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1 JOHDANTO 

Tulipalon sammuttamiseen käytetystä vedestä noin puolet joko höyrystyy tai 

imeytyy palokohteen rakenteisiin ja irtaimistoon (Paloposki ym. 2005, Haiko ym. 

2011). Sammuttamisesta jäljelle jäänyt vesi on sammutusjätevettä. Se saattaa 

kulkeutua hulevetenä pintavesiin ja maaperästä pohjavesiin tai päästä 

jätevesiviemäriverkostoon ja sitä kautta jäteveden puhdistusjärjestelmään. 

Paloposki ym. (2005) mukaan sammutusjätevedet ovat ympäristölle ja 

jätevedenpuhdistamoille vaaraksi erityisesti sammutettaessa kemikaaleja 

varastoivia ja käsitteleviä kohteita. 

Vakavia sammutusjätevesien aiheuttamia ympäristövahinkoja on sattunut 

maailmalla esimerkiksi vuonna 1986 Baselissa, Sveitsissä (Giger 2009). Siellä 

kemikaalivaraston tulipalon sammuttamisen yhteydessä Rein-joki ja joen maaperä 

sekä pohjavesi pilaantuivat pahasti, kun sammutusjätevesien mukana niihin päätyi 

huomattava määrä kemikaaleja. Maaperä oli pilaantunut raskaasti torjunta-aineilla 

ja elohopealla ainakin kuuden metrin syvyydeltä. Maata kaivettiin kuuden vuoden 

kunnostamisen aikana pois 2 700 000 kiloa. Lisäksi sammutusjätevesipäästö 

aiheutti väliaikaisesti massiivisen kadon joen pohjaeläimissä ja kalakannassa (Giger 

2009). 

Suomessa pelastuslaitoksille 2012–2016 välisenä aikana tulleista hälytystehtävistä 

tulipaloja on ollut vuodessa keskimäärin noin 12 500 kpl, joista 

teollisuusrakennuspaloja on ollut keskimäärin noin 600 kpl (Pelastusopisto 2017). 

Kemikaali- ja turvallisuusviraston vaurio- ja onnettomuustilastosta löytyy 

puolestaan keskimäärin noin 40 tulipaloa vuosille 2010–2014 (Vaurio- ja 

onnettomuusrekisteri 2017). 

Ympäristö- ja kemikaalilainsäädäntö sekä pelastuslaki (379/2011) ohjaavat 

Suomessa suurelta osin onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tilanteiden hallintaa 
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ja niistä mahdollisesti aiheutuviin ympäristövahinkoihin varautumista, 

selvittämistä sekä jälkitoimenpiteitä (Paloposki ym. 2005). Säännösten 

yhdistäminen sammutusjätevesiin voi olla vaikeaa. Lisäksi asiakokonaisuutta 

hoitavia viranomaisia on suuri joukko: aluehallintovirasto, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY-keskus), kunta, pelastuslaitos sekä Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto (Tukes) (Paloposki ym. 2005). 

Paloposki ym. (2005) mukaan toiminnanharjoittajat tiedostavat 

ympäristövahingonmahdollisuuden, mutta eivät ole läheskään aina tehneet 

pidemmälle vietyjä arvioita sammutusjätevesien määrästä ja mahdollisten 

haitallisten aineiden pitoisuuksista sammutusjätevesissä. Sammutusjätevesien 

hallinnan suunnittelun sekä asianmukaisen keräilyn ja käsittelyn varmistamiseksi 

kyseiset tiedot olisivat kuitenkin välttämättömiä (Paloposki ym. 2005). 

Sammutusjätevesiä koskevaa tieteellistä tutkimusta on olemassa hyvin vähän 

(Scholz 2014). Suomesta löytyy muutama selvitys, jotka koskevat 

sammutusjätevesiä (Paloposki ym. 2005, Rinne ym. 2008, Penttinen 2012a, Penttinen 

2012b). Niissä on selvitetty muun muassa sammutusjätevesiin varautumista, 

parametrien pitoisuuksia jätejakeiden sammutusjätevesistä ja voimassa ollutta 

lainsäädäntöä. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa jäsennettiin sammutusjätevesiä koskevaa 

lainsäädäntöä ja ohjeistusta, selvitettiin sammutusjätevesien laatua ja 

ympäristövaikutuksia tulipalojen yhteydessä laadittujen ympäristöraporttien 

avulla sekä toteutettiin viranomaisille ja toiminnanharjoittajille kohdistettu 

”Sammutusjätevesien hallinta ja ympäristövaikutukset” -kysely. Kyselyssä 

selvitettiin viranomaisten ja toiminnanharjoittajien tietämystä sammutusjätevesiä 

koskevasta lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta sekä rooleja ja näkökulmia 

sammutusjätevesien hallintaan ja ympäristövaikutuksien arvioimiseen.  
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Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaista sammutusjätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta on 

olemassa sekä miten eri viranomaiset ja toiminnanharjoittajat ne tuntevat? 

 

2. Millaisia Suomessa tapahtuneiden laitoksien tulipalojen sammutusjätevedet 

ovat olleet laadultaan ja millaisia ympäristövaikutuksia niillä on ollut? Mitä 

maaperästä sekä pinta- ja pohjavesistä tulisi analysoida? 

 

3. Sammutusjätevesien ohjeistuksesta ja valvonnasta vastaa suuri joukko eri 

viranomaisia, mille viranomaiselle tai viranomaisille tulisi kohdistaa 

sammutusjätevesien ohjaus ja valvonta? Entä tulisiko sammutusjätevesistä 

määrätä ympäristöluvassa? 

Tutkimus toteutettiin osana Hämeen ELY-keskuksen ympäristöministeriön 

rahoittamaa hanketta ”Vuotojen ja sammutusjätevesien hallinta – hyvät käytännöt 

ympäristövalvontaan”. 

2 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Hämeen ELY-keskuksen hanke ”Vuotojen ja sammutusjätevesien hallinta – hyvät 

käytännöt ympäristövalvontaan toteutettiin 1.5.–31.12.2017 välisenä aikana 

kolmena osaprojektina. Tämä tutkielma on yksi osaprojekteista ja toteutettiin 

hankkeessa 1.10.–15.12.2017 välisenä aikana. Pia Nyman selvitti toisessa 

osaprojektissa ja opinnäytetyössään sammutusjätevesien talteenoton hyviä 

käytäntöjä ja sammutusjätevesien hallintasuunnitelman sisältöä pelastuslaitoksen 

näkökulmasta. Hämeen ELY-keskuksen ylitarkastaja Hanna Aarnos puolestaan 

tutki sammutusvaahtojen koostumusta ja ympäristövaikutuksia. Loppuraportista 
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vastasi projektityöntekijä Johanna Flood ja hankkeen ohjaajana toimi Hämeen ELY-

keskuksen ylitarkastaja Kari Leinonen. 

Hanke-esityksen mukaan hankkeen taustalla on vuotojen ja sammutusjätevesien 

hallintaa koskevien säännösten ja ohjeistuksen kokeminen riittämättömiksi ja 

tulkinnanvaraisiksi (K. Leinonen ja S. Koikkalainen 2017, julkaisematon). 

Onnettomuuksia ja poikkeustilanteita koskevat säännökset eivät ole kovinkaan 

yksityiskohtaisia tai kattavia, mistä on seurannut paikoitellen viranomaisten 

asettamien vaatimustasojen vaihtelua ja kirjavaa hallintokäytäntöä.  Lisäksi viime 

aikoina on yksittäisissä ympäristölupapäätöksissä vaadittu 

sammutusjätevesisuunnitelmien laatimista ja ympäristövalvonnan yhteydessä on 

jouduttu pohtimaan sammutusjätevesikysymyksiä. Näitä on hankaloittanut 

sammutusjätevesien hallintaa koskevien käytäntöjen ja linjauksien 

vakiintumattomuus ympäristöhallinnossa (K. Leinonen ja S. Koikkalainen 2017, 

julkaisematon). 

2.1 Lainsäädännön ja ohjeistuksien kartoittaminen 

Ajantasaista lainsäädäntöä haettiin FINLEX palvelusta. Ensimmäisenä hakusanana 

käytettiin sammutusjäteve*, jolla ei löytynyt yhtään hakuosumaa. Sen sijaan haulla 

sammutusve* löytyi 3 ja sammutus* 14 hakuosumaa. Näistä tutkimukseen mukaan 

rajattiin ne, joissa määrätään esimerkiksi onnettomuuksien seurauksien 

rajoittamisesta. Pois rajautuivat muun muassa ne lainsäädännöt, joka käsittelivät 

sammutuskalustoa ja -laitteistoja, säilyttäen kuitenkin ne, jotka sisälsivät 

lainsäädäntöä liittyen vuotojen hallintaan esimerkiksi viemäröinnin kannalta. 

Muita käytettyjä hakusanoja olivat jäteve*, jolla löytyi 34 hakuosumaa. Nämä 

osumat koskivat lähinnä jätevedenpuhdistamoiden toimintaa, vesihuollon 

toteuttamista tai eivät muuten olleet sovellettavissa tutkimukseen, joten ne 

rajautuivat pois. Onnettomuu* hakusanalla löytyi yli 100 ja suuronnettomuu* 28 
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hakuosumaa. Näissä osumissa oli paljon samoja osumia kuin aiemmissakin 

hauissa, mutta myös työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. 

Mahdollista kirjallisuutta kartoitettiin myös Hämeen ELY-keskukselta saadusta 

materiaalista. Niistä etsittiin viittauksia lainsäädäntöön tai ohjeistuksiin ja 

poimittiin tätä tutkimusta varten aiheeseen parhaiten liittyvät lait ja ohjeet. Lisäksi 

kirjallisuutta etsittiin hakukoneen (Google) avulla muun muassa hakusanoilla 

sammutusjätevesi, sammutusjätevesi ympäristövaikutukset, sammutusjätevesi 

opas, sammutusjätevesi tarkastelu ja sammutusjätevesi hallinta. 

2.2 Tapauskartoitus 

Tapahtuneiden ympäristölupavelvollisen laitoksien tulipalojen tietoja kerättiin 

kaikilta viideltätoista ELY-keskukselta, sillä niillä odotettiin olevan arkistoituna 

ympäristölupavelvollisten laitosten sammutusjäteselvityksiä. Hämeen ELY-

keskuksen valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen esitti 18.9.2017 ELY-keskuksien 

valvontapäälliköille pyynnön kerätä alueillaan viimeisen kymmenen vuoden sisällä 

tapahtuneiden ympäristöluvanvaraisten laitoksien tulipalojen yhteydessä tehdyt 

selvitykset ja lähettää ne tutkimuksessa käytettäväksi. Pyyntö keräsi vain muutamia 

vastauksia, joten Koikkalainen oli uudestaan yhteydessä ELY-keskuksiin 2.11.2017 

muistuttaen pyytämistään sammutusvesiselvityksistä. Tälläkin kertaa vastauksia 

tuli vain pari kappaletta.  

Tutkimukseen saatiin ELY-keskuksilta käyttöön yhteensä kahdentoista tulipalon 

selvitykset sekä kahden laitoksen ympäristöluvat, yhden laitoksen 

sammutusvesien tarkkailusuunnitelma ja hakemus sekä päätös 

sammutusjätevesien käsittelyn muuttamisesta. Ympäristölupien ja 

sammutusvesien tarkkailusuunnitelmat päätettiin pitää mukana tutkimuksessa, 

sillä niistä käy ilmi, mitä sammutusjätevesistä tutkittaisiin. 

Onnettomuusselvityksistä yksi oli kemikaalivuoto, jonka ympäristövaikutuksia oli 

tutkittu merestä ja yksi sammutusvaahtojen ympäristövaikutuksien selvitys. Nämä 
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onnettomuudet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska ne eivät liittyneet 

sammutusjätevesiin. Asiakirjat olivat toiminnanharjoittajien ELY-keskuksille 

lähettämiä ilmoituksia poikkeuksellisista tilanteista, kokous- ja tarkastusmuistioita, 

ELY-keskusten päätöksiä, vesi- ja maaperänäytteiden analyysituloksia, raportteja 

ympäristövaikutuksien arvioinneista ja kunnostuksen loppuraportteja. Asiakirjat 

olivat vuosilta 2009–2017. Tulipaloja oli tapahtunut muun muassa jätekeskuksissa, 

pintakäsittelylaitoksessa ja sahalla (Liite 1). Ympäristövaikutuksia oli tutkittu 

maaperästä kuudessa sekä pinta- ja pohjavesistä kymmenessä tapauksessa. 

Koska ELY-keskusilta saatiin odotettua vähemmän tietoa sattuneista 

ympäristölupavelvollisten laitosten sammutusjätevesiselvityksistä, etsittiin lisää 

laitospaloista kerättyjä tietoja Tukes:n ylläpitämästä vaurio- ja 

onnettomuusrekisteristä (VARO) ja pelastuslaitoksen resurssi- ja 

onnettomuustilastojärjestelmästä (PRONTO).  Näistä ei kuitenkaan saatu tietoja, 

joiden avulla ELY-keskuksia olisi voitu lähestyä pyytäen lisää tietoja mahdollisista 

tulipalojen sammutusjätevesiselvityksistä. 

ELY-keskuksilta saaduista asiakirjoista selvitettiin mahdollisuuksien mukaan, 

miten sammutusjätevesien mahdollisia vaikutuksia on tutkittu, millaisia 

vaikutuksia sammutusjätevesillä on ollut ja millaisiin jälkitoimenpiteisiin oli 

ryhdytty. Tiedot vesi- ja maaperänäytteistä analysoiduista aineista, vaikutuksista 

aineiden pitoisuuksiin ja sammutusjätevesipäästöjä seuranneista 

jälkitoimenpiteistä koottiin taulukkolaskelmaohjelmaan (Microsoft Excel). 

Tiedoista selvitettiin, kuinka suuressa osassa tulipaloja oli mitattu tai mitattaisiin 

maaperä- ja vesinäytteistä kutakin yhdistettä tai ominaisuutta, kuinka suuressa 

osassa tapauksia yhdisteiden pitoisuuksissa tai ominaisuuksissa havaittiin 

merkittäviä muutoksia ja vaadittiin jälkitoimenpiteitä. Sammutusjätevesien 

vaikutuksia aineiden pitoisuuksiin ja ominaisuuksiin sekä jälkitoimenpiteisiin 

analysoitiin ainoastaan tulipalojen ympäristöraporteista, jolloin ulkopuolelle 

rajattiin ympäristöluvat ja sammutusjätevesien tarkkailusuunnitelmat. 
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2.3 Kyselytutkimus 

Kysely kohdistettiin viranomaisille ja toiminnanharjoittajille. Kysely lähetettiin 

kaikille aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille sekä Tukes:lle. 

Aluehallintovirastoissa kysely kohdistettiin ympäristölupaviranomaisille ja ELY-

keskuksissa laitosvalvontaviranomaisille. Tukesissa kysely kohdistettiin 

henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluvat teollisten prosessien tai vaarallisten 

kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaa. Nämä rajaukset 

perustuivat siihen, että kyseiset viranomaiset ovat todennäköisesti niitä, jotka 

kohtaavat työssään sammutusjätevesien hallintaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä 

kysymyksiä. Toiminnanharjoittajat ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset 

rajattiin Hämeen ELY-keskuksen alueelle, sillä alueelta löytyy vaihtelua niin 

kuntien kuin laitostenkin koossa sekä toimialoissa. Lisäksi tutkimus toteutettiin 

Hämeen ELY-keskuksen toimesta. Rajauksella vastaajiin saatiin näkemyksiä eri 

lähtökohdista. Kyselyn ulkopuolelle jäivät pelastusviranomaiset, sillä hankkeen 

toisessa osaprojektissa käsiteltiin sammutusjätevesien talteenoton hyviä käytäntöjä 

ja sammutusjätevesien hallintasuunnitelman sisältöä pelastuslaitoksen 

näkökulmasta. 

Kyselytutkimusmenetelmäksi valittiin verkossa täytettävä kyselylomake 

(Webropol 3.0). Kysymyksistä pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertaisia, 

lyhyitä ja selkeitä. Kyselyssä käytettiin perinteisiksi koettuja valinta- ja 

monivalintakysymyksiä sekä matriiseja ja avoimia kysymyksiä. Osa kysymyksistä 

kohdistettiin vain viranomaisille tai toiminnanharjoittajille. Osa kysymyksistä 

puolestaan valikoitui edellisen kysymyksen vastauksen perusteella. 

