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TIIVISTELMÄ 
 

 
Tutkintotyön aiheena oli laatia muutoksenhallintaohje ja täydentää kemikaaliris-
kien kartoitusta Siegwerk Finland Oy:n painoväritehtaassa. Tavoite oli kehittää 
toimiva ja tehokas muutosprojektin läpivientimalli yrityksen tuotannossa tapah-
tuviin muutoksiin. Muutostilanteiden hallinta edellyttää mahdollisuuksien ja 
haasteiden kartoittamista eri muutostilanteissa. Muutosprojektin läpivientimalli 
käsittää muutoksenhallinnan menettelytapaohjeen lisäksi menettelytapaohjetta 
täydentävän kaavakkeen sekä muutoksenhallintaan liittyvän riskinarvioinnin 
kaavakkeen.  
 
Tutkintotyön toisena tavoitteena oli täydentää kemikaaliriskien kartoitusta palo- 
ja räjähdysvaaran sekä ympäristöriskien osalta säiliöalueelle ja automaattiselle 
sekoitusjärjestelmälle (Fluid Management). Riskinarviointi käsittää työssä esiin-
tyvien vaarojen tunnistamisen ja vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden mää-
rittämisen sekä arvioinnin riskien merkityksestä. Riskinarviointi on ennakoivaa 
ja järjestelmällistä työympäristön turvallisuuden hallintaa. Tutkintotyön lähtö-
kohtana oli Turvatekniikan keskuksen (TUKES) Siegwerk Finland Oy:lle anta-
ma velvoite tehdä muutoksenhallintaohje sekä riskinarvioinnin täydennys. 
 
Sekä muutoksenhallintaohjeen että riskinarvioinnin täydennyksen tekeminen 
aloitettiin pienryhmässä, johon oli koottu eri osa-alueiden osaajia. Muutoksen-
hallintatiimi pohti yhdessä mahdollisia riskejä ja niiden seurauksia. Muutoksen-
hallinnan osalta tiimi pohti, mitä kaikkea tarvitaan kyseisen yrityksen muutok-
senhallintaohjeeseen. Lisäksi tiimin kanssa käytiin läpi muutoksenhallintaohjeen 
avulla eräs yrityksessä tehty muutos esimerkkinä muutostapahtumasta. 
 
Tutkintotyön tulokseksi saatiin muutoksenhallinnan menettelytapaohje ja menet-
telytapaohjetta täydentävä kaavake sekä muutoksiin liittyvä riskinarvioinnin 
kaavake. Riskinarvioinnin täydennys lisättiin olemassa olevaan kemikaaliriskien 
kartoitukseen. Muutoksenhallintaohjeen avulla tullaan suorittamaan yrityksen 
tuotannon alasajo. Riskinarvioinnin täydennys auttaa osaltaan kartoittamaan tuo-
tannon alasajossa syntyviä riskejä. 
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ABSTRACT 
 

The subject of this thesis was to create an instruction for change management 
and complete the chemical risk assessment for fire and explosion hazard in 
printing ink manufacturing site Siegwerk Finland Oy. The aim of the thesis was 
to develop functional and effective feed-through model to manage the change 
process in ink factory and its changing production environment. Management of 
change requires the identification of opportunities and challenges in different 
change situations. Feed-through model for change process consists of code of 
conduct for change management and also forms to assess the code of conduct 
and risk assessments which are associated with change management.  
 
The other goal of the thesis was to make a replenishment of risk assessment for 
the tank farm area and automatic blending system (Fluid Management). Risk as-
sessment consists following steps:  the identification of dangers, the determina-
tion of the magnitude of risks caused by dangers and the assessment of the im-
portance of risks. Risk assessment is anticipatory and systematic way to manage 
the security in work environment. Foundation of this engineering thesis was the 
obligation from Safety Technology Center to Siegwerk Finland Oy to create in-
struction for change management and replenish its existing risk assessment. 
 
Both instructions for change management and replenishment of risk assessment 
processes were first discussed in brainstorming sessions with a small group of 
experts from various fields. Team assessed together the possible risks and their 
causes. For change management the team discussed what was wanted and 
needed as instruction for change management. Furthermore team went through 
as a pilot case a change made earlier on the site by following the instruction for 
change management. 
 
Outcome of engineering thesis was the code of conduct for change management 
and forms to assessment the code of conduct and also risk assessment which is 
associated with change management. Replenishment of risk assessment serves 
to assess for risks that appear in shut-down of the manufacturing. 
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KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET 
 

Alkydi Öljyllä modifioitu polyesterihartsi 

ATEX-direktiivi Atmosphéres explosibles; ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yh-

teisön direktiiveistä 94/9/EY (laitedirektiivit) ja 1999/92/EY (työ-

olosuhdedirektiivi), jotka koskevat räjähdysvaarallisia tiloja, niissä 

työskentelyä ja niissä käytettäviä laitteita 

EMAS Eco Management and Audit Scheme; Euroopan unionin yrityksille ja 

organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallinta- 

ja auditointijärjestelmä 

Ex  Explosive; räjähtävä (liittyy ATEX-direktiiviin) 

Ex-laite Räjähdysvaarallisessa tilassa käytettäväksi hyväksytty laite tai suo-

jausjärjestelmä 

Ex-tila  Räjähdysvaarallinen tila 

F Helposti syttyvä (kemikaalin varoitusmerkintä); kemikaali, joka voi 

kuumentua ja syttyä itsestään palamaan jouduttuaan lyhytaikaisesti 

kosketukseen sytytyslähteen kanssa; kemikaalilla on hyvin alhainen 

leimahduspiste (< 21 ºC) ja se muodostaa veden tai kostean ilman 

vaikutuksesta vaarallisia määriä helposti syttyviä kaasuja  

Flexo-painatus Flexo on kohopainomenetelmä, jossa painatus tapahtuu kuten lei-

masimella.  Painettava kuvio on painolaatassa kohollaan ja se ottaa 

värin ns. anilox-telalta sekä luovuttaa sen painettavalle pinnalle. 

Hartsi  Hartsi on kovetettua pihkaa 

ISO 14001  Ympäristöjohtamisjärjestelmästandardi 

ISO 9001  Laatujärjestelmästandardi 

Lateksi  Luonnonkumi 

N Ympäristölle vaarallinen (kemikaalin varoitusmerkintä); kemikaali 

voi ympäristöön jouduttuaan aiheuttaa välitöntä tai viivästynyttä vaa-

raa ympäristölle tai sen osalle 

Offset-painatus Offset on laakapainomenetelmä, jossa painamaton ja painava pinta 

erotetaan toisistaan pintakäsitellyllä painolevyllä siten, että levyn pai-

nava pinta vetää puoleensa väriä ja painamaton pinta kostutusvettä. 

Painolevyltä väri siirtyy painokumille ja siitä edelleen painoalustalle. 

OHSAS 18001 Työterveys ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmä. Spesifikaatio 



 TUTKINTOTYÖ  8 (56) 

Painoväri Painotuotteiden painamiseen käytetty väri, yleensä tahnamainen nes-

te, joka sisältää pigmenttejä ja/tai musteita 

Pasta Puolivalmiste, josta valmistetaan painoväriä lisäämällä siihen liuotti-

mia sekä lisä- ja apuaineita 

Pigmentti  Antaa painovärille halutun värisävyn 

Responsible Care Vastuu Huomisesta; kemianteollisuuden kansainvälinen omaehtoinen 

ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma 

Riski Määritellyn vaarallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seuraamus-

ten yhdistelmä 

R-lauseke Kemikaalin vaaraa osoittava standardilauseke 

R 10 Syttyvä; nestemäiset kemikaalit, joiden leimahduspiste on alhainen 

(21 ºC < X > 55 ºC) 

R 11 Helposti syttyvä; kiinteät kemikaalit, jotka voivat helposti syttyä ly-

hytaikaisessa kosketuksessa sytytyslähteen kanssa ja, jotka jatkavat 

palamista senkin jälkeen, kun sytytyslähde on poistettu, leimahdus-

piste on alle 21ºC. 

R 50 Erittäin myrkyllinen vesistölle 

R 51 Myrkyllistä vesieliöille 

R 52 Haitallista vesieliöille  

R 53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä 

TUKES  Turvatekniikan keskus 

Vaara Tekijä tai tilanne, jossa on henkilövahingon, terveyden heikentymi-

sen, omaisuusvahingon, työympäristön vahingon tai näiden yhdistel-

mien mahdollisuus 

Vaaratilanne Tapahtuma, joka voi  johtaa onnettomuuteen 

Vernissa Keitetyn ja kylmäpuristetun pellavaöljyn, hartsin ja liuotinaineen se-

koitus 

Xi Ärsyttävä (kemikaalin varoitusmerkintä); kemikaali, joka ei ole syö-

vyttävä, mutta voi aiheuttaa tulehduksen välittömässä, pitkäaikaisessa 

ja toistuvassa kosketuksessa ihon tai limakalvojen kanssa 

Xn Haitallinen (kemikaalin varoitusmerkintä); kemikaali, joka hengitet-

tynä, nieltynä tai ihon kautta imeytyneenä voi aiheuttaa kuoleman tai 

välittömän tai pitkäaikaisen terveydellisen haitan 
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1 JOHDANTO 
 

Tutkintotyön tarkoituksena oli laatia tuotannon muutoksenhallintaan menettelyta-

paohje ja sitä täydentävä kaavake sekä kaavake muutoksiin liittyvään riskinarvioin-

tiin. Lisäksi tarkoitus oli täydentää olemassa olevaa kemikaaliriskien kartoitusta 

palo- ja räjähdysvaaran osalta säiliöalueelle ja automaattiselle sekoitusjärjestelmäl-

le (Fluid Management). Riskinarvioinnin täydennyksessä keskityttiin kemikaali-

vuotoihin, säiliöpaloihin sekä muihin kemikaalipaloihin. Aiheen lähtökohtana oli 

Turvatekniikan keskuksen (TUKES) antama velvoite Siegwerk Finland Oy:lle teh-

dä ohje muutoksenhallintaan sekä täydentää kemikaaliriskien kartoitusta. Päätös 

perustuu vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun 

asetukseen 59/1999 (29.1.1999).  

 

Siegwerkille on aiemmin tehty mm. sisäinen pelastussuunnitelma, räjähdyssuojaus-

asiakirja, kemikaaliriskien kartoitus sekä säännöllisesti auditointeja. Tarkoitus oli 

löytää yritykselle sopivat työkalut riskienarviointiin ja tuotannon muutoksenhallin-

taan, jotka vastaisivat eri sidosryhmien odotuksiin (TUKES, Ympäristökeskus, Pe-

lastusviranomaiset). /10./ 

 

Siegwerk Groupilla on ylikapasiteettia Keski-Euroopassa. Nykyisellä rajoitetulla 

kapasiteetillaan Siegwerk Finland Oy:n Tampereen tehdas ei voi saavuttaa uusia 

suurtuotannon etuja, joten tarvittava kapasiteetin nosto vaatisi merkittäviä inves-

tointeja. Maantieteelliseltä sijainniltaan Tampereen tehdas on kaukana Euroopan 

suurista markkinoista, mikä nostaa logistiikkakustannuksia ja pidentää kuljetusai-

kaa verrattuna yhtymän suuriin tuotantolaitoksiin Sveitsissä, Ranskassa ja Saksas-

sa. Näistä syistä johtuen Siegwerk Group on päättänyt kevään 2007 aikana keskit-

tää valmistuksen ja tuotekehityksen Keski-Euroopan tehtaille. Suomeen jää noin 

kahdenkymmenen hengen myyntikonttori. /10./ 

 

Muutoksenhallintaohje oli alun perin tarkoitus tehdä tuotannon investointien varal-

le. Aihetta pidettiin kuitenkin ajankohtaisena myös päätöksen tultua julki, sillä tuo-

tannon hallittu alasajo on erittäin suuri haaste yrityksen toiminnassa. Haasteellisek-

si asian tekee se, ettei muutos saisi näkyä asiakkaille.  Tästä syystä muutoksenhal-

lintaohje katsottiin tarpeelliseksi. 
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2 SIEGWERK GROUP 
 

Tutkintotyön toimeksiantaja on Siegwerk Finland Oy, joka on osa kansainvälistä 

Siegwerk Groupia. Saksalainen Siegwerk on painovärialan teollisuusyritys, joka 

osti sveitsiläiseltä SICPAlta pakkauspainovärien liiketoiminnan vuoden 2005 syys-

kuussa. Uuden ryhmän nimeksi tuli Siegwerk Group, joka jakautuu kahteen liike-

toimintayksikköön; pakkaus- ja julkaisupainoväreihin. /5./  

 

Vuonna 1830 perustettu Siegwerk Group International on tällä hetkellä yksi maa-

ilman johtavia painovärin valmistajia sekä yksi maailman vanhimmista perheyri-

tyksistä. Siegwerkillä on toimipisteitä 34 maassa ja niissä työskentelee yhteensä 

noin 4000 työntekijää. Vuotuinen liikevaihto on 830 miljoonaa euroa ja tuotanto yli 

250 000 tonnia vuodessa. /29./ 

 

 

 Siegwerk Finland Oy 

 

Siegwerk Finland Oy valmistaa, kehittää ja markkinoi painovärejä graafiselle teol-

lisuudelle ja pakkausteollisuudelle, lähinnä elintarvikepakkauksiin kansainvälisille 

tuotemerkeille. Tampereen Myllypurossa sijaitseva Siegwerk Finland Oy on pak-

kauspainovärien markkinajohtaja omalla toiminta-alueellaan Pohjois-Euroopassa. 

