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Kaupan alan velvollisuudet palavien nesteiden ja kaasujen myymäläsäilytyksessä 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tiedotteessaan 15.2.2018 muistuttanut kaupan alan 
toiminnanharjoittajia velvollisuuksista palavien nesteiden tai kaasujen myymäläsäilytyksessä. Tiedotteessa 
tehdään tulkintoja Tukesin oppaasta ”Palavien nesteiden säilytys kaupassa”. Kaupan liitto on välittänyt 
tiedotteen jäsenyrityksilleen jäsenkirjeessään 3.4.2018. Kaupan liiton jäsenyrityksiltään saaman tiedon 
mukaan kentällä on yhä epätietoisuutta tietyistä käytännön vaatimuksista koskien erityisesti 
paloturvakaapeille asetettuja vaatimuksia ja valuma-altaiden käyttöä.  

Paloturvakaapeista todetaan Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tiedotteen liitteessä ”Tarkentavia 
ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen”, etteivät SP 2369 -testimenetelmän mukaan 
hyväksytyt paloturvakaapit uusimpien tutkimustulosten perusteella sovellu aerosolin varastointiin, ja että 
ne hyväksytään vain, jos ne on sijoitettu myymälään ennen 31.12.2017. Ongelmaksi on muodostunut, että 
kyseinen tulkinta on tullut kaupan toimijoiden tietoon vasta keväällä 2018, mitä ennen kaupassa on 
seurattu Tukesin opasta, jossa hyväksytään myös SP 2369 -testimenetelmän mukaiset paloturvakaapit. 

Valuma-altaiden käyttöön liittyen on pohdittu, miten olemassa oleva tutkimustieto olisi huomioitavissa 
käyttövalmiiden lasinpesunesteiden tarkoituksenmukaista myymäläsäilytystä arvioitaessa. VTT on tehnyt 
alkoholijuomien palo-ominaisuuksista ja -kuormasta myymälöissä kokeita, joiden perusteella 
Pelastusviranomaisten kumppanuusverkosto katsoo, ettei väkeviäkään alkoholijuomia tule laskea mukaan 
Tukesin oppaassa mainittuun palavien nesteiden määrään myymälässä. Vastaavasti myös käyttövalmiiden 
lasinpesunesteiden palo-ominaisuuksia myymälöissä tulisi selvittää. Mikäli niitäkään ei pidetä myymälän 
palokuorman kannalta merkittävinä, tulkinnalla on huomattavaa vaikutusta käytännön ratkaisuihin 
myymälöissä mm. suoja-allastusten osalta.  

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Tukes ja Kaupan liitto selvittävät, mitä VTT:n alkoholijuomista 
tekemien palokokeiden perusteella voidaan päätellä käyttövalmiiden lasinpesunesteiden palo-
ominaisuuksista myymälässä ja päättävät mahdollisesti tarvittavista uusista palokokeista.  

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Tukesin ja Kaupan liiton edustajat tapasivat 18.6.2018 
kokouksessa, jossa selvennettiin tilannetta seuraavasti: 

1. Ruotsin SP 2369 -testimenetelmän mukaiset paloturvakaapit hyväksytään myös aerosolien 
varastointiin, jos niitä koskeva hankintapäätös on tehty ennen Pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston tiedotteen sisältämän tiedon saapumista kaupan yritykseen. Kaupan 
yrityksen katsotaan saaneen tiedon viimeistään 30.4.2018. 

2. Myymälät voivat ilmoittaa kemikaali-ilmoituksessaan pelastusviranomaiselle, että käyttövalmiiden 
lasinpesunesteiden (pakkaskestävyys enintään -40 °C) suojausratkaisut odottavat lisäselvityksiä. 
Viranomaiset ja Kaupan Liitto sopivat 31.8.2018 mennessä asian selvittämisen aikataulusta. 
Suojausratkaisuja koskevat käytännön järjestelyt myymälässä, kuten mahdollinen suoja-allastus 
voidaan tehdä viimeistään selvityksen valmistuttua. Kemikaali-ilmoitus tulee tehdä kuitenkin 
31.8.2018 mennessä, kun ilmoitusmäärät myymälässä ylittyvät. Ilmoitusmääriin lasketaan myös 
käyttövalmiit lasinpesunesteet. 


