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MMM:N LAUSUNTO PELASTUSTOIMESTA ANNETUN VNA:N MUUTTAMISESTA, VÄESTÖNSUOJISTA 
ANNETUN VNA:N MUUTTAMISESTA JA SM:N ASETUKSEKSI PELASTUSTOIMEN SUUNNITELMISTA 

Maa- ja metsätalousministeriö pitää lausunnolla olevia säädösluonnoksia hyvi-
nä ja perusteltuina. Oman hallinnonalansa osalta ministeriö kiinnittää huomiota 
eläinsuojia koskeviin säännöksiin. Pelastussuunnitelman laatimista vaaditaan 
tietynkokoisille eläinsuojille. Tästä on asetusluonnoksessa päivitetty viittaus 
ympäristönsuojelulainsäädäntöön, jossa eläinsuojien eläinmäärärajat ovat ai-
nakin osittain nousseet huomattavasti (esim. lehmien osalta 30:stä 50:een). 
Eläinmäärärajojen kohottaminen vastaa kotieläintaloudessa tapahtunutta voi-
makasta kehitystä. Tämä tarkoittanee, että pelastussuunnitelman laadintavaa-
timukset eläinsuojiin lievenevät vastaavasti. Tähän liittyy MMM:n asetus tuetta-
vaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista, jossa viitataan pelas-
tuslainsäädäntöön. 

Alla on lainaus ympäristönsuojelulainsäädännöstä ennen vuotta 2014 ja nykyi-
nen vastaava säännös. Pelastussuunnitelma on laadittava pelastuslainsäädän-
nön mukaan ympäristölupaa edellyttävälle eläinsuojalle, kun taas tuettavassa 
rakentamisessa pelastussuunnitelma vaaditaan kaikkiin eläinsuojiin (474/2014, 
13§). 

Vanha säännös: 
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 § Luvanvaraisuus 

11) eläin suojat tai kalankasvatus: 
a) eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, 80 lihanaudalle, 60 
täysikasvuiselle emakolle, 210 lihasialle, 60 hevoselle tai ponille, 160 uuhelle tai 
vuohelle, 2 700 munituskanalle tai 10 000 broilerille, taikka muu eläinsuoja, joka 
lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 210 lihasialle 
tarkoitettua eläinsuojaa; 
b) vähintään 250 siitosnaarasminkin tai -hillerin taikka vähintään 50 siitosnaa-
rasketun tai -supin taikka vähintään 50 muun siitosnaaraseläimen turkistarha 
taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan 
vastaa vähintään 250 siitosnaarasminkille tarkoitettua turkistarhaa; 

Nykyään voimassa oleva säännös kuuluu seuraavasti: 
Ympäristönsuojelulaki 527/2014 liite 3. 

a) Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, 100 lihanaudalle, 
130 emo lehmälle, 60 hevoselle tai ponille, 250 uuhelle tai vuohelle, 100 täysikasvuiselle 
emakolle, 250 lihasialle, 4 000 munituskanalle tai 10 000 broilerille 
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b) T urkistarha, j oka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka 
vähintään 250 siitosnaarasketulle tai -supi lie 

Väestönsuojan suurimman sallitun etäisyyden pidentäminen kaksinkertaiseksi 
250 metristä 500 metriin on merkittävä muutos. Enintään 500 metrin etäisyyttä 
voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena kun otetaan väestönsuojelun ohella huo-
mioon pyrkimys kohtuuhintaiseen asumiseen. Maa- ja metsätalousministeriö 
kiinnittää huomiota lisääntyvään tarpeeseen kasvattaa ihmisten tietoisuutta lä-
himmän väestönsuojan sijainnista. 
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