Kyselyohjelman lomakkeen ulkonäköasetukset pidettiin oletusasetuksissa, lukuun 

ottamatta alareunaan lisättyä kyselyn etenemistä kuvaavaa palkkia. 

Kysely annettiin 8 testihenkilön vastattavaksi. Testaajat olivat hankkeen toimijoita 

ja ympäristöalan opiskelijoita. Testihenkilöiltä saatujen kommenttien perusteella 

viimeisteltiin kysymyslomake lopulliseen muotoonsa (Liite 2). Muutamaa 
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kysymystä, esimerkiksi kysymyksien 17–20 eroja, selvennettiin alleviivauksin. 

Lisäksi kysymykset 1, 13 ja 28 muutettiin pakollisiksi, koska ne ohjasivat vastaajalle 

osoitettujen kysymyksien kokonaisuutta. Muihin kysymyksiin vastaaminen 

pidettiin vapaaehtoisena, sillä valinta- ja monivalintakysymyksien sekä matriisien 

vastausvaihtoehtoihin pyrittiin laatimaan kaikille sopiva vastausvaihtoehto. Myös 

avoimet kysymykset haluttiin jättää vapaaehtoisiksi, sillä pakollisuus olisi voinut 

vähentää vastausmotivaatiota. Eri viranomaisille ja toiminnanharjoittajille erotellut 

kysymyspatteristot koettiin onnistuneina, joten niihin ei tehty muutoksia (Taulukko 

1). Kysely ajastettiin aukeamaan 1.11.2017 klo 6:00 ja sulkeutumaan 15.11.2017 klo 

23:59. 

Taulukko 1. Eri viranomaisille ja toiminnanharjoittajille kyselyssä kohdennetut 

kysymykset. 

 Kysymysnumero 

Aluehallintovirasto 1–3, 9–21, 26, 27, 32–40 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1, 4, 5, 9–21, 26–40 

Kunta 1, 6, 9–21, 26–40 

Toiminnanharjoittaja 1,7–11, 17–20, 22–25, 28–31, 37–40 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 1, 9–21, 26–31, 37–40 

 

Vastaajien sähköpostiosoitteet olivat Hämeen ELY-keskuksen tiedossa tai ne 

selvitettiin verkostoja pitkin. Kysely lähetettiin aluehallintovirastoihin, Tukes:lle 

sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille avoimena nettilinkkinä 1.11.2017 ja 

toiminnanharjoittajille sekä ELY-keskuksille 2.11.2017 (Liite 3). Hämeen ELY-

keskuksen valvontapäällikkö Sinikka Koikkalainen oli yhteydessä muiden ELY-

keskuksien valvontapäällikköihin ja pyysi jakamaan linkkiä eteenpäin yksikkönsä 
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laitosvalvojille. Vastaajia muistutettiin kyselyyn vastaamisesta kyselyn puolivälissä 

(8.11.2017) ja lopussa (14.11.2017). 

Aineiston käsittelyssä käytettiin automaattista perusraporttia. Lisäksi suodatettiin 

erilliset raportit viranomaisten ja toiminnanharjoittajien vastauksista. Tulokset oli 

esitetty raporteissa kuvaajina ja taulukoina sekä tekstikenttinä. Aineisto ladattiin 

myös taulukkolaskelmaohjelmaan (Microsoft Excel), jossa niistä tehtiin uudet 

kuvaajat. Kysymyksien 9, 10, 11, 26 ja 27 vastauksien analyyseissa ei huomioitu ”en 

osaa sanoa/ei koske minua” -vastauksia, koska niiden ei koettu antavan lisäarvoa 

tuloksien tarkastelulle. 

Kyselytutkimuksen kysymyksien 10 ja 11 vastaukset (pl. muu, mikä?) siirrettiin 

tilasto-ohjelmaan (IBM SPSS statistics 24). Vastauksille tehtiin 

pääkomponenttianalyysi, jolla vähennettiin testattavien muuttujien 

kokonaismäärää muodostamalla uusia, keskenään mahdollisimman vähän 

korreloivia muuttujia (Varimax-rotaatio). Eroja vastaajaryhmien välillä testattiin 

varianssianalyysillä käyttäen parametrisen testin oletusten täyttyessä ANOVAa ja 

muussa tapauksessa ei-parametrista Kruskall-Wallisin testiä. Merkitsevyystasoksi 

α valittiin 0,05. Parittaisiin vertailuihin käytettiin Tukeyn HSD -testiä ja ei-

parametrista Mann-Whitneyn U-testiä. 

3 TULOKSET 

3.1 Sammutusjätevesiä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus 

3.1.1 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 1 §:n mukaan sen tarkoituksena on ympäristön 

pilaantumisen ja sen vaaran ehkäiseminen, päästöjen vähentäminen ja 

ehkäiseminen sekä pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poistaminen ja 
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ympäristövahinkojen torjuminen. Lisäksi lain tavoitteena on jätteiden määrän ja 

haitallisuuden vähentäminen sekä niistä aiheutuvien haitallisten vaikutuksien 

ehkäiseminen. Lakia sovelletaan 2 §:n mukaan teollisessa ja muussa toiminnassa, 

josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista sekä jätteiden 

käsittelyssä tai toiminnassa, joka synnyttää jätettä. 

Toiminnanharjoittajan on 6 §:n selvilläolovelvollisuuden mukaan oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. Lisäksi toiminnanharjoittajan on 

oltava selvillä ympäristövaikutuksien ja -riskien hallinnasta sekä mahdollisuuksista 

vähentää toiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Toiminnanharjoittajan on 

7 §:n mukaan järjestettävä toimintansa ympäristön pilaantumista 

ennaltaehkäisevästi ja rajoittamaan mahdollinen pilaantuminen mahdollisimman 

vähäiseksi. Mikäli toiminnan päästöistä aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua 

seurauksia, on toiminnanharjoittajan 14 §:n mukaan aloitettava viipymättä 

tarpeelliset toimet ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi ja 

rajoittamiseksi. 

Toiminnanharjoittajan on 15 §:n ennaltavarautumisvelvollisuuden mukaan oltava 

varautunut estämään toimillaan onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia 

tilanteita sekä rajoittamaan niistä terveydelle ja ympäristölle haitallisia seurauksia. 

Mikäli valvontaviranomainen arvioi toiminnan, vaikutuksien ja riskien 

edellyttävän riskinarviointiin perustuvan suunnitelman laatimista, on niiden 

toiminnanharjoittajien, joiden ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, 

laadittava varautumissuunnitelma. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia niiltä 

osin kuin vastaava suunnitelma on laadittu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005), pelastuslain (379/2011), 

kaivoslain (621/2011) tai muun lain nojalla eikä eläinsuojan toiminnasta. Hämeen 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut työohjeen 

ympäristöviranomaisille ympäristöriskien hallintaan ja 

ennaltavarautumissuunnitelman tarkasteluun (2016). Ohjeen mukaan 

ennaltavarautumissuunnitelman tulisi sisältää kolme tasoa: kohteen kuvaus, 
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riskien tunnistaminen ja vaikutuksien arviointi sekä toimenpiteet riskien 

hallitsemiseksi. Näistä toimenpiteet riskien hallitsemiseksi -kohdan ohjeistetaan 

sisältävän kuvaus teknisestä varautumisesta sammutusjätevesien johtamiseksi ja 

käsittelemiseksi sekä näytteenottosuunnitelma, joka on laadittu tunnistettujen 

riskien perusteella mahdollisen päästön laajuuden sekä merkittävyyden 

selvittämiseksi. 

Ympäristönsuojelulakiin (527/2014) sisältyvät myös maaperän (16 §) ja pohjaveden 

(17 §) pilaamiskiellot. Niiden mukaan jätettä tai muuta ainetta, eliöitä tai pieneliöitä 

ei saa jättää tai päästää maahan, jos siitä seuraisi maaperän laadun huononeminen, 

joka voisi aiheuttaa esimerkiksi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Myöskään ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen 

paikkaan tai käsitellä siten, että ne pääsisivät vaikuttamaan pohjaveden laatuun 

tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 

aiheuttaen vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava myös 

20 §:n mukaista varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Sen mukaan on toimittava 

toiminnan laadun vaatimalla huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön 

pilaantumisen ehkäisemiseksi ja huomioitava muun muassa mahdollisuudet 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden vaikutuksien rajoittamiseksi. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:ssä säädetään luvanvaraisesta toiminnasta. 

Ympäristölupa on sen mukaan oltava toiminnalla, jolla on vaara aiheuttaa 

ympäristön pilaantumista. Kyseisistä toiminnoista säädetään 27 §:n lisäksi lain 

liitteen I taulukoissa 1 ja 2 sekä liitteessä III. Ympäristöluvassa on 52 §:n mukaan 

annettava tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Näihin kuuluvat muun muassa määräykset toiminnasta häiriö- ja 

poikkeustilanteissa sekä varautumisesta onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja 

seurausten rajoittamiseksi. 
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Mikäli onnettomuudesta aiheutuu päästöjä, joilla on mahdollisuus aiheuttaa 

välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tulee toiminnasta vastaavan 

123 §:n mukaan ilmoittaa tapahtuneesta viipymättä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle tai valtion valvontaviranomaiselle. Lisäksi 

viranomaiselle tulee toimittaa viipymättä asiakirja, joka sisältää 

toimintasuunnitelman ympäristön pilaantumisen rajoittamiseksi ja toimista 

poikkeustilanteessa. Viranomainen tekee kyseisen ilmoituksen perusteella 

päätöksen ja antaa tarpeelliset määräykset, jotta tilanteesta aiheutuva haitta ja vaara 

poistuisivat. Samalla viranomainen antaa määräajan, johon mennessä annetut 

määräykset tulee suorittaa. Viranomaisen on mahdollista antaa myös väliaikaisia 

määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 23 §:n mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia 

ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen ja 21 §:n mukaan aluehallintovirasto toimii valtion 

ympäristölupaviranomaisena siten kuin aluehallintovirastoista annetussa laissa 

(896/2009) ja sen nojalla säädetään. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto puolestaan on 

24 §:n mukaan toimivaltainen viranomainen 216 §:ssä tarkoitetun orgaanisia 

liuottimia sisältäviä tuotteita koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamisen 

valvonnassa yhdessä yleisten valvontaviranomaisten kanssa. 

3.1.2 Jätelaki 646/2011 

Jätelain (646/2011) tarkoituksena on 1 §:n mukaan ehkäistä ympäristölle ja 

terveydelle jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa sekä jätteen määrän 

ja haitallisuuden vähentäminen. Muita lain tavoitteita ovat toimivan jätehuollon 

varmistaminen, luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen ja roskaantumisen 

ehkäiseminen. 

Lain 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan toteutettava 

etusijajärjestystä. Sen mukaan ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen 

määrää ja haitallisuutta. Syntynyt jäte on toimitettava uudelleenkäyttöön tai 
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toissijaisesti kierrätykseen. Neljäntenä etusijajärjestyksessä on jätteen 

hyödyntäminen muulla tavoin, kuten energiantuotannossa. Viimeisellä sijalla on 

jätteen loppukäsittely. 

Jätteen haltijan on 12 § 2 momentin mukaan oltava selvillä muun muassa jätteen 

määrästä ja laadusta sekä muista merkittävistä jätteen ominaisuuksista ja 

ympäristövaikutuksista, jotka vaikuttavat jätehuollon järjestämiseen. Lisäksi 13 §:n 

mukaan jätteen hylkääminen ja hallitsematon käsittely on kielletty. Jäte ei saa 

aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle. Myöskään esimerkiksi jätteen kerääminen 

tai käsittelypaikka ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia 

päästöjä. Jätettä ei saa jättää eikä ainetta päästää ympäristöön 72 §:n 

roskaamiskiellon mukaan siten, että se voisi aiheuttaa esimerkiksi epäsiisteyttä tai 

viihtyisyyden vähentymistä. 

Jätelain (646/2007) 24 §:n mukaisia yleisiä valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 

annetussa laissa (64/1986) tarkoitetut kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset. Ne 

valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 

noudattamista. 

3.1.3 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

390/2005 

Yksi lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

(390/2005) tarkoituksista on 1 §:n mukaan vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden 

valmistuksessa, käytössä, siirrossa, säilytyksessä ja muussa käsittelyssä aiheutuvien 

ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja torjuminen. Samoja tavoitteita löytyy myös 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2012/18/EU vaarallisista aineista 

aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta. 

Toiminnanharjoittajan on 10 §:n mukaan ehkäistävä onnettomuuksia ja rajoitettava 

niistä ympäristölle aiheutuvia seurauksia kaikin tarpeellisin tavoin. Jos 
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tuotantolaitoksessa sattuu vakava onnettomuus, on 98 §:n mukaan 

toiminnanharjoittajan viipymättä tehtävä ilmoitus tapahtumasta asianomaiselle 

valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa on selvitettävä tapahtunutta onnettomuutta 

ja annettava viranomaisen valvontatehtävien kannalta tarpeelliset selvitykset.  

Vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä valmistavat tuotantolaitokset on 14 §:n mukaan 

sijoitettava ja suojattava siten, että onnettomuuksien leviäminen on estettävissä ja 

vaikutukset rajattavissa mahdollisimman pienelle alueelle. Rakennukset ja 

rakenteet on suunniteltava, rakennettava ja varusteltava 15 §:n mukaan niin, että 

onnettomuuksien vaikutuksilta pystytään tarvittaessa suojautumaan tai 

rajoittamaan seurauksia mahdollisimman vähäisiksi. 

Toiminnanharjoittajan on haettava laajalle kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille 

23 §:n mukaan lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Valtioneuvoston 

asetuksella vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015) säädetään tarkemmin lupamenettelystä sekä ilmoitettavista tiedoista ja 

selvityksistä. Lupaan voidaan lain 23 a §:n mukaan liittää turvallisuusvaatimusten 

täyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. 

Laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin tuotantolaitoksissa tulee 28 §:n 

mukaan laatia sisäinen pelastussuunnitelma. Sisäisen pelastussuunnitelman lisäksi 

30 §:n mukaan tuotantolaitoksissa, joissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelystä ja varastoinnista on mahdollista aiheutua suuronnettomuus, on 

toiminnanharjoittajan laadittava toimintaperiaatekäsikirja tai turvallisuusselvitys. 

Näistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella vaarallisen kemikaalien 

käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). 

Lain noudattamista valvoo 115 §:n mukaan pääasiassa Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto. Pelastusviranomaiset valvovat lain noudattamista, kun on kyse 

vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tai 

säilytyksestä, yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vähäistä 

vaaraa aiheuttavien muiden pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan 
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yhteydessä tai niiden luovutuksesta yksityiseen kulutukseen sekä räjähteiden ja 

vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tietyissä tilaisuuksissa. Lisäksi 

poliisilla on muutamia lain valvontaan liittyviä tehtäviä. 

3.1.4 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja 

varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012 

Asetuksessa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

turvallisuusvaatimuksista (856/2012) säädetään vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettujen 

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1 §). 

Tuotantolaitoksen sijoittamisessa huomioitavia asioita ovat 4 §:n mukaan muun 

muassa mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden vaikutukset ympäristöön sekä 

onnettomuuden leviämiseen ja kulkeutumiseen vaikuttavat asiat, kuten viemärit, 

maaperä ja vesistöt. Mahdollisiksi onnettomuustilanteiksi on 5 §:ssä mainittu 

tulipalot, joissa tuotantolaitoksessa olevat tai tulipalotilanteessa syntyvät 

kemikaalit pääsisivät ympäristöön.  

Tuotantolaitoksen alueella laitteistot, rakennukset ja rakenteiden suojaukset tulisi 

21 §:n mukaan sijoittaa alueelle huomioiden asetuksen 5 §:ssä mainittujen 

onnettomuuksien vaikutukset. Kemikaalien sijoittamisessa on puolestaan tehtävä 

22 §:n mukainen yhteensopivuustarkastelu. Siinä tulee tarkastella käsiteltävien ja 

varastoitavien kemikaalien yhteensopivuutta muun muassa sammutusaineiden 

kanssa.  

