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Asia
Pysyvän räjähdevaraston perustaminen

Kohde
Yrityksen tiedot: KiviHyvölä Oy (2783070-9)
Kohteen sijaintiosoite: Jyväskyläntie, 86710, KÄRSÄMÄKI

Päätös
Kivihyvölä Oy (2783070-9) saa perustaa pysyvän räjähdevaraston Kärsämäen kunnan
Sarvikalliolle (Jyväskyläntie), kiinteistölle 317-404-13-96. Tarkempi sijaintipaikka on kuvattu
hakemuksessa.
Toiminnanharjoittaja saa varastoida räjähteitä edellyttäen, että se noudattaa tämän päätöksen
määräyksiä ja ehtoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii lupahakemuksessa esitetyllä
tavalla sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia koskevan lainsäädännön
vaatimuksia.
Varastossa saa varastoida räjähteitä enintään seuraavasti:

Räjähde Vaarallisuusluokka Määrä

Louhintaräjähteet Expl. 1.1; H201 7000 kg

Räjäytysnallit Expl. 1.1; H201 2000 kpl

Toiminnan kuvaus
Varastoitavat räjähteet ovat louhintaräjähdysaineita ja räjäytysnalleja. Varasto käsittää yhden
varastokontin, jossa saa varastoida enintään 7000 kg vaarallisuusluokan 1.1 louhintaräjähteitä
ja enintään 2000 kpl vaarallisuusluokan 1.1 räjäytysnallia.

Ympäristön kuvaus



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Päätös

08.03.2023

2/6

Tukes 11923/03.01/2022

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto
 
  

Helsinki
PL 66
(Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki  

Tampere
 
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere  

Rovaniemi
 
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi  

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Varasto sijoittuu kaavoittamattomalle louhosalueelle. Etäisyyttä varastosta kiinteistön rajaan
on noin 30 metriä. Lähin vapaa-ajan asuinrakennus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä.
Vakituisesti asuttuihin asuinrakennuksiin on matkaa yli yksi kilometri. Varaston lounaispuolella
300 metrin päässä kulkee valtatie 4. Noin sata metriä varastosta koilliseen sijaitsee
muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännösalue Sarvikallio. Lähialueella
ei sijaitse luonnonsuojelualueita.

Tarkastus
Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on tarkastanut sen ja päätös on
lainvoimainen. Tarkastuksessa valvotaan, että varaston toteutus ja KiviHyvölä Oy:n toiminta on
säädösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.
Toiminnanharjoittajan tulee pyytää käyttöönottotarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin ennen
varaston käyttöönottoa.

Päätöksen ehdot
Varastosuojan on täytettävä standardin SFS 4397 mukaiset rakennevaatimukset. (VNa
1101/2015 28 §)
Varastokontista on erotettava väliseinällä oma osasto räjäytysnallien varastointia varten.
Erotusratkaisuna käytetään vanerista tai vastaavasta tehtyjä seiniä, joiden välissä on 150
mm:n harkko. (VNa 1101/2015 28 §)
Varasto varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä, jonka
hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai
päivystyspisteeseen. Murtoilmoitusjärjestelmä voi olla liikkeeseen perustuva patteri- tai
akkutoiminen kamerajärjestelmä. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan
käyttöönottotarkastuksella (1101/2015 28 §).
Varastosuojan läheisyydessä ei saa olla ylimääräistä palokuormaa tai syttymislähteitä.
Varastosuojan lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee
poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (390/2005 10 §)
Lukitus toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton luokan 3 lukolla
sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (1101/2015 28 §)
Varasto varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastolle
tulee kiinnittää kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varahenkilönsä
nimet ja yhteystiedot. (1101/2015 28, 45 §)
Räjähteiden varastointia koskien laaditaan toimintaohjeet, jotka käydään läpi varastolla
asioivien henkilöiden kanssa. Ohjeistus tulee olla nähtävillä varastolla. (1101/2015 37 §)
Räjähteiden varastoinnista on pidettävä kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä
vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (819/2015 66 §)
Pelastussuunnitelmaan on lisättävä karttakuva, johon on merkitty mahdollisen
onnettomuustilanteen vaara-alue. Pelastussuunnitelma tulee käydä läpi varastolla asioivan
henkilöstön kanssa. (819/2015 30 §)
Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia
muutoksia. Mikäli ympäröivillä alueilla tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia,
toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan
määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja
toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (819/2015 71 §)
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Päätöksen perustelut
Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta riittävät selvitykset, eikä hakemuksen
käsittelyssä ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle.
Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän
päätöksen määräyksiä ja ehtoja ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.
Varastoalueen kiinteistö on asemakaavoittamaton. Toiminnanharjoittaja hallitsee varaston
aluetta vuokraoikeudella. Hallintaoikeus on osoitettu vuokrasopimuksella.
Räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetussa
valtioneuvoston asetuksessa (VNa 1101/2015 9 §) määritellään suojaetäisyyksiä koskeva
laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suojaetäisyydet räjähdevarastosta (7000 kg) ovat
yksittäiseen asuttuun rakennukseen 421 metriä, vähintään kymmenen hengen
asutustaajamaan 574 metriä ja yleiseen liikenneväylään 287 metriä. Toiminnanharjoittajan
hakemuksessaan ja sen täydennyksessä antamien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet
täyttyvät. Sijainti täyttää myös asetuksen 13 §:n mukaiset vähimmäisetäisyydet.
Varastosuojana toimivan kontin rakenteen osalta hakemuksessa on viitattu standardiin SFS
4398, joka koskee tilapäisiä räjähdevarastoja. Päätöksen ehdolla 1. varmistetaan, että varaston
rakenne täyttää pysyviä räjähdevarastoja koskevan standardin SFS 4397 mukaiset
rakennevaatimukset. Varasto aidataan hakemuksen mukaan verkkoaidalla.
Toiminnanharjoittaja on nimennyt räjähdevaraston vastaavaksi hoitajaksi henkilön, jolla on
riittävä pätevyys (vanhempi panostaja) hoitaa tehtävää.