Markkina-alueita ovat Suomi, Pohjoismaat, Venäjä, Ukraina ja Baltian maat. Suu-

rin osa Suomessa valmistetuista väreistä menee vientiin EU:n ulkopuolelle. /4, s. 2; 

5./ 

 

Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 110 työntekijää, joista Myllypuron teh-

taalla noin 100 henkilöä. Siegwerk Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli 40 

miljoonaa euroa. Vuoden 2005 aikana Siegwerk Finland Oy osti noin 6 000 tonnia 

raaka-aineita ja valmisti myyntiin noin 8 200 tonnia painoväriä. Raaka-aineina pai-

noväriteollisuus käyttää pigmenttejä, sideaineita, lisäaineita ja liuottimia. Raaka-

aineet ovat tyypillisesti seoksia, jotka sisältävät 10–60 ainetta. Merkittävin raaka-

aineryhmä on liuottimet, joiden määrä on noin 45 % kaikista Siegwerk Finland 

Oy:n raaka-aineista. /5./ 
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Suomessa valmistettavia tuotteita ovat vesi- ja liuotinpohjaiset pakkauspainovärit 

ja lakat sekä öljypohjaiset arkkioffsetvärit ja UV-värit. Offsetvärien asiakasryhmä-

nä on graafinen teollisuus, jonka tuotteita ovat mm. sanomalehdet, aikakauslehdet, 

mainospainotuotteet, lomakkeet ja kirjat. Päätuoteryhmiä offsetväreissä ovat arkki-

värit, offset-lakat ja offset-apuaineet sekä UV-tuotteet, joilla painetaan mm. kar-

tonkikoteloita ja etikettejä pakkausteollisuuden käyttöön. Paperia, kartonkia ja 

muovia jalostava pakkausteollisuus käyttää liuotin- tai vesipohjaisia pakkausvärejä. 

Päätuoteryhmät ovat liuotin- ja vesiohenteiset flexo- ja syväpainovärit sekä lakat, 

joita käytetään mm. makeiskääreisiin, juomapullojen etiketteihin, savukerasioihin, 

kahvipaketteihin sekä maito- ja mehupurkkeihin. /8, s. 3-4; 7./ 

 

Siegwerk Finland Oy on liittynyt vuonna 1994 Responsible Care -ohjelmaan (Vas-

tuu Huomisesta) ja saanut ISO 9001 laatusertifikaatin vuonna 1995 (päivitetty ISO 

9001:2000 vuonna 2003) sekä ISO 14001 -ympäristösertifikaatin vuonna 1998. 

EMAS-rekisteröinti (Euroopan unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijär-

jestelmä) on myönnetty vuonna 1999 ja siihen liittyvä viimeisin selonteko on jul-

kaistu keväällä 2005. Työterveys ja -turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 on ollut 

käytössä vuodesta 2001 alkaen. /10./ 

 

Siegwerk Finland Oy asettaa toimintapolitiikassaan toiminnan keskeiseksi periaat-

teeksi korkean asiakastyytyväisyyden, johon päästään asiakkaiden tarpeiden tunnis-

tamisen ja ymmärtämisen kautta. Markkinajohtajuuden kriittisiksi menestysteki-

jöiksi yritys katsoo luotettavan toimitusketjun sekä osaamisen hyödyntämisen toi-

minnan kaikilla osa-alueilla. Asiakkaan prosesseihin soveltuvien, toimivien ja laa-

dukkaiden painovärien oikea-aikaiset toimitukset ovat markkinajohtajuuden edelly-

tys. Painovärien lisäksi Siegwerk Finland Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita ja kou-

lutusta asiakkaan painoprosessin kehittämiseksi sekä ongelmatilanteiden ratkaise-

miseksi. /5./ 
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3 PAINOVÄRIN VALMISTUS 
 

3. 1 Painovärien valmistuksessa käytettävät raaka-aineet 
 

Siegwerkj Finland Oy:llä käytetään tuotannossa noin 700 erilaista raaka-ainetta, 

joita voidaan käyttää joko suoraan painovärin valmistukseen tai niistä voidaan teh-

dä ensin sideaineita ja puolivalmisteita. Merkittävimpiä raaka-aineryhmiä ovat liu-

ottimet, vesi, pigmentit, sideaineet sekä lisä- ja apuaineet. Liuottimet ja osa vesi-

pohjaisten painovärien sideaineista tulee bulkkitoimituksina. Ne pumpataan varas-

tosäiliöön, josta tuotanto pystyy niitä käyttämään suoraan valmistettaviin eriin. 

Myös konteissa, tynnyreissä, säkeissä ja muissa astioissa tulee tehtaalle raaka-

aineita, kuten pigmenttejä, sideaineita sekä apu- ja lisäaineita. (Kuva 1). /7./ 

 

BULKKI-
TOIMITUKSET

LIUOTINSÄILIÖT

PIGMENTIT, SIDEAINEET, APU- JA 
LISÄAINEET

PIGMENTTIPASTAT, SIDEAINEET, APU- JA 
LISÄAINEET 

SIDEAINEEN LIUOTUS

M

M

PUOLIVALMISTEET

VÄRIN VALMISTUKSEEN

Raaka-ainevirta

 
Kuva 1 Raaka-ainevirta tehtaalle /7/ 
 

Painovärin valmistuksessa käytettävät raaka-aineet määräytyvät sen mukaan, mil-

laisia värejä valmistetaan ja mikä on niiden lopullinen käyttökohde. Esimerkiksi 

elintarvikepakkauksista ei saa irrota ainesosia, jotka voivat olla kuluttajan tervey-

delle vahingollisia tai jotka voivat jotenkin muuttaa pakatun elintarvikkeen koos-

tumusta. /7./ 
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Pigmentit antavat painovärille sävyn. Niiden valintaan vaikuttavat värivoiman ja 

sävyn lisäksi myös kesto-ominaisuudet kuten valon-, lämmön- ja liuottimien kesto. 

Lisäksi valintaan vaikuttavat optiset ominaisuudet kuten kiilto ja peittävyys, pig-

mentin yleinen yhteensopivuus valmistettavan painovärin muiden komponenttien 

kanssa sekä ympäristöystävällisyys. Käytettävät pigmentit jakautuvat epäorgaani-

siin ja orgaanisiin pigmentteihin sekä erikoispigmentteihin. Suurin osa Siegwerkin 

käyttämistä pigmenteistä on orgaanisia, mutta esimerkiksi mustan värin valmistuk-

sessa käytettävä noki on epäorgaaninen aines. Lisäksi erikoispigmenteistä metalli- 

ja helmiäispigmentit ovat epäorgaanisia. Valkoisen painovärin valmistuksessa käy-

tetään pääasiassa titaanidioksidia (n. 98 %), lisäksi käytetään kaoliinia, silicaa ja 

sinkkioksidia, jotka ovat myös kaikki epäorgaanisia. /7./ 

 

Liuottimen tehtävänä on muuttaa liuotin, pigmentit ja sideaineet homogeeniseksi 

seokseksi. Liuottimien avulla pystytään säätelemään painovärin viskositeettia, kui-

vumisnopeutta ja asettumista. Lisäksi niiden käytöllä on merkitystä painovärien 

säilyvyyteen ja mikrobien torjuntaan. Liuotinohenteisten painovärien valmistukses-

sa käytettäviä liuottimia ovat alkoholit, esterit ja glykolieetterit. Vesiohenteisten 

painovärien pääliuotin on vesi ja apuliuottimina voidaan käyttää mm. etanolia, iso-

propanolia ja propyleeniglykolia. Arkkioffsetvärejä valmistettaessa liuottimina 

käytetään erilaisia kasvi- ja mineraaliöljyjä. /7./ 

 

Sideaineilla pyritään vaikuttamaan pigmentin tarttumiseen liuottimeen sekä värin 

kiinnittymiseen painomateriaalille. Lisäksi sideaineilla pystytään vaikuttamaan 

painovärin kiiltoon ja kitkaominaisuuksiin sekä kesto-ominaisuuksiin, kuten han-

kauksen- ja lämmönkestoon. Sideaineiden avulla voidaan vaikuttaa myös painovä-

rikalvon joustavuuteen sekä pigmentin sitoutumiseen tasaisesti värissä. Käytettävät 

sideaineet valitaan niin, ne sopivat muiden painovärien sisältämien raaka-aineiden 

kanssa yhteen. Käytettäviä sideaineita ovat esimerkiksi nitroselluloosa, polyuretaa-

ni, alkydit, lateksit ja hartsit. Painovärien valmistuksessa käytettäviä lisä- ja apuai-

neita ovat erilaiset vahat, pehmittimet, kuivikkeet, vaahdonestoaineet, täyteaineet 

sekä amiinit. /7./ 
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3. 2 Painovärien valmistusprosessi 
 

Vesi- ja liuotinpohjaisten painovärien valmistusprosessi on hyvin samankaltainen. 

Öljypohjaisten arkkioffsetpainovärien valmistus eroaa jauhatuksen ja sideaineiden 

valmistuksen osalta. Lisäksi öljypohjaisia painovärejä ei varastoida puolivalmistei-

na, pastoina, vaan jokainen erä tehdään aina painettavaksi väriksi asti. /7./ 

 

Painovärien valmistus on panosprosessi. Siegwerk Finlandilla painovärien valmis-

tus alkaa sideaineiden valmistuksesta, jos ne eivät ole tulleet valmiina raaka-

aineina. Liuotinpohjaisten painovärien sideaineet valmistetaan aina liuottimista ja 

nitroselluloosasta, kun taas laminointiväreissä käytetään valmista polyuretaania. 

Vesipohjaisten painovärien sideaineet ovat joko latekseja tai itse valmistettuja ver-

nissoja, jotka muodostuvat vedestä ja hartsista. /7./ 

 

Pigmentti esisekoitetaan sideaineeseen ja lämmitetään sekoittamalla ennen jauha-

tusta tarkoituksena saada pigmentti-sideaineseos homogeeniseksi. Jauhatus tapah-

tuu helmimyllyillä. Tarkoitus on päästä riittävään pigmentin hienouteen, jolloin 

tuotteen kiilto ja peittävyys saadaan haluttuun tasapainoon. Jauhatuksen jälkeen 

loppusekoituksessa lisätään tarvittavat liuottimet sekä apu- ja lisäaineet. Tämän jäl-

keen pigmenttipasta on valmis pumpattavaksi varastosäiliöön. (Kuva 2). /7./ 

 

Pigmenttipastan valmistus
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Kuva 2 Pigmenttipastan valmistus /7/ 
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Varsinaiset tuotteet valmistetaan pigmenttipastasta, liuottimista, puolivalmisteista 

sekä lisä- ja apuaineista. Panosprosessina etenevä erä pakataan asiakkaalle sopiviin 

astioihin ja lähetetään asiakkaalle tai varastoidaan myöhempää toimitusta varten. 

Kuvassa 3 painoväri valmistetaan pigmenttipastoista, sideaineista, apuaineista ja 

liuottimista sekoitusjärjestelmän tai manuaalisen sekoituksen avulla. /7./ 

 

Painovärin valmistus

MMM M

SIDEAINESEOKSET, PIGMENTTIPASTAT, APU- JA 
LISÄAINEET

AUTOMAATTINEN 
SEKOITUSJÄRJESTELMÄ

M

MANUAALINEN 
SEKOITUS

 
Kuva 3 Painovärin valmistus /7/ 
 

Öljypohjaiset arkkioffset-värit koostuvat sideaineesta (vernissa), öljystä, pigmentis-

tä sekä lisä- ja apuaineista. Vernissa valmistetaan öljystä ja hartsista reaktorissa 

korkeassa lämpötilassa (n. 140 – 180 ºC). Tämän jälkeen pigmentti esisekoitetaan 

vernissaan ja seosta lämmitetään sekoittamalla tarkoituksena saada pigmentti-

sideaineseos homogeeniseksi. Jauhatus suoritetaan valsseilla, joissa on kolme telaa. 

Loppusekoituksessa tehdään erä valmiiksi tuotteeksi lisäämällä öljyt ja apuaineet. 

