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Turvallisuusohjeet
Safety instructions

Kameravalvonta
Video surveillance in use

30

P

Yleisrajoitus 30 km/h
General speed limit 30 km/h

Varo junaa
Railway crossing

Tupakointi vain 
merkityillä alueilla
No smoking except  
in designated areas

Valokuvaus kielletty
No photography

Alkoholi ja huumeet kielletty
No drugs or alcohol allowed

Kunnioita ympäristöä
Respect the environment

Pysäköinti vain  
merkityillä paikoilla
Parking in designated
areas only
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Tervetuloa Kirkniemeen
Turvallisuuden ja ympäristönsuojelun huomioiminen kaikessa toiminnassamme on 
tärkein periaatteemme Kirkniemen paperitehtaalla. Tällä turvaoppaalla haluamme 
mahdollistaa, että kaikki tehdasalueella työskentelevät saavat tietoa toimintatavois-
tamme ja osaavat toimia oikein sekä työssään että mahdollisissa vaaratilanteissa. 
Vaikka osa ohjeista ei suoraan koskisi omaa tehtävää, lisää tieto kaikkien turvalli-
suutta.

Kirkniemen paperitehdas sijaitsee Lohjanjärven rannalla noin 10 km Lohjan kaupun-
gin keskustasta lounaaseen. Tehtaalla valmistetaan korkealaatuisia painopapereita 
kolmella paperikoneella, joiden kapasiteetti on yhteensä noin 750 000 t vuodessa. 
Viennin osuus tuotannosta on yli 95 %. Tuotantotoiminta on keskeytymätöntä.
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Paneudutaan turvallisuuteen myöntei-
sellä asenteella ja ehdottomalla kurin-
alaisuudella. Säännöt ja ohjeet on luotu 
jokaisen Kirkniemessä työskentelevän 
turvaksi. Ne on tehty meille kaikille.

Sappi Kirkniemi

Martti Savelainen
tehtaanjohtaja



Sappin eettiset säännöt
Eettisten sääntöjen tarkoituksena on auttaa yhtiön henkilöstöä toimimaan oikein 
päivittäisessä työssään ja hahmottamaan, minkälainen toiminta on lakien sekä Sappin 
arvojen ja periaatteiden mukaista. 

Liiketoimintamme perustuu turvallisuuteen, tinkimättömyyteen ja rohkeuteen. Teemme 
älykkäitä päätöksiä, jotka toteutetaan nopeasti. Arvomme ilmentävät sitoumustamme 
eettiseen toimintaan ja tapamme toimia.

Myös yhteistyökumppaneidemme on sitouduttava noudattamaan Sappin eettisiä 
sääntöjä Kirkniemessä työskennellessään.

Eettiset sääntömme löytyvät  
Sappin verkkosivuilta osoitteesta  

www.sappi.com - About us - Sappi Code of  Ethics.
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Turvallinen työskentely
Jokaisen on noudatettava tämän turva-
oppaan ohjeita ja määräyksiä Sappi 
Kirkniemen tehdasalueella riippumatta 
siitä, kenen työnantajan palveluksessa 
työskentelee. Jokaisen yhteistyökumppanin on:

• tiedettävä yhteyshenkilönsä tehtaalla

• osallistuttava tehtaan yleisperehdy-
tykseen

• pyydettäessä esitettävä valtakunnalli-
nen, voimassa oleva työturvallisuus-
kortti

• varustauduttava asianmukaisilla hen-
kilönsuojaimilla, työkaluilla ja muilla 
varusteilla 

• oltava tunnistettavissa; työasuissa 
näkyvillä yrityksen ja henkilön nimi.

Älä aloita työtä,  
ellet ole varma  

turvallisuudesta!



