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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain

(390/2005) 4—6 §, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 3 momentti, 23 §:n 1 momentti, 25, 27, 30—32
sekä 58—60 §, 63 §:n otsikko, 1 ja 4 momentti, 64, 79, 81, 82, 84, 85 ja 91 §, 115 §:n 2 ja
3 momentti sekä 123, 125, 130 ja 134 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 § osaksi laeissa 1030/2009 ja 690/2014, 6, 91 ja 125 § osaksi
laissa 1030/2009, 23 §:n 1 momentti sekä 25 ja 58 § laissa 1271/2010, 27, 30, 31, 60 ja 130 §
osaksi laissa 1271/2010, 63 §:n otsikko, 1 ja 4 momentti sekä 64 § laissa 1030/2009, 82 §
laissa 400/2013, 84 § osaksi laissa 400/2013 sekä 115 §:n 2 momentti laeissa 1030/2009 ja
1271/2010, sekä

lisätään lakiin uusi 23 a, 26 a, 27 a, 58 a, 58 b, 59 a, 64 a, 82 a ja 94 a §, uusi 12 a luku sekä
uusi 126 a ja 128 a § seuraavasti:

4 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta:
1) tuotantolaitoksen alueen ulkopuolella

tapahtuvaan, vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitet-
tuun kuljetukseen eikä kuljetustapahtumaan
suoraan liittyvään tilapäiseen varastointiin;

2) vaarallisten kemikaalien käyttöön ja va-
rastointiin aluksessa;

3) radioaktiivisiin aineisiin eikä radioaktii-
visia aineita sisältäviin tuotteisiin.

Lain säännöksiä vaarallisista kemikaaleista
aiheutuvien suuronnettomuuksien ehkäisemi-
seksi ei sovelleta vaarallisten kemikaalien

siirtoon putkistoissa eikä putkistojen yhtey-
dessä oleviin pumppausasemiin tuotantolai-
toksen alueen ulkopuolella.

Ampuma-aseissa käytettävät patruunat on
varastoitava, säilytettävä ja hävitettävä siten
kuin tässä laissa säädetään. Niiden valmistuk-
seen sovelletaan tämän lain lisäksi ampuma-
aselakia (1/1998). Muutoin ampuma-aseissa
käytettäviin patruunoihin sovelletaan am-
puma-aselakia.

5 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Kemikaalien luokituksesta, pakkaamisesta
ja merkitsemisestä säädetään kemikaalilaissa
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(599/2013) ja aineiden ja seosten luokituk-
sesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä di-
rektiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muut-
tamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 muuttamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1272/2008, jäljempänä CLP-asetus.
Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lu-
pamenettelyistä ja rajoituksista säädetään ke-
mikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa-
menettelyistä ja rajoituksista (REACH), Eu-
roopan kemikaaliviraston perustamisesta, di-
rektiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, ko-
mission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neu-
voston direktiivin 76/769/ETY ja komission
direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY,
93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä
REACH -asetus.

Pelastustoimen pelastustoiminnan järjeste-
lyistä säädetään pelastuslaissa (379/2011).

Paineeseen liittyvän vaaran ehkäisemiseksi
noudatetaan, mitä painelaitelaissa (869/1999)
säädetään.

Sähköturvallisuudesta säädetään sähkötur-
vallisuuslaissa (410/1996).

Alueiden käytön suunnittelusta ja rakenta-
misesta säädetään maankäyttö- ja rakennus-
laissa (132/1999).

Pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmu-
kaisuuden toteamisesta säädetään pyroteknis-
ten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta an-
netussa laissa (180/2015).

Työntekijän suojelusta ja ympäristönsuoje-
lusta on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen
säädetään.

Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä
etua koskeva energiahanke edellyttää 23 §:n
mukaisen luvan vaarallisen kemikaalin laaja-
mittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastoin-
tiin tai 37 §:n mukaisen luvan vaarallisen
kemikaalin siirtoa varten tarkoitetun putkis-
ton rakentamiseen, lupa-asian käsittelyyn so-
velletaan tämän lain lisäksi mainittua Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetusta sekä
Euroopan unionin yhteistä etua koskevien
energiahankkeiden lupamenettelystä annettua
lakia (684/2014).

6 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) kemikaalilla aineita ja seoksia siten kuin

ne määritellään REACH-asetuksessa ja CLP-
asetuksessa;

2) vaarallisella kemikaalilla ainetta tai
seosta, joka tulee luokitella tai merkitä CLP-
asetuksen mukaisesti, sekä muuta palavaa
nestettä;

3) seoksella seosta tai liuosta, joka koostuu
kahdesta tai useammasta aineesta;

4) palavalla nesteellä nestemäistä kemi-
kaalia, jonka leimahduspiste on enintään
100 °C;

5) räjähteellä räjähdysainetta ja räjähdys-
ainetta sisältävää esinettä tai välinettä sekä
muuta ainetta, seosta, esinettä tai välinettä,
joka on valmistettu tuottamaan räjähdyksen
tai pyroteknisen ilmiön;

6) pyroteknisellä tuotteella esinettä tai vä-
linettä, joka sisältää kemiallisten reaktioiden
seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, kaasua, sa-
vua tai näiden yhdistelmiä tuottavia aineita
tai seoksia;

7) ilotulitteella viihdekäyttöön tuotettua
pyroteknistä tuotetta;

8) teollisella käsittelyllä vaarallisten kemi-
kaalien valmistusta, käyttöä sekä muuta vas-
taavaa käsittelyä;

9) varastoinnilla vaarallisen kemikaalin ja
räjähteen hallussapitoa tuotantolaitoksessa
kiinteässä varastosäiliössä tai -siilossa, irto-
säiliössä, pakkauksessa tai kuljetusvälineessä
taikka muulla tavoin varastoituna;

10) säilytyksellä vaarallisen kemikaalin ja
räjähteen vähäisten määrien hallussapitoa;

