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1353/2018

Laki
pelastuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pelastuslain (379/2011) 1, 2 ja 6 §, 10 §:n 3 momentin, 11 §:n 3 momentin,

12 §:n 3 momentin, 17 §:n 3 momentin ja 26 §:n suomenkielinen sanamuoto, 27, 31 ja
34 §, 36 §:n 1 momentti, 38 §:n 4 momentti, 39 §:n suomenkielinen sanamuoto, 40, 46 ja
47 §, 48 §:n 4 momentin suomenkielinen sanamuoto, 49 §, 56–58 §, 64–67 ja 71 §, 74 §:n
1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 75 ja 80 §, 87 §:n 1 momentti, 89, 96, 100, 102
ja 103 §, 105 §:n 1 momentti, 106 §, 107 §:n 1 ja 2 momentin suomenkielinen sanamuoto
ja 109 § sekä 110 §:n ja 111 §:n 3–5 momentin suomenkielinen sanamuoto,

sellaisina kuin niistä ovat 27 §, 105 §:n 1 momentti ja 106 § laissa 1078/2018 , 38§:n
4 momentti laissa 424/2017, 89 § laeissa 1171/2016 ja 342/2018 ja 103 § osaksi laissa
470/2015, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a, 22 a–22 c ja 27 a §, 32 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, 35 §:ään uusi
3 momentti sekä lakiin uusi 36 a–36 c, 89 a, 89 b, 99 a, 99 b ja 111 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.
Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelaste-
taan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti
niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman
vähäisiksi.

2 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden
velvollisuudesta:

1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia;
2) varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa;
3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia;
4) rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia;
HE 18/2018
HE 138/2018
YmVL 11/2018
HaVM 19/2018
EV 180/2018
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5) osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen.
Tässä laissa säädetään lisäksi:
1) pelastustoimen viranomaisten tehtävästä ohjata, neuvoa, ja valvoa 1 momentissa tar-

koitettuja tahoja momentissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämisessä;
2) pelastustoimen viranomaisten ja Rajavartiolaitoksen tehtävistä pelastustoiminnassa;

sekä
3) pelastustoimen viranomaisten ja Rajavartiolaitoksen toimivallasta pelastustoimes-

sa.
Tässä laissa säädetään myös yhteistoiminnasta 2 momentissa mainittujen tehtävien hoi-

tamisessa sekä niihin varautumisessa.
Lisäksi pelastustoimen viranomaisille voi kuulua tehtäviä sen mukaan kuin muussa

laissa säädetään.
Tämän lain mukainen toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että se on mahdol-

lista myös valmiuslain (1552/2011) mukaisissa poikkeusoloissa. Pelastustoimen erityisis-
tä toimivaltuuksista poikkeusoloissa säädetään valmiuslaissa.

2 a §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) pelastustoimella tehtäväalaa, joka koostuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien

ehkäisystä sekä pelastustoiminnasta;
2) pelastustoiminnalla kiireellisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata

ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa on-
nettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia;

3) suojaväistöllä ihmisten ja omaisuuden kiireellistä evakuointia, joka tapahtuu pelas-
tusviranomaisen määräyksestä tulipalon tai muun onnettomuuden tai niiden välittömän
uhan vuoksi;

4) väestönsuojelulla valmiuslain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusolojen aikana
tapahtuvaa humanitaaristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoituksena on siviiliväestön
suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroja vastaan ja siviiliväestön auttaminen
selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta sekä välittömien edellytysten luominen
eloonjäämiselle;

5) sopimuspalokunnalla pelastustoimen järjestelmään kuuluvaa vapaaehtoista palo-
kuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa tai sotilaspalokuntaa, joka on tehnyt pelas-
tuslaitoksen kanssa sopimuksen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi tässä laissa tarkoitetaan:
1) öljyllä kivennäisöljyä kaikissa muodoissaan, raakaöljy, polttoöljy, öljyliete, öljyjäte

ja jalostetut tuotteet mukaan luettuina, sekä öljypitoista seosta ja jätettä;
2) muulla haitallisella aineella muuta sellaista ainetta kuin öljyä, jonka joutuminen

mereen saattaa aiheuttaa pilaantumista;
3) aluksella merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 1 luvun 2 §:n 16 kohdassa

tarkoitettua vesikulkuneuvoa;
4) maa-alueen öljyvahingolla sellaista maa-alueella tapahtuvaa vahinkoa tai haittaa,

jonka maahan tai veteen joutunut öljy aiheuttaa ihmiselle tai ympäristölle likaamalla, tur-
melemalla tai pilaamalla maaperää, vesiä, kasvillisuutta, eläimistöä, laitteita tai rakenteita;

5) alusöljyvahingolla aluksesta aiheutuvaa tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa ta-
pahtumasarjaa, joka johtaa tai saattaa johtaa öljypäästöön ja joka vaarantaa tai saattaa vaa-
rantaa vesistön tai meriympäristön taikka rannikon tilan tai niihin liittyviä etuja, ja joka
vaatii kiireellisesti suoritettavia toimia;

6) öljyvahingolla maa-alueen öljyvahinkoa ja alusöljyvahinkoa;
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7) aluskemikaalivahingolla aluksesta merialueella aiheutuvaa tapahtumaa tai samaa
alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, joka johtaa tai saattaa johtaa muun haitallisen aineen
kuin öljyn päästöön ja joka vaarantaa tai saattaa vaarantaa meriympäristön taikka ranni-
kon tilan tai niihin liittyviä etuja, ja joka vaatii kiireellisesti suoritettavia toimia;

8) jälkitorjunnalla öljyvahingon torjuntaa, jota tehdään öljyn pilaaman maaperän, poh-
javeden ja rannikon puhdistamiseksi ja kunnostamiseksi sen jälkeen, kun välttämättömät
torjuntatoimet vahingon rajoittamiseksi ja öljyn keräämiseksi on tehty.

6 §

Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruo-
hikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat
sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.
Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoi-

men alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuu-
dessa.

3 luku

Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet

10 §

Rakennusten uloskäytävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Uloskäytävät ja kulkureitit niille tulee tarvittaessa merkitä ja valaista asianmukaisesti.

Merkitsemisestä ja valaisemisesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä sisäministeriön
asetuksella.

11 §

Kiinteistöjen pelastustiet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sisäministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pelastustien merkitsemises-

tä.

12 §

Laitteiden kunnossapito

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä:
1) laitteiden toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja me-

nettelytavoista sekä kunnossapito-ohjelmasta;
2) laitteista, joille on tehtävä käyttöönotto- tai määräaikaistarkastus tai jotka on huol-

lettava määrävälein;
3) huollon ja tarkastuksen ajankohdasta ja määrävälistä;
4) toimenpiteiden kirjaamisesta.
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17 §

Palovaroittimet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tar-

koitettujen laitteiden määrästä, sijoittamisesta sekä toiminnasta.

22 a §

Öljyvaraston haltijan velvollisuus huolehtia torjuntavalmiudesta

Jokainen, joka varastoi öljyä samalla varastoalueella vähintään 100000 litraa, mutta
kuitenkin alle miljoona litraa, on velvollinen pitämään varastoalueella paikallisten olosuh-
teiden vaatiman määrän torjuntaan soveltuvaa imeytys- tai muuta vastaavaa ainetta ja tor-
juntaan tarvittavaa kalustoa sekä huolehtimaan siitä, että saatavissa on niiden käyttöön pe-
rehtynyttä henkilöstöä. Jos varastoalue sijaitsee siten, että sieltä voi öljyvuodon yhteydes-
sä joutua öljyä vesistöön, on varastoalueella oltava niin paljon öljypuomia, että sen avulla
voidaan estää öljyn leviäminen vesistössä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun varaston haltijan on huolehdittava siitä, että varaston
henkilökunta on perehtynyt öljyvahinkojen hälytysjärjestelmään ja että henkilökunnan
tiedossa ovat ne paikat, jotka viranomainen on hyväksynyt öljyisen jätteen keräys- ja hä-
vityspaikoiksi.

Jakeluasemilta edellytettävästä torjuntavalmiudesta säädetään vaarallisten kemikaalien
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005).

