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Varjosten Oy

Paatos uudesta ANFO-rajahteen valmistuslaitoksestaAsia

Kohde ja sen sijainti

Paatos

Paatosta koskeva toiminta

33100 Tampere 96100 Rovaniemi

Turvallisuus-ja 
kemikaalivirasto

Rovaniemi
Valtakatu 2

Varjosten Oy, ANFO-tehdas, Suutarlantie 26, 21840 KARINAINEN. Kohde ei 
sijaitse pohjavesialueella

Varjosten Oy (y-tunnus 0590902-9) saa alkaa valmistaa ANFO-rajahdetta, 
vaarallisista kemikaaleista, silla ehdolla, etta se noudattaa tassa paatdksessa 
kuvattuja toimia onnettomuuksien ehkaisemiseksi ja toimii muulta osin 
hakemuksessa esitetylla tavalla.

Tampere
Yliopistonkatu 38

Toiminnanharjoittaja rakentaa rakennuksen, johon sijoitetaan 
sekoituslaitteisto, ANFO-rajahteen valmistamista varten.

Vaihde 029 5052 000 
www.tukes.fi 
kirjaamo(S)tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Rinnetie 52
21840 KARINAINEN

Helsinki
PL 66 
(Opastinsilta 12 B) 
00521 Helsinki

Vaarallisia kemikaaleja ja rajahdetta saa olla yhtidn tiloissa enintaan seuraavat 
maarat:

Paatoksen maaraykset ja ehdot
1. Rakennus tulee rakentaa siten, etta mahdollisessa

onnettomuustilanteessa rajahdysvaikutus suunnataan hallitusti
turvalliseen suuntaan (VNa 1101/ 2015 29 §).

Kemikaali Luokitus Maara (t)

Polttodijy Flam. Liq. 3, H226,

Asp. Tox. 1, H304, 

Skin. Irrit. 2, H315, 

Acute. Tox. 4, H332, 

Care. 2, H351,

STOT RE 2, H373,

Aquatic Chronic 2, H411

3

Ammoniumnitraatti Ox. Liq. 3, H272,

Eye Irrit. 2, H319

8

Louhintarajahde Expl. 1.1 8,5
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2.

3.

4.

5.

6.

Paatoksen perustelut

Kasittelymaksu

Valmistuslaitteisto on CE-hyvaksytty ja hyvaksymisdokumentti on esitetty 
hakemuksessa (VNa 1101/2015).

Toiminta tulee vaarallisten kemikaalien seka rajahteiden maaran johdosta 
olemaan toimintaperiaateasiakirjavelvoitteen mukaista toimintaa.
Toiminnanharjoittaja on toimittanut toimintaperiaateasiakirjan hakemuksen 
yhteydessa. (VNa 685/2015)

Toiminnanharjoittaja on esittanyt prosessin riskiarvioinnit seka 
suojaetaisyystarkastelun, joiden perusteella tarvittavat suojaetaisyydet 
toteutuvat (VNa 1101/2015).

Toiminnanharjoittaja on hakemuksessaan esittanyt, etta ammoniumnitraattia 
ja valmista rajahdetta ei tulla varastoimaan pysyvasti valmistuslaitoksella, 
vaan varastointi tapahtuu toiminnanharjoittajan erillisella varastolla (VNa 
1101/2015).

Tukes katsoo, etta toiminnan tayttaessa taman paatoksen ehdot ja muuten 
toimittaessa hakemuksessa esitetylla tavalla, toiminta tayttaa lainsaadanndn 
asettamat velvoitteet Tukesin kaytdssa olevien tietojen perusteella. (VNa 
685/2015).

Rakennettavasta rakennuksesta ei saa mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa aiheutua vaarallisia heitteita (VNa 1101/2015 27 
§)■
Alue tulee aidata siten, etteivat ulkopuoliset paase kasiksi vaarallisiin 
kemikaaleihin tai rajahteisiin (VNa 1101/2015 35 §).
Valmiille rajahteille tulee olla lukittava ja murtohalyttimella varustettu tila, 
jos niita joudutaan sailyttamaan alueella vartioimatta (VNa 1101/2015 35 
§)■
Vaarallisia kemikaaleja tai rajahteita sisaltavat tilat ja laitteet tulee 
merkita CLP-asetuksen mukaisin merkinndin (VNa 1101/2015 30 §). 
Valmistuslaitteelle tulee laatia huolto-ja kunnossapito suunnitelma. 
Huolto-ja kunnossapito tulee dokumentoida (VNa 1101/2015 36 §).

Lupahakemuksen kasittely Tukes on vastanottanut lupahakemuksen Varjosten Oy:lta 27.10.2021.
Tukes on pyytanyt lisaselvityksia hakemukseen selvityspyyntd, jotka Varjosten 
Oy on toimittanut 1.3.2021.
Hakemus on ollut nahtavilla 17.6.2022 - 24.7.2022.
Tukes on pyytanyt lausunnot hakemuksesta Lounais-Suomen AVI:n 
tydsuojelun vastuualueelta, Varsinais-Suomen ELY:lta, Varsinais-Suomen 
pelastuslaitokselta seka Pdytyan kunnalta.
Lausunnot saatiin jokaiselta ja niiden johdosta Tukes on pyytanyt selvitysta 
toiminnanharjoittajalta 20.9.2022. Varjosten Oy on 4.11.2022 toimittanut 
vastauksen, jossa lausuntojen huomioihin on annettu riittava selvitys.
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Muutoksenhaku

Voimassaolo Tama paatos on voimassa toistaiseksi.

