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Tämä opas sisältää ohjeita ja määräyksiä, joita kaikkien Satama-alueella työskentelevien 
on noudatettava. Ohjeet ja määräykset perustuvat Kokkolan Sataman satamajärjestyk-
seen ja satamatoimintaa säätelevään lainsäädäntöön.

Turvaopas on tarkoitettu kaikkien Satama-alueella työskentelevien käyttöön. Toimittajan 
on huolehdittava siitä, että oma henkilöstö ja mahdollisten alihankkijoiden henkilöstö tun-
tee tämän ohjeen ja noudattaa sitä työssään. 

Tervetuloa työskentelemään Satama-alueelle

Velvollisuudet ja vastuut
 
Toimijan velvollisuudet ja vastuut
Toimijan tulee noudattaa sopimuksien velvotteita ja vastuita sekä satama-alueen turvalli-
suusohjeita ja määräyksiä sekä vastata lakien ja asetusten noudattamisesta. 

Toimijan on varmistettava että jokaisella työntekijällään on työtehtävän vaatima ammatti-
taito ja turvallisuuden hallinta.

Toimija vastaa omien materiaalien ja työvaläneiden asianmukaisesta säilytyksestä tilaajan 
kanssa sovitulla tavalla.

Toimija vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämisestä työkohteessaan. Poikkeavista 
tilanteista (vahinko- ja vaaratilanteet, järjestyshäiriöt) tulee välittömästi ilmoittaa Kokkolan 
Satamalle. 
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Välittömästi töiden valmistuttua toimittajan tulee:
• poistaa työpaikalta kaikki välineet ja tarvikkeet, asennusjätteet,
 tilapäiset rakennelmat ja telineet 
• huolehtia työskentelyalueen siivouksesta ja puhdistamisesta 
• ilmoittaa työn valmistumisesta työn tilaajalle
• palauttaa kaikki annetut kulunvalvonta-avaimet

Esimiehen velvollisuudet ja vastuut
Esimies valvoo annettujen ohjeiden noudattamista sekä vastaa turvallisuudesta huoleh-
timalla, että 

• työn ohjeistus on asianmukaisesti hoidettu
• noudatetaan annettuja ohjeita ja määräyksiä
• suoritetaan tarvittava opastus ja koulutus
• työtä suorittava henkilöstö on tehtävään pätevää
• käytetään työkohteen mukaisia henkilökohtaisia suojaimia
• noudatetaan työlupajärjestelmää
• työolosuhteet ovat turvalliset (prosessi, laitteet, työmenetelmät)

Työntekijän velvollisuudet ja vastuut 
Jokainen alueella työskentelevä on velvollinen

• noudattamaan turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä
• käyttämään hänelle määrättyjä suojavälineitä
• huolehtimaan omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja
 terveydestä
• huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä

Työntekijän on ilmoitettava esimiehelleen havaitsemistaan turvallisuuteen liittyvistä puut-
teista tai poikkeamista ja mikäli mahdollista, korjattava asia välittömästi.

Alueella olevien rakenteiden, teknisten laitteiden ja rakennuksissa havaituista käytönaikai-
sista vioista ja puutteista tulee laitteen käyttäjän aina ilmoittaa tilaajalle.

Sataman alueella olevien satamarakenteiden, teknisten laitteiden ja rakennuksissa havai-
tuista käytönaikaisista vioista ja puutteista tulee laitteen käyttäjän aina ilmoittaa Kokkolan 
Sataman huoltopäivystykseen puhelinnumero 040 489 2190. 

Satamalaitteiden ja rakenteiden korjaaminen tehdään aina Sataman toimesta ja käyttäjät 
saavat korjata omatoimisesti laitteita vain, kun Kokkolan Satama on siihen erikseen antanut 
luvan ja koulutuksen. Muista kuin käytönaikaisista vioista tulee toimijan ilmoittaa Kokkolan 
Satamalle PDS -järjestelmän kautta. Mikäli yrityksellä/henkilöllä ei ole tunnuksia PDS -järjes-
telmän käyttöön, tehdään ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen satama@portofkokkola.fi.
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Vartiointi
Alue on aidattu ja vartioitu. Valvonta tapahtuu mm. kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien 
avulla sekä kiertävän vartijan toimesta. 