22 b §

Suuren öljyvaraston haltijan velvollisuus huolehtia torjuntavalmiudesta

Jos öljyn määrä muualla kuin rannikolla sijaitsevalla varastoalueella on miljoona litraa
tai suurempi, varastoija on velvollinen laatimaan suunnitelman alueella sattuvan öljyva-
hingon varalta. Varastoijan on myös hankittava öljyvahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoitta-
miseksi tarpeellista kalustoa sekä huolehdittava siitä, että saatavissa on sen käyttöön pe-
rehtynyttä henkilöstöä. Suunnitelma on toimitettava tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetuista suunnitelmasta ja tarvittavasta tor-
juntakalustosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

22 c §

Sataman pitäjän ja rannikkoalueen toiminnanharjoittajan velvollisuus huolehtia 
torjuntavalmiudesta

Pääasiassa kauppamerenkulun käyttöön tarkoitetun sataman pitäjä ja muun rannik-
koalueella miljoona litraa tai sitä enemmän öljyä tai muita haitallisia aineita varastoivan
laitoksen toiminnan harjoittaja on velvollinen laatimaan suunnitelman alueella sattuvan
öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon varalta. Sataman pitäjän ja toiminnan harjoittajan
on hankittava öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoittamisek-
si tarpeellista kalustoa. Toiminnanharjoittajan tulee myös huolehtia siitä, että torjuntaka-
luston käyttäjiksi on saatavissa koulutettua henkilöstöä. Suunnitelma on toimitettava tie-
doksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitetusta suunnitelmasta ja tarvittavasta tor-
juntakalustosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
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26 §

Pelastusviranomaiset

Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäministeriön pelastusylijohtaja ja hänen määrää-
mänsä sisäministeriön ja aluehallintoviraston virkamiehet.

Alueen pelastustoimen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja
hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä alueen pelastustoimen asianomai-
nen monijäseninen toimielin.

27 §

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toimin-
nan asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista tässä laissa sille säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:
1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä,

jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautumi-
nen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilan-
teissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;

2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta

hälytysjärjestelmästä;
4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi pelastuslaitos:
1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämi-

sestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken
on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella;

2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on
kunnan kanssa sovittu;

3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia sään-

nöksiä valtioneuvoston asetuksella.

27 a §

Rajavartiolaitoksen tehtävät pelastustoimessa

Rajavartiolaitos huolehtii pelastustoiminnasta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeel-
lä tapahtuneissa alusöljyvahingoissa ja aluskemikaalivahingoissa ja sovittaa yhteen siihen
varautumista.

Meripelastuskeskus toimii Suomea sitovien kansainvälisten meriympäristövahinkojen
torjuntaa koskevien sopimusten yhteyspisteenä ja vastaa tällaisten sopimusten edellyttä-
mästä alusöljy- ja aluskemikaalivahinkoihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä muille val-
tioille. Lisäksi meripelastuskeskus toimii merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoi-
minnan turvallisuudesta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2013/30/EU 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna yhte-
yspisteenä ja toimittaa mainitun artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot kohdas-
sa tarkoitetulle jäsenvaltiolle.

Rajavartiolaitoksen tehtävistä pelastustoimessa voidaan antaa tarkempia säännöksiä si-
säministeriön asetuksella.
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31 §

Vastuu metsäpalojen tähystyksestä ja metsä- ja ruohikkopalovaroituksen antamisesta

Aluehallintoviraston on järjestettävä harvaan asutulla seudulla tehokas metsäpalojen tä-
hystys, jos metsäpalon vaara on ilmeinen.

Ilmatieteen laitoksen tulee antaa metsä- tai ruohikkopalovaroitus alueelle, jossa metsä-
tai ruohikkopalon vaaran arvioidaan maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta
olevan ilmeinen. Ilmatieteen laitoksen tulee huolehtia siitä, että varoituksesta tiedotetaan
tarpeellisessa laajuudessa.

32 §

Pelastustoiminnan sisältö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pelastustoimintaa öljy- ja aluskemikaalivahingoissa johtavan viranomaisen tulee kii-

reellisesti ryhtyä vahinkojen torjumiseksi tai rajoittamiseksi kaikkiin sellaisiin tarpeelli-
siin toimenpiteisiin, joista aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epä-
suhteessa uhattuina oleviin taloudellisiin ja muihin arvoihin. Torjuntatoimenpiteet on suo-
ritettava niin, ettei luonnon ja ympäristön saattamista samaan tilaan, jossa se oli ennen va-
hinkotapahtumaa, tarpeettomasti vaikeuteta.

Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen.

34 §

Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastustoiminnan johtaja on siltä pelastustoimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaa-
ratilanne on saanut alkunsa, jollei toisin ole sovittu. Pelastustoimintaa johtaa pelastusvi-
ranomainen. Pelastustoimintaa voi kuitenkin tilapäisesti johtaa muu pelastuslaitoksen pal-
veluksessa oleva tai sopimuspalokuntaan kuuluva siihen saakka, kun toimivaltainen pe-
lastusviranomainen ottaa pelastustoiminnan johtaakseen. Pelastustoiminnan johtaja toimii
virkavastuun alaisena.

Alusöljyvahingossa ja aluskemikaalivahingossa Suomen aluevesillä aavalla selällä tai
talousvyöhykkeellä pelastustoiminnan johtajan asettaa kuitenkin Rajavartiolaitos.

Sisäministeriön pelastusviranomaisella on oikeus antaa pelastustoimintaa koskevia
käskyjä ja määrätä pelastustoiminnan johtajasta ja hänen toimialueestaan toisin kuin
1 momentissa on säädetty.

Jos eri viranomaisille ja tahoille kuuluvien vastuiden ja toimivaltuuksien selkiyttämi-
seksi on tarpeen, pelastustoiminnan johtajan tulee tehdä pelastustoiminnan aloittamisesta
tai lopettamisesta nimenomainen päätös. Päätöksestä on ilmoitettava asianomaisille viran-
omaisille ja asianosaisille heti, kun se on mahdollista. Pyydettäessä päätös on vahvistetta-
va kirjallisesti. Jälkiraivaukseen ja -vartiointiin liittyvästä pelastustoiminnan johtajan pää-
töksestä lopettaa pelastustoiminta säädetään 40 §:ssä.

35 §

Johtaminen yhteistoimintatilanteessa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Öljy- ja kemikaalivahinkojen pelastustoimintaa varten perustettavaan johtoryhmään tu-

lee kutsua ympäristönsuojelun asiantuntija tai varata tällaiselle asiantuntijalle tilaisuus tul-
la kuulluksi.
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36 §

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet

Tulipalon sammuttamiseksi ja sen leviämisen estämiseksi sekä muun onnettomuuden
torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi sekä vaaran välttämiseksi alueen pelastusviran-
omaisella ja sisäministeriön pelastusviranomaisella on oikeus, jos tilanteen hallitseminen
ei muutoin ole mahdollista:

1) määrätä ihmisiä suojautumaan sekä panna toimeen suojaväistö;
2) ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiin-

teälle tai irtaimelle omaisuudelle;
3) määrätä antamaan käytettäväksi rakennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja vä-

lineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa, välineitä ja tarvikkeita, elintarvik-
keita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutusaineita;

4) ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa tarpeellisiin toimenpiteisiin.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

36 a §

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon 
torjunnassa

Jos öljyvahingon tai aluskemikaalivahingon torjumiseksi ja vahinkojen seurausten ra-
joittamiseksi on välttämätöntä, pelastustoimintaa johtavalla viranomaisella on oikeus:

1) ottaa tilapäisesti käyttöön vahinkojen torjuntaan sopivia laitteita ja tarvikkeita, tar-
peellisia viestintä- ja kuljetusvälineitä, työkoneita ja -välineitä sekä lastaukseen, purkauk-
seen tai väliaikaiseen varastoimiseen tarvittavia tiloja ja paikkoja;

2) nousta maihin ja liikkua toisen alueella;
3) määrätä maa- ja vesirakennustoimenpiteistä toisen alueella;
4) rajoittaa vesiliikennettä; sekä
5) ryhtyä muihin öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisiin toi-

miin.
Jos öljyvahinko tai aluskemikaalivahinko, sen vaara tai vahingon leviämisen mahdolli-

suus on niin suuri, että pelastustoimintaa johtavan viranomaisen käytössä oleva henkilöstö
tai kalusto ei riitä vahingon tehokkaaseen torjumiseen tai ehkäisyyn, pelastustoimintaa
johtavalla viranomaisella on oikeus määrätä sataman pitäjä, laitoksen haltija, öljyn varas-
toija tai muu, jolla on torjuntakalustoa tai niiden käyttöön perehtynyttä henkilöstöä, aset-
tamaan nämä pelastustoimintaa johtavan viranomaisen käyttöön, jollei tästä aiheudu toi-
minnan harjoittajalle kohtuutonta haittaa.

