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Tarkistuslista,  seurausmatriisi  ja  riskimatriisi  ympäristöriski
analyysin tekemisen avuksi
YMPÄRItyöryhmä (Nina Wessberg VTT, Riitta Molarius VTT, Sirkka Koskela SYKE, Jyri Sep
pälä SYKE)
14.5.2007

Ympäristöriskianalyysillä  tarkoitetaan  häiriöpäästömahdollisuuksien  tunnistamista  ja  arviointia.
Häiriöpäästö on määrältään tai laadultaan poikkeuksellinen päästö, jonka aiheuttajana on poikkeuk
sellinen  tilanne  ja  on  olemassa  mahdollisuus  ympäristön  pilaantumiselle.  Häiriöpäästöä  voidaan
nimittää myös esim. satunnais, onnettomuus, vahinko, karkaus tai poikkeukselliseksi päästöksi.
Häiriöpäästöjä ovat päästöt,  jotka ajautuvat yrityksen suojausjärjestelmien  läpi  tai ohi hallitsemat
tomasti  ja  suunnittelemattomasti  ympäristöön. Sellaiset  tunnistetut häiriötilanteet,  joista  mahdolli
sesti  aiheutuvat  ympäristövaikutukset  pystytään  ehkäisemään  tai  rajaamaan  teollisuuslaitokseen,
ovat läheltä piti tilanteita.

Seuraavassa  on  esitetty  päivitetty  (14.5.2007)  tarkistuslista  niistä  asioista,  jotka  tulee  huomioida
ympäristöriskianalyysiä tehtäessä, ja kuvata ympäristöriskianalyysiraportissa:

1. Analyysin tavoitteiden määrittäminen

• Määritetään onko kyseessä: Viranomaisvelvoite  / Ympäristöjohtamisjärjestelmä  / Turvalli
suusjohtamisjärjestelmä / Vakuutusyhtiön tarpeet / Prosessisuunnittelu (uusi/vanha  laitos) /
Ostot  ja  hankinnat  (esim.  tehdasostot,  maaalueostot,  raakaainehankinnat  yms.)  /  YVA
selvitys  / Vaaratilanteiden  (läheltä piti  tilanteiden)  jälkitoimenpiteet  / Henkilöstön koulut
taminen, riskitietoisuuden vahvistaminen organisaatiossa / ...

2. Analyysin rajaaminen
• Kerrotaan kuka tekee/on tehnyt  ja/tai osallistunut analyysin tekemiseen eli  analyysityöryh

män  kokoonpano?  (työntekijät,  ympäristö/  turvallisuuspäällikkö,  mahdolliset  ulkopuoliset
sidosryhmät,  esim.  konsultti,  kunnallisen  jätevedenpuhdistamon  hoitajat,  vakuutusyhtiön
edustajat, muut asiantuntijat tai paikalliset asukkaat)

• Järjestetään  aloituspalaveri  tai  –keskustelu  valvovan  ympäristöviranomaisen  kanssa.  Kes
kustellaan viranomaisen kanssa analyysin edistymisestä analyysin aikana.

• Rajataan käsiteltävä alue  ja  jaetaan se osiin; mitä asioita analyysi koskee  ja mitkä asiat on
rajattu tarkastelun ulkopuolelle? Rajauksessa huomioidaan sekä fyysiset rajat (esim. tehdas
alueen rajoittava aitaus) että toiminnalliset rajat (esim. useita yrityksiä samalla alueella, ali
hankkijat yms.)

• Määritellään minkälaisia ja minkä suuruisia asioita analyysissä käsitellään? (esim. ainemää
rät tai ominaisuudet lähtökohtana)

• Terveydelle ja ympäristölle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden lisäksi ympäristöriskianalyysiin tu
lee  sisällyttää kaikki  sellaiset  vaarattomat aineet,  joita  käsitellään ympäristöhaittaa  mahdollisesti
aiheuttavia määriä. Esimerkiksi tärkkelyspäästö voi sekoittaa biologisen puhdistamon toiminnan ja
aiheuttaa puhdistamattoman jäteveden pääsyä vesistöön.

• Päätetään tarkasteltavat riskityypit (henkilöriskit/ympäristöriskit/omaisuusriskit/...)

• Esitetään yhteys muihin yrityksessä tehtyihin riskianalyyseihin ja riskien hallintaan
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• Tavoitteena tulisi olla, että yrityksessä on jatkuvasti päivitettävä riskien arviointi prosessi, jota tar
peen mukaan aina täydennetään.

