
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston asetus

116/2014

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston
asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneu-

voston asetuksen (855/2012) liite I sekä
lisätään 47 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

47 §

Palavien nesteiden ja palavien kaasujen
säilytys myymälärakennuksessa

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa mainittuja enimmäis-

määriä laskettaessa ei oteta huomioon alko-

holilain (1143/1994) 3 §:n 2 momentin 1
kohdassa tarkoitettuja alkoholijuomia.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2014

Työministeri Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU (32012L0018); EUVL N:o L 197, 24.7.2012, s.1



Liite I

LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUDEN JA SUURONNETTOMUUSVAARAN
TORJUNTAA KOSKEVIEN VELVOITTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN

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

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

3. Jäljempänä esitetyt vähimmäismäärät on määritetty tuotantolaitosta kohti.

4. Liitettä sovellettaessa otetaan huomioon korkeimmat millä tahansa hetkellä kyseessä
olevassa 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 tuotantolai-
toksessa vain enintään 2 prosenttia määrätystä vähimmäismäärästä, ei oteta lukuun sovel-
lettaessa sarakkeita 3 ja 4, jos niiden sijaintipaikka tuotantolaitoksen tiloissa on sellainen,
etteivät ne voi käynnistää tapahtumasarjaa, joka johtaa suuronnettomuuteen alueen muissa
osissa.

5. Tässä asetuksessa tarkoitetaan kaasulla mitä tahansa ainetta, jonka absoluuttinen höyryn-
paine 20 °C lämpötilassa on vähintään 101,3 kPa.

6. Tässä asetuksessa tarkoitetaan nesteellä mitä tahansa ainetta, jota ei ole määritelty kaasuksi
ja jonka olomuoto ei 20 °C lämpötilassa ja 101,3 kPa:n vakiopaineessa ole kiinteä.

OSA 1

Nimetyt kemikaalit

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

Kemikaalikohtaiset vähimmäismäärät (Q)

Kemikaali Sarake 1
Ilmoitus

tonnia

Sarake 2
Lupa

tonnia

Sarake 3
Toimintaperi-
aateasiakirja
tonnia

Sarake 4
Turvalli-
suusselvitys
tonnia

Ammoniumnitraatti
(huomautus 1)

500 2 000 5 000 10 000

Ammoniumnitraatti
(huomautus 2)

1 100 1 250 5 000

Ammoniumnitraatti
(huomautus 3)

0,2 10 350 2 500
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Kemikaali Sarake 1
Ilmoitus

tonnia

Sarake 2
Lupa

tonnia

Sarake 3
Toimintaperi-
aateasiakirja
tonnia

Sarake 4
Turvalli-
suusselvitys
tonnia

Ammoniumnitraatti
(huomautus 4)

0,2 10 50

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

0,1 1 1 2

Arseenitrihydridi (arsiini)*) 0,2 0,2 1
Arseenitrioksidi, arseeni-
(III)hapoke tai sen suolat*)

0,1 0,1 0,1

Asetyleeni 0,1 2 5 50
Bromi 0,1 2 20 100
Etyleeni-imiini 0,1 2 10 20
Etyleenioksidi 0,1 2 5 50
Fluori 0,1 2 10 20
Formaldehydi
(pitoisuus ≥ 90 %)

0,5 2 5 50

Fosforitrihydridi (fosfiini)*) 0,2 0,2 1
Happi 5 60 200 2 000
Kaliumnitraatti
(huomautus 5)

500 2 000 5 000 10 000

Kaliumnitraatti
(huomautus 6)

10 500 1 250 5 000

Karbonyylidikloridi
(fosgeeni)*)

0,3 0,3 0,75

Kloori 0,1 2 10 25
Kloorivety
(nesteytetty kaasu)

0,5 10 25 250

Lyijyalkyylit 0,5 2 5 50
Metanoli 1 10 500 5 000
4,4-metyleeni-bis (2-klooria-
niliini) ja/tai sen suolat, jau-
hemaisessa muodossa*)

