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Rauhalan Louhinta Oy
Koivulinnantie 41, 21530 PAIMIO
2416977-5

Päätös Tukes 3318/03.01/2022

Asia
Rauhalan Louhinta Oy pysyvän räjähdevaraston lupapäätös.

Kohde
Yrityksen tiedot: Rauhalan Louhinta Oy (2416977-5)
Kohteen sijaintiosoite: Kulku 110 seututieltä, 21530 PAIMIO
Kiinteistötunnus .577-493-1-2
Kohde sijaitsee pohjavesialueella.

Päätös

Tarkastus

Rauhalan Louhinta Oy (y-tunnus 2416977-5) saa rakentaa pysyvän räjähdevaraston Paimioon,
sillä ehdolla, että se noudattaa tässä päätöksessä kuvattuja toimia onnettomuuksien
ehkäisemiseksi ja toimii muulta osin hakemuksessa esitetyllä tavalla.
Räjähteitä saa varastoida varastolla seuraavat määrät:

Louhintaräjähteet Expl. 1.1, H201; 9000 kg

Räjäytysnallit Expl. 1.1, H201; Expl. 1.4,
H204;

15000 kpl

Laitoksella tulee suorittaa Tukesin toimesta käyttöönottotarkastus hyväksytysti ennen
toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää tarkastusta Tukesilta hyvissä ajoin
ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.
Tarkastuksessa tarkastetaan varaston sijainti, rakenne, suojaus ja asiakirjat sekä todetaan, että
toiminta on säännösten ja tämän päätöksen ehtojen mukaista.

Toiminnan kuvaus
Varasto toimii varastona Rauhalan louhinnan työmaille käytettäville räjähdysaineille ja nalleille.
Varastokapasiteettia saatetaan myös vuokrata muille alan toimijoille kysynnän mukaan.
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Varastolle tullaan sijoittamaan kolme standardin SFS4397 mukaisia räjähdevarastokonttia.
Yhdessä konteista tullaan varastoimaan nalleja ja kahdessa kontissa louhintaräjähteitä.

Päätöksen ehdot
1. Varastot varustetaan jatkuvasti toimintakunnossa olevalla murtoilmoitusjärjestelmällä,

jonka hälytys välittyy luotettavalla tavalla riittävän lähellä olevalle henkilölle tai
päivystyspisteeseen. Tarkempi selvitys järjestelmästä annetaan käyttöönottotarkastuksella.
(VNa 1101/2015: 28 §)

2. Toiminnanharjoittajan tulee laatia kohteelle sisäinen pelastussuunnitelma ennen toiminnan
aloittamista. Sisäinen pelastussuunnitelma tulee esittää käyttöönottotarkastuksella ja se
tulee toimittaa pelastuslaitokselle. (390/2015 28 §, 685/2015 17 §, 819/2015 30 §)

3. Varastoalueelle rakennettava tie tulee toteuttaa siten, että sillä on mahdollista liikennöidä
pelastuslaitoksen raskailla pelastusajoneuvoilla ja mahdollistaa niiden kääntäminen ennen
laitoksen piha-aluetta. Varastoalue tulisi olla tarkoituksenmukaisella tavalla lähestyttävissä
kahdesta eri suunnasta (VNa1101/2015 34 §).

4. Tuotantolaitoksen aitauksen ympärille tulee toteuttaa puustosta ja aluskasvillisuudesta
vapaa ja riittävän leveä vyöhyke mahdollisen maastopalon leviämisen rajoittamiseksi.
Varastosuojien lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus poistetaan.
Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (L 390/2005: 10 §)

5. Varastojen lukitukset toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton
luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (VNa 1101/2015: 28 §)

6. Räjäytysnallivarasto tulee sijoittaa vähintään 8 m etäisyydelle louhintaräjähdevarastoista
(1101/2015: 19 §)

7. Varastolle nimetään pätevä varaston vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöltä edellytetään
panostajalainsäädännön mukainen pätevyyskirja tai Tukesin tentti suoritettuna. (VNa
819/2015: 34-36, 38 §)

8. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla tapahtuvia
muutoksia. Mikäli ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia,
toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan
määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja
toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille. (VNa 819/2015: 71 §)

