varastointia. Kohdekorttien tarpeellisuus on kuitenkin 

arvioitava ratapihakohtaisesti. Yleensä ottaen onnettomuusympäristö on ratapihalla sa-

mankaltainen. Tämä helpottaa pelastustoimintaa VAK-ratapihalla 

Pelastustoiminnan kannalta on huomioitavaa, että ratapihalla on yleensä käytettävissä 

monia sisäänajoreittejä. Kouvolan ratapihalla lähestyminen voidaan tehdä useista eri 

suunnista (kts. Liite 6 s. 58). Juhani Carlsonin mukaan Seveso-laitoksissa on pyritty 

siihen, että alueelle pääsisi useista eri suunnista. Taso kuitenkin vaihtelee tuotantolai-

toksittain. Joitakin pääsee lähestymään useista eri suunnista ja joihinkin saattaa olla 

esimerkiksi vain kaksi eri reittiä. Esimerkiksi vaarallisen aineen onnettomuudessa useis-
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ta vaihtoehtoisista lähestymissuunnista on hyötyä, jotta voidaan välttää aineen vaiku-

tusalueelle joutuminen. (haastattelu 9.10.2013). 

Liikkuminen kohdealueella on huomioitava tarkkaan ulkoisessa pelastussuunnitelmassa. 

Vertailun molemmissa Seveso-laitoksissa ajoneuvoilla pääsee kulkemaan hyvin teitä 

pitkin rakennuksien luokse. Ratapihalla pelastusajoneuvot pääsevät liikkumaan vain 

niille varattuja pelastusteitä pitkin. Kouvolan ratapihalla kaikkia raiteita ei pääse ylittä-

mään mistään kohtaa. Ajoneuvot joutuvat kiertämään yleisen tien alikulkutunnelin kaut-

ta, jos ne haluavat vaihtaa raiteiden toiselle puolelle pohjois-etelä suunnassa. Tämän 

takia pelastustoiminnan johtajan on harkittava lähestymissuunnat onnettomuustilantees-

sa tarkkaan. Hyvät kartat ovat merkittävä apu, minkä ulkoinen pelastussuunnitelma voi 

pelastustoiminnan johtajalle antaa. 

6.4 Pelastustoimintaa helpottavat laitteistot ja järjestelmät 

Juhani Carlsonin mukaan monissa Seveso-laitoksissa on suojahuoneita, joihin voidaan 

evakuoida henkilöstöä esimerkiksi myrkyllisen kaasun vapautuessa. VAK-ratapihoilla 

ei suojahuoneita ole. Seveso-laitoksilla suojahuoneet ovat tärkeämmässä roolissa, koska 

henkilöstön turvaamisen lisäksi suojahuoneista pystytään säätelemään prosessia. Pro-

sessia säätelemällä voidaan prosessit ajaa hallitusti alas ja pienentää onnettomuuden 

vaikutuksia. VAK-ratapihalla ei valvomosta pystytä välttämättä tekemään muuta kuin 

tarkkailemaan ja tiedustelemaan tilannetta. (haastattelu 9.10.2013).  

Vertailun Seveso-laitoksissa on hälytysjärjestelmiä, jotka helpottavat onnettomuuksien 

havaitsemista. Tuotantolaitoksissa on automaattiset paloilmoittimet, jotka auttavat palon 

havaitsemisessa ja kaasuhälytinjärjestelmät, joilla tunnistetaan vaarallisten aineiden 

vuodot. Vertailun VAK-ratapihoilla tällaisia järjestelmiä ei ole, mikä voi viivästyttää 

hälyttämistä sekä edesauttaa onnettomuuksien eskaloitumista ja muuttumista suuronnet-

tomuuksiksi.  

Pelastustoimintaa helpottavia laitteita ei vertailun ratapihoilla juurikaan ole. Alueen 

kattaa vesiasemaverkosto, josta vettä saadaan useista eri pisteistä (kts. Liite 6, 61).  Se-

veso-laitokset ovat usein osittain tai kokonaan automaattisilla sammutuslaitteistoilla 

suojattuja kohteita, mikä auttaa palon rajaamisessa. Juhani Carlsonin mukaan tuotanto-
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laitoksissa on myös vaahtosammutusjärjestelmiä ja kiinteitä vesitykkejä. (haastattelu 

9.10.2013) 

Kouvolan ratapihan erikoisuutena voidaan pitää vuodonkeruuallasta, jonka päälle mah-

tuu kaksi vaunua kerrallaan (kts. Liite 6, 61). Vuotava vaunu voidaan ajaa altaan päälle 

ja tarvittaessa koko niiden sisältö voidaan tyhjentää altaaseen. Tämä auttaa etenkin pie-

nien vuoto-onnettomuuksien hallintaa. Tampereen ratapihalla vuodonkeruuallasta ei ole. 

Vertailun VAK-ratapihoilla ei ole mahdollisuutta sammutusvesien talteenottoon. Ver-

tailtavissa Seveso-laitoksissa on omat viemärijärjestelmät, jotka keräävät vaaralliset 

aineet ja sammutusveden. Juhani Carlsonin mukaan sammutusvesien talteenottokyky 

vaihtelee merkittävästi Seveso-laitoksissa (haastattelu 9.10.2013). Erityisesti ratapihalla 

on nämä seikat otettava huomioon ja yhteistyö ympäristöviranomaisten kanssa on ää-

rimmäisen tärkeää. 

6.5 Vaaraa aiheuttavat kemikaalit 

Suuronnettomuusvaarat muodostuvat vaaraa aiheutuvien kemikaalien ja niiden määrien 

mukaan. Vertailun VAK-ratapihoilla on enemmän erilaisia kemikaaleja kuin vertailun 

Seveso-laitoksissa. Suurin osa ratapihan kemikaaleista on palavia nesteitä, kun taas Se-

veso-laitoksissa tämä vaihtelee tuotantolaitoskohtaisesti. Vertailun tuotantolaitoksista 

CP Kelcolla on enimmäkseen myrkyllisiä aineita, happoja ja palavia nesteitä. Recticelin 

laitoksessa käsitellään pääosin myrkyllisiä aineita. 

Ratapihan kemikaalit vaihtuvat päivittäin, joka aiheuttaa haasteita pelastustoiminnan 

kannalta. Ajantasainen vaarallisten aineiden luettelo löytyy ratapihanohjauksesta. Vaa-

raa aiheuttavien kemikaalien luettelo voi olla vaikea tehdä ratapihan ulkoiseen pelastus-

suunnitelmaan. Kouvolan ratapihan tapauksessa tehtiin luettelo yleisimmistä kemikaa-

leista, joita ratapihalla liikkuu. Tärkeintä on kuitenkin selvittää ratapihanohjauksesta, 

mitä kemikaaleja ratapihalla onnettomuushetkellä on säilytyksessä. Tuotantolaitoksissa 

kemikaalit ovat ennalta tiedossa ja niiden sijainnit yleensä tiedetään. Seveso-laitoksissa 

voidaan myös etukäteen arvioida, miten tietyt kemikaalit reagoivat keskenään. 

Taulukko 3. Seveso-laitoksien ja VAK-ratapihojen erot. 
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 Seveso-laitokset VAK-ratapihat 

Turvallisuuskulttuuri Johto osallistuu turvallisuu-

teen hyvin, turvallisuuteen 

panostetaan vahvasti. 

Johdon osallistuminen vähäistä, 

turvallisuuteen panostetaan 

vähän esim. pelastustoimen 

laitteistot, lakisääteinen taso 

kuitenkin saavutetaan. 

Valvonta TUKES valvoo, vahvat val-

vontaperinteet, tiukka säänte-

ly turvallisuudessa. 

Trafi valvoo, heikommat val-

vontaperinteet, sääntely on 

tiukkaa, mutta painottuu tark-

koihin työskentelyohjeisiin. 

Sijoittuminen Taajamarakenteen tuntumas-

sa. 

Kaupunkien keskustat tai lähi-

alueet. 

Pääsyn rajoittaminen Yleensä aidattuja alueita. Ei aidattuja alueita. 

Kemikaalien säilytys 

ja käsittely. 

Sisällä ja ulkona.  Ulkona. 

Alueelle pääsy ja 

liikkuminen 

Sisääntulot järjestetty vaihte-

levasti. Liikkuminen alueella 

pääsääntöisesti helppoa. 

Ajoreittejä alueelle yleensä 

runsaasti. Raiteet rajoittavat 

liikkumista. Ratapihan ylitys 

ajoneuvoilla ei yleensä ole 

mahdollista. 

Pelastustoimintaa 

helpottavat laitteet ja 

järjestelmät 

Automaattiset paloilmoitti-

met, kaasunhaistelijat, sam-

mutusjärjestelmät, sammutus-

jätevesien hallinta vaihtele-

vaa, joissakin laitoksissa suo-

jahuoneita 

Pääsääntöisesti ei pelastustoi-

mintaa helpottavia laitteita.  



   27 

Vaaralliset aineet Aineet ja määrät pysyvät 

suunnilleen samoina. Säily-

tyspaikat tiedossa. Kemikaa-

lien reagointi keskenään voi-

daan arvioida etukäteen. 

 

Aineet ja määrät vaihtelevat 

päivittäin. Säilytyspaikat vaih-

tuvat myös. Ajankohtainen 

aineluettelo saadaan VR:n jär-

jestelmästä. Aineiden reagointi 

keskenään arvioidaan tilanne-

kohtaisesti. 
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7 TYÖN TULOKSET 

Työn tulokset on esitetty tässä luvussa. Työn tuloksena on syntynyt ulkoinen pelastus-

suunnitelma, joka otetaan käyttöön Kymenlaakson pelastuslaitoksella. Ulkoisen pelas-

tussuunnitelmaan liittyy myös suuronnettomuusharjoitus, joka Kouvolan ratapihalla 

pidettiin syksyllä 2013. Työtä tehdessä on Kouvolan ratapihalla tehty riskienhallintaa ja 

pelastuslaitoksen voimavarojen arviointia, jota on kuvattu tässä luvussa. Työssä tehdyn 

selvityksen perusteella on tehty johtopäätöksiä, jotka esitetään. Selvityksen perusteella 

annetaan ohjeita ja neuvoja muille ulkoisten pelastussuunnitelmien laatijoille. 

7.1 Ulkoinen pelastussuunnitelma 

Opinnäytetyön tuloksena Kouvolan ratapihalle syntyi ulkoinen pelastussuunnitelma. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma on liitteessä 6. Mielestäni työ on hyvä ja käyttökelpoi-

nen. Se on tehty mukaillen ulkoasulle ja rakenteelle annettuja vaatimuksia. Pohjana on 

käytetty sisäasiainministeriön suunnitelmapohjaa. Työ on lähetetty arvioitavaksi alue-

hallintovirastolle 30.9.2013. Ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaohjeen mukaan 

aluehallintovirasto arvioi suunnitelman ja tarvittaessa palauttaa sen pelastuslaitokselle 

täydennettäväksi. 

Sisäministeriön ohjeessa todetaan, että ulkoinen pelastussuunnitelma on työkalu johta-

miseen ja operatiiviseen toimintaan. Siinä se ajaa asiansa. Pyrkimyksenä on ollut pitää 

tekstit ja koko suunnitelma lyhyenä ja helppokäyttöisenä ja siinä olen onnistunut. 

Ulkoinen pelastussuunnitelma on laadittu ratapihan erityispiirteet huomioiden. Työssä 

on pyritty panostamaan niihin kohtiin, mitkä ovat ratapihan erityispiirteet huomioiden 

tärkeitä. Esimerkiksi väestön varoittamiseen on panostettu ratapihan keskeisen sijainnin 

vuoksi. Tärkeässä osassa oli opinnäytetyössäni tehty selvitys Seveso-laitosten ja VAK-

ratapihojen eroista ja erityispiirteistä. 

Onnettomuuskohtaisia johtamissuunnitelmia suunnitelmassa pitäisi olla enemmän. On-

nettomuuskohtaiset johtamissuunnitelmat laadin itse nestekaasulle. Johtamissuunnitel-

mia on täydennetty Tokeva – ohjeilla (kts. Liite 6, 92-94). Yleisluontoinen vaarallisten 

aineiden onnettomuuksissa käytettävä johtamissuunnitelma löytyy ja on tehty käyttäen 
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mallina Tampereen ratapihan ulkoisessa pelastussuunnitelmassa käytettyä vaarallisten 

aineiden onnettomuuden johtamissuunnitelmaa (kts. Liite 6, 76-77). Suuronnettomuus-

harjoituksen perusteella ulkoiseen pelastussuunnitelmaan lisätään myös mittaustoimin-

nan organisointi. 

Lisää selkeyttä asiakirjaan saisi erilaisilla kaavioilla esimerkiksi johtamiseen ja tilanne-

kuvan hallintaan liittyen. Kymenlaakson pelastuslaitoksen johtamisohjeissa asioita on 

käsitelty, mutta esimerkiksi kuvat ja kaaviot auttaisivat havainnollistamaan asiaa. Joh-

tamis- ja viestiohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen olisi Kymenlaakson pelastuslai-

toksella tarpeen ja auttaisi jokapäiväisen operatiivisen toiminnan lisäksi ulkoisten pelas-

tussuunnitelman laadinnassa. 

Prosessin aikana olen toiminut yhteistyössä ja pyrkinyt neuvomaan Kymenlaakson pe-

lastuslaitoksen palomestareita heidän päivittäessään ulkoisia pelastussuunnitelmia uu-

den pohjan mukaiseksi. Kouvolan alueen kaikki ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat tällä 

hetkellä päivityksen alla. Minulla on ollut mahdollisuus perehtyä syvällisesti ulkoiseen 

pelastussuunnitelmaan ja sen laatimiseen tämän opinnäytetyön myötä. Alueellamme on 

poikkeuksellisen monta ulkoisen pelastussuunnitelman vaativaa kohdetta. Kymenlaakso 

on kemikaaliteollisuuden keskittymä, jolloin se on myös kemikaalien aiheuttamien ris-

kien keskittymä. Koska alueellamme on korostunut riski vaarallisten aineiden onnetto-

muuksiin, meillä pitäisi olla myös erityisen hyvä valmius sellaisia torjua. Ulkoiset pe-

lastussuunnitelmat ovat olennainen osa tätä valmiutta. Haluaisin siksi, että ulkoiset pe-

lastussuunnitelmamme nousisivat keskitasolta vähintäänkin hyvälle tasolle. 

Ulkoisen pelastussuunnitelman koulutus henkilöstölle on tärkeässä osassa, jotta suunni-

telmasta saadaan paras hyöty irti. Koulutusta henkilöstölle ei ole vielä järjestetty. Myös 

harjoitukset vahvistavat osaamista onnettomuustilanteessa ja samalla ulkoinen pelastus-

suunnitelma saadaan testattua.  

7.2 Suuronnettomuusharjoitukset 

Kouvolan ratapihalla järjestettiin suuronnettomuusharjoitus 18.9.2013. Harjoituksen 

aiheena oli säiliövaunun BLEVE, jonka seurauksena aiheutui ammoniakkivaunun vuo-

to. Teknologian tutkimuskeskus VTT (2012) määrittelee BLEVEn seuraavasti: ”Pai-
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neenalaisena nesteytetyn kaasun höyrystymisestä säiliön revetessä käytetään termiä 

BLEVE (Boiling liquid expanding vapour explosion)… Paineastian revetessä muodos-

tuu heitteitä paineastian kappaleista, höyry(-pisara)pilvi sekä paineaalto. Heitteitä voi 

lentää jopa useiden satojen metrien etäisyydelle säiliöstä.”  

