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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi räjähdysvaarallisista 
aineista annetun lain ja maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan räjähdysvaarallisista 
aineista annettua lakia sekä maa-alueilla tapah
tuvien öljyvahinkojen torjumisesta annettua 
lakia muutettaviksi siten, että maanalaiset öljy
säiliöt voidaan määrätä määräajoin tarkastetta
viksi sekä tarvittaessa korjattaviksi tai käy
töstä poistettaviksi. Näin pyritään osaltaan en
nakolta estämään säiliöiden syöpymisestä tai 
vaurioitumisesta aiheutuvat öljyvahingot. 

Tässä vaiheessa on tarkoitus saattaa tarkas-

tettaviksi kuntien öljyvahinkojen torjuntasuun
nitelmissa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla 
olevat säiliöt. 

Lisäksi räjähdysvaarallisista aineista annet
tuun lakiin ehdotetaan tässä yhteydessä eräitä 
vähäisiä tarkistuksia. 

Lainmuutokset ja määräaikaistarkastuksia 
koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset 
on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

Maassamme on teollisuuden ja yksityistalouk
sien käytössä noin 171 000 maanalaista öljy
säiliötä. Niistä noin 17 000 sijaitsee yhdyskun
tien vedenhankinnalle tärkeillä pohjavesialueilla. 
Erityisesti näillä alueilla. saattavat maanalaisten 
öljysäiliöiden syöpymisestä tai vaurioitumisesta 
aiheutuvat öljyvahingot olla seurauksiltaan var
sin haitallisia siinä tapauksessa, että pohjavesi 
pääsee pilaantumaan. Maanalaisesta säiliöstä vä
hitellen tapahtuvaa öljyn vuotamista on vaikeaa 
heti havaita. Lisäksi jo hyvin pienetkin öljy
pitoisuudet aiheuttavat pohjaveden pilaantumi
sen. 

Lainsäädännössämme on eri toimenpitein py
ritty ennakolta ehkäisemään ja torjumaan öljy-
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vahinkoja. Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahin
kojen torjumisesta annetun lain (378/74) mu
kaan öljyä ei saa päästää maahan eikä niin 
varastoida, säilyttää tai käsitellä, että siitä 
aiheutuu öljyvahinko. Laki koskee öljyvahin
kojen torjuntaa maa-alueilla eikä siinä ole sää
detty öljysäiliöiden tarkastuksesta. Lain mu
kaan kunnalla tulee olla kunnanvaltuuston hy
väksymä öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma, 
joka on alistettava vesipiirin vesitoimiston vah
vistettavaksi. Torjuntasuunnitelman tulee sisäl
tää muun muassa selvitys tärkeistä pohjavesi
alueista. Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinko
jen torjumisesta annetun asetuksen (977 /74) 
mukaan kunnan on pidettävä luetteloa tärkeillä 
pohjavesialueilla olevista alle 100 000 litran 
polttoöljysäiliöistä. Luettelossa tapahtuneet 
muutokset on ilmoitettava vesipiirin vesitoi
mistolle. 
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Yleinen pohjavettä koskeva pilaamiskiel
to sisältyy vesilain (264/61) 1 luvun 22 
§:ään. Vesien suojelua koskevista ennakkotoi
menpiteistä annetussa asetuksessa (283/62) 
edellytetään tehtäväksi ilmoitus vesipiirin vesi
toimistolle muun muassa suurimpien palavan 
nesteen varastojen rakentamisesta. 

Terveydenhoi toasetuksessa (55/ 6 7) on puo
lestaan edellytetty kunnan terveyslautakunnan 
hyväksymistä polttonesteiden jakeluaseman ja 
suurimpien palavien nesteiden varastojen sijoi
tuspaikoille. 

Rakennusasetuksen (266/59) mukaan ra
kennuksen lämmittämiseen tarvittavien tai ra
kennusta muuten palvelevien yli 200 litran 
suuruisten polttoainevarastojen ja säiliöiden 
rakentamiseen on haettava rakennusviranomai
sen lupa. Säiliö on niin suunniteltava ja ra
kennettava, ettei vesien tai ympäristön pi
laantumisvaaraa aiheudu. Säiliön asentamisen 
yhteydessä rakennustarkastaja voi vaatia säi
liön tarkastusta ja selvitystä säiliön kunnosta. 

Palo- ja pelastustoimesta annettuun lakiin 
(559/75) perustuvan paloviranomaisten mää
räajoin suorittaman yleisen palotarkastuksen 
yhteydessä taas todetaan, että asianomaiset 
palavan nesteen varastointiin liittyvät luvat 
ovat kunnossa, mutta maanalaisen säiliön kun
non tarkempaan selvittämiseen ei palotarkas
tuksen yhteydessä ole mahdollisuuksia. 

Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
(263/53) 1 §:n mukaan voidaan asetuksella 
säätää yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi 
sekä hengen ja omaisuuden suojelemiseksi 
muun muassa palavien nesteiden valmistukses
ta, hallussapidosta, myynnistä tai muusta luo
vutuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä sekä laa
dusta. Mainitun lain nojalla annetut asetukset 
öljylämmityslaitoksista ( 691/71) ja palavista 
nesteistä ( 921/7 6) sekä niiden nojalla anne
tut kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset 
sisältävät muun ohessa maanalaisia öljysäiliöitä 
koskevat rakennemääräykset, muun muassa 
määräykset niiden ulko- ja sisäpuolisesta pin
noittamisesta sekä säiliöiden valmistuksen yh
teydessä tapahtuvasta rakennetarkastuksesta ja 
säiliöiden asentamisen valvonnasta. 

Määräykset säiliöiden ulkopuolisesta korroo
siosuojauksesta tulivat voimaan vuonna 1968 
ja sisäpuolisesta korroosiosuojauksesta vuonna 
1975. Ennen näitä ajankohtia on siis otettu 
käyttöön huomattava määrä puutteellisesti suo
jattuja tai kokonaan suojaamattomia maanalai
sia öljysäiliöitä. 

Maanalaisten öljysäiliöiden käyttöönoton jäl
keen tapahtuvaa määräaikaistarkastusta koske
va ainoa räjähdysvaarallisista aineista annet
tuun lakiin perustuva säännös on palavista 
nesteistä annetun asetuksen 68 § :n 2 mo
mentti, jonka mukaan kauppa- ja teollisuus
ministeriö voi määrätä sanotun asetuksen pii
riin kuuluvat säiliöt määräajoin tarkastetta
viksi. 

Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain 
1 §:n sanamuoto on väljä eikä siinä suoranai
sesti lausuta, että valta säätää asetuksella tuos
sa säännöksessä tarkoitetuista aineista ja tuot
teista sekä toiminnasta annettaisiin nimen
omaan räjähdys- ja palovaaran torjumiseksi. 
Asianomaisesta hallituksen esityksestä (hall. 
es. 13/1953 vp.) on kuitenkin selvästi todet
tavissa, että tarkoituksena on ollut nimen
omaan aineiden ja tuotteiden räjähdysvaaralli
suuden ja tulenarkuuden takia aiheutuvien 
vahinkojen torjuminen eikä esimerkiksi säi
liöiden vuotamisesta aiheutuvien öljyvahinkojen 
estäminen. Toisaalta säiliön vuotaminen saattaa 
aiheuttaa sekä öljyvahingon että myös räjäh
dysvaaraa. 

Koska maanalaisista öljysäiliöistä noin 40 
prosenttia on yli 10 vuotta vanhoja, on pelättä
vissä, että säiliöiden syöpymisestä tai vaurioitu
misesta aiheutuvat öljyvahingot tulevat vastai
suudessa yleistymään. Näiden vahinkojen syn
tymisen estämiseksi on selvitetty mahdolli
suutta määrätä maanalaiset öljysäiliöt määrä
ajoin tarkastettaviksi ja antaa niiden käyttöä 
koskevia rajoituksia sekä kysymystä siitä, min
kä lainsäädännön piirissä näistä seikoista olisi 
säädettävä ja määrättävä. 

Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastus on 
määrätty pakolliseksi useissa Euroopan maissa, 
kuten Ruotsissa, Tanskassa, Saksan Iiittotasa
vallassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Useimmissa 
näistä maista tarkastusten suoritus on annettu 
viranomaisten hyväksymien yksityisten liikkei
den tehtäväksi. Tarkastusten aikaväli esimer
kiksi Ruotsissa ja Saksan Iiittotasavallassa 
riippuu siitä, sijaitseeko säiliö erityisellä ve
siensuojelualueella. 

1.2. Asian valmistelu 

Asiaa on valmisteltu teknillisen tarkastus
laitoksen asettaman työryhmän laatiman selvi
tyksen pohjalta. Myös maa-alueiden öljy
vahinkotoimikunnan kahdessa mietinnössä (ko-
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miteanmietinnöt 1972: B 6 ja 1973: 54) 
asiasta esitettyihin näkökohtiin on kiinni
tetty huomiota. Asiasta on hankittu lausunnot 
sisäasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
sosiaali- ja terveysministeriöltä, rakennushalli
tukselta, vesihallitukselta, teknilliseltä tarkas
tuslaitokselta, valtion teknilliseltä tut'kimuskes
kukselta, Suomen Kaupunkiliitolta, Suomen 
Kunnallisliitolta, Suomen Palopäällystöliitolta, 
Vahinkovakuutusyhdistykseltä, Suomen Luon
nonsuojeluliitolta, Öljyalan Keskusliitolta, Oljy
lämmitysteknilliseltä Yhdistykseltä, Suomen 
Kiinteistöliitolta ja Suomen Pienkiinteistölii
tolta. Esitystä valmisteltaessa on oltu yhtey
dessä oikeusministeriöön ja vesihallitukseen. 
Esityksen valmistelu maa-alueilla tapahtuvien 
öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muu
tosehdotuksen osalta on tapahtunut yhteistyös
sä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 

Lausunnonantajat ovat yleensä olleet yksi
mielisiä tarpeesta tehostaa toimenpiteitä öljy
vahinkojen estämiseksi maanalaisten öljysäi
liöiden määräaikaistarkastuksin. Varauksellisesti 
asiaan on suhtautunut lausunnossaan valtiova
rainministeriö todeten maanalaisten öljysäiliöi
den vuodoista aiheutuneiden öljyvahinkojen 
lukumäärän olevan työryhmän selvityksen mu
kaan erittäin vähäinen säiliöiden kokonaismäärä 
huomioon ottaen. Suomen Kiinteistöliiton lau
sunnossa on pakolliset tarkastukset haluttu ra
joittaa vain erittäin tärkeille pohjavesialueille. 
Toisaalta Suomen Kunnallisliitto on lausunnos
saan ehdottanut, että kunnanvaltuusto voisi 
päättää pakollisten tarkastusten piiriin otetta
vaksi muitakin alueita kuin tärkeät pohjavesi
alueet. Myös teknillinen tarkastuslaitos, Suo
men Palopäällystöliitto ja Suomen Luonnon
nonsuojeluliitto ovat ehdottaneet tarkastusvel
vollisuuden laajentamista myös tärkeiden poh
javesialueiden ulkopuolelle. 

2. E h d o t e t u t m u u t o k s e t 

Suoritettujen selvitysten ja maanalaisten öljy
säiliöiden tarkastuksesta muualla saatujen koke
musten perusteella voidaan todeta, että valvo
malla maanalaisten öljysäiliöiden kuntoa myös 
niiden käyttöönoton jälkeen tapahtuvin pakol
Iisin määräaikaistarkastuksin ja määräämällä 
näiden tarkastusten perusteella tarvittaessa 
käyttörajoituksia säiliöille voidaan oleellisesti 
vähentää säiliöiden syöpymisestä tai vaurioitu
misesta aiheutuvaa öljyvahinkovaaraa. Koska 

säiliöiden vapaaehtoisia tarkastuksia on maas
samme tähän mennessä suoritettu melko vähäi, 
sessä määrin eikä käytännön kokemuksia tar
kastustoiminnasta ole riittävästi, olisi tässä vai
heessa tarkoituksenmukaista saattaa pakollisten 
tarkastusten piiriin sellaiset maanalaiset säiliöt, 
jotka sijaitsevat kunnan öljyvahinkojen torjun
tasuunnitelmassa esitetyillä tärkeillä pohjave
sialueilla. Näillä erityisalueilla sattuvasta öljy
vuodosta saattaa nimittäin pohjaveden pilaantu
misen vuoksi aiheutua yleisen edun kannalta 
merkittävää vahinkoa. Tarvittaessa voitaisiin, 
ottaen huomioon pakollisista tarkastuksista saa
dut kokemukset, määrätä myöhemmässä vai
heessa tarkastettaviksi muitakin vastaavanlaisia 
kohteita. 

Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistar
kastuksiin valtuuttava säännös ehdotetaan si
sällytettäväksi maa-alueilla tapahtuvien öljyva
hinkojen torjumisesta annettuun lakiin, jonne 
se asiayhteydeltään luontevimmin kuuluu. La
kiin lisättäväksi ehdotetun 1 a §:n mukaan 
räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa 
tarkoitetulla asetuksella voitaisiin säätää öljy
vahingon vaaran ehkäisemiseksi öljysäiliöiden 
määräaikaistarkastuksesta samoin kuin öljyva
hingon vaaraa aiheuttavan säiliön käytön 
kieltämisestä tai määräämisestä korjattavaksi 
taikka poistettavaksi käytöstä. Räjähdysvaa
rallisista aineista annetun lain 1 §: ään ehdo
tetaan puolestaan otettavaksi viittaus edellä 
tarkoitettuun säännökseen. Näin ollen säiliöi
den tarkastettavaksi määrääminen myös öljy
vahingon vaaran ehkäisemiseksi eikä vain rä
jähdys- ja palovaaran estämistä silmällä pitäen 
voisi tapahtua räjähdysvaarallisista aineista an
nettuun lakiin perustuvien säännösten ja mää
räysten nojalla. 

Ehdotetuilla lainmuutoksilla annetta1sun 
vain valtuus tarkastustoiminnan järjestämiseen. 
Tarkemmat tarkastuksia koskevat säännökset 
sisällytettäisiin palavista nesteistä annettuun 
asetukseen ja valmisteltavana olevaan uuteen 
asetukseen öljylämmityslaitteistoista, minkä li
säksi tarkastuksista määrättäisiin erillisessä 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. 
Tarkastuttamisvelvollisuus koskisi näiden sään
nösten ja määräysten mukaan sellaisia maan
alaisia öljysäiliöitä, jotka ovat kunnan öljyva
hinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyillä tär
keillä pohjavesialueilla. Torjuntasuunnitelmiin 
on tärkeinä pohjavesialueina sisällytetty vesi
oikeuden päätöksillä vesilain 9 luvun 20 §:n 
nojalla määrätyt pohjaveden ottarnoiden suoja-
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alueet sekä vesihallituksen luetteloimat yhdys
kuntien vedenhankinnalle tärkeät pohjavesi
alueet (vesihallituksen tiedotus n:o 109 vuo
delta 1976) samoin kuin vähäisessä määrin 
myös muita kunnan tärkeäksi katsomia pohja
vesialueita. Kunnissa on tiedot näistä pakol
listen tarkastusten piiriin tulevista säiliöistä, 
sillä maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta annetun asetuksen 9 § : n mukaan 
kunnan on pidettävä luetteloa tärkeillä pohja
vesialueilla olevista alle 100 000 litran poltto
öljysäiliöistä ja myös ilmoitettava luettelon 
muutoksista vuosittain vesipiirin vesitoimistoon. 

