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1 JOHDANTO 

Hyvinvointimme perustuu hyvin paljon kemikaaleja käyttäviin teknologioihin käyttäes-

sämme päivittäin lukuisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita, kuten muovituotteita, maale-

ja, lääkkeitä, kosmetiikkaa, elektroniikkaa. Kemikaaleista on mittaamattomasti hyötyä, 

mutta erityisesti palo- ja räjähdysvaarallisten sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallis-

ten kemikaalien kohdalla voi niiden tuotanto ja käyttö toisaalta aiheuttaa vaaraa ihmisil-

le ja ympäristölle. (Hämäläinen 2006, 6.) 

Suomessa kemianteollisuuden ydinalueet liittyvät metsäteollisuuteen, maatalouteen, 

rakentamiseen, elektroniikkateollisuuteen, elintarvikehuoltoon sekä ympäristötuottei-

siin. Kemikaaleja esiintyy myös muussakin teollisuudessa kuten räjähdetehtaissa, öljyn-

jalostamoissa, massa- ja paperiteollisuudessa, maalitehtaissa, maalaamoissa, energian 

tuotannossa, veden puhdistuslaitoksissa, satamissa ja monissa muissa kohteissa (Tukes). 

Suomessa on lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli 5 000 

vaaralliseksi luokiteltua ainetta. (Kemianteollisuus ry). 

Pelastustoimen kemikaalivalvonta oli vuodesta 1954 lähtien ollut pelkästään palavien 

kaasujen ja nesteiden eli palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien vähäisen teollisen 

käsittelyn ja varastoinnin valvontaa (Asetus palavista nesteistä 335/1954, 56 §). Sää-

döksien uudistuessa kemikaalivalvonta oli vuodesta 1990 määritetty asetuksessa vaaral-

listen kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista eli teollisuuskemikaaliasetuk-

sessa. Tällöin kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä oli vastaavasti valvoa 

terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja (Teollisuuskemikaaliasetus 

682/1990, 66 §). 

Suuri muutos kemikaalivalvontaan pelastustoimessa tuli lain kemikaalien ja räjähteiden 

käsittelyn turvallisuudesta eli kemikaaliturvallisuuslain voimaantulon yhteydessä vuon-

na 2005. Tällöin terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit siirrettiin pelastusvi-

ranomaisen valvottavaksi palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien rinnalle. Yhtenä 

perusteluna muutokselle oli samaan aikaan tapahtuva pelastustoimen alueellistaminen, 

joka mahdollisti alueellisten pelastusviranomaisten opastuksen, ohjauksen sekä koulu-

tuksen järjestämisen valvontatehtäviä vastaavaksi. Kyseisen uudistuksen seurauksena 
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oletettiin valvonnan tehostuvan ja tason nousevan paikallistasolla. (Hallituksen esitys 

279/2004, 13 ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 136 §.) 

Kemikaaliturvallisuuslain voimaantulosta on kulunut jo yli kuusi vuotta, mutta pelastus-

laitosten kemikaalivalvonnasta ei ole tähän mennessä laadittu tutkimusta saati suoraan 

siihen viittaavaa kirjallisuuttakaan. Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävänä on arvioida 

pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan tasoa ja selvittää siihen liittyviä kehittämiskohtei-

ta ja -ehdotuksia. 

Luvussa kaksi tutustutaan pelastuslaitosten pelastuslain mukaiseen yleiseen onnetto-

muuksien ehkäisyyn. Tarkoituksena on esitellä pelastuslaitosten normaali onnettomuuk-

sien ehkäisytoiminta yleisellä tasolla, jotta voitaisiin tarkastella paremmin sen yhteen-

sopivuutta myöhemmin esitettäviin kemikaaleja koskeviin säädöksiin. 

Koska pelastusviranomainen ei ole ainoa kemikaaleja valvova viranomainen, esitellään 

luvussa kolme muut keskeisimmät kemikaaleja valvovat viranomaiset. Luvussa neljä 

käydään läpi kemikaaleja koskevia säädöksiä, joita pelastusviranomaisen lisäksi valvoo 

edellisessä luvussa esitetyt yhteistyöviranomaiset. Näiden lukujen tarkoituksena on laa-

jentaa käsitystä kemikaalien valvontakentästä, sillä esimerkiksi parhaassa tapauksessa 

nämä kaikki säädökset voivat koskettaa yhtä toiminnanharjoittajaa. 

Varsinainen tutkimustehtävä ja tutkimusongelmat esitellään luvussa viisi, jossa kerro-

taan myös pelastuslaitosten kemikaalivastaaville tehdyn kyselytutkimuksen toteuttami-

sesta. Kyselystä saadut tutkimustulokset ja niistä tehdyt päätelmät esitellään tutkimus-

ongelmittain luvussa kuusi. Luvussa seitsemän pohditaan laajemmin tutkimuksen ta-

voitteiden saavuttamista, tulosten merkitystä sekä omaa oppimista. 
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2 PELASTUSLAITOSTEN ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 

Pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyä keskeisimmin ohjaa pelastuslaki, jossa 

säädetään velvollisuuksista ehkäistä ja varautua tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin. 

Sen velvollisuudet koskevat myös toimintaa onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa, ja 

onnettomuuksien seurausten rajoittamista. Pelastuslaitoksen kuuluu ohjata, valistaa ja 

neuvoa kyseisistä velvollisuuksista ja huolehtia pelastustoimen valvontatehtävistä sekä 

myös muussa laissa sille säädetyistä tehtävistä. (Pelastuslaki 379/2011, 2 § ja 27 §.) 

Valvontatehtävässään pelastuslaitoksen on valvottava niiden pelastuslaissa asetettujen 

lukujen 2 ja 3 säännösten noudattamista, joissa on asetettu turvallisuuteen liittyviä vel-

vollisuuksia (Pelastuslaki 379/2011, 78 §). Koska pelastuslaitoksen tulee huolehtia pe-

lastuslain lisäksi myös muissa laissa säädetyistä tehtävistä, kuuluu kemikaaliturvalli-

suuden valvonta yhdeksi sen lakisääteiseksi tehtäväksi (Kemikaaliturvallisuuslaki 

390/2005, 115 § ja Hallituksen esitys 257/2010, 34). 

Pelastusviranomaisen kuuluu valvoa kemikaaliturvallisuuslain noudattamista vaarallis-

ten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (Kemikaaliturvalli-

suuslaki 390/2005, 115 §). Tämän lisäksi pelastusviranomaisen valvontaan kuuluvat 

esimerkiksi nestekaasun vähäinen käsittely ja varastointi, öljylämmityslaitteistot sekä 

maanalaiset öljysäiliöt (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäili-

öiden määräaikaistarkastuksista 344/1983, 5 §, Nestekaasuasetus 711/1993, 4 § ja Ase-

tus öljylämmityslaitteistoista 1211/1995, 35 §). 

2.1 Pelastuslain asettamat velvollisuudet 

Tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyn osalta pelastuslain toinen luku vel-

voittaa yleisesti jokaista olemaan huolellinen onnettomuuden vaaran ja vahingon vält-

tämiseksi ja valvomaan mahdollisuuksien mukaan, että hänen määräysvaltansa piirissä 

noudatetaan onnettomuuksien ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Li-

säksi tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolelli-

sesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen, mikä asettaa yleisiä turvallisuusvaatimuksia 

vaarallisten kemikaalien käsittelylle. (Pelastuslaki 379/2011, 4 §.) 
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Pelastuslain toisen luvun velvoittaessa yleisesti jokaista on kolmannessa luvussa mää-

ritelty velvollisuudet toiminnanharjoittajalle sekä rakennuksen omistajalle ja haltijalle. 

Sen mukaan heidän kuuluu omatoimisen varautumisen osalta ehkäistä vaaratilanteiden 

syntymistä sekä varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen ja 

mahdollisuuksien mukaan pelastustoimenpiteisiin vaaratilanteissa. (Pelastuslaki 

379/2011, 14 §.) 

Erikseen määritellyistä rakennuksista tai muista kohteista on kohteen haltija velvollinen 

laatimaan pelastussuunnitelman, jossa selostetaan omatoimiseen varautumiseen tarkoi-

tetut toimenpiteet. Suunnitelmassa on oltava selostus seuraavista asioista (Pelastuslaki 

379/2011, 15 §): 

• vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä 

• rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä 

• ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa 

toimimiseksi 

• mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpi-

teistä. 

Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011, 1 §) mukaan kohteet, joissa 

vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain 

tekemällä siitä ilmoituksen, ovat velvollisia laatia pelastussuunnitelman. Kemikaalitur-

vallisuuslaissa (390/2005, 24 § ja 115 §) asetettu ilmoitus käsittelystä ja varastoinnista 

tulee myös tehdä pelastusviranomaiselle, mikä on hyvä asia pelastusviranomaiselle kuu-

luvien vähäisten kemikaalikohteiden valvonnassa. Tulee kuitenkin huomioida, että il-

moitusvelvollisuus perustuu kohteen kemikaalien määriin ja ominaisuuksiin ja pelastus-

viranomainen valvoo ilmoitusvelvollisuuden alapuolellekin jääviä kohteita. (Teollisuus-

kemikaaliasetus 59/1999, 12–13 §). 

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien tuotantolaitosten toimintatavat ja 

teknisten toteutusten vaatimuksenmukaisuus eroavat normaaleista tuotantolaitoksista, 

koska vaaralliset kemikaalit asettavat niissä erityisiä vaaroja. Näiden vaaratilanteiden 

ehkäiseminen ja niihin varautuminen on tärkeää, sillä ihmishenkien menetykset liittyvät 

näissä useimmin tulipaloihin, räjähdyksiin tai kemikaalionnettomuuksiin. Lisäksi kuo-
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lemaan johtaneita onnettomuuksia ovat aiheuttaneet esimerkiksi hapenpuute sekä hiili-

dioksidi- ja rikkivetymyrkytykset. (Hämäläinen 2006, 23 ja 35.) 

Ehkäistäkseen vaarallisten kemikaalien aiheuttamia vaaratilanteita ja edelleen varautua 

niitä varten, on toiminnanharjoittajan tiedostettava kemikaalien vaaralliset ominaisuudet 

ja luokitukset. Tämä koskee myös toimenpiteitä, joilla varaudutaan henkilöiden, omai-

suuden ja ympäristön suojaamiseen sekä pelastustoimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan 

on varauduttava tuotantolaitosten onnettomuuksiin kuten toiminnasta aiheutuviin räjäh-

dyksiin, tulipaloihin, vuotoihin, käyttöhäiriöihin, laitevaurioihin sekä muihin vastaaviin 

tilanteisiin. Esimerkiksi työpaikalla tulee olla onnettomuustilanteita varten tarvittaessa 

suojaimia kemiallisten vaarojen torjuntaan. Nämä ovat asioita, joita on löydyttävä ke-

mikaaleja käsittelevien ja varastoivien kohteiden pelastussuunnitelmista. (Hämäläinen 

2006, 78 ja Heinimaa ym. 2010, 7-9 ja 11.) 

Omatoimisen varautumisen tai erityisten turvallisuusvaatimusten kautta on toiminnan-

harjoittajan myös ryhdyttävä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi (Pelas-

tuslaki 379/2011, 14 § ja 82 §). Vaarallisten kemikaalien aiheuttamiin onnettomuuksiin 

liittyvä sammutus- ja pelastustoiminta voi erota hyvinkin paljon normaalista toiminnasta 

asettaen omia vaatimuksiaan. Hyvänä esimerkkinä on veden käyttö sammutteena niiden 

kemikaalien kanssa, joiden kanssa se reagoi kemiallisesti tai fysikaalisesti (ks. Hyttinen 

ym. 2008, 97). Tällöin kemikaalikohteiden toimintoja ja pelastussuunnitelmien sisältöä 

on syytä valvoa tarkemmin niitä koskevien erikoisvaatimuksien takia. 

Kemikaalikohteiden pelastussuunnitelmissa pätee samat asiat kuin omatoimiseen varau-

tumiseen liittyvissä erityisvaatimuksissa. Valvonnan kannalta pelastussuunnitelma on 

hyvä asiakirja, sillä siinä on kirjallisena esitetty pelastuslain asettamien velvollisuuksien 

täyttäminen. Siitä myös selviää, miten kohteessa on ennakoidun vaaratilanteen syntymi-

nen estetty ja miten toimitaan, jos vaaratilanne syystä tai toisesta pääsee syntymään. 

(Heinimaa ym. 2010, 11). 

Poistumisturvallisuuden huomioimiseksi ja pelastustoiminnan edellytysten turvaamisek-

si toiminnanharjoittaja sekä rakennuksen omistaja ja haltija ovat velvollisia pitämään 

rakennusta, rakennelmaa ja sen ympäristöä sellaisessa kunnossa, että rakennuksessa 

olevat henkilöt pystyvät äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät 
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voidaan pelastaa muulla tavoin. Myös pelastustoiminnan on oltava onnettomuuden 

sattuessa mahdollista, ja pelastushenkilöstön turvallisuus on oltava otettuna huomioon. 

(Pelastuslaki 379/2011, 9 §.) 

Niin tulipalojen kuin muiden onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen on olemassa turvalli-

suutta parantavia laitteita ja varusteita. Pelastuslaki (379/2011, 12 §) velvoittaa raken-

nuksen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa osaltaan pitämään toimintakunnossa, 

huoltamaan ja tarkastamaan asianmukaisesti säädöksissä vaadittuja tai viranomaisten 

määräämiä laitteita. Näitä ovat muun muassa: sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, 

sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet ja palonilmaisu-, hälytys- ja muita onnet-

tomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet. 

Ajateltaessa vaarallisia kemikaaleja yleisesti on niitä varten erikseen olemassa omia 

valvonta- ja varolaitteita sekä suojausjärjestelmiä, joita voidaan velvoittaa asennettavak-

si säädöksissä tai pelastusviranomaisen erikseen määräämänä. Nämä voivat olla onnet-

tomuuden vaaraa ilmaisevia tai sammutustyötä helpottavia laitteita, kuten esimerkiksi 

myrkyllisen kemikaalin kaasuilmaisinjärjestelmät tai nestekaasun kauko-ohjattavat pää-

sulkuventtiilit. Pelastuslain laitteiden kunnossapitovelvollisuuden kautta kyseisiä laittei-

ta on pidettävä kunnossa. (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen 

soveltamisesta 344/1997, 31 § ja Pelastuslaki 379/2011, 12 § ja 82 §.) 

2.2 Valvonta 

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia valvontatehtävistä, joiden tarkoituksena on valvoa pe-

lastuslaissa asetettujen velvollisuuksien noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pe-

lastuslaitos tekee palotarkastuksia tai muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä, 

jotka on esitetty alueelle tehdyssä valvontasuunnitelmassa. Riskien arviointiin perustu-

vassa valvontasuunnitelmassa pelastuslaitos määrittelee suoritettavat palotarkastukset ja 

muut valvontatoimenpiteet sekä kuvaa, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvi-

oidaan. (Pelastuslaki 379/2011, 78-79 §.) 

Pelastuslaitokset ovat käynnistäneet keväällä 2009 yhteisen hankkeen valvontasuunni-

telmamallin ja -ohjeistuksen laatimisesta (Hallituksen esitys 257/2010, 80). Hanketta 

toteutetaan pelastuslaitosten yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa toteuttamassa pelastus-
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laitosten verkostossa, jonka turvallisuuspalvelut-ryhmän yhtenä käsiteltävänä asiako-

konaisuutena on valvontasuunnittelu (Pelastuslaitokset). 

Ohjeessa pelastuslaitosten valvontasuunnitelmasta (Valvontasuunnitelmatyöryhmä 

2011, 17 - 18) pelastuslaitosten kemikaaleihin liittyvät valvontatoimenpiteet huomioi-

daan osana pelastuslaitosten muita tarkastuksia ja katselmuksia määräaikaisten palotar-

kastuksien lisäksi. Ohjeen mukaan vähäisten kemikaalikohteiden valvonta on tarkoitus 

hoitaa määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä (Mt. 18). Valvontasuunnitelmaoh-

jeessa on huomioitu myös Tukesin valvontaan kuuluvat laajamittaiset kohteet yhtenä 

määräaikaistarkastettavana kohteena (Mt. 40). 

Alueen pelastusviranomaiset hoitavat valvontasuunnitelman mukaisesti palotarkastuksia 

ja muita valvontatehtäviä. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastet-

taviin tiloihin ja kohteisiin, ja tarkastettavan kohteen edustajan on esitettävä säädöksissä 

vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt. Palotarkastuksesta laaditaan pöytä-

kirja, josta selviävät tarkastuskohde, tarkastuksen kulku, tarkastajan tekemät keskeiset 

havainnot, kohteen edustajan selvitys sekä johtopäätökset ja niiden perustelut. (Pelastus-

laki 379/2011, 80 §.) 

Havaitessaan valvontakäynnillä puutteita pelastuslaissa säädettyjen velvoitteiden toteut-

tamisessa on pelastusviranomaisen määrättävä ne korjattaviksi. Korjaukselle on annet-

tava määräaika, jos puutetta ei heti voida korjata. Puutteellisuuden tai virheellisen me-

nettelyn aiheuttaessa välitöntä onnettomuuden vaaraa on pelastusviranomaisella oikeus 

tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttä-

mättömistä toimenpiteistä. Annettua määräystä on heti noudatettava. (Pelastuslaki 

379/2011, 81 §.) 

Pelastusviranomainen voi määrätä myös muissa laissa säädettyjen velvoitteiden puuttei-

ta korjattaviksi niiden aiheuttaessa vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle. Asianomai-

selle viranomaiselle on kuitenkin heti asiasta ilmoitettava, jollei puutetta voida heti kor-

jata esimerkiksi sen vuoksi, että korjaustoimenpiteet edellyttävät säännösten tulkintaa 

tai suunnittelutyötä. (Hallituksen esitys 257/2010, 81 ja Pelastuslaki 379/2011, 81 §.) 
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Tavanomaista suurempaa vaaraa aiheuttavalle toiminnalle voidaan asettaa erityisiä 

turvallisuusvaatimuksia. Pelastusviranomainen voi tällöin vaatia toiminnanharjoittajaa 

hankkimaan pelastustyötä helpottavia laitteita tai ryhtymään kohteessa välittömiin toi-

menpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 82 §.) 

