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EHDOTUKSET VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VALVONNASTA SEKÄ VAARALLISTEN KEMIKAALIEN TEOLLISEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN TURVALLISUUSVAATIMUKSISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA
1 Asetusehdotusten tarkoitus
Asetusehdotuksilla esitetään annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, jolla kumottaisiin nykyinen samanniminen valtioneuvoston asetus (855/2012). Asetuksen rakenne ja monelta osin
myös säännökset pysyvät entisellään. On kuitenkin katsottu tarkoituksenmukaiseksi
antaa kokonaan uusi valtioneuvoston asetus, koska nykyisen asetuksen useaa pykälää
esitetään muutettavaksi ja merkittäviä muutoksia esitetään myös nykyisen asetuksen
liitteisiin. Lisäksi esitetään muutettavaksi nykyistä vaarallisten kemikaalien teollisen
käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annettua valtioneuvoston asetusta
(856/2012). Valtioneuvoston asetuksiin esitettävät muutokset johtuvat pääosin vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston
direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/18/EU (jäljempänä Seveso III–
direktiivi) täytäntöönpanosta.
Lisäksi esitykseen uudeksi valtioneuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta on sisällytetty muutosehdotuksia säännöksiin palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytyksestä myymälärakennuksessa. Nämä
muutosehdotukset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asettaman, myymälärakennuksessa tapahtuvaa palavien nesteiden säilytystä ja varastointia selvittäneen työryhmän esityksiin (TEM/544/00.04.01/2014). Työryhmä luovutti raporttinsa
17.12.2014.
Seveso III-direktiivin täytäntöönpano on edellyttänyt muutoksia myös lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) (jäljempänä
kemikaaliturvallisuuslaki). Nämä muutosehdotukset sisältyivät eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen (HE 275/2014 vp) laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta. Laki (358/2015)
annettiin 10.4.2015 ja se tulee voimaan 1.6.2015.
2 Asetusehdotuksen sisältö
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin
valvonnasta
1 luku. Yleisiä säännöksiä
Asetuksen soveltamisalaa koskevaa pykälää (1 §) ehdotetaan tarkennettavaksi siten,
että se vastaisi paremmin asetusehdotuksen sisältöä. Lisäksi asetusehdotuksen 2 §:n 2
momentin loppuosaa, jossa käsitellään emulsioräjähdysaineen raaka-aineen varastoinnin valvontaa, ehdotetaan tarkennettavaksi. Emulsioräjähdysaineen raaka-aineen
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varastointiin emulsioräjähteiden valmistuslaitteiston yhteydessä räjäytystyömaalla
sovellettaisiin räjähteiden siirrettävän valmistuslaitteiston valvontamenettelyjä ammoniumnitraattiemulsion kokonaismäärän ollessa maan päällä enintään 5 tonnia tai
maan alla (esim. kaivoksessa) enintään 20 tonnia. Jos ammoniumnitraattiemulsion
kokonaismäärä on näitä määriä suurempi, varastointiin sovellettaisiin tämän asetuksen valvontamenettelyjä.
Ehdotetaan muutettavaksi 3 §:ssä nestekaasulaitoksen määritelmää siten, että nestekaasulaitoksella tarkoitetaan tuotantolaitosta, jossa käsitellään tai varastoidaan nestekaasun lisäksi muita vaarallisia kemikaaleja enintään 20 % laajamittaisen teollisen
käsittelyn tai varastoinnin rajasta. Nykyisessä asetuksessa vastaava raja muille vaarallisille kemikaaleille on kemikaaliturvallisuuslain 24 §:n mukainen ns. ilmoitusraja.
Muutosehdotus merkitsisi nestekaasulaitosten määrän kasvamista. Näiden laitosten
käyttöönottotarkastuksen ja määräaikaistarkastuksen voi tehdä hyväksytty tarkastuslaitos 28 ja 30 §:n mukaisesti. Näiltä laitoksilta edellytetään kuitenkin 8 §:n mukaista
lupaa ja ne kuuluvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontaan. Pykälään
ehdotetaan myös lisättäväksi terveydelle vaarallisen kemikaalin, ympäristölle vaarallisen kemikaalin ja fysikaalista vaaraa aiheuttavan (palo- ja räjähdysvaarallinen) kemikaalin määritelmät.