Määräaikaistarkastusten piiriin eivät kuuluisi 
säiliöt, joiden mahdolliset vuodot voidaan hel
posti todeta ennen kuin merkittävää vahinkoa 
aiheutuu. Tällaisia säiliöitä ovat sellaiset, joi
den ulkopinta on helposti tarkastettavissa tai 
jotka ovat erityisessä valuma-altaassa, samoin 
kuin vuodonilmaisujärjestelmällä varustetut 
kaksoisvaippasäiliöt ja suoja-altaassa olevat hä
lyttävällä vuodonilmaisujärjestelmällä varustetut 
säiliöt. Myöskään sellaiset jakeluasemien säiliöt, 
joiden sisällön määrää seurataan päivittäin, 
eivät olisi määräajoin tarkastettavia. 

Säiliön omistajan tai haltijan tulisi huolehtia 
siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan 
ajallaan. Tämän vuoksi kunnan olisi ilmoitet
tava tarkastuttamisvelvollisuudesta siten kuin 
julkisista kuulutuksista on säädetty. Koska 
öljyn hallussapitäjän omaisuudelle saattaa 
säiliön vuototapauksessa aiheutua huomat
tava vahinko ja koska hän saattaa joutua kor
vausvelvolliseksi myös ulkopuolisille aiheutu
neesta vahingosta, tarkastuttamisvelvollisuuden 
täyttäminen on myös säiliön omistajan tai 
haltijan etujen mukaista. 

Tarkastuksia saisi suorittaa vain teknillisen 
tarkastuslaitoksen tähän tehtävään hyväksymä 
yksityinen liike tai kunnallinen laitos. Tältä 
osin järjestelmä on samanlainen kuin öljyläm
mityslaitteistojen asentamisen osalta. Tällä ta
voin voidaan turvata tarkastusten asianmukai
suus. Tarkastusten antamista valtion viran
omaisten, esimerkiksi teknillisen tarkastuslai
toksen piirihallinnon, tehtäväksi ei ole pidetty 
tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sen vaatiman 
tarkastushenkilökunnan lisätarpeen vuoksi. 
Edellä mainitusta syystä tarkastuksista huoleh
timista ei ole haluttu antaa myöskään kuntien 
velvollisuudeksi. 

Tarkastustoimintaa valvoisivat teknillinen 
tarkastuslaitos ja kunnan paloviranomaiset si
ten kuin palavia nesteitä ja öljylämmityslaitok-

sia koskevasta valvonnasta on säädetty. Tarkas
tuksen suorittaja toirohtaisi jäljennöksen tarkas
tuspöytäkirjasta kunnan palopäällikölle, joka 
voisi tarvittaessa antaa määräyksen säiliön 
poistamisesta käytöstä tai antaa sen käyttöä 
koskevia rajoituksia. Kunnassa pidettävän säi
liöitä koskevan luettelon perusteella kunnan 
paloviranomainen voisi tarkastaa, että säiliön 
omistaja tai haltija on täyttänyt tarkastuttamis
velvollisuutensa. 

Tässä esityksessä ehdotetaan räjähdysvaaral
lisista aineista annettuun lakiin myös eräi
tä muita kuin määräaikaistarkastusten to
teuttamiseen liittyviä pienehköjä muutoksia. 
Näiden muutosehdotusten perustelut on esi
tetty jäljempänä yksityskohtaisissa perusteluis
sa. 

3. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistar
kastuksista ei aiheudu valtiolle sanottavia hal
linnollisia eikä muitakaan kustannuksia. Tar
kastustoiminnan valvonnasta tarkastusliikkei
den hyväksymisineen tulee teknilliselle tarkas
tuslaitokselle aiheutumaan lisätehtäviä, mikä 
omalta osaltaan tulee vastaisuudessa aiheutta
maan tarvetta tarkastuslaitoksen henkilökunnan 
lisäämiseen. 

Tarkastuksen suorittava liike perii maksun 
tarkastuksesta. Jotta säiliö voidaan tarkastaa, se 
on ensin tyhjennettävä ja puhdistettava. Tämä 
huomioon ottaen on arvioitu tarkastusmaksun 
nousevan keskimäärin 800-1 000 markkaan 
tarkastuskerralta. Mikäli myös paloviranomai
sen suorittama tarkastus on tarpeen, kuten säi
liön käytön kieltämisen yhteydessä, joutuu säi
liön omistaja tai haltija suorittamaan lisäksi 
asianomaiselle kunnalle paloviranomaisen tar
kastuskäynnistä aiheutuvan tarkastusmaksun ja 
muut tarkastuksesta aiheutuvat kulut. 

Määräaikaistarkastusten aloittamiseen esityk
sessä ehdotetussa laajuudessa on olemassa riit
tävästi kalustoa ja asiantuntevaa henkilökuntaa 
alan yrityksissä. Ehdotetuista määräaikaistar
kastuksista säiliöiden omistajille ja haitijoille 
aiheutuvat puhdistus- ja tarkastuskustannukset 
olisivat yhteensä noin 2 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Tarkastusliikkeiltä vaadittaisiin laite
investointeja näiden tarkastusten toteuttami
seeen arviolta noin 5 miljoonaa markkaa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki räjähdysvaarallisista aineista 
annetun lain muuttamisesta 

1 §. Räjähdysvaarallisista aineista annetun 
lain 1 §:n 1 momenttia on tarpeen selventää 
siten, että siitä selvästi käy ilmi, että asetuk
sella voidaan tarvittaessa säätää myös aineiden 
ja tuotteiden sekä niiden valmistus-, varas
tointi- ja käyttölaitteiden maahantuonnista. 
Tällä hetkellä maahantuontia koskevia mää
räyksiä on voimassa räjähdystarvikkeiden osal
ta. Myös palavia nesteitä, öljylämmityslaitoksia 
ja nestekaasua koskeviin asetuksiin sisältyy 
säännöksiä, jotka koskevat eräiden varastoin
ti- ja käyttölaitteiden maahantuontia. Maa
hantuontia koskevia määräyksiä joudutaan 
myös vastaisuudessa antamaan, koska maa
hantuotujen aineiden, tuotteiden ja lait
teiden tulee täyttää samat vaatimuk
set kuin kotimaassa valmistettujen vas
taavien aineiden, tuotteiden ja laitteiden, 
mikä periaate on omaksuttu myös muussa tek
nillistä tarkastusta koskevassa lainsäädännössä. 

Lain nojalla annetuissa asetuksissa on sää
detty muun muassa siitä, millaisia laissa tar
koitettujen aineiden ja tuotteiden valmistus-, 
varastointi- ja käyttölaitteiden tulee olla raken
teeltaan ja ominaisuuksiltaan, laitteiden myyn
nistä ja muusta luovutuksesta, käytöstä, tarkas
tamisesta, asentamisesta ja huoltamisesta. Voi
massa olevan lain on katsottu antavan valtuu
den säätää näistä seikoista asetuksella. Totta 
lain 1 §:n 1 momentista kävisi tämä vaituus 
nykyistä selkeämmin ilmi, ehdotetaan säännöstä 
tässä yhteydessä vastaavasti täydennettäväksi. 

Lain 1 §:ään ehdotetaan lisättäväksi viittaus 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torju
misesta annetun lain (378/74) 1 a §:ään. Eh
dotuksen mukaan asetuksella voidaan säätää 
myös öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi tar
peellisista toimenpiteistä siten kuin mainitussa 
pykälässä on säädetty. 

Vuoden 1980 heinäkuun alussa voimaan 
tullut räjähdystarvikeasetus ( 85 /80) sisältää 
muun ohella säännökset räjähdystarvikkeiden 
maahantuonnista. Mainitun asetuksen mukaan 
räjähdystarvikikeella tarkoitetaan räjähdysainet
ta, pyroteknistä ainetta sekä sanotuista aineista 
tehtyjä ja niitä sisähäviä esineitä ja välineitä. 
Tässä yhteydessä on katsottu tarpeelliseksi 

muuttaa lain 1 §:n 3 momenttia niin, että 
käsite "räjähdysaine" korvataan laajemmalla 
käsitteellä "räjähdystarvike". Ensin mainittua 
käsitettä käytetään myös kansainvälisessä vaa
rallisten aineiden luokituksessa suppeammassa 
merkityksessä tarkoittamaan yksinomaan niin 
sanottuja varsinaisia räjähdysaineita. Käsitettä 
"räjähdysaine" on lakia säädettäessä käytetty 
kuitenkin selvästi laajemmassa merkityksessä 
sisällyttäen siihen ne aineet ja tuotteet, joista 
nyttemmin on ryhdytty käyttämään nimitystä 
"räjähdystarvike". 

