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JOHDANTO

T

ässä oppaassa selvitetään ympäristölle vaarallisten kemikaalien
luokitusta ja siihen liittyviä säädöksiä ja määräyksiä siten, että painopiste on kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa.
Kemikaalilainsäädännön lisäksi kartoitetaan muuta ympäristölle vaarallisiin kemikaaleihin tai yleensä ympäristövaaran huomioon ottamiseen liittyvää lainsäädäntöä, ohjeita ja sopimuksia. Oppaaseen on
koottu lista yleisesti käytetyistä teollisesti käsiteltävistä kemikaaleista,
jotka on luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi.
Ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja koskevat mm. seuraavat kemikaalilainsäädännön velvoitteet: lupa- ja ilmoitusmenettelyt, päällysmerkintöjen tekeminen, käyttöturvallisuustiedotteen laatiminen ja tietojen toimittaminen rekisteröitäväksi. Säädöksissä ei kuitenkaan esitetä teknisiä määräyksiä tai turvallisuusvaatimuksia, jotka
kohdistuisivat yksinomaan ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuihin
kemikaaleihin. Sen sijaan säädöksissä on yleisiä, kaikkiin kemikaaleihin sovellettavia turvallisuusvaatimuksia. Tässä oppaassa käydään läpi
näitä yleisvaatimuksia ja selvitetään, kuinka vaatimuksia tulisi soveltaa
erityisesti ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittelyssä.
Kemikaaleista aiheutuva ympäristövaara ei rajoitu ainoastaan ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuihin kemikaaleihin vaan myös muilla
kemikaaleilla ja kemikaalien seoksilla voi olla olosuhteista tai määristä
johtuvia vakavia vaikutuksia ympäristöön. Siksi myös luokittelemattomien kemikaalien käsittelyssä on noudatettava riittävää varovaisuutta
ympäristövahinkojen välttämiseksi. Tässä oppaassa esitetyt ohjeet
soveltuvat kaikkien kemikaalien käsittelyyn silloin, kun pyritään estämään niistä ympäristölle aiheutuvaa vaaraa.

1

YMPVAAR_sisus05

2

31.8.2005

22:30

Sivu 2

YMPÄRISTÖLLE VAARALLISET KEMIKAALIT
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ; KEMIKAALILAKI JA LAKI
VAARALLISTEN KEMIKAALIEN JA RÄJÄHTEIDEN
KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA
Kemikaalilain [1] ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain [2] sekä näiden nojalla annettujen säädösten
(kemikaalilainsäädännön) tarkoitus on ehkäistä ja torjua kemikaalien
aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja, palo- ja räjähdysvaaraa sekä
omaisuusvahinkoja. Kemikaalilaki koskee myös luokittelemattomia kemikaaleja.
Kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä, käyttöturvallisuustiedotteesta ja
kemikaalia koskevien tietojen toimittamisesta säädetään mm. kemikaaliasetuksessa [3] ja alla mainituissa säädöksissä.
Kesällä 2005 annettu laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta (390/2005) [2] (myöhemmin kemikaaliturvallisuuslaki) korvaa vuonna 1953 annetun lain räjähdysvaarallisista aineista. Laki sisältää
sekä palo- ja räjähdysvaarallisten että terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännökset,
joista osa on siirretty kemikaalilaista lakiin vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. Laissa säädetään myös räjähteistä ja
vaarallisten kemikaalien käsittelyssä tarvittavista laitteista. Tarkempia
säännöksiä annetaan vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista annetussa asetuksessa [4].
Kemikaaliturvallisuuslain myötä vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta keskitettiin pelastusviranomaiselle. Kemikaalien luokituksen
ja merkintöjen valvonta kuuluu edelleen kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle.

2.1 Luokitus ympäristölle vaaralliseksi
2.1.1 Aineet
Ympäristölle vaarallisella aineella tarkoitetaan ainetta, joka ympäristöön
jouduttuaan voi aiheuttaa välitöntä tai viivästynyttä vaaraa ympäristölle tai
sen osalle.
Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun sellaisen toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille
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tai käyttöön, velvollisuus on selvittää kemikaalin vaaraominaisuudet ja
niistä seuraava luokitus.
Jos kemikaali on mainittu vaarallisten aineiden luettelosta annetussa
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa [5] (“aineluettelo”), se luokitellaan siten kuin luettelossa määrätään. Jos ainetta ei ole luettelossa, valmistajan tai maahantuojan on luokiteltava se itse. Luokitus tapahtuu selvittämällä kemikaalin vaaraominaisuudet hyväksytyin testein ja vertaamalla saatuja testituloksia luokituskriteereihin, jotka on mainittu kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetussa sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa [6] (“luokitusperusteasetus”).
Vaarallisten aineiden luettelossa on tällä hetkellä noin 1200 ympäristölle
vaaralliseksi luokiteltua ainetta. Luettelon kaikkien aineiden ympäristöluokitusta ei ole saatu käytyä läpi tiedonpuutteen vuoksi. Öljytuotteet ovat
yksi esimerkki aineista, joita ei ole vielä luokiteltu ympäristövaaran perusteella, mutta joilla on selvästi ympäristölle vaarallisia ominaisuuksia. Näiden aineiden kohdalle vaarallisten aineiden luetteloon merkitty huomautus H tarkoittaa, että toiminnanharjoittajan on itse luokiteltava aineen luettelossa mainitsemattomat ominaisuudet, kuten ympäristövaarallisuus.
Luokitus ympäristölle vaaralliseksi perustuu pääasiassa kolmen vaaraominaisuuden eri yhdistelmiin:
– välittömään myrkyllisyyteen vesieliöille
(testit: kala, Daphnia-vesikirppu tai levä)
– biologiseen hajoavuuteen
(Ready biodegradability, BOD5/COD, muu näyttö)
– aineen kertymistaipumukseen (KOW tai BCF)
Ympäristövaaraluokitusta varten tulee ensisijaisesti hankkia tiedot seuraavista kemikaalin ominaisuuksista:
– LC50, 96 tuntia, kala (kalan akuutti myrkyllisyystesti)
– EC50/IC50, 48 tuntia, Daphnia (vesikirpun akuutti myrkyllisyystesti)
– EC50, 72 tuntia, levä (levän kasvun estymistesti)
– Nopea biologinen hajoavuus tai osoitus nopeasta abioottisesta
hajoamisesta (mineralisoituminen tai hajoamistuotteet ei luokiteltavia)
– Rasvahakuisuus tai kertyvyys kalaan
– Aineen vesiliukoisuus
– Pitkäaikainen myrkyllisyys, NOEC (no effect concentration, pitoisuus
jossa ei esiinny haitallisia vaikutuksia) kalalle tai Daphnialle
Testit tulee tehdä OECD:n tai EU:n testiohjeiden mukaisesti. Muita tuloksia voidaan käyttää harkinnan mukaan. Myrkyllisyystietojen osalta luokittelussa käytetään pienintä testiohjeiden mukaan saatua LC/EC/IC50-arvoa.
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Aine voidaan luokitella ympäristölle vaaralliseksi myös muulla perusteella, esimerkiksi otsonikerrosta tuhoavan ominaisuutensa tai muun syyn,
esimerkiksi maaperäeliömyrkyllisyyden vuoksi, jos tällaisista haittavaikutuksista on riittävästi näyttöä. Liitteenä 2 on kaavio ympäristölle vaarallisen kemikaalin luokittelemisesta edellä esitettyjen vaaraominaisuuksien
perusteella.

2.1.2 Seokset/ Valmisteet
Valmisteiden ympäristövaaraluokitus tuli Suomessa voimaan vuonna 2002.
Valmisteiden luokitus perustuu pääasiassa ns. sopimuksenvaraiseen
menetelmään, jossa valmisteen luokitus määräytyy valmisteen sisältämien
aineiden pitoisuuden ja luokituksen perusteella. Tietyissä tapauksissa voidaan valmisteen vesieliömyrkyllisyys testata. Hajoavuutta ja kertyvyyttä
arvioidaan aina aineiden ominaisuuksien perusteella. Sopimuksenvaraisessa menetelmässä käytetään luokitusperusteasetuksen [6] liitteessä 2.3
mainittuja yleisiä raja-arvoja, tai aineluettelossa annettuja ainekohtaisia rajaarvoja ympäristölle vaarallisille aineille. Aineluettelossa mainitut pitoisuusrajat ovat ensisijaisia.
Liitteessä 3 esitetään luokitusperusteasetuksessa mainitut pitoisuustaulukot, joiden mukaan seosten ympäristölle vaarallisuus määräytyy.

2.2 Merkinnät
Kemikaalin päällyksen varoitusmerkinnät ja vaaraominaisuuksia kuvaavat
varoituslausekkeet (R-lausekkeet) valitaan luokituksen perusteella. Merkintöjen tekemisestä vastaa kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu
vastaava markkinoille luovuttaja. Varoitusmerkintöjen tulee olla sekä suomen- että ruotsinkieliset.
Osa ympäristölle vaarallisista kemikaaleista saa sekä varoitusmerkinnän N
ja vaaraominaisuuksia kuvaavia R-lausekkeita. Osa ympäristölle vaarallisista kemikaaleista merkitään pelkästään varoituslausekkeilla R52, R53 tai
R52/53. Seuraavassa on lueteltu aineen ympäristölle vaarallisia ominaisuuksia osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) sekä sellaiset turvallisuustoimenpiteitä osoittava standardilausekkeet (S-lausekkeet), joita käytetään ympäristölle vaarallisten kemikaalien merkinnöissä:

Ympäristölle vaarallisuutta osoittavat varoituslausekkeet (R-lausekkeet)
R50
R51
R52
R53

Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Mycket giftigt för vattenorganismer.
Myrkyllistä vesieliöille. Giftigt för vattenorganismer.
Haitallista vesieliöille. Skadligt för vattenorganismer.
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
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Myrkyllistä kasveille. Giftigt för växter.
Myrkyllistä eläimille. Giftigt för djur.
Myrkyllistä maaperäeliöille. Giftigt för markorganismer.
Myrkyllistä mehiläisille. Giftigt för bin.
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
Vaarallista otsonikerrokselle. Farligt för ozonskiktet.

sekä yhdistelmälausekkeet R50/53, R51/53, R52/53

Ympäristövaaraan liittyviä turvatoimenpiteitä osoittavat lausekkeet (S-lausekkeet)
S29
S35
S56
S57
S59
S60
S61

Ei saa tyhjentää viemäriin. Töm ej i avloppet.
Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Produkt och förpackning skall
oskadliggöras på säkert sätt.
Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Lämna
detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall.
Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Förvaras på
lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä. Rådfråga
tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Detta material och dess
behållare skall tas om hand som problemavfall.
Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Undvik
utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/skyddsinformationsblad.