Käytettävät henkilönsuojaimet
Required Personal Protection Equipment

Turvakengät
Safety shoes

Use PPEs for your own safety
Käytä henkilönsuojaimia oman  turvallisuutesi takia

Silmäsuojaimet
Eye protection

Turvaliivi
Safety vest

Kolhulippis
Bump cap

Kypärä
Protective helmet

Kuulonsuojaimet
Ear protection
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Kehitän  
turvallisuusasennettani

Kultaiset turvallisuusperiaatteet

Noudatan  
turvallisuusohjeita

Turvallisuus alkaa minusta

Arvioin  
aktiivisesti vaaroja

Välitän ja puutun  
turvattomaan toimintaan

Huolehdin  
siisteydestä ja järjestyksestä

Liikun  
aina turvallisesti
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Kulku tehdasalueelle ja poistuminen

Puukentälle kulku vain  
puun ja hakkeen  

vastaanottokeskuksen 
luvalla!

Huomioi alueen erityisohjeet ennen kulkua  
liettämölle, puu- ja hakekentälle,  

tuotevarastoon ja jätevedenpuhdistamolle.

• Säännöllisesti tehdasalueella asioivat 
saavat perustellusti käyttöönsä  
kulkusiruavaimen.

• Tilapäisesti asioivat ilmoittautuvat 
portilla. 

 » Saapujien on oltava etukäteen 
portilla tiedossa.

 » Isännät/yhteyshenkilöt vastaan-
ottavat tulijat.
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Alueella on paljon raskasta 
ajoneuvoliikennettä. 

Noudata erityistä  
varovaisuutta!

Tehdasalueella sekä paikoi-
tusalueella on noudatettava 
liikennesääntöjä ja ohjekilpiä. 
Ajoneuvojen

• liikenne on rajoitettu välttä-
mättömimpään

• pysäköinti vain merkityille 
alueille.

VARO JUNIA!  
Kunnioita tasoristeyksiä ja 
varoitusvaloja ja noudata 
ylikäytävien varoitusvaloja 
tai opastinlaitteita!

Tehdasalueella on tallentava 
kameravalvonta.

Portinvartijalla on oikeus tarkastaa kulun 
luvallisuus sekä tarkastaa ajoneuvo esim. 
sattumavalon syttyessä.

Tavarankuljetukseen tehtaalta tarvitaan 
portille jätettävä lupa.



Pysähdy ja mieti ennen kuin toimit!
Varmistu ennen työn aloitusta, että

Jos havaitset vaaroja, niin tee 
SARA-vaarahavainto ja/tai  

ilmoita niistä esimiehellesi/ 
yhteyshenkilöllesi.

Puuttumalla epäkohtiin varmistat 
oman ja muiden turvallisuuden.

1Mitä vaaroja on alueella?

Ajattele mikä voisi mennä vikaan?

Tunnista ja ymmärrä vaarat ennen vahinkoa.

Hahmota ympärillesi viiden metrin turvakehä.

Tunnetkoturvakehäsi?

Inspired by life

 

 

HätäuloskäynnitHätäsuihkut

Sähkö

Vaara-alue

Turvaerotukset

Tikkaat

Ahtaat tilat Säiliöt

Tulityöt

Putoamissuojaus

Kemikaalit

Liikkuvat osat

Kompastumisvaara

Suojat

Letkut & johdot

T
u
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a
kehä suojaa elä

m
ä
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Ennen työn aloitusta
TYÖN VAAROJEN ARVIOINTI
Hahmota ympärillesi viiden metrin turvakehä.

Mitä vaaroja on alueella?

Ajattele mikä voisi mennä vikaan?

Tunnista ja ymmärrä vaarat ennen vahinkoa.

vaarojentunnistus_vihko_2019.indd   1

12.9.2019   14.08

Putoamisvaarat
Huomioithan, että tehtaalla putoamis-
vaarat on suojattava aina, jos putoa-
miskorkeus on noin metrin tai yli, tai 
putoaminen voi tapahtua vaaralliseen 
paikkaan. Kaikissa henkilönnostimissa 
kuuluu käyttää putoamissuojaimia.