4 §. Nykyistä 4 §:ää vastaavaan uuteen 
4 § :n 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
maininta siitä, että valvontaviranomaisella on 
oikeus kieltää epäilyksenalaisen aineen tai tuot
teen valmistuksen ja luovuttamisen ohella myös 
niiden maahantuonti ja käyttö säännöksessä 
edellytetyn tutkimuksen ajaksi. Ehdotettu 
muutos on tarpeen aineiden ja tuotteiden 
maahantuonnin saamiseksi samaan asemaan 
niiden kotimaassa tapahtuvan valmistuksen 
kanssa. Myös aineen tai tuotteen käytön kieltä
misen tulisi olla mahdollista. 

Maanalaisen öljysäiliön määräaikaistarkas
tuksen perusteella saatetaan havaita, että 
säiliön käyttö olisi keskeytettävä korjauksen 
ajaksi tai säiliö olisi kokonaan poistettava 
käytöstä. Ehdotetun tarkastustoiminnan ta
voitteisiin pääsemiseksi onkin välttämätöntä, 
että määräaikaistarkastuksen perusteella voi
daan antaa säiliön käyttörajoituksia. Lain 
4 § :ään ehdotetaan tämän vuoksi otettavaksi 
asiaa koskeva säännös 2 momentiksi. Säännös 
on haluttu pitää sanamuodoltaan väljänä, jotta 
sitä voitaisiin soveltaa erilaisiin tarkastus
toimintoihin. Käyttörajoituksen antamisesta 
päättäisi asianomainen valvontaviranomainen, 
nyt puheena olevien määräaikaistarkastusten 
osalta siis kunnan palopäällikkö. Se, että käyt
törajoitukset voidaan antaa myös pohjaveden 
puhtautta uhkaavien öljyvahinkojen estämis
tarkoituksessa, ilmenee maa-alueilla tapahtu
vien öljyvahinkojen torjumisesta annettuun la
kiin lisättäväksi ehdotetusta 1 a §: stä. 

10, 11 ja 13 §. Yhdenmukaisesti 1 §:n 
1 momenttiin ehdotetun muutoksen kanssa 
ehdotetaan lain 1 0 § : n 2 ja 3 momen ttia ja 
11 §:n 3 momenttia vastaavasti muutettaviksi 
siten, että niissä aineiden ja tuotteiden lisäksi 
mainitaan laitteet. Lisäksi 13 §:n 1 moment:tiin 
ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan 
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lain 1 §:ssä tarkoitetun laitteen tarkastamista, 
asentamista taikka huoltamista suorittava hen
kilö voidaan samoin edellytyksin kuin lain 2 
§:n 1 momentin tarkoittama vastaava johtaja 
julistaa määräajaksi tällaiseen toimeen kelvotto
maksi. 

1.2. Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahin
kojen torjumisesta annetun lain muutta

misesta 

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor
jumisesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättä
väksi uusi 1 a §, jonka mukaan öljyvahingon 
vaaran ehkäisemiseksi voidaan räjähdysvaaral
lisista aineista annetussa laissa tarkoitetulla ase
tuksella säätää öljysäiliöiden määräaikaistarkas
tuksesta samoin kuin öljyvahingon vaaraa ai
heuttavan säiliön käytön kieltämisestä tai mää
räämisestä korjattavaksi taikka poistettavaksi 
käytöstä. 

Tarkastusvelvollisuus raJoltettalslln asian
omaisiin asetuksiin otettavin säännöksin kos
kemaan kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunni
telmassa esitettyjä tärkeitä pohjavesialueita. 

Lisäksi ehdotetaan, että kunnan olisi ilmoi
tettava tarkastuttamisvelvollisuudesta siten kuin 
julkisista kuulutuksista on säädetty. Tällainen 
tiedoksiantomenettely on tarpeen siksi, että 
säiliöiden omistajat ja haltijat ovat velvollisia 
huolehtimaan siitä, että säiliöt tarkastetaan 
määräajoin. 

2. Ta r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Määräaikaistarkastuksia koskevat tarkemmat 
säännökset sisällytettäisiin annettavaan uuteen 
asetukseen öljylämmityslaitteistoista sekä pala
vista nesteistä annettuun asetukseen. Näissä 
asetusten säännöksissä määrättäisiin tarkastutta-

misvelvollisuuden lisäksi muun muassa siitä, 
miten määräaikaistarkastuksien suorittamiseen 
vaadittavaa hyväksymistä on haettava teknilli
seltä tarkastuslaitokselta sekä hyväksymisen 
edellytyksistä. Hyväksyminen voitaisiin antaa 
vain, jos liikkeellä tai laitoksella on tarkastuk
seen vaadittavat työvälineet ja riittävä asian
tuntemus. Asetusluonnokset asiaa koskeviita 
osiltaan ovat esityksen liitteenä. 

Muut tarkemmat määräykset tarkastuksista 
annettaisiin kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksellä. Päätös sisältäisi muun muassa tar
kemmat määräykset tarkastuksen suoritta
misesta ja tarkastusaikaväleistä. Miesluukul
liset metallisäiliöt tarkastettaisiin sisäpuoli
sin tarkastuksin ja muut kuin metallisäiliöt yli
tai alipainekokeella. Teknillinen tarkastuslaitos 
antaisi tarkastusten teknillistä toimittamistapaa 
koskevan ohjeen. Säiliö olisi määräaikaistarkas
tettava ensimmäisen kerran viimeistään 10 vuo
den kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tarkastuk
sen tuloksesta riippuen säiliö olisi uusintatar
kastettava joko viiden tai kahden vuoden vä
lein tai poistettava kokonaan käytöstä. Päätös
luonnos on esityksen liitteenä. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetut lainmuutokset ja määräaikaistar
kastuksiin liittyvät asetukset sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätös ja teknillisen tar
kastuslaitoksen ohje on tarkoitus saattaa voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1983. Kaup
pa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 
määrättäisiin päätöksen voimaantulovaihetta 
koskevat erityiset ajankohdat ensimmalsten 
määräaikaistarkastusten suorittamiselle. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 

Laki 
räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesä
kuuta 1953 annetun lain (263/53) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §, 10 §:n 2 ja 3 momentti, 
11 § :n 3 momentti ja 13 § :n 1 momentti, 

näistä 11 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä helmikuuta 1973 annetussa 
laissa ( 14 3/7 3) , näin kuuluviksi: 

1 § 
Yleisen 'turvallisuuden ylläpitämiseksi ,sekä 

henkhlö- j.a omaicsuusv.ahinkojen estärmseksi voi
daan sen lisäksi, mitä elinkeinonharjoittami
sesta annetuissa säännöksissä on asiasta sää
detty, asetuksella säätää räjähdysaineiden, pa
lavien nesteiden ja kaasujen ynnä muiden nii
hin verrattavien räjähdysvaarallisten tai itses-
tään syttyvien aineiden ja tuotteiden sekä 
räjähdysvaarallisia aineita määrätyissä olosuh
teissa muodostavien tuotteiden valmistuksesta, 
maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä tai 
muusta luovutuksesta, kuljetuksesta ja käy
töstä sekä laadusta. Samoin voidaan asetuksella 
säätää näiden aineiden tai tuotteiden valmis
tus-, varastointi- ja käyttölaitteista ja niiden 
maahantuonnista, myynnistä ja muusta luovu
tuksesta, käytöstä, tarkastamisesta, asentami
sesta ja huoltarn1sesta. AsetukseLla voidaan sää
tää myös öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi 
tarpeellisista toimenpiteistä siten kuin maa
alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumises
ta annetun lain (3 7 8/7 4) 1 a § : ssä on sää
detty. 

