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Innehåller anvisningar i händelse av storolycka 

SPARA DETTA MEDDELANDE 

SÄKERHETSMEDDELANDE 

23.2.2018 

Till invånarna som bor i närheten av förrådet i Parkano 

Det här allmänna meddelandet delas ut i enlighet med förordningen 685/2015 om industriell 

hantering och upplagring av farliga kemikalier till de invånare som bor i närheten av förrådet i 

Parkano. 
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Grund för information 
 
Verksamhetsidkaren i den externa 

räddningsplanen är skyldig att vidta 

lämpliga åtgärder på området och 

kontakta räddningsväsendet för att kunna 

agera på ett ändamålsenligt sätt vid 

storolyckor och minimera följderna av 

dem. Birkalands räddningsverk har 

förberett sig inför en eventuell olycka 

genom att utarbeta en intern 

räddningsplan och en säkerhetsrapport 

för lagret i enlighet med 48 § 1 mom. i 

räddningslagen (379/2011) och en extern 

räddningsplan enligt EU:s direktiv 

(2012/18/EU). Räddningsplanen 

färdigställdes 2015 och dess syfte är att 

vara ett dokument som stödjer 

räddningsverksamheten och hanteringen 

av situationen om en storolycka inträffar 

eller är överhängande i lagret. För att 

testa att den externa räddningsplanen 

fungerar ordnas regelbundna 

samövningar. 

 

Förordningen om industriell hantering 

och upplagring av farliga kemikalier 

685/2015 förutsätter att en verksamhet-

sidkare som är skyldig att utarbeta en 

säkerhetsrapport ska informera om 

säkerhetsåtgärder och instruktioner vid 

olyckor till sådana personer och samfund 

som kan påverkas av en storolycka vid 

produktionsanläggningen. 

Verksamhetsidkaren bör skicka ut ett 

meddelande som innehåller uppgifter 

enligt bilaga VI i förordningen 685/2015 

till produktionsanläggningens omgivning.  

Meddelandet granskas vart tredje år och 

uppdateras vid behov. Därtill uppdateras 

och utdelas meddelandet omedelbart, om 

det sker sådana förändringar vid 

anläggningen vilka har avsevärd inverkan 

på risken för storolyckor. Även om inga 

förändringar görs, delas meddelandet ut 

på nytt minst vart femte år. 

Med en storolycka avses betydande 

utsläpp, brand, explosion eller annan 

betydande händelse, som orsakas av 

okontrollerade händelseförlopp i samband 

med driften i en produktionsanläggning 

som hanterar eller upplagrar farliga 

kemikalier och som kan medföra allvarlig, 

omedelbar eller fördröjd fara för 

människors hälsa eller för miljön innanför 

eller utanför produktionsanläggningen och 

som omfattar en eller flera farliga 

kemikalier. 

Av detta meddelande framgår hur man 

bör förfara i en eventuell farlig situation 

som föranleds av verksamheten vid 

förrådet i Parkano och inom dess 

verkningsområde i syfte att undvika 

skador eller göra följderna av dem så 

ringa som möjligt. 
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Meddelandet tar upp sådana farliga 

egenskaper hos explosiva varor och 

kemikalier som vid eventuell olycka eller 

brand i anslutning därtill kan utgöra fara 

utanför området vid förrådet i Parkano. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Logistikregementets uppgifter 
 
2. Logistikregementet är ett självständigt, resultatansvarigt truppförband som är 

underställt chefen för Försvarsmaktens logistikverk. 

2. Logistikregementet har som uppgift att under fredstid tillverka och underhålla material, 

bland annat olika slags explosiva varor. 

2. Logistikregementet har dessutom som uppgift att upplagra explosiva varor enligt 

försvarsmaktens behov.   

2. Logistikregementets produktions- och förrådsområden är placerade på olika delar av 

området som förvaltas av förvaltningsenheten.  

2. Logistikregementet har som målsättning att genom tekniska lösningar och noggrant 

arbete säkerställa att verksamheten inte förorsakar fara för människor eller omgivningen. 

Trots det kan risken för allvarliga olyckor inte elimineras helt. 

För verksamheten vid 2. Logistikregementet svarar regementskommendören. 

Förrådet i Parkano och dess 

uppgifter 
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Västra Finlands förrådsavdelning har hand om upplagringen av, skicket, 

upprätthållande av funktionsskicket och upplagringssäkerheten hos det material det 

ansvarar för samt för samverkan med olika myndigheter och organisationer. 

