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Turvallisuustiedote on osa 
ennaltaehkäiseviä varotoimia 
 
Tämä turvallisuustiedote perustuu Lakiin 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta 390/2005  ja 
Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten 
kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista 856/2012. Valvovana 
viranomaisena toimii Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (TUKES).  
Toiminnassamme ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Kromihapon luokituksen muutos 
(Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
vaarallisten aineiden luettelosta 509/2005 
annettiin 15.6.2005 ja asetus tuli voimaan 
31.10.2005). 
 
Wipro Infrastructure Engineering Oy kehittää, 
valmistaa ja markkinoi korkealuokkaisia 
kippihydrauliikan komponentteja ja kippi-
sylintereitä. Tuoteohjelmassamme on myös 
yksivaiheisia, joko kaksi- tai yksitoimisia 
hydrauliikkasylintereitä, joita käyttävät mm. 
lastinkäsittely-, kaivoskuormain-, metsäkone- 
ja kontinkäsittelyalojen yritykset. 
 
Tuotantoprosessissa käytetään kromihappoa, 
rikkihappoa ja suolahappoa metallien 
kovakromauksessa ja pintakäsittelyssä. 
Maalauksessa olemme osittain siirtyneet 
vesiohenteisiin maaleihin, mutta käytämme 
myös liuotinpohjaisia maaleja. 
 
Hitsauksessa käytetään suojakaasuina argon-
yhdisteitä ja hiilidioksidia. 
 
Metalliosien esilämmityksessä käytetään 
nestekaasua, asetyleeniä ja happea. 
 
Haluamme huolehtia turvallisuudesta 
 
Tehtaamme on toiminut alueella vuosi-
kymmeniä ja haluamme varmistaa toimin-
nallamme, ettei onnettomuuksia tapahdu. 
Olemme myös kehittäneet pintakäsittelyjä 
vaarallisten tai palavien aineiden vähentämi-
seksi tai korvaamiseksi, mutta edelleen 
prosessissa tarvitaan erityyppisiä kemikaaleja 
halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. 
 
Toiminnan luonteen vuoksi onnettomuuden 
(tulipalo, kemikaalionnettomuus) mahdollisuut-
ta ei voida kuitenkaan sulkea pois. 
 
Turvallisuustiedote on jaettu aiemmin  lähi-
ympäristössämme toimiville yrityksille ja 
asukkaille vuonna 2009 ja jakelu tulee uusia 
viiden vuoden välein. 
 
 
 

Vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn ja 
vaaratilanteisiin varaudumme suunnitte-
lemalla, kouluttamalla ja harjoittelemalla 
sekä varaamalla materiaalia onnetto-
muuksien ehkäisyyn 
 
Suurimman uhan muodostaa tulipalo tehdas-
alueella. Ennaltaehkäisevinä toimina valvomme 
tehtäviä tulitöitä ja tulenkäsittelyä alueella. 
Hitsaajat ovat lisäksi saaneet tulityökoulutusta, 
henkilökuntaa on koulutettu arvioimaan 
räjähdysvaaraa palavien nesteiden osalta ja 
henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti 
alkusammutusharjoittelua ja poistumis-
harjoituksia. 
 
Kemikaalien käsittelyssä työntekijöiden työ-
turvallisuus edellyttää suojainten käyttöä ja 
käsiteltävien kemikaalien tuntemista. Kemikaalien 
käytölle on nimetty erikseen lakisääteiset 
käytönvalvojat. Käytönvalvojien tulee tunnistaa 
prosessiin liittyvät vaiheet ja valvoa prosessien 
toimivuutta. Mahdollisissa vuototilanteissa heidän 
tehtävänään on rajata vuoto ja estää kemikaalien 
pääsy ympäristöön. Tällaisia tilanteita varten on 
varattu imeytys- ja muita välineitä.  
 
