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Ylivieskan rakennusvalvonnan lausunto / näkemys 
koskien pelastuslain 10 ja lukuja liittyen pelastuslain 
uudistamiseen 
 
 
Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu – jaosto on pyytänyt Ylivieskan kaupungilta 
näkemystä / lausuntoa liittyen pelastuslain uudistustarpeeseen. Erityisesti on pyydetty näkemystä 
pelastuslain lukuihin 10 ja 11. Rakennusvalvonnan kannalta oleellinen on luku 11.  
 
Väestösuojavelvoite tuottaa poikkeuksetta vastustusta jokaisessa rakennushankkeessa. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvät ja maksajat kokevat, että väestönsuojan osuus rakennushankkeesta 
on suuri verrattuna käyttötarkoitukseen. Useinhan nämä tilat ovat toisarvoisessa käytössä: varastona 
tai pukuhuoneena.  
 
Ylivieskan rakennusvalvonta esittää näkemyksenään, että 

- (PelL 71 §) Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus muutettaisiin siten, että olisi velvollisuus 
rakentaa nostettaisiin 1220 / 1500 m2 stä 2000m2 ja isompiin rakennuksiin. Tämä selkeyttäisi 
rakentamisvelvoitetta.  

- (Valt. neuv..As. Väest. 2§) Samalla nostettaisiin minimineliömäärä 30 m2, eli luovuttaisiin 
pienistä ja siirryttäisiin isompiin yksiköihin.  

- (PelL 71 §) velvoite rakentaa väestönsuoja varastorakennuksiin poistettaisiin koska samoin 
kuin maatalousrakennuksissa, ei varastoissakaan työskentele ihmisiä kovin montaa verrattuna 
rakennuksen neliömäärään.  

- (PelL 75 §) Rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle annettaisiin laissa selkeät raja-arvot, 
milloin ja missä tapauksissa helpotusta / vapautusta väestönsuojan rakentamiseen 
annettaisiin.  

- (Valt. neuv..As. Väest. 3§, PelL 71 §) Annettaisiin mahdollisuus esim. yksittäisen toimijan 
rakentaa suurempi väestönsuoja, ja hänellä sitten myydä väestönsuojatilaa esim. läheisille 
kerrostaloille. Omistajallahan on 2 päivää aikaa laittaa väestönsuoja käyttökuntoon, joten voisi 
ajatella, että henkilölle olisi sama meneekö hän oman rakennuksen- vai 1 km:n päässä 
olevaan väestönsuojaan. 500 metrin etäisyysvaatimus rakennettavasta kohteesta 
nostettaisiin 1000 metriin 
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Iiris Nivala 
p. 044 4294 373 
johtava rakennustarkastaja 
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