
TÄMÄ OPAS SISÄLTÄÄ ohjeita ja määräyksiä, joita tulee 
noudattaa Stora Enson Imatran tehtaiden alueella. Jokaisen 
alueella työskentelevän tulee noudattaa näitä ohjeita riippu-
matta siitä, kuka on hänen työnantajansa.
    Toimittajien tulee huolehtia siitä, että heidän johtonsa ja 
valvontansa alainen henkilöstö tuntee tämän oppaan sisällön 
ja noudattaa sitä.

Elintarvikepakkauskartonkien 
ja -papereiden tuoteturvallisuus

Stora Enson Imatran tehtailla valmistetaan elintarvikepakkaus-
kartonkeja ja -papereita, joista jatkojalostetaan mm. maito- ja 
mehutölkkejä, kertakäyttöastioita sekä makeispakkauksia. Teh-
taan koko organisaatio on sitoutunut toimimaan vastuullisesti 
laadukkaan, asiakkaillemme ja kuluttajille turvallisen tuotteen 
valmistamiseksi. Tuotteiden puhtauteen liittyvät vaatimukset ja 
odotukset tulevat pääasiallisesti asiakkailta ja lainsäädännöstä. 

 Lainsäädännön mukaan pakkausmateriaali ei saa vaikuttaa 
tuotteeseen, eikä aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen. Toiminnas-
samme korostuu tuotantotilojen puhtaus, turvallisuus ja järjes-
tys. Tuotantotilaksi on määritelty alue, joka liittyy välittömästi 
tuotteen valmistukseen. Lisäksi tuoteturvallisuuden kannalta 
kriittisin hygienia-alue on rajattu oranssilla viivalla. Kaikkien 
tulee omassa työssään noudattaa työtapoja, jotka varmistavat 
puhtaan ja turvallisen tuotteen. 

Turvallisen ja puhtaan tuotteen 
valmistamisen edellytyksiä ovat:

•	Hyvä	järjestys	ja	siisteys

•	Tuotantotiloissa	saa	kulkea	vain	tehtaalla	vaadituissa	
 suojavaatteissa ja merkityillä reiteillä, jollei työtehtävä 
 edellytä muuta. Jalostusosastolla on lisäksi käytettävä 
 suojapäähinettä tai suojahuppua kypärän alla.

•	Suojavaatteita	ei	käytetä	tehdasalueen	ulkopuolella

•	Tupakointi	on	sallittu	vain	erikseen	merkityillä	paikoilla.	
 Tupakkakoppien ovet on pidettävä suljettuina.

•	Lasipullojen	ja	muiden	lasiesineiden	tuominen	tuotanto-
 tiloihin on kielletty.

•	Ruokailu	vain	sille	varatuissa	tiloissa.	Hygienia-alueilla	
 purukumin ja nuuskan käyttö on kielletty.

•	Jätteiden	lajittelu	ohjeiden	mukaan.

•	Hyvä	käsihygienia.	Hygienia-alueilla	kellojen,	korujen	ja	
 näkyvien lävistysten käyttö tuotannon aikana on kielletty.

•	Ovet	ja	ikkunat	on	pidettävä	suljettuina.	Sillä	estetään	
 lintujen tai muiden eläinten pääsy tuotantotiloihin.

Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitys-
tieärsytystä aiheuttavat aineet sekä ihoherkistäjät

Helposti	syttyvät	aineet,	elinmyrkyl-
liset, karsinogeeniset ja lisääntymis-
myrkylliset aineet sekä hengitystie-
herkistäjät

Syövyttävät aineet, vakavan 
silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet

Hapettavat	aineet

Paineenalaiset kaasut ja nesteytetyt kaasut

Räjähdysvaaraa	aiheuttavat	aineet

Ympäristölle vaaralliset aineet

TOIMINTAOHJEET 
TULIPALON TAI MUUN 
ONNETTOMUUDEN 
VARALTA

PELASTA vaarassa olevat.

SAMMUTA lähimmällä sammuttimella.

HÄLYTÄ apua hätänumerosta 112 tai paloilmoituspainikkeesta.

