Stora Enson Enocellin tehtaan
turvallisuustiedote 2011

Stora Enson Enocellin tehdas sijaitsee Uimaharjussa. Tehdas valmistaa
valkaistua lehti- ja havusellua sekä liukosellua noin 450 000 tonnia vuodessa. Sellutehtaalla valmistetaan, käsitellään ja varastoidaan vaarallisia kemikaaleja, joita koskevat kemikaalilait sekä niiden pohjalta annetut asetukset.

Tiedote lähiseudun asukkaille
luettavaksi ja säilytettäväksi.
Päivitetty /2015 yhteystietojen osalta.

Sellun keittoprosessi vaatii
useiden kemikaalien käyttöä.
Niitä varten on
isoja säiliöitä ja
kilometreittäin
putkistoja .

Vaarat ja niihin varautuminen
Toiminnasta aiheutuvat vaarat ja turvallisuusriskit on kartoitettu vuonna 2011
päivitetyssä turvallisuusselvityksessä. Enocell Oy:llä olevissa sertifioiduissa
laatu- ja ympäristöjärjestelmissä on huomioitu myös turvallisuusnäkökohdat.
Yritys arvioi säännöllisesti toimintansa ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä.
Suuronnettomuusvaaran torjumisesta annetut

suunnitelmassa on varauduttu mahdollisten

säädökset velvoittavat Enocelliä. Asetuksen

kemikaaleista

59/1999 mukaisesti viiden vuoden välein laa-

varalle. Tehdasalueelta on suora viestiyhteys

dittu turvallisuusselvitys on toimitettu Turva-

Pohjois-Karjalan hätäkeskukseen.

tekniikan keskukselle ja sisäinen pelastus-

Tehdasalueella on oma tehdaspalokunta, jolla

suunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle.

on yhteistoimintasopimus Pohjois-Karjalan

Uusien kemikaalien ja mahdollisten prosessi-

pelastuslaitoksen kanssa.

muutosten turvallisuusvaikutukset selvitetään

Sellutehtaan henkilöstö ja tehdaspalokunta har-

etukäteen.

joittelevat toimintaa katastrofitilanteissa yhdes-

Tehdasalueella on ympärivuorokautinen var-

sä Pohjois-Karjalan palo- ja pelastuslaitoksen

tiointi ja aluevalvonta. Sekä tehtaan sisäi-

kanssa kolmen vuoden välein.

sessä pelastussuunnitelmassa että Pohjois-

Turvallisuusselvitys kemikaaliluetteloineen ovat

Karjalan Pelastuslaitoksen ulkoisessa pelastus-

kaikkien nähtävillä tehtaan pääportilla.

aiheutuvien

onnettomuuksien

Kuvat ovat
vuosien 2007
ja 2010
yhteisharjoituksista
Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen
kanssa.
Kemikaalirekan ja
trukin kolarointi
sekä metanolisäiliön vuoto
säiliöalueella.

Tehdasalueella käsiteltävien merkittävimpien
vaarallisten aineiden ominaisuuksia
Kaasumaisessa muodossa, klooridioksidi ja rikkidioksidi sekä nestemäisinä,
raskas polttoöljy ja mustalipeä, voivat suurissa onnettomuustilanteissa levitä
lähiympäristöön.
Klooridioksidi

Rikkidioksidi

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Vihreänkeltainen kaasu. Haju makean tuntui-

Kaasumaisena väritön, pistävän hajuinen. Muo-

nen, tympeän pistävä. Erittäin myrkyllinen, ym-

dostaa sumua vuodon lähialueella. On ilmaa

päristölle vaarallinen, hapettava.

raskaampaa.

Vaikutukset

Vaikutukset

Ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä. Hajoaa

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä, hengitettynä

ilmassa valon vaikutuksesta.

myrkyllinen.

Raskas polttoöljy

Mustalipeä

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Musta, juokseva neste, haju voimakas. Palava

Mustanruskea neste, joka sisältää puusta liuen-

neste, syttyy herkästi. Haihtuva höyry muodos-

neita aineita. Vesiliukoinen. Sellutehtaan yleisin,

taa ilman kanssa syttyvän seoksen.

suurina määrinä käytetty kemikaali.

Vaikutukset

Vaikutukset

Maaperään joutuessaan sitoutuu maa-ainek-

Syövyttävä. Myrkyllistä vesieliöille ja aiheut-

seen. Ei liukene veteen. Haitallista linnuille ja

taa vesistössä voimakasta kemiallista hapen-

kasveille tahraavuutensa vuoksi.

kulutusta. Happojen kanssa kosketuksissa vapautuu rikkivetyä, joka on erittäin myrkyllistä
hengitettynä.

Julkinen tiedote
Lähettäjä

Enocellin

tehdas

Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle
Jos vaarallisiin aineisiin liittyvä onnettomuus edellyttää väestön suojautumista vaara-alueella, siitä
tiedotetaan antamalla yleinen vaaramerkki. Vaaramerkkiin liittyy aina radion kautta annettava pelastuspalvelun hätätiedote. Siinä kerrotaan onnettomuustapahtumasta ja annetaan tarkemmat ohjeet
onnettomuudelta suojautumiseksi.
Kaasuvaaran tunnistaminen ja toiminta vaaratilanteessa
Kaasuvaaratilanteessa annetaan yleinen vaaramerkki ja toimitaan sen mukaan
Yleinen vaaramerkki
on minuutin pituinen nouseva ja laskeva sireeniääni
Jos yleinen vaaramerkki annetaan
Siirry sisälle ja pysy siellä.
Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet.
Avaa radio yleisradion tai paikallisradion kanavalta ja odota rauhallisesti ohjeita.
Vältä puhelimen käyttöä linjojen vapaana pitämiseksi.
Älä poistu alueelta ilman viranomaisen lupaa tai kehotusta, ettet joudu
vaaraan matkalla.
Vaara ohi –merkki
on minuutin pituinen, tasainen äänimerkki, joka ilmoittaa uhkan tai vaaran
olevan ohi.

Suojautuminen kaasuvaaralta
Yleisen hälytysmerkin kuultuasi suojaudu sisätiloihin ja pysy siellä.
Jos olet sisätiloissa
- tuntiessasi kaasun hajun hengitä kostean vaatteen läpi, pitoisuus on aina pienempi
sisätiloissa kuin ulkona
- pysyttele yläkerroksissa, kunnes vaara on ohi
- kuuntele radiota
Jos olet ulkona etkä pääse sisälle
- poistu kaasun alta sivutuuleen
- pyri korkeaan maastokohtaan
- suojaa hengitystäsi esimerkiksi kostealla vaatteella, ruoholla, turpeella tai sammalella.
Lisäohjeiden saaminen onnettomuustilanteessa
Lisäohjeita annetaan radion ja kaiutinlaitteistojen välityksellä. Älä mene ulos ennen kuin viranomainen
antaa siihen luvan. Vältä soittamista hätänumeroon.
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