Pelastuslain pykälät asettavat turvallisuuden takaamiseksi melko laaja-alaisia ja vaativia 

velvollisuuksia, joiden noudattamista pelastusviranomaiset valvovat. Kemikaalien teol-

lisen käsittelyn ja varastoinnin osalta velvollisuuksia voidaan ottaa huomioon lähinnä 

kohteen omatoimisessa varautumisessa, pelastussuunnittelussa, rakennusten poistumis-

turvallisuudessa sekä laitteiden kunnossapidossa. Valvontatoiminnassa kemikaaliturval-

lisuutta voidaan kohteessa vaatia parannettavaksi korjausmääräysten lisäksi erityisten 

turvallisuusvaatimusten kautta (Pelastuslaki 379/2011, 82 §.) 
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3 KEMIKAALEJA VALVOVAT VIRANOMAISET 

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden edistämiseksi tulee pelastuslaitosten 

toimia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa tavoitteena yhteistyön edistäminen ja 

turvaaminen tehostamalla samalla paikallista turvallisuustyötä (Pelastuslaki 379/2011, 

42 §). Turvallisuus on kokonaisvaltainen ja moniulotteinen käsite sen tarkoittaessa va-

pautta tilanteista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa niin henkilöille, omaisuudelle kuin 

ympäristölle (Plast- & Kemiföretagen. 1997, 5). Vaaralliset kemikaalit voivat olla va-

hingon aiheuttajana kaikille edellä mainituille kohteille, ja niitä käsitellään useassa eri 

lainsäädännössä. Tätä kautta niitä valvoo useita eri viranomaisia pelastusviranomaisen 

lisäksi. 

Pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisytoimintaa ohjaavassa valvontasuunnitelmassa 

tulisi kuvata yhteistoimintakäytännöt muiden viranomaisten kanssa, mahdolliset yhteis-

tarkastukset sekä yhteistyö tiedonvaihdossa. Valvonnan on oltava laadukasta, säännöl-

listä ja tehokasta, ja suunnitelmassa on määritettävä myös muut valvontatoimenpiteet. 

Tätä kautta on kemikaalivalvontaan liittyvä toiminta, yhteistyöviranomaiset ja niiden 

välillä tapahtuva yhteistyö tuotava esille ja määriteltävä selvästi valvontasuunnitelmas-

sa. (Pelastuslaki 379/2011, 79 § ja Valvontasuunnitelmatyöryhmä 2011, 14.) 

Kemikaaliturvallisuutta valvovat useat viranomaiset, joiden kanssa pelastusviranomai-

sen tulee toimia yhteistyössä, sillä vaarallisten kemikaalien onnettomuuksien ehkäisyssä 

kiinnitetään huomiota erilaisiin vaaroihin riippuen kemikaalin ominaisuuksista (Tukes 

2005, 4). Tätä on hieman yritetty huomioida esimerkiksi kemikaalien teolliseen käsitte-

lyyn ja varastointiin liittyvissä viranomaismenettelyissä, sillä esimerkiksi teollisuuske-

mikaaliasetus (59/1999, 18 § ja 41§) velvoittaa asiaa käsitteleviä viranomaisia pyytä-

mään lausuntoja tai tiedottamaan muita valvovia viranomaisia, jolloin he voisivat huo-

mioida kyseiset kohteet omassa toiminnassaan. 

Vaaralliset kemikaalit ulottuvat laajalle alueelle myös siksi, koska niiden riskeihin liit-

tyy monenlaisia osatekijöitä esimerkiksi sähkö-, painelaite- ja työturvallisuudessa sekä 

itse kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvien laitteiden ja laitteistojen turvalli-

suudessa (Heinimaa ym. 2010, 14, 16 ja 22). Lähtiessä edelleen laajemmin kartoitta-
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maan vaarallisiin kemikaaleihin liittyvää valvontaa kuuluvat siihen myös esimerkiksi 

kaavoitukset sekä rakennusvalvonta, kun esimerkiksi suunnitellaan tuotantolaitoksia ja 

niiden sijoituksia (VTT 2008, 62-65). 

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005, 115 §) valvonta on jaettu Tukesin, pelastusviran-

omaisten ja poliisin kesken, joista Tukes on pelastusviranomaisen keskeisin yhteistyövi-

ranomainen, sillä poliisin valvonta kohdistuu siinä pelkästään räjähteiden käyttöön, hä-

vittämiseen ja ilotulitenäytöksiin. Teollisuuskemikaaliasetuksen (59/1999, 18 §, 23 §, 

36 §, 41 § ja 42 §) kautta tulee esille myös muita yhteistyöviranomaisia, joita ovat alue-

hallintoviraston työsuojelu, elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus eli ELY-keskus sekä 

kunnan kemikaalivalvontaviranomainen, ympäristönsuojeluviranomainen ja rakennus-

valvontaviranomainen. 

Kemikaalilain (744/1989, 5-7 §) kautta kemikaalien ja kemikaalikohteiden valvontavi-

ranomaisina toimivat Tukes, ELY-keskus, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, 

aluehallintoviraston työsuojelu sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomainen. Nämä 

viranomaiset esitellään seuraavissa luvuissa tarkemmin. Esittelystä on jätetty huomioi-

matta kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005, 115 §) esiintyvä poliisi sekä teollisuuske-

mikaaliasetuksen (59/1999, 20 § ja 41–42 §) rakennusvalvontaviranomainen, sillä hei-

dän valvontansa kohdistuvat ainoastaan räjähteiden käyttöön ja rakenteellisiin asioihin, 

jotka keskittyvät vaarallisten kemikaalien valvontaan epäsuorasti. 

Havainnekuvasta (kuva 1) voidaan nähdä, että vaarallisten kemikaalien valvonnassa 

tulisi eri viranomaisten toimia yhteistyössä, sillä toiminnanharjoittajan on toiminnassaan 

lähtökohtaisesti hallittava koko vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädännön kirjo. 

Tehokkaammalla viranomaisyhteistyöllä voidaan saada vähemmällä toimenpiteiden 

määrällä huomioitua kaikkien viranomaisten vaatimukset. Tällöin myös voidaan hyötyä 

toisten viranomaisten laajemmasta osaamisesta tiettyjen kemikaalien suhteen. 
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Kuva 1. Kemikaalivalvonta toiminnanharjoittajan näkökulmasta. 

3.1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Työ- ja elinkeinoministeriön yhtenä toimialana on tekninen turvallisuus, jossa se vastaa 

teknisen turvallisuuspolitiikan linjaamisesta ja sen yleisestä toteuttamisesta sekä myös 

tähän liittyvästä lainsäädännöstä. Kyseiseen toimialueeseen kuuluvat seuraavat (Työ- ja 

elinkeinoministeriö): 

• sähköturvallisuus 

• öljy- ja kaasulaitteistojen sekä kaasulaitteiden turvallisuus 

• vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi 

• räjähteiden ja ilotulitteiden turvallisuus, painelaiteturvallisuus ja turvallisuustut-

kimus. 
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Teknisen turvallisuuden keskeisenä valvontaviranomaisena toimivan Tukesin tehtä-

viin kuuluu kemikaaliturvallisuuden sekä tuotantojärjestelmien turvallisuuden ja vaati-

muksenmukaisuuden edistäminen ja valvominen (Laki Turvallisuus- ja kemikaaliviras-

tosta 1261/2010, 2 §). Viraston toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta 

ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa, sillä 

hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi 

liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäasiainministeriö, so-

siaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa 

kukin omalla toimialallaan (Tukes). 

Kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005, 23 § ja 115 §) vähäisen kemikaalien teollisen 

käsittelyn ja varastoinnin valvonnan kuuluessa pelastusviranomaiselle toimii Tukes laa-

jamittaisen toiminnan valvontaviranomaisena. Tukesin tehtävänä on myös ohjata ja yh-

tenäistää pelastusviranomaisten toimintaa kemikaaliturvallisuuslain säännösten noudat-

tamisen valvonnassa (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 116 §). 

Tukesin tärkeimpiä ohjauskeinoja ovat sen laatimat oppaat, joita on tehty lainsäädännön 

muuttuessa sekä hallinnollisista että teknisistä asioista. Pelastusviranomaisen näkemys 

on huomioitu niin, että he ovat tarvittaessa voineet osallistua oppaiden laadintaan. Lain-

säädännön muuttuessa Tukesista on tehty luentokierroksia ympäri Suomea siten, että 

kaikilla pelastusviranomaisilla on ollut mahdollisuus osallistua niihin. Yhtenä ohjaus-

keinona ovat myös vuosittaiset koulutuspäivät, joita Tukes järjestää ja joihin kutsutaan 

kaikista pelastuslaitoksesta osallistujia. (Tukesin yli-insinööri Anne-Mari Lähteen säh-

köpostikirje 19.9.2011.) 

Kemikaalilaissa Tukesin tehtävänä on valmistettavien ja markkinoille saatettavien ke-

mikaalien ja kemikaaleja sisältävien esineiden valvonta (Kemikaalilaki 744/1989, 5 §). 

Tukesille kuuluu valvonnan valtakunnallinen ohjaus koskien toimeenpanoa, aluehallin-

toviraston ympäristöterveydenhuoltoa sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomaista 

(Aluehallintovirasto ja Kemikaalilaki 744/1989, 5 §). 

Kemikaalilain valvonnan toimeenpanon ohjaamiseksi ja kuntien kemikaalivalvontavi-

ranomaisten toimien yhteensovittamiseksi Tukes vastaa valtakunnallisesta valvontaoh-

jelmasta. Siinä määritellään tarkastusten yleinen määrittely, perusteet erityyppisten val-
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vontakohteiden riskien arvioimiseksi ja tarkastustiheydelle sekä menetelmät koskien 

kuntien valvontasuunnitelmien ja valvontaohjelman toteutumisen arviointia. (Kemikaa-

lilaki 744/1989, 7 §.) 

Tukesille myös siirretään muilta kemikaalilain valvontaviranomaisilta asioita käsitte-

lyyn siltä osin, kuin ne edellyttävät toimenpiteitä muulta kuin valvontakohteen toimin-

nanharjoittajalta. Lisäksi Tukes ylläpitää kemikaalituoterekisteriä, jossa pidetään rekis-

teriä kemikaalilain mukaan tehtävistä ilmoituksista, hakemuksista ja päätöksistä. Sinne 

rekisteröidään myös muuta tarpeellista tietoa kemikaalituotteista. (Kemikaalilaki 

744/1989, 6 - 7 § ja 58 §.) 

Vastatessaan kemikaaliturvallisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä on Tukesin pelastusvi-

ranomaisten kemikaalivalvonnassa keskeisin yhteistyötaho. Tukesin toimialueena on 

koko valtakunta, ja sitä ohjaavat monet eri ministeriöt toimialoillaan, jolloin sillä on 

hyvät lähtökohdat toimia pelastustoimen alueiden välisenä linkkinä ja tukena paikalli-

sella tasolla toteutettavassa kemikaaliturvallisuuden valvonnassa. 

3.2 Ympäristöviranomaiset 

Ympäristöviranomaisia ohjaavan ympäristönsuojelulain (86/2000, 20–22 §) valvontavi-

ranomaisina toimivat ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehal-

lintovirasto ja kunnan ympäristösuojeluviranomainen toimivat ympäristölupaviranomai-

sina siten, että aluehallintovirastolle kuuluvat keskikokoisten ja suurten tuotantolaitos-

ten ympäristöluvat ja kunnan ympäristöviranomaiselle pienten toimintojen ympäristölu-

vat (Ympäristöhallinto). 

ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toteuttavat ympäristönsuojelua 

ja vastaavat ympäristönsuojelun edistämisestä ja valvonnasta alueillaan (Ympäristöhal-

linto). ELY-keskus vastaa aluehallintoviraston antamien ympäristölupapäätösten val-

vonnasta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen itse myöntämistään (ELY-keskus). 

Valvontaviranomaisten on tehtävä riittävän usein tarkastuksia valvomiinsa kohteisiin ja 

laadittava käynnistään tarkastuskertomus (Ympäristönsuojeluasetus 169/2000, 29 §). 
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Ympäristöviranomaisten tehtäviin kuuluu myös kemikaalilaissa annettujen säännös-

ten ja määräysten noudattamisen valvonta kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen 

ehkäisemisen ja torjumisen osalta. ELY-keskus vastaa kyseisestä tehtävästä kemikaaleja 

käsittelevissä laitoksissa ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristösuojelu-

lain mukaisen valvonnan yhteydessä. Lisäksi ELY-keskus ohjaa ja valvoo kunnan ke-

mikaalivalvontaviranomaisen toimintaa, kun kyseessä on ympäristölle vaaralliset kemi-

kaalit.  (Kemikaalilaki 744/1989, 4 § ja 6 §.) 

Valvottavien kemikaalien jakaantuessa terveydelle ja ympäristölle vaarallisiin ja palo- 

ja räjähdysvaarallisiin kemikaaleihin ympäristöviranomaisten valvonta painottuu näistä 

selkeästi ympäristölle vaarallisiin. Ympäristöviranomaisten valvonnasta on kuitenkin 

monessakin mielessä pelastusviranomaiselle hyötyä, sillä sitä hoidetaan laajasti alue- ja 

paikallistasolla, jolloin sieltä saa kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja tor-

juntaan liittyvää asiantuntemusta. Lisäksi ympäristölupavelvollisuus koskee niin laajaa 

aluetta, että pelastusviranomaisen olisi syytä tehdä yhteistyötä myös ympäristöviran-

omaisten kemikaalikohteiden valvonnassa ja kartoittamisessa. 

3.3 Työsuojeluviranomainen 

Työsuojelun tehtävänä on työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn ylläpito 

ja edistäminen sekä työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy. Työsuojeluviranomaisina 

toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, joka kehittää työsuojelun lainsäädäntöä ja val-

vontaa, sekä aluehallintoviraston työsuojelu, jonka tehtävänä on valvoa työsuojelusää-

dösten noudattamista työpaikoilla. (Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojeluhallinto.) 

Aluehallintoviraston työsuojelussa toimivan työsuojeluviranomaisen tehtävänä on val-

voa työpaikkoja ja muita valvonnan kohteita tarkastamalla niitä ja tekemällä muita lain-

säädännössä edellytettyjä toimenpiteitä edistäen samalla työnantajan ja työntekijöiden 

välistä yhteistoimintaa. Aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät työpaikoille 

tarkastuksia, ja heillä on samankaltainen oikeus päästä työpaikoille ja nähdä asiakirjoja 

kuin pelastusviranomaisella valvontatyössä. (Työsuojelun valvontalaki 44/2006, 3-4 §.) 

Työsuojeluhallinnon tärkeimpänä tehtävänä on valvoa työsuojelulainsäädännön noudat-

tamista, ja suurin osa voimavaroista käytetään valvontatehtäviin suuntaamalla se siten, 
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että yhteiskunnallinen vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Työsuojeluvalvontaa 

on tarkastuksien lisäksi lupien myöntäminen, valvontakyselyt sekä lausuntojen antami-

nen viranomaisille. Työsuojeluhallinto toimii myös yhteistyössä markkinajärjestöjen ja 

muiden keskeisten sidosryhmien kanssa vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseksi. 

Lisäksi viranomaisyhteistyötä suoritetaan esimerkiksi aluehallintoviraston muiden vas-

tuualueitten, poliisin ja kuntien viranomaisten kanssa. (Aluehallintovirasto ja Työsuoje-

luhallinto 2010, 18.) 

Työsuojelutarkastuksia tehdään niin usein ja tehokkaasti, kuin valvonnan vaikuttavuu-

den kannalta on tarpeellista. Vuoden 2009 aikana senaikaiset alueelliset työsuojelupiirit 

tekivät yhteensä 19 916 työsuojelutarkastusta valtakunnallisesti ja keskimääräinen tar-

kastusaika oli kaksi tuntia kohdetta kohti. Vertailun vuoksi pelastuslaitokset tekivät val-

takunnallisesti palotarkastuksia vuosittain tarkastettaviin kohteisiin vuoden 2009 aikana 

36 207 kappaletta. Vertailussa tulee huomioida, että työsuojeluhallinnon valvonnassa on 

yhteensä noin 240 000 työpaikkaa, kun pelastuslaitokset olivat kyseisenä vuotena tar-

kastaneet noin 90 prosenttia kaikista vuosittain tarkastettavista kohteista. (Pelastusopisto 

2010, 7 ja Työsuojeluhallinto 2010, 11.) 

Työsuojeluvastuualueiden toimintaa ohjataan tulossopimusmenettelyllä, jossa aluksi 

tehdään valtakunnallinen nelivuotinen tulossopimus työryhmässä. Kyseisestä runkoso-

pimuksesta työsuojeluvastuualueet tekevät aluekohtaiset tulossopimukset vastuualueit-

tain. Tulossopimuksessa asetetuissa tulostavoitteissa on kemikaaliriskien hallinta yksi 

neljästä valvonnan painopistealueista, johon viranomaisaloitteista valvontaa painote-

taan. (Työsuojelupiirien tulossopimus 2008-2011 - työryhmä 2007, 2,4 ja 7 - 8.) 

Kemikaalien valvomista työsuojeluviranomaiset suorittavat työsuojelulainsäädännön 

lisäksi kemikaalilain kautta, jonka mukaan aluehallintoviraston työsuojelu valvoo kemi-

kaalin työssä käyttämisestä aiheutuvan terveyshaitan sekä palo- ja räjähdysvaaran eh-

käisemistä ja torjumista koskevien, kemikaalilaissa asetettujen säännösten noudattamis-

ta. Kemikaalilain valvonnassa työsuojeluviranomaiset soveltavat omaa työsuojelun val-

vontalakia. (Kemikaalilaki 744/1989, 6 §.) 