0,01 0,01 0,01

Metyyli-isosyanaatti*) 0,15 0,15 0,15
Nikkeliyhdisteet (jauhemai-
set), jotka voivat joutua hen-
gitysteihin (nikkelimonok-
sidi, nikkelidioksidi, nikkeli-
sulfidi, trinikkelidisulfidi, di-
nikkelitrioksidi)

0,1 1 1 1

Polyklooridibentsofuraanit ja
polyklooribentsodioksiinit
(TCDD mukaan lukien)
laskettuna TCDD:nä*)
(huomautus 7)

0,001 0,001 0,001
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Kemikaali Sarake 1
Ilmoitus

tonnia

Sarake 2
Lupa

tonnia

Sarake 3
Toimintaperi-
aateasiakirja
tonnia

Sarake 4
Turvalli-
suusselvitys
tonnia

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
Seuraavat syöpää aiheuttavat
aineet, kun niiden pitoisuus
on yli 5 painoprosenttia:
4-aminobifenyyli ja/tai sen
suolat, bentsidiini ja/tai sen
suolat, bentsotrikloridi, bis-
(kloorimetyyli)eetteri,
metyylikloorimetyylieetteri,
1,2-dibromietaani, dietyyli-
sulfaatti, dimetyylisulfaatti,
dimetyylikarbamyylikloridi,
1,2-dibromi-3-klooripro-
paani, 1,2-dimetyylihydrat-
siini, dimetyylinitrosamiini,
heksametyylifosforitriamidi,
hydratsiini, 2-naftyyli-amiini
ja/tai sen suolat, 4-nitrodife-
nyyli ja 1,3-propaanisultoni

0,1 0,5 0,5 2

Erittäin helposti syttyvät nes-
teytetyt kaasut (mukaan lu-
kien nestekaasu) ja maakaasu
(huomautus 8)

0,2 5 50 200

Seuraavat öljytuotteet:
a) moottori- ja teollisuusben-
siinit

1 100 2 500 25 000

b) petrolit (mukaan luettuna
lentopetrolit)

10 1 000 2 500 25 000

c) kaasuöljyt (mukaan luet-
tuna dieselöljyt, kevyet polt-
toöljyt ja kaasuöljyjakeet),

10 1 000 2 500 25 000

d) raskas polttoöljy 10 1 000 2 500 25 000
Emulsioräjähdysaineen
raaka-aine (matriisi)
(huomautus 9)

1 50 200

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

1. Ammoniumnitraatti (itsestään hajoavat lannoitteet)

Sovelletaan ammoniumnitraattipohjaisiin lannoitteisiin ja lannoiteseoksiin (lannoite tai lannoi-
teseos sisältää ammoniumnitraattia sekä fosfaattia ja/tai kaliumkarbonaattia), joiden ammo-
niumnitraatista laskettu typpipitoisuus on

- 15,751 ja 24,52 painoprosentin välillä ja jotka eivät sisällä palavia tai orgaanisia aineita
yli 0,4 prosenttia tai jotka täyttävät lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) n:o 2003/2003 27 artiklassa esitetyt vaatimukset,

- enintään 15,75 painoprosenttia ja joiden sisältämää palavien aineiden määrää ei ole
rajoitettu,

ja jotka YK:n kaukalokokeen mukaisesti jatkuvasti hajoavat itsestään (ks. Yhdistyneiden
Kansakuntien suositukset vaarallisten tavaroiden kuljettamiseksi, Kokeet ja kriteerit -käsikirja,
osa III kohta 38.2).

2. Ammoniumnitraatti (lannoitelaatu)

Sovelletaan yksiravinteisiin ammoniumnitraattilannoitteisiin sekä ammoniumnitraattipohjaisiin
lannoitteisiin ja lannoiteseoksiin, joiden ammoniumnitraatista laskettu typpipitoisuus on

- yli 24,5 painoprosenttia, lukuun ottamatta ammoniumnitraatin sekä dolomiitin, kalkkiki-
ven ja/tai kalsiumkarbonaatin seoksia, joiden puhtausaste on vähintään 90 prosenttia;
tähän luokkaan kuuluvia lannoitteita ja lannoiteseoksia ei kuitenkaan lasketa mukaan
ilmoitus- ja luparajoja määritettäessä, jos toiminnanharjoittaja esittää luotettavat selvityk-
set siitä, että kyseinen ammoniumnitraatti on vähintään yhtä turvallinen kuin vastaavan
typpipitoisuuden omaava ammoniumnitraatti, jossa on mukana dolomiittia, kalkkikiveä
ja/tai kalsiumkarbonaattia; sen sijaan määritettäessä toimintaperiaateasiakirja- ja turvalli-
suusselvitysvelvoitteita ko. lannoitteet otetaan laskennassa huomioon,

