
SÄKERHETSINFORMATION till allmänheten

Målet med säkerhetsinformationen är att dela information och vägleda invånarna i närregionen 
att agera rätt och minimera skador vid en eventuell storolycka. Kemikalielagstiftningen i Finland 
förutsätter enligt förordning 685/2015 att företag som hanterar och lagrar farliga kemikalier infor- 
merar invånarna i närregionen om kemikalierelaterade risker för storolyckor.

Enligt lagstiftning hör Jeppo enheten till kategorin ’Verksamhetsprincipanläggning’  
(Toimintaperiaatelaitos).

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar regelbundet verksamheten vid Mirka Jeppo enheten. 
Tukes inspekterade verksamheten senast 26.11.2019 och följande inspektion utförs inom år 2022. 

På Mirka finns uppgjort dokument som noggrannare beskriver företagets verksamhet och beredskap  
för eventuella olyckor. 

Vid utformningen av denna information har följande mål tagits i beaktande:

• Olyckor begränsas och behärskas för att följderna av dem skall kunna minimeras 
samt för att skador på människor, miljö och egendom skall kunna begränsas.

• Nödvändiga åtgärder vidtas för att människorna och miljön skall kunna skyddas 
mot följderna av storolyckor. Den viktigaste delen i Mirkas säkerhetsarbete ligger i  
den förebyggande verksamheten, som är det centrala i Mirkas ledningssystem. 

• Förberedelser görs så att följden av en olycka skall kunna undanröjas och miljön 
rengöras.

Flytgas är den kemikalie som hanteras vid Mirka som kan orsaka en storolycka. En omedelbar fara 
föreligger inom uppskattningsvis 0-50 meter från flytgasläckaget. 

Biogas/Biometan som används i Mirkas stödprocesser, kan orsaka en brand eller en explosion.

Vid en större brand kan farlig gas av kemikalier som används i verksamheten uppstå.
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Namn och farosymbol Farliga egenskaper

Inverkan på hälsa och miljö  
samt karaktären hos en  
eventuell storolycka 

Flytgas (propan) Vid läckage utomhus bildar 
flytgasen ett moln, som 
är tyngre än luft och som 
söker sig till låglänta platser 
i terrängen. Vid kallt väder 
bildar flytgasen en synlig 
dimma som kan ha söt lukt 
eller vara luktlös.

Största faromomentet med 
flytgas är dess lättantändlighet. 
När gasmolnet antänds bildar 
det ett brinnande moln och 
ökar åttafalt i volym på någon 
sekund. Svåra brännskador är 
följden om man hamnar i ett 
brinnande moln av flytgas.

   Biometan Gas är lättare än luft och kan 
bilda brandfarliga/explosiva 
blandningar med luft.

Vid höga halter kan naturgas 
förorsaka sömnighet, möjligtvis 
huvudvärk, illamående eller 
svindel. Mycket höga gashalter 
kan tränga undan syret i luften 
med risk för kvävning som följd. 
Snabb avdunstning av komprimerad 
gas kan förorsaka köldskador.

Kemikalier allmänt Vid en större brand kan farliga 
eller giftiga gaser spridas i 
omgivningen.

Personer kan påverkas av 
hälsofara och olika symptom  
om man hamnar i rökgaser.

Vid behov av mera information kontakta Mirkas telefonväxel: +358 (0)20 760 2111.

Mirka Ab  
Pensalavägen 210  
66850 Jeppo

 
Driftsövervakare

Lagring och hantering av farliga kemikalier: Pekka Pynttäri eller Andreas Gunell.
Flyt- och Biogas: Kari Lund.
Flytgas: Mats Junell. 

Ifall en storolycka som inträffar kan orsaka fara utanför Mirkas område isolerar räddningsverket farozonen 
och instruerar vid behov invånarna på det närliggande området.

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen!

Gå inomhus.

Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och  

ventilationsanordningar.

Sätt på radion och vänta lugnt på instruktioner.

Undvik att använda telefonen (även numret 112) 

så att linjerna inte blockeras.

Stanna inomhus.

Avlägsna dig inte från området så att du inte utsätts 

för fara på vägen.
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