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Arende

Aniaggningens adress Ab Ess-Ma Oy, Essevagen 456, 68820 ESSE.

Beslut

Motivering av beslutet

33100 Tammerfors 96100 Rovaniemi

Verksamhetsutbvaren bar i ansbkan angett att de hyr en del av en stdrre 
fastighet samt att det hyrda omradet bestar av ett stort utrymme, en hall.

Rovaniemi
Valtakatu 2

Sakerhets- och 
kemikaiieverket

Tammerfors
Yliopistonkatu 38

Nekande beslut i arendet att upplagra och hantera farliga kemikalier (TDI, m- 
TOLYLIDENIISOCYANAT) vid aniaggningen.

Fastigheten uppfyller inte kraven for verksamheten i fraga. Det ar inte mdjiigt 
att tilIrackligt effektivt sdrja att obehdriga inte far tilltrade till
produktionsanlaggningens omrade. Det ar inte heller mdjiigt att sakert hindra 
att obehdriga kan fa tag i kemikalierna eller kan utsatta verksamheten fdr 
fara. Eftersom det i samma fastighet finns utrymmen fdr andra fdretag ar det 
inte mdjiigt att sakert veta hur manga manniskor som utsatts fdr fara i fall av 
en olycka. (Lag 390/2005 16 §, Statsradets fdrordning 856/2012 62 §)

Verksamhetsutdvaren far inte upplagra och hantera farliga kemikalier (TDI, m- 
TOLYLIDENIISOCYANAT) i den ifragavarande fastigheten.

Den giltiga planlaggningen fdr omradet til later inte verksamheten i fraga. 
Planen fdr omradet ar T och den innehaller inte nagon markning angaende 
farliga kemikalier. (Lag 390/2005 20 §).

Enligt lag om sakerhet vid bantering av farliga kemikalier och explosive varor 
390/2005 20 § Vid placeringen av produktionsanlaggningar som tilIverkar, 
hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller explosive varor skall beaktas 
placeringsplatsens och omgivningens nuvarande och kommande 
anvandningssyfte som har anvisats i en plan med rattsverkningar enligt 
markanvandnings- och bygglagen (132/1999) liksom ocksa de 
planbestammelser som eventuellt galler omradet.

Enligt lag om sakerhet vid bantering av farliga kemikalier och explosive varor 
390/2005 115 § dvervakar Tukes att denna lag fdijs till den del denna uppgift 
inte i 2-4 mom. har alagts nagon annan myndighet.
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Enligt lag om sakerhet vid bantering av farliga kemikalier och explosive varor 
390/2005 16 § Verksamhetsutdvaren skall med konstruktionsatgarder eller pa 
nagot annat satt som ar tillrackligt effektivt med hansyn till verksamhetens art

Sakerhets- och kemikalieverket
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Handling av arendet

Pedersdre kommun bar ocksa i sitt utlatande angivit att planen for omradet ar 
T och att den inte innehaller nagon markning angaende farliga kemikalier.

sdrja for att obehdriga inte far tilltrade till produktionsanlaggningens omrade. 
Verksamhetsutdvaren skall dessutom sdrja fdr att obehdriga inte far tillgang 
till farliga kemikalier eller explosive varor.

Sakerhets- och kemikalieverket (Tukes) har bett om utlatande fran 
Regionfdrvaltningsverket i Vastra och Inre Finland, arbetarskydd, NTM- 
centralen i Sddra Osterbotten, miljdvard, Osterbottens raddningsverk och 
Pedersdre kommun.

Enligt statsradets fdrordning om sakerhetskraven vid industriell bantering och 
upplagring av farliga kemikalier 856/2012 62 § Verksamhetsutdvaren ska 
dvervaka och vid behov begransa tilltradet till produktionsanlaggningens 
omrade och speciellt till de utrymmen och omraden dar kemikalierna 
hanteras och upplagras, sa att inte obehdriga kan fa tag i kemikalierna eller 
utsatta verksamheten fdr fara och sa att det i en olyckssituation rader 
tillracklig klarhet om hur manga personer som ar i fara.

Pedersdre kommun har i sitt utlatande beddmt att fastigheten i fraga inte 
lampar sig fdr denna verksamhet i nuvarande skick och pa grund av att 
verksamhetsutdvaren endast hyr en del av fastigheten. Det ar ocksa svart att 
ingarda fastigheten med lasta grindar pa grund av att det ar flera anvandare 
pa fastigheten.

Osterbottens raddningsverk har i sitt utlatande tagit stallning till byggnadens 
lamplighet till verksamheten med tanke pa brandsakerhet och brandsektioner 
och brandklassifiering.

NTM-centralen i Sddra Osterbotten, miljdvard har svarat att de inte har nagot 
att anmarka i arendet.

Regionfdrvaltningsverket i Vastra och Inre Finland, arbetarskydd har inte givit 
utlatande.

