
Viite: hanketunnus SMDno-2016-1495

15.12.2017

Pelastuskoiraliitto huomiot lakiin pelastustoimen järjestämisestä

- Pelastuskoiratoiminnasta vastaava taho kuuluisi olla nimetty valtakunnan ja maakunnan tasolla. 
Sekä luonnollisesti paikallistasolla

- Pelastuskoirien käyttö jokaisen pelastuslaitoksen varautumissuunnitelmaan.
- Rauniopelastaminen  kuuluu olla osana pelastoimen kykyä ja siihen liittyvät pelastuskoirat 

olennaisena osana
- Kyseessä varautuminen, johon kuuluu ettei päivittäistä käyttöä välttämättä ole.
- Pelastuskoirista käyttöä pelastoimelle  muihinkin tilanteisiin kuin sortumiin (Pelastusopiston 

Pelastuskoiraohjaaajien koulutuksen kehittämishanke 2013-2015 loppuraportti) kts alla.
- Koska pelastuskoirien käyttötarve voi tulla nopeasti, pitää osaaminen ja koulutus  olla Suomessa.  

Nopeaan reagointiin ei ole mahdollisuuksia ilman ylläpidettyä koulutus ja osaamistasoa.
- Suomi on mukana EU pelastusmekanismissa, johon kuuluu osana rauniopelastamiskyky. Ja 

kansallinen Pelastuskoira toiminta takaa että pelastuskoiria on käytösssä jatkossa myös 
kansainvälissä .

Taustaa huomioille:

Varsinaista maailmanlaajuista tilastoa siitä, että missä pelastuskoiria käytetään ja kuinka paljon niitä on ei 
ole, koska myös rauniokoulutetut koirat toimivat niin monen eri toimijan alaisuudessa, että kukaan ei toimi 
katto-organisaationa. Kuitenkin mediatietojen perusteella voidaan todeta, että pelastuskoiria käytetään 
”suurten katastrofien” ulkopuolella ympäri maailman säännöllisesti esim: 

-         rakenteesta johtuvissa sortumissa 
-         yksittäisten talojen kaasuräjähdyksissä (esimerkkejä esim USA:sta sekä Euroopasta)
-         terroristi-iskuissa (esim WTC / Israel)
-         pienemmissä luonnononnettomuuksissa (mutavyöryt, tulvat)

Suomessa normaaliolojen käyttötarve olisi esimerkiksi lumisten talvien kattosortumat, joita Suomessa on 
satoja sellaisina talvina joina lunta sataa paljon. Pronto-tietokannasta Pelastusopistolla tehdyn arvion 
mukaan tällaisina talvina rauniokoirilla olisi kattosortumissa noin 20-30 järkevää käyttöpaikkaa 
valtakunnallisesti. 



Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010 sekä kansallinen riskinarviointi 2015 samoin kuin viimeisin 
puolustuspoliittinen selonteko eivät ole poistaneet Suomesta sotilaallista uhkakuvaa aiheettomana, eli 
sotilaallisiin uhkiin tulee myös varautua. Turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyessä varautuminen näihin 
uhkiin on viime vuosina korostunut ja uhkaan vastaamisen nopeusvaatimukset ovat kasvaneet . 
Sotilaallisen uhkan eskaloituessa ei ole vuosia aikaa alkaa kouluttamaan pelastuskoiria siinä vaiheessa 
alusta asti, vaan uhka voi tänä päivänä eskaloitua hyvin nopeastikin . 

Tällä hetkellä kaikki pelastuslaitokset ovat ilmoittaneet edelleen haluavansa käyttöönsä pelastuskoiria.
(Pelastusopiston Pelastuskoiraohjaaajien koulutuksen kehittämishanke 2013-2015 loppuraportti)

Poiminta Pelastusopiston Pelastuskoiraohjaaajien koulutuksen kehittämishanke 2013-2015 loppuraportista:

Pelastuskoirakoille on hankkeen aikana tunnistettu seuraavia käyttömahdollisuuksia normaali- ja
poikkeusoloissa pelastustoimen johtamissa tehtävissä
� Uhrien paikallistaminen sortumista (aiheuttajana esim. rakenne, räjähdys, lumi tai
aseellinen isku)
� Uhrien paikallistaminen kaivosonnettomuuksissa
� Alueiden tarkastus ja uhrien paikallistaminen luontoon liittyvissä ääri-ilmiöissä (esimerkiksi
myrskytuhoalueet, tulvat, lumivyöryt)
� Onnettomuusalueiden ja -kohteiden tarkastus ja uhrien paikallistaminen sekä
selvittäminen, onko onnettomuusalueelta poistunut uhreja (esimerkiksi tieliikenne-, juna-,
laiva- ja lentokoneonnettomuudet)
� Uhrien paikallistaminen muissa pelastustehtävissä, joissa uhrin sijainti ei ole tarkasti
tiedossa (esimerkiksi kallionkolot)
� Evakuoitavan kohteen tarkastaminen ja henkilöetsintä kohteessa

Pelastuskoiraryhmät toimivat jo tällä hetkellä Vapepan alaisissa kadonneiden henkilöiden etsintään 
liittyvissä tehtävissä. Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistykset vastasivat 242 hälytykseen vuonna 2015.

Taustamateriaalia:

Pelastuskoiraohjaaajien koulutuksen kehittämishanke 2013-2015 
loppuraportti:https://docs.google.com/a/pelastuskoiraliitto.fi/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGVsYXN0dXNr
b2lyYWxpaXR0by5maXxzdW9tZW4tcGVsYXN0dXNrb2lyYWxpaXR0b3xneDo3MmNhNjdiODU2MjhmZjkw
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