Räjähdystarvikkeiden maahantuonti on sal
littu ainoastaan siihen annetulla luvalla. Nii
den maastaviennistä on voimassa, mitä sota
tarvikkeiden maastaviennistä on säädetty. 

4 s 
Valvontaviranomaisella on oikeus tämän lain 

ja sen nojalla annettujen säännösten ja määrä
ysten noudattamisen valvomista varten päästä 
kulloinkin kysymyksessä olevan aineen tai 
tuotteen ja niiden raaka-aineiden valmistus-, 
varasto- ja myyntipaikkaan ja tutkimista varten 
tarpeen vaatiessa saada aineista ja tuotteista 
näytteitä sekä, milloin syytä siihen on, kieltää 
epäilyksenalaisen aineen tai tuotteen valmistus, 
maahantuonti, luovuttaminen tai käyttö, kunnes 
tutkimus, joka on kiireellisesti toimitettava, on 

suoritettu. Tutkimuksen tuloksesta on viipy
mättä annettava tieto asianomaiselle. 

Valvontaviranomainen voi henkilö- tai omai
suusvahinkojen estämiseksi asetuksella isäädet
tävin edel:ly:tyk:sin myös kieltää täs:sä laissa tar
koitetun aineen tai tuotteen valmiSitus-, .vara~s
tointi- tai käyttOOa~tteen käytön tailkka määrätä 
laitteen korjattavaksi 'tai poistettavaksi käy
töstä. 

10 s 
Poliisipäälliköllä on valta valvontaviranomai

sen pyynnöstä määrätä takavarikkoon panta
vaksi luvattomasti tai vastoin annettua kieltoa 
täällä valmistettu, kuljetettu, hallussa tahi myy
tävänä pidetty taikka maahantuotu tämän lain 
alainen aine, tuote tai laite. Takavarikko on 
voimassa, kunnes 11 §:n nojalla vireille pantu 
aineen, tuotteen tai laitteen menettämistä kos
keva asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu 
taikka tuomioistuin tai virka-apua pyytäneen 
valvontaviranomaisen esityksestä poliisipääl
likkö toisin määrää. 

Takavarikkoon otetut aineet, tuotteet ja lait
teet on säilytettävä viranomaisen sinetöimänä 
varmassa paikassa. 

11 s 
Vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja 

säännöksiä tai määräyksiä valmistettu, kulje
tettu, hallussa pidetty, luovutettu tai maahan
tuotu aine, tuote tai laite taikka sen arvo sekä 
rikoksen tuottama taloudellinen hyöty voidaan 
tuomita valtiolle menetetyksi. 

13S 
Jos se, jolla on oikeus harjoittaa 1 §:ssä 

mainittujen aineiden tai tuotteiden valmistusta 
tahi myyntiä taikka joka on saanut oikeuden 
pitää niitä varastossa tai tuoda maahan, tuo-



8 N:o 76 

mitaan rangaistukseen tämän lain tai sen no
jalla annettujen säännösten tai määräysten rik
komisesta, voidaan hänet, jollei rikkomus ole 
vähäinen, rangaistuksen ohella julistaa määrä
ajaksi menettäneeksi sanotun oikeutensa. Sa
moin voidaan 2 § :n 1 momentin tarkoittama 
vastaava johtaja tai 1 § :ssä tarkoitetun laitteen 
tarkastamista, asentamista taikka huoltamista 
suorittava henkilö, milloin hänet tuomitaan 

2. 

rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annet
tujen säännösten tai määräysten rikkomisesta, 
julistaa, jos rikkomus on laadultaan sellainen, 
määräajaksi tällaiseen toimeen kelvottomaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torju
misesta 24 päivänä toukokuuta 1974 annettuun lakiin (378/74) uusi näin kuluva 1 a §: 

1 a § 
Öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi voidaan 

räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa 
(263/53) tarkoitetulla asetuksella säätää öl
jysäiliöiden määräaikaistarkastuksesta samoin 
kuin öljyvahingon vaaraa aiheuttavan säiliön 
käytön kieltämisestä tai määräämisestä korjat-

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

tavaksi taikka poistettavaksi käytöstä. Kunnan 
on ilmoitettava tarkastuttamisvelvollisuudesta 
siten kuin julkisista kuulutuksista on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Kauppa- ja teollisuusministeri Esko Ollila 
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Liite 1 

Laki 
räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesä
kuuta 1953 annetun lain (263/53) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §, 10 §:n 2 ja 3 momentti, 
11 §:n 3 momentti ja 13 §:n 1 momentti, 

näistä 11 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä helmikuuta 1973 annetussa 
laissa (143/73), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä 

hengen ja omaisuuden suojelemiseksi voidaan 
sen lisäksi, mitä elinkeinonharjoittamisesta an
netuissa säännöksissä asiasta on määrätty, räjäh~ 
dysaineiden, palavien nesteiden ja kaasujen yn
nä muiden niihin verrattavien räjähdysvaarallis
ten tai itsestään sy:ttyvien aineiden ja tuottei
den sekä sellaisten tuotteiden, jotka määrätyissä 
olosuhteissa muodostav-at räjähdysvaarallisia 
aineita, valmistuksesta, hallussapidosta, myyn
nistä tai muusta luovutuksesta, kuljetuksesta ja 
käytöstä sekä laadusta säätää asetuksella. 

Räjähdysaineiden maahantuonti on sallittu 
ainoastaan siihen annetulla luvalla. Niiden 
maastaviennistä on voimassa, mitä sotatarvik
keiden maastaviennistä on säädetty. 

4 §. 
V alvontaviranoimaisella on oikeus taman 

lain ja sen nojalla annettujen määräysten 
noudattamisen valvomista varten päästä kul
loinkin kysymyksessä olevan aineen tai tuot
teen ja niiden raaka-aineiden valmistus-, va
rasto- ja myyntipaikkaan ja tutkimista var
ten tarpeen vaatiessa saada aineista ja tuot
teista näytteitä sekä, milloin syytä siihen on, 
kieltää epäilyksenalaisen aineen tai tuotteen 
valmistus tahi luovuttaminen, kunnes tutki-

2 1680010346 

Ehdotus 

1 § 
Yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä 

henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi voi
daan sen lisäksi, mitä elinkeinonharjoittami
sesta annetuissa säännöksissä on asiasta sää
detty, asetuksella säätää räjähdysaineiden, pa
lavien nesteiden ja kaasujen ynnä muiden nii
hin verrattavien räjähdysvaarallisten tai itses
tään syttyvien aineiden ja tuotteiden sekä 
räjähdysvaarallisia aineita määrätyissä olosuh
teissa muodostavien tuotteiden valmistuksesta, 
maahantuonnista} hallussapidosta, myynnistä tai 
muusta luovutuksesta, kuljetuksesta ja käy
töstä sekä laadusta. Samoin voidaan asetuksella 
säätää näiden aineiden tai tuotteiden valmis
tus-~ varastointi- ja käyttölaitteista ja niiden 
maahantuonnista} myynnistä ja muusta luovu
tuksesta, käytöstä1 tarkastamisesta} asentami
sesta ja huoltamisesta. Asetuksella voidaan sää
tää myös öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi 
tarpeellisista toimenpiteistä siten kuin maa
alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumises
ta annetun lain (378/74) 1 a §:ssä on sää
detty. 

Räjähdystarvikkeiden maahantuonti on sal
littu ainoastaan siihen annetulla luvalla. Nii
den maastaviennistä on voimassa, mitä sota
tarvikkeiden maastaviennistä on säädetty. 

