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1 Toimeksianto 
 

YSL-uudistuksen 3. vaiheen projektin 7 tehtävänä on jatkaa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 

2 mukaisen laitosluettelon tarkastelua. Ryhmän tulee arvioida luettelon toimivuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta ympäristönsuojelun toteutumisen kannalta, ottaa huomioon lupa- ja 

valvontaviranomaisten voimavarat sekä tehdä tarvittavat ehdotukset toimintojen 

luvanvaraisuusrajojen nostamisesta, toimintojen siirtämisestä ympäristönsuojelulain liitteen 2 piiriin 

rekisteröitäväksi toiminnaksi sekä tähän liittyviksi tarpeiksi säätää näiden toimialojen 

ympäristönsuojelusta valtioneuvoston asetuksella. Tarvittaessa projekti voi esittää ehdotuksia muiksi 

toimenpiteiksi ja uusiksi säännösehdotuksiksi, joita voitaisiin käyttää luvanvaraisuuden ja 

rekisteröitymisen sijaan toimintojen ennakollisessa ympäristövalvonnassa. 

Projekti 7 on pyytänyt pienryhmiä työstämään toimialoja koskevia vaihtoehtoja mahdollisista 

keventämis- ja yksinkertaistamistoimista jo tehtyjen selvitysten ja projektin 7 kuulemisten 

perusteella. Pienryhmien tavoitteena on esittää vaihtoehtoja perusteluineen, miten toimialalla 

voitaisiin keventää lupamenettelyä ja mitä vaikutuksia (mm. ympäristövaikutukset, hallinnollinen 

taakka, viranomaisten voimavarat) vaihtoehdoilla olisi nykytilanteeseen verrattuna.  

Pienryhmissä tulisi tarkastella toimialasta riippuen  

• lupamenettelyjen päällekkäisyyttä, lupien yhdistämistä tai yksinkertaistamista 
• lupakynnysten nostamista, muuttamista tai säilyttämistä ennallaan 
• luvanvaraisuuden poistamista 
• toimintojen siirtämistä johonkin muuhun menettelyyn  
• mahdollisesti asetuksen, normin tai ohjeistuksen valmistelua 
• jotakin muuta mahdollista keventämiskeinoa. 

Kemikaalivarastot-pienryhmän jäseniä ovat olleet Leena Ahonen (Tukes), Pekka Huttula (Öljy- ja 

biopolttoaineala ry), Eliisa Irpola (Kemianteollisuus ry), Pauliina Kanerva (TEM), Iina Kari (Inex 

Partners Oy), Tapani Koivumäki (TEM), Terhi Kuljukka-Rabb (Kaupan liitto), Kai Larnimaa (Neste Oil 

Oyj), Minna Naukkarinen (North European Oil Trade Oy), Marja-Terttu Parsama (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto), Juha Rantala (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Irina Simola (EK) ja Merja Vuori 

(Kemianteollisuus ry). Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet Anneli Karjalainen ja Miliza Malmelin 

(Ympäristöministeriö) ja Mikko Attila (Suomen ympäristökeskus).  

Kemikaalivarastot–pienryhmä kokoontui kolme kertaa. 

 

2 Työn säädöstausta ja rajaus 
 

Kemikaalivarastojen toiminnassa ovat ympäristönsuojelun kannalta tärkeintä säiliöiden ja 

varastotilojen tekniset rakenteet sekä erilaiset hälytys- ja varojärjestelmät, niiden toimivuus ja 

kestävyys poikkeustilanteissa. Varastojen normaalin toiminnan aikana ei synny laskennallisten 

säiliöiden syrjäytymiskaasujen (ml. lastaukset, säiliöiden täytöt ja kemikaalien siirrot 

kuljetussäiliöihin tai -kontteihin) päästöjen lisäksi muita päästöjä ympäristöön. Laitosten 
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rakenteelliset ja tekniset ratkaisut ovat keskeisiä sekä kemikaaliturvallisuuden että 

ympäristönsuojelun näkökulmista, mikä nykyisellään johtaa Tukesin toimivallassa olevan 

laitosvalvonnan ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvituksen ja valvonnan päällekkäisyyksiin.  

Työryhmä on tarkastellut vain muusta toiminnasta erillisten kemikaalivarastojen lupamenettelyitä. 

Muun ympäristöluvanvaraisen toiminnan kokonaisuuteen sisältyvät kemikaalivarastot (esim. 

teollisuusalueilla) eivät ole olleet tarkastelun kohteena. 

 

2.1 Ympäristönsuojelulaki 
 

Pienryhmässä on tarkasteltu erityisesti niitä toimintoja, jotka ovat kemikaaliturvallisuuslain 

mukaisen lupamenettelyn piirissä ja joilta vaaditaan ympäristölupaa ainoastaan kemikaalien 

varastoinnin takia, ts. ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohta 5 e): 

”e) Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin 

varasto, jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m3, ei kuitenkaan 

liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron 

suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen 

ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto” 

 

Toimivaltainen ympäristölupaviranomainen on aluehallintovirasto, kun edellä lueteltuja kemikaaleja 

varastoidaan vähintään 1 000 m3, ja vastaavasti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jos edellä 

mainitun mukaisesti varastoidaan kemikaalia vähintään 100 m3, mutta alle 1 000 m3. 

Kemikaalivarastojen ympäristölupavelvollisuudesta on rajattu pois ympäristönsuojelulain liitteen 2 

mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron suurmuuntaja-

asema tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella 

sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden kappaletavaravarasto. 

Kemikaalivarastoihin liittyy myös YSL liitteen 1 taulukon 2 kohta 12 e) kemikaaliratapihoja tai 

terminaaleja koskeva luvanvaraisuus (ympäristölupaviranomainen aluehallintovirasto): 

”Kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia 

kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen, ei 

kuitenkaan kappaletavaran siirtäminen” 

 
Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, ns. 

kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005, 358/2015) on täsmennetty terminaalien luvitusta: 

4 § Soveltamisalan rajaukset 

Tätä lakia ei sovelleta: 

1) tuotantolaitoksen alueen ulkopuolella tapahtuvaan, vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

annetussa laissa (719/1994) tarkoitettuun kuljetukseen eikä kuljetustapahtumaan suoraan 

liittyvään tilapäiseen varastointiin; 

2) vaarallisten kemikaalien käyttöön ja varastointiin aluksessa; 

3) radioaktiivisiin aineisiin eikä radioaktiivisia aineita sisältäviin tuotteisiin. 
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Lain säännöksiä vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi 

ei sovelleta vaarallisten kemikaalien siirtoon putkistoissa eikä putkistojen yhteydessä oleviin 

pumppausasemiin tuotantolaitoksen alueen ulkopuolella. Ampuma-aseissa käytettävät 

patruunat on varastoitava, säilytettävä ja hävitettävä siten kuin tässä laissa säädetään. 

Niiden valmistukseen sovelletaan tämän lain lisäksi ampuma-aselakia (1/1998). Muutoin 

ampuma-aseissa käytettäviin patruunoihin sovelletaan ampuma-aselakia. 

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) luvittaa kohteet, joissa on kiinteitä säiliöitä tai rakennuksia 

tms. kiinteitä varastointipaikkoja, joihin kuljetuspakkauksissa olevat kemikaalit siirretään 

odottamaan jatkokuljetusta. Tukesin luvituksen ulkopuolelle jäävät siirto kuljetusvälineestä toiseen 

sekä tilapäinen varastointi siinä tapauksessa, että kuljetus jatkuu samalla rahtikirjalla eikä kollia tms. 

avata (esim. kontti tuotu laivalla, nostetaan pyörien päälle satamassa). Sillä, onko varasto ns. 

terminaalityyppinen (YSL:n mukaan) tai ns. ”normaali” varasto, ei ole eroa onnettomuuksien 

ehkäisyn tai onnettomuuksiin varautumisen kannalta. Itse toiminnot (varastointi, säiliön 

täyttö/tyhjennys jne.) ja niihin liittyvät riskit ovat samat molemmissa tapauksissa ja vaatimukset 

suhteutetaan riskeihin. 

 

2.2 Kemikaaliturvallisuuslaki 
 

Kemikaalien käsittelyä ja varastointia säädellään erityisesti lailla vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista (390/2005, ns. kemikaaliturvallisuuslaki, 

muutos 358/2015) sekä valtioneuvoston asetuksilla vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 

varastoinnin valvonnasta (Vna 685/2015) ja vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja 

varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (Vna 856/2012, muutettu 686/2015).  