Förrådet i Parkano har som uppgift att upplagra och fördela krigsmaterial enligt 

försvarsmaktens behov. 

För verksamheten vid förrådet i Parkano svarar förrådschefen. 

 

 

 

Förrådet i Parkano 
 

 

  

 

 

FÖRRÅDET I PARKANO 

Förrådet i Parkano finns i stadsdelen Linnankylä i Parkano, i närheten 

av riksväg 3 och järnvägen.  
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Verksamheten vid förrådet i 

Parkano 
 
Förrådet i Parkano leds av förrådschefen. 
Produktionsanläggningen sysselsätter 
cirka 25 sakkunniga personer inom olika 
områden. 
 
Vid förrådet i Parkano upplagras och 
underhålls explosiva varor enligt kristida 
behov och behov under fredstid. Vid 
förrådet i Parkano upplagras också 
sådana flytande bränslen som behövs för 
verksamheten och för skötsel av 
fastigheterna. Vi följer gällande 
föreskrifter för hur kemikalierna får lagras 
och för hur deras volym ska begränsas. 
Vid upplagringen och användningen 
beaktar vi driftsäkerheten och miljön. 
Personer som arbetar i olika uppgifter 
inom olika områden ser till att det finns 
förutsättningar för att utföra 
produktionsanläggningens huvuduppgift.  
 
Med hjälp av riskbedömningar har vi 
utrett de risker för storolyckor som är 
förknippade med den verksamhet som 
bedrivs vid produktionsanläggningen. 
. Utgående från riskbedömningarna har 
förrådet i Parkano vidtagit åtgärder för att 
förebygga de risker för storolyckor som 
observerats. 
 
För att förhindra risk för storolycka har 
förrådet i Parkano uppgjort en 

säkerhetsrapport om industriell hantering 
och upplagring av kemikalier i enlighet 
med den givna förordningen. 
Säkerhetsrapporten har sänts till tekniska 
granskningsavdelningen vid 
Huvudstaben (myndighet som övervakar 
verksamheten). 
  
De offentliga delarna av förrådets 
säkerhetsrapport och av 
förteckningen över farliga ämnen kan 
läsas i förvaltningsbyggnad 217 vid 
förrådet i Parkano, Aitonevantie 137, 
39700 Parkano. Vardagar under 
tjänstetid kl. 9.00 - 15.00. 
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Egenskaper hos farliga ämnen som hanteras 

 

 
Explosiva varor 

 
 

 

Ämnets risk-  
egenskaper 

 
 

 
Explosionsfara som kan leda till följande: 

 Material och bitar slungas ut på grund av tryckverkan och 
sprids ut i omgivningen möjligtvis på upp till flera kilometers 
avstånd. 

 Splitter sprids ut i omgivningen på flera kilometers avstånd. 

 Tryckverkningar på omgivningen på upp till flera kilometers 
avstånd (fönster krossas). 

 Värmeverkningar på några hundratals meters avstånd. 

 Giftiga/skadliga brandgaser sprids beroende på 
vindförhållandena till över 4 km avstånd. 

 Marken vibrerar. 
 

 

 

Inverkan på 
hälsa  
och miljö 

 
 

 

 Material och bitar, som slungats ut på grund av tryckverkan 
och kan träffa människor och konstruktioner, utgör ett hot. 

 Splittret kan träffa något eller någon, vilket kan ge upphov till 
skador och brand. 

 Konstruktioner går sönder på grund av tryckverkan och det 
tryck som riktas mot människor förorsakar skador. 

 Eldsvåda förorsakad av värme och brandskador på nära håll. 

 Faror som förorsakas av giftiga/skadliga brandgaser. 

 Odetonerade explosiva varor som har spritts ut i terrängen. 

 Känsliga apparater och konstruktioner går sönder på grund 
av vibrationer. 

 

 

 

Identifiering 
av 
risk 

 
 

 
Eldsvådor och explosioner ger upphov till följande: 

 Rök 

 Ljusfenomen 

 Marken vibrerar 

 Tryckvågor 

 Material, bitar och splitter som slungats ut på grund av 
tryckverkan 

 Ljud 

 

Närmare information om explosiva varor och deras egenskaper ges av: 

Under tjänstetid kl. 9 - 15:  

Chefen för förrådet i Parkano: 0299 57 24 40 
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Beredskap 
 
De risker och med tanke på säkerheten 
kritiska mål som hör samman med 
explosiva varor har kartlagts och 
identifierats. Vi arbetar hela tiden för att 
minska och eliminera de här 
riskfaktorerna och uppnå en så bra 
säkerhetsnivå som möjligt. 
 
