KEMIKAALI-ILMOITUS
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Saapumispäivämäärä ______ /______ 201____
Diaarinro _________________________________

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN VÄHÄINEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI SISÄLTÄEN
NESTEKAASUN
Ilmoitus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista.
Kemikaalipäätöksestä ja siihen liittyvästä tarkastuksesta peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukainen maksu.
Pelastusviranomainen toimittaa päätöksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon rekisteröitäväksi
Toimintailmoitus
☐ Ilmoitus vähäisestä toiminasta
(VNa 685/2015, 33 §)

☐ Ilmoitus tilapäisestä vähäisestä toiminnasta (enintään 6 kk kestävä käyttö)
(VNa 685/2015, 34 §)

Yrityksen tiedot
Toiminnanharjoittajan nimi

Y-tunnus

Toiminnanharjoittajan osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö (nimi, asema)

Puhelinnumero ja sähköposti

Toimipaikan /tuotantolaitoksen nimi

Kemikaalivastaava

Toimipaikan /tuotantolaitoksen osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kohteen sijainti ja lupatilanne
Kaavamerkinnät ja määräykset
☐ Vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue

☐ Pohjavesialueen ulkopuolella

☐ Toiminnalla on ympäristölupa

☐ Toiminta on rekisteröity

Luvan myöntäjä:

AVI ☐

Kunta ☐

Yleiskuvaus toiminnasta ja aikataulu
Miten teollinen käsittely tai varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi? Mitä muutoksia ilmoitus koskee? Milloin toiminta on aiottu aloittaa?

☐ jatkuu liitteessä

Lomakkeen toimitusosoite:
Kirjaamo / Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI

Sähköinen toimitusosoite:
phpela@phpela.fi
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Vaarallisten kemikaalien määrät
Kemikaali ja pitoisuus 1)

1)

H-lausekkeet, vaaraluokka ja
kategoria

Laitteistossa oleva
määrä (t)

Varastossa oleva määrä:
Varastointipaikka, -määrä (t) ja - tapa
(säiliö, kontti, astia…) sekä niiden
koko (m3)

(lisätietoja: http://www.tukes.fi/Tiedostot/kemikaalit_kaasu/Pikkuriskiopas.pdf kohta 3.1.)

☐ jatkuu liitteessä ( tee kemikaaleista tarvittaessa erillinen liite)

Allekirjoitus ja laskutustiedot
Päiväys

Yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Laskutettavan yrityksen nimi

Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite

Y-tunnus
Välittäjän tunnus

LIITTEET
Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (VNa 685/2015, 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
Pohjapiirros tuotantolaitosalueesta (tuotanto- ja konttorirakennukset, varastot, täyttö- ja tyhjennyspaikat)
Pohjapiirros laitteistojen sijoituksesta rakennuksissa
Sanallinen prosessikuvaus ja tarvittaessa kaaviokuvat toiminnasta
Selvitys palotorjunnan järjestelyistä, mahdollisen kemikaalivuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista
toimenpiteistä, kuten sammutusjätevesien talteenottoon varautuminen

Ilmoitus tilapäisestä vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (VNa 685/2015, 34 §)







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
Piirros kemikaalien sijoituspaikoista alueella
Piirros kemikaalien sijoituksesta rakennuksissa
Selvitys palotorjunnan järjestelyistä ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä

Lomakkeen toimitusosoite:
Kirjaamo / Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI

Sähköinen toimitusosoite:
phpela@phpela.fi

