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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain 40
ja 48 §:n muuttamisesta ja sisäministeriön asetus ulkoisista
pelastussuunnitelmista annetun sisäministeriön asetuksen
muuttamisesta
Itä-Suomen aluehallintovirasto lausuu laki- ja asetusmuutoksista
seuraavaa:
1. Pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttaminen
Pelastuslain 40 §:n osalta muutos on perusteltu ja selkeyttää
jälkiraivaus ja -vartioinnin vastuita myös muiden
onnettomuuksien kuin tulipalojen osalta.
Säännöskohtaisissa perusteluissa on kuitenkin täsmentämisen
tarvetta kirjauksessa ”Säännös ei koskisi
liikenneonnettomuudessa tapahtunutta kemikaali- ja
öljyvahinkoa.” Liikenneonnettomuus-termi kattaa kaikki
liikenneonnettomuudet, kuten tieliikenneonnettomuudet,
rautatieliikenneonnettomuudet ja vesiliikenneonnettomuudet. Nyt
kirjattu lavea sanamuoto voi johtaa tulkintoihin, joissa esimerkiksi
vakava öljy- tai kemikaalipäästö rautatie- tai
vesiliikenneonnettomuuden seurauksena jäisi säännöksen
ulkopuolelle. Perustelu tulisi kirjata täsmällisemmin koskemaan
tavanomaisia tieliikenneonnettomuuksia, joiden seurauksena öljyja kemikaalivahinko on kokoluokkaa litroja.
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Pelastuslain 48 §:n osalta VAK-ratapihojen ja -satamien
säilyttäminen kohteina, joihin tulee laatia ulkoinen
pelastussuunnitelma, on perustelua. VAK-ratapihat sijaitsevat
usein kaupunkien keskusta-alueilla tai niiden välittömässä
läheisyydessä, joten niissä tapahtuvat suuronnettomuudet
aiheuttavat merkittävän uhkan lähiseutujen asukkaille ja muille
toimijoille. Itä-Suomessa on kaksi VAK-ratapihaa, Joensuussa ja
Tohmajärven Niiralassa. Joensuun ratapihan vaara-alueella paljon
asutusta ja mm. Pohjois-Karjalan keskussairaala. Niiralan
ratapihan välittömässä läheisyydessä on valtakunnan raja
(Venäjä) ja kemikaalionnettomuuden vaikutusalueella on Suomen
puolella Niiralan ja Värtsilän kylät sekä Venäjän puolella Värtsilän
kylä.
Itä-Suomessa ei ole VAK-satamia, joten tässä lausunnossa ei
oteta niihin yksityiskohtaisemmin kantaa.
2. UPS-asetuksen muuttaminen
Asetuksen muuttaminen esityksen mukaisesti on perusteltua.
Ratapihojen nimeämisessä liitekartoissa tulisi huomioida myös
kunta, jossa ratapiha sijaitsee. Nyt osa ratapihoista (F, I, L)
nimetty vain sijaintikylän nimellä (Niirala, Vainikkala ja Sköldvik),
kun olisi tarkoituksen mukaista kirjata nekin esim. Tohmajärvi
(Niirala), Lappeenranta (Vainikkala) ja Porvoo (Sköldvik).
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