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Mahdollisuus esittää näkemyksiä pelastuslain uudistamisen esiselvityhankkeen varau-
tuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaostolle 
 
Lausunto kuulemispyyntöön pelastuslain muutos luvut 10- 11 
 
Yleiset huomiot 
 
Varautumisen ja väestönsuojelun normiohjausta tulisi palauttaa aiemmin voimassa olleeseen ohjaus-
muotoon. Selkeät määrävahvuudet henkilöstölle, kalustolle ja tiloille. Lisäksi tulee esittää järjestämis-
vastuut yksiselitteisesti suorituskykyvatimuksineen eri toimijoiden osalta. 
 
Omatoimisen varautumisen tehtäväkokonaisuudet tulee jäsennellä mikä on viranomaistoimintaa ja 
minkä voidaan tuottaa esim. III-sektorin toimesta. 
 
Siviilivalmiuden toiminnalle tulee asettaa valtakunnallinen yksilöity strategia yhdenmukaisen kehittämi-
sen ohjaukseen. 
 
Nyky pykälien muutostarpeet 

 
67§ 
Väestönsuojelukoulutuksen velvollisuus tulee ulottaa siten, että So-te maakunnat ja Pelastuslaitokset 
voivat järjestää ns. pakollista väestönsuojelukoulutusta. 
 
11 Luku Väestönsuojat 
 
72 § 
Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä 
Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n 
mukainen rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai käyttötarkoituksen 
muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen no-
jalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset. 
  
Lisäys seuraavasti.  
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Jos samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia tai sen osia puretaan, joita varten väes-
tönsuojaon rakennettu, on tästä syystä johtuvat mahdolliset puuttuvat suojapaikat korvattava pelastus-
viranomaisen arvion mukaan niin, että ei olennaisesti heikennetä väestön suojautumismahdollisuuksia. 
 
 
Uusien säännösten tarve 
 

Suurten maatilojen väestönsuojarakentamien 
 
Maatilojen koot ovat kasvaneet ja ne ovat isoja teolliseen toimintaan rinnastettavia yksiköitä, jossa on 
palkatut työntekijät. Elintarvikehuollon huoltovarmuuden kannalta tulee suurten maatilayksiköin työnte-
kijöillä olla mahdollisuus suojautumiseen. Nykyisten evakuointi ohjeistuksen mukaan eläintiloja ei eva-
kuoida vaan toimintaa jatketaan niin pitkään kuin se on mahdollista sijaintipaikoissaan. 
 
Väestönsuojien määräaikaistarkastus 
 
Väestönsuojien määräaikaistarkastus tulee säätää viranomaisten suorittamaksi esim. 10v välein. Ky-
seessä on rakennelma teknisin laitteistoin. Rakennelmalta edellytetään antamaan suojaa siinä oleske-
leville henkilöille ase, säteily, myrkky ja sortuma vaikutuksilta. Suojausominaisuuksien toimivuuden ar-
viointi ja ylläpidon arviointi tulee olla asiantuntijan valvonnan piirissä.  
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