11) tuotantolaitoksella toiminnanharjoitta-
jan hallinnassa olevaa aluetta, jossa vaaralli-
sia kemikaaleja tai räjähteitä valmistetaan,
käsitellään tai varastoidaan yhdessä tai use-
ammassa laitoksessa; tuotantolaitoksena pi-
detään myös räjähteen valmistukseen käytet-
tävää siirrettävää laitteistoa;

12) laitoksella tuotantolaitoksen sisäpuo-
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lella olevaa joko maanpäällistä tai maan-
alaista teknistä yksikköä, jossa valmistetaan,
käsitellään tai varastoidaan vaarallisia kemi-
kaaleja tai räjähteitä mukaan lukien laitteis-
tot, putkistot, koneet, varastot, lastaus- ja pur-
kauspaikat, tuotantolaitoksen alueella olevat
rautatiet, laiturit sekä edellä mainittuihin liit-
tyvät rakenteet ja rakennelmat;

13) laitteella säiliötä, pumppua, venttiiliä,
putkiston osaa tai muuta vaarallisen kemikaa-
lin tai räjähteen käsittelyssä tarvittavaa tek-
nistä laitetta;

14) laitteistolla laitteiden ja putkistojen
sekä niihin liittyvien varusteiden muodosta-
maa teknistä kokonaisuutta;

15) siirrettävällä laitteistolla välittömästi
työmaalla käytettäväksi tarkoitetun räjähteen
valmistuslaitteistoa;

16) tuotteella laitetta, räjähdettä, suojaus-
järjestelmää tai muuta tämän lain soveltamis-
alaan kuuluvaa esinettä;

17) suuronnettomuudella huomattavaa
päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta il-
miötä, joka seuraa vaarallisia kemikaaleja tai
räjähteitä valmistavan, käsittelevän tai varas-
toivan tuotantolaitoksen toiminnassa esiinty-
neistä hallitsemattomista tapahtumista, jotka
voivat aiheuttaa ihmisen terveyteen, ympäris-
töön tai omaisuuteen kohdistuvaa vakavaa
välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa
laitoksen sisä- tai ulkopuolella ja jossa on
mukana yksi tai useampi vaarallinen kemi-
kaali tai räjähde;

18) toiminnanharjoittajalla oikeushenkilöä
tai luonnollista henkilöä, joka valmistaa, tuo
maahan, pitää kaupan, saattaa markkinoille,
luovuttaa, vie maasta, varastoi, pakkaa, jake-
lee, pitää hallussaan, säilyttää, käyttää tai
muulla tässä laissa tarkoitetulla tavalla käsit-
telee vaarallista kemikaalia taikka räjähdettä
tai muuta tuotetta;

19) räjähdyskelpoisella ilmaseoksella nor-
maalipaineisen ilman ja kaasun, höyryn, su-
mun tai pölyn muodossa olevien palavien
aineiden seosta, jossa palaminen leviää sytty-
misen jälkeen koko palamattomaan seokseen;

20) räjähdysvaarallisella tilalla tilaa, jossa
voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmaseosta
siinä määrin, että erityiset suojelutoimenpi-
teet henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahin-
kojen ehkäisemiseksi ja yleisen turvallisuu-
den ylläpitämiseksi ovat tarpeen;

21) pelastusviranomaisella pelastuslaissa
tarkoitettua alueen pelastustoimen pelastusvi-
ranomaista;

22) yleisöllä luonnollista henkilöä, luon-
nollisten henkilöiden yhteenliittymiä, oikeus-
henkilöitä ja yhteisöjä;

23) yleisöllä, jota asia koskee yleisöä, jo-
hon onnettomuus vaikuttaa tai todennäköi-
sesti vaikuttaa tai yleisöä, jonka etua asiaa
koskeva päätös koskee.

10 §

Onnettomuuksien ehkäiseminen

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kaik-
kiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksien eh-
käisemiseksi ja niistä ihmisten terveydelle ja
ympäristölle sekä omaisuudelle aiheutuvien
seurausten rajoittamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Tuotantolaitoksen käyttö ja kunnossapito

— — — — — — — — — — — — —
Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä sisäl-

täviä laitteistoja ja laitteita saa sijoittaa raken-
nukseen vain siinä määrin kuin se on toimin-
nan järjestämisen kannalta välttämätöntä.
— — — — — — — — — — — — —

23 §

Luvanvaraisuus

Vaarallisen kemikaalin laajamittaista teol-
lista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa
vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lu-
valla. Toiminnanharjoittajan tulee hakea
edellä tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitet-
tävä tuotantolaitoksen toiminnasta vastaavan
henkilön nimi sekä tiedot ja selvitykset suun-
nitellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjeste-
lyistä.
— — — — — — — — — — — — —

23 a §

Luvan myöntäminen ja muutosilmoituksen
käsittely

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää
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23 §:ssä tarkoitetun luvan, jos toiminnanhar-
joittaja osoittaa, että toiminta täyttää 2 lu-
vussa säädetyt turvallisuusvaatimukset. Lu-
paan voidaan liittää turvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja.

Saatuaan 23 §:n 3 momentissa tarkoitetun
muutosilmoituksen Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto tekee asiasta päätöksen, jossa se voi
asettaa 2 luvussa säädettyjen turvallisuusvaa-
timusten täyttämiseksi toimintaa koskevia
tarpeellisia ehtoja.

Lupahakemuksen kuuluttamisesta ja siitä
tiedottamisesta säädetään jäljempänä 12 a lu-
vussa.

25 §

Ilmoituksen käsittely

Saatuaan 24 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen asianomainen valvontavi-
ranomainen tekee asiasta päätöksen, jossa
voidaan asettaa toiminnalle tarpeellisia ehtoja
2 luvussa säädettyjen turvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi.

26 a §

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teol-
lista käsittelyä ja varastointia harjoittavien

tuotantolaitosten valvonta ja tarkastus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on val-
vottava vaarallisten kemikaalien laajamit-
taista teollista käsittelyä ja varastointia har-
joittavan tuotantolaitoksen ja 23 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen kohteiden teknisen to-
teutuksen sekä niiden toimintaperiaatteiden,
toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien vaa-
timustenmukaisuutta ja toimivuutta. Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston on tarkastettava
suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja mää-
räajoin valvonnan alaiset tuotantolaitokset
niiden toiminnan edellyttämässä laajuudessa
riskinarviointiin perustuen.

