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TURVALLISUUSTIEDOTE
A-LOUHINTA OY
Toiminnanharjoittaja:
Varaston osoite:
Tietoja antaa:

A-Louhinta Oy
Niittykulmanpolku , 21800 Kyrö
Valtteri Varjonen, varaston vastaava hoitaja, puh. 0400 539 904

A-Louhinta Oy:n räjähdeainevarastotoiminta on turvallisuusselvitysvaatimuksen alaista
toimintaa ja sen velvollisuus on laatia tiedote, jossa kuvataan ko. varastointitoimintaa, ilmoitetaan siitä aiheutuvat vaaratekijät sekä selvitetään toiminta mahdollisissa vaaratilanteissa vahinkojen välttämiseksi ja minimoimiseksi. Tiedote on osa asetuksen Vaarallisten
kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 29.1.1999/59 edellyttämää turvallisuusselvitystä. Asetuksen 17 §:ssä säädetty lupahakemus ja 22 §:ssä säädetty turvallisuusselvitys on toimitettu turvatekniikan keskukselle.
Turvallisuusselvitys ja siihen liittyvä tiedotteen jakelu tulee toistaa viiden vuoden välein.
Turvallisuusselvitys ja siihen liittyvät kemikaaliluettelot ovat nähtävillä A-Louhinta Oy:n tiloissa osoitteessa Rinnetie 70 21840 KARINAINEN.
A-Louhinta Oy:n Pöytyän Karhunojalla yllä mainitussa osoitteessa kahdessa räjähdysainevarastossa ja kahdessa konttivarastossa säilytetään nalleja ja vaarallisuusluokkaan 1.1.kuuluvia louhintaräjähteitä, jotka sisältävät mm. ammoniumnitraattia.
Suuronnettomuuden vaara voi syntyä esimerkiksi tulipalon tai ilkivallan aiheuttamana tai
käsiteltäessä aineita kuljetuksen, kuorman purkamisen, lastaamisen ja varaston järjestelyn
yhteydessä. Varastojen tulipalo voi syttyä ulkopuolisesta metsäpalosta. Tällaisen palon
estämiseksi on humuspitoinen maa ja kasvillisuus poistettu varastoalueelta. Myös kuljetuksessa käytettävä auto voi syttyä palamaan, jolloin palo leviää siitä varastokontteihin. Kuljettajilla on ohjeet ja heitä on koulutettu käyttämään sekä autossa että varastorakennuksessa olevia sammuttimia, joilla palo pyritään sammuttamaan jo alkuvaiheessa. Varastopalossa on mahdollista koko varastorakennuksen sisältämän räjähdemäärän palo. Mikäli
on ilmeistä että paloa ei pystytä sammuttamaan, tehdään alueen nopea evakuointi.
Onnettomuusalueella olevan väestön on välittömästi poistuttava alueelta onnettomuuden
sattuessa.
Onnettomuusalueella olevaa väestöä varoitetaan onnettomuudesta henkilökohtaisesti tiedottamalla.
Alueelle on laadittu sisäinen pelastussuunnitelma, joka sisältää konkreettiset ohjeet toiminnasta vaaratilanteessa. Tehtyjen riskianalyysien perusteella tunnistetut vaaratilanteet
pyritään pääsääntöisesti ehkäisemään ennalta, mutta myös mahdollisten onnettomuustilanteiden varalta on laadittu pelastussuunnitelmat.
Toiminta onnettomuustilanteessa
A-Louhinta Oy:n sisäisessä pelastussuunnitelmassa on ohjeet toiminnasta eri tyyppisissä
onnettomuus- ja uhkatilanteissa. Oma henkilökunta, joka hoitaa alkutilanteessa onnettomuuksien vaatimat pelastus- ja rajoitustoimenpiteet, on velvollinen hälyttämään pelastuslaitoksen ja toimii yhteistyössä pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa.
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Jos onnettomuus voi aiheuttaa vaaraa varastoalueen ulkopuolella, pelastuslaitos eristää
vaara-alueen ja antaa tarvittavan ohjeistuksen lähialueen asukkaille.
KAIKKIA PELASTUSTOIMEN ANTAMIA OHJEITA JA KÄSKYJÄ ON NOUDATETTAVA
ONNETTOMUUDEN TAPAHTUESSA!
Yleiset ohjeet toiminnasta vaaratilanteessa löytyvät mm. internetistä (www.112.fi) ja puhelinluetteloista.
Muita asiaa koskevia lisätietoja antaa Valtteri Varjonen, puh. 0400 5933 904.

