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1 JOHDANTO

Tässä insinöörityössä käydään läpi palavien nesteiden varastosäiliön raken-

tamisprosessin lupa- ja tarkastusasiat sekä rakentamisessa noudatettavia

lakeja, asetuksia, päätöksiä ja standardeja. Insinöörityön tarkoituksena on

toimia Neste Jacobs Oy:ssä suuntaa antavana ohjeena palavien nesteiden

varastosäiliöiden lupa- ja tarkastusasioissa.

Työn ensimmäisessä osassa käsitellään palavien nesteiden varastosäiliön

rakentamisessa noudatettavia lakeja, asetuksia, päätöksiä ja standardeja.

Niitä on pyritty käsittelemään siinä laajuudessa, että tämän insinöörityön

kannalta tarpeellinen lainsäädäntö selkenisi lukijalle.

Työn toisessa osassa keskitytään haettaviin lupiin, suunnitelmien tarkastuk-

siin ja työn edetessä suoritettaviin tarkastuksiin. Varastosäiliölle haettavat

luvat määräytyvät maankäyttö- ja rakennuslain sekä vaarallisten kemikaalien

teollisen käsittelyn ja varastoinnin asetuksen mukaisesti. Rakennuslupaa on

haettava maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ja laajamittaisen teollisen

käsittelyn ja varastoinnin lupaa vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja

varastoinnin asetuksen mukaisesti. Rakennuslupaa haetaan rakennuksen si-

jaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselta ja palavien nesteiden laajamit-

taisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupaa haetaan Turvatekniikan kes-

kukselta.

K-30-varastosäiliön rakentamisessa oli otettava huomioon painelaitedirektii-

vi, koska lämmityshöyrykierukat luetaan painelaitteiksi, mikä lisäsi huomat-

tavasti tarkastusten määrää. Työssä on liitteinä säiliön perustalle, säiliölle ja

säiliön lämmityshöyrykierukoille tehtyjen tarkastusten pöytäkirjat. Pöytäkirjo-

jen avulla lukija saa paremman käsityksen tarkastusten kulusta sekä eri tar-

kastusten toimenpiteistä.
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2 TYÖSSÄ SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tullessa voimaan alkuvuodesta 2000,

päätti se peräti kolmekymmentä vuotta vireillä olleen rakennuslainsäädän-

nön kokonaisuudistuksen. Uusi laki rakentuu pääasiassa rakennuslain aikai-

seen kaava- ja lupajärjestelmään, mutta lakiin sisältyy myös monia täysin

uusia ja merkittäviä elementtejä.

Maankäyttö- ja rakennuslain systematiikka on uudistettu vastaamaan yhtä

kaavamuotoa. Rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevan sääntelyn pe-

rustasta säädetään asetuksen sijasta lain tasolla. Maankäyttö- ja rakennus-

lain myötä on kuntien ja valtion välinen kaavoitusta ja poikkeuslupia koskeva

vallanjako uudistettu täydellisesti sillä tavalla, että muutokset korostavat

kunnan itsehallintoa. Muutoksenhakua koskeva sääntely on myös uudistettu

vastaamaan yleistä linjaa niin, että muutoksen hakutie viranomaisen päätök-

sestä johtaa aina suoraan hallintotuomioistuimeen. [1]

2.1.1 Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on aina oltava rakennuslupa, oli sitten kysy-

mys omakotitalosta tai varastosäiliöstä. Lupaa tarvitaan myös korjaus- ja

muutostyöhön joka on sen verran laaja mittaista että sitä voidaan verrata

uuden rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai kerrosalan tilan li-

säämiseen. Rakennuslupaa tarvitaan myös jos rakennus tai sen käyttötar-

koitus muuttuu olennaisesti.

Maankäyttö ja rakennuslaissa luotu lupa- ja ilmoitusjärjestelmä on lähtenyt

maankäytön ja rakentamisen ennakkovalvonnan tarpeellisuudesta. MRL ei

tunne lainkaan käsitettä uudisrakennuksesta rakennuslain tavoin, vaan MRL

puhuu ainoastaan rakennuksesta. Lupa- ja valvontajärjestelmä kannalta on

tärkeää havaita, kuinka rakennus ja rakennuslupa eroavat toisistaan.

MRL:ssa esitetään, että rakennus määritellään viranomaisvalvontaa edellyt-

tävien näkökohtien perusteella. MRL:n mukaan valvonnan tarve, josta seu-

raa rakennelman, rakenteen tai laitteen pitäminen rakennuksena lain tarkoit-

tamassa mielessä, voi syntyä lain mukaan turvallisuudesta, terveellisyydes-

tä, maisemasta, viihtyisyydestä, ympäristönäkökohdista tai muista lain tavoit-

teisiin liittyvistä syistä.



5

Rakennelmien ja laitosten, kuten esimerkiksi maston, säiliön ja piipun, pys-

tyttämisen osalta lupa-asioiden ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä raken-

tamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta, voidaan rakennusluvan sijaan ha-

kea toimenpidelupaa.

Rakennusluvan ja toimenpideluvan välisen rajanvedon käytännön merkitys

on siinä, että MRL 138:n mukaan toimenpidelupaa ratkaistaessa noudate-

taan rakennusluvan myöntämisedellytyksiä vain niiltä osin kuin se on tar-

peellista toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvi-

oimiseksi. 1.9.2004 voimaan tullut lainmuutos on lähentänyt rakennus- ja

toimenpideluvan myöntämisedellytyksiä. [1]

Käyttötarkoituksen muuttaminen

Käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen on saatettu rakennusluvan vaa-

timaksi toimenpiteeksi MRL:ssa. Olennaisina muutoksina voisi mainita esi-

merkiksi kaavanvastaiset muutokset. Kaavan lisäksi olennaisuusarvostelus-

sa otetaan huomioon rakennuksen tai sen osan aikaisempi käyttötarkoitus ja

luvassa merkitty käyttötarkoitus.

Huomattavin muutos verrattuna rakennuslain aikaiseen käytäntöön on se,

että luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen

muutoksen vaikutus kaavan toteutukseen ja muuhun maankäyttöön sekä ra-

kennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin, esimerkiksi varastosäiliöiden tapa-

uksessa varastoitavan aineen muutos.

Vastaisuudessa rakennuslupaa tarvitsevat kaikki sellaiset muutostyöt, jotka

vaikuttavat ympäristön maankäyttöön taikka jotka lisäävät rakennuksen käy-

tön riskillisyyttä. Esimerkkinä voisi mainita vaikka teollisuustilan käyttötavan

muutokset tai varastoitavan aineen muuttuminen palovaarallisuusluokaltaan

astetta vaativammaksi. [1]

2.1.2 Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa voidaan hakea rakennusluvan sijaan sellaisien rakennel-

mien ja laitosten, kuten säiliön, maston ja piipun pystyttämiseen, joiden osal-

ta lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä kaikilta osin rakentamisessa muutoin

tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupaa tarvitaan myös muuhun kuin raken-

nuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen.
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Toimenpidelupaa haettaessa määräytyy toteuttamista vastaava lupa samalla

tavalla kuin rakennuslupa haettaessa, eli hankkeen valvonnallinen tarve

määrittelee toteuttamiseen tarvittavan luvan. Tässä tapauksessa valvonnal-

linen tarve perustuu kuitenkin objektiivisiin tosiseikkoihin eikä niinkään asiaa

ratkaisen viranomaisen omaan näkemykseen.

Erilaisten hankkeiden luvanvaraisuus perustuu joko suoraan MRL:iin tai sit-

ten ne edellyttävät toimenpidelupaa sen mukaan kuin ne on asetuksessa

erikseen säädetty luvanvaraisiksi.

MRL muodostaa vain johdannon sille, minkälaisten rakennelmien tai laitos-

ten pystyttämiseen tarvitaan toimenpidelupaa. Näidenkin osalta otettaessa

huomioon luvanvaraisuutta, tarkastellaan hankkeen vaikutusta luonnonoloi-

hin, ympäröivän alueen maankäyttöön, maisema- ja kaupunkikuvan tai ra-

kennuksen ulkoasuun. [1]

Toimenpideluvanvaraiset hankkeet

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa toimenpideluvan vaativat hankkeet on

ryhmitelty asiakokonaisuuden mukaan. Rakennelman luvassa kohde muis-

tuttaa rakennusta, jonka rakentamisessa ei kuitenkaan sovelleta rakennus-

luvan säännöksiä sellaisenaan.

Säilytys- ja varastointialueen lupa tarvitaan muusta alueesta erotetun suu-

rehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verratta-

van alueen järjestämiseen.

2.1.3 Rakennuslupahakemus

Rakennuslupaa on haettava aina kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä sel-

vitys siitä, että luvan hakija hallitsee rakennuspaikkaa, sekä rakennuksen

pääpiirustukset jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Rakennus-

aikataulun kannalta lupaa tulisi hakea viimeistään 2 kuukautta ennen raken-

tamistöiden aloitusta. Luvan hakemisesta ja siihen liitettävistä asiakirjoista

säädetään tarkemmin asetuksella. [2]



7

Hallintaselvitys

Rakentaminen sinänsä ei edellytä, että rakennusluvan hakija omistaa alu-

een, jolle rakennetaan. Alueen hallinta voi perustua vuokraoikeuteen, muu-

hun oikeuteen tai johonkin sopimukseen, josta selviää, että hakijalla on oi-

keus rakentaa alueelle.

2.1.4 Rakennuslupahakemuksen liitteet

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä pääpiirustukset, joihin kuuluvat

maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan asemapiirros sekä pohja-, leik-

kaus-, ja julkisivupiirrokset. Lisäksi rakennuslupahakemukseen on liitettävä

ote peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaa-

vasta sekä kiinteistörekisterin ote.

Tarvittaessa mukaan on liitettävä myös tonttikartta niiltä osin kuin asiakirjat

eivät ennestään ole kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käytettävissä.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan rakennuslupahakemukseen on

myös liitettävä selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista se-

kä tarvittaessa korkeusasemasta ja terveellisyydestä. [1]

2.1.5 Maankäyttö- ja rakennusasetus

Maankäyttö- ja rakennusasetus on säädetty ympäristöministerin esityksestä

maankäyttö- ja rakennuslain nojalla helmikuussa 1999. Maankäyttö- ja ra-

kennusasetuksessa käsitellään seuraavia asioita:

 vaikutusten selvittämistä kaavaa laadittaessa

 maakuntakaavaan liittyviä asioita

 yleiskaavaan liittyviä asioita

 kuntien yhteisiä yleiskaavoja

 asemakaavaan liittyviä asioita

 kaavoituksen yhteisiä säännöksiä vuorovaikutuksissa. [2]

2.2 Kemikaalilaki, -asetus ja KTM:n päätökset

2.2.1 Kemikaalilaki yleisesti

Kemikaalilaki on säädetty eduskunnan päätöksen mukaan 14.8.1989. Lain

tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ym-

päristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja. [3]
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Laki itsessään koskee kemikaaleja mutta luonnollisesti myös niiden valmis-

tusta, maahantuontia, markkinoille luovuttamista, jakelua, pakkaamista, va-

rastointia, hallussapitoa, säilyttämistä, käyttöä, maastavientiä, testaamista,

mainostamista sekä näihin rinnastettavaa toimintaa, josta on säädetty

(3.6.2005/391) [5]. Kemikaalilaki ei koske kemikaalien kuljettamista teitse,

rautateitse, ilmateitse, aluksilla tai postitse. Laki ei myöskään koske Suomen

kautta tehtäviä kuljetuksia silloin, kun kemikaaleja ei varastoida tai muutoin

käsitellä täällä.

2.2.2 Palavan nesteen määritelmä

Palavalla nesteellä tarkoitetaan nestettä, jonka leimahduspiste on korkein-

taan 100 °C, nestettä, jonka olomuodon muutos kiinteästä tahnamaiseksi tai

nestemäiseksi tapahtuu 35 °C:ssa tai sitä alhaisemmassa lämpötilassa nor-

maali-ilmanpaineessa sekä nestettä, jonka leimahduspiste on yli 100 °C, sil-

loin kun sitä käsitellään tai varastoidaan leimahduspistettään korkeammassa

lämpötilassa.

Palavat nesteet, joiden kiehumispiste on enintään 35 °C ja joiden leimah-

duspiste enintään 0 °C, luokitellaan erittäin helposti syttyviksi ja palavat nes-

teet, joiden leimahduspiste on alle 21 °C, helposti syttyviksi sekä palavat

nesteet, joiden leimahduspiste on 21 °C tai korkeampi mutta enintään 55 °C,

luokitellaan syttyviksi noudattaen, mitä luokituksesta säädetään ja määrä-

tään kemikaaliasetuksessa (29.6.1990/620).

Muun kuin erittäin helposti syttyvän palavan nesteen, jota käsitellään lei-

mahduspistettään korkeammassa lämpötilassa, katsotaan siinä lämpötilassa

kuuluvan helposti syttyviin palaviin nesteisiin. [23]

2.2.3 Valvontaviranomaiset

Kemikaalilain ja sen säännösten ja määräysten noudattamista valvovasta

ylimmästä johdosta ja lain ohjauksesta on vastuussa sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen sekä palo- ja räjähdys-

vaarojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta. Ympäristöministeriölle taasen

kuuluu kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäiseminen ja torju-

minen.

Lain säännösten ja määräysten noudattamista koskevista toimeenpanoista

ja valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.
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Tuotevalvontakeskuksella on vastuu kemikaalien aiheuttamien terveyshaitto-

jen, palo- räjähdysvaarojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta. Suomen ym-

päristökeskus vastaa kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäise-

misestä ja torjumisesta.

Alueellisia valvontaviranomaisia ovat lääninhallitus ja alueellinen ympäristö-

keskus, nämä ohjaavat ja valvovat, kumpikin toimialallaan, kuntien toimintaa

lain säännösten noudattamisessa.

Paikallinen valvontaviranomainen on kunnanhallitus, ellei tehtävää ole mää-

ritelty jollekin lautakunnalle. Tällainen voi olla esimerkiksi kunnan kemikaali-

valvontaviranomainen.

Laissa esitellään erityiset valvontaviranomaiset. Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon valvontakeskus valvoo käyttöturvallisuustiedotteita koskevien säännös-

ten noudattamista. Työsuojeluviranomaiset valvovat työssä käytettävien ke-

mikaalien luokitusta, merkintöjä, käyttöturvallisuustiedotteita ja muuta tieto-

jen toimittamista sekä kemikaaleja koskevien rajoitusten ja kieltojen noudat-

tamista (10.1.1997/12). Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa kemikaalien maa-

hantuontia ja maastavientiä (18.12.1992/1412). [6; 7]

2.2.4 Kemikaalien määritelmiä

Kemikaalilla tarkoitetaan laissa alkuaineita ja niiden kemiallisia yhdisteitä

sellaisena kuin ne luonnossa esiintyvät tai teollisesti tuotettuina sekä kahden

tai useamman aineen seoksia.

Terveydelle vaarallisella kemikaalilla tarkoitetaan kemikaalia, joka elimistöön

joutuessaan voi aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle kemiallisten ominai-

suuksiensa vuoksi. Ympäristölle haitallisella kemikaalilla tarkoitetaan sellais-

ta kemikaalia, joka voi aiheuttaa haittaa jo vähäisinä määrinä elolliselle luon-

nolle (18.12.1992/1412).

Palo- ja räjähdysvaarallinen kemikaali on sellainen, joka voi aiheuttaa palon

tai räjähdyksen fysikaalis- kemiallisten ominaisuuksiensa johdosta. Sosiaali-

ja terveysministeriö on vahvistanut luettelon yleisimmistä vaarallisimmista

kemikaaleista. [7]
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2.2.5 Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan tahoa, joka valmistaa, tuo maahan, luo-

vuttaa markkinoille, varastoi, pakkaa, jakelee, luovuttaa, pitää hallussa, säi-

lyttää, käyttää tai muulla lain tarkoittamalla tavalla käsittelee kemikaalia.

Laissa säädetään toiminnanharjoittajan huolehtimisvelvollisuudesta koskien

kemikaalin valmistusta, maahantuontia ja muussa lain määräämässä kemi-

kaalin käsittelyssä.

Mikäli kuitenkin pääsee käymään niin, että kemikaali pääsee saastuttamaan

ympäristöä tai rakenteita, on toiminnanharjoittajan tai saastumisen muun ai-

heuttajan huolehdittava puhdistuksesta ja saatettava ympäristö ja rakenteen

sellaiseen kuntoon, ettei niistä aiheudu enää vaaraa terveydelle tai ympäris-

tölle.