Kemikaalien varastointipaikat sekä täyttö- ja tyhjennys paikkojen sekä 

prosessitilojen ja muiden käsittelytilojen viemäröinti tulee 57 §:n mukaan 

suunnitella ja toteuttaa siten, ettei kemikaalien saastuttamia sammutusvesiä pääse 

hallitsemattomasti vesistöön, maaperään tai muualle kuin niitä varten 

suunniteltuun viemäriverkkoon.  
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Tulipalon torjuntaan käytetyn sammutusjäteveden talteenotosta tulee 77 §:n 

mukaan huolehtia siten, ettei se aiheuta maaperän tai vesistöjen pilaantumista eikä 

vahinkoa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Toiminnanharjoittajan on 

huolehdittava sammutusjäteveden talteenottojärjestelmästä, jos veden mukana voi 

päästä kemikaaleja maaperään, vesistöön, viemäriin tai jätevedenpuhdistamolle 

haittaa aiheuttavia määriä. Kyseisen järjestelmän tulee pystyä ottamaan talteen 

suurimman tuotantotilan, säiliön tai vallitilan tulipalon sammuttamiseen tarvittava 

vesimäärä. Talteenottojärjestelmän ei tarvitse olla kiinteä, vaan se voi olla jokin 

helposti käyttöönotettava siirrettävä rakenne, laite tai laitteisto tai näiden 

yhdistelmä. Vaihtoehtoinen menetelmä on korvata talteenottojärjestelmä 

järjestelmällä, joka pystyy luotettavasti erottelemaan haitalliset aineet vastaavasta 

sammutusjätevesimäärästä. Tuotantolaitoksilla on oltava valmiina suunnitelmat ja 

tarvittaessa laitteistot ja menetelmät saastuneen sammutusjäteveden 

käsittelemiseksi. 

3.1.5 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 

valvonnasta 685/2015 

Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 

on annettu lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

(390/2005) nojalla. Asetuksessa säädetään muun muassa lupa- ja 

ilmoitusmenettelyistä, jotka koskevat vaarallisten kemikaalien käsittelyä, 

varastointia ja säilytystä. 

Laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle toiminnalle on lain 

vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 23 §:n 

mukaan haettava lupaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Lupahakemuksessa 

tulee kuvata toiminnan yleistietojen lisäksi vaarat ja riskit sekä annettava muut 

asetuksen liitteessä II vaaditut selvitykset. Näihin kuuluu esimerkiksi yhteenveto 

vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista sekä niiden vaikutuksista 

tuotantolaitoksella ja sen ulkopuolella. Lisäksi hakemuksen yhteyteen tulee liittää 
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13 §:n mukaan toimintaperiaatekäsikirja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tekee 

hakemuksen perusteella päätöksen, jossa annetaan toiminnalle lupaehdot. 

Velvollisuuksista laatia toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys säädetään 

asetuksen 6 ja 7 §:ssä. Toimintaperiaateasiakirjassa tulee huomioida 

suuronnettomuus- ja onnettomuusvaarat. Asetuksen liitteessä III säädetään lisää 

toimintaperiaateasiakirjalle säädetyistä vaatimuksista. Turvallisuusselvityksessä 

tulee 14 §:n mukaan antaa muun muassa selvitys tuotantolaitoksessa tunnistetuista 

suuronnettomuuksien vaaroista ja niiden ehkäisemiseksi tehdyistä toimista sekä 

toimista ympäristölle aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi. Lisää 

turvallisuusselvityksen sisällöstä säädetään asetuksen liitteessä IV. 

Asetuksen 17 §:ssä ja liitteessä V säädetään tarkemmin myös sisäisen 

pelastussuunnitelman sisällöstä ja tavoitteista. Näitä ovat esimerkiksi toimet, joilla 

pyritään torjumaan ennalta onnettomuuksien vaikutuksia ja rajoittamaan 

seurauksia sekä toimet, joilla huolehditaan onnettomuuden jälkitoimenpiteistä, 

kuten jälkien korjaamisesta ja ympäristön puhdistamisesta. Tukes onkin laatinut 

sisäisen pelastussuunnitelman ohjeen (Tukes 2015). Asetuksessa säädetään myös 

ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisesta (20 §). Sen laatimisesta säädetään 

kuitenkin tarkemmin pelastuslaissa (379/2011). 

Lain 52 §:n mukaan räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin, lukuun ottamatta 

kaupan varastointia, yhteydessä tapahtuvan vaarallisten kemikaalien teollisen 

käsittelyn ja varastoinnin valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 

toiminnan laajuudesta riippumatta. Jos teollista käsittelyä tai varastointia 

harjoittavassa tuotantolaitoksessa tapahtuvasta onnettomuudesta on seurauksena 

muun muassa muu kuin vähäinen ympäristövahinko on toiminnanharjoittajan 53 

§:n mukaan ilmoitettava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle. 
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3.1.6 Pelastuslaki 379/2011 

Lain tavoitteena on 1 §:n mukaan turvallisuuden parantaminen ja onnettomuuksien 

vähentäminen. Muita tavoitteita ovat muun muassa onnettomuuden seurauksien 

tehokas rajoittaminen ja ihmisten pelastaminen.  

Toiminnanharjoittajan on 14 §:n mukaan osaltaan varauduttava ympäristön 

suojaamiseen vaaratilanteissa. Yksi näistä on ulkoinen pelastussuunnitelma, josta 

säädetään 15 §:ssä. Se laaditaan toiminnanharjoittajan ja pelastuslaitoksen 

yhteistyönä erityistä vaaraa aiheuttaville kohteille, joista säädetään lain 48 §:ssä 

sekä valtioneuvoston antaman asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 1 §:n 

kohteille. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi isot teollisuus-, tuotanto- ja 

varastorakennukset sekä ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 1 §:n mukaiset 

ympäristöluvanvaraiset eläinsuojat.  Sisäministeriö on antanut asetuksen erityistä 

vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015), jonka 

3 §:n mukaan pelastussuunnitelman tavoitteena on rajata ja hallita 

onnettomuuksien seurauksia niiden minimoimiseksi ja ympäristölle aiheutuvan 

vahingon rajoittamiseksi. Lisäksi on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 

ympäristön suojaamiseksi suuronnettomuuden seurauksilta ja varauduttava 

ympäristön kunnostamiseen, ennallistamiseen ja puhdistamiseen 

suuronnettomuuden jälkeen. Sisäministeriö on myös laatinut ohjeen ja 

suunnitelmapohjan, Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen (2016), antamaan 

pohjan ulkoisen pelastussuunnitelman laadintaan, parantamaan niiden laatua sekä 

yhdenmukaistamaan sisältöä ja ulkoasua. 

Pelastuslaitoksen tulee valvoa 78 §:n mukaan lain 2 luvun yleisiä velvollisuuksia ja 

3 luvun toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan 

velvollisuuksia. Valvontatehtävät ovat käytännössä palotarkastuksia ja muita 

valvontatehtävän edellyttäviä toimintoja.  



19 
 

3.1.7 Standardi SFS 3350:2016 Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja 

siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat 

Standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varastoon, jossa 

varastoitavien palavien nesteiden yhteismäärä on 500 m3 tai enemmän sekä siellä 

oleviin säiliö-, astia- ja konttivarastoihin sekä käsittelypaikkoihin. Standardin 

kappaleessa 20 on keskitytty sammutusjätevesien talteenottoon ja viemäröintiin. 

Mahdollisten tulipalojen sammutusjätevesien keräämiseen on standardin mukaan 

valmistauduttava siten, ettei sammutusjätevesistä voi aiheutua maaperän tai 

vesistön pilaantumista eikä haittaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Palavien 

nestemäisten kemikaalien varastolla pitää olla suunnitelmat ja tarvittaessa 

laitteistot tai menetelmät sammutusjätevesien käsittelemiseksi turvallisesti siten, 

ettei sammutusjätevesi pääse aiheuttamaan lisävaaraa. Yleiseen viemäriin ja 

suoraan vesistöön johtavat kaivot on oltava suljettavissa luotettavalla tavalla. 

Sammutusjätevesien johtamiseksi hallitusti pois keräilyalueelta on standardissa 

mainittu olevan useampia tapoja: suljetut viemärit, kanavat, kaadot ja keräilyojat. 

Niiden tulee johtaa sammutusjätevedet pois laitteistoilta kohti keräilyjärjestelmää, 

kuten keräilyallas, vallitilat tai laajennettu viemäri, jossa sammutusjätevedet 

voidaan käsitellä. Keräilyjärjestelmän on oltava tyhjillään, jotta onnettomuuden 

sattuessa sinne mahtuu suurimman paloskenaarion sammutusjätevedet. 

Keräilyjärjestelmän kokoon vaikuttaa vaadittu jätevedenkäsittelyn ja 

sammutusveden kierrätyksen kapasiteetti. Lisäksi on huomioitava mahdolliset 

rankkasateet, tulvat ja muut poikkeukselliset tilanteet. 

Sammutusjätevesien keräämiseen käytettävät kanavat tulee standardin mukaan 

sijoittaa laitealueiden ja kemikaalien ylivuotoalueiden reunoille ja suljettavat 

viemärit mahdollisimman matalalle ja kauas säiliöistä sekä prosessilaitteista. Myös 

nämä tulee mitoittaa siten, että ne pystyvät johtamaan suurimman arvioidun 

sammutusjätevesimäärän pois alueelta. Mikäli käytössä on keräilyojia, niiden on 

johdettava erotuskaivolla varustettuun viemäriin, jotta sammutusjätevedet ja 
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kemikaalit saadaan erotettua toisistaan. Lisäksi ojien ja kaivojen sulkuventtiilit on 

pidettävä normaalisti kiinni ja ojien toimivuus tarkastettava myös talvioloissa. 

Standardin liitteessä A viitataan ympäristönsuojelulakiin (527/2014) ja ohjeistetaan 

toiminnanharjoittajaa laatimaan tarkkailusuunnitelma toiminnasta aiheutuvista 

ympäristövaikutuksista poikkeustilanteita varten. Onnettomuustilanteesta tulee 

standardin liitteen A.2 mukaan ilmoittaa välittömästi pelastusviranomaiselle, 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja valvovalle kemikaaliviranomaiselle. 

Heidän tulee antaa toiminnanharjoittajalle ohjeita, päättää mahdollisesta 

näytteenotosta ja muista toimenpiteistä. Analyysitulosten perusteella tehdään 

mahdollisesti suunnitelmat sammutusjätevesien ja pilaantuneen maaperän 

jatkokäsittelystä.  

3.1.8 Standardi SFS 3357:2014 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja 

palontorjuntakalusto 

Standardia palvien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalustosta 

sovelletaan palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntajärjestelmiin, 

kun palavan nesteen määrä varastossa on 500 m3 tai enemmän, nestemäisen 

palavan kaasun määrä on 10 m3 tai enemmän. Standardia sovelletaan myös satama-

alueisiin ja -laitureihin, joka liittyvät varaston toimintaan. Standardissa käsitellään 

standardin SFS 3350 mukaista sammutus- ja palontorjuntakalustoa. 

Standardin mukaan sammutusjätevedelle on oltava talteenottojärjestelmä, jos 

sammutusjätevesien mukana on mahdollista levitä maastoon tai vesistöön 

terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita. Sammutusjätevedet voivat olla 

haitallisia myös jätevedenpuhdistamoille. Tulipalojen sammutuksessa käytettyä 

sammutusjätevettä voi syntyä huomattavia määriä ja se saattaa sisältää esimerkiksi 

polttoaineita, hajoamistuotteita ja vaahtoliuosta. Ne onkin standardin mukaan 

analysoitava ja käsiteltävä ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti. 

Joissain tapauksissa sammutusjätevettä voidaan palauttaa takaisin käytettäväksi 

sammutuksessa. 
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Myös standardin mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava varastosta 

mahdollisesti turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma. Näiden 

perusteella pelastusviranomainen laatii ulkoisen pelastussuunnitelman. Varastolla 

on oltava myös sammutussuunnitelma, jossa huomioidaan vaara- ja 

seurausanalyysien tulokset. Suunnitelmassa on mainittava aineet, jotka voivat 

aiheuttaa vaaraa terveydelle ja ympäristölle päästessään ilmaan, maahan, vesistöön 

tai viemärijärjestelmään.  Suunnitelmaan on lisäksi liitettävä tiedot 

sammutusjäteveden talteenottojärjestelmästä ja varautumisesta jälkivahinkojen 

torjuntaan. 

3.1.9 Sammutusjätevedet ja ympäristö VTT 

Paloposki ym. (2005) julkaisivat loppuraportin Valtion teknillisen 

tutkimuskeskuksen ja Pelastusopiston yhteisestä tutkimushankkeesta 

”Sammutusjätevedet ja ympäristö”. Hankkeessa kartoitettiin, arvioitiin ja pyrittiin 

pienentämään sammutusjätevesistä mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja 

teollisuustulipalojen yhteydessä (Paloposki ym. 2005). 

Paloposki ym. (2005) loivat muun muassa kysymyslistan, jonka avulla 

teollisuuslaitokset pystyvät suunnittelemaan varautumistaan sammutusjätevesiin 

tai tarkistamaan olemassa olevia suunnitelmiaan. Kysymyslista koostuu 

kahdestakymmenestä kysymyksestä, jotka käsittelevät kohteessa olevia 

kemikaaleja, niiden ominaisuuksia ja vaikutuksia ympäristölle sekä teknistä 

varautumista sammutusjätevesien keräilyyn, varastointiin ja käsittelyyn. Lisäksi he 

esittävät tapoja arvioida palamisreaktiossa muodostuvien yhdisteiden ja 

sammutusjätevesien määrää. Palamisessa muodostuvien yhdisteiden määrään 

vaikuttavat palossa tuhoutuvan materiaalin määrä sekä tarkasteltavana olevien 

yhdisteiden ominaispäästökertoimet. Sammutusjätevesien määräksi arvioidaan 

noin puolet sammutukseen käytetystä vesimäärästä (Paloposki ym. 2005). 
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3.1.10 Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi 

Suomen Kuntaliiton johdolla laadittu Opas sammutusvesisuunnitelman 

laatimiseksi (Haiko ym. 2011) perustuu pelastuslaissa (379/2011) pelastuslaitoksille 

säädettyyn velvollisuuteen laatia sammutusvesisuunnitelma. Vaikka opas 

keskittyy sammutusveden järjestämiseen onnettomuuspaikalla, käsitellään siinä 

myös sammutusjätevesien riskejä ja ympäristövaikutuksia. Oppaan tavoitteena on 

selkeyttää ja yhdenmukaistaa sammutusvesisuunnitelmia ja niiden laatimista. 

Oppaan mukaan palopaikalla on kiinnitettävä huomiota mahdollisimman nopeasti 

sammutusjätevesien johtamiseen ja keräämiseen, mikäli niistä on mahdollista 

aiheutua vahinkoa ympäristölle. Erityisesti pohjavesialueilla sijaitsevien 

kemikaaleja käsittelevien laitoksien tulisi varautua ohjaamaan tai keräämään 

mahdolliset sammutusjätevedet turva- ja keräilyaltailla. Näiden tulee pidättää 

sammutusjätevesiin sekoittuneita kemikaaleja riittävän kauan ja mitoituksessa on 

huomioitava sammutuksessa käytettävän veden määrä.  

Hulevesi- ja jätevesiviemäreiden tulee olla oppaan mukaan helposti suljettavissa tai 

tukittavissa. Rakennukset, joissa on sammutuslaitteistot, tulee tarvittaessa varustaa 

sammutusjätevedelle riittävä kokooma-allas, johon sammutusvesi voidaan kerätä 

talteen. Sammutusjätevesien patoamiseen ja väliaikaisten keräilyaltaiden 

tekemiseksi voidaan ohjeen mukaan käyttää konekalustoa.  

Sammutusjätevesilammikot voidaan imeyttää tai imeä imuautolla ja kuljettaa siten 

jatkokäsittelyyn asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti. 

