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MSL Hyrkäs OY
Lapinsalmentie 4
93999 KUUSAMO

Pysyvän räjähdevaraston perustamislupa
Kohde ja sen sijainti

MSL Hyrkäs Oy:n Kuusamon räjähdevarasto, Lapinsalmentie 13, Kuusamo.

Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää luvan räjähteiden pysyvälle varastoinnille. Toiminnanharjoittaja saa varastoida 4800 kg louhintaräjähteitä (Expl
1.1; H201) konttivarastossa sillä ehdolla, että se noudattaa tämän päätöksen
määräyksiä ja ehtoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii lupahakemuksessa esitetyllä tavalla sekä noudattaa kaikilta osin räjähteiden varastointia
koskevan lainsäädännön vaatimuksia.

Käyttöönotto

Varastoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tukes on sen hyväksynyt käyttöönottotarkastuksessa. Toiminnanharjoittajan tulee pyytää varaston käyttöönottotarkastusta Tukesilta. Käyttöönottotarkastuksessa selvitetään lupapäätöksen ehtojen sekä suojaetäisyyksien toteutuminen. Tukesilla on oikeus kumota
lupa tai muuttaa lupamääräyksiä, mikäli tarkastuksella ilmenee, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät pidä paikkaansa tai ovat puutteellisia.
(819/2015 19 §)

Päätöksen määräykset ja ehdot
1. Varastokontin tulee olla rakenteeltaan standardin SFS 4397 tasoa vastaava (1101/2015 28 §).
2. 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
(1101/2015 28 §).
3. Varastosuojan lähiympäristössä (5 m etäisyydellä) oleva palava pintakasvillisuus tulee poistaa. Kasvillisuuden raivaus tulee uusia aina tarvittaessa
(390/2005 10 §).
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4. Varasto varustetaan riittävällä, tarkoitukseen soveltuvalla alkusammutuskalustolla (1101/2015 50 §).
5. Varasto aidataan riittävän korkealla ja tukevarakenteisella aidalla
(1101/2015 28 §).
6. Lukitus toteutetaan suojakotelollisella vähintään Finanssialan keskusliiton
luokan 3 lukolla sekä toisella vähintään luokan 2 lukolla (1101/2015 28 §).
7. Varasto varustetaan tarvittavilla varoitusmerkinnöillä ja kieltotauluilla. Lisäksi varastolle tulee kiinnittää kilpi, josta ilmenee varaston vastaavan hoitajan ja hänen varamiehensä nimet ja yhteystiedot (1101/2015 28, 45 §).
8. Räjähteiden varastointia koskien laaditaan toimintaohjeet, jotka käydään
läpi varastolla asioivien henkilöiden kanssa. Ohjeistus tulee olla nähtävillä
varastolla (1101/2015 37 §).
9. Pelastussuunnitelmaan on lisättävä karttakuva, johon on merkitty mahdollisen onnettomuustilanteen vaara-alue. Pelastussuunnitelma tulee
käydä läpi varastolla asioivan henkilöstön kanssa. Pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle (819/2015 30 §).
10. Räjähteiden varastoinnista on pidettävä kirjaa, josta ilmenevät varastoon
tuotujen, sieltä vietyjen sekä varastossa olevien räjähteiden määrät
(819/2015 66 §).
11. Toiminnanharjoittajan on seurattava varastoalueen ympäröivillä alueilla
tapahtuvia muutoksia. Mikäli ympäröivillä alueilla tapahtuu suojaetäisyyksiin vaikuttavia muutoksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan määräysten edellyttämät suojaetäisyydet suojattaviin kohteisiin. Muutoksista ja toimenpiteistä tulee ilmoittaa Tukesille (819/2015 71 §).

Päätöksen perustelut

Toiminnanharjoittaja on antanut räjähdevarastosta asianmukaiset selvitykset,
eikä hakemuksen käsittelyssä ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset, kun
toiminnanharjoittaja noudattaa tämän päätöksen määräyksiä ja ehtoja onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja toimii lupahakemuksessaan esittämällään tavalla.