Toiminnanharjoittajan on lain mukaan oltava selvillä valmistamansa, maahan

tuomansa tai markkinoille tai käyttöön luovuttamansa kemikaalin fysikaalisis-

ta ja kemiallisista ominaisuuksista. Lisäksi toiminnanharjoittajalla tulee olla

tiedot kemikaalin ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

Toiminnanharjoittajan joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille

tai käyttöön, on huolehdittava siitä, että kemikaalin päällys on kestävä ja tur-

vallinen, sekä että päällyksessä on riittävät merkinnät turvallisuuden ja tun-

nistettavuuden kannalta, varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet. Jollei kemikaalia

ole pakattu edellä mainitulla tavalla, on toiminnanharjoittajan varmistuttava

siitä, että vastaanottaja saa tarvittavat tiedot, varoitukset ja ohjeet.

Toiminnanharjoittajan on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaa-

lista käyttöturvallisuustiedote, jos kemikaali täyttää jonkin seuraavista eh-

doista:

 kemikaali on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi taikka pa-

lo- ja räjähdysvaaralliseksi

 kemikaalin ominaisuudet ovat muuten sellaisia, että sen käsittelystä, käy-

töstä tai varastoinnista voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle

taikka palo- tai räjähdysvaara.

 kemikaalia käytetään teollisessa toiminnassa tai muutoin ammatissa on

toiminnanharjoittajan velvollisuus antaa käyttöturvallisuustiedote vastaan-

ottajalle.
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Tarkemmat säännökset luokituksesta, päällyksestä, tiedonantovelvollisuu-

desta sekä vaarallisen kemikaalin mainostamisesta annetaan asetuksella.

Kemikaaleja koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä antaa sosiaali- ja terve-

ysministeriö. Ministeriö, jonka toimialaan työsuojelu ja sen valvonta kuuluvat,

antaa tarkempia määräyksiä käyttöturvallisuustiedotteesta. [4]

2.2.6 Uuden aineen ilmoitus

Ilmoitus uudesta aineesta on tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-

vontakeskukselle. Ilmoituksen tekee joko valmistaja tai hänen nimeämänsä

edustaja. Ilmoitus on tehtävä myös valmisteen sisältämästä uudesta ainees-

ta, jos ainetta ei ole mainittu käytössä olevien kaupallisten aineiden listassa

sen katsotaan olevan uusi aine. Ilmoituksessa on esiteltävä uuden aineen

tiedot ominaisuuksista, sekä ohjeet käytöstä.

Muutosilmoitus on tehtävä siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä saa ai-

neesta tai sen terveys- ja ympäristövaikutuksista uutta tietoa. Muutosilmoitus

on tehtävä myös, jos aineen tai sitä sisältävän valmisteen käyttötarkoitus tai

valmistus- ja maahantuontimäärät muuttuvat olennaisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuolto tuotevalvontakeskus voi velvoittaa ilmoittajan

toimittamaan vaadittavien tietojen lisäksi tarkempia tietoja aineesta ja sen

ominaisuuksista ja vaikutuksista, jos sen katsoo näiden olevan välttämättö-

miä aineesta aiheutuvan vaaran arvioimiseksi. Edellä mainitusta säädetään

asetuksella. [4]

2.2.7 Terveydelle ja ympäristölle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen

Vaarallisten kemikaalien luovuttamisesta vähittäismyyntiin voidaan säätää

asetuksella, kuten myös apteekista terveydelle vaarallisen kemikaalin luovut-

tamista, sosiaali- ja terveysministeriön oikeudesta määrätä terveydelle vaa-

rallisten ja huumaavien kemikaalien myynnistä, sekä vastaan ottajan velvol-

lisuudesta antaa luovuttajalle tarpeellisiksi katsotut tiedot vastaanottajasta.

Kemikaalia vietäessä pois Euroopan talousalueelta, on tehtävä ilmoitus ja

meneteltävä muutoinkin kuten vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista

säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o

304/2003. Suomen ympäristökeskus toimii kansainvälisen kaupan kohteena
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olevien vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden nimettynä viranomaise-

na Rotterdamin yleissopimuksen mukaan.

Sen, joka vie yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa muuta kuin en-

simmäisessä momentissa tarkoitetun asetuksen (3.6.2005/390) liitteessä 1

mainittua kemikaalia Euroopan talousalueen ulkopuolelle, on tehtävä ilmoi-

tus suomen ympäristökeskukselle, joka välittää ilmoituksen vastaanottaja-

maan viranomaisille yleissopimuksen mukaisesti. Muista kemikaaleista sää-

detään valtioneuvoston asetuksella. [9]

2.2.8 Kiellot ja rajoitukset

Valtioneuvosto voi kieltää kemikaalin valmistuksen, maahantuonnin, markki-

noille luovuttamisen ja muun luovuttamisen, maastaviennin, käytön tai muun

näihin rinnastettavan toiminnan, jos kemikaalista tai sen käytöstä katsotaan

olevan merkittävää haittaa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Valtioneuvosto voi määräyksellään kieltää kysymyksessä olevaa kemikaalia

sisältävien tai sillä käsiteltyjen tuotteiden ja tarvikkeiden valmistuksen, maa-

hantuonnin, markkinoille luovuttamisen tai muun luovuttamisen, maasta-

viennin, käytön ja muun näihin rinnastettavien tuotteiden ja tarvikkeiden kä-

sittelyiden sekä määrätä muista toimintaa koskevista rajoituksista.

Valvontaviranomainen voi kieltää toiminnanharjoittajalta kemikaalin valmis-

tuksen, maahantuonnin, markkinoille luovuttamisen, muun luovuttamisen,

varastoinnin, jakelun, käytön tai muuta laissa tarkoitetun kemikaalin valmis-

tuksessa rikotaan lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Valvontaviranomaisella on oikeus määrätä kemikaalia koskevista väliaikai-

sista toimenpiteistä jos toiminnan harjoittajalla ei ole oikeutta valmistaa, tuo-

da maahan, varastoida, luovuttaa tai käyttää taikka muulla laissa tarkoitetulla

tavalla käsitellä kemikaalia. Tällaisessa tapauksessa toiminnanharjoittaja

vastaa toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista.

2.2.9 Kemikaalilain valvonta

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tarvittavat tiedot toiminnanharjoitta-

jalta tai kemikaalin omistajalta siitä, että noudatetaan laissa annettuja sään-

nöksiä ja määräyksiä. Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä lain nojalla
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annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarkas-

tuksia.

Valvontaviranomaisella on oikeus saada kemikaalia koskevia tietoja toimin-

nanharjoittajalta korvauksetta tutkimusta varten, ellei hän niitä muutoin saa

käyttöönsä. Tutkimustulokset on annattava toiminnanharjoittajalle tiedoksi ja

toiminnanharjoittajalla on oikeus tulla kuulluksi ennen tutkimuksen aloitusta.

Kemikaalia markkinoille luovuttavan toiminnanharjoittajan on toimitettava tie-

toja kemikaalista erikseen nimettävälle elimelle siten kuin siitä asetuksella

säädetään. Tietoja voidaan käyttää muun muassa kemikaalien aiheuttamien

terveyshaittojen vuoksi tarvittavien hoito-ohjeiden ja ennaltaehkäisevien oh-

jeiden antamiseen.

Valvontaviranomainen saa luovuttaa Suomen hyväksymien kansainvälisten

sopimusten edellyttämiä tietoja sopimusten edellyttämille ulkomaisille toimie-

limille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Hen-

kilötietoja luovutettaessa on noudatettava henkilörekisterilain säädöksiä.

2.2.10 Pakkokeinot ja seuraamukset

Valvontaviranomainen voi tehostaa kemikaalilain nojalla antamaansa kieltoa

tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teete-

tään laiminlyöjän kustannuksella.

Kemikaalilain rikkojalle tuomitaan sakkoja, ellei teosta ole kemikaalilaissa

säädetty ankarampaa rangaistusta. Rangaistus pannaan käytäntöön jos toi-

minnanharjoittaja tahallaan tai huolimattomuudellaan laiminlyö laissa tarkoi-

tettua hyväksymisen hakemista, rekisteröinnin hakemista, luvan hakemisen

tai ilmoituksen tekemisen, käyttöturvallisuustiedotteen laatimisen ja antami-

sen, tietojentoimittamisvelvollisuuden tai ilmoitusvelvollisuuden, vaarallisten

kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksen.

2.2.11 Muutoksenhaku ja päätökseen täytäntöönpano

Kemikaalilain mukaan kunnan viranhaltijan antamaan päätökseen ei saa ha-

kea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on kuitenkin oikeus

saattaa päätös laissa tarkoitetun lautakunnan tai muun toimielimen käsiteltä-
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väksi. Päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä noudatettava muutoksen

hausta huolimatta, jollei viranomainen toisin määrää. [3]

2.2.12 Erinäisiä säännöksiä

Valvontaviranomaiset pitävät rekisteriä lain mukaan tehtävistä ilmoituksista,

lupahakemuksista ja hyväksymishakemuksista sekä näiden perusteella te-

kemistään päätöksistä. Kemikaalirekisteriin voidaan myös tallentaa muita

valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja.

Lain valvomista noudatettaessa saatuja yksityisen tai yhteisön taloudellises-

ta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtai-

sista oloista voidaan luovuttaa ilmoituksia käsitteleville viranomaisille sekä

syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

Ennakkohyväksynnän tai rekisteröinnin hakijan sekä toiminnanharjoittajan,

joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta käyttöön tai markkinoille, on erikseen

mainittava tiedot jotka katsoo liike- ja ammattisalaisuuksiksi, jotka hän vaatii

pidettäväksi salassa muilta kuin ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyyn osal-

listuvilta viranomaisilta. Vaatimuksen esittäjän on perusteltava vaatimuksen-

sa.

Riippumatta siitä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa

laissa säädetään liike- tai ammattisalaisuudesta, ilmoituksentekijän vaati-

muksen perusteella kaikki tiedot eivät ole salassa pidettäviä.

2.3 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
29.1.1999/59

2.3.1 Yleisiä säännöksiä

Asetuksessa säädetään vaarallisten kemikaalien käsittelyn turvallisuudesta

annetussa laissa 3.6.2005/390, jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki, tarkoi-

tetuista vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä

varastosäiliöiden ja putkistojen valmistuksessa. [8; 9]

2.3.2 Teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset

Valmistus-, käsittely-, varastosäiliöt, putkistot ja niihin liittyvät laitteistot tulee

suunnitella, mitoittaa, rakentaa ja sijoittaa siten sekä varustaa ne sellaisin
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suojaus-, ja ohjausjärjestelmin sekä valvonta- ja varolaittein, että seuraavat

vaatimukset täyttyvät.

Laitteistojen käytöstä ei saa aiheutua henkilö-, ympäristö- tai omaisuusva-

hinkoja. Laitevaurion, käyttöhäiriön tai toimintavirheen sattuessa ulos pääse-

vä kemikaalin määrä jää mahdollisimman pieneksi ja se voidaan ohjata

paikkaan tai käsitellä siten, että siitä aiheutuu vahinkoa mahdollisimman vä-

hän.

Häiriötilanteissa laitteisto ohjautuu tai on ohjattavissa turvalliseen tilaan, että

muodostuva paineenpurkaus aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa.

Kemikaalit eivät myöskään saa sekoittua toisiinsa tavalla, joka saattaa aihe-

uttaa vaaraa kemikaalia tai sitä sisältävää tuotetta myöhemmin varastoitaes-

sa tai käsiteltäessä.

2.3.3 Luvan-, ilmoituksenvaraisuuden sekä suuronnettomuusvaaran torjuntaa koskevien
velvoitteiden määräytyminen

Kolmannessa luvussa säädetään luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden sekä

suuronnettomuusvaaran torjunta koskevien velvoitteiden määräytymisestä.

Laajamittaista teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on säädetty 12 §:ssä.

Kemikaalien käsittely ja varastointi on laajamittaista, jos tuotantolaitoksessa

on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia asetuksen 1 liitteen 1 osan 2 sarak-

keessa ilmastu vähimmäismäärä, esimerkiksi raskaan polttoöljyn määrä on

10 tonnia.

Käsittely ja varastointi on laajamittaista, jos samaan luokkaan kuuluvia kemi-

kaaleja on vähintään asetuksen 1 liitteen 2 osan 2 sarakkeessa ilmoitettu

vähimmäismäärä, esimerkiksi palavien nesteiden, joiden leimahduspiste on

yli 55 ºC kohdalla vähimmäismäärä on 1000 tonnia.

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien suhdelukujen summan

ollessa yhtä suuri tai suurempi kuin 1 tai jos tuotantolaitoksen palo- ja räjäh-

dysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi

kuin 1, on kysymys laajamittaisesta teollisesta käsittelystä tai varastoinnista.

Asetuksen mukaan toiminnanharjoittajan tulee laatia asiakirja, jossa seloste-

taan toimintaperiaatteet suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi, jos tuotanto-

laitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia liitteen 1 osan 1 sarak-

keessa 3 ilmaistu vähimmäismäärä tai keskenään samaan luokkaan kuulu-
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via kemikaaleja vähintään asetuksen 1 liitteen 2 osan 3 sarakkeessa ilmastu

vähimmäismäärä.

Tuotantolaitoksen terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien suh-

deluku on yhtä suuri tai suurempi kuin 1. Tuotantolaitoksen palo- ja räjäh-

dysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai suurempi

kuin 1.

Asetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava turvallisuusselvitys,

jos tuotantolaitoksessa on vähintään yhtä vaarallista kemikaalia asetuksen 1

liitteen 1 osan 4 sarakkeessa ilmastu vähimmäismäärä tai keskenään sa-

maan luokkaan kuuluvia kemikaaleja vähintään asetuksen 1 liitteen 2 osan 4

sarakkeessa ilmaistu vähimmäismäärä.

Tuotantolaitoksen terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien tai pa-

lo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien suhdelukujen summa on yhtä suuri tai

suurempi kuin 1. Asetuksessa on säädetty, että toiminnanharjoittajan on

laadittava tuotantolaitosta koskeva sisäinen pelastussuunnitelma, jos teolli-

nen käsittely tai varastointi on laajamittaista. [8]

2.3.4 Lupamenettely

Asetuksessa käsitellään teollista käsittelyä ja varastointia koskeva lupaha-

kemusta. Kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lu-

paa haetaan kirjallisesti Turvatekniikan keskukselta. Lupaa on haettava hy-

vissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Hakemuksessa on oltava yleistiedot toiminnanharjoittajasta ja harjoitettavas-

ta toiminnasta, vaarojen ja riskien tunnistamista ja tuotantolaitoksen sijoitta-

mista koskevat selvitykset sekä tuotantolaitoksen toteutusperiaatteet siten,

kuin asetuksen 2 liitteen kohdissa 1 - 13 on säädetty. Lisäksi turvatekniikan

keskus voi edellyttää, että asetuksen 2 liitteen kohdissa 14 - 19 tarkoitetut

selvitykset toimitetaan sille ennen käyttöönottotarkastusta. Muussa tapauk-

sessa ne esitetään käyttöönotto tarkastuksen yhteydessä. Hakemus liittei-

neen on toimitettava neljänä kappaleena. [8]

Asetuksessa on säädetty, että lupapäätöksessä on mainittava minkälaista

teollista käsittelyä ja varastointia lupa koskee, paikka jossa tuotantolaitos si-

jaitsee, päätöstä koskevien vaarallisten kemikaalien tiedot, kemikaalien
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enimmäismäärät tuotantolaitteistossa ja varastoissa, lupaehdot ja miten ym-

päristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (10.6.1994/468) mu-

kainen arviointi on otettu huomioon. [28]

2.3.5 Toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Toimintaperiaateasiakirjassa toiminnanharjoittajan on selostettava toiminta

periaatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemi-

seksi. Asiakirjan laatimisessa on noudatettava asetuksen 3 liitteen mukaisia

periaatteita. Toimintaperiaateasiakirja tai yhteenveto asiakirjasta liitetään

laajamittaista teollisista käsittelyä ja varastointia koskevaan lupahakemuk-

seen.

Tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittajan on esitettävä asiakirja tai

osoitettava, että siinä esitettyjä toimintaperiaatteita on noudatettu. Asetuksen

mukaan käytönvalvoja toimii kemikaalituvallisuuslain mukaisena vastuuhen-

kilönä vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevissä ja varastoivissa

tuotantolaitoksissa. [8]

2.3.6 Turvallisuusselvitys

Toiminnanharjoittajan on osoitettava tuvallisuusselvityksessä, toimintaperi-

aatteensa suuronnettomuuksien ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi

sekä tiedot näiden periaatteiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta

ja turvallisuusjohtamisjärjestelmästä asetuksen 3 liitteen mukaisesti.

Asetuksen toisessa luvussa säädetyt turvallisuus vaatimukset on otettu

huomioon. Sisäinen pelastussuunnitelma on laadittu sekä riittävät tiedot ul-

koisen pelastussuunnitelman laadintaa varten. Riittävät tiedot tuotantolaitok-

sen sijoituksesta ja sen ympärillä olevan maan käytön suunnittelua varten.

Turvallisuusselvityksessä tulee olla liitteessä 4 luetellut tiedot ja luettelo tuo-

tantolaitoksessa olevista vaarallisista kemikaaleista. Turvallisuusselvitystä

voidaan tarvittaessa täydentää tarkastuksen yhteydessä. Turvatekniikan

keskus voi tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä turvallisuusselvitykseen.