Harjoitus oli mittava ja siihen osallistui useita viranomaisia ja yhteistyötahoja. Mukana 

olivat pelastustoimi, ratapihatoimijat, hätäkeskus, ensihoito, terveystoimi, poliisi, puo-

lustusvoimat, Kouvolan kaupunki ja vesilaitos. Harjoiteltavia osa-alueita ja teemoja 

olivat toiminta ja johtaminen suuronnettomuudessa, viranomaisyhteistyö ja väestön hä-

lyttäminen. Harjoitussuunnitelma on lisätty ulkoisen pelastussuunnitelman liitteeksi 

harjoituksen jälkeen. 

Suuronnettomuusharjoituksen perusteella ulkoista pelastussuunnitelmaa on paranneltu 

mm. ympäristövahinkojen torjunnan osalta (kts. Liite 6, 79). Harjoituksen jälkeen selvi-

tettiin Kouvolan vesilaitoksen (Kouvolan Vesi) kanssa sammutusjäteveden käsittelyä. 

Silloin todettiin, että jätevedet laskeutuvat ratapihan hulevesien mukana hulevesiverkos-

toon ratapihan eteläpuolelle. Samoin todettiin, että sammutusvesien talteenotto on käy-

tännössä järjestettävä vedenkäsittelylaitoksella. Hulevesiverkostoa ei voida tulpata tai 

padota, koska silloin saastuneet vedet nousisivat lähialueen kiinteistöjen kellareihin. 

Jätevedenkäsittelylaitoksella voidaan tehdä tarvittavia toimenpiteitä ympäristövahinko-

jen minimoimiseksi. Vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä. Käsittelylaitoksen kapasiteetti 

varastoida saastunutta vettä on rajallinen.  

Harjoituksen palautetilaisuus järjestettiin 16.10.2013 ja puheenjohtajana toimi pelastus-

päällikkö Ilpo Tolonen. Palautetilaisuudessa oli koolla edustus kaikilta toimijoilta ja 

viranomaisilta, jotka harjoituksessa olivat mukana. Palautteessa todettiin ulkoista pelas-

tussuunnitelmaa koskien, että yksi vesiasema puuttui ulkoisen pelastussuunnitelman 

kartoista ja se lisättiin karttaan jälkikäteen. Johtokeskuksen työskentelyä on käsiteltävä 

tarkemmin johtamisohjeissa. Ratapihan yhteyshenkilö tarvitaan johtokeskukseen, jotta 

viestintä on varmempaa. Mittaustoiminnan organisointi on kuvattava ulkoisessa pelas-

tussuunnitelmassa. (Ilpo Tolonen palautetilaisuus 16.10.2013) 

7.3 Riskienhallintakeinoja Kouvolan ratapihalla 
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Prosessin aikana ratapihalla on tehty useita turvallisuuden parantamiseen tähtääviä 

toimenpiteitä. Kouvolan ratapihan suuronnettomuusriskien arvioinnissa (Gilbert ym. 

2011, 53 – 55) on kuvattu riskienhallintakeinoja, joilla suuronnettomuusvaaraa ja – vai-

kutusta voidaan vähentää. Suoraan pelastuslaitosta koskevia näistä ovat: Sammutusvesi-

en hallintasuunnitelman laatiminen, säännöllinen suuronnettomuusharjoittelu (ratapiha-

toimijat, pelastustoimintaan osallistuvat viranomaiset ja vaikutuksille alttiit sivulliset), 

alueen asukkaille oikean toimintamallin tiedottaminen, arvioimalla torjuntatoimien riit-

tävyys, automaattisen sammutusjärjestelmän asentaminen, kiinteiden vesi- tai vaahto-

tykkien asentaminen, kaasuvuodon haistelijoiden asentaminen (erityisesti maanalaiset 

tilat), liekintunnistimien asentaminen. Taulukossa 4 on kuvattu riskienhallintakeinot ja 

tehdyt toimenpiteet. 

Taulukko 4. Kouvolan VAK-ratapihan riskienhallintakeinot ja tehdyt toimenpiteet. 

Riskienhallintakeinot Toimenpiteet 

Sammutusvesien hallintasuunni-

telman laatiminen 

Sammutusvesien hallintaa on käsitelty Kouvolan 

ratapihan ulkoisessa pelastussuunnitelmassa. Hallinta 

on kuitenkin vaikeaa ilman järjestelmiä. Kouvolan 

ratapihalla ryhdytään pelastuspäällikkö Ilpo Tolosen 

mukaan selvittämään millaisin järjestelyin sammu-

tusvesiä voitaisiin hallita (kokous 11.10.2013) 

Säännöllinen suuronnettomuus-

harjoittelu 

Suuronnettomuusharjoitus järjestetty 18.9.2013. Jat-

kossa järjestetään kolmen vuoden välein. 

Alueen asukkaille oikean toi-

mintamallin tiedottaminen 

Asukkaille on jaettu turvallisuustiedote vuonna 2010. 

Suuronnettomuusharjoituksen yhteydessä tiedotettu 

väestöä oikeista toimintatavoista.  

Torjuntatoimien riittävyyden 

arvioiminen 

Voimavarat ja vasteet arvioitu ulkoisen pelastus-

suunnitelman laadinnan yhteydessä 
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automaattisen sammutusjärjes-

telmän asentaminen 

Ei toimenpiteitä 

Kiinteiden vesi- tai vaahtotykki-

en asentaminen 

Pelastuslaitos on vaatinut järjestelmää asennettavak-

si. Selvitys järjestelmien asentamisesta valmistunut 

vuonna 2011. 

Kaasuvuodon haistelijoiden 

asentaminen 

Ei toimenpiteitä 

Liekintunnistimien asentaminen Ei toimenpiteitä 

 

Kouvolan ratapihan palotarkastuksella 14.2.2013 on ratapihalla myös vaadittu suojavä-

lineiden päivitystä ja neuvoteltu suojahuoneen rakentamisesta ratapihalle. Suojavälineet 

on päivitetty, mutta suojahuoneen eteen ei ole tehty toimenpiteitä. Liikenteenturvalli-

suusvirasto Trafin järjestämällä turvallisuustarkastuksella 14.6.2013 puututtiin useisiin 

kohtiin kuten ratapihan alkusammutuskaluston riittävyyteen, vesiasemien merkitsemi-

seen ja tuulipussien näkyvyyteen. 

7.4 Voimavarojen ja resurssien arvioiminen 

Kouvolan ratapihan sammutusvalmiutta on selvitetty ratapihojen sammutusvalmius - 

selvityksessä. Selvityksen mukaan ratapihalle saadaan puolessa tunnissa kuusi säiliöau-

toa, joiden yhteinen säiliötilavuus on 60 m
3
. Tunnin sisällä saadaan seitsemän säiliöau-

toa lisää. (Lautkaski ja Virolainen 2002, 62-63.) 

Pelastuspäällikkö Ilpo Tolosen mukaan Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella on 

Suomen paras valmius vaahtotorjuntaan. Kymenlaakson pelastuslaitoksella on neljä 

vaahtotykkiä ja –autoa.  Kouvolassa on oma vaahtoautoyksikkö. Ensimmäiseen vaah-

toiskuun menevä aika on noin kymmenen minuuttia. Tämä riittää suunnilleen yhden 

vaunun tulipaloon. Suuremman torjunnan käynnistämiseen menee arviolta tunti. BLE-
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VE - uhan tehokas torjuminen onnistuu vain kiinteällä sammutusjärjestelmällä. (Pe-

lastuspäällikkö Ilpo Tolosen haastattelu 22.3.2011)  

Paloinsinööri Juhani Carlson arvioi, että Kouvolan ratapihan suhteen toimintavalmius 

on hyvällä tasolla. Lähellä on kaksi vakinaista paloasemaa ja molemmille asemille on 

sijoitettu täysvahvuiset pelastusyksiköt. (Juhani Carlsonin haastattelu 9.10.2013.) 

Toimintavalmius kohteeseen on hyvä. Saavuttamisajat ovat pienet ja useita yksiköitä 

saadaan paikalle nopeasti. Laatimassani ulkoisessa pelastussuunnitelmassa kohteen teo-

reettinen saavuttamisaika on viisi minuuttia ensimmäiselle pelastusyksikölle ja 12 mi-

nuuttia vahvennetulle pelastusjoukkueelle (kts. Liite 6 s. 71). Vaahtonesteen määrä 

Kouvolan päivystysalueella on noin 15 m
3
. Tällä määrällä saadaan kehitettyä noin 

500 000 litraa valmista sammutusvaahtoa. Alueen vaahtotykkien kapasiteetti on hyvä. 

Kouvolassa on kaksi 3000 l/min tykkiä ja kolme 2000 l/min tykkiä. Olen päätynyt haas-

tatteluiden ja muiden lähteiden käytön jälkeen siihen, että Kymenlaakson pelastuslai-

toksella on hyvä valmius torjua onnettomuuksia Kouvolan ratapihalla. 

Voimavarat ja vasteet ovat nykyisellään riittäviä. Tilanne pitää arvioida uudelleen, jos 

resursseja vähennetään. Kymenlaakson pelastuslaitos on suunnitellut vähentävänsä yk-

sikönjohtajapäivystäjä RKY P42 päivystyksiä. Päivystyksen karsiminen on heikennys 

suuronnettomuustilanteen vaatimaa johtamis- ja esikuntatoimintaa ajatellen. Mielestäni 

pitäisi selvittää päivystyksen karsimisen seuraukset johtamistoiminnalle suuronnetto-

muudessa. 

Kouvolan ratapihan ongelmakohtia ovat BLEVE, useamman palavan nesteen vaunun 

palo ja myrkyllisten kaasujen äkilliset vuodot ja leviäminen asutuille alueille. Näihin 

ongelmiin ei välttämättä tuo ratkaisua se, että lisätään kalustoa ja henkilökuntaa. BLE-

VEN kanssa ongelmana on rajallinen aika. Kymenlaakson pelastuslaitos velvoitti Lii-

kennevirastoa asentamaan ratapihalle kiinteät sammutusjärjestelmät, jotta sammutus-

toimet voitaisiin aloittaa välittömästi. Asian eteen ei ole vielä tehty konkreettisia toi-

menpiteitä, mutta selvitys asiasta on laadittu. 

Myrkyllisten kaasujen leviäminen aiheuttaa todellisen vaaratilanteen, koska ratapiha 

sijaitsee tiheään asutulla alueella. Tähän uhkaan vastataan parhaiten varoittamalla väes-



   34 

töä mahdollisimman nopeasti. Siksi selvitykset ovat käynnissä olisiko mahdollista ja 

lakien mukaista antaa ratapihan toimijoille mahdollisuus varoittaa väestöä väestöhälyt-

timillä. Myös hälytinverkon kattavuuden parantamista selvitetään. Kartta väestöhälytti-

mistä ratapihan ympäristössä on esitetty kuvassa 3. 

7.5 Ulkoisen pelastussuunnitelman laatijan vaatimukset ja oma kehittyminen 

Ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaohjeessa todetaan, että ulkoisen pelastussuunni-

telman laatijan tulee olla perehtynyt suunnitelman kohdealueen toimintaan. Kun aloitin 

opinnäytetyön tekemisen, en juuri tuntenut Kouvolan ratapihaa. Tästä syystä minulle 

siirrettiin ratapihan palotarkastustehtävät. Palotarkastuksilla ja Trafin turvallisuustarkas-

tuksella opin tuntemaan alueen ja opin samalla ratapihan toiminnasta.  

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatijalta odotetaan pelastuslaitoksen resurssien ja pelas-

tustoiminnan johtamisjärjestelmän periaatteiden tuntemusta. Tästä minulla ei myöskään 

ollut tarvittavaa tietämystä projektin alussa. Maaliskuussa 2013 aloitin perehtymisjak-

son, jossa minut perehdytettiin yksikönjohtajapäivystykseen ja huhtikuussa aloitin päi-

vystykset. Päivystystyössä olen oppinut tuntemaan mielestäni riittävällä tasolla alueen 

resurssien ja johtamisjärjestelmien tuntemusta.  

7.6 Vertailun johtopäätökset ja ohjeet ulkoisen pelastussuunnitelman laatijalle 

Yleisesti ottaen Seveso-laitosten ja VAK-ratapihojen ulkoisten pelastussuunnitelmien 

laadinnassa on tiettyjä eroavaisuuksia. VAK-ratapihojen ulkoisissa pelastussuunnitel-

missa ei kannata keskittyä yksityiskohtaisiin torjuntamalleihin. Aineet ja niiden vaihtu-

vat paikat aiheuttavat sen, että onnettomuustilanteisiin on vaikeampi etukäteen tehdä 

torjuntasuunnitelmia. Mielestäni sen sijaan on panostettava yleisiin torjunta- ja johta-

misohjeisiin. 

Väestön suojelun huomioiminen on tärkeää VAK-ratapihan ulkoisessa pelastussuunni-

telmassa. Usein keskeinen sijainti aiheuttaa sen, että vaaran alla olevat väestömäärät 

ovat suuret. Siksi kannattaa panostaa väestön suojelemisen ja ratapihan ulkopuolella 

tapahtuvan pelastustoiminnan suunnitteluun. Väestön varoittaminen ja evakuoinnit on 
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hyvä suunnitella tarkkaan etukäteen. VAK-ratapihalla onnettomuus tapahtuu lähes 

poikkeuksetta ulkotiloissa, mikä edistää kaasupilven leviämistä ratapihan ulkopuolelle. 

Kohdekorteilla ei yleensä VAK-ratapihan ulkoisissa pelastussuunnitelmissa ole yhtä 

suurta roolia, kuin Seveso-laitoksissa, koska niissä ei säilytetä vaarallisia aineita. Jos 

VAK-ratapihalla on purku- ja lastaustoimintaa, niin asia on tarkasteltava erikseen. Sen 

sijaan hyvät kartat kohteesta ovat oleellinen apu pelastustoiminnan johtajalle. Kartoilla 

tulisi olla kuvattuna ainakin vesiasemat, pelastustiet, rakennukset, väestöhälyttimet ja 

niiden kuuluvuusalueet ja pelastustoimintaa tukevat laitteet kuten vuodonkeruualtaat ja 

tuulipussit. Kouvolan ratapihan ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on lisäksi kuvattu 

kartoilla eri onnettomuustyyppien- ja aineiden ulottuma-alueet, lähistöllä sijaitsevia 

haavoittuvia kohteita ja pohjaveden muodostumisalueet (kts. Liite 6, 98-102). Ratapiha-

toimijoilla on yleensä hyviä karttoja ratapiha-alueesta. 

Ympäristövahinkojen minimoinnissa on VAK-ratapihan ulkoisessa pelastussuunnitel-

massa suunniteltava sammutusvesien hallinta. VAK-ratapihoilla ei ole yleensä järjes-

telmiä sammutusvesien hallintaan. Tällaisia järjestelmiä tulisi ryhtyä kehittämään, myös 

ratapihoille.  

Teknisiä pelastustoimintaa helpottavia laitteita ja järjestelmiä ei tällä hetkellä juurikaan 

ole VAK-ratapihoilla. Niitä kuitenkin pitäisi ryhtyä kehittämään myös VAK-ratapihoille 

suuronnettomuuksien vaarojen vähentämiseksi. Tällaisia järjestelmiä olisivat esimerkik-

si automaattiset sammutuslaitteistot, kiinteät vesi- ja vaahtotykit, kaasunhaistelijat, lie-

kintunnistimet ja suojahuoneet. 