Työsuojeluviranomaisen valvontaa voi melko hyvin verrata pelastusviranomaisen val-

vontaan; pelastusviranomaisen valvoessa pelastuslaissa asetettujen velvollisuuksien 
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noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset työpaikoilla työsuojelulainsäädännön 

velvollisuuksien noudattamista. Molemmissa lähtökohtaisesti oletetaan toiminnanhar-

joittajan täyttävän velvollisuutensa, mutta tästä huolimatta viranomainen valvoo toimin-

nan ohjeistamiseksi ja kehittämiseksi sekä laiminlyöntien havaitsemiseksi. 

Työsuojeluvalvontaa tarkentavassa valvontaohjeessa ohjeistetaan tarkastajaa ilmoitta-

maan työpaikkakäynnin aikana huomatuista toisen viranomaisen valvomista epäkohdis-

ta tai puutteellisuuksista asianomaiselle viranomaiselle. Lisäksi tarkastuskertomuksesta 

tulisi tarvittaessa lähettää jäljennös muille viranomaisille. Lähtökohtia viranomaisyh-

teistyölle ainakin tiedon jakamisen kautta on siis olemassa myös työsuojeluvalvonnassa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 8.) 

Työsuojeluviranomaisen kemikaalivalvonnassa on syytä kuitenkin huomioida se, että 

kemikaaliriskit ovat vain yksi osa-alue monien muiden valvottavien työsuojeluun liitty-

vien asioiden joukossa. Tarkastajan tulee käydä työpaikalla läpi muun muassa henkilös-

tön koulutukseen, työterveyshuoltoon, työaikaan, lomiin, vakuutuksiin, sairauspoissa-

oloihin ja ammattitauteihin liittyviä asioista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 17). 

Verrattaessa myös työsuojelun valvontakäyntien määrää pelastuslaitosten valvontakäyn-

teihin jää työsuojeluviranomaisten kentällä tapahtuva valvonta selvästi vähäisemmäksi. 

3.4 Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen 

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annetun 

lain noudattamista. Kyseisessä laissa säädetään yksityiseen kulutukseen tarkoitettujen 

tavaroiden turvallisuudesta (Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuu-

desta 75/2004, 1 §, 2§ ja 11 §). 

Kulutustavaroiden valvontaan kuuluu myös kemikaalien vähittäismyynnin valvonta, 

jonka valvojaa kemikaalilaissa nimitetään kunnan kemikaalivalvontaviranomaiseksi. 

Tarkastustoimintaa kohdistetaan erityisesti niiden toiminnanharjoittajien tiloihin, jotka 

saattavat kuluttajille myytäviä kemikaaleja markkinoille tai harjoittavat niiden vähit-

täismyyntiä. Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu siis pääsääntöi-

sesti markkinoilla olevien tuotteiden valvonta eli markkinavalvonta (Kemikaalilaki 

744/1989, 7 § ja Forss ym. 2002, 9.) 
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Tarkastuksillaan kunnan kemikaalivalvontaviranomainen valvoo kemikaalien tuotan-

toketjun loppupäätä. Hänen tulee valvoa, että markkinoille saatettavien kemikaalien 

päällykset ovat määräysten mukaiset ja että toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet ke-

mikaalien tiedot kemikaalituoterekisteriin. (Kemikaalilaki 744/1989, 7 §.) 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimiva riippuu kunnasta, sillä kemikaalival-

vontaviranomaisena voi toimia kunnanhallitus, lautakunta tai muu toimielin. Valtuusto 

voi myös antaa kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaan-

sa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lisäksi kunnat voivat sopia toimivallan siirtämi-

sestä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. (Kemikaalilaki 744/1989, 7 §.) 

Säädettyä valvontaa varten tulee kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle laatia kemi-

kaalilaissa vaadittu kunnan valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta ja 

terveyshaittoja, palo- ja räjähdysvaaroja sekä ympäristöhaittoja ehkäisevää. Suunnitel-

man tulee perustua valtakunnalliseen valvontaohjelmaan, ja siinä tulee määritellä tarkas-

tusten sisältö, valvontakohteiden tarkastustiheys sekä valvontasuunnitelman toteutumi-

sen arviointi. (Kemikaalilaki 744/1989, 7 §.) 

Aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluu terveydensuojelun 

ohjaaminen ja valvominen. Yhtenä sen osa-alueena on kemikaalien turvallisuuden var-

mistaminen, jota tehdään pääasiassa ohjaten ja valvoen kunnan kemikaalivalvontaviran-

omaisen toimintaa. Lisäksi aluehallintovirasto arvioi kuntien tekemiä valvontasuunni-

telmia sekä niiden toteutumista. (Aluehallintovirasto ja Kemikaalilaki 744/1989, § 6.) 

Yksityiskäyttöön menevien kemikaalien vähittäismyynnin ja valmistuksen valvomisen 

lisäksi keskeisenä valvontakeinona ovat markkinavalvontahankkeet, joiden yhteydessä 

kunnan kemikaalivalvontaviranomainen tarkastaa markkinoilla olevien kemikaalien 

päällysmerkintöjen lainmukaisuutta ja kemikaalien käytön turvallisuuteen liittyviä seik-

koja (Aluehallintovirasto). Kemikaalilaki (744/1989, 7 §) velvoittaa kunnan kemikaali-

valvontaviranomaista osallistumaan valtakunnallisten valvontahankkeiden toteuttami-

seen. 
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Työsuojeluviranomaisten kemikaalien valvonnan rajoittuessa pelkästään työpaikoille 

ja ympäristöviranomaisten ympäristölle vaarallisiin kohteisiin, jäävät yksittäisille kulut-

tajille suunnatut kemikaalit näiltä osittain valvomatta.  Vähittäismyyjien kohdalla pelas-

tusviranomaisen tulee siis toimia yhteistyössä kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 

kanssa. 
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4 KEMIKAALEJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvä lainsäädäntö ulottuu laajalle 

alueelle niin säädöksien kuin valvontaviranomaistenkin puitteissa. Parhaiten kemikaali-

lainsäädännön ulottuvuus voidaan todeta tarkastelemalla kemikaalien luokituksesta, 

päällyksestä ja merkitsemisestä säätävän kemikaalilain (744/1989, 3 §) suhdetta muihin 

säädöksiin: 

• Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoittamisesta ja päästöjen puhdistamisesta 

säädetään ympäristönsuojelu- ja merensuojelulaissa.

• Kemikaalista muodostuvan jätteen käsittelystä ja muusta jätehuollosta säädetään 

jätelaissa. 

• Yksittäisille kuluttajille suunnatut kemikaalit liittyvät kuluttajansuojeluun, niistä 

säädetään kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelaissa. 

• Työntekijän suojelusta säädetään erikseen työtuvallisuuslaissa. 

• Vaarallisten kemikaalien käsittelystä säädetään laissa vaarallisten kemikaalien ja 

räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. 

Kemikaalilaki ulottuu siis monen eri lain yhteyteen. Muiden kemikaaleihin liittyvien 

säädöksien määrää kartoittaessa tulee huomioida myös se, että edellä mainittuja lakeja 

on täsmennetty vielä asetuksilla ja päätöksillä. 

Kemikaalilainsäädännön kokonaiskuvaa hahmotellessa asettaa sen jakautuminen laajalle 

alueelle jonkin verran ongelmia: säädöksien valvonta on voitu asettaa suoraan tietyille 

viranomaisille, mutta asia voi esimerkiksi turvallisuuden kannalta koskea toistenkin 

viranomaisten valvontaa. Tällöin tietyn säädöksen asettamien vaatimuksien toteuttami-

sessa tulisi huomioida samaan aikaan muiden säädöksien vaatimukset, ja näitä voivat 

valvoa eri viranomaiset. Esimerkiksi pelastusviranomaisen valvoessa ympäristölle vaa-

rallisia kemikaaleja voi ympäristöviranomaisten valvomassa ympäristölainsäädännössä 

olla tarkempia vaatimuksia.  

Kemikaaleja koskevia lakeja ja asetuksia annetaan eri hallinnonaloilta ja eri aikoihin. 

Uusia säädöksiä asetettaessa kumotaan vanhoja, lisäksi säädöksiä on aikojen saatossa 
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yhdistelty ja osia jätetty voimaan. Tämä hankaloittaa jonkin verran kemikaalilainsää-

dännön kokonaiskuvan hahmottamista varsinkin silloin, kun pyritään huomioimaan 

myös muita kuin pelastusviranomaisen valvomia säädöksiä. 

Lainsäädännön ollessa hyvin laaja saattaa se aiheuttaa ongelmia valvontatyön sisältöön 

ja laatuun, sillä pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytyön jakaantuessa erit-

täin laajalle alueelle voi asiantuntijuuden hallinta ja varsinkin sen ylläpito aiheuttaa 

hankaluuksia. Onnettomuuksien ehkäisytyön eri osa-alueita kemikaaliturvallisuuden 

lisäksi voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin luokkiin: riskienhallinta, rakenteellinen 

paloturvallisuus, palotekniset laitteistot, turvallisuusviestintä, palontutkinta, paloturval-

lisuustekniikka ja pelastussuunnittelu (Pelastusopisto 2008, 16). 

Kun säädöksiä on uusittu, on myös valvovissa viranomaisissakin tapahtunut muutoksia. 

Esimerkiksi vähäisten kemikaalikohteiden valvonta oli ennen jaettu pelastusviranomai-

sen ja kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen kesken. Pelastusviranomaisen valvontaan 

kuuluivat ainoastaan palo- ja räjähdysvaaralliset kemikaalit ja kunnan kemikaalivalvon-

taviranomaiselle terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit (Forss ym. 2002, 50).  

Vuodesta 2005 lähtien ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalit ovat olleet pe-

lastusviranomaisen valvottavana (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teol-

lisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta 484/2005, 40 - 42 

§). 

Kemikaalilainsäädännön laajemman tarkastelun syynä on kemikaaleihin liittyvän val-

vontajärjestelmän tunteminen laajemmin, sillä pelastuslaki ja kemikaaliturvallisuuslaki 

kattavat siitä vain pienen osuuden. Kemikaalit liikkuvat tuotantoketjuissa valmistajien, 

maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden kautta markkinoille (REACH & CLP 

neuvontapalvelu).  Ne voivat aiheuttaa vaaraa kaikissa näissä pisteissä, joita valvoo eri 

viranomaisia. Laajempi tuntemus järjestelmästä ja sen lainsäädännöstä helpottaa myös 

kemikaalien tuntemista ja puuttumista yleisellä tasolla esitettyihin vaatimuksiin asian-

tuntevasti. 

Vaarallisten kemikaalien kohdalla on kokonaisturvallisuutta aikaansaavan ja parhaiten 

toiminnanharjoittajaa palvelevan valvonnan toteuttamiseksi valvontaviranomaisten käy-

tettävä hyväkseen koko säädöskokonaisuutta, joka ulottuu eri hallinnonaloille sekä vi-
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ranomaisille. Tällöin ajatellaan eniten toiminnanharjoittajan etua, sillä silloin voidaan 

vaatimuksissa heti kerralla huomioida muidenkin säädöksien täyttyminen. Tämänkaltai-

sen valvonnan aikaansaamiseksi ei välttämättä tarvitse hallita säädöksien sisältöä tarkas-

ti, vaan tiedostaa kokonaisuus, jota kautta voidaan toimia yhteistyössä kaikkien kemi-

kaaleja valvovien viranomaisten kanssa. 

Yhtenäistä valvontaa tukisi myös nykyinen yritysten liiketoiminta, jossa on tapahtunut 

viime vuosina suuria muutoksia, sillä niitä ohjaavat nykyisin aivan uudet vaatimukset. 

Turvallisuusjohtamisessa laajaan turvallisuustoimintaan kuuluvat turvallisuus, terveys, 

ympäristö sekä laatu. Yrityksessä näitä kaikkia tulisi yhtenäisesti huomioida laatutoi-

minnan avulla, jotta turvallisuusjohtaminen olisi tehokasta. Viranomaisyhteistyöhön 

perustuvalla valvonnalla voitaisiin saada tuettua myös turvallisuusjohtamista yrityksis-

sä. (Kerko 2001, 20-21.) 

Tässä luvussa esitellään keskeiset vaarallisia kemikaaleja koskevat säädökset, jotta saa-

taisiin paremmin hahmotettua kemikaalivalvonnan kokonaiskuvaa. Esille tuodaan lait, 

joiden kautta tulevat esille niissä valvottavat asiat sekä valvontakeinot. Myös suhdetta 

pelastusviranomaisen toimintaan tarkastellaan. 

4.1 Kemikaalilaki 

Kemikaalilaki koskee muun muassa kemikaalien valmistusta, maahantuontia, markki-

noille luovuttamista, jakelua, pakkaamista, varastointia ja käyttöä. Lisäksi lakia sovelle-

taan kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan 

REACH-asetuksen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemi-

cals) sekä kemikaalien luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen 

(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) täytäntöönpanos-

sa. (REACH & CLP neuvontapalvelu ja Kemikaalilaki 744/1989, 2 §.) 

Kemikaalilaki asettaa kemikaaleja valmistavalle tai maahantuovalle toiminnanharjoitta-

jille yleisiä velvollisuuksia. Huolehtimisvelvollisuus koskee kemikaalin käsittelyä, jol-

loin on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta terveys- ja ympäristöhaitto-

jen ehkäisemiseksi. Valintavelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on valittava 
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vähiten vaaraa aiheuttava kemikaali, jos se on mahdollista. (Kemikaalilaki 744/1989, 

15 - 16 §.) 

Kemikaalien luovuttamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan tulee selvilläolovelvolli-

suuden mukaan hankkia kemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä 

sen terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot. Lisäksi päällys- ja tiedonantovelvollisuus 

velvoittaa toiminnanharjoittajaa huolehtimaan siitä, että kemikaalin päällys on kestävä 

ja turvallinen ja että siinä on turvallisuuden ja tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot, 

varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet. Jos kemikaalia ei luovuteta päällyksessä, toiminnan-

harjoittajan on huolehdittava tiedonannosta muulla tavoin. (Kemikaalilaki 744/1989, 16 

- 17 §.) 

REACH-asetuksessa tarkentuvat kemikaalilain selvilläolovelvollisuuden mukaiset vaa-

timukset. Vuonna 2007 voimaan tullut asetus korvasi noin 40 eri säädöstä ja se on suo-

raan EU:n jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Siinä on asetettu vaatimukset menettelyille, 

jotka koskevat kemikaalien rekisteröintiä, tiedottamista, lupia ja rajoituksia. Tähän kuu-

luvat myös kemikaaleista tehtävät käyttöturvallisuustiedotteet, joista selviävät kemikaa-

lin ominaisuudet. REACH-asetus asettaa entistä enemmän vastuuta teollisuudelle, kun 

on kyse riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle. (Euro-

pean Comission - Environment ja REACH & CLP neuvontapalvelu.) 

CLP-asetus on REACH-asetuksen tavoin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. 

Siinä säädetään kriteereistä, joiden perusteella kemikaali luokitellaan vaaralliseksi. Ase-

tus antaa säännöt myös vaarallisten kemikaalien pakkaamiseen ja merkitsemiseen. 2009 

voimaan tullut asetus eroaa muun muassa varoitusmerkkien, vaara- ja turvalausekkeiden 

ja luokituskriteerien osalta väistyvästä lainsäädännöstä. (European Chemicals Agency ja 

REACH ja CLP neuvontapalvelu.) 

Jos kemikaalin todetaan aiheuttavan merkittävää vaaraa ihmisen terveydelle tai ympä-

ristölle, voi valtioneuvosto kemikaalilain mukaan kieltää sen valmistuksen tai luovutta-

misen. Tämän lisäksi asianomainen valvontaviranomainen voi määrätä lakia rikkovaa 

toiminnanharjoittajaa täyttämään laissa säädettyjä velvoitteita. (Kemikaalilaki 744/1989, 

43 § ja 45 §.) 
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Kemikaalilaki antaa siinä mainituille valvontaviranomaisille oikeuksia tiedonsaantia, 

tarkastamista, näytteensaantia sekä tutkimista varten valvoakseen kemikaalilain noudat-

tamista. Se myös edellyttää valvontaviranomaisilta yhteistoimintaa, jonka mukaan nii-

den on esimerkiksi toimittava yhteistyössä keskenään päällekkäisten tarkastusten vält-

tämiseksi. Valvontaviranomaiset pitävät myös yllä kemikaalirekisteriä. (Kemikaalilaki 

744/1989, 47 - 49 § ja 58 §.) 

Pelastusviranomainen ei toimi kemikaalilain valvontaviranomaisena, mutta sen on olta-

va perillä sen vaatimuksista ja toiminnoista, koska kemikaalikohteiden valvonta ei on-

nistu kemikaaleista saatavien tietojen ollessa puutteellisia. Kemikaali-ilmoitusta varten 

toiminnanharjoittajan on annettava käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista käyttö-

turvallisuustiedotteet, jotta pelastusviranomainen voisi saada selville kyseisten kemikaa-

lien aiheuttamat vaarat. 

Jos kemikaaleista ei ole olemassa käyttöturvallisuustiedotteita tai ne ovat puutteellisia, 

on pelastusviranomaisen käytännössä ilmoitettava asiasta kemikaalilain valvontaviran-

omaiselle edetäkseen asiassa. Kemikaalilain (744/1989, 6 - 7 §) mukaan käyttöturvalli-

suustiedote on oltava olemassa niin vähittäiskaupan kuin työpaikoilla käytettävillä ke-

mikaaleilla. 

4.2 Kemikaaliturvallisuuslaki 

Kemikaaliturvallisuuslaissa säädetään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja 

varastoinnista, siirrosta ja säilytyksestä. Siinä säädetään myös kyseisessä toiminnossa 

käytettäville laitteille ja laitteistoille asetettavista vaatimuksista huomioiden myös nii-

den asennuksen ja huollon. Lisäksi se koskee myös räjähdyskelpoisten ilmaseosten ai-

heuttaman vaaran arviointia. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 2 §.) 

