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Kemira Chemicals Oy Joutseno tuotteet
Kemikaali ja varoitusmerkit

Tunnisteet

Vaikutukset

Lipeä 50 % ja 32 %

Väritön ja hajuton neste

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja
silmiä vaurioittavaa

Natriumhypokloriitti

Kellertävä, pistävän hajuinen
neste

Voi syövyttää metalleja.
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja
silmiä vaurioittavaa. Saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Suolahappo

Väritön, lievästi kellertävä tai
kirkas katkeran hajuinen neste.
Hajukynnys 5 ppm.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja
silmiä vaurioittavaa. Saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Voi syövyttää metalleja.

Natriumkloraatti

Kiinteässä olomuodossa
kiteinen, valkoinen, hajuton.

Aiheuttaa tulipalo- tai
räjähdysvaaran; voimakkaasti
hapettava. Haitallista nieltynä.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia.

Nestemäisessä olomuodossa
(vesiliuok-sena) väritön tai
lievästi kellertävä, hajuton.

Kemira Chemicals Oy:n tuotantolaitos on toiminut Joutsenossa vuodesta 1977 lähtien. Valmistamme ja varastoimme
valkaisukemikaaleja sekä desinfiointi- ja vedenpuhdistuskemikaaleja.
Lisäksi tehtaalta toimitetaan paineistettuna pullotettua vetyä. Tehdasalueella toimiva Adven Oy tuottaa ja toimittaa sähköä,
prosessihöyryn ja -paineilman tehtaallemme.
Huomioimme toimintamme luonteen vuoksi aina turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Kemikaalien valmistuksen ja varastoinnin
luvanvaraisuudesta johtuen myös viranomaiset edellyttävät yhtiöltä toimenpiteitä onnettomuuksien torjumiseksi ja niiden
seurausten minimoimiseksi.
Harjoitamme kiinteää yhteistyötä paikallisten pelastusviranomaisten kanssa.
Tuotantolaitostamme koskevat Suomen lainsäädännössä annetut säädökset suuronnettomuusvaaran torjunnasta:
− Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (685/2015)
− Pelastustoimiasetus (857/1999)
− Sisäasiainministeriön pelastusosaston määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin (A63)
Edellä mainittujen lainkohtien tarkoittamista suuronnettomuusvaaraa aiheuttavista kemikaaleista käsittelemme ja varastoimme
suolahappoa.
Olemme toimittaneet asetuksen edellyttämän turvallisuusselvityksen toimintaamme valvovalle viranomaiselle (Tukes) sekä
säädösten mukaisen sisäisen pelastussuunnitelman paikalliselle pelastusviranomaiselle. Yhtiöllämme on asetuksen
(685/2015) edellyttämät luvat.
Turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelo ovat yleisön nähtävänä toimipaikallamme ja niihin voi tutustua ottamalla ensin yhteyttä
alla mainittuihin vastuuhenkilöihimme.
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Oletetun suuronnettomuustapauksen vaara-alue
Suolahappovuodon aiheuttama kaasupilvi (kloorivetykaasu)
Pitoisuus
43 ppm
Säde
300 metriä (vastaa AEGL-2 aluetta)
Kloorivetykaasu ja suolahapposumu ovat hyvin syövyttäviä. Altistuminen 50 - 100 ppm:n (75 - 150 mg/m3)
kloorivetypitoisuuksille tunnin ajan aiheuttaa voimakasta nenän ärsytystä, tukehtumisen tunnetta, yskää ja
hengitysvaikeuksia. OVA-ohje päivitetty 10.12.2015.

