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SÄKERHETSINFORMATION 
A-LOUHINTA OY 

 
Verksamhetsutövare:     A-Louhinta Oy 
Lagrets adress: Niittykulmanpolku 145, 21800 Kyrö 
Informationsgivare: Valtteri Varjonen, ansvarig lagerskötare, tel. 0400 539 904 

 
A-Louhinta Oy:s lagerverksamhet med explosivt material är en verksamhet som kräver en 
handling över säkerhetsprinciperna och dess skyldighet är att upprätta information med 
beskrivning av berörd lagerverksamhet, meddela om riskfaktorer med verksamheten samt 
utreda hur eventuella farliga situationer i verksamheten kan undvikas och reduceras.  En 
handling över säkerhetsprinciperna krävs enligt förordningen om industriell hantering och 
upplagring av farliga kemikalier 29.1.1999/59, och denna information är en del av den.  En 
tillståndsansökan i enlighet med förordningens 17§ och en säkerhetsrapport enligt 
förordningens 22§ har överlämnats till säkerhetsteknikcentralen.  

 
Utdelningen av handlingen över säkerhetsprinciperna och dess tillhörande uppgifter ska 
förnyas vart femte år.  Handlingen över säkerhetsprinciperna och dess tillhörande 
kemikalieregister finns till påseende i A-Louhinta Oy:s lokaler på adressen Rinnetie 70 
21840 KARINAIS. 

 
I A-Louhintas två sprängämneslager och två containerlager på den ovannämnda adressen 
förvaras sprängkapslar och explosiva varor för civilt bruk som hör till riskgruppen 1.1 och 
som innehåller bland annat ammoniumnitrat. 

 
En fara för allvarliga olyckor kan till exempel uppstå på grund av brand eller vandalism eller 
i samband med hantering av ämnen vid transport, lossning, lastning eller vid organisering 
av lagret.  En skogsbrand kan antända lagren.  För att undvika sådana bränder har humusrik 
jord och växtlighet rensats från lagerområdet.  Även transportfordonet kan antändas, vilket 
leder till att branden sprids till containrarna.  Chaufförerna har fått instruktioner och är 
utbildade i att använda brandsläckarna både i fordonet och i lagerbyggnaden, man strävar 
efter att försöka släcka branden redan i ett tidigt skede.  Vid en lagerbrand kan alla explosiva 
ämnen i lagret antändas. Om branden inte går att släcka utförs en snabb evakuering av 
området.  

 
Vid en olycka ska befolkningen på olycksområdet omedelbart avlägsna sig från området. 

 
Befolkningen på olycksområdet varnas personligen om olyckan.  

 
En intern räddningsplan har utformats för området, i den ingår alla konkreta 
handlingsanvisningar vid en farlig situation.  På basis av den uppgjorda riskanalysen 
eftersträvar man att i huvudsak på förhand förhindra kända farliga situationer, men även 
eventuella faror vid olyckssituationer är utformade i räddningsplanen.  

 
Handling vid olyckssituationer 

 
A-Louhinta Oy:s interna räddningsplan innehåller handlingsanvisningar för olika typer av 
olycks- och farliga situationer.  Den egna personalen, som inledningsvis sköter om 
räddnings- och begränsningsåtgärderna vid en olycka, är skyldiga att larma räddningsverket 
och samarbeta med räddningsverket och andra myndigheter.   
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Om olyckan orsakar fara utanför lagerområdet spärrar räddningsverket av det farliga 
området och ger behövliga anvisningar till invånarna i närområdet.  

 
VID EN OLYCKA SKA ALLA ANVISNINGAR OCH BEFALLNINGAR AV 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN FÖLJAS! 

 
Allmänna anvisningar för handling vid en farlig situation finns bl.a. på internet (www.112.fi) 
och i telefonkatalogen.  

 
Övrig information ges av Valtteri Varjonen, tel. 0400 539 904. 