Ulkoisen pelastussuunnitelman rooli aineluettelona on VAK-ratapihalla pienempi kuin 

Seveso-laitoksessa. Aineiden vaihtuvuus ja niiden suuri lukumäärä aiheuttaa sen, että 

tärkeämpää on suunnitella etukäteen, kuinka pelastustoiminnan johtaja saa ajankohtai-

sen aineluettelon käyttöönsä onnettomuushetkellä. Tässä on syytä tehdä tiivistä yhteis-

työtä toiminnanharjoittajan kanssa. Ratapihojen ulkoisissa pelastussuunnitelmissa olisi 

syytä selvittää yleisimpien aineiden reagointia keskenään. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyöni päätavoite täyttyi ja sain valmiiksi ulkoisen pelastussuunnitelman Kou-

volan VAK-ratapihalle. Suunnitelmasta tuli tavoitteiden mukainen. Se on käytännönlä-

heinen ja toimintaa ohjaava asiakirja pelastuslaitoksen käyttöön. Ulkoinen pelastus-

suunnitelma täyttää mielestäni sille asetetut vaatimukset. Se on tehty rakenteellisesti ja 

sisällöltään ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaohjeen ja suunnitelmapohjan mu-

kaan. Suunnitelma on laadittu nimenomaan ratapihan erityispiirteet huomioiden.  

Onnettomuuskohtaiset leviämisennustekartat ovat hyvä lisä ulkoisessa pelastussuunni-

telmassa. Ne olivat käytettävissä Gaian suuronnettomuusriskien arvioinnin vuoksi. Vä-

estön varoittaminen on myös käsitelty kattavasti ulkoisessa pelastussuunnitelmassani. 

Laatimassani ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on joitakin kehitettäviä asioita. Onnet-

tomuuskohtaisia johtamissuunnitelmia pitäisi esimerkiksi lisätä ja ulkoasussa voisi käyt-

tää enemmän kuvia ja kaavioita selkeyttämään työtä. Oman osaamiseni rajallisuus tuli 

näissä kohdissa vastaan. 

Ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnassa pelastuslain mukainen kahden vuoden siir-

tymäaika meni työn aikana umpeen. Pelastuslain antama siirtymäaika päättyi 29.4.2013. 

Tästä pelastuslaitosta valvova aluehallintovirasto huomautti Kymenlaakson pelastuslai-

tosta.  

Sain työn aikana tehtyä vertailun Seveso-laitoksen ja VAK-ratapihan ulkoisten pelastus-

suunnitelmien keskeisimmistä eroista ja erityispiirteistä. Laadin näistä johtopäätökset, 

jotka kannattaa huomioida VAK-ratapihojen ulkoisissa pelastussuunnitelmissa. Tämä 

on ensimmäinen tutkimus aiheesta.  

Laadin työni aikana kattavan kuvauksen ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnasta ja 

prosessiin liittyvistä asioista. Olen työssäni kuvannut ulkoisen pelastussuunnitelman 

laadintaan liittyvän suuronnettomuusharjoituksen suunnittelua.  Kuvasin myös muita 

turvallisuutta parantavia toimenpiteitä, mitä työn aikana on tehty yhteistyössä ratapiha-

toimijoiden kanssa. 
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Ulkoinen pelastussuunnitelma täyttää pelastuslaitoksen lakisääteisen velvollisuuden 

suuronnettomuuksiin varautumisesta, mutta se myös konkreettisesti parantaa varautu-

mista suuronnettomuuksiin. Ulkoinen pelastussuunnitelma on työkalu etenkin suuron-

nettomuuksissa. Suuronnettomuudet ovat harvinaisia ja ne ovat hyvin vaativia tilanteita 

varsinkin pelastustoiminnan johtajalle. Suunnitelma on tukena ja apuna tilanteessa, mi-

kä ei tule päivittäisessä toiminnassa vastaan. Suunnitelma soveltuu myös pienempien 

onnettomuuksien avuksi. Suunnitelmasta löytyy esimerkiksi kohteen yhteystietoja ja 

karttoja, joita voidaan tarvita päivittäisissä onnettomuuksissa. 

Seveso-laitosten ja VAK-ratapihojen ulkoisten pelastussuunnitelmien vertailun tulokse-

na syntyneet johtopäätökset ovat tukena ulkoisten pelastussuunnitelmien laatijoille. 

VAK-ratapihan ulkoisen pelastussuunnitelman laatijaa ajatellen olen selvittänyt mitä 

konkreettisia asioita kannattaa ottaa huomioon laadittaessa suunnitelmaa.  

Opinnäytetyön tavoitteet olivat ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen ja vertailun 

tekeminen Seveso-laitosten ja VAK-ratapihojen ulkoisten pelastussuunnitelmien välillä 

ja ne täyttyivät. Suunnitelman sisällölliset tavoitteet täyttyivät pääosin. Suunnitelmaa 

parantaisivat selkeyttävien kaavioiden ja kuvien lisääminen, ainekohtaisten johtamisoh-

jeiden lisääminen ja johtamistyöskentelyn tarkempi kuvaus. Aikataulutuksen ongelmat 

ja oman osaamisen puutteet olivat syitä näihin puutoksiin.  Seveso-laitosten ja VAK-

ratapihojen vertailussa on myös parannettavaa. Vertailun tulisi olla laajuudeltaan isompi 

kattavuuden ja yleistettävyyden parantamiseksi.  

Alkuvaiheessa työn tavoitteena oli myös laajempi kemikaaliturvallisuuden kehittämi-

nen. Tavoitteena oli ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnan ohella kokonaisvaltaisesti 

tarkastella turvallisuutta ja tuottaa kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksineen. 

Luovuin kuitenkin ajatuksesta, kun löysin Kouvolan ratapihalle tehdystä VAK-

suuronnettomuusriskien arvioinnista päällekkäisyyksiä tällaiseen työhön. Arvioinnissa 

on kuvattu riskienhallintakeinot ratapihan suuronnettomuusvaaran ja – vaikutusten pie-

nentämiseksi. 

Työn aihe oli itselleni haastava. Ulkoinen pelastussuunnitelma oli itselleni melko vieras 

asiakirja ennen opinnäytetyötäni. Alkuvaiheessa tiedon haku oli tärkeässä osassa. Tämä 

osuus myös vei runsaasti aikaa, koska tiedon löytäminen aiheutti haasteita. Työn edetes-
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sä alkoivat termistöt ja säädökset avautua. Vahvana johtoajatuksena oli koko työn 

ajan, että ulkoisesta pelastussuunnitelmastani tulisi helppolukuinen ja käyttökelpoinen 

asiakirja onnettomuustilanteisiin. Vain näin siitä olisi myös käytännössä hyötyä. 

Opinnäytetyön loppuvaiheen kiireisyys näkyy väistämättä jäljessä. Ajan käyttäminen 

tasaisemmin ja pitkin opinnäytetyöprosessia olisi helpottanut työtäni ja antanut myös 

parempia tuloksia. Monessa kohtaa työ katkesi kokonaan joihinkin vastoinkäymisiin 

kuten esimerkiksi turvallisuusselvityksen puuttumiseen. Myös oman osaamiseni rajat 

tulivat tietyissä asioissa vastaan. 

Prosessissa oli paljon hyvää henkilökohtaisella tasolla, koska olen oppinut opinnäyte-

työn aikana todella paljon uutta. Opin paljon varautumisesta suuronnettomuuksiin, rau-

tateihin liittyvistä turvallisuusasioista ja sain olla mukana järjestämässä mittavaa suur-

onnettomuusharjoitusta. Olen tajunnut työn aikana, miten merkittäviä riskikohteita rata-

pihat ovat yhteiskunnassamme. 

Jos saisin valita uudelleen, en lähtisi tekemään opinnäytetyötä samasta aiheesta. Työ-

määrään nähden olen hieman pettynyt tulokseen. Syynä pettymykseeni on se, että olisin 

halunnut tutkia jotakin asiaa tarkasti ja syventyä siihen paremmin. Case-tyyppinen tut-

kimus on haastava tutkimustapa enkä osannut käyttää sitä parhaalla mahdollisella taval-

la. Helpompi tapa olisi ollut tehdä jokin perinteinen tutkimus kuten kyselytutkimus tie-

tystä aiheesta ja saada selkeät tulokset, jotka olisi voinut purkaa helpommin lukijalle. 

Näin tulokset olisivat helpommin esitettävissä. Toisaalta olen tyytyväinen siihen, että 

opinnäytetyöstäni on konkreettista hyötyä työelämässä. 
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LIITE 2. Opinnäytetyöni aikataulu 
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Liite 3. Tiivistelmä asiakirjasta: Selvitys kiinteän sammutusjärjestelmän valintaa vai-
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Liite 5: Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimispohjan sisällysluettelo (Sisäasiainminis-
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Liite 6. Kouvolan ratapihan ulkoinen pelastussuunnitelma. Salaiset tiedot poistettu asiakirjasta. 
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 1 YLEISTÄ 

 
 

 1.1 Suunnitelman tarkoitus 
 
Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma erityistä vaaraa aiheutta-
vien kohteiden suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.  
 
Pelastuslain (379/2011) mukaisia erityistä vaaraa aiheuttavat kohteita ovat: 
 

1.) ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ydinlaitos; 
2.) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 

30 §:n 1 momentissa tai 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuotantolaitos, josta toiminnanhar-
joittajan tulee laatia turvallisuusselvitys; 

3.) ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaivannaisjätteen jäte-
alue; 

4.) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(195/2002) 32 §:n mukainen järjestelyratapiha; tai 

5.) vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun 
valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 8 §:n mukainen satama-alue. 
 

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, 
josta löytyvät nopeasti kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu ratapihan suuronnettomuus-
vaaraan ja joita tarvitaan pelastustoimintaan. 
 
 

 1.2 Säädösperusta 
 
Säädösperusta juontaa juurensa Euroopan unionin neuvoston direktiiviin vaarallisista aineista ai-
heutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (Seveso II – direktiivi 96/82/EY). Lisäksi sitä käsi-
tellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 89/618/Euratom. 
 
Ulkoisen pelastussuunnitelman lainsäädännön perusteet ovat määritelty pelastuslaissa (379/2011), 
sekä sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelas-
tussuunnitelmasta (406/2011) 
 
Pelastuslain 48 §:n 4 momentin mukaan pelastuslaitos on velvollinen laatimaan pelastussuunni-
telman vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(195/2002) 32 §:n mukaisella järjestelyratapihalla sattuvan onnettomuuden varalle.  
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 1.3 Suunnitelman päivittäminen 
 
Ulkoiset pelastussuunnitelmat tulee tarkistaa ja saattaa ajan tasalle vähintään kolmen vuoden vä-
lein. Päivityksessä on otettava huomioon alueella, pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa 
sekä uuden tekniikan ja tietämyksen soveltamisessa tapahtuneet muutokset.  
 
Sisäisessä pelastussuunnitelmassa ja turvallisuusselvityksessä tapahtuvat muutokset tarkastetaan 
ja päivitetään tarvittaessa ulkoiseen pelastussuunnitelmaan. Sisäisen pelastussuunnitelman muu-
tokset on päivitettävä ulkoiseen pelastussuunnitelmaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
päivityksestä. 
 
Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee päivittää myös tarpeen ilmetessä esim. harjoituksien tai palo-
tarkastuksien kautta. Myös alueen lähellä tapahtuvan rakentamisen ja väestökannan tuomat muu-
tokset tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään ulkoiseen pelastussuunnitelmaan. 
 
 

 1.4 Suunnitelmasta tiedottaminen 
 
 
 
 

 Päivämäärä 

Kuulemistilaisuus pidetty       

Turvallisuustiedote jaettu vuonna 2010 

 
Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta on tiedotettava kaikille henkilöille ja yhteisöille, joiden turvalli-
suuteen suuronnettomuus voi vaikuttaa. Tiedottaminen on tehtävä uudelleen, kun ulkoiseen pelas-
tussuunnitelmaan tehdään oleellisia muutoksia, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein. Tiedot-
taminen on tehtävä molemmilla kansalliskielillä. 
 
Väestön turvallisuuden kannalta keskeisten tietojen tulee olla jatkuvasti saatavilla ainakin pelastus-
laitoksella ja pelastuslaitoksen internet-sivuilla. 

  
 

 1.5 Suunnitelman sisältö  
 
Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta tulee ilmetä vähintään: 

1.) alueen yleistiedot; 
2.) alueen pelastusorganisaatio; 
3.) alueella olevat suuronnettomuusvaarat; 
4.) millä tehtävänimikkeellä olevilla henkilöillä on valtuudet toiminnanharjoittajan edustajina 

tuotantolaitoksessa, ydinlaitoksessa, kaivannaisjätteen jätealueella ja ratapihalla tai sata-
manpitäjän edustajina satama-alueella käynnistää pelastustoimet alueella; 
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5.) millä tavalla mahdollisista onnettomuuksista saadaan asianosaisille tieto nopeasti, miten 
hälytykset annetaan ja miten apua kutsutaan; 

6.) miten ulkoisen pelastussuunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat voimavarat sovitetaan yh-
teen; 

7.) miten alueella tapahtuvaa pelastustoimintaa tuetaan; 
8.) miten alueen ulkopuolella toteutetaan pelastustoimintaa ja miten toimitaan onnettomuus-

skenaarioiden mukaisissa tilanteissa; 
9.) miten väestöä varoitetaan, miten väestölle annetaan tietoja onnettomuudesta ja sen vaiku-

tuksista ja millaisia toimintaohjeita väestölle annetaan; 
10.) miten muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden pelastustoiminnasta vastaaville vi-

ranomaisille tiedotetaan tuotantolaitoksessa tapahtuvasta suuronnettomuudesta, jolla voi 
olla vaikutuksia yli valtion rajojen. 

 
(sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitel-
masta 406/2011) 
 

 1.6 Väestön kuuleminen  
 
Pelastuslain 48 §:n 7 momentin mukaan vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä on kuultava. Väestön 
kuulemiseksi ulkoisia pelastussuunnitelmia laadittaessa on järjestettävä yleinen kuulemistilaisuus 
sekä asetettava valmisteluasiakirjat julkisesti nähtäväksi. Ilmoituksessa tulee kertoa suunnitelman 
tarkoitus. Siitä on käytävä ilmi seuraavat tiedot:  

1.) kohteena oleva alue; 
2.) suunnittelusta vastaava viranomainen ja muut asianosaiset tahot; 
3.) mistä saa asiaa koskevia lisätietoja; 
4.) paikka, jossa asiakirjat ovat nähtävinä, ja aika, jonka ne ovat nähtävinä; 
5.) kuulemistilaisuuden aika ja paikka; 
6.) mielipiteen esittämismuoto, määräaika ja yhteystiedot. 
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 2 RATAPIHAN YLEISTIEDOT 
 

 2.1 Osoite ja yhteystiedot 

  

Yhteyshenkilöt Liikenteenohjaus Puhelin xxx 

 Ratapihaohjaus Puhelin xxx 

 Käyttökeskus Puhelin xxx 

 (ei 24/7) Palvelupäällikkö  Puhelin xxx 

 (ei 24/7) Turvallisuusneuvonantaja  Puhelin xxx 

 Liikenneviraston aluepäällikkö Puhelin xxx 

 
 

 2.2 Ajo-ohjeet 
 
Ratapihalle on pääsy monesta suunnasta. Pelastustoiminnan johtaja päättää, mitä lähestymis-
suuntaa käytetään onnettomuustilanteessa. Lähestymissuunta riippuu onnettomuuspaikasta ja 
tuulen suunnasta. 
 

(LIITE 3: Kartta lähestymissuunnista) 
 
Pohjoisesta: 
Kohteeseen pääsee Kouvolan paloasemalta ajamalla Kauppalankatua etelään päin, kääntymällä 
vasemmalle Salpausselänkadulle ja seuraamalla edelleen Salpausselänkatua kääntymällä oikeal-
le. Kadun päästä käännytään vasemmalle Hallituskadulle ja ajetaan kunnes käännytään sopivalle 
hyökkäystielle. 
 
Lännestä: 
Kun käytetään valtateitä 12 tai 6 (yhdistyvät samaksi), noustaan Tommolan rampilta Kuusaantielle 
ja lähdetään oikealle. Kuusaantietä jatketaan kunnes käännytään Hallituskadulle oikealle. Hallitus-
katua jatketaan kunnes tullaan ratapihan hyökkäystien kohdalle. 
 