Seuraavassa on 2 mallia ympäristölle vaaralliseksi luokitellun kemikaalin
päällysten merkinnöistä:

AMMONIAKIN VESILIUOS
Ammoniaklösning
30 %
EY-numero, EG-nummer
215 – 647– 6

Syövyttävä
Frätande

Ympäristölle vaarallinen
Miljöfarlig

Syövyttävää. Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Frätande. Mycket giftig för vattenorganismer.

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla
vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia
hakeuduttava heti lääkärinhoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista).
Vältettävä päästämästä ympäristöön. Lue erityisohjeet/
käyttöturvallisuustiedote.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder,
skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan,
kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/
skyddsinformationsblad.

Valmistaja: Oy Firma Ab, Teollisuuskatu 2, 44444 Kylä, puh. 00-222 222
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Kuva 2.
Liuotin 101 pakkausmerkinnät. Merkinnät saadaan vaarallisten aineiden luettelosta ja ne ovat seuraavat: varoitusmerkki N, Xn, F (painetaan mustalla
oranssille pohjalle).R-lausekkeet R1120-36/37/38-48/20-65-62-51/53;
S-lausekkeet S(2-)9-16-29-33-36/3761-62.

2.3 Käyttöturvallisuustiedote ja tietojen toimittaminen
Vaaralliseksi luokitellusta kemikaalista on laadittava käyttöturvallisuustiedote ja se on toimitettava vastaanottajalle, jos kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa. Tiedotteen laatimisesta vastaa
kemikaalin valmistaja, maahantuoja tai muu markkinoille tai käyttöön luovuttaja.
Tiedote on laadittava myös luokittelemattomasta valmisteesta, jos se sisältää yhtä tai useampaa terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta taikka
ainetta, jolle on määrätty työperäisen altistuksen raja-arvo ja jos tällaisen
aineen pitoisuus valmisteessa on vähintään 1 painoprosentti (kiinteät tai
nestemäiset aineet) tai vähintään 0,2 tilavuusprosenttia (kaasumaiset
aineet). Tarkempia säännöksiä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksessa käyttöturvallisuustiedotteesta [7].
Kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kemikaalia koskevat tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle (STTV) rekisteröitäväksi. Käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa voidaan käyttää kemikaalitietojen
ilmoittamiseen tarkoitettua lomaketta, joka löytyy mm. STTV:n kotisivuilta
osoitteesta www.sttv.fi. Lomakkeen tietojen lisäksi on toimitettava myrkytysten hoidon ja ennalta ehkäisemisen sekä ammattitautien ja tapaturmien
selvittämisen kannalta tarpeelliset lisätiedot valmisteen koostumuksesta.
Tarkempia säännöksiä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa
kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta [8].
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2.4 Luvat ja ilmoitukset
Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn (eli valmistuksen ja käytön) ja
varastoinnin luvan- tai ilmoituksenvaraisuudesta säädetään kemikaaliturvallisuuslaissa 390/2005 [2] sekä teollisuuskemikaaliasetuksessa 59/1999
[4]. Luvan- ja ilmoituksenvaraisuus koskee ympäristövaaran osalta ainoastaan niitä kemikaaleja, jotka saavat varoituslausekkeen R50 (erittäin myrkyllistä vesieliöille) tai samanaikaisesti lausekkeet R51 (myrkyllistä vesieliöille) ja R53 (voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä).

Toiminnan laajuus
Tuotantolaitosten toiminta jaetaan laajuuden perusteella kahteen ryhmään:
laajamittaiseen ja vähäiseen. Suurimmille laajamittaisille tuotantolaitoksille
on lisäksi suuronnettomuussäännöksistä (kemikaaliturvallisuuslaki [2]) johtuvia lisävelvoitteita (toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys).
Toiminnan laajuus ja lisävelvoitteet määräytyvät asetuksessa [4] esitettyjen
kemikaalien ja kemikaaliryhmien vähimmäismäärien perusteella. Jos velvoiteraja ei ylity vielä yksittäisen kemikaalin perusteella, rajat lasketaan
kaikkien kemikaalien perusteella käyttämällä asetuksessa esitettyä suhdelukujärjestelmää. Vähimmäismääriä on yleensä kullekin kemikaalille 4,
joista pienin ilmaisee vähäisen toiminnan ilmoitusrajan, toinen laajamittaisen toiminnan rajan, kolmas velvoitteen tehdä toimintaperiaateasiakirja ja
neljäs velvoitteen turvallisuusselvityksen tekemiseen

Laajamittainen toiminta
Laajamittaisen toiminnan valvontaviranomainen on Turvatekniikan keskus
(TUKES), jolta on haettava lupa toiminnalle. TUKES valvoo laajamittaisia
tuotantolaitoksia myös esimerkiksi määräajoin tehtävin tarkastuksin ja turvallisuusselvityksiä tarkastamalla.
Tyypillisiä laajamittaisia laitoksia ovat varsinaiset kemiantehtaat, sellutehtaat, paperitehtaat, satamavarastot, kyllästämöt, maalitehtaat, painoväritehtaat, teknokemian tehtaat sekä suuret pintakäsittely- ja kylmälaitokset.

Vähäinen toiminta
Vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvontaviranomainen on
pelastustoimen alueen pelastusviranomainen. Vähäisestä toiminnasta on
tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle, jos asetuksessa esitetyt raja-arvot
ylittyvät.
Tyypillisiä vähäistä toimintaa harjoittavia tuotantolaitoksia edustavat seuraavat laitostyypit: jakeluasema, teknokemian tuotteita pakkaava laitos,
konepaja, lämpökeskus, vesilaitos sekä pienet pintakäsittely- ja kylmälaitokset.
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2.5 Toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys
Osa laajamittaisen toiminnan harjoittajista on velvollinen laatimaan toimintaperiaateasiakirjan ja osa turvallisuusselvityksen, johon sisältyvät
myös toimintaperiaateasiakirjan asiat. Velvoitteet määräytyvät vastaavalla
tavalla kemikaalien määrien ja vaarallisuuden mukaan kuin toiminnan
luvan- tai ilmoituksenvaraisuus. Näitä laitoksia on Suomessa yhteensä n.
250 kpl, joista suurin osa on velvoitteiden piirissä terveydelle vaarallisten
kemikaalien perusteella. Toimintaperiaateasiakirja ja turvallisuusselvitys
laaditaan määräytymisperusteista riippumatta aina koko tuotantolaitosta
koskeviksi.
Tyypillisiä tuotantolaitoksia, jotka kuuluvat lisävelvoitteiden piiriin ovat
suuret kemiantehtaat, öljynjalostamot, sellutehtaat, paperitehtaat, satamavarastot ja kyllästämöt. Sen, kumpaan ryhmään laitos kuuluu ratkaisee erityisesti käytettävien kemikaalien vaarallisuus.

Toimintaperiaateasiakirja
Toimintaperiaateasiakirjassa toiminnanharjoittaja selvittää käytössään olevat turvalliseen toimintaan tähtäävät päämäärät sekä toimintatavat, joilla
ne toteutetaan. Asiakirja antaa yleiskuvan siitä, millä tavoin tuotantolaitoksen turvallisuustasosta huolehditaan.
Uuden tuotantolaitoksen toimintaperiaateasiakirja liitetään lupahakemukseen. TUKES valvoo määräaikaistarkastuksilla että toimintaperiaateasiakirja on laadittu ja että siinä esitettyjä periaatteita noudatetaan.

Turvallisuusselvitys
Turvallisuusselvitys on asiakirja, jonka avulla toiminnanharjoittaja osoittaa,
että tuotantolaitoksen vaarat on tunnistettu ja että niihin on varauduttu riittävän tehokkaasti.
Turvallisuusselvitys sisältää kuvaukset seuraavista asioista:
1. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja turvallisuusorganisaatio. Tähän
sisältyvät myös toimintaperiaateasiakirjassa esitetyt asiat.
2. Tuotantolaitoksen ympäristö: kohteet, jotka voivat joutua onnettomuustapauksessa vaaraan tai jotka voivat myötävaikuttaa onnettomuuksien syntyyn.
3. Tuotantolaitoksen toiminta: prosessit, varastot, muut toiminnot
alueella sekä käsiteltävät kemikaalit
4. Onnettomuusriskien tunnistaminen ja analysointi sekä ehkäisemiskeinot
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5. Pelastustoimenpiteet onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi:
suuronnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi asennetut laitteistot,
hälytys- ja pelastustoimen organisointi, sisäinen ja ulkoinen pelastustoimi.
Uudet tuotantolaitokset toimittavat turvallisuusselvityksensä TUKESille
ennen toiminnan aloittamista.
Turvallisuusselvitys pidetään ajan tasalla ja se toimitetaan TUKESille viiden
vuoden välein. Turvallisuusselvitys on pidettävä yleisön nähtävänä. Esitettäviä tietoja voi rajata, jos ne ovat liike- tai ammattisalaisuuksia.