Turvatekniikan keskuksen on ilmoitettava toiminnanharjoittajalle turvallisuus-

selvitystä koskevat johtopäätökset kohtuullisessa määräajassa. Turvateknii-

kan keskuksen tulee varata työsuojelupiirille, alueelliselle ympäristökeskuk-
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selle ja pelastusviranomaiselle mahdollisuus esittää mielipiteensä turvalli-

suusselvityksestä.

Toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa turvallisuusselvitys ja saattaa se ajan

tasalle, jos toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä

muutos. Tarkistaminen on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon turvalli-

suustekniikassa, vaarojen arvioinnissa ja teknisessä tietämyksessä tapahtu-

nut kehitys. Onnettomuus- ja vaaratilanteiden selvittelyssä on ilmennyt huo-

mioon otettavia seikkoja. Turvallisuusselvitys tulee myös tarkistaa, jos turva-

tekniikan keskuksen pyynnöstä. Turvallisuusselvitys tulee tarkistaa kuitenkin

joka viides vuosi, tarkistettu todistus toimitetaan turvatekniikan keskukselle.

Turvatekniikan keskus voi rajoittaa turvallisuusselvityksessä vaadittuja tieto-

ja, jos jotkut tuotantolaitoksen kemikaalit eivät voi aiheuttaa suuronnetto-

muusvaaraa, tämä kuitenkin vaatii erillisen hakemuksen.

Poikkeuksen perusteita voivat olla muun muassa, kemikaalin fysikaalinen

olomuoto, säilytystapa ja määrä sekä sijainti ja määrä ja luokitus. Poikkeusta

tulee hakea turvatekniikan keskukselta riittävän ajoissa ennen turvallisuus-

selvityksen toimittamiselle asetetun määräajan päättymistä. [8]

2.3.7 Pelastussuunnitelmat

Asetuksessa on määritelty toiminnanharjoittajan laatima, sisäinen pelastus-

suunnitelma, joka tulee toimittaa Turvatekniikan keskukseen riittävän ajoissa

ennen toiminnan aloittamista. Pelastussuunnitelmaa laadittaessa on otettava

huomioon seuraavat tavoitteet:

 Onnettomuudet rajataan ja hallitaan niiden seurauksien minimoimiseksi

sekä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien vahinkojen rajoit-

tamiseksi.

 Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi

suuronnettomuuksien seurauksilta. Varaudutaan onnettomuuksien jälkien

korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

 Pelastussuunnitelmassa on oltava arvio onnettomuuksien vaikutuksista

tuotantolaitoksen ulkopuolella ja asetuksen 6 liitteen mukaiset tiedot.

 Pelastussuunnitelmaa laadittaessa tulee kuulla tuotantolaitoksen henkilö-

kuntaa, pitkäaikaisia alihankkijoita ja otettava huomioon alueen pelastus-

toimien järjestelyt.
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Toiminnanharjoittajan tulee tarkastaa pelastussuunnitelma vähintään kolmen

vuoden välein ja aina tarpeen vaatiessa päivittää sitä. Päivitetty suunnitelma

tulee toimittaa pelastusviranomaiselle. Pelastussuunnitelman toimivuuden

takaamiseksi toiminnanharjoittajan on järjestettävä pelastusharjoituksia yh-

dessä pelastusviranomaisen kanssa. Harjoitukset on järjestettävä vähintään

kolmen vuoden välein. [8]

2.3.8 Muita velvoitteita

Turvatekniikan keskuksen on määriteltävä lupahakemuksessa ja turvalli-

suusselvityksessä saamiensa tietojen perusteella alueet, joissa suuronnet-

tomuuden todennäköisyys kasvaa tuotantolaitoksen sijainnin ja toisten tuo-

tantolaitosten läheisyyden takia.

Tuotantolaitoksen on annettava tiedot suuronnettomuus- ja muista onnetto-

muusvaaroista alueen muille tuotantolaitoksille. Tuotantolaitoksen tulee ot-

taa huomioon alueen muiden tuotantolaitosten aiheuttamat suuronnetto-

muuksien- ja muiden onnettomuuksienvaarat. Tämä koskee myös niitä toi-

mipaikkoja, joilla on useita toiminnanharjoittajia ja joiden toiminta muodostaa

toiminnallisen kokonaisuuden.

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiseksi varastoalueeksi vahvistamista koske-

vassa hakemuksessa on selvitettävä:

 varastoalueen ja sen lähiympäristön kaavoitus ja liikenne järjestelyt

 varastoalueen ja yhteiskäyttöön tarkoitettujen laitteistojen ja varusteiden

omistajasuhteet

 varastoalueelle varastoitavaksi suunnitellut kemikaalit ja niiden enim-

mäismäärät luokittain

 maapohjan soveltuvuus kemikaalivarastoalueeksi

 yhteiskäytössä olevien täyttö- ja siirtolaitteistojen, siirtoputkistojen ja mui-

den laitteiden ja varusteiden toteutus ja rakenne

 miten käyttö ja kunnossapito on järjestetty ja miten palontorjunta ja varas-

toalueen pelastustoiminta on järjestetty.

Kemikaalilain tarkoitetun maan rajojen ylittävien suuronnettomuuksien vaiku-

tuksista tehdyn yleissopimuksen mukaan Turvatekniikan keskus voi edellyt-

tää lisäselvityksiä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvalta tuotantolaitoksel-
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ta, joissa mahdolliset suuronnettomuuksien vaikutukset voivat ylittää maan

rajat. [9]

2.3.9 Tarkastukset

Turvatekniikan keskus tekee laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia

harjoittaville tuotantolaitoksille tarkastusohjelman asetuksen mukaisesti.

Turvatekniikan keskus tarkastaa kerran vuodessa tuotantolaitokset joilta

edellytetään turvallisuusselvitys. Laitokset, joilta edellytetään toimintaperiaa-

teasiakirja, tarkastetaan vähintään kerran kolmessa vuodessa. Muut kuin

edellä mainitut laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavat

tuotantolaitokset tarkastetaan vähintään kerran viidessä vuodessa.

Edellä mainittuja tarkastus määräaikoja voidaan pidentää, jos tuotantolaitok-

sella on käytössään osoitettuja, järjestelmällisiä menettelyitä, joiden perus-

teella Turvatekniikan keskus voi varmistua tuotantolaitoksen teknisestä tur-

vallisuudesta, toimintaperiaatteista ja johtamisjärjestelmistä sekä niiden toi-

mivuudesta. Määräaikoja voidaan myös lyhentää, jos se on turvallisuuden

varmistamiseksi tarpeellista.

Tarkastuksessa toiminnanharjoittajan tulee osoittaa ainakin seuraavat asiat:

 turvallisuusselvityksessä, hakemuksessa, ilmoituksessa tai muussa turva-

tekniikan keskukseen toimitetussa selvityksessä esitetyt tiedot vastaavat

laitoksen tilaa.

 lupapäätöksessä tuotantolaitokselle annetut ehdot täyttyvät, tuotantolai-

tokselle tehdyt muutokset on toteutettu säännösten mukaisesti.

 onnettomuuksien ehkäisemiseksi tehtyjä toimintaperiaatteita noudate-

taan.

 toiminnanharjoittaja on toteuttanut riittävät toimenpiteet onnettomuuksien

ennalta ehkäisemiseksi.

 toiminnanharjoittaja on varautunut riittävin toimenpitein onnettomuuksien

seurausten rajoittamiseksi tuotantolaitoksen alueella ja sen ulkopuolella,

väestölle on annettu tiedot asetuksen mukaisesti.

 tuotantolaitos täyttää myös muut tämän asetuksen ja sen nojalla annettu-

jen säännösten vaatimukset.

Vaatimusten toteutumista arvioidessaan turvatekniikan keskus voi ottaa

huomioon myös muun viranomaisen tekemien tarkastuksen tulokset.
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Turvatekniikan keskuksen on tarkastettava tuotantolaitos tai sen osa luvan

myöntämisen jälkeen ennen käyttöönottoa. Toiminnanharjoittajan tulee il-

moittaa kirjallisesti tuotantolaitoksen tai sen osan käyttöönotosta turvateknii-

kan keskukselle viimeistään kuukautta ennen käyttöönottoa. Toiminnanhar-

joittajan on varattava tarkastukseen osallistuville viranomaisille mahdollisuus

tutustua niihin asiakirjoihin, joita se ei ole toimittanut lupahakemuksen mu-

kana.

Turvatekniikan keskuksen on laadittava asetuksen mukaan tarkastuskerto-

mus, johon merkitään tarkastetut kohteet ja näiden mahdolliset puutteet.

Tarkastuskertomus toimitetaan toiminnanharjoittajalle ja asetuksessa maini-

tuille viranomaisille. Toiminnanharjoittajan on annettava määräajassa selvi-

tys mahdollisista havaituista puutteista.

2.3.10 Muutokset

Laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan toiminnanharjoit-

tajan on saatava tuotantolaitoksen muutokselle lupa, jos muutos on tuotanto-

laitoksen perustamiseen rinnastettava laajennus tai muu tämän kaltainen

muutos. Tarkastuksissa ja lupamenettelyssä noudatetaan asetuksen sään-

nöksiä.

Edellä mainituista muutoksista on tehtävä kirjallinen ilmoitus Turvatekniikan

keskukselle. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi: vaarallisten kemikaalien

määrän merkittävä kasvu, käsiteltävien tai varastoitavien vaarallisten kemi-

kaalien tai niiden ominaisuuksien tai olomuodon merkittävä muutos, jokin

muu muutos joka vaikuttaa merkittävästi onnettomuus vaaroihin.

2.3.11 Varastosäiliöt

Asetuksen mukaan maahantuoja tai valmistaja ei saa luovuttaa palavan nes-

teen kiinteäksi tarkoitettua säiliötä käyttöön, ennen kuin se on tarkastuslai-

toksen tarkastuksessa todettu olevan rakenteeltaan säännösten mukainen.

Yli 1 000 m³ tai sitä suuremmalle säiliölle on tehtävä rakennetarkastuksen li-

säksi rakennusaikainen tarkastus asennus- ja hitsaustöiden alkuvaiheessa.

Rakennetarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja joka on toimitettava tarkastuk-

sen tilanneelle valmistajalle tai maahantuojalle. Valmistajan tai maahan-

tuojan toimittaa pöytäkirjan säiliön tilaajalle.
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Tarkastuslaitos voi hyväksyä maahan tuodun säiliön tarkastukseksi tai sen

osiksi ulkomailla suoritetut rakennetarkastuksen toimenpiteet, jos niistä on

esittää hyväksyttävissä oleva todistus.  Säiliöille, joiden vaatimuksenmukai-

suus on osoitettu painelaitteille annettujen säännösten mukaisesti, ei tarvitse

tehdä rakennetarkastusta.

Yli 100 m³:n suuruisen palavan nesteen varastosäiliön valmistajan tulee ni-

metä erityinen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tehtäviä ovat

 varmistua ennen rakennustöiden aloittamista, että säiliön perustus on ra-

kennettu ja tarkastettu säännösten mukaisesti

 valvoa rakennustyötä ja huolehtia, että säiliö rakennetaan ja tarkastetaan

säännösten mukaisesti

 huolehtia siitä, että säiliön rakenneaineet ja niiden ainestodistukset voi-

daan yhdistää toisiinsa luotettavasti myös rakentamisen jälkeen.

Säiliön valmistajan tulee antaa kirjallinen todistus tilaajalle siitä, että säiliö on

rakennettu ja tarkastettu säännösten mukaisella tavalla. Todistuksen allekir-

joittaa aiemmin nimetty vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulee huolehtia myös

siitä, että tilaajalle luovutetaan säiliön rakennepiirustukset, rakentamis- ja

tarkastusasiakirjat, perustusta ja sen tarkastamista koskevat asiakirjat sekä

tilaajan kanssa yhdessä laaditun säiliön huolto- ja tarkastussuunnitelman. Yli

100 m³:n palavan nesteen varastosäiliön korjaustöiden ja oleellisten raken-

teellisten muutosten osalta sovelletaan tämän asetuksen säädöksiä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä voidaan antaa tarkempia sään-

nöksiä palavan nesteen varastosäiliöistä.  Varastosäiliön perustus on tarkas-

tettava ennen asennustyön aloittamista. Valmistajan palveluksessa tulee olla

säiliöiden valmistuksen valvoja. Tietyntyyppisille säiliöille tulee hakea tyyppi-

hyväksyntä ennen valmistuksen aloittamista, jolloin tyyppihyväksyntää hae-

taan tarkastuslaitokselta. [8]

2.3.12 Erinäiset säännökset

Yksittäistapauksissa turvatekniikan keskus voi myöntää laajamittaista teollis-

ta käsittelyä tai varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle poikkeuksia ase-

tuksen säännöksistä, jos niiden noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kus-

tannuksia tai huomattava hankaluutta ja jos tarpeellinen turvallisuus voidaan

taata muilla tavoilla. Poikkeusta ei voida myöntää vaarallisista aineista ai-
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heutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetussa neuvoston direk-

tiivissä (96/82/EY) säädetyistä velvoitteista.

2.4 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/85)

2.4.1 Yleisesti päätöksestä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut päätöksensä palavista nesteistä

(15.4.1985/313) [10]. Päätös koskee asetuksessa 1999/59 tarkoitettuja pala-

via nesteitä ja kaasuja [8].

2.4.2 Valmistus ja teknillinen käyttö

Tuotantolaitoksessa, jonka valmistusmäärä tai teknillisessä käytössä oleva

määrä ylittää 1,5 m³ vuorokaudessa, sijoituksen, rakenteen ja varustelun

suhteen noudatetaan tätä päätöstä sekä standardia SFS 3353. [10; 29]

Palavan nesteen valmistukseen tai käsittelyyn käytettävä laitteisto tulee va-

rustaa mittaus- ja valvontalaitteilla siten, että turvallisen käytön kannalta

oleelliset fysikaaliset ja kemialliset tekijät voidaan mitata. Laitoksen säiliöistä

ja laitteista tulevat poistokaasut ja poistohöyryt on poltettava tai otettava tal-

teen turvallisella tavalla taikka johtaa ulos sellaiseen paikkaan, ettei niistä

aiheudu vaaraa.

Valmistuslaitos tai teknillinen käyttölaitos tulee varustaa asianmukaisella

suojausjärjestelmällä suuronnettomuuden varalta. Valmistuslaitos ja teknilli-

sen käyttölaitoksen koneet ja laitteet on sijoitettava sillä tavalla, että niihin

päästään helposti käsiksi ja niiden käyttö ja huolto voidaan suorittaa turvalli-

sesti ja että kyseisiä toimenpiteitä varten on tarpeeksi tilaa. Koneiden ja lait-

teiden sijoitus on suunniteltava siten, etteivät ne ole tiellä rakennuksesta

poistuttaessa.

2.4.3 Varastointi

Päätöksen määräykset koskevat varastoja, joille on haettava perustamislupa

tai tehtävä ilmoitus viranomaiselle. 200 m³:n ja sitä suurempien palavien

nesteiden säiliöiden ja käsittely paikkojen sijainnin, rakenteen ja varustelun

tulee vastata vähintään standardin SFS 3350 tasoa.
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Palavien nesteiden varastoinnissa on otettava huomioon seuraavat asiat, si-

joitusalueen ja ympäristön maan käyttöä ja rakentamista koskevat säännök-

set ja määräykset, lähialueella olevat teollisuuslaitokset, rakennukset, varas-

tot ja liikenneväylät sekä muut seikat jotka voivat vaikuttaa palavien nestei-

den varastointiin. [17]

Maanpäällisen kiinteän säiliön sijoitus ulkona

Päätöksessä määritellään tarkemmin maanpäällisen ulkona olevan säiliön

tai säiliöryhmän etäisyys toisen säiliön tai säiliöryhmän rajasta, yleisestä lii-

kenneväylästä tai rakennuksesta. [10]

Vallit ja vallitilat

Varastosäiliö tai säiliöt, jotka sisältävät erittäin helposti syttyvää tai helposti

syttyvää palavaa nestettä, on sijoitettava vallitilaan, jos säiliön tilavuus tai

säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 15 m³ tai enemmän. Vallitilan on oltava

niin suuri, että tilassa olevan suurimman säiliön vuotaessa, säiliön koko si-

sällön mahduttava vallitilaan. Palavien nesteiden kanssa samassa vallitilas-

sa ei saa varastoida samanaikaisesti väkeviä happoja eikä aineita, jotka voi-

vat aiheuttaa itse sytytyksen tai tulipalon sattuessa erityistä vaaraa.