- yli 15,75 painoprosenttia ammoniumnitraatin ja ammoniumsulfaatin seosten osalta,
- yli 283 painoprosenttia ammoniumnitraatin sekä dolomiitin, kalkkikiven ja/tai kalsium-

karbonaatin seosten osalta, joiden puhtausaste on vähintään 90 prosenttia,

ja jotka täyttävät lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o
2003/2003 27 artiklassa esitetyt vaatimukset.

3. Ammoniumnitraatti (tekninen laatu)

Sovelletaan:

- ammoniumnitraattiin ja ammoniumnitraattivalmisteisiin, joiden ammoniumnitraatista las-
kettu typpipitoisuus on
- 24,5 ja 28 painoprosentin välillä ja jotka sisältävät korkeintaan 0,4 prosenttia palavia

aineita,

1 Ammoniumnitraatista aiheutuva 15,75 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 45 % ammoniumnitraattipitoi-
suutta.
2 Ammoniumnitraatista aiheutuva 24,5 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 70 % ammoniumnitraattipitoi-
suutta.
3 Ammoniumnitraatista aiheutuva 28 % typpipitoisuus painosta laskettuna vastaa 80 % ammoniumnitraattipitoi-
suutta.
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- yli 28 painoprosenttia ja jotka sisältävät korkeintaan 0,2 prosenttia palavia aineita,
- ammoniumnitraatin vesiliuoksiin, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on yli 80 painopro-

senttia.

4. Ammoniumnitraatti (″off-specs″ -materiaali ja lannoitteet, jotka eivät täytä detonaatioko-
etta)

Sovelletaan:
- valmistusprosessin aikana hylättyyn materiaaliin ja ammoniumnitraattiin sekä ammo-

niumnitraattivalmisteisiin, yksiravinteisiin ammoniumnitraattilannoitteisiin ja huomau-
tuksissa 2 ja 3 tarkoitettuihin ammoniumnitraattipohjaisiin lannoitteisiin ja lannoiteseok-
siin, joita ollaan palauttamassa tai jotka on palautettu loppukäyttäjältä valmistajalle,
väliaikaiseen varastoon tai jälleenkäsittelylaitokseen uusittaviksi, kierrätettäviksi tai käsi-
teltäviksi turvallista käyttöä varten, koska ne eivät enää täytä huomautusten 2 ja 3
vaatimuksia,

- huomautuksen 1 ensimmäisessä luetelmakohdassa ja huomautuksessa 2 tarkoitettuihin
lannoitteisiin, jotka eivät täytä lannoitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) n:o 2003/2003 27 artiklassa esitettyjä vaatimuksia.

5. Kaliumnitraatti (rakeinen muoto)

Sovelletaan kaliumnitraattipohjaisiin lannoiteseoksiin, jotka koostuvat mikrorakeisessa tai ra-
keisessa muodossa olevasta kaliumnitraatista.

6. Kaliumnitraatti (kidemuoto)

Sovelletaan kaliumnitraattipohjaisiin lannoiteseoksiin, jotka koostuvat kidemuodossa olevasta
kaliumnitraatista.
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7. Polyklooridibentsofuraanit ja polyklooridibentsodioksiinit

Polyklooridibentsofuraanien ja polyklooridibentsodioksiinien määrät lasketaan seuraavien pai-
notuskertoimien 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)

8. Erittäin helposti syttyvät nesteytetyt kaasut (mukaan lukien nestekaasu) ja maakaasu

Varastoiduksi kaasumääräksi katsotaan yhden säiliötilavuuden kuutiometrin vastaavan 500 ki-
logrammaa kaasua.