2.6 Onnettomuuksista ilmoittaminen
Tulipalotilanteessa sekä muissa kuin vähäisissä vuototapauksissa tehdään
ilmoitus hätäkeskukselle, joka hälyttää paikalle pelastuslaitoksen torjuntayksikön. Jos kemikaalia pääsee yleiseen viemäriin tai se voi uhata pohjavettä tai vesilaitoksen toimintaa, päästöstä on ilmoitettava välittömästi paikalliselle vesilaitokselle.
Merkittävästä onnettomuudesta on ilmoitettava pikaisesti myös toimintaa
valvoville viranomaisille, jotka päättävät tarvittaessa jatkotoimenpiteistä:
kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle, alueelliselle
ympäristökeskukselle, TUKESille (laajamittainen toiminta), alueelliselle
pelastusviranomaiselle sekä työsuojelupiirille, jos onnettomuudessa
tapahtuu henkilövahinkoja. Viranomainen voi myös ryhtyä tutkimaan
onnettomuutta, jos se katsotaan tarpeelliseksi vastaavien onnettomuuksien estämiseksi. Jos onnettomuuden seurauksena syntyy jätettä tai päästöjä ympäristöön, siitä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Välittömien ilmoitusten lisäksi sellaisista kemikaalien käsittelyyn liittyvistä
onnettomuuksista, joista on seurauksena kuolema, vakava loukkaantuminen, taikka muu kuin vähäinen omaisuus- tai ympäristövahinko, on tehtävä onnettomuusilmoitus TUKESille (laajamittainen toiminta) tai pelastusviranomaiselle (vähäinen toiminta). Näissä ilmoituksissa kuvataan mm.
tapahtumien kulku, vallinneet olosuhteet, onnettomuuden vaikutukset,
pelastus- ja torjuntatoimenpiteet sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet.
Ilmoituksen tarkempi sisältö on kuvattu asetuksessa 59/1999 [4]. Ilmoituksista saatuja tietoja hyödynnetään tilastoinnissa ja onnettomuusseurannassa. TUKES ylläpitää VARO-rekisteriä, johon kootaan tiedot TUKESille ja
pelastusviranomaisille ilmoitetuista onnettomuuksista.
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2.7 Teolliseen käsittelyyn ja varastointiin liittyviä lainsäädännön
velvoitteita
Seuraavassa käydään läpi kemikaalilainsäädännön vaatimuksia siltä osin
kuin ne koskevat teollista käsittelyä ja varastointia ja erityisesti laitosten
teknistä toteuttamista. Vaatimusten käytännön merkitystä pyritään selventämään esimerkein siitä, mitä toimenpiteitä ne voisivat edellyttää ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittelyssä. Toimenpiteet ovat sellaisia, että
niitä voi soveltaa myös muihin kemikaaleihin ympäristölle aiheutuvan
vaaran vähentämiseksi.
Kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa on huolehdittava ympäristövaaran lisäksi myös muiden vaarojen hallitsemisesta. Käytännössä erityyppisten vaarojen vähentämistä ja hallintaa ei tarvitse useinkaan eritellä sillä
samoilla turvajärjestelyillä, kuten suojavalleilla, automaatiolla tai koulutuksella voidaan estää niin ympäristö-, henkilö- kuin omaisuusvahinkojakin.

Selvilläolovelvollisuus
Toiminnanharjoittajan tulee hankkia valmistamiensa, käsittelemiensä ja varastoimiensa vaarallisten kemikaalien fysikaalisista ja kemiallisista, palo- ja räjähdysvaarallisista sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisista ominaisuuksista ja
luokituksesta tiedot, jotka ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät tässä
laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.
Kemikaaliturvallisuuslaki 7 §

Huolehtimisvelvollisuus
Toiminnanharjoittajan on noudatettava vaarallisen kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisemiseksi. Jos vaarallisen kemikaalin tai
räjähteen huolimaton tai varomaton käsittely aiheuttaa rakenteiden tai ympäristön saastumista, toiminnanharjoittajan tai saastumisen muun aiheuttajan tulee
huolehtia rakenteiden ja ympäristön puhdistamisesta sellaiseen kuntoon, ettei
niistä aiheudu vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.
Kemikaaliturvallisuuslaki 9 §

Toiminnanharjoittajan yleisistä velvollisuuksista säädetään myös kemikaalilaissa.
Kaikkien kemikaalien, myös luokittelemattomien, käsittelyssä ja varastoinnissa noudatettavat turvatoimenpiteet suhteutetaan kemikaaleista mahdollisesti aiheutuvan vaaran suuruuteen ja luonteeseen.
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Kemikaalin ympäristölle vaaralliset ominaisuudet on otettava huomioon
kemikaalin käsittelyssä ja varastoinnissa. Erityisesti on pyrittävä estämään
kemikaalin pääsy ilmaan, maaperään, viemäriin tai vesistöön. Käsittelyssä
tulee tietenkin ottaa huomioon myös muut kemikaalin vaaraominaisuudet.
Saastunut maaperä sekä muu ympäristö, esimerkiksi vesistön pohjaliete ja
saastuneet rakenteet, on puhdistettava tai muutoin kunnostettava esimerkiksi eristämällä niin tehokkaasti, että ympäristön saastumisen ja ihmisten
altistumisen vaaraa ei enää ole eikä alue aiheuta riskiä siellä tapahtuville
toiminnoille tulevaisuudessakaan. Saastuneiden alueiden kunnostusta
koskevat myös ympäristönsuojelulain lupa- ja ilmoitusmenettelyt ja yleiset
säädökset selvilläolo-, huolehtimis- ja puhdistusvelvoitteesta sekä kunnostusvastuun määrittelystä.

Valintavelvollisuus
Vaarallisista kemikaalista aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
toiminnanharjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, valittava
käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali
tai menetelmä
Kemikaaliturvallisuuslaki 8 §

Kemikaalien käyttöä rajoitetaan lainsäädännöllä usein vasta, kun kemikaalien haittavaikutukset ympäristössä ovat jo selvästi havaittavissa. Valintavelvollisuus korostaa toiminnanharjoittajien omaa vastuuta toimia
ajoissa, jo ennen kuin haittoja pääsee syntymään. Periaatetta sovellettaessa
otetaan huomioon riskinarvioinnin ohella taloudelliset ja tekniset mahdollisuudet valita tarjolla olevista vaihtoehdoista sopivin. Myös ympäristönsuojelulain sisältämä parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) käsitteen soveltaminen velvoittaa kiinnittämään huomiota kemikaalin valintaan.

Yleisvaatimus
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niistä ihmisille ja ympäristölle sekä omaisuudelle
aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi.
Kemikaaliturvallisuuslaki 10 §

Toiminnanharjoittajan on selvitettävä toimintaansa liittyvät henkilö- ympäristö- ja omaisuusvahinkojen vaarat ja pyrittävä estämään ne. Turvatoimenpiteet riippuvat vaaran laadusta ja suuruudesta.
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Toiminnanharjoittajan tulee tuntea omaa toimintaa koskevat säännökset ja
määräykset. Toiminnanharjoittajan velvollisuus on huolehtia siitä, että toiminnalla on tarpeelliset luvat ja että muutoksista tehdään ilmoitukset ajallaan ja että tuotantolaitos täyttää säännösten mukaiset vaatimukset.
Jos käytössä olevan kemikaalin luokitus muuttuu ympäristölle vaaralliseksi, kemikaalin käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus (asetus
59/1999 72 §), mikäli kemikaalia ei ole otettu huomioon aiemmissa luvissa
tai ilmoituksissa. Jos luokittelun seurauksena tuotantolaitoksen kemikaaleista laskettu suhdeluku kasvaa niin, että toimintaan kohdistuu uusia velvoitteita, esimerkiksi turvallisuusselvityksen tekeminen, aikaa tämän velvoitteen täyttämiseen on vuosi kemikaalin luokituksen muuttumisesta.

Laitoksen sijoittamista koskevia vaatimuksia
Tuotantolaitos on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle asuinalueista, yleisessä käytössä olevista alueista, kouluista, hoitolaitoksista, teollisuuslaitoksista, varastoista, liikenneväylistä ja muusta ulkopuolisesta toiminnasta
sekä luonnon kannalta erityisen tärkeistä ja erityisen herkistä alueista ja
muista ympäristönsuojelun kannalta tärkeistä kohteista, että käsiteltävistä
tai varastoitavista kemikaaleista ei onnettomuus- tai häiriötilanteissa
aiheudu ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.
Tuotantolaitoksen sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen
ympäristön nykyinen ja tuleva sekä maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset. Tuotantolaitosta ei myöskään saa
sijoittaa asemakaavan vastaisesti.
Tuotantolaitosta ei ilman erityistä, perusteltua syytä saa sijoittaa tärkeälle tai
muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Jos kysymyksessä olevalle pohjavesialueelle kuitenkin sijoitetaan kemikaaleja teollisesti käsittelevä
tai varastoiva tuotantolaitos, rakenteellisin ja käyttöteknisin erityistoimenpitein
on huolehdittava siitä, ettei laitoksen toiminnasta aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa.
Kemikaaliturvallisuuslaki 18 §

Tuotantolaitoksen sijoituspaikkaa valittaessa tulee lisäksi ottaa huomioon,
ettei toiminta laitoksen ulkopuolella lisää onnettomuusvaaraa laitoksessa.
Pääsääntöisesti ympäristölle vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä laitoksia ei
sijoiteta tärkeille pohjavesialueille vaan sijoittamiselle tarvitaan erityisen
vahvat perusteet.
Jos tällaisia kemikaaleja käsittelevä tai varastoiva laitos sijoitetaan pohjavesialueelle, sen vuotojenhallintajärjestelmän tulee olla tehokas ja varmistettu. TUKES-ohjeessa K3-1999 [23] esitetään laitoksen sijoittamiseen ja
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teknisiin suojatoimenpiteisiin liittyviä ratkaisuja, joiden TUKES katsoo
täyttävän kemikaalilainsäädännön vaatimukset. Ohjeen ratkaisut ovat
myös ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisia, mutta sen perusteella
voidaan edellyttää myös tiukempia määräyksiä.

