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Kemiön saarella sijaitseva Sibelco Nordic Oy Ab Kemiön Maasälpätehdas käsittelee 

vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä tiedote on laadittu lähiseudun 

asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa vaaratilanteessa. 

Turvallisuustiedote toimittaminen perustuu vaarallisten kemikaalien varastoinnista 

annettuun asetukseen (685/2015). 

 

Turvallisen toiminnan periaatteet 

Vaara- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttu, koska niiden mahdollisuutta ei 

koskaan voida sulkea täysin pois. Onnettomuustilanteisiin varaudutaan jatkuvalla 

henkilökunnan kouluttamisella ja harjoittelulla. Harjoituksia pidetään säännöllisesti 

yhteistyössä myös pelastuviranomaisten kanssa.  Käytettävissä olevat vaaralliset 

aineet tunnetaan hyvin ja niiden käsittelyssä noudatetaan asianmukaisia 

menetelmiä. 

Tuotantolaitoksen toimintaa arvioidaan ja tarkkailaan jatkuvasti mahdollisten riskien 

tunnistamiseksi , jotka liittyvät turvallisuuteen terveyteen ja ympäristöön.  

Tuotantolaitokselle tehdään määräajoin viranomaisten toimesta tarkastuksia . 

Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (TUKES)  ja pelastuslaitos suorittavat kemikaalien 

turvallisen käytön valvontaa. 

 

 

 

Tehtaalla varastoitavat vaaralliset aineet                                  

 Rikkihappo Fluorivetyhappo Nestekaasu 

aineen olomuoto -väritön tai ruskehtava, 
hajuton tai lievästi 
pistävän hajuinen neste 

- väritön pistävän 
hajuinen neste 

- väritön voimakkaan 
hajuinen kaasu 

aineen 
vaaraominaisuudet 

-voimakkaasti ihoa 
syövyttävää ja silmiä 
vaurioittavaa 
-rikkihapposumu 
saattaa aiheuttaa 
ärsytysoireita 
altistuneille.   

-tappavaa hengitettynä, 
nieltynä ja joutuessaan 
iholle.  
- voimakkaasti ihoa 
syövyttävää ja silmiä 
vaurioittavaa 

-erittäin helposti syttyvä 
kaasu.  
- hengitettynä voi 
aiheuttaa 
keskushermoston 
lamaantumista ja 
sydämmen 
rytmihäiriötä 

Tarkempia tietoja kemikaaleista löytyy Työterveyslaitoksen internet sivuilla www.ttl.fi/ova 

            



 

Toimintaohjeet onnettomuustilanteen varalle 

Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote. Se luetaan kaikilla radiokanavilla ja näytetään YLE:n, MTV3:n ja 
Nelosen teksti-TV:n sivulla 112 sekä televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedotteessa 
annetaan tietoja varoituksen syystä ja suojautumisohjeita 

Yleinen vaaramerkki on: 

 Yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (pituus 7 sekuntia) tai 
 viranomaisen kuuluttama varoitus. 
 Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se on ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi. 
 Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. 

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin: 

 Siirry sisälle ja pysy sisällä. 
 Sulje tiiviisti ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi. 
 Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. 
 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. 
 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla 

Jokaisen on noudatteva pelastulaitoksen ohjeita vaaratilanteessa 



 


