
Tervetuloa I-Valon valaisintehtaalle. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ole ystävällinen ja tutustu 
oheisiin turvallisuusohjeisiin huolellisesti. Toivotamme antoisaa vierailua!

Welcome to the I-Valo luminaire factory. Your safety is important to us, please read the attached 
safety instructions carefully. We hope you enjoy your visit!
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Tehdasalue Factory area

Turvallisuusohjeet

Safety instructions

• Pysäköi autosi vieraille merkityille pysäköintipaikoille.

• Varo tehdasalueen liikennettä. Huomioi, että I-Valon tehdasrakennuksen editse kulkee myös Iittalan lasitehtaan 

raskasliikenne.

• Saapuessasi ota yhteys vierailun isäntään, puhelinnumerot löytyvät toimiston sisäänkäynnin luota. Tehtaan ovet 

ovat aina lukittuina, vierailuisäntä tulee ottamaan sinut vastaan ja opastaa eteenpäin.

• Valokuvaaminen, videokuvaaminen ja  kännykkäkameralla kuvaaminen vain isännän luvalla.

• Käytettävä kuulosuojaimia, huomioliiviä ja suojalaseja. Yhteyshenkilösi antaa sinulle turvavarusteet.

• Tupakointi ainoastaan sille merkityillä paikoilla.

• Älä koske tuotteisiin tai tuotantolaitteisiin.

• Pysy pääkäytävillä. Älä liiku tehdasalueella ilman isäntää.

• Varo trukkiliikennettä ja liikkuvia koneita. Älä koskaan alita nostettua kuormaa.

• Huomioi kohteissa olevat varoituskyltit.

• Hätäuloskäynnit merkitty kylteillä.

• Kokoontumispaikka hätätilanteessa on paikoitusalueen valaisinmaston luona, ks. viereinen sivu.

• Please park your car in the parking spaces designated for guests.

• Watch out for traffic in the factory area. Please note that heavy traffic from the Iittala glass factory also passes the 

I-Valo factory building.

• On arrival, please contact the host of your visit, phone numbers are located at the entrance to the office. The factory 

doors are always locked and the host will be there to welcome you and show you the way.

• Photography, video recording and the use of mobile phone cameras is only allowed with permission from your host .

• Use hearing and sight protection. Your contact person will provide you with safety equipment.

• Smoking permitted only in designated areas.

• Please do not touch any products or production equipment.

• Do not leave the main corridors. Do not walk in the  factory area without your host.

• Beware of forklift traffic and moving machinery. Never walk under an elevated load.

• Pay attention to warning signs and signals.

• Emergency exits are marked with signs.
• In case of an emergency, the assembly point is by the lighting mast in the parking area, see opposite page.

Vierailijan isäntä vastaa siitä, 
että vierailijalla on aina riittävä suojavarustus 

ennen tuotantotiloihin saapumista!
The host is responsible for ensuring  that 

the visitors always have sufficient protective equipment 
before entering the production premises!

Kokoontumispaikka
Assembly point

Toimiston sisäänkäynti
Office entrance

Vieraspysäköinti
Parking place for guests

Tavaran vastaanotto
Incoming goods

Lähtevä tavara
Outgoing goods
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