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vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
lisätään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetuk-

seen (59/1999) uusi 9 a luku sekä liite VIII seuraavasti:

9 a luku

Ammoniumnitraattia koskevat
erityissäännökset

Yleiset säännökset

62 §

Soveltamisala

Tämän luvun säännöksiä sovelletaan paka-
tun kiinteän ammoniumnitraatin varastoin-
tiin, jos varastointi kestää vähintään yhden
vuorokauden ajan.

Ammoniumnitraatilla tarkoitetaan sellaisia
liitteen I, osan 1 huomautuksissa 2 ja 3 tar-
koitettuja kemikaaleja, joiden ammoniumnit-
raatista laskettu typpipitoisuus on yli 28 pro-
senttia.

Asetuksen 63 l §:ää sovelletaan ammo-
niumnitraattivesiliuoksiin, mukaan lukien
emulsioräjähdysaineen raaka-aine (matriisi).
Asetuksen 63 m §:ää sovelletaan matriisiin.

63 §

Yleissäännös varastoinnista

Ammoniumnitraatti tulee varastoida yksi-
kerroksisessa rakennuksessa siten, että se on
suojattu suoralta auringonsäteilyltä sekä sa-
teelta ja muulta kosteudelta.

Samassa tilassa ammoniumnitraatin kanssa
ei saa varastoida aineita, joiden syttymisestä
voi aiheutua palon leviäminen rakennukseen
taikka ammoniumnitraatin hajoaminen tai su-
laminen.

Ammoniumnitraatti tulee varastoida niin,
ettei se pääse kosketuksiin normaali- tai tuli-
palotilanteessa sellaisten aineiden kanssa,
jotka voivat lisätä sen taipumusta räjähdys-
mäiseen hajoamiseen.

63 a §

Hävittäminen

Rikkoutunut pakkaus ja siitä mahdollisesti
vuotanut ammoniumnitraatti on välittömästi
hävitettävä, jos on syytä epäillä, että ammo-
niumnitraattiin on päässyt sekoittumaan vie-
raita aineita.

Pakkaukset ja ammoniumnitraatti on hävi-
tettävä ammoniumnitraatin valmistajan ohjei-
den mukaisesti.

Syttymis- ja lämmönlähteet

63 b §

Syttymisvaaraa aiheuttavat laitteet

Sähkö-, lämmitys- ja siirtolaitteet sekä
muut mahdolliset syttymisvaaraa aiheuttavat



laitteet on valittava ja sijoitettava siten, että
ne eivät voi aiheuttaa ammoniumnitraatin
kuumenemista eikä niiden päälle pääse ke-
rääntymään nitraattipölyä.

Varastoon saa asentaa vain varastoinnin
kannalta tarpeellisia sähkölaitteita. Sähkölait-
teiden kotelointiluokan on oltava vähintään
IP 54.

Varaston sähkölaitteisto on kytkettävä jän-
nitteettömäksi, kun varastossa ei tarvita säh-
köä.

63 c §

Ajoneuvot

Ajoneuvot, mukaan lukien sähkö- ja moot-
torikäyttöiset trukit, eivät saa viipyä varasto-
rakennuksessa pitempään kuin mitä kuorman
lastaamisen tai purkamisen kannalta on vält-
tämätöntä.

Varastorakennusta koskevat vaatimukset

63 d §

Varastorakennus

Ammoniumnitraatin varastointiin käytettä-
vän rakennuksen on täytettävä Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osien E1 ja E2
vaatimukset.

Ammoniumnitraatti tulee varastoida vähin-
tään paloluokan P2 vaatimukset täyttävässä
rakennuksessa. Jos samassa rakennuksessa
on muita kuin ammoniumnitraatin varastoin-
tiin käytettäviä tiloja, rakennuksen on täytet-
tävä paloluokan P1 vaatimukset.