Lain tarkoitus on yleisen turvallisuuden edistäminen ja vaarallisten kemikaalien valmis-

tuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutu-

vien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisy ja torjunta. Se on hyvin sa-

manlainen pelastuslain tavoitteen kanssa, mikä on ihmisten turvallisuuden parantaminen 

ja onnettomuuksien vähentäminen. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 1 § ja Pelas-

tuslaki 379/2011, 1 §.) 
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Kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005, 7 - 9 §) asetetaan vaarallisia kemikaaleja kä-

sittelevälle tai varastoivalle toiminnanharjoittajalle samat velvollisuudet kuin kemikaali-

laissa eli selvilläolo-, valinta- sekä huolehtimisvelvollisuudet. Nämä kuitenkin koskevat 

ainoastaan vaarallisia kemikaaleja. Pelkästään kemikaaliturvallisuuden kautta toteutet-

tavassa pelastusviranomaisen valvonnassa ongelmaa voivat aiheuttaa kemikaalit, joiden 

vaarallisuutta ei voi todeta niiden tietojen puuttuessa toiminnanharjoittajalta. Periaat-

teessa tällöin tulisi olla yhteistyössä kemikaalilain mukaisen valvontaviranomaisen 

kanssa, koska kemikaaliturvallisuuslain velvollisuus koskee vain vaarallisia kemikaale-

ja. 

Turvallisuusvaatimuksissa tuotantolaitoksen toiminnan järjestämisessä velvoitetaan 

toiminnanharjoittaja ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin onnettomuuksien ehkäi-

semiseksi kattaen koko toiminnan. Tuotantolaitoksen turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja 

vastuualueet on oltava selkeästi määritelty, ja laitteistoja ja laitteita on käytettävä turval-

lisesti. Lisäksi vaatimuksia asetetaan erikseen tuotantolaitoksen suunnittelussa ja raken-

tamisessa sen laitteistoille ja laitteille, alueen suunnittelulle, rakennuksille ja rakenteille 

sekä asiattomien pääsyn estämiselle. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 10 - 16 §.) 

Itse tuotantolaitoksen suunnittelun lisäksi kemikaaliturvallisuuslaissa käsitellään myös 

tuotantolaitoksen sijoittamista. Sen mukaan sijoittaessa tuotantolaitosta rakennetulle 

alueelle tulee huomioida etäisyydet muista kohteista. Lisäksi tulee huomioida luonto-

kohteet, pohjavesialueet, ulkopuolinen toiminta sekä kaava. (Kemikaaliturvallisuuslaki 

390/2005 17 - 20 §.) 

Vaarallisen kemikaalin varastoinnille, siirrolle ja putkistolle annetaan kemikaaliturvalli-

suuslaissa muitakin vaatimuksia, jotka ovat hieman tarkempia. Nämä koskevat niiden 

päällyksiä, pääsyä asiattomien haltuun sekä säilytystilan järjestystä ja ilmanvaihtoa. 

Siinä lisäksi vaaditaan, että vahinkotapauksessa kemikaali voidaan kerätä talteen tai 

tehdä vaarattomaksi. Sen mukaan myös keskenään reagoivat kemikaalit tulee säilyttää 

erillään. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 35 § ja 37 §.) 

Varastoinnissa puututaan myös kemikaalien säilytysmääriin ja –paikkoihin. Niiden pitää 

olla sellaisia, ettei kemikaaleista aiheudu haittaa. Pelastusviranomainen voi yksittäista-

pauksissa antaa poiketa tai rajoittaa kemikaalien määriä. Kemikaalien säilytysmääriä on 



29

annettu asetuksessa tarkemmin ainoastaan palavien nesteiden ja kaasujen osalta. (Te-

ollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 51–55 § ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 36 §.) 

Jos kohteessa voi ilmetä räjähdyskelpoisia seoksia, kemikaaliturvallisuuslaissa velvoite-

taan toiminnanharjoittajaa laatimaan räjähdyssuojausasiakirja. Laissa säädetään myös 

kaasulaitteiden, aerosolien, säiliöiden sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien 

laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimuksista. Kyseisistä tuotteista on oltava olemassa 

myös riittävät ohjeet ja merkinnät. Lisäksi siinä asetetaan erilaisia vaatimuksia laitteis-

tojen asennukselle ja huollolle. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 44 - 51 §.) 

Kemikaaliturvallisuuslaissa on melko paljon huomioon otettavia asioita heti tuotantolai-

toksen perustamisesta lähtien. Sisällön perusteella tehokkaan onnettomuuksien ehkäisy-

toiminnan ja kemikaalivalvonnan kannalta pelastusviranomaisen tulisi huomioida vaa-

rallista kemikaalia käsittelevät tai varastoivat kohteet jo kaavasta lähtien. Turvallisuus-

vaatimukset keskittyvät pääsääntöisesti normaaliin toimintaan. Ne antavat toiminnan-

harjoittajalle ja valvontaviranomaiselle kuvan, millaisia asioita tulee ottaa ja missä laa-

juudessa huomioon turvallisuuden takaamiseksi. 

Kemikaalien käsittely ja varastointi jaetaan laajamittaiseen ja vähäiseen toimintaan ke-

mikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan. Laajamittainen toiminta on luvanvaraista, 

ja sitä valvoo Tukes. Pelastusviranomaisen valvoma vähäinen käsittely ja varastointi on 

kemikaalien määrästä riippuen ilmoituksenvaraista toimintaa. (Teollisuuskemikaaliase-

tus 59/1999, 13 § ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 22 - 24 § ja 115 §.) 

Kaikille luvanvaraisille tuotantolaitoksille on laadittava pelastussuunnitelma. Siinä mää-

ritellään toimenpiteet, joilla torjutaan ennalta mahdollisten onnettomuuksien vaikutuk-

sia, rajoitetaan onnettomuuksien seurauksia sekä varaudutaan onnettomuuden jälkien 

korjaamiseen. Suunnitelma on tarkoitukseltaan samankaltainen pelastuslaissa vaaditta-

van pelastussuunnitelman kanssa. Kuitenkin kemikaaliturvallisuuslaissa, teollisuuske-

mikaaliasetuksessa ja sen liitteessä VI on selvästi yksityiskohtaisemmat vaatimukset 

suunnitelman sisällölle, ja se on tehty nimenomaan kemikaalikohteita varten. (Teolli-

suuskemikaaliasetus 59/1999, 16 § ja 27 §, Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 28 § ja 

Pelastuslaki 379/2011, 15 §.) 
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Laajamittaista toimintaa harjoittavien tuotantolaitosten on järjestettävä yhteistyössä 

pelastusviranomaisen kanssa harjoituksia vähintään kolmen vuoden välein varmistaak-

seen pelastussuunnitelman toimivuuden. Lisäksi tuotantolaitoksessa on oltava nimettynä 

vastuuhenkilö, joka huolehtii vaarallisten kemikaalien käsittelystä. Vastuuhenkilön eli 

käytönvalvojan tehtävänä on varmistaa, että käsittely on säännösten, lupaehtojen sekä 

suunnitelmien mukaista. Vastuuhenkilön tulee tuntea tuotantolaitoksen toiminta ja 

osoittaa pätevyytensä Tukesin järjestämässä kokeessa. (Teollisuuskemikaaliasetus 

59/1999, 21 § ja 27 § ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 29 §.) 

Luvanvaraisuus muodostuu kemikaalien määrän ylittäessä teollisuuskemikaaliasetuksen 

liitetaulukoissa esitetyt luvanvaraisuusrajat. Luvanvaraisuusrajan jälkeen suuremmille 

kemikaalimäärille on asetettu vielä rajat toimintaperiaateasiakirjalle sekä edelleen tur-

vallisuusselvitykselle. Toimintaperiaateasiakirjassa esitetään toimintaperiaatteet suur-

onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Turvallisuusselvitys on tätä vieläkin laajempi, sillä 

toimintaperiaatteiden lisäksi siinä on esitettävä toimenpiteet suuronnettomuuksien ra-

joittamiseksi sekä tarvittavat tiedot niiden toteuttamiseksi tarvittavasta organisaatiosta 

sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmästä. (Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 21 - 22 § 

ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 30 §.) 

Turvallisuusselvitysasiakirja on pidettävä esillä ja siitä on tiedotettava sellaisille henki-

löille ja yhteisöille, joihin tuotantolaitoksessa alkunsa saanut suuonnettomuus voi vai-

kuttaa. Lisäksi pelastuslaitoksen on laadittava turvallisuusselvitysvelvollisista tuotanto-

laitoksista ulkoinen pelastussuunnitelma, jossa on otettu huomioon kohteen sisäinen 

pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys. (Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 29 

§, Kemikaaliturvallisuuslaki 31-32 §, Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aihe-

uttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta 406/2011, 2 - 3 § ja Pelastuslaki 

379/2011, 40 §.) 

Laajamittaista toimintaa koskevat luvat, pelastussuunnitelmat, toimintaperiaateasiakirjat 

sekä turvallisuusselvitykset käsittelee niitä valvova viranomainen eli Tukes. Pelastusvi-

ranomaiselta tulee kuitenkin pyytää näihin lausunto. Lisäksi Tukesin kuuluu tehdä laa-

jamittaisten kohteiden tarkastusohjelma yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa sekä 

myös ilmoitettava tälle tarkastuksista. (Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 18 §, 23 §, 

27 §, 36 § ja 38 § ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 27 §.) 



31

Laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät toiminnot kertovat, 

että pelastusviranomaisen on oltava pelastuslain lisäksi kemikaaliturvallisuuslainkin 

kautta yhteydessä laajamittaisiin kohteisiin, vaikka niiden valvonta kuuluu Tukesille. 

Antaakseen hyödyllisiä lausuntoja on pelastusviranomaisen oltava perillä tuotantolai-

toksen toiminnasta. Kiinteä yhteistyö laajamittaisten kohteiden kanssa on muutenkin 

perusteltua, sillä pelastuslaitos viime kädessä vastaa alueella tapahtuvasta pelastustoi-

minnasta. 

Pelastusviranomaiselle kuuluvaan vähäiseen käsittelyyn ja varastointiin liittyy ilmoitus-

velvollisuus, joka syntyy kemikaalimäärien ylittäessä teollisuuskemikaaliasetuksen liit-

teessä asetetun rajan. Jos raja ei ylitä luvanvaraisuuden rajaa, on toiminnanharjoittajan 

tehtävä pelastusviranomaiselle ilmoitus. (Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 13 § ja 40 

§, ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 24 §.) 

Vähäisestä toiminnasta tehtävässä ilmoituksessa on oltava kohteen yleistiedot, kemikaa-

lien tiedot ja määrät sekä niiden käyttöturvallisuustiedotteet. Pelastusviranomainen te-

kee ilmoituksesta päätöksen, jossa se voi asettaa tarpeellisia ehtoja toiminnalle. Tämän 

jälkeen pelastusviranomaisen tulee tarkastaa ilmoituksen tehnyt kohde. (Teollisuuske-

mikaaliasetus 59/1999, 41-42 § ja Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 25 § ja 27 §.) 

Ilmoituksien käsittelyssä pelastusviranomaisen tulisi toimia riittävässä yhteistyössä 

kunnan asianomaisten viranomaisten kanssa. Lisäksi ilmoituksista tehtävät päätökset 

sekä tarkastuksista tehtävät pöytäkirjat on lähetettävä tiedoksi kunnan kemikaalivalvon-

taviranomaiselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Ilmoitusvelvollisista kohteista on lähetettävä tiedot myös Tukesin ylläpitämään rekiste-

riin. (Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 41-42 § ja 44 § ja Kemikaaliturvallisuuslaki 

390/2005, 130 §.) 

Pelastusviranomaisen tulee siis toimia ilmoituksien käsittelyn yhteydessä yhteistyössä 

viranomaisten kanssa ja tiedotettava heitä. Päätöksen tai pöytäkirjan lähettäminen kol-

melle eri viranomaiselle on melko kuormittava, sillä kemikaalikohteiden tiedot eivät 

välillä edes kuulu kaikkien ilmoitettavien viranomaisten toimintaan. Esimerkiksi pelkäs-

tään palavia kaasuja varastoiva kohde ei kuulu ympäristöviranomaisen piiriin. Lisäksi 

kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen valvoessa vähittäiskauppaa ei sen toimialuee-
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seen pääasiallisesti kuulu työpaikoilla käytettävät kemikaalit. Paras tapa tässä olisi se, 

että käytössä olisivat yhteiset valvontajärjestelmät tai yhdessä toimittaisiin ainoastaan 

tarvittaessa. Tällöin tulisi tosin hyvin tiedostaa muiden viranomaisten toiminta-alueet. 

Kemikaaliturvallisuuslain tunteminen vaatii jonkin verran perehtyneisyyttä. Sen tunte-

minen yhdessä teollisuuskemikaaliasetuksen kanssa antaa melko hyvän kuvan yleisesti 

kemikaaliturvallisuuden valvonnasta. Laissa esitettyjä vaatimuksia tarkentavia alasää-

döksiä ja ohjeita on kuitenkin laadittu melko niukasti, ja niidenkin sisältö antaa vielä 

jonkin verran tulkinnanvaraa menetelmille. Tätä kautta viranomaiselta vaaditaan tar-

kemmin tietoa ja osaamista kemikaalien ominaisuuksien ja käsittelyn vaarojen arvioin-

nista. 

4.3 Työturvallisuuslainsäädäntö 

Työsuojelulain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden 

työkyvyn turvaamiseksi ja ennalta ehkäistä työstä ja työympäristöstä johtuvia työnteki-

jöiden terveyshaittoja. Kemikaalien käyttö työpaikoilla voi aiheuttaa ammattitautien ja 

työperäisten sairauksien lisäksi erilaisia onnettomuuksia pienistä tapaturmista suuron-

nettomuuksiin. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuutta 

työssä estämällä vaara- ja haittatekijöiden syntymistä. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 1 

§ ja 8 § ja Hämäläinen 2006, 7.) 

Nimensä mukaisesti työturvallisuuslaki koskee pääsääntöisesti työsopimukseen perus-

teella tai virka- tai palvelusuhteessa tehtävään työtä. Sen soveltamisalueeseen kuuluu 

myös tapauksia, joiden työn teko ei perustu suoraan työsuhteeseen, kuten työharjoitteli-

jat. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 2 § ja 4 §.) 

Työnantajan yleisen huolehtimisvelvoitteen perusteella työnantajan on tarpeellisilla 

toimenpiteillä huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä otta-

malla huomioon työhön, työolosuhteisiin ja työntekijään liittyvät seikat. Velvollisuudes-

ta on rajattu pois epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei 

voi vaikuttaa. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8 §.)
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Työolosuhteiden parantamiseksi työnantajan on suunniteltava, valittava ja toteutetta-

va siihen tarvittavat toimenpiteet. Mahdollisuuksien mukaan on noudatettava seuraavia 

periaatteita (Työtuvallisuuslaki 738/2002, 8 §): 

• Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen estetään. 

• Vaara- ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan 

vähemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla. 

• Yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä. 

• Tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huo-

mioon. 

Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työolosuhteista 

aiheutuvia haitta- ja vaaratekijöitä, sekä arvioitava niiden merkitys työntekijöiden tur-

vallisuudelle ja terveydelle, mikäli niitä ei voi poistaa. Tällöin on erityisesti huomioita-

va altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle vaarallisille kemiallisille tekijöille. Jos 

työpaikalla käsitellään tai säilytetään suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavia aineita, 

työntekijöille on annettava tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumisesta ja menette-

lytavoista onnettomuuden sattuessa. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 10 §, 38 §, 44 §). 

Vaarojen arvioinnissa huomioitavia kohteita on myös useita sellaisia, jotka epäsuorasti 

liittyvät vaarallisiin kemikaaleihin. Näitä ovat esimerkiksi työpaikan rakenteellinen ja 

toiminnallinen turvallisuus, fysikaaliset tekijät, sähköturvallisuus ja hälytyslaitteet (Työ-

turvallisuuslaki 738/2002, 32 §, 38 - 39 § ja 45 §). 

Työturvallisuuslakiin perustuvat vaatimukset työnantajan huolehtimisvelvoitteesta ja 

työn vaarojen selvittämisestä ja arvioinnista ovat erittäin käytännöllisiä kohtia ajatellen 

työpaikan sisäisen riskienhallinnan valvontaa. Se kattaa runsaasti muitakin asioita kuin 

kemikaaleihin liittyviä vaaroja. Pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisytoimin-

nassa työturvallisuuslain vaatimuksia pitäisi käyttää tehokkaammin apuna työpaikkojen 

valvonnassa. 

Kemikaalilainsäädännössä vaaditun selvilläolovelvollisuuden lisäksi vaarojen tunnista-

mista ja riskien arviointia varten työnantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettä-

vien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden ominaisuuksista ja vaarallisuudesta. Lisäksi 
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työnantajan on osaltaan varmistettava, että kemikaalin päällys on merkitty ja asian-

mukainen käyttöturvallisuustiedote toimitettu työpaikalle. (Valtioneuvoston asetus ke-

miallisista tekijöistä työssä 715/2001, 4 §.) 

Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen ja niistä aiheutuvien riskien arvioinniksi 

on annettu yksityiskohtaisempia ohjeita toimenpiteistä (Valtioneuvoston asetus kemial-

lisista tekijöistä työssä 715/2001, 6 § ja Hämälänen 2006, 10-11): 

• käyttöturvallisuustiedotteet ja luettelo työpaikoilla työpaikalla käytettävistä ke-

mikaaleista 

• vaarojen tunnistaminen ja altistumisen selvittäminen 

• riskien arviointi ja johtopäätökset 

• ennalta ehkäisy ja suojelutoimenpiteet 

• seuranta 

• työntekijöiden opastus ja ohjaus. 

Riskien arviointi on esitettävä kirjallisessa muodossa ja siinä on eriteltävä toteutetut 

ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet. Riskien arviointiin voi sisältyä 

selvitys siitä, että perustellusta syystä yksityiskohtaisempi riskien arviointi ei ole tar-

peellinen. Arviointi on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja 

uusi vaarallisiin kemikaaleihin liittyvä työtoiminta ja prosessi voidaan aloittaa vasta 

riskiarvioinnin jälkeen. (Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001, 

6 § ja Hämälänen 2006, 11.) 

