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LIITE I

LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN
TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

1. Tässä liitteessä esitetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden ja suuronnettomuusvaaraa kos-
kevien velvoitteiden määräytyminen. 

2. Seoksia ja valmisteita käsitellään samalla tavalla kuin puhtaita aineita, jos ne sosiaali- ja
terveysministeriön kemikaalien luokitusperusteita ja merkintöjen tekemistä koskevan pää-
töksen ja sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten aineiden luetteloa koskevan päätöksen
mukaisesti luokitellaan vaarallisiksi.

3. Jäljempänä esitetyt vähimmäismäärät on määritetty tuotantolaitosta kohti.

4. Liitettä sovellettaessa otetaan huomioon korkeimmat millä tahansa hetkellä kyseessä ole-
vassa paikassa esiintyvät tai mahdollisesti esiintyvät kemikaalimäärät. Tällöin tulee ottaa
huomioon myös määrät, joita voidaan olettaa muodostuvan teollisen prosessin hallinnan
menettämisen seurauksena. Sellaisia vaarallisia kemikaaleja, joita on tuotantolaitoksessa
vain enintään 2 prosenttia määrätystä vähimmäismäärästä, ei oteta lukuun sovellettaessa
sarakkeita 3 ja 4, jos niiden sijaintipaikka tuotantolaitoksen tiloissa on sellainen, etteivät
ne voi käynnistää tapahtumasarjaa, joka johtaa suuronnettomuuteen alueen muissa osissa.

OSA 1 

Nimetyt kemikaalit

Jos osassa 1 mainittu kemikaali tai kemikaaliryhmä kuuluu myös johonkin osassa 2 mainit-
tuun luokkaan, vähimmäismäärinä käytetään osassa 1 annettuja määriä.

Kemikaalikohtaiset vähimmäismäärät (Q)

Kemikaali Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4
Ilmoitus Lupa Toimintaperi- Turvallisuus-

tonnia tonnia
aateasiakirja selvitys

tonnia tonnia

Ammoniumnitraatti 3501) 2 500

Ammoniumnitraatti 1 250 5 0002)

Arseenipentoksidi,
arseeni(V)happo ja/tai 
sen suolat

0,1 1 1 2

Arseenitrihydridi 0,2 0,2 1
(arsiini)*)

Arseenitrioksidi, 0,1 0,1 0,1
arseeni(III)hapoke tai 
sen suolat*)

Asetyleeni 0,1 2 5 50

Bromi 0,1 2 20 100
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Kemikaali Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4
Ilmoitus Lupa Toimintaperi- Turvallisuus-

tonnia tonnia
aateasiakirja selvitys

tonnia tonnia

Etyleeni-imiini 0,1 2 10 20

Etyleenioksidi 0,1 2 5 50

Fluori 0,1 2 10 20

Formaldehydi 0,5 2 5 50
(pitoisuus � 90 %)

Fosforitrihydridi (fosfiini) 0,2 0,2 1*)

Happi 5 10 200 2 000

Karbonyylidikloridi 0,3 0,3 0,75
(fosgeeni)*)

Kloori 0,1 2 10 25

Kloorivety (nesteytetty kaa-
su)

0,5 10 25 250

Lyijyalkyylit 0,5 2 5 50

Metanoli 1 10 500 5 000

4,4-metyleeni-bis(2-kloori-
aniliini) ja/tai sen suolat,
jauhemaisessa muodossa*)

0,01 0,01 0,01

Metyyli-isosyanaatti 0,15 0,15 0,15*)

Nikkeliyhdisteet  (jauhe-
maiset), jotka voivat joutua
hengitysteihin (nikkelimo-
noksidi, nikkelidioksidi,
nikkelisulfidi, trinikkelidis-
sulfidi, dinikkelitrioksidi)

0,1 1 1 1

Polyklooridibentsofuraanit
ja polyklooribentsodiok-
siinit (TCDD mukaan lu-
kien) laskettuna          
TCDD:nä*)3)

0,001 0,001 0,001

Propyleenioksidi 0,1 2 5 50

Rikkidikloridi 0,3 1 1*)