2 luku. Kemikaalien laajamittainen ja vähäinen teollinen käsittely ja varastointi
sekä niihin liittyvät velvollisuudet
Tämän luvun säännösten perusteella vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja
varastointi määritellään laajamittaiseksi ja vähäiseksi sekä määritellään toiminnalle
aiheutuvia velvoitteita (ilmoitus, lupa, toimintaperiaateasiakirja, turvallisuusselvitys).
Aikaisemmin vaaralliset kemikaalit jaettiin näissä säännöksissä terveydelle, ympäristölle sekä palo- ja räjähdysvaarallisiin kemikaaleihin. CLP-asetuksen uuden kemikaaliluokituksen ja uuden kemikaalilain (599/2013) vuoksi vaarallisten kemikaalien
luokituksessa ehdotetaan tässä asetuksessa käytettäväksi seuraavia käsitteitä: terveydelle vaarallinen kemikaali, ympäristölle vaarallinen kemikaali ja fysikaalista vaaraa
aiheuttava (palo- ja räjähdysvaarallinen) kemikaali. Tämän jaottelun voidaan katsoa
vastaavan Seveso III-direktiivissä esitettyä jaottelua. Tarkemmin vaarallisten kemikaalien jaottelua käsitellään asetuksen liitteessä I.
3 luku. Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi
Asetuksen 8 §:ssä ehdotetaan muutettavaksi lupahakemusten toimittamista koskevaa
säännöstä. Lupahakemus edellytetään toimitettavaksi Tukesille kirjallisesti. Tukesin
pyynnöstä olisi kuitenkin toimitettava lisäkappaleita, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen tai lausuntojen pyytämisen vuoksi. Tämä koskisi erityisesti sellaisia tapauksia, joissa hakemuksen liiteaineistoon sisältyy suuria karttoja, kaavioita tai piirustuksia. Hakemus voidaan toimittaa joko paperimuodossa tai sähköisesti.
Turvallisuusselvitystä koskevaan 14 §:ään, turvallisuusselvityksen tarkistamista koskevaan 16 §:ään ja sisäistä pelastussuunnitelmaa koskevaan 17 §:ään ehdotetaan Seveso III-direktiiviin perustuvia tarkennuksia.
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Asetuksen 20 §:n mukaan ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnasta säädetään pelastuslaissa (379/2011). Tämän pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että
toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kemikaaliturvallisuuslain perusteella laadittu
turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle ja aluehallintoviranomaiselle ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista varten.
Toiminnanharjoittajan tiedottamisvelvollisuutta koskevaa säännöstä (21 §) on tarkennettu vastaamaan Seveso III-direktiivin vaatimuksia ja kemikaaliturvallisuuslakiin tehtyjä muutoksia.
Suuronnettomuuden leviämistä koskevaan 23 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2
momentti Seveso III-direktiivin mukaisesti. Sen mukaan, jos valvontaviranomaisella
on sellaisia tietoja, joita toiminnanharjoittajalla ei ole ja jotka ovat tarpeen suuronnettomuuden leviämisen estämiseksi, valvontaviranomaisen tulee antaa ne asianomaisen
toisen toiminnanharjoittajan käyttöön.
Tarkastustoimintaa koskevia säännöksiä (27–32 §) on tarkennettu vastaamaan Seveso III-direktiivin vaatimuksia. Tarkastustoiminnan periaatteet ovat pysyneet entisellään. Asetuksen 27 §:ssä säädetään tarkastussuunnitelmasta, joka on uusi Seveso IIIdirektiivistä aiheutuva velvoite. Tukes laatii tarkastussuunnitelman ja 27 §:ssä säädetään tarkastussuunnitelman sisällöstä. Lisäksi asetuksen 29 §:ssä säädettäisiin Seveso
III-direktiivin mukaisesti, että uusi tarkastus on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua, jos tarkastuksessa havaitaan vakava laiminlyönti tai vaaratilanne. Tarkastus olisi tehtävä myös, kun on tarpeen tutkia vakavia valituksia, vakavia onnettomuuksia ja läheltä piti -tilanteita, vaaratilanteita ja vaatimusten laiminlyöntejä. Näissä tapauksissa tarkastus voitaisiin korvata tuotantolaitokseen tehtävän tarkastuksen
sijasta toiminnanharjoittajan toimittamien raporttien, selvitysten tai seurantatietojen
tarkastuksella. Asetusehdotuksen 32 §:ssä on lisäksi tarkennettu, että Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston sekä tarkastuslaitoksen on laadittava kunkin tarkastuksen jälkeen
kahden kuukauden kuluessa tarkastuskertomus. Seveso III-direktiivissä vastaava
määräaika tarkastuskertomukselle on neljä kuukautta, mutta tätä määräaikaa pidetään
kansallisesti liian pitkänä.