Suojaetäisyydet

Lainsäädännössä määritellään suojaetäisyyksiä koskeva laskentakaava. Laskentakaavan mukaiset suojaetäisyysvaatimukset räjähdevarastosta (4800 kg)
ovat yksittäiseen asuttuun rakennukseen 371 m, vähintään 10 hengen asutustaajamaan 506 m ja yleiseen liikenneväylään 253 m. Toiminnanharjoittajan
hakemuksessaan ja sen täydennyksessä antamien tietojen mukaan nämä suojaetäisyydet täyttyvät. 500 m etäisyydellä varastosta ei sijaitse myöskään ns.
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herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, hoitokoteja, vanhainkoteja tai lastentarhoja.
Maanomistajan lupa

Varasto sijoitetaan hakijan omistamalle maa-alueelle.

Lupahakemuksen käsittely Tukes on 22.6.2021 vastaanottanut toiminnanharjoittajan lupahakemuksen,
joka koskee räjähteiden pysyvää varastointia. Toiminnanharjoittaja on Tukesin
pyynnöstä täydentänyt hakemustaan 19.8.2021. Tukes on käsitellyt lupa-asian
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
(390/2005) 58 §:n ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (819/2015) 17 §:n nojalla. Hakemus on ollut julkisesti nähtävillä Tukesin verkkosivuilla 17.11.2021 – 18.12.2021 välisen ajan. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Tukes pyysi hakemuksesta lausunnot Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueelta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta. Pohjois-Suomen AVI:n työsuojelun vastuualueen lausunto saapui 10.12.2021.
Työsuojelun vastuualue lausuu, että työnantajan on huolehdittava Työturvallisuuslain (738/2002) 14 §:n mukaisesti työntekijän riittävästä opetuksesta ja
ohjauksesta sekä huomioitava, että panostajalain (423/2016) 3 §:n mukaan räjäytystyötä saa tehdä henkilö, jolla on voimassa oleva asianmukainen pätevyyskirja ja joka on rekisteröity panostajan pätevyyskirjojen rekisteriin ja, että
muu täysi-ikäinen henkilö saa käsitellä ja käyttää räjähteitä vain hänen välittömässä valvonnassa. Tukes ei tässä päätöksessä anna määräyksiä räjäytystöiden toteuttamisesta, mutta antaa tässä lausunnon sisällön toiminnanharjoittajalle tiedoksi. Varastoinnin osalta työntekijöiden ohjeistus on huomioitu
päätöksen määräyksissä ja ehdoissa.
Voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Tästä päätöksestä lisätietoja antaa Aki Ijäs.

Päätöksestä veloitettava maksu
Päätösmaksu 350 €. Päätösmaksuun lisätään kuulemis-, ilmoitus- ja käsittelykulut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)).
Säädökset, joihin päätös perustuu
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta
(390/2005)
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
(819/2015)
Valtioneuvoston asetusräjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)
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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.
Liitteet

Valitusosoitus

Päätöksestä tiedottaminen
Pohjois-Suomen AVI, Työsuojelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Ympäristö ja luonnonvarat
Oulun poliisilaitos, Oulun pääpoliisiasema
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, Oulun kaupungin kirjaamo
Kuusamon Kaupunki

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. 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.
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 €. 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.
MINNE VALITETAAN
Muutosta haetaan alla mainitusta (x) hallinto-oikeudesta:
[x]

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189 (käyntiosoite Isokatu 4), 90101 Oulu

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Denna handling har upprättats och undertecknats elektroniskt.
This document has been digitally prepared and signed.

Ylitarkastaja Timo Kukkola
1.2.2022
Affecto.DigitalSigner.SignaturePage

Ylitarkastaja Aki Ijäs
1.2.2022
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