Lupahakemuksen käsittely
Hakemuksen vastaanottaminen, 17.11.2022
Lisätietojen vastaanottaminen, 28.11.2022
Lisätietojen vastaanottaminen, 19.12.2022
Lausunnon pyytäminen, 20.12.2022
Lisätietojen vastaanottaminen, 20.12.2022
Kuuleminen, 21.12.2022
Lausunnon pyytäminen, 23.12.2022
Lausunnon vastaanottaminen, 03.01.2023, Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Lausunnon vastaanottaminen, 23.01.2023, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Lausunnon pyytäminen, 01.02.2023
Lausunnon vastaanottaminen, 22.02.2023, Oulun kaupunki/ Pohjois-Pohjanmaan museo

Lausunnot ja mielipiteet
Lausunnot
Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselta, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja Pohjois-Pohjanmaan
museolta.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto muistutti lausunnossaan työturvallisuuslain (738/2002)
mukaisista velvoitteista huolehtia työntekijöiden riittävästä perehdyttämisestä ja ohjauksesta
sekä ohjeiden antamisesta koskien vaaran torjumista ja menettelytapoja onnettomuuden
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sattuessa. Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu päätöksen ehdoissa 7 ja 9 siltä osin kuin ne
kuuluvat Tukesin kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukaiseen toimivaltaan.
Pohjois-Pohjanmaan museo tarkensi lausunnossaan lähialueella sijaitsevaa muinaisjäännöstä
koskevia tietoja. Museo totesi, että kiinteällä muinaisjäännöksellä ei ole kuitenkaan vaikutusta
räjähdevaraston perustamiseen ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta lausuntopyynnössä
kuvatut suunnitelmat voidaan toteuttaa.
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa hakemukseen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ei lausunut hakemuksesta.
Lausunnot on lähetetty tiedoksi hakijalle.

Mielipiteet
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Käsittelymaksu
Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun
hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista 1391/2018)

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta oheisen
valitusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöstä on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
(L 390/2005 126 §)

Sovelletut säädökset
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista 1101/2015
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015

Lisätietoja päätöksestä
Ylitarkastaja Aatu Isotalo, aatu.isotalo@tukes.fi, puh. 0295 052 243

Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelijä: Aatu Isotalo, Ylitarkastaja 
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Ratkaisija: Aki Ijäs, Ylitarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei
ole enää kelvollinen. Sähköinen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

Tiedoksi
Kärsämäen kunta
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Oulun poliisilaitos
Oulun kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan museo
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VALITUSOSOITUS

1. MITEN VALITUS TEHDÄÄN

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:
- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus ilmoitettu jäljempänä)
- päätös, johon haetaan muutosta, liitteineen; alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- muutokset, joita valittaja päätökseen vaatii, ja niiden perustelut
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
- tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta
- valitusosoitus

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myös laillinen edustaja tai asiamies. Tällöin on ilmoitettava lisäksi laatijan nimi, asuinkunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

2. MINKÄ AJAN KULUESSA VALITUS TEHDÄÄN

Valitusaika on 30 päivää. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Tiedoksisaantipäivä lasketaan
seuraavasti:
- Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todistuksesta. Saantitodistus liitetään
valitusasiakirjoihin.
- Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemän (7) päivän kuluessa postituspäivästä, jollei
muuta ilmene
- Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle
(sijaistiedoksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodistuksen osoittamasta
päivästä.

3. MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä
käyttäen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan
päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.

4. OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 €. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty muistakin
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

5. MINNE VALITETAAN
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Isokatu 4, alkaen 3.4.2023: Torikatu 34-40), 90101 Oulu
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