4 luku. Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi
Asetusehdotuksen 33 §:ää ehdotetaan tarkennettavaksi ilmoituksessa selvitettävien
vaarallisten kemikaalien uuden jaottelun osalta.
Lisäksi asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 40 §, jossa säädetään valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista. Tämän mukaan pelastusviranomaisen tulisi tarkastaa 33 §:ssä tarkoitettu vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittava tuotantolaitos valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnasta ja valvontasuunnitelmasta on
myös säädetty kemikaaliturvallisuuslaissa.
Asetusehdotuksen 39 §:ssä säädettäisiin nykyisin voimassa asetuksen mukaisesti öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta. Pienistä alle ilmoitusrajan (varastoitava öljymäärä alle 10 tonnia) olevista öljylämmityslaitteistoista olisi ilmoitettava pelastusviranomaiselle, jonka tulisi tarkastaa laitteisto kolmen kuukauden kuluessa käyttöön-
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otosta. Tämä koskee lähinnä omakotitalojen tai pienten rivitalojen öljylämmityslaitteistoja ja kuuluu osana vaarallisten kemikaalien vähäiseen varastointiin.
5 luku. Toiminnan muutokset
Muutosilmoituksia koskevaa 42 §:ää ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että muutosilmoitus olisi tehtävä Tukesille kohtuullisessa ajassa ennen muutoksen toteuttamista.
Lisäksi esitetään pykälässä tarkennettavaksi muutoksesta aiheutuvan laajuuden muuttumisen edellyttämästä ilmoituksesta ja sen sisällöstä.
6 luku. Vaarallisten kemikaalien säilytys
Asetusehdotuksen säilytystä koskeviin säännöksiin on tehty muutosehdotuksia koskien säännöksiä palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytyksestä myymälärakennuksessa. Nämä muutosehdotukset perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asettaman, myymälärakennuksessa tapahtuvaa palavien nesteiden säilytystä ja varastointia selvittäneen työryhmän esityksiin.
Myymälähuoneena käytettävässä paloteknisessä osastossa tai usean myymälähuoneen muodostamassa, samaan palotekniseen osastoon kuuluvassa kauppakeskuksessa
tai vastaavassa myymäläkeskittymässä palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen
enimmäismäärä riippuisi kohteen suojaustasosta ja vaarallisten kemikaalien vaaraluokituksesta. Palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrät olisi pidettävä myymälätiloissa mahdollisimman pieninä. Nykyisissä säännöksissä oleva 1000 litran määräraja ehdotetaan poistettavaksi.
Jos toiminta vaarallisten kemikaalien määrien ja vaaraluokituksen perusteella määräytyisi 5 §:ssä tarkoitetuksi vähäiseksi varastoinniksi, olisi siitä tehtävä 33 §:n mukainen ilmoitus. Myymälähuoneistossa toimivan toiminnanharjoittajan olisi toimittava yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa ilmoitusta tehdessään. Varastoitavien
kemikaalien enimmäismäärät vahvistettaisiin tapauskohtaisesti 36 §:n mukaisessa
päätöksessä.
Kategorian 1 syttyviä nesteitä saisi säilyttää enintään 10 litran suuruisissa astioissa
(nykyisessä asetuksessa vastaava rajaus on enintään 5 litran suuruisissa astioissa) ja
muita palavia nesteitä enintään 25 litran suuruisissa astioissa.
7 luku. Erinäisiä säännöksiä
Asetusehdotuksen 51 §:n 2 momenttia ehdotetaan tarkennettavaksi vastaamaan Seveso III-direktiiviä siten, että toimintaperiaateasiakirjan tekemiselle olisi aikaa asianomaisissa tapauksissa yksi vuosi nykyisen kolmen kuukauden sijasta.