Rikkitrioksidi 0,1 0,3 15 75

Tolueeni-di-isosyanaatti 0,5 2 10 100

Vety 0,1 2 5 50
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Kemikaali Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4
Ilmoitus Lupa Toimintaperi- Turvallisuus-

tonnia tonnia
aateasiakirja selvitys

tonnia tonnia

Seuraavat syöpää aiheutta-
vat aineet: 4-aminobifenyy-
li ja/tai sen suolat, bentsi-
diini ja/tai sen suolat, bis-
kloorimetyylieetteri, metyy-
likloorimetyylieetteri, dime-
tyylikarbamyylikloridi, di-
metyylinitrosamiini, heksa-
metyylifosforitriamidi, 2-
naftyyliamiini ja/tai sen
suolat ja 1,3-propaanisul-
foni-4-nitrodifenyyli  *)

0,001 0,001 0,001

Erittäin helposti syttyvät
nesteytetyt kaasut (mukaan
lukien nestekaasu) ja maa-
kaasu

0,2 5 50 200

Moottoribensiini ja muut
bensiinit

1 10 5 000 50 000

*)  Suhdelukua laskettaessa sarakkeen 2 arvoa pienemmät määrät otetaan huomioon siten, että
soveltamisen  vähimmäismäärinä käytetään   luokituksen  mukaista  osassa  2  esitettyä  vä-
himmäismäärää, jos kyseessä on kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi.

HUOMAUTUKSET

1. Ammoniumnitraatti (350/2 500)

Sovelletaan ammoniumnitraattiin ja ammoniumnitraattia sisältäviin seoksiin, joiden am-
moniumnitraatista laskettu typpipitoisuus ylittää 28 painoprosenttia (muut kuin huomautuk-
sessa 2 tarkoitetut), ja sellaisiin ammoniumnitraatin vesiliuoksiin, joissa ammoniumnitraatin
pitoisuus on yli 90 painoprosenttia.

2. Ammoniumnitraatti (1 250/5 000)

Tämä koskee maa- ja metsätalousministeriön lannoitteista antaman päätöksen (45/1994) mu-
kaisia yksinkertaisia ammoniumnitraattipohjaisia lannoitteita ja seoslannoitteita, joissa am-
moniumnitraatin muodossa olevan typen pitoisuus on yli 28 painoprosenttia  (seoslannoite
sisältää ammoniumnitraattia sekä fosfaattia ja/tai kaliumia).
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3. Polyklooridibentsofuraanit ja polyklooridibentsodioksiinit

Polyklooridibentsofuraanien ja polyklooridibentsodioksiinien määrät lasketaan seuraavien
painotuskertoimien avulla:

Kansainväliset toksisuusekvivalenttikertoimet (ITEF) kyseessä oleville aineille 
(NATO/CCMC)

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1

1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01

OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01

OCDF 0,001

(T=tetra, Pe=penta, Hx=heksa, Hp=hepta, O=okta)
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OSA 2 

Kemikaaliluokat

Kemikaalin luokitukseen perustuvat vähimmäismäärät (Q)

Kemikaali Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4
Ilmoitus Lupa Toimintaperi- Turvallisuus-

tonnia tonnia
aateasiakirja selvitys

tonnia tonnia

1. Erittäin myrkylliset 0,1 2 5 20

2. Myrkylliset 0,5 10 50 200

3. Hapettavat 5 10 50 200

4. Räjähtävät (kun aine tai 0,05 50 200
valmiste on huomautukses-
sa 2 a annetun määritelmän
mukainen)

5. Räjähtävät (kun aine tai 0,05 10 50
valmiste on huomautukses-
sa 2 b annetun määritelmän
mukainen)

6. Syttyvät (kun aine tai 5 100 5 000 50 000
valmiste on huomautukses-
sa 3 a annetun määritelmän
mukainen)

7a. Helposti syttyvät (kun 1 10 50 200
aine tai valmiste on huo-
mautuksessa 3 b I annetun
määritelmän mukainen)

