Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta
IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari

5/27/2016

IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016

Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö:
IDO Kylpyhuone Oy
Wärtsilänkatu 1
10600 Tammisaari
Puh. 010 662 300
Tehdaspäällikkö Matts Lundström
Tässä tiedotteessa kerrotaan tuotantolaitosta koskevista
turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista
toimintaohjeista suuronnettomuuden varalta.
Tehdasalue on noin 60 hehtaarin kokoinen ja rakennuksia on n. 5,5
hehtaaria. Alueella työskentelee noin 200 henkilöä. IDO valmistaa
saniteettiposliinia.
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IDOn sijainti Tammisaaressa

Karttaan on merkitty
maanpäällisen
nestekaasusäiliön
(tilavuus 10m³)
vaaravyöhyke.
Ympyrän säde 200 metriä.
Kaasutoimitukset saapuvat
tehtaalle valtatietä 25 pitkin.

© Maanmittauslaitos, 2015.
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Tunnistamme toimintaamme liittyvät terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskit
Arvioimme toimintaamme jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien
tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja
varastointia ohjaa niitä koskeva lainsäädäntö.
Kemikaaleihin liittyvät riskit on selvitetty erilaisten riskianalyysien avulla.
Riskinarviointi mahdollisesta onnettomuudesta on tehty yhdessä Turvatekniikan
keskuksen kanssa määräaikaistarkastuksen yhteydessä.
IDO kuuluu toimintaperiaateasiakirjalaitoksiin.IDOn tulee laatia
toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Määräaikaistarkastukset tehdään kerran kolmessa vuodessa.
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Tunnistamme toimintaamme liittyvät terveys- turvallisuus- ja ympäristöriskit
Yrityksen henkilöstöä koulutetaan tuntemaan hyvin valmistusprosessit ja
laitteistot. Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto ja
kunnossapito on tehokasta.
Tehdasalueella työskentelevien ulkopuolisten urakoitsien asiantuntemus
vaarojen ennaltaehkäisemisessä sekä muissa turvallisuus- ja ympäristöasioista
varmistetaan erilaisin koulutuksin.
Alue on ulkopuolisen vartiointiliikkeen piirivalvonnassa ja tehtaalla on aina
paikallisvartija valvomossa. Alue on aidattu ja sekä ajoneuvo- että
henkilöliikenne tapahtuu valvottujen kulkuporttien kautta. Pääsy tehdasalueelle
edellyttää aina kulkulupaa.

5/27/2016

Tunnistamme toimintaamme liittyvät terveys- turvallisuus- ja ympäristöriskit
Olemme varautuneet vaara- ja onnettomuustilanteisiin, koska niiden
mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. Suunnitelmamme sisältävät ohjeet
niin ihmisten kuin ympäristönkin suojelemiseksi. Järjestämme säännöllisesti
koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteiden varalta.
Pelastustoiminnasta vastaa alueella paikallinen pelastusorganisaatio yhdessä
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.
Tukes:n viimeinen tarkastus on suoritettu 06.10.2014 , 6633/342/2014.
Tarkastuksen puutteet on hoidettu kuntoon, Tukes kirje 15.01.2015,
6633/342/2014. Seuraava tarkastusohjelman mukainen määräaikaistarkastus
pidetään vuonna 2017.
Tarvittaessa lisätietoja saa tehdaspäälliköltä.
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Perustietoja alueessa käsiteltävästä nestekaasusta
Alueella käsitellään ja varastoidaan nestekaasua.
Nestekaasu on väritön, pistävän hajuinen ja erittäin helposti syttyvä aine.
Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa keskushermoston lamaantumista ja sydämen
rytmihäiriöitä.
Leviämään päässyt kaasupilvi syttyy herkästi.
Polttoaine Kosan Nestekaasu
H220

Erittäin helposti syttyvä kaasu

H280

Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa
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Toimintaohjeet onnettomuuden varalta
Tehdasalueen ulkopuolella vaaraa aiheuttavia onnettomuuksia voivat olla
kaasuvuoto tai tulipalo. Kaasuvuoto voi levitä lähialueelle näkyvänä tai hajusta
tunnistettavana kaasupilvenä. Tulipalosta voi muodostua savua ja nokea, jotka
voivat levitä lähiympäristöön.
Jos tunnet kaasun hajua, hengitä kostean vaatteen läpi. Pyri tehdasalueesta
poispäin mikäli mahdollista. Tarkista tuulen suunta, poistu kaasun alta
sivutuuleen ja pyri korkeampaan maastokohtaan. Korkeammalla on
turvallisempaa.
Noudata annettuja ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi.
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