Asetusehdotuksen 53 §:ää ehdotetaan tarkennettavaksi toiminnanharjoittajan Tukesille tekemän, onnettomuutta koskevan selvityksen osalta.
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8 luku. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1.6.2015 Seveso III-direktiivin täytäntöönpanoaikataulun mukaisesti.
Asetusehdotukseen esitetään myös toimintaperiaatteita ja turvallisuusselvitystä sekä
siihen liittyvää tiedottamisvelvollisuutta koskevia siirtymäsäännöksiä (56–57 §) Seveso III-direktiivin mukaisesti.
On huomattava, että asetusehdotus ei sisällä yleistä siirtymäsäännöstä kemikaaliturvallisuuslain 31 §:n ja asetusehdotuksen 21 §:n toiminnanharjoittajan muuttuneista
tiedottamisvelvollisuuksista, koska Seveso III-direktiivissä ei ole säädetty tältä osin.
Näin ollen edellä mainittu tiedottamisvelvollisuus tulee voimaan 1.6.2015.
Liite I
Asetusehdotuksen liitteen I mukaan määräytyvät vaarallisten kemikaalien teollisen
käsittelyn ja varastoinnin luvan- ja ilmoituksenvaraisuus sekä suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevat velvoitteet. Liite I perustuu suurelta osin Seveso III-direktiivin
vastaavaan liitteeseen.
Seveso III-direktiivin liite I on muuttunut merkittävästi, koska siinä siirryttiin CLPasetuksen mukaiseen luokitteluun. Seveso III-direktiivin valmistelussa liitteen I osalta yhtenä lähtökohtana oli, että Seveso III-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotantolaitokset ja niiden lukumäärä pysyvät suurin piirtein samoina. Muun muassa tästä syystä liitteen I osaan 2 nimettyjen kemikaalien taulukkoon on lisätty tässä yhteydessä uusia kemikaaleja.
Vastaavaa periaatetta on pyritty noudattamaan myös tämän asetuksen liitteen I valmistelussa siten, että uusi liite vastaisi nykyisin voimassa olevaa liitettä ja kansalliset
ilmoitus- ja luparajat pidettäisiin nykyisen liitteen mukaisena. Tällä perusteella asetusehdotuksen liitteen I osan 1 loppuun myös on lisätty ne kemikaaliryhmät, jotka
otettaisiin kansallisesti huomioon ilmoituksen- ja luvanvaraisuutta määritettäessä.
Vastaavasti liitteen I osaan 2 lisättyjen nimettyjen kemikaalien osalta kansalliset ilmoitus- ja luparajat on pidetty vastaavina kuin ne ovat määräytyneet nykyisen asetuksen mukaan.
Liitteet II-VI
Liitteisiin II-VI esitetään tehtäväksi Seveso III-direktiivin mukaiset muutokset.
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Asetuksen muutosehdotukseen on tehty ne muutokset, jotka aiheutuvat siirtymisestä
CLP-asetuksen mukaiseen luokitteluun ja sen ottamiseen Seveso III-direktiivin liit-
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teeseen I. Näin ollen kemikaaliryhmien nimiä on korvattu uusilla CLP-asetuksen,
Seveso III-direktiivin ja aikaisemmin käsitellyn ns. valvonta-asetuksen mukaisilla
käsitteillä.
Asetusehdotuksessa käytetään käsitteitä palava neste, syttyvä neste ja palava kaasu.
Niiden määritelmät on lisätty asetukseen. Asetukseen ehdotetaan myös lisättäväksi
terveydelle vaarallisen kemikaalin, ympäristölle vaarallisen kemikaalin ja fysikaalista vaaraa aiheuttavan (palo- ja räjähdysvaarallinen) kemikaalin määritelmät.
Asetuksen 95 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin
nykyisin voimassa oleva rajoitus, että maanalaisessa tilassa saisi varastoida emulsioräjähdysaineen raaka-ainetta (matriisia) enintään kymmenen tonnia. Tämä rajoitus
on katsottu tarpeettomaksi, koska maanalaisessa tilassa (esim. kaivoksessa) ei ole rajoitettu myöskään varastoitavan räjähteen määrää.