7b. Helposti syttyvät nes- 1 100 5 000 50 000
teet (kun aine tai valmiste
on huomautuksessa 3 b II
annetun määritelmän mu-
kainen)

8. Erittäin helposti syttyvät 1 5 10 50
(kun aine tai valmiste on
huomautuksessa 3 c anne-
tun määritelmän mukainen)

9. Ympäristölle vaaralliset,
joihin liittyvät vaaralausek-
keet:

a) R50 "erittäin myrkyllistä
vesieliöille"

5 50 200 500

b) R51 "myrkyllistä vesi- 10 500 500 2 000
eliöille" ja R53 "voi aiheut-
taa pitkäaikaisia haittavai-
kutuksia vesiympäristössä"
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Kemikaali Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4
Ilmoitus Lupa Toimintaperi- Turvallisuus-

tonnia tonnia
aateasiakirja selvitys

tonnia tonnia

10. Kemikaalit, jotka eivät
sisälly yllä lueteltuihin
luokkiin ja joihin liittyvät
seuraavat vaaralausekkeet:

a) R14 "reagoi voimakkaas-
ti veden kanssa" (mukaan
lukien R14/15)

5 50 100 500

b) R29 "kehittää myrkyllis- 0,5 10 50 200
tä kaasua veden kanssa"

Kemikaalit, joihin sovelle-
taan ainoastaan ilmoitus- ja
luparajoja

11. Palavat nesteet, joiden 10 1 000
leimahduspiste on yli
55 (C

12. Muut kuin kemikaali- 10 1 000
luokkaan 2 kuuluvat kemi-
kaalit, joille edellytetään
varoitusmerkki T

13. Syövyttävät 10 1 000

14. Ärsyttävät sekä haital- 10 1 000
liset ja muut kemikaalit,
joille edellytetään varoitus-
merkki Xi tai Xn
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HUOMAUTUKSET

1. Kemikaalit luokitellaan kemikaalilain nojalla annetun sosiaali- ja terveysministeriön kemi-
kaalien luokitusperusteita ja merkintöjen tekemistä koskevan päätöksen ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön vaarallisten aineiden luetteloa koskevan päätöksen mukaisesti. 

Jos tuotantolaitoksessa on tai voi olla kemikaaleja, joita ei jonkin yllä mainitun päätöksen
mukaisesti luokitella vaarallisiksi, mutta joilla kuitenkin on tai voi olla tuotantolaitoksessa
vallitsevissa olosuhteissa vastaavanlaisia ominaisuuksia mahdollisina suuronnettomuuk-
sien aiheuttajina, noudatetaan niiden suhteen väliaikaisia luokitusmenettelyjä asianmukai-
sen direktiivin tätä asiaa koskevan artiklan mukaisesti.

Jos kemikaalit voidaan luokitella ominaisuuksiensa perusteella usealla tavalla, sovelletaan
pienimpiä vähimmäismääriä.

2. Räjähtävällä aineella tai valmisteella tarkoitetaan

a) I ainetta tai valmistetta, joka voi räjähtää iskun, hankauksen, avotulen tai muun
syttymislähteen vaikutuksesta (vaaralauseke R 2)

II pyroteknistä ainetta (tai aineseosta), joka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä,
valoa, ääntä, kaasua tai savua tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvissa eksoter-
misissä kemiallisissa reaktioissa, joissa ei tapahdu detonaatiota, tai

III esineissä olevaa räjähtävää tai pyroteknistä ainetta

b) ainetta tai valmistetta, joka on erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen
tai muun syttymislähteen vaikutuksesta (vaaralauseke R 3).