Laajamittaista teollista käsittelyä ja varas-
tointia harjoittavan tuotantolaitoksen tekni-
nen toteutus, toimintaperiaatteet ja johtamis-
järjestelmät on tarkastettava käyttöönottotar-
kastuksessa ennen tuotantolaitoksen käyt-
töönottoa sekä säännöllisesti tarkastusohjel-
man mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen anta-
maan tarpeelliset tiedot ja tekemään kaikki
tarvittavat toimenpiteet tarkastusten toteutta-
miseksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tarkastusten sisällöstä, määräajoista
ja ajankohdista, ilmoituksista muille viran-
omaisille sekä tarkastusten muusta käytännön
toteutuksesta.

27 §

Tarkastussuunnitelma ja -ohjelma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii
vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollis-
ta käsittelyä ja varastointia harjoittavia tuo-
tantolaitoksia sekä 23 §:n 2 momentissa tar-
koitettuja kohteita koskevan tarkastussuunni-
telman, jossa esitetään yleiset tavoitteet tar-
kastustoiminnalle tuotantolaitoksista aiheutu-
vien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahin-
kojen ehkäisemiseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii li-
säksi säännöllistä valvontaa varten laajamit-
taista teollista käsittelyä ja varastointia har-
joittaville tuotantolaitoksille sekä 23 §:n 2
momentissa tarkoitetuille kohteille tarkastus-
ohjelman, jossa määritellään eri laitostyyp-
pien tarkastustiheydet.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tarkastussuunnitelman ja -ohjelman
sisällöstä sekä laadinnasta.

27 a §

Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista
käsittelyä ja varastointia harjoittavien
tuotantolaitosten valvonta ja tarkastus

Pelastusviranomaisen on valvottava vaaral-
listen kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä
ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen
teknisen toteutuksen ja toimintatapojen vaati-
mustenmukaisuutta ja toimivuutta sekä sitä,
että tuotantolaitos on säännösten ja 25 §:ssä
tarkoitetun päätöksen mukainen.

Pelastusviranomaisen on tarkastettava vaa-
rallisten kemikaalien vähäistä teollista käsit-
telyä ja varastointia harjoittavan tuotantolai-
toksen toimintatavat ja teknisen toteutuksen
vaatimustenmukaisuus ennen tuotantolaitok-
sen käyttöönottoa.
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Pelastusviranomaisen on tarkastettava
suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja mää-
räajoin valvonnan alaiset tuotantolaitokset
niiden toiminnan edellyttämässä laajuudessa
riskinarviointiin perustuen. Tarkastukset si-
sällytetään pelastuslain 79 §:n mukaiseen val-
vontasuunnitelmaan.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin valvonnan ja tarkastusten sisällöstä,
ilmoituksista muille viranomaisille sekä val-
vonnan ja tarkastusten muusta käytännön to-
teutuksesta.

30 §

Toimenpiteet vaarallisista kemikaaleista
aiheutuvien suuronnettomuuksien

ehkäisemiseksi

Tuotantolaitoksessa, jossa vaarallisten ke-
mikaalien käsittelystä ja varastoinnista voi
aiheutua suuronnettomuus, toiminnanharjoit-
tajan on laadittava vaarallisten kemikaalien
määrän ja vaarallisuuden perusteella toimin-
taperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys,
joissa toiminnanharjoittaja selostaa toiminta-
periaatteensa suuronnettomuuksien ehkäise-
miseksi ja rajoittamiseksi ja osoittaa, että toi-
mintaperiaatteet on otettu käyttöön, sekä an-
taa tarvittavat tiedot niiden toteuttamiseksi
tarvittavasta organisaatiosta ja turvallisuus-
johtamisjärjestelmästä.

Toimintaperiaatteet on laadittava siten, että
ne takaavat korkeatasoisen ihmisten tervey-
den ja ympäristön suojelun. Ne on suhteutet-
tava tuotantolaitoksessa esiintyviin suuron-
nettomuuden vaaroihin. Niissä on esitettävä
toiminnanharjoittajan yleiset tavoitteet ja toi-
mintaperiaatteet, johdon rooli ja vastuu sekä
sitoutuminen jatkuvasti parantamaan suuron-
nettomuuksien vaarojen hallintaa ja varmista-
maan suojelun korkea taso.

Turvallisuusselvitys on toimitettava Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirastolle tuotantolai-
toksen toimenpiteiden riittävyyden arviointia
varten.

Kahden tai useamman toisiaan lähellä si-
jaitsevan tuotantolaitoksen toiminnanharjoit-
tajien on toimittava yhteistoiminnassa suur-
onnettomuuksien torjumiseksi ja onnetto-
muuksien leviämisen estämiseksi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-

kemmin suuronnettomuusvaaran ehkäise-
mistä koskevien velvoitteiden määräytymi-
sestä sekä tarvittavien toimintaperiaatteiden
ja turvallisuusselvitysten sisällöstä, uusimis-
ja tarkistusvelvoitteista ja -ajoista, turvalli-
suusselvitysten käsittelystä sekä toiminnan-
harjoittajien yhteistoimintavelvoitteista suur-
onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

31 §

Toiminnanharjoittajan tiedottamis-
velvollisuus

Edellä 30 §:ssä tarkoitetun tuotantolaitok-
sen toiminnanharjoittajan on tiedotettava tuo-
tantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpi-
teistä ja onnettomuustapauksissa noudatetta-
vista toimintaohjeista suuronnettomuuden va-
ralta. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja koot-
tava yhteen asiakirjaan sekä pidettävä pysy-
västi yleisön saatavilla myös sähköisessä
muodossa.

