
Valokuvaus
Valo- ja elokuvausta on kielletty koko tehdasalueella. Poikkeusluvan voi myöntää 
toimitusjohtaja, suoja ja turvallisuudesta vastaava sekä tiedottaja.

Alkoholi ja huumeet
Alkoholi eikä huumeita saa tuoda Domsjö:n tehdasalueelle ja niiden käyttö on 
ehdottomasti kielletty tehdasalueella. Työpaikka on ja tulee olemaan huumeeton. 
Kaikki Domsjö:n työsuhteessa olevat on pidättäydyttävä kaikista ei-lääkinnälliseen 
käyttöön tarkoitetuista huumausaineista sekä vapaa- että työajallaan. Työpaikalla 
oleva henkilö joka on huumeiden vaikutusten allatulee lähin esimies välittömästi 
viedä pois työpaikalta. Henkilö jonka epäillään olevan alkoholin vaikutuksen alla on 
oikeus todistaa syyttömyytensä puhalluskokeessa. Samoin henkilö jonka epäillään 
olevan huumausaineiden vaikutuksen alla voi jättää huumetestin hyväksyttyyn 
laboratorioon analysoitavaksi.

Tupakointi 
Domsjö:n tehdasalueella on yleinen tupakointikielto. Tupakointi saa tehdä vain 
ulkosalla kenttäsuunnitelmassa erityisesti osoitettuihin paikkoihin. Tupakointi 
joka tapahtuu EX-luokiteltulla alueella tulee raportoida erittäin vakavana 
vaaratilanteena.

Matkapuhelimet 
Matkapuhelimia ilman EX-luokittelu ei saa tuoda
EX-luokiteltuun alueeseen. Jos on epävarma oman 
Puhelimen EX-luokittelusta tulee olettaa että se ei ole
EX-luokiteltu.

Henkilövahingon, tulipalon tai muu onnettomuuden sattuessa, 
pelastuslaitos ja ambulanssi tulee hälyttää hätänumerolla 112.

Kun ambulanssi tai palokunta on hälytetty paikalle tulee 
ilmoittaa vartijalle 75691 ja Domsjö:n yhteyshenkilölle
sekä/tai tulipalo ja turvallisuuden vastaavalle.
Domsjö:lle tulee aina toimittaa kopion ei-toivotusta 
tapahtumasta laaditusta raportista.

Paikalliset turvallisuussäännöt
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Domsjö Fabriker on asettanut 
tiukat työympäristö-, ympäristö-, 
turvallisuus- ja laatuvaatimukset. 
Tästä johtuen yleiset ja paikalliset 
turvallisuussäännöt
täydentävät työlainsäädäntöä. 
Ympäristötyössämme on ominaista 
kokonaisvaltainen
lähestymistapa jolla pyritään 
saavuttamaan jatkuvia 
parannuksia. Käytämme 
menetelmiä, prosesseja
ja tuotteita jotta
ympäristökuormitus olisi 
mahdollisimman pieni ja 
kun tulee häiriöitä tai muita 
suunnittelemattomia
tapahtumia, ympäristö asetetaan 

tuotannon edelle.

Työluvan saa yrittäjä joka on sopimuksen mukaan 
vakuutettu ja joka varmistaa että yrityksen kaikki 
työntekijät tuntevat ja soveltavat metsäteollisuuden 
yleiset turvallisuussäännöt, sekä meidän paikalliset 
turvallisuussäännöt ja tärkeät työpaikkakohtaiset 
tiedonannot.

Yleisiä turvallisuussääntöjä saa SSG:n interaktiivisen 
verkkokoulutuksen kautta, 
Entre-passi. Lisätietoja saa SSG:ltä. Paikalliset 
turvuallisuussäännöt saa SSG:n interaktiivisen 
verkkokoulutuksen kautta. Lisätietoja saa SSG:ltä.

Työpaikkakohtaiset tiedot
Domsjö:n yhteyshenkilö tai häneen yhteydessä ollut, 
pitää informoida osasto- ja työpaikkakohtaisista riskeistä. 
Kaikkien on tunnettava työpaikan eri hälytykset, 
poistumishälytykset, poistumistiet, kokoontumispaikka, 
ilmoitusvelvollisuus, hätäsuihkujen sijainnit, 
sammutusvälineet, suojavälineet sekä jätteen lajittelu ym.

Saapuminen
Ilmoitus tehdään vartijalle vartijan tuvassa. Vartija 
tarkistaa että SSG koulutukset, 
yleinen ja Paikallinen on 
suoritettu, näyttämällä sekä 
tarkistamalla SSG korttin. 
Domsjö:n yhteyshenkilö jakaa 
tiedot urakasta ja pitää huolta 
siitä että kaikilla on tarvittavat 
tiedot työluvan saamiselle. 
Urakoitsijan työjohto pitää 
huolta siitä että tehtävä 
suoritetaan voimassa olevien 
lakien, määräysten ja paikallisten 
turvallisuussääntöjen mukaan.

Turvavarusteet

Kypärä
Tarkoitukseensa hyväksytty 
suojakypärä, on pidettävä koko 
tehdasalueella myös sisätiloissa, 
paitsi toimistoissa ja ohjaamoissa.