Alueella toimivat yritykset sekä toimijat ovat velvollisia huolehtimaan käytössään olevien 
tilojensa lukitsemisesta. 

Kulunvalvonta
Liikkuminen alueella on luvanvaraista. Alueelle pääsee voimassa olevalla kulkuluvalla. Jo-
kaisen toimijan on huolehdittava siitä, että työntekijöillään on voimassa oleva kulkulupa. 
Kulkulupana toimii kulunvalvonta-avain, ajolupa tai vierailukortti. Kulkuluvat annetaan Port 
Towerista. 

Kulku- ja ajoneuvolupa ovat henkilö- tai ajoneuvokohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle 
tai siirtää toiseen ajoneuvoon.

Ajoneuvokohtaisen kulkuluvan haltija vastaa siitä, että muut ajoneuvoa ja kulkulupaa käyt-
tävät henkilöt ovat suorittaneet sataman turvaopastestin.

Liikenne
Satama-alueella noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä sekä Sataman erikseen antamia 
ohjeita. Ajoreittien ulkopuolella (mm.laiturit/kentät) on ajoneuvoissa pidettävä hätävilkut 
tai vilkkuva keltainen valo päällä. 

Laitureilla ja kentillä ajaminen tapahtuu omalla vastuulla ja niillä ajamista pitää vältellä.  
Näillä alueilla on työkoneita töissä, joita muun liikenteen tulee varoa.  

Alueella liikuttaessa on otettava huomioon ahtaus- ja korjaustyöt sekä alueella olevat put-
kisillat, vesi-, viemäri- ym. verkostot. Mikäli olet epävarma käytettävistä ajoreiteistä tulee 
ne varmistaa tapauskohtaisesti Kokkolan Satamalta.

Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta.  

Ajoneuvolla ajaminen Satama-alueella on sallittu ainoastaan nimettyjä teitä pitkin (kartat 
sivuilla 12–13). 

Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla.

Alueelle Port Towerin kautta
Ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuu aina Port Towerin kautta. Osoite Satamatie 330. 
Isäntä vastaa siitä, että vieraista tehdään vierailuilmoitus Port Toweriin, josta he saavat 
ilmoittautuessaan vierailijakortin.

Yleiset järjestysohjeet
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Raideliikenne
Kokkolan Satama vastaa kaikesta kunnossapidosta ja ratatöistä mitä Kokkolan Sataman 
hallinnoimilla raiteilla tai niiden läheisyydessä tapahtuu. Kaikkiin raiteilla tapahtuviin kun-
nossapitotöihin tai raiteiden läheisyydessä tapahtuviin töihin, jotka saattavat häiritä raide-
liikennettä tarvitaan Kokkolan Sataman lupa.  

Varovaisuutta tulee noudattaa aina. Pysäköinti on kielletty sekä juna- että nosturi-raiteilla. 
Mikäli ajoneuvo joudutaan pysäköimään laiturialueelle on varmistettava, että nosturit ja 
junat pystyvät vapaasti liikkumaan.

Junilla ja muilla rautatiekiskoilla liikkuvilla laitteilla on aina etuajo-oikeus riippumatta puo-
meista, valoista tai muista hälytyslaitteista. Rautatietä ei saa lähteä ylittämään silloin kun 
juna lähestyy.

Raidealue tulee pitää vapaana vähintään kolme (3) metriä raiteesta ja tasoristeyksissä tu-
lee olla vähintään 120 metrin esteetön näkyvyys raiteelle raiteen suuntaisesti, molempiin 
suuntiin.

Tarkemmin raideliikenteen ohjeistuksesta Kokkolan Sataman verkkoselostuksessa, joka 
löytyy Kokkolan Sataman verkkosivuilta.

Valokuvaaminen ja videointi
Valokuvaaminen ja videointi ilman lupaa on kielletty. Luvan myöntää Kokkolan Satama.