Pelastuslaitos tai Rajavartiolaitos suorittaa korvauksen edellä 1 ja 2 momentin mukaan
käyttöön otetusta omaisuudesta sekä torjuntatehtävien suorittamisesta ulkopuoliselle
mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta siten kuin vahingonkorvauslaissa (412/1974) sää-
detään.

36 b §

Alusta ja sen lastia koskevat toimenpiteet

Jos Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä alus uppoaa, joutuu karille tai yhteentör-
mäyksen osapuoleksi, saa vuodon tai konevian taikka muutoin joutuu tilaan, johon liittyy
ilmeinen öljyn tai muun haitallisen aineen vuodon vaara, Rajavartiolaitos voi määrätä ryh-
dyttäväksi sellaisiin alukseen ja sen lastiin kohdistuviin pelastus- tai muihin toimenpitei-
siin, jotka se katsoo välttämättömiksi vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi tai rajoittami-
seksi. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Rajavartiolaitoksen on neuvoteltava tilanteesta
Liikenne- ja viestintäviraston kanssa sekä kuultava asianomaista ympäristöviranomaista,
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ellei tilanteen kiireellisyys muuta edellytä. Lisäksi Rajavartiolaitoksen on neuvoteltava
aluksen omistajan, toimeksiannon saaneen pelastusyhtiön ja vakuutuksenantajien edusta-
jien kanssa, jos se voi tapahtua aiheuttamatta tarpeetonta viivytystä.

Mitä 1 momentissa säädetään Rajavartiolaitoksen oikeuksista ja velvollisuuksista, so-
velletaan myös pelastustoiminnan johtajaan, jos 1 momentissa tarkoitettu alusta koskeva
tapahtuma sattuu Suomen sisävesialueella.

Sen aluksen päällikkö, josta vesien pilaantuminen tai sen vaara on aiheutunut, on vel-
vollinen antamaan viranomaisille vahingollisten seurausten estämiseksi kaikkea apua, jota
olosuhteet huomioon ottaen voidaan vaatia.

36 c §

Torjuntakemikaalin käyttö

Sisäministeriö voi poikkeustapauksessa päättää merenkulun ympäristönsuojelulain
2 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen öljypitoisten aineiden tai mainitun
lain 4 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen haitallisten nestemäisten aineiden
(torjuntakemikaali) käytöstä alusöljy- ja aluskemikaalivahingon torjunnassa.

Sisäministeriön on ennen päätöksen tekemistä kuultava Suomen ympäristökeskusta ja
varmistuttava, että torjuntakemikaali on kyseisen vahingon torjunnassa huomattavasti
muita torjuntamenetelmiä parempi eikä torjuntakemikaalin käytöstä aiheudu ilmeistä ve-
sien pilaantumisen vaaraa eikä muuta haittaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

38 §

Kansainvälinen pelastustoiminta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pelastustoimeen kuuluvan avun antamiseen osallistuvan suomalaisen henkilöstön pal-

velussuhteesta, kelpoisuudesta ja henkilöstön asemasta avustustoiminnassa säädetään si-
viilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetussa laissa (1287/2004).

39 §

Pelastustoimintaan osallistuvan toimintakyky

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan
osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Pe-
lastustoimintaan kuuluvien eri tehtävien edellyttämien perustaitojen ja kunnon tasosta
sekä kuntotestien järjestämisestä voidaan antaa tarkempia säännöksiä sisäministeriön ase-
tuksella.

40 §

Jälkiraivaus ja -vartiointi sekä jälkitorjunta

Kohteen omistaja on velvollinen huolehtimaan tulipalon jälkiraivauksesta ja -vartioin-
nista sen jälkeen, kun tilanne ei enää vaadi pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Ajankohdan
ratkaisee pelastustoiminnan johtaja. Pelastustoiminnan johtajan tulee tehdä 34 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu päätös pelastustoiminnan lopettamisesta ja ilmoittaa siitä kohteen
omistajalle. Öljyvahingoissa ilmoitus tulee tehdä öljyvahinkojen jälkitorjunnasta vastaa-
valle viranomaiselle. Pyydettäessä päätös on vahvistettava kirjallisesti.

Jos kohteen omistajaa ei tavoiteta tai tämä ei huolehdi jälkiraivauksen ja -vartioinnin
suorittamisesta, alueen pelastusviranomaisella on oikeus teettää välttämättömät toimenpi-
teet omistajan kustannuksella.
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46 §

Yhteistyö pelastustoiminnassa

Valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan
pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun siten kuin 47 §:ssä säädetään
sekä toimimaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan to-
teuttaa tehokkaasti.

Edellä 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa:
1) hätäkeskukset vastaanottavat hätäilmoituksia ja välittävät ilmoitukset asianomaisil-

le yksiköille sekä toimivat pelastustoimen viestikeskuksena siten kuin siitä hätäkeskustoi-
minnasta annetussa laissa (692/2010) säädetään;

2) Puolustusvoimat osallistuu pelastustoimintaan antamalla käytettäväksi pelastustoi-
mintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja siten kuin siitä puolus-
tusvoimista annetussa laissa (551/2007) säädetään;

3) sen lisäksi, mitä tässä laissa muuten säädetään, Rajavartiolaitos osallistuu pelastus-
toimintaan antamalla käytettäväksi kalustoa, henkilöitä ja asiantuntijapalveluita siten kuin
siitä rajavartiolaissa (578/2005) säädetään;

4) poliisi huolehtii kadonneiden etsinnästä maa-alueilla ja sisävesillä, vaara-alueiden
eristämisestä ja muista järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvista tehtävistä
onnettomuuspaikalla;

5) sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat niitä koskevissa
säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä psyko-
sosiaalisen tuen palveluista ja onnettomuuden johdosta hätään joutuneiden huollosta ja
majoituksesta;

6) ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaavat viranomaiset ja hallinnonalan
laitokset huolehtivat yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua koskevista teh-
tävistä niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti;

7) ympäristöviranomaiset, maa- ja metsätalousviranomaiset ja vesitalousviranomaiset
sekä hallinnonalojen laitokset huolehtivat niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon
mukaisesti ympäristönsuojelusta, tulvariskien hallinnasta ja patoturvallisuudesta;

8) liikenne- ja viestintäasioista vastaavat viranomaiset ja hallinnonalan laitokset huo-
lehtivat:

a) vaaratiedotteiden välittämisestä väestölle sähköisten joukkoviestimien kautta;
b) liikenneväylien raivauksesta;
c) liikenneväylien käytön yhteistoimintakysymyksistä suojaväistöissä;
d) ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämisestä siten kuin siitä ilmailulain

(864/2014) 121 §:ssä säädetään;
9) Säteilyturvakeskus valvoo ydinenergian ja säteilyn käytön turvallisuutta ja turva- ja

valmiusjärjestelyjä sekä säteilytilannetta, ylläpitää tehtäviensä edellyttämää valmiutta
normaalista poikkeavien säteilytilanteiden varalta, ilmoittaa, varoittaa ja raportoi poikkea-
vista säteilytilanteista, arvioi säteilytapahtumien turvallisuusmerkitystä sekä antaa suoje-
lutoimia koskevia suosituksia;

10) Ilmatieteen laitos luovuttaa asianomaiselle viranomaiselle pelastustoiminnassa ja
sen suunnittelussa tarpeelliset säätiedot, varoitukset, havainnot ja ennusteet sekä ajelehti-
misarviot merialueille ja arviot radioaktiivisten ja muiden vaarallisten aineiden kulkeutu-
misesta ilmakehässä;

11) siviilipalveluskeskus osallistuu pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun sen mu-
kaan kuin osallistumisesta erikseen säädetään tai määrätään;

12) valtion eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja liikelaitokset sekä kunnan ja
kuntayhtymien eri toimialoista vastaavat virastot, laitokset ja liikelaitokset varautuvat ja
osallistuvat pelastustoimintaan tehtäväalueensa, keskinäisen työnjakonsa ja niitä koske-
van lainsäädännön mukaisesti.
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13) Suomen ympäristökeskus, Liikenne- ja viestintävirasto ja Puolustusvoimat osallis-
tuvat alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan siten kuin tässä tai muussa laissa tar-
kemmin säädetään.

