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Säkerhetsmeddelande 



Verksamhetsutövare 

Oy Teboil Ab 

Strandgatan 30 

23500 Nystad 

050 349 5454 

Terminalens kontaktperson Maria Heikkinen 040 1676 075 

 

Anläggningen följer lagen (390/2005) och förordningen (685/2015) om säkerhet och 

övervakning av hantering och upplagring av farliga kemikalier. Ansökan om tillstånd enligt 

förordning 8 § och säkerhetsredovisningen enligt 14 § har lämnats till Säkerhets- och 

kemikalieverket. 

 

Oy Teboil Ab importerar, lagrar och distributerar flytgas vid Nystads terminal. Produkterna 

anländer till terminalen med tåg och levereras till återförsäljaren med tankbilar. 

 

Kännetecken för farliga kemikalierna som behandlas vid terminalen 

FLYTGAS (propan) 

Ämnets farliga egenskaper: Färglös, starkt parfymerad och tyngre flytande gas. 

Extremt brandfarlig gas. 

Hälsa- och miljöeffekter: Höga gaskoncentrationer är berusande. Mycket lätt 

giftigt vid inandning. 

Riskidentifiering: Ett starkt doftande gasmoln rör sig med vinden. Tyngre än luft 

och söker sig till låglänta ställen, källare och fördjupningar. 

 

Identifiering av operativa risker: 

En detaljerad säkerhetsrapport och riskbedömningar har gjorts för att terminalen 

skall kunna identifiera och förebygga risker för storolyckor. Säkerhetsrapporten 

och den kemiska inventeringen är tillgängliga för allmänheten i terminalkontoret. 

Ett personligt möte måste överenskommas separat med kontaktpersonen. 

Verksamheten övervakas och utvärderas kontinuerligt för att identifiera risker för 

säkerhet, hälsa och miljö. Säkerhets- och kemikalieverket genomför en årlig 

inspektion av terminalen. 

Olyckor som orsakar fara utanför terminalen är huvudsakligen gasläckor som 

sprider sig till omgivningen som synliga eller luktdetekterbara gasmoln. En brand 

vid terminalen medför skadlig rök och sot som kan spridas till närområden. 



Beredskap för olyckor 

 

Terminalverksamheten styrs av de regelverk som mydigheterna fastställt 

gällande  kemikaliesäkerhetslagar, föreskrifter och andra operativa tillstånd. 

Kemikalielagstiftningen förutsätter att företag som lagrar och hanterar farliga 

kemikalier informerar allmänheten om risker gällande storolyckor med kemikalier. 

Detta säkerhetsmeddelande är till för att informera om hur man bör agera i en 

eventuell farosituation för att skador skall kunna minimeras eller undvikas helt 

och hållet. Spara detta meddelande. Läs och bekanta dig med detta meddelande 

tillräckligt ofta. 

 

Hög kompetens och känsla för ansvar hos personalen i företag spelar en viktig 

roll vid förebyggandet av storolyckor. Risken för allvarliga olyckor kan aldrig helt 

uteslutas, vilket innebär att man måste förbereda sig vid terminalen på många 

olika sätt. Planer för att förebygga olyckor granskas regelbundet och övningar 

ordnas i samarbete med olika myndigheter. 

 

Egentliga Finlands Räddningsverk är förberedd på en storolycka i sitt område 

med en separat plan, Planen finns tillgänglig vid Räddningsverket. Planen 

inkluderar bl.a. åtgärder för att förhindra att faran sprids, minimering av skadorna 

samt åtgärder för att varna och skydda befolkningen i farozonen. Varje 

medborgare måste följa räddningsverkets foreskrifter och instruktioner vid en 

olycka. 

www.pelastustoimi.fi/turvatietoa/ 

 

Egentliga Finlands Räddningverk 

Eriksgatan 35 

20100 Åbo 

02 2633 111 

För mer information designer Timo Saari 040 191 8763 eller timo.saari@turku.fi 

 

 

 

 



Förfarande i en 

farosituation 

Den allmänna farosignalen är ett en minut långt 

stigande och fallande ljud, eller en varning utgiven av 

myndigheteterna 

När du hör signalen: 

- Sök skydd inomhus. Håll dig inne. 

- Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilation. 

- Håll dig lugn, sätt på radion och invänta anvisningar. 

- Undvik telefonsamtal för att inte överbelasta nätverket. 

- Lämna inte området utan myndigheternas uppmaning  

  eftersom du kan råka ut för fara på vägen. 

Signalen för att faran eller hotet är över  

är en oavbruten, jämn ljudsignal. 

Gasfara 

Allmän farosignal anges vid gasfara. 

Följ anvisningarna ovan samt: 

 

Om du är inomhus och känner lukten av gas: 

- Tryck ett vått plagg mot munnen och andras genom det 

- Håll dig på de övre våningarna tills faran är över 

- Lyssna på radion 

 

Om du är utomhus och inte kan komma in 

- Skynda dig undan gasmolnet vinkelrätt mot vinden 

- Försök att komma så högt som möjligt, t.ex. upp på en 

kulle 

- Tryck ett vått plagg mot munnen och andas genom det. 

Allmänt  

nödnummer  

112 

 