Matkapuhelimet
Matkapuhelinten käyttö on kielletty matkapuhelinten kieltomerkillä merkityissä tiloissa. 
Moottoriajoneuvon kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää matkapuhelinta. Matkapuheli-
men käyttöä varten ajoneuvo tulee pysäyttää turvalliseen paikkaan, missä ei ole häiriöksi 
muulle liikenteelle.

Tupakointi ja avotulen teko
Palavien nesteiden Satama- ja varastoalueilla, öljylaiturilla ja IMO-alueella on avotulen 
teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varas-
toalueista, laitureista ja aluksista.

Vaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet
Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueella työskenneltäessä ja liikkuessa on käytettävä 
CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta ja suojakypärää. Hengityssuojaimia, kasvo- ja silmä-
suojaimia on käytettävä niiltä osin kuin turvaohjekilvissä alueen eri tiloissa määritellään. Vierai-
lijoiden suojavarusteista vastaa isäntä. Huomioi myös räjähdysvaarallisen tilan vaatimukset.

Huumaavat aineet
Alueella on nollatoleranssi päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden suhteen. Tätä 
määräystä rikkonut poistetaan alueelta ja poistamisesta ilmoitetaan henkilön työnantajalle.
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Yleiset turvallisuusohjeet

Yleistä
Työskentely satama-alueella edellyttää voimassaolevaa työturvallisuuskorttia ja kulkulu-
paa.

Työpaikan ja työympäristön turvallisuudesta vastaa työnantaja.

Työlupajärjestelmä
Satamassa on käytössä kirjallinen työlupajärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan työn 
suorittajan ja työkohteen turvallisuus työn aikana ja sen jälkeen. Työluvan myöntää Kok-
kolan Satama.

Alueella suoritettavat korjaus-, kunnossapito- ja asennustyöt edellyttävät Kokkolan Sa-
taman myöntämää kirjallista työlupaa. Työluvan alaista työtä ei saa aloittaa, ennen kuin 
vastuuhenkilö on kuitannut työluvan annetuksi. 
Työkohteen puhdistus kuuluu osana työhön ja työssä syntyvät tavarajäämät tai muut jät-
teet on hävitettävä asian mukaisella tavalla.  Varmista työn tai työpäivän päätyttyä, että 
kulkutiet ovat avoinna ja työkohteesi jää turvalliseksi. Toimijan vastuulla on työn jälkien 
siivoaminen. Tarvittaessa työskentely alue tulee eristää puomeilla ja lippusiimoilla.

Tulitöiden tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina tulityölupa ja tulityösuun-
nitelma. Osallistuminen tulityöhön edellyttää voimassa olevaa tulityökorttia. Tulityöllä tar-
koitetaan työtä, jossa esiintyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, ja 
josta aiheutuu palovaaraa. 

Tulityöluvassa määritellään palovartiointia suorittava tulityövartija ja valvonta-aika. Yk-
sityiskohtaiset ohjeet tulitöiden tekemisestä on annettu tulityön valvontasuunnitelmissa. 
Huomioi ennen töiden aloittamista myös mahdolliset automaattiset sammutus- ja palon-
ilmaisinjärjestelmät tiloissa!

Kaikki raiteilla ja niiden läheisyydessä tapahtuvat työt ovat luvanvaraisia. Luvan myöntää 
Kokkolan Satama.

Alueella voidaan edellyttää lupaa myös muille erityisille töille, esim. putkistotyölupaa tai 
nosturin käyttölupaa. Lisäksi myös katto- ja vedeneristystyöt vaativat erillisen työluvan. 
Nämä luvat määritetään työluvan yhteydessä.

Palavat ja vaaralliset aineet sekä kaasupullot
Palavien ja muiden vaarallisten aineiden säilyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Näille tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa.
Huomioi, että työkohteessa voi olla myös muita erikoistyölupia.

Tarkista laiturien kantavuus ennen kuin tuot nosturin laituri-alueelle. Nosturin
käytölle tulee olla Kokkolan Sataman myöntämä lupa.
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Kantasataman laiturin kantavuus
Kantasataman laiturilla on muista laitureista poikkeavat kantavuudet, jotka ovat kuvattu 
alla olevassa kuvassa.