• olet saanut työkohdeperehdytyksen

• ilmoittaudu alueen valvomoon ennen 
työn aloitusta ja työn valmistuttua

• turvaerotuskäytäntö on sinulle selvä, 
ja olet sitä noudattanut

• teet kirjallisen työn aloituksen 
vaarojen arvioinnin ja rajaat vaara -
alueen näkyvästi.
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Turvaerotuskäytäntö
1. Mene töihin aina valvomon kautta.

2. Kommunikoi työn aloitus alueen 
henkilöstön kanssa.

3. Varmistu, että kaikki tarvittavat 
turvaerotukset on tehty ja kirjattu 
valvomon turvaerotuskirjaan.

4. Merkitse erotuskirjaan työntekijän 
kuittaukset työn aloituksesta.

5. Varmistu kohteessa, että turva-
erotukset on tehty.

6. Tee työn vaarojen arviointi koh-
teessa ennen työn aloitusta!

7. Kommunikoi työn lopetus alueen 
henkilöstölle, ja merkitse erotus-
kirjaan työ tehdyksi.

OHJEITA: Erotukset on listattu työkohtaisiksi, joten saman toimintopaikan erotuksia voi olla

useampia. Jokaiselle erotukselle laitetaan erikseen oma lukkonsa ja "Ei saa kytkeä"-kylttinsä.

Turvaerotuskirjan täytyttyä tai

vahingoituttua, uuden kirjan 

saat työsuojelun kautta.

Yhteistyöterveisin 

työsuojelu
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Tulityöt Tulityökortti ja kirjallinen lupa

Kattotulityöt Kirjallinen lupa paloasemalta

Paineastiakorjaukset Pätevyystodistus

Säiliötyöt Säiliötyölupa

Telineillä suoritettavat työt Telinekortti

Putoamisvaaralliset työt Työkohtainen riskienarviointi

Luvanvaraiset työt
Ennen näihin töihin ryhtymistä huolehdi, että sinulla on työhön asianmukainen 
lupa.

Seuraavat työt edellyttävät lupaa, perehdytystä tai pätevyyttä:
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Vaarallisten kemikaalilaitteiden 
kunnossapito 

Kemikaalityölupa ja tarvittava pätevyys

Trukilla ajo Trukkikortti tai työnantajan kupa

Nosturinostot Nosturikortti tms. koulutus, käyttäjä-
koulutus ja tarvittaessa perehdytys

Henkilönostin Työnantajan lupa, perehdytys

Työt säteilylähteillä Työlupa

Ex-tiloissa työskentely Työlupa

Sähkötöiden johto Pätevyystodistus

Asbestityöt Pätevyystodistus

Työkohteessa kuumia höyryjä,  
lauhteita, vettä, massoja ym.

Kuumatyölupa



Tulitöiden palovaaran vuoksi on aina 
harkittava vaihtoehtoisia työtapoja.

Tulitöiden tekeminen ja niiden  
vartiointi edellyttää henkilökohtaista 

voimassa olevaa tulityökorttia.

Tulityöt
Kirkniemessä noudatetaan kohteeseen myön-
nettyä tulityölupaa, jossa määritellään tulityö-
vartiointi, suojaustavat ja -välineet sekä työ-
suoritteet. 

Erityisesti kaapelit on suojattava kipinöiltä!
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Tilapäisellä tulityöpaikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa.  
Luvan myöntää Kirkniemen tehtaan palveluksessa oleva henkilö. 

Tehtaalla on vapaasti käytettäviä tulityökärryjä ja tulityökankaita.

Tehtaalle sijoitettujen  
käsisammuttimien ottaminen 
sijoituspaikoiltaan tilapäiselle 

tulityöpaikalle on 
ehdottomasti kielletty. 