Turvallisuusselvitystä edellyttävän tuotan-
tolaitoksen toiminnanharjoittajan on toimitet-
tava tiedot sellaisille henkilöille sekä sellai-
siin lähistöllä sijaitseviin kouluihin, sairaaloi-
hin ja muihin yleisessä käytössä oleviin ra-
kennuksiin sekä tuotantolaitoksiin, joihin tur-
vallisuusselvitystä edellyttävässä tuotantolai-
toksessa alkunsa saanut suuronnettomuus voi
vaikuttaa. Tiedotteessa on annettava tiedot
tuotantolaitoksen toiminnasta, suuronnetto-
muuden vaaraa aiheuttavista kemikaaleista,
suuronnettomuusvaarojen luonteesta sekä vä-
estön varoittamisesta ja käyttäytymisestä on-
nettomuustilanteissa. Tuotantolaitosta koske-
vista toimenpiteistä ja toimintaohjeista suur-
onnettomuuden varalle tulee tiedottaa mo-
lemmilla kansallisilla kielillä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on
toimitettava vähintään joka viides vuosi.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa tarkemmin toiminnanharjoittajan
tiedottamisvelvollisuudesta ja sen toteuttami-
sesta sekä annettavien tietojen sisällöstä.

32 §

Turvallisuusselvityksen esillä pitäminen

Toiminnanharjoittajan tulee asettaa tuotan-
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tolaitosta koskeva turvallisuusselvitys ja sii-
hen liittyvä vaarallisten kemikaalien luettelo
yleisön nähtäväksi.

Toiminnanharjoittaja voi Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston suostumuksella rajoittaa
turvallisuusselvityksessä yleisölle annettavia
tietoja, joita se pitää liike- tai ammattisalai-
suutena tai muuten perustellusti luottamuk-
sellisina.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa tarkemmin toiminnanharjoittajan
turvallisuusselvityksen esillä pitämistä koske-
vasta velvollisuudesta.

58 §

Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin
luvanvaraisuus

Räjähteiden valmistusta ja varastointia saa
harjoittaa vain Turvallisuus- ja kemikaalivi-
raston luvalla, jollei jäljempänä muuta sää-
detä.

Toiminnanharjoittajan tulee hakea 1 mo-
mentissa tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitet-
tävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toi-
minnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa koskevista
merkittävistä muutoksista ilmoitus tai hakea
lupa.

Lupahakemuksen kuuluttamisesta ja siitä
tiedottamisesta säädetään 12 a luvussa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin:

1) räjähteiden valmistusta ja varastointia
koskevasta lupamenettelystä toimintaa aloi-
tettaessa;

2) siitä, milloin toimintaa koskeviin mer-
kittäviin muutoksiin on haettava lupa tai teh-
tävä muutoksesta ilmoitus;

3) luvan hakemisesta;
4) ilmoituksen tekemisestä; sekä
5) hakemuksessa ja ilmoituksessa esitettä-

vistä tiedoista ja selvityksistä.

58 a §

Räjähteen valmistuksen luvanvaraisuus
siirrettävällä laitteistolla

Välittömästi työmaalla käytettäväksi tar-

koitetun räjähteen valmistusta siirrettävällä
laitteistolla saa harjoittaa vain Turvallisuus-
ja kemikaaliviraston luvalla.

Toiminnanharjoittajan tulee hakea 1 mo-
mentissa tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitet-
tävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toi-
minnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa koskevista
merkittävistä muutoksista ilmoitus tai hakea
lupa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin:

1) siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan rä-
jähteen valmistusta koskevasta lupamenette-
lystä toimintaa aloitettaessa;

2) siitä, milloin toimintaa koskeviin mer-
kittäviin muutoksiin on haettava lupa tai teh-
tävä muutoksesta ilmoitus;

3) luvan hakemisesta;
4) ilmoituksen tekemisestä; sekä
5) hakemuksessa ja ilmoituksessa esitettä-

vistä tiedoista ja selvityksistä.

58 b §

Räjähteiden tilapäisen varastoinnin luvan-
varaisuus

Räjähteiden tilapäistä varastointia räjäytys-
ja louhintatyötä varten saa harjoittaa vain
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvalla.

Toiminnanharjoittajan tulee hakea 1 mo-
mentissa tarkoitettua lupaa Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolta. Hakemuksessa on esitet-
tävä tiedot ja selvitykset suunnitellusta toi-
minnasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä 1 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa koskevista
merkittävistä muutoksista ilmoitus tai hakea
lupa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin:

1) räjähteiden tilapäistä varastointia koske-
vasta lupamenettelystä;

2) siitä, milloin toimintaa koskeviin mer-
kittäviin muutoksiin on haettava lupa tai teh-
tävä muutoksesta ilmoitus;

3) luvan hakemisesta;
4) ilmoituksen tekemisestä;
5) hakemuksessa ja ilmoituksessa esitettä-

vistä tiedoista ja selvityksistä; sekä
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6) tilapäisen varastoinnin enimmäiskes-
tosta ja räjähteiden enimmäismääristä.

59 §

Räjähteitä koskevan luvan myöntäminen ja
muutosilmoituksen käsittely

Edellä 58, 58 a ja 58 b §:ssä tarkoitettu
lupa myönnetään, jos toiminnanharjoittaja
osoittaa, että toiminta täyttää 2 luvussa sääde-
tyt turvallisuusvaatimukset. Lupaan voidaan
liittää turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi
tarpeellisia ehtoja.

Saatuaan 58 §:n 3 momentissa, 58 a §:n
3 momentissa tai 58 b §:n 3 momentissa tar-
koitetun muutosilmoituksen Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto tekee asiasta päätöksen,
jossa se voi asettaa toimintaa koskevia 2 lu-
vussa säädettyjen turvallisuusvaatimusten
täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja.

59 a §

Räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin
valvonta ja tarkastus

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on val-
vottava 58 §:ssä tarkoitettujen räjähteiden
valmistusta ja varastointia harjoittavien tuo-
tantolaitosten, 58 a §:ssä tarkoitettujen siirret-
tävien laitteistojen sekä 58 b §:ssä tarkoitetun
räjähteiden tilapäisen varastoinnin teknisen
toteutuksen sekä niiden toimintaperiaattei-
den, toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien
vaatimustenmukaisuutta ja toimivuutta. Tur-
vallisuus- ja kemikaaliviraston on tarkastet-
tava suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja
määräajoin valvonnan alaiset tuotantolaitok-
set niiden toiminnan edellyttämässä laajuu-
dessa riskinarviointiin perustuen.