Riskien vähentämisen yleisten periaatteiden mukaan työnantaja ei saa käyttää tuntemat-

tomia tai merkitsemättömiä kemikaaleja. Jos riskejä ei saada poistettua, on ne vähennet-

tävä mahdollisimman pieniksi työmenetelmien suunnittelulla ja järjestelyllä, asianmu-

kaisten laitteiden käyttämisellä sekä turvallisuuden varmistavilla kunnossapitomenetel-

millä. Tähän kuuluvat myös ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä suojelutoimenpiteet 

vaaran syntyvaiheessa. (Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001, 

8 - 9 §.) 

Ilmoituksessa vähäisestä kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on toimin-

nanharjoittajan liitettävä ilmoitukseen selvitys liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien 
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mahdollisuuksista, käyttöturvallisuustiedotteet kemikaaleista sekä pääpiirteittäin se-

lostus työtoimenpiteistä. Ilmoituksessa on myös oltava selvitys palontorjunnan, vuodon 

hallinnan ja muiden onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä. (Teolli-

suuskemikaaliasetus 59/1999, 40 §.) 

Käytännössä vähäistä vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia koskevat vaati-

mukset tulisi olla valmiiksi toiminnanharjoittajan tiedossa melko hyvin, jos oletetaan 

hänen tehneen työturvallisuuslainsäädännössä vaaditun kirjallisen riskien arvioinnin. 

Tällöin ilmoitusmenettely vaatisi toiminnanharjoittajalta lähinnä kemikaalien määrien 

laskemista. 

Työturvallisuuslainsäädännössä on erittäin paljon yhtymäkohtia kemikaalilainsäädän-

töön. Tehokkaalla ja yhteistyöhön perustuvalla viranomaistoiminnalla voitaisiin hoitaa 

päällekkäisiä menettelyjä pelastusviranomaisen ja työsuojeluviranomaisen kesken. Täl-

löin vähennetään toiminnanharjoittajan kuormitusta, ja saadaan laadukkaampia ilmoi-

tuksia ja selvityksiä. Kyseisellä menetelmällä voitaisiin saada luotua myös yhtenäistä 

yritysturvallisuusajattelua sisältävää yritysturvallisuutta, sillä tällöin päästään yhä 

enemmän kohti kokonaisturvallisuutta (Kerko 2001, 21). 

4.4 Ympäristölainsäädäntö 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on asetettu erilaisia periaat-

teita (Ympäristönsuojelulaki 86/2000, 4 §): 

• ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate 

• varovaisuus- ja huolellisuusperiaate 

• parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate 

• ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate

• aiheuttamisperiaate. 

Periaatteilla pyritään siihen, että ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai rajoite-

taan mahdollisimman vähäisiksi, noudatetaan riittävää varovaisuutta ympäristön pilaan-

tumisen estämiseksi ja käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristön kannal-

ta parhaan käytännön periaate toimii miltei samoin kuin kemikaalilainsäädännön valin-
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tavelvollisuus. Aiheuttamisperiaatteen mukaan toiminnanharjoittaja vastaa vaikutuk-

sien ennaltaehkäisystä ja rajoittamisesta. (Ympäristönsuojelulaki 86/2000, 4 §.) 

Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus ympäristövaikutuksista sekä           

-riskeistä. Pilaantumisen torjuntavelvollisuuden mukaan toiminnanharjoittajan on vii-

pymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. 

Tämä on syytä huomioida pelastusviranomaisen osalta kohteen omatoimisessa varau-

tumisessa ympäristöä uhkaaviin vaaroihin. Lisäksi toiminnan sijoituspaikassa on huo-

mioitava ympäristön pilaantumisen vaara sekä erityisesti pohjavesi. (Ympäristönsuoje-

lulaki 86/2000, 5 - 8 §.) 

Ympäristönsuojelulaissa (86/2000, 28 §) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan 

toimintaan on oltava lupa, mistä säädetään tarkemmin asetuksella. Kemikaalit voivat 

usein olla vaarallisia ympäristölle, sillä ympäristössä kulkeutuvat aineet voivat muodos-

taa esimerkiksi pohjaveteen jouduttuaan uhkatilanteen (Riihimäki ym. 2005, 17). Esi-

merkiksi seuraavilla yhtenään kemikaalien käsittelyä ja varastointia suorittavilla tai sii-

hen liittyvillä toiminnoilla on oltava ympäristölupa (Ympäristönsuojeluasetus 169/2000, 

1 §): 

• metsäteollisuus 

• metalliteollisuus 

• energian tuotanto 

• kemianteollisuus 

• kemikaalien tai polttoaineiden valmistus, varastointi, käyttö tai käsittely. 

Lupahakemuksen käsittelee lupaviranomainen, joka myöntää luvan toiminnan täyttäessä 

ympäristölainsäädännön vaatimukset. Edellytyksenä luvalle on myös, ettei toiminnasta 

aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lisäksi luvassa 

voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä eri ehtojen täyttymiseksi ympäristön suojelun 

kannalta. Ne voivat koskea esimerkiksi toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa tai muita toimia, joilla ehkäistään pilaantumisen haittoja. Lupapäätöksessä on 

käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut.  (Ympäristönsuojelulaki 

86/2000, 35 §, 41 - 42 § ja 52 §.) 
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Lupahakemuksessa tulee olla laajasti ja tarkasti tietoa laitoksesta koskien myös käy-

tettäviä ja varastoitavia kemikaaleja ja niiden määriä (Ympäristönsuojeluasetus 

169/2000, 9 §). Lupahakemuksen käsiteltyään lupaviranomainen tekee asiasta kertoel-

ma- ja ratkaisuosan sisältävän lupapäätöksen (Mt. 169/2000, 17 - 19 §). Yleensä siis 

hakemuksessa ja siten myös lupapäätöksessä ilmenee kohteen ympäristölle vaarallisten 

kemikaalien määrät sekä toiminnot niiden muodostaman vaaran ehkäisyksi. 

Ympäristölainsäädäntö on melko vaativan oloinen lupamenettelyjen osalta. Toki sen 

yleiset periaatteet ja velvollisuudet koskevat kaikkia riippumatta luvista, jotka nekin 

asettavat melko paljon huolellisuutta vaativia asioita ympäristöonnettomuuksien ehkäi-

semiseksi. Varsinkin ympäristölle vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien 

kohteiden valvonnassa ympäristönsuojelulainsäädäntöä ja ympäristöviranomaisia tulisi 

hyödyntää mahdollisimman paljon. Hyvä esimerkki on kemikaalikohteiden ympäristö-

lupien sisällöt, joista saa melko yksityiskohtaista tietoa muillekin osa-alueille kuin ym-

päristön suojelemiseen. 

Pelastusviranomaisen tutustuessa kemikaalikohteen ympäristölupaan ennen kohteen 

kanssa asiointia helpottuvat valvontatoiminnot ja viranomaistoiminnan yhteensovitta-

minen. Myös ympäristölle vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien kohtei-

den laatimaan pelastussuunnitelmaan pelastusviranomaisen on perusteltua vaatia selvi-

tettäväksi ympäristöonnettomuuksiin liittyvä riskien arviointi ja omatoiminen varautu-

minen. 
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5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimuksen toteuttamisen taustalla toimivat pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäi-

syn, kemikaaleja valvovien viranomaisten sekä kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön 

tutkimisen ja kartoituksen yhteydessä havaitut asiat. Pelastuslaitosten kemikaalivalvon-

nan tason arvioiminen jaetaan tutkimustehtävässä kolmeen eri tutkimusongelmaan: 

• Miten pelastuslaitoksissa toteutetaan kemikaalivalvontaa? 

• Miten toimitaan yhteistyössä muiden kemikaaleja valvovien viranomaisten 

kanssa? 

• Millä tasolla on valvojien osaaminen valvonnan yhteydessä tehtävissä vaarojen 

arvioinnissa ja onnettomuuksien ehkäisyssä? 

Tutkimusongelmia pelastuslaitosten kemikaalivalvonnasta lähdettiin selvittämään pelas-

tusviranomaisen näkökulmasta kvalitatiivisin keinoin. Tutkimustuloksista pyrittiin saa-

da mahdollisimman laajasti valtakunnan kattavat, minkä takia tutkimuskohteeksi valit-

tiin kaikki pelastuslaitokset. Pelastuslaitosten lähestymisessä käytettiin hyväksi pelas-

tuslaitosten yhteistyöverkostossa laadittua yhteystietolistaa, josta ilmenee jokaisen pe-

lastuslaitoksen kemikaaliyhteyshenkilön yhteystiedot. 

Kysely (liite 1) jaettiin tutkimusongelmien perusteella seuraaviin osa-alueisiin: laajuu-

deltaan vähäisten ja laajamittaisten kohteiden valvonta ja sen organisointi, viranomai-

syhteistyö muiden kemikaaleja valvovien viranomaisten kanssa sekä vaarallisia kemi-

kaaleja koskevan vaaran arvioinnin ja onnettomuuksien ehkäisyn onnistuminen valvon-

nassa. Lopuksi annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa vapaasti pelastuslaitosten ke-

mikaalivalvonnan tasosta sekä myös sen kehittämisestä. 

Pelastuslaitosten kemikaalivalvontaan liittyvään kyselyyn oletettiin pelastuslaitosten 

kemikaaliyhteyshenkilöiden olevan parhaita vastaamaan, sillä kemikaalivalvonnan kuu-

luessa heidän tehtäväkuvaansa ja heidän vastatessa siitä alueellaan heille varmasti on 

muodostunut tasokas kuva valvonnan suorittamisesta. Jotta kyselystä saatiin tasainen 

pelastuslaitosten välillä, oli yksi vastaus riittävä pelastuslaitosta kohden. Muutamassa 

pelastuslaitoksessa oli useita kemikaaliyhteyshenkilöitä, jolloin heistä selvitettiin sopi-
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vin vastaaja. Ongelmaksi koitui sen pelastuslaitoksen huomioiminen tutkimuksessa, 

jonka kemikaalivastaavana toimin. Päätin kuitenkin olla yksi vastaajista kemikaalivas-

taavan roolissa vastaamalla sellaisiin kysymyksiin, joihin haettiin vastausta yleisellä 

tasolla pyrkimättä rikkomaan luotettavuuskysymyksiä. 

Kysely toteutettiin syksyllä 2011, jolloin kyselylomake lähetettiin saatekirjeineen säh-

köpostin välityksellä suoraan kemikaaliyhteyshenkilölistan sähköpostiosoitteisiin. Ky-

selylomake sisälsi esittelyn tutkimuksen taustasta ja tiedot kyselyn laajuudesta. Vastaa-

miselle annettiin määräaika, josta muistutettiin muutama päivä ennen määräajan umpeu-

tumista. Vastauksia tuli kuitenkin vielä määräajan päättymisen jälkeen, mutta ne otettiin 

viivästymisestä huolimatta mukaan tutkimukseen. 

Lomakkeen osa-alueisiin liittyvät kohdat olivat toteutettu pelkästään avoimina kysy-

myksinä. Tällä metodilla saatiin pidettyä vastaukset mahdollisimman laajana. Kysy-

myksien yhteydessä niitä täsmennettiin vielä muutamalla sanalla väärinymmärryksien 

välttämiseksi. Avoimiin kysymyksiin oli helppo lomakkeen laadinnassa päätyä, sillä 

kemikaaliyhteyshenkilöillä ei oletettu olevan hankaluuksia asioiden tunnistamisessa. 

Kyselylomake on esitetty tämän raportin liitteessä.

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä kyselyyn vastasi 21 pelastuslai-

tosta 22:sta. Suuren vastaajaosuuden ansiosta tutkimustuloksia voidaan varsin hyvin 

pitää valtakunnallisena. Kuten kyselyn toteuttamisessa oletettiin, oli pelastuslaitosten 

taso vastaajamäärän lisäksi myös sisällöltään hyvää. Nämä asiat toteutuivat kohdenta-

malla kyselyt suoraan vastuuhenkilölle. Kysymyksien vastausten laajuudella oli vastaa-

jien välillä jonkin verran vaihtelua, mutta niukimmistakin vastauksista saatiin määritel-

tyä kyseisen vastaajan edustaman pelastuslaitoksen valvonnan tasoa. 

Kyselyistä saadut kaikki vastaukset koottiin yhteen osa-alueittain. Tämän jälkeen vasta-

ukset luokiteltiin keräämällä samantyyppiset vastaukset omiin luokkiin. Loput vastauk-

set, joita ei pystytty luokittelemaan, analysoitiin käymällä ne vielä kerran läpi. Näistä 

suurinta osaa pyrittiin huomioimaan tuloksissa yleisimpien vastauksien joukossa. 
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Kyselytutkimuksen viimeisen kysymyksen aiheena oli vastaajan arvio pelastuslaitos-

ten kemikaalivalvonnan tasosta sekä ehdotuksia sen kehittämiseksi. Kehittämisehdotuk-

set koskivat kaikki jossain määrin aikaisemmin kysyttyjä osa-alueita. Näin ollen sisällön 

analyysissä kehittämisehdotuksien osa-alue poistettiin kokonaan, ja siihen liittyvät vas-

taukset liitettiin niiden osa-alueiden joukkoon, joita ne koskivat. Valvonnan tasoa ku-

vailevat vastaukset kuitenkin kerättiin omaan osa-alueeseensa. 
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6 VALVONNAN TASO 

Pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan tason määrittäminen on jaettu eri osa-alueisiin 

tutkimusongelmittain. Alalukujen alussa esitetään osa-aluetta koskevat tulokset, minkä 

jälkeen tulevat kyseisistä tuloksista tehdyt päätelmät ottaen huomioon teoriaviitekehyk-

sessä esitetyt asiat. 

Kyselytutkimuksen perusteella pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan taso koetaan ole-

van keskimäärin kohtalaista, sillä sitä kuvaillaan pääasiassa kohtalaisen lisäksi vaihtele-

vana ja tyydyttävänä. Vain muutamassa taso koetaan hyväksi, mutta edelleen niissäkin 

nähdään tarvetta parantamiselle. Suurimmassa osassa vastauksista kuitenkin todetaan 

kemikaalivalvonnan taso silti toimivana ja kehittyneen selvästi viime aikoina. 

6.1 Organisointi ja toteutus 

Valvonnan organisointiin ja toteutukseen liittyvistä vastauksista selviää melko hyvin 

millä tavalla pelastustoimessa pääosin kemikaalivalvontaa toteutetaan. Tässä luvussa 

organisointi ja toteutus on luokiteltu valvontaan asetettuihin resursseihin sekä vähäisiin 

ja laajamittaisiin kohteisiin. 

Tuloksien perusteella pelastuslaitosten kemikaalivalvontaa tehdään riskienhallintatyön 

ohessa. Koska kemikaalivalvonta sisältää samalla tavalla tarkastuksien, lausuntojen, 

päätöksien sekä neuvonnan tekemistä kuin palotarkastuksessa, pidetään sitä yhtenä eri-

koisalana kuten esimerkiksi palotekniset laitteistot tai väestönsuojat. 

Resurssit 

Suurimmassa osassa pelastuslaitoksia on erikseen nimetty kemikaalivalvoja. Näille ke-

mikaalivalvonta toimii heidän tehtävänkuvanaan tai ainakin osana sitä. Vain muutamas-

sa pelastuslaitoksessa vähäisten kohteiden valvonta on kaikkien palotarkastusta tekevien 

henkilöiden vastuulla yhtenä onnettomuuksien ehkäisyn osa-alueena, jolloin kemikaali-

valvontaan ei ole nimetty ketään siihen erikoistunutta henkilöä.
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Kemikaalivalvontaan asetetut henkilöresurssit vaihtelevat pelastuslaitoksissa muuta-

masta henkilöstä kahdeksaan asti. Tyypillinen henkilömäärä on yksi tai kaksi vastaavaa 

pelastuslaitosta kohden. Yleensä suurissa pelastuslaitoksissa on määritetty alueellisia 

kemikaalivastaavia, jotka vastaavat tietyn pelastuslaitoksen alueen kemikaaliasioista. 

Palotarkastamisen lisäksi useiden kemikaalivastaavien tehtävänkuvaan kuuluvat myös 

rakenteellinen paloturvallisuus, turvallisuuskoulutus sekä öljyntorjunta. Muutamassa 

vastauksessa mainittiin muina tehtävinä laaja-alaisesti muut päällystötehtävät. Selvästi 

suurin osa vastaavista toimii pelkästään pelastuslaitosten riskienhallintatehtävissä, sillä 

pelastustoimintaan liittyviä tehtäviä kuuluu ainoastaan muutamalle heistä. Tehtävänku-

vaan liittyen selvästi usea vastaajista näkisi tarvetta riittävälle erikoistumiselle, jotta 

joku tai jotkut voisivat asiaan perehtyä kunnolla ja kaikkien ei tarvitsisi tehdä ja tietää 

kaikkea. 

Kemikaalivalvonnan organisoinnissa nähdään puutteita valvontaan osoitetuissa resurs-

simäärissä. Vastanneista puolet kokevat kemikaalivalvontaan osoitetut resurssit joko 

henkilömäärän tai työajan osalta liian pieninä tehtävän asianmukaiselle hoitamiselle ja 

asioihin perehtymiselle. 

Vähäiset kohteet 

Kemikaalilainsäädännön kemikaali-ilmoitukseen perustuvaa pelastusviranomaisen pää-

tös- ja tarkastusmenettelyä tehdään palotarkastuksien yhteydessä kaikissa vastanneissa 

pelastuslaitoksissa. Yleisenä käytäntönä on palotarkastuskäynneillä ilmoituksen teon 

vaatiminen, jos sitä ei ole tehty tai kohteessa on tapahtunut muutoksia. Kemikaali-

ilmoituksen perusteella tehtävän tarkastuksen yhteydessä suoritetaan samanaikaisesti 

kohteeseen palotarkastus. 

