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TURVALLISUUSTIEDOTE
Suuronnettomuuksien varalta
Laivan kaivoksen lähialueen asukkaille
Tiedotteen säädösperustana on laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005), valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
sekä EU:n Seveso III-direktiivi. Tiedote on laadittu yhteistyössä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa.

Tässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan
•
•
•
•
•

Millaisia vaarallisten aineiden vuoto- ja päästövaaroja
kaivosalueen läheisyydessä on
Miten kaivosyhtiö on varautunut näihin vaaroihin
Miten lähialueella liikkuvia varoitetaan vaarasta
Miten toimia suuronnettomuuden tapahduttua
Milloin ja mistä saat lisätietoja

Tiedote on luettavissa myös internetissä www.jokipelastus.fi/turvallisuustiedotteet

Otso Gold Oy, Laivan kaivos
Laivakankaantie 503
92230 MATTILANPERÄ
Tietoa turvallisuusselvityksestä ja
vaarallisista aineista:
Turvallisuuspäällikkö
Jari Savolainen,
puh. 040 661 4461
Otso Gold Oy Laivan kaivos hyödyntää
kultamalmia ja tuottaa kultaharkkoja.
Keskeiset vaaralliset aineet ovat
rikkidioksidi, nestekaasu (propaani),
natriumsyanidi, happi ja
räjähdysaineet.

Mahdolliset vaaratilanteet:
•

Merkittävimmän vaaran muodostaa
rikkidioksidivuoto, jonka seurauksena ilmaan voi
vapautua rikkidioksidia. Suuret
rikkidioksidipitoisuudet ovat hengenvaarallisia
hengitettyinä. Kaasupilvi saattaa aiheuttaa tuulen
alapuolella ärsytysoireita muutamien kilometrien
etäisyydellä.

•

Vakavan onnettomuuden voi aiheuttaa myös
nestekaasun varastosäiliön vuoto. Nestekaasuvuoto
ja sen syttyminen voi pahimmillaan aiheuttaa
räjähdysmäisen tulipalon. Välitön vaara-alue 300 m.

•

Vakavan onnettomuuden voi aiheuttaa myös
natriumsyanidi, joka tulipalossa vapauttaa
ärsyttäviä tai myrkyllisiä kaasuja. Välitön vaara-alue
300 m.

SUURONNETTOMUUDEN VAARAA AIHEUTTAVA KOHDE

Otso Gold Oy:n Laivan kaivos luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kohteeksi. Luokittelu perustuu
mm. lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ja valtioneuvoston
asetukseen vaarallisten kemikaalienkäsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Lainsäädäntö koskee
vaarallisia kemikaaleja valmistavia, käsitteleviä tai varastoivia kohteita, joissa kemikaalien määrä ja laatu
edellyttävät toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen laatimista. Kohteista käytetään yleisesti nimitystä
SEVESO-laitos.
Laivan kaivos on luokiteltu turvallisuusselvityksen vaativaksi SEVESO-laitokseksi ja toiminnanharjoittajalla on
velvollisuus jakaa tiedote alueille, joihin suuronnettomuudella voi olla vaikutuksia.
SEVESO-laitosten valvontaviranomaisena toimii Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes, www.tukes.fi).
Jokilaaksojen pelastuslaitos sekä työsuojelu- ja ympäristöviranomaiset valvovat kohteen palo-, henkilö-, kemikaalija ympäristöturvallisuutta sekä onnettomuus- ja vaaratilanteisiin varautumista. Tiedote jaetaan Laivan kaivoksen
lähiasukkaille (muun muassa Kopsan kylä, Romuperä, Mattilanperä, Mäntylänperä, Ketunperä). Tiedotetta on
saatavissa myös kaivoksen toimistorakennuksesta.