Idästä: 
Valtatie 6:sta käytettäessä käännytään ennen Tykkimäkeä vasemmalle Karjalankadulle. Karjalan-
kadulta käännytään vasemmalle Utinkadulle ja sitä jatketaan niin kauan, kun tullaan ratapihan 
hyökkäystielle. 
 

Toiminnanharjoittaja 

 

VR-Yhtymä Oy, Kouvolan ratapiha 

Ratapihan haltija Liikennevirasto 

Osoite 

 

Terminaalikatu 1 
45200 KOUVOLA 
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Etelästä: 
Kun käytetään Kotkan valtatietä (vt 15), noustaan Kullasvaaran kohdalla rampista ylös ja lähdetään 
vasemmalle länteen päin Tehontietä. Tehontie muuttuu Kanervistontieksi ja siltä käännytään va-
sempaan Utinkadulle. Utinkatua ajetaan niin pitkään, että ollaan ratapihan hyökkäystiellä 

  
 
 

 2.3 Alueen kuvaus 
 

Toiminnan kuvaus 

 

Alueella tehdään rautatiekuljetuksia henkilö- ja tavarajunilla. Kouvo-
lan ratapiha jakaantuu kolmeen ratapiha-alueeseen: Järjestelyrata-
piha, henkilöratapiha ja ns. tuloratapiha. Ratapiha on rakennettu itä-
länsisuuntaisesti. Kemikaaliratapihalla on 50 raidetta, joista 41 on 
sähköistetty. Järjestelyratapihalla voidaan myös säilyttää kemikaali-
vaunuja. Käsiteltävien kemikaalivaunujen määrä on n. x/päivä, mut-
ta enimmillään voidaan käsitellä jopa x vaunua päivässä. 
 

Yleiskuvaus alueen ra-
kennuksista 

 

Alueella on junatoimisto, liikenteenohjauskeskus, vaunukorjaamo 
ja huoltoon liittyviä rakennuksia. Alueen välittömässä läheisyydes-
sä on asuin- ja teollisuusrakennuksia sekä juna-asema.  

Kokoontumispaikat 
vaaratilanteissa 

Vaarallisen aineen onnettomuustilanteessa ensisijaisesti suojaudu-
taan sisätiloihin. Rakennuksissa tapahtuvissa tulipaloissa ja muissa 
onnettomuuksissa kokoonnutaan kunkin rakennuksen pysäköinti-
alueelle. Paikalla oleva esimies vastaa evakuoidun henkilöstön las-
kennasta ja ilmoituksesta viranomaiselle. 
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1. tuloratapiha 2. järjestelyratapiha 3. henkilöratapiha 
 
 

 2.4 Alueen läheisyydessä olevat tärkeät toiminnot 
 
Kohde sijaitsee Kouvolan kaupungin keskustassa. Järjestelyratapihan läheisyydessä sijaitsee juna-
asema. Henkilöliikenteen asemalaiturit sijaitsevat kohteen välittömässä läheisyydessä. Alueen 
läheisyydessä on useita haavoittuviksi luokiteltuja kohteita kuten päiväkoteja, sairaaloita, kouluja, 
hotelleja, muita kaupallisia palveluita sekä erilaisia kokoontumistiloja. Myös vilkasta tieliikennettä 
kulkee kohteen läheisyydessä. 
 

(LIITE 6: Kartta haavoittuvista kohteista) 
 
 

 2.5 Henkilömäärät alueella ja sen läheisyydessä 
 

Alueella x henkilökuntaan kuuluvaa läpi vuorokauden 

(järjestelyratapihan alueella) 

Läheisyydessä (kilometrin 

säteellä) 

n. 16 600 asukasta 

   

 

 2.6 Hälytysjärjestelmät ja pelastuslaitoksen toimintaa helpottavat laitteet 
 

Automaattinen paloil-
moitin 

Junatoimisto, vaunukorjaamo ja liikenteenohjauskeskus 
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Kaasuhälytinjärjestelmä Ei järjestelmää. Lähin kaasunhaistaja Utissa (hiilivetypohjaiset ai-

neet). 

Vesiasemaverkosto 

 

 

17 sammutusvesiasemaa, testattu vesituotto 3100 l/min. Liitetty kau-

pungin vesijohtoverkostoon, syöttö etelästä ja pohjoisesta. Käytettä-

essä paljon vettä vaikuttaa kaupungin vedenjakeluun.  

(LIITE 3: Kartta) 

Sammutusvesien tal-
teenotto 

 

 

Ei järjestelmiä talteenottoon. Vuodonkeräysallasta voidaan hyödyn-

tää. Sammutusvedet huuhtoutuvat sadevesiviemäreiden kautta hule-

vesiverkostoon. Ympäristövahingot otettava huomioon. 

Vuodonkeräysallas 

 

 

Sijaitsee raiteella 841, tilavuus 110 m³. Altaan päälle mahtuu kaksi 

vaunua kerrallaan. Kahden vaunun sisältö voidaan tarvittaessa tyh-

jentää altaaseen. Allas kestää kaikkia kemikaaleja. Vuototorjunta-

altaan viereiseen konttiin on sijoitettu imeytysaineet, siirtopumppu, 

sulkusuppiloita, keräilyastioita sekä työkaluja. Jännitekatko vuodon-

keräysaltaan ajolangalle hätä seis – painikkeista. Sijaitsevat altaan 

molemmin puolin. 

(LIITE 3: Kartta) 

 

Tuulipussit 

 

Alueella on neljä tuulipussia 

(LIITE 3: Kartta) 
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 3 SUURONNETTOMUUSVAARAT 
 

 3.1 Vaaraa aiheuttavat kemikaalit 
 
Taulukossa esitetty todennäköisimmät suuronnettomuuden aiheuttavat aineet. Reaaliaikainen tieto 
kemikaaleista ja niiden määristä on selvitettävä ratapihaohjauksesta. 
 
(poistettu yksityiskohtaiset tiedot aineluetteloiden hankkimisesta.) 
 
(taulukosta poistettu ainetiedot.) 
 

Kemikaali 
 
olomuoto 
 
YK-numero 

Kulje-
tus- ja 
varas-
tointi-
määrä 

Vaaraluokka Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet on-
nettomuustilanteis-
sa 
 

xxx  
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 3 
 

 
 
 
 
AEGL-arvot, 30min 
 
AEGL 1: 670 ppm 
AEGL 2: 4000 ppm 
AEGL 3: 14000 ppm 

Helposti syttyvät myrkylli-
set nesteet 
 

H225: 
Helposti syttyvä 
neste ja höyry. 

*H331: 
Myrkyllistä hen-
gitettynä. 

*H311: 
Myrkyllistä jou-
tuessaan iholle. 

*H301: 
Myrkyllistä niel-
tynä. 

H370 
(**): 

Vahingoittaa 
elimiä (tai maini-
taan kaikki tiede-
tyt kohde-elimet) 
(mainitaan altis-
tumisreitti, jos on 
kiistatta osoitet-
tu, että vaara ei 
voi aiheutua 
muiden altistu-
misreittien kaut-
ta). 

 

Linkki: Tokeva-ohje 
T3c 
 
OVA 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 3 
 

 

Helposti syttyvät myrkylli-
set nesteet 
 

H225: 
Helposti syttyvä 
neste ja höyry. 

H304: Voi olla tappa-

Linkki: Tokeva-ohje 
T3c, T3b 
 
OVA 

http://www.ttl.fi/ova/metanoli.html
http://www.ttl.fi/ova/pentaani.html
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IDLH-arvo: 1500 
ppm/30min  

vaa nieltynä ja 
joutuessaan 
hengitysteihin. 

H336: 
Saattaa aiheut-
taa uneliaisuutta 
ja huimausta. 

H411: 

Myrkyllistä ve-
sieliöille, pitkäai-
kaisia haittavai-
kutuksia. 

EUH06
6: 

Toistuva altistus 
voi aiheuttaa 
ihon kuivumista 
tai halkeilua. 

 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 2 
 

 
 
 
 
AEGL-arvot, 30min 
 
AEGL 1: 30 ppm 
AEGL 2: 220 ppm 
AEGL 3: 1600 ppm 

Paineenalaisena nesteyte-
tyt myrkylliset kaasut 
 

H221: Syttyvä kaasu. 

H331: 
Myrkyllistä hen-
gitettynä. 

* H314: 

Voimakkaasti 
ihoa syövyttävää 
ja silmiä vaurioit-
tavaa. 

H400: 
Erittäin myrkyllis-
tä vesieliöille. 

 

Linkki: Tokeva-ohje 
T2h 
 
OVA 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 2 
 

 
 
 
 
AEGL-arvot, 30 min 
 
AEGL 1: 0,20 ppm 
AEGL 2: 0,75 ppm 
AEGL 3: 30 ppm 

Paineenalaisena nesteyte-
tyt myrkylliset kaasut 
 

* H331: 
Myrkyllistä hen-
gitettynä. 

H314: 

Voimakkaasti 
ihoa syövyttävää 
ja silmiä vaurioit-
tavaa. 

 

Linkki; Tokeva-ohje 
T2h 
 
OVA 

http://www.ttl.fi/ova/ammoni.html
http://www.ttl.fi/ova/rikkidio.html
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xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 2 
 

 
 
 
AEGL-arvot, 30 min 
 
AEGL 1: 670 ppm 
AEGL 2: 6700 ppm 
AEGL 3: 27000 ppm 

Paineenalaisena nesteyte-
tyt palavat kaasut 
 

H220: 
Erittäin helposti 
syttyvä kaasu. 

H350: 

Saattaa aiheut-
taa syöpää 
(mainitaan altis-
tumisreitti, jos on 
kiistatta osoitet-
tu, että vaara ei 
voi aiheutua 
muiden altistu-
misreittien kaut-
ta). 

H340: 

Saattaa aiheut-
taa perimävauri-
oita (mainitaan 
altistumisreitti, 
jos on kiistatta 
osoitettu, että 
vaara ei voi ai-
heutua muiden 
altistumisreittien 
kautta). 

 

Tokeva-ohje T2g 
 
OVA 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 
 
xxx 
UN xxx 
 
xxx 
UN xxx 

xxx 2 
 

 
 
 
 
AEGL-arvot, 30 min 
 
AEGL 1: 6900 ppm 
AEGL 2: 17000 ppm 
AEGL 3 (xxx): 
33 000 ppm 
AEGL 3 (xxx): 
53 000 ppm 

Paineenalaisena nesteyte-
tyt palavat kaasut 
 

H220: 
Erittäin helposti 
syttyvä kaasu. 

 

Linkki: Torjuntaohje 
 
Tokeva-ohje T2g 
 
OVA 

xxx 
sulassa muodossa 
UN xxx 
 
xxx  

xxx 6.1 
 

Myrkylliset aineet 
 

H341: 
Epäillään aiheut-
tavan perimä-

Tokeva-ohje T6a 
 
OVA 

http://www.ttl.fi/ova/butad.html
http://www.ttl.fi/ova/nestek.html
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nestemäinen 
UN xxx 

 
 
 
 
AEGL-arvot, 30 min 
 
AEGL 1: 19 ppm 
AEGL 2: 29 ppm 
AEGL 3: ei määritel-
tävissä 

vaurioita (maini-
taan altistumis-
reitti, jos on kiis-
tatta osoitettu, 
että vaara ei voi 
aiheutua muiden 
altistumisreittien 
kautta). 

* H331: 
Myrkyllistä hen-
gitettynä. 

* H311: 
Myrkyllistä jou-
tuessaan iholle. 

* H301: 
Myrkyllistä niel-
tynä. 

* H373 
(**): 

Saattaa vahin-
goittaa elimiä (tai 
mainitaan kaikki 
tiedetyt kohde-
elimet) pitkäai-
kaisessa tai tois-
tuvassa altistu-
misessa (maini-
taan altistumis-
reitti, jos on kiis-
tatta osoitettu, 
että vaara ei voi 
aiheutua muiden 
altistumisreittien 
kautta). 

H314: 

Voimakkaasti 
ihoa syövyttävää 
ja silmiä vaurioit-
tavaa. 

 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 3 
 

 
 
 
 
AEGL-arvot, 30 min 
 
AEGL 1: 20 ppm 

Syttyvät nesteet 
 

H226: 
Syttyvä neste ja 
höyry. 

* H332: 
Haitallista hengi-
tettynä. 

H319: 
Ärsyttää voimak-
kaasti silmiä. 

H315: Ärsyttää ihoa. 
 

Tokeva-ohje T3a 
 
OVA 

http://www.ttl.fi/ova/fenoli.html
http://www.ttl.fi/ova/styreeni.html


Kouvolan ratapiha Ulkoinen pelastussuunnitelma  

 

65 

 

AEGL 2: 160 ppm 
AEGL 3: 1900 ppm 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 3 
 
Vaaran tunnusnu-
mero: 33 
 
 
 
 
 
 

Helposti syttyvät myrkylli-
set nesteet 
 
 

Linkki: Tokeva-ohje 
T3c, T3b, T3a 

xxx 
nestemäinen 
UN xxx 

xxx 3 
 
Vaaran tunnusnu-
mero: 33 
 

Helposti syttyvät myrkylli-
set nesteet 

Linkki: Tokeva-ohje 
T3c, T3b, T3a 

  
 

 3.2 Vaaraa aiheuttavat prosessit ja onnettomuusskenaariot 
 

Aine Onnettomuus-
skenaario 

Vaara-alue  Vaarat  Kartta 

Palavat 
nesteet 
 
xxx 

Säiliövaunun 
BLEVE 

620 m 
 
 

Räjähdys aiheuttaa 
vammautumista ihmi-
selle esim. palovammo-
jen, paineaallon ja la-
sinsirujen takia. 
 
200 metrin säteellä voi 
aiheuttaa rakennussor-
tumia. 

Liite 12 

xxx Vuoto re-
peämästä 

1100 m 
 
OVA: 
Pieni vuoto:  
välitön eristys 100m 
kaikkiin suuntiin 
 
Suuri vuoto: 
välitön eristys 300m, 
saattaa aiheuttaa 
oireita tuulen alapuo-
lella jopa 2000 met-
riin asti. Väestöä 
kehoitetaan suojau-
tumaan sisätiloihin 

Myrkyllinen kaasu. 
1100m / 1900 m / 70 m 
on AEGL 2:n raja. 
Pitoisuus, josta vähin-
tään pysyvää tai pitkä-
aikaista haittaa ihmisel-
le, vaikeuttaa poistu-
mista ja suojautumista 

Linkki: Liite 7 
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tuulen alapuolella 
1000 m asti. 

Äkillinen vuoto 
(aine vapau-
tuu äkillisesti 
ja kerralla) 

1900 m 
 
OVA: 
Suuri vuoto: 
välitön eristys 300m, 
saattaa aiheuttaa 
oireita tuulen alapuo-
lella jopa 2000 met-
riin asti. Väestöä 
kehoitetaan suojau-
tumaan sisätiloihin 
tuulen alapuolella 
1000 m asti. 

Liite 8 

xxx Vuoto re-
peämästä 
(myrkyllisyys) 

70 m 
 
 

Liite 9  

xxx Lammikkopalo 
–(15 vaunua) 

40 m 
 
OVA: Välitön eristys 
50 metriin 

Lämpösäteily ja savun-
tuotanto. 
 
Aiheuttaa ihmisille pa-
lovammoja ja savumyr-
kytysoireita 

Liite 11 

xxx Lammikkopalo 
– (15 vaunua) 

80 m 
 
OVA: Välitön eristys 
50 metriin. 

 

xxx Palavan kaa-
sun jälkisyt-
tymä – (vuoto 
repeämästä) 

10 m 
 
OVA: Välitön eristys 
50 metriin, tuulen 
alapuolelta 100 met-
riin. 

