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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palo- ja pelastustoimes
ta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että palo- ja pelas
tustoimesta annetussa laissa tarkoitettuja alue
hälytyskeskuksia käytettäisiin yleisinä hätäil
moituskcskuksina. Lakiin ehdotetaan otettavak
si myös säännökset palokunnan päätoimisen 
miehistön sekä aluehälytyskeskuksen hälytys
mestarin ja hälytyspäivystäjän kelpoisuusehdois
ta. Virassa olevan henkilöstön asema ehdo
tetaan turvattavaksi siirtymäsäännöksin. Edel
leen ehdotetaan, että lakiin otettaisiin sään
nökset, jonka mukaan nuohouksesta ja ilman
vaihtohormien puhdistuksesta suoritettavan 
maksun määräisi kunnanvaltuusto. 

Sisäasiainministeriö voi nykyisin lain mu
kaan antaa määräyksiä palo- ja pelastuskalus~ 
ton sekä -välineistön laatuvaatimuksista, mal
leista, mitoista sekä sammutus- ja pelastus
työtä helpottavista laitteista. Lakiehdotuksen 
mukaan sisäasiainministeriö voisi antaa mää
räyksiä myös näiden laitteiden valmistuksesta, 
kaupasta, tarkastuksesta ja huollosta sekä suo
rittaa määräysten noudattamisen valvomisek
si tarkastuksia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen 
hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

1.1. Aluehälytyskeskukset 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/ 
75) mukaan aluehälytyskeskukset toimivat pa
lo- ja pelastustoimeen kuuluvien onnettomuus
ilmoitusten vastaanottamista ja niihin perustu
vien hälytysten toimittamista varten. On kui
tenkin osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi 
ohjata aluehälytyskeskukseen kaikki yleisellä 
hätäilmoitusnumerolla valitut hätäilmoitukset. 
Nimenomaan sairaankuljetuksen osalta on to· 
dettava, että tällöin on vältytty rinnakkaisen 
hälytysjärjestelmän perustamiselta. Järjestely 
yksinkertaistaisi hallintoa ja tuottaisi säästöä 
hallintokustannuksista, lisäämättä kuitenkaan 
tosiasiassa jo nyt aluehälytyskeskuksilla olevia 
tehtäviä. Tämän vuoksi ehdotetaan lain 6 §:n 
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1 momenttia muutettavaksi siten, että aluehä
lytyskeskukset toimisivat yleisinä hätäilmoitus
keskuksina. 

1.2. Henkilöstön kelpoisuusehdot 

Palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa on 
palopäällikön sekä vakinaisen ja puolivakinai
sen palokunnan päätoimisen päällystön ja ali
päällystön kelpoisuusehtona valtion palo-opis" 
tossa suoritettu asianomaista virkaa tai viran
haltijaryhmää vastaava tutkinto. Palokunnan 
päätoimiselle miehistölle ei sen sijaan kelpoi
suusehtoja ole aikaisemmin katsottu voitavan 
asettaa, koska valtion palo-opisto ei edellä 
mainittua lakia säädettäessä vielä kyennyt kou
luttamaan riittävästi palomiehiä. Palolain tarkis
tuskomitean mietinnössä (komiteanmietintö 
1972: B 98) todettiin, että palomiehistön kel-
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poisuusehdoista kunta voi määrätä johtosään
nössä. Palomiehistön tämänhetkiset kelpoisuus
ehdot vaihtelevat eri kunnissa. Joissakin kun
nissa erityisiä kelpoisuusehtoja ei ole lainkaan 
asetettu. Toisissa kunnissa kelpoisuusehtona on 
ruumiillista kuntoa mittaavan testin suoritta
minen. 

Palo- ja pelastustoimen tehtävät ovat moni
puolistuneet ja tulleet vaativammiksi. Palo- ja 
pelastustoimen henkilöstö tarvitsee nykyisin en
tistä monipuolisempaa tietoa esimerkiksi vaa
rallisten aineiden ominaisuuksista ja yhä enem
män teknistyvän sammutus- ja pelastuskalus
ton käytöstä. Nykyisten tehtävien hallinta edel
lyttää monipuolista niin tietopuolista kuin käy
tännön perehtymistä jo ennen alalle ryhtymis
tä. Työturvallisuuden kannalta ei ole paikal
laan, että koulutus kokonaisuudessaan annetaan 
vasta työtehtävien yhteydessä. 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 6 § :n 
mukaan maa on jaettu hälytysalueisiin, joissa 
kussakin on aluehälytyskeskus. Hälytysmestari 
toimii aluehälytyskeskuksen esimiehenä. Hänel
lä on alaisinaan hälytyspäivystäjiä. 