Oppaassa pidetään tärkeänä tiedottaa tulipalosta viipymättä alueen vesihuollolle ja 

ympäristöviranomaisille varsinkin, jos siihen liittyy terveydelle tai ympäristölle 

vaarallisia kemikaaleja. Lisäksi jätevedenpuhdistamolle ja vesihuoltolaitokselle on 

ilmoitettava viemäriverkostoon päässeistä sammutusvesimääristä. Alueelliseen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on oltava ohjeen mukaan yhteydessä, 

jos maaperään pääsee paljon sammutusjätevettä. 
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3.2 Tapauskartoitus 

3.2.1 Sammutusjätevesien vaikutukset maaperään 

Tutkituissa tapauksissa maaperänäytteitä oli otettu palokohteista sekä 

sammutusjätevesien kulkureiteiltä. Niistä oli tutkittu 15 parametrin arvoja (Kuva 

1). Metalleja ja öljyhiilivetyjä oli mitattu 83 %:ssa niistä tulipaloissa, joissa oli 

tutkittu sammutusjätevesien vaikutuksia maaperään. Seuraavaksi eniten eli 67 

%:ssa tulipaloja, joissa sammutusjätevesien vaikutuksia maaperään oli tutkittu, oli 

mitattu kuiva-ainepitoisuutta sekä PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksia. 

Yksittäisissä tapauksissa oli analysoitu muun muassa fluoridi-, kloridi- ja 

sulfaattipitoisuuksia sekä orgaanisen hiilen ja liuenneen orgaanisen hiilen 

kokonaismäärää. 
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Kuva 1. Sammutusjätevesille altistuneista maaperänäytteistä analysoidut 

parametrit sekä niiden osuus (%) tapauksista (N = 6), joissa oli tutkittu 

sammutusjätevesien vaikutuksia maaperään.  

Maaperänäytteiden analyysituloksia oli asiakirjoissa verrattu valtioneuvoston 

asetukseen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

(214/2007). Asetuksen liitteessä on määrätty maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arviointiin käytettävistä kynnysarvoista sekä alemmista ja 

ylemmistä ohjearvoista. Maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta on 

arvioitava 3 §:n mukaan, jos yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus ylittää asetuksen 

liitteessä säädetyn kynnysarvon. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena 4 §:n 
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mukaan, jos teollisuus-, varasto- tai liikennealueella tai vastaavalla alueella 

yhdenkin aineen pitoisuus ylittää asetuksen liitteessä säädetyn ylemmän ohjearvon. 

Muilla alueilla maaperää pidetään pilaantuneena yhdenkin aineen pitoisuuden 

ylittäessä asetuksen liitteessä säädetyn alemman ohjearvon (PIMA-asetus 

214/2007).  

Sammutusjätevesien havaittiin aiheuttaneen maaperässä PIMA-asetuksen 

(214/2007) raja-arvojen ylityksiä viiden aineen pitoisuuksissa (Kuva 2). Niistä 

tapauksista, joissa oli tutkittu sammutusjätevesien vaikutuksia maaperään, 

suurimmassa osassa havaittiin metallipitoisuuksien ylittäneen säädetyn 

kynnysarvon, alemman tai ylemmän ohjearvon. Öljyhiilivetypitoisuuksien 

havaittiin puolessa ja PAH-, PCB- ja PCDD/F-yhdisteiden joissain tapauksissa 

ylittäneen raja-arvoja. Muiden aineiden osalta ei ollut mitattu raja-arvoja ylittäneitä 

pitoisuuksia. 

 

Kuva 2. Aineet, joiden pitoisuuksien oli havaittu kohonneen sammutusjätevesille 

altistuneissa maaperänäytteissä sekä niiden osuus (%) tapauksista (N = 6), joissa oli 

tutkittu sammutusjätevesien vaikutuksia maaperään. 

Metallit, joiden pitoisuudet ylittivät PIMA-asetuksen (214/2007) raja-arvot, 

vaihtelivat tapauskohtaisesti. Pintakäsittelylaitoksen maaperässä oli havaittu 
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sinkin, kuparin ja kromin ylemmät ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia. 

Kierrätyskeskuksen sammutusjätevesien seurauksena kadmium, nikkeli, antimoni 

ja kupari ylittyivät niille asetetut raja-arvot. Teollisuushallin palon 

sammutusjätevesien seurauksena maaperän arseeni- ja sinkkipitoisuudet ylittivät 

kynnysarvot. Rengasliikkeen lähiojan maaperässä sinkin oli mitattu ylittäneen 

ylempi ja antimonin alempi ohjearvo. 

Öljyhiilivetyjä oli mitattu maaperästä pintakäsittelylaitoksen, rengasliikkeen ja 

muuntajapalon sammutusjätevesien kulkureiteiltä yli alemman ja ylemmän 

ohjearvon olevia pitoisuuksia keskitisleitä (>C10-C20) ja raskaita öljyhiilivetyjä (>C21-

C40). PCB-yhdisteet alemman ohjearvon kierrätyskeskuksen, PAH-yhdisteet 

ylittivät kynnysarvon rengasliikkeen ja PCDD/F-yhdisteet kynnysarvon 

kierrätyskeskuksen sammutusjätevesien seurauksena. Tulipaloista, joissa oli 

tutkittu sammutusjätevesien vaikutuksia maaperään, jopa 83 %:ssa oli mitattu 

jonkin aineen pitoisuuden ylittävän sille säädetyn raja-arvon. 

3.2.2 Sammutusjätevesien vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Sammutusjätevesien vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin oli tutkittu tapauksissa muun 

muassa ottamalla vesinäytteitä pohjavesiputkista ja kaivoista sekä joista ja 

merivedestä. Näytteitä oli otettu heti palon aikana, seuraavana päivänä, muutaman 

päivän kuluttua sekä noin viikko palon jälkeen. Näin seurattiin veden laadussa 

tapahtuvia muutoksia. Vesinäytteistä oli analysoitu yhteensä 25 parametrin arvoja 

(Kuva 3).  

 

 



27 
 

 

Kuva 3. Pinta- ja pohjavesinäytteistä analysoidut ja analysoitavat parametrit sekä 

niiden osuus (%) tapauksista (N = 14), joissa oli tutkittu tai suunniteltu tutkittaviksi 

sammutusjätevesien vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. 

Suurimmasta osasta vesinäytteitä oli analysoitu pH, metallien pitoisuuksia ja 

sähkönjohtavuutta. Seuraavaksi eniten oli analysoitu kiintoainepitoisuutta ja PAH-

yhdisteiden sekä öljyhiilivetyjen, kokonaisfosforin ja -typen pitoisuuksia. 

Yksittäisissä tapauksissa oli analysoitu muun muassa rikkiä, ftalaattia ja biologista 

hapen kulutusta. 
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Vesinäytteiden analyysituloksia oli verrattu sosiaali- ja terveysministeriön 

asetukseen talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000), 

valtioneuvoston asetukseen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

(1308/2015), valtioneuvoston asetukseen vesien hoidon järjestämisestä (341/2009), 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2006/44/EY) suojelua ja 

parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi 

sekä ympäristöluvissa määrättyihin raja-arvoihin ja velvoitetarkkailuiden tuloksiin. 

Sammutusjätevesien vaikutuksia pinta- ja pohjavesien laatuun oli havaittu 70 %:ssa 

tapauksista, joissa oli tutkittu niiden vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Kohonneita 

pitoisuuksia tai muutoksia vesien ominaisuuksissa oli havaittu kymmenellä 

aineella ja ominaisuudella (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Parametrit, joissa havaittiin muutoksia vesinäytteissä sekä niiden osuus (%) 

tapauksista (N = 10), joissa oli tutkittu sammutusjätevesien vaikutuksia pinta- ja 

pohjavesiin. 
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Ylivoimaisesti eniten sammutusjätevedet olivat aiheuttaneet kohonneita metallien 

pitoisuuksia tapauksissa, joissa oli tutkittu sammutusjätevesien vaikutuksia pinta- 

ja pohjavesiin. Korkeita metallipitoisuuksia löytyi esimerkiksi titaanitehtaan 

sammutusvesipäästön johdosta tehtaan edustan merivedestä sekä 

siirtokuormausalueen hulevesikaivosta. Titaanitehtaan edustan merivedessä 

kohonneita pitoisuuksia oli titaanilla, kuparilla ja kromilla. Siirtokuormausalueen 

hulevesikaivossa ympäristölaatunormit ylittyivät kadmiumilla, lyijyllä ja nikkelillä. 

Seuraavaksi eniten sammutusjätevesillä oli ollut vaikutuksia sähkönjohtavuuteen 

ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksiin. PAH-yhdisteiden kohonneita pitoisuuksia oli 

havaittu esimerkiksi siirtokuormausaseman ja polttomurskauskentän 

sammutusjätevesien vaikutuksien selvittämiseksi otetuista vesinäytteistä. 

Kohonneita sähkönjohtavuuksia oli mitattu siirtokuormausaseman sekä 

jätteidenkäsittelylaitoksen palon jälkeen pintavesissä. Yksittäisissä tapauksissa 

vesinäytteissä oli havaittu esimerkiksi noussutta kemiallista hapen kulutusta ja 

laskenutta happipitoisuutta sekä kohonneita ftalaatin ja VOC-yhdisteiden 

pitoisuuksia. Vähäinen happipitoisuus oli johtanut jätteidenkäsittelylaitoksen 

läheisessä joessa kymmeniin kalakuolemiin. 

3.2.3 Jälkitoimenpiteet 

Tulipalojen yhteydessä sammutusjätevesiä oli päätynyt ympäristöön 92 %:ssa 

tapauksia. Tapauksissa oli tehty maaperänäytteiden analyysitulosten perusteella 

riskinarvioinnit, joiden perusteella oli päätetty jälkitoimenpiteistä. 

Sammutusjätevedet olivat aiheuttaneet jälkitoimenpiteitä maaperässä osassa 

tulipaloja (Kuva 5). Tapauksissa maaperän jälkitoimenpiteet tarkoittivat maaperän 

kunnostamista. Kunnostusmenetelmänä oli käytetty massanvaihtoa.  
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Kuva 5. Sammutusjätevesien aiheuttamien jälkitoimenpiteiden osuudet (%) 

maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin tapauksista (N = 12). 

Useimmissa tapauksissa aineiden kohonneet pitoisuudet pinta- tai pohjavesissä 

olivat laskeneet muutaman päivän sisällä sammutusjätevesien pääsystä 

ympäristöön. Jälkitoimenpiteisiin oli kuitenkin turvauduttu joka neljännessä 

tapauksessa, jossa sammutusjätevesillä oli ollut vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. 

Jälkitoimenpiteet sisälsivät pohjavesien laadun jälkitarkkailua ja pintavesien 

kohdalla kastelu-, talous- ja uimavesikiellon. Esimerkiksi pintakäsittelytehtaan 

ympäristössä suoritettiin vuonna 2009 tapahtuneen palon seurauksena 2009–2011 

pohjaveden seurantaa kolme kertaa ja 2012–2016 kerran vuodessa. Tämän jälkeen 

arvioitiin, etteivät haitta-aineet merkittävästi liukene pohjaveteen tai kulkeudu 

pintakäsittelylaitoksen läheisyydestä muualle ympäristöön ja seuranta lopetettiin. 

Jätteidenkäsittelylaitoksen palon jälkeen läheisessä järvessä oli havaittu 

kalakuolemia. Kalakuolemien ja järviveden laadun muutoksien syiden 

selvittämisen ajaksi kehotettiin välttämään järviveden käyttöä kastelu-, talous- ja 

uimavetenä. Tiedot sammutusjätevesien aiheuttamista jälkitoimenpiteistä puuttui 

osasta tapauksia. Näistä yhdessä oli mitattu maaperässä kynnysarvon ylittäviä 

metallipitoisuuksia ja toisessa kohonneita PAH-yhdisteiden pitoisuuksia 

maanpinnalle jääneestä sammutusjätevesilätäköstä. 
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3.3 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimukseen saatiin 97 vastausta. Vastauksista 28 % saatiin 

toiminnanharjoittajilta, 26 % aluehallintovirastoista, 22 % ELY-keskuksista, 13 % 

kunnilta ja 11 % Tukes:sta. Vastausprosentiksi, ilman ELY-keskusten laitosvalvojia, 

tuli 25 % (Taulukko 2). ELY-keskusten laitosvalvojia ei huomioitu 

vastausprosentissa, sillä ei tiedetä, kuinka monta heistä kysely tavoitti 

valvontapäälliköiden kautta. Aluehallintovirastojen ja ELY-keskuksien 

viranomaisten tehtävät sekä toiminnanharjoittajien toimialat kohdistuivat 

suurimmaksi osaksi jätehuoltoon, teollisuuteen ja energiantuotantoon. Muutamat 

aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten viranomaiset käsittelivät myös eläinsuojien 

ja turvetuotannon ympäristölupia tai vastasivat niiden valvonnasta. Kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaisista 15 %:lle kuului paljon, 39 %:lle kohtalaisesti ja 

38 %:lle vähän laitosten lupa- ja valvontatehtäviä. Toiminnanharjoittajien 

ominaisuudessa kyselyyn oli vastannut esimerkiksi ympäristö-, tuotanto- ja 

turvallisuuspäälliköitä sekä toimitusjohtajia. 
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Taulukko 2. Kyselytutkimuksen vastaanottajien ja vastaajien määrät sekä 

vastausprosentit. 

 
Kyselyn 

vastaanottajat (kpl) 
Vastaajat (kpl) Vastausprosentti (%) 

Aluehallintovirasto 145 25 17 

Elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus 
- 21 - 

Kunta 45 13 29 

Toiminnanharjoittaja 98 27 28 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto 
17 11 65 

Yhteensä 305 76 25 

 

3.3.1 Sammutusjätevesien hallinnan osaaminen sekä lainsäädännön ja ohjeistuksen 

tunteminen 

Vastaajaryhmien lainsäädännön ja ohjeistuksien tietämyksen eroja selvitettiin 

pääkomponenttianalyysillä, johon sisällytettiin kysymykset sammutusjätevesien 

käsittelyyn liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemuksesta (yhteensä 10 

kohtaa kysymyksistä 10 ja 11, Liite 2). Pääkomponenttianalyysi tuotti kaksi uutta 

muuttujaa, joiden yhteinen selitysaste oli 78 %. Uusien muuttujien välistä 

korrelaatiota vähennettiin Varimax-rotatoinnilla. Ohjeistuksen kysymys koskien 

VTT:n Sammutusjätevedet ja ympäristö -ohjeistuksen tuntemusta asettui 

molempiin muuttujiin samalla painolla, joten se jätettiin pois analyysistä. 

Yhdeksällä kysymyksellä tehty pääkomponenttianalyysi tuotti jälleen kaksi uutta 

muuttujaa, joiden yhteinen selitysaste oli 80 % vaihtelusta. Uusille muuttujille 
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tehtiin Varimax-rotaatio ja ne nimettiin eri kysymysten painotusten perusteella 

(Taulukko 3) seuraavasti: 

Muuttuja 1: Osaaminen vaarallisten aineiden käsittelyn lainsäädännössä ja palaviin 

nesteisiin liittyvissä standardeissa sekä pelastuslaissa (379/2011). 

Muuttuja 2: Osaaminen ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja jätelaissa (646/2011) 

sekä Suomen Kuntaliiton ohjeistuksessa sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi. 

Taulukko 3. Sammutusjätevesiin liittyvien säädösten ja ohjeistojen tuntemusta 

mittaavien kysymysten painottuminen pääkomponenttianalyysillä muodostetuissa 

muuttujissa ennen ja jälkeen Varimax-rotaation. 

 Alkuperäinen Varimax-rotatoitu 

 Muuttuja 1 Muuttuja 2 Muuttuja 1 Muuttuja 2 

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 0,292 0,894 0,015 0,940 

Jätelaki 646/2011 0,336 0,894 0,057 0,953 

Laki vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
390/2005 

0,953 -0,114 0,945 0,173 

Asetus vaarallisten kemikaalien 
teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista 856/2012 

0,936 -0,166 0,943 0,118 

Asetus vaarallisten kemikaalien 
käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 
685/2015 

0,922 -0,170 0,931 0,110 

Pelastuslaki 379/2011 0,864 0,038 0,814 0,292 

Standardi SFS3350 0,878 -0,181 0,892 0,087 

Standardi SFS3357 0,870 -0,255 0,906 0,014 

Suomen kuntaliiton opas 
sammutusvesisuunnitelman laatimiseen 

0,432 0,479 0,271 0,586 
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Varimax-rotatioitujen muuttujien pistearvot tallennettiin ja niiden avulla testattiin 

vastaajaryhmien välisiä eroja varianssianalyysillä (ANOVA), sillä parametrisen 

testinoletukset täyttyivät. Molemmissa muuttujissa havaittiin merkitsevä ero 

vastaajaryhmien välillä (muuttuja 1: F = 23,25, df = 4, p < 0,001 ja muuttuja 2: F = 

4,03, df = 4, p = 0,005). 