3 Asetusehdotusten hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset
Asetusehdotuksilla ei ole merkittäviä hallinnollisia ja taloudellisia vaikutuksia toiminnanharjoittajien ja viranomaisten toimintaan nykytilanteeseen verrattuna. Seveso
III-direktiivin toimeenpanon vaikutuksia on arvioitu kemikaaliturvallisuuslain muutosta koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 275/2014 vp).
Nestekaasulaitoksen määritelmän muutos vaikuttaa siten, että Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tarkastukset näiden laitosten osalta vähenevät ja ne korvautuvat hyväksytyn tarkastuslaitoksen tarkastuksilla. Tarkastuslaitosten tarkastukset voidaan tehdä
painelaitetarkastusten yhteydessä, joten muutoksen voidaan arvioida vähentävän
toiminnanharjoittajien kustannuksia. Tämän muutoksen on arvioitu Tukesin osalta
vähentävän työmäärää 30–50 htp vuodessa.
Asetuksen 49 §:ään ehdotettujen muutosten säännöksiin palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytyksestä myymälärakennuksessa uskotaan selventävän ja yhtenäistävän vaatimustasoa ja valvontakäytäntöjä eri puolilla Suomea. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laatinut palavien nesteiden säilytystä koskevan oppaan, joka
edesauttaa vaatimustason ja valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä. Näillä toimenpiteillä uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia kaupan toimintaedellytyksiin ja myös
palavien nesteiden säilytyksen turvallisuuteen.
Ns. valvonta-asetuksen liitteessä I ammoniakkia koskevan ilmoitusrajan muutos 0,5
tonnista 0,1 tonniin merkitsee ns. ilmoitusvelvollisten laitosten määrän kasvamista.
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi jäähallit. Muutosta pidetään kuitenkin turvallisuuslähtökohtien perusteella tarpeellisena. Tämän alan toiminnanharjoittajille tästä
muutoksesta aiheutuu jonkin verran lisäkustannuksia. Pelastusviranomaiselle aiheutuva lisätyö korvautuu asetuksen 19 §:n muutoksesta johtuvalla työmäärän vähennyksellä. Tätä asiaa on käsitelty tarkemmin kohdassa 4.
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4 Asetusehdotusten valmistelu
Asetusehdotukset on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja sisäministeriön kanssa. Asetusehdotuksia on käsitelty
myös turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessijaostossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 30.1.2015 asetusehdotukset lausunnolle asetusten
soveltamisalaan liittyville ministeriöille, virastoille, valvontaviranomaisille, elinkeinoelämän ja muille asiaan liittyville järjestöille. Saadut lausunnot on pyritty ottamaan
huomioon mahdollisimman hyvin.
Oikeusministeriön lausunnossa on kiinnitetty huomiota asetusehdotuksen usean
säännöksen osalta siihen, onko säännöksille asianmukaiset valtuudet laissa. Lausunto
on pyritty ottamaan huomioon siten, että asetusehdotuksen säännöksiä on osittain
muutettu vastaamaan paremmin laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. Lisäksi perustelumuistioon on lisätty selvennyksiä, minkä laissa olevan valtuuden perusteella asianomainen säännös on tarkoitus antaa. Osa oikeusministeriön esille ottamista asioista
koski sellaisia säännöksiä, jotka ovat samansisältöisenä nykyisin voimassa olevassa
valtioneuvoston asetuksessa (855/2012) eikä niitä ole ollut tarkoitus tämän uudistuksen yhteydessä muuttaa. Myöskään kemikaaliturvallisuuslain säännöksiä ei ole tältä
osin muutettu. Valmistelun yhteydessä on todettu, että kemikaaliturvallisuuslakia on
muutettu useaan kertaan lain 10 vuoden voimassaoloajan aikana. Kemikaaliturvallisuuslain osalta on tarpeen tehdä lähivuosina kokonaisuudistus, jossa tarkennetaan
muun muassa asetuksenantovaltuuksia koskevia säännöksiä.