Kemikaaliturvallisuuslain mukainen toiminnan laajuuden (ja sitä kautta lupavelvollisuuden) 

määrittely tehdään suhdelukulaskennan avulla, jolle on Tukesin sivustolla laskuri 

(http://kemu.tukes.fi/SuhdelukuLaskenta2.aspx). Suhdelukuun vaikuttaa kemikaalien määrä ja 

luokittelu siten, että mitä vaarallisempi kemikaali, sen pienemmästä määrästä kohde tulee 

luvanvaraiseksi. Esimerkiksi ympäristövaarallisten kemikaalien laajamittaisen varastoinnin raja on 10 

tai 50 tonnia kemikaalin tarkemmasta luokituksesta riippuen, myrkyllisten 2 tai 10 tonnia ja 

syövyttävien 1000 tonnia. Raskaalla polttoöljyllä laajamittaisen varastoinnin raja on 1000 tonnia ja 

bensiinillä 100 tonnia. Suhdeluvun perusteella määräytyvät myös lisävelvoitteet suurimmille 

laitoksille. Tukesin valvomat laitokset jaetaan kolmeen luokkaan niiden laajuuden mukaan, 

laajamittaisimpia ovat turvallisuusselvityslaitokset, seuraavaksi laajamittaisimpia ovat 

toimintaperiaateasiakirjalaitokset ja loput ovat lupalaitoksia. Lupavelvollista vähäisemmästäkin 

kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista edellytetään ilmoitusta pelastusviranomaiselle. 

Tukesin luvittamia ja valvomia laajamittaisia kemikaali- ja räjähdelaitoksia on Suomessa noin 700 kpl, 

joista varastoja on 125 kpl. Turvallisuusselvityslaitoksista varastoja on 45 kpl, 

toimintaperiaateasiakirjalaitoksissa varastoja on 30 kpl ja lupalaitoksina varastoja on 50 kpl.  

Kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvovat pelastusviranomaiset (22 

aluepelastuslaitosta), joille tehdään ilmoitus vähäisen toiminnan aloittamisesta. Ko. kohteita on 

tuhansia. Pienryhmän käsityksen mukaan ympäristölupaa YSL liitteen 1 taulukon 2 kohdan 5 e) 

mukaan edellyttävät kemikaalivarastot ovat käytännössä Tukesin luvittamia. 

http://kemu.tukes.fi/SuhdelukuLaskenta2.aspx
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Turvallisuusselvityslaitoksilla tehdään tarkastus 1 krt/v, toimintaperiaateasiakirjalaitoksissa 1 krt/3 v. 

ja lupalaitoksissa 1 krt/5 v. Riskinarvion perusteella tarkastusväleistä voidaan poiketa. Lisäksi 

Tukesissa on käytössä ns. varastoaluehyväksyntä (satamavarastot erityisesti), joiden tarkastuksilla 

ovat läsnä kaikki alueen toimijat.  

Kemikaalien luokituksissa, merkinnöissä ja pakkaamisessa on tapahtunut ja siirtymäaikojen 

puitteissa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia, kun kemikaalien merkinnät ja pakkaaminen pitää 

jatkossa olla EU:n CLP-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten 

luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta EY nro 1272/2008) mukaista. Kemikaaliturvallisuuslain 

muutos sekä kemikaalien käsittelyn turvallisuutta koskevat uudet asetukset tulivat voimaan 

1.6.2015. (http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalilaitosten-ja--varastojen-

turvallisuus/Vaarallisia-kemikaaleja-kasittelevien-teollisuuslaitosten-paivitettava-kemikaalimaarat-

ja-luokitukset, 6.10.2015) 

  

http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalilaitosten-ja--varastojen-turvallisuus/Vaarallisia-kemikaaleja-kasittelevien-teollisuuslaitosten-paivitettava-kemikaalimaarat-ja-luokitukset/
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalilaitosten-ja--varastojen-turvallisuus/Vaarallisia-kemikaaleja-kasittelevien-teollisuuslaitosten-paivitettava-kemikaalimaarat-ja-luokitukset/
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalilaitosten-ja--varastojen-turvallisuus/Vaarallisia-kemikaaleja-kasittelevien-teollisuuslaitosten-paivitettava-kemikaalimaarat-ja-luokitukset/
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3 Ympäristönsuojelulain ja kemikaaliturvallisuuslain rajapinta ja 

lupamenettelyiden vertailu 
 

3.1 Lupamenettelyiden vertailua 
 

Pienryhmä tarkasteli ja vertaili ympäristöluvan ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisen hyväksynnän ja 

lupakäsittelyn käytäntöjä ja lupien sisältöä listaten yleisinä havaintoina kemikaalivarastojen 

ympäristölupiin sisältyviä määräyksiä. Erityisesti Haminan satama-aluetta käytettiin esimerkkinä. 

Taulukossa 1. on esitetty joitakin ympäristölupamenettelyn ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisten 

menettelyiden havaittuja yhteneväisyyksiä ja eroja. 

Taulukko 1. Joitakin YSL:n ja kemikaaliturvallisuuslain mukaisten menettelyiden yhteneväisyyksiä ja eroja. 

 Ympäristölupa Tukesin lupa 

Hakijalta edellytettävät tiedot 
lupahakemukseen 

 ”Yleistiedot” 

 Laajasti tiedot varsinaisesta 
toiminnasta, ml. päästöjen 
hallinta, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan 
arviointi, sekä tiedot alueen 
ympäristöstä ja 
kaavoituksesta. 

 Tiedot sijaintipaikan 
rajanaapureista ja muista 
asianosaisista. 

 Uuden toiminnan 
sijoittaminen tärkeälle 
pohjavesialueelle on 
mahdollista vain erityisesti 
perustellusta syystä. 

 ”Yleistiedot” 

 Yksityiskohtaiset tekniset 
tiedot; toiminta suhteessa 
lainsäädännön ja asetusten 
vaatimuksiin, kuten mm. 
turvaetäisyydet, sijoittuminen 
pohjavesialueelle, vuotojen 
keräily, öljynerottimet, 
säiliörakenteet, 
onnettomuuksiin 
varautuminen. 

 Edellytettävät selvitykset 
sijaintialueen ympäristöstä 
vaihtelevat osin toiminnan 
laajuuden mukaan. 

 Uuden toiminnan 
sijoittaminen tärkeälle 
pohjavesialueelle on 
mahdollista vain erityisesti 
perustellusta syystä. Jos 
tällainen syy löytyy, on 
tarkasteltava asetuksen 
856/2012 10 § luetellut seikat 
ja huolehdittava, että vuodot 
pohjaveteen estetään 
tehokkaasti ja ettei voi 
aiheutua pohjaveden 
pilaantumista. 

Luvan sisältö  Tapauskohtaisen harkinnan 
mukaan määräykset lähinnä 
päästöistä ilmaan, vesiin sekä 
tarkkailusta ja raportoinnista 
ja toiminnan lopettamisesta. 
Ympäristölupien määräyksiä 
on listattu esimerkinomaisesti 
kohdassa 3.2. 

 Onnettomuuksien 
ehkäisemisen näkökulma 

 Tekniset vaatimukset 
(standardit tai vastaava taso) 

 Toiminnan organisointi, 
johtaminen 

 Keskeisimmät määräykset, ei 
erillisiä perusteluita. 

Lausunnot  ELY, Tukes, kunta,  ELY, pelastusviranomainen, 
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terveydensuojeluviranomaine
n, pelastusviranomainen? 

AVIn työsuojelu tarvittaessa, 
kunta (kun kunta 
ympäristölupaviranomainen) 

Luvan voimassaolo  Toistaiseksi, merkittävät 
muutokset vaativat luvan 
muuttamista. 

 Luvat ovat voimassa 
toistaiseksi. Turvallisuuden 
kannalta merkittäville 
muutoksille haettava 
muutoslupa (alkuperäistä 
lupaa ei muuteta eikä 
kumota). 

 Tukes voi säädösmuutosten 
perusteella vaatia toimijoilta 
lisäselvityksiä takautuvasti 
voimaan tulevista teknisistä 
vaatimuksista (esim. 1.1.2016 
menn. esitettävä 
turvallisuusvaatimusasetuk-
sen (Vna 856/2012) 
vaatimusten toteutumisesta 
ja toteuttamisesta olemassa 
olevilla laitoksella. 