9. Emulsioräjähdysaineen raaka-aine

Emulsioräjähdysaineen raaka-aineella tarkoitetaan kemikaalia (matriisi), josta saadaan emul-
sioräjähdysaine herkistämälle tuote.
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OSA 2

Kemikaaliluokat

Kemikaalin luokitukseen perustuvat vähimmäismäärät (Q)

Kemikaali R-lausek-
keet ja rä-
jähdeluokat

Sarake 1
Ilmoitus

tonnia

Sarake 2
Lupa

tonnia

Sarake 3
Toiminta-
periaate-
asiakirja

tonnia

Sarake 4
Turvalli-
suusselvi-
tys

tonnia
1. Erittäin myrkylliset R26, R27,

R28
0,1 2 5 20

2. Myrkylliset R23, R24,
R25

0,5 10 50 200

3. Hapettavat R7, R8, R9 5 10 50 200
4. Räjähtävät
(huomautus 2a)

1.4 0,05 50 200

5. Räjähtävät
(huomautus 2b)

1.1, 1.2, 1.3,
1.5, 1.6, R2,
R3

0,05 10 50

6. Syttyvät
(huomautus 3a ja 5)

R10 5 100 5 000 50 000

7a. Helposti syttyvät
(huomautus 3bI ja 5)

R17 1 10 50 200

7b. Helposti syttyvät nes-
teet (huomautus 3bII ja 5)

R11 1 100 5 000 50 000

8. Erittäin helposti sytty-
vät (huomautus 3c ja 5)

R12 1 5 10 50

9. Ympäristölle vaaralli-
set, joihin liittyvät vaara-
lausekkeet:
a) R50 ″erittäin myrkyl-
listä vesieliöille″ (mu-
kaan lukien R50/53)

R50, R50/53 1 10 100 200

b) R51/53 ″myrkyllistä
vesieliöille; voi aiheuttaa
pitkäaikaisia haittavaiku-
tuksia vesiympäristössä″

R51/53 5 50 200 500

10. Kemikaalit, jotka ei-
vät sisälly yllä lueteltui-
hin luokkiin ja joihin liit-
tyvät seuraavat vaaralau-
sekkeet:
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Kemikaali R-lausek-
keet ja rä-
jähdeluokat

Sarake 1
Ilmoitus

tonnia

Sarake 2
Lupa

tonnia

Sarake 3
Toiminta-
periaate-
asiakirja

tonnia

Sarake 4
Turvalli-
suusselvi-
tys

tonnia
a) R14 ″reagoi voimak-
kaasti veden kanssa″ ja
R15 ″vapauttaa erittäin
helposti syttyviä kaasuja
veden kanssa”

R14, R15 5 50 100 500

b) R29 ″kehittää myrkyl-
listä kaasua veden
kanssa″

R29 0,5 10 50 200

Kemikaalit, joihin sovel-
letaan ainoastaan ilmoi-
tus- ja luparajoja
11. Palavat nesteet, jotka
eivät kuulu kohtiin 6, 7a,
7b tai 8 (huomautus 5)

10 1 000

12. Muut kuin kemikaali-
luokkaan 2 kuuluvat ke-
mikaalit, joille edellyte-
tään varoitusmerkki T

R45, R46,
R49, R60,
R61

10 1 000

13. Syövyttävät R34, R35 10 1 000
14. Ärsyttävät sekä hai-
talliset ja muut kemikaa-
lit, joille edellytetään va-
roitusmerkki Xi tai Xn

R20, R21,
R22, R36,
R37, R38,
R40, R41,
R42, R43,
R62, R63,
R65, R68

10 1 000
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HUOMAUTUKSET

1. Aineet ja valmisteet luokitellaan kemikaalilain nojalla annetun sosiaali- ja terveysministe-
riön kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemistä koskevan asetuksen ja
sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten aineiden luetteloa koskevan asetuksen mukai-
sesti.

Jos tuotantolaitoksessa on tai voi olla kemikaaleja, joita ei yllämainittujen asetusten
mukaisesti luokitella vaarallisiksi, esimerkiksi jätteet, mutta joilla kuitenkin on tai voi olla
tuotantolaitoksen olosuhteissa vastaavanlaisia ominaisuuksia suuronnettomuuden mahdol-
lisuuden kannalta, luokitellaan ne (väliaikaisesti) mainituissa asetuksissa esitettyjen peri-
aatteiden mukaisesti.