Ammoniumnitraatti voidaan varastoida 1
ja 2 momenteista poiketen myös muunlai-
sessa rakennuksessa, jos samalla huolehdi-
taan paloturvallisuudesta sijoittamalla varasto
riittävän etäälle muista varastoalueen raken-
nuksista, rakenteista ja muista palovaaraa ai-
heuttavista kohteista sekä huolehditaan te-
hokkaasti asiattomien pääsyn estämisestä va-
rastolle.

Ammoniumnitraattia saa varastoida myös
kontissa, jos se täyttää räjähteiden varastoin-
nissa käytettävän kontin vaatimukset.

63 e §

Varaston lattia

Varastorakennuksen lattian on oltava beto-
nia tai muuta palamatonta ja helposti puh-
taana pidettävää materiaalia, eikä siinä saa
olla sellaisia syvennyksiä, kanavia tai viemä-
reitä, jonne tulipalossa syntyvä ammonium-
nitraattisula voisi kerääntyä.

63 f §

Lämmön ja savukaasujen poisto varastosta

Varastossa tulee olla mahdollisuus tulipa-
lossa syntyvän lämmön ja savukaasujen pois-
tamiseen.

63 g §

Varaston ukkossuojaus

Varastorakennus on suojattava salamanis-
kun vaikutuksilta, jos siinä varastoitavan am-
moniumnitraatin määrä on yli 30 tonnia.

Varaston sijoittaminen

63 h §

Varaston sijoittamista koskevat periaatteet

Ammoniumnitraattivarasto on sijoitettava
siten, ettei ammoniumnitraatin mahdollisesta
räjähdyksestä tai hajoamisesta esimerkiksi tu-
lipalon yhteydessä aiheudu vaaraa ympäris-
tölle. Sijoituksessa on myös otettava huo-
mioon, ettei varaston läheisyydessä olevan
rakennuksen tai muun kohteen tulipalo voi
levitä varastoon tai kuumentaa varastoitavaa
ammoniumnitraattia vaarallisesti.

Kontteja ei saa pinota päällekkäin.

63 i §

Varaston etäisyys ulkopuolisista kohteista

Ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulko-
puolisista rakennuksista määräytyy varas-
tossa olevan suurimman pinon tai säiliön si-
sältämän ammoniumnitraattimäärän perus-
teella. Etäisyys rakennuksista, joissa muutoin
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kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee ih-
misiä, sekä ulkokokoontumisalueista, tulee
olla vähintään liitteen VIII taulukon 1 mukai-
nen.

63 j §

Varaston etäisyys yleisestä kulkuväylästä

Ammoniumnitraattivaraston etäisyyden
yleisestä liikenneväylästä tulee olla vähintään
kaksi kolmasosaa 63 i §:n mukaisista etäi-
syyksistä.

63 k §

Varastointi pinoissa

Kuljetuspakkauksissa olevaa ammonium-
nitraattia saa varastoida pinoissa. Pinon
enimmäiskoko on 100 tonnia.

Pinot tulee sijoittaa riittävän etäälle toisis-
taan siten, ettei yhdessä pinossa alkanut rä-
jähdys voi välittyä toiseen pinoon.

Pinojen tulee olla vähintään yhden metrin
etäisyydellä seinistä ja katosta. Konttivaras-
toinnissa etäisyysvaatimusta ei tarvitse nou-
dattaa.

63 l §

Ammoniumnitraatin vesiliuokset

Ammoniumnitraatin vesiliuosta sisältävän
varaston etäisyyden 63 i ja 63 j §:ssä maini-
tuista kohteista tulee olla vähintään puolet
mainituissa pykälissä säädetyistä etäisyyk-
sistä.

63 m §

Matriisin varastointi räjäytystyömaalla

Räjäytystyömaalla olevassa kontissa saa
varastoida matriisia enintään viisi tonnia.
Kontin etäisyyden työmaan ulkopuolisista
kohteista on oltava vähintään viisi metriä.
Kontin ja kohteen välissä ei saa olla palavaa
materiaalia.