9. Räjähteiden varastoinnista pidetään kirjaa, josta ilmenevät varastoon tuotujen, sieltä
vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät. (VNa 819/2015: 66 §)

10. Varastot varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Varastolla on
näkyvillä kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varahenkilönsä
yhteystiedot. (VNa 1101/2015: 28, 45 §)

11. Varastot varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (VNa
1101/2015: 50 §)

Päätöksen perustelut
Tukes katsoo, että toiminnan täyttäessä tämän päätöksen ehdot ja muuten toimittaessa
hakemuksessa esitetyllä tavalla, toiminta täyttää lainsäädännön asettamat velvoitteet Tukesin
käytössä olevien tietojen perusteella. (VNa 819/2015).
Toiminnanharjoittaja on esittänyt suojaetäisyystarkastelun, jonka perusteella tarvittavat
suojaetäisyydet toteutuvat (VNa 1101/2015).
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Lainsäädännössä määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan
mukaiset suojaetäisyysvaatimukset suurimman räjähdevaraston (9 000 kg) ovat yksittäiseen
asuttuun rakennukseen 458 m, vähintään 10 hengen asutustaajamaan 624 m ja yleiseen
muuhun kuin vähän liikennöityyn liikenneväylään 312 m. Toiminnanharjoittajan
hakemuksessaan antamien tietojen mukaan lähin yksittäinen asuttu rakennus sijaitsee 580 m
ja lähin liikennöity liikenneväylä sijaitsee 450 m etäisyydellä.
Toiminnanharjoittaja on esittänyt perusteluna pohjavesialueelle sijoittumiselle, ettei
räjähdysaineet ole vesistöjä pilaavia, eikä niitä voi päätyä pohjaveteen. Toiminnassa on
kyseessä räjähteiden varastointi omissa pakkauksissa, joita ei varaston alueella käsitellä
muutoin kuin purettaessa ja lastatessa.

Lupahakemuksen käsittely
Tukes on vastaanottanut hakemuksen 30.03.2022.
Tukes on pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY:ltä, Lounais-Suomen poliisilaitokselta,
Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, Lounais-Suomen AVI/ työsuojelulta sekä Paimion
kaupungilta.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunnossa otettiin kantaa tieyhteyteen varastolle sekä
siihen, että varastolle pitää olla kaksi reittiä pelastuslaitokselle. Nämä on huomioitu päätöksen
ehdossa 3. Lisäksi pelastuslaitos huomautti palavan kasvillisuuden poistamisesta sekä
pohjavesialueesta. Kasvillisuuden poisto on huomioitu ehdossa 4. Paimion kaupungin
lausunnossa huomautettiin pohjavesialueesta sekä alueelle kulkemisesta. Kulkeminen on
huomioitu tämän päätöksen ehdoissa ja pohjavesialueelle sijoittuminen on perusteltu
vastineessa.
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lausunnossa esitetyt asiat
eivät koskeneet Tukesin kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista toimivaltaa.
Hakemus on ollut nähtävillä 17.6. - 14.7.2022. Muistutuksia annettiin kaksi.
Toiminnanharjoittajalle on annettu mahdollisuus vastineen antamiseen muistutuksista ja
lausunnoista. Muistutuksissa oltiin huolissaan valvonnan riittävyydestä. Tämä on huomioitu
tämän päätöksen ehdossa 1.

Käsittelymaksu
Päätösmaksu 570 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun
hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista 1283/2021)

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 §)
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tästä päätöksestä perittävän maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. (Maksuperustelaki (150/1992) 11 b §)
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Sovelletut säädökset
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Lisätietoja päätöksestä
Lisätietoja antaa Kim Virtanen, etunimi.sukunimi@tukes.fi, puh. 0295052300

Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelijä: Kim Virtanen, Ylitarkastaja

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
Lounais-Suomen poliisilaitos
Varsinais-Suomen ELY
Lounais-Suomen AVI/ työsuojelu
Paimion kaupunki
Varsinais-Suomen pelastuslaitos
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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
Turun hallinto-oikeus, PL 32 (käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku
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