Yleinen turvallisuus
Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa hänen omalle tai 
muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Mikäli havaitset puuttuvan turvalaitteen tai tapaturman vaaran tai sen mahdollisuuden, 
estä välitön tapaturman vaara. Poikkeamista ja turvallisuusriskeistä velvoitetaan il-
moittamaan välittömästi työn tilaajalle.

Olosuhteet työympäristössä voivat muuttua työn aikana. Jokaisen on oman turvallisuu-
tensa takia jatkuvasti seurattava mitä työympäristössä tapahtuu. Hälytyksen sattuessa 
toimi annettujen ohjeiden mukaan 

8m 17m 

8 t 

     

2,6 
t/m2 

  1 
t/m2 

Kantasataman laiturin kantavuus.
Huomioithan tämän liikkuessasi laiturilla.
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Turvallinen ja terveellinen työyhteisö syntyy kaikkien osapuolien yhteispelillä. Tavoittee-
namme on, että Sataman joukkue pelaa reilua yhteispeliä yhteisen päämäärän puolesta. 
Tämä edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista noudattamaan tämän oppaan ohjeistus-
ta, määräyksiä ja lakeja. 

Koska kyseessä on koko alueen turvallisuus, ohjeiden noudattamatta jättämisestä on esi-
miehillä, työn tilaajilla ja -valvojilla sekä turvallisuushenkilöstöllä oikeus ja velvollisuus 
puuttua ohjeiden vastaiseen toimintaan.  Turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä voi seurata 
huomautus, varoitus tai työkielto alueelle määräajaksi.

1. Huomautus 
2. Varoitus 
3. Työkielto

Huomautus
Huomautus on kehotus korjata epäkohta tai ohjeen vastainen toiminta välittömästi. Huo-
mautukset kirjataan Sataman ja tehdasalueen yhteiseen poikkeamajärjestelmään ja huo-
mautus on voimassa kuusi (6) kuukautta.

Varoitus
Varoituksen voi saada jo kahdesta huomautuksesta ja vakavammassa epäkohdassa sen 
voi saada myös suoraan. Varoitus on voimassa 12 kuukautta ja myös näistä poikkeamis-
ta tehdään kirjaus koko alueen yhteiseen järjestelmään.

Turvallisuusohjeiden laiminlöynti

Työkielto

Kahdesta varoituksesta annetaan työntekijälle työkielto. Vakavissa rikkeissä henkilölle 
voidaan määrätä heti työkielto, jolloin henkilö poistetaan alueelta välittömästi. Työkiellon 
pituuden määrittää työkiellon antaja.

Töihinpaluu edellyttää Sataman turvaopastestin uudelleen suorittamista.  
Sanktioista ilmoitetaan saajan esimiehelle ja yrityksen johdolle.

Sanktiot ovat voimassa Satamassa sekä suurteollisuus alueella.
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Ympäristönsuojelu

Ympäristövahingoista ja päästöistä ilmoittaminen
Ympäristövahingoista ja päästöistä on välittömästi ilmoitettava Kokkolan Satamalle.

Öljypäästöt mereen
Öljypäästöistä mereen ilmoitetaan Kokkolan Satamalle.

Jätehuolto
Satama-alueella syntyvät jätteet käsitellään ja lajitellaan sovittujen ohjeiden mukaisesti 
ks. liite.

Rakennustyömaan jätehuollosta vastaa pääurakoitsija urakkasopimuksen mukaisesti.

Jäteastiat on merkitty jätteen mukaisin tunnuksin. Kukin jätelaji tulee laittaa omaan 
merkittyyn astiaan.
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10

KOKKOLAN SUURTEOLLISUUS-
ALUEEN JÄTELAJITTELUOHJE

Jätelajike Työvaihe Minne päätyy

Laita/vie KP-JÄTE Kaatopaikalle
tarroitettuun keräysastiaan

Laita/vie ENERGIAJAE Polttolaitokselle
tarroitettuun keräysastiaan

Laita/vie KERÄYSPAHVI Uusiopahviksi
tarroitettuun keräysastiaan

Laita/vie KERÄYSPAPERI Uusiopaperiksi
tarroitettuun keräysastiaan

Laita/vie BIOJÄTE Biojätteenkäsittely-
tarroitettuun keräysastiaan laitokselle jatko-
 käsittelyyn

