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Alueen portti on auki ma-pe klo 7-19. 
Toimisto on auki ma-pe  klo 8-16. 

Vaaka on auki ma-pe klo 7-17. 
Stormossenin kotisivulta löydät hyöty- 

käyttöasemien aukioloajat. 

Läsnäolo alueella muina aikoina on  
sovittava esimiehen kanssa.

Auki- 
oloajat

Stormossen

Tiedottaa
Stormossen hoitaa aktiivisesti jäteneuvontaa ja 
-tiedotusta. 

Kerää
Ympäristölle haitalliset jätteet eli vaaralliset jät-
teet vastaanotetaan hyötykäyttöasemilla ja Eko-
biiliin. Vaarallinen jäte toimitetaan ongelmajäte-
laitokselle, jossa se käsitellään asianmukaisesti.

Ohjaa hyötykäyttöön
Suurin osa Koivulahden jätekeskukseen tule-
vasta jätteestä voidaan hyödyntää. Osa jätteestä 
hyödynnetään materiaalina ja osa energiana. 
Vuonna 2017 yhdyskuntajätteen hyödyntä-
misaste Stormossenilla oli 98 %. 

Käsittelee
Biokaasulaitoksella biojätteestä ja lietteestä tuo-
tetaan biokaasua ja mädätysjäämää. Öljyn saas-
tuttamat maat kompostoidaan. Sellainen jäte, jota 
ei voida kierrättää tai hyötykäyttää, loppusijoite-
taan turvallisesti kaatopaikalle.

Tuottaa
Biojätteen käsittelyssä syntyy biokaasua ja 
mädätysjäämää, jotka jalostetaan ja hyödynne-
tään. Biokaasusta tuotetaan mm. liikennekaasua 
ja mädätysjäämä on myytävän mullan raaka-ai-
netta.

Yleistä
Stormossen on kuuden kunnan omistama osa-
keyhtiö, joka huolehtii omistajakuntien jätteen-
käsittelystä. Vaasan, Mustasaaren, Isonkyrön, 
Vöyrin, Maalahden ja Korsnäsin yhteenlaskettu 
asukasmäärä on yli  100 000 ja yritysten määrä 
kunnissa noin 6 000. Jätekeskuksella käsitellään 
myös biojätettä kolmen muun jäteyhtiön alueelta. 
Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 13,6 miljoo-
naa euroa. Jätekeskus sijaitsee Koivulahdessa, 
Mustasaaren kunnassa. Jätteentuottajilla on myös 
käytössään 131 ekopistettä (57 RINKI-ekopis-
tettä) ja 13 hyötykäyttöasemaa. Lisäksi joka vuosi 
järjestetään vaarallisen jätteen ja metalliromun 
keräyskampanjoita. Stormossen työllistää tänä 
päivänä noin 40 henkilöä. Lisäksi Stormossen 
käyttää alihankkijoita kuljetuksissa ja hyötykäyt-
töasemien ja lajitteluaseman toiminnassa.

Toiminta
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Jätekeskus toimii jätteen lajittelussa ja käsittelyssä 
mallina muille yrityksille.

Jätteiden lajittelu
Jätekeskuksen jätteet lajitellaan seuraavasti:

» Poltettava jäte: muovi (ei pvc), tekstiilit, kumi,  
 nahka, patjat, sohvat
» Biojäte: ruoantähteet, kahvin ja teen porot,   
 talouspaperi
» Lasi: pullot ja purkit, huuhtele
» Metalli: kaikki metalliesineet, purkit
 (huuhdeltuina)
» Paperi: lehdet, kirjekuoret, mainokset,
 kopio- ja tulostuspaperit
» Toimistopaperi: valkoiset kopio- ja
 tulostuspaperit
» Pahvi: puhdas pahvi
» Purkupuu: maalattu ja lakattu puu, lastulevyt,
 vaneri, kannot, ei painekyllästetty
» Puhdas puujäte: käsittelemätön puu, ei
 vaneria eikä lastulevyjä, ei painekyllästetyt,
 ei maalatut
» Kannot
» Energiajäte: muovi (ei PVC), styroksi, likainen  
 pahvi/paperi 
» Kaatopaikkajäte: Karmiton ikkunalasi,  
 lasivilla, lasikuitu
» Vaarallinen jäte: patterit, kiinteä öljyjäte,
 akut, painekyllästetty puu
» Kipsi
» Tiili, betoni
» Risut ja puutarhajätteet
» Erityisjäte: asbesti ja muu riskijäte on
 pakattava ohjeiden mukaisesti.
» PVC-muovi: lajitellaan erikseen (kysy ohjeita)
» Tuulilasit

Jäteopas löytyy Stormossenin kotisivulta
www.stormossen.fi.