Tarkastukset  Toimintaa koskevat raportit 
(mm. päästöt, 
tarkkailutulokset) toimitetaan 
ELY-keskukselle ja 
tarkastetaan vuosittain 

 Tarkastuskäynnit tehdään 
riskinarvion ja ELY-keskuksen 
valvontasuunnitelman 
mukaisesti, tarkastustiheys 
voi vaihdella 
varastotyypeittäin ja ELY-
keskuksittain. 

 Maksullista 

 Toiminnan laajuudesta 
riippuen 1, 3 tai 5 vuoden 
välein, mahdollista poiketa 
laitoskohtaisen 
riskinarvioinnin perusteella 

 (Tukes on ottamassa käyttöön 
uutta tarkastussuunnitelmaa 
ja kohteen riskiluvun 
määrittelyä.) 

 Tarkastus tietyn ”rungon” 
mukaan, muille viranomaisille, 
kuten ympäristö- tai 
pelastusviranomaisille 
annetaan mahdollisuus 
osallistua tarkastuksille 

 Maksullista 

 

Ympäristönsuojelun vuosiraporteissa ja valvontatarkastuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti 

toiminnan luvanmukaisuuteen, päästöihin, tarkkailutuloksiin ja toiminnan riskeihin (suojarakenteet, 

hälytysjärjestelmät ym.) 

 

Tukesin valvontatarkastukset ovat olennainen jatkumo luvituksille ja niillä mm. varmistetaan 

säädösten noudattaminen sekä yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän toiminen siten, että 

kohteen turvallisuustaso säilyy ja turvallisuusasioita myös kehitetään. Lähtökohtana Tukesin lupa- ja 

valvontamenettelyissä on ympäristöön liittyvien riskien hallinnassa toiminnanharjoittajan tekemä 

arviointi mahdollisten onnettomuuksien vaikutuksista. Toiminnanharjoittajan on osoitettava 

olevansa riittävästi varautunut tunnistettuihin onnettomuuksiin (ennaltaehkäisy ja varautuminen 

onnettomuustilanteisiin). Onnettomuuksien, kuten päästöjen, tulipalojen ja räjähdysten, estäminen 

vaikuttaa niin henkilö-, ympäristö- kuin omaisuusturvallisuuteenkin. Tukesin luvituksessa 
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ympäristöasiat tulevat selvimmin mukaan omana osionaan onnettomuustilanteisiin varautumisessa 

(esim. ylitäytön esto, hälytykset, vuotojen keräily, sammutusvesien hallinta). 

 

3.2 Kemikaalivarastoille ympäristöluvissa annettuja lupamääräyksiä 
 

Alle on koottu tiivistetysti tyypillisimpiä kemikaalivarastojen ympäristöluvissa annettuja määräyksiä. 

Vuosina 2010 – 2014 kemikaalivarastoille aluehallintoviraston myöntämissä luvissa (Mikko Attila, 

Suomen ympäristökeskus, 16.9.2015 kokoama listaus) säiliökapasiteetti ja varastojen läpivirtaamat 

ovat vaihdelleet 10 000 … 274 000 m3 ja läpivirtaamat 14 000 … 700 000 t/a.  

Ympäristölupaa aluehallintovirastolta edellyttäviä kemikaalivarastoja (pl. muun 

ympäristöluvanvaraisen tai rekisteröitävän toiminnan osana oleva kemikaalien varastointi) on 

n. 60 kpl. Kuntien luvittamia, 100 – 1000 m3:n itsellisiä kemikaalivarastoja ei pienryhmässä 

tunnistettu. 

Toiminta 

 Luvanhaltija voi varastoida ja käsitellä XXXX hakemuksessa esitettyjä kemikaaleja (XXX; YYY; 

ZZZ jne.) keskimäärin XX XXX tonnia vuodessa varaston läpikulkevan ainemäärän 

kokonaiskapasiteetin ja XXXX käsittelykapasiteetin puitteissa) 

 

Päästöt ilmaan 

 Varastoinnin parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vertailuasiakirja (BREF) perusteella 

voidaan isoimmissa varastoissa (joista voi aiheutua VOC tms. päästöjä) edellyttää säiliöihin 

esim. kelluvia kattoja. Esimerkiksi bensiinisäiliöiden kelluvat katot ja bensiinin 

kokonaishävikin tavoitearvo (0,01 p-% läpivirtauksesta) ovat suoraan lakisääteisiä 

vaatimuksia (KTMp bensiinin käsittelystä ja varastoinnista 181/2000, VNp bensiinin 

varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen 

rajoittamisesta 468/1996). 

 Ympäristölle haitalliset tuotteet/kemikaalit, jotka ovat erittäin haihtuvia, terveydelle 

haitallisia tai vaarallisia tai muuten ympäristölle erityisen haitallisia tai joilla on alhainen 

hajukynnys, on varastoitava ja käsiteltävä niin, että päästöt pystytään eliminoimaan 

mahdollisimman täydellisesti. Tällaiset tuotteet tulee varastoida säiliöissä, joissa on ensiö- ja 

toisiotiivistein varustettu kelluva välikatto tai varastoinnissa on muutoin huolehdittava 

vastaavan tasoisesta päästöjen vähentämisestä. Lisäksi on voitu edellyttää suunnitelmaa 

päästöjen vähentämisestä, toimitettava ELY-keskukselle.  

 

Päästöt vesiin 

 Varasto-, lastaus- ja käsittelyalueilta kertyvät sade- ja jäähdytysvedet tulee ohjata 

hälytysjärjestelmällä varustettuihin öljynerottimiin. Öljypitoisuudelle on annettu useimmiten 
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raja-arvoksi 5 tai 15 mg/l riippuen päätöksen myöntämispäivästä. Mikäli pitoisuusraja ylittyy, 

syy ylittymiseen on viipymättä selvitettävä ja ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. 

Uusintanäytteenotto ylitystapauksissa. 

 Sadevesien keräily- ja öljynerotusjärjestelmät on pidettävä toimintakuntoisina huolehtimalla 

niiden säännöllisestä puhdistuksesta ja tyhjentämisestä. Erotusaltaiden sakat on poistettava 

säännöllisesti. 

 Joissakin tapauksissa mereen johdettavan veden kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) 

tavoitearvoksi määrätty 40 mg/l. 

 Hälytysjärjestelmien toimivuus tulee tarkistaa säännöllisesti. Erottimiin johdettavat 

vesimäärät eivät saa ylittää erottimien mitoitusvirtaamia. Tarkastustoimenpiteet on 

kirjattava niin, että tehdyt toimenpiteet voidaan tarvittaessa esittää valvontaviranomaisille.  

 Luolien ja kalliovarastojen luvissa on voitu antaa määräyksiä pois pumpattujen vesien 

määrästä ja laadusta (tarkkailtavat parametrit). 

 Määräykset säiliöiden pesuvesistä varastoitavien aineiden vaihtuessa ja ilmoitus valvojalle. 

Usein säiliöiden pesut kemikaalivaihdosten yhteydessä hoidetaan tilattuna palveluna, jolloin 

palvelun toimittaja huolehtii myös pesuvesien poiskuljetuksesta. 

 Joidenkin vaarallisimpien kemikaalien kohdalla on voitu antaa erityismääräyksiä tekniikasta, 

lastauksista ilmoittamisesta, varastointikieltoja ja vaaranarviointiselvityksiä. Samoin on voitu 

edellyttää, että varasto- ja käsittelyalueilta on sadevedet pääsääntöisesti johdettava ns. API-

altaan kautta ja vedet on käsiteltävä edelleen sen yhteydessä toimivassa puhdistusyksikössä. 

Puhdistusyksikkö on pidettävä toimintakuntoisena huolehtimalla aktiivihiilen 

asianmukaisista vaihtoväleistä. 

 Varastointialueelta kertyvien sadevesien tarkkailusta (esim. 4 tai 6 krt/a) on voitu antaa 

määräyksiä, tarkkailtavia parametrejä mm. pH, öljyhiilivedyt, kokonaisorgaaninen hiili (TOC), 

sekä yksittäisiä kemikaaleja tai ns. prioriteettiaineita kulloisenkin varastotilanteen mukaan.  

 
Jätehuolto 

 Toiminnanharjoittajan jätehuoltoon liittyvät velvoitteet on jätelainsäädännössä tarkkaan 

säännelty. Ympäristöluvissa asetetut määräykset ovatkin tältä osin lähinnä informatiivisia. 