/7./ 

 

Valmis painoväri pakataan pienastioihin tai tynnyreihin ja kansitetaan, jonka jäl-

keen pakkauksiin laitetaan etiketit. Lopulta pakkaukset toimitetaan asiakkaille tai 

varastoidaan myöhempää toimitusta varten. (Kuva 4). /7./ 
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Pakkausvärin pakkaaminen ja lähettäminen

PAKKAUS

KANNET
KALVOTUS

TOIMITUS

 
Kuva 4 Pakkausvärin pakkaaminen ja lähettäminen /7/ 

 

 

 

4 LAINSÄÄDÄNTÖ 
 

4.1 Seveso II -direktiivi 
   

Seveso II -direktiivi, Euroopan Unionin Neuvoston direktiivi 96/82/EY 

(9.12.1996), koskee vaarallisten kemikaalien suuronnettomuuden torjuntaa teolli-

suudessa. Se sisältää säädökset vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja 

varastoinnista. Vaarallisiksi kemikaaleiksi luokitellaan palo- ja räjähdysvaaralliset 

kemikaalit, joita ovat esimerkiksi räjähteet, vety, nestekaasu ja bensiini sekä ympä-

ristölle vaaralliset aineet kuten rikkidioksidi, ammoniakki ja kloori. /21./ 

 

Direktiivin tavoitteena on ehkäistä suuronnettomuuksia, joissa on mukana vaaralli-

sia aineita sekä rajoittaa vaarallisten aineiden seurauksia, jotka kohdistuvat ihmisiin 

tai ympäristöön. Seveso II -direktiivin toimeenpanoa edistää CCA-komitea (Com-

mittee of Competent Authorities). CCA kehittää suuronnettomuusvaarojen torjun-

taa ja alan tuntemusta. Komitea koostuu Euroopan Unionin jäsenmaiden toimival-
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taisista viranomaisista ja sen puheenjohtajana toimii EU:n komission edustaja. /21; 

34./ 

 

 

4.2 Turvatekniikan keskus 
 

Turvatekniikan keskus (TUKES) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön alaisena 

teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvontaviranomaisena, mutta palvelee 

myös sisäasiainministeriötä, ympäristöministeriötä sekä liikenne- ja viestintäminis-

teriötä. Turvatekniikan keskuksen toiminnan tavoitteena on suojella ihmisiä, omai-

suutta ja ympäristöä onnettomuusriskeiltä, jotka liittyvät vaarallisten aineiden val-

mistukseen, käsittelyyn varastointiin sekä kuljetukseen. Tällaisia aineita ovat mm. 

räjähteet, palavat nesteet, nestekaasu ja maakaasu sekä kemikaalit, jotka ovat ym-

päristölle ja terveydelle vaarallisia. /35; 36; 37./ 

 

Turvatekniikan keskuksen valvonta perustuu teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta 

koskeviin säädöksiin. Turvatekniikan keskus julkaisee luettelon standardeista, joita 

noudattamalla katsotaan lain 390/2005 (3.6.2005) nojalla annettujen vaatimusten 

täyttyvän. Laki koskee vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-

suutta. TUKES perustaa velvoitteensa näihin standardeihin. /18; 36./ 

 

 

4.2.1 Määräaikaistarkastukset 
 

TUKES tekee määräaikaistarkastuksia laatimansa aikataulun mukaisesti. Tarkas-

tusohjelman mukaan tarkastetaan kerran vuodessa ne tuotantolaitokset, jotka teke-

vät turvallisuusselvityksen. Kerran kolmessa vuodessa TUKES tarkastaa toiminta-

periaateasiakirjan laativat tuotantolaitokset ja viiden vuoden välein muut laajamit-

taista toimintaa harjoittavat tuotantolaitokset. Työsuojelupiirillä, alueellisella ym-

päristökeskuksella, kunnan pelastusviranomaisella ja kunnan kemikaalivalvontavi-

ranomaisella on mahdollisuus osallistua tarkastukseen. /9; 38./ 
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Tarkastusväleihin voivat TUKESin lisäksi vaikuttaa toiminnanharjoittajat. Tarkas-

tuksia voidaan tehdä useammin tai harvemmin toiminnan luonteen ja toiminnanhar-

joittajan omien toimien mukaan. Tarkastusväleihin vaikuttaa myös toiminnan luon-

ne. Tarkastusväleihin voi vaikuttaa, jos edellisen tarkastuksen tulos on vähintään 

kolme kaikissa arviointikohdissa asteikolla yhdestä viiteen tai jos sisäiset auditoin-

nit kattavat myös asetuksen 59/1999 (29.1.1999) edellyttämät asiat sekä tuottavat 

turvallisuutta parantavia kehittämistoimenpiteitä. Yrityksellä täytyy olla selkeät 

turvallisuuspäämäärät, -tavoitteet ja -mittarit. Tämän lisäksi onnettomuuksia, räjäh-

dyksiä tai toistuvia vuotoja, syttymiä tai ympäristövahinkoja aiheuttaneita onnet-

tomuuksia ei saa olla tapahtunut yrityksessä. Tärkeää on, ettei muiden viranomais-

ten tarkastuksissa ja sertifiointielinten auditoinneissa ole havaittu merkittäviä tur-

vallisuuteen vaikuttavia poikkeamia. /38./ 

 

Sisäinen pelastussuunnitelma tulee tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein ja ai-

na tarpeen vaatiessa korjata ja päivittää. Siegwerk Finland Oy:llä käydään sisäinen 

pelastussuunnitelma kerran vuodessa läpi pelastusryhmän koulutustilaisuudessa tai 

palotarkastuksen yhteydessä yhdessä paloviranomaisten kanssa. /4./ 

 

 

4.2.2 Toiminnan laajuus 
 

Tuotantolaitosten velvoitteet määräytyvät toiminnan laajuuden mukaan. Toiminnan 

laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Tärkein 

velvoitteiden määräytymisperuste on se, kuinka vaarallisia kemikaaleja tuotantolai-

toksessa käsitellään. Jos tuotantolaitoksessa käsitellään vähäisiäkin määriä myrkyl-

lisiä kemikaaleja, velvoitteet määräytyvät sen mukaan. TUKES on määritellyt vaa-

rallisuusluokituksen mukaisesti raja-arvoja kemikaalien määrille, joiden mukaan 

vaatimukset määräytyvät. Jos yhtään myrkyllistä ainetta ei löydy, seuraava laajuu-

den määrittelyperuste on kemikaalien määrä tuotantolaitoksessa. Tämän perusteella 

tuotantolaitosten toiminta jaetaan kahteen ryhmään, laajamittaiseen tai vähäiseen. 

Laajamittaista toimintaa valvoo TUKES, kun taas vähäisen toiminnan valvomisesta 

vastaa pelastusviranomainen. /38./ 
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Toiminnan laajuuden määrittelyssä käytetään suhdelukujen summaa (s), joka laske-

taan erikseen kullekin kolmelle vaararyhmälle. Ryhmät on jaoteltu niin, että en-

simmäisessä ryhmässä on terveydelle vaaralliset kemikaalit, toisessa ympäristölle 

vaaralliset kemikaalit ja viimeisessä ryhmässä on palo- ja räjähdysvaaralliset kemi-

kaalit. Terveydelle vaarallisiksi kemikaaleiksi luetaan erittäin myrkylliset, myrkyl-

liset, syövyttävät, ärsyttävät, haitalliset ja muut kemikaalit, jotka saavat varoitus-

merkinnän Xi tai Xn. Palo- ja räjähdysvaarallisiksi kemikaaleiksi katsotaan palavat 

nesteet ja kaasut, hapettavat aineet, räjähtävät kemikaalit sekä veden kanssa voi-

makkaasti reagoivat kemikaalit. /38./ 

 

Siegwerk Finland Oy:llä varastoidaan sisätiloissa ja ulkoalueilla helposti syttyviä 

tai syttyviä aineita sekä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia aineita. Kemikaali-

luokitukseltaan helposti syttyvien aineiden (F, R11) varastomäärä on maksimissaan 

650 tonnia. Tähän määrään on laskettu puhtaiden liuottimien lisäksi myös puoli-

valmisteiden ja valmiiden värien sisältämät liuotinmäärät. Lisäksi alueella varas-

toidaan maksimissaan 84 tonnia syttyviä aineita (F, R10) sekä 10 tonnia ympäris-

tölle vaarallisia aineita (N, R50, R51, R52, R53). Siegwerk Finland Oy:llä on teh-

dasalueellaan liuottimille ja öljylle kaksi säiliöaluetta, jotka ovat laajuudeltaan yh-

teensä noin 110 m3. Uudempi säiliöalue valmistui keväällä 2001. Siellä on kaksi-

toista 50m3:n säiliötä. Myös polttoöljysäiliö (50m3) sijaitsee uudella säiliöalueella. 

Nitroselluloosaa varastoidaan omassa, keväällä 2001 valmistuneessa varastossa, 

jossa sitä on lupa olla korkeintaan 100 tonnia kerrallaan. Kemikaalien varastopaikat 

on merkitty liitteeseen 1. /4./ 

 

 

4.2.3 Lupavelvoitteet 
 

Kemikaalilainsäädännössä on annettu rajoituksia palavien nesteiden ja muiden vaa-

rallisten kemikaalien säilyttämiselle tiloissa, joissa ne voivat aiheuttaa erityisvaa-

raa. Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo 

TUKES. Se myöntää tuotantolaitoksia koskevat luvat, tekee niihin tarkastuksia, kä-

sittelee onnettomuusselvityksiä sekä tarkastaa turvallisuusselvitykset. Tuotantolai-

toksella on oltava käytössä olevista kemikaaleista kemikaaliluettelo, josta selviää 

kemikaalien varastomäärät ja vuosittaiset käyttömäärät. /38./ 
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Uudelle laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolai-

tokselle on haettava lupa hyvissä ajoin ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen 

tekemistä ja rakennustöiden aloittamista. Ennen käyttöönottoa TUKES tarkastaa 

tuotantolaitoksen. Tästä syystä tuotannonharjoittajan on ilmoitettava laitoksen 

käyttöönotosta vähintään kuukautta aikaisemmin. Myös sellaisille muutoksille ja 

laajennuksille, jotka voidaan rinnastaa uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen, on 

saatava lupa ja tehtävä käyttöönottotarkastus. Esimerkkejä luvanvaraisista muutok-

sista on uuden yksikön tai tuotantolinjan rakentaminen, prosessin perusteellinen 

muuttaminen, uusi merkittävän kokoinen varastorakennus, uusi iso varastosäiliö tai 

useita pienempiä säiliöitä, jotka muodostavat uuden säiliöalueen. /38./ 

 

Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan räjähdysvaaran ehkäisemiseksi ja työntekijöi-

den suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja arvioi räjähdysalttiiden ilmaseosten aihe-

uttamat vaarat sekä räjähdysvaaran aiheuttamat riskit. Räjähdyssuojausasiakirjassa 

esitetään vaaran arvioinnin tulokset, tekniset ja organisatoriset suojaustoimet sekä 

räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. /38./ 

 

Siegwerk Finland Oy:lle on tehty räjähdyssuojausasiakirja vuonna 2006. Liitteessä 

8 on kuvattu säiliöalueen tilaluokitukset. Säiliöt ja putkistot ovat sisäpuolelta tila-

luokkaa 0 ja ulkopinnoilta, joissa on esim. venttiilejä tilaluokkaa 1. Tosin säiliön 

reuna-alueet ja purkupaikka ovat tilaluokkaa 2. /8./ 

 

Tilaluokitukset määräytyvät ATEX -direktiivin mukaan. Direktiivissä on määritelty 

Ex-tila, jossa voi esiintyä vaarallista räjähdyskelpoista ilmaseosta niin paljon, että 

toimenpiteet työntekijöiden suojaamiseksi räjähdysvaaralta ovat tarpeen. Suojatoi-

mien laajuus määräytyy olemassa olevien Ex-tilojen luokituksen mukaan. Ex-tilat 

on jaettu vaarallisten räjähdyskelpoisten ilmaseosten mukaisiin vyöhykkeisiin eli 

tilaluokkiin. Tilaluokat 0, 1 ja 2 ovat luokituksia tiloille, joissa on ilman ja kaasun, 

höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen 

ilmaseos. Tilat, joissa ilma ja palava pöly muodostavat räjähdyskelpoisen il-

maseoksen, luokitellaan tilaluokkiin 20, 21 tai 22. Tilaluokassa 0 ilman ja kaasun, 

höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostama räjähdyskelpoinen 

ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein. Tilaluokassa 1 samanlainen 

seos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti. Tilaluokassa 2 räjähdyskelpoisen 



 TUTKINTOTYÖ  21 (56) 

ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain 

lyhyen aikaa. /6, s. 10./ 

 

 

4.2.4 Muutokset tuotantolaitoksissa 
 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että tuotantolaitoksen muutokset teh-

dään turvallisuustasoa laskematta ja tuotantolaitoksessa noudatettavien toimenpi-

teiden mukaisesti. Merkittävistä muutoksista ja laajennuksista on tehtävä ilmoitus 