Useassa lausunnossa on käsitelty myös asetusehdotuksessa olevia, eri viranomaisten
välisiä lausuntopyyntömenettelyjä sekä päätösten ja tarkastuskertomusten tiedoksiantomenettelyjä. Nykyisessä vastaavassa asetuksessa on ja sitä edeltävissä asetuksissa
on ollut runsaasti säännöksiä, joissa säädetään viranomaisten välisistä lausuntopyyntömenettelyistä, päätösten ja tarkastuskertomusten tiedoksiantomenettelyistä sekä
muusta viranomaisten välisestä yhteistoiminnasta. Yhteistyömenettelyjen melko yksityiskohtainen säätäminen on aikanaan katsottu tarpeelliseksi sen vuoksi, että varmistetaan viranomaisten yhteistoiminta vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen ehkäisemisessä ja suuronnettomuuksien estämisessä. Lausunnoissa pidettiin osaa näistä yhteistoimintamenettelyistä tarpeettomina ja hyödyttöminä. Osa näistä ehdotuksista on viety jo tässä vaiheessa asetusehdotukseen. Laajempi
näiden yhteistyömenettelyjen karsiminen ei ole enää asetusehdotuksen valmistelun
tässä vaiheessa mahdollista, vaan se edellyttäisi tätä koskevaa erillistä selvitystyötä,
johon kaikki osapuolet osallistuisivat. Samassa yhteydessä tulisi myös selvittää tässä
lainsäädännössä olevien yhteistoimintaa koskevien säännösten suhde hallintolaissa
säädettyihin yhteistoimintamenettelyihin.
Lausuntopyynnössä pyydettiin ottamaan kantaa ns. valvonta-asetuksen liitteen I
osassa 1 olevien ns. kansallisten kemikaaliryhmien pitämiseen liitteessä tai niiden
poisjättämiseen sekä arvioimaan edellä tarkoitettujen kemikaaliryhmien mukana olon
tai poisjättämisen merkitystä omaan toimintaansa. Kansallisia kemikaaliryhmiä rajattiin jo lausuntopyynnön liitteenä olevaan asetusehdotukseen siten, että kiinteät kemikaalit jätettiin pois (esim. kalkki) eli kansalliset kemikaaliryhmät olisivat kattaneet
vain nestemäisiä ja kaasumaisia kemikaaleja. Saadut lausunnot ovat ristiriitaisia. Täs-
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tä syystä on tarkoituksenmukaista asian merkittävyyden kannalta, että pitäydytään
tältä osin nykyisen asetuksen vaatimuksissa eikä liitteeseen tehdä tältä osin muutoksia. Kansallisten kemikaaliryhmien tarpeellisuutta on tarkoitus selvittää perusteellisemmin mm. muiden norminpurkuehdotusten käsittelyn yhteydessä.
Lausuntopyynnön yhteydessä em. valvonta-asetuksen liitteessä I ammoniakkia koskevaa ilmoitusraja ehdotettiin muutettavaksi 0,5 tonnista 0,1 tonniin. Valmisteluvaiheessa valvontaviranomaiset ja erityisesti pelastusviranomaiset puolsivat tämän ammoniakkia koskevan ilmoitusrajan laskemista, koska pidettiin tarpeellisena ammoniakkia varastoivien tai käsittelevien laitosten valvonnan tehostamista siten, että yli 0,1
tonnia ammoniakkia varastoivat tai käsittelevät tekevät asetuksen 33 §:n mukaisen
ilmoituksen pelastusviranomaiselle. Lausunnoissa tuotiin esille, että muutos aiheuttaa
pelastusviranomaisille jonkin verran lisätyötä. Tätä asiaa käsiteltiin turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessijaostossa, jossa ovat edustettuina asianomaiset ministeriöt, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, pelastusviranomaiset ja keskeiset elinkeinoelämän järjestöt. Jaosto puolsi yksimielisesti ammoniakkia koskevan rajan laskemista 0,1 tonniin. Pelastusviranomaisille tästä aiheutuva lisätyö on kuitenkin vähäisempi kuin asetuksen 19 §:n muutoksesta pelastusviranomaisille aiheutuva työmäärän vähennys. Asetuksen 19 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että toiminnanharjoittajan vastuulla tehtäviin, sisäisen pelastussuunnitelmien mukaisiin harjoituksiin ei
asetuksessa enää edellytetä pelastusviranomaisten osallistumista. Näin ollen asetusehdotuksessa ehdotetaan ammoniakin ilmoitusrajaksi 0,1 tonnissa.
Asetusehdotukset ovat olleet tarkastettavina oikeusministeriön lainvalmisteluosaston
laintarkastusyksikössä.
5 Voimaantulo
Asetusehdotusten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2015 Seveso III–direktiivin täytäntöönpanoaikataulun mukaisesti.