Räjähteiden valmistusta ja varastointia har-
joittavan tuotantolaitoksen, 58 a §:ssä tarkoi-
tetun siirrettävän laitteiston sekä 58 b §:ssä
tarkoitetun räjähteiden tilapäisen varastoinnin
tekninen toteutus, toimintaperiaatteet ja joh-
tamisjärjestelmät on tarkastettava käyttöönot-
totarkastuksessa ennen tuotantolaitoksen
käyttöönottoa sekä säännöllisesti tarkastusoh-
jelman mukaisesti.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen anta-
maan tarpeelliset tiedot ja tekemään kaikki

tarvittavat toimenpiteet tarkastusten toteutta-
miseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi lupa-
päätöksessään asianomaista pelastusviran-
omaista kuultuaan hyväksyä räjähteiden tila-
päisen varastoinnin käyttöönottotarkastuksen
korvattavaksi pelastusviranomaisen teke-
mällä tarkastuksella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tarkastusten sisällöstä, määräajoista
ja ajankohdista sekä ilmoituksista muille vi-
ranomaisille ja tarkastusten muusta käytän-
nön toteutuksesta.

60 §

Tarkastussuunnitelma ja -ohjelma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii
58 §:ssä tarkoitettua räjähteiden valmistusta
ja varastointia harjoittavia tuotantolaitoksia,
58 a §:ssä tarkoitettuja siirrettäviä laitteistoja
sekä 58 b §:ssä tarkoitettua räjähteiden tila-
päistä varastointia koskevan tarkastussuunni-
telman, jossa esitetään yleiset tavoitteet tar-
kastustoiminnalle tuotantolaitoksista aiheutu-
vien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahin-
kojen ehkäisemiseksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii
säännöllistä valvontaa varten räjähteiden val-
mistusta ja varastointia harjoittaville tuotan-
tolaitoksille, 58 a §:ssä tarkoitetuille siirrettä-
ville laitteistoille sekä 58 b §:ssä tarkoitetulle
räjähteiden tilapäiselle varastoinnille tarkas-
tusohjelman, jossa määritellään eri laitos- ja
laitteistotyyppien tarkastustiheydet.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tarkastussuunnitelman ja -ohjelman
sisällöstä ja laadinnasta.

63 §

Varastointi kaupan yhteydessä

Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilo-
tulitteiden ja vähäistä vaaraa aiheuttavien
muiden pyroteknisten tuotteiden varastoin-
nista kaupan yhteydessä on 58 §:ssä säädetyn
lupahakemuksen sijasta tehtävä ilmoitus pe-
lastusviranomaiselle ennen varastoinnin aloit-
tamista.
— — — — — — — — — — — — —
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 1 momentissa tarkoitetuista yksityi-
seen kulutukseen hyväksytyistä ilotulitteista
ja vähäistä vaaraa aiheuttavista muista pyro-
teknisistä tuotteista, näiden tuotteiden kaupan
yhteydessä tapahtuvaa varastointia koske-
vasta ilmoitusmenettelystä, ilmoituksen teke-
misestä ja siinä noudatettavista määräajoista,
ilmoituksessa esitettävistä tiedoista ja selvi-
tyksistä sekä ilmoituksen perusteella tehtä-
västä päätöksestä.

64 §

Kaupan varastoinnin valvonta ja tarkastus

Pelastusviranomaisen on valvottava
63 §:ssä tarkoitetun varastoinnin teknisen to-
teutuksen ja toimintatapojen vaatimustenmu-
kaisuutta ja toimivuutta sekä sitä, että varas-
tointi on säännösten ja 63 §:n 3 momentissa
tarkoitetun päätöksen mukaista.

Pelastusviranomaisen on tarkastettava
1 momentissa tarkoitettujen varastojen toi-
mintatavat ja teknisen toteutuksen vaatimus-
tenmukaisuus.

Pelastusviranomaisen on tarkastettava
suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja mää-
räajoin 1 momentissa tarkoitetut varastot nii-
den toiminnan edellyttämässä laajuudessa ris-
kinarviointiin perustuen. Tarkastukset sisälly-
tetään pelastuslain 79 §:n mukaiseen valvon-
tasuunnitelmaan.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin valvonnan ja tarkastusten sisällöstä,
ilmoituksista muille viranomaisille sekä val-
vonnan ja tarkastusten muusta käytännön to-
teutuksesta.

64 a §

Ampuma-aseiden patruunoiden, sytytysnal-
lien ja ruudin varastointi myymälässä

Ampuma-aseiden patruunoita, sytytysnal-
leja ja ruutia saa varastoida myymälässä il-
man 58 §:ssä säädettyä lupaa, jos toiminnan-
harjoittajalla on ampuma-aselain mukainen
lupa ampuma-aseiden ja ampuma-aseiden
patruunoiden kauppaan.

79 §

Ilmoitus räjäytystyöstä

Räjäytystyöstä tulee ilmoittaa poliisille en-
nen työn aloittamista. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin ilmoitusmenet-
telystä, ilmoituksessa vaadittavista tiedoista
ja ilmoituksen tekemisessä noudatettavista
määräajoista.

Poliisi voi ilmoituksen perusteella määrätä
räjähteiden turvallisen käsittelyn kannalta tar-
peellisia rajoituksia aiotulle käytölle ja tarvit-
taessa määrätä käytön edellyttämistä varotoi-
mista. Poliisi voi kieltää käytön, jos siitä
aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voi-
daan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-,
ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

81 §

Ilmoitus räjähteiden tai vaarallisten kemi-
kaalien käytöstä erikoistehosteina

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa
käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa
(530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouk-
sissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty
ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään
14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestä-
mistä.

Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö,
jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu te-
hostealan pätevyys.