Toimintoja, joissa syntyy vaarallista jätettä, koskee lisäksi erityinen kirjanpito- ja 

tiedonantovelvollisuus sekä järjestämänsä jätehuollon seuranta ja tarkkailuvelvollisuus. 

 
Melu 

 Melulle on annettu tyypillisesti yleinen, melun ohjearvoihin perustuva määräys, voi olla 

edellytetty osallistumaan alueella mahdollisesti tehtävään laajempaan, eri toimijoiden 

toiminnat kattavaan meluselvitykseen. 

 
Poikkeukselliset tilanteet 

 Luvissa on voitu edellyttää suunnitelmaa poikkeuksellisissa tilanteissa toimimiseksi, 

sammutusvesien hallintaa koskevaa suunnitelmaa tai terminaalien/satamien kyseessä 

ollessa myös suunnitelmia alueella sattuvan öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon varalta. 

Suunnitelmat on edellytetty toimittamaan valvontaviranomaiselle. 

 Poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 
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Tarkkailu ja raportointi 

 Laitteiden ja hälytysjärjestelmien kunnon tarkkailuun ja korjaamiseen liittyvät määräykset, 

kirjanpito mm. vuosittain varastoitavista ja käsiteltävistä kemikaaleista ja polttonesteistä, 

jätehuollosta sekä mereen johdettavien vesien määrästä ja laadusta. Myös selvityksiä 

poikkeustilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä mahdollisista mittaus- ja 

valvontaraporteista on voitu edellyttää. Kuten edellä jo on esitetty, tarkkailuun ja 

raportointiin liittyvät määräykset koskevat useimmiten öljynerottimien toiminnan tarkkailua 

sekä erottimen jälkeen lähtevän veden laadun tarkkailua, valli- ja hulevesien tarkkailua. 

Päästöjä ilmaan arvioidaan laskennallisesti ja jätteistä on raportoitava vuosittain. 

 Etenkin, jos alueella on havaittu vuoto- tms. vahinkotilanne, jossa haitallisia aineita on 

päätynyt maaperään, on voitu edellyttää pohjavesien tarkkailua.  

 Ison varastointialueen, kuten satamat, kyseessä ollessa toimijoilta on voitu edellyttää ilman 

laadun, maaperän ja pohjaveden, merialueen yhteistarkkailuihin osallistumista.  

 Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa (Vna 1022/2006) on 

ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittavalla velvoite tarkkailla pintavettä, johon 

päästetään tai huuhtoutuu ns. prioriteettiaineita. Tämä pintaveden tarkkailuvelvoite on 

hoidettu useimmiten yhteistarkkailuna. Mikäli toiminta ei ole luvanvaraista, on ELY-

keskuksen vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitettävä toimenpiteet, joilla estetään 

ympäristönlaatunormien ylittyminen. 

 

3.2.1 Yhteenveto lupamenettelyiden päällekkäisyyksistä 

 

 Kemikaalivarastojen toiminnassa ovat ympäristönsuojelun kannalta tärkeintä säiliöiden ja 

varastotilojen tekniset rakenteet sekä erilaiset hälytys- ja varojärjestelmät, niiden toimivuus 

ja kestävyys poikkeustilanteissa. Varastojen normaalin toiminnan aikana ei synny 

laskennallisten säiliöiden syrjäytymiskaasujen (ml. lastaukset, säiliöiden täytöt ja kemikaalien 

siirrot kuljetussäiliöihin tai -kontteihin) päästöjen lisäksi muita päästöjä ympäristöön.  

 Kemikaalivarastojen tekniset ratkaisut ja vaatimukset rakenteista, putkistoista, säiliöistä, 

vallitiloista, sammutusjärjestelmistä ym. määritellään yksityiskohtaisesti Tukesin luvassa. 

Esimerkiksi sammutusvesien osalta kemikaaliturvallisuuslaissa on velvoite kerätä talteen 

sammutusvedet, jos niissä voi olla kemikaaleja ja velvoite tulee takautuvasti voimaan myös 

olemassa oleville kohteille. Laitosten rakenteelliset ja tekniset ratkaisut ovat keskeisiä sekä 

kemikaaliturvallisuuden että ympäristönsuojelun näkökulmista, mikä nykyisellään johtaa 

Tukesin toimivallassa olevan laitosvalvonnan ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvituksen 

ja valvonnan päällekkäisyyksiin. Esimerkiksi säiliöiden vallitiloista on voitu antaa määräyksiä 

molemmissa lupamenettelyissä. 

 Uuden toiminnan sijoituspaikan valintaa koskee kummankin lain mukaan käytännössä 

yhtäläiset vaatimukset sijoittumisen edellytysten tarkastelusta sekä vaatimuksista 

pilaantumisen vaaran ehkäisemiksi. Ympäristönsuojelulain mukaisessa käsittelyssä 

toiminnan sijoittamista pohjavesialueelle koskevan ratkaisun perustana on ollut YSL 17 §:n 

mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja pilaantumisriskin harkinta. Erityisesti uusia 

toimintoja on ohjattu pohjavesialueiden ulkopuolelle. Kuitenkin myös ympäristönsuojelulain 
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mukaan ympäristöluvan myöntäminen tällaiselle alueelle saattaa olla mahdollista. 

Kemikaaliturvallisuuslain mukaan sijoittaminen pohjavesialueelle on mahdollista vain 

erityisesti perustellusta syystä. Jos perusteltu syy on olemassa, on tarkasteltava asetuksen 

(856/2012) 10 § luetellut seikat ja huolehdittava, että vuodot pohjaveteen estetään 

tehokkaasti ja ettei voi aiheutua pohjaveden pilaantumista. Molempien lakien mukaan 

tiettyjä toiminnan merkittävää laajentamista tai muuta muuttamista voidaan tarkastella 

uuden toiminnan sijoittamisen edellytysten perusteella. Erityinen ympäristölupavelvollisuus 

pohjavesialueella sijaitseville toiminnoille ei siten ehkä tuo tarkempaa olosuhdetarkastelua 

lukuun ottamatta vaatimuksiin tai harkintaan juurikaan lisäarvoa. 

 Ympäristönsuojelulakiin vastikään lisätty ennaltavarautumisvelvollisuus (15 §) ei 

kemikaalivarastojen osalta tuo lisäarvoa ympäristölupaan ja velvoite on päällekkäinen 

kemikaaliturvallisuuslain velvoitteiden (esim. sisäinen pelastussuunnitelma ja sen harjoittelu, 

tekninen varautuminen) kanssa. 

 Kemikaalivarastoista normaalitoiminnan aikana mahdollisesti ilmaan vapautuvat päästöt, 

kuten säiliöiden syrjäytymiskaasut eivät kuulu Tukesin lupaharkintaan. Ilmaan aiheutuvia 

päästöjä lukuun ottamatta kemikaalivarastojen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä 

maaperään tai vesistöön tai jos aiheutuu, kyseessä on normaalitoiminnasta poikkeava 

tilanne. 

 Vaikka ympäristölupa perustuu tapauskohtaiseen harkintaan, kemikaalivarastojen 

ympäristöluvissa on vähän todella tapauskohtaisesti räätälöityjä määräyksiä. Monet 

tarkkailuun tai esim. poikkeukselliseen tilanteen varautumiseen liittyvät selvitykset tai 

suunnitelmat on edellytetty toimittamaan ympäristöluvan valvontaviranomaiselle 

hyväksyttäväksi ja näin ollen lupaviranomaisen rooli valtion luvittamissa kemikaalivarastojen 

ympäristöluvissa on vähäinen. 

 

Raportin liitteinä ovat vielä pienryhmän kokouksessa esillä olleet alustukset Tukesin 

kemikaaliturvallisuuslain mukaisesta menettelystä sekä lupamenettelyistä kaksi yritysesimerkkiä 

Haminan satama-alueelta. 

3.3 Aiemmin tehtyä tarkastelua 
 

Ympäristönsuojelulain ja kemikaaliturvallisuuslain mukaista kemikaalien varastoinnin 

lupamenettelyjen rajapintoja ja kehittämismahdollisuuksia on tarkasteltu myös raportissa: 

”Ympäristölupamenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen, arvio toteuttamisvaihtoehdoista, 

10.3.2015”. Tässä ns. Tarastin raportissa on toimenpide-ehdotus: 

”Hyödynnetään ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä kertynyttä aineistoa 

kemikaaliturvallisuuslain mukaisessa lupamenettelyssä. Lisäksi selvitetään, voitaisiinko 

samankaltaisissa käsittelyvaiheissa kuulemisia yhdistää sekä edistää sähköistä asiointia. 