Laitteistojen suunnittelu, mitoitus ja rakentaminen
Valmistus- ja käsittelylaitteistot, varastosäiliöt, putkistot ja niihin liittyvät
laitteistot tulee suunnitella, mitoittaa, rakentaa ja sijoittaa siten sekä varustaa sellaisin suojaus- ja ohjausjärjestelmin sekä valvonta- ja varolaittein,
että:
1. laitteistojen käytöstä ei aiheudu välittömiä henkilö-, ympäristö- tai
omaisuusvahinkoja;
2. laitevaurion, käyttöhäiriön tai toimintavirheen sattuessa ulos pääsevän
kemikaalin määrä jää mahdollisimman vähäiseksi ja se voidaan johtaa
sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa;
3. häiriötilanteessa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen
tilaan;
4. häiriötilanteessa muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa;
5. kemikaalit eivät sekoitu toisiinsa tavalla, josta voi aiheutua vaaraa
kemikaalia tai sitä sisältävää tuotetta myöhemmin varastoitaessa tai
käsiteltäessä.
(Kemikaaliturvallisuuslaki 13–16 §, asetus 59/1999 8 §)

TUKES-ohjeessa K5-2002 [22] esitetään terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointia koskevia ohjeita. TUKES katsoo, että
ohjeissa esitetyt ratkaisut täyttävät kemikaalilainsäädännön vaatimukset.
Ohjeessa annetaan säiliön rakenteeseen, valmistamiseen, varusteluun,
sijoitukseen, perustukseen sekä täyttö- ja tyhjennyspaikkaan liittyviä
ohjeita. Myös kemikaalineuvottelukunnan oppaissa [25,26,27] on runsaasti
käyttökelpoisia ohjeita. Pohjavesialueelle sijoitettuja laitoksia koskevia ratkaisuja esitetään lisäksi TUKES-ohjeessa K3-1999 [23].
Jos ympäristölle vaarallinen kemikaali on samalla palava neste, on aina
noudatettava myös palavien nesteiden käsittelyä ja varastointia koskevia
määräyksiä.
Onnettomuuksien estämiseen ja niiden rajoittamiseen on varauduttava jo
laitoksen suunnitteluvaiheessa prosessien ja kemikaalien valinnoin, laitekokojen mitoituksin sekä laitosten sopivalla sijoittamisella ja suojaetäisyyksillä. Laitteistot on suunniteltava ja sijoitettava niin, että mahdolliset
häiriöt, valumat ja muut poikkeamat havaitaan mahdollisimman pian.
Vuotoja voidaan havaita erilaisilla kaasunilmaisimilla, nestemäisen vuodon ilmaisimilla tai pinta-, paine- ja lämpötilahälyttimillä.
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Laitteistot on varustettava sellaisella turva-automaatiolla (lukitukset ja suojaukset), että vaaralliset tapahtumat voidaan estää. Turva-automaatioon
liittyvien mittausten ja toimilaitteiden on oltava luotettavia ja varmennettuja. Turva-automaation tulee olla sellainen, että se toimii myös prosessin
käyttöautomaation pettäessä.
Tulipalojen yhteydessä syntyviä sammutusvesiä ja saastuneita aineita ja
jätteitä ei saa päästää maaperään tai vesistöön. Laitoksen suunnittelussa ja
mitoituksessa tulee ottaa huomioon riittävä keräilykapasiteetti sammutusvesille.

Säiliövarastot
Ulkona olevat säiliöt sijoitetaan vallitilaan, jonka tilavuus vastaa vähintään
vallitilassa olevan suurimman säiliön tilavuutta. Jos aine on samalla palava
neste, jonka leimahduspiste on < 55 °C, vallitilan suuruuden on oltava
vähintään 1,1 x suurimman säiliön koko (SFS 3350).
Vallitilan on oltava tiivis ja sen rakenneaineen sellainen, että se kestää
varastoitavien kemikaalien vaikutuksia vähintään kahden vuorokauden
ajan. Vallitila voidaan päällystää kestävyyden parantamiseksi.
Vallitilasta järjestetään sadeveden poistomahdollisuus, esimerkiksi avattavalla sadeveden poistoventtiilillä tai pumppukuopalla. Altaasta poistettavien vesien vaarattomuus tulee tarkastaa.
Säiliöiden perustuksissa tulee olla juoruputket, joiden avulla mahdolliset
vuodot voidaan havaita.
Myös sisätilaan sijoitettu säiliö allastetaan siten, ettei säiliöstä vuotanut
kemikaali pääse kulkeutumaan kohteisiin, joissa se saattaisi aiheuttaa vaaraa. Allastus voidaan liittää erilaisiin keräilykanaviin, keräilykaivoihin tai
katastrofialtaisiin, joista koko säiliön tilavuus voidaan kerätä talteen.
Säiliöiden kuntoa seurataan säännöllisin tarkastuksin, joista pidetään kirjaa.

Säiliörakenteet ja varustelu
TUKES-ohjeissa K5-2002 ja K7-2004 [22, 24] annetaan säiliöiden rakenteeseen ja varusteluun liittyviä ohjeita. Säiliörakenteen suunnittelussa ja
mitoituksessa voi käyttää lähtökohtana palavien nesteiden säiliöstandardeja, ottaen huomioon kemikaalin ominaispaino ja muut erityisominaisuudet kuten syövyttävyys. Jos palavien nesteiden suomalaiset säiliöstandardit eivät sovellu käytettäviksi, voi säiliön rakenteen mitoituksessa käyttää jotakin tunnettua ulkomaista, kyseiselle kemikaalille laadittua säiliöstandardia. Muovisäiliön mitoituksessa soveltuvat käytettäviksi kyseisille
materiaaleille laaditut, tunnetut ulkomaiset standardit. Suomen ilmastoolosuhteista johtuvat erityisvaatimukset on kuitenkin otettava huomioon.
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Jos säiliön rakenne poikkeaa standardeista, toiminnanharjoittajan on osoitettava rakenteen mitoituksen riittävyys laskennallisesti. Säiliö tulee mitoittaa 2 bar ylipaineelle, lisäksi tulee ottaa huomioon hydrostaattinen paine
ja mahdollinen alipaine.
Säiliö varustetaan pinnankorkeuden mittauslaitteella sekä ylitäytön estävällä järjestelmällä.

Putkistot
Jos ympäristölle vaarallisen kemikaalin putkiston suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar, sovelletaan putkistoon kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista (938/1999). Jos putkisto paineensa ja nimellissuuruutensa perusteella kuuluu putkistoluokkiin I, II tai III ja se suunnitellaan ja valmistetaan ja sen vaatimustenmukaisuus arvioidaan painelaitepäätöksen mukaisesti, sen voidaan katsoa täyttävän myös kemikaalisäädösten vaatimukset. Jos putkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään
0,5 bar, tulee toiminnanharjoittajan varmistua kemikaalisäädösten täyttymisestä ja putkiston soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Tämä velvoite
täyttyy noudattamalla painelaitepäätöksessä putkistoluokalle I asetettuja
vaatimuksia. Näihin putkistoihin ei tarvita CE-merkintää. Putkistojen suunnitteluun ja valmistukseen voidaan soveltaa EN-standardia 13480, metalliset teollisuusputkistot. Painelaitepäätös koskee myös muoviputkistoja,
mutta niille ei ole EN-standardeja. Toiminnanharjoittajan on varmistettava
muoviputkiston soveltuvuus käyttökohteeseen. Tarkempia ohjeita on esitetty TUKES-oppaassa ”Kemikaaliputkistot” [28].

Astiavarastot
Ulkona oleva astiavarasto allastetaan niin, että mahdolliset vuodot ja valumat saadaan kerättyä talteen. Varaston pohja tehdään kemikaaleja
läpäisemättömäksi ja pinnoitetaan tarvittaessa kemikaalien vaikutusta kestävällä materiaalilla. Sadevesiviemärit pidetään normaalitilanteessa kiinni.
Varastolle varataan vuotojenkeruutarvikkeita.

Prosessitilat ja varastorakennukset
Prosessitilat ja varastorakennukset rakennetaan niin, että mahdolliset vuodot eivät pääse viemäriin tai maaperään. Kerääminen voi tapahtua allastamalla koko prosessitila tai yksittäiset laitteet tai laiteryhmät taikka johtamalla vuodot erilliseen keräilyaltaaseen. Altaiden lattiakaivot varustetaan
sulkuventtiilein, jotka pidetään normaalisti kiinni ja avataan vasta kun on
varmistettu, ettei niihin ole päässyt kemikaaleja. Varastohuoneiden oviaukot varustetaan korotetuilla kynnyksillä (10 cm) tai ritiläkouruilla vuotojen leviämisen estämiseksi. Tiloihin varataan vuotojenkeruutarvikkeita.
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Ulkoalueet
Ulkona olevat kemikaalien käsittelypaikat sekä alueet, joilla kemikaaleja
siirrellään, päällystetään ja rakennetaan sellaisiksi, että vuodot voidaan
kerätä talteen allastuksin tai keräilyaltain. Erityisesti tärkeällä pohjavesialueella on varmistettava, että varastojen ja prosessialueiden maaperä on
tiivis myös kulkuväylien ja piennarten kohdalta.
Piha-alueet suunnitellaan niin, että kemikaalivuodot voidaan kerätä talteen. Riittävä allastus voidaan saada aikaan kallistuksin ja aluetta rajaavin
reunuksin. Sadeveden poistossa tulee ottaa huomioon, että sadevesikaivot
on voitava hätätapauksessa sulkea, jotta kemikaalivuodot saataisiin talteen.
Vuotojen tarkkailua varten maaperään tai laitoksen rakenteisiin asennetaan tarkastusputkia tai ilmaisimia.

Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat
Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat rakennetaan siten, että mahdolliset
kemikaalit eivät pääse virtaamaan ympäristöön. Säiliöautolle varataan
allastettu tila, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä. Sadevedenpoisto
altaasta järjestetään kiinteällä järjestelmällä. Allas viemäröidään valvottuun
keräilykaivoon tai öljynerottimeen. Lähistölle varataan vuotojenkeruutarvikkeita.
Myös pumppaamot allastetaan ja viemäröidään, samoin letkujen kiinnityspaikka sijoitetaan allastetulle alueelle tai huolehditaan tippavuotojen talteenotosta muulla tavalla.
Täyttö- ja tyhjennyspaikoille sijoitetaan hätäpysäytyspainikkeita, joista säiliöiden täyttäminen tai tyhjentäminen voidaan pysäyttää hätätilanteessa
nopeasti.
Astioiden täyttöpaikat allastetaan. Täyttöputkistossa tulee olla sulkuventtiili helposti tavoitettavassa paikassa.

Varoitus- ja turvamerkinnät
Laitteistot ja laitteet tulee varustaa toimintaan ja siitä aiheutuviin vaaroihin nähden tarkoituksenmukaisilla, turvallisen käytön ja onnettomuustilanteisiin varautumisen edellyttämillä varoitus- ja turvamerkinnöillä.
Kemikaaliturvallisuuslaki 13 §

Varastosäiliöt merkitään sisältöä ja sen vaarallisuutta osoittavin selkein
merkinnöin standardin SFS 5491 (Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen) mukaisesti.
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Putkistoissa tulee olla merkinnät sisällöstä sekä virtaussuunnasta. Laitoksen operoinnin kannalta oleelliset venttiilit merkitään selvästi. Säiliöiden
täyttö- ja tyhjennyspaikoilla on oltava merkinnät, joilla varmistetaan
oikean säiliön täyttäminen tai auton lastaaminen oikeasta säiliöstä.

Käyttö, huolto, koulutus
Tuotantolaitoksen rakenteiden, laitteistojen ja varusteiden huolto ja kunnossapito on järjestettävä toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävän
tehokkaalla tavalla. Käyttö- huolto- ja asennustehtävissä työskenteleville
tulee antaa toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittävästi turvalliseen toimintaan tähtäävää koulutusta, opastusta ja ohjausta.
Tuotantolaitokselle on laadittava käyttöohjeet, joissa otetaan huomioon
sekä normaali- että poikkeustilanteet. Ohjeistuksen on katettava myös toiminnot, joihin osallistuu oman organisaation ulkopuolista henkilökuntaa
(lastaus, purkaus, asennukset, huollot, korjaukset).
Toiminnanharjoittajalla tulee olla menettelyt, joilla varmistetaan, että
ohjeet ovat ajan tasalla ja saatavilla ja että henkilökunta toimii ohjeiden
mukaisesti.
Säännöllisin tarkastuksin ja huolto- ja kunnossapitotoimenpitein pidetään
laitteistot niin hyvässä kunnossa, ettei vuotoja pääse syntymään esimerkiksi korroosiovaurioiden seurauksena. Tarkastuksista, korjauksista ja
huolloista pidetään kirjaa. Tarkastusten tulee kattaa varsinaisten laitteistojen lisäksi myös esimerkiksi säiliöiden suoja-altaat ja täyttö- ja tyhjennyspaikat sekä säiliöiden täytössä ja tyhjennyksessä käytettävät letkut.
Korjaus- ja huoltotöissä noudatetaan kirjallista työlupamenettelyä.
Tuotantolaitoksen henkilökunnalle on annettava koulutusta kemikaalien
ominaisuuksista, niiden turvallisesta käsittelystä ja prosessin turvallisesta
ajamisesta sekä poikkeustilanteissa toimimisesta.
(Kemikaaliturvallisuuslaki 11 § ja 12 §)

Kemikaalien laajamittaiselle teolliselle käsittelylle ja varastoinnille nimetään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Vastuuhenkilön tulee tuntea tuotantolaitoksen toiminta, sitä koskevat säännökset sekä turvallisen toiminnan edellytykset. Vastuuhenkilön
tulee osoittaa pätevyytensä TUKESin järjestämässä kokeessa. Hyväksytystä
kokeesta annetaan todistus. Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla
oleva luettelo nimeämistään käytönvalvojista.
(Kemikaaliturvallisuuslaki 29 §, asetus 59/1999 21 a §)
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2.8 Turvallisuusvaatimusten noudattamisen valvonta
Viranomaiset valvovat kemikaaliturvallisuuslain mukaisten vaatimusten
toteutumista tarkastuksillaan sekä lupahakemuksien ja ilmoitusten ja turvallisuusselvitysten käsittelyn yhteydessä. Turvatekniikan keskus ja pelastusviranomaiset voivat näissä yhteyksissä antaa toimintaa koskevia määräyksiä ja ehtoja, jotta säännösten ja määräysten vaatimukset täyttyvät.
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MUUT SÄÄDÖKSET

3.1 Ympäristönsuojelulainsäädäntö
Ympäristönsuojelulainsäädännön tavoitteena on ehkäistä tai vähentää
ympäristön pilaantumista tavalla, joka ottaa huomioon ympäristön kokonaisuutena. Pilaantumisen sääntelyn keskeisinä elementteinä ovat lupa- ja
ilmoitusmenettelyt, joista säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja
-asetuksessa (169/2000).
Ympäristönsuojelulakiin on kirjattu seuraavat yleiset periaatteet:
• ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate
• varovaisuus- ja huolellisuusperiaate
• parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate
• ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate
• aiheuttamisperiaate.
Maaperän, pohjaveden ja meren pilaaminen on ympäristönsuojelulain
mukaan kielletty.
Lupaviranomaisina toimivat ympäristölupavirastot, alueelliset ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Viranomaisten toimivallasta on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 5–7 §:ssä.
Luvanvaraisia toimintoja ovat mm. monet kemianteollisuuden laitokset, yli
100 m3:n vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastot, laitokset, joissa terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi on
laajamittaista, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät laitokset sekä eräiden vaarallisten kemikaalien päästäminen viemäriin.

Aineet, joiden päästöt vesiin tai yleiseen viemäriin ovat ympäristöluvanvaraisia
1) elohopea, kadmium, kromi, lyijy, nikkeli, tallium ja uraani sekä
niiden yhdisteet;
2) arseeni ja seleeni ja niiden yhdisteet;
3) 1,2-dikloorietaani, tetrakloorieteeni, trikloorieteeni, trikloorimetaani;
4) pentakloorifenoli;
5) muut vesiympäristölle vaaralliset orgaaniset halogeeniyhdisteet ja
aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia aineita;
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6) orgaaniset tinayhdisteet sekä ympäristölle vaaralliset orgaaniset
fosforiyhdisteet;
7) syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet.

Aineet, joiden päästöt ovat luvanvaraisia, mikäli päästöistä aiheutuu
merkittävää vaaraa
1) kasvinsuojeluaineet, torjunta-aineet, suojauskemikaalit ja biosidivalmisteet sekä niiden johdannaiset, jotka eivät esiinny luettelossa I;
2) barium, beryllium, hopea, koboltti, kupari, molybdeeni, sinkki, tina,
titaani ja vanadiini sekä niiden yhdisteet:
3) antimoni, boori ja telluuri ja niiden yhdisteet;
4) syanidit ja fluoridit;
5) mineraaliöljyt ja öljyperäiset hiilivedyt;
6) rehevöitymistä aiheuttavat aineet, erityisesti typen ja fosforin yhdisteet;
7) aineet, joilla on haitallinen vaikutus vesien happitalouteen;
8) ympäristölle vaaralliset orgaaniset piiyhdisteet ja aineet, jotka saattavat vedessä muodostaa tällaisia yhdisteitä;
9) aineet, joilla on haitallinen vaikutus vesiympäristöstä saatavien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden terveydelliseen laatuun, hajuun
tai makuun, sekä yhdisteet, jotka voivat vedessä muodostaa tällaisia
aineita;
10) aineet ja seokset, jotka voivat kellua, liettyä veteen tai upota, ja jotka
voivat haitata vesien käyttöä
11) muut vesiympäristölle vaaralliset aineet
(Ympäristönsuojeluasetus, liite 1)

Ympäristölupahakemuksessa toiminnanharjoittajan on annettava tiedot
käytettävistä raaka-aineista, kemikaaleista ja muista tuotantoon käytettävistä aineista, veden käytöstä, polttoaineista ja niiden varastoinnista, säilytyksestä sekä kulutuksesta. Samoin on esitettävä arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä
toimista häiriötilanteissa.
Ympäristölupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset mm.
päästöistä ja niiden ehkäisemisestä, jätteistä, toimista häiriötilanteissa ja
muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Päästömääräyksiä
on tarvittaessa annettava ympäristönsuojeluasetuksen liitteen 2 mukaisille
aineille. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten
tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT). Parhaan
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käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon mm.
käytettävien aineiden vaarallisuus ja mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita.
Maaperän tai pohjaveden pilaantumisesta on ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle. Maaperän puhdistaminen edellyttää ympäristölupaa
tai tapauksesta riippuen ilmoituksen tekemistä alueelliselle ympäristökeskukselle. Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus kuuluu pilaantumisen aiheuttajalle ja toissijaisesti alueen haltijalle. Jos näitä ei voida velvoittaa puhdistamiseen, jää puhdistaminen kunnan velvollisuudeksi.

