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Laki
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun

lain (390/2005) 46 ja 69 a §,
sellaisena kuin niistä on 69 a § laissa 1030/2009,
muutetaan 6 §:n 23 kohta, 50, 52 ja 69 §, 72 §:n 2 momentti sekä 132 §,
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 23 kohta laissa 358/2015, 50 § osaksi laissa 1271/2010

sekä 69 § ja 72 §:n 2 momentti laissa 1030/2009, sekä
lisätään 2 §:ään uusi 2 momentti ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 358/2015, uusi

24 kohta seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Selluloidin teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja säilytykseen sovelletaan, mitä tässä

laissa säädetään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä, varastoinnista ja säily-
tyksestä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin, minkä kemikaaliluokan mu-
kaan selluloidin teolliselle käsittelylle, varastoinnille ja säilytykselle asetettavat vaatimuk-
set määräytyvät, selluloidin teollisen käsittelyn ja varastoinnin jaottelusta sekä selluloidin
teollisen käsittelyn, varastoinnin ja säilytyksen turvallisuusvaatimuksista.

6 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

23) yleisöllä, jota asia koskee yleisöä, johon onnettomuus vaikuttaa tai todennäköisesti
vaikuttaa tai yleisöä, jonka etua asiaa koskeva päätös koskee;

24) selluloidilla ainetta, joka sisältää yli kuusikymmentä painoprosenttia nitrattua sel-
luloosaa sekä sen lisäksi kamferia.
HE 20/2016
TaVM 7/2016
EV 149/2016
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50 §

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Sen, joka saattaa 47—49 §:ssä tarkoitetun tuotteen markkinoille, on varmistettava ja
osoitettava, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden arvi-
oinnissa on käytettävä 100 §:ssä tarkoitettua tarkastuslaitosta, kun tuotteen ominaisuudet
ja käyttötarkoitus sitä edellyttävät.

Vaarallisen kemikaalin varastointiin tarkoitettu säiliö, joka on valmistettu tai saatettu
markkinoille toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valmistettu muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, tulee katsoa 49 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten mu-
kaiseksi, jos:

1) vaatimustenmukaisuus on arvioitu 49 §:ssä tarkoitettujen vaatimusten ja 50 §:n 1
momentissa tarkoitettujen menetelmien tai vastaavan laatu- ja turvallisuustason varmista-
vien vaatimusten ja menetelmien mukaisesti ja tulokset osoittavat säiliön täyttävän sille
asetetut vaatimukset; sekä

2) vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on suorittanut tarkastuslaitos, jonka
asianomainen Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio on hyväksynyt noudattaen
101 §:ssä säädettyjä vastaavia vaatimuksia.

Toiminnanharjoittajan on pyynnöstä luovutettava valvontaviranomaiselle tämän lain
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat suomeksi tai ruotsiksi taik-
ka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä.

52 §

Vaarallisiin kemikaaleihin liittyviä tuotteita koskeva asetuksenantovaltuus

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 47—49 §:ssä tarkoitettujen tuottei-
den yksityiskohtaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamises-
ta ja tarkastuslaitosten käyttämisestä vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, tuotteiden
merkinnöistä sekä tuotteiden mukana toimitettavista ohjeista ja tiedoista.

69 §

Puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan tarkoitettujen räjähteiden 
vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja merkinnät

Puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan tarkoitetun räjähteen vaatimustenmukai-
suus on arvioitava ja arvioinnin yhteydessä on varmistettava ja voitava osoittaa, että räjäh-
de täyttää sitä koskevat vaatimukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu räjähde varustetaan räjähteen turvallisen käytön edel-
lyttämillä merkinnöillä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin vaatimustenmukaisuuden arvioin-
nista ja merkinnöistä.

72 §

Räjähdesäännöksiä koskeva rajaus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä 69 ja 71 §:ssä säädetään, ei koske puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan ja ra-

javartiolaitoksen käyttöön tarkoitettuja pyroteknisiä tuotteita.
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132 §

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston apuna tämän lain
säännösten kehittämistä ja seurantaa varten on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerral-
laan asettama turvallisuustekniikan neuvottelukunta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta ja
tehtävistä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten nojalla myönnetty lupa sel-

luloidin käsittelyyn ja varastointiin on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018 saakka.
Ennen tämän lain voimaantuloa asetettu turvallisuustekniikan neuvottelukunta jatkaa

toimikautensa loppuun.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