Palomiehistön kelpoisuusehtona olisi lakieh
dotuksen mukaan pelastushallinnon koulutus
keskukseen kuuluvassa valtion palo-opistossa 
suoritettu palomiehen tutkinto. Pelastushallin
non koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 
(217 /79) mukaan tutkinto voitaisiin tarpeen 
vaatiessa suorittaa myös koulutuspalokunnassa. 
Ruotsinkielisen väestönosan koulutustarpeiden 
tyydyttämiseksi on tarkoitus muuttaa pelastus
hallinnon koulutuskeskuksesta annettu asetus 
siten, että taataan koulutus myös ruotsinkielellä. 
Valtion palo-opisto on vuonna 1980 ottanut 
käyttöön palomieskurssille pyrkivien henkilöi
den testausmenetelmän. Testistö koostuu ruu
miillisen kunnon ja psyykkisen soveltuvuuden 
mittaamisesta. Psyykkisen soveltuvuuden testis
tö, joka on laadittu työterveyslaitoksessa, kar
sii alalle selvästi soveltumattomat henkilöt. 

Ehdotettu muutos edellyttää lain 13 § :n 2 
momentin täydentämistä miehistöä koskevalla 
säännöksellä. 

Hälytysmestarin tehtävän vaativuuden vuoksi 
viran kelpoisuusehdoksi asetettaisiin palomes
tarin tutkinto, joka tuottaa kelpoisuuden myös 
kaikkiin muihin palo- ja pelastustoimen pääl
lystövirkoihin. Virkaan soveltuu myös paloesi
miehen tutkinto. Tällöin vaadittaisiin lisäksi 
kuitenkin vähintään teknillisessä koulussa suo
ritettu virkaan soveltuva tutkinto. Hälytyspäi
vystäjiltä ei ole tarpeen vaatia erityistä tutkin-

toa. Kelpoisuusehdoksi riittäisi virkaan sovel
tuva koulutus. Tarvittavat säännökset ehdote
taan otettavaksi lain 13 §:ään uutena 3 mo
menttina. 

Päätoimisen miehistön 13 § :n 2 momen
tissa säädettyä kelpoisuusehtoa alettaisiin nou
dattaa vuoden 1988 alusta lukien. Virassa ole
van henkilöstön asema turvattaisiin siirtymä
säännöksillä. 

1.3. Kalustoa ja paloturvallisuutta koskevat 
säännökset 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 21 
§:n 1 momentin mukaan sisäasiainministeriö 
voi antaa määräyksiä eräiden alueiden palo- ja 
henkilöturvallisuutta lisäävistä järjestelyistä. 
On syntynyt epäselvyyttä siitä, koskeeka lain
kohta leirintäalueita ja niin sanottuja mökki
kyliä. Ehdotuksen mukaan myös nämä tulisi
vat kuulumaan lain soveltamisalaan. 

Lain 21 §:n 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että liikennealueet, kuten ra
tapihat ja lentokentät, rinnastettaisiin laissa 
mainittuihin vaarallisiin alueisiin. Säännökset 
laajennettaisiin koskemaan paitsi palo- myös 
henkilöturvallisuudelle vaarallisia alueita. 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 51 
S:n mukaan sisäasiainministeriö voi antaa mää
räyksiä palokaluston ja -välineistön laatuvaati
muksista, malleista, mitoista sekä sammutus
ja pelastustyötä helpottavista laitteista. Käy
tännössä on esiintynyt epäselvyyttä siitä, voi
daanko lainkohdan nojalla antaa mainitunlai
sen kaluston valmistusta, maahantuontia ja 
kauppaa koskevia määräyksiä. Olisi voitava te
hokkaasti estää laadultaan heikon ja käyttä
jälleen jopa vaarallisen kaluston valmistus ja 
myynti. Tämän vuoksi ehdotetaan lain 51 §:ää 
täydennettäväksi siten, että sisäasiainministeriö 
voisi antaa tarkempia määräyksiä laitteiden ja 
kaluston valmistuksesta, maahantuonnista ja 
kaupasta. Näitä määräyksiä annettaisiin yleen
sä erityisestä syystä, esimerkiksi, jos havaitaan 
laitteita, jotka ovat sammutushenkilökunnalle 
tai muulla tavalla vaarallisia. Voimassa olevat 
säännökset eivät anna tähän riittäviä mahdolli
suuksia. Samalla ehdotetaan, että sisäasiain" 
ministeriö voisi antaa määräyksiä myös niiden 
tarkastuksesta ja huollosta. Siten taattaisiin, et
tä kalusto, kuten hengityssuojaimet ja letkuka
lusto, olisi jatkuvasti käyttökuntoista ja käyttä
jälleen turvallista. 
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1.4. Nuohous ja puhdistus 