Toimintamme terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristöriskit ovat tiedossa ja varau-
dumme niihin 
 
Toimintaamme arvioidaan jatkuvasti muun 
muassa käytössämme olevan ympäristö- ja 
laatujärjestelmän kautta myös ulkopuolisten 
asiantuntijoiden toimesta. 
 
Myös ympäristöviranomaisen, pelastus-
viranomaisen sekä Turvallisuus- ja kemikaali-
viraston tarkastustoiminta ja lupamenettelyt ovat 
osa turvallisuusvaatimuksia. 
 
Varaudumme myös onnettomuuteen 
 
Turvallisuusselvityksessä on tarkasteltu tehdas-
alueella käytettävien kemikaalien käytön ja 
varastoinnin turvallisuutta.  Lisäksi olemme 
laatineet sisäisen pelastussuunnitelman ennalta-
ehkäiseviä ja onnettomuustilanteita varten. 
Palavien nesteiden ja kaasujen osalta olemme 
laatineet erillisen lakisääteisen räjähdys-
suojausasiakirjan. 
 
Koulutamme myös henkilökuntaamme 
järjestelmällisesti onnettomuustilanteiden hallin-
taan. 
 
Alueen pelastustoimi on tietoinen toimintaamme 
liittyvistä riskeistä ja järjestämme yhteistoiminta-
harjoituksia yhdessä 3 vuoden välein. 
 
 

Vaaraa osoittavat merkinnät       Aine ja aineen vaaralliset ominaisuudet   Terveys- ja ympäristövaikutukset sekä
       mahdollisen suuronnettomuuden luonne: 

Kromitrioksidi eli kromihappo 

Hapan, ruskeahko neste, joka on erittäin 
myrkyllistä ja syövyttävää. Ei pala, mutta 
kiihdyttää palamista tulipalossa 
voimakkaasti (hapettava). Myrkyllistä: 
pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa 
vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. 
Ympäristölle vaarallista. 

Tulipalossa muodostuu terveydelle 
haitallisia myrkyllisiä kaasuja. Myrkyllistä 
joutuessaan iholle tai nieltynä. Erittäin 
myrkyllistä hengitettynä. Saattaa aiheuttaa 
syöpää. Jätettä ei saa päästää viemäriin. 
Syntynyt jäte on kerättävä ympäristöstä ja 
käsiteltävä ongelmajätteenä. 

Rikkihappo  
Väritön tai ruskehtava, hajuton tai lievästi 
pistävän hajuinen öljymäinen neste, joka on 
myrkyllinen kaasu. Ei pala eikä räjähdä. 
Tuottaa lämpöä liuetessaan veteen. 
Rikkihapposumu ärsyttää ja syövyttää 
hengitysteitä aiheuttaen polttavaa tunnetta 
nenässä ja kurkussa sekä hengenahdistusta. 
Rikkihappo on haitallista vesieliöille. 

Rikkihapposumu saattaa aiheuttaa 
ärsytysoireita sille altistuneille välittömällä 
vaara-alueella (tehdasalueella). Se on 
luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. Rikkihappo 
on haitallista vesieliöille. Ilmaan 
joutuessaan se ei juurikaan haihdu. 
Maaperään laskeutuessaan se neutraloituu 
jonkin verran. 

Kloorivetyhappo eli suolahappo 

Suolahappo on heikosti kellertävä 
pistävänhajuinen neste. Kloorivetyhappo on 
kloorivedyn ja veden seos. Ei pala eikä 
räjähdä. Myrkyllistä: kaasuna, syövyttävää: 
kaasuna ja liuoksena. Kemiallinen reaktio 
voi aiheuttaa kloorivedyn purkautumisen 
ilmaan. Ilmasta kloorivety kerää itseensä 
kosteutta, mitä kutsutaan 
suolahapposumuksi. Tavallisesti vuoto- ym. 
tilanteet jäävät paikallisiksi. 

TEHTAALLA KÄSITELTÄVIEN VAARALLISTEN AINEIDEN OMINAISUUKSIA: 

Sääolosuhteista riippuen kaasupilven leviäminen voi olla hyvinkin nopeaa. 
 
