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YLEISÖTIEDOTE 

 

 

Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen tiedote yleisölle suuronnettomuuden 

varalta. 

 

1. Toiminnanharjoittaja ja yhteystiedot 
 

Oy Forcit Ab 

PL 19, Forcitintie 37 

10901 HANKO 

Matti Vähäpassi p. 0500-219 118 

 

2. Toimipaikan osoite ja yhteystiedot: 
 

Koukkujärventie 

37130 NOKIA 

 

 

3. Yleistä 
 

Yhtiö noudattaa laeista ja asetuksista johtuvia säännöksiä ja viranomaisten laatimia määräyksiä sekä 

toimii aina toimimaan suuronnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Onnettomuuksien 

ennaltaehkäisemiseksi on kohteelle laadittu turvallisuusselvitys. Turvallisuusselvitys ja 

kemikaaliluettelo ovat nähtävillä kohteessa. Yhtiöllä on räjähteiden teollista käsittelyä ja varastointia 

koskeva Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lupa toimintaan. 

 

 

4. Varaston toiminta 
 

Oy Forcit Ab harjoittaa Nokian toimipisteessä räjähdysaineiden ja räjäytysnallien varastointia 

kallioiden louhintaa varten. Varastolla tavaran toimituksissa työskentelee keskimäärin kolme 

henkilöä. Tuotteita kuljetetaan varastolle ja sieltä edelleen käyttöpaikoille kuorma- ja pakettiautoilla. 

Noutoasiakkaita, tavarantoimittajia ja alueella toimivia urakoitsijoita käy asioimassa varastolta. 

 

5. Varastoitavat tuotteet ja vaaramerkinnät 
 

Liite 1. Luettelo alueella olevista vaarallisista aineista merkintöineen. 

 

6. Onnettomuusuhka ja tiedottaminen 
 

Varastolla voi tapahtua onnettomuuksia tai kehittyä uhkaavia tilanteita räjähteiden ja kemikaalien 

käsittelyssä tai varastoinnissa. 

 

Mahdollisen onnettomuuden vaikutukset rajoittuvat pääsääntöisesti varastoalueeseen tai sitä 

ympäröivään suoja-alueeseen. Onnettomuus voi olla räjähdys, tulipalo tai kemikaalivuoto maastoon. 



           
 

 

Lähimpänä asuvat voivat huomata yllämainitun kaltaisia onnettomuuksia, mutta onnettomuuksien 

aiheuttamat terveyshaitat tai hengenvaara ovat hyvin epätodennäköisiä. Myös onnettomuuksien 

ympäristövaikutukset ovat todennäköisesti hyvin vähäiset. 

 

 

7. Viranomaistarkastukset 

 
Viranomaistarkastuksia pidetään säännöllisesti heidän omien ohjelmien mukaan.  

 

 

8. Tiedot onnettomuusvaarojen luonteesta 

 
Räjähdevarastotoiminnot 

 

Varastointirakennuksissa suoritetaan normaalia varastotoimintaa (räjähdysaineita tuodaan 

rakennukseen ja viedään sieltä ulos). 

 

Rakennukset on sijoitettu maastoon vaadittujen etäisyysmääräysten mukaisesti siten että räjähdyksen 

välittymistä varastosta toiseen ei tapahdu. 

 

Vaaraa arvioitaessa suurin mahdollinen tuho tapahtuu silloin, jos kokonainen varasto räjähtää 

yhdellä kertaa esimerkiksi kuorman purkamisen tai lastauksen aikana.  

 

 

Tulipalo 

 

Varastojen tulipalo voi syttyä ulkopuolisesta metsäpalosta tai salamaniskusta. Tällaisen palon 

estämiseksi on humuspitoista maata poistettu alueelta ja rakennuksissa on ukkossuojaus.  

 

Myös kuljetuksessa käytettävän auto voi syttyä palamaan, jolloin palo leviää siitä varastorakennuk-

seen. Kuljettajilla on ohjeet ja heitä on koulutettu käyttämään sekä autossa että varastorakennuksessa 

olevia sammuttimia sekä muuta alkusammutuskalustoa. Todennäköistä on, että he saavat 

alkuvaiheessa olevan palon sammumaan. Varastot on tehty kiviharkoista ja metallista joka osaltaan 

estää palon pääsyn rakennuksen sisään. 