Vid förrådet i Parkano efterföljer vi följande 
förfaringssätt och principer för att 
upprätthålla och förbättra säkerheten: 

 

 Verksamheten är tillståndspliktig 
och godkänd av en separat 
tillståndsmyndighet. 

 Personalen har skolats för sin 
uppgift och för att arbeta med 
explosiva varor. 

 Personalen har fått skolning i de 
explosiva varornas egenskaper och 
i hur man ska förfara och arbeta 
med sådana ämnen och produkter. 

 Lokalerna och den apparatur som 
används för hantering av farliga 
ämnen uppfyller myndigheternas 
normer. 

 Lokalerna är försedda med 
branddetektor- och 
brandlarmanläggningssystem. 

 Underhållet av lokalerna och 
apparaterna görs enligt en på 
förhand uppgjord plan. 

 

 Tillståndsmyndigheten och 
räddningsmyndigheten granskar 
verksamheten. 

 
Område där förrådet i Parkano är beläget 
har ständig bevakning. Tillträde till 
området utan behörigt tillstånd är 
förbjudet. Områdena är inhägnade och 
försedda med förbudstavlor. En 
vaktavdelning övervakar området dygnet 
runt med hjälp av olika former av 
tekniska övervakningssystem. Med hjälp 
av bevakningen övervakas det allmänna 
läget. Bevakningen har även som uppgift 
att förhindra alla former av olovlig 
verksamhet som riktas mot området. 
 
Vi har förberett oss för de risker för 
storolyckor som framkommit i 
säkerhetsrapporten genom en intern 
räddningsplan. Vi övar 
räddningsverksamhet regelbundet med 
en egen utsedd och utbildad 
räddningspersonal. Utgångspunkten för 
den interna räddningsplanen är att 
begränsa och förhindra skador vid 
olyckor, rädda människor och bistå andra 
räddningsmyndigheter. 
 
Förrådet i Parkano har ett 
samarbetsavtal med räddningsverket i 
Birkaland, enligt vilket förrådet i Parkano 
stöder räddningsverket i händelse av 
olycka i närområdena. Dessutom ordnar 
vi med jämna mellanrum gemensamma 
övningar tillsammans med 
räddningsverket och andra myndigheter. 
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Åtgärder i fall av storolycka 
 
Vid olyckor som hör samman med 

explosiva varor kan verkningarna av faran 

sträcka sig över ett större område än det 

område som är i förrådets användning 

och som det förvaltar. 

 
På bilden här invid är det område utmärkt 
som kommer att evakueras under ledning 
av polisen vid en möjlig storolycka.  
 
Myndigheterna övar räddning vid 
storolyckor regelbundet. Invånarna i 
området informeras separat om 
övningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kontaktuppgifter 

Anvisningar i fall av storolycka 

Larma dem som 
är i fara 

 Polisen, räddningsmyndigheten eller försvarsmaktens personal 
meddelar närområdet antingen per telefon eller genom ett 
personligt besök. 

Skydd  Följ myndigheternas anvisningar.  

 Om du befinner dig inomhus, bör du söka dig bort från fönstret. Fäll 
ner persiennerna/dra för rullgardinerna och/eller gardinerna för 
fönstren. Stäng ventilationsanordningarna. 

 Knäpp på radio och TV, lyssna och följ varningsmeddelandena.   

Övrigt 

 Undvik att använda telefon, så att linjerna inte blockeras. 

 Du bör under inga som helst omständigheter söka dig till det farliga 
området. 

 Närmare information om storolyckan kan du få bl.a. via tv, radio, text-
tv och internet. 

Evakueringsområde 
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Staben för 2. Logistikregementet 

PB 1000 
20810 Åbo 
Försvarsmaktens växel 0299 800 
E-post: fornamn.efternamn@mil.fi 

 

2. Logistikregementet 

Västra Finlands förrådsavdelning 

Förrådet i Parkano 

Aitonevantie 137 
39700 Parkano 
Försvarsmaktens växel 0299 800 
E-post: fornamn.efternamn@mil.fi 

 
Chefen för förrådet i Parkano 

0299 57 24 40 
 

Vaktavdelning 

0299 57 28 40 
0299 57 28 41 
 
Birkalands Räddningsverket 
03 565 612 
pirkanmaanpelastuslaitos@tampere.fi 
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