Palovammat ihmisille 
Sytyttää tulipaloja 

Hyödynnä xxx 
vaara-aluetta 

Liite 10 

Palavan kaa-
sun jälkisyt-
tymä – (äkilli-
nen vuoto) 

510 m 
 
 

Liite 13 

xxx Palavan kaa-
sun jälkisyt-
tymä – (vuoto 
repeämästä) 

40 m 

Palovammat ihmisille 
Sytyttää tulipaloja 

Liite 10 

Palavan kaa-
sun jälkisyt-
tymä – (äkilli-
nen vuoto) 

460 m Hyödynnä xxx 
vaara-aluetta 

Liite 13 
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 4 TOIMINNANHARJOITTAJAN PELASTUSORGANISAATIO 
 

 4.1 Alueen pelastusorganisaatio ja asiantuntijat 
 

Pelastusorganisaation 
kuvaus 

 

Alueella toimii raivauspäällikkö sekä hänen alaisuudessaan raiva-

usyksikkö, jonka tavoitevahvuus on 1+3. 

 

Pelastusorganisaation 
yhteyshenkilöt 

Liikenteenohjaus 24/7 Puhelin xxx 

 

 Raivauspäällikkö 24/7 Puhelin xxx 

 

 Palvelupäällikkö (ei 24/7) Puhelin xxx 

 

Kemikaaliasiantuntijat 

ja kuljetusasiantunti-

jat 

Turvallisuusneuvonantaja (Kou-

vola) 

Puhelin xxx 

 

 Ratapihaohjaus  Puhelin xxx 

 

 VR Operaatiokeskus Helsinki 

24/7  

Puhelin xxx 

 

 
 

 4.2 Alueen pelastusorganisaation hälyttäminen 
 
Liikenteenohjauskeskuksen kautta (KUO YL KUTSU). 
 

 4.3 Alueen pelastusorganisaation (VR Pelastuspalvelu) tehtävät onnettomuus-
tilanteessa 

 
Tehtävät edellyttävät, että ne voidaan suorittaa turvallisesti: 
 

 Vaunukaluston mahdollinen siirto 

 Raivaustehtävät 

 Hätämaadoitus 

 Vaunu- ja veturikaluston asiantuntijatehtävät 

 Pelastustoiminnan tukeminen 
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 Vaarallisten aineiden torjuntatehtävät 
 

 

 

 4.4 Alueen pelastus- ja torjuntavälineistö 
 

Kalusto Sijainti 

 

raivausyksikkö xxx 

raivauspäällikön auto xxx 

torjuntaperävaunu xxx 
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 5 PELASTUSTOIMEN MUODOSTELMAT JA VASTEET 
 

  
Pienet onnettomuudet 

 
Pieniin onnettomuuksiin hätäkeskus hälyttää hälytysohjeen mukaisesti Kymenlaakson pelastuslai-
toksen Kouvolan toimipisteen työvuorossa olevan pelastusyksikön RKY 501, jonka vahvuus on 
paloesimies ja kolme palomiestä. 
 
Pelastustoiminnan johtajana toimii yksikön johtaja. 
 
  
Keskisuuret onnettomuudet 

 
Keskisuuriin onnettomuuksiin hätäkeskus hälyttää hälytysohjeen mukaisesti pelastusjoukkueen, 
joka koostuu Kouvolan päällystöpäivystäjästä, Kouvolan työvuorosta 1+4, Kuusankosken työvuo-
rosta 1+3 sekä Kouvolan ja Kuusankosken palolaitosten vapaavuoroista. Näiden lisäksi ympäristö- 
tai vaarallisen aineen onnettomuuksiin hälytetään Pioneerien VPK. 
 
Pelastustoiminnan johtajana toimii Kouvolan päällystöpäivystäjä P32 
 
Suuret onnettomuudet 
 
Suuriin onnettomuuksiin hätäkeskus hälyttää hälytysohjeen mukaisesti pelastuskomppanian, joka 
koostuu Kouvolan päällystöpäivystäjästä ja häntä avustavasta esikunnasta, Kouvolan työvuorosta 
1+4, Kuusankosken työvuorosta 1+3, Kouvolan ja Kuusankosken palolaitosten vapaavuoroista, 
Kouvolan VPK:sta ja Jokelan VPK:sta. Näiden lisäksi ympäristö- tai vaarallisen aineen onnetto-
muuksiin hälytetään Korian VPK. 
 
Pelastustoiminnan johtajana toimii päällikköpäivystäjä P20. Alkuvaiheessa tilannetta paikalla johtaa 
ylin paikalle saapunut viranomainen/yksikönjohtaja, ellei lähdönjohtaja ole määrännyt paikalle muu-
ta henkilöä johtamaan. 
 
Hälytysvasteet yksiköittäin on esitetty tarkemmin kohdassa 5.1 
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 5.1 Pelastustoiminnan toimintavalmius 
 
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika lasketaan alkavan siitä, kun yksikkö on hälytetty kohtee-
seen ja päättyy siihen, kun pelastusyksikkö aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan. Taulukossa esi-
tetty yksiköiden arvioidut kohteen saavuttamisajat. 

SAAVUTTAMISAJAT KOUVOLAN RATAPIHA  

       

 yksikkö vahvuus lähtövalmius / min. ajoaika / min. kohteeseen saapuminen / 
min. 

  
Kouvolan paloasema 

    

 RKY 32 1+0+0 1 4  5  

 RKY 501 1+3  1 4  5  

 RKY 503 (1) 1 4  5  

 RKY 506 1  1 4  5  

       

 Kuusankosken paloasema     

 RKY 511 1+3 1 11  12  

       

 Kouvolan VPK      

RKY 551 1+5 10 1  11  

RKY 553 2 14 1  15  

RKY 5597 2 20 1  21  

       
Jokelan VPK      

RKY 561 1+3 5 10  15  

RKY 563 1+1 7 10  17  

       

 Korian VPK      

RKY 521 1+2 5 9  14  

RKY 527 3 7 9  16  

       

 Kymin TPK       

 RKY 541 1+2 5 8  13  

       

 Kuusankosken VPK      

 RKY 531 1+5 5 14  19  

 
Yksiköt vastaavat hälytysvasteessa olevia yksiköitä. 

   

       

Yksiköiden vahvuudet ja lähtövalmiudet perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin,  

poislukien Kouvolan ja Kuusankosken vapaavuorot, jotka perustuvat arvioon.  
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Ajoaika laskennassa käytetty periaatetta, yksi kilometri vastaa yhtä minuuttia.  
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 5.2 Hälytysvasteet eri onnettomuustyypeissä 
 

Kuvaus Yksikköluettelo 
Muodostelman 
johtaja 

Liikennevälinepalo    

Pieni RKY 32, RKY 501, RKY 511 RKY P32 

Keskisuuri 
RKY 32, RKY 501, RKY 506, RKY 511, RKY 551, RKY 
553, RKY 558, Ensihoitoyksikkö 

RKY P32 

Suuri 

RKY 32, RKY 501, RKY 506, RKY 511, RKY 561, RKY 
563, RKY 541, RKY 531, RKY 551, RKY 553, RKY 
557, RKY 521, RKY 543, RKY 621, RKY 623, RKY 42, 
RKY 10, Ensihoitoyksikkö 

RKY P20 

   

Räjähdys    

Pieni RKY 501 RKY P501 

Keskisuuri 
RKY 32, RKY 501, RKY 506, RKY 511, RKY 551, RKY 
553, RKY 558, Ensihoitoyksikkö 

RKY P32 

Suuri 

RKY 32, RKY 501, RKY 506, RKY 511, RKY 561, RKY 
563, RKY 541, RKY 531, RKY 551, RKY 553, RKY 
557, RKY 521, RKY 541, RKY 543, RKY 621, RKY 
623, RKY 42, RKY 10, Ensihoitoyksikkö 

RKY P20 

Räjähdysvaara 
RKY 32, RKY 501, RKY 503, RKY 511, RKY 561, RKY 
563 

RKY P32 

   

Vaarallisen aineen tai 
ympäristöonnettomuus   

 

Pieni RKY 501 RKY P501 

Keskisuuri RKY 32, RKY 501, RKY 503, RKY 511, RKY 551 RKY P32 

Suuri 

RKY 32, RKY 501, RKY 503, RKY 511 RKY 551, RKY 
553, RKY 558, RKY 557, RKY 531, RKY 541, RKY 
561, RKY 563, RKY 521, RKY 621, RKY 623, RKY 
421, RKY 427,RKY 42, RKY10, Ensihoitoyksikkö 

RKY P20 

 
 

 5.3 Torjuntakalusto 
 
 

Kalusto Sijainti 

Puhdistuspaikan varusteet Koria VPK 

Vaahtoauto RKY 504 Kouvolan paloasema 

Utin raskaat sammutusyksiköt (saatavuus tie-
dusteltava Utti P6:lta) 

Utin lentokenttä 
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Kemikaalipuvut Kouvolan paloasema (4 kpl), Kuusankosken 
paloasema (4 kpl), Kymin tehdas (9 kpl), Stora 
Enso TPK (6 kpl), Myllykosken TPK, Koria VPK 
(roiskesuojapukuja) 

Öljyntorjuntaperävaunu Kouvolan paloasema, Kuusankosken paloasema 
(öt-varasto ja –kärry), Kymin tehdas, Koria VPK, 
Jokela VPK, Stora Enso TPK, Inkeroinen VPK, 
Elimäki VPK, Selänpää VPK, Jaala VPK 

JVT - perävaunu Kouvolan paloasema, Myllykoski TPK 

Letkukontti Kouvolan paloasema, Myllykoski TPK (letkukär-
ry)  

Kemikaalintorjuntavaunu Kymin tehdas 

Pi-kalvopumppu kemikaalin kestävä Kouvolan paloasema 

Siirrettävä öljynerotin Kouvolan paloasema 

Imeytysaineita Kouvolan paloasema 

Neutralointiaineita Koria VPK 

PUJO puhdistusajoneuvo Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi 

PILHU paineilmahuoltokontti Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi 

CBRNe - partio Karjalan Prikaati, Vekaranjärvi 

Helikopterit (NH-90, Hughes) Utin lentokenttä 
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 6 TUKIORGANISAATIOT 
 

Yhteistyötaho Yhteystiedot Tehtävät onnettomuustilan-
teessa 

Ratapiha xxx 
 

Ensitoimenpiteet kohteessa 
Hälytyksen tekeminen 
Liikennekatkon järjestäminen 
Lisävahinkojen estäminen 
Pelastustoiminnan tukeminen 

Poliisi xxx 
 

Alueen eristäminen 
Ihmisten evakuointi 

Sairaanhoitopiiri xxx 
 

Ensihoito ja sairaankuljetus 

Puolustusvoimat xxx 
 

Ihmisten evakuointi 
Alueen eristäminen 
Sairaankuljetus (heko) 

Kouvolan kaupunki xxx 
 

Tukitoimet 

Ympäristöviranomainen, 
ELY-keskus 

xxx 
 

Asiantuntija-apu 

Rajavartiolaitos xxx 
 

Sairaankuljetus (heko) 

Sisäasiainministeriö, AVI xxx 
 

Tiedottaminen 

Hätäkeskus xxx 
 

Väestön hälyttäminen 

Vapepa xxx 
 

Ihmisten evakuointi 
Muonitus ja majoitus 
Ensiapu 

Sosiaaliviranomaiset xxx 
 

Muonitus ja majoitus 

Sivistystoimi xxx 
 

Koulujen ja päiväkotien suojau-
tuminen 

Kouvolan Vesi xxx 
 

Veden saannin turvaaminen, 
asiantuntija-apu 
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 7 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN SUURONNETTOMUUSTILANTEESSA 
 

 7.1 Onnettomuuskohtaiset toimintamallit (johtamissuunnitelmat) 
 
Johtamisessa noudatetaan kymenlaakson pelastuslaitoksen johtamis- ja viestintäohjeita. Johta-
misohjeista löytyy toimintamallit pieniin, keskisuuriin ja suuriin onnettomuustilanteisiin. 
 
Ratapihalla tapahtuvissa onnettomuuksissa huomioitavia asioita: 

 

 Määrää liikennekatko ja tarvittaessa jännitekatko (jännitekatko pysäyttää koko junaliiken-
teen). Ota yhteys VR:n alueohjaajaan (KUO YL KUTSU) ja varmista liikenne- ja jännitekat-
ko. Vuotojen torjuntapaikan läheisyydestä löytyy hätä seis – painikkeita, joilla jännite saa-
daan katkaistua vuotojen torjuntapaikkaan johtavalta ajolangalta. Merkkivalo syttyy, kun 
lanka on jännitteetön. 

 

 Määrää hätämaadoitukset tehtäväksi, jos tarpeellista. Hätämaadoitukset on hyvä tehdä jo-
kaisessa rautatiellä sattuvassa onnettomuustilanteessa. Hätämaadoitus on välttämätön, 
kun ajolanka on katkennut ja osuu maahan. Myös vesisuihkuja käytettäessä on hätämaa-
doituksen tekeminen erityisen tärkeää. Hätämaadoitukset on tehtävä molemmin puolin on-
nettomuusaluetta. Kun tilanne sallii, varmistetaan VR:n asiantuntijan kanssa, että hätämaa-
doitukset on tehty oikein. 

 

 Varmista, että virroitin on laskettu veturista. 
 
Yleiskuvaus tehtävistä vaarallisen aineen onnettomuudessa: 

 
Pelastustoiminnan johtajan alkuvaiheen perustoimintoja:  
 

 Vaarasta varoittaminen (tehtävä mahdollisesti jo esitietojen perusteella).  

 Tilannekuvan luominen ja välittäminen muille pelastustoiminnan osapuolille.  
o VR raideliikenteenohjauskeskus ja käyttökeskus Kouvola 
o Poliisi  
o Ensihoito  
o VR ratapihatyön ohjaus  

 Tilannekuvan mukainen resurssien mitoitus ja tarvittaessa lisähälytykset.  

 Resurssien riittävyyden kartoitus, tarvittaessa lisähälytykset.  

 Onnettomuustilanteen jako kahteen toiminta-alueeseen; Toiminta-alue 1 ratapiha, Toiminta-
alue 2 vaara-alue ja niiden johtajien nimeäminen  

 Tehtäväkäsky toiminta-alueiden johtajille (tehtävät, puheryhmät jne.). Huom. toiminta-alue 
2:n johtajalle tehtäväksi vaara-alueen tarkempi rajaus esimerkiksi Escape-ohjelmalla).  

 Pelastusyksiköiden jako toiminta-alueille sekä VR:n raivausyksikön ohjaaminen toiminta-
alueelle 1 (ratapiha).  

 Jatkuva tilannekuvan ylläpito ja varautuminen tilanteen yllättäviin muutoksiin  

 Johtokeskuksen (JOKE) perustaminen.  

 Yhteydenpito muihin viranomaisiin ja onnettomuuteen liittyviin tahoihin.  

 Tehtäväjaon tarkennus poliisin ja ensihoidon kanssa.  

 Varautuminen muihin onnettomuuksiin, varikkovalmiudet - ja siirrot.  

 Yhteistoiminta, yhteydenpito asiantuntijoiden kanssa.  
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 Suuronnettomuusilmoitukset.  

 Mediatiedottaminen.  

 Pitkäkestoiseen toimintaan varautuminen.  
o Neste- ja ruokahuolto  
o Henkilöstövaihdot  
o Kaluston riittävyyden ja huollon varmistaminen.  

 
Toiminta-alueen 1 (ratapiha) johtajan alkuvaiheen perustoimintoja:  
 

 Lähestymisreitti ja tehtävänannot yksiköille.  

 Suojavarustus  

 Tiedustelu/pelastus.  

 Vastuualueet ja niille johtajat sekä puheryhmät.  

 Resurssienjako vastuualueille.  