Tarkastus

ValitusosoitusLiitteet

Paatoksesta tiedottaminen

Paatosmaksu 1616 €. Valtion talous-ja henkilostohallinnan palvelukeskus 
(Palkeet) lahettaa laskun hakijalle. (Tyo-ja elinkeinoministerion asetus 
Turvallisuus-ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 1391/2018)

Esittelija: Kim Virtanen, Ylitarkastaja 
Ratkaisija: Aki Ijas, Ylitarkastaja

Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkilollisyyden ja 
allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja 
asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkoisesti. Jos asiakirjaa muutetaan 
jalkikateen, allekirjoitus ei ole enaa kelvollinen. Sahkdinen asiakirja on 
alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa 
paperitulosteesta. Alkuperaisen sahkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytaa 
Tukesin kirjaamosta.

Toiminnanharjoittajan tulee pyytaa tuotantolaitoksen 
kayttddnottotarkastusta Tukesilta.

Tahan paatdkseen tyytymatdn saa hakea muutosta hallinto-oikeudelta 
oheisen valitusosoituksen mukaisesti 30 paivan kuluessa paatdksen 
tiedoksisaannista. Paatdsta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin maaraa. (L 390/2005 126 §) 
Maksuvelvollinen, joka katsoo, etta tasta paatoksesta perittavan maksun 
maaraamisessa on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Tukesilta 
kuuden kuukauden kuluessa maksun maaraamisesta. (Maksuperustelaki 
(150/1992) 11 b §)

Saadokset, Joihin paatos perustuu
Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 
(390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin 
valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen kasittelyn ja 
varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
Valtioneuvoston asetus rajahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 
(819/2015)
Valtioneuvoston asetus rajahteiden valmistuksen, kasittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)]
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Lounais-Suomen AVI, Tyosuojelu
Varsinais-Suomen ELY, Ymparisto ja luonnonvarat
Lounais-Suomen poliisilaitos, Turun paapoliisiasema 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos



VALITUSOSOITUS

MITEN VALITUS TEHDAAN

MINKAAJAN KULUESSA VALITUS TEHDAAN

MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE

OIKEUDENKAYNTIMAKSU

MINNE VALITETAAN

Muutosta haetaan alia mainitusta (x) hallinto-oikeudesta:

Valituksen vol toimittaa hallinto-oikeudelle henkildkohtaisesti, postitse maksettuna postilahetyksena 
taikka asiamiesta tai lahettia kayttaen. Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta lukuun ottamatta valituksen 
voi tehda myds hallinto-ja erityistuomioistuinten sahkdisessa asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Postittaminen tapahtuu lahettajan vastuulla. Valituksen on saavuttava hallinto-oikeudelle virka-aikana 
ennen 30 paivan valitusajan paattymista, jotta valitus voidaan tutkia.

Valittajalta peritaan hallinto-oikeudessa oikeudenkayntimaksu 260 €. Oikeudenkayntimaksua ei perita, jos 
hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa paatdsta valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa 
(1455/2015) on erikseen saadetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei perita.

Jos paatds on lahetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipaiva ilmenee 
todistuksesta. Saantitodistus liitetaan valitusasiakirjoihin.
Jos paatds on postitettu tavallisena kirjeena, sen katsotaan tulleen tiedoksi seitseman (7) 
paivan kuluessa postituspaivasta, jollei muuta ilmene.
Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemantena (7.) paivana 
paatdksen nahtavilla oloa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessa. 
Jos paatds on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim. saantitodistusta vastaan jollekin muulle 
henkildlle kuin paatdksen saajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan paatdksen saajan saaneen 
paatdksen tiedoksi kolmantena paivana saantitodistuksen osoittamasta paivasta.

Valitusaika on 30 paivaa. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipaivaa seuraavasta paivasta. 
Tiedoksisaantipaiva lasketaan seuraavasti:

Valituksen voi laatia valittajan puolesta myds laillinen edustaja tai asiamies. Taildin on ilmoitettava lisaksi 
laatijan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on 
allekirjoitettava valituskirjelma.

Valitus on tehtava kirjallisesti. Valituksessa pitaa olla seuraavat asiat ja asiakirjat: 
hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus mainittu sivun 
alaosassa)
paatds, johon haetaan muutosta, liitteineen alkuperaisena tai jaljenndksena 
muutokset, joita valittaja paatdkseen vaatii, ja niiden perustelut 
valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
tiedoksisaantitodistus tai muu tieto valitusajan alkamisesta 
valitusosoitus.

[x] Turun hallinto-oikeus, PL 32 (kayntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4), 20101 Turku



 

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti. 
Denna handling har upprättats och undertecknats elektroniskt. 
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