Jäteastiat alueella
Jokaisella osastolla ja rakennuksella on omat 
arkitarpeita vastaavat jäteastiansa. Suurempien 
jäteastioiden sijainnit näkyvät kartasta. Hyöty-
käyttöasema vastaanottaa kaikenlaista jätettä. 
Lisää jäteastioita tarvitessanne, ottakaa yhteyttä 
osaston esimieheen. Jos teillä on kysyttävää  
lajittelusta, kääntykää palvelupäällikön tai neu-
vontavastaavan puoleen.

5. kaikki jätejakeet, paitsi biojäte

10. poltettava jäte

4. poltettava jäte, kiinteä öljyinen jäte, metalli

6. poltettava jäte, kiinteä öljyinen jäte, metalli

8. poltettava jäte, kiinteä öljyinen jäte, metalli

9. biojäte, lasi, paperi, toimistopaperi, paristot,   
 metalli, poltettava jäte

Jätteen lajittelu ja 
käsittely  
Stormossenin alueella

Työpaikalla on 
hyvä olla kaikki 
järjestyksessä.  
Se vähentää  
onnettomuuksia ja 
lisää viihtyvyyttä.
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Huom! 
Stormossenin 

hyötykäyttöasemalla
ja toimiston aulassa 
on defibrillaattori.

Onnettomuuden tai ”läheltä piti” -tilanteen
sattuessa, kaikilla on vastuu raportoida 
tapahtumasta esimiehelle osastolla, jos-
sa työskentelee. Esimies täyttää raportin 
PRO24:ssä.

Poikkeama tai 
onnettomuus

Hätänumerot
Yleinen hätänumero 112
Poliisin hätänumero 112

Myrkytys
Myrkytystietokeskus 09 471 977
tai varanumero 09 4711 
 

Näin toimit hätäpuhelua soittaessasi
Puhu selvästi ja rauhallisesti, kerro
» kuka olet ja mistä soitat
» mitä on tapahtunut
» missä on tapahtunut, kerro tarkka
 osoite ja kunta
» onko ihmisiä vaarassa

Muista! Vastaa kysymyksiin, toimi annet-
tujen ohjeiden mukaisesti ja lopeta puhelu 
vasta saatuasi luvan!

Osoite:
Stormossenintie 56
66530 Koivulahti

Työsuojelukortti
 
Kaikilla Stormossenin alueella toimivilla  
alihankkijoilla ja muilla vuokralaisilla tulee 
olla esittää työsuojelukortti (Vihreä kortti).

Toimenpiteet hätätilanteessa
» toimi rauhallisesti ja vältä turhia riskejä
» pelasta vaarassa olevat ihmiset
» sammuta mahdollinen tulipalo lähimmällä
 sammuttimella
» ilmoita Pohjanmaan hätäkeskukseen 112
» rajoita mahdollisen tulipalon leviäminen
 sulkemalla ovet, ikkunat ja aukot
» ohjaa palokunta tai ambulanssi paikalle
» varmista onnettomuuspaikka

Varmista, että tiedät sammutuslaitteiden sijainnin 
työpaikallasi. 

Suurin osa Stormossenin henkilökunnasta on 
suorittanut ensiapukoulutuksen. 

Turvallisuus ja
hyvinvointi
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Muista pestä  
kätesi! 
Hygieniasyistä pyydämme vaihtamaan 
työkengät puhtaisiin sisäkenkiin keittiötä 
käytettäessä. Varmista myös, että vaatteet 
ovat suhteellisen puhtaat. 