• Esim. aiempia lupahakemuksia, turvallisuusselvityksiä tai pelastussuunnitelmia sekä työn vaarojen
arviointia varten tehtyjen onnettomuusriskien arviointien täydentäminen ja hyödyntäminen.

• Esitetään yhteys muuhun yrityksessä toteutettavaan ympäristöasioiden hallintaan
• Jatkuvat, suunnitellut päästöt, ympäristöjohtamisjärjestelmä (ISO 14001, EMAS) jne.

3. Tietojen kokoaminen
• Esitetään kuvaus toiminnasta ja laitteistosta riskien kannalta (prosessikuvaus, toimintakuva

us sekä prosessissa käytettävistä raaka ja apuaineista sekä varastomääristä, säiliöistä, lasta
us ja purkupaikoista ja –tavoista, viemärien kulku yms.)

• Esitetään kuvaukset yritysten menetelmistä häiriöpäästöjen kirjaamisen, analysoinnin ja ris
kien hallinnan osalta.

• Tehdään kemikaalikartoitus
• Kemikaalien  ja muiden  raakaaineiden  luettelointi  sekä  lajittelu ominaisuuksien  (mm. käyttötur

vallisuustiedotteet, tuleva Reachrekisteri), käyttömäärien ja käyttökokemusten mukaan enemmän
ja vähemmän ympäristöhaittaa mahdollistaviin

• Kemikaalit  voidaan  esittää  esim.  ympäristöhallinnon  ympäristölupaan  liittyvän  kemikaalilomak
keen avulla (Kemiakalitaulukko: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=84848&lan=fi)

• Esitetään kuvaus toiminnan ympäristöstä
• Erityisesti  häiriöpäästöjen  aiheuttaman  haavoittuvuuden  kannalta,  esim.  herkät  luontokohteen,

luonnosuojelualueet,  vedenottamot,  pohjavesialueet,  yhteiskunnalliset  merkittävät  rakennukset,
päiväkodit, koulut jne.

• Ympäristössä olevat mahdolliset vaaran aiheuttajat, esim. muu teollisuus, tiet, putkilinjat, vesistöt
esimeriksi tulvien mahdollistajana ja muut paikkakohtaiset luonnonilmiöt jne.

• Peruskartta alueesta sekä muut mahdolliset kartat, kuten pohjavesialuekartat.

• Esitetään kuvaus organisaatiosta häiriöpäästöjen hallinnan näkökulmasta
• Kuvataan lyhyesti aikaisemmat riskianalyysit ja niiden tulokset

• Käydään  läpi  häiriöpäästöraportit  (esim.  5  vuoden  häiriöpäästöhistoria1),  läheltä  piti  –
raportit

• Kerätään  mahdollisuuksien  mukaan  tietoja  muualla  tapahtuneista  onnettomuuksista  ja  häi
riöpäästötilanteista, esim. VAROrekisteri, teollisuusyhdistysten omat tilastot jne.

4. Riskien tunnistaminen
• Kuvataan kuinka häiriöpäästömahdollisuudet tunnistetaan/tunnistettiin?

• Riskien tunnistaminen vaaralähteiden ja mahdollisten vahingon aiheuttajien perusteella: kemikaa
lit,  prosessilaitteet,  toiminnot,  toiminnat  yms.  mukaan  lukien  ihmiset  sekä myös  laitoksen  ulko
puoliset  tekijät,  jotka  voisivat  edesauttaa  häiriöpäästöjen  syntymistä,  esim.  ilkivalta,  terrorismi,
sääolosuhteet, naapurissa olevat teollisuuslaitokset jne.

1 Hyvään riskienhallintakäytäntöön kuuluu, että häiriöpäästön tapahtuessa selvitetään päästön aiheuttanut syy ja siitä
aiheutuneet seuraukset. Nämä raportoidaan huolellisesti ja ylläpidetään yrityksen häiriöpäästöhistoriaa. Häiriöpäästöhis
toriaan on hyvä liittää myös läheltä piti tilanteiden kirjaus ja analysointi. Häiriöpäästöhistoriasta voidaan tehdä tulkin
toja yrityksen riskienhallinnan riittävyydestä.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=84848&lan=fi)
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• Riskianalyysitekniikat: häiriöpäästötilanteiden tunnistaminen, esim. POA, SARA; tarvittaessa häi
riöpäästötilanteiden yksityiskohtaisempi tunnistaminen, esim. HAZOP, puumenetelmät

• Huomioidaan menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.

