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Ympäristöministeriön kirje 26.9.2001 (3/501/2001): Kemikaaleja käsittelevät ja
varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa ja
rakentamisessa
Direktiivin 96/82/EY mukaiset laitokset Suomessa, uusittu laitosluettelo

Ympäristöministeriö on 26.9.2001 lähettänyt kunnille ja muille asianomaisille tahoille kirjeen kemikaaleja käsitteleviin ja varastoiviin tuotantolaitoksiin liittyvän onnettomuusvaaran huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Kirjeessä on kuvattu menettelyjä, joita kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten suositellaan noudattavan, kun ne
ovat laatimassa tai muuttamassa kaavaa tai harkitsevat rakentamista koskevien lupien edellytyksiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville tai varastoiville laitoksille tai näiden laitosten
läheisyydessä. Kirjeessä selvitettiin myös maankäyttö- ja rakennuslain sisältöä ja sen suhdetta kemikaalilainsäädäntöön. Kirje liittyi EU:n neuvoston direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso II -direktiivi) maankäytön suunnittelua koskevan 12 artiklan saattamiseen voimaan
Suomessa.
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) tuli
voimaan 1.7.2005. Sillä korvattiin laki räjähdysvaarallisista aineista ja kemikaalilaissa olleet säännökset terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä
ja varastoinnista. Lain 17 – 21 §:ssä on aikaisempaa yksityiskohtaisemmat säännökset tuotantolaitosten sijoituksesta rakennetulla alueella, sijoituksesta luontokohteiden ja pohjavesialueiden läheisyyteen ja kaavan huomioon ottamisesta. Kesällä 2005 annettiin myös
valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta (484/2005). Asetuksesta kumottiin säännökset, jotka oli sisällytetty uuteen lakiin. Samalla asetuksen liite 1 muutettiin kokonaisuudessaan vastaamaan Seveso II -direktiivin vastaavan liitteen uudistusta. Säädösmuutoksen takia listalle on
tullut uusia laitoksia erityisesti ympäristölle vaarallisten kemikaalien, kevyen polttoöljyn,
hydratsiinin ja räjähteiden aiempaa alempien rajojen takia.
Ympäristöministeriön kirjeen liitteenä oli Turvatekniikan keskuksen (TUKES) laatima luettelo direktiivin 96/82/EY mukaisista laitoksista Suomessa. Nyt Turvatekniikan keskus on
uusinut tämän laitosluettelon. Luettelo on vuonna 2005 voimaan tulleen säädösmuutoksen
johdosta aikaisempaa laajempi. Ympäristöministeriön kirjeessä kuvattuja menettelyjä sovelletaan ensisijaisesti luettelossa mainittuihin laitoksiin.
Ympäristöministeriön kirje on ympäristöministeriön internet- sivuilla (www.ymparisto.fi >
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lainsäädäntö > maankäyttö ja rakentaminen > maankäyttö- ja rakennuslaki).
Uusittu laitosluettelo on Turvatekniikan keskuksen internet- sivuilla (www.tukes.fi > toimialat >vaaralliset aineet).
Kunnissa tämä kirje pyydetään toimittamaan jäljempänä jakelu- ja tiedoksi -kohdissa mainituille kunnan viranomaisille.

Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Pekka Kangas

Hallitusneuvos

Auvo Haapanala

Jakelu:

Kunnanhallitukset
Kuntien kaavoitusviranomaiset
Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ja rakennustarkastajat
Alueelliset pelastuslaitokset
Maakuntien liitot
Alueelliset ympäristökeskukset, alueidenkäytön ja ympäristönsuojelun toimialat

Tiedoksi:

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Sisäasiainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työsuojelupiirit
Lääninhallitukset
Suomen ympäristökeskus
Suomen Kuntaliitto
Ympäristölupavirastot
Kuntien kemikaalivalvontaviranomaiset
Kuntien ympäristölupaviranomaiset
Kemianteollisuus ry
Metsäteollisuus ry
Öljy- ja kaasualan keskusliitto ry
Laitosluettelossa mainitut laitokset