Lain mukaan on tulisijat ja savuhormit nuo
hottava ja ilmanvaihtohormit puhdistettava si
säasiainministeriön määräysten mukaisesti. 
Nuohouksesta ja puhdistuksesta on rakennuk
sen omistajan suoritettava maksu asetuksella 
säädettävien perusteiden mukaan. Asetus nuo
housmaksusta on annettu 12 päivänä kesäkuu
ta 1980 (432/80). Ilmanvaihtohormien puh
distusmaksusta ei sitävastoin ole asetuksella 
säädetty. 

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 24 
§:n tarkoituksena on ollut, että samanlaisten 
kohteiden nuohous ja puhdistus maksaisi yhtä 
paljon koko maassa. Kuntien olosuhteet poik
keavat kuitenkin siinä määrin toisistaan, ettei 
nykyistä järjestelmää voida pitää onnistuneena. 
Nuohousmaksun määräämisessä on työmarkki
naratkaisun piirteitä, sillä se mikä rakennuksen 
omistajalle on nuohousmaksua, on useimmissa 
tapauk,sissa nuohoojalle ansiotuloa. Tästäkään 
syystä ei nuohousmaksun määrääminen luonte
vasti sovellu sisäasiainministeriölle. Esityksen 
mukaan nuohousyksikön hinnan määräisi koo
nanvaltuusto. Nuohouskertoja, nuohouksen tek
nillistä suodttamista ja nuohouskohteiden yk
sikkölukuja koskevat määräykset jäisivät edel
leen sisäasiainministeriön annettaviksi. Myös 
ilmanvaihtohormien puhdistuksesta olisi annet
tava vastaavat määräykset. 

Edellä olevan perusteella esitetään, että lain 
24 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
sisäasiainministeriö voi sen nojalla määrätä, 
kuinka suuri on kunkin nuohous- ja puhdistus
kohteen vaatima työmäärä yksikköluvuksi muu
tettuna. Lisäksi sisäasiainministeriö entiseen ta
paan antaisi määräykset nuohouskerroista sekä 
määräykset nuohouksen suorittamisesta. Nyt 
määräisi ministeriö vielä samat asiat ilmanvaih
tohormien osalta. 

Edelleen esitetään, että 24 § :n 2 momentissa 
annettaisiin kunnanvaltuustolle oikeus määrätä 
yksikön hinta. Sisäasiainministeriön määräämän 
yksikköluvun ja mainitun yksikön hinnan pe
rusteella lasketaan nuohous- ja puhdistusmaksu. 
Yksikön hintaa määrättäessä olisi otettava huo
mioon varsinaisen työstä suoritettavan maksun 
lisäksi muun muassa sosiaaliturvakustannukset 
sekä työvälineistä ja toimistotehtävistä aiheutu
vat menot. Nuohouskohteissa ja aivan erityi
sesti ilmanvaihtolaitteistoissa ei yksikköluvun 
määrääminen aina ole mahdollista. Näissä ta-

pauksissa maksu tulisi määrättäväksi tuntiveloi
tuksena. Välttämätöntä on myös säilyttää ny
kyiseen nuohousmaksuasetukseen sisältyvä mah
dollisuus erikoistapauksissa sopia nuohous- ja 
puhdistustyöstä työurakkana. Tässä tarkoitet
tuja erikoistapauksia voisivat olla esimerkiksi 
teollisuuden tulisijat ja hormit, suuret keskus
lämmityskattilat sekä ilmanvaihtohormit. 

2. La u sun no n a n t a j a t 

Lakiehdotuksesta on pyydetty lausunto val
tiovarainministeriöltä, kauppa- ja teollisuusmi
nisteriöltä, liikenneministeriöltä, Suomen Kun
nallisliitolta, Suomen Kaupunkiliitolta, Finlands 
Svenska Kommunförbundilta, Kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liitto KTV ry:ltä, 
Suomen Palontorjuntaliitolta, Finlands Svenska 
Brandvärnsförbundilta, Suomen Palopäällystö
liitolta, palo- ja pelastustoimen neuvottelukun
nalta, pelastushallinnon koulutuskeskukselta ja 
Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistykseltä. 