Turvatekniikan keskukselle (TUKES). Tällaisiksi muutoksiksi luetaan samaan vaa-

rallisuusluokkaan kuuluvien kemikaalien määrän lisääntyminen 5–10 prosentilla 

varastossa tai laitteistossa. Ilmoitusta vaatii myös käytettävien tai varastoitavien 

kemikaalien vaarallisuusluokituksen tai olomuodon muutokset vaarallisempaan 

suuntaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi siirtymistä haitallisista kemikaaleista myr-

kyllisiin tai palavista nesteistä palaviin kaasuihin. Lisäksi tarvitaan lupa turva- ja 

automaatiojärjestelmien uusimiseen sekä kemikaalien valmistusmenetelmän muu-

tokseen, jossa käyttölämpötila tai -paine muuttuu tai panosprosessi muuttuu jatku-

vatoimiseksi. /38./ 

 

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä toimintailmoitus ja toimintaperiaateasiakirja 

kolmen kuukauden kuluessa, jos kemikaali luokitellaan vaaralliseksi tai sen luoki-

tus muuttuu niin, että toiminnan laajuus kasvaa tai velvoiterajat ylittyvät toiminnan 

aloittamisen jälkeen. Lisäksi toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tehdä vuoden 

sisällä sisäinen pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys. /12; 38./ 

 

 

4.3 Kemikaalilainsäädäntö 
 

Kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat keskeisimmät säädökset 

ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä 390/2005 

(3.6.2005) sekä asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoin-

nista 59/1999 (29.1.1999). Nämä säädökset perustuvat Seveso II -direktiiviin, joka 

koskee suuronnettomuusvaaran torjuntaa 2003/105/EY (16.12.2003). Vaarallisten 



 TUTKINTOTYÖ  22 (56) 

kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevat useat velvoitteet. Niillä pyritään es-

tämään vaarallisista aineista aiheutuvia onnettomuuksia sekä rajoittamaan vaaralli-

sista aineista aiheutuvia seurauksia ihmisille ja ympäristölle. /38./ 

 

Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on olla selvillä käyttämiensä kemikaalien 

vaarallisista ominaisuuksista ja luokituksesta sekä vaaroista, jotka liittyvät kemi-

kaalien käsittelyyn. Toiminnanharjoittajan tulee valita käyttöön vähiten vaaraa ai-

heuttava kemikaali, räjähde tai menetelmä olemassa olevista vaihtoehdoista. Lisäk-

si tulee noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja 

omaisuusvahinkojen estämiseksi sekä puhdistaa mahdolliset kemikaaleista saastu-

neet rakenteet ja ympäristö siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai ympäris-

tölle. /38./ 

 

Tämän lisäksi suurten teollisuuslaitosten on otettava käyttöön turvallisuusjohtamis-

järjestelmiä, joihin kuuluu yksityiskohtainen riskienarviointi mahdollisista onnet-

tomuustilanteista. Riskienarviointi on merkittävä tekijä suuronnettomuuksien estä-

misessä. Laissa velvoitetaan myös tiedottamaan ihmisille riskeistä ja oikeanlaisesta 

käyttäytymisestä onnettomuustapauksissa. /38./ 

 

Siegwerk Finland Oy:llä kemikaalien käsittely ja varastointi on laajamittaista. Täs-

tä syystä TUKES on velvoittanut lain 390/2005 (3.6.2005) pykälän 28 nojalla Sieg-

werk Finland Oy:tä tekemään sisäisen pelastussuunnitelman. Viimeksi sisäinen pe-

lastussuunnitelma on päivitetty 3.10.2006. Siegwerk Finlandille tehty sisäinen pe-

lastussuunnitelma sisältää myös Pelastuslain 468/2003 (1.1.2004) mukaisen pelas-

tussuunnitelman sekä ADR2005-sopimuksessa vaaditun Turvallisuussuunnitelman. 

Suunnitelma on laadittu TUKESin antaman K2-1999-ohjeen mukaisesti ja siinä on 

huomioitu Valtioneuvoston asetuksen VnA 787/2003 (4.9.2003) vähimmäisvaati-

mukset turvallisuussuunnitelman sisällölle. /4./ 

 

Sisäisen pelastussuunnitelman tarkoituksena on sekä rajata että hallita onnetto-

muuksia sekä niiden seurauksia ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Suunni-

telman tavoitteena on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suo-

jaamiseksi suuronnettomuuksien seurauksilta. Lisäksi tavoitteena on varautua 

mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien jälkien korjaamiseen ja ympäristön puh-
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distamiseen. Sisäisessä pelastussuunnitelmassa annetaan ohjeita niistä toimenpiteis-

tä, joihin tulee ryhtyä vaaratilanteen tai onnettomuuden tapahtuessa. /4./ 

 

 

4.4 Valtioneuvoston päätös 1407/93 (22.12.1993) henkilösuojainten 
valinnasta 
 

Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa 

teknisillä työolosuhteisiin kohdistettavilla suojelutoimenpiteillä tai työn organi-

soinnilla, on työnantajan hankittava työntekijälle asianmukaiset henkilösuojaimet. 

Suojainten on oltava työhön liittyvien vaarojen torjuntaan tarkoituksenmukaiset se-

kä työolosuhteisiin soveltuvat, eikä niiden käyttö saa tarpeettomasti lisätä muuta 

vaaraa. /42./ 

 

 

4.5 Työturvallisuuslaki 
 

Työturvallisuuslain 738/2002 (23.8.2002) tarkoituksena on parantaa työntekijöiden 

työympäristöä ja -olosuhteita. Päämääränä on työntekijän työkyvyn turvaaminen ja 

ylläpitäminen sekä työtapaturmien, ammattitautien ja muiden työstä tai työympäris-

töstä johtuvien työntekijän terveyden haittojen ennaltaehkäisy ja torjuminen. /39./ 

 

Työnantaja on velvollinen tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan työntekijän 

turvallisuudesta ja terveydestä työssä huomioiden työhön, työolosuhteisiin ja muu-

hun työympäristöön sekä työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät sei-

kat. Työturvallisuuslain mukaan tulee työnantajan mahdollisuuksien mukaan estää 

vaara- ja haittatekijöiden syntyminen työpaikalla. Lisäksi työnantaja on velvollinen 

poistamaan tai korvaamaan vaara- ja haittatekijät vähemmän vaarallisilla tai vä-

hemmän haitallisilla tekijöillä.  Lisäksi työnantaja on velvollinen huolehtimaan tar-

vittavista työsuojelutoimenpiteistä. Huolehtimisvelvollisuuden ulkopuolelle raja-

taan kaikki ennalta arvaamattomat ja epätavalliset olosuhteet, joihin työnantaja ei 

voi vaikuttaa. Lisäksi rajataan pois poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia 

ei olisi voitu välttää kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta. /39./ 
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Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee olla selvillä työssä esiintyvistä tapa-

turmavaaroista sekä muista terveyden menettämisen vaaroista, työssä aiemmin 

esiintyneistä vaaratekijöistä ja tapaturmista. Työnantajan on lisäksi tiedettävä työn 

ammattitaudeista, työperäisistä sairauksista, työntekijöiden henkilökohtaisista edel-

lytyksistä työhön, työn kuormitustekijöistä sekä kemikaalien mahdollisesti aiheut-

tamasta vaarasta lisääntymisterveydelle. /39./ 

 

Myös työntekijällä on velvollisuuksia työturvallisuuslain mukaan. Työntekijän tu-

lee noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä terveyden ja turvalli-

suuden ylläpitävää huolellisuutta ja varovaisuutta. Lisäksi työntekijän on huolehdit-

tava omilla toimillaan kokemuksensa ja työnantajalta saamansa opetuksen ja ohja-

uksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti sekä omasta että muiden työntekijöiden ter-

veydestä ja turvallisuudesta. Työntekijä on velvollinen käyttämään ja huoltamaan 

työnantajalta saamiaan henkilösuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on myös 

käytettävä työssään asianmukaista vaatetusta, joka ei aiheuta vaaraa tai työnantajan 

työtehtäviä varten osoittamia työvaatteita. Työntekijän tulee noudattaa vaarallisten 

aineiden käsittelyyn liittyviä turvallisuusohjeita. /39./ 

 

 

4.6 Standardit ja spesifikaatiot 
 

4.6.1 ISO 14001 
 

ISO on maailmanlaajuinen kansallisten standardisointiorganisaatioiden liitto. ISO 

14001 -standardi määrittelee ympäristöjärjestelmää koskevat vaatimukset. Järjes-

telmän avulla organisaatio voi kehittää toimintapolitiikkaansa ja tavoitteitaan, jotka 

ottavat huomioon lakisääteiset vaatimukset sekä tiedot merkittävistä ympäristövai-

kutuksista. Standardia voi käyttää sertifiointia, rekisteröintiä tai organisaation oma-

ehtoista ympäristöjärjestelmää varten. Jatkuva parantaminen on ympäristöjärjes-

telmän prosessi, jolla saavutetaan organisaation ympäristöpolitiikan mukaisesti ke-

hitystä ympäristönsuojelun tasossa. /2./ 
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4.6.2 ISO 9001 
 

ISO 9001 -standardi määrittelee laadunhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset. 

Laadunhallintajärjestelmä on toimintajärjestelmä, jossa olevat toiminnot ja organi-

saatioon liittyvät toiminnot vaikuttavat tuotteiden ja palveluiden laatuun. Standar-

din avulla yritys voi toteuttaa järjestelmällisesti määrittelyt, tavoitteet ja suuntauk-

set laadun suhteen. Tavoitteena on parempi asiakasvaatimusten täyttäminen ja or-

ganisaation tehokkuuden parantaminen. ISO 9001 on ainoa ISO 9000 -sarjan stan-

dardi, jonka vaatimusten pohjalta voi ulkopuolinen laitos sertifioida laatujärjestel-

män. /17; 27./ 

 

 

4.6.3 OHSAS 18001 
 

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) on osa yleistä hallinta-

järjestelmää. OHSAS 18001 -spesifikaatiossa esitetään TTT-järjestelmää koskevat 

vaatimukset, joiden avulla organisaatio voi hallita liiketoimintaan liittyvien TTT-

riskien hallintaa sekä parantaa toimintansa tasoa. TTT-järjestelmästä ei ole laadittu 

kattavaa kansainvälistä ISO- tai eurooppalaista EN-standardia. /3; 28./ 

  

TTT-järjestelmässä yhdistyvät ihmisten, toimintatapojen sekä menetelmien johta-

minen. Järjestelmä käsittää työympäristön parantamiseksi sekä ennakoivan että 

korjaavan toiminnan. Järjestelmä sisältää organisaatiorakenteet, suunnittelutoimin-

not, vastuut, menettelytavat, käytännöt, prosessit ja resurssit TTT-politiikan kehit-

tämiseksi, toteuttamiseksi, saavuttamiseksi, katselmoimiseksi ja ylläpitämiseksi. /3; 

28./ 

 

 

4.6.4 EMAS 
 

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) on yksityisen sektorin sekä julkishal-

linnon yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, 

jota voidaan soveltaa EU:n alueella ja ETA-maissa toimivissa yrityksissä. EMAS-
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järjestelmä perustuu EU:n asetukseen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumi-

sesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. Järjestelmä 

perustuu myös EY:n EMAS-asetukseen 761/2001 (19.3.2001) sekä EY:n komissi-

on asetukseen 196/2006 (22.12.2006). EMAS-asetuksen päätavoite on edistää jat-

kuvaa parantamista ympäristöasioiden johtamisessa. EMAS-järjestelmä koostuu 

kansainvälisen ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristö-

järjestelmästä ja julkisesta ympäristöraportista eli EMAS-selonteosta. /16; 30; 46./ 

 

Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen työkalu, jonka avulla 

ympäristöasiat voidaan ottaa kaikessa toiminnassa järjestelmällisesti huomioon. 

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja 

palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset. /30./ 

 

 

4.6.5 Responsible Care 
 

Responsible Care (Vastuu Huomisesta) on kemianteollisuuden kansainvälinen, 

ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma. Yritykset liittyvät ohjelmaan vapaaeh-

toisesti ja sitoutuvat samalla toimintansa jatkuvaan parantamiseen, avoimuuteen 

sekä yhteistyöhön. Tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestä-

vän kehityksen mukainen toiminta. Tarkoituksena on, että kaikkia yrityksen toi-

mintoja arvioidaan ja kehitetään ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvastuuta koros-

taen. Seuranta tapahtuu sekä yrityskohtaisesti että kansallisten mittareiden avulla. 