Parittaiset vertailut tehtiin Tukeyn HSD -testillä. Muuttujan 1, osaaminen 

vaarallisten aineiden käsittelyn lainsäädännössä ja palaviin nesteisiin liittyvissä 

standardeissa sekä pelastuslaissa (379/2011), osalta Tukes:n viranomaisten 

osaaminen eroaa tilastollisesti merkitsevästi muista vastaajaryhmistä ja on niitä 

parempi (Taulukko 4, Kuva 6 ja 7). Toiminnanharjoittajien tietämys eroaa myös 

tilastollisesti merkitsevästi muista vastaajaryhmistä. Heidän tietämyksensä on 

parempi kuin aluehallintoviraston lupaviranomaisilla, ELY-keskusten 

laitosvalvojilla ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla, mutta heikompi kuin 

Tukes:lla. Aluehallintoviraston lupaviranomaisilla, ELY-keskusten laitosvalvojien 

ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää 

eroa. 

Taulukko 4. Organisaatioiden välisten erojen tilastollinen merkitsevyys 

muuttujassa 1 (Tukey HSD, α = 0,05). Tilastollisesti merkitsevät erot lihavoitu. 

 
Aluehallin-

tovirasto 

ELY-keskus Kunta Toiminnan-

harjoittaja 

Tukes 

Aluehallintovirasto -     

ELY-keskus 1,000 -    

Kunta 0,996 0,999 -   

Toiminnanharjoittaja < 0,001* < 0,001* 0,001* -  

Tukes < 0,001* < 0,001* < 0,001* 0,001* - 

* Parit, joissa vasemmanpuoleisen sarakkeen vastaajaryhmän osaaminen parempi. 
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Muuttujassa 2, osaaminen ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja jätelaissa 

(646/2011) sekä Suomen Kuntaliiton ohjeistuksessa sammutusvesisuunnitelman 

laatimiseksi, Tukes:n osaaminen eroaa tilastollisesti merkitsevästi muista 

vastaajaryhmistä (ero kuntiin melkein merkitsevä) ja on niitä heikompi (Taulukko 

5, Kuva 6 ja 7). Toiminnanharjoittajien osaaminen on vastausten perusteella Tukes:n 

viranomaisten osaamista parempi. Aluehallintoviraston lupaviranomaisten, ELY-

keskusten laitosvalvojien, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja 

toiminnanharjoittajien osaamisessa ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Taulukko 5. Organisaatioiden välisten erojen tilastollinen merkitsevyys 

muuttujassa 2 (Tukey HSD, α = 0,05). Tilastollisesti merkitsevät erot lihavoitu. 

 Aluehallin-

tovirasto 

ELY-keskus Kunta Toiminnan-

harjoittaja 

Tukes 

Aluehallintovirasto -     

ELY-keskus 0,995 -    

Kunta 0,890 0,982 -   

Toiminnanharjoittaja 0,990 1,000 0,979 -  

Tukes 0,002* 0,008* 0,057* 0,005* - 

* Parit, joissa vasemmanpuoleisen sarakkeen vastaajaryhmän osaaminen heikompi. 

Vastaajaryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi pääkomponenttianalyysistä 

poistetussa muuttujassa (VTT:n Sammutusjätevedet ja ympäristö) (Kruskal-Wallis: 

p = 0,047). Tukes:n viranomaiset tunsivat VTT:n ohjeistuksen parhaiten (Mann-

Whitney U-testi, Taulukko 6, Kuva 7). Heidän osaamisensa erosi tilastollisesti 

merkitsevästi aluehallintoviraston lupaviranomaisista sekä kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaisista ja ero oli melkein tilastollisesti merkitsevä ELY-

keskusten laitosvalvojiin sekä toiminnanharjoittajiin. Muut vastaajaryhmät eivät 

eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. 
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Taulukko 6. Muuttujalle VTT:n Sammutusjätevedet ja ympäristö Mann-Whitneyn 

U-testillä tehtyjen parittaisten vertailujen p-arvot (α = 0,05). Tilastollisesti 

merkitsevät erot lihavoitu. 

 Aluehallin-

tovirasto 

ELY-keskus Kunta Toiminnan-

harjoittaja 

Tukes 

Aluehallintovirasto -     

ELY-keskus 0,523 -    

Kunta 0,562 0,220 -   

Toiminnanharjoittaja 0,290 0,679 0,098 -  

Tukes 0,020* 0,064* 0,009* 0,076* - 

* Parit, joissa vasemmanpuoleisen sarakkeen vastaajaryhmän osaaminen parempi. 

Sammutusjätevesiä koskevat säännökset oli tunnettu kyselytutkimuksessa 

vastaajien keskuudessa keskimäärin paremmin kuin välttävästi, mutta huonommin 

kuin kohtalaisesti. Parhaiten vastaajien hallussa olivat ympäristösuojelulain 

(527/2014) ja jätelain (646/2011) säännökset. Suurin osa vastaajista tunsivat ne 

hyvin tai kohtalaisesti (Kuva 6). Vaarallisten kemikaalien käsittelyä koskevan 

lainsäädännön ja pelastuslain (378/2011) kohdalla vastaajista suurin osa vastasi 

tuntevansa säännökset huonosti tai välttävästi. 

Sammutusjätevesiä koskeva ohjeistus oli tunnettu kaikkien vastaajien keskuudessa 

keskimäärin välttävästi. Parhaiten vastaajien hallussa olivat standardit SFS 

3350:2016 ja SFS 3357:2014 (Kuva 7). Suurin osa vastaajista tunsi ne huonosti tai 

välttävästi, mutta osa myös erinomaisesti. Suomen Kuntaliiton oppaan 

sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi (2011) ja VTT:n sammutusjätevedet ja 

ympäristö (2005) kohdalla suurin osa vastaajista tunsi ne huonosti, eikä kukaan 

erinomaisesti. 
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Kuva 6. Vastaajien kokemus tietämyksestään sammutusjätevesiä koskevasta 

lainsäädännöstä osuuksina (%) viranomaisista ja toiminnanharjoittajista sekä 

kaikista kyselytutkimuksen vastaajista (N = 97). a) ympäristönsuojelulaki 

(527/2014), b) jätelaki (646/2011), c) laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), d) asetus vaarallisten kemikaalien teollisen 

käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012), e) asetuksen 

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) ja f) 

pelastuslaki (379/2011). A= aluehallintovirasto, B = ELY-keskus, C = kunta, D = 

toiminnanharjoittaja, E = Tukes ja F = yhteensä. 
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Kuva 7. Vastaajien kokemus tietämyksestään sammutusjätevesiä koskevasta 

ohjeistuksesta osuuksina (%) viranomaisista ja toiminnanharjoittajista sekä kaikista 

kyselytutkimuksen vastaajista (N = 96). a) standardi SFS 3350, b) standardi SFS 3357, 

c) Suomen Kuntaliiton opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi ja d) VTT:n 

sammutusjätevedet ja ympäristö. A= aluehallintovirasto, B = ELY-keskus, C = 

kunta, D = toiminnanharjoittaja, E = Tukes ja F = yhteensä. 
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Viranomaisista ja toiminnanharjoittajista suurin osa koki osaamisensa 

sammutusjätevesien hallintaan kohtalaiseksi (Kuva 8). Myös iso osa vastaajista oli 

kokenut sammutusjätevesien hallintaosaamisensa välttäväksi tai huonoksi. 

Erinomaiseksi osaamisensa oli kokenut pieni osa vastaajista. 

 

Kuva 8. Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien kokemus omasta osaamisestaan 

sammutusjätevesien hallinnasta osuuksina (%) viranomaisista ja 

toiminnanharjoittajista sekä kaikista kyselytutkimuksen vastaajista (N = 96). 

Kyselytutkimuksessa viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta kysyttiin, 

kaipaisivatko he selkeämpää sammutusjätevesiä koskevaa lainsäädäntöä tai 

ohjeistusta. Osassa vastauksissa todettiin, että asia ei ole ollut heidän kohdallaan 

olennaista, joten tutustuminen lainsäädäntöön ja ohjeistukseen on jäänyt heidän 

kohdallaan puutteelliseksi, eivätkä he kaivanneet selkeämpää lainsäädäntöä tai 

ohjeistusta. Osa vastaajista koki kemikaalilainsäädännön selkeänä 

sammutusjätevesien hallinnan osalta ja heidän mielestään tärkeämpää olisi ehkäistä 

tilanteita, joissa sammutusjätevesiä syntyy. Lisäksi perusteluna, miksi vastaajat 
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eivät kaivanneet selkeämpää ohjeistusta, oli mainittu tapauksien harvinaisuus ja 

poikkeuksellisuus.  

Useimmat vastaajista kaipasivat lisää sammutusjätevesiä koskevaa ohjeistusta. Siitä 

tulisi vastaajien mukaan tehdä yksinkertaisempaa ja teknisiä standardeja tulisi 

selkeyttää. Lisäksi vastaajat kaipasivat ohjeistusta sammutusjäteveden määrän 

arviointiin. Useat vastaajat toivoivat sammutusjätevesien valvonnan roolien 

selkeyttämistä sekä asian kuuluvan selkeästi yhdelle viranomaiselle. Muutamien 

vastaajien mielestä nykyinen ohjeistus on hajanaista ja epämääräistä. Lisäksi he 

kokivat sen rajoittuvan lähinnä vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Osa vastaajista 

kaipasi toiminnanharjoittajille suunnattua selkeää ohjeistusta, jotta 

sammutusjätevesisuunnitelmien laatu paranisi ja toiminnanharjoittajat saataisiin 

ajattelemaan asiaa. Muutamassa vastauksessa ehdotettiin yhteistä koulutuspäivää 

viranomaisille ja toiminnanharjoittajille. 

3.3.2 Sammutusjätevesien hallinta ja ympäristölupa 

Sammutusjätevesien hallinta pitäisi kuulua viranomaisista suurimman osan 

mielestä ympäristöluvan piiriin, mutta kuitenkin tapauskohtaisesti (Kuva 9). Kaikki 

aluehallintovirastojen ympäristölupaviranomaiset olivat sitä mieltä, että 

sammutusjätevesien hallinta tulisi kuulua ympäristöluvan piiriin. Suurin osa heistä 

oli sitä mieltä, että asiaa tulisi kuitenkin pohtia tapauskohtaisesti. ELY-keskusten 

laitosvalvojista, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisista ja Tukes:n 

viranomaisista suurin osa oli aluehallintovirastojen viranomaisten kanssa samaa 

mieltä. Tukes:n viranomaiset suhtautuivat kielteisimmin sammutusjätevesien 

hallinnan liittämiseen ympäristölupaan. 
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Kuva 9. Viranomaisten näkemys siitä, tulisiko sammutusjätevesiä koskevia 

määräyksiä sisällyttää ympäristölupaan osuuksina (%) kustakin viranomaisesta 

sekä kaikista viranomaisista (N = 70). 

Vastaajat, joiden mielestä sammutusjätevesien hallinnan tulisi kuulua 

ympäristölupaan tapauskohtaisesti, nostivat esille laitokset, jotka ovat erityisen 

riskialttiita tulipaloille tai joiden tulipalojen yhteydessä on mahdollista päästä 

ympäristöön aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristövahinkoja. Esimerkiksi 

vaarallisten kemikaalien ja jätteidenkäsittelylaitokset esiintyivät muutamissa 

vastauksissa. Useassa vastauksessa esille nostettiin riskinarvioinnin ja ympäristön 

haavoittuvuuden huomioiminen. Niille laitoksille, jotka sijaitsevat herkillä alueilla, 

kuten I-luokan pohjavesialueella, ja palon sammuttamisen arvioidaan vaativan 

merkittävän määrän sammutusvettä, tulisi vastaajien mukaan sisällyttää 

ympäristölupaan määräykset sammutusjätevesien hallitsemiseksi. Vastaajat, joiden 

mielestä sammutusjätevesien hallinnan ei tulisi kuulua ympäristöluvan piiriin, 

perustelivat näkemystään esimerkiksi siten, että sammutusjätevesiasiat kuuluvat 

heidän mielestään enemmän kemikaali- ja paloturvallisuutta koskevaan 

lainsäädäntöön kuin ympäristöluvanvaraiseen toimintaan sekä sillä, että 

sammutusjätevedet syntyvät poikkeustilanteissa. 
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Hyvän sammutusjätevesiä koskevan ympäristölupamääräyksen tulisi sisältää 

vastaajien mielestä velvoite sammutusjätevesien hallintasuunnitelmasta, joka tulisi 

toimittaa hyväksyttäväksi ympäristönsuojeluvalvontaviranomaiselle. Lisäksi 

vastaajien mielestä ympäristölupamääräyksessä tulisi määrätä sammutusjätevesien 

raja-arvoista, asianmukaisesta johtamisesta ja jälkikäsittelystä sekä 

sammutusjätevesien laadun näytteenotosta. Määräyksellä tulisi varmistaa myös 

sammutusjätevesien keruujärjestelmän riittävyys. Vastaajat toivat esille myös, että 

ympäristölupamääräyksissä tulisi huomioida eri viranomaisten vaatimukset sekä 

laitoskohtaisuus. 

3.3.3 Sammutusjätevesien hallintasuunnitelma 

Viranomaiset arvioivat toiminnanharjoittajien sammutusjätevesisuunnitelmien 

laadun sekä käytännön toteutuksen sammutusjätevesien aiheuttamien 

ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi välttävän ja kohtalaisen välille. 

Tyytyväisimpiä suunnitelmissa viranomaiset olivat rakennuksien ja piha-alueiden 

kuvauksiin (Kuva 10). Toiminta- ja ympäristöolosuhteiden kuvaukset sekä 

vaarallisten kemikaalien, palavien materiaalien ja jätteiden ominaisuuksien 

kuvaukset olivat myös suunnitelmien osa-alueiden parhaimmistossa. Myös 

sammutusjätevesien keräilymenetelmät olivat osan mielestä esitetty hyvin 

toiminnanharjoittajien sammutusjätevesien hallintasuunnitelmissa. Kenenkään 

mielestä kemikaalien, materiaalien ja jätteiden hajoamis- ja reaktiotuotteiden 

vaikutuksien kuvaus ympäristössä, sammutusjätevesien koostumuksen 

selvittäminen tai toimintavarmuuden ylläpidon kuvaukset eivät yltäneet hyvälle 

tasolle. Ympäristövaikutuksien selvittämisen ja sammutusvesien jatkokäsittelyn 

suunnitelmat ovat olleet sammutusjätevesien hallintasuunnitelmissa vain harvan 

vastaajan mielestä hyviä. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisista pienen osan 

mielestä sammutusjätevesien hallintasuunnitelmat ovat olleet kokonaisuudessaan 

hyviä. Muista vastaajaryhmistä löytyi vastaajia, joiden mielestä 

sammutusjätevesisuunnitelmat eivät ole olleet miltään osa-alueeltaan hyviä. 
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Kuva 10. Sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien osa-alueet ja osuudet (%) 

viranomaisista (N = 69), joiden mielestä osa-alueet on esitetty suunnitelmissa hyvin. 
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Parantamisen varaa löytyisi viranomaisten mielestä jokaiselta sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelmien osa-alueelta (Kuva 11). Kemikaalien, palavien materiaalien 

ja jätteiden hajoamis- ja reaktiotuotteidenvaikutuksien kuvaukseen ympäristössä 

parantamista kaivattiin eniten parannusta. Seuraavaksi eniten parannetavaa olisi 

syntyvän sammutusjäteveden määrän arvioinnissa, sammutusjätevesien 

ympäristövaikutuksien selvittämisessä ja sammutusjätevesien koostumuksen 

selvittämisessä. 