Liikenne alueella
» Huomioi, että alueen nopeusrajoitus on 

30 km/h.
» Aja varovasti, koulut ja tarhat vierailevat 

usein alueella.
» Lastaa auto niin, ettei kuorma putoa tai valu 

pois.
» alueella liikkuu asiakkaita
» alueella liikkuu työkoneita ja raskasta  

liikennettä
» noin 160 jätekuljetusta saapuu  

jätekeskukselle joka päivä

Toimisto
» kahviautomaatti, kahvihuone, wc:t,
 pukuhuone, sauna, suihku

Mekaaninen esikäsittely
» kahvihuone, wc:t, pukuhuone, suihku

Biologinen käsittely
» wc

Tanahalli
» kahvihuone, wc, pukuhuone, sauna, suihku

Sosiaaliset tilat
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 » Liikenne ja työntekijöiden liikkuminen työpaikalla

 » Korkeat paikat, rakennustelineet ja putoamisvaarat

 » Sortumavaara

 » Nostot

 » Pöly

 » Palovaara

 » Biologiset ja kemialliset vaarat (jäteeseen ja lietteeseen  
 liittyvät)

 » Biokaasulaitokseen ja kaasuntankkaamiseen liittyvät  
 työtehtävät EX-luokitellulla vyöhykkeellä

 » Prosessien automaattinen ohjaus

 » Melu

Tavanomaiset  
turvallisuusriskit 

Voimassa olevia vaara- ja turvallisuusmääräyksiä on 
noudatettava.

Urakoitsija on vastuussa siitä, ettei oma työ aiheuta 
työriskejä yhteisellä työpaikalla.
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Alueella on biokaasun lisäksi myös jalostettua 
biokaasua (vastaa laadultaan maakaasua) 
ja nestemäistä maakaasua (LNG) kaasun- 
tankkausasemalla. Stormossenin alueella 
varastoidaan hetkellisesti noin 45 tonnia 
metaanikaasua. Kaasuntankkausasemalla 
vallitsee korkeita paineita, jopa 300 baaria.

Tulityöt
 
Stormossenilla esimiehet myöntävät tulityöluvat. 
Käytönvalvoja myöntää seuraavat luvat:
» säiliötyölupa
» työskentely EX merkityissä tilassa
» tulityö vaarallisissa paikoissa (mm. kaasunkäsit-
telyhuone, kompressorihuone ja mekaaninen kä-
sittelylaitos)

Käytönvalvojana toimii Thomas Kalander.

Tulitöillä tarkoitetaan sellaisia töitä, joissa liekit tai 
muu lämpö aiheuttavat tulipalon vaaraa. Kaikilla 
Stormossenin alueella tulitöitä tekevillä tulee 
olla esittää voimassa oleva tulityökortti.

Stormossenin alueella on vakituinen tulityöpaja
(mekaanisen osaston työpaja). Mikäli tulitöitä teh-
dään muualla, kyseiselle työlle täytyy olla voimassa 
oleva lupa.

Säiliötyö
 
Säiliötyöllä tarkoitetaan työtä suljetussa tilassa. Vaaratekijöitä ovat mm. tukehtuminen (hapen 
loppuminen), tulipalo, räjähdys (kaasuvuoto), hukkuminen tai hautautuminen nesteen tai masso-
jen alle, putoaminen työtelineeltä, koneiden vahinkokäynnistyminen.
 
Stormossenilla vaaditaan kirjallinen lupa säiliötyön aloittamiselle. Luvan antaa käytönvalvoja. 
Käytönvalvoja vastaa työn riskeihin ja tarvittaviin turvatoimenpiteisiin liittyvästä tiedottamisesta.

Kaasutyö
 
Työskentely EX merkityissä tiloissa vaatii käytön-
valvojan luvan, ota yhteyttä Thomas Kalander.
Voimassa olevia ATEX-määräyksiä tulee noudat-
taa. 

Huomioi nämä asiat työskennellessä EX merkitys-
sä tilassa:
»  Älä käytä työkaluja, jotka saattavat aiheuttaa 
kipinää
»  Tavallisen puhelimen käyttö on kiellettyä
»  Tupakointi on kiellettyä
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Vaatetus ja turvavarusteet
 
»  Varoitusvaatteet
»  Kengät joissa on teräskärki ja naulaanastumissuoja
»  Suojakypärä
»  Suojasilmälasit
»  Muut tarvittavat suojavarusteet

Kaikkien kannettavien suojavarusteiden on oltava käyttötarkoitukseen sopivat ja täytettävä voi-
massa olevat vaatimukset ja tuvamääräykset.