/1; 11; 15; 45./ 
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5 RISKINARVIOINTI 
 

5.1 Riski 
 

Vaaralla tarkoitetaan vahingon mahdollistavaa tilannetta tai mahdollisen vahingon 

lähdettä. Riski määritellään vaarallisen tapahtuman todennäköisyyden ja seurauk-

sen vakavuuden yhdistelmäksi eli vahingon mahdollisuudeksi. Riskeihin pystytään 

vaikuttamaan ja varautumaan, sillä riskit ovat usein ihmisten aiheuttamia. Luon-

nonilmiöt voivat myös aiheuttaa riskejä, mutta niitäkin vastaan voidaan suojautua 

ja niiden seurauksiin varautua. Riskien toteutuminen johtuu usein siitä, ettei riskiin 

ole osattu tai ehditty varautua. Riskejä otetaan myös tietoisesti. /22; 31./ 

 

Erilaiset riskien luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa. Riskit luo-

kitellaan riskilajeihin (taulukko 1) sen mukaan, mihin yrityksen toimintaan ne vai-

kuttavat tai millaisia ne ovat luonteeltaan. Moni riski voi kuulua useampaan riskila-

jiin. Luokittelut helpottavat riskien tunnistamista ja hallintaa. /22; 23./ 
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Taulukko 1 Riskilajit /23/ 

 

Riskilaji Esimerkkejä Mahdollisia seurauksia
Tapaturma. Työpanoksen menetys.
Avainhenkilö lähtee. Yritys menettää tärkeää 

osaamista.
Yrittäjä ylikuormittuu. Työkyky heikkenee.
Tuotteen kysyntä laskee. Yrityksen talous ei kestä.
Asiakkaan maksuhäiriö. Odotettuja tuloja jää saamatta.
Tuotantokapasiteetti ei vastaa 
asiakkaan tarvetta.

Asiakas vaihtaa toimittajaa.

Tulipalo konehallissa tai 
myymälässä.

Mittava vahinko, yritystoiminta 
pysähtyy moneksi kuukaudeksi.

Vesivuoto pilaa varaston. Tuotanto ja toimitukset 
häiriintyvät.

Kone rikkoutuu. Tuotanto keskeytyy.
Tietokoneen kiintolevy hajoaa. Tilaustiedot katoavat
Asiakasrekisteri myydään luvatta. Yrityksen maine kärsii. Kilpailija 

kaappaa asiakkaat.
Yrityksen tietoja vuodetaan 
vahingossa.

Yrityksen kilpailukyky kärsii.

Työntekijä tekee virheen 
tuotteeseen tai palveluun.

Korvausvelvollisuus kolmannelle 
osapuolelle.

Sovittu toimitus myöhästyy. Yritys joutuu maksamaan 
sopimussakkoa.

Tuote aiheuttaa vahingon. Yritys joutuu maksamaan 
korvauksia.

Viallinen tuote joudutaan 
vetämään takaisin markkinoilta.

Taloudellinen menetys, yrityksen 
maine kärsii.

Sähkökatkos keskeyttää 
tuotannon.

Yrityksen toiminta keskeytyy.

Alihankkijan tavaratoimitus 
myöhästyy.

Tuotanto keskeytyy.

Raaka-aine lasti jää naapurimaan 
tulliin.

Pääoma sitoutuu, tuotanto 
keskeytyy.

Tuote rikkoutuu kuljetuksessa. Taloudellinen menetys.
Kuljetusajoneuvo varastetaan. Toimitukset häiriintyvät.
Öljysäiliö rikkoutuu. Yrityksen maine kärsii ja yritys 

joutuu korvausvelvolliseksi.
Pakkaus osoittautuu 
kierrätyskelvottomaksi.

Myynti tärkeään vientimaahan 
keskeytyy.

Henkilöriskit

Liikeriskit

Omaisuusriskit

Tietoriskit

Ympäristöriskit

Toiminnan 
vastuuriskit

Tuotevastuuriskit

Keskeytysriskit

Kuljetusriskit

 
 

 

5.2 Riskinarviointi 
 

Riskinarviointi käsittää työssä esiintyvien vaarojen tunnistamisen ja vaarojen aihe-

uttamien riskien suuruuden määrittämisen sekä arvioinnin riskien merkityksestä. 

Riskinarviointi on ennakoivaa ja järjestelmällistä työympäristön turvallisuuden hal-

lintaa. Riskien suuruutta määritettäessä pitää ottaa huomioon tapahtumasta aiheu-

tuvat haitalliset seuraukset sekä tapahtuman todennäköisyys. /32; 40./ 
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On tärkeää tunnistaa, mitkä riskit ovat merkittäviä ja mitkä niistä ovat tärkeimmät 

torjua. Pieniä ja helposti hoidettavia asioita ei kuitenkaan saisi unohtaa. Toimenpi-

teistä sopiminen on riskienarvioinnin tärkein vaihe, sillä niiden avulla tunnistetut 

riskit voidaan hallita. Lisäksi voidaan aloittaa seuranta korjaavien toimenpiteiden 

toteutumisesta. /44./ 

 

Riskinarviointi aloitetaan kokoamalla työryhmä, johon kutsutuilla henkilöillä on 

kokemusta ja osaamista työprosessin eri osa-alueilta. Riskinarviointi onnistuu par-

haiten, kun arvioijat tuntevat hyvin työprosessin sekä siinä käytettävät työkalut, 

materiaalit ja aineet. Lisätietoja saadaan aiemmin tehdyistä tapaturma- ja poik-

keamaraporteista sekä turvallisuus- ja työpaikkaselvityksistä. Lisäksi on syytä 

huomioida kemikaalien raja-arvot ja käyttöturvallisuustiedotteet. Työryhmää tarvi-

taan, koska usein työntekijä tottuu työnsä riskeihin eikä osaa enää tunnistaa niitä. 

Työryhmässä saadaan näkökulmia analysoitavasta kohteesta monelta eri kannalta ja 

siten kartoitettua riskit tarkemmin. Mukaan olisi hyvä saada myös henkilö, jolla on 

valtuudet päättää korjaavista toimenpiteistä. /22; 32; 44./ 

 

Riskianalyysimenetelmät voidaan jakaa mm. onnettomuuksien mallintamismene-

telmiin, vaarojen tunnistamismenetelmiin ja erilaisiin seurausanalyyseihin. Onnet-

tomuuksien mallintamismenetelmät kuvaavat yksityiskohtaisesti tapahtuminen ku-

lun. Lisäksi ne antavat hyvän pohjan arvioitaessa onnettomuuksien todennäköisyyt-

tä. Vaarojen tunnistamismenetelmät sen sijaan soveltuvat parhaiten rajatun kohteen 

yksityiskohtaiseen tutkimiseen. Seurausanalyyseillä arvioidaan mahdollisten onnet-

tomuuksien välittömiä seurausvaikutuksia. Tällaisia onnettomuuksia ovat esimer-

kiksi tulipalot, räjähdykset ja vaarallisten aineiden päästöt. /44./ 

 

 

5.3 Riskien kartoitus 
 

Kun vaarat on kartoitettu, valitaan sopivin työkalu riskienarvioinnin toteuttamiseksi 

ja kartoitetaan riskit. Kaikki riskit eivät välttämättä löydy samalla työkalulla. Kat-

tavan riskinarvioinnin tekemiseen tarvitaan usein toisiaan täydentäviä menetelmiä, 

voi olla esimerkiksi järkevintä valita eri työkalu riskien tunnistamiseen, teknisen 
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järjestelmän tarkasteluun ja ihmisten toiminnan tarkasteluun. /40; 44./ 

 

Kaikki tunnistetut riskit pitää kirjata ylös toimenpiteiden suunnittelua, toteutusta ja 

seurantaa varten. Riskinarviointipalavereissa on hyvä käsitellä yksi kohde kerral-

laan. Kohteet kannattaa rajata siten, että yksi kohde on sopivan kokoinen ja selkeä 

kokonaisuus. Tärkeää olisi, että kohde voitaisiin käsitellä läpi kohtuuajassa. Ris-

kinarvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi prosessi tai sen osa, prosessin jokin 

epätavallinen tilanne tai mikä tahansa prosessiin tehtävä muutos. /14; 22; 44./ 

 

Tutkintotyössä riskinarvioinnin täydennys tehtiin säiliöalueelle ja automaattiselle 

sekoitusjärjestelmälle. Säiliöalueen riskinarvioinnissa eriteltiin palo- ja räjähdys-

vaara aiheuttavien riskien lisäksi ympäristövaaraa aiheuttavat riskit. Automaattisel-

la sekoitusjärjestelmällä ei katsottu olevan suoranaisia ympäristöriskejä. Pohjana 

riskien tunnistamisessa käytettiin VTT:n Rhea Kakon yritykselle laatimaa vaarojen 

kartoitusta vuodelta 1997. Riskinarviointi aloitettiin riskien kartoituksella, joka to-

teutettiin aivoriihityöskentelyn kaltaisesti.  

 

Aivoriihityöskentelyä voidaan kutsua ideointitilanteeksi ja se soveltuukin erityisesti 

ideoiden ja ratkaisumallien tuottamiseen. Tavoitteena on saada paljon ideoita ja 

luovia ratkaisuja. Aivoriihen periaatteena on, että ideoiden arvostelu on kiellettyä 

koko ideoinnin aikana. Ideat merkitään muistiin ja arvioidaan vasta jälkikäteen. 

Ajatuksena on, että määrä tuottaa laatua. Ideoinnissa on toivottavaa jatkoideat, pa-

rannusehdotukset ja muiden ideoiden yhdistelmät. Idean on oltava riittävän yksi-

tyiskohtainen ja siinä tulisi selvästi olla vaaran syy ja onnettomuuteen johtava ta-

pahtumaketju. Ideoinnin apuna voidaan käyttää avainsanoja tai tarkistuslistaa. /19; 

43./ 

 

 

5.4 Riskien kartoituskohteet 
 

Säiliöalueen kemikaalivuodot ovat mahdollisia monestakin eri syystä. Niitä pyri-

tään mahdollisuuksien mukaan välttämään erilaisilla turvatoimilla. Säiliöpalot ovat 

myös mahdollisia, mutta ne tarvitsevat otolliset olosuhteet ja suojatoimien vikaan-
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tumisen toteutuakseen. Muut kemikaalipalot käsittävät esimerkiksi kemikaalivuoto-

jen yhteydessä syttyvät tulipalot. Säiliöalueella kemikaalipalon riski on suuri vuo-

don sattuessa. Palon voi aiheuttaa esimerkiksi kesällä auringonpaiste, jos säteet sat-

tuvat sopivasti heijastumaan jostain niin, että ne muodostavat polttopisteen vuota-

vaan liuottimeen. Myös esimerkiksi staattisen sähkön synnyttämä kipinä voi aihe-

uttaa liuotinpalon.  

 

Automaattisella sekoitusjärjestelmällä eli Fluid Managementilla saattaa aiheutua 

kemikaalivuoto, jos esimerkiksi painovärin valmistuksen aikana käytössä oleva pa-

ta menee nurin. Riskejä on pyritty ennakoimaan mahdollisimman hyvin. Säiliöpalot 

ovat erittäin epätodennäköisiä automaattisella sekoitusjärjestelmällä, sillä säiliöissä 

käytetään liekinestintä, joka vähentää säiliöpalon todennäköisyyttä. Muita kemi-

kaalipaloja voi syttyä esimerkiksi liuottimen vuotaessa tai painovärin valmistuk-

seen käytettävissä padoissa. Padoissa syttymisen voi aiheuttaa kipinä nestepinnan 

yläpuolella, tai jos nesteeseen vaikuttaa sen leimahtamispistettä kuumempi lämpö-

tila.  

 

 

5.5 Riskin suuruuden arviointi 
 

Riskin suuruuteen vaikuttavat sekä tapahtuman todennäköisyys että seurausten va-

kavuus. Riski on merkittävämpi, jos sen seuraukset kohdistuvat ihmiseen kuin jos 

seuraukset kohdistuisivat omaisuuteen. Riskin suuruus voidaan esittää joko numee-

risesti tai sanallisesti luokitellen (taulukko 2). /22; 32; 32./ 
Taulukko 2 Riskien luokittelumalli /23/ 

Vähäinen Haitallinen Vakava

Epätodennäköinen Merkityksetön riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

Mahdollinen Vähäinen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski

Todennäköinen Kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski

Tapahtuman 
todennäköisyys

Tapahtuman seuraukset

 
 

Riskienhallinnassa on tavallista, että kaikkia riskejä ei voida hoitaa yhdellä kertaa. 

Tämä johtuu siitä, että riskien tunnistamisvaiheessa löytyy usein kerralla paljon 
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riskejä, jolloin tärkeintä on tunnistaa suurimmat riskit ja hoitaa ne ensimmäisenä. 

