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Asia: Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioista
Sisäministeriön asettama työryhmä on laatinut esiselvityksen pelastuslain muutostarpeista. Sen tarkoituksena on ollut selvittää ja arvioida näkemykset erityisesti pelastustoimen kehittämishankkeen, maakunnallisen pelastustoimen perustamisen sekä aikaisemmin tehtyjen muutosten edellyttämän lain rakenteen tarkistamisen osalta. Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä ”MaRa”) lausuu arviointimuistioissa esitetystä seuraavaa:

Pelastuslain muutostarpeista yleisesti
Pelastuslain yleisluonteinen sääntely on mahdollistanut joustavan ja tapauskohtaisen
soveltamisen ja erilaiset ratkaisut vaatimusten täyttämisessä. Hyviä käytäntöjä ja sääntelyn yhdenmukaisempaa soveltamista voidaan edistää myös ohjeilla. Mahdollisia tulkintaongelmia ja -epäselvyyksiä voidaan taas vähentää viranomaiskäytäntöjen yhtenäistämisellä.
MaRa toteaa, että siitäkin huolimatta, että rakennusten ja toimintojen turvallisuutta koskeva pelastuslain sääntely on monilta osin varsin yleisluonteista, ei sääntelyllä pidä tarpeettomasti lähteä rajoittamaan sitä, millä ratkaisuilla vaatimukset
voidaan täyttää.

Palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuun selventäminen
Onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa koskevan jaoston muistion kohdassa 2.6 todetaan, että palovaroittimen hankinta- ja kunnossapitovelvoitteesta on tarpeen säätää pelastuslaissa nykyistä tarkemmin. Majoitustilojen osalta hankinta- ja kunnossapitovastuu
olisi oltava rakennuksen omistajan lisäksi edelleen myös toiminnanharjoittajalla. Hyviä
käytäntöjä palovaroittimien valintaan ja oikeaan sijoittamiseen ja asentamiseen on mahdollista edistää ohjeistuksella ja viestinnällä.
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Toimiva palovaroitin on tärkein yksittäinen paloturvallisuusvaruste majoituskohteessa.
Palovaroittimien tulee toimia ja niitä tulee olla majoituskohteessa riittävä määrä. Pakollisia palovaroittimia ei voi kuitenkaan koskaan korvata pelkästään häkään tai lämpöön
reagoivilla varoittimilla. Häkävaroitin ei esimerkiksi reagoi savuun.
MaRa pitää tärkeänä, että ohjeistamalla palovaroittimien sijoittelusta ja niiden
toimivuutta koskevasta testaamisesta voidaan jo merkittävällä tavalla parantaa
erilaisten majoituskohteiden turvallisuutta havaita mahdollinen tulipalo riittävän
ajoissa. Se antaa kohteessa majoittuvalle aikaa käynnistää alkusammutustoimet ja poistua kohteesta ennen kuin olosuhteet muuttuvat hengenvaarallisiksi.

Avotulen käyttö yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa
Pelastuslain ja kuluttajaturvallisuuslain välisissä rajapinnoissa ei ole tässä yhteydessä
tunnistettu erityisiä muutostarpeita lukuun ottamatta yleisötilaisuuksien ja -tapahtumien
turvallisuuden sääntelyä.
Onnettomuuksien ehkäisyä ja valvontaa koskevan jaoston muistion kohdassa 2.14 todetaan, että osassa pelastustoimen alueita avotulen teon kiellon on tulkittu tarkoittavan
myös esimerkiksi pyrotekniikan käyttöä yleisötilaisuuksissa sekä ilotulitusnäytöksen
järjestämistä.
Yleisötilaisuuksille, joissa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina vaarallisia kemikaaleja, on laadittava pelastuslain 16 §:ssä
tarkoitettu pelastussuunnitelma (407/2011, 3 §). Pelastussuunnitelman tulee sisältää
vaarojen ja riskien arviointi, tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt, ohjeet onnettomuuksien
ehkäisemiseksi sekä ohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Tilaisuuden
järjestäjän on toimitettava pelastussuunnitelma 14 vuorokautta ennen tilaisuutta alueen
pelastusviranomaiselle.
MaRa pitää tärkeänä, että hallitun tulenkäytön pitää olla mahdollista pelastuslain
16 §:n tarkoittamissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa erityistä varovaisuutta
noudattaen.
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Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualojen elinkeino- ja
työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, kongressija tapahtumatoimialan yrityksiä, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita,
pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluita tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 800 jäsentä, joilla on 7 700 toimipaikkaa.
MaRan jäsenyritykset työllistävät noin 70 000 henkilöä.