 Vastuualueita:  

 Kemikaalisukellustoiminta vuotokohdassa ja sen läheisyydessä  

 Alueen pelastusetsintä  

 Sähköradan maadoitus tarvittaessa  

 Huoltotoiminnot (kemikaalisukellusryhmien pesupaikka, kuljetusapu, kalustohuolto, neste-
huolto jne.)  

 Ryhmittelyalueen sijainnin ja toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen.  

 Tilannekuvan/-tietojen välittäminen toiminta-alueen yksiköille ja pelastustoiminnan johtajalle 
(jatkuva toiminto).  

 Vastuualueiden tehtävien tarkentaminen.  

 Yhteistoiminta toiminta-alueella poliisin, lääkinnän, raivauspäällikön kanssa.  

 Toiminnan jatkaminen tilanteen mukaan.  
 
Toiminta-alueen (vaara-alue) johtajan alkuvaiheen perustoimintoja:  
 

 Vaara-alueen tarkempi määrittäminen ja rajaaminen (mittaustoiminta).  

 Tehtävien anto toiminta-alueelle määrätyille yksiköille sekä puheryhmistä päättäminen.  

 Vaara-alueen eristäminen (yhteistyö/ohjeet poliisille).  

 Vaara-alueella olevien varoittaminen (tarvittaessa evakuoiminen).  

 Toiminta-alueen yksiköiden ryhmitys molemmin puolin vaara-aluetta.  

 Varautuminen pelastustehtäviin vaara-alueella, suojautumismääräykset.  

 Toiminta-alueen johtopaikan perustaminen.  

 Tilannekuvan/-tietojen välittäminen toiminta-alueen yksiköille ja pelastustoiminnanjohtajalle 
(jatkuva toiminto).  

 
Alkuvaiheessa pelastustoiminnan johtajana toimii RKY P32. RKY P20 käynnistää PEL-JOKE:n 
saatuaan hälytyksen ja ottaa pelastustoiminnan johtovastuun viimeistään silloin, kun PEL-JOKE on 
toiminnassa ja itse saapunut PEL-JOKE:een. RKY P20 toimii pelastusviranomaisena PEL-
JOKE:ssa ja johtaa yleisjohtajana pelastustoimintaa johtamisohjeen mukaisesti. PEL-JOKE var-
mistaa/tekee kaikki ilmoitukset muille viranomaisille ja yhteistyötahoille sekä varautuu samanaikai-
siin muihin onnettomuuksiin ja pitkäkestoiseen pelastustoimintaan. 
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 7.2 Onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarojen yhteensovittami-
nen 

 

Onnettomuustilanteissa tilanteen yleisjohto on pelastustoiminnan johtajalla. Yhteistyötahojen toi-
minnan yhteensovittaminen tapahtuu pelastustoiminnan johtajan alaisuudessa. Pelastustoiminnan 
johtaja muodostaa tarvittaessa itselleen esikunnan. 
 
Ratapihan henkilökunta aloittaa torjuntatoimenpiteet ohjeistuksensa mukaisesti. 
 
Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ottaa pelastustoiminnanjohtaja yhteyden asiantuntijaan, jotka 
on esitetty luvussa 4. Ratapihan ohjaaja raportoi pelastustoiminnan johtajalle mitä on tapahtunut, 
missä on tapahtunut, ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty henkilökunnan toimesta. Ratapihan asian-
tuntijan ja pelastustoiminnanjohtajan tulee toimia tiiviisti yhdessä koko onnettomuuden ajan. 
Pelastuslaitos aloittaa onnettomuuden torjuntatoimenpiteet ja osallistuu tarvittaessa ihmisten eva-
kuointiin. 
 

  

 7.3 Toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen 
 
Toiminta-alueen johtoelin (TOJE) on lähellä onnettomuuspaikkaa sijaitseva johtamispaikka. Pää-
sääntöisesti johtamispaikkana käytetään johtokeskusautoa (RKY 10). TOJE perustetaan komp-
panialähdön laajuisissa pelastustehtävissä. Se voidaan perustaa myös vajaan komppanian läh-
döissä. 
 
Toiminta-alueen johtokeskuksen miehitys tilanteen mukaan: 

 pelastustoiminnan johtaja (P20) 

 esikuntahenkilöstö (2-3 henkilöä) sekä 

 muiden viranomaisten edustajat 

 onnettomuuskohteen edustajat (rautatietoimintojen yleisjohtaja) 
 

 7.4 Johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustaminen 
 
Johtokeskus (JOKE) on yleensä kiinteä johtamispaikka, jossa on tarvittavat viestivälineet ja atk-
yhteydet tilannekuvan muodostamista ja johtamista varten. Pelastustoiminnan johtamisen niin vaa-
tiessa miehitetään kiinteään paikkaan johtokeskus (JOKE). Johtokeskuksessa johdetaan laajoja tai 
kestoltaan pitkiä pelastustehtäviä. Johtokeskus on Kouvolan paloasemalla (asemanumero 50). 
 
Johtokeskuksen miehitys tilanteen mukaan: 

 pelastustoiminnan johtaja (P20) 

 esikunta henkilöstö (2-3 hlö) 

 muiden viranomaisten edustajat 
 

 7.5 Evakuointi 
 
Vaarallisen aineen onnettomuudessa suojautuminen tapahtuu ensisijaisesti sisätiloihin siirtymällä. 
Alueen rakennuksissa ei ole erityisiä suojauksia kemikaalionnettomuuksien varalle. Evakuointi ta-
pahtuu pelastustoiminnan johtajan päätöksestä.  
 



Kouvolan ratapiha Ulkoinen pelastussuunnitelma  

 

78 

 

Evakuoinnit toteutetaan Kymenlaakson pelastuslaitoksen evakuointisuunnitelman mukaan. Evaku-
ointia on harkittava onnettomuustilanteen mukaan. Suurilta ja tiheään asutuilta alueilta ihmisten 
evakuointi on hidasta. Rakennusten sisälle suojautuminen antaa kohtuullisen suojan kemikaaleja 
vastaan. Kysymykseen voisivat tulla esimerkiksi yksittäisten kohteiden suojaväistöt pois kemikaali-
pilven alta, jos se pystytään tekemään turvallisesti. Rakennuksissa tapahtuvissa tulipaloissa ja 
muissa onnettomuuksissa kokoonnutaan kunkin rakennuksen parkkipaikalle. 
 

 7.6 Ympäristövahinkojen minimointi 
 
Ympäristövahinkotilanteessa kannattaa aina toimia yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Alue sijaitsee osittain pohjavesialueen päällä. Ratapiha-alueen pohjavedet 
eivät todennäköisesti valu vedenottamoihin virtaussuuntien takia.  
 
Ratapihan hulevedet laskeutuvat etelän suuntaan. Alueella on kaksi isoa kivirumpua, joiden kautta 
hulevedet valuvat ratapihan alta ja purkautuvat ratapihan toisella puolella. Siitä hulevedet päätyvät 
lopulta Kouvolan kaupungin hulevesiverkkoon. Vaikka saastunutta sammutusjätevettä syntyisi, 
hulevesiverkostoa ei pidä tulpata, koska saastuneet vedet nousevat silloin lähialueen kiinteistöjen 
kellareihin. Vesi päästetään vedenpuhdistuslaitokselle asti, jossa voidaan tehdä toimenpiteitä ym-
päristövahinkojen minimoimiseksi.  
 

(LIITE 5: Kartta pohjaveden muodostumisalueesta) 
 
1) Veteen liukenevat, vettä raskaammat aineet 
 
Ovat yleensä syövyttäviä happoja tai emäksiä. Ne ovat viskooseja ja huonosti haihtuvia nesteitä. 
Aineet ovat väkevinä vesistöille haitallisia ja ne liukenevat veteen kehittäen lämpöä ja muuttavat 
veden pH-arvoa. Aineet saattavat olla vielä hyvinkin laimeina liuoksina myrkyllisiä. 
 
Järjestä aineen poistopumppaus alueen salaojien purkukohdasta tai kuivatuskaivosta säiliöön, 
esim. tyhjään vaunuun. Varo räjähtävän seoksen muodostumista. Huomioi kemikaalista johtu-

vat pumpun, säiliön ja muun kaluston materiaalivaatimukset. Kun poistopumppaus on saatu järjes-
tettyä ja kun nesteen pitoisuus selvästi pienenee, voidaan maaperää huuhdella vedellä. Jos aluetta 
ei ole salaojitettu, päästöalue on merkittävä alueelle selkeästi, jotta alueen ympärille voidaan asen-
taa viipymättä pohjavesiputket poistopumppausta varten. 
   
 
2) Veteen liukenevat, vettä kevyemmät nesteet 
 
ovat pääasiassa palavia nesteitä, jotka ovat viskooseja ja liukenevat nopeasti veteen. Ne ovat hel-
posti haihtuvia ja voivat muodostaa ilman kanssa veden pinnalle syttyvän seoksen. Niiden myrkyl-
lisyys on lievempi kuin edellisen aineryhmän. 
   
Järjestä aineen poistopumppaus kuten edellä. Varo räjähtävän seoksen muodostumista, käytä 
ex-pumppua. Järjestä lisäksi tarvittaessa salaojakaivosta huokosilmapumppaus. 

 
3) Veteen liukenemattomat, vettä kevyemmät aineet 
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Useimmat palavat nesteet, kuten polttoöljy ja bensiini, kuuluvat näihin. Ne liukenevat huonosti tai 
eivät lainkaan veteen ja kelluvat veden pinnalla. Niiden myrkyllisyys riippuu aineen määrästä ym-
päristössä. 
 
Järjestä aineen poistopumppaus pohjaveden pintakerroksesta onnettomuuspaikalta tai sen välittö-
mästä läheisyydestä pohjaveden virtaussuuntaan nähden. Tarvittaessa kaiva pohjaveden pinta 
näkyviin. Varo räjähtävän seoksen muodostumista, käytä ex-pumppua. Seuraa salaojakaivoi-

hin tulevan veden laatua ja järjestä poistopumppaus tarvittaessa myös sieltä. 
 
4) Veteen liukenemattomat, vettä raskaammat aineet 
 
Pääosa näistä on myrkyllisiä aineita. Ne painuvat vesistöissä hitaasti pohjaan ja liukenevat erittäin 
kauan veteen. Niiden aiheuttama vaaratilanne voi jatkua pitkään, ellei aineita saada ylös. 
 
Järjestä aineen poistaminen onnettomuuspaikalta kaivamalla kemikaali ja saastunut maamassa 
pois. Varo räjähtävän seoksen muodostumista. 

 
b) Järjestä veteen liukenevan kemikaalin poistopumppaus alueen salaojakaivosta aineelle soveltu-
vaan säiliöön, esim. tyhjään vaunuun. Jos kyseessä on haihtuva kemikaali, järjestä salaojakaivosta 
lisäksi huokosilmapumppaus. 
 
c) Järjestä kaivoista ja maaperästä pumpatun kemikaalin välivarastointi. 
 
 

 7.7 Muonituksen järjestäminen ja muu huolto 
 

 Juomahuolto: onnettomuuden kesto vähintään 2-3 tuntia 

 Voileipähuolto onnettomuuden kesto vähintään 3-4 tuntia 

 Ruokahuolto onnettomuuden kesto vähintään 5-6 tuntia 
 
Pelastustoiminnan johtaja päättää huollon tason ja muonahuollon järjestäjän 
 

 7.8 Viestintä  
 
Viestiliikennekaavio: 
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Puhelimella tai VIRVEllä (KUO YL KUTSU) liikenteen- ja ratapihaohjaukseen. VIRVE on käytössä 
liikenteenohjauksessa, raivauspäälliköllä ja käyttökeskuksessa Kouvolassa. Tämän jälkeen voi-
daan siirtyä esim. MOVI - ryhmiin. 
 
 

 7.9 Onnettomuustilanteen lopettaminen 
 
Pelastustoiminnan lopettamisesta vastaa pelastustoiminnan johtaja. Päätöksen yhteydessä rat-
kaistaan jälkiraivauksen ja –vartioinnin tarve. Pelastustoimen onnettomuustietokannan Pronto – 
selosteet on laadittava viivytyksettä. Pelastustoiminnan johtajan osalta tehtävä päättyy vasta rapor-
toinnin valmistuttua. 
 
Pelastusyksiköt vahvennuksineen on pyrittävä vapauttamaan tehtävästä omalle alueelleen mah-
dollisimman nopeasti. Yksiköiden vapauduttua tehtävästä on niiden palautettava täydellinen toimin-
tavalmius mahdollisimman nopeasti. 
 
Jos eri viranomaisille ja tahoille kuuluvien vastuiden ja toimintavaltuuksien selkiyttämiseksi on tar-
peen, pelastustoiminnan johtajan tulee tehdä pelastustoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta 
nimenomainen päätös. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaisille viranomaisille ja asianosaisille 
heti, kun se on mahdollista. Pyydettäessä päätös on vahvistettava kirjallisesti. 
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 8 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 
 

Väestöä voidaan varoittaa eri tavoilla. Nopea ja laajat alueet kattava hälyttäminen onnistuu väes-
töhälyttimillä. Voidaan julkaista vaaratiedote, jolloin varoitus tulee TV:n ja radion välityksellä. Kai-
utinautoista voidaan antaa toimintaohjeita esim. alueille, joille väestöhälyttimet eivät kuulu. 
 

 8.1 Väestön varoittaminen väestöhälyttimillä 
 
Kilometrin säteellä ratapihasta asuu noin 16 600 asukasta. Alueella on useita haavoittuviksi luoki-
teltuja kohteita kuten päiväkoteja, sairaaloita, kouluja, hotelleja, muita kaupallisia palveluita sekä 
erilaisia kokoontumistiloja.  

 
Ulkopuolista väestöä varoitetaan vaaran uhatessa ulkohälytinjärjestelmällä. Lähimmät ulkohälyt-
timet sijaitsevat Salpausselänkatu 33:ssa, Utinkadulla vesitornin katolla, Sippolankatu 3:ssa, Mie-
lakanrinteentie 3:ssa.  
 

(LIITE 4: Kartta ulkohälyttimistä ja kuuluvuusalueista) 
 
Ulkohälyttimestä on mahdollista antaa toimintaohjeita puheviestinä. 
 
Onnettomuustilanteen uhatessa levitä alueen ulkopuolelle pelastustoiminnan johtaja varoittaa alu-
een ulkopuolista väestöä väestönhälyttimillä soitettavalla yleisellä vaaramerkillä.  
 
Hälyttimien soittopyyntö välitetään Kuopion hätäkeskukseen ja ohjeistetaan luettava puheviesti tai 
hälytys tehdään suoraan kenttäjohtamisjärjestelmän kautta.  
 
Välittömästi väestönhälyttimien soittamisen jälkeen pelastustoiminnan johtaja laatii vaaratiedotteen 
luettavaksi radiossa, jossa väestölle tiedotetaan lyhyesti tapahtuneesta ja annetaan toimintaohjeet 

  

 8.2 Yleinen vaaramerkki 
 

  
 
Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni, jossa nousevan jakson 
pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. 
 
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleisen vaaramerkin kuultuaan 
väestön tulee:  
 

 siirtyä sisätiloihin 

 sulkea ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto 

 kuunnella radiota ja noudattaa annettavia ohjeita 

 välttää puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi 

 alueilla, joilla on annettu yksityiskohtaiset suojautumisohjeet, noudattaa näitä 

 poikkeusoloissa siirtyä välittömästi suojatiloihin  
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 8.3 Vaara ohi -merkki 
 
Vaara ohi -merkki on yhtämittainen tasainen äänimerkki, jonka kesto on 
yksi minuutti.  
 
Vaara ohi -merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Se on ilmoitus 
siitä, että uhka tai vaara on poistunut.  