3.2 Jätelainsäädäntö
Jos jäteasetuksen (1390/1993) [14] liitteessä 2 B luetellut jätteet sisältävät
jotain liitteessä 3 mainittua ainetta ja niillä on jokin liitteessä 4 mainittu
ominaisuus on tällaiset jätteet luokiteltava ongelmajätteiksi ja käsiteltävä
sen mukaisesti. Ympäristölle vaarallista kemikaalia sisältävä jäte on
yleensä ongelmajätettä. Ympäristöministeriön asetuksessa (1129/2001) on
esitetty luettelo yleisimmistä jätteistä ja ongelmajätteistä.
Teollisuusjätettä tai muuta kuin asumisessa syntyvää jätettä saa viedä kaatopaikalle ainoastaan, jos se täyttää kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset.
Kaatopaikkakelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon mm. jätteen
koostumus, sen sisältämien haitallisten aineiden määrät ja niiden liukoisuudet sekä kyseisen kaatopaikan olosuhteet ja jätteen sijoituksesta aiheutuvat riskit.
Jätteitä kuljetetaan niiden tuottajavaltioista toisiin valtioihin loppukäsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi uusioraaka-aineena. Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyy ympäristön kannalta monia riskejä, joiden vuoksi näitä jätesiirtoja varten on perustettu lupa- ja valvontamenettely. Suomessa lupaviranomaisena toimii Suomen ympäristökeskus, josta saa myös tarvittaessa siirtoihin liittyviä neuvoja.

3.3 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen edellytetään lakisääteisesti
monille laitoksille ja hankkeille, joista voi aiheutua kemikaalien pääsyä
ympäristöön. Säädöksissä [15, 16] kuvataan yleisellä tasolla YVA:n toteutus, vastuusuhteet ja velvoitteet. Lisäksi arvioinnista ja sen laadunvarmennuksesta on annettu erikseen ohjeita, joihin sisältyy kemikaalien vaikutusten arviointia ja hallintaa koskevia asioita.
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3.4 Aineita tai aineryhmiä koskevia rajoituksia ja kieltoja
Haitallisimpien ympäristölle vaarallisten kemikaalien aiheuttamia riskejä on
pyritty vähentämään niiden käyttöä tai päästöjä koskevin rajoituksin. Kielto
tai rajoitus voi koskea kemikaalin tai sitä sisältävän tuotteen valmistusta ja
maahantuontia, käyttöä tietyssä käyttökohteessa, kemikaalin pitoisuutta
tuotteessa tai kemikaalin käsittelyä ilman tarvittavaa koulutusta. Tietyille
kemikaaleille on asetettu sektorikohtaisia päästöraja-arvoja tai kokonaan
kielletty niiden pääsy vesiin. Biosidien ja torjunta-aineiden riskinvähennys
perustuu ennakkohyväksyntään, joten muut kuin hyväksytyt aineet ovat
kiellettyjä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä ympäristönsuojelulähtökohdista tehdyistä rajoituksista:
Valtioneuvoston asetus 871/2002 orgaanisten tinayhdisteiden markkinoille
luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta kieltää orgaanisia tinayhdisteitä
sisältävien, vapaasti liukenevien vesieliöiden kiinnittymisenestoaineitten
markkinoille luovutuksen. Orgaanisia tinayhdisteitä ja niitä sisältäviä valmisteita ei saa käyttää vesieliöiden kiinnittymisenestoaineena aluksen rungossa tai painolastivesitankissa, kalankasvattamon laitteissa tai muissa
veteen sijoitettavissa laitteissa. Orgaanisia tinayhdisteitä ei myöskään saa
käyttää teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jätevesien käsittelyssä.
Valtioneuvoston asetus 416/2003 lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta kieltää lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien luovuttamisen markkinoille käytettäväksi metallin työstössä tai nahan rasvausseoksissa. Samassa asetuksessa kielletään penta- ja oktabromidifenyylieetterin
ja niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovutus.
Valtioneuvoston asetus 596/2004 nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaatin
markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta kieltää näiden aineiden
markkinoille luovutuksen ja käytön siivouksessa, tekstiilien ja nahan prosessoinnissa, metallintyöstössä, massan ja paperin valmistuksessa, kosmetiikassa sekä biosidien ja torjunta-aineiden apuaineena.
Valtioneuvoston asetus 435/2001 orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
(VOC-yhdisteet) päästöjen rajoittamisesta asettaa haihtuville päästöille rajaarvot ja muita päästövaatimuksia, joita asetuksen liitteessä lueteltujen laitosten on noudatettava. Asetus koskee toimintoja, kuten liimaus, pinnoitukset, kemiallinen pesu, puupintojen kyllästäminen, maalien, lakkojen, liimojen, farmaseuttisten tuotteiden valmistus, puun ja muovin laminointi.
Mikäli liuotinkäyttö ylittää erikseen määritellyn kynnysarvon, tulee päästöjen olla alle annettujen raja-arvojen. Vuonna 2005 tulee voimaan nk. tuoteVOC -asetus, jossa säädetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien raja-arvot maaleissa ja lakoissa.
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3.5 Kansainväliset sopimukset
Kansainvälisten ympäristösopimusten jäsenmaita sitovat vaatimukset saatetaan voimaan kansallisella lainsäädännöllä. Sitovien vaatimusten lisäksi
sopimuksiin liittyy, tai niiden nojalla on tehty paljon suositusluontoisia
rajoituksia, joiden toteutumisesta raportoidaan määrävuosittain ja toteuttamisesta laaditaan kansainväliset raportit.

Teollisuusonnettomuussopimus
TUKES voi kemikaaliturvallisuuslain 129 §:n mukaisesti edellyttää maan
rajojen ylittävien teollisuusonnettomuuksien vaikutuksia koskevan YK:n
Euroopan talouskomission yleissopimuksen mukaisia lisäselvityksiä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvista tuotantolaitoksista, joissa mahdollisesti tapahtuvilla suuronnettomuuksilla voi olla maan rajojen ylittäviä vaikutuksia.

Kiellettyjen ja ankarasti rajoitettujen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettely
(PIC)
Sopimus kiellettyjen tai ankarasti rajoitettujen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettelystä allekirjoitettiin syksyllä 1998 ja sen toimeenpanosta EU-alueella on säädetty EY-asetuksella 304/2003. Järjestelmässä kootaan tietoa
kemikaaleista, joiden käyttöä on voimakkaasti rajoitettu terveys- tai ympäristövaarojen takia jossakin jäsenvaltiossa ja tarjotaan muille jäsenvaltioille
mahdollisuus rajoittaa kemikaalien tuontia. Jäsenmaat sitoutuvat ilmoittamaan, kun ne vievät maasta sellaisia kemikaaleja, joiden käyttöä on kotimarkkinoilla voimakkaasti rajoitettu. Sopimus ei sinänsä rajoita kemikaalien käyttöä. Lisäksi on voimassa Valtioneuvoston asetus 15/2005 kansallisesti kiellettyjen kemikaalien ilmoituksista. Suomessa toimivaltaisena
viranomaisena toimii Suomen ympäristökeskus, jonka kautta sopimuksen
kattamien kemikaalien vienti-ilmoitukset tehdään.

Pysyvät orgaaniset yhdisteet
Tukholmassa vuonna 2001 solmittu kansainvälinen sopimus pysyvistä
orgaanisista yhdisteistä koskee 12 ns. POP-yhdisteen (persistent organic
pollutants) tuotannon, käytön ja kaupan lopettamista sekä päästöjen
rajoittamista. Sopimuksen kohteena olevat 12 POP-yhdistettä ovat aldriini,
dieldriini, endriini, DDT, heptakloori, klordaani, mirex, toksafeeni, heksaklooribentseeni, PCB sekä dioksiinit ja furaanit. Näitä aineita ei Suomessa ole käytössä mutta dioksiini- ja furaanipäästöjen rajoittaminen on
edelleen ajankohtaista.
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Kansainväliset mertensuojelusopimukset
Kansainvälisillä mertensuojelusopimuksilla (OSPAR, Helsingin sopimus)
pyritään meriympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Niiden puitteissa
on annettu päätöksiä ja suosituksia mm. ympäristölle haitallisten aineiden
käytön ja päästöjen rajoittamisesta teollisuussektoreittain.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (Montrealin pöytäkirja)
YK:n ympäristöohjelman puitteissa on 1987 allekirjoitettu otsonikerroksen
suojelua koskeva Montrealin pöytäkirja. Pöytäkirjalla ja siihen myöhemmin tehdyillä muutoksilla rajoitetaan otsonikerrosta heikentävien aineiden
valmistusta, käyttöä ja kauppaa maailmanlaajuisesti. Myös EU:lla on oma
otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva asetuksensa. Suomessa annettiin 1998 uusin näitä aineita koskeva valtioneuvoston päätös, jossa on
EU:n asetusta ja Montrealin pöytäkirjaa tiukemmat rajoitukset.

3.6 Kuljetusmääräykset
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevissa kotimaisissa säädöksissä (VAK)
ja kansainvälisissä sopimuksissa ja Euroopan yhteisön lainsäädännössä
säännellään yksityiskohtaisesti vaarallisten aineiden kuljetuksista. Ne sisältävät säännöksiä ja määräyksiä mm. vaarallisten aineiden luokituksesta,
pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä ajoneuvojen, vaunujen ja säiliöiden rakenteesta, varusteista ja käytöstä. Niihin sisältyy myös säännöksiä
kuljetuksen eri osapuolilta edellytettävästä ammattitaidosta ja tehtävistä
[20].
Eri kuljetusluokan aineilla voi olla ympäristölle vaarallisia ominaisuuksia.
Ne ympäristöä saastuttavat aineet, joita ei voida luokitella muihin kuljetusluokkiin, luokitellaan kuljetusluokan 9 ympäristölle vaaralliseksi
aineeksi.
VAK-säännöksissä ympäristölle vaarallisia aineita ovat vesiympäristöä
saastuttavat aineet, liuokset ja seokset kuten valmisteet ja jätteet, joita ei
voida luokitella kuljetusluokkiin 1 – 8 tai luokkaan 9 muihin kuin YKnumeroiden 3077 ja 3082 nimikkeisiin. Nämä luokkaan 9 nimikkeet ovat:
UN 3077 Ympäristölle vaarallinen aine, kiinteä, n.o.s.; ja UN 3082 Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, n.o.s. (n.o.s. = not otherwise specified, tarkemmin määrittelemättömät aineet)[21].
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ERI LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JOHTUVIEN
VAATIMUSTEN YHTEENSOVITTAMINEN
Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet ja käyttötarkoitukset
vaihtelevat huomattavasti. Näiden kemikaalien käsittelyä ja mm. niihin liittyviä tiloja koskevat kemikaalilainsäädännön lisäksi useat muut säännökset. Joskus erilaisten säännösten yhteensovittaminen on vaikeaa. Tällöin
on syytä olla yhteydessä ko. säännöksiä valvoviin viranomaisiin ja pyytää
heiltä ohjeita säännösten soveltamiseen. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä säännösten yhteensovittamisesta:

Säiliöiden sijoitus
Sijoitettaessa palavan nesteen säiliö maan alle saavutetaan paloturvallisuuden kannalta etuja. Tällöin on kuitenkin vuotojen tarkkailu ja maaperän suojaus järjestettävä asianmukaisesti. Jos säiliö sijoitetaan maan päälle,
voidaan vuotojen tarkkailu ja maaperän suojaus toteuttaa helpommin,
mutta paloturvallisuuden varmistaminen edellyttää erityistoimenpiteitä.