Viranomaisten, laitosten ja liikelaitosten yhteistyöstä pelastustoiminnassa voidaan an-
taa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

47 §

Pelastustoimen suunnitelmat

Pelastuslaitoksen tulee laatia pelastustoimen alueen onnettomuusuhkien edellyttämät
pelastustoimintaa ja sen johtamista koskevat suunnitelmat.

Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia antamaan pelastusviran-
omaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asiantuntemusta muutoin tarvitaan pe-
lastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen
johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamises-
ta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan.

Merialueella tapahtuvaa alusöljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoi-
mintaa koskevat suunnitelmat laaditaan kuitenkin Rajavartiolaitoksen johdolla.

Pelastuslaitokselle ja Rajavartiolaitokselle on annettava selvitykset pelastustoimintaan
käytettävissä olevista voimavaroista.

Sisäministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä laadittavista pelastustoimen
suunnitelmista sekä niiden sisällöstä ja rakenteesta.

48 §

Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sisäministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä ulkoisen pelastussuunnitel-

man laatimisesta, uusimisesta ja sisällöstä, väestön kuulemisesta suunnitelman laatimisen
yhteydessä ja suunnitelmasta tiedottamisesta, suunnitelman mukaisista harjoituksista,
suunnitelman ja harjoitusten toteutumisen valvonnasta sekä asianomaisissa kohteissa ta-
pahtuneita onnettomuuksia koskevien tietojen merkitsemisestä pelastustoimen toimenpi-
derekisteriin.

49 §

Velvollisuus antaa virka-apua ja asiantuntija-apua pelastusviranomaisille ja 
Rajavartiolaitokselle

Sen lisäksi, mitä 46 §:ssä säädetään viranomaisten yhteistyöstä pelastustoiminnassa,
valtion ja kunnan viranomaiset ja laitokset sekä Suomen metsäkeskuksesta annetussa lais-
sa (418/2011) tarkoitettu Suomen metsäkeskus ovat velvollisia antamaan pyynnöstä pe-
lastusviranomaisille ja Rajavartiolaitokselle toimialaansa kuuluvaa tai siihen muuten so-
veltuvaa virka-apua pelastusviranomaisten ja Rajavartiolaitoksen tässä laissa säädetyn
tehtävän suorittamiseksi. Sama velvollisuus on valtion omistamilla liikelaitoksilla ja yhti-
öillä.

Poliisi on lisäksi velvollinen antamaan virka-apua, joka on tarpeen 80 §:n mukaisen pa-
lotarkastuksen ja muun valvontatehtävän toimittamiseksi, 81 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun onnettomuusvaaran estämiseksi sekä 88 §:n mukaisen tiedonsaantioikeuden toteutta-
miseksi.

Metsähallitus on velvollinen antamaan pelastusviranomaisille asiantuntija-apua metsä-
palojen torjunnassa ja varautumaan omatoimisesti hallinnassaan olevalla valtion maalla
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tapahtuvien metsäpalojen ehkäisyyn ja torjuntaan yhteistyössä pelastusviranomaisten
kanssa.

Päätöksen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun virka-avun ja 3 momentissa tarkoitetun asian-
tuntija-avun pyytämisestä tekee asianomainen pelastusviranomainen tai Rajavartiolaitos.

Virka- ja asiantuntija-avusta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella.

56 §

Pelastuslaitoksen vastuu koulutuksesta

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että sen sivutoimisella henkilöstöllä sekä sopi-
muspalokunnan ja muun sopimuksen tehneen yhteisön henkilöstöllä on 57 §:n 2 momen-
tissa säädetty koulutus.

57 §

Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen miehistön, alipäällystön
ja päällystön viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on virkaa tai tehtävää vastaava
pelastusalan tutkinto.

Pelastustoimintaan osallistuvalta sivutoimiselta sekä sopimuspalokuntaan ja muuhun
sopimuksen tehneeseen yhteisöön kuuluvalta henkilöltä vaaditaan Pelastusopiston opetus-
suunnitelman mukainen koulutus.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tar-
koitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta.

58 §

Erivapaudet

Sisäministeriö voi erityisistä syistä antaa erivapauden tässä laissa säädetyistä kelpoi-
suusvaatimuksista pelastuslaitoksen virkaan tai tehtävään.

64 §

Pelastustoimen viranomaisten varautuminen väestönsuojeluun

Pelastustoimen viranomaisten on varauduttava toimialaansa kuuluvien väestönsuojelu-
tehtävien hoitamiseen riittävin suunnitelmin ja etukäteen tapahtuvin valmisteluin:

1) huolehtimalla väestönsuojelutehtävien edellyttämästä sodan ajan uhkien ja niiden
vaikutusten arvioinnista;

2) kouluttamalla ja varaamalla henkilöstöä ja väestönsuojelun johto- ja erityishenkilös-
töä sekä muuta henkilöstöä väestönsuojelutehtäviin;

3) huolehtimalla väestönsuojelun johtamis-, valvonta- ja hälytysjärjestelmien perusta-
misesta ja ylläpidosta;

4) varautumalla valmiuslain 121 §:ssä tarkoitettuun väestön siirtämiseen; sekä
5) huolehtimalla muistakin näitä vastaavista toimenpiteistä.
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi pelastustoimen viranomaisten varautumisesta

poikkeusoloihin säädetään valmiuslaissa.
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65 §

Yhteistoiminta väestönsuojeluun varautumisessa

Valtion ja kunnan viranomaisen, laitoksen ja liikelaitoksen sekä muun julkisyhteisön
vastuulla olevat väestönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen kuuluvat niissä palvelevan
viran- tai toimenhaltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimussuhteessa olevan henkilön
tehtäviin. Edellä sanottu koskee myös näiden tehtävien suorittamista varten tarpeelliseen
koulutukseen osallistumista.

Kukin viranomainen huolehtii väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön va-
raamisesta ja kouluttamisesta.

Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat niiden vastuulla olevien väestönsuojelutehtä-
vien edellyttämän toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.

Viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia varautumaan väestönsuo-
jeluun, ovat velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keske-
nään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta väestönsuojelussa. Pelastuslaitok-
selle on annettava selvitykset väestönsuojeluun käytettävissä olevista voimavaroista.

Edellä 4 momentissa säädetyssä tarkoituksessa:
1) Puolustusvoimat antaa pelastusviranomaisille sodan ajan uhkien ja niiden vaikutus-

ten arviointia varten tarvittavat tiedot;
2) sosiaali- ja terveysviranomaiset ja hallinnonalan laitokset vastaavat niitä koskevissa

säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisestä sekä psyko-
sosiaalisen tuen palveluista sekä valmiuslain 121 §:n nojalla siirretyn väestön majoituk-
sesta, muonituksesta ja muusta huollosta ja siirretyn väestön tilapäisestä majoittamisesta;

3) liikenne- ja viestintäasioista vastaavat viranomaiset ja hallinnonalan laitokset huo-
lehtivat liikenneväylien käytön yhteistoimintakysymyksistä ja kuljetusten järjestämisestä
valmiuslain 121 §:ssä tarkoitetussa väestön siirtämisessä.

Viranomaisten, laitosten ja liikelaitosten yhteistyöstä ja suunnitelmista väestönsuoje-
luun varautumisessa voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

66 §

Geneven yleissopimusten mukainen suojelu

Väestönsuojelutehtäviä hoitava henkilöstö nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitää-
risiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu Geneven yleissopi-
muksissa sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvä-
listä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyssä Gene-
ven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa. Sama koskee artiklassa määritellyissä
tehtävissä käytettävää materiaalia ja tiloja.

Sisäministeriö päättää asianomaisen ministeriön tai alueen pelastusviranomaisen esi-
tyksestä, mitä henkilöitä, materiaalia ja tiloja 1 momentissa tarkoitettu suojelu koskee.