Laita/vie KERÄYSMETALLI Hyötykäyttöön
tarkoitettuun keräysastiaan

Laita/vie TUHOTTAVA Materiaali silputaan,
PAPERI lukolliseen silppu uusiopaperiksi
keräysastiaan

Laita/vie SÄHKÖ- JA  Kierrätettäväksi/
ELEKTRONIIKKAROMUT hyötykäyttöön
erikseen sovittuun paikkaan

Laita/vie ONGELMA- Ongelmajäte-
JÄTTEET merkittyihin laitokselle
keräilyastioihin jatkokäsittelyyn

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhteyshenkilön puhelinnumero:
010 636 7000
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Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta
Kaikista Satama-alueella tapahtuneista tapaturmista ja vahingoista tai vaaratilanteista on 
välittömästi tehtävä ilmoitus esimiehelle ja Kokkolan Satamalle.

Toimenpiteet tapaturman ja sairauden sattuessa

     112
Ilmoita Sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven Satama, Syväsatama)

Käytä palohälytyspainiketta, jos et muuten voi pyytää apua.

Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätäsuihkujen 
sijainti.

Jos epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei, on aina parempi soittaa hätänumeroon 112 
kuin olla soittamatta.

Milloin soitat 112?
• Kun kohtaat hätätilanteen tai tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle.
• Kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön
 ollessa uhattuna tai vaarassa.

Soita hätänumeroon 112 esimerkiksi, kun
• huomaat onnettomuuden tai tulipalon
• huomaat meneillään olevan tai tapahtuneen rikoksen
• on tarvetta ambulanssille

Soita hätäpuhelu itse, mikäli mahdollista. On hyvä, että hätäpuhelun soittaa henkilö, jota 
asia koskee, mikäli tämä vain on mahdollista. Hänellä on useimmiten sellaisia tietoja, 
joita päivystäjä tarvitsee määritellessään avun tarvetta. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi 
pahimmillaan viivästyttää avun paikalle tuloa.

Hätäpuhelun soittajan on hyvä tietää sijaintinsa. Sataman osa on hätätilanteessa tärkein 
sijaintitieto. Mitä tarkemmin sijainti on tiedossa, sitä nopeammin saadaan apua. Mikäli 
mahdollista järjestä opastus Sataman portilta kohteeseen.

Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa
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Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa

Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta
Kaikista satama-alueella tapahtuneista tapaturmista ja vahingoista tai vaaratilanteista on 
välittömästi tehtävä ilmoitus esimiehelle ja Kokkolan Satamalle.

Toimenpiteet tapaturman ja sairauden sattuessa
Ambulanssi tilataan puhelinnumerosta. 

112

Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama)

Käytä palohälytyspainiketta, jos et muuten voi pyytää apua.

Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätäsuihku-
jen sijainti.

Tapahtumapaikalla annetun ensiavun jälkeen potilas toimitetaan työterveysasemalle, 
terveyskeskukseen tai keskussairaalan ensiapuun.

Tapaturman tai sairaskohtauksen sattuessa on paikalle kutsuttava 
ensiapuryhmä/ensiaputaitoinen henkilö.

Toiminta vahinkotilanteissa

ILMOITA hälytystä tehtäessä
- KUKA olet
- MITÄ on tapahtunut
- MISSÄ vahinko on sattunut
- ONKO ihmisiä vaarassa tai loukkaantunut
- sovi opastuksesta
- vastaa kysymyksiin lyhyesti ja tarkasti
ÄLÄ SULJE PUHELINTA ennen kuin saat luvan

PELASTA vaarassa olevat ihmiset.
HÄLYTÄ oma organisaatio ja virka-apu.

YLEINEN HÄLYTYSNUMERO 112
Satamavalvojat 0400 432 694

RAJOITA vahinkoja: suorita alkusammutus, 
sulje ovet ja luukut, pysäytä 
ilmastointi, ohjaa liikennettä, varoita 
vaara-alueesta.