Aineisiin ja valmisteisiin, jotka ominaisuuksiensa perusteella voidaan luokitella useam-
paan kuin yhteen luokkaan, sovelletaan alinta vähimmäismäärää. Sovellettaessa huomau-
tuksessa 4 olevaa sääntöä käytetään aina sitä vähimmäismäärää, joka vastaa kyseistä
luokitusta.

2. Räjähtävällä aineella tai valmisteella tarkoitetaan:

a) ainetta tai valmistetta, joka voi räjähtää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytty-
mislähteen vaikutuksesta (vaaralauseke R2);

b) ainetta tai valmistetta, joka voi räjähtää erittäin helposti iskun, hankauksen, avotulen
tai muun syttymislähteen vaikutuksesta (vaaralauseke R3); tai

c) ainetta, valmistetta tai esinettä, joka kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun
lain perusteella annettujen, räjähteiden luokitusta ja testausta koskevien säännösten
perusteella 1 luokkaan.

Tämä määritelmä kattaa pyrotekniset aineet, joilla tässä asetuksessa tarkoitetaan aineita
(tai aineseoksia), jotka on tarkoitettu muodostamaan lämpöä, valoa, ääntä, kaasua tai savua
tai niiden yhdistelmiä itsestään jatkuvilla eksotermisillä kemiallisilla reaktioilla. Jos aine
tai valmiste on luokiteltu sekä vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien säännösten
mukaisesti että vaaralausekkeella R2 tai R3, kuljetussäännösten mukainen luokitus on
asetettava etusijalle vaaralausekkeilla luokitteluun nähden.

Luokan 1 räjähteet luokitellaan luokkiin 1.1—1.6 vaarallisten aineiden kuljetusta koske-
vien säännösten mukaisesti. Asianomaiset luokat ovat:

Luokka 1.1: Massaräjähdysvaaralliset räjähteet (massaräjähdysvaarallinen on aine, jossa
räjähdys tapahtuu lähes samanaikaisesti koko ainemäärässä).

Luokka 1.2: Sellaiset sirpalevaaraa aiheuttavat räjähteet, jotka eivät ole massaräjähdysvaa-
rallisia.

Luokka 1.3: Räjähteet, jotka ovat palovaarallisia ja joista aiheutuu joko vähäistä räjähdys-
tai sirpalevaaraa tai molempia, mutta jotka eivät ole massaräjähdysvaarallisia, ja jotka:
a) palaessaan aiheuttavat huomattavasti säteilylämpöä; tai
b) palavat yksitellen aiheuttaen vähäistä räjähdys- tai sirpalevaaraa tai molempia.

Luokka 1.4: Räjähteet, joihin liittyy vain vähäinen vaara, jos ne syttyvät tai jos syttymis-
reaktio alkaa kuljetuksen aikana. Vaikutus pysyy pääasiassa pakkauksen sisällä, eikä
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vaarallisia sirpaleita tai heitteitä (sinkoutuvia esineitä) ole odotettavissa. Ulkopuolinen palo
ei saa aiheuttaa kollin koko sisällön välitöntä räjähtämistä.

Luokka 1.5: Erittäin epäherkät massaräjähdysvaaralliset aineet. Tähän luokkaan kuuluvat
räjähdysaineet, jotka ovat niin epäherkkiä, että syttymismahdollisuus tai mahdollisuus
palamisen muuttumisesta detonaatioksi normaaleissa kuljetusolosuhteissa on hyvin vähäi-
nen. Vähimmäisvaatimus on, että aine ei saa räjähtää polttokokeessa.

Luokka 1.6: Erittäin epäherkät esineet ja välineet, jotka eivät aiheuta massaräjähdysvaaraa,
Esineissä ja välineissä on vain erittäin epäherkkää detonoivaa ainetta ja reaktion tahatto-
man alkamisen ja leviämisen todennäköisyys on erittäin vähäinen. Vaara rajoittuu yhteen
esineeseen ja välineeseen.