Syttyvää palavaa nestettä sisältävä maanpäällinen varastosäiliö tai säiliö-

ryhmä on sijoitettava vallitilaan säiliön tai säiliöryhmän tilavuuden ollessa 30

m³ tai suurempi. Säiliön vallitilan tulee olla vähintään 1/5 vallitilassa olevan

suurimman syttyvän palavan nesteen säiliön tilavuudesta. Vallin etäisyys

säiliöstä tulee olla vähintään 1 m.  Valli on valmistettava vettä läpäisemättö-

miksi tiivistetyistä maa-aineksista tai vähintään A-120-luokan rakennusosis-

ta.

Vallin ja vallitilanpohjan saa halutessaan päällystää asfaltilla. Ilmaputken

kulkiessa vallin läpi liitoskohdan on oltava nestetiivis ja palorasitusta kestä-

vä. Vallitila on yhdistettävä öljynerottimeen ja varustettava avattavalla sulku-

laitteella sadeveden poistoa varten. [10]

2.4.4 Säiliöt ja varusteet

Päätöksessä käsitellään säiliöiden rakennemääräyksiä, säiliön perustuksen

katselmusta, rakennusaikaista tarkastusta ja säiliöön tehtäviä merkintöjä. Ti-
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lavuudeltaan vähintään 1,5 m³:n kokoisten varastosäiliöiden tulee vastata

seuraavissa standardeissa määriteltyjä tasoja:

 teräksinen maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö SFS-EN 12885-2

 teräksinen maanpäällinen lieriömäinen pystysäiliö SFS 2734

 teräksinen maanpäällinen suorakulmainen säiliö SFS 2735

 teräksinen maanalainen lieriömäinen makaava säiliö SFS-EN 12885-1

 teräksinen maanpäällinen ympyräpohjainen ja suoraseinäinen säiliö, jon-

ka tilavuus on enintään 500 m3 SFS-EN 14015

 teräksinen maanpäällinen ympyräpohjainen ja suoraseinäinen säiliö, jon-

ka tilavuus on yli 500 m3 SFS-EN 14015

 maanalainen muovinen palavien nesteiden säiliö: SFS 2770

 lujitemuoviset varastosäiliöt sisätiloissa SFS 3915.

Valmistajan tai maahantuojan on haettava säiliön rakenteen hyväksymistä

tarkastuslaitokselta, jos säiliötä ei ole rakennettu edellä mainittujen standar-

dien mukaisesti. Hyväksymistä varten tarkastuslaitokselle on toimitettava

säiliön rakenneselostus ja siihen liittyvät piirustukset, mahdolliset lujuuslas-

kelmat ja muut selvitykset. [10]

Säiliön perustuksen rakentamisessa käytetään standardia SFS 2679 [18].

Säiliön tulee olla sisäpuolelta pinnoitettu, jos siinä varastoidaan korroosiota

aiheuttavaa palavaa nestettä.

Perustuksen tarkastus ja rakennusaikainen tarkastus

Tilavuudeltaan 1 000 m³:n tai sitä suuremman teräksisen maanpäällisen

ympyräpohjaisen ja suoraseinäisen säiliön perustukselle on tehtävä tarkas-

tus ennen kuin säiliön asennustyöt voidaan aloittaa. Tarkastuksesta on laa-

dittava pöytäkirja tai tehtävä merkintä rakennuslupa-asiakirjoihin. Pöytäkir-

jasta tai asiakirjamerkinnästä tulee selvitä perustuksen rakentaja ja raken-

nustyön valvoja. Katselmuksen tekee rakennusvalvontaviranomainen. [20]

Säiliön merkinnät

450 litran ja sitä suurempiin säiliöihin on hitsattava, niitattava tai muulla py-

syvällä tavalla kiinnitettävä helposti havaittava ja kestävä metallikilpi. Kilves-

sä on oltava valmistajan nimi, valmistusnumero, valmistusvuosi, koepaine
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(bar), standardin tai hyväksymispäätöksen numero ja nimellistilavuus (m³).

[10]

Säiliöiden varusteet

Säiliö on varustettava ulkoilmaan päättyvällä ilmaputkella. Ilmaputken liitos-

kohdan säiliössä on oltava säiliön ylimmän täyttörajan yläpuolella. Ilmaput-

ken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja asennettu niin, ettei ilmaputkeen pää-

se kertymään nestettä eikä sen suuaukko voi jäädä lumen alle.

Erittäin helposti syttyvää tai helposti syttyvää palavaa nestettä varastoitaes-

sa ilmaputken suuaukon tulee olla vähintään 2,5 metrin etäisyydellä maan

pinnasta siten, että putkesta mahdollisesti purkautuvat höyryt pääsevät ha-

jaantumaan mahdollisimman turvallisesti. Ilmaputken suuaukko on varustet-

tava vähintään suojaverkolla, ellei siinä ole määrätty käytettäväksi yli- ja ali-

paineventtiiliä tai liekinestintä. Putken suuaukko on suojattava sadevedeltä

ja vierailta esineiltä.

Maanpäällisen säiliön tilavuuden ylittäessä 10 m³ ja säiliössä varastoitaessa

erittäin helposti syttyvää palavaa nestettä taikka syttyvää palavaa nestettä

sen leimahdus pistettä korkeammassa lämpötilassa, ilmaputken suuaukko

on varustettava yli- ja alipaineventtiilillä tai liekinestimellä. Ilmaputken mitoi-

tuksessa täytyy ottaa huomioon säiliön tyhjennys- ja täyttönopeus.

Nimellissuuruutta määriteltäessä on lisäksi otettava huomioon siihen mah-

dollisesti liitettävien laitteiden, kuten yli- ja alipaineventtiilien tai liekinestimien

tekniset vaatimukset. Ympyräpohjainen suoraseinäinen kiinteäkattoinen säi-

liö voidaan varustaa asianmukaisesti suunnitellulla ja valmistetulla kelluvalla

välikatolla. [10]

2.4.5 Putkisto ja varusteet

Putkistoon kuuluvat itse putket ja putkiston osat kuten laipat, tiivisteet, palje-

tasaimet ja haaroituskappaleet sekä putkiston varusteet esimerkiksi virtaus-

mittarit ja suodattimet. Putkisto valmistuksessa tulee noudattaa alla esitettyjä

kohtia.

 Putkisto on valmistettava sellaisista rakenneaineista ja asennettava siten,

että se normaalikäytössä kestää siihen kohdistuvat mekaaniset, kemialli-

set ja lämpötilojen vaihtelun aiheuttamat rasitukset.
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 Putkisto on asennettava siten, että laitteiden huolto ja puhdistus on estee-

töntä.

 Maahan tai rakennusosiin upotettujen metallisten putkien liitokset on teh-

tävä hitsaamalla tai kovajuottamalla. Upotettu putki on tällöin tarvittaessa

suojattava mekaanista vahingoittumista vastaan suojaputkella tai suoja-

kourulla. Maan routiminen ja rakennuksen liikkuminen tulee ottaa asen-

nuksessa huomioon. Teräsputket on lisäksi suojattava korroosiolta.

 Rakennusosien läpiviennissä tulee käyttää suojaputkea. Läpivienti on tii-

vistettävä joustavalla massalla. Seinien läpivienneissä putkea ei saa haa-

roittaa ja läpiviennin kohdalla putkessa ei saa olla liitoksia.

 Irrotettavat liitokset on sijoitettava siten, että ne voidaan tarvittaessa tar-

kastaa ja huoltaa.

Säiliön täyttöputkeen on asennettava yksisuuntaventtiili, jos säiliön mahdolli-

nen ylin nestepinta on täyttöputken suuaukkoa ylempänä. Yksisuuntaventtiili

on asennettava myös, jos säiliöajoneuvosta tai säiliöaluksesta voidaan pum-

pata palavaa nestettä suoraan säiliöön. Putkiston liittyessä laajamittaiseen

tai keskisuureen laitokseen tai varastoon, putkiston rakenteen, varustelun ja

sijoituksen osalta on noudatettava tämän päätöksen lisäksi standardia SFS

3356.

Putkistoja valmistettaessa hitsaukset tulee tehdä teknisesti asianmukaisella

tavalla ja lopputuloksen tulee vastata yleisesti hyväksyttyä teknistä tasoa.

Radiograafisilla menetelmillä on tarkastettava vähintään 10 % niiden putkis-

tojen päittäisliitoksista, jotka ovat nimelliskooltaan vähintään DN 100. [10;

21]

Paine- ja tiiveyskoe

Putkiston tiiveyden testaamiseen käytetään painekoetta. painekoe tehdään

ennen putkiston käyttöönottoa. Painekokeessa käytettävän koepaineen tulee

olla vähintään 1,3 kertaa suurimman sallitun käyttöpaineen suuruinen mutta

kuitenkin vähintään 6 bar. Painekokeen suorittamiseen käytetään vettä tai

poikkeustapauksissa jollain muulla tarkoitukseen sopivalla vaarattomalla

nesteellä, jonka pintajännitys on vähäistä.

Putkiston katsotaan olevan riittävän tiivis, jos koepaine ei laske testattavassa

putkistossa seuraavan 15 minuutin aikana lämpötilan tasaantumisesta. Put-
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kistolta vaadittaessa erityistä tiiveyttä sisältönsä tai muun syyn vuoksi paine-

koe suoritetaan ilmalla tai inertillä kaasulla, tällöin koepaine saa olla enin-

tään 0,1 kertaa suurin sallittu käyttöpaine mutta kuitenkin vähintään 1 bar.

Painekokeesta tulee esittää todistus käyttöönottotarkastuksessa. [21]

Letkut

Letkujen tulee kestää jatkuvaa palavan nesteen kemiallista vaikutusta. Let-

kut voidaan valmistaa kumista tai muovista ja niissä voi myös olla tekstiili tai

metalli vahvike. Letku on mitoitettava vähintään 1,3 kertaa suurimman salli-

tun käyttöpaineen mukaan, kuitenkin vähintään 6 bar. Letku ei saa joutua

kosketukseen kuumien pintojen kanssa, ja se on suojattava mekaanisilta

vaurioilta. [21]

Venttiilit

Venttiilien ja niiden tiivisteiden tulee kestää käytettävän palavan nesteen

syövyttäviä vaikutuksia, minkä lisäksi maanpäällisen venttiilin tulee kestää

palorasitusta. Paineluokan tulee olla vähintään yhtä suuri kuin putkiston suu-

rin käyttöpaine, kuitenkin vähintään 6 bar. Ympyräpohjaiseen suoraseinäi-

seen säiliöön, jonka tilavuus on yli 500 m³, kiinnitetyn venttiilin tulee olla te-

rästä tai valuterästä ja paineluokaltaan vähintään 16 bar. [21]

Putkiston varolaitteet

Siirtopumpun ja sulkuventtiilin väliseen paineputkeen on asennettava varo-

venttiili, jotta palava neste pääsee purkautumaan esteettömästi säiliöön tai

pumpun imuputkeen, ellei pumpussa ole sisäistä ohivirtausventtiiliä. Putkis-

ton ollessa varustettu lämmittimellä on putkisto ja lämmitin varustettava va-

roventtiilillä, jonka kautta lämmitetty palava neste pääsee virtaamaan esteet-

tömästi säiliöön. [21]

Palavan nesteen lämmittäminen säiliössä

Lämmittämiseen voidaan käyttää vain vettä, höyryä, räjähdys- ja palovaara-

tonta lämmönsiirtonestettä tai lämpövastusta. Lämmittimen ollessa osittain

säiliön imuputken suuaukon yläpuolella, tulee lämmittimien pintalämpötilan

olla pienempi kuin säiliössä varastoivan palavan nesteen syttymislämpötila.
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Säiliön ilmaputken suuaukko on varustettava yli- ja alipaineventtiilillä tai lie-

kinestimellä, jos lämmitettävän nesteen pintalämpötila nousee yli nesteen

leimahduspisteen. Säiliön sisäpuolelle ei saa asentaa varusteita, jotka voivat

aiheuttaa kipinöintiä. Säiliön sisäpuolella käytettävien laitteiden tulee olla ra-

kenteeltaan 0-luokan tiloissa käytettäviksi hyväksyttyjä. [21]

2.4.6 Säiliön sähkölaitteet ja sammutuskalusto

Palavien nesteiden valmistukseen, teknilliseen käyttöön, käsittelyyn ja varas-

tointiin käytettävien tilojen sähköasennusten ja tiloissa käytettävien sähkö-

laitteiden osalta noudatetaan sähköturvallisuusmääräyksiä.

Tilanluokitussuunnitelma

Tilaluokituksen osalta käytetään standardeissa ja SFS-kirjassa 59 annettuja

ohjeita. Palavan nesteen valmistuksen, käytön tai varastoinnin vaatiessa

Turvatekniikan keskuksen lupaa tai sille tehtävää ilmoitusta, on omistajan tai

haltija huolehdittava, että laitokselle laaditaan tilanluokitussuunnitelma. Ti-

lanluokitussuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisille heidän sitä pyy-

täessä. Tilanluokitussuunnitelmassa on esitettävä seuraavat asiat:

 räjähdysvaarallisen alueen jako eri tilaluokkiin sekä luokkien ulottuvuudet

vaaka- ja pystysuunnassa

 luokiteltua tilaa koskeva räjähdysryhmä

 luokiteltua tilaa koskeva syttymisryhmä.

Olosuhteiden muuttuessa tulee tilaluokitus tarkistaa. Jos syntyy erimielisyyt-

tä siitä, mihin tilaluokkaan jokin tila kuuluu, asian ratkaisee Turvatekniikan

keskus. [30]

Maadoitukset

Palavan nesteen virtauksesta syntyvä staattinen sähkö voi aiheuttaa vaaraa.

Erittäin helposti syttyvää tai helposti syttyvää palavaa nestettä sisältävä säi-

liöt ja putkistot sekä valmistuksessa, käytössä ja käsittelyssä käytettävät ko-

neet ja laitteet on maadoitettava ja yhdistettävä potentiaalintasaukseen.

Suurin sallittu potentiaalitasauksen resistanssi on 10³ kilo-ohmia. Palavan

nesteen säiliöt joilla salamavaara on ilmeinen niiden rakenteen tai sijainnin

vuoksi, tulee maadoittaa salamaniskun varalta, ja maadoitusvastus saa olla

enintään 20 ohmia. [21]
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Alkusammutuskalusto

Valmistuslaitoksessa tulee olla vähintään yksi AB III-E-luokan pakkasenkes-

tävä käsisammutin helposti ja turvallisesti saatavilla lähellä kohdetta, josta

palavaa nestettä saattaa vuotaa. Kunnan palopäällikkö tai palopäällikön val-

tuuttama henkilö voi määrätä suurempia irrallisia sammuttimia kohteen ol-

lessa erityisen vaarallinen. Lisäksi edellä mainituissa kohteissa tulee olla pi-

kapaloposteja letkuineen. [22]

Säiliön sammutus- ja jäähdytyslaitteistot

Standardissa SFS 3357 on määritelty taso, jonka mukaan erittäin helposti

syttyvää tai helposti syttyvää palavaa nestettä sisältävä yli 500 m³:n ja III

luokan yli 1000 m³:n säiliö on varustettava vähintään standardin edellyttä-

mällä sammutus- ja jäähdytysjärjestelmällä. Sammutus- ja jäähdytysjärjes-

telmä on testattava ennen säiliön käyttöönottoa.

Palavan nesteen valmistuslaitos tai teknillinen käyttölaitos on tarvittaessa

varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla. Laitteiston toiminta on

testattava ennen käyttöönottoa. [22]

Sammutus- ja pelastus suunnitelma

Omistajan tai haltijan on laadittava selvitys palontorjunnan järjestelyistä kun

kyseessä on valmistuslaitos tai varastointipaikka. Laitoksen vaatiessa lupaa

Turvatekniikan keskukselta jos sille on tehtävä ilmoitus, on laitokselle tai va-

rastolle on laadittava alkusammutusvalmiuden ja sammutustyön edellytykset

sekä poistumis- ja pelastumismahdollisuudet selvittävä sammutus- ja pelas-

tussuunnitelma tulipalon varalta. Suunnitelma on toimitettava kunnan palo-

päällikölle. [22]

Tulenkäsittely

Palavien nesteiden valmistuslaitoksessa tai varastopaikoissa on tupakan-

poltto ja avotulenteko ehdottomasti kiellettyä. Tupakanpoltto voidaan sallia

sille erikseen varatuissa tiloissa, joissa tupakointi ei aiheuta palon vaaraa.

Edellä mainituissa tiloissa ja alueilla tulee olla sopivissa paikoissa ja selvästi

merkittynä tupakanpolttoa ja tulenkäsittelyä koskevat kieltotaulut.
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Hitsaus ja muut kipinöivät työt ovat kiellettyjä edellä mainituilla alueilla muul-

la kuin käytönvalvojan tai varastonhoitajan taikka heistä jommankumman kir-

jallisesti valtuuttaman henkilön luvalla.

Erinäisiä määräyksiä

Säiliö, joka voi aiheuttaa vaaraa vaurioitumisen tai korroosion takia, on välit-

tömästi poistettava käytöstä tai korjattava. Käytöstä poistettu säiliö on tyh-

jennettävä ja täyttöputki on tulpattava tai säiliön käyttö on muulla tavoin es-

tettävä. Käytöstä poistettua säiliötä koskevat samat säännökset, määräykset

ja standardit etäisyyksien ja rajojen suhteen kuin käytössä olevaa säiliötä.