3.3.4 Viranomaisten roolit 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, ketkä valvovat ja ohjaavat sekä keiden vastaajien 

mielestä pitäisi valvoa ja ohjata sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisällön 

laatua ja teknistä toteutusta. Vastaajista suurimman osan mielestä pelastuslaitos, 

ELY-keskus ja Tukes valvovat ja ohjaavat tällä hetkellä sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelmien sisällön laatua (Kuva 12). Vastaajat saivat antaa vastauksen 

myös avoimeen kohtaan, johon saatiin vastaukseksi, että yrityksen tulisi itse valvoa 

ja ohjata suunnitelman sisältöä. Vastaajista osa ei osannut sanoa, kuka tai ketkä 

valvovat ja ohjaavat sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisällön laatua tai 

kokivat, ettei asia koskenut heitä. 
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Kuva 11. Sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien osa-alueet ja osuudet (%) 

viranomaisista (N = 69), joiden mielestä osa-alueiden esittämisessä olisi 

parannettavaa. 
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Kuva 12. Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkemykset siitä, kuka tai ketkä 

valvovat ja ohjaavat sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisältöä esitettynä 

osuuksina (%) viranomaisista ja toiminnanharjoittajista sekä kaikista 

kyselytutkimuksen vastaajista (N = 96). X-akselilla osuus vastaajista (%) ja Y-

akselilla vaihtoehdot valvoviksi ja ohjaaviksi viranomaisiksi. 

Vastaajista suurimman osan mielestä pelastuslaitoksen tulisi valvoa ja ohjata 

sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisällön laatua toteutusta (Kuva 13). Yli 

puolet kaikista vastaajista olivat sitä mieltä, että ELY-keskuksen ja Tukes:n tulisi 

valvoa ja ohjata sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisällön laatua. 

Avoimeen kohtaan saatiin vastaukseksi, että yrityksen tulisi itse valvoa ja ohjata 

suunnitelman sisältöä. Osa vastaajista ei osannut sanoa, kenelle tai keille 

sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisällön laadun valvonta ja ohjaus tulisi 

kuulua. 
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Kuva 13. Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkemykset siitä, kenen tai 

keiden tulisi valvoa ja ohjata sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien sisältöä 

esitettynä osuuksina (%) viranomaisista ja toiminnanharjoittajista sekä kaikista 

kyselytutkimuksen vastaajista (N = 96). X-akselilla osuus vastaajista (%) ja Y-

akselilla vaihtoehdot valvoviksi ja ohjaaviksi viranomaisiksi. 

Vastaajista suurimman osan mielestä pelastuslaitos, ELY-keskus ja Tukes valvovat 

ja ohjaavat tällä hetkellä sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien teknistä 

toteutusta (Kuva 14). Avoimeen kohtaan saatiin vastaukseksi, että yrityksen tai 

suunnitelman laativan konsultin valvovat ja ohjaavat suunnitelman sisältöä. Osa 

vastaajista ei osannut sanoa, kuka tai ketkä valvovat ja ohjaavat 

sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien teknistä toteutusta tai kokivat, ettei asia 

koskenut heitä. 
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Kuva 14. Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkemykset siitä, kuka tai ketkä 

valvovat ja ohjaavat sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien teknistä toteutusta 

esitettynä osuuksina (%) viranomaisista ja toiminnanharjoittajista sekä kaikista 

kyselytutkimuksen vastaajista (N = 95). X-akselilla osuus vastaajista (%) ja Y-

akselilla vaihtoehdot valvoviksi ja ohjaaviksi viranomaisiksi. 

Pelastuslaitoksen tulisi valvoa ja ohjata sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien 

teknistä toteutusta vastaajista suurimman osan mielestä (Kuva 15). Kaikista 

vastaajista Tukes:n ja ELY-keskuksen olivat suurin piirtein yhtä suosittuja 

valvomaan ja ohjaamaan teknistä toteutusta. Tukes:lle valvojan ja ohjaajan roolia 

kannattivat erityisesti aluehallintoviraston ympäristölupaviranomaiset ja Tukes:n 

viranomaiset. ELY-keskukselle roolia olivat eniten tarjoamassa aluehallintoviraston 

ympäristölupaviranomaiset sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. 

Avoimeen kohtaan saatiin vastaukseksi, että yrityksen tai suunnitelman laativan 
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konsultin tulisi itse valvoa ja ohjata suunnitelman teknistä toteutusta. Osa 

vastaajista ei osannut sanoa, kenelle tai keille sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelmien teknisen toteuttamisen valvonta ja ohjaus tulisi kuulua. 

 

Kuva 15. Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien näkemykset siitä, kenen tai 

keiden tulisi valvoa ja ohjata sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien teknistä 

toteutusta esitettynä osuuksina (%) viranomaisista ja toiminnanharjoittajista sekä 

kaikista kyselytutkimuksen vastaajista (N = 94). X-akselilla osuus vastaajista (%) ja 

Y-akselilla vaihtoehdot valvoviksi ja ohjaaviksi viranomaisiksi. 

3.3.5 Sammutusjätevesien laadun ja ympäristövaikutuksien arvioiminen 

Viranomaisista ja toiminnanharjoittajista 15 %:a oli ollut mukana 

toiminnanharjoittajana tai viranomaisena laitospalossa, jossa sammutusjätevesistä 

aiheutui tai olisi voinut aiheutua haittaa ympäristölle. Laitospaloista, joissa 
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toiminnanharjoittajat tai viranomaiset olivat olleet mukana 31 %:ssa oli tutkittu 

mahdollisia ympäristövaikutuksia, mutta toiset 31 %:a eivät osanneet sanoa, oliko 

mahdollisia vaikutuksia tutkittu tai asia ei koskenut heitä. Mahdollisia 

ympäristövaikutuksia oli tutkittu ottamalla vesinäytteitä pinta- ja pohjavesistä sekä 

maaperästä. Sammutusjätevedet olivat aiheuttaneet ympäristössä 

jälkitoimenpiteitä 46 %:ssa laitospaloja. Jälkitoimenpiteitä olivat olleet esimerkiksi 

maaperän kunnostamiset ja ojien neutralointi kalkilla. Muissa tapauksissa ei ollut 

ollut tarvetta suorittaa jälkitoimenpiteitä. 

Aluehallintovirastojen ympäristölupaviranomaisilta, ELY-keskuksien 

laitosvalvojilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta kysyttiin, mitä heidän 

mielestään pitäisi tutkia aina pinta- ja pohjavesinäytteistä sammutusjätevesien 

ympäristövaikutuksien arvioimiseksi. Eniten kannatusta saivat pH, COD, 

sähkönjohtavuus, öljyhiilivedyt ja PAH-yhdisteet (Taulukko 7). Vastaajista osa ei 

osannut sanoa mielipidettänsä tai kokivat, ettei asia ei koskenut heitä. 

Tapauskohtaisesti tutkittavista aineista ja ominaisuuksista eniten kannatusta saivat 

metallit, öljyhiilivedyt, PAH- ja PFC-yhdisteet sekä dioksiinit. Osa vastaajista ei 

osannut sanoa mielipidettänsä tai kokivat, ettei asia ei koskenut heitä. 

Samaa kysyttiin myös maaperänäytteiden osalta. PAH-yhdisteet, öljyhiilivedyt ja 

metallit saivat eniten kannatusta aina analysoitaviksi aineiksi ja metallit, 

öljyhiilivedyt sekä PCB- ja PCDD/F-yhdisteet tapauskohtaisesti analysoitaviksi 

yhdisteiksi. Vastaajista iso osa ei osannut sanoa mielipidettänsä tai kokivat, ettei 

asia ei koskenut heitä kysyttäessä, mitä maanäytteistä tulisi tutkia aina tai 

tapauskohtaisesti. 
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Taulukko 7. Maaperänäytteistä sekä pinta- ja pohjavesinäytteistä aina ja 

tapauskohtaisesti tutkittavat parametrit aluehallintovirastojen, ELY-keskuksien ja 

kuntien viranomaisten mielestä osuuksina (%) vastaajista (N = 57) arvioitaessa 

sammutusjätevesien vaikutuksia. 

 Maaperänäytteet Pinta- ja pohjavesinäytteet 

 Aina Tapauskohtaisesti Aina Tapauskohtaisesti 

Biologinen 

hapenkulutus (BOD) 

2 0 19 20 

Dioksiinit (PCDD) 16 19 12 24 

Ftalaatit 2 6 2 11 

Furaanit (PCDF) 12 19 11 22 

Haihtuvat orgaaniset 

yhdisteet (VOC) 

9 13 12 20 

Kemiallinen 

hapenkulutus (COD) 

2 0 35 22 

Kiintoaine 0 0 7 16 

Kokonaisfosfori 2 2 9 15 

Kokonaistyppi 2 2 11 16 

Metallit 21 28 19 38 

Orgaaninen 

kokonaishiili (TOC) 

7 9 12 15 

pH 12 4 39 22 

Polyaromaattiset 

hiilivedyt (PAH) 

32 15 28 25 

Polyfluoratut 

hiilivedyt (PFC) 

7 17 7 25 

Polyklooratut 

bifenyylit (PCB) 

12 19 7 22 

Sähkönjohtavuus 2 2 32 20 

Torjunta-aineet 0 15 4 22 

Öljyhiilivedyt 28 20 30 29 

En osaa sanoa/ei 

koske minua 

40 43 37 38 
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Aluehallintovirastojen ympäristölupaviranomaisilta, ELY-keskuksien 

laitosvalvojilta ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta kysyttiin myös, mihin 

saatuja maaperä-, pohja- ja pintavesiarvoja tulisi verrata päätettäessä mahdollisista 

jälkitoimenpiteistä. Vastauksissa mainittiin valtioneuvostonasetus maaperän 

pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007), sosiaali- ja 

terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 

(1352/2015) ja valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista (1022/2006). Lisäksi mainittiin analyysituloksien vertailua aiempaan 

maaperän tai vesien laatuun, laitoksien jatkuvan tarkkailun arvoihin, 

taustapitoisuuksiin sekä laitokselle määrättyjen jätevesipäästöjen raja-arvoihin. Osa 

vastauksista nosti esille myös tapauskohtaisen riskiarvioinnin. 

4 TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Lainsäädäntö ja ohjeistus sekä niiden tunteminen 

Sammutusjätevesiä koskevaa lainsäädäntöä löytyi niin ympäristö- ja 

kemikaalilainsäädännöstä kuin pelastuslaistakin. Laeissa ja asetuksissa säädetiin 

maaperän ja pohjaveden pilaamiskielloista sekä vaara- ja onnettomuustilanteisiin 

varautumisesta sekä ennaltaehkäisystä. Lainsäädännössä velvoitetaan 

varautumaan myös ympäristön kunnostamiseen ja seurantaan onnettomuuksien 

jälkeen. Lisäksi toiminnanharjoittajien tulisi noudattaa selvilläolovelvollisuutta 

sekä huolellisuus-, varovaisuus- ja etusijaperiaatteita. Lainsäädännössä puhuttiin 

lähinnä yleisesti onnettomuuksiin varautumisesta ja ympäristövahinkojen 

ehkäisemisestä sekä ympäristön kunnostamisesta ja jälkiseurannasta eikä 

sammutusjätevesistä. 

Iso osa sammutusjätevesiä koskevasta lainsäädännöstä on uudistunut 2010-luvulla. 

Esimerkiksi vuonna 2014 astui voimaan uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja 
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vuonna 2011 uusi jätelaki (646/2011) sekä pelastuslaki (379/2011). Myös 

kemikaalilainsäädäntö on uudistunut. Vuonna 2012 astui voimaan valtioneuvoston 

asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 

turvallisuusvaatimuksista (856/2012) ja vuonna 2015 valtioneuvoston asetus 

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). 

Sammutusjätevesiä koskeva lainsäädäntö on siis uudistunut kovasti sen jälkeen, 

kun Paloposki ym. (2005) julkaisivat tutkimuksensa, johon oli koottu myös 

sammutusjätevesiä koskevaa lainsäädäntöä. 

Sammutusjätevesiin liittyviä ohjeistuksia löydettiin vain yksittäisiä. Niissä 

käsiteltiin erityisesti kemikaalien varasto- ja käsittelypaikkojen sammutusjätevesien 

talteenottoa ja viemäröintiä sekä ennaltavarautumista. Ohjeissa käsiteltiin myös 

voimassa ollutta lainsäädäntöä sammutusjätevesien näkökulmasta sekä arvioitiin 

sammutusjätevesien koostumusta ja määrää. Lisäksi toiminnanharjoittajia 

ohjeistettiin laatimaan poikkeustilanteita varten tarkkailusuunnitelma toiminnasta 

aiheutuviin ympäristövaikutuksiin sekä varautumaan jälkivahinkojen torjuntaan. 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio (UNECE) on laatimassa 

ohjetta sammutusjätevesien ohjeistuksesta ja hyvistä käytännöistä ja on julkaissut 

siitä luonnoksen (UNECE 2017). Sen mukaan useista maista puuttuu 

sammutusjätevesiin kohdennettu lainsäädäntö ja ohjeistus. Tämän tutkimuksen 

lainsäädännön ja ohjeistuksen kartoittamisen perusteella tämä koskee myös 

Suomea. UNECE:n luonnoksessa ohjeistetaan laatimaan sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelma, tutkimaan sammutusjätevesien laatua sekä suunnittelemaan 

sammutusjätevesien keräysjärjestelmä.  Luonnos muistuttaa osittain standardeja 

SFS 3350:2016 ja SFS 3357:2014. Siinä on lisäksi osoitettu valvoville viranomaisille 

sekä valtioille kappaleita, joissa otetaan kantaa heidän tehtäviinsä 

sammutusjätevesien hallitsemiseksi. Niitä voisi verrata tässä tutkimuksessa 

mainittuihin lakeihin ja asetuksiin, mutta ne ovat lainsäädäntöön verrattuna 

yksityiskohtaisempia. 
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Ympäristönsuojelulain (527/2014) sekä jätelain (646/2011) sammutusjätevesiä 

koskevat säännökset sekä Suomen Kuntaliiton ohjeen sammutusvesisuunnitelman 

laatimiseksi tunsivat heikoimmin Tukes:n viranomaiset. Muut vastaajaryhmät eivät 

eronneet toisistaan. Tietämyksen eroihin saattaa olla syynä se, että 

aluehallintovirastojen ympäristölupaviranomaiset ja ELY-keskusten laitosvalvojat 

hoitavat ympäristönsuojelulain mukaisia lupa-asioita ja valvontaa toisin kuin 

Tukes:n viranomaiset. Osa aluehallintovirastojen ympäristölupaviranomaista ja 

ELY-keskusten laitosvalvojista vastasivat tietämyksensä säännöksistä välttäväksi 

tai huonoksi. Tätä saattaisi selittää se, että vastaajat eivät kokeneet 

sammutusjätevesiä tutuksi aiheeksi eikä niitä osattu siten yhdistää säännöksiin. On 

myös mahdollista, että jos kyselyssä olisi kysytty yksittäisten säännösten, kuten 

ennaltavarautumisen tai pohjaveden pilaamiskiellon tietämystä, tulokset olisivat 

muodostuneet erilaisiksi. 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö sekä palaviin nesteisiin 

liittyvät standardit sekä pelastuslaki (379/2011) olivat parhaiten Tukes:n 

viranomaisten hallussa. Tätä saattaa selittää se, että heidän tehtävänään on valvoa 

ja edistää kemikaaliturvallisuutta. Aluehallintovirastojen 

ympäristölupaviranomaisten, ELY-keskusten laitosvalvojien ja kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaisten tietämys ei eronnut toisistaan, mutta oli 

huonompaa kuin Tukes:n viranomaisilla ja toiminnanharjoittajilla. Saattaa olla, että 

kaikki heistä eivät ole osanneet yhdistää kemikaalilainsäädännön säännöksiä 

sammutusjätevesiin. Standardeissa oli selkeästi käsitelty sammutusjätevesiä, joten 

niiden kohdalla tietämystä ei voida selittää sillä, ettei sammutusjätevesiä olisi osattu 

liittää ohjeistukseen. Sen sijaan kyseiset standardit saattavat olla vähemmän esillä 

ympäristönsuojeluviranomaisten ja -lupaviranomaisten kuin Tukes:n 

viranomaisten työssä ja niiden tuntemus on voinut siten jäädä vähäisemmäksi. 

Toiminnanharjoittajien tietämys erosi muista vastaajista ja oli vain Tukes:n 

viranomaisia huonompi. Osa heidän vastaajistaan oli ympäristö- ja 

turvallisuusvastaavia, jotka todennäköisesti tietävät säännökset kohtalaisesti, hyvin 
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tai erinomaisesti. Osa heistä taas oli toimitusjohtajia, joilla säännökset eivät 

välttämättä olleet hallussa yhtä hyvin. Toisaalta toiminnanharjoittajat saattavat 

tietää heitä sammutusjätevesiä koskevista asioista, mutta eivät myöskään osaa 

yhdistää niitä lainsäädäntöön. Toiminnanharjoittajien parempaa osaamista 

verrattuna muihin viranomaisiin kuin Tukes:oon voisi selittää se, että viranomaiset 

olisivat vastanneet kyselyyn varovaisemmin.  