Näiden aineiden lisäksi tehdasalueella säilytetään ja käytetään muitakin 
vaaralliseksi luokiteltuja aineita, mutta niiden vaikutukset rajoittuvat 
mahdollisessa onnettomuudessa tehdasalueelle. Tuotantolaitoksella 
sattuvassa suuronnettomuustilanteessa sisälle suojautuminen lähialueilla 
on riittävä turvallisuustoimi. Pelastusviranomainen antaa tarvittaessa 
lisäohjeita onnettomuuden pitkittyessä. 

Havainnekuva: Oletettu vaarallisten aineiden leviämisalue laajimmillaan onnettomuudessa on noin 
500 metriä (suolahapposumu), turvallisuustiedote jaetaan myös tälle alueelle.  
 

säde n. 500 metriä 

Suolahapposumu saattaa aiheuttaa 
altistuneille oireita jopa 500 metrin 
etäisyydellä tuulen alapuolella. Haitallista 
kasvillisuudelle ja eliöstölle. Haihtuu 
pintamaasta välittömästi. Ei ole todettu 
vaikutuksia ravintoketjussa. 

hapettavaa 

krooninen 
terveyshaitta 

syövyttävää 

Välitön vaara-alue 
tehdasalueella 
onnettomuustilanteessa. 
 

erittäin 
myrkyllistä 
 

ympäristölle 
vaarallista 

terveyshaitta 

syövyttävää 

syövyttävää 
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SÄILYTÄ TURVALLISUUSTIEDOTE NÄKYVÄLLÄ PAIKALLA! 

SUURONNETTOMUUSVAARASTA VAROITETAAN YLEISELLÄ VAARAMERKILLÄ. 

YLEINEN VAARAMERKKI on 
minuutin mittainen nouseva ja 
laskeva äänimerkki 
sireenityyppisellä hälyttimellä 
annettuna tai hälytys jonka 
viranomainen antaa kaiuttimella. 

VAARA OHI -MERKKI on 
minuutin mittainen 
yhtäjaksoinen äänimerkki 
sireenityyppisellä hälyttimellä 
annettuna tai kuulutus jonka 
viranomainen antaa kaiuttimella. 
Merkki tarkoittaa uhkan tai 
vaaran olevan ohi. 

Sulje ovet ja ikkunat sekä muut aukot ja pysäytä ilmanvaihto. 
 

Avaa radio ja odota rauhallisesti lisäohjeita. 
 
Lisätietoja saa myös teksti-TV:n sivulta 866 (YLE teksti-TV). 
Suuronnettomuudessa myös television kautta voidaan välittää 
hätätiedotteita. 

NOUDATA PELASTUSVIRANOMAISEN ANTAMIA MUITA OHJEITA! 

94,0 MHz 

Kun kuulet yleisen vaaramerkin niin toimi: 
 

Siirry sisätiloihin ja pysy siellä. 

Vältä puhelimen ja matkapuhelimen käyttöä, etteivät linjat 
tukkeudu. Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta. 
 

Tämän turvallisuustiedotteen lisäksi laajempi turvallisuusselvitys on nähtävillä: 
Wipro Infrastructure Engineering Oy, Torpanmäentie 3, 25500 Perniö 
 
Lisätietoja turvallisuustiedotteesta ja käytössä olevista kemikaaleista: 
Wipro Infrastructure Engineering Oy, Torpanmäentie 3, PL 9, 25501 PERNIÖ 
 
Puh. vaihde +358 (0)29 055 2849  
Laatu- ja ympäristöpäällikkö Sari Judin 
Työsuojelupäällikkö Pekka Kivistö 
www.wipro.fi 
 
Lisätietoja toiminnasta suuronnettomuustilanteessa antaa myös: 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, Palotarkastaja Ossi Hussi, 
puhelin vaihde +358 2 263 3111, ossi.hussi@turku.fi  
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