Kuulonsuojaimet 
Tehtaalla käytetään prosessilaitteita 
jotka säteilevät voimakasta 
melua. Siksi kuulonsuojaimia on aina 
käytettävä tehtaan tiloissa.

Silmien suojaus
Kaikki työt vaativat silmäsuojaimien käyttöä. 
Kemikaaleja käsiteltävät työt vaativat tiiviit 
suojalasit tai kasvonsuojain. 
Huomaa että omat silmälasit eivät kelpaa 
suojalaseina. 

Turvajalkineet Kaikessa 
toiminnassa on 
käytettävä 
asianmukaiset 
turvajalkineet.

Urakoitsijan on toimitettava tarvittavat suojavälineet  

Järjestys ja siisteys
Töiden alla tulee olla hyvä järjestys työpaikalla. 
Liikkumista osastolla ei saa rajoittaa ja on täysin 
kiellettyä estää pääsyn suojavarustuksiin ja 
poistumisteille. Töiden päätyttyä työpaikka tulee 
siivoa nykyisten jätteenlajittelukäytäntöjenmukaan. 
Urakoitsija joka jättää työpaikan siivoamatta 
laskutetaan siivouskustannukset jälkikäteen.

Työympäristö (Järjestelmällinen TyöYmpäristö- ja 
PalontorjuntaTyö)
Pyrimme jatkuvasti järjestelmällisesti parantamaan 
työympäristöä. Siksi on tärkeää että kaikki toiminta 
on nivellettyä ja että kaikki riskit tunnistetaan ja 
ryhdytään toimenpiteisiin.
Työympäristökierrokset on tärkeä osa 
työympäristötyöstä ja mahdolliset poikkeavuudet on 
noteerattava kirjallisesti sekä ehdotetut toimenpiteet, 
kuka on vastuullinen ja päivämäärä milloin tulee olla 
suoritettu. Ei-toivottuja tapahtumia tulee aina 
ilmoittaa yhteyshenkilön Domsjö Fabriker. 

Ulkoinen ympäristö
Prosessiviemärit erotellaan ja niitä puhdistetaan eri 
tavoin. Kuituja sisältävät nesteet johdetaan 
sedimentaatioaltaisiin kun taas toiset käsitellään 
biologisesti. Jälkimmäinen on herkkä prosessi jonka 
tehokkuutta myrkyllisiä kemikaaleja 
voivat heikentää tai täysin nujertaa. Siksi on tärkeää 
ettei kemikaaleja päästetä tehtaan viemäristöön. Jos 
kuitenkin kemikaalivuoto tapahtuu, Domsjö:n
yhteyshenkilölle on ilmoitettava välittömästi. 
Domsjö:n ja Örnsköldsvikin pelastuspalvelulla on 
resursseja käsitellä ympäristöä vaarantavia 
tapahtumia.

Tulityö
Sovellamme vakuutusyhtiöiden vaatimukset koskien 
tulitöitä. Sen vuoksi tarvitaan lupaa kaikki tulitöiden 
suorittamiseen. Vaadittava koulutus on oltava 
suoritettuna ja on kyettävä esittämään todistusta 
pyydettäessä. Kirjallinen lupa voi myöntää työalueesta 
vastaava työjohtaja. Räjähdysalttiilla alueilla tulityöt on 
kielletty. Poikkeuksia tästä kiellosta voi myöntää 
pelkästään erikoiskoulutuksen 
saanut henkilöstö tai 
Domsjö:n/Örnsköldsvikin
pelastuspalvelu. Luvan ns. 
kattoeristymistöistä 
tai vastaavasta myöntää 
rakennusosaston työjohtaja.

Kaasusäiliöt
Vain käytössä olevat kaasusäiliöt saa säilyttää 
sisätiloissa. Kaasupullot on aina säilytettävä 
kaasukärryissä että niitä voidaan nopeasti viedä 
turvaan. Suuret leikkuutyöt vaatii kaasupullojen 
säilytys ulkona häkeissä ja leikkuuvarustus on 
varustettava pitkillä letkuilla. Vapaita kaasupulloja on 
aina kiinnitettävä kettingillä. Jos lisää kaasupulloja on 
säilytettävä sisätiloissa, tulee olla kunnan 
pelastuspalvelun lupa. Töiden päätyttyä kaasupullo 
sijoitetaan aina sille varattuun paikkaan.

Rinnastus
On tärkeää että kakki toiminta on nivelletty eikä töitä 
aloiteta ilman yhteyshenkilön sekä prosessiohjaajien 
lupaa. On yhtä tärkeää että poikkeamia aikataulusta 
ilmoitetaan mahdollisimman pian. 

Kaasuriski 
Domsjö tehtaan tuotantolaitoksissa on aina kuljettaa 
mukana kaasunaamari ABEK-suodattimilla ja 
kaasuhälytin joka havaitse rikkidioksidia ja rikkivetyä 
(paitsi kuorimo, ligniinipakkausosastolla ja 
vesilaitoksella).