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia
siitä, että 1 momentissa tarkoitetuissa tilai-
suuksissa räjähteitä tai vaarallisia kemikaa-
leja käytetään säännösten mukaisesti ja pelas-
tusviranomaisen asettamien rajoitusten ja eh-
tojen mukaisesti.

Pelastusviranomainen voi ilmoituksen pe-
rusteella määrätä erikoistehosteiden turvalli-
sen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia
ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomai-
nen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa pai-
kassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa
aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai
omaisuusvahinkojen vaaraa.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
vittaessa tarkemmin ilmoitusmenettelystä, il-
moituksessa vaadittavista tiedoista, ilmoituk-
sen tekemisessä noudatettavista määräajoista
ja vastuuhenkilön tehtävistä.
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82 §

Räjähteiden luovutusrajoitukset

Räjähteitä saa luovuttaa:
1) sille, jolla on lupa valmistaa tai varas-

toida räjähteitä;
2) toiminnanharjoittajalle, joka elinkeino-

toimintana harjoittaa räjäytys- ja louhinta-
työtä ja jonka palveluksessa on panostaja-
laissa tarkoitettu panostaja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla räjähtei-
den vastaanottajalla on oltava siirtotodistus.

Räjähteiden luovuttaminen päihtyneelle ja
alle 18-vuotiaalle on kielletty.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä räjähteiden luovutuksesta
ja luovutusrajoituksista.

82 a §

Pyroteknisten tuotteiden luovutusrajoitukset

Pyroteknisiä tuotteita saa luovuttaa:
1) 81 §:ssä tarkoitetulle erikoistehosteiden

käyttäjälle;
2) 93 §:ssä tarkoitetulle ilotulitteiden val-

mistuksesta tai maahantuonnista vastaavalle
toiminnanharjoittajalle;

3) 94 §:ssä tarkoitetulle ilotulitusnäytöksen
järjestäjälle.

Pyroteknisiä tuotteita saa luovuttaa lisäksi
toiminnanharjoittajalle, joka työssään tai elin-
keinotoiminnassaan tarvitsee pyroteknisiä
tuotteita. Edellytyksenä on lisäksi, että toi-
minnanharjoittajalla on palveluksessaan
asiantuntija, jolla on riittävät tiedot luovutet-
tavien pyroteknisten tuotteiden turvallisesta
käytöstä ja käsittelystä sekä tuotteen valmis-
tajan tai maahantuojan tai näiden valtuutta-
man organisaation antama tuotekohtainen
koulutus, jossa selvitetään pyroteknisen tuot-
teen ominaisuudet, vaaratekijät, asennus,
huolto ja hävittäminen.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä pyroteknisten tuotteiden
luovutuksesta ja luovutusrajoituksista sekä
2 momentissa tarkoitetun asiantuntijan koulu-
tuksesta, pätevyysvaatimuksista ja pätevyy-
den toteamisesta.

84 §

Räjähteiden hallussapito

Räjähteitä saavat pitää hallussaan ainoas-
taan ne, joille niitä voidaan luovuttaa 82, 82 a
tai 83 §:n mukaisesti.

85 §

Räjähteiden luovutus poliisille ja rajavartio-
laitokselle

Poliisin ja rajavartiolaitoksen haltuun voi-
daan luovuttaa räjähteitä sen estämättä, mitä
82, 82 a, 83, 83 a ja 84 §:ssä säädetään.

91 §

Ilotulitteiden käyttö

Ilotulitteita on käytettävä siten, ettei niiden
käytöstä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahin-
kojen vaaraa.

Ilotulitteita käytettäessä suojalasien käyttö
on pakollista. Pakollisuudesta voidaan poi-
keta, jos ilotulitteet aiheuttavat vain erittäin
vähäisen vaaran. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan säätää siitä, minkä ilotulitteiden käy-
tön yhteydessä suojalasien käyttö ei ole pa-
kollista.

Ilotulitteiden käytöstä tulee etukäteen il-
moittaa pelastusviranomaiselle. Pelastusvi-
ranomainen voi tehdä ilmoituksen perus-
teella asiasta päätöksen, jossa voidaan asettaa
käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulit-
teiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaa-
raa.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että ilotulitteita voidaan tiettynä ajankoh-
tana käyttää ilman pelastusviranomaiselle
tehtävää ilmoitusta.

94 a §

Ilotulitusnäytöksen järjestäjän velvoitteet

Ilotulitusnäytöksen järjestäjällä tulee olla
järjestelmälliset menettelyt, joilla varmiste-
taan näytöksissä käytettävien ilotulitteiden ja
niiden laukaisulaitteiden toiminnallinen luo-
tettavuus.

Ilotulitusnäytöksen järjestäjän on tehtävä
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eräkohtaiset riittävät koeammunnat, joilla
varmistetaan ilotulitteiden turvallisuus. Laa-
dunvalvonnan pöytäkirjat on säilytettävä yh-
den vuoden ajan.

Ilotulitusnäytöksen järjestäjällä tulee olla
kirjalliset ohjeet menettelyistä, joilla määrite-
tään tuotekohtaisesti näytöksissä tarvittavat
suojaetäisyydet.

12 a luku

Lupa-asiasta kuuleminen ja tiedottaminen

104 a §

Muistutukset ja mielipiteet

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on en-
nen vaarallisen kemikaalin laajamittaista
teollista käsittelyä ja varastointia taikka rä-
jähteen valmistusta ja varastointia koskevan
lupa-asian ratkaisemista varattava yleisölle,
jota asia koskee, tilaisuus tehdä muistutuksia
asian johdosta.

Yleisölle on varattava tilaisuus ilmaista
mielipiteensä vaarallisen kemikaalin laaja-
mittaista teollista käsittelyä ja varastointia tai
räjähteen valmistusta ja varastointia koske-
vassa lupa-asiassa.

Muistutusten ja mielipiteiden esittämistä
varten on asetettava asian laatuun nähden
riittävä määräaika.