Savunilmaisin tunnistaa savun, vesihöyryn, pölyn ja käryn!
Jos työsi aiheuttaa savua, ilmoita siitä paloasemalle  

järjestelmien irtikytkemistä varten.
Puh. 010 464 2582 tai 010 464 2617

Jos tulityöstä seuraa aiheeton 
tulipalo tulityöluvan 

noudat tamatta jättämisestä,  
laskuttaa Kirkniemi hälytyksestä 

aiheutuneet kustannukset.



Tulityökohteessa
• on varmistettava edellyttääkö työ 

paloilmoitin- tai sammutuslaitteiston 
irtikytkentää

• on oltava vähintään yksi 12 kg käsi-
sammutin, toisen välittömässä lähei-
syydessä olevan 12 kg sammuttimen 
voi korvata kahdella 6 kg sammutti-
mella tai pikapalopostilla

• on tarvittaessa mittautettava työtilan 
kaasupitoisuus ja tuuletettava se

• käytettävien työvälineiden on oltava 
turvallisuusmääräysten edellyttämässä  
kunnossa ja varustettu vakuutus-
yhtiöiden suojeluohjeissa määrätyillä 
turvalaitteilla. 
 

Ex
Räjähdys-

vaaralllinen 
tila

Ex-alueella suoritettavat työt
Räjähdysvaarallisilla alueilla tehtävät työt 
vaativat hyväksytyn Ex-työluvan ennen 
työn aloittamista. Jos työ on tulityötä, 
vaaditaan lisäksi tulityölupa. Räjähdys-
vaaralliset tilat on merkitty keltamustin 
Ex-kilpimerkinnöin. 
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AEO (Authorised Economic Operator)

Salassapitositoumus
• Kirkniemen tehtaalla on käytössä 

salassapitositoumus. 

• Kaikkien on allekirjoitettava se.

• Henkilö sitoutuu pitämään salassa 
kaiken sen tiedon, mitä on saanut 
tai nähnyt käydessään Sappi 
Kirkniemessä. 

• AEO-todistuksemme osoittaa  
meidän olevan auktorisoidusti  
luotettava taloudellinen toimija. 

• Huolehdimme tehdasalueen ja  
tuotteitteidemme turvallisuudesta.

• Kaikkien tehtaalle saapuvien tulee 
olla etukäteen tiedossa.

• Saapuessa on pyydettäessä  
todistettava henkilöllisyytensä.



Ympäristönsuojelu
Kirkniemen tehtaan toiminnot vaikuttavat 
ympäristöön sekä suoraan että välillisesti. 
Vaikutukset minimoidaan käyttämällä 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) 
ja noudattamalla kestäviä toimintatapoja. 

Ympäristönsuojeluun liittyvät 
asiat tulee ottaa huomioon 

kaikessa toiminnassa ja töiden 
suunnittelussa.

Ympäristöriskit on arvioitava 
työtä aloittaessa.

Tavoitteenamme on vähentää toimin-
tamme haitallisia ympäristövaikutuksia 
tuotteiden koko arvoketjun ja elinkaaren 
ajalta.

Kirkniemessä tapahtuva tehdastoiminta 
on luvanvaraista. Luvissa on määräyksiä 
mm. jätevesien käsittelystä, jätehuollosta, 
kemikaalien käytöstä ja varastoinnista, 
ilmapäästöistä ja melusta. Lupavelvoitteet 
koskevat myös yhteistyökumppaneita.
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Ympäristömelu
Ilmapäästöt

Puuraaka-aineen 
kestävä käyttö

Jätevesikuormituksen 
hallinta

Ympäristöriskien hallinta

Jätteet ja 
sivutuotteet

Valmistusprosessin 
tehokkuus
• energia
• raaka-aineet
• kemikaalit
• vesi 

KuljetuksetKuljetukset



Tehtaan vesijärjestelmä koostuu  
kahdesta erillisestä kanaaliverkostosta

• Jätevesikanaalien kautta prosesseista 
poistettavat jätevedet johdetaan käsi-
teltäväksi jätevedenpuhdistamolle. 
Niihin ei saa laskea ilman asianmu-
kaista lupaa muuta kuin prosessissa 
syntyvää jätevettä. 