Kukaan viranomaisista tai toiminnanharjoittajista ei tuntenut VTT:n 

sammutusjätevedet ja ympäristö (2005) -hankkeen loppuraportin ohjeita 

erinomaisesti. Parhaiten se oli hallussa Tukes:n viranomaisilla. Vastauksissa saattaa 

näkyä se, että viranomaiset ja toiminnanharjoittajat eivät ole välttämättä aiemmin 

tiedostaneet kyseisen ohjeen olemassa oloa tai eivät ole tarvinneet sitä työssään. 

4.2 Sammutusjätevesien hallinta ja sen osaaminen 

Verkkokyselyssä viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta tiedusteltiin heidän 

sammutusjätevesien hallinnan osaamistaan. Eroihin vastaajien osaamisessa saattaa 

vaikuttaa viranomaisten ja toiminnanharjoittajien aiemmat kokemukset 

sammutusjätevesien hallinnasta. Toiminnanharjoittajilla oli kyselyn mukaan paras 

osaaminen. He ovat todennäköisesti suunnitelleet ja toteuttaneet erilaisia 

sammutusjätevesien hallintamenetelmiä laitoksilleen. Osa heistä on saattanut 

joutua turvautumaan niihin myös käytännössä. Aluehallintovirastojen 

ympäristölupaviranomaisten, ELY-keskusten laitosvalvojien ja Tukes:n 

viranomaisten osaamista saattaa selittää se, että he ovat lukeneet 

toiminnanharjoittajien varautumis- ja hallintasuunnitelmia sekä tehneet 

tarkastuskäyntejä, mutta harvalla on niistä käytännön kokemusta. Kuntien 

ympäristöviranomaisten osaamisen painottumista välttävään ja huonoon voi osaksi 

selittää se, että heille sammutusjätevesiä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus olivat 

heikosti hallussa. 
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Viranomaiset ja toiminnanharjoittajat kaipaisivat kyselytutkimuksen perusteella 

selkeää ja yksinkertaista ohjetta sammutusjätevesien hallintaan ja 

ympäristövaikutuksien arvioimiseksi. Monille vastaajille sammutusjätevesiasiat 

olivat varsin uusia ja osa heistä ei ollut aikaisemmin tutustunut sammutusjätevesiä 

kokevaan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen. Ohjeistuksen lisäksi viranomaisille ja 

toiminnanharjoittajille voisi olla hyvä järjestää sammutusjätevesiin liittyvää 

koulutusta, jossa käytäisiin läpi niihin liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä sekä 

kerrottaisiin konkreettisia esimerkkejä sammutusjätevesien hallinnan 

toteutuksesta. 

Useamman sammutusjätevesiä koskevan lain ja asetuksen mukaan 

toiminnanharjoittajien tulisi olla varautunut sammutusjätevesiin ja niiden 

mahdollisesti aiheuttamiin ympäristövahinkoihin. Lisäksi toiminnanharjoittajan 

tulisi olla selvillä sammutusjätevesien määrästä sekä laadusta. 

Kyselytutkimuksessa viranomaiset arvioivat toiminnanharjoittajien 

sammutusjätesuunnitelmien laadun sekä käytännön toteutuksen välttävän ja 

kohtalaisen välille. Huomiota herätti se, että kenenkään viranomaisen mielestä 

kemikaalien, materiaalien ja jätteiden hajoamis- ja reaktiotuotteiden vaikutuksien 

kuvaus ympäristössä ja sammutusjätevesien koostumuksen selvittäminen eivät ole 

olleet hyviä ja vain harva oli tyytyväinen ympäristövaikutuksien selvittämisen ja 

sammutusjätevesien jatkokäsittelyn suunnitelmiin. Osa viranomaisista oli jopa sitä 

mieltä, että sammutusjätevesien hallintasuunnitelmat eivät ole olleet hyviä miltään 

osa-alueelta. 

Osa-alueet, joihin viranomaiset olivat olleet vähiten tyytyväisiä, kaipasivat heidän 

mielestään myös eniten parantamista. Rakennuksien ja piha-alueiden sekä 

toiminta- ja ympäristöolosuhteiden kuvauksien tyytyväisyys saattaa johtua osaksi 

siitä, että niitä tarvitsee selvittää muissakin asiakirjoissa, kuten ympäristöluvassa 

(ympäristönsuojeluasetus 713/2014 3 §). Pohjatyö niitä varten on siis jo tehty. 

Toisaalta samasta syystä ympäristövaikutuksien kuvauksien pitäisi olla 

toiminnanharjoittajilla hyvin tiedossa. Saattaa siis olla, etteivät 
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toiminnanharjoittajat ole ympäristölupahakemuksissaan tai muissa asiakirjoissa, 

joissa on käsitelty onnettomuusskenaarioita, huomioineet sammutusjätevesiä. 

Tällöin sammutusjätevesien ympäristövaikutuksien sekä koostumuksen 

selvittämiseen ja jatkokäsittelyn suunnitteluun olisi tarvinnut kiinnittää enemmän 

huomiota sammutusjätevesien hallintasuunnitelmia laadittaessa. Lisäksi 

toiminnanharjoittajat ovat saattaneet käyttää konsultteja laatimaan esimerkiksi 

ympäristölupahakemuksia, jolloin ympäristövaikutuksien tiedostaminen itse 

toiminnanharjoittajilla on saattanut jäädä heikoksi. Voi myös olla, että aihealue ei 

ole ollut toiminnanharjoittajille tuttu. Viranomaiset saattavat kaivata parannuksia 

samoihin osa-alueisiin mahdollisesti sen vuoksi, että ne ovat keskeisessä asemassa 

ympäristönsuojelun näkökulmasta. 

Yksi mahdollinen keino, joka saattaisi parantaa toiminnanharjoittajien 

varautumista sammutusjätevesien hallintaan, olisi liittää sitä koskevia määräyksiä 

ympäristölupaan. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä, joita noudattamalla 

toiminnalla ei pitäisi olla vaaraa aiheuttaa ympäristön pilaantumista 

(ympäristönsuojelulaki 527/2014 52 §). Määräykset voivat koskea myös häiriö- ja 

poikkeustilanteita. Viranomaisista suurin osa olikin sitä mieltä, että 

sammutusjätevesiä tulisi käsitellä ainakin tapauskohtaisesti ympäristöluvissa. 

Liittäminen ympäristölupaan saatettiin kokea tärkeänä sen takia, että sillä 

pystyttäisiin mahdollisesti vaikuttamaan voimakkaammin toiminnanharjoittajien 

varautumiseen sekä sammutusjätevesien ympäristövaikutuksien tiedostamiseen. 

Ympäristölupamääräyksien tulisi sisältää velvoite sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelmasta, raja-arvoista, asianmukaisesta johtamisesta, keräilystä ja 

jälkikäsittelystä sekä sammutusjätevesien laadun näytteenotosta. Määräysten tulisi 

kuitenkin olla sellaisia, että ne huomioivat eri viranomaisten määräykset sekä 

laitosten erilaisuuden. Tapauskartoituksessa oli mukana kaksi ympäristölupaa, 

joissa oli annettu määräyksiä sammutusjätevesien hallinnasta sekä näytteenotosta. 

Niissä määrättiin muun muassa sammutusjätevesien keräilymenetelmästä ja sen 

riittävyydestä. Näytteenottoa varten ympäristöluvissa oli määrätty tietyt 
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sammutusjätevesien parametrit tutkittavaksi. Lisäksi ympäristöluvissa oli määrätty 

jälkitoimenpiteistä, mikäli sammutusjätevesiä pääsisi kulkeutumaan ympäristöön. 

Määräyksiä varten toiminnanharjoittajien oli tullut laatia aluehallintovirastolle 

sammutusjätevesien keräily- ja käsittelysuunnitelma, jonka oli tullut sisältää 

sammutusjätevesien laadun ja määrän arviointi, keräys- ja varastointimenetelmät 

sekä käsittelytapa ja -paikka. Vaihtoehdoksi sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelman laatimisen määräyksestä ympäristöluvassa olisikin sen 

vaatiminen ympäristölupahakemuksen liitteeksi, jolloin ympäristöluvassa 

voitaisiin mahdollisesti antaa tarkempia määräyksiä sammutusjätevesien 

hallinnasta, laadun tutkimisesta ja jälkitoimenpiteistä. 

4.3 Sammutusjätevesien hallintaa valvovat ja ohjaavat viranomaiset 

Lainsäädännön mukaan sammutusjätevesien valvontaan ja ohjaamiseen osallistuu 

monia eri viranomaisia. Verratessa kysymyksien kuka tai ketkä valvojat ja ohjaavat 

ja kenen tai keiden pitäisi valvoa ja ohjata sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelmien sisällön laatua vastauksia, kolmen suosituimman joukossa 

olivat ELY-keskus, pelastuslaitos ja Tukes. Selkeästi eniten kannatusta oli saanut 

pelastuslaitos. Se oli saanut noin 20 % enemmän kannatusta kuin ELY-keskus ja 

Tukes. Sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien teknisen toteutuksen 

valvontaan ja ohjaukseen eniten kannatusta olivat saaneet myös ELY-keskus, 

pelastuslaitos ja Tukes. Vastaajien osuus, joka ei osannut sanoa tai koki, ettei 

sammutusjätevesien hallinnan valvonta ja ohjaus koskenut heitä, oli huomattava. 

Keskimäärin neljännes viranomaisista ja toiminnanharjoittajista ei osannut sanoa, 

kuka tai ketkä valvovat ja ohjaavat sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien 

sisällön laatua tai koki, ettei asia koskenut heitä. Teknisen toteutuksen valvojia ja 

ohjaajia ei tiennyt tai koki, ettei asia koske heitä, keskimäärin noin kolmannes 

viranomaisista ja toiminnanharjoittajista. Tähän voisi vaikuttaa se, että iso osa 

vastaajista ei ollut joutunut tekemisiin sammutusjätevesien kanssa, jolloin 

myöskään viranomaisten roolit eivät olleet tuttuja. Toisaalta varsinkin 
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viranomaisten, joille sammutusjätevesien valvonta kuuluu, pitäisi tietää valvonnan 

kuuluvan heidän tehtäviinsä. 

Kun huomioidaan lainsäädännön ja ohjeistuksen tunteminen sekä vastaukset 

viranomaisten rooleista, vastuu sammutusjätevesien hallinnan valvonnasta ja 

ohjauksesta tulisi kuulua pelastuslaitokselle, sillä he saivat selkeästi eniten 

kannatusta muiden viranomaisten ja toiminnanharjoittajien joukossa. Vaikka 

kyselytutkimuksessa nousi esille sammutusjätevesien valvonnan ja ohjauksen 

kohdistaminen yhdelle taholle, on huomioitava, että eri viranomaisilla on omat 

vahvuusalueensa ja näkemyksensä asioihin. Tuskin millään viranomaisella on 

yksin mahdollisuutta, resursseja ja osaamista valvoa ja ohjeistaa yksin 

sammutusjätevesiin liittyvää kokonaisuutta. Valvonnan ja ohjauksen tulisikin 

kuulua mahdollisesti myös Tukes:n viranomaisille, sillä he saivat 

kyselytutkimuksessa hyvin kannatusta ja tunsivat parhaiten 

kemikaalilainsäädännön sekä ohjeistuksen, jotka liittyivät sammutusjätevesiin. 

Lisäksi ELY-keskusten olisi hyvä osallistua sammutusjätevesien hallinnan 

valvontaan ja ohjaukseen, sillä heidän osaamisensa ympäristölainsäädäntöön oli 

kyselytutkimuksen perusteella parempi kuin Tukes:n viranomaisilla. 

Olisi ollut mielenkiintoista selvittää, mitä mieltä pelastuslaitoksen viranomaiset 

olisivat olleet sammutusjätevesien hallintasuunnitelmien valvonnasta ja 

ohjauksesta. Olisivatko he olleet samaa mieltä muiden viranomaisten ja 

toiminnanharjoittajien kanssa vai olisivatko he antaneet vastuuta enemmän muille 

viranomaisille? Pelastuslaitoksen viranomaiset olivat kuitenkin rajattu pois 

tutkimuksesta, sillä hankkeen toinen osaprojekti kohdistui heihin. Heidän suuri 

kannatuksensa sammutusjätevesien valvojaksi ja ohjeistamiseksi saattaa perustua 

siihen, että heidät liitetään tulipaloihin ja sitä kautta sammutusjätevesiin. Lisäksi he 

ovat todennäköisesti paikalla tulipalojen sattuessa ja ovat niitä, jotka vastaavat 

automaattisten sammutuslaitteistojen lisäksi sammutusjätevesien huomattavan 

määrän syntymisestä. 
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4.4 Tapauskartoitus ja analysoitavat parametrit 

Tapauskartoitukseen saadun materiaalin vähäisyys herätti kysymyksen, että 

olivatko tutkimukseen saadut 12 tapausta ainoat viimeisen kymmenen vuoden 

aikana tehdyt selvitykset sammutusjätevesien ympäristövaikutuksista. Tilastojen 

mukaan teollisuuspaloja tapahtuu kuitenkin huomattavasti enemmän. Syy 

materiaalin vähyydelle ei välttämättä ole yksiselitteinen. Voi olla, ettei 

viranomaisille ilmoiteta kaikista tulipaloista tai niitä ei rekisteröidä 

säännönmukaisesti mihinkään järjestelmään. Tutkimuksessa lisämateriaalia 

yritettiin etsiä VARO-rekisterin ja PRONTO-järjestelmän avulla, mutta niiden 

tiedoista ei ollut apua tähän tutkimukseen, eivätkä tiedot olleet riittäviä, jotta niillä 

olisi löytänyt tietoja muista järjestelmistä. Toisaalta saattaa hyvinkin olla 

mahdollista, että tässä olivat kaikki mahdollinen materiaali, sillä vain pieni osa 

viranomaisista ja toiminnanharjoittajista oli ollut mukana laitospalossa, josta 

sammutusjätevesistä aiheutui tai olisi voinut aiheutua haittaa ympäristölle. 

Mahdollista on myös, että kaikista tulipaloista ei ole tullut ilmoituksia 

viranomaisille, vaikka lainsäädännössä on selkeästi säädetty, että poikkeus- ja 

häiriötilanteista tulisi viipymättä ilmoittaa viranomaisille.  

Tapauskartoituksesta saatiin kuitenkin selville, että palokohteiden 

maaperänäytteistä oli tutkittu 15 parametrin arvoja. Kyselytutkimuksessa eniten 

kannatusta saaneet parametrit olivat samoja, mitä tapauskartoituksen mukaan 

maaperästä oli tutkittu ja joiden pitoisuudet olivat kohonneet. Nämä ovat myös 

samoja parametreja, joista säädetään PIMA-asetuksessa (214/2007). 

Sammutusjätevesille altistuneista pinta- ja pohjavesistä oli tutkittu tai 

suunnitelmien sekä ympäristölupien mukaan tutkittaisiin yhteensä 25 parametrin 

arvoja. Analyysituloksia oli tapauskartoituksessa verrattu moniin eri lähteisiin, 

mikä saattaa vaikeuttaa analysoitavien parametrien valintaa, ellei etukäteen tiedetä, 

mitä sammutusjätevedet saattavat sisältää. Kyselytutkimuksen ja 
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tapauskartoituksen tuloksissa nousivat esille kuitenkin suurin piirtein samat 

parametrit. 

Rinne ym. (2008) tutkivat eri jätejakeiden (PET-murska, paperisilppu, energiajae, 

rengasmurska, yhdyskuntajäte ja SER-murska) sammutusjätevesien koostumusta. 

Heidän tutkimuksessaan oli tutkittu samoja parametreja kuin tämän tutkimuksen 

tapauskartoituksessa. Rinne ym. (2008) eivät olleet löytäneet 

sammutusvesinäytteistä analysoituja klooribentseeneitä, PCB-yhdisteitä, 

dioksiineja eikä furaaneja. Kloorifenolien kokonaispitoisuudet olivat 

sammutusjätevesissä matalia, eivätkä ylittäneet sosiaali- ja terveysministeriön raja-

arvoa. Sen sijaan osa PAH-yhdisteistä ylittivät selvästi sosiaali- ja 

terveysministeriön raja-arvon. He eivät olleet tutkineet tässä tutkimuksessa esille 

nousseita metallien pitoisuuksia eivätkä öljyhiilivetyjä. PAH-yhdisteillä havaittiin 

molemmissa tutkimuksissa kohonneita pitoisuuksia. 

