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Oy ViskoTeepak Ab:n Hangon tuotantolaitoksen turvallisuustiedoteessa
kuvataan laitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedote pidetään ajan tasalla ja sen saa sähköisenä ottamalla yhteyttä yhteystietoihin tiedotteen lopussa.

Oy ViskoTeepak Ab
Viskontie 38
10900 Hanko

Oy ViskoTeepak Ab kuuluu kemianteollisuuteen ja työllistää maailmanlaajuisesti yli 1 000 henkilöä. Teollista toimintaa ViskoTeepakilla on Suomessa, Belgiassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa,
Alankomailla ja Tšekin tasavallassa. Tärkeimpiä vientimaitamme ovat USA ja Venäjä. Meille tärkeitä asioita ovat työturvallisuus, ympäristö, laatu ja tehokkaat prosessit.
ViskoTeepakin tuotantolaitos on toiminut Krogarsissa vuodesta 1956 lähtien. Hangossa tuotamme keskeytymättömässä kolmivuorossa kuitusuolta elintarviketeollisuudelle. Tuotantoprosessissa käytetään vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, joista vaaraa aiheuttavat kemikaalit
ovat rikkihiili, lipeä, natriumhydrosulfiitti, vetyperoksidi ja rikkihappo.
Tuotantolaitoksen toiminnan luonteesta johtuen turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat ovat
tärkeä osa toimintaamme. Laitos noudattaa sertifioidun ISO 14001 ympäristöjärjestelmän sekä
sertifioidun ISO 45001 järjestelmän mukaisia vaatimuksia. Laitoksella on lainsäädännön edellyttämät luvat toiminnalleen.
Aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan, johon toimintamme pohjautuu.
Noudatamme kemikaaliturvallisuuslain ja asetusten mukaisia määräyksiä, jonka valvovonnasta
vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Laitoksen lupahakemukset ja toimintaperiaateasiakirja on toimitettu Tukesille ja Tukes tekee tuotantolaitokselle säännöllisesti määräaikaistarkastuksia. Lisätietoja varten yhteystiedot tiedotteen lopussa.
ViskoTeepakissa käytössä olevat merkittävimmät kemikaalit
Kemikaali

Ominaisuus

Vaaraominaisuudet

Rikkihappo 93%

Väritön ja hajuton öljymäinen
neste

Voimakkaasti syövyttävä vahva happo

Lipeä eli natriumhydroksidi 50% Väritön ja hajuton neste

Voimakkaasti syövyttävä

Rikkihiili

Kellertävä ja hajultaan vastenmielinen neste, kasumuodossa
ilmaa raskaampi

Helposti syttyvä ja ihmiselle haitallinen kemikaali

Natriumhydrosulfiitti

Valkoinen tai kellertävä jauhe

Voimakkaasti syövyttävä, itsestään
kuumeneva, palava

Vetyperoksidi 50%

Väritön ja hajuton neste

Terveydelle haitallinen syövyttävä aine

Mahdollisen palon sattuessa on mahdollista, että savukaasuja leviää laitoksen lähinaapurustoon.
Savua levittävän palon tai kemikaalitapaturman yhteydessä suosittelemme ikkunoiden, ulkoovien ja ilmastoinnin sulkemista ja kuuntelemaan yleisiä varoitustiedotteita. Todellisen hätätilanteen yhteydessä pyrimme myös varoittamaan ja informoimaan lähinaapureita niin nopeasti
kuin se on mahdollista.

Laitoksella on koko kiinteistön kattava palohälytinjärjestelmä, joka on liitetty Hätäkeskukseen.
Järjestelmän kaiuttimet hälyttävät nousevalla ja laskevalla varoitusäänellä, joka kuuluu myös lähiympäristöön. Palohälytyksen testi suoritetaan jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina
kello 12.00. Lisäksi laitoksella järjestetään säännöllisesti harjoitus sisäiselle palo- ja pelastusryhmälle sekä kolmen vuoden välein yhteisharjoitus yhdessä Pelastuslaitoksen kanssa. Näiden
harjoitusten yhteydessä palohälytinjärjestelmä voi hälyttää. Yhteisharjoituksista ilmoitamme
kuitenkin aina erikseen.
Onnettomuuden sattuessa

Ohje, jos olet si- Ohje, jos olet ulkona
sällä

Onnettomuuden sattuessa annetaan yleinen
Sulje ovet ja ikkunat. Siirry sisätiloihin ja toimi viereivaaramerkki. Vaaramerkki on nouseva ja laskeva Pysäytä ilmanvaihto sen ohjeen mukaan
äänimerkki. Tositilanteessa vaaramerkki soi jatkuvasti

Samalla alueella toimii AdvEn Oy:n operoima lämpölaitos, joka toimittaa lämpöä prosesseihin
ja kiinteistön lämmitykseen. Advenilla on yksi 6MW:n kiinteänpolttoaineen KPA-kattila, jossa
polttoaineena käytetään metsähaketta, sahanpurua ja turvetta sekä yksi 6MW:n varakattila,
jossa polttoaineena käytetään nestekaasua ja kevytpolttoöljyä. Laitoksella on kiinteän polttoaineen varasto (max 500m3), nestekaasua 50 tonnia ja POK (kevytpolttoöljyä) 49 tonnia. Laitoksella on paloilmoitinkeskus, josta hälytykset lähetetään hälytyskeskukseen, Advenin ja ViskoTeepakin valvomoihin.
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