Vierailijaopas
Suurteollisuuspuisto
Harjavalta
Turvallisuusperiaatteemme mukaan
kaikki vahingot ovat estettävissä.
Suurteollisuuspuiston lähes kolmensadan
hehtaarin alueella toimii toistakymmentä
yritystä, joissa työskentelee yli tuhat
henkilöä. Tämän lisäksi alueella työskentelee
tilapäisesti yli sadan alihankkijayrityksen henkilöstöä.
Turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia.
Siksi myös vierailijan on otettava huomioon
tässä oppaassa mainitut turvallisuustekijät.

Tervetuloa!

Suurteollisuuspuiston alueella liikkumiseen tarvitaan
kulkulupa ja autolla liikuttaessa myös ajolupa.
Isäntäsi noutaa Sinut sovitusta vastaanottopisteestä,
jossa Sinulle annetaan vierailijakortti.
Isäntä on vastuussa vieraidensa turvallisuudesta.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Pysäköi autosi vain P-merkityille paikoille.
Pidä vierailijakortti esillä ja muista palauttaa se
vierailun päätyttyä.
Valokuvaamiseen tarvitset luvan.
Tehdasalueelle ei saa tulla päihtyneenä eikä alueelle
saa tuoda päihdyttäviä aineita.
Liiku vain isäntäsi mukana ja noudata hänen
ohjeitaan.
Noudata tehdasalueella merkittyjä
nopeusrajoituksia: 10 - 30 km/h.
Käytä henkilökohtaisia suojaimia
voimassaolevien alue- ja työohjeiden mukaisesti.
Tupakointi on sallittu vain merkityillä paikoilla.

Huomioi, että alueella käsitellään myös
vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.
Tehdasalueella on kameravalvonta.
Ympäristön siisteys on yhteinen asiamme ja
olennainen osa turvallisuutta.

Miellyttäviä vierailuhetkiä!

Kehitettävää?
Onko mielestäsi Suurteollisuuspuiston
turvallisuus-, ympäristö- tai joissakin muissa asioissa
kehitettävää?
Otamme mielellämme vastaan ideoitasi.
Suurteollisuuspuiston yritys, jota kehitysehdotus koskee:

Ehdotus:

Suurteollisuuspuiston lähes kolmensadan
hehtaarin alueella toimii toistakymmentä
yritystä. Niissä työskentelee yli tuhat
henkilöä. Tämän lisäksi alueella liikkuu
yli sadan alihankkijayrityksen työntekijöitä.
Turvallisuus on meille erittäin tärkeä asia.
Siksi myös vierailijan on otettava huomioon
Palautus: Suurteollisuuspuiston portille, yritysten
tässä oppaassa
mainitut turvallisuustekijät.
infopisteisiin
tai isännälle.
Puhelinnumero pääportille (02) 5358 200

Suuronnettomuusvaarasta ilmoitetaan
hälytysjärjestelmällä ja/tai yleisellä vaaramerkillä. Noudata kaikissa vaaratilanteissa
isäntäsi ohjeita.

Erityisohjeet

KAASUVAARAN UHATESSA
Mene lähimpään merkittyyn suoja- tai
kokoontumistilaan ja odota siellä ohjeita.
Ota suojanaamari tarvittaessa käyttöön.
Sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot.
Pysäytä ilmastointi.
Kuuntele annettavia tiedotuksia radion ja
kaiuttimien välityksellä.

Vaaratilanteessa tee hälytys:
soita 112 tai matkapuhelimella (02) 5358 112,
Yaralla / Kemiralla 010 215 4777

Kerro
kuka olet.
mitä on tapahtunut.
missä on tapahtunut.
onko ihmisiä vaarassa.
Vastaa mahdollisiin kysymyksiin.
Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan.
Tämä opas koskee kaikkien Suurteollisuuspuiston
alueella toimivien yritysten vierailijoita.