67 §

Velvollisuus osallistua väestönsuojelukoulutukseen

Sisäministeriö ja aluehallintovirasto voivat asianomaisen ministeriön tai alueen pelas-
tusviranomaisen esityksestä määrätä väestönsuojelun johto- ja muun erityishenkilöstön
osallistumaan Pelastusopiston järjestämään väestönsuojelukoulutukseen enintään kym-
meneksi vuorokaudeksi vuodessa.
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71 §

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus uudisrakentamisen yhteydessä

Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen
läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida riittävän rakennuksessa
asuvia, pysyvästi työskenteleviä tai muutoin oleskelevia henkilöitä varten. Väestönsuojan
rakentamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
176 §:ssä tarkoitettua tilapäistä rakennusta tai muuta määräajan paikallaan pysytettävää
rakennusta eikä muuta sellaista rakennusta, jonka väestönsuojan rakennuskustannukset
olisivat erityisen korkeat suhteessa koko rakennuksen rakentamiskustannuksiin.

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla ole-
vaa rakennusryhmää varten, jos sen kerrosala on vähintään 1 200 neliömetriä ja siinä asu-
taan tai työskennellään tai oleskellaan muutoin pysyvästi. Teollisuus-, tuotanto-, varasto-
ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuoja on edellä tässä momentissa säädetystä poi-
keten rakennettava, jos rakennuksen tai rakennusryhmän kerrosala on vähintään 1 500 ne-
liömetriä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos tontilla tai raken-
nuspaikalla tai yhteisessä väestönsuojassa on ennestään tässä laissa ja sen nojalla anne-
tuissa asetuksissa säädetty määrä vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo olevia rakennuksia, joita varten on väestönsuo-
ja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta määrät-
täessä eikä myöskään rakennuksia, joiden osittaisesta loppukatselmuksesta on kulunut yli
viisi vuotta ennen rakennuslupahakemuksen vireille tuloa.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan sallia ra-
kennettavaksi kahta tai useampaa rakennusta varten yhteisen väestönsuojan, jos se raken-
netaan viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta loppukatselmukses-
ta. Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi sallia yhteisen väestönsuojan rakennetta-
vaksi myöhemminkin kuin viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen osittaisesta
loppukatselmuksesta, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaises-
ti heikennä suojautumismahdollisuuksia.

74 §

Väestönsuojien rakenteelliset ja muut vaatimukset

Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville suoja asevaikutuksilta ja rakennussortu-
milta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojan lämpötilan, il-
manlaadun ja hygieenisen varustetason tulee olla tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen
riittävä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä suojan koosta, raken-
teesta ja sijainnista. Väestönsuojan teknisistä yksityiskohdista annetaan tarkempia sään-
nöksiä sisäministeriön asetuksella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

75 §

Helpotusten myöntäminen

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan yksittäis-
tapauksessa myöntää vapautuksen laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuu-
desta, jos väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia
rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin
tai väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan myöntää
poikkeuksen tämän lain nojalla säädetyistä väestönsuojaa koskevista teknisistä vaatimuk-
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sista tai koko- ja sijaintivaatimuksesta, jos siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen te-
keminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan myöntää
vapautuksen väestönsuojien rakentamisesta tietyllä alueella, jos siellä pelastusviranomai-
sen arvion mukaan on ennestään riittävä määrä suojapaikkoja tai väestön suojaaminen on
turvattu muulla tavoin.

80 §

Palotarkastuksen ja muun valvontatehtävän toimittaminen

Palotarkastuksia ja muita 78 §:n mukaisen valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä
saa suorittaa alueen pelastusviranomainen.

Palotarkastus saadaan suorittaa rakennuksessa ja rakennelmassa, niihin kuuluvissa huo-
neistoissa ja asunnoissa sekä muissa kohteissa. Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä
kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Tarkastettavan kohteen edustajan on esitet-
tävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt.

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava
alueen pelastusviranomaiselle maksutta 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma, 22 b ja
22 c §:ssä tarkoitettu suunnitelma ja mahdolliset muut sellaiset kohteen palo- ja poistu-
misturvallisuudesta laaditut asiakirjat, joita alueen pelastusviranomainen tarvitsee 78 §:n
mukaisessa valvontatehtävässään.

Palotarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jossa tulee riittävästi yksilöidä tarkastus-
kohde, tarkastuksen kulku, tarkastajan tekemät keskeiset havainnot, tarkastettavan koh-
teen edustajan esittämä selvitys sekä johtopäätökset ja niiden perustelut. Pöytäkirja on
myös laadittava, jos alueen pelastusviranomainen muutoin valvonnan yhteydessä antaa
81 §:ssä tarkoitetun korjausmääräyksen tai keskeyttää välittömän tulipalon tai muun on-
nettomuuden vaaraa aiheuttavan toiminnan. Pöytäkirja on viipymättä annettava tiedoksi
asianosaisille.

87 §

Velvollisuus tilastotietojen antamiseen

Alueen pelastusviranomaisen tulee toimittaa pelastustoimen suoritteista, voimavarois-
ta, järjestelyistä ja muusta varautumisesta sekä toimenpiderekisteristä maksutta sisäminis-
teriölle, aluehallintovirastolle ja Pelastusopistolle tietoja, jotka ovat tarpeen tilastojen te-
kemistä varten. Tiedot voidaan tarvittaessa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, ja ne
voivat sisältää myös salassa pidettäviä tietoja.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

89 §

Tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten

Pelastusviranomaisella on sille tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus
salassapitosäännösten estämättä saada maksutta pelastustoiminnan suunnittelussa ja to-
teutuksessa sekä pelastustoimelle säädettyjen valvontatehtävien hoitamisessa tarpeellisia
tietoja.

Tässä tarkoituksessa pelastusviranomaisella on oikeus saada tietoja sekä valvontatehtä-
vien hoitamista että pelastustoiminnan suunnittelua ja toteutusta varten:

1) paikkatietoinfrastruktuurista annetussa laissa (421/2009) tarkoitetuista paikkatieto-
aineistoista;
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2) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain (661/2009):

a) 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta täydellisestä nimestä;
b) 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta henkilötunnuksesta;
c) 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kotikunnasta ja siellä olevasta asuinpai-

kasta, tilapäisestä asuinpaikasta sekä sellaiset tiedot kiinteistöstä, rakennuksesta ja huo-
neistosta, jotka yksilöivät henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan;

d) 13 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetusta henkilön ilmoittamasta äidinkielestä ja
asiointikielestä;

e) 13 §:n 1 momentin 22 kohdassa tarkoitetusta henkilön ilmoittamasta postiosoitteesta
ja muusta yhteystiedosta sekä ammatista;

f) 14 §:ssä tarkoitetuista tiedoista;
g) 15 §:ssä tarkoitetuista tiedoista;
h) 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista huoneistoa ja sen ominaisuuksia kuvaa-

vista tiedoista;
i) 16 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista asuinhuoneiston hallintaperustetta ja

käytössäoloa koskevista tiedoista;
3) valvontakohteista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvontakohderekisteristä;
4) poliisilta kokoontumislain (530/1999) 14 §:n mukaisista yleisötilaisuuden järjestä-

miseen liittyvistä ilmoituksista;
5) ensivaste- ja ensihoitotehtävien koordinaateista sekä tehtäväkoodeista sairaanhoito-

piiriltä sillä tavoin yksilöityinä, ettei tietojen perusteella voida tunnistaa yksittäistä luon-
nollista henkilöä;

6) yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista yritys- ja yh-
teisötietojärjestelmän tunnistetiedoista;

7) Maanmittauslaitokselta kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalve-
lusta annetun lain (453/2002) 3 §:ssä tarkoitetusta kiinteistötietojärjestelmästä tietoja
kiinteistöjen omistajista ja heidän yhteystiedoistaan sekä kiinteistöjen sijainnista ja tunnis-
tetiedoista;

8) kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mu-
kaisista rakennusluvista ja 126 §:n mukaisista toimenpideluvista sekä niiden 131 §:n mu-
kaisista hakemuksista rakennusvalvontaviranomaisen kanssa yhteisesti sovittavalla taval-
la;

9) hätäkeskustietojärjestelmästä hätäkeskustoiminnasta annetun lain 17 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja hätäkeskustietojärjestelmään tallennettuja pelastusviranomaisen turval-
lisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeellisia työturvallisuustietoja;

10) tämän lain 90 §:n 3 momentissa tarkoitetuista tiedoista.
Pelastusviranomaisella on sen lisäksi mitä edellä 2 momentissa säädetään, oikeus saada

valvontatehtävien hoitamista varten tietoja:
1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun

lain:
a) 13 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta siviilisäädystä;
b) 13 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitetusta kansalaisuudesta;
2) tämän lain 42 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa muilta viranomaisilta on-

nettomuuksien ehkäisyn kannalta erityisistä riskikohteista sillä tavoin yksilöityinä, ettei
tietojen perusteella voida tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä.