Vähäisten kohteiden ilmoituksien kautta tehtävien kemikaalitarkastuksien tekijöinä ei 

kaikissa pelastuslaitoksissa ole välttämättä kemikaalivastaava vaan joku muu palotar-

kastusta tekevä, jolloin kemikaalivastaava toimii tälle tarvittaessa asiantuntijana. Tulok-

sien perusteella kuitenkin voidaan todeta, että jokaisessa pelastuslaitoksessa kemikaali-

vastaavien tehtävänä on kemikaalilainsäädäntöön liittyvistä päätöksistä, lausunnoista ja 
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neuvonnasta vastaaminen. Suurimmassa osassa näistä vastataan tekemällä ne itse, ja 

vain muutamassa kemikaalivastaava ainoastaan tukee niiden laatimista. 

Kemikaalivastaavan palotarkastuksien suorittamisesta kemikaalikohteisiin on pelastus-

laitoksissa eri variaatioita. Kemikaalivastaava voi toimia ainoastaan suurimpien tai il-

moitusvelvollisten kemikaalikohteiden vastuupalotarkastajana. Vastuukohteiden määrit-

telyyn voi vaikuttaa myös maantieteelliset seikat, eli kemikaalivastaavalle voi kuulua 

tarkastettavaksi vain lähellä olevat kohteet, ja kaukana sijaitsevien kohteiden tarkasta-

mista valvotaan. Muutamissa vastauksissa nähtiin ongelmalliseksi vähäisten kohteiden 

jako kaikille palotarkastusta tekevälle henkilöstölle. Tätä perusteltiin sillä, että kaikilla 

ei välttämättä ole perustietojakaan kemikaaleihin liittyvistä asioista, jolloin kohteen val-

vonta jää vajaaksi. 

Laajamittaiset kohteet 

Laajamittaisten kohteiden valvonnassa ainoastaan yhdessä pelastuslaitoksessa kyseisiä 

kohteita valvoo kokonaan joku muu kuin kemikaalivastaava. Noin kolmanneksessa pe-

lastuslaitoksista kemikaalivastaavan lisäksi kyseisten kohteiden valvontaan osallistuu 

operatiivista henkilöstöä. Muutamissa pelastuslaitoksissa on laajamittaisiin kohteisiin 

erikoistunutta operatiivisen puolen henkilöstöä, jonka mukanaolon syynä on lähinnä 

kohdetuntemuksen lisääminen. 

Vastauksien mukaan laajamittaisten kohteiden Tukesin tekemiin tarkastuksiin osallistuu 

puolessa pelastuslaitoksista operatiivista tai kohteen sijaintipaikkakunnan henkilöstöä. 

Näiden lisäksi tarkastuksiin osallistuva henkilö on sama kuin kohteen palotarkastukses-

sa, eli miltei poikkeuksetta alueen kemikaalivastaava. Kaikissa pelastuslaitoksissa pyri-

tään mahdollisuuksien mukaan osallistumaan Tukesin tekemille tarkastuksille, ja osal-

listuvien määrä voi olla samalla kerralla useita. Laajamittaisia kohteita koskevien Tuke-

sin pyytämien lausuntojen laatiminen kuuluu pelastuslaitoksissa kemikaalivastaaville. 

Muissa laajamittaisiin kemikaalikohteisiin liittyvissä lakisääteisissä asioissa, kuten ul-

koisten pelastussuunnitelmien laadinnassa ja suuronnettomuusharjoituksien järjestämi-

sessä, eroavat käytännöt oleellisesti kohteiden valvonnasta. Näistä vastaaminen kuuluu 

suurimmassa osassa pelastuslaitoksia kemikaalivastaavien sijasta operatiiviselle henki-
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löstölle. Tämä tapahtuu kuitenkin joka toisessa pelastuslaitoksessa edelleen yhteis-

toiminnassa kemikaalivastaavan kanssa. Viidessä pelastuslaitoksessa ulkoiset pelastus-

suunnitelmat laatii kemikaalivastaava, joista suurin osa vaikuttaa eroavan muiden pelas-

tuslaitosten kemikaalivastaavista siten, että heidän tehtävänkuvaansa kuuluu pelastus-

toimintaan liittyviä tehtäviä. Ainoastaan muutamassa pelastuslaitoksessa kemikaalivas-

taava hoitaa suuronnettomuusharjoituksien järjestämistä. 

Päätelmät 

Pelastusviranomaisia ohjaava pelastuslaki on erittäin hyvä yleislaki koskien onnetto-

muuksien ehkäisyä. Tämän takia pelastuslaitosten käytäntö kemikaalilainsäädännön 

valvonnan toteuttamisesta pelastuslain mukaisten palotarkastuksien ohessa on perustel-

tua. Tällöin kuitenkin aiheelliseksi asiaksi nousee valvottavan lainsäädäntökirjon laaje-

neminen entisestään. Tätä ongelmaa pyritään korjaamaan pääsääntöisesti asiaan erikois-

tuneella henkilöstöllä. 

Pelastuslain velvoitteet toimivat hyvin vuorovaikutuksessa kemikaalilainsäädännön 

kanssa esimerkiksi ilmoitusvelvollisten kohteiden kemikaalivalvonnan kannalta, sillä 

pelastuslainsäädäntö velvoittaa näiltä pelastussuunnitelman laatimista. Tätä asiaa olisi 

syytä käyttää valvonnassa hyödyksi esimerkiksi kemikaaleihin liittyvien vaarojen arvi-

oinnin tasosta, kemikaali-ilmoitusten vaatimisessa ja kohteiden kartoittamisessa alueel-

la. 

Koska kemikaalivalvontaa toteutetaan palotarkastustoiminnan yhteydessä, jonka teke-

miseen osallistuu myös kemikaaleihin vähemmän perehtynyttä henkilöstöä, on pelastus-

laitoksissa nimetty alueelle kemikaalivastaavia, joiden tehtävänä on koordinoida kemi-

kaalilainsäädäntöön liittyviä tehtäviä ja toimia kemikaaliasiantuntijoina muulle henki-

löstölle. Tässä tapauksessa terminologisesti voidaan puhua pikemminkin juuri ”kemi-

kaalivastaavasta” tai ”-asiantuntijasta” eikä ”kemikaalivalvojasta” tai ”-tarkastajasta”. 

Vaikka kemikaalivastaavia on nimetty, kyselyssä edelleen selvästi nähtiin tarvetta eri-

koistumiselle. Kemikaalivastaavan nimittäminen johtuu juuri erikoistumisen tarpeesta, 

mutta jos tarve on tämänkin jälkeen voimassa, voi se johtua osaamisen tai edelleen ke-

mikaalivalvontaan asetettujen resurssien puutteesta. 



45

Kemikaalilainsäädännön valvontaa on tehty palotarkastuksien yhteydessä ja tehdään 

myös jatkossa, sillä pelastuslaitosten valvontasuunnitelmaohjeen mukaan vähäisten ke-

mikaalikohteiden valvonta on tarkoitus suorittaa määräaikaisten palotarkastusten yhtey-

dessä (Valvontasuunnitelmatyöryhmä 2011, 17 - 18). Tämä ohjannee melko tarkasti 

kaikkien pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan toteuttamista jatkossa. 

Kemikaalilainsäädännön mukaisessa kemikaali-ilmoitusmenettelyssä selvästi pyritään 

pelastuslaitoksissa kemikaalivalvonnan organisoimisessa laatuun, sillä varmasti kemi-

kaalipäätöksien, -lausuntojen ja -tarkastuksien teko luonnistuu asiaan erikoistuneelta 

paremmin kuin asiaan vihkiytymättömältä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kemikaali-

vastaavan ja tarkastuksen suorittajan tulee olla hyvässä vuorovaikutuksessa keskenään, 

jotta kemikaalivastaava voisi kemikaaliasioihin vaikuttaa. Pelastuslaitoksissa tulisi siis 

olla hyvin koordinoidut ja ohjeistetut menetelmät niiden onnistumisen edellytykseksi. 

Valvonnan organisointia voi hankaloittaa pelastusviranomaisen velvollisuus valvoa il-

moitusvelvollisten lisäksi myös niitä vähäisempiä kohteita. Tällöin kohteiden määrä on 

käytännössä se, mitä pelastuslaitos normaalistikin valvoo laajamittaiset kohteet pois 

lukien. Tämä tilanne vaatii juuri yhteistoimintaa kemikaalivastaavan ja muun palotar-

kastusta tekevän henkilöstön väliltä. Ilmoitus kemikaalin vähäisestä käsittelystä ja va-

rastoinnista perustuu toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuuteen. Pelastusviranomai-

sen pystyy toisaalta tällä asetelmalla selvästi tehokkaammin valvomaan ilmoitusvelvol-

lisuutta laiminlyöneitä kohteita. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, 24). 

Miltei jokaisessa pelastuslaitoksessa kemikaalivastaavat suorittavat alueensa laajamit-

taisiin kohteisiin palotarkastukset ja osallistuvat myös Tukesin tarkastuksiin yhdessä 

muun pelastuslaitoksen henkilöstön kanssa. Tällöin voidaan olla vuorovaikutuksessa 

Tukesin tarkastajien kanssa, mikä on osaamisen kannalta hyvä asia kemikaaliturvalli-

suuden valvonnan ollessa yksi Tukesin päätehtävistä. Laajamittaisia kohteita koskevat 

yleensä myös lainsäädännön ja erilaisten selvitysvaatimuksien kautta tiukemmat vaati-

mukset, jolloin niiden turvallisuuteen liittyvien ratkaisujen olettaisi olevan tasokkaita 

(Teollisuuskemikaaliasetus 59/1999, 22 §). Kemikaalivastaava voi tällöin laajamittaisis-

sa kohteissa olevia hyviä ratkaisuja ja malleja käyttää hyväksi myös vähäisten kohteiden 

valvonnan yhteydessä. 
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Poiketen kemikaalivastaavien osallistumisesta laajamittaisten kohteiden tarkastuksiin, 

ei ulkoisten pelastussuunnitelmien laatiminen eikä suuronnettomuusharjoitusten järjes-

täminen noudata samaa linjaa. Tämä osittain voi johtua siitä, että suurin osa kemikaali-

vastaavista tekee ainoastaan riskienhallintaan liittyviä tehtäviä. Kohteeseen perehtyneel-

tä kemikaalivastaavalta voi todennäköisesti löytyä uutta näkökulmaa kyseisten velvoit-

teiden suunnitteluun. Esimerkiksi kohteen sisäisen pelastussuunnitelma ja turvallisuus-

selvitys toimivat pohjina ulkoiselle pelastussuunnitelmalle sekä suuronnettomuusharjoi-

tuksille. 

6.2 Viranomaisyhteistyö 

Pelastusviranomaisen ja muiden kemikaaleja valvovien viranomaisen väliseen yhteis-

työhön liittyvien kysymyksien vastauksien mukaan yhteistyöllä on erittäin suuria eroja 

riippuen yhteistyöviranomaisesta. Kyselyn mukaan kemikaalivastaavat näkivät toimin-

nassaan selkeää tarvetta viranomaisyhteistyön kehittämiselle. 

Tukes 

Pelastuslaitosten yhteistyö Tukesin kanssa nivoutuu informaation jakoon, eli ohjeiden ja 

neuvojen pyytämiseen, sekä edellä mainittuihin yhteistarkastuksiin laajamittaisissa koh-

teissa. Informaation jaossa mainitaan erityisesti Tukesin Internet-sivut, kohderekisteri 

sekä julkaisut. Edelleen tiedonvaihtoa tapahtuu myös puhelimitse tai sähköpostitse suo-

raan Tukesin tarkastajien kanssa. Informaatiokanavina toimivat myös Tukesin järjestä-

mät seminaarit ja koulutukset, jotka tehostavat kemikaalivastaavien valtakunnallista 

verkostoitumista. 

Kolmanneksessa vastaajista todetaan yhteistoiminnan Tukesin kanssa olevan hyvää ja 

näissä tehdään Tukesin kanssa yhteistyötä paljon. Kolmen pelastuslaitoksen vastauksis-

sa hieman kritisoidaan Tukesin neuvontaa siten, että sieltä saa harvoin apua vaikeisiin 

kysymyksiin. Lisäksi kohteisiin tehtävien Tukesin valvontakäyntien viivästyminen toi-

minnan aloittamisajankohdasta hankaloittaa pelastusviranomaisen toimintaa. 
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Työsuojeluviranomaiset 

Yhteistyö työsuojeluviranomaisten ja pelastusviranomaisten kanssa on erittäin vähäistä: 

sitä on toteutettu ainoastaan muutamissa pelastuslaitoksissa, ja näissäkin se on jäänyt 

satunnaisiksi tapauskohtaisiksi tilanteiksi keskittyen tiettyihin ongelmiin tai ongelma-

kohteisiin. Monissa vastauksissa mainittiin jälleen Tukesin tekemät tarkastukset, joihin 

työsuojeluviranomainen kutsutaan pelastusviranomaisen lisäksi. Useassa pelastuslaitok-

sessa kuitenkin tiedotetaan kaikista selkeistä ja työsuojelullisista puutteista työsuojelu-

viranomaista. 

Ympäristöviranomaiset 

Toisin kuin työsuojeluviranomaisten kanssa, ympäristöviranomaisten ja pelastuslaitos-

ten yhteistyö on erittäin aktiivista: vain kahdessa vastanneista yhteistoimintaa toteute-

taan satunnaisesti tai tarvittaessa, ja yhdessä kanssakäymistä kuvataan yhdensuuntaisek-

si. Lopuissa yhteistyötä tehdään paljon, ja sitä toteutetaan eri yhteistyöprojektien, keski-

näisen tiedonpidon ja teematarkastuksien kautta. Vastauksista ei selviä, jääkö yhteistyö 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa toteutettavaksi vai tarkoitetaanko vasta-

uksissa samalla myös alueellisia ympäristöviranomaisia. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen kanssa tehtävä yhteistyö jää pääosin lakisäätei-

selle tasolle, eli kemikaali-ilmoitusmenettelyssä sille tehtävien päätöksien ja tarkastus-

pöytäkirjojen lähettämiselle. Kolmella alueella kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen 

tehtäviä hoitaa ympäristöasioista vastaavat, joten yhteistyö toimii ympäristöviranomais-

ten kanssa tehtävän yhteistyön yhteydessä. Kahden vastauksen mukaan kunnan kemi-

kaalivalvontaviranomaisen tehtäviä toteuttaa pelastuslaitos. Muiden vastauksien perus-

teella yhteistoimintaa ei kunnan kemikaalivalvontaviranomaisten kanssa varsinaisesti 

toteuteta, vaan se jää enintään yksittäisiin tapauksiin. 
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Päätelmät 

Tukesin ollessa kemikaaliturvallisuuslain keskeisin valvova viranomainen ja sen vasta-

tessa pelastusviranomaisen toiminnan ohjaamisesta ja yhtenäistämisestä kemikaalitur-

vallisuuslain säännösten noudattamisen valvonnassa on ilmiselvää, että se on pelastusvi-

ranomaisen tärkein yhteistyöviranomainen kemikaalien valvonnassa (Kemikaaliturvalli-

suuslaki 390/2005, 116 §). Lainsäädännön lisäksi on kuitenkin tutkimuksen tuloksista 

hyvä huomata, että kyseistä velvoitetta noudatetaan. Monen eri ministeriön toimialan 

ohjaama Tukesin tekemät linjaukset varsinkin heidän julkaisujen ja Internet-sivujen 

kautta toimivat hyvinä ohjenuorina pelastusviranomaiselle. 

Tukesin kanssa runsaasti yhteistyötä esimerkiksi eri projektien muodoissa tekevät pelas-

tuslaitokset sijaitsivat lähellä Tukesin kemikaalivalvonnan toimipisteitä (Helsinki ja 

Tampere). Pääosa näistä myös kuvaili yhteistyötä positiiviseksi. Yhteistyön parantami-

seksi koko valtakunnan kattavaksi lienee syytä kehittää pelastuslaitosten kemikaaliyh-

teyshenkilöiden verkostoitumista nykyisestä osoitelistasta, jota tällä hetkellä käytetään 

välillä yksittäisten ongelmien esittämiseksi. 

Erittäin tärkeänä viranomaisyhteistoiminnan pohjana toimivat laajamittaisten kemikaa-

likohteiden määräaikaistarkastukset, joihin Tukes kutsuu paikallista pelastusviranomais-

ta, ympäristöviranomaista sekä työsuojeluviranomaista mukaan (Teollisuuskemikaa-

liasetus 59/1999, 36 §). Näihin pelastuslaitoksissa selvästi ainakin pyritään osallistu-

maan. Yhteisillä tarkastuksilla voivat viranomaiset luonnollisemmin päästä selville tois-

ten viranomaisten toimintakentästä. Näillä voidaan toimia myös paremmin vuorovaiku-

tuksessa, mikä edistäisi yhteistyötä. 

On erittäin valitettavaa pelastusviranomaisen kemikaalivalvonnan kannalta, ettei työ-

suojeluviranomaisen kanssa toteuteta miltei ollenkaan yhteistyötä. Työturvallisuuslain-

säädäntö huomioisi erittäin hyvin vaaralliset kemikaalit. Yhteistyön puuttuminen johtu-

nee pääosin työsuojeluvalvonnan eroamisesta palotarkastuksesta siinä mielessä, että 

työsuojelunvalvonta perustuu pääosin työsuojelun yhteistoimintaan työpaikalla (Työ-

suojelun valvontalaki 44/2006, 22 §). Käytännössä työpaikoille muodostuu omatoimi-

nen valvonta, jota työsuojeluviranomaiset valvovat. Ongelma kemikaalien kanssa muo-

dostuu silloin, kun toiminnanharjoittaja ei ole perillä kemikaaleistaan. Tällöin toimin-
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nanharjoittaja ei ole tietoinen riskeistäkään, ja myös kemikaaliturvallisuuslain mukai-

set ilmoitukset voivat jäädä tekemättä. 