OPASTA apuun tulevia.
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Toiminta vahinko- ja vaaratilanteissa

Ilmoittaminen vahinko- ja vaaratilanteesta
Kaikista satama-alueella tapahtuneista tapaturmista ja vahingoista tai vaaratilanteista on 
välittömästi tehtävä ilmoitus esimiehelle ja Kokkolan Satamalle.

Toimenpiteet tapaturman ja sairauden sattuessa
Ambulanssi tilataan puhelinnumerosta. 
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Ilmoita sataman osa (Kantasatama, Hopeakiven satama, Syväsatama)

Käytä palohälytyspainiketta, jos et muuten voi pyytää apua.

Selvitä alueella olevien ensiapuvälineiden, silmänhuuhtelupullojen ja hätäsuihku-
jen sijainti.
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ilmastointi, ohjaa liikennettä, varoita 
vaara-alueesta.

OPASTA apuun tulevia.
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Toiminta kaasuonnettomuustilanteessa
Kokkolan suurteollisuusalueella valmistetaan, varastoidaan ja käytetään erilaisia kaasuja 
ja nesteitä. Vaarallisista aineista ammoniakki, kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum 
(savuava rikkihappo), nestekaasu ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen
vuodon sattuessa. Kts. toimintaohjeet takakannesta.

Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara
Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. 

Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle.

Kokeilumerkki
Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä.

Testaus kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina n. kello 11.00.

Kaiutinlaitteiden testaus arki maanantaisin n. kello 11.00. 
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Yleinen vaaramerkki tai kaasuvara
Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoinen minuutin kestävä nouseva ja laskeva sireeniääni. 
 

Hälytysten jälkeen kaikkien on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikalle.

Kokeilumerkki
Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni, kaiuttimista ja sireeneistä.
 

Testaus kuukauden ensimmäisenä arkimaanantai kello 12.00.

112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa 
avunsaantia hätätilanteessa
112 Suomi on mobiilisovellus hätäpaikannukseen.

Keskeisin hyöty on, että avunsaanti 
hätätilanteessa nopeutuu.
• Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy 
hätäkeskukseen automaattisesti, mikä
nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä.
• Apua osataan lähettää paikalle lähimmästä 
mahdollisesta yksiköstä.
• Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että 
kohdesijainti on tarkasti tiedossa.

Toiminta kaasuonnettomuustilanteessa
Kokkolan suurteollisuusalueella valmistetaan, varastoidaan ja käytetään erilaisia kaasuja 
ja nesteitä. Vaarallisista aineista ammoniakki, kloori, kloorivety, rikkidioksidi, oleum (sa-
vuava rikkihappo), nestekaasu ja palavat nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen vuodon 
sattuessa. 
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Väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä,
johon liittyy radiossa annettava pelastus-
palvelun hätätiedote. Toimitaan, kuten ku-
ultaessa yleinen vaaranmerkki kuitenkin 
seuraavilla poikkeuksilla:

Pysy SISÄLLÄ, älä mene kellariin (useat
myrkylliset kaasut ovat ilmaa raskaampia)

ULKONA poistu kaasun alta sivutuuleen,
vältä hengästymistä.

Pyri korkeampaan maastokohtaan, vältä
alavia paikkoja.

Hengitä kostean kankaan läpi, jos tunnet
kaasun hajua.

Suojaa hengitystä, silmiä ja ihoa kostealla
vaatteella, sammaleella tms.

Jos sisälle suojautuminen ei riitä, voivat viranomaiset
kehottaa asukkaita siirtymään pois vaara-alueelta.

Jos on pakko mennä ulos, suojataan silmät ja hengitys
sekä käytetään tiivispintaista vaatetusta.

TOIMINTA KAASUVAARATILANTEESSA
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Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, 
terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä 
epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon 112:
• Vastaa kysymyksiin.
• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.

Sen jälkeen:
• Tiedota tilanteesta Port Toweria 06 828 2490.
• Vältä oman puhelimesi käyttöä ilmoitusten jälkeen, jotta linjat
 eivät tukkeutuisi ja jotta sinuun voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä
 pelastajien taholta.

HÄLYTYSOHJE
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Kokkolan Satamawww.portofkokkola.fi
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