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LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

1 § 
Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma
ISAVI: Ei huomautettavaa

3 a § 
Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen torjuntavalmius

Perustelu: Asetuksessa tulisi huomioida, että toiminnanharjoittajan laatima 
suunnitelma pidettäisiin ajantasaisena ja saatettaisiin maakunnan 
pelastusviranomaisen tietoon. Asia vastaisi voimassa olevaa valtioneuvoston 
asetusta öljyvahinkojentorjunnasta. 

Esitys:
3 a §:n XX momentti: 
Pelastuslain 22 b ja 22 c §:ssä tarkoitetun 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 maakunnan 
pelastusviranomaisen tietoon.
 
3 b § 
Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen torjuntakalusto
ISAVI: Ei huomautettavaa

6 § 
Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus
ISAVI: Ei huomautettavaa

f ~ Aluehallintovirasto 
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Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (408/2011)

3 § Väestönsuojan sijoittaminen

Perustelu:
Asetuksessa tulisi huomioida, että mikäli väestönsuoja voidaan sijoittaa enintään 
500 metrin etäisyydelle rakennuksesta, tulee rakennukselta suojaan kulkevan 
käyttökelpoisen kulkureitin olevan enintään esitetty 500 metriä. Tällä 
yksityiskohdalla vältettäisiin tilanteet, että esim. vesistö, tiestö tai muun vastaava 
estäisi väestönsuojan tehokasta käyttöä.

Esitys: 
3 §:n 1 momentti: 
Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 500 metrin kulkuetäisyyden päähän 
rakennuksesta, jota varten se rakennetaan.

Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista (xx/xx)

Yleistä
Pelastustoimen suunnitelmat tarvitsevat taustalleen valtakunnallisen ohjeen, jotta 
asetuksen tavoitteisiin päästäisiin. Suunnitelmien tulisi olla sisällöltään 
yksiselitteisiä, jotta niihin ei jäisi tulkinnan varaa siitä, mitä suunnitelmassa on 
tosiasiallisesti suunniteltu. Kaikissa suunnitelmissa tulisi olla esitetty, kuinka 
suunnitelmaa ylläpidettäisiin ja toteutettaisiin pelastuslaitoksessa.    

1 – 3 §
ISAVI: Ei huomautettavaa

4 §
Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa tulisi määritellä pelastuslaitoksen voimavarat 
toimipaikkakohtaisesti pelastustoimintaan osallistuvien vähimmäisvahvuuksien 
osalta (välittömästi kiireelliseen tehtävään hälytettävät vahvuudet: 
päivystysvahvuus, varallaolovahvuus ja sopimuspalokuntien osalta 
sopimusvahvuus). Tiedolla saataisiin nykyistä paremmin arvioitua 
pelastustoiminnan palvelutason riittävyyttä suhteessa alueen riskeihin.

Hyvänä suunnitellun pohjana olisi, että pelastuslaitos suunnittelisi 
toimipaikkakohtaisesti (sis.  myös sopimuspalokunnat) henkilöstö- ja 
kalustoresurssinsa normaaliolojen ja poikkeusolojen osalta erikseen, jolloin tulisi 
huomioitua myös sopimushenkilöstön varaaminen (VAP). Pelastuslaitosten ja 
sopimuspalokuntien välisissä palokuntasopimuksissa on nykyään 
pelastustoimialueittain vaihtelevasti sovittu poikkeusolojen henkilö- ja 
kalustoresursseista mm. sopimuspalokunnan omistamien ajoneuvojen ja muun 
kaluston osalta.

1 mom. 2 kohta: Valmiuden säädössä tuli määritellä parametriperusteet 
valtakunnallisesti ja yhteneviksi. Valmiuden säädössä tulisi käyttää yksiselitteisiä 
mittareita (esim. Ilmatieteenlaitoksen antamat ennuste- ja varoitustiedot, 
yleisötapahtumien väkimäärä jne.), jotta valmiuden säätö ei perustuisi nykyiseen 
tapaan vain intuitiiviseen viranhaltijatyöhön. 
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5 – 7 §
ISAVI: Ei huomautettavaa

Johtaja Taina Rautio

Pelastusylitarkastaja Kai Horelli

Tiedoksi Sari Mustila (sari.mustila@intermin.fi)
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