• Kirkasvesikanaalien kautta johdetaan 
puhtaat jäähdytys- ja tiivistevedet 
Lohjanjärveen. Niihin ei saa päästä 
mitään vieraita aineita. 

Huolehdimme ympäristövastuusta
yhdessä

• Varmistamme, että meillä on ympäris-
tövastuusta huolehtimiseen tarvittavat 
valmiudet ja taidot.

• Työyhteisömme jäsenet tiedostavat 
omat mahdollisuutensa ja vastuunsa 
vaikuttaa tehtaan ympäristötehokkuu-
den toteutumiseen. 

• Edellytämme myös yhteistyökump-
paneilta ja toimittajiltamme vastuulli-
suutta ympäristöasioiden hoidossa.
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Öljyntorjuntavälineet ovat vapaasti käytet-
tävissä. Välineet löytyvät tuotantotiloista 
merkityistä kaapeista. 

Biologiselle puhdistukselle haitallisia aineita 
ovat mm. tehtaalla käytettävät öljyt, hapot, 
emäkset sekä väri-, limantorjunta-, pesu- ja 
vaahdonestoaineet.

Haitalliset aineet voivat saada aikaan 
häiriötilanteen ja pahimmassa tapauksessa 
kaikki puhdistustyötä tekevät mikrobit 
voivat kuolla.

Jätevesiasemalla työskentelyyn  
on laadittu erillisohjeistus.  

Selvitä ohjeistus ja  
noudata suojausohjeita!

Mikäli havaitset vieraan aineen 
päässeen kanaaliin, ilmoita asiasta 

välittömästi massa-, energia- ja 
vesiosaston vuoromestarille 

(Puh. 010 464 2363) ja omalle esi-
miehellesi/yhteyshenkilöllesi.



Jätehuolto ja kierrätys
Tehdasalueella syntyvät jätteet kerätään 
niille varattuihin jäteastioihin, jotka

• on merkitty selvästi jätejakeiden 
mukaisesti 

• voi tarvittaessa siirtää työkohteeseen, 
mutta ne on ehdottomasti palautettava 
alkuperäisille paikoilleen

• kemikaalijätteet ovat yleensä vaarallista 
jätettä. Lue niiden käsittelystä lisää 
tämän oppaan kemikaaleja käsittele-
västä osiosta sivulta 28.

Jätteisiin liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä tuotanto-osaston päivämestariin 
tai yhteyshenkilöösi tehtaalla.

Kaikki öljyyn likaantuneet 
jätteet ovat vaarallista 

jätettä ja kuuluvat kiinteän 
öljyisen jätteen astioihin.  

Yhteistyökumppani vastaa oman henkilö-
kuntansa osalta järjestyksen säilymisestä  
kaikissa tiloissa, joissa he työskentelevät, 
liikkuvat tai oleskelevat. 

Mikäli siivousvelvollisuuksista ei huoleh-
dita, voidaan muilla teetetty loppusiivous 
tai siivouskulut laskuttaa toimittajalta.
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Paperi Pahvi Metalli Biojäte

Vaaralliset
jätteet

Energia-
jäte

Kaatopaikka-
jäte

Puu-
jäte

40
 c
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Jätehuollosta huolehtiminen kuuluu jokaisen  
Kirkniemessä työskentelevän henkilön vastuulle. 



Vuosi 2024 
sininen

Vuosi 2025 
keltainen

Turvalliset työvälineet
Työssä saa käyttää vain sellaisia koneita/työvälineitä, jotka ovat:

• niitä koskevien säännösten mukaisia

• kunnossa, työhön sopivia ja tarkoituksenmukaisia

• määräysten mukaisesti tarkastettuja.

Nostoapuvälineet määräaikaistarkastetaan vuosittain. Käyttäjä tarkastaa nostoapuvä-
lineet silmämääräisesti aina käyttöön otettaessa.

