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Työ- ja elinkeinoministeriö 
 
 
TEM/187/03.01.02/2015  
 
Lausuntopyyntö;  
 
Ehdotukset valtioneuvoston asetuksiksi vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 
sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
 
 
KAUPPAKESKUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA TULEE VARMISTUA 

• Palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrät on pidettävä mahdollisimman 
pieninä myymälärakennuksissa 

 
• Myymälätiloissa säilytettävien palavien nesteiden ja palavien kaasujen 

turvallisesta säilytyksestä vastaava taho tulee kirjata selkeästi asetukseen 
 

• Palavien nesteiden ja kaasujen syttymisen todennäköisyys ja onnettomuuksien 
seuraukset kauppakeskuksessa tulee selvittää tutkimuksella. 

 
 
 

1 Palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrät on pidettävä mahdollisimman pieninä 
myymälärakennuksissa. 

Asetusehdotuksessa esitetään palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrien pitämistä 
edelleenkin mahdollisimman pieninä. Säilyttämistä koskeva 1000 litran yläraja esitetään 
kuitenkin poistettavaksi. Uusi yläraja muodostuu kohteen suojaustasosta ja vaarallisten 
kemikaalien vaaraluokituksesta. Pelastusviranomaisen tehtäväksi tulee vahvistaa 
enimmäismäärä tehdyn suojaustason ja kemikaalien luokituksen mukaan. 
 
Tilanteen muuttuessa pelastusviranomaisen käyttöön tulee luoda selkeä ja luotettava 
työkalu, jonka avulla myymälärakennusten henkilö- ja paloturvallisuus pysyy nykyisenä tai 
paranee. Nykytilanteeseen verrattuna pelastusviranomaisen harteille kasataan 
merkittävästi suurempi vastuu, sillä entisen 1000 litran sijaan palavien nesteiden ja palavien 
kaasujen määrä voi olla moninkertainen. 
 
Myymälän suojaustason määrittämiseen paloriskin mukaan tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Uudiskohteissa suojaustason määritys ja henkilö- ja 
paloturvallisuusjärjestelyiden ja -järjestelmien toteutus on helpompi kuin olemassa olevan 
kohteen, sillä järjestelmät ja järjestelyt voidaan mitoittaa suoraan käyttötarkoitukseensa.  
 
Olemassa olevassa kohteessa useat turvallisuuteen liittyvät järjestelyt ja järjestelmät on jo 
ulosmitattu, eikä niitä voi enää käyttää hyväksi lisääntyneen riskin pienentämiseen. 
Esimerkiksi usein palo-osaston koko on kasvatettu automaattisen sammutusjärjestelmän 
avulla ja sammutusjärjestelmä on mitoitettu silloiseen käyttötarkoitukseen. 
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Lisääntyvä henkilö- ja paloriski edellyttää myös turvallisuusjärjestelmähankintojen 
lisääntymistä. 
 

2 Myymälätiloissa säilytettävien palavien nesteiden ja palavien kaasujen turvallisesta 
säilytyksestä vastaava taho tulee kirjata selkeästi asetukseen 

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on 
osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään 
sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen 
vaara on vähäinen. 
 
Kiinteistön omistajan tulee tietää mitä liiketoimintaa tiloissa on. Asetuksessa tulee selkeäsi 
ilmaista 33 §:n mukaisen ilmoituksen tekemisen tärkeys. Esitetty yhteistyössä 
toiminnanharjoittajan kanssa -ilmaisu ei tätä tee. Yhdessä toiminnanharjoittajan  
kanssa –ilmaisu voisi olla parempi. 
 

3 Palavien nesteiden ja kaasujen syttymisen todennäköisyys ja onnettomuuksien seuraukset 
kauppakeskuksessa tulee selvittää tutkimuksella 

Asetusehdotuksessa esitetään palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrien 
säilyttämistä koskeva 1000 litran yläraja poistettavaksi. Monissa tapauksissa 
kauppakeskusten henkilö- ja paloriski tulee kasvamaan.  
 
FK ehdottaa puolueettoman selvityksen tekemistä myymälätilojen ja kauppakeskusten 
mahdollisista suuronnettomuusvaaroista. Selvityksen avulla tulisi pystyä arvioimaan eri 
turvallisuusjärjestelmien ja turvallisuusjärjestelyjen merkitystä tulipalossa. 
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