Tarvittavat kortit
»  Kaikilla Stormossenin alueella toimivilla  
 alihankkijoilla ja muilla vuokralaisilla tulee  
 olla voimassa oleva työsuojelukortti.
»  Henkilökortti on kannettava näkyvästi.  
 Kortissa tulee olla nimi, valokuva,  
 työnantaja ja työntekijän veronumero.  
 Tämä koskee niitä henkilöitä, jotka  
 työskentelevät yhteisellä rakennustyö- 
 maalla.
• Riippuen työtehtävästä muut kortit  
 voivat olla tarvittavia. Muut kortit ovat  
 esim. tulityökortti ja tieturvakortti.

Räjäytykset 
alueella
 
»  Ilmoita puhelinnumerosi puhelinvaih- 
 teelle saadaksesi räjäytyksiin liittyvät  
 varoitusilmoitukset.  
»  Ilmoita myös puhelinvaihteelle, kun et  
 enää työskentele Stormossenin alueella,  
 jolloin puhelinnumerosi poistetaan  
 listalta.

Kemikaalien  
käyttöturvallisuustiedotteet
 
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden on oltava käytettävissä työpaikalla.

Muista
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Tarkistuslista
Henkilökortti

Työsuojelukortti

Muut tarvittavat kortit

Puhelinnumeron ilmoittaminen puhelinvaihteelle 
räjäytysten varoitusilmoitusten saamiseksi

Oikeat vaatteet ja suojavarusteet

Tarvittaessa lupa käytönvalvojalta tai esimieheltä

Tutustuminen työpaikan turvakäytäntöihin
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Laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristö-
politiikka

Stormossen pyrkii jatkuvasti parantamaan laatu-, 
terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden 
hoitoa ja estämään toiminnastaan aiheutuvien 
terveyshaittojen, onnettomuuksien ja ympäris-
tövahinkojen syntymistä. Tämän täyttääksemme 
aiomme:

» noudattaa voimassaolevaa terveys-, turval-
lisuus ja ympäristölainsäädäntöä ja viran-
omaismääräyksiä sekä laatustandardin vaati-
muksia kaikessa toiminnassamme.

» olla asiakaslähtöisiä ja ylläpitää korkeaa pal-
velutasoa.

» käsitellä jätteet hyväksytyissä laitoksissa 
mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja ta-
loudellisesti, käsittäen koko tapahtumaketjun 
keräyksestä ja kuljetuksesta käsittelyyn. Jät-
teet käsitellään uudelleenkäyttämällä, kier-
rättämällä, hyödyntämällä jäte energiana, tu-
hoamalla tai loppusijoittamalla.

» jalostaa biokaasulaitoksessa käsiteltävä jäte 
korkealaatuisiksi lopputuotteiksi kaupalliseen 
kierrätykseen.

» tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden 
kanssa, erityisesti biokaasun ja energian 
tuottajien, biokaasulaitokseen ja jätteenpolt-
toon jätteitä toimittavien toimijoiden sekä 
jalostetun jätteen loppukäyttäjien kanssa.

» minimoida laitostemme päästöt ilmaan, ve-
teen ja maaperään.

» soveltaa politiikkaamme ja ottaa laatu-, ym-
päristö- ja työympäristönäkökohdat huo-
mioon investoinneissa, hankinnoissa ja os-
toissa.

» säästää energiaa ja raaka-aineita.

» harjoittaa jatkuvaa kehitystyötä sekä jatku-
vasti parantaa laadun, terveyden, turvalli-
suuden ja ympäristön johtamisjärjestelmää.

» ylläpitää korkeaa osaamistamme ja jakaa tie-
toamme sekä tiedottaa palveluistamme.

» säännöllisesti selvittää toimintamme tulok-
set julkisessa raportissa.

Työntekijöillämme tulee olla turvallinen, inno-
vatiivinen ja terveellinen työympäristö, sekä 
työnantajan vastuuseen että työntekijän omaan 
henkilökohtaiseen vastuuseen perustuen.