 

Palossa on todennäköisintä koko varastorakennuksen sisältämän räjähdemäärän palo. Tietenkin 

räjähtämisen mahdollisuus täytyy myös ottaa huomioon, vaikkakin se on epätodennäköistä.  

 

 

Yhteenveto 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että räjähdemäärät riittävät suuronnettomuuteen. Todennäköistä on, 

että riskit kuitenkin rajoittuvat omaan henkilöstöön ja räjähteiden tuojiin tai hakijoihin, sillä 

ulkopuolisia henkilöitä on alueella tai sen suoja-alueella vain satunnaisesti. Tapahtuma on 

todennäköisesti ohi hetkessä ja pelastushenkilökunta saa varautua jälkitoimenpiteisiin.  

 

Ulkopuolisen palon uhkaan ja sen leviämiseen alueelle on varauduttu. Seurauksena on 

todennäköisesti vain aineellisia vahinkoja, ei henkilövahinkoja. 

 

 

 



           
 

 

9. Toimet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi ja pelastuslaitoksen toiminta 
 

Oy Forcit Ab:n suojelutoimintaan kuuluu suuronnettomuuksien ennaltaehkäiseminen sekä valmiudet 

torjua onnettomuudet ja niiden uhat koulutetulla henkilökunnallaan. Tämä tapahtuu yhteistyössä 

pelastuslaitoksen kanssa. Sisäisiä pelastusharjoituksia järjestetään säännöllisesti eri teemoin.  

 

Alueella tapahtuvaa toimintaa varten yhtiöllä on oma sisäinen pelastussuunnitelma. Pelastuslaitos on 

laatinut erikseen mahdolliset ulkopuoliset seuraukset huomioonottavan ulkoisen 

pelastussuunnitelman. Suuremmissa onnettomuuksissa tai niiden uhatessa pelastuslaitos johtaa  

pelastustyötä yhteistyössä yrityksen asiantuntijoiden kanssa ja tiedottaa lähiympäristön asukkaita. 

Pelastusviranomaisen antamia ohjeita ja käskyjä tulee ehdottomasti noudattaa. 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteystiedot: 

 

Pirkanmaan pelastuslaitos 

Satakunnankatu 16 

33100 Tampere 

puh. 03 565 612 (vaihde) 

 

Tämä turvallisuustiedote on myös nähtävillä Pirkanmaan pelastuslaitoksen Internet-sivuilla: 

www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi. 

http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi/


           
 

 

Liite 1: Luettelo alueella olevista vaarallisista aineista merkintöineen 

 
Nimi Merkinnät Luokitus 

Räjähdysaine       

  

 

E; R3 

Expl. 1.1; H200 

Räjähdysaine       

 

 
 

 

E; R2 

Expl. 1.1; H201 

Räjähdysaine       

  

 

E; R2 

T+; R26/27/28, R33 

Expl. 1.1; H201 

Acute tox. 2; H330 

Acute tox. 3; H311 

Acute tox. 4; H302 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT RE2; H373 

 

Räjähdysaine    

  

 

 

E; R2 

Expl. 1.1; H201 

Eye Irrit. 2; H319 

 

Räjähdysaine       

  

 

E; R2 

Expl. 1.1; H201 

Eye Irrit. 2; H319 

Carc. 2; H351 

Aquatic Chronic 3; H412 

Räjähdysaine       

  

 

E; R2 

T+; R26/27/28, R33 

Expl. 1.1; H201 

Acute tox. 2; H330 

Acute tox. 3; H311 

Acute tox. 4; H302 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT RE2; H373 

Räjähdysaine       

  

 

E; R2 

Expl. 1.1; H201 

Acute tox. 4; H302 



           
 

 

  

 

E; R3 

Expl. 1.1; H201 

Acute tox. 4; H302 

Carc. 2; H351 

Repr. 1A; H360Df 

Räjähdysaine    

  

 

E; R2 

T; R25, R39/25 

Expl. 1.1; H201 

Acute tox. 3; H301 

STOT SE1; H370 

STOT RE2; H373 

 

 


