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Ympäristöministeriön lausunto väestönsuojarakentamisesta pelastuslain
uudistamisen esiselvityshankkeeseen liittyen

Sisäministeriön pelastusosasto on lähettänyt ympäristöministeriölle kuulemispyynnön ja tarjonnut
mahdollisuuden esittää näkemyksiä pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen varautuminen
poikkeusoloihin ja väestönsuojelu -jaostolle.
Ympäristöministeriö esittää näkemyksenään kunnioittavasti seuraavaa.

Ympäristöministeriöllä ei ole kommentoitavaa pelastuslain 10 lukuun.

1.1.

Yleiset huomiot pelastuslain 11 lukuun

Väestönsuojien rakentamisen velvoitteesta on keskusteltu usean hallituskauden ajan. Pelastuslain aiemmilla
muutoksilla väestönsuojien sääntelyä on kevennetty. Poikkeaminen on tällä hetkellä säädetty kunnan
rakennusvalvonnan tehtäväksi ja osa rakennuksista on vapautettu väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta.
Maankäyttö- ja rakennuslakia on muutettu 2017 siten, että väestönsuojan saa rakentaa rakennettavaksi sallitun
kerrosalan lisäksi.
1.2.

Muutostarpeet nykyisiin pykäliin

Pelastuslain 71 §:ssä väestönsuojan rakentamisvelvoite on määritelty kerrosalana ja neliömetreinä.
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmistellaan parhaillaan. Rakentamisen jaosto ja MRLuudistuksen työryhmä eivät vielä ole ottaneet valmistelun tässä vaiheessa kantaa siihen, kuinka
rakennusoikeus ilmaistaan tulevassa lainsäädännössä. Rakennusalalta on muun muassa esitetty toiveita
ilmaista
rakennusoikeus
jatkossa
kuutiometreinä.
Ympäristöministeriö
pitää
tärkeänä,
että
rakentamisvelvoitteen raja määritellään pelastuslaissa siten, että rakentamisen velvoitelaajuus määritetään
samassa yksikössä kuin rakennusoikeus uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa.
Sanna Marinin hallitusohjelman sivulla 54 on mainittu tarve selvittää ”rakentamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä,
esimerkiksi
autopaikkaja
väestönsuojanormeja
edullisemman
rakentamisen
edistämiseksi”.
Rakentamisvelvoitteen rajan nostaminen edelleen nykyisestä vähentäisi väestönsuojien rakentamista ja
säästäisi siten kustannuksia.
Pelastuslain 72 §:ssä viitataan maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaiseen rakentamiseen verrattavissa
olevaan korjaus- ja muutostyöhön. Viittaus on tarkistettava aikanaan uuden maankäyttö- ja rakennuslain
mukaiseksi.

Ympäristöministeriö
Aleksanterinkatu 7, Helsinki
PL 35, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001
www.ym.fi
Y-tunnus 0519456-1

Miljöministeriet
Alexandersgatan 7, Helsingfors
PB 35, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001
https://www.ym.fi
FO-nummer 0519456-1

2 (2)

Ympäristöministeriöllä ei ole tarvetta muuttaa 73–77 §:iä kuin korkeintaan MRL-uudistuksesta johtuvien
kielellisten tarkistusten osalta. Erityisen tärkeää on säilyttää helpotusten myöntäminen rakennusluvan
myöntävällä viranomaisella.
1.3.

Uusien säännösten tarve

Ympäristöministeriöllä ei ole tarvetta uusille väestönsuojien rakentamista koskeville säännöksille.

1.4.

Lopuksi

Pelastuslain väestönsuojarakentamista koskevat lain muutokset ovat vielä kohtuullisen uusia eikä tiedossa
ole uusia erityisiä perusteita muutoksiin.
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