4 § 
Valvontaviranomaisella on oikeus tämän lain 

ja sen nojalla annettujen säännösten ja määrä
ysten noudattamisen valvomista varten päästä 
kulloinkin kysymyksessä olevan aineen tai tuot
teen ja niiden raaka-aineiden valmistus-, va
rasto- ja myyntipaikkaan ja tutkimista var
ten tarpeen vaatiessa saada aineista ja tuot
teista näytteitä sekä, milloin syytä siihen on, 
kieltää epäilyksenalaisen aineen tai tuotteen 
valmistus, maahantuonti, luovuttamineri tai 
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Voimassa oleva laki 

mus, joka on kiireellisesti to1m1tettava, on 
suoritettu. Tutkimuksen tuloksesta on viipy
mättä annettava tieto asianomaiselle. 

10 §. 

Poliisipäälliköllä on valta v~vontaviranomai
sen pyynnöstä määrätä takavarikkoon panta
vaksi Juvattomasti tai vastoin annettua kieltoa 
täällä valmistettu, kuljete~tu, hallussa tahi myy
tävänä pidetty taikka maahan tuotu :tämän lain 
alainen aine tai tuote. Takavarikko on voimas
sa, kunnes 11 §:n nojalla vireille pantu aineen 
tai tuotteen menettämistä koskeva asia on lain
voimaisdlla tuomiolla ratkaistu tahi oikeus 
taikka virka-apua pyytäneen valvontaviranomai
sen esityksestä poliisipäällikkö toisin määrää. 

Takavarikkoon otetut aineet ja tuotteet on 
säilytettävä viranomaisen sinetöimänä varmassa 
paikassa. 

11 §. 

Vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä valmistettu, kuljetettu, hallussa pi
detty, luovutettu tai maahan tuotu aine ja 
tuote taikka sen arvo sekä rikoksen tuottama 
taloudellinen hyöty voidaan .tuomita valtiolle 
menetetyksi. 

13 §. 
Jos se, jolla on oikeus harjoittaa 1 § :ssä 

mainittujen aineiden tai tuotteiden valmistusta 
tahi myyntiä taikka joka on saanut oikeuden 
pitää niitä varastossa tai tuoda maahan, tuomi
taan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla 
annettujen määräysten rikkomisesta, voidaan 
hänet, mikäli rikkomus ei ole vähäinen, ran
gaistuksen ohella julistaa määräajaksi menettä
mään sanottu oikeutensa. Samoin voidaan 
2 §:n 1 momentin tarkoittama vastaava johtaja, 
milloin hänet tuomitaan rangaistukseen tämän 
lain tai sen nojalla annettujen määräysten rik
komisesta, julistaa, jos .rikkomus on laadultaan 

Ehdotus 

käyttö, kunnes tutkimus, joka on kiireellisesti 
toimitettava, on suoritettu. Tutkimuksen tulok
sesta on viipymättä annettava tieto asian
omaiselle. 

Valvontaviranomainen voi henkilö- tai omai
suusvahinkojen estämiseksi asetuksella säädet
tävin edellytyksin myös kieltää tässä laissa tar
koitetun aineen tai tuotteen valmistus-, varas
tointi- tai käyttölaitteen käytön taikka määrätä 
laitteen korjattavaksi tai poistettavaksi käy
töstä. 

10 § 

Poliisipäälliköllä on valta valvontaviranomai
sen pyynnöstä määrätä takavarikkoon panta
vaksi luvattomasti tai vastoin annettua kieltoa 
täällä valmistettu, kuljetettu, hallussa tahi myy
tävänä pidetty taikka maahantuotu tämän lain 
alainen aine, tuote tai laite. Takavarikko on 
voimassa, kunnes 11 §:n nojalla vireille pantu 
aineen, tuotteen tai laitteen menettämistä kos
keva asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu 
taikka tuomioistuin tai virka-apua pyytäneen 
valvontaviranomaisen esityksestä poliisipääl
likkö toisin määrää. 

Takavarikkoon otetut aineet, tuotteet ja lait
teet on säilytettävä viranomaisen sinetöimänä 
varmassa paikassa. 

11 § 

Vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä valmistettu, kulje
tettu, hallussa pidetty, luovutettu tai maahan
tuotu aine, tuote tai laite taikka sen arvo sekä 
rikoksen tuottama taloudellinen hyöty voidaan 
tuomita valtiolle menetetyksi. 

13 § 
Jos se, jolla on oikeus harjoittaa 1 § :ssä 

mainittujen aineiden tai tuotteiden valmistusta 
tahi myyntiä taikka joka on saanut oikeuden 
pitää niitä varastossa tai tuoda maahan, tuo
mitaan rangaistukseen tämän lain tai sen no
jalla annettujen säännösten tai määräysten rik
komisesta, voidaan hänet, jollei rikkomus ole 
vähäinen, rangaistuksen ohella julistaa määrä
ajaksi menettäneeksi sanotun oikeutensa. Sa
moin voidaan 2 §:n 1 momentin tarkoittama 
vastaava johtaja tai 1 §: ssä tarkoitetun laitteen 
tarkastamista, asentamista taikka huoltamista 
suorittava henkilö, milloin hänet tuomitaan 
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Voimassa oleva laki 

sellainen, määräajaksi tällaiseen toimeen kel
vottomaksi. 

Ehdotus 

rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla an
nettujen säännösten .tai määräysten rikkomi
sesta, julistaa, jos rikkomus on laadultaan sellai
nen, määräajaksi tällaiseen toimeen kelvotto
maksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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Luonnos (lyhennysote) Liite 2 

Asetus 
öljylännnaityslaitteistoista 

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivä
nä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) nojalla: 

Määräaikaistarkastus 

22 § 
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor

jumisesta annetuissa säännöksissä tarkoitetussa 
kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa 
esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevat 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 
lähemmin määrätyt maanalaiset öljysäiliöt on 
tarkastettava määräajoin. 

Edellä 1 monnentissa tarkoitetun tarkastuk
sen saa suorittaa vain teknillisen tarkastuslai
toksen hyväksymä liike tai laitos. Kauppa- ja 
teollisuusministeriö päättää tarkastuksille ase
tettavista vaatimuksista. 

Teknillinen tarkastuslaitos voi myöntää 2 
momentissa tarkoitetulle liikkeelle tai laitok
selle oikeuden suorittaa väliaikaisia asennuk
sia tarkastustoimintaan liittyvänä toimenpitee
nä sen estämättä, mitä 25 §:n 1 momentissa 
säädetään. 

23 § 
Säiliön omistajan tai haltijan on huolehdit

tava siitä, että määräaikaistarkastukset suorite
taan ajallaan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa mää
räykset öljysäiliöiden tarkastamisesta ja kunnon 
toteamisesta sekä siitä, milloin säiliö ilmeistä 
öljyvahingon vaaraa aiheuttavana on korjattava 
tai poistettava käytöstä. 

24 § 
Jos öljylämmityslaitteiston käyttö estyy tar

kastuksen, säiliön korjauksen tai uuden säiliön 
asentamisen takia, 22 §:n 3 momentissa tar
koitettu liike tai laitos saa suorittaa väli
aikaisen asennuksen, joka on tarpeen öljyläm
mityslaitteiston toiminnan ylläpitämiseksi. Täl
laisen asennuksen ei tarvitse täyttää voimassa 
olevia määräyksiä, mutta sen on oltava väli
aikaiseksi asennukseksi riittävän turvallinen. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua väliaikaista 
asennusta käytetään yli 14 vuorokauden ajan, 
asennuksen suorittajan on pyydettävä maini
tussa ajassa palopäälliköltä sen katsastamista. 
Palopäällikkö voi antaa luvan väliaikaisen 
asennuksen käyttämiseen enintään kolmen kuu
kauden ajaksi. 

3 luku 

Öljylämmityslaitteiden asentanninen ja 
huoltanninen sekä säiliöiden nnääräaikais

tarkastanninen 

25 § 
öljylämmityslaitteistoon kuuluvien poltti

naien, putkistojen ja niiden varustimien sekä 
tilavuudeltaan enintään 50 m3:n säiliöiden asen
tamista, oleellisten rakenteellisten muutosten 
tekemistä laitteistoon ja säiliöiden määräaikais
tarkastamista saa suorittaa vain teknillisen tar
kastuslaitoksen hyväksymä liike tai laitos. 