  

 8.4 Vaaratiedote 
 
Linkki vaaratiedotelomakkeeseen: 
 
(poistettu linkki) 
 
Vaaratiedote annetaan, kun se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi. 
Vaaratiedote voidaan antaa, jos tapahtuma aiheuttaa: 
 

 hengen- tai terveysvaaran 

 vaaran omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle merkittävissä määrin 
 
Vaaratiedote annetaan molemmilla kansalliskielillä. Vaaratiedotteen antaa toimivaltainen viran-
omainen. Vaaratiedote vastaa viiteen kysymykseen: missä - milloin - mitä - miten - tiedotteen anta-
ja. Hyvä vaaratiedote on lyhyt ja pelkistetty, mutta tarjoaa kuitenkin riittävästi tietoa tilanteen laa-
dusta tai vakavuudesta. Vaaratiedote välitetään hätäkeskukseen sähköpostilla tai faksilla. 
 
sähköposti: kuopio@112.fi 

faksi: 
 
Vaaratiedotteen lähettämisen jälkeen hätäkeskus tekee vastasoiton sisällön oikeellisuuden varmis-
tamiseksi. 
 
Vaaratiedotteessa on oltava seuraavat tiedot: 
 
1.       Otsikko (vaaratiedote) 
2.       Paikkakunta tai alue 
3.       Päiväys ja kellonaika 
4.       Vaarallisen tapahtuman kuvaus 
5.       Toimintaohjeet väestölle 
6.       Tiedottava viranomainen 
 

Fraasit: 
 

tapahtuma: 
 

 Terveydelle vaarallista savua ilmassa. 

 Hälsofarlig rök i luften. 
 

 Terveydelle vaarallista kaasua ilmassa. 
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 Hälsofarlig gas i luften. 
 

 Kemikaalionnettomuus rautatiellä. 

 Kemikalieolycka på järnvägen. 
 
toimintaohjeet: 
 

 Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odotta-
maan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. 

 Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt inväntä med-
delande om att faran är över. 

 

 Alueella liikkumista kehotetaan välttämään ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tie-
dotettu. 

 Undvik att röra dig i området innan meddelande om att faran är över getts. 
 

 Vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. 

 Meddelande ges o matt faran är over. 
 

Kun vaaraa ei enää ole: 
 

 Vaaratilanne ohi. 

 Faran över. 
 

 Tilanne ei enää aiheuta vaaraa. 

 Situationen orsakar inte längre fara. 
 

 Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. 

 Röken från branden orsakar inte längre fara. 
 

 Myrkyllisen aineen vuoto on päättynyt ja tilanne ei aiheuta enää vaaraa. 

 Giftigt ämne läcker inte längre ut och situationen orsakar inte längre fara. 

 
Lähialueet: 
 
Pohjoinen:  Käpylä ja Pikku-Palomäki 
Koillinen:  Tornionmäki 
Itä:  Mielakka 
Kaakko:  Mielakanrinne ja Ojaniitty 
Etelä:  Kotkankallio ja Vahteronmäki 
Lounas:  Sarkola ja Töröstinmäki 
Länsi:  Kaunisnurmi 
Luode:  Kouvolan keskusta 
 

 8.5 Väestölle annettavat toimintaohjeet 
  

Väestölle voidaan antaa toimintaohjeita, mikäli se on tarpeellista. Toimintaohjeita voidaan antaa 
väestöhälyttimien, radion ja television välityksellä sekä kaiutinautoista kuuluttamalla. 
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Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 

 Siirry sisälle. Pysy sisällä.  

 Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.  

 Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.  

 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu.  

 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla. 
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 9 ONNETTOMUUDESTA TIEDOTTAMINEN 
 

 9.1 Onnettomuusilmoitukset 
 
Suuronnettomuudesta ilmoitetaan sisäasiainministeriön päivystäjälle ja Onnettomuustutkintakes-
kukselle.  
 

 9.2 Viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen tiedonkulku 
 
Keskeiset yhteistyötahot kutsutaan mukaan johtoryhmään, joka kokoontuu säännöllisesti onnetto-
muustilanteen aikana. 
 

 9.3 Muiden EU-maiden tiedottaminen 
 
Sisäasiainministeriö hoitaa muiden EU-maiden tiedottamisen. 
 

 9.4 Medialle tiedottaminen 
 
Ulospäin tapahtuvassa tiedottamisessa pelastustoiminnan johtaja organisoi tiedottamisen. Tiedo-
tuksesta vastaa pelastustoiminnan johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö (tiedotuspäällikkö) 
 
Medialle lähtee ensitiedote onnettomuudesta hälytyksen yhteydessä. Jatkotiedote annetaan mah-
dollisimman pian hälytyksestä (n. 15 min). 
 
Tiedotustilaisuus on järjestettävä, kun tiedotuspaine on suuri. Ensimmäinen tiedotustilaisuus tulisi 
järjestää noin tunnin kuluttua hälytyksestä. Mukana tiedotustilaisuudessa on kohteen edustaja, 
yhteistyöviranomaisten edustajat ja tarvittavat asiantuntijat. Ensimmäisen tiedotustilaisuus tulee 
olla lyhyt (n. 15 min) ja siinä kerrotaan mitä on tapahtunut, mitä toimenpiteitä on tehty ja tullaan 
tekemään, mitä toimenpiteitä on määrätty väestölle, arvio onnettomuuden kestosta ja milloin tiedo-
tetaan seuraavan kerran. 
 
Toinen tiedotustilaisuus järjestetään, kun onnettomuustilanne on ohi. Toiselle tiedotustilaisuudelle 
on hyvä varata runsaasti aikaa. Tiedotustilaisuudessa käydään tarkemmin läpi sen hetkiset tiedot 
onnettomuudesta. Kysymyksille on varattava aikaa ja niihin on vastattava, jotta ei anneta vaikutel-
maa salailusta. 
 
Tiedotusmenettelystä sopiminen 
 
Pelastustoimen johtaja ja laitoksen yhteyshenkilö sopivat keskenään  

ainakin seuraavista menettelytavoista ja tehtävistä: 
 

 työnjako viranomaiset / tuotantolaitos 

 kenelle yhdistetään paikkakuntalaisten/tiedotusvälineiden/asiakkaiden puhelut 

 vastausohjeet keskukselle, nimetyille vastaajille sekä suoran linjan haltijoille 

 julkistetaanko tiedote/tiedotteita ja niiden sisältö 

 järjestetäänkö tiedotustilaisuus/ -tilaisuuksia, milloin, missä, kenelle 

 miten muuten tiedotetaan talon sisällä/ulkopuolisille 
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 10 SUURONNETTOMUUSHARJOITUSTEN JÄRJESTÄMINEN 
 

Vastuuhenkilöt 

 

Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta vastaava pelastusviranomai-

nen. 

Harjoitustiheys 

 

Kolmen vuoden syklillä. Ensimmäinen suuronnettomuusharjoitus 

järjestettiin 18.9.2013. Seuraava harjoitus järjestetään vuonna 

2016. 

Harjoitusten tavoitteet 

 

 

 Pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan johtamisen harjoit-
teleminen suuronnettomuudessa 

 Viranomaisyhteistyön harjoitteleminen 

 Ulkoisen pelastussuunnitelman testaaminen 

Harjoituksen toteutta-
minen 
 

 

 

Harjoitukset toteutetaan yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan ja 

rataverkon haltijan sekä pelastustoimintaan osallistuvien muiden 

viranomaisten kanssa. 

Harjoitusten teema 

 

 

 

Harjoitusten teemana on alueella mahdollisesti tapahtuvat vaaral-

listen aineiden aiheuttamat suuronnettomuudet. Tarkoituksena on 

harjoitella pelastustoimintaa, yhteistoimintaa toiminnanharjoittajan 

kanssa ja viranomaisyhteistyötä. 

Harjoituksen suunnit-
telu 
 

 

 

Kymenlaakson pelastuslaitos suunnittelee harjoitukset yhteistyössä 

toiminnanharjoittajan, rataverkon haltijan kanssa ja muiden osallis-

tuvien viranomaisten kanssa. Aluehallintovirasto valvoo harjoituk-

sia. 

Harjoituksen doku-
mentointi 

 

 

 

Pelastuslaitos vastaa dokumentoinnista, joka liittyy harjoituksen 

suunnitteluun ja harjoituksen jälkeiseen palautteeseen ja raportoin-

tiin. Harjoituksesta laaditaan toteuttamissuunnitelma. 

 
 

 10.1 Järjestetyt suuronnettomuusharjoitukset 
  

 

 
Aika 

 
Harjoituksen aihe 

 
Harjoituksen vastuuhenkilö 
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18.9.2013 Vaunujen suistuminen kiskoilta aiheuttaa 
säiliövaunujen tulipalon, joka johtaa BLE-
VEen. BLEVEn seurauksena aiheutuu xxx 
vuoto vaunusta. Linkki harjoitussuunnitel-
maan: 
  

Pelastuspäällikkö Ilpo Tolonen 

      (poistettu linkki)       
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 11 VÄESTÖLLE TIEDOTTAMINEN LAITOKSEN VAAROISTA, VARAUTUMISESTA JA 
TOIMINNASTA ONNETTOMUUSTILANTEISSA 

 
Kymenlaakson asukkaille, jotka asuvat ns. Seveso-laitosten läheisyydessä on jaettu tiedote vuon-
na 2010 suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien teollisuuslaitosten ja satamien kemikaalivarastojen 
toiminnoista. Tiedotteissa kerrotaan vaaraa aiheuttavat toimet ja miten niihin on varauduttu. Niissä 
kuvataan myös kemikaalien kuljetusreitit, mahdolliset vaara-alueet sekä toimenpiteet mahdollisen 
onnettomuuden varalta. 
 
Tiedotteet on laadittu yhteistyössä Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajien kans-
sa. Tiedotteiden jakelulaajuus ja jakelun suorittajat on päätetty yhteisesti sopimalla.  
  
Jakelu on suunniteltu uusittavaksi vähintään viiden vuoden välein. 
 
Tiedote kertoo kuinka mahdollisessa vaaratilanteessa tulee toimia, jotta vahingot vältettäisiin tai ne 
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
 
Tiedote koostuu:  
 

 yleisestä osasta, joka kertoo kemikaalilain tuomista velvoitteista toiminnanharjoittajalle. 
 

 varautumisesta, jossa kerrotaan kuinka kohde varautuu vaaratilanteiden ehkäisemiseen. 
 

 onnettomuusskenaariosta, jossa kuvataan toiminnan aiheuttama vaara, mahdolliset vaiku-
tukset terveyteen ja ympäristöön, kuinka väestöä varoitetaan vaaratilanteesta ja toimintaoh-
jeet suuronnettomuuden varalle.    
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 12 TORJUNTAOHJEET 

  

Torjuntaohjeet keskeisimmille aineille 
 

 12.1 Torjuntaohjeet xxx 
 
Palava vuoto: 

Jos xxx säiliö on revennyt ja vuotava kaasu palaa, voi säiliö kuumentumisen seurauksena räjähtää 
(BLEVE) alle 10 minuutissa. Tärkein tehtävä on suojata väestöä ja pyrkiä jäähdyttämään kuume-
nevaa säiliötä.  
Matkalla: 

- tiedustele tilanne: onko ihmisiä vaara-alueella, onko altistuneita 

- määrää suojaustaso: sammutusasu + paineilmahengityslaitteet 

- varoita väestöä yleisellä vaaranmerkillä 

- määrää alkuvaiheen tehtävät yksiköille 

- selvitä hälytetyt resurssit, tarkenna vaste 

- ota yhteys liikenteenohjaukseen (KUO YL KUTSU) ja määrää liikenne- ja jännitekatko 

Kohteessa: 

- valitse johtopaikka ja tiedota se yksiköille (huomioi vaara-alue min. 300m) 

- tiedustele: säiliön kuumeneminen (minkälainen liekki? kuumentaako kaasu- vai nestepin-

taa? kaasupinta vaarallisempi), varoventtiilin toimiminen. Käytä lämpökameraa tiedustelus-

sa. 

- järjestä säiliön jäähdytys min 3000 l / min 

- älä sammuta palavaa vuotoa 

- huomioi lisäveden tarve. Käytä vesiasemia kartta 

 Ensimmäisten yksikköjen tehtävät: 

yksikkö kohteessa tehtävä 

RKY 501  5 min tiedustelu, ihmisten pelastaminen / säiliön jäähdyttäminen 

RKY 503 5 min säiliön jäähdyttäminen, lisävesi 

RKY 551 11 min säiliön jäähdyttäminen, alueen eristäminen 

RKY 511 12 min säiliön jäähdyttäminen, alueen eristäminen 

RKY 521 14 min alueen eristäminen 

RKY 561 15 min alueen eristäminen 

RKY 553 15 min lisävesi 

 
Alkuvaiheen jälkeen toimitaan kuten vaarallisen aineiden onnettomuudessa muutoinkin kohta 7.1 
 
 
Palamaton vuoto: 

Jos xxx säiliöstä vuotaa xxx, mutta kaasu ei ole syttynyt on vaarana syttymiskelpoisella alueella 
tapahtuva syttyminen. Tärkein tehtävä on suojata väestöä. 
 
Matkalla: 

 tiedustele tilanne: onko ihmisiä vaara-alueella, onko altistuneita, tuulen suunta ja nopeus 

 varoita väestöä yleisellä vaaranmerkillä tarvittaessa 

 määrää välittömän vaaran alue 50 metriä ja lähestyminen tuulen yläpuolelta 



Kouvolan ratapiha Ulkoinen pelastussuunnitelma  

 

90 

 

 määrää suojaustaso: sammutusasu + paineilmahengityslaitteet 

 määrää alkuvaiheen tehtävät yksiköille 

 selvitä hälytetyt resurssit, tarkenna vaste 

 ota yhteys liikenteenohjaukseen (KUO YL KUTSU) ja määrää liikenne- ja jännitekatko 

Kohteessa: 

 valitse johtopaikka tuulen yläpuolelta ja tiedota se yksiköille  

 tyhjennä vaara-alue ja eristä välittömästi 200 metriin tuulen alapuolelta. 

 tiedustele tuulen yläpuolelta: syttymisvaarallinen alue (syttymisvaaramittarit) 

 syttymisvaaralliselle alueelle ei saa mennä 

 poista syttymisvaara tuulettamalla tai sumusuihkulla 

 poista syttymislähteet vaara-alueelta 

 käytä asiantuntija-apua 

Ensimmäisten yksikköjen tehtävät: 

yksikkö kohteessa tehtävä 

RKY 501  5 min tiedustelu, ihmisten pelastaminen 

RKY 503 5 min lisävesi 

RKY 551 11 min alueen eristäminen 

RKY 511 12 min tiedustelu, alueen eristäminen 

RKY 521 14 min alueen eristäminen 

RKY 561 15 min alueen eristäminen 

RKY 553 15 min alueen eristäminen 

 
Alkuvaiheen jälkeen toimitaan kuten vaarallisen aineiden onnettomuudessa muutoinkin kohta 7.1 
 
 

 12.2 Tokeva - ohje T3c: Helposti syttyvät myrkylliset nesteet (Palava vuoto)  
 
Vaaratekijät  

 Palokaasut saattavat olla myrkyllisiä.  

 Liekit voivat levittää paloa.  

 Tulipalon kuumentama terässäiliö saattaa repeytyä ja sen sisältö palaa tulipallona.  

 Kuumentunut akryylinitriili voi alkaa polymeroitua, mikä nostaa säiliön lämpötilaa ja voi joh-
taa sen repeämiseen.  

 Sammutusveden mukana leviävä kemikaali voi aiheuttaa ympäristövahingon.  
 
Henkilönsuojaimet  

 Paloasu.  

 Turvapaineinen paineilmahengityslaite.  
 
Välineet  

 (Tuettuja) suihkuja säiliön jäähdyttämiseen.  

 Jauhesammutuskalusto.  

 Vaahtokalusto ja alkoholia kestävää vaahdotetta.  