Jos matriisin varastointimäärä on työ-
maalla yli viisi tonnia, tulee noudattaa
63 l §:ssä säädettyjä etäisyysvaatimuksia.

Maanalaisessa tilassa saa varastoida mat-

riisia enintään kymmenen tonnia. Matriisi on
varastoitava kontissa tai EI 60 paloluokituk-
sen täyttävässä alumiinisessa kuljetussäili-
össä.

Maanalainen tila on varustettava paloil-
maisimilla.

EY-lannoitteen varastointi

63 n §

EY-lannoitteen varastointivaatimukset

EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän am-
moniumnitraatin varastointi voidaan toteuttaa
62 ja 63 §:n sekä 63 a—63 c, 63 e, 63 f, 63 o
ja 63 p §:n mukaisesti, jos varastoitavan am-
moniumnitraatin määrä on enintään 30 tonnia
ja varastointiaika enintään kuusi kuukautta
vuodessa.

Jos 1 momentissa säädetyt edellytykset ei-
vät täyty, ammoniumnitraatti on varastoitava
62 ja 63 §:n sekä 63 a—63 k §:n mukaisesti.

63 o §

EY-lannoitteen varastorakennus

Edellä 63 n §:n 1 momentin mukaisesti va-
rastoitu ammoniumnitraatti tulee varastoida
sellaisessa yksikerroksisessa vähintään palo-
luokan P3 vaatimukset täyttävässä varastora-
kennuksessa, jossa ei ole muita kuin ammo-
niumnitraatin varastointiin käytettäviä tiloja.

Varastorakennuksen ovet on varustettava
luotettavalla lukituksella ja murtosuojauk-
sesta huolehditaan riittävän tukevin raken-
tein.

63 p §

EY-lannoitteen varastorakennuksen
sijoittaminen

Edellä 63 n §:n 1 momentin mukaisesti va-
rastoidun ammoniumnitraatin varastoinnissa
käytettävän rakennuksen tulee sijaita vähin-
tään 10 metrin etäisyydellä muista rakennuk-
sista ja rakenteista sekä palavan materiaalin
varastoista, ellei niissä mahdollisesti alka-
neen palon leviämistä varastorakennukseen
ole estetty rakenteellisin keinoin, kuten palo-
muurilla. Palovaarallinen kasvillisuus tulee
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poistaa 10 metrin etäisyydellä rakennuksesta.
Varastorakennuksen etäisyyden asuinra-

kennuksesta, eläinsuojasta ja yleisestä kulku-
väylästä tulee olla vähintään liitteen VIII tau-
lukon 2 mukainen.

Kahden ammoniumnitraattivarastora-
kennuksen välisen etäisyyden tulee olla vä-
hintään 25 metriä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hel-
mikuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan kauppa- ja
teollisuusministeriön ammoniumnitraatista
antama päätös (172/1984).

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Työministeri Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki
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Liite VIII

AMMONIUMNITRAATTIVARASTON ETÄISYYSVAATIMUKSET

Taulukko 1. Ammoniumnitraattivaraston etäisyys ulkopuolisista rakennuksista ja ulkokokoon-
tumisalueista

Ammoniumnitraatin määrä (m) suurimmassa pinossa tai
liuoksen määrä (m) säiliössä, tonnia

Etäisyys, metriä

1 ≤ m < 5 100

5 ≤ m < 10 150

10 ≤ m < 15 200

15 ≤ m < 30 250

30 ≤ m < 50 300

50 ≤ m < 100 350

Taulukko 2. EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastorakennuksen
etäisyys asuinrakennuksesta ja eläinsuojasta sekä yleisestä kulkuväylästä

Ammoniumnitraatin määrä (m),
tonnia

Etäisyys asuinrakennuksesta
ja eläinsuojasta, metriä

Etäisyys yleisestä kulku-
väylästä, metriä

1 ≤ m < 5 50 35

5 ≤ m < 10 75 50

10 ≤ m < 15 100 75

15 ≤ m < 30 125 90
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