Riskien suuruuden määrittäminen tapahtuu arvioimalla riskien seurauksena mah-

dollisesti syntyvien vahinkojen suuruus ja todennäköisyys. Arvioinnin perusteella 

osataan keskittyä merkittävimpiin riskeihin. Riskin merkittävyyttä arvioitaessa sel-

vitetään myös riskin pienentämisen mahdollisuus ja verrataan toimenpiteiden hyö-

tyä sen aiheuttamaan riskiin. Pienetkin riskit täytyy silti käsitellä ja poistaa mahdol-

lisuuksien mukaan. /22; 31; 32./ 

 

Riskin suuruuden määrittämisessä ei yleensä ole käytettävissä tietoa seurauksen to-

dennäköisyydestä, vaan sitä kuvaamaan käytetään vaaratilanteen esiintymisen to-

dennäköisyyttä. Riskin suuruutta arvioitaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, 

kuinka usein riskin aiheuttava vahinko on mahdollinen ja mitä seurauksia riskin to-

teutumisesta yleensä tai pahimmassa tapauksessa aiheutuu. Lisäksi täytyy miettiä, 

mihin kaikkeen vahinko voi vaikuttaa sekä mitkä ovat vahingon välilliset seurauk-

set. Välilliset seuraukset voivat olla suuremmat kuin välittömät seuraukset. /22; 32; 

40./ 

 

 

5.6 Riskienhallinta 
 

Tunnistettuja riskejä voidaan hallita monilla keinoilla, mutta ensisijaisesti on pyrit-

tävä vähentämään riskeistä aiheutuvien vahinkojen todennäköisyyttä ja pienentä-

mään niiden seurauksia. Riskin kasvaessa on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpitei-

siin, jotta turvallisuus ei vaarantuisi. Toimenpiteisiin vaikuttaa kuitenkin aina myös 

toimien kannattavuus. Matalan ja merkityksettömäksi luokitellun riskin pienentä-

misellä ei enää tavoiteta merkittävää turvallisuustason kasvua. Riskin kohotessa 

lievästi voidaan puhua siedettävästä riskistä. Tällöin voidaan ryhtyä pienentäviin 

toimiin, jos niiden katsotaan olevan kustannusten ja hyötyjen kannalta edullisia. 

Toisaalta riski voi olla myös niin suuri, ettei työtä saa jatkaa tai aloittaa, ennen kuin 

riskiä on pienennetty. Riskienhallintatoimenpiteet on syytä aloittaa suurimmiksi ar-

vioiduista riskeistä. /22; 40./ 
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Lainsäätäjä on arvioinut riskiä ja sen pienentämiseen tarvittavia toimia (taulukko 3) 

esimerkiksi määritellessään sallittuja pitoisuuksia asbestille, bentseenille ja lyijylle. 

Riskitason katsotaan ylittyneen, kun riski kasvaa kohtalaiseksi tai sitä suuremmak-

si. Toimenpiteisiin täytyy ryhtyä viimeistään silloin, kun enimmäistaso ylittyy. 

/22./ 

 
Taulukko 3 Riskien suuruuden vaikutus tarvittaviin toimenpiteisiin /23; 41/ 
Riskin suuruus Toimenpiteet ja aikajänne
Merkityksetön Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja.

Vähäinen Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita.Tarvitaan seurantaa, 
jolla varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa.

Kohtalainen
Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta 
huomioiden ennaltaehkäisyn kustannuksia. Toimenpiteet on 
toteutettava määrätyn ajan kuluessa.

Merkittävä
Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin 
pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia 
resursseja. 

Sietämätön
Työtä ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on 
pienennetty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes 
rajoittamattomilla resursseilla, työn täytyy olla pysyvästi kielletty.

 
 

Toimenpiteillä pienennetään riskistä aiheutuvien mahdollisten vahinkojen suuruut-

ta sekä tapahtuman todennäköisyyttä. Toimenpiteiden vaikutusta täytyy seurata riit-

tävän kauan. Riskit tulee arvioida uudelleen säännöllisin väliajoin ja etenkin silloin, 

jos olosuhteet muuttuvat. Arviointikohteissa voi esiintyä merkittäviä yhteis- ja eri-

tyisriskejä, joilla voi olla vaikutusta kokonaisuuteen. Tällaisten riskien hallintaan 

suositellaan erityistoimenpiteitä ja asiantuntijoiden käyttöä. Toimenpiteitä ei tarvi-

ta, jos riskiä aiheuttava tapahtuma voidaan suorittaa jollain muulla vähemmän ris-

kejä sisältävällä menetelmällä. /14; 32./ 

 

 

5.7 Riskinarvioinnin täydennys 
 

TUKESin velvoittama riskinarvioinnin täydentäminen tapahtui pienryhmässä, jo-

hon oli koottu eri vastuualueilta asiantuntijoita yrityksestä.  Arvioinnin apuna käy-

tettiin VTT:n vuonna 1997 yritykselle tekemää vaarojen kartoitusta, jonka avulla 

riskejä tunnistettiin säiliöalueelle ja automaattiselle sekoitusjärjestelmälle Fluid 

Managementille. Kummassakin keskityttiin palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttaviin ris-
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keihin erityisesti kemikaalivuotojen, säiliöpalojen ja muiden kemikaalipalojen osal-

ta. 

 

Kartoitetut riskit koottiin listaan, johon eriteltiin syyt ja niiden seuraukset, jotka 

johtavat vaaratilanteeseen. Listaan kirjattiin myös nykyinen varautuminen riskeihin 

sekä tarvittavat toimenpiteet. Joidenkin riskien todettiin aiheuttavan palo- ja räjäh-

dysvaaran lisäksi myös ympäristövaaran, joten riskit jaoteltiin sekä palo- ja räjäh-

dysvaaraa aiheuttaviin riskeihin että ympäristöriskeihin. Riskinarvioinnin täyden-

tämiseen käytettiin yritykselle tehdyn kemikaaliriskien kartoituksen mukaista tau-

lukkomallia. Ihan suoraan laadittua palo- ja räjähdysvaaroihin sekä ympäristöris-

keihin keskittyvää riskinkartoitusta ei voitu liittää kemikaaliriskien kartoituksen 

jatkoksi. Riskinarvioinnin täydennys lisättiin kemikaaliriskien kartoitukseen erilli-

sille sivuille sekä säiliöalueen (liite 3) että automaattisen sekoitusjärjestelmän (liite 

4) yhteyteen. 

 

Taulukoihin kirjattiin vaaratilanne tai altiste, joka saattaisi johtaa palo- ja räjähdys-

vaaraan tai aiheuttaa ympäristöriskin. Lisäksi taulukoihin arvioitiin vaaratilanteen 

todennäköisyys, seuraukset ja seurausten vakavuus. Näiden pohjalta arvioitiin ris-

kin suuruus riskimatriisia apuna käyttäen. Taulukoihin kirjattiin myös nykyinen va-

rautuminen vaaratilanteeseen sekä tarvittavat toimenpiteet vaaratilanteen pienentä-

miseksi tai poistamiseksi.  

 

 

5.8 Riskinarvioinnin tulokset 
 

Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien esiintymisen todennäköisyyden arvioi-

tiin säiliöalueella olevan luokkaa 1 eli epätodennäköinen tai 2 eli mahdollinen (ku-

va 5). Ympäristövaaraa aiheuttavat riskien esiintymisen todennäköisyys arvioitiin 

olevan samaa luokkaa (kuva 6). Kuvien 5 ja 6 x-akselin vaaratilanteet on esitetty 

liitteessä 3. 
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Kuva 5 Säiliöalueen riskien esiintymisen todennäköisyys 
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Kuva 6 Säiliöalueen ympäristövaaraa aiheuttavien riskien todennäköisyys 
 

Seurausten vakavuudet arvioitiin olevan säiliöalueella sekä vähäisiä, haitallisia että 

vakavia sekä palo- ja räjähdysvaaran osalta (kuva 7) että ympäristövaaraa aiheutta-

vien riskien osalta (kuva 8). Kuvien 7 ja 8 vaaratilanteet on esitetty liitteessä 3.  
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Palo-ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien seurausten 
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Kuva 7 Säiliöalueen riskien seurausten vakavuus 
 

 

Ympäristöriskien seurausten vakavuus
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Kuva 8 Säiliöalueen ympäristövaaraa aiheuttavien riskien seurausten vakavuus 
 

Riskien suuruudet säiliöalueella ovat yleensä vähäisiä tai kohtalaisia sekä palo- ja 

räjähdysvaaran että ympäristöriskien osalta (kuvat 9 ja10). Kuvien 9 ja 10 x-akselin 

vaaratilanteet on esitetty liitteessä 3.  
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Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien suuruus
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Kuva 9 Säiliöalueen riskien suuruus 
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Kuva 10 Säiliöalueen ympäristövaaraa aiheuttavien riskien suuruus 
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Riskien suuruuksien prosentuaalinen jakauma säiliöalueella on esitetty kuvissa 11 

ja 12. 

 

Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien suuruus
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Kuva 11 Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien suuruudet prosentteina 
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Kuva 12 Ympäristöriskien suuruudet prosentteina 
 

Automaattisella sekoitusjärjestelmällä palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien 

esiintymisen todennäköisyyden arvioitiin olevan luokkaa 1 eli epätodennäköinen 

tai 2 eli mahdollinen (kuva 13). Kuvan 13 vaaratilanteet on esitetty liitteessä 4.  



 TUTKINTOTYÖ  39 (56) 
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Kuva 13 Automaattisen sekoitusjärjestelmän vaaratilanteiden esiintymisen todennäköisyys 
 

Automaattisella sekoitusjärjestelmällä palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien 

seurausten vakavuus arvioitiin olevan pääsääntöisesti luokkaa 2 eli haitallisia (kuva 

14). Kuvan 14 x-akselin vaaratilanteet on esitetty liitteessä 4.  

 

Palo- ja räjähdysvaara aiheuttavien riskien seurausten 
vakavuus

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vaaratilanteet

Se
ur

au
st

en
 v

ak
av

uu
s

 

Kuva 14 Automaattisen sekoitusjärjestelmän riskien seurausten vakavuus 
 

Automaattisella sekoitusjärjestelmällä merkittäviä riskejä ei ollut yhtään, vaan suu-

rin osa oli joko vähäisiä tai kohtalaisia (kuva 15). Kuvan 15 x-akselin vaaratilanteet 

on esitetty liitteessä 4.  
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Kuva 15 Automaattisen sekoitusjärjestelmän palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien 

suuruus 
 

Automaattisen sekoitusjärjestelmän riskien suuruuksien jakauma on esitetty kuvas-

sa 16.  
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Kuva 16 Palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavien riskien suuruudet prosentteina 
 

Riskeihin on suurelta osin jo varauduttu erittäin hyvin, mutta riskienarvioinnin poh-

jalta syntyi muutamia toimenpide-ehdotuksia sekä säiliöalueelle että automaattisel-

le sekoitusjärjestelmälle. 
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6 MUUTOKSENHALLINTA 
 

6.1 Muutostilanteiden hallinta 
 

Muutos voi olla joko strateginen muutos tai tuotannon prosesseihin vaikuttava 

muutos. Strateginen muutoksenhallinta on organisaation muutoksiin keskittyvä. 

Muutokset tuotannossa voivat liittyä mm. työtapojen tai linjaston uudistamiseen 

(katso luku 4.2.4). Tutkintotyössä keskityttiin tuotannon muutoksenhallintaan ja 

laadittiin siihen liittyvä muutoksen läpivientimalli. 

 

Muutokset lisääntyvät ja nopeutuvat koko ajan ja ne koskettavat yhä useampaa 

toimijaa sekä avaavat uusia mahdollisuuksia. Tästä syystä muutoksenhallinnasta tu-

lee yhä kriittisempi tuottavuus- ja menestystekijä. Muutostilanteiden hallinta edel-

lyttää haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamista eri muutostilanteissa. Lisäksi 

on tärkeää tunnistaa muutoksenhallinnan strateginen merkitys, muutostilanteen ta-

voitteet ja mittarit sekä määriteltävä johtamiskäytäntö muutostilanteeseen. Muutok-

senhallintaan voidaan kehitellä mittareita ja työkaluja, kuten muutoksenhallin-

nanohje. /13; 24./ 

 

Muutoksenhallinnalla pyritään yhdistämään muutoksen sisältö ja organisaation so-

peutumiskyky. Muutoksenhallinnan menestystekijöiksi katsotaan herkkyys tunnis-

taa toimintaympäristön muutosvoimat sekä kyky määritellä organisaation luonne 

muutoksen jälkeen. Muutostilan tulee olla ymmärretty koko organisaatiossa. Tär-

keä muutoksenhallinnan menestystekijä on myös kyvykkyys rakentaa organisaati-

oon toimiva ja tehokas muutosprojektin läpivientimalli eli muutoksenhallintaohje 

sekä kyvykkyys yhdistää se organisaation luontaiseksi tavaksi toimia. /13; 24./ 

 

 

6.2 Muutoksenhallinnan elementit 
 

Muutoksenhallinta voidaan jakaa neljään eri elementtiin. Elementit ovat muutos-

roolit, muutostilojen hallinta, kriittiset vaikuttajat sekä muutoksenhallintamenette-

lyt. Muutosrooleihin luetaan sponsorit, muutosagentit ja muutoksen kohdehenkilöt. 
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Roolit tulee tunnistaa ja määritellä muutoksen valmisteluvaiheessa. Muutostilojen 

hallintaan sisältyy nykytila, muutoksen aikainen tila ja tulevaisuuden tila. Kriittiset 

vaikuttajat ovat organisaatiokulttuuri, muutoshistoria ja sen vaikutteet sekä muu-

tosvastarinta. Organisaatiokulttuuri on tapa, jolla organisaatiossa toimitaan. Muu-

toshistorian osalta on hyvä miettiä, mihin aikaisemmat muutokset ovat kompastu-

neet. Muutosvastarinta on luonnollinen reaktio muutostilanteessa, mutta se voi olla 

myös mahdollinen muutoksen toteutumisen este tai hidaste. Muutoksenhallintame-

nettelyjä ovat viestintämenettelyt, koulutus- ja oppimismenettelyt sekä kannustus ja 

palkitsemismenettelyt. /24; 26./ 

 

 

6.3 Muutoksen avainroolit 
 

Sponsoreilla tulisi olla valmiudet ymmärtää muutosprosessia ja tukea sitä. Sponso-

rit tulisi valita organisaation ylimmästä johdosta, sillä he muokkaavat myös muun 

johdon asenteita. Lisäksi sponsoreilla on oltava auktoriteettia, valtuuksia, resursseja 

sekä velvoitteet tukea muutosprojektia. Sponsorien rooliin kuuluu muutosprojektin 

läpiviennin ohjaus ja projektissa tarvittavien taloudellisten resurssien hankkiminen. 