104 b §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on tie-
dotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla
siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisten
kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) sää-
detään. Kuulutus on julkaistava myös lupavi-
ranomaisen internet-sivuilla, jolloin kuulutus
voi sisältää viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa
säädetyn estämättä toiminnanharjoittajan ni-
men ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Li-
säksi kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoi-
tettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutus-
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä,
jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoit-
taminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto
yleisölle, jota asia koskee. Jos hakemuksesta
on tiedotettava yli kolmellekymmenelle tie-
dossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden
lukumäärää ei tiedetä, voidaan asiasta tiedot-
taa ilmoittamalla siitä sellaisessa sanomaleh-
dessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua
parhaiten saavan tiedon.

Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osa-
kaskunnalle tiedotetaan hakemuksesta anta-
malla siitä tieto yhteisaluelain (758/1989)
26 §:n 4 momentissa tarkoitetulle edustajalle.
Jollei tällaista edustajaa ole nimetty, tieto toi-
mitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuksesta
tiedotetaan lisäksi tämän pykälän 1 momentin
mukaisesti kuulutuksella sanomalehdessä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä kuulutuksesta, siihen
sisällytettävistä asioista ja sen julkaisemisesta
sekä muusta lupahakemusta koskevasta tie-
dottamisesta.

104 c §

Kuuleminen

Sen lisäksi, mitä hallintolaissa säädetään,
hakijalle ja yleisölle, jota asia koskee, on
varattava tilaisuus selityksen antamiseen sel-
laisista lausunnoissa ja muistutuksissa esite-
tyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka
saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityk-
sen johdosta hakijalle tai yleisölle, jota asia
koskee, on varattava tilaisuus vastaselityksen
antamiseen, jos selitys saattaa vaikuttaa asian
ratkaisuun.

104 d §

Tiedottaminen ja kuuleminen puolustushal-
linnossa

Puolustushallinnon toiminnassa voidaan
poiketa tässä luvussa säädetystä kuuluttami-
sesta ja tiedottamisesta, jos viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n
1 momentin 10 kohdassa tai kansainvälisistä
tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa
(588/2004) säädetyt asiakirjan salassapitoa
koskevat edellytykset täyttyvät tai poikkea-
minen on muutoin maanpuolustuksen luon-
teen tai erityistehtävien vuoksi välttämätöntä.
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115 §

Valvontaviranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Pelastusviranomaiset valvovat tämän lain

noudattamista, kun on kyse:
1) vaarallisten kemikaalien vähäisestä teol-

lisesta käsittelystä ja varastoinnista tai säily-
tyksestä, jollei toiminta ole osa 23 §:n 2
momentissa tarkoitettua toiminnallista koko-
naisuutta, jolloin sen valvonta kuuluu Turval-
lisuus- ja kemikaalivirastolle;

2) yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen
ilotulitteiden ja vähäistä vaaraa aiheuttavien
muiden pyroteknisten tuotteiden varastoin-
nista kaupan yhteydessä tai niiden luovutuk-
sesta yksityiseen kulutukseen;

3) räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien
käytöstä erikoistehosteena 81 §:ssä maini-
tuissa tilaisuuksissa.

Poliisi valvoo tämän lain noudattamista,
kun on kyse:

1) räjähteiden käytöstä, siirrosta sekä luo-
vutuksesta ja tähän liittyvästä säilytyksestä;

2) ampuma-aseiden patruunoiden, sytytys-
nallien ja ruudin varastoinnista myymälässä;

3) räjähteiden hävittämisestä;
4) ilotulitusnäytöksistä.

— — — — — — — — — — — — —

123 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämi-
suhalla siten kuin siitä uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

125 §

Räjähdesäännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tä-
män lain tai sen nojalla annetun säännöksen
vastaisesti rikkoo

1) toiminnanharjoittajalle 7—20, 26 a tai
133 §:ssä säädettyjä yleisiä velvollisuuksia,

2) 23, 37, 58, 58 a tai 58 b §:ssä säädettyä

lupavelvollisuutta taikka 33 §:ssä säädettyä
varastoalueen vahvistamisvelvollisuutta,

3) 23, 24, 63, 79, 81, 91, 93, 94, 97, 101,
133 tai 134 §:ssä säädettyä ilmoitusvelvolli-
suutta,

4) 28, 30—32, 41—44 tai 62 §:ssä säädet-
tyä onnettomuuksien rajoittamis- ja ehkäisy-
velvollisuutta taikka 98 §:ssä säädettyä on-
nettomuuksia koskevaa ilmoitusvelvolli-
suutta,

5) 46—49 §:ssä tarkoitetun tuotteen val-
mistusta, maahantuontia tai markkinoille
saattamista koskevaa 5 luvussa säädettyä vel-
vollisuutta taikka vastaavaa räjähteitä koske-
vaa 67—69 tai 69 a §:ssä säädettyä velvolli-
suutta,

6) 71 §:ssä säädettyä laadunvalvontavel-
vollisuutta, 91 §:ssä säädettyjä ilotulitteiden
käyttöä koskevia velvollisuuksia, 93 §:ssä
ilotulitteiden valmistuksesta ja maahantuon-
nista vastaavalle toiminnanharjoittajalle sää-
dettyjä velvollisuuksia taikka 94 tai
94 a §:ssä ilotulitusnäytöksen järjestäjälle
säädettyjä velvollisuuksia ja velvoitteita,

7) räjähteiden maahantuontia koskevaa
73 §:ssä säädettyä lupavelvollisuutta, siirtoa
koskevaa 74 §:ssä säädettyä velvollisuutta,
kauttakuljetusta koskevaa 75 §:ssä säädettyä
velvollisuutta, merkitsemistä koskevaa
77 §:ssä säädettyä velvollisuutta, käyttöä kos-
kevaa 78 §:ssä säädettyä velvollisuutta, luo-
vutusta koskevaa 82, 82 a, 83 tai 83 a §:ssä
säädettyä velvollisuutta, hallussapitoa koske-
vaa 84 §:ssä säädettyä velvollisuutta, kirjan-
pitoa koskevaa 86 §:ssä säädettyä velvolli-
suutta tai hävittämistä koskevaa 88—90 §:ssä
säädettyä velvollisuutta,

