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Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta 

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE 

TURVALLISUUSTIEDOTE 

23.2.2018 

Parkanon varaston lähialueen asukkaille 

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 685/2015   
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Tiedottamisen peruste 
 
Ulkoinen pelastussuunnitelma 

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ryhtyä 

asianmukaisiin toimiin alueella ja ottaa 

yhteyttä pelastustoimeen, jotta 

suuronnettomuuksissa voidaan toimia 

asianmukaisesti ja minimoida niiden 

seuraukset. Pirkanmaan pelastuslaitos on 

varautunut mahdolliseen 

onnettomuustilanteeseen laatimalla 

varastolle sisäisen pelastussuunnitelman ja 

turvallisuusselvityksen pohjalta pelastuslain 

(379/2011) 48§ 1 momentin ja EU:n 

direktiivin (2012/18/EU) mukaisen ulkoisen 

pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelma 

on valmistunut 2015 ja sen on tarkoitus olla 

pelastustoimintaa ja tilanteen johtamista 

tukeva asiakirja varaston 

suuronnettomuustilanteessa tai sen 

uhatessa. Ulkoisen pelastussuunnitelman 

toimivuutta testataan säännöllisillä 

yhteistoimintaharjoituksilla. 

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta 

käsittelystä ja varastoinnista 685/2015 

edellyttää, että turvallisuusselvitysvelvollisen 

toiminnanharjoittajan on tiedotettava 

turvallisuustoimenpiteistä ja 

onnettomuustilanteita koskevista 

toimintaohjeista sellaisille henkilöille ja 

yhteisöille, joihin tuotantolaitoksessa 

tapahtuva suuronnettomuus voi vaikuttaa. 

Toiminnanharjoittajan tulee jakaa tuotanto-

laitoksen ympäristöön asetuksen 685/2015 

liitteen VI mukaiset asiat sisältävä tiedote.  

Tiedote tarkastetaan joka kolmas vuosi ja 

saatetaan tarvittaessa ajan tasalle. Lisäksi 

tiedote uusitaan ja jaetaan välittömästi, jos 

laitoksessa tapahtuu muutoksia, jotka 

vaikuttavat merkittävästi suuronnetto-

muusvaaraan. Joka tapauksessa, vaikka 

muutoksia ei tehtäisikään, tiedotteen jakelu 

uusitaan ainakin viiden vuoden välein. 

Suuronnettomuudella tarkoitetaan huomatta-

vaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta 

ilmiötä, joka seuraa vaarallisia kemikaaleja 

käsittelevän tai varastoivan laitoksen 

toiminnassa esiintyneistä hallitsemattomista 

tapahtumista, jotka voivat aiheuttaa ihmisen 

terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa 

vakavaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää 

vaaraa laitoksen sisä- tai ulkopuolella ja 

jossa on mukana yksi tai useampi vaarallinen 

kemikaali. 

Tässä tiedotteessa kerrotaan, kuinka 

Parkanon varaston toiminnasta aiheutuvassa 

mahdollisessa vaaratilanteessa ja sen vai-

kutusalueella tulee toimia vahinkojen 

välttämiseksi tai niiden vaikutusten saattami-

seksi mahdollisimman vähäisiksi. 

Tiedotteessa käsitellään räjähteiden sekä 

kemikaalien vaaraominaisuuksia, jotka 

mahdollisessa onnettomuustilanteessa tai 

siihen liittyvässä tulipalossa voivat 

aiheuttaa vaaraa Parkanon varaston 

alueen ulkopuolella. 
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2. Logistiikkarykmentin tehtävät 
 
2. Logistiikkarykmentti on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajan alainen, 

itsenäinen tulosvastuullinen joukko-osasto. 

2. Logistiikkarykmentin tehtävänä on rauhan aikana valmistaa ja huoltaa materiaalia, 

muun muassa erilaisia räjähteitä. 

2. Logistiikkarykmentin tehtävänä on lisäksi varastoida räjähteitä puolustusvoimien tar-

peiden mukaisesti.   

2. Logistiikkarykmentin tuotanto- ja varastoalueet on sijoitettu eri puolille hallintoyksikön 

hallinnassa olevaa aluetta.  

2. Logistiikkarykmentin tavoitteena on teknisin keinoin ja huolellisella työllä varmistaa 

toiminta siten, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille eikä ympäröivälle luonnolle. Tästä 

huolimatta vakavien onnettomuuksien mahdollisuutta ei voida kokonaan poistaa. 

2. Logistiikkarykmentin toiminnasta vastaa Rykmentin komentaja 

 

Parkanon varaston tehtävät 
 
Länsi-Suomen Varasto-osasto huolehtii vastuullaan olevan materiaalin varastoinnista, 

kunnosta, toimintavalmiuden ylläpidosta ja varastointiturvallisuudesta sekä 

yhteistoiminnasta eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 
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Parkanon Varaston tehtävänä on varastoida ja jakaa sotamateriaalia puolustusvoimien 

tarpeisiin. 

