
Riihimäen kaupungin asukkaille 
annettava Turvallisuustiedote.
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Onnettomuuksiin varautuminen 

Tuotantolaitos on varautunut vaara- ja onnettomuustilanteisiin, 
koska niiden mahdollisuutta ei toimialan luonteen vuoksi voida 
täysin sulkea pois. Onnettomuusmahdollisuuksien varalle laadittuja 
suunnitelmia harjoitellaan ja koulutetaan säännöllisesti yhteistyössä eri 
viranomaisten kanssa. Myös pelastustoimi harjoittelee säännöllisesti 
yhdessä tuotantolaitoksen kanssa.

Mahdollisessa onnettomuustilanteessa pelastustoimi hälytetään joko 
automaattisella hälytysjärjestelmällä tai henkilökunnan toimesta.

Pelastustoimi varautuu alueellaan mahdollisesti sattuvaan 
suuronnettomuuteen ulkoisella pelastussuunnitelmalla.  

Suunnitelmassa ovat huomioituna mm. onnettomuuden vaaran 
leviämisen estäminen ja torjuminen mahdollisimman pienin vahingoin 
sekä vaara-alueen väestön varoittaminen ja turvaaminen. 

Ympäristön asukkaiden tulee noudattaa kaikkia pelastustoimen antamia 
käskyjä ja ohjeita mahdollisen onnettomuuden tapahtuessa. 

Tehdasalue on aidattu, ja liikkumista alueilla valvotaan sekä 
vartioinnilla että kameravalvonnalla. Ajoneuvo- ja henkilöliikenne 
tehdasalueelle tapahtuu valvottujen kulkuporttien kautta.

Korkea ammattitaito ja ajanmukainen tekniikka 

Suuronnettomuuden ennaltaehkäisyssä keskeisessä asemassa ovat 
yrityksen henkilökunnan vastuuntunto ja korkea ammattitaito. 
Henkilökunta koulutetaan tuntemaan tuotantoprosessit ja laitteistot 
yksityiskohtaisten ja kattavien työ- ja toimintaohjeiden avulla. 

Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto- ja 
kunnossapito on tehokasta. Yritys varmistaa teknisin toimenpitein, 
että toiminnasta ei aiheudu vaaraa ihmisille tai ympäröivälle 
luonnolle

 

Säilytä Näkyvällä Paikalla.

Innovatiiviset toimintatavat ovat tehneet AGAsta edelläkävijän kaikkialla maailmassa. Tekniikan suunnannäyttäjänä 
tehtävämme on parantaa tasoa jatkuvasti. Kehitämme jatkuvasti uusia korkealaatuisia tuotteita ja innovatiivisia  
prosesseja yhdessä asiakkaittemme kanssa. 

AGA antaa enemmän. Luomme lisäarvoa, selkeästi havaittavia kilpailuetuja ja parempaa kannattavuutta. Kaikki  
menetelmämme räätälöidään asiakkaiden vaatimusten mukaan. Tarjoamme sekä vakio- että asiakaskohtaisia 
ratkaisuja. Ne on tarkoitettu kaikenkokoisille ja kaikilla aloilla toimiville yrityksille.

AGA – ideas become solutions.

Innovaatioilla etumatkaa.

 → TurvallisuustiedoteOnnettomuuksiin varautuminen. 



Tuotantolaitoksella käsiteltävien vaarallisten kemikaalien ominaisuuksia  
Happi Asetyleeni Ammoniakki Vety Nestekaasu (Propaani)

 

Aineen  
vaaraominaisuudet

Väritön, hajuton ja 
mauton kaasu, joka 
ylläpitää ja kiihdyttää 
palamista. Myrkytön, 
elämälle tarpeellinen. 
Nesteenä erittäin 
kylmää.

Herkästi syttyvä, 
valkosipulille 
tuoksuva kaasu.

Väritön, pistävän 
hajuinen, myrkyllinen 
kaasu. 
Palavaa, mutta ei 
helposti syttyvää.

Herkästi syttyvä, 
väritön, hajuton 
ja mauton 
kaasu. Palaa 
näkymättömällä 
liekillä.

Väritön, voimakkaasti 
hajustettu ja ilmaa 
raskaampi nesteytetty 
kaasu. Erittäin helposti 
syttyvä.

Terveys- ja 
ympäristövaikutukset

Pitkäaikainen 
altistuminen voi 
aiheuttaa oireilua. 
Happipitoisuuden 
nousu lisää 
palamisnopeutta.