2.5 Painelaitelaki ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset

2.5.1 Painelaitelaki

Painelaitelaki on säädetty (27.8.1999/869) eduskunnan päätöksen mukai-

sesti eli kyseessä on kansallinen laki. Painelaitelakia sovelletaan siten kuin

erikseen säädetään, ydinlaitosten painelaitteisiin, puolustushallinnon toimi-

alan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin, ilma-aluksiin ja niihin kuuluviin

painelaitteistoihin sekä vaarallisten aineiden sijoitukseen ja käyttöön.

Laki tarkoittaa painelaitteella säiliötä, putkistoa ja muuta teknistä kokonai-

suutta, johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojaamiseksi tar-

koitettuja laitteita ja laitekokonaisuuksia. Tässä työssä painelaitelakia käsitel-

lään sen vuoksi, koska varastosäiliöiden lämmityshöyrykierukat luetaan pai-

nelaitteiksi. [32]

Painelaitteen turvallisuuden varmistaminen

Painelaitteen rakentaminen, sijoitus, kunnossapito, käyttö ja tarkastukset on

hoidettava sillä tavalla, etteivät edellä mainitut toimenpiteet vaaranna kenen-

kään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Painelaitteen vaatimusten mu-

kaisuus varmennetaan tarkastuslaitoksen tekemillä tarkastuksilla tai muilla

menettelyillä, siten kun asetuksella (10.9.1999/890) ja KTM:n päätöksellä

(30.9.1999/938) tarkemmin säädetään. [13; 14]

KTM nimeää ja Turvatekniikan keskus hyväksyy tarkastuslaitoksen suoritta-

maan lain ja säädösten mukaisia tarkastus ja valvonta tehtäviä. Painelait-
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teen markkinoille saattajan on kyettävä osoittaa, että painelaite sekä sen

suunnittelu ja valmistus täyttävät laissa säädetyt vaatimukset.

Tietyille painelaitteiden sijoituksille on tehtävä tarkastus KTM:n päätöksen

mukaan. Painelaite, joka saattaa aiheuttaa merkittävää vaaraa, on rekisteröi-

tävä KTM:n päätöksen mukaisesti. Rekisteröitävälle painelaitteelle on tehtä-

vä määräaikaistarkastus. Painelaitteen rakenteen muuttuessa on sille tehtä-

vä muutostarkastus turvallisuuden varmistamiseksi. KTM:n päätöksen pe-

rusteella voidaan lisäksi säätää tietojen toimittamisesta rekisteriin sekä mää-

räaikaistarkastuksia korvaavista toimenpiteistä. Turvatekniikan keskus val-

voo painelaitelain noudattamista.

Painelaitelaissa on lisäksi kerrottu tarkemmin laitteiden valvonnasta, pakko-

keinoista ja seuraamuksista, erinäisistä säännöksistä sekä lain voimaantu-

losta. [32]

2.5.2 Painelaitedirektiivi ja direktiivin soveltamisohjeet

EY:n painelaitedirektiivi on tullut voimaan 29.11.1999. Direktiivi sisältää Eu-

roopan talousalueen yhdenmukaistetut määräykset ja menettelyt markkinoil-

le saatettavien ja käyttöönotettavien painelaitteiden suunnittelulle, valmistuk-

selle ja vaatimuksenmukaisuuden arvioinnille.

Direktiivi yhdenmukaistaa painelaiteille asetettuja kansallisia määräyksiä ko-

ko talousalueen yhteiseksi käytännöksi. Direktiivin avulla myös kaupankäyn-

nin tekniset esteet ovat helpottuneet eli laite joka on hyväksytty valmistus-

maassa, on nyt myös hyväksytty direktiivin mukaan muissakin Euroopan

maissa. Kansallinen lainsäädäntö saattaa toki asettaa laitteelle lisävaati-

muksia.

Painelaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi on kuitenkin ensisijaisen tär-

keää olennaisten turvallisuus vaatimusten noudattaminen. Vaatimukset on

jaettu yleis- ja eritysvaatimuksiin. Erityisvaatimusten tehtävänä on ottaa eri-

tyisesti huomioon luokan 3 ja 4 painelaitteet, joille on tehtävä lopputarkastus

ja koeponnistus.

Painelaitteet jaetaan neljään luokkaan sisällön, paineen ja tilavuuden mu-

kaan. Painelaitteen vaatimuksen mukaisuuden arvioimiseksi on käytössä eri

moduuleita, jotka määräytyvät painelaitteen luokan mukaan:
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 Luokka 1: A moduuli

 Luokka 2: A1, D1 ja E1 moduulit

 Luokka 3: B+D, B1+F, B+E, B+C1 ja H moduulit

 Luokka 4: B+D, B+F, G ja H1 moduulit.

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti kunkin moduulin sisällöstä, tarkempi kuvaus

löytyy painelaitedirektiivin kolmannesta liitteestä. A (valmistuksen sisäinen

tarkastus), A1 (valmistuksen sisäinen tarkastus ja lopputarkastuksen valvon-

ta), B (EY-tyyppitarkastus), B1 (EY-suunnitelmatarkastus), C1 (tyypin mukai-

suus), D (tuotannon laadunvarmistus), D1 (tuotannon laadunvarmistus), E

(tuotteiden laadunvarmistus), E1 (tuotteiden laadunvarmistus), F (tuotekoh-

tainen tarkastus), G (yksikkökohtainen EY- tarkastus), H (täydellinen laa-

dunvarmistus) ja H1 (täydellinen laadun varmistus, johon sisältyy suunnitel-

matarkastus ja lopputarkastuksen erityisvalvonta).

Painelaitedirektiivissä on tarkemmin kerrottu lain soveltamisalasta ja määri-

telmistä, markkinoiden valvonnasta, teknisistä vaatimuksista, vapaasta liik-

kuvuudesta, vaatimuksenmukaisuusolettamuksesta sekä painelaitekomite-

asta. [11]

Painelaitedirektiivin soveltamisohjeet

Painelaitedirektiivistä on laadittu soveltamisohjeita, jotka hyväksyy EU:n ko-

mission työryhmä (Working- Group ”Preassure” WPG). Ohjeita valmistelee

komission pieni työryhmä (Working Party Guidelines WPG). Turvatekniikan

keskus on koonnut näistä soveltamisohjeista suomenkielisen oppaan.

Painelaitedirektiivin soveltamisohjeiden tarkoituksena on auttaa painelaittei-

den suunnittelijoita, valmistajia, maahantuojia, tarkastajia ja viranomaisia

toimimaan direktiivin mukaisesti. Soveltamisohjeet ovat eri jäsenmaiden, tar-

kastuslaitosten, komission tai painelaitealan järjestöiltä tulleiden ehdotusten

pohjalta laadittuja tulkintoja, joiden tarkoituksena on selvittää direktiivin epä-

selviä kohtia. Soveltamisohjeet eivät ole korjauksia painelaitedirektiiviin ei-

vätkä lainsäädäntöä, vaan ne ovat vain ohjeistusta, joten niillä ei ole juridista

sitovuutta. [12]
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2.5.3 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset

Asetus painelaissa tarkoitetuista tarkastuslaitoksista 10.9.1999/890

Tässä KTM:n päätöksessä säädetään tarkemmin tarkastuslaitosten tehtävis-

tä. Päätöksen mukaan tarkastuslaitokset jaetaan kolmeen luokkaan, ilmoitet-

tu laitos, käyttäjien tarkastuslaitos ja pätevöintilaitos. Luokkien tarkemmat

määrittelyt löytyvät päätöksestä. Lisäksi on vielä muita tehtäviä suorittavia

tarkastuslaitoksia, näitä tarkastuslaitoksia kutsutaan hyväksytyksi tarkastus-

laitokseksi ja omaksi tarkastuslaitokseksi.

Tarkastuslaitosten vähimmäisvaatimukset löytyvät päätöksen ensimmäises-

tä liitteestä. Liitteessä on tarkemmin määritelty tarkastuslaitosten suhdetta

painelaitteiden suunnittelijoihin, valmistajiin, käyttäjiin ja asentajiin. Lisäksi

liitteessä on kerrottu tarkastajien työskentelyvaatimuksista ja tarkastuslaitok-

sen henkilökunnan pätevyysvaatimuksista. [13]

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitteista 30.9.1999/938

Päätöstä sovelletaan sellaisten painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen

ja vaatimuksenmukaisuuden arviointiin, joiden suurin sallittu käyttöpaine on

yli 0,5 bar. Päätöksessä luetellaan myös ne tapaukset, jotka eivät kuulu pää-

töksen soveltamisalaan.

Päätöksessä kerrotaan painelaitteiden luokituksesta, painelaitteet luokitel-

laan kasvavan vaaran mukaisesti. Neljännessä luvussa käsitellään vaati-

muksenmukaisuuden arviointia. Päätöksen kolmannessa liitteessä sääde-

tään vaatimuksen mukaisuuden arviointi menettelyistä, näitä eri tapoja kut-

sutaan moduuleiksi.

Päätöksessä käydään läpi materiaalien eurooppalaista hyväksyntää. Hyväk-

synnän myöntää jokin ilmoitetuista laitoksista, joka on nimetty kyseiseen teh-

tävään. Hyväksyntää hakevat yleensä materiaali- tai laitevalmistajat. Materi-

aalilla on oltava hyväksyntä ennen kuin sitä voidaan käyttää painelaitteiden

valmistukseen.

Pääsääntöisesti kaikki rekisteröitävät painelaitteet on varustettava CE- mer-

kinnällä. Poikkeuksia ovat esimerkiksi varastosäiliöiden lämmityshöyrykieru-

kat, jotka ovat painelaitteita mutta niitä ei rekisteröidä sekä laitekokonai-

suuksien yksittäiset laitteet, koska laitekokonaisuudelle tulee yksi yhteinen
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CE-merkintä. Jos laitekokonaisuuteen liitetään myöhemmin vanhoja tai jo

muuten CE-merkinnän omaavia laitteita, niiden merkinnät säilyvät ennallaan.

Painelaitteisiin tai laitekokonaisuuksiin joiden vaatimuksenmukaisuuden ar-

vioinnin on tehnyt käyttäjien tarkastuslaitos, ei saa liittää CE-merkintää. [14]

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yksinkertaisista painesäiliöistä

22.9.1999/917

Päätöksessä määritellään, mihin painelaitteisiin kyseistä päätöstä sovelle-

taan sekä käsitellään joitakin päätöksen määritelmiä. Päätöksen mukaan

painekoe voidaan tehdä sekä vesi- että kaasupainekokeena. Kaasupaineko-

keessa on noudatettava samoja määräyksiä kuin yleisestikin tehtäessä kaa-

supainekokeita.

Päätöksen mukaan viranomaisen tehtävänä on huolehtia, että standardeja

vastaavien kansallisten standardien viitenumerot julkaistaan. Painesäiliön

mukana on aina toimitettava valmistajan laatimat ohjeet. Ohjeiden vähim-

mäisvaatimukset on kuvattu päätöksessä.

Päätöksessä käsitellään varmentamismenettelyitä sekä tarkastuksia jotka

painesäiliölle on tehtävä ennen valmistuksen aloittamista vaatimustenmukai-

suuden osoittamiseksi. Lisäksi päätöksessä määritellään tarkastukset, jotka

on tehtävä painesäiliölle ennen sen markkinoille saattamista.

Päätöksessä on käsitelty tarkemmin painelaitteelle tehtäviä tarkastuksia.

Näitä tarkastuksia ovat, Rakenne- ja valmistussuunnitelman tarkastus, EY-

tyyppitarkastus, EY-tarkastus ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Pää-

töksessä käsitellään tarkemmin myös CE-merkintää ja painesäiliön tunniste-

kilpeä. [15]

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaitetuvallisuudesta

18.10.1999/953

 Ensimmäisessä luvussa käsitellään päätöksen yleisiä säännöksiä sekä

määritellään mitä päätöksessä tarkoitetaan erilaisilla laitteilla ja laitoksilla.

Päätöksen toinen luku käsittelee painelaitteen rekisteröintiä. Päätöksen kol-

mannessa kohdassa määritellään laitteet joita ei tarvitse rekisteröidä, näihin

kuuluu muun muassa lämmityshöyrykierukka.
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Päätöksen mukaan omistajan tai haltijan on ilmoitettava painelaite rekisteröi-

täväksi ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa. Päätöksessä käsitellään

ilmoituksen sisältöä ja tarkastuslaitoksen tehtäviä tarkemmin. Painelaitteen

hyväksymiseen ja tarkastukseen liittyvät asiakirjat on koottava painelaitekir-

jaksi, kokoamisesta huolehtii omistaja tai haltija.

Päätöksessä käsitellään painelaitteen sijoituksen tuvallisuutta, sijoitussuun-

nitelman tarkastusta ja upotustarkastusta. Seitsemännessä kohdassa määri-

tellään ne laitteet, joille omistajan tai haltijan on laadittava sijoitussuunnitel-

ma. Tarkastuslaitos tarkastaa sijoitussuunnitelman ja vasta tämän jälkeen

kyseinen painelaite voidaan asentaa paikoilleen.

Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava, että painelaitteelle teh-

dään direktiivien ja päätösten mukaiset tarkastukset. Tällaisia tarkastuksia

ovat muun muassa putkiston määräaikaistarkastus, ensimmäinen määräai-

kaistarkastus, seuraavat määräaikaistarkastukset, käyttötarkastus, sisäpuo-

linen tarkastus, määräaikainen painekoe, muutostarkastus ja muut muutos-

tarkastukset. Tarkastukset voidaan myös osittain tai kokonaan korvata pai-

nelaitteen seurannalla tai kunnonvalvontajärjestelmällä.

Omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että painelaitteita käytetään vä-

hintään päätöksen vaatimalla tavalla koskien käytön valvojaa, painelaitteen

käyttäjää sekä määräaikaistarkastuksia. Kuudennessa luvussa on käsitelty

täyttöpaikan ja tyhjennyksen päätöksen mukaisia vaatimuksia.

Päätöksessä käsitellään painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöitä.

Kun painekestoon vaikuttavaa rakennetta hitsataan, lämpökäsitellään tai

muulla tavalla muutetaan sen ominaisuuksia, on painelaite tarkastettava jon-

kin moduulin mukaisesti. [16]

2.6 Säiliön rakennuksessa ja suunnittelussa noudatettavat standardit

2.6.1 Yleisesti Suomen standardisointiliitosta ja sen tehtävistä

SFS eli Suomen standardisoimisliitto on maamme standardisoinnin keskus-

järjestö. SFS:n jäseniä ovat monet elinkeinoelämän järjestöt ja Suomen val-

tio. Vuoden 2006 alussa voimassa olevia standardeja oli lähes 20 000. SFS

on riippumaton, eikä se tavoittele taloudellista voittoa. SFS on kansainväli-

sen standardisoimisjärjestön ISO:n (International Organization for Standar-
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dization) ja eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CEN:n (European

Committee for Standardization) jäsen.

Suomen standardisoimisliiton tehtäviä ovat

 huolehtia siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa

maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten

edellyttämät kansalliset standardit

 ohjata ja koordinoida kansallista standardisoimistyötä, sekä vahvistaa

kansalliset SFS-standardit

 edustaa Suomea alansa kansainvälisissä ja eurooppalaisissa järjestöissä

tavoitteena Suomen etujen edistäminen

 toimia yhdyselimenä alansa ulkomaisiin standardisoimisjärjestöihin

 toimittaa standardien tarvitsijoille kansallisia ja kansainvälisiä standardeja

ja niihin liittyviä viranomaismääräyksiä ja muita julkaisuja

 tiedottaa standardisoinnista ja ylläpitää standardisointia koskevia ja stan-

dardisointiin liittyviä tietojärjestelmiä

 hoitaa WTO- tiedotuskeskusta

 huolehtia tuotteiden ja palveluiden pohjoismaisesta ja eurooppalaisesta

ympäristömerkintäjärjestelmästä. [33]

2.6.2 Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat nesteen käsittely paikat

Standardia SFS 3350 sovelletaan tilavuudeltaan 200 m³:n tai sitä suurempiin

palavan nesteen varastoihin ja palavan nesteen käsittely paikkoihin. Stan-

dardin lähtökohtana on palavan nesteen varastointi maanpäällisissä säiliöis-

sä. Standardia laadittaessa lähtökohtana on pidetty palavien nesteiden syt-

tymisherkkyyteen ja palavuuteen liittyviä ominaisuuksia sekä mahdollisten

palojen leviämistä ja palotilanteiden hallintaan liittyviä vaatimuksia.

Suoja- ja vaaraetäisyydet

Suojaetäisyyksien sisäpuolella saa olla ainoastaan sellaisia rakennuksia, ra-

kenteita tai laitteistoja, joiden on välttämätöntä sijaita lähellä varastoa sen

laitteiston toiminnan kannalta.