Laadun, terveyden, 
turvallisuuden ja 
ympäristön johta-
misjärjestelmä

Stormossenin toiminta  on sertifioitu kansainvälisen ISO 14001:2004 ympäristöstandardin mukaisesti. 
Yhtiö on myös sertifioitu OHSAS 18001:2007 terveys- ja turvallisuusstandardin mukaisesti vuonna 
2010, sekä ISO 9001:2008 standardin mukaisesti vuonna 2013. Stormossenin johdon vahvistamas-
sa politiikassa määritellään laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristötyön suuntaviivat. Politiikkaan 
perustuen laaditaan joka vuodelle toimintaa ohjaavat päämäärät ja tavoitteet.
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LAATU-, TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA
YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT JA -TAVOITTEET 2018

1. JÄTTEENKÄSITTELYMME TULEE OLLA TEHOKASTA 
JA TALOUDELLISTA JA MEIDÄN TULEE JATKUVASTI 
PYRKIÄ HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMISEEN
A. Vähintään 50 % yhdyskuntajätteestä kierrätetään materi-
aalina.
B. Sisään tulevan biojätteen rejektimäärää vähennetään 
jatkuvasti.
C. Toimimme aktiivisesti, jotta suurempi osuus talouksien bio-
jätteestä kerättäisiin erikseen ja toimitettaisiin biokaasulaitok-
selle. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että toiminta-alueen 
kaikki asukkaat lajittelevat biojätteet erikseen. Tavoitteena on 
lisätä oman toiminta-alueen biojätemäärää 5 %.
D. Vuonna 2018 kaasua tuotetaan 2,3 milj. Nm3.
E. Laitoksen prosesseja optimoidaan.
1) Biokaasua soihdutetaan korkeintaan 100 h.
2) Käytämme vähintään 100 000 m3 kaatopaikkakaasua 
vuonna 2018.
4) Ostamme korkeintaan 12 000 m3 vettä.
5) Käytämme korkeintaan 30 000 l öljyä vuonna 2018.
6) Tutkimme mahdollisuutta hyödyntää jalostuksen hiilidiok-
sidia.
F. Mädätysjäämästä valmistetaan kiinnostava tuote, joka 
kilpailee markkinoilla tavanomaisten tuotteiden kanssa.
• Parannamme maanparannuskompostin laatua.
• Pyrimme vastaamaan kompostimullan määrälliseen kysyn-
tään.
• Vuonna 2018 täytämme validoinnille asetetut vaatimukset.
G. Vuonna 2018 myydään 360 000 kg metaanikaasua 
liikennepolttoaineena. Vähintään 75 % liikennekaasusta tulee 
olla biokaasua.
H. Tehokas projektinohjaus
• Enintään 7 % poikkeama budjetoiduista kustannuksista.
• Pysytään projektien aikatauluissa.
• Selvitämme aina ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuus 
uusille hankkeille.
I. Tehokas hallinto.
1) Maksuvalmius: kassavarat ovat vähintään 500 000 € jokai-
sen kuukauden viimeisenä päivänä.
2) Hyvityslaskujen määrä on enintään 75 kpl.
3) Lyhytaikaisten velkojen korot ovat korkeintaan 500 €.
4) Tulosseurantaraportti julkaistaan viimeistään joka kuukau-
den 22. päivänä.
5) Tietokoneet vaihdetaan leasingsopimusten päättyessä.
J. Tehokkaat kuormantarkastukset asetettujen ohjeiden 
mukaan. Vähintään 300 tarkastusta vuodessa.
K. Huollot ja korjaukset suoritetaan huolto-ohjelman mu-
kaan.
L. Konekantaa käytetään tehokkaasti.

2. JÄTTEENKÄSITTELYMME AIHEUTTAMIET  
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TULEE VÄHENTYÄ
A. Vuonna 2018 jätevesimaksu on alhaisempi kuin tai yhtä 
suuri kuin kunnan taksa (perusmaksu).
B. Suotovesien puhdistuslaitoksen päästötason tulee alittaa 
ympäristöluvassa annetut raja-arvot.
C. Uudelle kaatopaikalle laaditaan sulkemissuunnitelma.
D. Alueen alihankkijat sisällytetään auditointisuunnitelmaan.
E. Vanhan kaatopaikan sulkeminen suoritetaan aikataulussa 
tehdyn hankintasopimuksen mukaisesti.
Sallittu poikkeama korkeintaan 7 % urakkasopimuksen kus-
tannuksista ja muista budjetoiduista kustannuksista.
                     
