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TURVALLISUUSTIEDOTE MOVERE OY:N TURUN LOGISTIIKKAKESKUKSEN 

LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE 

Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun 

asetuksen mukaisesti Urusvuoressa sijaitsevan Turun Logistiikkakeskuksen lähiympäristön asukkaille. 

Movere Oy:n Turun Logistiikkakeskuksessa noudatetaan vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja 

varastointia ohjaavaa lainsäädäntöä.   

 

TOIMINTA VARASTON ALUEELLA 

Turun Logistiikkakeskus toimii kasvinsuojeluaineiden ja muiden tuotteiden maahantulovarastona. 

Varastointitoimintoihin kuuluvat tuotteiden vastaanotto, varastointi, keräily sekä lähetystoiminta 

kotimaan jakelussa. Varastoitavia tuotteita ei missään vaiheessa käsitellä irrallisina eikä niitä pureta 

pois myyntipakkauksista. 

 

VARASTOSSA KÄSITELTÄVÄT AINEET 

Logistiikkakeskuksella varastoitavat tuotteet ovat kemikaaliluokitukseltaan pääasiassa haitallisia ja 

ärsyttäviä sekä ympäristölle vaarallisia. Varastoitaviin tuotteisiin lukeutuu myös hapettavia, syttyviä ja 

terveydelle vaarallisia kemikaaleja. 

 

VAAROJEN LUONNE 

Suuronnettomuuden mahdollisuus Turun Logistiikkakeskuksessa on epätodennäköinen. Tulipalon 

mahdollisuus on kuitenkin olemassa ja kaikista varotoimenpiteistä huolimatta ympäristöön voi levitä 

myrkyllisiä kaasuja. Havaittuasi tulipalon tai muun hätätilanteen, soita 112. Kuultuasi yleisen 

vaaramerkin suojaudu sisätiloihin, avaa radio, odota ohjeita ja toimi niiden mukaisesti. 
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VAARASTA ILMOITTAMINEN 

Vaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaranmerkillä ja radiossa annettavalla viranomaisen hätätiedotteella 

ja tarvittaessa autoihin asennettujen kuulutusjärjestelmien kautta.  

 

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 över -signalen är en obruten jämn ljudsignal. Det är ett meddelande om att 

hotet eller faran är över. Gör så här när du hört den allmänna farosignalen:  

1. Sök dig inomhus. Stanna där.  

2. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.  

3. Koppla på 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. 

 

 

Lisätietoja turvallisuustiedotteesta antavat 

 

Movere Oy, logistiikkapäällikkö, 0204 717 072. 

 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos on laatinut Movere Oy:n Turun Logistiikkakeskuksesta ulkoisen 

pelastussuunnitelman. 

Pelastussuunnitelmasta saa lisätietoja pyydettäessä. Tietoja antaa suunnittelija Timo Saari puh. 

040 191 8763. 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 

Eerikinkatu 35 20100 Turku 

Puh 02 2633 111 

Hätänumero 112 

 


