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Heinolan tehtaiden turvallisuustiedote  

Kuusakoski Oy 

Kuusakoski on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä ja kansainvälinen osaaja, jolla on yli 
sadan vuoden kokemus materiaalien käsittelystä. Yli 90 % käsittelemistämme materiaaleista menee 
kierrätykseen tai hyötykäyttöön. 
 

Heinolan tehtaat 

Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaat sijaitsee Myllyojalla, valtatie 4 ja maantie 140 väliin jäävällä 
alueella. Tehdasalueen länsipuolella on junarata, jossa kulkee tavaraliikennettä. Lähimmät yksittäiset 
asuinrakennukset sijaitsevat teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella rautatien toisella puolella 
maantien 140 varressa. Myllyojan asuinalue sijaitsee maantien 140 toisella puolella. Tehdasalueella ei 
ole muuta toimintaa Kuusakoski Oy:n toiminnan lisäksi. Alueella työskentelee jatkuvasti useita 
urakoitsijoita. Kartta Heinolan tehtaiden sijoittumisesta kuvassa 1. 
 

  

Kuva 1. Heinolan tehtaiden sijoittuminen 
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Riskien hallinta Heinolan tehtailla 

Kuusakoski Oy Heinolan tehtailla on toimintajärjestelmä, joka koostuu sertifioiduista ISO 9001 laatu-, 
ISO 14001 ympäristö- ja OHSAS 18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmistä. Heinolan tehtaille on 
laadittu sisäinen pelastussuunnitelma sekä ennaltavarautumissuunnitelma yhdessä ympäristö- ja 
pelastusviranomaisten kanssa. Pelastusharjoituksia pidetään alueella vuosittain. 
 
Turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät onnettomuus- ja poikkeustilanteet sekä 
sidosryhmäyhteydenotot kirjataan ja käsitellään aina siten, että jokaisen tapahtuman osalta selvitetään 
tapahtumaan johtaneet syyt sekä määritetään korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet. Toiminnalla 
pyritään jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Poikkeustilanteista tehdään 
häiriöilmoitus Hämeen ELY-keskukselle sekä Heinolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 
tarvittaessa pelastusviranomaiselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). 

Tehdasalueen onnettomuusriskit  

Tehdasalueella prosesseissa käytetään happea, klooria sekä nestekaasua, joten happi-, kloori- tai 
nestekaasuvuoto ovat mahdollisia vaaratilanteita. Vuotoja ehkäistään säiliöiden ja putkistojen 
määräaikaistarkastuksin ja huolloin sekä kaasuilmaisimin ja hälyttimin. Happi ja nestekaasu 
varastoidaan ulkona sijaitsevissa säiliöissä. Kaasuille on nimetty käytönvalvojat, jotka ohjeistavat 
turvallisessa käytössä ja varastoinnissa. Myös polttoöljyn varastointiin liittyy vuotoriski. Polttoöljysäiliöt 
on sijoitettu katokselliseen ja valuma-altaalliseen tilaan, jossa on myös sammuttimet mahdollisten 
tulipalojen varalta. 

Tulipalo- ja räjähdysvaaraa ehkäistään edellä mainittujen teknisten suojausten lisäksi työskentely- ja 
turvaohjeita noudattamalla. Mahdollisen tulipalon sattuessa tehtailla on hyvä alkusammutusvalmius 
(mm. tehdaspalokunta ja paloauto). Tarvittaessa pelastuslaitos saapuu paikalle nopeasti. 

Tulipalo- ja vuototilanteissa vaikutukset rajoittuvat tehdasalueelle. 

 

Heinolan tehtaiden yhteystiedot  

Käyntiosoite: Kuusakoskentie 2-5, 18600 Myllyoja    
Puhelin: 020 781 7441  

Sähköposti: asiakaspalvelu@kuusakoski.com, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kuusakoski.com  
 

Yhteystiedot turvallisuusasioissa:  

Tiedottaminen: Tuomas Mantere, tehtaanjohtaja 
Turvallisuus ja ympäristö: Janne Haaksluoto, QEHS-päällikkö 
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