Samoin arviointiryhmä ehdottaa, että luotaisiin kemikaalien laitosvalvontaan eri 

viranomaisten yhteinen valvontajärjestelmä.” 

 

Raportin kappaleessa” Ympäristönsuojelulain ja kemikaaliturvallisuuslain rajapinta ja 

kehittämismahdollisuudet” on todettu muun muassa, että kemikaaliturvallisuuslain mukainen 
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viranomainen valvoo erityisesti prosessiturvallisuutta, pelastusviranomainen paloturvallisuutta ja 

ympäristöviranomainen kemikaalipäästöjen hallintaa. Yhteinen kenttä muodostuu 

ympäristöturvallisuuskysymyksistä (kemikaalien ympäristöriskit, niiden hallinta ja 

onnettomuustilanteisiin varautuminen), mutta niiden yhteinen ohjaus puuttuu. Samoin menettelyt 

ja käytännöt ovat eriytyneitä. Toimivaltaisia viranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, aluehallintovirasto, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto (Tukes) ja alueellinen pelastusviranomainen. Kemikaalien ympäristökysymysten 

ennakko- ja jälkivalvontaa hoidetaan ympäristönsuojelulain, kemikaaliturvallisuuslain sekä 

kemikaalilain nojalla. Säädösten toimeenpanon hallinnollinen ohjaus jakaantuu kolmelle eri 

ministeriölle (ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö). 

Raportissa on myös viitattu Ramboll Finland Oy:n tekemään selvitykseen 

”Energiantuotantohankkeiden lupamenettelyiden sujuvoittaminen” (2013), jonka mukaan 

polttoaine- ja muiden kemikaalivarastojen ympäristö- ja kemikaalilupien päällekkäisyyttä on pidetty 

ongelmallisena ja selvityksessä onkin ehdotettu, että poltto-aine- ja muiden kemikaalivarastojen 

osalta ei tarvittaisi ympäristölupaa, vaan kemikaaleja sisältävien säiliöiden varastoinnin ja käsittelyn 

erillinen ympäristölupavelvollisuus voitaisiin poistaa ja säädellä toimintaa yksinomaan 

kemikaaliturvallisuuslain nojalla. Edelleen raportissa on ehdotettu sähköisen asioinnin kehittämistä, 

millä voitaisiin parantaa merkittävästi aineistojen hyödyntämistä ja menettelyiden kokonaisuuden 

hallintaa. Kemikaalien laitosvalvonnan yhteinen valvontajärjestelmä tehostaisi viranomaisten 

yhteistyötä. Yhteistyön piiriin kuuluisivat ympäristönsuojelulain täytäntöönpanosta vastaavat 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, aluehallintovirastot ja kuntien 

ympäristönsuojeluviranomaiset sekä kemikaaliturvallisuuslain täytäntöönpanosta vastaava Tukes ja 

pelastusviranomaiset (22 aluepelastuslaitosta). 
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4 Ehdotus kemikaalivarastoja koskevan ympäristölupamenettelyn 

keventämiseksi 

4.1 Ehdotuksen linjaukset ja tavoitteet 
 

Pienryhmä pitää lupamenettelyjen sujuvoittamisen ja päällekkäisyyksien purkamista tärkeänä. 

Nykyiset lupamenettelyt ovat kemikaalivarastoille huomattavan päällekkäisiä. Varastoista ei 

normaalitoiminnassa aiheudu syrjäytymiskaasuja lukuun ottamatta päästöjä ympäristöön. 

Kemikaaliturvallisuuslain mukainen lupa ja Tukesin valvonta kohdistuvat nimenomaan 

poikkeustilanteiden ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen, mikä on myös ympäristönsuojelulain 

kannalta näissä toiminnoissa kaikkein keskeisintä. Tavoitteena tulisi olla sujuva ja joustava 

lupaprosessi, jossa olemassa olevien tietojen laaja hyödyntäminen, viranomaisten yhteistyö ja 

kattava sähköinen asiointijärjestelmä helpottaisivat sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten 

hallinnollista taakkaa.  

Pienryhmässä vallitsee yhtenäinen käsitys siitä, että kemikaalivarastojen 

ympäristölupamenettelyä voidaan keventää. Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevista 

kemikaaliturvallisuuslain mukaan laajamittaisen kemikaali- ja polttoainevarastojen 

ympäristöluvanvaraisuudesta voidaan luopua ja varmistaa ympäristönsuojelun vaatimusten 

täyttyminen muilla keinoin yhdessä menettelyssä. Kemikaalivarastojen ympäristöluvasta 

luopumisella on mahdollista saavuttaa resurssisäästöjä yrityksille ja viranomaisille ilman, että 

ympäristönsuojelun taso vaarantuu. Mahdollisia vaihtoehtoisia toteutusmalleja on tarkasteltu 

kohdassa 4.2. 

Riippumatta säädösteknisistä ratkaisuista, pienryhmässä on tunnistettu seuraavia tavoitteita ja 

reuna-ehtoja uudistukselle: 

 Toimijoiden/luvanhakijoiden kannalta hallinnollisen menettelyn tulisi olla mahdollisimman 

selkeä ja vaivaton, esim. helppokäyttöinen, sähköisessä asiointijärjestelmässä tehtävä 

hakemus, jossa kemikaaliturvallisuuslain mukaisiin vaatimuksiin on yhdistetty 

ympäristönsuojelulakiin perustuvat velvoitteet.  

 Sähköisen asiointijärjestelmän kautta toimitettavat tiedot pitäisi voida toimittaa suoraan 

ELY-keskuksille mahdollista lausuntoa varten. 

 Riskiperusteinen toiminnan luonteen huomioiminen on sekä ympäristönsuojelun että 

resurssien näkökulmasta oleellista. 

 Olemassa olevien kemikaalivarastojen osalta muutos ei saa aiheuttaa uutta hallinnollista 

taakkaa ja uusia menettelyitä mietittäessä on tarkasteltava myös hallintopäätöksen antamaa 

pysyvyyden suojaa toiminnanharjoittajalle (ts. aikaisemman ympäristöluvan antama 

pysyvyydensuoja ei saa heikentyä siirryttäessä yhden menettelyn malliin ympäristöluvasta 

luovuttaessa). 

 Tavoitteena tulee olla myös toimijoiden yhdenvertainen kohtelu.  

 Etenkään uusien toimintojen osalta nykyisen kaltaiset, monilta osin päällekkäiset, erilliset 

lupamenettelyt eivät ole perusteltuja ja niissä tulisi pyrkiä kohti kerralla myönnettävää 

toimintalupaa, joka täyttäisi kemikaaliturvallisuuslain ja ympäristönsuojelulain vaatimukset. 
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Ennakkoneuvottelu uusien merkittävien toimintojen osalta mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa (ELY-keskus, Tukes, pelastusviranomainen, kunta) on suotava. 

 Riippumatta tehtävistä muutoksista, viranomaisten yhteistyötä etenkin valvonnassa ja 

tarkastuksissa tulee tarveharkinnan mukaan tiivistää esimerkiksi yhteistarkastusten 

muodossa. Lähtökohtaisesti valvontaviranomaisten neuvontaa ja tarkastuksia pidetään 

tärkeinä ja säilyttämisen arvoisena. 

 Kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuuden (tai mahdollisesti esim. 

rekisteröintimenettelyn) kynnystä (100 m3) on mahdollista nostaa 1 000 m3 tai 

yhdenmukaistaa kynnys kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen suhdeluvun laskentaan 

kuitenkin niin, että pienimmät kemikaalivarastot jäävät pois ennakollisesta menettelystä 

eikä hallinnolliseen menettelyyn tulevien toimintojen määrä nouse. 

 Kemikaalivarastojen toiminnan ympäristönäkökohdista - jotka eivät sisälly 

kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen menettelyyn - merkityksellisimpiä ovat mahdolliset 

haihtuvien yhdisteiden (kuten VOC, mahdolliset muut) päästöt ilmaan normaalitoiminnan 

aikana (tällöin säiliöiden varustelun taso, kuten eristys, kelluvat katot, höyryn talteenotto 

huomioitava), mahdolliset toiminnan päättyessä tehtävät maaperäselvitykset sekä joissain 

tapauksissa sade- ja hulevesien tarkkailu.  

 Tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia on arvioitava kriittisesti niistä lähtökohdista, miten 

vastaavat velvoitteet ovat aiemmin palvelleet valvontaa ja löytyykö kohteita, joista riittää, 

että toiminnanharjoittajalla on esittää tiedot tarvittaessa poikkeamatilanteissa tai tietoja 

erikseen pyydettäessä (omavalvonnan aiempaa parempi hyödyntäminen). Tällaista 

omavalvontatyyppistä järjestelmää noudatetaan esimerkiksi huoltoasemilla, joiden yleisistä 

ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.  

 On lisäksi huomattava, että tähän astikin esim. VOC-päästöjä on arvioitu laskennallisesti 

erityisesti palvelemaan kansallista päästölaskentaa kuin niinkään valvojan toimintaa. Tämän 

kaltaisissa tapauksissa on syytä tarkastella myös vaihtoehtoisia menettelyitä ko. tietojen 

tuottamiseksi.  

 

4.2 Vaihtoehtoiset menettelyt ja niiden karkea vaikutusten arviointi 
 

Seuraavassa on hahmoteltu karkeasti muutamia vaihtoehtoisia toteutustapoja varmistaa 

kemikaalivarastojen ympäristönsuojeluvaatimusten täyttäminen tapauksessa, että 

kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuus (YSL liite 1 taul. 2 kohta 5 e) poistetaan. 

 

Pienryhmä ei ole tehnyt tarkasteltavista vaihtoehdoista valintaa sen suhteen, mikä olisi paras 

vaihtoehto jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon kohdassa 4.1. mainitut 

tavoitteet ja reuna-ehdot sekä selvittää tarvittavat säädösmuutokset yksityiskohtaisemmin kuin on 

tehty tässä vaihtoehtojen vertailun yhteydessä. 
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Vaihtoehdot kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuuden poistamisen toteuttamiselle: 

 

1) Tukesille siirretään toimivalta myöntää lupa sekä YSLin että KemikTurvLain nojalla 

 Edellyttää, että Tukesille varataan riittävät tiedolliset (asiantuntemus) ja aineelliset 
voimavarat toimivallan siirrossa tulevan tehtävän hoitamiseen. 

 Täydennetään kemikaaliturvallisuuslakia luvan sisällön osalta vastaamaan myös YSL:n 
vaatimuksia. 

 Täydennetään YSL 21 §:n 5 momenttia laajentamalla Tukesin toimivaltaa YSL:n 
valvontaviranomaisena (vain kemikaalivarastoihin rajattuna). 

 ELY-keskuksella on yleisen ympäristöedun valvojana mahdollisuus lausua ja hakea 
muutosta kuten nytkin. 
 

2) Tukesin luvassa annetaan tarvittavat YSL:iin perustuvat määräykset ELY-keskuksen 
lausunnon perusteella 

 Tukesin luvassa myös YSL 11 §:n mukainen sijoitusratkaisu 

 Tukes ja ELY-keskus valvovat yhdessä (tarvittaessa yhteistarkastukset) oman 
toimivaltansa nojalla.  

 Ympäristönsuojelulakiin perustuvat vaatimukset, joista ELY-keskus voisi lausua, tulisi 
määritellä etukäteen (selkeyttäisi ja yhdenmukaistaisi). Tukesin lupaan liitettävä 
määräys voisi olla erityistapauksissa tarvittava pinta-/pohjavesitarkkailu, josta tulisi 
tehdä ilmoitus ELY-keskukselle, kun tulos ylittää ympäristölaatunormin tai näytteenottoa 
ei ole voitu tehdä. 

 Malli ei edellytä vastaavaa resurssointia kuin 1. kohdassa, mutta Tukesin toimivallasta 
lopullisena ennakkovalvontaviranomaisena ja siihen liittyvästä pakollisesta 
lausuntomenettelystä (ELY) tulisi säätää YSL:ssa ja KemTurvL:ssa.  
 

3) Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevien kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuus 
poistetaan, Tukes ratkaisee päätöksessään varastojen sijoittamisen ottaen huomioon ELY-
keskuksen lausunnon ja lisäksi kemikaalivarastot merkitään ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään. 

 Kemikaalivarastojen toiminta merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
esimerkiksi Tukesille tehdyn lupahakemuksen sisältämien tietojen perusteella ja ELY-
keskus valvoo, että toiminta on ympäristönsuojelun kannalta hyvien käytäntöjen 
mukaista.  

 Ympäristönsuojelun kannalta hyvät käytännöt perustuvat esimerkiksi Tukesin 
ohjeistuksen päivittämiseen tarkkailun, syrjäytymiskaasujen raportoinnin sekä toiminnan 
lopettamisen osalta. Hallinnollisen taakan ja ajan tasalla pitämisen näkökulmista 
varastojen ympäristönsuojelun hyvät käytännöt voisi olla toimivinta kirjata esim. Tukesin 
Vaarallisten kemikaalien varastoinnin oppaaseen. Ko. päivitystyö tehtäisiin 
viranomaisyhteistyönä ELY-keskuksen ja Tukesin kesken.  

 Kemikaalivarastojen normaalitoiminnan ympäristövaikutukset ovat vähäisiä eikä 
toiminnan sääntelemiseksi tehtävää valtioneuvoston asetusta ainakaan siinä laajuudessa 
kuin on määritelty YSL:n 9-10 §:ssä, voida pitää hallinnollisen taakan keventämisen 
näkökulmasta perusteltuna. Näin etenkin, kun otetaan huomioon öljyvarastoista 
olemassa olevat ja päivitettävät yksityiskohtaiset SFS–standardit. Myös muiden 
varastoitavien aineiden osalta asetuksen sisältö jäisi käytännössä hyvin yleiselle tasolle 
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(”ELY-keskus voi antaa määräyksiä tarkkailusta”, ”x ja y varastoinnin yhteydessä 
syntyvistä syrjäytymiskaasuista on raportoitava ..”).  

 Mallissa ei olisi kahta ennakollista hallinnollista menettelyä, kun tietojärjestelmään 
merkinnän tekisi viranomainen. Jälkivalvonnassa säilyy kaksi viranomaista, mutta 
menettelyn ennakkovalvonnallinen luonne poistuu. Valvonta tehtäisiin 
yhteistarkastuksina.  

 Olemassa olevat luvat jäävät voimaan. Ne raukeavat ja uusi menettely tulee voimaan 
vasta, kun varastolla on tarve hakea Tukesilta muutoslupaa. 

 

Edellä esitettyjen vaihtoehtojen karkea vertailu on esitetty taulukossa 2. Missään vaihtoehdossa ei 

ole mielekästä rauettaa uudistuksen voimaantulossa toistaiseksi voimassa olevia ympäristölupia, 

vaan raukeaminen tapahtuu vasta toiminnan olennaisesti muuttuessa.  
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Taulukko 2. Karkea vertailu mahdollisista vaihtoehdoista toteuttaa kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuudesta poisto. 

Vaihtoehto Hyödyt Haitat Muuta huomioitavaa 

1) - yhden luukun periaate toteutuu, kun vain yksi 
viranomainen ja menettely 

- AVIen ja ELY-keskusten resursseja säästyisi 

- toimijoiden yhdenvertainen kohtelu ei 
toteudu, ellei muutettaisi myös vastaavasti 
muun ympäristöluvanvaraisen toiminnon 
yhteydessä olevien kemikaalivarastojen sekä 
kemikaaliterminaalien osalta 

- säädösmuutokset vaatisivat ison työn ja 
syntyisi sekaannusta, jos esim. maaperän 
pilaamiskiellosta säädettäisiin sekä 
kemikaaliturvallisuuslaissa että YSLissä.  

- Tukesiin tarvittaisiin YSLin mukaista 
asiantuntemusta ja resursseja 

- YSL jälkivalvonta siirtyisi kunnalle 
- Nykyisellään Tukesin luvista valitetaan 

erittäin harvoin, toiminnanharjoittajat eivät 
valita niistä käytännössä koskaan. Piteneekö 
lupaprosessi, jos lupaan sisällytetään YSL:in 
mukaisia ehtoja? Muutoksenhaku viivästyttää 
käyttöönottoa, miten prosessi jatkuisi näissä 
valitustilanteissa? Mikä rooli ELY:llä silloin? 