öljylämmityslaitteistoon kuuluvien sähkö
laitteiden asennuksen osalta on noudatettava, 
mitä Sähkötarkastuskeskus on siitä erikseen 
määrännyt. 

öljylämmityslaitteistojen huolto- ja korjaus
töitä, lukuun ottamatta laitoksen normaaliin toi
mintaan liittyviä käyttötoimenpiteitä ja säiliön 
puhdistusta ja korjausta, sekä niiden sähkölait
teistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöitä saa 
suorittaa vain Sähkötarkastuskeskuksen hyväk
symä liike. 

Öljylämmityslaitteistojen putkistoja saa myös 
asentaa liike, jolla on paineastialainsäädännön 
edellyttämä A-ryhmään kuuluvan putkiston val
mistuslupa. 

26 § 
Edellä 22 §:n 2 momentissa ja 25 §:n 1 

momentissa tarkoitetun hyväksymisen edelly
tyksenä on, että liikkeen tai laitoksen pal-
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veluksessa on päätoimisena liikkeen tai laitok
sen laajuuteen nähden riittävä määrä öljylämmi
tyslaitteistojen asennuksesta tai määräaikaistar
kastuksesta vastaavia henkilöitä, joilla on tar
peelliset teknilliset tiedot, riittävä asiantunte
mus ja jotka riittävästi tuntevat palavia nes
teitä ja öljylämmityslaitteistojen ohjaus-, säätö
ja varolaitteita. 

Jos liike tai laitos haluaa suorittaa öljysäi
liöiden määräaikaistarkastuksia, tästä on mai
nittava hakemuksessa. öljysäiliöiden tarkastus
luvan myöntämisen ehtona on kuitenkin, että 
liikkeellä tai laitoksella on tarkastukseen tar
vittavat työvälineet ja riittävä asiantuntemus, 
mitkä seikat on selvitettävä teknilliselle tar
kastuslaitokselle osoitetussa hakemuksessa. 

Jos liikkeen sivutoimipaikka itsenäisesti har
joittaa öljylämmityslaitteistojen asennus- tai 
määräaikaistarkastustoimintaa, sen palveluk
sessa tulee olla 1 momentissa tarkoitettu hen
kilö. 

28 § 
Öljylämmityslaitteistojen asentamiseen ja säi

liöiden määräaikaistarkastamiseen tarvittavaa 
hyväksymistä on haettava teknilliseltä tarkas
tuslaitokselta. 

Hakemukseen on liitettävä: 
1) kaupparekisterin tai muun vastaavan re

kisterin ote tai, jollei tällaista ole saatavissa, 
todistus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 
annetun lain 7 §: ssä tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä; 

2) asentamiseen tarvittavaa hyväksymistä 
haettaessa jäljennökset öljypoltinhuoltolauta
kunnan hakijan palveluksessa päätoimisesti ole
valle henkilölle tai henkilöille antamista päte
vyystodistuksista taikka vastaavista aikaisem
min annetuista pätevyystodistuksista ja säiliöi
den määräaikaistarkastamiseen tarvittavaa hy-

väksymistä haettaessa selvitys tarkastuksista 
vastaavan henkilön pätevyydestä; sekä 

3) selvitys asennukseen tai tarkastukseen 
käytettävänä olevista työvälineistä, kuten put
kityökaloista ja hitsauslaitteista, sekä testauk
seen ja säätöön tarvittavista laitteista. 

Jos liikkeellä on sivutoimipaikkoja, on hake
muksessa ilmoitettava kunkin 2 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun henkilön asemapaikka. 

29 § 
Edellä 25 § :n 1 momentissa tarkoitettu lii

ke tai laitos vastaa siitä, että sen asentama 
öljylämmityslaitteisto, laitteiston osa tai lait
teistoon tehty rakenteellinen muutos ja asen
netut laitteet ovat säännösten ja määräysten 
mukaiset tai että tarkastus on suoritettu 
kauppa- ja teollisuusministeriön antaman pää
töksen ja teknillisen tarkastuslaitoksen anta
mien ohjeiden mukaisesti. Tästä liikkeen tai 
laitoksen on annettava työn teettäjälle kirjal
linen vakuutus, joka on 26 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun henkilön varmentama. 

Jos putkiston on asentanut 25 § :n 4 mo
mentissa tarkoitettu liike tai laitos, sen on 
annettava 1 momentissa mainittua kirjallista 
vakuutusta vastaava todistus putkiston osalta. 

7 luku 

Voimaantulo 

45 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 

Tällä asetuksella kumotaan öljylämmityslai
toksista 24 päivänä syyskuuta 1971 annettu 
asetus (691/71) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 
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Luonnos Liite 3 

Asetus 
palavista nesteistä annetun asetuksen muuttamisesta 

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä lisätään palavista nesteistä 19 päivänä marras
kuuta 1976 annettuun asetukseen ( 921/76) uusi 68 a § seuraavasti: 

68 a § 
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor

jumisesta annetuissa säännöksissä tarkoitetussa 
kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa 
esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla olevat 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 
lähemmin määrätyt maanalaiset öljysäiliöt on 
tarkastettava määräajoin. 

Tarkastuksen saa suorittaa vain teknillisen 
tarkastuslaitoksen hyväksymä liike tai laitos. 
Hyväksymisen edellytyksistä ja hakemisesta on 
voimassa, mitä öljylämmityslaitteistoista anne
tun asetuksen ( / ) 26 ja 28 §:ssä on sää
detty öljylämmityslaitteistoihin kuuluvien säi
liöiden määräaikaistarkastuksiin vaadittavan hy
väksymisen osalta. 

Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia 

siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan 
ajallaan. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö päättää tar
kastuksille asetettavista vaatimuksista ja antaa 
määräykset säiliöiden tarkastamisesta ja niiden 
kunnon toteamisesta sekä siitä, milloin säiliö 
ilmeistä ympäristövahingon vaaraa aiheottava
na on korjattava tai poistettava käytöstä. 

Liike tai laitos vastaa siitä, että tarkastus 
on suoritettu asianomaisten määräysten ja oh
jeiden mukaisesti siten kuin öljylämmityslait
teistoista annetun asetuksen 29 §:ssä on sää
detty. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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Luonnos Liite 4 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on päättänyt palavista nesteistä 19 päivänä marraskuuta 
1976 annetun asetuksen (921/76) 68 §:n 2 momentin ja 68 a §:n 4 momentin nojalla, 
sellaisena kuin niistä 68 a §:n 4 momentti on päivänä kuuta 198 annetussa ase-
tuksessa ( / ) , sekä öljylämmityslaitteistoista paiVana kuuta 198 annetun 
asetuksen ( / ) 22 §:n 1 ja 2 momentin ja 23 §:n 2 momentin nojalla: 

1 luku 

Yleistä 

1 § 
Palavien nesteiden säiliöt, JOlta käytetään 

pohto- tai dieselöljyjen säilyttämiseen tai varas
toimiseen ja jotka sijaitsevat maa-alueilla ta
pahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun 
asetuksen (977/74) 5 §:n 2 kohdassa tarkoi
tetuilla kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunni
telmassa esitetyillä tärkeillä pohjavesialueilla on 
määräajoin tarkastettava siten kuin tässä pää
töksessä määrätään. 

2 § 
Tämä päätös ei koske: 
1) säiliöitä, joiden ulkopinta on helposti 

tarkastettavissa; 
2) maanpäällisiä säiliöitä, jotka ovat valu

ma-altaassa; 
3) kaksoisvaippasäiliöitä tai niihin verratta

via säiliöitä, joissa on vuodonilmaisujärjestel
mä; eikä 

4) suoja-altaassa olevia maanalaisia säiliöitä, 
joissa on hälyttävä vuodonilmaisujärjestelmä. 

Tässä päätöksessä tarkoitettua säiliön tarkas
tusta ei tarvitse suorittaa palavien nesteiden 
jakeluasemien säiliöille, jos säiliön sisältö vaih
tuu vähintään kerran kuukaudessa ja jos sen 
sisältämän nestemäärän vaihteluista on olemas
sa hyväksyttävä päivittäinen, vähintään viimei
set 30 vuorokautta käsittävä kirjanpito. 

