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LIITE II

LAAJAMITTAISEN TEOLLISEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN LUPAHA-
KEMUS

Laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia koskevan lupahakemuksen liitteenä tulee olla
seuraavat selvitykset:

1. kuvaus vaarallisista aineista:

a) luettelo vaarallisista kemikaaleista, josta ilmenee vaarallisten kemikaalien kemialli-
nen nimi, luokitus ja olomuoto ja niiden vaarallisten kemikaalien enimmäismäärät,
joita tuotantolaitoksessa on tai voi olla,

b) fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet ja selostus ihmiselle tai ym-
päristölle välittömästi tai viivästyneesti aiheutuvista vaaroista,

c) kemikaalin fysikaalinen tai kemiallinen käyttäytyminen normaaleissa käyttöolosuh-
teissa tai ennakoitavissa olevissa onnettomuusolosuhteissa;

2. selvitys tuotantolaitoksen tontin ja sen lähialueen kaavoitustilanteesta sekä siitä, että tuo-
tantolaitos on sijoitettu asemakaavan mukaisesti ja että hakija hallitsee teollista käsitte-
lyä harjoittavan tuotantolaitoksen aluetta;

3. mittakaavaan 1:1 000—1:20 000 laadittu karttapiirros laitoksen sijaintipaikasta sekä sel-
vitys alueen vedenottamoista, tärkeistä ja muista vedenhankintaan soveltuvista pohja-
vesialueista ja maaperän laadusta; karttapiirroksesta tulee näkyä laitosta ympäröivä vä-
hintään 1 000 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

4. piirustukset, joista selvästi ilmenee laitoksen rakennusten, laitteistojen ja varastojen si-
joitus laitoksen alueella, rakennustapa sekä laitteistojen sijoitus rakennuksissa;

5. selvitys, miten teollinen käsittely on suunniteltu pääasiassa tapahtuvaksi ja kaaviopiirros
teollisen käsittelyn kulusta (kaaviokuva);

6. selvitys prosessilaitteistojen ja varastointiin liittyvien laitteistojen ja ilmanvaihdon sekä
niiden ohjaus-, säätö-, valvonta- ja  varolaitteistojen sekä suojausjärjestelmien toimin-
nasta ja tarvittaessa putkisto- ja instrumentointikaavio;

7. selvitys putkistojen, varastosäiliöiden ja muiden prosessilaitteistojen vaatimusten mu-
kaisuuden varmentamismenettelyistä ja tarvittaessa mitoitusperusteista;

8. toiminnanharjoittajan arvio ja selvitys siitä, mihin arvio perustuu

a) kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaralähteistä, olosuhteista ja ti-
lanteista, joissa onnettomuus on mahdollinen

b) tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista lai-
toksen sisällä ja vaikutuksista laitoksen ulkopuolelle;
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9. selvitys mahdollisen kemikaalivuodon havainnointia ja keräilyä sekä sammutusvesien
keräilyä ja mahdollista käsittelyä varten asennetuista laitteistoista ja rakenteista sekä
muista onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ja seurausten rajoittamiseksi asennetuista
laitteistoista ja rakenteista; sekä

10. 21 §:ssä tarkoitettu asiakirja tai yhteenveto asiakirjasta taikka muu selvitys tuotantolai-
toksen toimintaperiaatteista onnettomuuksien ehkäisemiseksi.