Sammutusjätevesien aiheuttamat jälkitoimenpiteet olivat hyvin tapauskohtaisia: 

maaperän kunnostamisia, veden käyttökieltoa ja pohjaveden seurantaa. Tämä 

saattaa johtua siitä, että sammutusjätevesien vaikutukset ovat laitoskohtaisia ja 

niihin voivat vaikuttaa esimerkiksi ympäristön herkkyys, palavan materiaalin 

ominaisuudet ja käytetyn sammutusjäteveden määrä. Sama koskee maaperä- ja 

vesinäytteistä tutkittavia yhdisteitä ja ominaisuuksia. Esimerkiksi 

kemikaalitehtaalla ja jätteenkäsittelykeskuksessa syntyvät sammutusjätevedet ovat 

koostumukseltaan todennäköisesti erilaisia.  

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen perusteella sammutusjätevesiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeistusta 

on olemassa, mutta viranomaiset ja toiminnanharjoittajat voisivat tuntea sitä 

paremmin tai he eivät ole osanneet yhdistää säännöksiä ja ohjeita 
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sammutusjätevesiin. Erityisesti ympäristöviranomaisten olisi hyvä tuntea 

kemikaalilainsäädännön ja standardien mukaiset kemikaalien turvallista käyttöä 

koskevat yleiset periaatteet ja velvoitteet paremmin. Sammutusjätevesien 

hallintasuunnitelmissa ympäristövaikutuksien sekä sammutusjätevesien laadun ja 

määrän arviointi kaipaisi huomattavaa parantamista. Sekä viranomaisille että 

toiminnanharjoittajille olisi hyvä olla olemassa yksinkertainen ja selkeä 

valtakunnallinen ohje sammutusjätevesien hallitsemiseksi sekä 

ympäristövaikutuksien arvioimiseksi. Ohjeen tulisi olla sovellettavissa eri 

toimialojen laitoksiin ja huomioida eri viranomaisten vaatimukset. 

Viranomaiset olivat kyselytutkimuksen perusteella vahvasti sammutusjätevesien 

hallinnan liitämisen kannalla tapauskohtaisesti ympäristöluvan piiriin. 

Lupamääräyksien tulisi kohdistua tutkimuksen perusteella laitoksiin, jotka 

sijaitsevat herkillä alueilla, ovat erityisen riskialttiita tulipaloille tai joiden 

yhteydessä on mahdollista päästä vaarallisia aineita ympäristöön. 

Lupamääräyksillä tulisi viranomaisten mukaan varmistaa asianmukaiset 

sammutusjätevesien keräily- ja käsittelymenetelmät sekä keräilykapasiteetin 

riittävyys. Lisäksi ympäristöluvassa voitaisiin määrätä sammutusjätevesistä 

analysoitavista aineista. Sammutusjätevesien hallintasuunnitelma kannattaisi 

määrätä laadittavaksi ympäristöluvassa tai laatia ympäristölupahakemuksen 

liitteeksi, jolloin ympäristöluvassa olisi mahdollista antaa laitoskohtaisia 

määräyksiä.   

Kyselytutkimuksen perusteella pelastuslaitoksen, Tukes:n ja ELY-keskuksen tulisi 

valvoa ja ohjata sammutusjätevesien hallinnan suunnittelua ja toteutusta, sillä 

jokaisella heistä on oma osaamisalueensa. Esimerkiksi Tukes:n viranomaiset 

tunsivat parhaiten kemikaalilainsäädännön ja ohjeistuksen sammutusjätevesiä 

koskevat säännökset ja ohjeet, kun taas ELY-keskuksen laitosvalvojat tunsivat 

paremmin ympäristölainsäädännön säännökset. Viranomaisten rooleja tulisikin 

selvittää vielä paremmin. Heidän olisi hyvä yhdistää tietotaitonsa ja valvoa sekä 
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ohjata sammutusjätevesien hallinnan suunnittelua ja toteutusta yhdessä. Samalla 

voitaisiin varmistaa, että viranomaisten vaatimustasot ovat samat. 

Tapauskartoituksen materiaali jäi odotettua suppeammaksi. Tämä herätti esille 

kysymyksen, että olivatko tässä kaikki sammutusjätevesistä viimeisen kymmenen 

vuoden ajalta tehdyt ympäristöselvitykset. Viranomaisten olisikin hyvä tehdä 

keskenään ja toiminnanharjoittajien kanssa yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan 

ja laatia yhteinen onnettomuusrekisteri, johon voitaisiin kerätä systemaattisesti 

tiedot kaikista häiriö- ja poikkeustilanteista, tulipalot ja ympäristövahingot mukaan 

lukien.  

Tämän tutkimuksen perusteella saatiin suppea käsitys sammutusjätevesien 

laadusta ja ympäristövaikutuksista. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta vain 

yleisesti, että maaperästä kannattaisi tutkia sammutusjätevesien vaikutuksia PIMA-

asetuksessa (214/2007) säädetyistä aineista ja pinta- sekä pohjavesinäytteiden 

tuloksia tulisi verrata lainsäädännön sekä velvoitetarkkailun raja-arvoihin. 

Sammutusjätevesien laadun määrityksessä ja ympäristövaikutuksien arvioinnissa 

tulisi muistaa, että sammutusjätevesien laatu ja ympäristövaikutukset riippuvat 

laitoskohtaisesti esimerkiksi palavasta materiaalista. Jotta tulevaisuudessa 

voitaisiin laatia toimialakohtainen ohje sammutusjätevesien laadun 

määrittämiseksi, vaatisi se sammutusjätevesien laadun järjestelmällistä tutkimista 

sekä tietojen tallettamista. 
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puolesta. 



64 
 

KIRJALLISUUS 

Giger W. 2009. The Rhine red, the fish dead – the 1986 Schweizerhalle disaster, a retrospect 
and long-term impact assessment. Environ Sci Pollut Res 16, pp.    99–111, doi: 
10.1007/s11356-009-0156-y. 

Haiko M., Honkala M., Rontu M., Ruuska R., Siekkinen J. ja Yli-Kuivila J. 2011. Opas 
sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi. Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2011. 

Hämeen ELY-keskus 2016. Työohje ympäristöviranomaisille - Ympäristöriskien 
hallinnan ja ennaltavarautumissuunnitelman tarkastelu. 

Jousimaa K., Kirvesniemi M., Kurttila P., Laine J.K., Lehikoinen K., Leinonen M., 
Lehto S., Pirskanen S. ja Vilkki J. 2016. Ulkoisen pelastussuunnitelman 
laatiminen. Sisäministeriön julkaisu 13/2016. Helsinki 2016. Saatavissa: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74978 

Jätelaki 17.6.2011/646. 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
3.6.2005/390. 

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 5.5.2017/252. 

Paloposki T., Tillander K., Virolainen K., Nissilä M. ja Survo K. 2005. 
Sammutusjätevedet ja ympäristö. VTT Tietopalvelu 2005. Saatavissa: 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2005/W40.pdf 

Penttinen T. 2012a. Sammutusjätevesikysely. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
2012. Saatavissa: 
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/ohjeet/Sammutusjateved
et.pdf 

Penttinen T. 2012b. Sammutusjätevesikyselyn tuloksia. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 2012. Saatavissa: http://docplayer.fi/14808484-
Turvallisuus-ja-kemikaalivirasto-topi-penttinen-2012-
sammutusjatevesikyselyn.html 

Pelastuslaki 29.4.2011/379. 

Pelastusopisto 2017. Pelastustoimen taskutilasto 2012-2016. Pelastusopiston 
julkaisu 1/2017. http://www.pelastustoimi.fi/tietopankki/tilastot Luettu: 
29.10.2017 



65 
 

Rinne T., Hykkyrä H., Tillander K., Jäntti J., Väisänen T., Yli-Pirilä P., Nuutinen I. ja 
Ruuskanen J. 2008. Jätekeskusten paloturvallisuus – Riskit ympäristölle 
tulipalotilanteessa. VTT Tiedotteita 2457. Espoo 2008. Saatavissa: 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2008/t2457.pdf 

Scholz M. 2014. Firewater Storage, Treatment, Recycling and Management: New 
Perspectives Based on Experiences from the United Kingdom. Water, 6:367-380; 
doi:10.3390/w6020367 

Tukes 2015. Tukes-ohje 8/2015 Sisäinen pelastussuunnitelma. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto. Saatavissa: http://tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-
ohjeet/2Kemikaalit-ja-kaasu/Tukes-ohje-82015-Sisainen-
pelastussuunnitelma/ 

Sisäministeriön asetus erityistä vaara aiheuttavien kohteiden ulkoisesta 
pelastussuunnitelmasta 19.5.2015/612. 

Standardi SFS 3350:2016. Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä 
olevat kemikaalien käsittelypaikat. Suomen standardisoimisliitto SFS ry. 

Standardi SFS 3357:2014. Palavien nesteiden varaston sammutus- ja 
palontorjuntakalusto. Suomen standardisoimisliitto SFS ry. 

UNECE 2017. Draft UNECE Safety Guidelines and Good Practices for Fire-Water 
Retention. Saatavissa: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2017/TEIA/JEG
_MTGS/UNECE_Safety_Guidelines_and_Good_Practices_for_Fire-
water_Retention_14_Nov_2017_clean.pdf 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista 1.3.2007/214. 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta 21.5.2015/685. 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista 20.12.2012/856. 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 4.9.2014/713. 

Ympäristönsuojelulaki 27.6.2014/527. 

  



66 

 

LIITE 1. Tapauskartoituksen materiaali 

Vuosi Laitos Kuvaus 

2017 Saha Sammutusjätevesitutkimus. 

2017 Pigmenttitehdas Sammutusjätevedet tulvivat viivästysaltaista. Sammutusjätevesien erillistarkkailua ja 
vesistöseurantaa pintavesissä.  

2017 Siirtokuormausasema Energia-, puu- ja rakennusjätteen, keräyspaperin sekä pahvin varastohalli tuhoutui tulipalossa 
kokonaan. Vesinäytteenottoa hulevesien purkupaikoilta. Vesistötarkkailua jatkettiin 
aikaisemmin toteutetulla tavalla. 

2017 Kierrätyslaitos Vesistötutkimus velvoitetarkkailupisteistä. Vesien laadussa ei muutoksia, jotka olisi voitu liittää 
tulipaloon. 

2017 Jätteidenkäsittelylaitos Tulipalossa paloi energia-, rakennus- ja saneerausjätettä. Sammutusjätevedet viemäreiden 
kautta pois kiinteistöltä. Kalakuolemia läheisessä joessa, kastelu-, uima- ja talousvesikielto. 

2016 Sinkkitehdas Tulipalo sattui sinkkitehtaan elektrolyysiosaston elektrolyysialtaiden kennojen päällä. Palo ei 
edennyt rakenteisiin ja sammutusjätevedet saatiin kerättyä sammutusjätevesialtaisiin. 

2016 Muuntamo Palon sammutusjätevesien mukana maaperään pieniä määriä muuntajaöljyä. Maaperätutkimus 
ja kunnostus. 

2016 Rengasliike Liikerakennus tuhoutui tulipalossa lähes kokonaan. Tutkimuksia palojätteestä ja maaperästä. 
Hulevesien purkupaikalla maaperän kunnostaminen. 

2016 Teollisuushalli Polyuretaanituotteiden valmistamiseen käytetty tuotantohalli paloi täysin. Raaka-aineita ja 
kemikaaleja sammutusjäte- vesien mukana ympäristöön. Alueella tehtiin maaperä- ja 
pohjavesitutkimuksia. Pohjaveden jälkitarkkailua. 
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2016 Rehufosfaattitehdas Toiminnanharjoittajan hakemus ja ELY-keskuksen päätös sammutusjätevesien keräilyn ja 

käsittelyn muuttamisesta. Esitetty sammutusjätevesien keräilymenetelmät, analysoitavat aineet 
sekä mahdolliset jälkitoimenpiteet. 

2015 Kierrätyskeskus Sammutusjätevesien tarkkailusuunnitelma, jossa käytetty hyödyksi yksikön useita aiempia 
tulipaloja. Suunniteltu näytteenottopaikat ja -ajat sekä analysoitavat aineet. 

2013 Jäteasema Sähkö- ja elektroniikkaromun varastokasan tulipalo. Sammutusjätevedet hulevesialtaaseen ja 
hulevesiojaan. Tutkimukset maaperästä ja hulevesistä sekä metsämarjoista, viljoista ja 
rehuheinästä. Pohjaveden jälkitarkkailua. 

2011 Rikkihappotehdas Ympäristölupa. Määrätään sammutusjätevesien varastoinnista ja käsittelystä sekä 
analysoitavista aineista ja mahdollisista jälkitoimenpiteistä. 

2011 Kalsiumkloriditehdas Ympäristölupa. Määrätään sammutusjätevesien varastoinnista ja käsittelystä sekä 
analysoitavista aineista ja mahdollisista jälkitoimenpiteistä. 

2009 Puujätteen 
polttomurskauskenttä 

Asfaltoidulla varastokentällä olleiden puujätteiden sammutusjätevedet päätyivät ympäristöön. 
Sammutusjätevesi- sekä maaperätutkimus. 

2009 Pintakäsittelylaitos Lukkotehtaan yhteydessä ollut pintakäsittelylaitos tuhoutui tulipalossa. Sammutusjätevesien 
mukana ympäristöön pääsi ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Alueella tehtiin maaperä- ja 
pohjavesitutkimuksia. Sadevesiojan maaperä kunnostettiin ja pohjaveden jälkitarkkailua. 
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LIITE 2. Sammutusjätevesien hallinta ja 

ympäristövaikutukset –kyselylomake. 
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LIITE 3. Saatekirje 

Hei, 

Teidät on valittu vastaamaan ”Sammutusjätevesien hallinta ja 

ympäristövaikutukset” -kyselyyn, joka on osoitettu viranomaisille sekä 

toiminnanharjoittajille. Kysely on auki 1.-15.11.2017 ja siihen vastaaminen kestää 

noin 15-25 minuuttia. Vastaamaan pääsette tästä linkistä: 

https://link.webropolsurveys.com/S/2F036DF14ECDF1BF 

Kysely on osa ympäristötieteen ja -teknologian pro gradu -tutkielmaa, joka 

toteutetaan Hämeen ELY-keskuksessa meneillään olevan ympäristöministeriön 

rahoittaman hankkeen ”Vuotojen ja sammutusjätevesien hallinta” puitteissa. 

Tavoitteena on selvittää eri viranomaisten rooleja ja näkökulmia 

sammutusjätevesien hallintaan, sammutusjätevesien mahdollisia 

ympäristövaikutuksia sekä milloin toiminnanharjoittajien tulisi laatia erityinen 

sammutusjätevesien hallintasuunnitelma. 

Sammutusjätevesien hallinnalla tarkoitetaan tulipalossa käytetyn, mahdollisesti 

kontaminoituneen, sammutusveden keräilyä sekä käsittelyä laitosalueella. 

Sammutusjätevesien hallintasuunnitelma puolestaan sisältää tulipalojen varalta 

suunnitelmat muun muassa sammutusjäteveden laadun ja määrän arvioimiseksi, 

keräys- ja varastointimenetelmät sekä käsittelytavan ja paikan. 

Kyselyyn vastaaminen on erityisen tärkeää viranomaistoiminnan kehittämiseksi. 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksella ja niitä käytetään ainoastaan tämän 

hankkeen yhteydessä. Kyselyn lopussa kerätään vastaajien yhteystiedot, jotta 

epäselvistä tai poikkeuksellisista vastauksista voidaan tarvittaessa olla yhteydessä 

vastaajaan. 

https://link.webropolsurveys.com/S/2F036DF14ECDF1BF
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Hankkeen toteutusta ohjaa Hämeen ELY-keskuksen ylitarkastaja Kari Leinonen 

(kari.p.leinonen@ely-keskus.fi) ja pro gradu -tutkielmaa tekee Jyväskylän 

yliopiston ympäristötieteen ja -teknologian opiskelija Ida Rintala 

(idanelri@student.jyu.fi). 

 


