ILMOITUS
kemikaalien (ml. nestekaasu) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Ilmoitus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista
ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
asetus (855/2012), 32 §

ilmoitus tilapäisestä vähäisestä toiminnasta asetus (855/2012), 33 §

(pysyvä toiminta)

YRITYKSEN TIEDOT
toiminnanharjoittajan nimi

Toimipaikka (paikkakunta, tehtaan tai varaston nimi) (pysyvä toiminta) TAI
kohde, jossa toimintaa harjoitetaan (tilapäinen toiminta)

toimipaikan/kohteen käyntiosoite

Yhteyshenkilö (nimi, asema)

Postitusosoite päätökselle

Puhelinnumero

Laskutusosoite päätökselle

Sähköpostiosoite

Verkkolaskuosoite
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I) tai
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA ja AIKATAULU
Miten kemikaalien käsittely tai varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi? Varastointitapa (säiliöt/pullot ja säiliökoot). Mitä muutoksia ilmoitus koskee?
Toiminnan aloitusajankohta (pysyvä toiminta) tai ajankohta, jona toimintaa aiotaan harjoittaa (tilapäinen toiminta)

jatkuu liitteessä
Paikka ja päiväys

Toiminnanharjoittajan edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN MÄÄRÄT
Kemikaali
(tarvittaessa pitoisuus)

Vaarallisuusluokitus ja
R-lausekkeet

Kemikaalin kokonaismäärä laitoksessa (varasto + laitteisto) (t)

ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄ
1) Ilmoitus vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (asetus 855/2012, 32 §)
Selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien
mahdollisuuksista
Kemikaalitiedot (käyttöturvallisuustiedotteet tai selvitys vaaraominaisuuksista)
Karttapiirros sijaintipaikasta, johon on merkitty asutus, koulut, hoitolaitokset, muut teollisuuslaitokset ja
yleiset tiet sekä selvitys vedenottamoista, pohjavesialueista ja maaperän laadusta
Asemapiirros tuotantolaitosalueesta (tuotanto, varasto- ja konttorirakennukset, varastosäiliöt, täyttö- ja
tyhjennyspaikat)
Pohjapiirros laitteistojen sijoituksesta rakennuksissa
Sanallinen prosessikuvaus ja tarvittaessa kaaviokuvat toiminnasta
Selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

2) Ilmoitus tilapäisestä vähäisestä toiminnasta (asetus 855/2012, 33 §)
Selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien
mahdollisuuksista
Kemikaalitiedot (käyttöturvallisuustiedotteet tai selvitys vaaraominaisuuksista)
Karttapiirros sijaintipaikasta, johon on merkitty asutus, koulut, hoitolaitokset, muut teollisuuslaitokset ja
yleiset tiet sekä selvitys vedenottamoista, pohjavesialueista ja maaperän laadusta, jos se on käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien kannalta oleellista
Piirros, josta käy ilmi kemikaalien sijaintipaikat kohteen alueella
Piirros, josta käy ilmi kemikaalien ja laitteistojen sijaintipaikat rakennuksissa
Selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

