
1

Yleisötiedote  
Sappi Kirkniemen  

tehtaan kemikaaleista ja 
niiden turvallisuudesta
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Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa Sappi Kirkniemen 

tehtaan naapureille ja lähialueen asukkaille tehtaan toimin-

nasta ja tehtaalla käytettävistä kemikaaleista. Kemikaalien 

kuljetuksiin ja teolliseen käyttöön liittyy aina myös onnetto-

muuden riski.  

Normaalisti tuotannossa käyttämämme kemikaalit eivät 

aiheuta vaaraa tehtaalla työskenteleville eivätkä lähi-

alueen asukkaille. Olemme laatineet tämän tiedotteen 

opastaaksemme lähialueen asukkaita toimimaan oikein 

mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. 
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Turvallisuus on meille tärkeintä

Turvallisuuden ja ympäristönsuojelun huomioiminen kaikessa toiminnas-

samme on tärkein periaatteemme. Sappi Kirkniemen tehtaan toimintaa 

arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnis-

tamiseksi. Kaikki tehdasalueella työskentelevät henkilöt perehdytetään 

toimintatapoihimme, jotta jokainen osaa toimia oikein vaarojen ennaltaeh-

käisemiseksi sekä mahdollisissa vaaratilanteissa.

Varaudumme vaaratilanteisiin suunnittelulla  
ja koulutuksella

Tehdas noudattaa toiminnassaan kemikaaliturvallisuuslakia ja vaarallisten 

kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä valvonnasta 

annettujen asetusten (685/2015 ja 686/2015) mukaisia säännöksiä ja 

hallinnollisia määräyksiä. Tehtaan varautuminen onnettomuustilanteisiin on 

kuvattu sisäisessä pelastussuunnitelmassa, joka sisältää toimintaohjeet 

ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Onnettomuustilanteissa toimimista 

koulutetaan ja harjoitellaan säännöllisesti koko henkilöstön kanssa sekä 

sisäisesti että yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Kirkniemen tehdaspalokunta tekee suuronnettomuuden vaaraa aihe-

uttavien kemikaalien ja vuototilanteiden harjoituksia vähintään kolmen 

vuoden välein yhteistyössä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Suuronnettomuustilanteessa toimintaa johtaa Länsi-Uudenmaan pelas-

tuslaitos. 
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Tehtaan prosessit ja niissä käytettävät  
vaaralliset kemikaalit

Sappi Kirkniemen tehdas valmistaa korkealaatuista päällystettyä paperia kolmel-

la paperikoneella, joiden vuosikapasiteetti yhteensä on noin 735 000 t. Tuotan-

totoiminta on keskeytymätöntä. Tehtaalla työskentelee noin 550 henkeä. Viennin 

osuus kokonaistuotannosta on yli 90 %.

Tehdasalueella sijaitsee paperikoneiden ja massanvalmistuslaitoksen lisäksi 

raakavesiasema, kuorimo, liettämö, tuotevarasto, jätevedenpuhdistamo sekä 

voimalaitos. Raaka-aineina tuotannossa käytetään kuusesta tehtaalla valmistet-

tua mekaanista massaa, havupuusellua, vettä sekä erilaisia täyte- ja päällystys-

aineita. Lisäksi tuotannossa käytetään lukuisia apu- ja lisäkemikaaleja.

Massanvalmistus

Puun käsittelyssä ei käytetä kemikaaleja, mutta rakennuksen jäähdytysjärjestel-

mässä on varastoituna 50 kg ammoniakkia.

Mekaaninen massanvalmistus koostuu hierteen ja hiokkeen valmistuksesta. 

Massan valkaisussa käytetään natriumditioniittia, vetyperoksidia ja ditioniittia. 

Ditioniitin valmistukseen tarvitaan rikkidioksidia, lipeää ja natriumboorihyd-

ridiä. Vetyperoksidivalkaisussa tarvitaan peroksidin lisäksi natriumsilikaattia, 

lipeää sekä massan hapotukseen valkaisun jälkeen rikkidioksidivettä. Lisäksi 

valkaisuprosesseissa tarvitaan kompleksinmuodostajaa (EDTA) ja muita apu- ja 

lisäkemikaaleja, joista osa on luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi.

Paperinvalmistus

Pohjapaperin valmistuksessa 

käytetään tehtaalla valmistet-

tavan mekaanisen kuitumas-

san lisäksi kemiallista osto-

sellua. Sellu lietetään veteen 

ja johdetaan paperikoneelle 

sekoitettuna mekaanisiin 

massoihin, täyteaineisiin ja 

massakemikaaleihin. 
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Paperikoneilla massaseoksesta muodostetaan paperiraina. Rainan muo-

dostuksen onnistumiseksi ja prosessivedessä olevien häiriöaineiden hallintaan 

tarvitaan lukuisia apu- ja lisäaineita sekä limantorjunta-aineita, joista osa on 

luokiteltu terveydelle ja ympäristölle vaaralliseksi. 

Pohjapaperi päällystetään päällystyspastalla, joka sisältää pigmenttejä sekä 

side- ja muita apuaineita. Osa apuaineista on luokiteltu terveydelle ja ympäristöl-

le vaaralliseksi. Päällystyspastan valmistamisessa tarvitaan myös lipeää. Paperi-

konelinjojen 1 ja 3 päällysteen kuivaimissa polttoaineena käytetään maakaasua. 

Paperikonelinja 3:n rakennuksen jäähdytysjärjestelmässä on varastoituna 470 

kg ammoniakkia.