Pelastusviranomaisella on sen lisäksi mitä 2 momentissa säädetään, oikeus saada pelas-
tustoiminnan suunnittelua ja toteutusta varten:

1) Liikenne- ja viestintävirastolta liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)
V osassa tarkoitetusta liikenneasioiden rekisteristä tiedot, jotka ovat välttämättömiä pelas-
tusviranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi;
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2) teleyrityksiltä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 323 §:n mu-
kaisesti pelastustoiminnan ylläpitämiseksi säädetyn tehtävän suorittamiseksi tarpeellisia
tietoja.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on oikeus saada myös rajapinnan kautta tai
muutoin sähköisesti.

Mitä 1–4 momentissa säädetään, ei koske 83 §:ssä tarkoitettua salassa pidettävää koh-
detta. Puolustusvoimien tulee kuitenkin antaa alueen pelastusviranomaiselle ja hätäkes-
kukselle pelastustehtävän asianmukaisen ja turvallisen suorittamisen edellyttämät tiedot
kohteesta.

89 a §

Pelastustoimintaa öljy- ja aluskemikaalivahingoissa johtavan viranomaisen 
tiedonsaantioikeus

Pelastustoimintaa öljy- ja aluskemikaalivahingoissa johtavalla viranomaisella on oi-
keus saada salassapitosäännösten estämättä maksutta pelastustoimintaan osallistuvalta ja
siihen virka-apua antavalta viranomaiselta pelastustoiminnan suunnittelussa tarvittavia,
tämän viranomaisen toimintavalmiutta koskevia tietoja ja henkilöstön valmius-, tunniste-
ja yhteystietoja sekä sellaisia tietoja 91–94 §:ssä tarkoitetuista rekistereistä, jotka ovat
välttämättömiä pelastustoiminnan suunnittelussa.

Pelastustoimintaa öljy- ja aluskemikaalivahingoissa johtavalla viranomaisella on oi-
keus vaaratilanteessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta öljyvahingon ja
aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeellisia tietoja seuraavasti:

1) hätäkeskustietojärjestelmästä vahingon hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koskevia
tietoja;

2) satamalaitoksen tietojärjestelmästä aluksia sekä alus- ja tavaraliikennettä koskevia
tietoja;

3) kalatalousviranomaisilta kalastusalusta, aluksen omistajaa ja haltijaa sekä aluksen
toimintaa koskevia tietoja;

4) Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahve-
nanmaan maakunnan rekisteriviranomaisen ylläpitämästä huvivenerekisteristä venettä
sekä veneen omistajaa ja haltijaa koskevia tietoja;

5) Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä ja Ahve-
nanmaan valtionviraston ylläpitämästä alusrekisteristä alusta sekä sen omistajaa ja haltijaa
koskevia tietoja;

6) alusliikennepalvelun tarjoajan alusliikennepalvelujärjestelmästä alusliikennettä
koskevia tietoja sekä Puolustusvoimilta merialueen valvontaa koskevia tietoja;

7) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
8) Rajavartiolaitoksen meripelastusrekisteristä hätäilmoitusta ja vaaratilannetta koske-

via tietoja; sekä
9) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa

sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.
Pelastustoimintaa maaöljyvahingoissa johtavalla viranomaisella on oikeus vaaratilan-

teessa saada salassapitosäännösten estämättä maksutta öljyvahingon torjumiseksi tarpeel-
lisia tietoja seuraavasti:

1) Tullin tietojärjestelmästä alus- ja tavaraliikennettä koskevia tietoja;
2) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain

130 §:ssä tarkoitetusta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisteristä yrityksen toiminnan
laatua sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden määrää koskevia tietoja;

3) Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä kiinteistön omistajaa ja haltijaa
sekä kiinteistöjaotusta koskevia tietoja.

Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.
16



1353/2018  
89 b §

Pelastustoimintaa öljy- ja aluskemikaalivahingoissa johtavan viranomaisen oikeus 
tietojen saamiseen yrityksiltä ja yhteisöiltä

Pelastustoimintaa öljy- ja aluskemikaalivahingoissa johtavalla viranomaisella on oi-
keus vaaratilanteessa saada öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumiseksi tarpeel-
lisia tietoja:

1) öljyn ja muun haitallisen aineen varastoijalta ja jakelijalta yrityksessä käytetyistä
tuotteista ja niiden varastoinnista;

2) varustamolta, veneilyalan järjestöltä sekä matka-, rahti-, satama-, telakka- ja pelas-
tuspalveluja tarjoavalta yritykseltä aluksen miehistöstä, matkustajista ja lastista;

3) teollisuus- ja liikeyritykseltä viestintä- ja kuljetusvälineistä, työkoneista ja -välineis-
tä sekä lastaukseen, purkaukseen tai väliaikaiseen varastoimiseen tarvittavista tiloista ja
paikoista; sekä

4) muulta vastaavalta taholta, jolla on hallussaan öljy- ja aluskemikaalivahinkojen tor-
jumiseksi, ehkäisemiseksi ja henkilövahinkojen välttämiseksi tarpeellisia tietoja.

Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

96 §

Eräiden suoritteiden maksullisuus

Pelastuslaitos voi periä maksun:
1) 79 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun val-

vontatoimenpiteen suorittamisesta;
2) tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva er-

heellinen toiminta;
3) tehtävästä, joka on muussa laissa erikseen säädetty maksulliseksi.
Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksas-

sa. Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimänsä maksut siten, että ne
vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheu-
tuneiden kokonaiskustannusten määrää.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun maksun perimisen edellytyksenä on, että pa-
loilmoitin on aikaisemmin aiheuttanut erheellisen ilmoituksen ja alueen pelastusviran-
omainen on kirjallisesti kehottanut kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa
korjaamaan laitteen tai ryhtymään muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin erheellisten paloil-
moitusten estämiseksi. Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut maksut saadaan pe-
riä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut maksut ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimi-
sestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Jos
toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle mää-
rälle periä vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua
maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta vi-
ranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä
jää tätä pienemmäksi.

99 a §

Öljy- ja aluskemikaalivahingon torjuntakustannusten korvaaminen

Öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon torjumisesta vastaavalla viranomaisella sekä
siihen osallistuneella tai siihen virka-apua antaneella viranomaisella on oikeus saada va-
hingon torjunnasta aiheutuneista kustannuksista korvaus vahingosta vastuulliselta tai hä-
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nen vakuutuksenantajaltaan sen mukaisesti kuin ympäristövahinkojen korvaamisesta an-
netussa laissa (737/1994), merilaissa (674/1994), liikennevakuutuslaissa (460/2016), rai-
deliikennevastuulaissa (113/1999) tai muussa laissa säädetään.

Öljyvahingon torjumisesta vastaavan viranomaisen sekä siihen osallistuneen tai siihen
virka-apua antaneen viranomaisen oikeudesta saada korvaus öljyvahinkojen torjuntakus-
tannuksista öljysuojarahastosta säädetään öljysuojarahastosta annetussa laissa
(1406/2004). Torjumisesta vastaavan viranomaisen sekä siihen osallistuneen tai siihen
virka-apua antaneen viranomaisen oikeuteen saada korvaus kansainvälisestä öljyvahinko-
jen korvausrahastosta sovelletaan, mitä siitä on Suomea sitovasti sovittu.

Öljyvahingon torjumisesta vastaava Rajavartiolaitos tai pelastuslaitos maksaa torjunta-
toimista aiheutuvat kustannukset kuitenkin siihen saakka, kunnes 1 tai 2 momentissa tar-
koitettu korvaus on saatu. Sisäministeriö maksaa vastaavasti aluskemikaalivahingon tor-
junnasta aiheutuvat kustannukset.