Sponsorit ohjaavat muutosagentteja ja kantavat muutosvaiheen aikaiset erityisris-

kit. /24; 26./ 

 

Muutosagentit ovat organisaation henkilöitä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat 

muutosprojektin sekä tukevat henkilöstöä muutosprojektin aikana. Muutosagenteil-

la on muutoksen suunnittelu- ja toteutusvastuu. Muutosagenttina voi toimia esi-

miesasemassa oleva henkilö tai muutoksen kohteena oleva henkilöstön jäsen. Muu-

tosagenteilla voi olla muutoksen läpiviejän rooli tai he voivat olla varsinaisia läpi-

viejiä tukevia henkilöitä. Oleellista on, että muutosagentit ovat nopeita omaksu-

maan uusia asioita. Muutosagenttien tulisi ymmärtää muutosten vaikutukset ihmi-

siin, prosesseihin, rakenteisiin ja organisaatiokulttuuriin. Lisäksi muutosagentit to-

teuttavat käytännön tasolla muutosviestintää, tukevat koulutusta ja henkilöstön op-

pimista sekä kannustavat ja palkitsevat henkilöstöä. Muutosagenttien ja sponsorei-

den tulisi pystyä hyvään yhteistyöhön. /10; 24; 26./ 
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Muutosten kohteena ovat kaikki organisaation henkilöt, joiden toiminta tulee muut-

tumaan projektin seurauksena. Kohteena olevien olisi hyvä selvittää, mistä muu-

toksessa on kyse. Lisäksi heidän tulisi osallistua muutosprosessiin, olla avoimia ja 

tuoda näkemyksensä esille. Muutos aiheuttaa usein uusien työtapojen opettelua, 

uusien tietojärjestelmien käyttämistä sekä uusien raportointitapojen opettelemista 

muutoksen kohteena oleville henkilöille. /24; 26./ 

 

 

6.4 Muutoksenhallintaohje 
 

Tuotannon muutoksenhallintaohjeessa kuvataan menettelyt, joita tuotantolaitoksel-

la noudatetaan, kun tehdään pysyviä, tilapäisiä tai kiireellisiä muutoksia. Siinä 

myös selvennetään, mitä muutoksella tarkoitetaan ja minkä tyyppisiä muutoksia 

menettelyt kattavat. Lisäksi määritellään, kuka muutoksen suunnittelusta ja toteu-

tuksesta vastaa ja kuka muutokset hyväksyy. Muutoksenhallintaohjeessa käsitel-

lään myös turvallisuusnäkökohtien arviointia, henkilökunnan koulutusta ja tiedot-

tamista muutoksien yhteydessä sekä päivityksiä asiakirjoihin (pelastussuunnitelma 

ja räjähdyssuojausasiakirja), joihin muutokset liittyvät. Lisäksi muutoksenhallin-

nanohjeesta käy ilmi viranomaiset, joille muutoksesta pitää ilmoittaa, sekä se, tarvi-

taanko muutokseen erillinen lupa ja mihin tarvitaan työlupaa. Muutoksenhallinta-

ohjeesta selviää, miten muutoksiin liittyvät vaarat arvioidaan ja miten ne otetaan 

huomioon. /45./  

 

Muutoksenhallintaohje käsittää sekä muutoksenhallinnan menettelytapaohjeen (lii-

te 5) että menettelytapaohjeetta täydentävän kaavakkeen (liite 6), johon menettely-

tapaohjeen mukaan tehdyt muutokset dokumentoidaan. 

 

 

6.5 Muutoksenhallintaohjeen laatiminen 
 

Muutoksenhallintaohjetta lähdettiin työstämään tiimissä siten, että aluksi mietittiin, 

mitä kaikkea muutoksenhallinnanohjeeseen tarvitaan. Muutoksenhallintaohjeen 

rungon pohjalta alettiin kehitellä muutoksenhallinnanohjetta lopulliseen muotoon-
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sa. Muutoksenhallinnanohjeen toimivuutta testattiin yrityksessä aiemmin tehdyn 

muutoksen avulla, jonka toteuttamiseen oli liittynyt ongelmia. Muutostapaukseksi 

valittiin säiliössä varastoidun mineraaliöljyn vaihto liuottimeen (liite 7). 

 

Muutoksenhallintaohjeen toimivuuden tarkastelu aloitettiin niin, että alkuperäisessä 

työryhmässä selvitettiin perusteellisesti muutostapauksen (liite 7) vaiheet ja siinä 

tapahtuneet virheet. Muutosprosessi käytiin läpi vaihe vaiheelta. Samalla kirjattiin 

ylös asiat, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon. Pohdittiin vahinkojen syntyyn vaikut-

taneita asioita ja sitä, miten ne olisi voitu välttää. Tämän jälkeen tarkasteltiin alus-

tavaa muutoksenhallinnanohjetta ja tehtiin siihen tarvittavia parannuksia.  

 

Uudelleen muokatun muutoksenhallintaohjeen (liitteet 5 ja 6) mukaan suunniteltiin 

yrityksessä kevään aikana tehtävä muutos. Samalla saatiin malliesimerkki siitä, mi-

ten muutoksenhallintaohjetta tulisi käyttää. Muutosesimerkiksi valittiin helmimyl-

lyn siirtäminen Siegwerk Finland Oy:stä Ranskan tehtaalle. Käytännössä se tarkoit-

ti helmimyllyn purkamista, pakkaamista ja siirtoa yläkerrasta alas auton kuljetetta-

vaksi. 

 

Helmimyllyn siirron suunnittelu aloitettiin käyttämällä apuna muutoksenhallintaoh-

jetta. Ohjeen mukaan täytettiin menettelytapaohjetta täydentävä kaavake helmimyl-

lyn siirron osalta (liite 8). Ensin kirjattiin ylös, mistä muutoksesta on kyse ja keitä 

muutokseen osallistuu. Muutoksenhallinnan menettelytapaohjetta täydentämään 

tehty Excel-taulukko sisältää ns. muutospuun (liite 6), jonka avulla määritettiin 

mm. työvaiheet ja niille vastuuhenkilöt. Suunnitteluvaiheessa käytiin läpi myös 

muutoksen riskinarviointi. Muutoksen toteutusvaiheessa jouduttiin hieman poik-

keamaan suunnitellusta, sillä riittävän isoa trukkia ei ollut saatavilla. 

 

Muutoksenhallintaohjeen laatimisen aikana kokeiltiin syy-seurauskaaviota (liite 9) 

sekä vikapuuanalyysiä. Kumpikaan ei kuitenkaan täysin soveltunut yrityksen käyt-

töön, koska niillä ei saatu tarpeeksi kattavasti tietoa esille. 
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6.6 Dokumentointi 
 

Muutoksenhallintaan liittyvä ohjeistus on kirjattu Word-tiedostoksi menettelytapa-

ohjeen muotoon (liite 5). Menettelytapaohjetta täydentävä kaavake on Excel-

tiedostona (liite 6). Muutoksenhallintaohje kokonaisuudessaan arkistoidaan Toi-

mintajärjestelmän käsikirjaan, mutta se on saatavissa myös sähköisenä yrityksen 

Intranetissä.  

 

Muutoksen dokumentoinnilla varmistetaan, että kaikki muutoksen vaiheet tulee kä-

sitellyksi. Muutoksen dokumentointi tapahtuu jo suunnitteluvaiheessa menettelyta-

paohjeen mukaan valmiille Excel-kaavakkeelle. Dokumentoinnista vastaa viime 

kädessä projektipäällikkö, mutta suunnitteluvaiheessa voidaan vastuu antaa myös 

jollekin toiselle muutoksenhallintatiimin jäsenelle.  

 

 

 

7 TUOTANNON MUUTOSPROSESSIN LÄPIVIEMINEN 
 

7.1 Muutostarpeen tunnistaminen ja muutosten määrittely 
 

Muutostarpeen tunnistaminen ja muutosideat voivat lähteä hallinnon, johdon, esi-

miesten tai henkilöstön aloitteesta. Muutoksen syynä voi olla yrityksen sisäiset 

toiminnan muutokset kuten uusien markkinoiden valtaus, toimintatapa- ja organi-

saatiomuutokset sekä uudet sovellusalueet. Ulkoisina muutoksen syinä voidaan pi-

tää viranomaisten toimenpiteitä, kilpailijoita ja heidän toimenpiteitään sekä asiak-

kaita. Järjestelmän puutteet ja virheet, uuden tekniikan vaikutukset, tehokkuuden 

lisääminen sekä riskien vähentäminen tai poistaminen ovat esimerkkejä järjestel-

män sisäisestä muutostarpeesta. /20; 33./ 

 

Muutostarpeen ilmettyä pitää selvittää, onko kyseessä tilapäinen vai pysyvä muu-

tos, iso vai pieni muutos. Arvioidaan, kuinka laaja ja tärkeä muutos on ja parantaa-

ko vai huonontaako muutos tuotannon järjestelmää. Lisäksi on syytä selvittää, tar-

vitaanko ulkopuolisia urakoitsijoita muutoksen toteuttamiseen. /33./ 
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Tutkintotyössä muutoksenhallintaohjeen tekemisen aikana käsiteltiin muutos, jossa 

mineraaliöljyn tilalle säiliöön vaihdettiin liuotin (liite 7). Muutostarve lähti siitä, et-

tä yrityksessä haluttiin helpottaa kyseisen liuottimen käyttöä tuotannossa sen kulu-

tuksen kasvaessa. Lisäksi mineraaliöljyn käyttö oli vähentynyt, jolloin voitiin luo-

pua sen varastoimisesta isossa säiliössä. Muutoksen syinä olivat siis yrityksen si-

säisen toiminnan muutokset. Muutosidea lähti esimiestasolta, jossa arvioitiin muu-

toksen tarpeellisuus. Edellä käsitellyn helmimyllyn siirron (liite 8) muutostarve 

johtui sisäisestä muutostarpeesta, joka ilmenee tuotannon lopettamisena Siegwerk 

Finland Oy:llä. Tässä tapauksessa muutostarve lähti ulkopuolisesta hallinnosta, jos-

sa päätettiin tuotannon siirtämisestä pois Suomesta. 

 

 

7.2 Muutosten suunnittelu 
 

Muutosten suunnittelussa on huomioitava taloudelliset resurssit sekä muutoksen 

vaikutus rajapintoihin. Muutosta suunniteltaessa päätetään, kenen vastuulla on 

muutoksen hyväksyntä. Lisäksi on päätettävä, ketkä muutoksen toteuttavat ja ketkä 

ovat vastuussa kustakin työvaiheesta. Muutoksen suunnittelussa on oleellista miet-

tiä myös muutoksen aiheuttamia vaikutuksia sekä tunnistaa vaaratilanteita. On tär-

keää ennaltaehkäistä vaarojen toteutuminen riskienarvioinnin avulla. On hyvä miet-

tiä valmiiksi laitteistojen, putkistojen, rakennusten sekä turvajärjestelyiden suunnit-

telussa ja sijoituksessa noudatettavat perusteet. Muutosten yhteydessä täytyy muis-

taa päivitykset, joihin muutos liittyy, sekä tehdä tarvittavat ilmoitukset eri viran-

omaisille. Myös tarvittavat työluvat sekä lupa muutokseen on hyvä hakea ajoissa. 