Palavan nesteen höyryjen keräily
Palavan nesteen käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä kerättävien höyryjen keräily- ja käsittelyjärjestelmien avulla saadaan pienennettyä ilmakehään joutuvia liuotinpäästöjä. Kuitenkin tällaisten järjestelmien asentaminen tuotantolaitokseen edellyttää samalla laitoksen paloriskien uudelleen
arviointia ja vähentämistä asianmukaisin turvajärjestelyin.

Kierrätysilman käyttö
Lämmityskustannusten pienentämiseksi tapahtuvassa ilman kierrätyksessä
tulee ottaa huomioon liuotinhöyryjen tai muiden haitallisten aineiden
rikastuminen, josta voi aiheutua sekä terveyshaittoja, että palo- ja räjähdysvaara. Liuotinhöyryjen keräilyn tulee tapahtua mahdollisimman lähellä
päästökohdetta ja erillään ilmanvaihtojärjestelmästä.

Kylmä- ja ponneaineiden vaihtaminen
Aiemmin käytettiin kylmälaitteiden eristeissä ja kylmänesteessä sekä
aerosolien ponneaineina freoneja, jotka tuhoavat otsonikerrosta. Niitä on
korvattu muilla aineilla, kuten propaanilla, isobutaanilla, tai syklopentaanilla, joilla on kuitenkin muita, usein palovaaraan liittyviä ominaisuuksia.
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TIEDONLÄHTEITÄ YMPÄRISTÖVAHINKOJEN
VÄLTTÄMISEKSI
Kemikaalien ympäristövaikutukset
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kemikaaliyksikössä toimii virkaaikana kemikaalien ympäristötietopalvelu, josta voi kysyä tietoja kemikaalien käyttäytymisestä ja vaikutuksista ympäristössä. Lähteenä käytetään
kotimaisia ja kansainvälisiä kemikaalien ympäristötietoa sisältäviä rekistereitä, tietojen tulkintaan voi pyytää asiantuntija-arvion. Palvelu on yrityksille maksullinen.
Kemikaaliyksikössä on myös valmisteltu rekisteri ympäristösyistä kielletyistä tai rajoitetuista kemikaaleista (ResChem), jossa on kemikaaleittain
saatavissa tietoa niitä koskevista kansallisista ja kansainvälisistä rajoituksista, suosituksista ja lainsäädännöstä.
Yhteystiedot: Suomen ympäristökeskus
puh. (09) 4030 0593
www.ymparisto.fi

TUKESin tiedonlähteet
TUKES ylläpitää luetteloa voimassa olevista kemikaalien teollista käsittelyä
ja varastointia koskevista säädöksistä ja määräyksistä.
Yhteystiedot: www.tukes.fi
TUKESin toimialan säädökset saa myös tätä kautta sähköisessä muodossa.
Tekniset ohjeet, oppaat ja julkaisut
TUKESista saa voimassaolevia TUKES-ohjeita ja -oppaita. Uusimmat ohjeet
ovat saatavilla vain TUKESin internet-kotisivuilla.
Yhteystiedot: Turvatekniikan keskus
puh. (09) 61671
www.tukes.fi

Aluepelastuslaitokset
http://www.pelastustoimi.net/pelastuslaitokset/
Näillä sivuilla on perustiedot alueellisista pelastuslaitoksista, jotka ylläpitävät itse esittelysivunsa.
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Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki, puh. (09)9361
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
PL 47, 02070 Espoon kaupunki, puh. (09) 8162 8699
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Teknikontie 4, 01530 Vantaa, puh. (09)83940000
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo, puh. 0201111400
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Eerikinkatu 35, 20100 Turku, puh. 02 2633 1100
Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Kutalantie 1, 13210 Hämeenlinna, puh: (03) 621 2260
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Hollolankatu 2, 15110 Lahti, puh. (03)8773 112
Kymenlaakson pelastuslaitos Takojantie 4 48230 Kotka, puh (05)231 61
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
PL 168, 53101 Lappeenranta, puh 020 496 7000
Etelä-Savon pelastuslaitos Jääkärinkatu 16 50130 Mikkeli, puh: (015)1941
Keski-Suomen pelastuslaitos
Jyväskylän paloasema, Palokunnankatu 1, 40700 Jyväskylä,
puh. (014)3329600
Pirkanmaan pelastuslaitos
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere, puh. (03)314612
Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnankatu 3, 28100 PORI, puh: (02)621 1500
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kaartotie 65, 60100 SEINÄJOKI, puh: (06)416 2111
Pohjanmaan pelastuslaitos
Sepänkyläntie 14–16, 65100 VAASA, puh: (06)325 1444
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos
Kustaa Aadolfinkatu 76, 67200 Kokkola, puh: (040)8294 111
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio, puh. (017)182111
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
Rantakatu 37–39, 80100 Joensuu, puh: (013)267 7111
Jokilaaksojen pelastuslaitos
Katajistontie 2, 84100 YLIVIESKA, puh. (08)4296 002
Kainuun pelastuslaitos Opintie 1, 87100 Kajaani, puh. (08)717711
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Pikkukankaan tie 2, 90100 Oulu, puh. (08)55848601
Lapin pelastuslaitos
Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi, puh. 0201311300

27

YMPVAAR_sisus05

31.8.2005

22:30

Sivu 28

Kunnan kemikaaliviranomaiset
Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen huolehtii mm. kemikaalien
markkinavalvonnasta. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii
yleensä ympäristöterveydenhuollosta vastaava kunnan terveydensuojeluviranomainen tai ympäristönsuojelusta vastaava kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kemikaalineuvottelukunta
Kemikaalineuvottelukunnan www-sivuilla on tietoa kemikaaleja koskevasta lainsäädännöstä ja valmisteilla olevista säädöksistä sekä ohjeista ja
muistioista.
www.kemikaalineuvottelukunta.fi

Turvallisuusohjeet onnettomuuden vaaraa aiheuttaville aineille (OVA -ohjeet):
http://www.ttl.fi/internet/ova/index.html
OVA-ohjeet sisältävät tietoja aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista, reaktiivisuudesta, palo- ja räjähdysvaarasta, aineen luokituksesta ja merkinnöistä, raja-arvoista ja käytöstä. Ohjeissa on käsitelty aineiden terveysvaaraa ja vaikutuksia ympäristöön. Ohjeet on valmisteltu Työterveyslaitoksella yhteistyössä eri tutkimuslaitosten, kemikaaliviranomaisten ja kemianteollisuuden asiantuntijoiden kanssa.

Kansainväliset kemikaalikortit – International Chemical Safety Cards
http://kappa.ttl.fi/kemikaalikortit/
Kansainväliset kemikaalikortit on valmisteltu WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (International Programme on Chemical Safety eli
IPCS) ja EU:n yhteistyöprojektina. Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti
puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja.

Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet. Työterveyslaitos, Riihimäki et al. 2005.
Työterveyslaitos on julkaissut oppaan kemikaalien vaaran ja riskin
arvioinnista sekä erilaisista tiedonlähteistä (mm. julkiset organisaatiot, kirjastot ja tietopalvelut, keskeiset hakuteokset ja tietokannat).

Käyttöturvallisuustiedotteet
Käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 12 löytyy tietoa kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle.
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6 TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA
Hätätilanteessa tulee ottaa ensisijaisesti yhteys hätäkeskukseen (puhelin 112), joka hälyttää tarvittavat asiantuntijat.
Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan sekä muiden ympäristön erityistilanteiden edellyttämiä
kiireellisiä toimenpiteitä varten ympäristövahinkopäivystys.
Puhelin: virka-aikaan (09) 403 000.
Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotto SYKEn päivystykseen tapahtuu
hätäkeskusten ja meripelastuskeskusten (puh. 02041000) kautta.

Myrkytystietokeskus
Avoinna 24 t/vrk
Puhelin: (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)
Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.
Keskus palvelee koko maata puhelimitse. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi keskus toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille. Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityksiä.
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7 VIITELUETTELO, SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA
1.

Kemikaalilaki (744/1989) muutoksineen

2.

Kemikaaliasetus (675/1993) muutoksineen

3.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

4.

Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) ja sitä täydentävä muutosasetus (484/2005)

5.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta
(624/2001 - uusittavana kesällä 2005)

6.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista
ja merkintöjen tekemisestä (807/2001)

7.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen
toimittamisesta (374/2002)

8.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käyttöturvallisuustiedotteesta
(1202/2001)

9.