Standardissa on hyvin selkeät kuvaajat ja kaavat, joiden mukaan säiliöiden

vaaraetäisyydet määräytyvät, lisäksi muutamia poikkeus tapauksia on ku-

vailtu tarkemmin.
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Varaston sisäinen järjestely

Varastoa suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki varastoon tulevat lait-

teet. Lisäksi on otettava huomioon mahdolliset tulevat laajennukset ja käyttö-

tarkoituksen muutokset. Alueen jakaminen useaksi osaksi mahdollistaa kun-

kin osa-alueen tarkoituksen mukaisen käytön, sijoituksen, huoltamisen, kun-

nossapidon sekä helpottaa mahdollisia laajennustöitä. Osa-alueiden ympäril-

le on myös helpompi sijoittaa huolto- ja paloteitä.

Vallitilat

Standardi määrittelee vallitilat ja niiden vaatimukset yksityiskohtaisesti.

Maanpäälliset palavan nesteen säiliöt on sijoitettava vallitilaan silloin kun säi-

liön tai säiliöryhmän yhteistilavuus on 15 m³ tai enemmän. Varaston sijaites-

sa pohjavesialueella tilavuusraja on 5 m³. Vallitilan tilavuuden on oltava vä-

hintään 1,1 kertaa suurimman vallitilassa olevan säiliön tilavuus.

Vallitilan vapaa pinta-ala ei saa olla suurempi kuin 10 000 m². Vapaaksi pin-

ta-alaksi katsotaan vallitilan ylimmän mahdollisen nestepinnan säiliötön pin-

ta-ala. Säiliöiden etäisyys vallin harjan sisäreunasta on oltava säiliön säteen

suuruinen, etäisyyden on oltava kuitenkin vähintään 1 metri, mutta sen ei

tarvitse kuitenkaan ylittää viittä metriä. Etäisyydet on määritelty tarkemmin

standardissa.

Vallitila on rakennettava tiiviiksi. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti vallitilan

pohjan ja vallien sekä säiliön perustan välisiin ja läpivientien saumoihin.

Standardissa määritellään tarkemmin vallitilan pohjan ja seinämien tiiveys

vaatimukset, vallirakenteen mitoitus, vallitilan seinämien ja pohjan palon kes-

to vaatimukset sekä vallitilan pohjan kallistukset.

Pumppaamot sekä täyttö- ja tyhjennyspaikat

On suositeltavaa, että vallitilan kaikkien säiliöiden pumput sijoitetaan sa-

maan pumppaamoon. Pumppuihin liittyvät laitteet, kuten suodattimet, venttii-

lit ja mittalaitteistot, kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi pumppaamon yhtey-

teen. Standardissa kerrotaan tarkemmin pumppaamon sijoituksesta, raken-

nemateriaaleista ja niiden vaatimuksista, pumppaamorakennuksen ilman-

vaihdosta sekä viemäröinnistä ja sammutuskalustosta.
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Standardissa määritellään täyttö- ja tyhjennyspaikkojen allastamista, katta-

mista ja katoksen liittämistä rakennukseen, valaistusta, paikalle varattavia

imeytysaineita, kuljetussäiliöiden ja junanvaunujen potentiaalin tasausta se-

kä täyttöventtiilien toimintaa. [17]

2.6.3 Säiliön perustus

Standardia SFS 2679 sovelletaan rakennettaessa ja suunniteltaessa stan-

dardin SFS-EN-14015 mukaisia maan päällisiä teräksisiä säiliöitä [18; 20].

Määritelmiä

Tässä standardissa perustuksella tarkoitetaan alusrakennetta, jonka päälle

palavien nesteiden säiliö rakennetaan. Perustus muodostuu tapauksesta

riippuen kantavasta kerroksesta, rakennettavista maakerroksista, betonilaa-

tasta ja paalutuksesta sekä pintakerroksesta. Lisäksi perustukseen tarvitta-

essa kuuluu geomembraani ja routaeristys. Muovista valmistettua tiivistekal-

voa, jonka tarkoituksena on vuototapauksissa säiliön sisällön pääsy maape-

rään, kutsutaan geomembraaniksi.

Kiilauskerroksella tarkoitetaan hienosta louheesta tai karkeasta sepelistä ra-

kennettua kerrosta, joka estää hienompirakeisten kerrosten sekoittumisen

louhekerrokseen. Vallitilaan johtavaa putkea, joka sijoitetaan perustuksen

pintakerrokseen, kutsutaan tarkastusputkeksi. Putken tarkoituksena on il-

maista mahdollinen säiliön vuoto.

Perustuksen vaatimukset

Perustuksen tulee täyttää standardissa SFS 2679 esitetyt vaatimukset. Pe-

rustus on mitoitettava sillä tavalla, että standardissa SFS 3354 kuvatun vesi-

täytön jälkeen säiliön pohjan kaltevuus on 1:100, joko ulos- tai sisäänpäin.

Säiliön perustuksessa ei saa esiintyä painaumia, koska nämä voisivat aihe-

uttaa jännityksiä säiliön pohjalevyyn tai alimpaan vaippalevyyn. [18; 19]

Mittausten avulla on todettava, etteivät säiliön pohjan epätasaisuudet ylitä

suurimpia pohjalle sallittuja mitta-arvoja, jotka on esitetty standardissa SFS

3354. Perustuksen on kestettävä vähintään 1,5 kertaa suurin käytössä tai

vesitäytössä esiintyvä kuormitus, sen mukaan kun näistä on suurempi. Pe-

rustus on kuitenkin mitoitettava kestämään vähintään 100 kPa:n suuruinen

kuormitus. [19]
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Perustuksen suunnittelu ja rakenne

Maaperätutkimus on tehtävä ennen säiliön suunnittelutyön aloittamista. Tut-

kimuksesta on ilmettävä maaperän eri maakerrokset ja niiden lujuus- ja

muodonmuutosominaisuudet sekä luokitusominaisuudet. Perustuksen tyyppi

valitaan edellä mainitun maaperätutkimuksen perusteella, koska perustus

kuuluu vaativaan tai hyvin vaativaan pohjanrakennuskohteen luokkaan.

Rakennusaikana on tehtävä levykuormituskokeita, joilla todetaan kantavan

kerroksen ja pintakerroksen rakenteellinen tiiveys. Kokeita on tehtävä 2 kap-

paletta jokaista 0,5 m kerrosta ja 200 m² pinta-alaa kohti. Tiiveyden tulee olla

samaa tasoa kuin korkealuokkaisille teille asetetuissa vaatimuksissa.

Kantavan kerroksen muotoilu on oltava koko ajan laskeva, joko ulos- tai si-

säänpäin, riippuen säiliön pohjarakenteesta. Materiaalina kantavassa ker-

roksessa käytetään routimatonta soraa tai murskesoraa, jonka rakeisuus on

oltava alla olevan taulukon mukainen.

Säiliön kantavan perustan päälle tulee teräsbetonilaatta tai tiivis geomem-

braani kerros. Hiekkakerroksen tulee olla betonilaatan päällä tai käytettäes-

sä geomembraania hiekkakerroksen on oltava sekä ala- että yläpuolella.

Pintakerros tulee kyllästää rikittömällä öljyllä. Pintakerroksen on mukailtava

säiliön pohjaa. Geomembraani voidaan suojata hiekan sijasta geotekstiilillä.

Tarkastusputkia on sijoitettava pintakerrokseen vähintään neljä kappaletta

tai vastaavasti yksi tarkastusputki kantavaan kerrokseen.

Säiliön ympäristön maaperän ollessa vettä läpäisemätöntä ainesta on säiliön

ympärille rakennettava salaojitus. Myös kallion muoto saattaa edellyttää sa-

laojitusta. [18]

2.6.4 Asennus ja tarkastusohjeet

Standardissa SFS 3354 esiteltyjä asennus ja tarkastusohjeita noudatetaan

standardin SFS-EN-14015 mukaisten säiliöiden rakentamisessa. Kyseistä

standardia ei käytetä säiliön ulkopuolisen putkiston asennukseen eikä tar-

kastukseen. [19; 20]
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Tarkastukset

Säiliön tarkastuksista vastaa teknillisen tarkastuslaitoksen määräämä tai hy-

väksymä tarkastaja. Tarkastukset suoritetaan säiliön valmistus vaiheiden

mukaan standardin määrittelemällä tavalla. Tarkastuksista on laadittava pöy-

täkirja, jonka tekee tarkastuksen suorittaja. Standardissa on tarkemmin eri-

telty vaadittavat tarkastukset sekä niiden ajankohdat. Edellä mainittuihin tar-

kastuksiin kuuluvat

 perustuksen tarkastus säiliön tilavuuden ollessa 1000 m³ tai yli

 asiakirjojen tarkastus

 rakennusaikainen silmämääräinen tarkastus säiliön tilavuuden ollessa

1000 m³ tai yli

 radiograafinen tarkastus

 säiliön tiiveystarkastus

 maadoituksentarkastus

 käyttöönottotarkastus. [19]

Rakennustyö

Varsinaisen säiliön rakennustyön saa aloittaa vasta kun perustuksen tarkas-

tus on tehty. Pohjalevyjä asennettaessa ei saa vaurioittaa säiliön perustaa.

Säiliön reunan korkeusasema tulee tarkistaa välittömästi ensimmäisen vaip-

pasarjan asentamisen jälkeen.

Nostolaitteet eivät saa aiheuttaa levyihin pinnanmuutoksia eivätkä pintavir-

heitä. Käytettäessä säiliön sisäpuolista nosturia on sen pyörien alle asennet-

tava ratalevyt painaumien estämiseksi. Säiliön yläreunan ja vaipan mahdolli-

set vahvikepalkit on asennettava välittömästi kyseisen vaippasarjan asen-

nuksen jälkeen.

Yhteiden ja varusteiden asennus suoritetaan standardin SFS-EN-14015 mu-

kaisesti. Lisäksi noudatetaan varusteiden valmistajien ohjeita. [20]

Hitsauksessa noudatetaan standardista löytyviä standardeja soveltavasti.

Hitsaajilla on oltava standardin SFS-EN-287-1 mukainen hitsauskoe suoritet-

tuna sekä hyväksyttynä ja säiliön valmistajan on varmistuttava siitä ennen

hitsaustyön aloitusta. [31]
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2.6.5 Nesteiden varastointiin käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen

Standardia SFS-EN-14015 käytetään paikallaan rakennettavan, maanpäälli-

sen, suoraseinäisen, ympyrä- ja tasapohjaisen palavan nesteen varastointiin

tarkoitetun säiliön mitoitukseen ja rakentamiseen. Standardi korvaa aiemmat

säiliöiden suunnittelu ja rakennus käytössä olleet standardit. [20]

2.6.6 Palavan nesteen putkisto

Standardia SFS 3356 sovelletaan palavan nesteen putkistoon sellaisissa va-

rastoissa, valmistuslaitoksissa tai teknillisissä käyttölaitoksissa, joille on ha-

ettava perustamislupa. Putkiston liittyessä sellaiseen säiliöön joka luetaan

painelaitteeksi, sovelletaan höyrykattilan ja painesäiliön liittyvän putkiston

säännöksiä. [21]

Putkiston suunnittelu ja mitoitus

Putkiston osien ja varusteiden materiaalien tulee kestää normaalikäytössä

niihin kohdistuvat mekaaniset, kemialliset ja lämpötilojen vaihteluiden aiheut-

tamat vaikutukset. Rakenneaineen valinnassa on otettava huomioon sisällön

kemialliset ominaisuudet, esimerkiksi se, kuinka syövyttävää sisältö on. Pa-

lovaaralle alttiissa paikassa putkiston ja sen varusteiden rakenneaineiden tu-

lee kestää mahdollista palorasitusta.

Putkiston suurin sallittu käyttöpaine ei saa ylittää paineluokan mukaan mää-

räytyvää painetta eikä putkiston osan, varusteen tai putkistoon liitetyn pai-

nesäiliön suunnittelupainetta. [21]

Putkiston varusteet

Putkiston varusteiksi luetaan sulku- ja tyhjennyslaitteet, varolaitteet, mittaus-

laitteet ja ilman- ja kaasunpoistolaitteet. Putkistossa on oltava sulku- ja tyh-

jennyslaitteet putkien ja putkistossa olevien laitteiden käyttöönottamista,

käyttöä, poissulkemista ja erottamista varten.

Putkistoon on asennettava varolaite, jos putkiston suurin sallittu käyttöpaine

voi ylittyä. Myös erotettavissa olevan putkiston osissa on oltava varolaite, jos

sisällön laajeneminen voi aiheuttaa paineen nousemista.

Putkistossa tulee aina olla paine- ja/tai lämpömittari, joka on sijoitettava tur-

vallisen käytön edellyttämiin kohtiin. Mittauslaitteiden teknillisistä vaatimuk-
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sista, sijoituksesta, tarkistuksesta ja kauko-ohjauksesta on kerrottu tarkem-

min kyseisessä standardissa. [21]

Putkiston valmistus ja sijoitus

Putkiston valmistamisessa sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön pää-

töksen (3.6.2005/391) valmistuslupaa ja valmistuksen valvojaa koskevia

säännöksiä [5]. Putkistojen hitsauksessa tulee käyttää paineastioiden SFS-

standardeja. Hitsaajilla tulee olla voimassa oleva todistus SFS_EN-287-1:n

mukaisesta pätevyyskokeesta [31]. Putkiston tarkastuksista ja niiden laajuu-

desta on kerrottu tarkemmin standardissa.

Putkisto on pyrittävä sijoittamaan sillä tavalla, että itse putkistoa ja siihen liit-

tyviä varusteita voidaan käyttää, huoltaa ja tarkastaa asianmukaisesti ja tur-

vallisesti. Putkiston sijoituksesta ja sen vaatimuksista on kerrottu tarkemmin

kyseisessä standardissa. [21]

2.6.7 Palavien nesteiden varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto

Standardia SFS 3357 sovelletaan sellaisten varastojen sammutus- ja palon-

torjuntaan joissa varastoitavan palavan nesteen tilaus on 500 m³ tai enem-

män. Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan irrallisia, kannettavia ja muita

helposti liikuteltavia laitteita. Siirrettävällä sammutuskalustolla tarkoitetaan

vaahdonkehittimiä tai vaahtonestettä.

Palavan nesteen varastoilla alkusammutuskalustoa on pidettävä sen verran

ja siten sijoitettuna, että tehokas alkusammutus on mahdollista. Lisäksi pala-

van nesteen varastolla tai varastoalueella on aina oltava siirrettävää sammu-

tuskalustoa, jonka palokunta voi ottaa käyttöönsä, ellei varasto ole miehitet-

ty. Palavan nesteen varastolla on oltava aina kiinteä sammutusvesiputkisto.

Varastoitavien palavien nesteiden määrän ollessa 5000 m³ tai yli on varasto

varustettava paineellisella tai välittömästi paineistettavalla sammutusvesijär-

jestelmällä. Erittäin helposti syttyvät palavat nesteet edellyttävät edellä mai-

nittua järjestelmää jo pienemmillä varastointi määrillä. Palavien nesteiden

säiliöiden, laitteiden ja rakennusten sijoituksessa sekä materiaalien valin-

noissa on otettava huomioon näkökohdat palontorjunnan ja sen vaatimien

pelastus- ja sammutusedellytysten kannalta. [22]
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Alkusammutuskalusto ja suojavaahdotus

 Alkusammutuskalusto tulee sijoittaa helposti saataville ja lähelle palovaaral-

lisia kohteita siten, ettei kohteen mahdollinen palo ei estä sammuttimelle

pääsyä.

Standardissa on tarkemmin kerrottu, millainen määrä ja minkä kokoista kan-

nettavaa sekä liikuteltavaa alkusammutuskalustoa kuhunkin kohteeseen on

sijoitettava.

Vallitilojen ja säiliöidensammutuslaitteistot

1000 m3 ja sitä suuremmat kiinteäkattoiset säiliöt varustetaan standardin

mukaisesti kiinteällä sammutusjärjestelmällä, mikäli säiliössä ei ole kelluvaa

kantta. Tilavuudeltaan 5000 m3 ja sitä suurempien kelluvakattoisten säiliöi-

den sammutusjärjestelmä tehdään standardin mukaisesti. Standardissa on

tarkemmin kerrottu säiliöiden ja niiden vallitilojen sammutuslaitteistosta ja

niiden mitoituksesta. [22]

3 BIODIESEL-VARASTOSÄILIÖ K-30

Tässä opinnäytetyössä käytetään esimerkkinä Porvoon tuotantolaitosten

Biodiesel-säiliötä K-30. Säiliö on tilavuudeltaan 10 000 m³. Säiliössä varas-

toitava aine on Biodiesel-tuotetta, joka asetuksen 59/1999 mukaisesti luoki-

tellaan palavaksi nesteeksi [8]. Säiliö on varustettu lämmityshöyrykierukoilla.