Parkanon varaston toiminnasta vastaa Varaston päällikkö 

 

 

 

Parkanon varaston alueen sijainti 
 

 

  

 

 

PARKANON VARASTO 

Parkanon varasto sijaitsee Parkanon kaupungin Linnankylän 

kaupunginosassa, valtatie 3:n ja rautatien tuntumassa.  

 



  Puolustusvoimien logistiikkalaitos 
  2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto 

                 Parkanon varasto 

 

 

 

Toiminta Parkanon varastolla 
 
Parkanon varastoa johtaa varaston 
päällikkö. Tuotantolaitoksessa 
työskentelee noin 25 eri alojen 
ammattilaista. 
 
Parkanon varastolla varastoidaan ja 
kunnossapidetään räjähteitä rauhan ja 
kriisiajan tarpeisiin. Parkanon varaston 
alueella varastoidaan myös toimintaan ja 
kiinteistöhuoltoon liittyviä polttonesteitä. 
Kemikaalit varastoidaan ja niiden määrää 
rajataan voimassa olevin määräyksin. 
Varastoinnissa ja käytössä huomioidaan 
käyttöturvallisuus ja ympäristö. Eri alojen 
tehtävissä työskentelevät henkilöt 
huolehtivat toimintaedellytysten 
luomisesta tuotantolaitoksen päätehtävän 
suorittamiselle.  
 
Tuotantolaitoksen toimintaan liittyviä 
suuronnettomuuden vaaroja on selvitetty 
riskien arviointien avulla. Riskien 
arviointien perusteella Parkanon varasto 
on toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä 
todettujen suuronnettomuusvaarojen 
torjumiseksi. 
 
Suuronnettomuusvaaran torjumiseksi 
Parkanon varasto on laatinut kemikaalien 
teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 

annetun asetuksen mukaisen 
turvallisuusselvityksen, joka on toimitettu 
Pääesikunnan teknilliselle 
tarkastusosastolle. (valvova 
viranomainen). 
  
Parkanon varaston turvallisuusselvi-
tyksen ja vaarallisten kemikaalien luet-
telon julkiset osat ovat luettavissa 
Parkanon varaston 
hallintorakennuksessa 217 
Aitonevantie 137 39700 Parkano.    
Arkipäivisin virka-aikana klo 09.00 - 
15.00. 
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Käsiteltävien vaarallisten aineiden ominaisuuksia 

 

 
Räjähteet 

 
 

 

Aineen vaara-  
ominaisuudet 

 
 

 
Räjähdysvaara, josta voi aiheutua 

 Painevaikutuksesta sinkoutuneiden materiaalien ja 
kappaleiden leviäminen ympäristöön jopa kilometrien 
etäisyydelle 

 Sirpaleiden leviäminen ympäristöön useiden kilometrien 
etäisyydelle 

 Painevaikutukset ympäristöön jopa useiden kilometrien 
etäisyyksille (ikkunoiden rikkoutuminen) 

 Lämpövaikutukset muutamien satojen metrien etäisyyksille. 

 Myrkyllisten / haitallisten palokaasujen leviäminen 
tuuliolosuhteista riippuen jopa yli 4 km etäisyyksille 

 Maaperän tärinä. 
 

 

 

Terveys- ja  
ympäristö-
vaikutukset 

 
 

 

 Painevaikutuksesta sinkoutuneiden materiaalien ja 
kappaleiden iskeytymisestä aiheutuva uhka ihmisille ja 
rakenteille. 

 Sirpaleiden osumisesta aiheutuva vammautuminen ja palon 
syttyminen. 

 Rakenteiden rikkoutuminen painevaikutuksesta sekä ihmisiin 
kohdistuva paineen aiheuttama vammautuminen. 

 Lämmön aiheuttama tulipalo ja palovammat lähietäisyyksillä. 

 Myrkyllisten / haitallisten palokaasujen aiheuttamat vaarat. 

 Maastoon levinneet räjähtämättömät räjähteet. 

 Tärinän aiheuttama herkkien laitteiden ja rakenteiden 
rikkoutuminen. 

 

 

 

Vaaran 
tunnistaminen 

 
 

 
Tulipalojen ja räjähdysten aiheuttamat 

 Savut 

 Valoilmiöt 

 Maaperän tärinä 

 Paineaallot 

 Painevaikutuksesta sinkoutuneet materiaalit, kappaleet ja 
sirpaleet 

 Äänet 

 

Lisätietoja räjähteistä sekä niiden ominaisuuksista antaa: 

Virka-aikana klo 09 - 15:  

Parkanon varaston päällikkö: 0299572440 
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Varautuminen 
 
Räjähteisiin liittyvät vaarat ja 
turvallisuuden kannalta kriittiset kohteet 
on kartoitettu ja tunnistettu. Näiden 
riskitekijöiden vähentämiseksi ja 
poistamiseksi on tehty ja tehdään 
jatkuvasti työtä mahdollisimman hyvän 
turvallisuustason saavuttamiseksi. 
 