Tämän lain 102 §:n nojalla öljyvahingon torjumisesta vastaavan viranomaisen varoista
korvausta saaneen oikeus saada korvausta vahingosta vastuussa olevalta siirtyy torjumi-
sesta vastaavalle viranomaiselle siltä osin kuin korvausta on maksettu.

Tämän lain 103 §:n nojalla valtiolta korvausta saaneen oikeus saada korvausta vahin-
gosta vastuussa olevalta siirtyy valtiolle siltä osin kuin korvausta on maksettu.

99 b §

Pelastustyössä aiheutuneen vahingon korvaaminen

Jos alukselle, sen lastille tai muulle siinä olevalle omaisuudelle on 36 b §:ssä tarkoite-
tussa tapauksessa aiheutettu enemmän vahinkoa kuin mitä pelastustyötä tavanomaisesti
suoritettaessa olisi ollut odotettavissa eikä kenenkään muun voida katsoa olevan korvaus-
velvollinen, korvaa ylimenevän osan valtio.

100 §

Valtionavustus

Kunnalle voidaan myöntää valtion talousarviossa päätetyissä rajoissa harkinnanvarais-
ta avustusta väestönsuojelutoimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin, jos ne muodostuvat
sille erityisen raskaiksi.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

102 §

Pelastustehtävästä maksettavat korvaukset ja palkkiot

Pelastuslaitos tai Rajavartiolaitos suorittaa korvauksen turmeltuneista tai hävinneistä
henkilökohtaisista vaatteista, varusteista ja työvälineistä sille, joka on:

1) ryhtynyt omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuu-
den perusteella;

2) osallistunut pelastustoimintaan sopimuspalokunnan tai muun sopimuksen tehneen
yhteisön jäsenenä;

3) määrätty avustamaan pelastustoiminnassa 37 §:n 1 momentin mukaisesti; tai
4) vapaaehtoisesti osallistunut pelastustoimintaan 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahin-

gosta on ensi tilassa ilmoitettu pelastustoiminnan johtajalle tai pelastuslaitokselle. Korva-
usta on haettava kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

Pelastuslaitos tai Rajavartiolaitos maksaa pelastustoiminnassa 37 §:n 1 momentin mu-
kaisesti avustamaan määrätylle henkilölle kohtuullisen palkkion.
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103 §

Pelastustoiminnassa sattuneen tapaturman ja ammattitaudin korvaaminen

Pelastustoiminnassa tai väestönsuojelutehtävissä sattuneesta tapaturmasta tai siinä saa-
dusta ammattitaudista suoritetaan korvausta valtion varoista samojen perusteiden mukaan
kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammat-
titaudista. Korvaus suoritetaan vain siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta vähin-
tään samansuuruiseen korvaukseen muun lain mukaan. Korvausta suoritetaan niille, jotka:

1) ovat 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuuden perusteella ryhtyneet omatoimisiin pe-
lastustoimenpiteisiin;

2) kuuluvat sopimuspalokuntaan tai muuhun sopimuksen tehneeseen yhteisöön mutta
eivät ole oikeutettuja korvauksiin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan;

3) on 37 §:n 1 momentin mukaisesti määrätty avustamaan pelastustoiminnassa;
4) ovat vapaaehtoisesti osallistuneet pelastustoimintaan 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla;

tai
5) on 67 §:n perusteella määrätty väestönsuojelukoulutukseen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvaus maksetaan kuitenkin aina, jos tapaturma on

sattunut tai ammattitauti aiheutunut käytettäessä teollisuus- tai laitospalokuntaa pelastus-
toimintaan laitoksen ulkopuolella.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sopimuspalokunnan ja muun sopimuksen
tehneen yhteisön tämän lain mukaista koulutustoimintaa ja sopimuksen mukaisiin tehtä-
viin liittyvää kiinteistön ja kaluston hoitoa sekä ensivastetoimintaa.

Asian, joka koskee korvauksen suorittamista tämän pykälän nojalla valtion varoista, kä-
sittelee Valtiokonttori. Korvausasian käsittelyyn ja muutoksenhakuun korvausasiassa an-
nettuun päätökseen sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä.

105 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Joka
1) laiminlyö 11 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden merkitä pelastustie asian-

mukaisesti,
2) laiminlyö 12 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden pitää sammutus-, pelastus-

ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet ja palonilmaisulaitteet
sekä muut hälytys- ja onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet
ja valaistuksen tai väestönsuojien varusteet ja laitteet toimintakunnossa sekä huollettuina
ja tarkastettuina asianmukaisesti,

3) laiminlyö 13 §:ssä säädetyn velvollisuuden huolehtia ilmanvaihtokanavien tai -lait-
teiden huollosta tai puhdistamisesta taikka 13 a tai 13 b §:ssä säädetyn velvollisuuden
huolehtia tulisijan ja savuhormin kunnossapidosta, nuohouksesta tai tikkaiden, kattokul-
kuteiden tai turvavarusteiden pitämisestä kunnossa,

4) laiminlyö 15 §:ssä säädetyn velvollisuuden laatia pelastussuunnitelma,
5) laiminlyö 17 §:ssä säädetyn velvollisuuden varustaa asunto, majoitustilat, hoitolai-

tos tai palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvat tilat palovaroittimilla tai muilla laitteilla, jotka
mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat siitä,

6) laiminlyö 19 §:ssä säädetyn velvollisuuden laatia poistumisturvallisuusselvitys ja
jättää toimittamatta sen pelastusviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle,

7) laiminlyö 20 §:ssä säädetyn velvollisuuden laatia poistumisturvallisuuden toteutta-
missuunnitelma asetetussa määräajassa,

8) laiminlyö 48 §:ssä säädetyn velvollisuuden laatia erityistä vaaraa aiheuttavan koh-
teen ulkoinen pelastussuunnitelma, tiedottaa suunnitelmasta tai järjestää harjoituksia
suunnitelman toimivuuden varmistamiseksi,
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9) laiminlyö 71 §:ssä säädetyn väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden,
10) laiminlyö 72 §:ssä säädetyn väestönsuojan kunnostamisvelvollisuuden muutos- ja

korjaustyön yhteydessä,
11) laiminlyö 81 §:ssä säädetyn korjausmääräyksen noudattamisen,
12) ei noudata tai toteuta 82 §:n mukaisesti määrättyjä erityisiä turvallisuusvaatimuk-

sia,
13) vastustaa 108 §:ssä tarkoitettujen pelastustoimen tarvitsemien laitteiden sijoitta-

mista rakennukseen tai rakennelmaan,
14) laiminlyö velvollisuuden hankkia ja pitää toimintakunnossa pelastusviranomaisen

109 §:n nojalla määräämiä viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita, taikka
15) laiminlyö 22 a–22 c §:ssä säädetyn velvollisuuden varautua öljyvahingon tai alus-

kemikaalivahingon torjuntaan,
voidaan asianomaisen pelastusviranomaisen päätöksellä velvoittaa määräajassa oikai-

semaan se, mitä on tehty tai lyöty laimin; edellä 8 kohdassa tarkoitetussa asiassa päätöksen
tekee kuitenkin aluehallintovirasto.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

106 §

Rangaistukset

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 3 §:ssä säädetyn toimintavelvollisuuden,
2) olennaisesti laiminlyö 4 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden osoittaa huolel-

lisuutta tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi,
3) rikkoo 6 §:ssä säädettyä avotulen sytyttämiskieltoa,
4) kulottaa metsämaata ilman 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun metsäammattilaisen val-

vontaa,
5) laiminlyö 8 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle kulotuksesta,
6) jättää noudattamatta 9 §:ssä säädettyjä palo- tai poistumisturvallisuusvaatimuksia

tai säilyttää pykälässä säädetyn vastaisesti helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa,
7) laiminlyö 10 §:ssä säädetyn velvollisuuden huolehtia rakennusten uloskäytävistä tai

kulkureiteistä, rikkoo kieltoa säilyttää uloskäytävillä ja kulkureiteillä tavaraa tai laiminlyö
velvollisuuden tarvittaessa merkitä ja valaista uloskäytävät ja kulkureitit asianmukaisesti,