Säiliön valmistaja kokoaa säiliökirjan, josta löytyvät muun muassa

 säiliön rakennustarkastus pöytäkirjat

 valmistusluvat

 valmistuksen valvojan laatuvakuutus

 rakennepiirustukset

 työmäärittely

 hitsaajien pätevyystodistukset

 vesitäyttöpöytäkirja

 NDT- ja muut tarkastuspöytäkirjat

 ainestodistukset

 varusteet ja huolto- ja käyttöohjeet.



45

4 LUVAT JA SUUNNITELMIEN TARKASTUKSET

Tässä luvussa esitellään palavien nesteiden säiliön rakentamisessa tarvitta-

via Maanrakennuslain ja kemikaalilain mukaisia lupia ja suunnitelmien tar-

kastusta sekä lämmityshöyrykierukan painelaitedirektiivin mukaista EY-

todennusta.

4.1 Maanrakennuslain mukaiset luvat

4.1.1 Rakennuslupa

Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta, kilpilahden alueel-

le rakennettaessa, lain tarkoittama valvontaviranomainen on Porvoon kau-

pungin kaavoitus- ja rakennuslautakunta. Rakennusluvan käsittelylle on hy-

vä varata aikaa noin kaksi kuukautta, esimerkiksi K-30-säiliön lupahakemus

on saapunut Porvoon kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle 13.9.2005 ja lau-

takunta on antanut päätöksensä 17.10.2005 (LIITE 8).

Rakennushankeilmoitus

Rakennuslupaa haettaessa mukaan liitetään rakennushankeilmoitus, jonka

kaavoitus- ja rakennuslautakunta toimittaa maistraatille (LIITE 4).

4.1.2 Varsinainen rakennuslupahakemus ja liitteet

K-30-säiliön rakennuslupahakemuksen yhteydessä haettiin rakennuslupaa

myös muille Biodiesel-projektin yhteydessä rakennettaville säiliöille. Raken-

nuslupahakemus tehdään maanrakennuslain mukaiselle rakennuslupaha-

kemus kaavakkeelle (LIITE 3).

Rakennuslupahakemuksen liitteet

Rakennuslupahakemuksen toisella sivulla on lupahakemukseen liitettävien

asiakirjojen muistilista sekä hakijalle että viranomaiselle (LIITE 3). Raken-

nuslupahakemuksen toiselle sivulle merkitään lupahakemuksen mukaan lii-

tettävät asiakirjat. K-30-säiliön rakennuslupahakemuksessa liitteinä olivat

seuraavat asiakirjat:

 valtakirja hakijalta ja rakennuspaikan muilta omistajilta

 jäljennös lainhuudosta

 ote peruskartasta

 asemapiirros 1:500
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 pohjat 1:100

 julkisivut 1:100

 väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1.

Lisätietoihin on merkitty, että hakemuksen säiliöt kuuluvat Biodiesel-

projektiin ja perustamislupahakemuksen käsittelee Turvatekniikan keskus.

Rakennuslupa päätös

Porvoon kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut päätöksensä K-30-

säiliön rakennuslupahakemuksesta ja myöntää haetun rakennusluvan

maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määrä-

ysten perusteella sekä vahvistaa esitetyt suunnitelmat noudatettaviksi seu-

raavin ehdoin:

 rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen

on hyväksynyt hankkeelle rakennustyön vastaavan työnjohtajan.

 ennen kunkin työvaiheen aloittamista rakennusvalvontaviranomaiselle on

esitettävä rakennepiirustukset.

 rakennustyön aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontatoimis-

toon ja työ edetessä on suoritettava pohjakatselmus, rakennekatselmus

ja loppukatselmus.

Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa tai saatettu

päätökseen viiden vuoden kuluessa tämän päätöksen antamisesta, myön-

netty lupa raukeaa, ellei rakennusluvan myöntävä viranomainen pidennä sen

voimassaoloaikaa (LIITE 8). Lisäksi on huomioitava, että rakennuslupa on

lainvoimainen 30 päivän päästä, ellei lupapäätöksestä ole tehty yhtään oi-

kaisuvaatimusta, huomautusta tai valitusta.

4.2 Kemikaalilain mukaiset luvat

4.2.1 Lupa palavien nesteiden varastointiin, eli ns. perustamislupa

Lupaa palavien nesteiden varastointiin, eli perustamislupaa haetaan Turva-

tekniikan keskukselta. Lupaa on haettava hyvissä ajoin koska käsittelyaika

on huomattavan pitkä, esimerkiksi K-30-säiliön lupahakemus on päivätty

27.9.2005 ja Turvatekniikan keskus on antanut päätöksensä 24.8.2006. K-

30-säiliön ohessa lupaa haettiin myös raaka-aine säiliöille S-20, S-21 ja S-

23, esikäsitellyn raaka-aineen säiliölle S-22 ja tuotesäiliölle K-31.
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4.2.2 Varsinainen lupahakemus ja täydentävät selvitykset

Perustamislupahakemus tehdään asetuksen 29.1.1999/59 [8] liitteen 2 (laa-

jamittainen teollinen käsittely ja varastointi) mukaisesti (LIITE 2). Liitteessä

on kaksi pääkohtaa varsinainen lupahakemus ja lupahakemusta täydentävät

selvitykset. Lupahakemuksen sisällön vaatimukset on tarkemmin esitelty

edellä mainitussa liitteessä.

Varsinaisesta lupahakemuksesta löytyvät

 toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot

 yleistiedot toiminnasta

 vaarojen ja riskien tunnistaminen

 tuotantolaitoksen sijoittaminen

 toteutusperiaatteet.

Lupahakemusta täydentäviä selvityksiä ovat

 käytön kuvaileminen

 periaatteiden täyttymisen osoittaminen.

4.2.3 Lupahakemuksen liitteet

Palavien nesteiden varastointiin haettava perustamislupa on varsin laaja ja

liitteet käsittävät hakemuksesta suurimman osan. Liitteissä on piirustuksia,

laskelmia, raportteja, taulukoita ym. asiakirjoja. Osa liitteistä on yleisiä ja osa

luottamuksellisia liitteitä (LIITE 1).

4.3 Säiliön rakenne- ja valmistussuunnitelman tarkastus

4.3.1 Tarkastuspyyntö

Valmistaja toimittaa suunnitelmantarkastuspyynnön kirjallisena valitsemal-

leen tarkastuslaitokselle, joka tässä tapauksessa on Polartest Oy. Hake-

muksessa on hakijan yhteystiedot, tarkastuksen kohde ja varastoitava aine,

yhteyshenkilö/ henkilöt, laskutustiedot sekä liitetiedot. Lisäksi tarkastuspyyn-

nössä ilmoitetaan päivämäärä jolloin asianomainen viimeistään odottaa pää-

töstä tarkastuslaitokselta.

4.3.2 Tarkastuspyynnön liitteet

Tarkastuspyyntöön liitetään tarkastettavan kohteen työmäärittely sekä koh-

teen piirustukset ja muut asiakirjat siinä laajuudessa, että viranomainen ky-
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kenee niiden avulla arvioimaan kohteen standardien ja direktiivien mukai-

suutta.

4.4 Lämmityshöyrykierukan painelaitedirektiivin mukainen EY-todennus

4.4.1 Tarkastuspyyntö

Valmistaja toimittaa hakemuksen valitsemalleen viralliselle tarkastuslaitok-

selle, K-30-säiliön lämmityshöyrykierukoiden osalta painelaitedirektiivin G-

moduulin mukaisen todennuksen on suorittanut Polartest Oy (LIITE 14). Ha-

kemuksessa on oltava hakijan nimi, osoite ja paikka jossa painelaite sijait-

see. Kirjallinen vakuutus, että hakemusta ei ole tehty toiselle tarkastuslaitok-

selle sekä tekniset asiakirjat.

4.4.2 Tarkastuspyynnön liitteet

Liitteiden on oltava niin kattavat, että tarkastuslaitos pystyy niiden avulla ar-

vioimaan painelaitteen direktiivin vaatimusten mukaisuutta. Liitteissä on olta-

va vähintään seuraavat dokumentit:

 painelaitteen yleiskuvaus

 suunnittelu- ja valmistuspiirustukset sekä kaaviot osista, osakokoonpa-

noista jne.

 tarvittavat kuvaukset piirustusten, kaavioiden ja itse painelaitteen toimin-

nan ymmärtämiseksi

 luettelo standardeista, joita on sovellettu painelaitteen suunnittelussa ja

valmistuksessa sekä kuvaus menetelmistä painelaitedirektiivin vaatimus-

ten täyttämiseksi, ellei painelaitteeseen ole sovellettu direktiivissä mainit-

tuja standardeja

 suunnittelulaskelmien tulokset, suoritetut tarkastukset jne.

 koestus raportit

 tiedot valmistus- ja tarkastusmenetelmien pätevöinnistä sekä vastaavan

henkilöstön pätevöinnistä tai hyväksymisestä.



49

5 TYÖN EDETESSÄ SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

Rakennusluvassa määritellään varastosäiliölle tehtävät tarkastukset, tällaisia

tarkastuksia ovat rakennusaikainen tarkastus, rakennusaikainen silmämää-

räinen tarkastus sekä lopputarkastus. Ennen rakennustyö aloittamista teh-

dään aloituskatselmus ja samalla tehdään ilmoitus rakennusvalvontatoimis-

toon työn aloittamisesta.

Perustamisluvan mukaisia varastosäiliölle tehtäviä tarkastuksia ovat raken-

netarkastus, sähkölaitetarkastukset sekä käyttöönottotarkastus, joista jäl-

kimmäistä ei ole tässä tapauksessa tehty, koska varastosäiliön tarkastus

suoritettiin laitekokonaisuudenarvioinnin yhteydessä.

5.1 Maanrakennuslain/ Rakennusluvan mukaiset tarkastukset

5.1.1 Rakennusaikainen tarkastus (perustuksentarkastus)

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää rakennusaikaisen tarkastuksen tehtä-

väksi ennen varsinaisen säiliön rakennustöiden aloitusta. Tarkastuksesta

laaditaan aina pöytäkirja, jossa on liitteenä perustussuunnitelma, selvitys

työmenetelmistä ja perustuksen materiaaleista (LIITE 7). Valmistajan tulee

pyytää kirjallisesti perustuksentarkastusta säiliön sijainti kunnan rakennus-

tarkastajalta. K-30-säiliön perustuksentarkastuksen teki Porvoon kaupungin

rakennustarkastaja.

Aloituskatselmus

Aloituskatselmuksen suorittavat urakoisija ja valmistajan (Neste Jacobs Oy)

edustaja. Katselmuksessa todetaan seuraavaa:

 työmaa on sopimuksen mukaisessa valmiudessa

 katselmus pidetty sovittuna ajankohtana

 urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt

 urakoitsijalla on velvollisuus aloittaa työt.

Aloituskatselmuksen tarkemmat tiedot löytyvät katselmuksen pöytäkirjasta

(LIITE 6).

5.1.2 Rakennusaikainen silmämääräinen tarkastus

Maankäyttö- ja rakennuslain vaatiman rakennusaikaisen silmämääräisen

tarkastuksen suorittaa Turvatekniikan keskuksen hyväksymän tarkastuslai-
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toksen tarkastaja. Silmämääräisen tarkastuksen ensimmäinen osa suorite-

taan siinä vaiheessa, kun säiliön pohja on levitetty ja ensimmäinen vaippa-

sarja on asennettu. Tässä vaiheessa tarkastetaan, että asennus- ja hitsaus-

työt suoritetaan määräysten mukaisesti.

Silmämääräisen tarkastuksen toinen vaihe suoritetaan siinä vaiheessa, kun

hitsaustyöt ovat pääosiltaan valmiit sekä varusteet, kuten yhteet, portaat ja

hoitotasot on asennettu paikoilleen. Säiliön rakenteita ei saa maalata tai pin-

noittaa ennen tarkastusta. [24]

5.2 Palavien nesteiden mukaisen luvan (59/1999) mukaiset tarkastukset

5.2.1 Rakennetarkastus

Rakennetarkastuksessa tarkistetaan, että säiliö on rakennettu säännösten ja

määräysten mukaisesti ja että säiliölle on tehty määräysten edellyttämät tar-

kastukset ja testaukset. Rakennetarkastuksessa käydään läpi tarkastus- ja

testauspöytäkirjat ja muut säiliöasiakirjat sekä tehdään säiliölle silmämääräi-

nen tarkastus, jota voidaan tarvittaessa täydentää ainetta rikkomattomilla

menetelmillä. Valmistaja ei saa luovuttaa palavan nesteen kiinteäksi varas-

tosäiliöksi tarkoitettua säiliötä käyttöön, ennen kuin virallinen tarkastuslaitos

on todennut sen olevan rakenteeltaan säännösten ja määräysten mukainen.

Valmistaja teettää säiliölle rakennetarkastuksen. Tarkastuksen suorittaa vi-

rallinen Turvatekniikankeskuksen hyväksymä tarkastuslaitos, K-30-säiliön

kohdalla tarkastuslaitos oli Inspecta Oy. Rakennetarkastuksesta on todistuk-

sena ympyräpohjaisen varastosäiliön tarkastuspöytäkirja (LIITE 5). Pöytäkir-

jasta käy ilmi tarkastetun säiliön päämitat, rakennestandardit, rakenneaine,

korroosiosuojaus, sisältö, valmistuskilven tiedot ja säiliön tunnus sekä asen-

nuspaikka.

Rakennetarkastuksessa tarkastusviranomainen tarkastaa

 säiliön perustuksen

 NDT-tarkastukset ja niiden laajuuden > 5 %

 rakentamisen aikaiset tarkastukset, pohjalevyt ja vaipan

 tiiveyden, vesitäyttö 24h

 toleranssimittaukset

 lujuuslaskut

 ainestodistukset
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 valmistajan todistuksen

 hitsauksen pätevöinnit

 NDT- pöytäkirjat.

K-30-säiliön kohdalla rakennetarkastus on hyväksytty huomautuksin, joiden

tarkemmat tiedot löytyvät ympyräpohjaisen varastosäiliön rakennetarkastus

pöytäkirjasta (LIITE 5).

5.2.2 Sähkölaitostarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastuksista säädetään sähköturvallisuuslaissa

14.6.1996/419 [25], KTM:n päätöksessä sähkölaitteistojen turvallisuudesta

17.12.1999/1193 [26] ja KTM:n päätöksessä sähkölaitteistojen käyttöönotos-

ta ja käytöstä 5.7.1996/517 [27].

Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksessa on tehtävä pöytäkirja jonka al-

lekirjoittaa tarkastuksen tekijä. Pöytäkirjasta ilmenee tarkastuksen kohteen

tiedot, laitteiston säännösten ja määräysten mukaisuus, kuvaus itse tarkas-

tuksesta sekä tarkastusten ja testausten tulokset.

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi laitteistolle tehdään myös varmennus-

tarkastus silloin kun kyseessä on luokan 1 - 3 laitteisto. Varmennustarkas-

tuksessa varmistetaan pistokokein siitä, että laitteisto täyttää sähköturvalli-

suudelle asetetun tason. Varmennustarkastuksen tekee valtuutettu tarkas-

tuslaitos. Varmennustarkastuksesta tai sen korvaavasta sähköurakoitsijan

varmennuksesta on laadittava tarkastustodistus.

Kolmannen luokan sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastukset vii-

den vuoden välein. Kolmannen luokan sähkölaitteistolla tarkoitetaan laitteis-

toa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, kä-

sittely tai varastointi edellyttää lupaa. Määräaikaistarkastuksesta laaditaan

aina pöytäkirja.

Maadoitustarkastuksessa mitataan säiliön maadoitusvastus. Maadoitustar-

kastus tehdään standardin SFS 3354 mukaisesti [19]. Maadoitusvastus saa

olla enintään 20 ohmia. Maadoitusvastusmittausten pöytäkirjat liitetään säi-

liökirjaan.
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K-30-varastosäiliön sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksen on tehnyt

Mattila Oy (LIITE 16). Sähkölaitteiden varmennustarkastuksen on tehnyt In-

specta Oy (LIITE 17).

5.2.3 Käyttöönottotarkastus

K-30-säiliölle ei ole tehty erillistä käyttöönottotarkastusta, vaan kyseinen säi-

liö on ollut mukana laitekokonaisuudenarvioinnissa. Laitekokonaisuuden ar-

vioinnissa tarkastetaan, että säiliölle on tehty määräysten mukaiset tarkas-

tukset, lisäksi tarkastetaan, että säiliökirjasta löytyvät tarvittavat dokumentit

ja että ne ovat määräysten mukaisia. Laitekokonaisuudenarvioinnin tekee vi-

rallisen tarkastuslaitoksen edustaja.