3. Syttyvillä, helposti syttyvillä ja erittäin helposti syttyvillä aineilla ja valmisteilla (luokat 6,
7 ja 8) tarkoitetaan

a) syttyviä nesteitä: 
kemikaaleja, joiden leimahduspiste on vähintään 21 (C ja enintään 55 (C (vaaralau-
seke R 10) ja jotka ylläpitävät palamista

b) helposti syttyviä nesteitä:
I aineita ja valmisteita, jotka voivat kuumentua ja lopulta syttyä itsestään joutues-

saan kosketukseen ilman kanssa ympäristön lämpötilassa ilman ulkopuolista
energiaa (vaaralauseke R 17) ja
kemikaaleja joiden leimahduspiste on alempi kuin 55 (C ja jotka pysyvät neste-
mäisinä paineenalaisina ja jotka tietyissä prosessiolosuhteissa, kuten korkeassa
paineessa tai korkeassa lämpötilassa, voivat aiheuttaa suuronnettomuuksien vaa-
ran
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II kemikaaleja,  joiden  leimahduspiste on alempi kuin 21 (C,  mutta jotka eivät ole
erittäin helposti syttyviä (vaaralausekkeen R 11 toinen luetelmakohta)

c) erittäin helposti syttyviä kaasuja ja nesteitä:
I nestemäisiä aineita ja valmisteita, joiden leimahduspiste on alempi kuin 0 (C ja

kiehumispiste (tai kun kyseessä on kiehumisalue, kiehumisen alkamislämpötila)
on normaalipaineessa enintään 35 (C (vaaralausekkeen R 12 ensimmäinen luetel-
makohta)

II kaasumaisia aineita ja valmisteita, jotka ovat syttyviä joutuessaan kosketukseen
ilman kanssa ympäristön lämpötilassa ja ilmanpaineessa (vaaralausekkeen R 12
toinen luetelmakohta), riippumatta siitä, pidetäänkö niitä kaasumaisessa muodos-
sa tai nestemäisessä muodossa paineen alaisina, lukuun ottamatta osassa 1 mai-
nittuja erittäin helposti syttyviä nesteytettyjä kaasuja (nestekaasu mukaan lukien)
ja maakaasua; ja

III nestemäisiä aineita ja valmisteita, joita pidetään kiehumispistettään korkeammas-
sa lämpötilassa.

4. Asetuksen 12, 13, 14 ja 15 §:n mukaista suhdelukujen summaa s laskettaessa ter-
veydelle ja ympäristölle vaarallisiin kemikaaleihin luetaan:

a) erittäin myrkylliset kemikaalit

b) myrkylliset kemikaalit

c) kemikaalit, jotka reagoivat voimakkaasti veden kanssa

d) kemikaalit, jotka kehittävät myrkyllistä kaasua veden kanssa

e) ympäristölle vaaralliset kemikaalit

f) muut kemikaalit kuin kohtaan b kuuluvat kemikaalit, joille edellytetään varoitus-
merkki T (vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä)

g) syövyttävät kemikaalit (vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä)

h) ärsyttävät kemikaalit (vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä)

i) haitalliset kemikaalit ja muut kemikaalit, jotka saavat varoitusmerkin Xi tai Xn
(vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä)
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Asetuksen 12, 13, 14 ja 15 §:n mukaista suhdelukujen summaa s laskettaessa palo- ja rä-
jähdysvaarallisiin kemikaaleihin luetaan:

a) hapettavat kemikaalit

b) räjähtävät aineet

c) syttyvät nesteet

d) helposti syttyvät nesteet

e) erittäin helposti syttyvät nesteet ja kaasut

f) palavat nesteet, joiden leimahduspiste on yli 55 (C (vain luvan- tai ilmoituksen-
varaisuutta määritettäessä)

Jos kemikaali luokituksensa takia kuuluu sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisiin ke-
mikaaleihin että palo- ja räjähdysvaarallisiin kemikaaleihin, lasketaan se siihen ryhmään,
jossa sillä on pienempi vähimmäismäärä (Q osan 2 mukaisesti). Jos kemikaali on mainittu
osassa 1, suhdelukujen summaa määritettäessä käytetään osassa 1 olevaa kemikaalikohtais-
ta vähimmäismäärää (Q osan 1 mukaisesti).

5. Poltto- ja dieselöljy, jonka leimahduspiste on yli 55 (C ja jota ei luokitella ympäristölle
vaaralliseksi, lasketaan suhdelukujen summaa määritettäessä palo- ja räjähdysvaarallisiin
kemikaaleihin.