 Sumusuihkuja.  

 Lapioita sammutusveden patoamiseen.  

 Sulkutulppia viemärikaivojen tukkimiseen.  
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Toimenpiteet  

1. Aloita tiedustelu ja lähesty onnettomuuspaikkaa tuulen yläpuolelta. Selvitä tiedustelulla onnetto-
muuden luonne, välittömät vaarat ja tulipalon leviämisvaara Ohje M1.  

 
2. Käytä turvapaineista paineilmahengityslaitetta.  
 
3. Pelasta onnettomuuden uhrit, jos voit tehdä sen vaaratta.  
 
4. Perusta huuhtelu- tai puhdistuspaikka.  
 
5. Tyhjennä sivullisista ja eristä vaara-alue.  
 
6. Jos kemikaalilammikon palo ei kuumenna säiliötä eikä savu aiheuta vaaraa, anna sen palaa 
loppuun (minuutissa palaa noin 5 mm paksu kerros nestettä). Siirrä pois tulipalon uhkaamat säiliöt. 
Jos et voi siirtää, jäähdytä liekkien kuumentamaa säiliötä valelemalla sen kuumenevaa osaa kiin-
teällä vesivalelulaitteella tai tuetuilla suihkuilla. Ohje M7b. Sammuta nestepalo jauheella, alkoholia 
kestävällä vaahdolla tai sumusuihkuilla. Voit sammuttaa rikkihiililammikon raskaalla tai keskivaah-
dolla.  

 
7. Patoa sammutusvesi tai kerää se tukittuun viemärikaivoon. Ohje M8b.  
 
8. Lopeta pelastustoiminta.  
 
9. Poista rajoitukset.  
 
10. Huuhtele saastuneet vaatteet ja varusteet. Patoa huuhteluvesi tai kerää se tukittuun viemäri-
kaivoon. Ohje M8b. Puhdista niukkaliukoisten kemikaalien (bentseeni ja rikkihiili) tahrimat vaatteet 
ja varusteet ja pakkaa ne muovisäkkeihin tai kannellisiin muoviastioihin. Merkitse pakkaukset tor-
juntajätelipukkeella Ohje M14. 

 
 

 12.3 Tokeva - ohje T2h: Paineenalaisena nesteytetyt myrkylliset kaasut 
 
ammoniakki   1005  T  nest. kaasu VA6(1000 m, 2000 m) 
kloori   1017  T  nest. kaasu VA6(2000 m, 4000 m) 
rikkidioksidi   1079  T  nest. kaasu VA6(1000 m, 2000 m) 
 
Vaaratekijät 

 Kaasun hengittämisestä ärsytysoireita ja myrkytysvaara. 

 Kylmistä nesteroiskeista paleltumisvammoja. 

 Suuret pitoisuudet ärsyttävät kosteaa ihoa. 

 Kloori- tai rikkidioksidivuodossa vuotoaukko voi syöpyä suuremmaksi kosteuden vaikutuk-
sesta. 

 Paineilmahengityslaitteen paineenalentimeen tai hengitysventtiiliin jäätyvä kosteus voi ai-
heuttaa käyttöhäiriön. 

 
Henkilönsuojaimet 

 Paloasu. 



Kouvolan ratapiha Ulkoinen pelastussuunnitelma  

 

92 

 

 Turvapaineinen paineilmahengityslaite. 

 Kemikaalisuojapuku. 

 Kylmäsuojapuku. 

 Lämpöä eristävät käsineet. 

 Henkilökohtaisesti sovitettu (oikean kokoinen kasvo-osa, hihnat säädetty sopivan pituisiksi) 
suodatinsuojain, jonka suodatin on tarkoitettu ko. kaasulle. 

 
Välineet 

 Kaasun leviämiskuvioita tai tietokoneohjelma, jolla leviämistä voi laskea. 

 Kaasunilmaisin ja kemikaalille tarkoitettuja ilmaisinputkia. 

 Kaiutinautoja väestön varoittamiseen. 

 Varoituskilvet vaara-alueen eristämiseen. 

 (Tuettuja) suihkuja säiliön jäähdyttämiseen. Vesivuo: pullot ja pienet säiliöt: työsuihku, suu-
ret säiliöt 1 000 l/min. 

 Muovipeite, säkkiputki tai muu väljä putki, jolla kerätään suihkun pisaroita ja siten rajoite-
taan kaasupäästöä ilmaan. 

 Koottava allas, johon kerätty neste johdetaan. 

 Sumusuihkuja päästön laimentamiseen ja ammoniakilla myös kaasun sitomiseen. 

 Työkaluja venttiilin tai laipan kiristämiseen. 

 Vesisuihku tai höyryä jäätyneen venttiilin sulattamiseen. 

 Puutappeja ja -kiiloja vuotoaukon tukkimiseen. 

 Kannellisia muoviastioita. 

 Muovisäkkejä. 
 
Toimenpiteet 

1. Aloita tiedustelu ja lähesty onnettomuuspaikkaa tuulen yläpuolelta. Selvitä tiedustelulla onnetto-
muuden luonne, välittömät vaarat ja odotettavissa oleva kehittyminen Ohje M1. 
 
2. Vuotoa sulkevilla tai päästöä rajoittavilla pelastajilla turvapaineinen paineilmahengityslaite, ke-
mikaalisuojapuku, kylmäsuojapuku sekä lämpöä eristävät käsineet. Muilla paineilmahengityslaite 
tai henkilökohtaisesti sovitettu suodatinsuojain sekä paloasu. 
 
3. Pelasta onnettomuuden uhrit pois kaasupilvestä. Lämmitä paleltuneita ruumiinosia vedellä. En-
nen kuljettamista sairaalaan riisu vaatteet, joihin kaasun haju on tarttunut. 
 
4. Nestevuoto: sumupilvi tai lammikko. 
Kaasuvuoto säiliöstä: puhallusääni. 
Tarvittaessa kemikaalisukelluspari tiedustelee vuodon sijainnin ja suuruuden sekä vuotavan aineen 
määrän, ulkonäön, käyttäytymisen ja leviämisen Ohje M4a. Kaasun selvä haju ja ärsytysoireet 

varoittavat alueella, jossa kaasun hengittäminen ei aiheuta välitöntä vaaraa. Pitempään oleskelta-
essa hajuaisti voi turtua, mutta vaaralliset pitoisuudet havaitaan silti. Suuren nestevuodon vaara-
alue ulottuu 1000 - 2000 m tuulen alapuolelle. Käytä vaara-alueen arviointiin kaasun leviämiskuvi-
oita tai tietokoneohjelmaa. Voit tiedustella kaasunilmaisimella vaara-alueen koon, kun tilanne jat-
kuu ja voimavarat sallivat. Ohje M4c. Tarvittaessa perusta huuhtelupaikka. 
 
5. Suuren nestevuodon tapauksessa kehota väestöä suojautumaan sisätiloihin vaara-alueella. 
Eristä vaara-alue. 
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6. Kaasu leviää tuulen nopeudesta riippuen varsin pian koko vaara-alueelle. Ulkona olevien uhrien 
tila pahenee, mitä kauemmin he joutuvat hengittämään kaasua. Sisätiloissa olevat ovat hyvässä 
suojassa useita tunteja edellyttäen, että ilmanvaihto pysäytetään. Vuotava venttiili voi jäätyä. Vuo-
toaukko voi kosteuden vaikutuksesta syöpyä suuremmaksi. Asiantuntija-apu on tarpeen vuotavan 
säiliön käsittelyssä. Huomioi tarvittaessa ohje säiliöauton tyhjentämisestä ja nostamisesta Ohje 
M6d. 

 
7. Siirrä pois tulipalon tai muun vaaran uhkaamat tai vaaraa aiheuttavat säiliöt. Jos et voi siirtää, 
jäähdytä säiliötä valelemalla sen kuumenevaa osaa tuetuilla suihkuilla. Ohje M7b. Sammuta pala-

va materiaali sille soveltuvalla sammutteella. 
 
8. Peitä nestevuodon pisaroituva suihku muovipeitteellä tai johda se säkkiputkeen tai muuhun väl-
jään putkeen sekä edelleen muovilla peitettyyn altaaseen. Ohje M8a. Patoa mahdollinen neste-

mäisen kaasun lammikko ja peitä se muovikalvolla. Jos muovikalvoa ei ole, harkitse peittämistä 
keskivaahdolla. Vaahdon pysyvyys saattaa olla huono ja siitä erottuva vesi saattaa lisätä höyrys-
tymistä. Ohje M8d. Estä kaasun leviäminen viemäriin ja muihin maan-alaisiin tiloihin Ohje M8b. 

Voit laimentaa kaasuvuotoa ja ammoniakin tapauksessa myös sitoa kaasua sumusuihkuilla. Itse 
vuotokohtaa ei pidä suihkuttaa syöpymisvaaran takia. Ohje M8c. 
 
9. Muuta pullon tai tynnyrin asentoa siten, että nestevuodosta tulee kaasuvuoto. Näin pienennät 
vuodon vaara-aluetta. Sulje venttiili tai kiristä venttiiliä tai laippaa. Jos venttiili on jäätynyt, sulata se 
vedellä. Tuki vuotoaukko puutapilla tai -kiilalla. Ohje M9. 

 
10. Vuodon lakattua ja kaasupilven hajottua tuuleta sisätilat. 
 
11. Lopeta pelastustoiminta. 
 
12. Poista rajoitukset. 
 
13. Huuhtele, puhdista ja pakkaa vaatteet ja varusteet, joihin kaasun haju on tarttunut, muovisäk-
keihin tai kannellisiin muoviastioihin. Merkitse pakkaukset torjuntajätelipukkeella. Ohje M14. 
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 LIITTEET 
 

 Liite 1 Vaahtoisku I 
 

Hälytettävät yksiköt RKY 32, RKY 501, RKY 503, + 2 säiliöautoa ja sairasauto. 
 
Kouvolan työvuoro sekä tarvittavat lisä säiliöyksiköt selvittävät öljy- tai kemikaalipalossa ja niiden 
uhatessa vaahtoisku I:n. 
Vaahto, 1000 litraa Moussol APS 3x3, otetaan RKY 503:stä. 
 
Mikäli onnettomuuskohteen läheltä ei ole saatavissa vettä käytetään vaahtoiskuun säiliöautoissa 
oleva vesi ja P3:n harkinnan perusteella rakennetaan vaahtoisku II varten palovesilinja. 
 
SELVITYSVAIHTOEHTO 1  

  
   

 RKY 503 Oskilloiva Partner 400 – 2000 l/min 
 

   Selvitys RKY 503:sta 76 mm letkulla 
Iskun kesto n. 10 min omalla säiliöllä  

   Lisäveden kanssa n. 33 min 
   Veden kulutus 33 000 l 

RKY 503   76 mm  Oskilloiva Partner 400 – 2000 l/min 
 
   Selvitettävä mahdollisimman nopeasti  

RKY 501:n Oskilloiva Partner 400 – 2000 l/min   
 
 
Lisävesi 
 

 
 
SELVITYSVAIHTOEHTO 2 

 

 RKY 503   
   Tykkiselvitys RKY 503:n katolta, Vesitykki Rosenbauer 
   RM-25 E 3000 l / min 
 
   
RKY 503   Vaahdon kulutus (3 %) 84 l/min 
   Iskun kesto n. 3 ½ min omalla säiliöllä  
   Lisäveden kanssa n. 12 min    
   Veden kulutus 33 000 l 
Lisävesi Lisävesi 
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SELVITYSVAIHTOEHTO 3  
 

 RKY 501 Oskilloiva Partner 400 – 2000 l/min  

 RKY 503 Oskilloiva Partner 400 – 2000 l/min 
 

   Iskun kesto 5 min omalla säiliöllä 
   Lisäveden kanssa 16 min 
   Veden kulutus 33 000 l 
     
 

RKY 503 

Lisävesi 
 
Lisävesi 
 

           

           

76mm 

76mm 
Partner 400 – 2000 l/min 

l/min 

Partner 400-2000 l/min 
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 Liite 2 Vaahtoisku II 
 
Hälytettävät yksiköt RKY 32, RKY 501, RKY 503, RKY 504, RKY 506, RKY 563, VL52 sekä Kot-
kasta letkuauto RKY107, vaahtoauto RKY 104 ja pumppuauto RKY173. Lisäksi sairasauto ja RKY 
20. 
 
Yksiköitä hälytetään lisää pelastustyönjohtajan harkinnan mukaisesti.  
Vaahto Moussol APS 3x3, noin 7000 litraa RKY 504:sta, 1000 litraa RKY 503:sta ja 1000 litraa 
RKY563:sta. 
 
SELVITYSVAIHTOEHTO 1 

Yksi 110mm letku vesiasemasta RKY 501, josta 110mm letkuselvitys RKY 504:seen ja siitä 
110mm letkuselvitys Oskilloiva Partner 400 – 2000 l/min sekä toinen 110mm selvitys Jetmatic (950 
l/min) ja siihen RKY 501:stä Tykinjalka TR.   
 
Kesto lisävedellä n. 88 min. 
 
SELVITYSVAIHTOEHTO 2 

Yksi 110mm letku vesiasemasta RKY 501, josta 110mm letkuselvitys RKY 504:seen ja siitä 
110mm letkuselvitys RKY 506:een, josta TFT-TR 75 (3000 l/min) ja Foam Jet kärki. Lisäksi ve-
siasemasta yksi 110mm letku RKY 563:seen, josta 110mm letkuselvitys RKY 504:een ja siitä 
110mm letkuselvitys RKY 503:een ja siitä 76mm selvitys TFT Partner (2400 l/min) 
 
Kesto lisävedellä n. 48 min. 
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Vaahtoiskussa voidaan käyttää myös esimerkiksi Utin MR 2341 yksikön kalustoa. Uudem-
missa säiliöautoissa on lisäksi 1000 litraa vaahtonestettä kussakin. 



Liite 6. Kouvolan ratapihan ulkoinen pelastussuunnitelma. Salaiset tiedot poistettu asiakirjasta. 

 Liite 3 Kartta: lähestymissuunnat, pelastustiet, vesiasemat ja vuodontorjunta-allas 
 
 

 Liite 4 Kartta: ulkohälytinjärjestelmä ja kuuluvuusalueet  
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 Liite 5 Kartta: pohjaveden muodostumisalue 
 



Liite 6. Kouvolan ratapihan ulkoinen pelastussuunnitelma. Salaiset tiedot poistettu asiakirjasta. 

 Liite 6 Kartta: haavoittuvat kohteet (alue kilometrin säde ratapihasta)  
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 Liite 7: Kartta xxx vuoto repeämästä  
(kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 15c-astetta, säätila 
neutraali) 
 
 

 Liite 8: Kartta äkillisestä xxx vuodosta  
(kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 15c-astetta, säätila 
neutraali) 
 

 Liite 9: Kartta repeämästä tulevan xxx vuodon myrkyllisyyden vaara-alueesta  
(kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 15c-astetta, säätila 
neutraali) 
 
 

 Liite 10: Kartta xxx repeämästä tulevan vuodon jälkisyttymän vaara-alueesta  
(kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 15c-astetta, säätila 
neutraali) 
 

 Liite 11: Kartta xxx lammikkopalon aiheuttaman lämpösäteilyn vaara-alueesta  
(15 vaunun sisältö, kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 
15c-astetta, säätila neutraali) 
 
 

 Liite 12: Kartta säiliövaunun BLEVEn lämpösäteilyn vaikutusalueesta  
(kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 15c-astetta, säätila 
neutraali) 

  
 

 Liite 13: Kartta äkillisen vuodon aiheuttaman xxx pilven jälkisyttymän vaiku-
tusalue  

(kaikki sijainnit huomioitu, ulottuma kaikkiin tuulen suuntiin, tuuli 5m/s, lämpötila 15c-astetta, säätila 
neutraali)  
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