5.3 Lämmityshöyrykierukan painelaitedirektiivin mukainen EY- todennus

5.3.1 Tarkastustodistus EY- todennuksesta

Tarkastustodistus tehdään kirjallisena ja sen tekee Turvatekniikan keskuk-

sen hyväksymä tarkastuslaitos. K-30-säiliön lämmityshöyrykierukan EY-

vaatimuksenmukaisuustodistuksen on tehnyt Polartest Oy (LIITE 12). Vaa-

timustenmukaisuuden arviointi on tehty painelaitedirektiivin G-moduulin mu-

kaisesti.  Todistuksessa on valmistajan tiedot, kuvaus painelaitteesta sekä

varolaite. Lisäksi todennuksessa on tarkastettu suunnitelmat, koeponnistus

(LIITE 15) sekä lopputarkastus.

Valmistajan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Saatuaan tarkastuslaitokselta EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen valmis-

taja (Neste Jacobs Oy) antaa lämmityshöyrykierukalle EY-

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (LIITE 11).

5.3.2 Lämmityshöyrykierukan ensimmäinen määräaikaistarkastus

Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen tekee Turvatekniikan keskuksen hy-

väksymä tarkastuslaitos. K-30-säiliön lämmityshöyrykierukoiden tapaukses-

sa kyseinen laitos on Inspecta Oy. Ensimmäisestä määräaikaistarkastukses-

ta tehdään kirjallinen todistus joka liitetään lämmityshöyrykierukan doku-

mentteihin (LIITE 9).

Ensimmäisen määräaikaistarkastuksen todistukseen merkitään asiakkaan

tiedot, painelaitteen tiedot, valmistus tiedot, tarkastettavat dokumentit, tar-
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kastustulos sekä seuraava tarkastus. K-30-säiliön lämmityshöyrykierukoiden

todistuksessa on esitelty tarkastettavat kohteet sekä maininta siitä, että ky-

seistä laitetta ei rekisteröidä KTM:n päätöksen 18.10.1999/953 2 luvun 3 §

kohdan mukaan [16]. Edellä mainitun vuoksi laitteelle ei siis tehdä seuraa-

vaa määräaikaistarkastusta.

Käyttöönottoraportti

Lämmityshöyrykierukan käyttöönottoraportin laatii virallisen tarkastuslaitok-

sen tarkastaja. Raportissa esitellään kierukan toimintaa sekä kierukan yksi-

tyiskohtaisemmat tiedot. K-30-säiliön kierukoiden raportin on laatinut Inspec-

ta Oy:n tarkastaja (LIITE 10).

Urakoisijan vakuutus

Urakoitsija vakuuttaa että painelaite on valmistettu noudattaen Neste Jacobs

Oy:n työmäärittelyä ja siinä mainittujen spesifikaatioiden ja standardien mu-

kaisesti (LIITE 13).

5.4 Säiliön ulkopuolisen putkiston tarkastukset

Painelaitedirektiivin mukaisesti putkisto luetaan painelaitteeksi. K-30-säiliöön

liittyviin ulkopuolisiin putkistoihin kuuluvat tuotteen syöttö- ja tyhjennyslinjat,

höyryn syöttö- ja tyhjennyslinjat sekä vesityslinjat.

5.4.1 Todistus ulkopuolisenputkiston tarkastuksesta

Suunnitelmatarkastusvakuutus

Neste Jacobs Oy vakuuttaa, että kyseisen putkisto-osuuden suunnittelussa

on käytetty NJ:n ISO9001:n mukaista laatujärjestelmää, painelaitedirektiivin

mukaista H-moduulia (täydellinen laadunvarmistus) ja NJ:n sertifikaattien

mukaisia spesifikaatioita ja suunnitteluohjeita ja niissä mainittuja standarde-

ja.

Pysyvien liitosten tekemiseen on käytetty Neste Jacobs Oy:n ohjeen

QD10098 (hyväksytyt hitsausohjeet spesifikaation H102 mukaisille putki-

luokille) mukaisia hitsausohjeita (WPS). Ohjeet ja spesifikaatiot on hyväksyt-

ty ja henkilöt pätevöitetty PED:n olennaisten turvallisuusvaatimusten mukai-

sesti. Suunnittelussa tuotetut dokumentit täyttävät PED:n ja NJ:n laatujärjes-

telmien vaatimukset.
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Painelaitedirektiivi ei koske vanhoihin laitteisiin tehtäviä muutoksia. Liitännät

vanhaan laitokseen tehtiin noudattaen KTM:n päätöstä painelaite turvalli-

suudesta, valmistusmoduuli A1 (valmistuksen sisäinen tarkastus ja lopputar-

kastuksen valvonta), joka edellä mainitun päätöksen mukaisesti on soveltu-

va kaikille rekisteröimättömille painelaitteille.

Lopputarkastuspöytäkirja

Lopputarkastuspöytäkirjasta käy ilmi tarkastettava kohde, projektintunnus ja

urakoitsija. Lopputarkastukseen kuuluu silmämääräinen tarkastus ennen

painekoetta, toteutusdokumentaation tarkastus ja painekokeen jälkeinen

silmämääräinen tarkastus mukaan lukien varusteet ja varolaitteet.

Pöytäkirjassa esitetylle putkistokokonaisuudelle on tehty painelaitedirektiivin

ja Neste Jacobs Oy:n spesifikaation H103 mukainen lopputarkastus. Tarkas-

tuksessa putkiston on todettu vastaavan suunnitelmia, NJ:n putkistospesifi-

kaatioiden ja PED:n olennaisia turvallisuusvaatimuksia (ESR).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Painelaitedirektiivi vaatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tehtäväksi H-

moduulin mukaisesti [11]. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja

vakuuttaa että kyseinen putkisto-osuus on suunniteltu käyttäen painelaitedi-

rektiivin H-moduulin ja NJ:n ISO9001:n mukaista laatujärjestelmää. Putkisto-

kansio ja rakennetiedosto on laadittu ja arkistoitu NJ:n laatujärjestelmän mu-

kaisesti.

Putkistolle on tehty NJ:n laatujärjestelmän mukainen suunnitelmatarkastus.

Putkiston lopputarkastus on tehty NJ:n ohjeiden ja painelaitedirektiivin mu-

kaisesti. Putkistolle on tehty PED:n vaatimukset täyttävä vaaranarviointi NJ:n

ohjeiden mukaisesti ja putkisto kokonaisuus täyttää PED:n olennaiset turval-

lisuusvaatimukset.

Urakoitsijan vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Kyseinen vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole minkään asetuksen edellyt-

tämä vaan NJ:n laatujärjestelmä vaatii sen tehtäväksi. Urakoisija on antanut

vakuutuksen, että työt on suoritettu NJ:n työmäärittelyn ja siinä mainittujen

suunnitelmien, spesifikaatioiden ja standardien mukaisesti. Painelaitedirek-
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tiivin edellyttämät vaatimukset painelaitteiden valmistuksesta täyttyvät ura-

koitsijan osalta.

Urakoitsija on suorittanut tai teettänyt putkiston esivalmistus- ja asennushit-

sien silmämääräisen tarkistuksen ennen painekoetta. Urakoitsija vastaa, että

hyväksytty NDT-tarkastaja on suorittanut putkiston esivalmistus- ja asennus-

saumoille NJ:n spesifikaation H103:n mukaisen tarkastuslaajuuden. Työ on

dokumentoitu NJ:n spesifikaatioiden edellyttämällä tavalla. Viimeistelty do-

kumentointi aineisto toimitetaan NJ:lle lopputarkastuksen yhteydessä.

5.4.2 Ulkopuolisen putkiston ensimmäinen määräaikaistarkastus

KTM:n päätöksen (18.10.1999/953) mukaan putkistolle on tehtävä ensim-

mäinen määräaikaistarkastus painelaitteen ensimmäisen määräaikaistarkas-

tuksen yhteydessä, jos se liittyy rekisteröitävään painelaitteeseen tai jos put-

kisto on suunniteltu materiaalin virumis- tai väsymislujuuden perusteella

taikka putkiston sisältö kuuluu 1. ryhmään [16].

Koska OSBL alueella ei ole rekisteröitäviä painelaitteita, K-30 säiliöön liitty-

ville putkistolle ei tarvitse tehdä ensimmäistä määräaikaistarkastusta KTM:n

päätöksen (18.10.1999/953) mukaan [16]. Putkiston varolaitteet on koestet-

tu, ja koestuksesta on erilliset todistukset. Putkistot on valmistettu ja suunni-

teltu NJ:n toimesta H-moduulia käyttäen.

6 YHTEENVETO

Työssä käsiteltiin Neste Oil Oy:n kilpilahden jalostamon Biodiesel-

tuotesäiliön K-30 lupa- ja tarkastusasioita. Varastosäiliön lupa- ja tarkastus-

asioiden prosessi on varsin monimutkainen hyvin laajan lainsäädännön takia

ja tämän vuoksi sain myös insinöörityön tehtäväkseni kyseisestä aiheesta.

Työn tarkoituksena oli tehdä Neste Jacobs Oy:lle suuntaa antava ohje, joka

selkeyttäisi työtä varastosäiliöiden lupa- ja tarkastusasioissa. Lupa- ja tar-

kastusasioiden prosessin läpiviennin on kuvaamisen helpottamiseksi tein

vuokaavion, jossa koko prosessi on käsitelty aikajanallisesti (LIITE18).
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Laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupahakemus

LAAJAMITTAISEN TEOLLISEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN LUPA-

HAKEMUS

I Varsinainen lupahakemus

Asetuksen 17 §:ssä tarkoitetusta lupahakemuksesta on käytävä ilmi seuraa-

vassa luetellut asiat:

Toiminnanharjoittajaa koskevat tiedot

1. Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi, kotipaikka sekä osoite.

2. Kyseessä olevan tuotantolaitoksen sijaintipaikkakunta, käyntiosoite ja

postitusosoite sekä selvitys siitä, että hakija hallitsee tuotantolaitoksen aluet-

ta.

3. Tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön nimi ja asema.

Yleistiedot toiminnasta

4. Arvio tuotantolaitoksen käyttöönoton ajankohdasta.

5. Kuvaus tuotantolaitoksessa harjoitettavasta toiminnasta ja erityisesti siitä,

miten kemikaalien käsittely ja varastointi on suunniteltu pääasiassa tapahtu-

vaksi sekä tarvittaessa kaaviopiirros.

6. Kuvaus vaarallisista aineista:

a) luettelo vaarallisista kemikaaleista, joita tuotantolaitoksessa on tai voi olla;

luettelosta tulee käydä ilmi kemikaalien kemiallinen nimi, luokitus ja olomuo-

to sekä enimmäismäärätuotantolaitoksessa;

b) fysikaaliset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet ja selostus ihmisel-

le tai ympäristölle välittömästi tai viivästyneesti aiheutuvista vaaroista;

c) kemikaalin fysikaalinen tai kemiallinen käyttäytyminen normaaleissa käyt-

töolosuhteissa ja ennakoitavissa olevissa onnettomuusolosuhteissa.

Vaarojen ja riskien tunnistaminen
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7. Selvitys, miten vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät

vaarat ja niistä mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet tunnistetaan sekä

miten onnettomuuksien seuraukset ja riskit arvioidaan. Selvityksestä tulee

käydä ilmi tehtävät analyysit ja arvioinnit sekä menettelyt, joilla varmistetaan,

että tulokset otetaan huomioon suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.

Tuotantolaitoksen sijoittaminen

8. Laitoksen sijaintipaikan osoittava karttapiirros, josta näkyy laitosta ympä-

röivä vähintään 2000 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen, rakennelmi-

neen ja muine kohteineen, joissa voi olla ihmisiä. Vyöhykkeelle merkitään

myös mahdolliset vedenottamot ja tärkeät tai muut vedenhankintaan sovel-

tuvat pohjavesialueet sekä muut luonnon tai ympäristönsuojelun kannalta

erityisen tärkeät ja tai herkät alueet tai kohteet.

Karttapiirrosta tulee täydentää selostuksella, josta käy ilmi vaarassa olevien

kohteiden luonne ja arvio vaarassa olevien ihmisten määrästä. Lisäksi selvi-

tetään sellainen toiminta, kuten liikenne tai muut tuotantolaitokset, ja sijain-

tiin liittyvät luonnonolosuhteet, kuten tulvien mahdollisuus tai sellaiset sää-

olosuhteet, jotka voivat lisätä tuotantolaitoksen onnettomuusriskiä.

9. Selvitys tuotantolaitoksen tontin kaavoituksesta sekä ympäristön kaavoi-

tustilanteesta ja erityisesti sen mahdollistamien muutosten vaikutuksista ris-

keihin ja onnettomuuksista aiheutuviin seurauksiin, kuten vaarassa olevien

henkilöiden määrään tai ulkopuolelta tuotantolaitokseen kohdistuvaan vaa-

raan.

10. Arvio tuotantolaitoksen sijoituksen kannalta merkittävimpien tunnistettu-

jen onnettomuuksien sekä niiden ihmiseen, ympäristöön tai omaisuuteen

kohdistuvien vaikutusten laajuudesta ja vakavuudesta sekä kuvaus siitä, mi-

ten ne on otettu huomioon laitoksen sijoituspaikan valinnassa.

11. Ympäristövaikutusten arviointiselostus, jos on kysymys ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitetusta hank-

keesta.

Toteutusperiaatteet

12. Selvitys siitä, miten säädöksissä esitetyt vaatimukset ja tunnistetut riskit

otetaan huomioon tuotantolaitoksen teknisessä toteutuksessa. Hakemuk-
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seen liitetään yhteenveto suunnittelussa noudatettavista periaatteista ja käy-

tännöistä, jotka koskevat:

a) kemikaalien valmistus- tai käsittelymenetelmien valintaa;

b) laitoksen alueen suunnittelua sekä laitteistojen ja toimintojen sijoittamista

laitoksen alueella;

c) rakennusten ja rakenteiden valintaa ja suojaamista;

d) laitteistojen ja laitteiden valintaa;

e) turvallisuuden varmistamiseksi tai onnettomuuksien seurausten lieventä-

miseksi asennettavia järjestelmiä ja laitteita (ilmanvaihto, vuotojen sekä

sammutus- tai jäähdytysvesien keräily ja käsittely, vuotojenvalvontajärjes-

telmät, turvallisuuteen liittyvä automaatio, sammutuslaitteistot ja -kalusto ja

muut vastaavat järjestelmät ja laitteet).

13. Selvitys, miten toteutusvaiheessa varmistetaan, että tuotantolaitoksen

suunnittelu, rakentaminen, sijoittaminen sekä laitteiden ja järjestelmien va-

linnat tapahtuvat esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja että laitos on turvalli-

sesti käyttöönotettavissa.

II Lupahakemusta täydentävät selvitykset

Käyttö ja osoitukset periaatteiden täyttämisestä

14. Tuotantolaitoksessa noudatettavat toimintaperiaatteet (vaarojen rajoitta-

mista koskevat päämäärät ja toimintatavat) sekä niiden noudattamisesta

vastaavan henkilön nimi.

15. Yhteenveto tuotantolaitokselle tehtyjen vaarojen tunnistamista ja riskien

arviointia koskevien analyysien tuloksista. Tuloksista tulee käydä ilmi tyypilli-

set ja suurimmat mahdolliset onnettomuudet tuotantolaitoksessa sekä niiden

seuraukset laitoksen alueella ja vaikutukset laitoksen ulkopuolelle. Lisäksi

selvityksestä tulee käydä ilmi onnettomuuksien syyt sekä millä todennäköi-

syydellä tai minkälaisissa olosuhteissa tai tilanteissa niitä voi tapahtua.

16. Piirustukset, joista ilmenee tuotantolaitoksen rakennusten, laitteistojen ja

varastojen sekä tärkeimpien käsittelypaikkojen sijoitus laitoksen alueella se-

kä laitteistojen sijoitus rakennuksissa.
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17. Yksityiskohtainen kuvaus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä

ja varastoinnista sekä tarvittaessa sitä täydentävät kaaviot, kuten virtaus- tai

putkisto- ja instrumentointikaaviot.

18. Osoitukset, joista käy ilmi, että rakenteiden, laitteiden, järjestelmien sekä

turvatoimintojen toteutuksessa on noudatettu kohdassa 12 kuvattuja periaat-

teita ja kuvauksia.

19. Kuvaus turvallisen käytön ja kunnossapidon järjestämisestä, joka kattaa

toiminnan ohjeistuksen normaali- ja poikkeustilanteiden varalta, ennakko-

huollon ja kunnossapidon järjestämisen sekä eri tehtävien edellyttämän

osaamisen varmistamisen.
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Rakennuslupahakemuslomake
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Rakennushankeilmoitus
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Todistus ympyräpohjaisen varastosäiliön tarkastuksesta
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Aloituskatselmus pöytäkirja
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Perustuksentarkastuspöytäkirja
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Rakennuslupapäätös
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Todistus painelaitteen ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta
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Kierukan käyttöönottoraportti
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Valmistajan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Painelaitteen vaatimustenmukaisuustodistus
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Urakoitsijan vakuutus
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Painelaitteen suunnitelmantarkastustodistus
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Kierukan painekoepöytäkirja
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Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus
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Sähköasennusten varmennustarkastus
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Lupa- ja tarkastusasioiden vuokaavio
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