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Päätös Tukes 7818/03.01/2022

Asia
Pysyvän räjähdevaraston perustaminen

Kohde
Yrityksen tiedot: Tapojärvi Oy (0910259-9)
Kohteen sijaintiosoite: Hopeatie 20, 88600, SOTKAMO

Päätös
Tapojärvi Oy saa perustaa pysyvän räjähdevaraston Sotkamo Silver Oy:n kaivosalueelle
Sotkamoon. Varaston tarkempi sijaintipaikka on kuvattu lupahakemuksessa.

Tarkastus
Varastolle tehtiin käyttöönottotarkastus 14.10.2022 (dnro Tukes 10432/03.03/2022).
Käyttöönottotarkastuksesta on tehty erillinen pöytäkirja. Seuraava määräaikaistarkastus
pidetään vuonna 2027.

Toiminnan kuvaus
Varastoitavat räjähteet ovat louhintaräjähdysaineita ja räjäytysnalleja. Räjähdevarastot ovat
kahden ja kuuden metrin SFS 4397 mukaisia eristettyjä räjähdekontteja. Räjähteet ja nallit
varastoidaan omissa konteissaan. Varastoalueelle tulee kaksi kappaletta räjähdysainekontteja
ja yksi räjäytysnallikontti.
Räjähteitä saa olla varastokonteissa enintään seuraavat määrät:

Kemikaali Luokitus Määrä

Louhintaräjähteet Expl. 1.1 (H201) 9600 kg

Räjäytysnallit Expl. 1.1 (H201) 44 000 kpl
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Päätöksen ehdot
Louhintaräjähdysainekonttien on oltava vähintään 11 metrin etäisyydellä
räjäytysnallikontista. (Asetus 1101/2015 19 §)
Varasto ympäröidään lukitulla vähintään 2,4 metriä korkealla aitauksella, jonka etäisyys on
vähintään yksi metri konteista. (Asetus 1101/2015 28 §)
Varastosuojan lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee
poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa. (Laki 390/2005 10 §)
Varastokonttien lukitus toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton
luokan 3 sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla. (Asetus 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. (Asetus 1101/2015 28 §)
Varasto varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla. (Asetus
1101/2015 50 §)
Varastoalue varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastolle
tulee kiinnittää kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varamiehensä
nimet ja yhteystiedot. (Asetus 1101/2015 28 ja 45 §)
Varastolla on oltava asianmukainen kirjanpito varastoon tulleista, varastossa olevista ja
varastosta lähteneistä räjähteistä. Kirjanpito pidetään ajan tasalla. (Asetus 819/2015 66 §)
Räjähteiden varastointia ja pelastustoimintaa koskevat ohjeet tulee käydä läpi varastolla
asioivien henkilöiden kanssa. Ohjeiden tulee olla nähtävillä varastolla. (Asetus 1101/2015
37 §)
Jos varastoaluetta ympäröivällä alueella tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia,
ryhtyy toiminnanharjoittaja välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten
edellyttämät etäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä on
ilmoitettava Tukesille. (Laki 390/2005 19 ja 20 §)

Päätöksen perustelut
Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset, eikä
hakemuksen käsittelyssä ole tullut esille seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle.
Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun toiminnanharjoittaja noudattaa tämän
päätöksen ehtoja ja määräyksiä ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.
Varastoitavien räjähteiden enimmäismäärälle (9644 kg) edellytetyt suojaetäisyydet ympäristön
suojattaviin kohteisiin täyttyvät. Lähin loma-asunto sijaitsee noin 1300 metrin päässä
räjähdevarastosta. Säädösten edellyttämä suojaetäisyys yksittäiseen asuttuun rakennukseen
on 468 metriä.
Toiminnanharjoittajan selvitysten mukaan varastoina toimivien konttien rakenteet täyttävät
standardin SFS 4397 vaatimukset. Kyseisen standardin mukainen rakenne täyttää
lainsäädännön vaatimukset, jotka koskevat räjähteiden pysyvää varastointia.
Maanomistajalta on saatu lupa varaston sijoittamiselle esitettyyn paikkaan.

Lupahakemuksen käsittely
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Tukes on vastaanottanut 27.7.2022 Tapojärvi Oy:n lupahakemuksen, joka koskee pysyvää
räjähteiden varastointia. Toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemustaan 15.8.2022. Tukes
on käsitellyt lupa-asian vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
annetun lain (390/2005) 58 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) 18 §:n nojalla. Hakemus on ollut julkisesti
nähtävillä Tukesin verkkosivuilla 2.9. - 9.10.2022. Hakemuksesta ei jätetty mielipiteitä tai
muistutuksia.
Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun pelastuslaitokselta ja
Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueelta.
Kainuun pelastuslaitos ilmoitti 13.9.2022, ettei sillä ole huomautettavaa asiasta. Kainuun ELY-
keskus ei toimittanut lausuntoa.
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue lausui 15.9.2022 annetussa lausunnossa, että
työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on oltava Valtioneuvoston asetus työpaikkojen
turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015) mukaiset turva-, varoitus- ja
vaaramerkinnät. Lisäksi työntekijöille on annettava tarpeelliset ohjeet työturvallisuuslain 45
§:n tarkoittamien laitteiden ja välineiden käytöstä samoin kuin tulipalon tai muun vaaran
varalta. Ohjeet on annettava myös toimenpiteistä, joihin tulipalon sattuessa on työpaikan
olosuhteet huomioon ottaen ryhdyttävä. Tarvittaessa ohjeet on pidettävä työntekijöiden
nähtävänä työpaikalla. Harjoituksia on järjestettävä tarvittaessa. Tukes huomioi
aluehallintoviraston lausunnon tämän päätöksen käsittelyssä ja ehdoissa.

Käsittelymaksu
Päätösmaksu 570 €. Päätösmaksuun lisätään mahdolliset kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut.
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 ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)

Lisätietoja päätöksestä
Ylitarkastaja Miska Perkkiö, etunimi.sukunimi@tukes.fi, 029 505 2090
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Voimassaolo
Toistaiseksi

Esittelijä: Miska Perkkiö, Ylitarkastaja
Ratkaisija: Kati Hietamäki, Ryhmäpäällikkö

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.

Päätöksestä tiedottaminen
Kainuun pelastuslaitos
Pohjois-Suomen AVI/ työsuojelu
Sotkamon kunta
Kainuun ELY
Oulun poliisilaitos
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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), 90101 Oulu
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