SUURONNETTOMUUS
SEVESO-laitoksessa tapahtuva onnettomuus on esimerkiksi tulipalo, räjähdys, vuoto tai muu onnettomuus, joka voi
aiheuttaa ihmisen terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää
vaaraa.
Suuronnettomuuden vaaralliset vaikutukset voivat kehittyä nopeasti. Kaivosalueen ulkopuolelle yltävä
suuronnettomuus on todennäköisimmin suuri kaasuvuoto, joka leviää lähialueelle näkyvänä tai hajusta
tunnistettavana kaasupilvenä. Mahdollisissa tulipaloissa syntyy haitallista savua ja nokea, jotka voivat levitä
lähiympäristöön.
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VAARATILANTEISIIN VARAUTUMINEN
Vaaratilanteisiin liittyvä ennalta ehkäisevä toiminta on keskeistä. Henkilöstön ammattitaito, prosessien tehokas
valvonta sekä jatkuva laitteiden kunnossapito ovat tärkeimpiä vaaratilanteisiin varautumisen keinoja. Henkilöstöä
koulutetaan turvallisuusasioissa jatkuvasti. Alueella työskentelevillä on oltava voimassaoleva työturvallisuuskortti.
Alueella liikkumista valvotaan kulkuportilla ja kameroilla, sekä rajoitetaan aidoilla ja varoituskylteillä. Kaivoksen
alueilla liikkuminen on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty (Vasannevan pasta-alue, pastalaitos, vesien
varastointialtaat, louhosalue, rikastamon alue). Luvaton liikkuminen kaikkialla kaivosalueella on kielletty.

ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN
Kaivosyhtiö on laatinut kaivosalueelle sisäisen pelastussuunnitelman. Sisäisessä pelastussuunnitelmassa on
varauduttu kemikaaleista aiheutuviin onnettomuuksiin ja kuvattu näissä tilanteissa tarvittavat toimet vahinkojen
minimoimiseksi. Vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin suuronnettomuusriskit on kartoitettu
turvallisuusselvityksessä ja riskinarvioinnissa.
Jokilaaksojen pelastuslaitos on laatinut kaivokselle ulkoisen pelastussuunnitelman yhteistyössä
toiminnanharjoittajan kanssa ja päivittää sitä määräajoin. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen
laatima suunnitelma erityistä vaaraa aiheuttavassa kohteessa tapahtuvien suuronnettomuuksien rajaamiseksi ja
niistä aiheutuvien seurausten hallitsemiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Ulkoinen pelastussuunnitelma on
pelastuslaitoksen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu
tuotantolaitoksen suuronnettomuusvaaraan ja pelastustoimintaan.
Kaivosalueella järjestetään säännöllisesti koulutusta ja pelastusharjoituksia yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

RISKIEN TUNNISTAMINEN
Kaivoksen toimintaa arvioidaan jatkuvasti turvallisuus-, ympäristö- ja terveysriskien ehkäisemiseksi. Prosessien ja
päivittäistoimien vaikutukset on tunnistettu ja turvajärjestelmiä testataan säännöllisesti. Vaarallisiin kemikaaleihin
liittyvät suuronnettomuuden vaarat on tunnistettu ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä on huolehdittu
yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

TUNNISTA KEMIKAALIT JA KAASUT

Syttyvä

Räjähtävä

Vakava
terveysvaara

Haitallinen /
ärsyttävä

Välittömästi
myrkyllinen

Syövyttävä

Ympäristölle
vaarallinen

Hapettava

Paineen
alainenkaasu

Vaarallisten aineiden pakkaukset merkitään CLP-asetuksen (EY 1272/2008) mukaisilla varoitusmerkinnöillä, jotka
kuvaavat tuotteeseen liittyvää vaaraa. Yllä CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit. Seuraavalla sivulla on
alueemme keskeisten kemikaalien nimet ja varoitusmerkit sekä tietoja kemikaalien tunnistamisesta ja vaarallisista
ominaisuuksista.
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KAIVOKSELLA KÄSITELTÄVIEN VAARALLISTEN KEMIKAALIEN OMINAISUUKSIA
AINE
Happi, nesteytetty

Nestekaasu

Rikkidioksidi

TUNNISTEET

VAIKUTUKSET

Happi on väritön, hajuton ja
hieman ilmaa raskaampi
kaasu. Nesteytettynä
vaaleansinistä ja erittäin
kylmää.

Happi ei pala, mutta voimakkaana hapettimena se
kiihdyttää muiden aineiden palamista.

Ilmaan päästessään
muodostaa ilmaa raskaampia
pilviä, jotka voivat kerääntyä
alaviin maastonkohtiin.
Kylmällä ilmalla ne
muodostavat näkyvää sumua,
joka voi olla hajutonta tai
tuoksua makealle.

Nestekaasu syttyy herkästi. Syttyessään vuodosta
muodostunut pilvi palaa humahtamalla. Välitön
vaara-alue noin 300 m.

