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Terminaalin tiedot
Toiminnanharjoittaja: Wega Group Oy
Varaston osoite: Voimalantie 38, 10210 Inkoo
Terminaalipäällikkö: Ville Lehtonen 050 440 9960
Toimitusjohtaja: Niko Ristikankare 050 347 2528
Turvallisuusselvityslaitoksella noudatetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta
käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 soveltamisesta johtuvia
säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä.
Terminaalilla
varastoidaan
palavia
nesteitä
kallioöljysäiliöissä
sekä
lämmityspolttoaineena käytettävää nesteytettyä maakaasua maanpäälisessä
säiliössä. Palavat nesteet pääasiallisesti vastaanotetaan terminaalille ja lähetetään
terminaalista laivoilla. Nesteytetty maakaasu vastaanotetaan terminaalille
säiliöautotoimituksina. Kallioöljysäiliöihin kertyvää vettä poistetaan säiliöistä sen
käsittelyyn suunnitellun suodatuslaitteiston kautta viivästysaltaaseen, jonka jälkeen se
lasketaan hallitusti mereen.
Turvallisuusja
kemikaalivirasto
määräaikaistarkastuksen vuosittain.

suorittaa

turvallisuusselvityslaitokselle
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Varaston sijainti Inkoossa
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Merkittävimmät alueella varastoitavat vaaralliset kemikaalit

Vaaraominaisuudet

Suuronnettomuusvaaran
tunnistaminen

Terveys ja
ympäristövaikutukset

Raskas polttoöljy

Lähes musta,
jähmeä neste, jolla
on tunnusomainen
haju.

Palaessa tuottaa voimakkaasti
savukaasuja. Vuototilanteessa
maalla jähmettyy nopeasti.
Vuototilanteessa vesistöön
kelluu osittain lauttoina.

Saattaa aiheuttaa syöpää. Saattaa
vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai
toistuvassa altistumisessa. Erittäin
myrkyllistä vesieliöille.

Metaani

Erittäin helposti
syttyvä.

Maakaasu on ilmaa
kevyempää ja muodostaa
ilman kanssa
syttyvän/räjähtävän kaasu-ilma
seoksen.

Nesteytetty maakaasu voi aiheuttaa
vakavia paleltumavammoja iholle tai
silmiin. Suurina pitoisuuksina
hengitettynä aiheuttaa mahdollisesti
päänsärkyä, pahoinvointia tai
huimausta. Suuret kaasupitoisuudet
voivat syrjäyttää ilman happea.

Kirkas, syttyvä
neste ja höyry, jolla
on tunnusomainen
haju.

Palaessa tuottaa voimakkaasti
savukaasuja. Vuototilanteessa
maalla leviää nopeasti.
Vuototilanteessa vesistöön
näkyy öljyfilminä pinnalla.

Syttyvä neste ja höyry. Voi olla
tappavaa nieltynä ja joutuessaan
hengitysteihin. Ärsyttää ihoa. Haitallista hengitettynä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa
elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa. Myrkyllistä vesieliöille,
pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kemikaali

(Nesteytetty)

Kevyt polttoöljy

Lisätietoa alueella varastoitavista kemikaaleista: Terminaalipäällikkö, puh. 050 440 9960
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Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta

Öljyvuodon sattuessa

Tulipalon sattuessa

Kaasuvuodon sattuessa

Vältä vuodon
vaikutusalueella olevassa
vesistössä kalastamista,
uimista sekä veneilyä.

1.

1.

Mene sisälle. Sulje ovet ja
ikkunat sekä pysäytä
Ilmastointi.

Mene sisälle. Sulje ovet ja
ikkunat sekä pysäytä
Ilmastointi. Jos et pääse
sisälle niin tarkasta tuulen
suunta ja poistu kaasupilven alta sivutuuleen.

2.
Avaa radio tai televisio ja
toimi annettujen ohjeiden
mukaan.

3.

Vuototilanteesta
tiedotetaan
toiminnanharjoittajan ja
viranomaisen toimesta
sekä tiedotusvälineissä.

2.

Jos tunnet savukaasun
hajua, hengitä kostean
vaatteen läpi.

Jos tunnet savukaasun
hajua, hengitä kostean
vaatteen läpi.
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