Energiantuotanto

Kirkniemen tehtaan energiantuotantoon käytetään tehdasalueella sijaitsevaa 

Sappin omistamaa teollisuusvoimalaitosta. Voimalaitoksella on yksi kaasuturbii-

ni ja neljä kattilaa, jotka käyttävät polttoaineina biopolttoaineita, paperitehtaan 

lietteitä, maakaasua tai kivihiiltä.

Voimalaitoksen kattilavesien valmistukseen tarvitaan lipeää ja rikkihappoa.

Vesihuolto

Kirkniemen tehdas ottaa raakaveden Lohjanjärvestä. Vesi puhdistetaan kemi-

kaalittomalla OxiAcWa-tekniikalla. Osasta raakavettä valmistetaan kemiallisen 

saostuksen ja hiekkasuodatuksen avulla tehtaan prosesseissa käytettävää 

tuorevettä. 

Valmistusprosesseissa likaantuneet vedet johdetaan puhdistettavaksi tehtaan 

jätevesiasemalle. Puhdistusprosessi koostuu mekaanisesta, biologisesta ja 

kemiallisesta puhdistusvaiheesta.
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Rikkidioksidi on ainoa suuronnettomuusvaaraa  
aiheuttava kemikaali tehtaalla 

Sappi Kirkniemen tehtaan kemikaalien käsittely ja varastointi luokitellaan laaja-

mittaiseksi eli toiminta on luvanvaraista. Lupa vaarallisten kemikaalien käyttöön 

on haettu lain määräämällä tavalla Turvatekniikan keskukselta (TUKES). Tehdas 

on toimintaperiaateasiakirjalaitos, jonka toimintaa TUKES valvoo määräaikaistar-

kastuksin. Viimeisin tarkastus on tehty 6.8.2014.

Rikkidioksidin ominaisuuksia

Rikkidioksidi on väritön, näkymätön, pistävänhajuinen, ilmaa raskaampi, myr-

kyllinen ja syövyttävä kaasu, joka ei pala tai räjähdä. Rikkidioksidi on kulje-

tus- ja varastosäiliöissä paineenalaisena nesteenä, joka höyrystyy ilmakehän 

paineessa. Nestevuodosta höyrystyvä rikkidioksidi muodostaa sumua vuodon 

lähialueella. 

Rikkidioksidin terveysvaarat ja ensiapu

Rikkidioksidikaasu ärsyttää silmiä, kosteita ihoalueita ja hengitysteitä aiheuttaen 

kirvelyä silmissä, kyynelvuotoa, yskää ja suurissa pitoisuuksissa hengitysvaike-

uksia. 

Jos henkilö altistuu rikkidioksidille hengitysteitse, tulee altistunut henkilö 

siirtää raittiiseen ilmaan puoli-istuvaan asentoon. Jos henkilöllä on hengitys-

vaikeuksia, on annettava tekohengitystä ja mahdollisuuksien mukaan happea. 

Potilas on toimitettava 

ensiapuasemalle lääkärin 

tutkimusta varten. 

Lisätietoja rikkidioksi-

dista löytyy Työterveyslai-

toksen sivulta www.ttl.fi/

ova/rikkidio.html.
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Vaarasta varoittaminen ja onnettomuustilanteessa 
toimiminen

Yleinen hälytysmerkki annetaan silloin, kun ihmishenkiä on vaarassa tehtaan 

alueella tai alueen ulkopuolella. Se voidaan antaa esimerkiksi silloin, kun tehdas-

alueella tapahtuu rikkidioksidivuoto, joka on vaarassa levitä lähialueelle. Tositi-

lanteessa hälytysmerkki toistetaan useita kertoja. Päätöksen hälytysmerkin 

antamisesta tekee toimintaa johtava pelastusviranomainen. 

Yleinen hälytysmerkki on minuutin kestävä aaltoileva äänimerkki. Yleisen hä-

lytysmerkin antamisen jälkeen pelastusviranomainen tiedottaa ympäristön asuk-

kaille varoittamis- ja evakuointiasioissa sekä vastaa liikenne- ym. järjestelyistä 

tehtaan ulkopuolella.

Mahdollisesti vaarassa olevia henkilöitä kehotetaan suojautumaan sisätiloi-

hin, sulkemaan ikkunat ja ovet sekä pysäyttämään ilmanvaihtolaitteet. Ulkoa 

tulee siirtyä sisälle ja suojautua edellä mainitulla tavalla. Mikäli sisätiloihin ei 

pääse, on tarkistettava tuulen suunta 

ja poistuttava kaasun alta sivutuu-

leen. On hyvä pyrkiä korkeampaan 

maastokohtaan, koska ylempänä on 

turvallisempaa.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen 

tasainen äänimerkki, jonka kesto on 

yksi minuutti. Vaara ohi -merkin anto 

ja pelastustoimintaan liittyvä tiedot-

taminen on pelastusviranomaisten 

vastuulla.
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Lisätietoja

Lisätietoja Sappi Kirkniemen tehtaan vaarallisten kemikaalien käsittelystä,  

käytöstä ja valvonnasta saa turvallisuuspäällikkö Jari Haijaselta,  

sähköposti Jari.Haijanen@sappi.com, puh. 010 464 2999. 

Sappi Europe

Kirkniemen tehdas

Pikkukyläntie 8, 08800 Lohja

Puh. 010 464 2999

www.sappi.com
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