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KIILTOCLEAN OY, RAISION LOGISTIIKKAKESKUS 
TUOTEKATU 14, 21200 RAISIO 
Turvallisuustiedote lähialueiden asukkaille 
 

 

Raision logistiikkakeskuksen toiminta 
 
 KiiltoClean Oy on suomalainen puhtausratkaisujen toimittaja. Raision toimipisteessä 
yrityksellä on logistiikkakeskus. KiiltoClean Oy noudattaa toiminnassaan kemikaalitur-
vallisuuslain ja sen nojalla annettuja asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Raision logis-
tiikkakeskuksessa harjoitetaan laajamittaista kemikaalien varastointia ja logistiikkakes-
kuksesta on laadittu toimintaperiaateasiakirja. Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja va-
rastointia koskeva lainsäädäntö edellyttää, että yritys tällöin tiedottaa väestölle kemi-
kaaleihin liittyvistä suuronnettomuuden vaaroista. Tämä tiedote on saatavilla sähköi-
sesti Kiillon verkkosivuilla osoitteessa: www.kiilto.com. Logistiikkakeskuksen toimintaa 
valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), joka suorittaa tarkastuksen keskuk-
sessa säännöllisesti, viimeisin 04.2016. 
 
Logistiikkakeskuksessa varastoitavat suurimmat kemikaalimäärät ovat pääasiassa pesu- 
ja puhdistusaineita kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Varastossa on myös litiumakkuja. Lo-
gistiikkakeskuksessa ei valmisteta, sekoiteta tai käsitellä kemikaaleja. Logistiikkakeskuk-
sessa on erillinen palavien aineiden varasto. 
 
Logistiikkakeskuksen turvallisuustoiminta on suunnitelmallista ja perustuu onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyyn ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Jokaisella työnteki-
jällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan vaaratekijöistä. Onnettomuusvaaroja 
kartoitetaan myös riskien arvioinneilla ja turvallisuuskierroksilla. Puutumme heti havait-
tuihin turvallisuuspuutteisiin, jotta vaaratilanteita ei pääse tapahtumaan. Onnetto-
muuksiin on varauduttu pelastussuunnitelman, sisäisten toimintaohjeiden sekä harjoi-
tusten avulla. 
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Suuronnettomuusriskit 
 

1. Laajamittainen tulipalo  
Kemikaali  Ominaisuudet  Vaikutukset tehdasalueen 

ulkopuolella  
Ehkäisevä toiminta  

Etanoli  
Isopropanoli  

Helposti syttyvä neste.  
Ärsyttää voimakkaasti 
silmiä.  
Helposti syttyvä neste.  
Ärsyttää voimakkaasti 
silmiä.  
Saattaa aiheuttaa une-
liaisuutta ja huimausta  

Palavien aineiden varastossa 
tulipalon syttyessä on räjäh-
dysvaara.  
Vaaratilanteissa toiminta pe-
rustuu nopeaan tulipalon ha-
vaitsemiseen ja sen leviämi-
sen estämiseen jo syttymis-
vaiheessa. Mikäli palo pääsisi 
leviämään, palokaasujen oh-
jautuminen logistiikkakes-
kuksen lähiympäristöön on 
mahdollista.  

Koko logistiikkakeskuksessa 
on automaattinen paloil-
moitin/palovaroitinjärjes-
telmä. Palavat tuotteet on 
varastoitu palavien ainei-
den varastoon. Logistiikka-
keskuksessa on lisäksi alku-
sammutuskalustoa ja hen-
kilökunta on koulutettu toi-
mimaan asianmukaisesti.  

 
 

2. Happo- ja klooripohjaisten tuotteiden sekoittuminen  
Kemikaali  Ominaisuudet  Vaikutukset tehdas-

alueen ulkopuolella  
Ehkäisevä toiminta  

Typpihappo < 30%  
 
Natrium-hypoklo-
riitti < 5% 
 
Tosyyli-kloramidi-
natrium  
(Kloramin T)  

Voi syövyttää metallia.  
Myrkyllistä hengitettynä.  
Voimakkaasti ihoa ja silmiä syö-
vyttävää.  
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Voi syövyttää metalleja.  
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja 
silmiä vaurioittavaa.  
Kehittää myrkyllistä kaasua ha-
pon kanssa.  
Voi syövyttää metalleja.  
Voi aiheuttaa hengitettynä aller-
gia- tai astmaoireita tai hengitys-
vaikeuksia.  
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja 
silmiä vaurioittavaa.  
Kehittää myrkyllistä kaasua ha-
pon kanssa.  
Kehittää myrkyllistä kaasua ha-
pon kanssa  

Typpihappo- ja kloo-
rituotteiden sekoit-
tuessa toisiinsa syn-
tyy terveydelle vaa-
rallista kloorikaasua, 
joka voi ohjautua lo-
gistiikkakeskuksen 
lähiympäristöön.  

Kemikaalit on varas-
toitu vaaraominai-
suuksien perusteella 
eri osastoihin, kemi-
kaaleille on riittävät 
valuma-altaat ja vuo-
totilanteiden hallin-
taan on saatavilla kai-
vonsulkumattoja ja 
imeytysaineita. Kemi-
kaalien sekoittuminen 
toisiinsa normaalin 
toiminnan aikana on 
hyvin epätodennä-
köistä.  
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Yleisölle tiedottaminen ja toimintaohjeet suuronnettomuustilanteessa 
 
Mikäli logistiikkakeskuksen alueella tapahtuu onnettomuus, joka voi aiheuttaa suuron-
nettomuusvaaran, pelastuslaitos varoittaa väestöä vaaratiedotteella television ja ra-
dion välityksellä, yleisellä vaaramerkillä sekä tarvittaessa pelastuslaitoksen ajoneuvojen 
kovaäänisillä. 
 
Vaaratilanteessa logistiikkakeskuksen henkilökunta tekee välittömästi hälytyksen pelas-
tuslaitokselle. Saavuttuaan paikalle pelastuslaitos ottaa johtovastuun ja tiedottaa lä-
hiympäristön asukkaita. Suuronnettomuustilanteessa pelastusviranomaisen antamia 
ohjeita ja käskyjä tulee ehdottomasti noudattaa. 
 

 
 

Lisätietoja viimeisimmästä TUKESin tarkastuksesta, KiiltoClean Oy:n Raision logistiikka-
keskuksen toimintaperiaateasiakirjasta ja varastoitavista kemikaaleista antaa Kiilto-
Clean Oy:n ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Lauri Sainio, lauri.sainio@kiilto.com, puh. 
041 435 9780. 