RAJOITA palo, sulje ovet, ikkunat ja aukot. 
Vie palonarat aineet turvaan.

OPASTA palokunta tai sairasauto kohteeseen.

AVUSTA torjuntatoimenpiteissä.

Hälytystapauksissa	toimi	rauhallisesti.	Anna	kaikki	tiedot,	
joita hälytyksen vastaanottaja kysyy.

Varoitusmerkit ja niiden käyttökohteet:

Ohjeet ja määräykset, joita tulee noudattaa 
Stora Enson Imatran tehtaiden alueella

03/2016

Imatran tehtaiden 
turvallisuusopas

 PALOTURVALLISUUS

Kaikilla Imatran tehtailla työskentelevillä tulee olla 

voimassa oleva alkusammutuskoulutus.

Tulityöt

Tulitöissä on noudatettava Imatran tehtaiden tulityösuun-
nitelmaa.

Tulityöluvan myöntäjällä, valvojalla, tekijällä ja vartijalla on 
oltava voimassa oleva tulityökortti ja kokemusta tulitöiden 
valvonnasta teollisuudessa. 

Tulityökortti vaaditaan myös tehtäessä tulitöitä vakituisilla 
tulityöpaikoilla.

Imatran tehtailla katsotaan tulityöksi myös timanttileik-
kaus ja -poraus. Teräsbetonia leikattaessa esiintyy aina 
kipinöintiä. Tulityötä ei ole timanttiporaus, jos porauk-
sessa käytetään jäähdytysaineena vettä, eikä se aiheuta 
palovaaraa.

Tulityönsuorittajilla tulee olla tulitöiden turvatoimia varten 
alkusammutuskaluston ja suojausvälineiden lisäksi vähin-
tään 20 metriä 25–39 mm paloletkua ja suihkuputki.

Automaattiset paloilmoitus- 
ja sammutuslaitteistot

Paloilmoitin- ja/tai sammutuslaitteiston irtikytkentätarve 
tulee arvioida erheellisten hälytysten ehkäisemiseksi. 

Irtikytkentäpyyntö 

Kaikki Imatran tehtaiden alueella työskentelevät ovat 
velvollisia ilmoittamaan irtikytkentätarpeesta laitteiston-
hoitajalle ennen sellaisten töiden tai toimien aloittamista, 
jotka voivat aiheuttaa paloturvallisuuslaitteiston aktivoi-
tumisen. Tarvittaessa laitteistonhoitaja avustaa tarpeen 
määrittämisessä.

Tupakointi ja avotulenteko

Avotulen teko ja käsittely ilman kirjallista lupaa on teh-
dasalueella kielletty. Tupakointi on sallittu vain merkityillä 
tupakointipaikoilla.

 YLEINEN VAARA

Yleinen vaara voi olla suuri

•	KAASU-	tai	KEMIKAALIONNETTOMUUS

•	TULIPALO	tai	muu	vaara

Tehdasalueen vaarallisimpia kemikaaleja ovat: rikkidioksidi, 
klooridioksidi, metanoli, natriumkloraatti, natronlipeä, 
rikki- ja suolahappo sekä nestehappi. Lisäksi voi joillakin 
alueilla esiintyä häiriötilanteissa rıkkivetyä. 

Varmista aina ennen työkohteeseen menoa ja töiden 
aloittamista, että kemikaalit eivät vaaranna työskentelyä.

Kaasuvaaratilanne

Kaasuvaaratilanteessa annetaan osastokohtainen ja 
suuronnettomuustilanteessa koko tehdasaluetta koskeva 
yleisen vaaran merkki. 

POISTU VÄLITTÖMÄSTI VAARALLISELTA ALUEELTA!

•	Astu	taakse	ja	siirry	sivutuuleen	pois	pilvestä

•	Suojaudu	sisätiloihin

•	Ilmoita	havainnosta	hätänumeroon	112

•	Ilmoittaudu	työnjohtajallesi

Osastoilla	voidaan	antaa	tarkennettuja	ohjeita	toiminnasta.