- Olemassa olevaa varastoa merkittävästi 
muutettaessa (tehdään tuotantolaitoksen 
perustamiseen rinnastettava laajennus tai 
muu tällainen muutos) haetaan Tukesilta 
muutoslupaa, josta ELY-keskus lausuu. Tukes -
luvan voimaantullessa vanha ympäristölupa 
raukeaa.  

- Olemassa olevan toiminnan toistaiseksi 
voimassa olevaa ympäristölupaa ei ole 
tarkoituksenmukaista rauettaa 
lainmuutoksen voimaantulon yhteydessä, 
vaan vasta, kun olennaisesta muutoksesta 
annettaisiin uusi Tukes-lupa 

- Miten tässä vaihtoehdossa toteutetaan 
päästöjen ja tarkkailutulosten raportointi? 
Myös Tukesille? 

2) - menettelyiden päällekkäisyys poistuu, 
toimijoiden hallinnollinen taakka kevenee 
ilman merkittäviä säädösmuutoksia 

- AVIen ja ELY-keskusten hallinnollinen taakka 
kevenee, Tukesin pysyy lähes samana 

- viranomaisten yhteistyö tiivistyy, tarkastusten 
tulosten yhteiskäyttö säästää resursseja 

- uudenlainen menettely vaatii selvittämistä 
säädösten osalta, onko Tukesin esim. 
huomioitava lausunnot sellaisenaan? Onko 
ELY-keskuksella valitusoikeus 
ympäristönsuojelun yleisen edun valvojana? 

- Voiko ELY-keskus valvoa toimintaa ilman, että 
toiminta on merkitty ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään? Mahdollisuus periä 
maksu?  

- Nykyisellään Tukesin luvista valitetaan 
erittäin harvoin, toiminnanharjoittajat eivät 
valita niistä käytännössä koskaan. Piteneekö 
lupaprosessi, jos lupaan sisällytetään YSL:in 
mukaisia ehtoja? Muutoksenhaku viivästyttää 

- Olemassa olevan toiminnan ympäristölupa ei 
raukeaisi pelkällä uudistuksen voimaantulolla 
(ts. YSL 231 § ei ole suoraan sovellettavissa 
tällaiseen tilanteeseen, vaan voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset olisi annettava erikseen 
tämän uudistuksen osalta). 

- Tukes pyytää jo nykyisellään lausunnon ELY-
keskukselta, lausunnon painoarvo kasvaa 

- Uusien toimintojen osalta sijoittumiseen 
liittyvä ympäristöllinen harkinta lausunnossa 
(esim. luonnonarvoihin liittyvät selvitykset) 

- Varmistettava, etteivät esim. 
kappaletavaravarastot tule takaisin YSL-
mukaisen harkinnan piiriin 
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käyttöönottoa, miten prosessi jatkuisi näissä 
valitustilanteissa? Mikä rooli ELY:llä silloin? 

- Toiminnan lopettaminen? 
 

- ELY-keskuksen lausunnossa otettaisiin kantaa 
YSL:iin perustuen tapauskohtaisesti vain 
ympäristönäkökohdista, joiden ELY-keskus 
arvioi edellyttävän erillisiä 
lisäehtoja/määräyksiä Tukesin luvassa.  

- Yhteistarkastuksia (Tukes/ELY-keskus) 
edistettävä, mahdollinen päivitys Tukesin 
tarkastusrunkoon. (YSL:n mukaisena 
valvontaviranomaisena säilytettävä ELY-
keskus) 

- Erilliset vai yhteinen valvontasuunnitelma? 
(Käsi kädessä tekeminen ei välttämättä 
tehosta ja pakko siihen voi vaikeuttaa 
valvontaa. Pitäisi voida harkita tarpeen 
mukaan, ja tunnistaa asia kummankin 
valvontasuunnitelmissa (myös muun kuin 
kemikaalivarastojen osalta)) 

- Toimijan velvollisuus ilmoittaa muutoksista 
mietittävä tiedonkulun kannalta. 

- Menettelyt hallintopakkoasioissa? 
- Synergiat toimijoiden koulutuksen suhteen? 

3) - AVIen hallinnollinen taakka kevenee, Tukesin 
ja oletettavasti myös ELY-keskuksen osalta 
pysyy samana 

- kemikaalivarastojen etukäteen määritellyt 
ympäristönsuojelun hyvät käytännöt 
parantavat toimijoiden yhdenvertaisuutta ja 
lisäävät päätöksenteon ennakoitavuutta 

- menettely käyttöönotettavissa myös 
kemikaaliterminaalien ja muun toiminnan 
osana olevien kemikaalivarastojen kohdalla? 

- Ei epäselvyyksiä toimivaltuuksissa Tukes/ELY 
 

- Ympäristönsuojelun hyvien käytäntöjen 
määrittely vaatii jonkin verran hallinnollista 
työtä, joka voisi helpoimmin olla 
toteutettavissa esim. Tukesin oppaan 
"Vaarallisten kemikaalien varastointi" 
päivityksellä 

- Kemikaalivarastojen YSL:n mukaisena 
valvontaviranomaisena säilytettävä ELY-
keskus 

- Muiden kemikaalien tarkkailuvaatimus: 
Tukesin lupaan delegointi ELY:lle (kuten nyt 
kalataloustarkkailut ympäristöluvissa 
delegoidaan kokonaan 
kalatalousviranomaiselle) Tämä edellyttää 
tarkistusta joihinkin säädöksiin. 

- Selvitettävä, voiko ELY-keskus tehdä 
valvontaa valvontasuunnitelman mukaisesti 
ja periä tarkastuksista maksun? 
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4.3 Voimassa olevan ympäristönsuojelulain mahdollistamat muutokset 
 

Taulukossa 3. on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin voimassa olevan ympäristönsuojelulain 

perusteella vaihtoehtoa (kohdan 4.2 vaihtoehto 2.), jossa kemikaalivarastojen 

ympäristöluvanvaraisuus poistettaisiin kokonaan, eikä niitä rekisteröitäisi. 

Taulukko 3. Huomioon otettavia voimassa olevan YSL:n säännöksiä ympäristöluvanvaraisuuden poistamista 

harkittaessa 

YSL:n yleiset velvollisuudet säilyvät Huomioita 

 velvollisuus olla selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista (6 §) 

 velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista (7 §) 

 sijoituspaikan valinnassa otettava huomioon ympäristön pilaantumisen 
vaara (11 §) 

 pilaantumisen torjuntavelvollisuus (14 §) 

 maaperän pilaamiskielto (16 §) 

 pohjaveden pilaamiskielto (17 §) 

 varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä ympäristön kannalta parhaan 
käytännön periaate (20 §) 

 pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen (133–135 §)  

 ympäristön tilan yleiset tavoitteet (pintavesien, ilman ja ääniympäristön 
laatu) (140–142 §) 

 jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus (155 §) 

 valvontaviranomaisen tarkastusvelvollisuus onnettomuus-, haitta- ja 
rikkomustilanteissa (169 §) 

ELY:n lausunto Tukesille voi 
perustua mm. näihin 
säännöksiin 

Ei enää erityistä velvoitetta  

 käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (8 §) 

 pyrkiä energiatehokkuuteen (8 §) 

 tarkkailla toiminnan vaikutuksia (8 §) 

 antaa viranomaisille tietoja mm. päästöistä, vaikutuksista, kemikaaleista, 
jätteistä; ei tarkkailua (8 §) 

 toiminnanharjoittajan asiantuntemukseen (8 §) 

 ennalta varautumiseen (15 §) 

 kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvoitteet (19 §)  

 toiminnan lopettamisen yhteydessä tehtävistä toimenpiteistä, (94 §) 

Vastaavat vaatimukset 
sisältyvät osittain Tukesin 
lupaan 

Painopiste valvonnassa siirtyy ELY:ltä kunnalle (ellei ELY-keskuksen 
suorittamasta jälkivalvonnasta näiden kohdalla erikseen säädetä?)  