Nostoapuvälineiden tarkastusvärit

Vuosi 2021 
valkoinen

Vuosi 2023 
oranssi

Vuosi 2022 
vihreä

Vuosi 2026 
valkoinen
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Välitön  
myrkyllisyys

Krooninen  
terveyshaitta

Terveyshaitta/
Ärsyttävä

Syövyttävä

Räjähde

Paineen alaiset 
kaasut

Syttyvä

Hapettava

Ympäristölle 
vaarallinen

Vaarallisten aineiden merkinnät



• Kaikki tehtaalle vastaanotettavat 
kemikaalit ja käyttökemikaalit käyvät 
läpi kemikaalihyväksyntämenettelyn.

• Kaikkien kemikaalien säiliöistä tai 
astioista tai niiden välittömästä lähei-
syydestä löytyy kemikaalin käyttö-
turvallisuustiedote, josta löytyy kemi-
kaalin käsittelyyn liittyvät varotoimet 
ja ohjeet.

• Kaikki kemikaalit on varastoitava 
varoaltaassa tai varoaltaan päällä.

• Jos tämä ei ole mahdollista on muulla 
tavalla varmistuttava siitä, että onnet-
tomuuden sattuessa vahinkoja ei 
synny tai ne jäävät vähäisiksi (annos-
telu- ja varastointipaikka, kanaalien 
peittäminen tai sulku, torjuntaväli-
neistö ym.).

• Kemikaalijätteet ovat yleensä vaa-
rallista jätettä, jotka on toimitettava 
paperikone 3:n takana sijaitsevalle 
vaarallisten jätteiden varastolle. 

• Kemikaalijäte säilytetään aina sulje-
tussa astiassa, johon liitetään kemi-
kaalin käyttöturvallisuustiedote sekä 
jätteen varastolle toimittaneen hen-
kilön nimi mahdollisten lisätietojen 
selvitystä varten.

• Kemikaalien purkamisesta, varastoin-
nista ja käsittelystä annettuja ohjeita 
on ehdottomasti noudatettava! Ohjeet 
ja lisätietoa saa tarvittaessa esimie-
heltä, yhteyshenkilöltä tai kemikaa-
lien käytönvalvojalta (päivämestari).

Kemikaalien käsittely ja varastointi
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Ennakointi ja vaaratilanteista ilmoittaminen

Jokainen on velvollinen 
osallistumaan 

onnettomuuden  
jälkiselvittelyyn. 

Vaaratilanteiden varalta jokaisen tulee 
ennakkoon selvittää itselleen:

• työkohteen yleisimmät vaaratekijät

• hätäilmoituksen tekeminen tehtaalla

• ensiapuvälineiden sijainti ja laatu

• kokoontumispaikat.

Kaikista läheltä piti -tapauksista ja tapa-
turmista sekä ympäristöpoikkeamista on 
viipymättä ilmoitettava tehtaan yhteys-
henkilölle. 



Hälytysmerkit 

Palohälytys / ensiapu

• Tasainen minuutin kestävä äänimerkki

• Palohälytys ei aiheuta toimenpiteitä ellet ole läheisyydessä

Kaasuhälytys

• Katkeileva minuutin kestävä äänimerkki

• Siirry sisälle lähimpään kokoontumispaikkaan ja pysy siellä

• Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet

• Odota rauhallisesti ohjeita

• Älä käytä hissiä

• Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeutuisi

• Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta
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Yleinen hälytysmerkki

• Yhtäjaksoinen nouseva ja laskeva äänimerkki  
tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa

