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1. PUUTERMINAALI YMPÄRISTÖINEEN 

 

Puuterminaali sijaitsee osoitteessa Joenpolventie 1, 37570 LEMPÄÄLÄ. Joenpolventie 

sijaitsee Valkeakosken ja Lempäälän välillä lähellä Pajalan teollisuusaluetta 

Helsingintien varrella. Terminaalin ympärillä on maa-aluetta ja puustoa. Rakennuksia 

ei ole. 

 

1.1. Prosessien kuvaus 

Terminaalille vastaanotetaan kierrätyspuuta ja risua. Puumateriaalia paikalle 

tuovat sekä yritykset, että yksityiset taloudet. Paikalla on ajoittain 

pyöräkuormaaja, jolla voidaan läjittää saapunutta materiaalia isompaan kasaan 

ja samalla tarkistaa materiaalin sisältö ja lajitella mukaan kuulumaton 

materiaali pois. Noin 30-50 arkipäivää vuodessa paikalla on puumurskain, joka 

murskaa saapuneen puun. Valmis murske ajetaan loppukäyttäjille 

ajoneuvoyhdistelmillä. 

 

2. RISKIEN TUNNISTAMINEN JA ARVIOINTI 

 

2.1. Terminaalin ympäristöriskit 

Asfalttikentälle kerätty puuaines ei itsessään aiheuta merkittäviä 

ympäristöriskejä. Suurimpia riskitekijöitä näin ollen ovat ulkopuolisten 

tekijöiden aiheuttamat riskit. Ulkopuolisset tekijät, kuten säätila, myrskyt ja 

ajoneuvot voivat aiheuttaa tulipalon tai valumavesiä lähimpiin ojiin. 

 

2.1.1  Veden hankinta, viemäröinti 

Terminaalissa ei ole vesiliittymää, joka on tulipalon osalta riskitekijä. Vesi 

on tuotava muualta. 

 

2.1.2  Kemikaalien käsittely 

Kemikaaleja ei säilytetä, eikä käsitellä terminaalilla. Ajoittain paikalla on 

ajoneuvoja ja työkoneita, joista voi aiheutua kemikaali vuotoja. 

 

2.2. Onnettomuus- ja poikkeustilanteet 

2.2.1 Öljy- ja kemikaalivuodot 

Ajoneuvoista ja työkoneista on mahdollista vuotaa erilaisia kemikaaleja, 

kuten polttoainetta sekä moottori-, vaihteisto- ja hydrauliöljyä. Samoin on 

mahdollista vuotaa jäähdytysnestettä, lasinpesunestettä tai ad-blue 

nestettä. Määrät voivat olla esimerkiksi letku rikon yhteydessä 

muutamista desilitroista muutamaan kymmeneen litraan. Polttoainetta 



on mahdollista vuotaa ajoneuvojen polttoainetankeista jopa satoja litroja 

esimerkiksi ilkivallan tai varkauden seurauksena. 

 

2.2.2  Tulipalo 

Tulipalon voi aiheuttaa ajoneuvojen tai työkoneiden tekninen vika tai 

niiden toiminnasta aiheutunut tulos. Myös sään aiheuttama palo 

esimerkiksi salaman iskusta on mahdollinen. Kerättävä puumateriaali on 

pääosin melko kuivaa, joten tulipalo voi levitä koko puumateriaaliin melko 

nopeasti. Asfaltoitu keräysalue on etäällä muista palavista kohteista, 

joten riski palon leviämisestä muuhun ympäristöön on pieni, mutta 

olemassa. Vettä on oltava saatavilla aina alkusammutusta varten. 

 

3. TOIMENPITEET RISKIEN HALLITSEMISEKSI 

 

3.1. Ennalta ehkäisevät toimet 

 

3.1.1. Alkusammutus ja öljyn torjunta 

Terminaalilla työskentelevissä koneissa ja ajoneuvoissa tulee olla riittävä 

määrä jauhesammuttimia. Terminaalissa on sen lisäksi vesikontti, josta saa 

nopeasti vettä. Terminaalilla työskentelevissä puumurskaimissa ja 

hakkureissa on automaattiset sammutusjärjestelmät. Öljyn ja muiden 

ajoneuvokemikaalien vuotojen varalta on terminaalilla imeytysainetta 

vesikontin läheisyydessä. 

 

3.1.2. Onnettomuus- ja poikkeustilanteiden hoitaminen 

Jokaisen terminaalilla työskentelevällä on velvollisuus tehdä hätäilmoitus 

hätätilanteissa, joita ovat tulipalo, tapaturma, sairauskohtaus, 

suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava nestevuoto, rikollinen toiminta, 

muu henkilöstöä uhkaava vaara tai muu huomattavia taloudellisia 

menetyksiä aiheuttava vaara. Ajoneuvopalojen alkusammutus tulee tehdä 

jauhesammuttimilla. Hakepaloa ei tule sammuttaa vedellä, vaan 

tukahduttamalla esimerkiksi pyöräkuormaajan avulla. Vesi voi pahentaa 

paloa. Henkilökunta tulee olla koulutettu ja ohjeistettu erikseen hakepalon 

varalta. 

 

 

 

 



3.1.3. Jälkihoitotoimenpiteet 

Onnettomuus- tai poikkeustilanteen jälkeen tehdään tapahtuneesta 

seurantaraportti, joka tilastoidaan. Otetaan yhteyttä viranomaisiin 

ympäristön kunnostamiseksi ja puhdistamiseksi. Yrityksen toimihenkilöt 

suorittavat tarvittaessa katselmuksen paikalla, ohjeistuksen ja koulutuksen 

kehittämiseksi. Tarkistetaan ennaltavarautumissuunnitelman päivityksen 

tarve. 

 

 

3.1.4. Organisaatio ja vastuut 

Joenpolventien terminaali toiminnasta vastaa Joni Viikari sekä Kuljetusliike 

Viikari Oy:n toimihenkilöt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kemikaaliluettelo 
Joenpolventie Puuterminaali  

Kemikaalit ajoneuvoissa ja työkoneissa 

 
PUUTERMINAALI 
Joenpolventie 1 

37570 LEMPÄÄLÄ 
 

Vastuuhenkilö: Joni Viikari 
Käyttöturvallisuustiedotteen säilytyspaikka: ilmoitustaulu,  

ennaltavarautumissuunnitelman liite 
Tuotteiden määrä: 13 

 



 
 