Tähän määritelmään kuuluvat myös esineiden sisältämät räjähtävät tai pyrotekniset aineet
tai valmisteet. Jos esineen sisältämän räjähtävän tai pyroteknisen aineen tai valmisteen
määrä tunnetaan, kyseinen määrä otetaan huomioon sovellettaessa tätä asetusta. Jos määrää
ei tunneta, tätä asetusta sovellettaessa kohdellaan koko esinettä räjähtävänä.

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

a) syttyviä nesteitä:

aineita tai valmisteita, joiden leimahduspiste on vähintään 21 °C ja enintään 55 °C
(vaaralauseke R10) ja jotka ylläpitävät palamista;

b) helposti syttyviä nesteitä:

I aineita ja valmisteita, jotka voivat kuumentua ja lopulta syttyä itsestään joutuessaan
kosketukseen ilman kanssa ympäristön lämpötilassa ilman ulkopuolista energiaa (vaa-
ralauseke R17); ja

aineita ja valmisteita, joiden leimahduspiste on alempi kuin 55 °C ja jotka paineenalai-
sina pysyvät nestemäisinä ja jotka tietyissä prosessiolosuhteissa, kuten korkeassa
paineessa tai korkeassa lämpötilassa, voivat aiheuttaa suuronnettomuuksien vaaran;

II kemikaaleja, joiden leimahduspiste on alempi kuin 21 °C, mutta jotka eivät ole erittäin
helposti syttyviä (vaaralausekkeen R11 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 R12 ensimmäinen luetelmakohta);

II kaasuja, jotka ovat syttyviä joutuessaan kosketukseen ilman kanssa ympäristön lämpö-
tilassa ja ilmanpaineessa (vaaralausekkeen R12 toinen luetelmakohta) ja jotka ovat
kaasumaisessa tai ylikriittisessä olomuodossa; ja

III syttyviä ja helposti syttyviä nestemäisiä aineita ja valmisteita, joita pidetään kiehumis-
pistettään korkeammassa lämpötilassa.
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4. Asetuksen 4, 5, 6 ja 7 §:n mukaista suhdelukujen summaa s laskettaessa terveydelle
vaarallisiin kemikaaleihin luetaan:

a) erittäin myrkylliset kemikaalit;

b) myrkylliset kemikaalit;

c) kemikaalit, jotka kehittävät myrkyllistä kaasua veden kanssa;

d) muut kuin kohtaan b kuuluvat kemikaalit, joille edellytetään varoitusmerkki T (vain
luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä);

e) syövyttävät kemikaalit (vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä);

f) ärsyttävät kemikaalit (vain luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä);

g) haitalliset kemikaalit ja muut kemikaalit, jotka saavat varoitusmerkin Xi tai Xn (vain
luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä).

Asetuksen 4, 5, 6 ja 7 §:n mukaista suhdelukujen summaa s laskettaessa ympäristölle vaaralli-
siin kemikaaleihin luetaan:

a) ympäristölle vaaralliset kemikaalit, jotka saavat vaaralausekkeen R50 (mukaan lukien
R50/53);

b) ympäristölle vaaralliset kemikaalit, jotka saavat vaaralausekkeen R51/53.

Asetuksen 4, 5, 6 ja 7 §:n mukaista suhdelukujen summaa s laskettaessa palo- ja räjähdysvaa-
rallisiin 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, jotka eivät kuulu kohtiin 6 (syttyvät), 7a (helposti syttyvät), 7b
(helposti syttyvät nesteet) tai 8 (erittäin helposti syttyvät) (vain luvan- tai ilmoituksen-
varaisuutta määritettäessä);

g) kemikaalit, jotka reagoivat voimakkaasti veden kanssa (R14 ja R15).

5. Myymälärakennuksen tai kauppakeskuksen tai näihin liittyvän varaston osalta vähäisen
varastoinnin ilmoituksenvaraisuutta määritettäessä ei oteta huomioon alkoholijuomia tau-
lukon kohdissa 6, 7a, 7b, 8 ja 11 (sarake 1). Alkoholijuomilla tarkoitetaan tässä alkoholi-
lain (1143/1994) 3 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja alkoholijuomia.
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