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Turvallisuustiedote
Tämä on turvallisuustiedote Tikomet
Oy:n lähialueille Seppälänkankaan
teollisuusalueella. Tiedote on myös
luettavissa Tikomet Oy:n
verkkosivuilla osoitteessa
www.tikomet.fi.
Tästä tiedotteessa on kerrottu
toiminnastamme sekä
toimintaamme liittyvistä
turvallisuusriskeistä. Tiedotteen
laatimisvelvoite tulee
kemikaalilainsäädännöstä.
Tikomet Oy kierrättää kovametallia
ja kuuluu kansainväliseen Planseekonserniin, joka on länsimaiden
suurin volframituottaja ja johtava
kovametallin kierrättäjä.
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TURVALLISUUSTIEDOTE TIKOMET OY:N TOIMINNASTA JA TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ
TURVALLISUUSRISKEISTÄ
Tikomet Oy
Tikomet Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Jyväskylässä Seppälänkankaan teollisuusalueella osoitteessa Iskutie 9.
Tikomet Oy on kovametallin
kierrätykseen erikoistunut yhtiö. Tikomet
Oy käyttää raaka-aineena käytettyjä
kovametallityökaluja ja valmistaa niistä
sinkkiuuniprosessia hyödyntäen
uusikovametallipulveria. Tikomet Oy
tuottaa kovametallipulveria noin 1800
tonnia vuodessa. Pulveri luokitellaan sekä
terveydelle että ympäristölle vaaralliseksi.
Tikomet Oy katsotaan tästä syystä
laajamittaiseksi vaarallisten kemikaalien
käsittelijäksi ja varastoijaksi.

Turvallisuus ja ympäristönsuojelu
Olemme sitoutuneet tarjoamaan kaikille työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön.
Noudatamme toiminnassamme
kemikaaliturvallisuuslakia ja vaarallisten
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista sekä valvonnasta annettujen
asetusten mukaisia säännöksiä ja hallinnollisia
määräyksiä.
Tikomet Oy on toimittanut Turvallisuus ja
kemikaalivirastolle (Tukes) lupahakemuksen
sekä turvallisuusselvityksen yllä mainitun
asetuksen mukaisesti. Tikomet Oy:llä on tällä
hetkellä Tukesin myöntämä lupa vaarallisten
kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sekä
Jyväskylän kaupungin myöntämä ympäristölupa
kierrätystoimintaan. Tehdas on tällä hetkellä toimintaperiaateasiakirjalaitos, jonka toimintaa Tukes valvoo
määräaikaistarkastuksin. Viimeisin tarkastus on tehty 19.12.2017. Turvallisuusselvitys ja siihen liittyvä
kemikaaliluettelo on nähtävillä Tikomet Oy:n tiloissa Iskutie 9:ssä.
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Tikomet Oy:n prosessi ja kovametallipulverin vaaraominaisuudet
Tikomet Oy käsittelee kovametallityökaluja
sinkkiuuniprosessilla. Prosessin aikana
kovametalli turpoaa huokoiseksi massaksi.
Uunikäsittelyn jälkeen huokoinen kovametalli
jauhetaan hienojakoiseksi pulveriksi.
Uusiokovametallipulveria voidaan käyttää
raaka-aineena uusien kovametallituotteiden
valmistuksessa.
Kovametallipulveri luokitellaan terveydelle ja
ympäristölle vaaralliseksi aineeksi. Pulveri ei
kuitenkaan aiheuta terveydellistä vaaraa
tuotantotilojen ulkopuolelle.
Tuotantoprosessi on kuiva, joten siinä ei synny myöskään jätevesiä eikä siitä aiheudu merkittäviä päästöjä
ilmaan.
Suuronnettomuusvaarat
Tehtyjen riskien arviointien perusteella tehtaan ulkopuolelle vaikuttavat onnettomuudet rajoittuvat
mahdollisiin tulipaloihin ja niihin liittyviin savukaasujen leviämiseen. Kiinteistön alueella varastoitavat
kemikaalit eivät itsessään aiheuta suuronnettomuutta.
Kovametallipulveri ei palaessaan synnytä savukaasun mukana leviäviä myrkyllisiä yhdisteitä. Savukaasujen
leviäminen riippuu vallitsevista sääolosuhteista. Savukaasujen arvioidaan vaikuttavan Tikomet Oy:n
kiinteistön välittömässä läheisyydessä oleviin alueisiin eli osaan Seppälänkankaan teollisuusaluetta sekä
osaan rakentamatonta aluetta tehtaan länsipuolella.
Mahdolliset ihmisiin ja omaisuuteen
kohdistuvat vaaratilanteet rajoittuvat Tikomet
Oy:n kiinteistön alueelle. Ympäristöön
kohdistuvat vahingot pyritään minimoimaan
onnettomuuksiin varautumisella.
Onnettomuustilanteissa toimimista
harjoitellaan säännöllisesti koko henkilöstön
kanssa.
Tehtaan varautuminen
onnettomuustilanteisiin on kuvattu sisäisessä
pelastussuunnitelmassa. Laajan tulipalon
todennäköisyys on hyvin pieni, mutta
mahdollinen.
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Toimintaohjeet onnettomuustilanteeseen

NOUDATA PELASTUSLAITOKSEN OHJEITA JA
MÄÄRÄYKSIÄ ONNETTOMUUSTILANTEISSA.

Lisätietoja Keski-Suomen Pelastuslaitokselta,
www.keskisuomenpelastuslaitos.fi.

Tikomet Oy:n henkilökunta hoitaa alkutilanteessa
onnettomuuksien vaatimat sammutus- ja
pelastustoimenpiteet sekä hälyttää pelastuslaitoksen
paikalle.
Onnettomuustilanteissa toimintaa johtaa Keski-Suomen
pelastuslaitos. Mikäli onnettomuus aiheuttaa vaaraa
ulkopuolisille, pelastuslaitos ohjeistaa ja varoittaa
lähialueen väestöä. Vaaratiedote voidaan antaa myös
televisiossa, jos viranomainen niin päättää.

Lisätietoja
Lisätietoja tässä tiedotteessa esitetyistä asioista saa QEHS-päällikkö Soile Lantelalta,
puh. 040 766 4715.
Tikomet Oy:n toiminnasta lisätietoja antaa toimitusjohtaja Teemu Liukkonen,
puh. 040 753 3202.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tekemistä tarkastuksista saa lisätietoja Tukesilta,
www.tukes.fi.

Tikomet Oy
Iskutie 9
40320 Jyväskylä
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