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MEDIAN TURVALLINEN TYÖSKENTELY
KOKKOLAN SUURTEOLLISUUSALUEELLA
Kokkolan suurteollisuusalue, Kokkolan Industrial Park, on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemian keskittymä. Alueen
tuotantolaitoksissa käsitellään lukuisia vaarallisia aineita, jonka vuoksi turvallisuus on aina ensimmäinen lähtökohta kaikessa
toiminnassa alueella.

Mikäli jotain yllättävää tapahtuu, pelastus- ja evakuointitöiden kannalta on ensiarvoisen tärkeä tietää, keitä ihmisiä on juuri
sillä hetkellä alueen sisäpuolella tai sen välittömässä läheisyydessä sekä missä toimipisteissä tai millä alueilla nämä henkilöt
sijaitsevat.

Yhteisillä ja kaikkien noudattamilla toimintaohjeilla turvataan viime kädessä ihmishenkiä.

Kuvaaminen ja muu toimitustyö Kokkolan suurteollisuusalueella aitojen ulkopuolella.

Jotta pystymme varmistamaan toimittajien ja kuvaajien turvallisen sekä sujuvan työskentelyn suurteollisuusalueen välittömässä
läheisyydessä heidän tullessa tekemään juttua ja kuvaamaan aluetta, noudatetaan seuraavia toimintaohjeita:

Median edustaja ottaa etukäteen yhteyden aluevartiointiin numeroon 010 505 9513 ja ilmoittaa seuraavat tiedot:

- Kuka henkilö on kyseessä ja kenelle hän työskentelee
- Jos mukana on useampi kuin yksi henkilö, ilmoittaa myös heistä vastaavat tiedot
- Ilmoittaa työskentelevänsä aitojen ulkopuolella

Kuvaaminen on sallittu tehtaiden suuntaan kaikilta niiltä osin, mikä näkyy aitojen takaa porttien ulkopuolelta.

Kuvaaminen ja muu toimitustyö Kokkolan suurteollisuusalueella aitojen sisäpuolella.

• Jokainen alueen sisäpuolelle tuleva henkilö suorittaa verkossa, mielellään etukäteen, turvallisuustentin osoitteessa:
http://turvallisuustentti.kip.fi/.  Avautuvasta osiosta valitaan tilanteen mukaan joko KIP ALUE - Vierailija tai Satama-alue,
jonka jälkeen tehdään ruudulla tentti, joka on voimassa 2 vuotta suorituspäivästä.

• Suurteollisuusalueelle saavutaan Port Towerin (Satamatie 330) kautta. Port Towerin Infossa vierailija ilmoittautuu
vartioinnille, ja samalla hän saa vierailijakortin sekä kulkuoikeuden alueelle.

• Mikäli vierailijalla ei ole tarvittavia suojavarusteita (kypärä, huomioliivi ja suojalasit), hän saa ne vartioinnilta.
Suojavarusteet palautetaan samaan paikkaan vierailun päätteeksi.

• Vartiointi ilmoittaa vierailijan tämän isännälle, jonka jälkeen toimitaan normaalin vierailijakäytännön mukaan.
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Yleiset periaatteet toimittaessa suurteollisuusalueen sisäpuolella:

• Valokuvaaminen tai videointi suurteollisuusalueella ilman lupaa on kielletty. Valo- ja videokuvaaminen laitosalueilla on
sallittu vain kyseessä olevan laitoksen edustajan luvalla.

• Valo- ja videokuvauksessa tulee huomioida, että kuva rajataan ainoastaan kyseessä olevaan laitokseen. Kuvissa ei saa
esiintyä muita alueella toimivia yrityksiä, niiden omaisuutta, kiinteistöjä tai henkilöstöä, ellei kuvauksesta ole erikseen sovittu.

• Julkiseen käyttöön tulevista kuvista on sovittava laitosten kanssa aina tapauskohtaisesti.

• Kuvausluvan antajalla tai laitoksen edustajalla on oikeus tarkistaa ja hylätä laitosalueella otettu kuva tai video.

• Toimittajilla ja kuvaajilla tulee olla vierailun ajan selkeästi näkyvillä tunnistekortti. Tunnistekortti luovutetaan kuvaajalle
henkilökohtaisesti vierailijailmoittautumisen yhteydessä Port Towerissa.

• Saadakseen kuvausluvan, kuvaajan tai toimittajan tulee osoittaa, että hän vierailee alueella työtehtävissä ja on kutsuttuna
sinne jonkin alueen toimijan taholta.

Tämä ohje on päivitetty 18.10.2017 ja se korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet aiheesta.

Jussi Lång, turvallisuuspäällikkö
KIP Service
010 505 9525