Tukes har mottagit ansdkan av Ab Ess-Ma Oy den 12.1.2017.
Tukes har bett om tillaggsinformation till ansdkan den 30.3.2017. 
Ab Ess-Ma Oy harskickat tillaggsinformationen den 21.5.2018.
Ansdkan har kungjorts den 9.9.2019 och den har varit framlagd vid Pedersdre 
kommun under tiden 20.9.2019 - 21.10.2019.
Tukes har bet om utlatanden i arendet den 9.9.2019.
Osterbottens raddningsverk har skickat sitt utlatande den 1.10.2019. 
NTM-centralen i Sddra Osterbotten, miljdvard har skickat sitt svar den 
4.10.2019.
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Tillagsinformation

Avgiften for beslutet

Underskrift

Bilagor Besvarsanvisning

Information om beslutet

Avgiften for beslutet ar 2090 €. [Arbets- och naringsministeriets fbrordning 
om Sakerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018)]

Tillaggsinformation om beslutet ger bverinspektdr Kim Virtanen, 
kim.virtanen(5)tukes.fi tel: 029 5052 300

Detta beslut har ledare Kirsi Leva avgjort pa basen av bverinspektdr Kim 
Virtanens presentation.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt. Undertecknarens identitet 
och tiden for undertecknandet gar att kontrollera genom att klicka pa 
underskriften. Om dokumentet andras i efterhand ar underskriften inte langre 
giltig. Underskriftens riktighet gar inte att kontrollera pa en pappersutskrift. 
Vid behov kan det ursprungliga elektroniska dokumentet begaras ut fran 
Tukes registratur.

Regionfdrvaltningsverket i Vastra och Inre Finland, arbetarskydd
Narings-, trafik- och miljdcentralen i Sddra-Osterbotten, Miljd- och 
naturresurser
Pedersdre kommun
Osterbottens raddningsverk

Tukes har bett om tillaggsinformation angaende Osterbottens raddningsverks 
utlatande av Ab Ess-Ma Oy den 10.2.2020.
Ab Ess-Ma Oy harskickat tillaggsinformation den 28.2.2020.
Tukes har bett om utlatande angaende byggnaden och planlaggningen av 
Pedersdre kommun den 10.12.2020.
Pedersdre kommun har givit utlatande den 16.12.2020.
Tukes har informerat Ab Ess-Ma Oy att de kommer att fa ett nekande beslut 
den 8.1.2021.
Tukes har skickat ett hdrande angaende beslutet den 8.7.2021
Ab Ess-Ma Oy har svarat pa hdrande den 8.9.2021

Fdrfattningar som beslutet baserar sig pa
Lag om sakerhet vid bantering av farliga kemikalier och explosive varor
(390/2005 16 §, 20 §)
Statsradets fdrordning om dvervakning av hanteringen och upplagringen av 
farliga kemikalier (685/2015)
Statsradets fdrordning om sakerhetskraven vid industriell bantering och 
upplagring av farliga kemikalier (856/2012 62 §)



BESVARSANVISNING

SA HAR KAN MAN BESVARA SIG OVER SAKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKETS BESLUT

Besvarsmyndighet

Form och innehall

Besvarstid

Inlamnande

Rattegangsavgift

Behdrig domstol

33100 Tammerfors 95100 Rovaniemi

Rovaniemi
Valtakatu 2

Sakerhets- och 
kemikaiieverket

Tammerfors
Yliopistonkatu 38

Vid fdrvaltningsdomstolen tas ut av andringssdkanden en rattegangsavgift pa 
260 €. Rattegangsavgiften tas inte ut, om fdrvaltningsdomstolen andrar ett 
dverklagat beslut till fdrman fdr andringssdkanden. I lagen om domstolsavgifter 
(1455/2015) fdreskrivs sarskilt ocksa om ytterligare fall i vilka avgiften inte tas ut.

Den som ar missndjd med ett beslut av Sakerhets- och kemikaiieverket har ratt att 
sdka andring i det hos behdrig domstol (se slutet av anvisningen).

Besvarsskriften kan lamnas in personligen till fdrvaltningsdomstolen eller skickas 
som betaid postfdrsandelse eller genom ombudsman eller bud. Med undantag av 
Alands fdrvaltningsdomstol kan besvar anfdras aven via fdrvaltnings- och 
specialdomstolarnas e-tjanst pa adressen 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/. Expeditionen sker pa 
avsandarens ansvar. Besvarsskriften ska vara fdrvaltningsdomstolen till handa 
under tjanstetid innan besvarstiden pa 30 dagar gatt ut.

Besvarsskriften ska omfatta fdijande uppgifter och handlingar:
- behdrig fdrvaltningsdomstol som adressat
- beslut som dverklagas jamte bilagor; i original eller som kopia
- andringar som sdks jamte motivering
- andringssdkandens namn, hemort, postadress och telefonnummer
- intyg dver delfaende eller nagon annan uppgift om nar besvarstiden bdrjat
- besvarsanvisning.
Ocksa andringssdkandens lagliga representant eller ombudsman kan avfatta 
besvarsskriften. I sa fall ska denne uppge sitt namn, hemort, postadress och 
telefonnummer. Besvarsskriften ska undertecknas av andringssdkanden, 
representanten eller ombudsmannen.

Vaxel 029 5052 000 
www.tukes.fi 
kirjaamo(S)tukes.fi
FO-nummer 1021277-9

Helsingfors
PB 66 
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00521 Helsingfors

Beslutet ska dverklagas inom trettio (30) dagar fran den dag som fdijer dagen fdr 
delfaende. Dagen fdr delfaende raknas enligt fdijande:
- Om beslutet har postats mot mottagningsbevis, framgar dagen fdr delfaende av 

detta bevis - som ska bifogas till besvarsskriften.
- Om beslutet har postats som vanligt brev, anses det delgivet inom sju (7) dagar 

fran postningsdagen, om inte nagot annat framgar.
- Om beslutet t.ex. mot mottagningsbevis dverlamnats nagon annan an den som 

beslutet avser (mellanhandsdelgivning), anses den som beslutet avser ha delfatt 
beslutet den tredje dagen efter den dag som mottagningsbeviset anger.

Vasa fdrvaltningsdomstol, PB 204 (besdksadress: Korsholmsesplanaden 43), 65101 
VASA
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