 

 yleisiä valvontaviranomaisia sekä ELY että kunta, 23 § 

 ilmoitus poikkeuksellisista tilanteista ja päästöistä kunnalle; kunta 
käsittelee ja antaa päätöksen 120–122 §  

 kunta voi antaa määräyksiä ilman laadun turvaamiseksi, 144 § 

 kunta antaa määräyksen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisesta, 
175 §; vesistön pilaantumistapauksessa ja luonnonvahingon korjaamiseksi 
ELY, 176 § 

 kunta voi antaa yksittäisen määräyksen pilaantumisen ehkäisemiseksi, ja 
erityisin perustein (välitön uhka) keskeyttää toiminnan, 180–181 § 

 (kunta voi antaa ympäristönsuojelumääräyksiä, 202 §) 

ELY valvoo AVI:n luvittamat ja 
osan rekisteröitävistä 
laitoksista; kunta valvoo 
kaiken muun. Valvonnan 
työnjako on (tarkoituksella) 
kuitenkin hieman 
päällekkäinen. Kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksiä 
ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi sellaisten 
laitosten kohdalla, joita 
koskevista vaatimuksista on 
säädetty ylemmän tason 
normeilla tai, jotka kuuluvat 
johonkin lupa- tai 
ilmoitusmenettelyyn. Tämä 
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mahdollisuus tulee sulkea 
eksplisiittisesti ulos myös 
kemikaalivarastojen osalta. 

Luvan raukeaminen 231 §  

 YSL 231 §:ssä on kategorinen luvan raukeamissäännös luvanvaraisuuden 
lakatessa 

 jos toiminta ei enää edellytä ympäristölupaa, voimassa oleva lupa 
raukeaisi lain tullessa voimaan 

 jos toiminta siirtyy rekisteröinnin piiriin, ympäristölupa raukeaa, kun 
asetus tulee sovellettavaksi 

YSL 231 §:ää on 
tarkoituksenmukaista 
täydentää tämän uudistuksen 
yhteydessä niin, että luvan 
raukeaminen kytketään vasta 
laitoksen olennaista 
muuttamista koskevaan 
uuteen Tukes-lupaan. 

Muuta  

 toiminnanharjoittajan oikeusturva vs. luvan tuoma suoja? 

 mahdollisten haitankärsijöiden asema? 

 mahdolliset säiliöiden ja varastojen BAT-vaatimukset koskevat vain IED-
laitosten yhteydessä olevia varastoja ↔ epäsuhta? 

 valvontaviranomaiset voisivat periä maksua vain onnettomuuksiin ja 
laiminlyönteihin liittyvistä tarkastuksista, 205 §, jääkö kuitenkin jäljelle 
myös muuta valvontaa? 

 

 

4.4 Jatkoselvittelyä vaativat kysymykset 
 

Sen lisäksi, mitä on jo esitetty edellä kohdissa 4.1. – 4.3., pienryhmässä on tunnistettu seuraavia 

jatkoselvittelyä vaativia kokonaisuuksia: 

 Pienryhmässä ei ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti kemikaaliturvallisuuslain ja sen nojalla 

annettujen asetusten ja Tukesin ohjeiden vaatimuksia. Näiden yksityiskohtaisempi tarkastelu 

yhdessä YSL:n säännösten kanssa tulisi vielä tehdä ennen mahdollisesta ympäristöluvan 

korvaavasta menettelystä päättämistä. 

 Erityisesti on vielä selvitettävä kemikaalivarastojen lupakäsittelyn yksinkertaistaminen 

pohjavesialueilla sijaitsevien kemikaalivarastojen osalta.  

o Ryhmässä on ollut erilaisia näkemyksiä siitä, voidaanko myös pohjavesialueilla 

sijaitsevien kemikaalivarastojen ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset täyttää 

muilla kuin ympäristöluvan keinoin. Riittäisikö sijoitusratkaisuun näissäkin tilanteissa 

ELY-keskuksen lausunnossaan esittämä kannanotto, jonka Tukes ottaisi huomioon 

Vna 856/2012 vaatimusten lisäksi? 

o Pohjavesialueille sijoittumisen suhteen tulisi selvittää, miten toiminnan luonne tulisi 

parhaiten huomioiduksi ja miten hallinnolliseen menettelyyn liittyvä riskiperusteinen 

harkinta käytännössä toteutettaisiin. Riskinäkökulmasta hyvin erilaisia toimintoja 

ovat esimerkiksi kappaletavaravarasto ja varastointi kalliosuojassa.  

o Jos ympäristöluvanvaraisuus kemikaalivarastoilta poistuu, mutta luvanvaraisuus 

pohjavesialueella halutaan säilyttää, tulee mahdollinen luvanvaraisuus 

pohjavesialueella ratkaista esim. YSL 28 §:ää muuttamalla (kemikaalivarastot 

lisättäisiin ko. pykälään). Pienryhmässä on pohdittu myös YSL 27 § 2 mom, jota ei 

kuitenkaan pidetä käyttökelpoisena. 
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• Edellisen kohdan lisäksi voisi olla perusteltua arvioida vielä, 

o vaativatko varastot, joissa on suuri ja vaihtuva kemikaalien kirjo, mukana hyvinkin 

myrkyllisiä, vielä erityistarkastelua? 

o edellyttävätkö kallio-/luolavarastot muista poikkeavia määräyksiä erityisesti vesien 

tarkkailusta?  

o mitä eroa käytännön luvituksessa on kemikaalivarastolla ja kemikaaliterminaaleilla, 

voitaisiinko kemikaaliterminaalit myös ottaa ehdotuksen piiriin? 

 Kemikaaliterminaalit eivät ”pääsääntöisesti” kuulu kemikaaliturvallisuuslain 

mukaisen luvituksen piiriin, vaan ne hoidetaan VAK-lain kautta, jonka 

mukaan suurimmilta kemikaaliratapihoilta ja kemikaalisatamista vaaditaan 

VAK:n mukainen turvallisuusselvitys. 

o voidaanko satama-alueilla hyödyntää yhteistarkkailuja paremmin? Jos 

kemikaalivarasto on satama-alueella, voidaanko vesien tarkkailu liittää osaksi 

sataman tarkkailusuunnitelmaa? 
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5 Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin keskeisiä säädöksiä ja 

ohjeita 

 

Säädökset 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)  

 Valtioneuvoston päätös bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (468/1996) ja sen muutos (1264/2002)  

 Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) 

 Jätelaki (646/2011) 

 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

 Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998) 

 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

(214/2007) 

 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 

 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015) 

 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 

(856/2012) muutoksineen 

 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), luku 8 (Varastosäiliöt 

ja putkistot) 

 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/1985) muutoksineen, luvut 

5 ja 6 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä 

ja pakkaamisesta (EY) N:0 1272/2008 (CLP-asetus), ainoastaan liitteet I, II, III, IV ja V. 

 Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran 

torjunnasta (576/2003) 

Standardeja 

 SFS 3350 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat 

 SFS 3357 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto 

 SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen 

 SFS-käsikirja 59 Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu, palavat nesteet ja kaasut 

Tukesin ohjeet, oppaat ja julkaisut 

 TUKES-opas ”Tuotantolaitoksen sijoittaminen” (2015) 

 TUKES-opas "Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa" (2013) 

 TUKES-opas "Vaarallisten kemikaalien varastointi" (2015) 

 TUKES-opas "Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi" (2014) 

http://www.edilex.fi/tukes/fi/sd/20050390
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20150685?toc=1
http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20120856?toc=1
http://www.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/19990059?toc=1
http://www.edilex.fi/tukes/fi/sd/19850313
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/EU-asetukset/CLP-asetus/
http://www.edilex.fi/tukes/fi/sd/20030576
http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Tuotantolaitosten_sijoittaminen_2015.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/Vaaralliset_kemikaalit_esite.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Vaarallisten_kemikaalien_varastointi.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Kemikaalilaitosten_yhteistoiminta.pdf
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 TUKES-opas "ATEX. Räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus" (2012) 

 TUKES-opas "Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset" (2015) 

 TUKES-ohje 8/2015 "Sisäinen pelastussuunnitelma" 

 TUKES-ohje 9/2015 "Turvallisuusselvitys" 

 TUKES-ohje 10/2015 "Toimintaperiaateasiakirja" 

 TUKES-julkaisu 7/1999 "Luettelo yleisimmistä palavista nesteistä " 

  

http://www.tukes.fi/Tiedostot/vaaralliset_aineet/esitteet_ja_oppaat/ATEX_opas.pdf
http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Kemikaaliputkistojen_turvallisuusvaatimukset.pdf
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/2Kemikaalit-ja-kaasu/Tukes-ohje-82015-Sisainen-pelastussuunnitelma/
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/2Kemikaalit-ja-kaasu/Tukes-ohje-92015-Turvallisuusselvitys/
http://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/2Kemikaalit-ja-kaasu/Tukes-ohje-10-Toimintaperiaateasiakirja/
http://www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/7_99.pdf
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