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Dragon Mining Oy
Kummunkuja 38
38200 SASTAMALA

Muutosilmoitus 24.4.2018

Muutoslupa

Dragon Mining Oy saa siirtää Oriveden kaivoksen matriisi- ja nallivarastot tasolta +710 tasolle +310.

Käyttöönotto

Muutoksen saa ottaa käyttöön ilman erillistä käyttöönottotarkastusta. Muutosta käsitellään seuraavan kaivokselle tehtävän tarkastuksen yhteydessä.

Kohteen sijainti

Dragon Mining Oy, Oriveden kaivos, Kultatie 1, 35300 ORIVESI.

Kohteen kuvaus

Dragon Mining Oy siirtää Oriveden maanlaisen kaivoksen tasolla +710 sijainneen matriisi- ja nallivaraston takaisin tasolle +310, jossa varasto on sijainnut
aiemmin luvan 30250/36/2009 mukaisesti. Nallit ja matriisi varastoidaan erillisissä umpiperäluolissa. Matriisi varastoidaan säiliökontissa, joka sijoitetaan
betonilattian päälle.
Muutoksen jälkeen tason +310 varastossa saa olla räjähteitä ja kemikaaleja
seuraavat määrät:
Kemikaali
Matriisi
Kaasutusliuos
Räjäytysnallit

Luokitus
Ox. Sol. 3; H272, Eye Irrit. 2; H319
Ox. Sol. 3; H272, Eye Irrit. 2; H319,
Acute Tox. 4; H302
Expl, 1.1; H201 tai Expl. 1.4; H204

Määrä
25 000 kg
2000 kg
10 000 kpl

Päätöksen määräykset ja ehdot

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

1.

Pysäköinti räjähdevaraston läheisyydessä on sallittu ainoastaan lyhytaikaisesti räjähteiden viemistä ja hakemista tai muuta varaston huolto- tai tarkastustoimintaa varten. Maan alla käytettävät ajoneuvot tulee olla varustettu asianmukaisella ensisammutuskalustolla. Pysäköintikieltoalueet tulee merkitä selkeästi. (Asetus 1101/2015 18, 22 ja 34 §)

2.

Sähköasennusten kotelointiluokka on vähintään IP54. (Laki 390/2005 13
§)
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3.

Varastoille ja niissä tapahtuvalle toiminnalle laaditaan käyttö- ja huoltoohjeet. (Asetus 1101/2015 37 §, asetus 856/2012 64 §)

4.

Varastot varustetaan riittävällä alkusammutuskalustolla. (Asetus
1101/2015 50 §, asetus 856/2012 73 §)

5.

Varasto varustetaan asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä sekä vastuuhenkilöiden yhteystiedoilla. (Asetus 1101/2015 30 §, asetus 856/2012 58 §)

6.

Varastointimuutokset päivitetään kaivoksen pelastussuunnitelmaan. (Asetus 685/2015 17 ja 18 §)

7.

Varaston ovi varustetaan lujarakenteisella lukolla ja varasto pidetään lukittuna, kun siellä ei asioida. (Asetus 1101/2015 22 §)

Päätöksen perustelut

Varastoinnille on aiemmin ollut lupa tasolla +310. Vanhaa varastotilaa parannetaan lisäämällä varastoon betonilattia ja matriisikontin vesivalelu. Varastolle
asennetaan valvontakamera. Räjäytysnallit on varastoitu eri kuprikassa matriisin kanssa. Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ei ole tullut esiin sellaisia seikkoja, jotka voisivat olla esteenä luvan myöntämiselle.

Hakemuksen käsittely

Tukes on vastaanottanut hakemuksen 24.4.2018 ja käsitellyt sen valtioneuvoston asetuksen räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
(819/2015) 71 §:n ja valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 42 §:n mukaisena muutosilmoituksena.
Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

Päätöksestä veloitettava maksu
Päätösmaksu 345 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. Maksun perusteena on asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015).
Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Säännökset, joihin päätös perustuu
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
(819/2015)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)
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Timo Kukkola
ylitarkastaja

Liitteet

Muutosilmoitukset
Valitusosoitus

Päätöksestä tiedottaminen
Pirkanmaan pelastuslaitos

Aki Ijäs
ylitarkastaja
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VALITUSOSOITUS
MITEN VALITUS TEHDÄÄN
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa pitää olla seuraavat asiat ja asiakirjat:
- hallinto-oikeus, jolle valitus osoitetaan (toimivaltainen hallinto-oikeus mainittu sivun alaosassa)
- 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.
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.
Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen nähtävillä oloa koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.
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.

MITEN VALITUS TOIMITETAAN PERILLE
Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittaminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavuttava
hallinto-oikeudelle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä, jotta valitus voidaan tutkia.
Muutosta haetaan alla mainitusta (x) hallinto-oikeudesta:
[x]

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