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) muutoksineen

10. Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) muutoksineen
11. Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten kemikaalien aiheuttamalta pilaantumiselta (364/1994)
12. Valtioneuvoston päätös eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta vesiin (363/1994)
13. Jätelaki (1072/1993)
14. Jäteasetus (1390/1993) muutoksineen
15. Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994)
16. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (268/1999)
muutoksineen
17. Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001)
18. Pelastuslaki (468/2003)
19. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)
20. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002)
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21. Liikenne- ja viestintäministeriön ohje (579/01/2002) Ympäristölle vaaralliset aineet ja näiden aineiden liuokset ja
seokset
22. TUKES-ohje K5-2002. Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastointi
23. TUKES-ohje K3-1999. Pohjavesien suojelu kemikaaleja
käsittelevässä laitoksessa
24. TUKES-ohje K7-2004 Palavien nesteiden kiinteät varastosäiliöt - rakenne ja tarkastukset
25. Happojen ja emästen käsittely ja varastointi. Kemikaalineuvottelukunta 2000.
26. Ohje kemikaalien kappaletavaravarastosta, Kemikaalineuvottelukunta, Helsinki 2002
27. Kemikaalien turvallinen käsittely ja varastointi. Pintakäsittelylaitos- maalaamo-pakkaamo. Kemikaalineuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriöiden oppaita 2003
28. TUKES-opas Kemikaaliputkistot

MISTÄ SÄÄNNÖKSIÄ SAA?
Säännöksiä saa paperiversioina ja erilaisia kokonaisuuksia käsittävinä kirjoina Oy Edita Ab:n myymälästä, Annankatu 44, Helsinki, postimyynti puh. (09)566 0266, fax (09) 566 0347.
Sähköisessä muodossa säädöksiä saa
1. valtion säädöstietopankista

www.finlex.fi

2. sähköisestä säädöskokoelmasta

www.edilex.fi

3. Direktiivejä, EY-säännöksiä ja EU:n asiakirjoja saa EU:n
internet-sivuilta http://europa.eu.int/eur-lex
Yllämainittuja kemikaalineuvottelukunnan oppaita (muut kuin
ohje happojen ja emästen käsittelystä) välittää Chemas Oy.
Yhteystiedot: PL 4 00131 Helsinki
Puh. (09) 1728 4301, Fax. (09) 1728 4300
Ohjeet löytyvät myös TUKESin kotisivuilta www.tukes.fi
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LIITE 1.
ERÄITÄ YMPÄRISTÖLLE VAARALLISIA KEMIKAALEJA
Kemikaali

Luokitus ympäristövaaran mukaan

Muu vaarallisuusluokitus

Akryylihappo

N; R50

R10; Xn; R20/21/22; C; R35

Akryylinitriili

N; R51–53

F; R11; Carc.Cat 2; R45; T; R23/
24/25; Xi; R37/38-41; R43

Käyttökohteita

Amino-2-metyylipropanoli R52–53

Xi; 36/38

Ammoniakki, vedetön

N; R50

R10; T; R23; C; R34

kylmälaitokset

Ammoniakkiliuos

N; R50

C; R34

pintakäsittely, liimojen ja
hartsien valmistus

Arseenipentoksidi

N; R50-53

Carc.Cat 1; R45; T; R23/25

Elohopeadikloridi

N; R 50-53

T+; R28; T; R48/24/25; C; R34

Glutaraldehydi

N; R 50

T; R23/25; C; R34; R42/43

Heksaani

N; R51-53

F; R11; Repr.Cat.3; R62; Xn;
R65-48/20; Xi; R38; R67

Isoforonidiamiini

R52-53

Xn; R21/22; C; R34; R43

Isopreeni

R52-53

F+; R12; Carc.Cat.2; R45;
Muta.Cat.3; R68

Kloori

N; R50

T; R23; Xi; R36/37/38

selluteollisuus, vedenpuhdistus
mm. uimahalleissa valmistusta

Klooribentseeni

N; R51-53

R10; Xn; R20

käytetty ennen
puunsuojaukseen ja biosidina,
käyttörajoituksia
valmistusta

Kloorietikkahappo

N; R50

T; R25; C; R34

Klooridioksidi..%

N; R50

T; R25; C; R34

Koboltti

R53

R42/43

Kromi(III)kromaatti

N; R50-53

O; R8; Carc.Cat.2; R45; C;
R35; R43

Kromi(VI) yhdisteet
(ei bariumkromaatti
tai muut luettelossa
erikseen mainitut)

N; R50-53

Carc.Cat.2; R49; R43

Kromitrioksidi

N; R50-53

O; R9; Carc.Cat.1; R45; Muta.Cat.2; pintakäsittely, puunkyllästys
R46; Repr.Cat.3; R62; T+; R26; T;
R24/25-48/23; C; R35; R42/43

Kuparisulfaatti

N; R50-53

Xn; R22; Xi; R36/38

Lyijyalkyylit

N; R50-53

Repr.Cat.1; R61; Repr.Cat.3; R62;
T+; R26/27/28; R33.

Lyijykromaatti

N; R50-53

Carc.Cat.3; R40; Repr.Cat.1; R61;
Repr.Cat.3; R62; R33

Mangaanisulfaatti

N; R51-53

Xn; R48/20/22

Naftaleeni

N; R50-53

Carc.Cat.3; R40; Xn; R22
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Kemikaali

Luokitus ympäristövaaran mukaan

Muu vaarallisuusluokitus

Käyttökohteita

Natriumdikromaatti

N; R50-53

O; R8; Carc.Cat.2; R45; Muta.Cat.2;
R46; Repr.Cat.2; R60-61; T+; R26; T;
R25-48/23; Xn; R21; C; R34; R42/43

pintakäsittely

Natriumsulfidi

N; R50

R31; C; R34

Nikkelimonoksidi

R53

Carc.Cat.1; R49; R43

Nikkelisulfaatti

N; R50-53

Carc.Cat.3; R40; Xn; R22; R42/43

Nitrobentseeni

N; R51-53

Carc.Cat.3; R40; Repr.Cat.3; R62; T;
R23/24/25-48/23/24

Pentaani

N; R51-53

F+; R12; Xn; R65; R66; R67

Peretikkahappo...%

N; R50

R10; O; R7; Xn; R20/21/22; C; R35

2-Propenoli;allyylialkoholi N; R50

R10; T; R23/24/25; Xi; R36/37/38

Propyylibentseeni
(kumeeni)

N; R51-53

R10; Xn; R65; Xi; R37

Resorsinoli

N; R50

Xn; R22; Xi; R36/38

Rikkivety

N; R50

F+; R12; T+; R26

Sinkkikloridi

N; R50-53

Xn; R22; C; R34

Stannikloridi

R52-53

C; R34

Sulfamiinihappo

R52-53

Xi; R36/38

Sykloheksyyli-bentsotiatsoli-2-sulfenamidi

N; R50-53

R43

Tolylideenidi-isosyanaatti

R52-53

Carc.Cat.3; R40; T+; R26; Xi; R36/37/38;
R42/43

Trikloorietyleeni

R52-53

Carc.Cat.2; R45; Muta.Cat.3; R68; R67;
Xi; R36/38

Trimetyylibentseeni

N; R51-53

R10; Xn; R20; Xi; R36/37/38

Tärpätti, öljy

N; R51-53

R10; Xn; R20/21/22-65; Xi; R36/38; R43
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LIITE 2.
LUOKITUSPERUSTEET
Seuraavassa kaaviossa esitetään miten erilaiset vaaraominaisuudet (hajoavuus,
myrkyllisyys, kertyvyys, muut vaaraominaisuudet) vaikuttavat, yhdessä ja erikseen, aineen luokitukseen ympäristölle vaaralliseksi sekä siihen, saako aine
varoitusmerkinnän N.

Ominaisuudet

Ominaisuuksien
yhdistelmät, jotka
johtavat luokitukseen
ymp.vaaralliseksi

4. EI NOPEASTI
HAJOAVAA

1. HYVIN
MYRKYLLISTÄ

5.

4. EI NOPEASTI
HAJOAVAA

2.

5.

4. EI NOPEASTI
HAJOAVAA

3.

MYRKYLLISTÄ

HAITALLISTA

5.

KERTYVÄÄ

1
1+4
1+5
1+4+5

KERTYVÄÄ

2+4
2+5
2+4+5

KERTYVÄÄ

3+4
4+5*

Varoitusmerkki/
ei varoitusmerkkiä

Luokitus
ympäristölle,
mutta ei varoitusmerkkiä N (**)

VAARALLISTA MUULLE KUIN
VESIYMPÄRISTÖLLE

VAARALLISTA OTSONIKERROKSELLE

(*) esimerkiksi, jos vesiliukoisuus on <1 mg/l
(**) luokituksesta voi vapautua, jos aine hajoaa nopeasti vesiympäristössä tai sillä ei ole pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristössä (pitkäaikainen NOEC (kala, Daphnia) >1 mg/l tai vesiliukoisuus
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LIITE 3.
PITOISUUSTAULUKOT SEOSTEN LUOKITTELUA VARTEN
Luokitusperusteasetuksessa (807/2001) esitetään seuraavat taulukot seosten luokitusta
varten.

I Vesiympäristö
Taulukko 1
Välitön myrkyllisyys vesieliöille ja pitkän aikavälin haittavaikutukset
Aineen luokitus
N, R50–53
N, R51–53
R52–53

N, R50–53
pit.  25 %

Valmisteen luokitus
N, R51–53
R52–53
2,5 %  pit.  25 % 0,25 %  pit.  2,5 %
pit.  25 %
2,5 %  pit.  25 %
pit.  25 %

Taulukko 2

Taulukko 3

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

Myrkyllisyys vesieliöille

Aineen luokitus
N, R50
N, R50–53

Valmisteen luokitus
N, R50
pit.  25 %
pit.  25 %

Aineen luokitus
R52

Valmisteen luokitus
R52
pit.  25 %

Taulukko 4
Pitkän aikavälin haittavaikutukset
Aineen luokitus
R53
N, R50–53
N, R51–53
R52–53

Valmisteen luokitus
R53

pit.
25 %
pit.  25 %
pit.  25 %
pit.  25 %

II Muu kuin vesiympäristö
Taulukko 5
Otsonikerrokselle vaaraa aiheuttavat
Aineen luokitus
N ja R59

Valmisteen luokitus
N, R59
pit.  0,1 %

Aineen luokitus
R59

35

Valmisteen luokitus
R59
pit.  0,1 %
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