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Korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastointi maatilalla
(asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 40 §)
Ilmoitus tehdään lannoitteista, joiden ammoniumnitraatista laskettu typen määrä on vähintään 28 %.
Ilmoitus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan
aloittamista.
1 TIEDOT VARASTOINTIPAIKASTA (MAATILA)
Varastoija /toiminnan harjoittaja
Käyntiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Yhteystiedot (henkilö, jolta saa tarvittaessa lisätietoja)
nimi
puhelin
sähköposti

2 TIEDOT VARASTOINNISTA
Varastoitavan korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen enimmäismäärä tilalla (tonneina)
Suunniteltu varastoinnin aloitusajankohta
Varastointikausi vuosittain pääsääntöisesti aikavälillä
‐
Tiedot varastoitavasta ammoniumnitraatista (ammoniumnitraattipitoisuus tai ammoniumnitraatista laskettu typen määrä) tai liitteek‐
si käyttöturvallisuustiedote

3 VARASTON SIJAINTI
•

Kartta tai piirustukset (liitetään ilmoitukseen, tarvittaessa täydennetään sanallisesti tässä), josta käyvät ilmi etäisyydet.
• ulkopuoliseen toimintaan, kuten rakennukset ja tiet tai muut kohteet, joissa voi olla ihmisiä tai eläimiä.
• tilan omiin rakennuksiin, rakenteisiin ja muihin kohteisiin

Selvitys rakennuksen ympäristöstä (10 m rakennuksesta)
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4 VARASTORAKENNUS
•

Rakennuksen pohjapiirustus tai vastaava, josta käy ilmi varastona käytettävä tila, sekä muut mahdollisesti tilat rakennuksessa ja
niiden käyttötarkoitus (liitetään ilmoitukseen).

•

Rakennuksen seinien, rungon, katon ja lattian materiaalit, tuuletusaukot (toteutustapa ja koko), rakennuksen paloluokitus (jos
tiedossa), varaston pinta‐ala.

•

Murtosuojaus: Miten huolehditaan siitä, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi varastoitavaan tuotteeseen?

5 VARASTOINTIJÄRJESTELYT
•

Muut samassa varastointitilassa säilytettävät aineet tai materiaalit (sallittuja ainoastaan lannoitteet tai reagoimattomat aineet).

•

Varastossa olevat sähkölaitteet ja niiden kotelointiluokka (vaatimus vähintään IP 54) tai muut laitteet. Vain varastoinnin kannalta
tarpeelliset sallittuja (tarve perusteltava).

•

Selvitys varaston lämmityksestä

6 SUUNNITELMAT
•
•

Tilan pelastussuunnitelma (liitetään ilmoitukseen)
Selvitys siitä, miten lattialle tai maahan valuneet lannoitteet kerätään talteen ja käsitellään.

•

Selvitys lannoitteen ja käytettyjen pakkausten hävittämisestä.

7 ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päiväys
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