8) 38 §:ssä säädettyä tarkastusvelvolli-
suutta, 53 §:ssä säädettyä asennus- tai huolto-
velvollisuutta, 54 §:ssä säädettyä tarkastus-,
korjaus- tai käytöstä poistovelvollisuutta,
55 §:ssä asennus-, huolto- tai tarkastustoi-
minnalle säädettyä velvollisuutta taikka
103 §:ssä säädettyä tarkastuslaitostehtävien
suorittamista koskevaa velvollisuutta,

9) vastuuhenkilön nimeämistä koskevaa
29, 39, 56, 61, 65, 81, 93, 94 tai 112 §:ssä
säädettyä velvollisuutta taikka vastuuhenki-
lölle 29, 39, 56, 61, 65, 81 tai 95 §:ssä
säädettyjä velvollisuuksia,

10) vaarallisten kemikaalien säilytystä kos-
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kevia 35 tai 36 §:ssä säädettyjä velvollisuuk-
sia taikka räjähteiden varastointia koskevaa
66 §:ssä tai säilytystä koskevaa 87 §:ssä sää-
dettyä velvollisuutta,

11) 25, 34, 36, 37, 55, 59, 63, 70, 73, 79,
81, 91, 93, 94, 97 tai 100 §:n nojalla määrät-
tyä ehtoa tai rajoitusta taikka 79, 81, 91 tai
97 §:n nojalla määrättyä kieltoa,

12) 83 §:n nojalla annettua kieltoa taikka
92 §:n nojalla annettua määräystä tai kieltoa,

13) 106, 109 tai 111 §:n nojalla määrättyä
kieltoa taikka 105—108 tai 110 §:n nojalla
määrättyä velvollisuutta taikka

14) tietojen luovuttamista koskevaa 117 tai
121 §:ssä säädettyä velvollisuutta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, räjähde-
säännösten rikkomisesta sakkoon.

126 a §

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi pe-
rustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytän-
töönpano tee muutoksenhakua hyödyttö-
mäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätök-
sessä määrätä, että toiminta voidaan muutok-
senhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä
noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän
vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen
tai niiden edunmenetysten tai kustannusten
korvaamiseksi, joita lupapäätöksen kumoa-
minen tai lupamääräyksen muuttaminen voi
aiheuttaa. Vaatimus vakuuden asettamisesta
ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa
tai kuntayhtymää. Turvallisuus- ja kemikaali-
virasto voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpa-
non lupapäätöstä suppeammaksi sekä mää-
rätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta.

128 a §

Ilmoittaminen Euroopan komissiolle tuotan-
tolaitoksista ja suuronnettomuuksista

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on il-
moitettava Euroopan komissiolle Suomen
alueella olevista tuotantolaitoksista, jotka
voivat aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa, seu-
raavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi
ja kyseisen tuotantolaitoksen täydellinen
osoite;

2) tuotantolaitoksen toiminta tai toiminnot.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston on

myös ilmoitettava komissiolle Suomen alu-
eella tapahtuneista suuronnettomuuksista.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske
puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan
tarkoitettuja räjähteitä eikä valtakunnan tur-
vallisuuden kannalta salassa pidettävissä koh-
teissa sekä sotilaallisissa harjoituksissa, har-
joitusalueilla ja rauhanturvaoperaatioissa ta-
pahtuvaa vaarallisten kemikaalien varastoin-
tia ja teollista käsittelyä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin tuotantolaitoksia ja suuronnetto-
muuksia koskevien ilmoitusten sisällöstä ja
ilmoitusmenettelystä.

130 §

Rekisterit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pitää re-
kisteriä tämän lain soveltamisalaan kuulu-
vista valvontakohteista vaarallisten kemikaa-
lien ja räjähteiden käsittelyn valvontaa ja sen
kehittämistä varten.

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja, jotka
koskevat:

1) valvontakohteiden nimiä;
2) valvontakohteiden toiminnan laatua

sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden
määriä;

3) valvontakohteita koskevia päätöksiä ja
lupia sekä niihin tehtyjä tarkastuksia;

4) vastuuhenkilöiden ja toiminnasta vas-
taavien henkilöiden nimiä ja vastuualueita.

Pelastusviranomaisen tulee toimittaa tiedot
ilmoituksenvaraisista vaarallisten kemikaa-
lien teollisen käsittelyn ja varastoinnin koh-
teista rekisteriin. Lisäksi pelastusviranomai-
sen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain
48 §:n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitel-
mat ja niitä koskevien harjoitusten päivämää-
rät sekä harjoituksista laaditut raportit niiden
tuotantolaitosten osalta, jotka ovat Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston valvonnassa.

Tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä
siitä muualla laissa säädetään. Henkilötieto-
jen luovuttamisesta ja säilyttämisestä sekä oi-
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keudesta saada tieto rekisterissä olevista tie-
doista säädetään henkilötietolaissa
(532/1999) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa. Rekisterissä olevat
tiedot on tarkastettava ja tarpeettomat tiedot
poistettava tarkastuksen yhteydessä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin rekisteristä, tietojen toimittamisesta
rekisteriin ja rekisterin käytöstä.

134 §

Toiminnanharjoittajan tai vastaavan henki-
lön muutos

Jos tuotantolaitos tai jokin sen osa siirtyy

uudelle toiminnanharjoittajalle tai tuotanto-
laitoksesta vastaava henkilö muuttuu, tämän
on ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin ilmoitusmenettelystä, ilmoituksessa
vaadittavista tiedoista ja ilmoituksen tekemi-
sessä noudatettavista määräajoista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2015.

Sen estämättä, mitä 82 §:n 1 momentissa
säädetään, räjähteitä saa luovuttaa myös pa-
nostajalaissa tarkoitetulle panostajalle 31 päi-
vään toukokuuta 2020 saakka edellyttäen,
että panostajalla on 74 §:ssä tarkoitettu räjäh-
teiden siirtotodistus.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sisäministeri Päivi Räsänen
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