• Toimitaan kuten kaasuhälytystilanteissa

Vaara ohi -merkki 

• Annetaan kun kaasu- tai yleinen vaara on ohi

• Samanlainen hälytys kuin palohälytys

• Palohälytystä ei soiteta, jos kaasu- tai yleinen vaara on päällä

Hälyttimien kuukausittainen kokeilu

• Joka kuukauden ensimmäisenä maanantai klo 12.00

• Hälytysääni on tasainen, kestoltaan seitsemän (7) sekuntia



Varmistuslista
• Olen informoinut ympärillä työskenteleviä

• Olen tarkistanut, että työkalut ovat ehjiä ja soveltuvat ko. työhön

• Olen perehtynyt mahdollisiin työn erityis- ja turvallisuusohjeisiin

• Olen varmistanut missä on lähin

 » hätäpoistumistie

 » kokoontumispaikka

 » ensiapuvälineet

 » alkusammutuskalusto

 » hätäsuihku/silmähuuhtelupiste Teen työni turvallisesti!
Arvioin työstä aiheutuvat tai  
siihen liittyvät turvallisuus-,  

ympäristö-, palo- ja  
omaisuusriskit ennen  

työn aloitusta.
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Tärkeää muistaa 
1. Noudata ohjeistuksia

2. Varmista kohdeperehdytys

3. Tee työn vaarojen arviointi ennen 
työn aloittamista

4. Älä aloita työtä, ellet ole varma  
turvallisuudesta

5. Kanaaleihin ei saa päästää vieraita 
aineita

6. Vahingon sattuessa ilmoita asiasta 
välittömästi 

7. Työskentele turvallisesti 

Lisätietoja turvallisuudesta 
Sappi Kirkniemessä saat 

yhteyshenkilöltäsi, tehtaan  
esimiehiltä ja työntekijöiltä  
sekä suojeluhenkilöstöltä.



Tehtaan hätänumero     2300
Hätänumero matkapuhelimesta  010 464 2300

Yleinen hätänumero     112
Puhelinvaihde      010 464 2999
Tehtaan portti      010 464 2201
Työterveysasema     010 464 2200
Voimalaitoksen valvomo     010 464 2360
Puun ja hakkeen vastaanottokeskus   010 464 2317
Turvallisuuspäällikkö     010 464 2470
Palopäällikkö      010 464 2582
Varapalopäällikkö     010 464 2617
Ympäristöpäällikkö     010 464 2116
Työsuojeluvaltuutettu (työntekijät)   010 464 2306
Työsuojeluvaltuutettu (toimihenkilöt)  010 464 2115
Teknisen palvelun assistentti    010 464 2455
Yhteyshenkilöni tehtaalla: _______________________________
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Hahmota ympärillesi viiden 
metrin turvakehä.

Mitä vaaroja on alueella? 
Ajattele mikä voisi mennä 
vikaan?
 

Tunnista ja ymmärrä vaarat 
ennen vahinkoa.

Tunnetko turvakehäsi?

suojaa meitä

Turvakehä

 

Hätäuloskäynnit

Hätäsuihkut

Sähkö

Vaara-alue

Turvaerotukset

Tikkaat

Ahtaat tilat 
Säiliöt

Tulityöt

Putoamissuojaus

Kemikaalit

Liikkuvat 
osat

Kompastumisvaara

Suojat

Letkut & johdot



Avun hälyttäminen  
onnettomuustilanteissa

Defibrillaattorit:
- PK3:n kellokortti, 3. krs
- PK1&2:n vuoromestarit, 3. krs
- Voimalaitoksen valvomo

Tehtaan hätänumero on  
010 464 2300. 

 
Voit tehdä hälytyksen myös palopainikkeesta,  

mutta soita sen jälkeen tehtaan hätänumeroon.  

Vakavassa tapaturmatilanteessa 
ilmoita vielä 112.

Defibrillaattori

- Tulipalo
- Kaasuvuoto
- Tapaturma
- Kemikaali- tai muu onnettomuus.

Onnettomuuden sattuessa
1. Tee tilannearvio

2. Pelasta

3. Varoita

4. Hälytä

5. Sammuta tai anna ensiapua ja järjestä 
opastus kohteeseen.