/33./ 

 

Muutoksen toimenpiteiden järjestykseen vaikuttaa osaltaan myös riskienarvioinnin 

tulokset. Apuna voi käyttää esimerkiksi tehtäväluetteloa. Muutoksen yhteydessä on 

syytä tehdä tarvittavat lukitukset ja tiedottaa asianosaisille muutostöitä. Jätehuollon 

järjestämistä ei sovi unohtaa. Tehty muutostyö täytyy tarkistaa huolellisesti ennen 

käyttöönottoa. 
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7.3 Muutoksenhallintatiimi 
 

Muutoksenhallintatiimin tehtävänä on viedä muutosprojekti läpi käytännön tasolla. 

Tiimin on siis varmistettava, että projektissa sovelletaan toimivia käytäntöjä. Muu-

tosta ohjaavan tiimin jäsenillä olisi suotavaa olla asemaan perustuvaa valtaa sekä 

uskottavuutta, jotta muu henkilöstö ottaa tiimin vakavasti. Tiimin koostumus kan-

nattaa miettiä siten, että tiimin jäsenillä on asiantuntemusta eri asioista ja että eri 

näkökannat tulevat riittävästi edustetuiksi. Muutoksenhallintatiimi viestii toteutus-

vaiheen aikana kaikille henkilöryhmille projektin tavoitteista eli selvittää, miksi 

muutos on tarpeellinen. Lisäksi tiimi järjestää tarpeen mukaan koulutusta niille, joi-

ta muutos koskee. /24./ 

 

Muutoksenhallintatiimin jäseninä Siegwerk Finland Oy:llä ovat tuotantopäällikkö, 

tuotantoinsinööri, tuotannon työnjohtaja, kunnossapidon esimies sekä raaka-

ainevaraston esimies. Yksittäisissä muutostöissä tiimin kokoonpano voi vaihdella 

sen mukaan, mikä muutos tehdään ja mihin se vaikuttaa. 

 

 

7.4 Vastuuhenkilöt 
 

Koko muutoksenhallintatiimi on vastuussa muutoksen suunnittelusta ja hyväksymi-

sestä sekä riskienarvioinnista. Sponsori on kuitenkin viime kädessä vastuussa muu-

toksen ja riskien hallinnasta. Projektipäällikkö on vastuussa aikataulun toteutumi-

sesta sekä kokousten laadukkaasta valmistelusta ja toteutumisesta. /10./ 

 

Muutostapauksessa, jossa mineraaliöljy vaihdettiin liuottimeen säiliössä (liite 7), 

olisi vastuut pitänyt jakaa. Tapauksen yhteydessä kävi ilmi, että etenkin tiedottami-

seen olisi ollut hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka olisi huolehtinut tarpeellisesta tie-

dottamisesta. Näin toimittaessa ei olisi syntynyt tietokatkosta hankintaosaston, raa-

ka-ainevaraston, kunnossapidon ja projektipäällikön kesken. Hankintaosasto oli ti-

lannut raaka-ainetta liian aikaisin, jonka johdosta säiliöauto saapui paikalle ennen 

kuin linjastomuutos oli tehty loppuun. Säiliöautoa alettiin tyhjentää, kun luultiin, 

että tyhjennys voidaan suorittaa. Samaan aikaan oli kunnossapito vaihtamassa säi-

liön pumppua eikä pumppu ollut asennettu säiliön putkilinjaan. Lisäksi kummatkin 
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venttiilit säiliön ja pumpun välillä olivat jääneet auki. Tämän johdosta säiliöön 

pumpattava liuotin valui säiliöstä suoraan pumppukoppiin ja sieltä säiliöalueen va-

roaltaaseen. Tiedottamisen lisäksi olisi pitänyt valita vastuuhenkilö huolehtimaan 

lukituksista ja sopia, että vain vastuuhenkilöllä on oikeus purkaa lukitukset. Tällöin 

muutoksessa tapahtunutta liuottimen valumista maahan ei olisi tapahtunut. Helmi-

myllyn siirrossa vastuuhenkilöt määritetään muutoksenhallinnan kaavakkeen yh-

teydessä (liite 8).  

 

  

7.5 Muutoksiin liittyvä riskinarviointi 
 

Muutostilanteisiin liittyy aina suuria riskejä. Siksi riskienhallinta onkin erityisen 

tärkeää muutostilanteissa. Muutostilanteessa on tärkeää sekä muutostilanteen että 

sen jälkeisen toiminnan riskinarviointi. /22./  

 

Muutoksenhallintaohjeeseen liitettiin riskinarviointilomake (liite 6), jonka pohjalta 

riskejä on hyvä lähteä kartoittamaan ja analysoimaan. Muutoksenhallintaohjeen ris-

kinarvioinnin taulukko laadittiin Qualitas Fennica Oy:n sivuilta /25./ löytyneen 

Prosessin riskinarvioinnin taulukon avulla siten, että määritettiin ensin tuotannon 

muutostapauksessa esiin tulleita asioita. Tämän jälkeen laadittiin muutoksen ris-

kinarvioinnin taulukko muutoksiin liittyvistä riskeistä.  

 

 

7.6 Muutoksen vaiheet 
 

Muutosprosessi lähtee muutospyynnöstä tai esimerkiksi vikaraportin pohjalta. 

Muutospyynnön hyväksymisen jälkeen muutos suunnitellaan muutoksenhallintaoh-

jetta apuna käyttäen. Suunnittelun jälkeen muutos toteutetaan sovitussa aikataulus-

sa. Muutoksen toteutusvaiheessa täytyy muistaa tarvittavien lukitusten tekeminen 

ja muutostyön loppuvaiheessa lukitusten purkaminen. Tehty muutos testataan ja 

arvioidaan, onko muutos hyvä. Tarvittaessa tehdään mm. laatutestejä. Muutoksesta 

tiedotetaan sekä muutosprosessin alkaessa että muutoksen valmistuttua. Henkilö-

kunnalle annetaan muutoksessa ilmenneen tarpeen mukaan koulutusta. /33./ 
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Muutoksenhallintaohjeen käyttöönotto on strateginen muutosprosessi. Lähtökohta-

na oli TUKESin velvoite luoda ohje muutoksenhallintaan. Muutoksenhallintaohjet-

ta laadittiin pienessä muutoksenhallintatiimissä. Muutoksenhallintaohjeen valmis-

tuttua on syytä järjestää muutoksenhallintaohjeen käyttöönottokoulutus, jotta työ-

kalua osattaisiin jatkossa käyttää.  

 

 

7.7 Muutoksesta tiedottaminen 
  

Muutoksen tiedotustarve kartoitetaan muutoksen suunnittelun yhteydessä. Tiedot-

taminen voi tapahtua esimerkiksi käyttöpaikoille laitettavien ohjeiden avulla, pe-

rehdyttämällä tai sisäisellä viestinnällä. Tarvittaessa työntekijöille ja myös esimie-

hille voidaan järjestää koulutusta tai tiedotustilaisuus. Tiedottamisessa ei saa unoh-

taa ulkopuolisia henkilöitä kuten säiliöauton kuljettajia, jos muutos vaikuttaa myös 

heidän toimiinsa. Tarkat ja päivitetyt putkistomerkinnät ovat myös tiedottamista. 

 

 

7.8 Muutoksen arviointi 
 

Muutosprosessin viimeisenä vaiheena tehty muutos arvioidaan. Arvioinnissa on 

pohdittava, oliko muutos kannattava vai täytyykö muutos purkaa. Joskus saatetaan 

tarvita lisää muutoksia, jotta tehdystä muutoksesta olisi hyötyä. Suoritetaan tarvit-

tavat mittaukset esim. laadun suhteen ja sen perusteella arvioidaan muutoksen kan-

nattavuutta.  

 

Helmimyllyn osalta voidaan sanoa, että muutos onnistui hyvin. Suunnitelmista täy-

tyi kuitenkin vähän poiketa, sillä tarvittavan isoa trukkia ei ollut saatavilla. Helmi-

mylly tuotiin lopulta alas hissillä. 
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8 YHTEENVETO 
 

Siegwerk Finland Oy:ssä täydennettiin kevään 2007 aikana vuonna 2005 tehtyä 

kemikaaliriskien kartoitusta, joka tuolloin rajattiin koskemaan vaaralliseksi luoki-

teltuja kemikaaleja. Ympäristölle vaaralliset kemikaalit jätettiin pois kemikaaliris-

kien kartoituksesta. Tutkintotyössä kemikaaliriskien kartoitukseen lisättiin riskiar-

viointi palo- ja räjähdysvaaran sekä ympäristövaaran osalta. 

 

Riskinarvioinnin täydennys keskittyi kemikaalivuotoihin, säiliöpaloihin ja muihin 

kemikaalipaloihin. Riskinarvioinnissa pyrittiin kokoamaan kaikki säiliöalueella ja 

automaattisella sekoitusjärjestelmällä esiintyvät riskit, jotka aiheuttavat palo- tai rä-

jähdysvaaran. Osa riskeistä on sellaisia, etteivät ne yksinään voi aiheuttaa palo- tai 

räjähdysvaaraa, mutta monien riskien yhtäaikainen toteutuminen voi aiheuttaa vaa-

ratilanteen. Riskinarvioinnin jälkeen mietittiin keinoja riskien poistamiseksi tai vä-

hentämiseksi ja tehtiin niihin liittyviä parannusehdotuksia. Vaikka riskejä on jo 

monin keinoin yritetty vähentää mm. kemikaaliriskien kartoituksen jälkeen, ei silti 

kaikkia riskejä pystytä poistamaan. Siegwerk Finland Oy oli tyytyväinen riskinar-

viointiin, sillä merkittäviä riskitekijöitä palo- ja räjähdysvaaran tai ympäristöriskien 

osalta ei löytynyt kummaltakaan arvioiduista alueista. 

 

Kevään 2007 aikana tehtiin myös muutoksenhallintaohje, joka rajattiin koskemaan 

vain tuotannossa esiintyviä muutoksia. Lainsäädännön asetus kemikaalien teollises-

ta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 (29.1.1999) velvoittaa toiminnanharjoittajat 

huolehtimaan siitä, että muutokset tuotantolaitoksissa tehdään hallitusti turvalli-

suustasoa laskematta. 

 

Muutoksenhallintaohje käsitti sekä muutoksenhallinnan menettelytapaohjeen että 

menettelytapaohjeetta täydentävän Excel-kaavakeen. Muutoksenhallinnanohjee-

seen on pyritty kirjaamaan selkeät ohjeet muutoksen hallitsemiseksi. Kaikkia asioi-

ta ei kuitenkaan voitu kirjata ohjeeseen, sillä ohjeen avulla on tarkoitus suunnitella 

ja hallita hyvinkin erilaisia tuotannon muutosprosesseja. Muutoksenhallintaohje 

vastasi yrityksen tarpeisiin, sillä siitä tuli toimiva työkalu yritykselle muutostilan-

teiden hallintaan. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkintotyön tavoite oli laatia muutoksenhallintaohje kemikaalien käsittelyyn liit-

tyviin muutoksiin sekä riskinarviointi muutoksenhallintaan liittyen ja onnetto-

muuksien osalta säiliöalueelle ja automaattiselle sekoitusjärjestelmälle. Lähdeai-

neistoa työhön löytyi kiitettävästi. 

 

Tämän tutkimuksen tarve oli syntynyt Turvatekniikan keskuksen velvoitteesta 

Siegwerk Finland Oy:lle tehdä ohje muutoksenhallintaan. Tutkintotyön aikana he-

räsi ajatus siitä, voisiko kemikaaliriskien kartoituksen sekä muutoksenhallintaoh-

jeen yhteydessä luodut riskinarvioinnin lomakkeet yhdistää niin, että saataisiin kat-

tava työkalu riskinarviointiin. Tällä hetkellä viranomaisilla ei ole selkeää aluejakoa 

ja jokainen haluaa itselleen sopivimman raportin. Siegwerk Finland Oy:llä kävi vii-

me vuonna tarkastuksia tekemässä ensin pelastusviranomainen, sitten kemikaalivi-

ranomainen ja lopulta TUKESin viranomainen mukanaan sekä pelastusviranomai-

nen että kemikaaliviranomainen, ja jokaiselle piti laatia erilainen raportti.  

 

Viranomaisten olisi hyvä kehittää keskinäistä yhteistyötään niin, että sama selvitys 

riittäisi kaikille. Tällä hetkellä tilanne on se, että viranomaiset haluavat jokainen 

oman yksilöidyn raportin, vaikka asiasisältö olisi ainakin osittain sama. Yritys jou-

tuu sen vuoksi tekemään moninkertaisen työn, kun jokaiselle viranomaisille täytyy 

laatia erilainen raportti. Tulevaisuudessa eri viranomaisten välille olisi hyvä tehdä 

selkeämpi työjako tai yhdistää viranomaistoimintoja. Olisi hyvä, jos useampi vi-

ranomainen löytäisi samasta raportista tarvitsemansa tiedot.  
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