Oleellisin apu työturvallisuuslainsäädännöstä pelastusviranomaisille olisi kemiallisten 

tekijöiden aiheuttamien vaarojen ja niistä aiheutuvien riskien arviointi, joka valtioneu-

voston asetuksen kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001, 6 §) mukaan kuuluisi esittää 

kirjallisessa muodossa. Kyseisen arvion perusteella voisi pelastusviranomainenkin te-

hokkaasti valvoa toiminnanharjoittajan kemikaaliturvallisuuslain mukaisia turvallisuus-

vaatimuksia. Lisäksi työturvallisuuslainsäädäntö on sisällöltään yksityiskohtaisempi 

esimerkiksi kemikaalien selvilläolovelvollisuudesta kuin kemikaaliturvallisuuslaki, sillä 

kemikaalilain (744/1989, 6 §) mukaan REACH- ja CLP-asetuksia valvotaan työpaikoil-

la työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

Vaikka missään lainsäädännössä ei suoranaisesti vaadita, ympäristöviranomaisten yh-

teistyö pelastusviranomaisen kanssa on erittäin hyvää. Tämä todistaa sen kuinka viran-

omaiset voivat tehdä yhteistyötä myös oma-aloitteisesti, kunhan intressit ovat samoja. 

Kemikaalien suhteen on yhteistyötä ympäristöviranomaisten kanssa syytä pitääkin, kos-

ka usein kemikaaleja käsittelevä tai varastoiva kohde on samalla myös ympäristölupa-

velvollinen. Ympäristöviranomaisilta saa myös tietoa ympäristölle vaarallisten kemi-

kaalien vaaroista niiden toimiessaan samalla REACH- ja CLP-asetuksien valvojana 

(Kemikaalilaki 744/1989, 6 - 7 §). 

Syy pelastusviranomaisen hyvään yhteistyöhön ympäristöviranomaisen kanssa toisin 

kuin työsuojeluviranomaisen kanssa johtuu paikallisuudesta, sillä työsuojeluviranomai-

set toimivat aluehallintovirastoissa ympäristöviranomaisten sijoittuessa sekä kuntiin että 

ELY-keskuksiin. Lähtökohdat siis yhteistyölle ovat oleellisesti edullisemmat. Vastauk-

sista ei selviä, jääkö pelastuslaitosten yhteistyö paikalliseksi kunnan ympäristönsuojelu-

viranomaisen kanssa toteutetuksi vai onko se hyvää myös alueellisesti eli tarkoitetaanko 

vastauksissa samalla myös ELY-keskuksen ympäristöviranomaisia. 

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen kanssa toteutettava yhteistyö jää ainoastaan 

lainsäädännön vaatimalle tasolle eli päätöksien ja tarkastuspöytäkirjojen lähettämiselle. 

Tämä varmasti johtuu siitä, ettei kunnan kemikaalivalvontaviranomaisella ja pelastusvi-
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ranomaisen väliltä löydy kunnon yhteistyöaluetta sen jäädessä ainoastaan markkinoil-

le saatettavien kemikaalien valvontaan. 

Pelastuslain (379/2011, 81 §) mukaan pelastusviranomainen voi määrätä myös muissa 

laissa säädettyjen velvoitteiden puutteita korjattavaksi niiden aiheuttaessa vakavaa vaa-

raa henkilöturvallisuudelle. Pelastusviranomaisella olisi käytännössä hyvä mahdollisuus 

edellä mainittujen yhteistyöviranomaisten valvontaan kuuluvien säädöksien käyttämi-

nen korjausmääräyksien perustana yhteistyöstä huolimatta. On kuitenkin hankala määri-

tellä kuinka vakavasta puutteesta tulee tällöin olla kysymys, ja eri viranomaisten toimin-

takenttien selkeyttämiseksi asiat olisi lähtökohtaisesti syytä ensisijaisesti laittaa niitä 

valvovien viranomaisten hoidettaviksi. Tässä tapahtuvassa yhteistoiminnassa voitaisiin 

saada myös luonnollista vuorovaikutusta viranomaisten välille. 

Yksi painava peruste viranomaisyhteistyön kehittämiselle kemikaalivalvonnan tason 

kehittämiseksi olisi valvovien viranomaisten kohdetietojen yhdistäminen. Viranomais-

ten toistensa tiedottaminen valvomistaan kohteista auttaa helposti ja tehokkaasti kemi-

kaalikohteiden kartoituksessa, sillä yleensä kohteet rekisteröidään erikseen jokaisen 

viranomaisten osalta erilaisiin valvontajärjestelmiin. 

Kemikaalien valvonnan viranomaisyhteistyössä on kehitettävää. Tuloksien mukaan ol-

laan kaukana tilanteesta, jossa viranomaiset tuntisivat toistensa toimintakentät. Tämä 

mahdollistaisi toisen lainsäädännön hyödyntämisen omassa valvonnassa sellaisissa ti-

lanteissa, joissa toisen viranomaisen lainsäädännöstä löytyisi tarkempia menetelmiä. 

Toisen lainsäädännön tiukimpien vaatimuksien huomioiminen olisi myös toiminnanhar-

joittajan kannalta hyvä huomioida, sillä tällöin hän ei joutuisi uudelleen tekemään kor-

jausta asiaan tiukemman lainsäädännön täyttämiseksi. 

6.3 Osaaminen 

Kemikaalikohteiden valvomisen yhteydessä tehtävän vaarojen arviointi- ja onnetto-

muuksien ehkäisytyön osaamisessa nähdään tarvetta kehitykselle miltei puolessa pelas-

tuslaitoksista. Näissä todetaan, että osaamista tulisi parantaa, ja koulutusta tältä saralta 

tulisi järjestää enemmän. Tässä tarkoitetaan yleisesti kaikkia vaarallisia kemikaaleja.  

Kantaa myös siihen, että kemikaalien osuus kohteiden valvonnasta voi jäädä pieneksi 
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muiden samaan aikaan tehtävien onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien asioiden ohel-

la. Muutamissa kuitenkin todetaan vaarojen arvioinnin ja onnettomuuksien ehkäisyn 

olevan hyvää, ja että pelastusviranomainen on paras taho kyseisten asioiden hoitami-

seen. 

Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien kohdalla todetaan vaarojen arviointityön ole-

van selvästi parempaa ja laadukkaampaa kuin ympäristölle ja terveydelle vaarallisilla 

kemikaaleilla. Kemikaalivastaavat toteavat osaamisensa olevan hyvällä tasolla, koska 

palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien valvonnassa on pelastustoimen palotarkastuk-

sessa pitkät perinteet. Räjähdyssuojausasiakirjaan liittyviä vaarojen arviointeja koetaan 

tosin osassa vastauksista hankalaksi. 

Suurimmassa osassa pelastuslaitoksia teettää valvontatyössä hankaluuksia nimenomaan 

terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalit. Ne koetaan selvästi vieraammiksi 

palo- ja räjähdysvaarallisista. Terveydelle vaarallisten kemikaalien kohdalla vaadittai-

siin yhteistyötä työsuojeluviranomaisen kanssa ja ympäristölle vaarallisten kohdalla 

ympäristöviranomaisen kanssa. Yksi kemikaalivastaava toteaa näihin molempiin kemi-

kaaliluokkiin liittyvän osaamisen olevan käytännössä pelkästään käyttöturvallisuustie-

dotteiden varassa. 

Yli puolessa vastauksista nähtiin tarvetta osaamisen ja yhteisten tulkintojen parantami-

selle, missä keskityttiin myös koulutukseen sekä ohjeistukseen. Koulutuksella tarkoite-

taan sekä kemikaalivastaaville tarkoitettuja että pelastuslaitosten sisäisiä koulutuksia, 

joissa kemikaalivastaava kouluttaisi alueen muuta tarkastuksia tekeviä henkilöitä kemi-

kaaleihin liittyvissä asioissa. Koulutukselle nähdään selkeää lisätarvetta valvonnan pa-

rantamiseksi. Ohjeistuksella tarkoitetaan lähinnä täsmällisempää ohjeistusta eri riskien-

hallintamenetelmistä, jotta saataisiin myös yhtenäisiä periaatteita melko tulkinnanvarai-

sesta lainsäädännöstä. 

Päätelmät 

Pelastusviranomaisten kemikaalivalvonnan osaamisen tasoon vaikuttavat oleellisesti 

myös edellä esitetyt valvonnan organisoinnin ja toteutuksen sekä viranomaisyhteistyön 

osa-alueet, sillä niiden vastauksien yhteydessä mainittiin usein myös osaaminen syyksi 
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puutteelliseen tasoon. Osaamisessa on selvästi parantamisen varaa, jos yli puolessa 

pelastuslaitoksissa kaivataan lisää koulutusta ja ohjeistusta. 

Hyvä valvonta vaatii osaamista vaarojen arviointiin ja onnettomuuksien ehkäisyä var-

ten. Pelastusviranomaisen on kemikaalivalvonnassa arvioitava toiminnanharjoittajan 

riskienhallintamenetelmiä sekä kiinnitettävä huomiota mahdollisiin vaaroihin, joihin 

kohteessa ei välttämättä ole ymmärretty puuttua. 

Vuonna 2005 voimaan tulleen lainsäädäntömuutoksen myötä terveydelle ja ympäristölle 

vaaralliset kemikaalit siirtyivät kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselta pelastusviran-

omaisen valvottavaksi (Hallituksen esitys 279/2004, 13). Tämä selvästi näkyy osaami-

sen jakautumisessa palo- ja räjähdysvaarallisten kohdalla paremmaksi kuin terveydelle 

ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien, sillä ennen lainsäädäntömuutosta palo- ja rä-

jähdysvaarallisten kemikaalien valvonta kuului jo ennestään pelastusviranomaiselle. 

Tuloksien perusteella voidaan siis todeta, että osaamista tulisi parantaa ensisijaisesti 

terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien kohdalla. Juuri näiden kemikaalien 

valvontaa varten voi ympäristö- ja työsuojeluviranomaisen lainsäädännöstä löytyä pa-

rempia vaatimuksia, ainakin kun puhutaan pelkästään kemikaalin vaarallisuudesta ym-

päristölle tai esimerkiksi työpaikan haitallisista pitoisuusarvoista. 

Osaamisen puute kemikaalien valvonnassa vaikuttaa suoraan valvonnan tasoon, sillä 

kemikaaleja koskeva lainsäädäntö, jonka noudattamista valvotaan, on sisällöltään melko 

tulkinnanvaraista sen antaessa vaatimuksia pelkästään yleisellä tasolla. Hyvä osaaminen 

kemikaalivalvonnassa vaati perehtymistä kemikaalilainsäädäntöön, ohjeisiin sekä muu-

hun kirjallisuuteen oikeanlaisten tulkintojen tekemistä ja valvottavien kohteiden tason 

arvioimista varten. 

Pelastuslaitoksissa ei välttämättä olla tietoisia kemikaalivalvontaan liittyvän lainsäädän-

nön ja kirjallisuuden laajuuksista, jos puolet pelastuslaitosten kemikaalivastaavista ker-

toi kemikaalivastaavien tai kemikaalivalvontaan käytettävän ajan määrän liian pieneksi. 

Perehtymisen lisäksi aikaa vaativat myös erilaiset selvittämistyöt, kun tuetaan muita 

palotarkastuksia tekeviä kemikaaleihin liittyvissä asioissa. Välttämättä kemikaaleja 

koskevaa materiaalia joltain osa-alueelta ei ole löydettävissä, jolloin erilaiset linjaukset 



53

joudutaan tekemään itse. Osaamisen taso voi siis johtua myös ajan ja resurssien puut-

teista. 

Tuloksissa oli hyvä huomio kemikaaleihin liittyvän vaarojen arvioinnin osaamiseen, 

kun sen sanottiin olevan kemikaalien kohdalla pelkästään käyttöturvallisuustiedotteiden 

varassa. Käyttöturvallisuustiedotteista löytyy hyvinkin tarkat tiedot kemikaalin ominai-

suuksista, ja niiden sisältö määräytyy REACH-asetuksen mukaan (REACH & CLP 

neuvontapalvelu). Laadukas vaarojen arviointi ja onnettomuuksien ehkäisy voitaisiin 

hyvinkin rakentaa kohteen käyttöturvallisuustiedotteiden ympärille. Kuitenkin täytyy 

muistaa edelleen viranomaisyhteistyö kemikaalilakia valvovien viranomaisten kanssa 

tapauksissa, joissa kohteesta puuttuu tai löytyy ainoastaan puutteellisia käyttöturvalli-

suustiedotteita siellä varastoitavista tai käsiteltävistä kemikaaleista. 

Osaamisen puutteellisuudesta ei kuitenkaan voi kokonaan syyttää pelastusviranomaista, 

sillä yleensä valvonta kohdistuu sellaisiin kohteisiin, joissa kemikaalien oikeanlaisesta 

käsittelystä ja varastoinnista ei ole tietoa toiminnanharjoittajallakaan. Täytyy muistaa, 

että lainsäädännöllinen vastuu on toiminnanharjoittajalla viranomaisen ollessa sen täyt-

tymisen valvoja. Ongelmana on kuitenkin se, että uusia kemikaaleja tulee koko ajan 

työpaikkojen käyttöön. Niiden ominaisuuksista selvillä olo on vaikeaa siitäkin huoli-

matta, että valmistajien velvoitteet kemikaalien vaarojen selvittämisestä ovat tiukentu-

neet (Hämäläinen 2006, 97). Osaamista tulisi olla järjestettävissä myös toiminnanhar-

joittajille. 

Vaarojen arvioinnin ja onnettomuuksien ehkäisyn osaamiseen liittyvistä tuloksista ei 

tarkemmin selviä mistä kemikaalivalvontaan liittyvästä aiheesta tulisi tarkalleen antaa 

ohjeistusta ja koulutusta. Pelastuslaitoksen kemikaalivastaavien kannattaisi perehtyä 

myös toiminnanharjoittajille suunnattuun kemikaaleja koskeviin materiaaleihin. Esi-

merkiksi Työturvallisuuskeskuksen julkaisut kemikaalien riskien arvioinneista koskevat 

työturvallisuuslainsäädännön mukaista toimintaa, mutta antavat erittäin hyvin tietoa ja 

menetelmiä pelastusviranomaisen kemikaalivalvontaan. 
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7 POHDINTA 

Vähäisten kemikaalien valvontaa koskevan kemikaaliturvallisuuden voimaan tullessa 

vuonna 2005 pelastustoimen kemikaalivalvonta koki suuren muutoksen. Opinnäytetyön 

tehtävänä oli arvioida pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan tasoa ja selvittää kehittä-

miskohteita, kun muutoksesta oli kulunut jo yli kuusi vuotta. 

Aloitin aiheeseen perehtymisen pelastusviranomaista koskevista säädöksistä, eli pelas-

tus- ja kemikaaliturvallisuuslaista, jonka jälkeen syvennyin muihin kemikaalisäädöksiin. 

Havaintoni kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön laajuudesta ja monimutkaisuudesta 

ilmeni viimeistään silloin, kun aloin perinpohjaisesti selvittämään kemikaalisäädöksien 

riippuvuuksia keskenään. 

Kemikaaleihin liittyviä säädöksiä on annettu eri aikoina, jolloin alasäädökset ovat voi-

neet pysyä voimassa mutta siirtyä toisen lain alaisuuteen. Törmäsin myös tapauksiin, 

joissa vanhemmassa mutta voimassaolevassa laissa viitattiin asetusta, joka olikin jo ku-

mottu toisella asetuksella, tai kyseinen kohta oli muuttunut. Lisäksi säädöksissä esitetyt 

viranomaiset ovat muuttuneet nimityksiltään organisaatioiden muuttuessa, tai tehtäviä 

on siirrelty niiden välillä. Edellä mainitut tapaukset eivät valitettavasti jääneet pelkäs-

tään yksittäisiksi, ja tämän takia kemikaaleihin liittyvistä säädöksistä on hyvin vaikeaa 

saada kokonaiskäsitystä. 

Tutkimusmenetelmää suunnitellessa tuli lähtökohtaisesti ottaa huomioon se, ettei tutkit-

tavasta aiheesta ole ennen tehty minkäänlaisia tutkimuksia. Alueesta ei myöskään ollut 

olemassa erityistä kirjallisuutta, joka kokoaisi kemikaaleihin liittyviä asioita pelastusvi-

ranomaisen näkökulmasta. Tämän takia katsoin tärkeimmäksi kaikkien pelastuslaitosten 

huomioimisen, jotta tuloksia voitaisiin yleistää valtakunnan tasolla. Tiedonkeruumene-

telmä sähköisellä lomakkeella kokonaan avoimin kysymyksin osoittautui erittäin sopi-

vaksi käytettävään aikaan ja työn laajuuteen nähden. 

Tutkimuksen kyselyyn vastasi 21 pelastuslaitosta 22:sta. Koska vastaajien osuus oli 

näin suuri, voidaan tuloksia pitää tältä kannalta merkittävinä. Suuren vastaajamäärän 

huonona puolena oli kuitenkin yksittäisten vastauksien huomioiminen, sillä tuloksien 
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luokittelussa pyrittiin valtakunnallisiin yleistyksiin kemikaalivalvontaa koskevissa 

asioissa. 

7.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

Pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan tason määrittelemisen selkeyttämiseksi jaettiin se 

eri tutkimusongelmiin, jotka olivat organisointi ja toteutus, viranomaisyhteistyö sekä 

osaaminen. Jokaisessa tutkimusongelmassa esitettyyn kysymykseen saatiin tutkimuk-

sessa vastaukset. Osa-alueiden tulokset ja päätelmät menivät jonkin verran päällekkäin, 

mikä johtui niiden vahvasta keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 

Kemikaalivalvonnan tason arvioiminen sen organisoinnin ja toteutuksen perusteella 

kävi tutkimuksessa hankalaksi. Valvonnan organisointitapoja on vaikea vertailla keske-

nään, sillä pelastuslaitokset vaihtelevat toisistaan niin pinta-aloiltaan, asukasluvuiltaan 

kuin kemikaalikohteiden määriltäänkin. Yhteistä kuitenkin on se, että kemikaalivalvon-

ta toimii osana pelastuslain mukaista valvontaa. Pelastuslaitosten tulisi kemikaalivas-

taavien kanssa suunnitella sopivin valvonnan toteutustapa. Valvontaan asetetut resurssit 

tulee olla riittävät, jotta tehtävien tasokas hoitaminen sekä muiden osa-alueiden kehit-

täminen onnistuisi. Myös kemikaalivastaavan toiminta tulisi selvästi huomioida organi-

saatiossa sekä riskienhallintatehtävissä. 