Lievästi 
huumaava 10%:n 
pitoisuutena 
ilmassa.

Ärsyttää silmiä 
ja hengitysteitä, 
aiheuttaa yskää ja 
kyynelvuotoa. Suuret 
pitoisuudet saattavat 
olla hengenvaarallisia. 
Erittäin myrkyllistä 
vesieliöille.

Suurina 
pitoisuuksina 
tukahduttava.

Suuret kaasupitoisuudet 
ovat huumaavia. Erittäin 
lievästi myrkyllinen 
hengitettynä.

Vaaran tunnistaminen Kaasun vapautuessa 
muodostuu höyrypilvi. 
Sekoittuessaan 
palaviin aineisiin 
aiheuttaa 
räjähdysvaaran.

Leviämään 
päässyt 
kaasupilvi voi 
syttyä herkästi.

Kaasupilvi 
saattaa aiheuttaa 
ärsytysoireita 
muutamien kilometrien 
etäisyydellä 
päästölähteestä.
Hajukynnys 
ylittyy jo pienessä 
pitoisuudessa.

Ilmaa kevyempi. 
Muodostaa ilman 
kanssa räjähtäviä 
seoksia.

Leviämään päässyt 
voimakkaan hajuinen 
kaasupilvi kulkeutuu 
tuulen mukana. Ilmaa 
raskaampana kaasupilvi 
hakeutuu alaviin 
paikkoihin, kellareihin tai 
syvänteisiin. 

       

Oy AGA Ab:n tuotantolaitoksen sijoittuminen 
Riihimäen kaupungin alueelle. 

Tuotantolaitoksen toiminta. Toimintaohjeet vaaratilanteessa.

Oy AGA Ab:n Riihimäen tuotantolaitoksella käsitellään ja varastoidaan 
kaasuja ja kaasupulloja. Tuotantolaitoksen päätoimintana on 
ilmakaasujen (happi, typpi ja argon), hiilidioksidin ja näiden seosten 
sekä vedyn ja vetyseosten täyttäminen kaasupulloihin. 

Lisäksi tuotantolaitoksen kautta välitetään asiakkaille kaasupulloissa 
tai kaasuastioissa mm. nestekaasua, ammoniakkia sekä muissa 
täyttölaitoksissa tuotettuja erikoiskaasuja. 

Tuotantolaitoksella valmistetaan asetyleeniä ja hiilidioksidista 
puristettua kuivajäätä.

Kaasuvaara
 
Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki. Toimi silloin yllä olevien 
ohjeiden mukaisesti ja lisäksi:

Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua
 →  Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
 →  Pysyttele yläkerroksissa kunnes vaara on ohi
 →  Kuuntele radiota 

Jos olet ulkona, etkä pääse sisälle
 → Kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 → Pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle
 → Paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi 

 
Lisätietoa onnettomuustilanteesta
saat radiokanavien ja teksti –tv:n kautta. Viranomainen voi tiedottaa 
myös paikallisesti kuulutusjärjestelmiensä kautta

Laitosten ulkopuolelle vaaraa aiheuttavat onnettomuudet ovat 
lähinnä kaasuvuotoja, jotka leviävät lähialueelle näkyvinä tai 
hajusta tunnistettavina kaasupilvinä. Teollisuuslaitoksilla syttyvissä 
tulipaloissa muodostuu haitallista savua ja nokea, jotka voivat levitä 
lähiympäristöön.

 Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva 
äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. 

 Merkin kuullessasi toimi näin:

 →  Siirry sisälle. Pysy sisällä. 

 →  Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointilaitteet. 

 →  Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita. 

 →  Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. 

 →  Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi 
vaaraan matkalla. 

 →  Vaara ohi –merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on 
ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi

Toimintaan liittyvien riskien tunnistaminen

Tuotantolaitoksen toiminta on luvanvaraísta. Yritys on tehnyt 
yksityiskohtaisen turvallisuusselvityksen ja riskienarvioinnit 
suuronnettomuusvaaran tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. 
Turvallisuusselvitys on toimitettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 
(TUKES) ja se on nähtävillä Riihimäen tuotantolaitoksella virka-aikana.

Yrityksen toimintaa tarkkaillaan ja arvioidaan jatkuvasti turvallisuuteen, 
terveyteen ja ympäristöön liittyvien riskien tunnistamiseksi.

Yrityksessä noudatetaan vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja 
varastointia koskevaa lainsäädäntöä.

Tutustu huolellisesti ohjeeseen. Vaaratilanteessa ei ole aikaa harjoitella.

HUOM!  