• Esitetään kuvaukset siitä kuinka tunnistettuihin häiriöpäästötilanteisiin on varauduttu

5. Riskin suuruuden arvioiminen
5.1. Häiriöpäästölanteiden esiintymisen taajuus/todennäköisyys
• Arvioidaan häiriöpäästötilanteen esiintymisen taajuus kokemus ja/tai tutkimus sekä kirjal

lisuustietoihin perustuen (ehdotus todennäköisyysluokiksi esitetty riskimatriisissa katso sivu
5)

5.2. Häiriöpäästötilanteiden seurausten arvioiminen
• Kuvataan miten seuraukset on tunnistettu?
• Kuvataan  riskikohtaisesti:  Mitä  pääsee?,  Mitä  muodostuu?,  Paljonko  pääsee  ja  mihin  pää

see/kulkeutuu? Ilmaan, maaperään, vesistöön, viemäriin, sammutusvesien mukana...?
• Huomioitava myös seurausketjut ja kumuloituvat vaikutukset, esim. suuret massapäästöt ja niiden

vaikutusten kumuloituminen puhdistamolla, öljy ja kemikaalipäästöjen vaikutusten kumuloitumi
nen puhdistamolla ja muiden yhtäaikaisten eri häiriötilanteiden kumuloituva vaikutus, tulipaloista
aiheutuvat  seuraukset  ilmaan,  veteen  ja  maaperään  (mm.  sammutusvesien  määrä  ja  kulkeutumi
nen)

• Tarvittaessa tehtävä tarkempi maaperäkartoitus (maaperägeologia, maaperän ja pohjaveden laatu).

• Vakavissa tapauksissa on syytä tehdä mallinnuksia ja tarkempi ekologisen ja/tai terveysriskin arvi
ointi.

• Kuvataan  riskikohtaisesti:  Mitä  vaikuttaa?  Ympäristövaikutukset,  kokemustieto,  kirjalli
suustieto, ekologiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset

• Vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida vastaanottavan ympäristön herkkyys sekä päästön mah
dollinen ajankohta, esimerkiksi vuodenajalla voi olla suuri merkitys vaikutusten muodostumiseen
ja voimakkuuteen. Esimerkiksi päästö jokeen vähäisen virtaamaan aikaan on usein vaikutuksiltaan
voimakkaampi kuin sama päästö samaan jokeen runsaan virtaaman aikana.

• Tarvittaessa  tarkempi  vaaralähteiden  vaikutusten  selvittäminen,  häiriöpäästötilanteiden  yksityis
kohtaisempi tunnistaminen ja/tai seurausten mallintaminen ja ekologinen riskin arviointi

• Ilmoituskynnys ulospäin (viranomaisille, tiedotusvälineille ja muille sidosryhmille), esim. Seveso
II direktiivin suuronnettomuuksien ilmoituskriteerit (ks. Wessberg ym. 2006 liite 5)

• Mahdolliset haittakorvausvaatimukset ja vakuutuslaitosten rooli

• Ympäristörikosnäkökulma arviointikriteerinä  (pitkäaikaisen ja  tuottamuksellisen/tahallisen ympä
ristövaikutuksen mahdollisuus antaa aiheen rikossyytteeseen)

• Ks. Seurausten arvioinnin perusteita julkaisun Wessberg ym. 2006 liitteistä 2  5.

• Seuraukset voidaan arvioida seurausmatriisin avulla (sivu 6).

6. Riskin merkityksen arvioiminen
• Todennäköisyydet  ja seuraukset esitetään riskimatriisissa (sivu 5),  jonka avulla määritetään

riskiluokat
• Tunnistetut  riskit  voidaan  arvioida  heti  tunnistamisen  jälkeen  tai  niin,  että  arvioidaan  esi

merkiksi yhden alueen tai koko kohteen tunnistetut riskit  samassa yhteydessä  luokiteltuina
kokonaisuuksina.
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• Esitetään  perustelut  siitä  mikä  on  hyväksyttävä  riski?  Kuka  määrittää/määritti  ja  miten?
Määrittäjiä ovat yrityksen henkilöstön lisäksi myös esim. viranomaiset, vesiensuojeluyhdis
tys, naapurit, veden käyttäjät yms. eri sidosryhmät

7. Tulokset ja toimenpideehdotukset
• Esitetään  kuvaus  pahimmasta/pahimmista  mahdollisesta/mahdollisista  tunnistetu(i)sta

risk(e)istä sekä tyypillisistä häiriöpäästötilanteista (myös pienemmät tilanteet!) sekä ennalta
ehkäiset toimet ja varautuminen näihin riskeihin