3 § 
Tässä päätöksessa tarkoitetaan: 
1) säiliön tarkastuksella niitä toimenpiteitä, 

joita tämän päätöksen määräykset edellyttä
vät puhdistetun säiliön kunnon toteamiseksi; 

2) tarkastuskalustolla säiliön tarkastuksessa 
tarvittavia laitteita ja varusteita; 

3) valuma-altaalla ulkona olevaa vallitilaa 
ja rakennuksen sisällä säiliön ympärillä ole
vaa öljytiivistä tilaa; sekä 

4) suoja-altaalla maanalaisen säiliön alapuo
lella olevaa kaukaloa, joka on yhdistetty öljyn
erotuskaivoon. 

Muut tässä päätöksessä tarkoitetut laitteet 
ja käsitteet on määritelty rakennusten lämmit
tämiseen käytettävistä öljylämmityslaitoksista 
annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön pää
töksessä (918/73) ja palavista nesteistä an
netun asetuksen soveltamisesta annetussa kaup
pa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (922/ 
76). 

4 § 
Teknillinen tarkastuslaitos antaa tarvittaessa 

ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta. 
Teknillinen tarkastuslaitos voi määrätä nou

datettavaksi tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluvan SFS-standardin tai hyväksyä nouda
tettavaksi ulkomaisen standardin taikka antaa. 
ohjeen. 

2 luku 

Säiliön tarkastus 

T arkastuttamisvelvollisuus 

5 § 
Säiliön omistajan tai haltijan on huolehdit

tava siitä, että säiliö tarkastetaan määräajoin 
siten kuin tässä päätöksessä on määrätty. 

Tarkastuksen suoritta;a 

6 § 
Tämän päätöksen tarkoittaman säiliön tar-
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kastuksen saa suorittaa vain teknillisen tarkas
tuslaitoksen hyväksymä liike tai laitos. 

7 § 
Edellä 6 §: ssä tarkoitetun liikkeen tai lai

toksen tulee laatia pöytäkirja suorittamastaan 
määräaikaistarkastuksesta. Pöytäkirja on annet
tava säiliön omistajalle tai haltijalle, minkä li
säksi siitä on 14 päivän kuluessa tarkastuk
sesta toimitettava jäljennös sen kunnan palo
päällikölle, missä säiliö sijaitsee. 

Pöytäkirjan tulee olla öljylämmityslaitteis-
toista annetun asetuksen ( / ) 26 §:ssä 
tarkoitetun henkilön varmentama. 

Tarkastuksen suorittaminen 

8 § 
Miesluukulliset metallisäiliöt on tarkastetta

va sisäpuolelta. Tarkastukseen kuuluu syöpy
mien paikan määritys ja syöpymien syvyyk
sien mittaaminen ja tarkastuspöytäkirjaan mer
kitseminen sekä ulkopuolisten vaurioiden sel
vittäminen siten kuin teknillisen tarkastuslai
toksen antamassa ohjeessa tarkemmin määrä-
tään. 

9 § 
Muut kuin metalliset säiliöt on tarkastetta

va yli- tai alipainekokeella. Painekokeessa käy
tettävän ylipaineen on oltava 0,4-0,5 bar 
(40-50 kPa) ja alipaineen 0,015-0,02 bar 
(1,5-2 kPa). Painekoe on suoritettava tek
nillisen tarkastuslaitoksen antamien ohjeiden 
mukaan. 

Säiliö katsotaan tiiviiksi, jos koepaine läm
pötilan tasaantumisen jälkeen seuraavan 15 
minuutin aikana ei muutu paineenalaisessa säi
liössä. 

Painekokeen tulokset on merkittävä tarkas
tuspöytäkiri aan. 

10 § 
Säiliön tarkastuksen yhteydessä on säiliöön 

kuuluva paluuputkisto koeponnistettava 0,4-
0,5 bar ( 40-50 kPa) ylipaineella. Painekoe 
on suoritettava teknillisen tarkastuslaitoksen 
antamien ohjeiden mukaan. 

Paluuputkisto katsotaan tiiviiksi, jos koe
paine lämpötilan tasaantumisen jälkeen seuraa
van 10 minuutin aikana ei laske paineenalai
sessa putkistossa. 

Painekokeen tulokset on merkittävä tarkas
tuspöytäkiri aan. 

Säiliöluokat, tarkastusa;at ;a käyttöraioitukset 

11 § 
Säiliöt jaetaan niiden kunnon perusteella 

seuraaviin luokkiin: 
1) luokka A, johon kuuluvat metalliset säi

liöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön 
sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän 
kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin me
talliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella 
todetaan tiiviiksi; 

2) luokka B, johon kuuluvat metalliset säi
liöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön 
sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän 
kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän 
kuin 3 mm; 

3) luokka C, johon kuuluvat metalliset säi
liöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön 
sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän 
kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden 
seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä ulko
puolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallo
päävasaralla; sekä 

4) luokka D, johon kuuluvat säiliöt, JOissa 
on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka 
vuotavat tiiviyskokeessa. 

12 § 
Säiliö on määräai:kaistarkastettava ensimmal

sen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyt
töönotosta. 

A-luokan säiliö on uusintatarkastettava vii
den vuoden ja B-luokan säiliö kahden vuoden 
väliajoin. 

C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuu
den kuukauden kuluessa tarkastuksen suoritta
misesta, jollei palopäällikkö erityisistä syistä 
määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä 
mainittua lyhyemmässä ajassa tai salli sen käy
tön tätä pidemmän ajan. 

D-luokan säiliö on välittömästi poistettava 
käytöstä. 

C ja D-luokan säiliö luokitetaan korjauksen 
jälkeen siten kuin 13 §:ssä on määrätty. 

13 § 
Säiliön korjaamisessa on noudatettava tek

nillisen tarkastuslaitoksen antamia ohjeita. 
Korjattu tai pinnoitettu B-, C- tai D-luokan 

säiliö kuuluu luokkaan B. Korjattu tai pinnoi
tettu B-, C- tai D-luokan säiliö voidaan seuraa
van kahden vuoden kuluttua suoritettavan uu
sintatarkastuksen perusteella siirtää luokkaan 
A edellyttäen, että hitsaamalla korjatun säiliön 
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hitsatun kohdan ultraäänitarkastuksessa ei täl
löin havaita ulkopuolisia eikä sisäpuolisia syö
pymiä. 

14 § 
Teknillinen tarkastuslaitos voi erityisistä syis

tä yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia tä
män päätöksen määräyksistä. 

.3 luku 

Voimaantulo 

15 § 
Tämä päätös tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Päätöksen voimaantulon jälkeen suoritetaan 

säiliöiden ensimmäiset määräaikaistarkastukset 
12 §:stä poiketen seuraavasti: 

1) vuoden 1969 aikana tai sen jälkeen, 

3 1680010346 

mutta ennen vuotta 1975 käyttöönotetut sal
liöt on tarkastettava ensimmäisen kerran vuo
den 1984 loppuun mennessä; sekä 

2) ennen vuotta 1969 käyttöönotetut säi
liöt sekä säiliöt, joiden käyttöönottamisaikaa 
ei voida osoittaa, on tarkastettava ensimmäi
sen kerran vuoden 1983 loppuun mennessä. 

Miesluukuttomat metalliset säiliöt on pois
tettava käytöstä vuoden 1983 loppuun men
nessä . 

16 § 
Sisällytettäessä tärkeitä pohjavesialueita kun

nan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan tä
män päätöksen voimaantulon jälkeen, säiliöt 
on tarkastettava vuoden kuluessa kysymyksessä 
olevan torjuntasuunnitelman muutoksen vah
vistamisesta lukien taikka 10 vuoden kuluessa 
säiliön käyttöön otosta sen mukaan kumpi näin 
laskettavista määräajoista on myöhempi. 