Parkanon varastolla noudatetaan seu-
raavia turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen 
parantamiseen liittyviä menettelytapoja ja 
periaatteita: 

 

 Toiminta on erillisen valvovan 
viranomaisen hyväksymää, 
luvanvaraista 

 Henkilöstö on perehdytetty 
tehtäväänsä ja työskentelyyn 
räjähteiden kanssa 

 Henkilöstölle on opetettu 
räjähteiden ominaisuudet sekä se, 
millä tavalla tällaisten aineiden ja 
tuotteiden kanssa tulee menetellä ja 
työskennellä 

 Tilat ja vaarallisten aineiden 
käsittelyyn käytettävät laitteistot 
täyttävät viranomaisten asettamat 
normit 

 Tilat on varustettu paloilmoitin - ja 
paloilmaisinjärjestelmillä 

 Tilojen ja laitteiden kunnossapito 
tehdään ennakolta suunnitellusti 

 

 Toimintaan kohdistuu 
valvontaviranomaisen ja 
pelastusviranomaisen suorittamia 
tarkastusta. 

 
Parkanon varaston alueella on jatkuva 
vartiointi. Alueelle pääsy ilman asianmu-
kaista lupaa on kielletty. Alueet on aidattu 
ja osoitettu kieltotauluin. Vartiosto valvoo 
aluetta ympäri vuorokauden, apunaan 
erilaiset tekniset valvontajärjestelmät. 
Vartioinnin avulla valvotaan alueella 
vallitsevaa yleistilaa. Vartioinnin 
tehtävänä on myös ehkäistä kaikenlainen 
luvaton toiminta. 
 
Turvallisuusselvityksessä esille tulleisiin 
suuronnettomuusvaaroihin on varauduttu 
laatimalla sisäinen pelastussuunnitelma. 
Pelastustoimintaa harjoitellaan sään-
nöllisesti oman nimetyn ja koulutetun 
pelastushenkilöstön kanssa. Sisäisen 
pelastussuunnitelman lähtökohtana on 
onnettomuustilanteissa tuhojen 
rajaaminen ja estäminen, ihmisten 
pelastaminen sekä muiden 
pelastusviranomaisten avustaminen. 
 
Parkanon varastolla on 
yhteistoimintasopimus Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen kanssa, minkä 
mukaisesti Parkanon varasto tukee 
pelastuslaitosta lähialueiden onnettomuus-
tapauksissa. Lisäksi säännöllisin väliajoin 
järjestetään yhteistoimintaharjoituksia 
pelastuslaitoksen ja muiden 
viranomaisien kanssa. 
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Toiminta suur- 
onnettomuustilanteessa 
 
Räjähteisiin liittyvässä 

onnettomuustilanteessa vaaran 

vaikutukset saattavat ulottua laajemmalle 

kuin Parkanon varaston käytössä ja 

hallinnassa oleva alue ulottuu. 

 
Oheisessa kuvassa on merkittynä alue, 
joka tullaan evakuoimaan poliisin johdolla 
mahdollisessa 
suuronnettomuustilanteessa.  
 
Viranomaiset harjoittelevat 
suuronnettomuustilanteen 
pelastustoimintaa säännöllisesti. 
Harjoituksesta tiedotetaan alueen 
asukkaita erikseen.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle 

Vaarassa olevien 
hälyttäminen 

 Poliisin, pelastusviranomaisen tai puolustusvoimien henkilöstön 
ilmoittaa lähialueelle joko puhelimella tai henkilökohtaisella 
käynnillä. 

Suojautuminen  Noudata viranomaisten antamia ohjeita  

 Sisätiloissa tulee siirtyä pois ikkunan ääreltä. Sulje kaihtimet/vedä 
rulla- ja/tai ikkunaverhot ikkunoiden eteen. Sulje ilmanvaihtolaitteet 

 Aukaise radio ja TV kuuntele ja seuraa vaaratiedotteita   

Muuta 

 Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu 

 Älä missään olosuhteissa pyri vaaralliselle alueelle 

 Tietoa suuronnettomuudesta voit saada mm. Televisiosta, radiosta, 
teksti TV:stä sekä internetistä 

Evakuointialue 
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Yhteystiedot 

2. Logistiikkarykmentin esikunta  

PL 1000 
20810 Turku 
Puolustusvoimien vaihde 0299 800 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mil.fi 

 

2. Logistiikkarykmentti 

Länsi-Suomen varasto-osasto 

Parkanon varasto 

Aitonevantie 137 
39700 Parkano 
Puolustusvoimien vaihde 0299 800 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mil.fi 

 
Parkanon Varaston päällikkö 
0299 572440 

 
Vartiosto 
0299 572840 
0299 572841 
 
Pirkanmaan pelastuslaitos 
03 565 612 
pirkanmaanpelastuslaitos@tampere.fi 
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