3. PALVELUMUOTOJAMME KEHITTÄMÄLLÄ  
PYRIMME VÄHENTÄMÄÄN JÄTTEENKÄSITTELYN YM-
PÄRISTÖKUORMITUSTA
A. Stormossenin tavoitteena on tyytyväiset asiakkaat. Vuoden 
2018 asiakaskyselyssä Stormossenin toiminnalle tavoitellaan 
arvosanaa 8,7.
B. Kehitämme palveluamme saamamme asiakaspalautteen 
perusteella.
C. Vuonna 2018 tavoitteena on vähintään 180 noutopalve-
lutilausta, 170 talkoolavavuokrausta ja 320 peräkärrynvuok-
rausta.
D. Selkeytämme asiakkaille mitkä jätteet ovat vaarallista 
jätettä ja minne ne viedään. Vaarallista jätettä koskevat kuilut 
asiakaskyselyssä vuonna 2018 ovat enintään:
1) Mitkä jätteet ovat vaarallista jätettä -0,4
2) Vaarallisille jätteille on helppoa löytää oikea vastaanotto-
paikka -0,5
3) Vaarallisten jätteiden vieminen vastaanottopisteeseen on 
vaivatonta -0,5
E. Viestintätoiminta seuraa viestintäsuunnitelmaa.

4. TYÖYMPÄRISTÖMME TULEE OLLA  
TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ
A. Läheltä piti -tilanteet, poikkeamat ja reklamaatiot rapor-
toidaan 100-prosenttisesti. Tutkitaan uuden ohjelman käyt-
töönottoa poikkeamien ja läheltä piti –tilanteiden käsittelylle.
B. Pyrkimyksemme on, että työtapaturmia ei tapahdu.
C. Työpisteet ja ulkoalueet pidetään siisteinä.
D. Työsuojelu laatii toimintasuunnitelman ja työskentelee sen 
mukaisesti.
E. TYHY-toiminta aktivoi henkilöstöä järjestettyjen toimin-
tojen kautta ja motivoi henkilöstöä omatoimiseen toimintaan 
ja siten edistää myös työkykyä. Sairauspoissaolojen määrä on 
miestyövuotta kohden korkeintaan 5,5 päivää.
F. Vapaa-ajantoimikunta työskentelee toimintasuunnitelman 
mukaisesti tavoitteenaan edistää henkilöstön yhteishenkeä.
G. Työohjeet päivitetään M-filesiin ja intraan ja niistä tiedote-
taan henkilökunnalle.
H. Ylläpidetään henkilöstön korkeaa koulutustasoa ja vuonna 
2018 koulutuspäivien määrä miestyövuotta kohden on 4,0.
korkeintaan 5,5 päivää.
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PÄIVYSTYS .................................... 010 320 7611 .......................................050 305 0458
Keskus ............................................. 010 320 7600

Sisäiset puhelut .............................. numerosarjan neljä viimeistä numeroa

Toimisto
Leif Åkers ................................................010 320 7620 ............................................. Toimitusjohtaja
Håkan Hagberg .....................................010 320 7670 ............................................. Talouspäällikkö
Heikki Knookala ...................................010 320 7624 ............................................. Käyttöpäällikkö
Nina Lindman ........................................010 320 7640 .............................................Viestintäpäällikkö
Johanna Penttinen-Källroos ...........010 320 7636 .............................................Ympäristö- ja laatupäällikkö
Seppo Ruostekoski ..............................010 320 7660 .............................................Palvelupäällikkö
Nisse Lithén ...........................................010 320 7625 .............................................Projektipäällikkö
Anne Teir-Siltanen.......................... ....010 320 7656 ............................................. Tiedottaja
Lisen Söderberg ...................................010 320 7690 ............................................. Laskutus
Caroline Storm .....................................010 320 7623 ............................................. Talousassistentti
Yvonne Nyman-Hinds .......................010 320 7630 ............................................. Kirjanpitovastaava
Jukka Lehto ...........................................010 320 7654 ............................................. IT-vastaava
Maria Wikberg-Jatta ..........................010 320 7664 ............................................. Talousassistentti
Hannele Valkola ....................................010 320 7634 ............................................. Tarjoilu, siivous
Kristiina Kuosma ..................................010 320 7661 .............................................Prosessi-insinööri
Johan Saarela ........................................010 320 7619 ............................................. Suunnitteluinsinööri
Emelia Holm ..........................................010 320 7671 .............................................Ympäristöinsinööri

