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Asia LAUSUNTO LUONNOKSISTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PELASTUSTOIMESTA 
Ärende ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTIAMISESTA, VALTIONEUVOSTON 

ASETUKSEKSI VÄESTÖNSUOJISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 1 JA 3 §:N 
MUUTTAMISESTA JA SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEKSI PELASTUSTOIMEN SUUNNITELMISTA 

Lausunnolla olevat asetukset liittyvät pelastuslakiin tehtäviin muutoksiin ja 
öljyntorjuntalain kumoamiseen. 

Ympäristöministeriöllä ei ole huomauttamista luonnoksesta valtioneuvoston 
asetukseksi väestönsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n 
muuttamisesta. 

Ympäristöministeriö esittää, että sisäministeriön asetuksessa pelastustoimen 
suunnitelmista luotaisiin mahdollisimman hyvät edellytykset sujuvalle 
moniviranomaisyhteistyölle. Tämän takia olisi keskeistä, että Rajavartiolaitoksen ja 
alueellisten pelastustoimien suunnitelmilla olisi tiivis yhteys toisiinsa ja että niissä 
eriävien tai ristiriitaisten tulkintojen välttämiseksi noudatettaisiin samoja rakenteita, 
termejä ja sääntöjä. 

Pelastustoimen suunnitelmista annettavan asetuksen perustelumuistiossa mainitaan 
4 §:n 1 momentin 9 kohdassa, että suunnittelussa määritetään Rajavartiolaitoksen ja 
pelastuslaitosten välinen johtamisvastuun raja. Samassa yhteydessä olisi syytä 
mainita, että johtovastuun alueellisen työjaon rajasta voidaan tilapäisesti poiketa 
esimerkiksi sää- tai jääolosuhteiden perusteella, kunhan asiasta sovitaan ja 
tiedotetaan kaikille osapuolille. 

Saman kohdan perusteluissa mainitaan myös torjuntakaluston kunnossapitovastuu. 
On syytä täsmentää, että kyse lienee valtion torjuntakaluston varastojen 
kunnossapitovastuun suunnittelusta, koska voidaan olettaa, että pelastuslaitokset 
lähtökohtaisesti aina vastaavat omista varastoistaan. 

Ehdotuksessa valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3a §:n {Suuren öljyvaraston, sataman ja 
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laitoksen torjuntavalmius) kohdissa 2 b ja 2c mainitaan tunnistetut riskit ja 
vahingonvaaraan vaikuttavat seikat. Tulevaisuudessa käsiteltävien polttoaineiden 
kirjo monipuolistuu ja torjuntavalmius on entistä tarkemmin suunniteltava 
torjuttavan päästön ominaisuuksien mukaan. Tämän takia ympäristöministeriö 
katsoo, että on syytä mainita joko tässä yhteydessä, tai ainakin näiden kohtien 
perusteluissa, että torjuntasuunnitelmissa tulee olla mahdollisimman tarkka tieto 
siitä, minkä tyyppisiä kemikaaleja ja öljytuotteita voidaan säilyttää missäkin 
varastossa ja säiliössä. Pykälän loppuun tulisi lisätä SYKEn lausunnossaan ehdottama 
teksti siitä, että “öljyn varastoijan, sataman ylläpitäjän ja laitoksen toiminnan 
harjoittajan on huolehdittava siitä, että suunnitelma saatetaan ajan tasalle 
vastaamaan alueella tai toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Tarkistettu 
suunnitelma on viivytyksettä saatettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
sekä pelastusviranomaisen tietoon.” 

Asetusehdotuksen 3 b §:n 2 momentissa säädettäisiin: ”Myös muulla laitoksella ja 
varastoalueella on oltava vastaava määrä öljypuomia, jos alue sijaitsee siten, että 
sieltä voi öljyvuodon yhteydessä joutua öljyä vesistöön.” Tässä lauseessa sana 
”öljyvuodon” on korvattava sanoilla ”öljyn tai muun vaarallisen aineen vuodon” ja 
sana ”öljyä” sanoilla ”öljyä tai muuta vaarallista ainetta”. 

Lopuksi ympäristöministeriö viittaa Suomen ympäristökeskuksen lausuntoon 
30.11.2018 ja yhtyy siinä esitettyihin kannanottoihin. 
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