• Tilanteen kuvaus, häiriöpäästötilanteen määrä ja kulkeutuminen, seuraukset ympäristössä sekä toi
menpideehdotukset riskin hallitsemiseksi

• Yleensä  riittää  laadullinen  analyysi,  mutta  erittäin  pahoissa  tilanteissa  tulee  käyttää  määrällistä
mallintamista ja ekologista riskin arviointia seurausten arvioinnissa

• Esitetään  muut  parannusehdotukset/toimenpideehdotukset/parannustoimenpiteet/riskien
ennaltaehkäisyn  ja  hallinnan  toimet  (koskien  yleistä  turvallisuutta  sekä  muita  kuin  pahim
miksi katsottuja tilanteita) sekä menettelyt, joilla varmistetaan, että parannukset ja toimenpi
teet toteutetaan

• Kuka päättää ja vastaa toimenpiteistä, mitä päätetään tehdä, aikataulu

• Määritetään  ns.  jäännösriski:  kuvaus  tärkeimmistä  ympäristöriskeistä,  jotka  jäävät  jäljelle
riskienhallintatoimenpiteiden jälkeen.

• Esitetään kartta vaaralähteistä tehdasalueella
• Esitetään  arvio  ympäristöorganisaation  toimivuudesta  häiriötilanteiden  ennaltaehkäisyn  ja

hallinnan näkökulmasta

8. Analyysin arviointi ja päivittämissuunnitelma
• Analyysi tulee päivittää aina muutostilanteissa sekä häiriöiden ja onnettomuuksien jälkeen

• Analyysi tulee uusia säännöllisin väliajoin (esim. 3  5 vuoden välein)
• Päivitetty  versio analyysistä  tai  siihen  tulleista  muutoksista  saatetaan  viranomaisen  tietoon

tarvittaessa, esim. muutokset ovat merkittäviä tai viranomainen pyytää analyysiä
• Arvioidaan tehdyn analyysin heikkoudet, epävarmuudet ja vahvuudet

9. Raportointi ja analyysistä tiedottaminen
• Yrityksen sisällä
• Yrityksen ulkona
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Riskimatriisi

TODENNÄKÖISYYS RISKILUOKKA
Useammin  kuin  kerran  kuukaudessa
tai riskien hallinta on arvioitu heikoksi 5 II I I

Useammin  kuin  kerran  vuodessa  tai
riskien hallinta on arvioitu melko tyy
dyttäväksi

4 II I I

Useammin kuin kerran 10 vuodessa tai
riskien  hallinta  on  arvioitu  tyydyttä
väksi

3 III II I

Kerran  laitoksen  eliniän  aikana  tai
riskien hallinta on arvioitu hyväksi 2 IV III II

Tilanne tunnettu alalla (joskus sattunut
jossain) tai riskien hallinta on arvioitu
erinomaiseksi

1 IV IV IV

1 2 3
SEURAUS LIEVÄ SUURI VAKAVA

Riskiluokka I Riskienhallintatoimenpiteet tehtävä välittömästi.

Riskiluokka II Riskiä tulee pienentää. Toimenpidesuunnitelma esitettävä lähiaikoina.

Riskiluokka III Suunnitelma riskien pienentämiseksi on esitettävä lähivuosina.

Riskiluokka IV Ei toimenpidetarpeita.
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YMPÄRISTÖRISKIEN SEURAUSMATRIISI
SEURAUSLUOKKASEURAUS
LIEVÄ SUURI VAKAVA

EKOLOGINEN
Ilma Haittaa  eläin  ja  kasvilajeille  ja  niiden  elinympäristöille

tehdasalueella.
Haittaa  eläin  ja  kasvilajeille  ja  niiden  elinympäristöille
tehdasalueen ulkopuolella. Vähäisiä määriä pysyviä, kertyviä
tai ilmakehää muuttavia yhdisteitä.

Ekosysteemivaurioita laajalla alueella. Suuria määriä pysyviä, kertyviä tai
ilmakehää muuttavia yhdisteitä.

Maaperä Haitallinen  päästö  rajoittuu  pienelle  rajatulle  alueelle,
päästö  ei  ole  kulkeutuva,  pitoisuudet  maaperässä  ovat
tavoitearvon ja alemman ohjearvon välillä (Ympäristömi
nisteriö 2005). Maaperän puhdistustarve vähäinen.

Haitallinen päästö leviää enintään n. 0,5 ha teollisuusalueen
ulkopuolelle, päästö on kulkeutuva ja/tai pysyvä, pitoisuudet
ovat  alemman  ja  ylemmän  ohjearvon  välillä  (Ympäristömi
nisteriö  2005).  Maaperän  puhdistustarve  suuri,  laajuus
arvioitava.