Vaaka ............................................... 010 320 7627 .......................................050 590 7939
Vesa Lehtivuori .....................................010 320 7633 .............................................Vaakavastaava
Per Grans ...............................................010 320 7626 .............................................Vaakaoperaattori

Biokaasulaitos 
Kontrollrum ...........................................010 320 7642
Thomas Kalander .................................010 320 7612 ............................................. Esimies, käytönvalvoja, 
   ......................................................  ....................................................................... varaturvallisuuspäällikkö
Fredrik Sundholm ................................010 320 7637 ............................................. Laitosmies
Jukka Mäki .............................................010 320 7643 ............................................. Laitosmies
Magnus Söderberg ..............................010 320 7632 ............................................. Laitosmies
Jonas Sundholm...................................010 320 7665 ............................................. Laitosmies

Kuormantarkastus
Esko Koskela ..........................................010 320 7638 ............................................. Kuormantarkastaja

Puhdistamot
Peter Sundholm ...................................010 320 7635 ............................................. Laitosmies

Puhelinluettelo
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Sisäinen kuljetus ja loppusijoitus
Per-Olof Holm .....................................010 320 7650 ............................................. Kuljetusvastaava, 
   ......................................................  ....................................................................... turvallisuuspäällikkö
Johnny Holm .........................................010 320 7613 ............................................. Kuorma-auto
Dag Rönn ................................................010 320 7657 ............................................. Kuorma-auto
Tommy Ingman .....................................010 320 7614 ............................................. Kuormaaja
Ted Holtti ................................................010 320 7615 ............................................. Kuormaaja

SER-halli
Joni Syrjälä.............................................010 320 7644 ............................................. Laitosmies

Hyötykäyttöasema
Stormossen..................................... 010 320 7651
Bjarne Krus ............................................010 320 7652 ............................................. Tiiminvetäjä
Bengt Burman .......................................010 320 7653 ............................................. Hyötykäyttöasemanhoitaja

Sammonkatu .................................. 010 320 7631 .......................................nouto- ja lavapalvelu
Nina West ...............................................010 320 7631 ............................................. Tiiminvetäjä
Pekka Myllyniemi .................................010 320 7631 ............................................. Hyötykäyttöasemanhoitaja

Raippaluoto / Sulva / Vikby .......... 010 320 7659
Markku Myllyniemi ..............................010 320 7659 ............................................. Hyötykäyttöasemanhoitaja
  
Isokyrö / Vähäkyrö ........................ 010 320 7662
Jari Hevonkoski ....................................010 320 7662 ............................................. Hyötykäyttöasemanhoitaja

Maalahti
Kim Löfbacka .........................................010 320 7658 ............................................. Hyötykäyttöasemanhoitaja

Korsnäs
Kent Norrdahl .......................................050 358 9124 ............................................. Hyötykäyttöasemanhoitaja
  
Ekopisteet
Bernt-Erik Sund ...................................010 320 7616 ............................................. Ekopistehoitaja, noutopalvelu
   ......................................................(010 320 7639)
Sähkömies 
Henrik Beijar .........................................050 554 7006

Työsuojelu
 
Työsuojelun tehtävänä on työskennellä niiden asioiden parissa, jotka
vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn.

Työsuojeluorganisaatio
• Työturvallisuuspäällikkö: Johanna Penttinen-Källroos
• Työturvallisuusvaltuutettu (työntekijät): Bjarne Krus
• Työturvallisuusvaltuutettu (toimihenkilöt): Johan Saarela
• Työturvallisuustoimikuntaan kuuluvat myös: Heikki Knookala ja Pekka Myllyniemi /Ted Holtti



EMERGENCY INSTRUCTIONS
Tryck på närmaste nödstopp  
Paina lähintä hätä-seis-nappulaa  
Press nearest emergency stop button 

Ring 112  
Soita 112 
Call 112

Utrym området 
Poistu alueelta 
Evacuate area

Guida utryckningsfordon till platsen från den närmaste rondellen 
Ohjaa liikenneympyrästä pelastusajoneuvot paikalle 
Guide emergency vehicles to area from nearest roundabout  

Dejour / Päivystäjä / On-call:  050-305 0458
Thomas Kalander:   010-320 7612
Fredrik Sundholm:   010-320 7637
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