Pelastusviranomaisten velvoite vastata vähäisestä palo- ja räjähdysvaarallisten sekä ter-

veydellä ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien valvonnasta asettaa liian laajan toi-

mintakentän suhteessa käytettävään lainsäädäntöön. Tämän takia pelastusviranomaisen 

on lähdettävä tiivistämään yhteistyötään muita kemikaaleja valvovien viranomaisten 

kanssa. Lainsäädäntökatsauksesta ja tutkimuksesta selvisi, kuinka tärkeää pelastusvi-

ranomaisen on huomioida muut viranomaiset kemikaaleja koskevan lainsäädännön laa-

jalla kentällä. 

Osaaminen koetaan puutteelliseksi, mikä johtuu resursseista ja saatavilla olevasta mate-

riaalista. Kemikaalivalvontaan liittyvää materiaalia tulisi olla enemmän, jotta perehty-

misessä ei tarvitsisi käyttää aikaa niiden etsimiseen ja soveltamiseen muista lähteistä. 

Kemikaalit ovat keskeisessä osassa monen toiminnanharjoittajan ja viranomaisen toi-

mintaa, joten materiaalin puute on valitettava asia. Tämä asia tuli esille myös tätä työtä 
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tehdessäni, sillä suurin osa lähdekirjallisuudesta on lainsäädäntöä. Tarpeeksi kattavan 

kemikaalivalvontaan sovellettavan materiaalin kautta voidaan valvonnassa myös käyttää 

samoja linjauksia ja toimintatapoja koko Suomessa. 

Valvontaa tukevien oppaiden laatiminen on Tukesin tärkein pelastusviranomaisten toi-

minnan ohjaus- ja yhtenäistämiskeino kemikaaliturvallisuuslain säännösten noudattami-

sen valvonnassa. Tässä tutkimuksessa saatujen tuloksien perusteella kyseistä tehtävää 

tulisi selvästi parantaa pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan kehittämiseksi. Asiaan tuli-

si pelastusviranomaistenkin ottaa paremmin kantaa tarvittavien oppaiden määrittelemi-

seksi. 

Tutkimuksen perusteella katsoisin tämänhetkisen kemikaalivalvonnan tason kohtalai-

seksi, millaiseksi se kyselyssäkin keskimäärin todettiin. Tutkimusta tehdessä kuitenkin 

muodostui itselleni vahva käsitys, jonka mukaan kemikaalivalvonnan taso vaikuttaisi 

tämänhetkisistä puutteista huolimatta kehittyvän koko ajan parempaan suuntaan. Pelas-

tuslaitokset alkavat ottamaan huomioon lakisääteisen kemikaalivalvonnan toiminnas-

saan, viranomaisyhteistyötä kehitetään monella muullakin toimialalla ja kemikaaleihin 

liittyvää kirjallisuutta alkaa pikku hiljaa muodostua, jolloin osaamista saadaan ainakin 

tätä kautta parannettua. 

Yhteenvetona pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan tasosta voidaan päätellä, että kemi-

kaalivalvonnan muuttuessa radikaalisti vuonna 2005 pelastuslaitokset eivät voineet 

kunnolla huomioida kemikaalilainsäädännön muutosta monien muiden muutoksien jou-

kossa pelastustoimen alueellistamisen lähtiessä vasta käyntiin. Nyt kun alueelliset pelas-

tuslaitokset ovat päässeet kunnolla asettumaan, on alettu keskittymään vähemmälle 

huomiolle päässeitä tehtäviä, joihin kemikaalivalvontakin on selvästi kuulunut. 

7.2 Tulosten soveltaminen 

Kemikaalit vaativat erikoistuntemusta ja ne ovat lainsäädännössä levittäytyneet niin 

laajalle alueelle, että yksittäisen pelastusviranomaisen on hankalaa toteuttaa laadukasta 

valvontaa pelkästään palotarkastamisen ohessa perehtymättä asiaan tai ilman yhteistyötä 

muiden viranomaisten kanssa. Selvityksen perusteella tehokkaassa valvonnassa viran-

omaisen tulisi huomioida myös muiden kuin valvomansa lainsäädännön vaatimuksia 
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vähintään yleisellä tasolla ja toteutettava viranomaisyhteistyötä. Viranomaisyhteis-

työn lisäksi kemikaalivalvonnan tulisi olla pelastuslaitoksessa organisoitu riittävän hy-

vin, ja olla sisällöltään tasokasta ja asiantuntevaa. 

Opinnäytetyön teoriaosuus antaa kokonaisvaltaista kuvaa kemikaalivalvonnasta. Viran-

omaisten on tarkasteltava asioita myös toiminnanharjoittajan näkökulmasta ja huomioi-

tava muitakin samaan aihepiiriin liittyviä säädöksiä ja valvovia viranomaisia. Kemikaa-

leja valvovista viranomaisista ja ympärillä olevasta lainsäädännöstä pääsee perille hie-

man helpommin teoriaosuuden kuin suoraan säädöksien kautta, sillä kemikaaleihin liit-

tyviä säädöksiä on runsaasti eri hallinnonaloilta, jolloin kokonaiskäsityksen hahmotta-

minen vaatii jonkin verran selvitystyötä. 

Pelastuslaitosten kemikaalivalvonnassa on parantamisen varaa. Tason kehittäminen ero-

aa pelastuslaitoksittain, mutta niissä tulisi ottaa huomioon omalta osaltaan kemikaali-

valvonnan organisointi ja toteutus, viranomaisyhteistyö sekä osaaminen. Nämä osa-

alueet ovat vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään, eli tason kehittämiseksi on jokaista 

osa-aluetta huomioitava. 

Pelastusviranomaiset toimivat valvovina viranomaisina pelastus- ja kemikaaliturvalli-

suuslaissa. Kemikaaleja koskevat myös esimerkiksi kemikaalilaki, työturvallisuuslaki 

sekä ympäristönsuojelulaki. Pelastusviranomainen ei voi onnistuneesti valvoa kemikaa-

lien käsittelyä ja varastointia pelkästään oman lainsäädännön kautta, jos valvottavassa 

kohteessa on puutteita edellä mainittujen säädöksien noudattamisessa. Pelastusviran-

omaisen on tällöin tiedostettava puute ja vietävä asia sitä hoitavalle viranomaiselle, jotta 

pelastusviranomaisen valvomat velvoitteet saataisiin täytetyksi. Tämän järjestelmän 

täytyy toimia kemikaalivalvonnan tason korottamiseksi. 

Pelastuslaitoksissa tulisi parantaa osaamista terveydelle ja ympäristölle vaarallisten ke-

mikaalien vaarojen tunnistamisessa ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Valvonnan helpot-

tamiseksi tulisikin selkeämmin määritellä, missä laajuudessa pelastusviranomaisen kuu-

luu valvoa terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, sillä kyseessä on melko 

laaja alue. Tuleeko siis pelastusviranomaisen valvoa samoja asioita kuin ympäristönsuo-

jelu- ja turvallisuuslainsäädännössä, pelkästään onnettomuuden aiheuttamista koskevia 

asioita vai kaikkea siltä väliltä? 
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Opinnäytetyön tuloksia ja niistä tehtyjä päätelmiä voidaan hyödyntää oman pelastus-

laitoksen kemikaalivalvonnan tason tarkastelemiseksi ja kehittämiseksi. Kyseisistä toi-

menpiteistä saatuja havaintoja voidaan käyttää melko konkreettisesti hyväksi uuden 

pelastuslain vaatiman valvontasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Valvontasuunnitel-

massa linjatuissa toimenpiteissä voidaan kemikaalivalvonta huomioida paremmin, mitä 

kautta myös sen toteuttaminen tulee selkeämmäksi pelastuslaitoksen valvontatehtävissä. 

Tuloksien perusteella valvonta eroaa kaikilla osa-alueilla pelastuslaitosten välillä. Näitä 

eroavaisuuksia ei ilmene tässä työssä, koska tarkoituksena oli määritellä valtakunnallis-

ta yleiskuvaa. Työ toimii siis hyvänä vertailupohjana monen pelastuslaitosten kemikaa-

livalvonnalle, sillä vastauksissa jokainen pelastuslaitos erosi joltain osa-alueeltaan val-

takunnallisesta tasosta. 

Tutkimuksessa pysyttiin melko yleisellä tasolla koskien kaikkia osa-alueita. Ensimmäi-

senä kemikaalivalvontaan liittyvänä työnä se oli tarkoituksenakin, mutta työstä ei tar-

kemmin selviä, miten tasoa kuuluisi lähteä kehittämään. Nämä toimivatkin erittäin hy-

vinä jatkotutkimusaiheina. Esimerkiksi kemikaalivalvontaan asetettujen resurssien, to-

teutuksen ja valvonnassa tarvittavan materiaalin selvittäminen antaisi hyviä työkaluja 

kemikaalivalvonnan tason kehittämiselle. 

Täytyy muistaa, että tässä työssä toimi tutkittavana joukkona ainoastaan pelastusviran-

omaiset, ja teoriaosuus painottui muihin viranomaisiin sekä lainsäädäntöön. Tutkimuk-

sesta puuttuu miltei kokonaan toiminnanharjoittajan huomioiminen. Selkeä jatkotutki-

muksen aihe olisi siis kemikaalivalvonnan tason määrittäminen toiminnanharjoittajan 

näkökulmasta. 

7.3 Oman työn arviointi 

Valittuani tämän aiheen opinnäytetyökseni tuntui työn toteuttaminen alkuvaiheessa 

hankalalta puuttuvan pelastusviranomaista koskevan materiaalin sekä toisaalta aiheken-

tän laajuuden takia. Kiinnostus aiheeseen kuitenkin kasvoi koko ajan haasteen ollessa 

suuri sekä toimiessani samaan aikaan työtä laadittaessani Keski-Pohjanmaan ja Pietar-

saaren pelastuslaitoksella kemikaalivastaavan tehtävissä. Perehtyessäni tarpeeksi taus-
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talla olevaan lainsäädäntöön, materiaaliin sekä ongelmiin tuntui aihevalinta koko ajan 

onnistuneemmalta, mitä kautta motivaationikin pysyi korkealla.  

Aloitin työn vuoden 2011 keväällä, ja sen tekemiseen kului aikaa yhteensä noin puolen 

vuoden verran. Tämä ajanjakso kattoi melko pitkiäkin aikavälejä, jolloin en tehnyt työtä 

lainkaan. Mielestäni tämä oli oikeastaan hyvä asia, sillä näinä aikoina pystyin rauhassa 

tekemään kemikaalivalvontaan liittyviä havaintoja töiden ohessa sekä pohtimaan niitä 

rauhassa. Opinnäytetyön sekä työasioiden lisäksi töitä teettivät samaan aikaan koulutus-

ohjelman monimuotovaiheen opinnot, joista toisaalta oli jonkin verran hyötyä opinnäy-

tetyön laatimiselle. 

Tutkimusmenetelmä oli muodoltaan kvalitatiivinen, mikä välillä tuotti hankaluuksia 

tutkimusraportin rakenteen hahmottamiseksi. Tutkimusraportin kirjoittamista ohjaava 

kirjallisuus perustuu pohjimmiltaan kvantitatiivisen tutkimuksen kirjoittamiseen, jolloin 

kvalitatiivisen tutkimuksen rakenteen muodostaminen vaatii tutkijalta hyvää perehty-

mistä sen soveltamiseen. Tämän ollessa ensimmäinen työni tuotti rakenteen laatiminen 

jonkin verran haasteita, mutta riittävä syventyminen aihealueeseen auttoi ongelmien 

selvittämisessä. 

Opinnäytetyön tekeminen paransi oleellisesti kokonaiskäsitystäni kemikaalivalvonnasta. 

Lisäksi se antoi uudenlaista näkökulmaa pelastustoimen riskienhallintaan yleisesti. Esi-

merkiksi toiminnan tehostamisessa viranomaisyhteistyötä on painotettu muillakin ris-

kienhallinnan osa-alueilla. Mielestäni opinnäytetyön yhteydessä opitut asiat auttavat 

jatkossa kemikaalivalvontaan liittyvien tehtävieni toteuttamista, sillä paremman tietä-

myksen avulla voin asiantuntevammin neuvoa ja opastaa kemikaaleja käsitteleviä ja 

varastoivia toiminnanharjoittajia. 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE 

KYSELY PELASTUSLAITOSTEN KEMIKAALIVALVONNASTA 

Opiskelen Pelastusopistolla palopäällystön koulutusohjelmassa. Teen opinnäytetyötä 

pelastuslaitosten kemikaalivalvonnasta, jossa käsitellään pelastuslaitosten onnettomuuk-

sien ehkäisytyötä vaarallisten kemikaalien valvonnan näkökulmasta, muita vaarallisia 

kemikaaleja valvovia viranomaisia sekä heitä ohjaavia lainsäädäntöjä. 

Kuva 1. Kemikaalivalvonta toiminnanharjoittajan näkökulmasta

Tarkoituksenani on kartoittaa pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan nykytilaa, jonka 

painopisteenä on viranomaisyhteistyö. Pelastusviranomaista ohjaavien pelastuslain 

(379/2011) ja kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) lisäksi toiminnanharjoittajan on 

noudatettava useita muitakin säädöksiä, kuten kemikaalilakia, työturvallisuuslakia ja 

ympäristönsuojelulakia. Nämä voivat usein asettaa kemikaalien käsittelylle ja varas-
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toinnille tarkempia vaatimuksia, joita pelastusviranomaisen olisi hyvä huomioida 

omassa onnettomuuksien ehkäisy- ja valvontatyössä. 

Olen lähettänyt tämän kyselylomakkeen kaikkien pelastuslaitosten kemikaalivastaaville 

kemikaaliyhteyshenkilölistan perusteella. Tutkimukseni tavoitteena olisi saada jokaisel-

ta pelastuslaitokselta vastaukset tähän kyselyyn. 

Tapauksissa joissa listalle on merkitty pelastuslaitosta kohden useampi yhteyshenkilö, 

olen lähettänyt kyselyn pelkästään yhdelle henkilölle. Koska kysely koskee yleisesti 

pelastuslaitoksen kemikaalivalvonnan järjestämistä, toivon teitä tarvittaessa huomioi-

maan muutkin pelastuslaitoksessa kemikaalivalvontaa tekevät. 

Pyytäisin Teitä vastaamaan tässä lomakkeessa esittämiini kysymyksiin yleisellä tasolla, 

ja lähettämään kyselylomakkeen täytettynä vastauksillanne 30.9.2011 mennessä osoit-

teeseen jesse.nurmela@kokkola.fi. Työssä käsitellään vastauksista muodostunutta ko-

konaisuutta, eikä siinä tuoda esille yksittäisiä pelastuslaitoksia. 

Kiitokset jo valmiiksi osallistumisestanne. 

Lisätietoja: 

Opinnäytetyön tekijä: 

Jesse Nurmela 

Pelastusopisto. Palopäällystön koulutusohjelma AMK N8 

040 489 2255 (työ) / 040 7592169 (oma) 

jesse.nurmela@kokkola.fi 

Opinnäytetyön ohjaaja: 

Ismo Kärkkäinen 

Pelastusopisto.Vanhempi opettaja 

+358 71 875 3350  

ismo.karkkainen@pelastusopisto  
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1. Pelastuslaitos 

     

2. Mitä muita tehtäviä kemikaalivastaavien tehtäviin kuuluu kemikaalivastaavan 

tehtävien lisäksi? 

     

3. Miten pelastuslaitoksessanne toteutetaan vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja 

varastoivien kohteiden valvontaa 

3a. toiminnaltaan vähäisten kanssa?: 

- Henkilöresurssit (montako valvojaa, onko yhden, useamman henkilön vai kaikkien 

tarkastuksia tekevien vastuulla) 

      

- Toteutustapa (tarkastetaanko palotarkastuksien yhteydessä/erikseen, miten valvonta ei-

ilmoitusvelvollisissa kohteissa) 

      

- Muut asiat (esim. kemikaalipäätöksien, lausuntojen ja neuvonnan organisointi) 

      

3.b toiminnaltaan laajamittaisten kanssa? 

- Henkilöresurssit (onko eri kuin vähäisten valvonnassa?) 

      

- Toteutustapa (tarkastaminen, osallistuminen Tukesin tarkastuksiin, lausuntojen anto 

Tukesille – miten ja kuka/ketkä) 

     

- Muut asiat (suuronnettomuusharjoitukset, ulkoiset pelastussuunnitelmat, miten ja ket-

kä toteuttavat) 
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4. Miten kemikaalikohteiden valvonnassa toteutatte viranomaisyhteistyötä (Yhteis-

työn laajuus ja toiminta. Jos ei toteuteta, kirjoittakaa miksi näin ei tehdä): 

- Tukesin 

      

- Työsuojeluviranomaisten 

     

- Ympäristöviranomaisten 

     

- Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisten kanssa? 

     

5. Miten vaarojen arviointi ja onnettomuuksien ehkäisy onnistuu (miten koette 

valvonnan onnistuvan pelastusviranomaisilta ja mikä on osaaminen): 

- Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien, 

     

- Terveydelle vaarallisten kemikaalien, 

     

- Ympäristölle vaarallisten kemikaalien kanssa? 

     

6. Mikä on mielestänne pelastuslaitosten kemikaalivalvonnan taso ja miten kehit-

täisitte sitä? (esim. koulutus, ohjeistus, perehdytys) 

      