Haitallisen  päästön  vaikutuksen  laajuus  >  0,5  ha,  pitoisuudet  ylittävät
ylemmän  ohjearvon(Ympäristöministeriö  2005).  Massiivinen  maaperän
puhdistustarve.

Vesistö Haitalliset päästöt vähäisiä, seurauksena tilapäinen veden
laadun  heikkeneminen  pienellä  rajatulla  alueella,  vesistö
korjaa tilanteen itsestään.

Haitalliset  päästöt  merkittäviä  vastaanottavan  vesistön
herkkyys  tai  arvo  huomioonottaen,  vesistössä  pitoisuuksien
tilapäinen,  mutta  selvästi  mitattavissa oleva  nousu,  rantojen
likaantuminen,  pienet  kalakuolemat.  Päästön  aiheuttama
lämpötilan nousu aiheuttaa selviä muutoksia ekosysteemissä.
Pieniä  määriä  pysyviä  tai  kertyviä  aineita  vapautuu  vesis
töön.

Päästöt aiheuttavat pitkäkestoisen ja laajaalaisen haitan, eliöstön toimeen
tulo häiriintynyt, kalakuolemat. Suuria määriä pysyviä  tai kertyviä aineita
vapautuu vesistöön.

YHTEISKUNNALLINEN
Terveys Aiheutuu hajua, melua, tärinää, tai terveyskeskuskäyntejä

(vain tarkastuksia).
Yksi  tai  useampi  ihminen  saa  välittömästi  tai  välillisesti
vamman,  johon  tarvitaan  hoitoa  (vamma  hoidettavissa).
Aiheutuu terveysperusteisten rajaarvojen ylityksiä ympäris
tössä.

Yksi  tai  useampi  ihminen  saa  vakavan  vamman,  aiheutuu  vaikutuksia
perimään,  syöpätapauksia  ym.  Aiheutuu  terveysperustaisten  rajaarvojen
pitkäaikaisia ylityksiä ympäristössä.

Viihtyisyys Aiheutuu viihtyvyyshaittaa. Ympäristön virkistyskäyttö ei
kuitenkaan esty. Aiheutuu ohimenevää vähäistä esteettistä
haittaa, hajua, tärinää.

Ympäristön  virkistyskäyttö  estyy  hetkellisesti.  Esteettinen
haitta  on  korjattavissa.    Tärinä  on  häiritsevän  voimakasta
tehdasalueen  ulkopuolella,  voi  vahingoittaa  rakennuksia  tai
rakennelmia.

Ympäristön kelpoisuus virkistysalueena alentuu laajoilla alueilla. Esteetti
nen haitta on huomattava.

Maankäyttö
Saastunut  maaalue  sijaitsee  teollisuusalueella.  Raken
nukset  yms.  likaantuvat,  tien käyttö  estyy  lyhyeksi  aikaa
jne.

Haitallinen  päästö  voi  levitä  teollisuusalueen  ulkopuolelle,
esim. viher ja ulkoilualueille.

Haitallinen päästö leviää asutusalueelle, maatalousmaalle, pohjavesialueel
le tai luonnonsuojelualueelle.

Pohjavedet ja vedenotto Päästöllä ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun teollisuus
alueen ulkopuolella, pieni riski pohjaveden pilaantumises
ta  on  olemassa,  ei  vaikutusta  vedenottoon  (pinta  tai
pohjavesistä).

Pohjavesi pilaantunut pienellä teollisuusalueen ulkopuolisel
la  alueella,  vedenottamo  suljettava,  kunnostus  mahdollinen,
vedenottoon käytetty pintavesi pilaantunut.

Pohjavesialue  on  laajasti  pilaantunut,  vedenotto  (pinta  tai  pohjavesistä)
suljettava pitkäaikaisesti, vaikeasti kunnostettavissa.

IMAGO Ympäristössä tapahtuneista muutoksista aiheutuu valituk
sia  ja  syntyy  yleistä keskustelua yhteisöissä  ja/tai paikal
lismedioissa.  Paikallinen  tai  aluetason  viranomainen
reagoi tilanteeseen.

Aihe  on  esillä valtakunnan  mediassa.  Aluetason  viranomai
nen reagoi tilanteeseen.

Aihe on esillä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä mediassa. Tuotannon
jatkamisen mahdollisuudet ovat uhattuina.

TALOUS Yrityksen itsensä määriteltävissä Yrityksen itsensä määriteltävissä Yrityksen itsensä määriteltävissä
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