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Turvallisuus-ja kemikaaliviraston (Tukes) nakemykset pelastuslain uudistamiseksi
Sisaministerio (varautuminen poikkeusoloihin ja vaestonsuojelujaosto) on
varannut Turvallisuus-ja kemikaalivirastolle (Tukes) mahdollisuuden esittaa
nakemyksia ja ehdotuksia pelastuslain uudistamiseksi.
Tukes pyytaa huomioimaan pelastuslain (379/2011) 74 §:n Vaestdnsuojien
rakenteellisetjamuut vaatimukset osa\ta, etta suuri osa vaestdnsuojien
rakentamisessa kaytettavista tuotteista on rakennustuotteita, jotka eivat kuulu
pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) soveltamisalaan. Vaatimuksia
naille tuotteille voi tulla EU:n rakennustuoteasetuksesta ((EU) N:o 305/2011) ja
maankayttd-ja rakennuslaista (132/1999) seka sen nojalla annetuista asetuksista.
Lisaksi pyydamme huomiomaan, etta pelastustoimen laitteista annettua lakia
ollaan uudistumassa.
Pelastuslaki 74 §: Vaestdnsuojien rakenteelliset ja muut vaatimukset
Vaestonsuojan tulee antaa siina oieskeieviiie suoja asevaikutuksiita ja
rakennussortumiita seka ionisoivaita sateiiyita ja myrkyilisilta aineiita.
Vaestonsuojan lampdtiian, iimaniaadun ja hygieenisen varustetason tuiee
oiia tiian kayttotarkoitus huomioon ottaen riittdvd. Vaitioneuvoston
asetukseiia annetaan tarkempia saannoksia suojan koosta, rakenteesta ja
sijainnista. Vaestonsuojan teknisistd yksityiskohdista annetaan tarkempia
saannoksia sisdministeridn asetukseiia. (28.12.2018/1353)
Vaestonsuojan rakentamisessa ja varustamisessa kdytettdville laitteille ja
tuotteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtdvista merkinndistd
seka laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista sdddetdan
pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007).
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