Väritön, ilmaa raskaampi,
pistävänhajuinen myrkyllinen
kaasu. Ei pala eikä räjähdä.

Rikkidioksidi ärsyttää silmiä, hengitysteitä,
aiheuttaa yskää ja kyynelvuotoa. Suuret
pitoisuudet ovat hengenvaarallisia hengitettyinä.
Kaasupilvi saattaa aiheuttaa ärsytysoireita tuulen
alapuolella muutamien kilometrien etäisyydellä.
Happamoittaa maaperää ja vesistöjä.

Räjähdysaineet

Vaalea, tahmea emulsio tai
kiinteä, muovikuoreen pakattu
harmaa massa.

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun
sytytyslähteen vaikutuksesta. Terveydelle
haitallista hengitettynä.
Räjähdysaineiden tulipalossa välitön vaara-alue
noin 300 m.

Syanidi

Syanidi on erittäin myrkyllistä.
Ei pala, mutta kehittää syttyvää
kaasua veden tai kosteuden
kanssa. Palossa vapautuu
ärsyttäviä tai myrkyllisiä
kaasuja.

Syanidi aiheuttaa hengitettynä, joutuessaan iholle
ja nieltynä vakavien ja pysyvien vaurioiden vaaran.
Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa
terveydelle. Syaanivety voi aiheuttaa
kaikenasteisia myrkytyksiä.
Ympäristölle vaarallista vesieliömyrkyllisyyden ja
huonon hajoavuuden vuoksi. Välitön vaara-alue
noin 300 m.
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Varoitusraja

Eristysraja

Vaarallisten aineiden onnettomuuteen liittyvät vaara-alueet määritetään aina onnettomuuskohtaisesti. Etäisyyksiin vaikuttaa mm. vuotavan
kemikaalin ominaisuudet, kemikaalin määrä, vuodon määrä, haitallisen savun ja noen määrä ja sääolosuhteet. Karttakuvan mukaiset eristysja varoitusrajat ovat mahdollisia erityisen vakavassa onnettomuustilanteessa.

TOIMINTAOHJEET SUURONNETTOMUUDEN VARALLE
Kaivosalueen ulkopuolella vaaraa aiheuttavat onnettomuudet ovat lähinnä kaasuvuotoja, jotka leviävät
lähialueelle näkyvinä tai hajusta tunnistettavina kaasupilvinä. Mahdollisissa tulipaloissa syntyy haitallista savua
ja nokea, jotka voivat levitä lähiympäristöön.
YLEINEN VAARAMERKKI
Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen
vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki, jota
toistetaan tarvittaessa useaan kertaan.
VAARA OHI -MERKKI
Yhtämittainen tasainen äänimerkki jonka kesto on YKSI MINUUTTI.
Jokaisen alueella oleskelevan tulee noudattaa viranomaisen ohjeita ja määräyksiä onnettomuustilanteessa.
Jos olet sisällä

Jos olet ulkona

1. Sulje ovet, ikkunat ja pysäytä
ilmastointi.

1. Siirry sisälle. Jos et pääse sisälle,
tarkista tuulen suunta ja poistu
kaasun alta sivutuuleen.

2. Avaa radio tai tv ja toimi
annettujen ohjeiden mukaan.
3. Käytä puhelinta vain mikäli itse
olet välittömässä avun tarpeessa.
4. Jos tunnet kaasun hajua, hengitä
kostean vaatteen läpi.
5. Pyri rakennuksen
mikäli mahdollista.

2. Pyri
korkeampaan
maastokohtaan. Ylempänä on
turvallisempaa.
3. Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku
rauhallisesti. Suojaudu hengittämällä
kostean vaatteen läpi.
Muista hätänumero!

yläkerroksiin

Älä poistu alueelta ilman viranomaisten lupaa.
Noudata ohjeita ja odota kunnes vaara on ohi.

DEN ALLMÄNNA FAROSIGNALEN
Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen.
Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal eller en varning som
myndigheterna ger med högtalare. Faran over –signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett
meddelande o matt hotet eller faran är over.
Gör så här när du hört den allmänna farosignalen:
1. Lämnar det lokala området den gruvan. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
3. Koppla pä radion och vänta lugnt på anvisningar.
4. Undvik att använda telefon så att linjerna inte blockeras.
5. Avlägsna dig inte från området utan uppmaning av myndigheterna, annars kan du på vägen bli
utsatt för fara.
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