Osastokohtaisessa	hälytyksessä	kohteen	hälytyslaitteet	
ja vilkkuvat oranssiset varoitusvalot ilmoittavat vaaratilan-
teesta. Kaasuvaaratilanteessa osastolle meno on kielletty!

Hälyttimien kokeilu

Sähkösireenin koesoitto on joka kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantaina klo 11.20. Kaasu-
hälytyksen koesoitto on kuukauden 1. arkimaanantaina 
klo 16.00.

 SOITTAMINEN 
 HÄTÄNUMEROON 112

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit 

2. Kerro tarkka osoite ja paikkakunta 

STORA ENSO IMATRAN TEHTAAT KAUKOPÄÄ

tai

STORA ENSO IMATRAN TEHTAAT TAINIONKOSKI

tai

STORA ENSO TUTKIMUSKESKUS IMATRA

Osaston	katuosoite

Tapahtumaosasto

Tapahtumapaikka 

3. Kerro, mitä on tapahtunut 

4. Vastaa kysymyksiin

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan 

6. Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi 

7. Soita uudestaan, mikäli tilanne oleellisesti muuttuu 

SOVI JA JÄRJESTÄ OPASTUS AINA RAKENNUSTEN 
ULKO-OVILLE 

Turvallisuuspalvelut opastavat ulkopuolisen palokunnan, 
sairasauton tai poliisin tehtaan portilta onnettomuuspaikalle.
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HUOMIOI NÄMÄ!

•	 Työvälineiden	tai	tarvikkeiden	vienti	tehdasalueelta	ilman	 
 asianmukaista ulosvientilupaa on kielletty. 

•	 Vieraiden	tuonti	tehdasalueelle	sekä	valokuvaaminen		
 ilman asianomaista lupaa on kielletty.

•	 Päihtyneenä	esiintyminen,	väkijuomien	ja	muiden	huu- 
 maavien aineiden nauttiminen tai tarjoaminen tehdasalu- 
 eella on kielletty.

•	 Asuntoautossa tai – vaunussa tai siihen verrattavassa ma- 
 joituksessa asuminen on kielletty tehdasalueella ja tehtaan  
 ulkopuolella olevilla Imatran tehtaiden pysäköintialueilla.

•	 Puunkäsittelyalueella	liikkuminen	on	luvanvaraista,	ja	siellä	 
 tulee noudattaa erillisiä turvallisuusohjeita. KAUKOPÄÄ

OHJEITA ULKOPUOLISELLE 
TYÖVOIMALLE

Tehtaalle saapuvasta ulkopuolisesta työvoimasta pidetään 
kirjaa turvallisuussyistä. Työvoiman tiedot on toimitettava 
Eforan	Resurssipalveluihin	ennen	tehtaalle	saapumista. 
Työvoimailmoituslomakkeen ja lisätietoja saa  
resurssit.imatra@efora.fi

Asetetut pätevyysvaatimukset

•	 Alkusammutuspätevyys

•	 Tulityökorttikoulutus	(tulitöitä	tehtäessä)

•	 Kattotulityökoulutus	(kattotulitöitä	tehtäessä)

•	 Työturvallisuuskorttikoulutus

•	 Turvallisuusperehdytykset,	Stora	Enson	yleinen	tur-	 	
 vallisuusperehdytys ja Imatran paikkakuntakohtainen   
 perehdytys, kahden vuoden välein

•	 SFS	6002	sähköturvallisuuskoulutus	(sähkötiloissa		 	
	 työskenneltäessä)

•	 Kuvallinen	henkilökortti	suomalaisella	veronumerolla

Kulkuavaimet

Kulkuavaimet tehdasalueelle ovat henkilökohtaisia. 

Jokaisen automatkustajan on noustava autosta aina  
porteilla ja kuljettava jalankulkuportin kautta.

Kulkuavaimet on palautettava työn päätyttyä Eforan  
Resurssipalveluihin	tai	tehtaan	portille.	Toimittaja	on	 
velvollinen korvaamaan kadonneen avaimen.
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