8) laiminlyö 11 §:ssä säädetyn velvollisuuden pitää pelastustiet ajokelpoisina ja esteet-
töminä tai rikkoo kieltoa pysäköidä pelastustielle tai asettaa sille muutakaan estettä,

9) laiminlyö 16 §:ssä säädetyn velvollisuuden toimittaa yleisötilaisuuden pelastus-
suunnitelma pelastusviranomaiselle määräajassa,

10) laiminlyö 22 §:ssä säädetyn velvollisuuden keskeyttää turvetuotanto,
11) laiminlyö 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden osallistua pelastustoi-

mintaan,
12) rikkoo 37 §:n 4 momentissa säädettyä kieltoa lähteä palo- tai onnettomuuspaikalta,
13) laiminlyö 61 §:ssä säädetyn velvollisuuden mainita nuohoustodistuksessa tulisi-

joissa ja savuhormeissa havaitut viat ja puutteet,
14) laiminlyö 62 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa pelastuslaitokselle tulisijois-

sa tai savuhormeissa havaitut tulipalon vaaraa aiheuttavat vakavat viat tai puutteet taikka
15) laiminlyö 80 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden esittää siinä tarkoitetut

asiakirjat,
on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä an-

karampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 67 §:n mukaisen velvollisuuden osal-

listua koulutukseen, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, väestönsuojelurikkomuksesta sakkoon.
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Rangaistus pelastustoimen laiminlyönnistä säädetään rikoslain 21 luvun 15 §:ssä ja tu-
len varomattomasta käsittelystä rikoslain 44 luvun 12 §:ssä.

Pysäköintivirhemaksusta pelastustielle pysäköimisen seuraamuksena säädetään erik-
seen.

Joka laiminlyö 22 a–22 c §:ssä tarkoitetun suunnitelman laatimisen tai tarvikkeiden ja
kaluston hankkimisen on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai jollei teosta muualla lais-
sa säädetä ankarampaa rangaistusta, öljyntorjuntarikkomuksesta sakkoon.

107 §

Onnettomuuden tutkinta

Sisäministeriön määräyksestä voidaan palon tai muun onnettomuuden selvittämiseksi
suorittaa erityinen tutkinta. Sisäministeriö voi asettaa tutkinnan suorittamista varten tut-
kintalautakunnan.

Tutkintalautakunnassa on puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja sekä tarpeel-
linen määrä jäseniä. Sisäministeriö voi tutkintalautakunnan ehdotuksesta kutsua yhden tai
useamman pysyvän asiantuntijan osallistumaan tutkintaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

109 §

Viranomaisverkon käytettävyyttä koskevat erityiset vaatimukset

Jos sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 250 §:n 1 momentissa tarkoitetun vi-
ranomaisverkon käytettävyys rakennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavanomaista
suurempi henkilöturvallisuusriski, on estynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta
rakenteellisesta syystä ja viranomaisverkon käytettävyys ei ole riittävä pelastustoiminnan
asianmukaiseksi suorittamiseksi, alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen
tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämättömiä viranomaisverkon käytettävyyttä
varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa.

110 §

Pelastusviranomaisen henkilökortti

Pelastusviranomaisella on oltava virkatehtävissään mukana virka-aseman tunnisteeksi
tarkoitettu sisäministeriön vahvistama henkilökortti.

Sisäministeriön asetuksella annetaan säännökset pelastusviranomaisen henkilökortin
tietosisällöstä ja valmistamisesta sekä henkilökortin tilaamisesta ja palauttamisesta.

111 §

Pelastustoimen virkapuku ja pelastustoimen suoja-asujen tunnukset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sopimuspalokunnan sekä muun vapaaehtoisen palokunnan, laitospalokunnan, teolli-

suuspalokunnan ja sotilaspalokunnan henkilöstöön kuuluvalla on oikeus käyttää edellä
1 momentissa tarkoitettua pelastustoimen virkapukua palokuntapukuna. Pelastusalan
koulutus-, neuvonta- ja valistustehtävissä toimivan yhdistyksen henkilöstöllä on oikeus
käyttää pelastustoimen virkapukua palokuntapukuna, mikäli sisäministeriö niin päättää.

Puolustusvoimien palotarkastuksista huolehtivilla Puolustusvoimien virkamiehillä on
oikeus käyttää edellä 1 momentissa tarkoitettua pelastustoimen virkapukua Puolustusvoi-
mien pelastushenkilöstön virkapukuna. Sisäministeriö ja Pääesikunta sopivat Puolustus-
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voimien pelastushenkilöstön virkapuvussa käytettävistä virka-asematunnuksista ja muista
tunnuksista.

Sisäministeriön asetuksella annetaan säännöksiä pelastustoimen virkapuvusta, siihen
kuuluvista virka-asematunnuksista ja muista tunnuksista sekä tarkempia säännöksiä pu-
vun käyttämisestä. Edellä 2 momentissa tarkoitetussa opiskelijapuvussa ja 3 momentissa
tarkoitetussa palokuntapuvussa ei saa käyttää virka-asematunnuksia tai muita viranomais-
asemaa kuvaavia tunnuksia. Palokuntapuvun ja opiskelijapuvun on oltava erotettavissa
pelastustoimen virkapuvusta. Sisäministeriön asetuksella säädetään palokuntapuvun ja
opiskelijapuvun merkitsemisestä ja tunnusten käytöstä. Pelastustoimen palveluksesta
eläkkeelle jääneen henkilön oikeudesta käyttää pelastustoimen virkapukua pelastustoimen
yhteisöjen tilaisuuksissa voidaan säätää sisäasiainministeriön asetuksella. Sisäministeriön
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelastustoiminnan johtajan tunnuksista
pelastustoimen suoja-asuissa sekä muista pelastustoiminnassa käytettävistä suoja-asujen
tunnuksista.

111 a §

Öljyvahinkojen jälkitorjunta

Öljyvahinkojen jälkitorjunnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluu ympä-
ristöministeriölle.

Kunta vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan. Kunnan eri viranomaisten ja lai-
tosten tulee tarvittaessa osallistua jälkitorjuntaan.

Jälkitorjuntaa johtaa asianomaisen kunnan määräämä viranomainen. Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus ohjaa ja sovittaa yhteen jälkitorjuntatöitä, jos torjunta ulottuu use-
an kunnan alueelle.

Mitä 36 §:n 2 momentissa ja 36 a §:ssä säädetään pelastustoiminnan johtajan toimival-
tuuksista, koskee myös jälkitorjuntaa johtavaa viranomaista.

Mitä 89 a ja 89 b §:ssä säädetään öljy- ja aluskemikaalivahinkojen pelastustoimintaa
johtavan viranomaisen tiedonsaantioikeudesta, koskee myös jälkitorjuntaa johtavaa viran-
omaista.

Mitä 99 a §:n 1 momentissa säädetään viranomaisten oikeudesta saada korvaus öljyva-
hingon ja aluskemikaalivahingon torjunnasta aiheutuneista kustannuksista, sovelletaan
myös kunnan oikeuteen saada korvaus jälkitorjunnasta aiheutuneista kustannuksista.
Kunnan oikeudesta saada korvaus jälkitorjunnan kustannuksista öljysuojarahastosta sää-
detään öljysuojarahastosta annetussa laissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Tämän lain 47 §:ssä tarkoitetut pelastustoimen suunnitelmat on päivitettävä ja tarvit-

taessa uusittava ja 65 §:ssä tarkoitetut väestönsuojelua koskevat suunnitelmat laadittava
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Tämän lain 71 §:n 1 momentin säännöstä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta
uudisrakentamisen yhteydessä sovelletaan sellaiseenkin rakennushankkeeseen, johon ra-
kennuslupa on haettu jo ennen tämän lain voimaantuloa sen jälkeen, kun laki on vahvis-
tettu, jos tämän lain soveltaminen johtaa rakennuksen omistajan kannalta lievempiin väes-
tönsuojan rakentamista koskeviin vaatimuksiin.

Pelastustoimen sivutoiminen henkilö tai sopimushenkilöstöön kuuluva, jolla on tämän
lain voimaan tullessa kelpoisuus pelastustoimen sivutoimiseksi henkilöksi tai sopimus-
henkilöstön tehtäviin, on edelleen kelpoinen toimimaan vastaavassa tehtävässä.
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