Lausuntojen saamisen jälkeen on esitykseen 
vielä lisätty 6 §:n 1 momentin ja 24 §:n muu
tokset. Näiltä osin on esitys valmisteltu käyt
täen hyväksi Suomen Kunnallisliiton ja Suomen 
Kaupunkiliiton asiantuntemusta sekä pyydetty 
lausunnot Kunnallisten työntekijäin ja viranhal
tijain liitto KTV ry:ltä, Nuohousalan Keskuslii
tolta, Suomen Kiinteistöliitolta, Suomen Pien
kiinteistöliitolta, Suomen Palontorjuntaliitolta 
ja Suomen Palopäällystöliitolta. 

Lausunnoissa esitetyt huomautukset on mah
dollisuuksien mukaan otettu huomioon. 

3. E s i t y k s e n o r g a n i s a t o ri se t j a 
taloudelliset vaikutukset 

Kun aluehälytyskeskusten ,tehtävät eivät lain 
muutosten johdosta käytännössä lisäänny ja 
kun nuohouksesta ja puhdistuksesta perittävillä 
maksuilla on tarkoitus peittää toiminnasta ai
heutuvat kulut, eivät kuntien menot nouse ny
kyisestä. 

Sairaankuljetuksen hätäilmoitus- ja hälytys
päivystyksestä on terveyskeskuksilta vuosit
tain peritty aluehälytyskeskuksille keskimäärin 
6 000 markan korvaus sairaankuljetusajoneuvoa 
kohti. Korvausta ei muutoksen jälkeen enää 
peritä. Tästä aiheutuva vähäinen aluehälytys-
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keskusten valtionosuusmenojen lisäys säästyisi 
vastaavasti kansanterveystyön menoista. 

Koulutustarpeen on arvioitu olevan noin 150 
palomiestä vuodessa. Tällä hetkellä valtion pa
lo-opistossa voidaan kouluttaa 120 palomiestä 
vuodessa. Koulutusta voidaan tästä väliaikai-

sesti lisätä jo vuoden 1983 aikana laajentamal
la alueellista koulutusta eräiden kaupunkien 
palolaitosten yhteydessä. Alueellisen koulutuk
sen lisääminen ei aiheuta perustamiskustannuk
sia. Käyttökustannusten lisäys on noin 0,5 mil
joonaa markkaa vuodessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

6 §. Pykälän 1 momentin säännöstä ehdote
taan muutettavaksi siten, että maa olisi jaettu 
hälytysalueisiin hätäilmoitusten vastaanottamis
ta ja hälytysten toimittamista varten ja että 
aluehälytyskeskusten tehtävänä olisi toimia ylei
sinä hätäilmoituskeskuksina. 
, 13 §. Pykälän 2 momentin säännöstä ehdo
tetaan täydennettäväksi siten, että myös palo
kunnan päätoimisen miehistöviran kelpoisuus
ehtona olisi valtion palo-opistossa suoritettu 
tutkinto. Se olisi pelastushallinnon koulutuskes
kuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu palomiehen tutkinto. 

Pykälän uuden 3 momentin mukaan aluehä
lytyskeskuksessa toimivan hälytysmestarin kel
poisuusehtona olisi joko palomestarin tutkinto 
tai paloesimiehen tutkinto ja virkaan soveltuva 
teknillisen koulun tutkinto. Aluehälytyskeskuk
sen hälytyspäivystäjältä vaadittaisiin virkaan so
veltuva koulutus. 

21 §. Sisäasiainministeriö voisi 1 moment
tiin ehdotetun lisäyksen mukaan aikaisempien 
valtuuksien lisäksi antaa määräyksiä leirintä
alueiden ja lomakylien (mökkikylien) palo- ja 
henkilöturvallisuutta lisäävistä järjestelyistä. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan selvennet
täväksi siten, että soveltamisalan piiriin saate
taan myös liikennealueiden omistajat ja haltijat. 
Kun lainkohta koskee nykyisin ainoastaan palo
vaarallisten alueiden omistajia ja haltijoita, tu
lisi se koskemaan myös henkilöturvallisuudelle 
vaarallisia alueita. Sisäasiainministeriö voisi 
määrätä, että edellä mainittujen alueiden omis
tajilla ja haltijoilla olisi sisäasiainministeriön 
niin määrätessä velvollisuus hankkia ja pitää 
kunnossa tarkoituksenmukaista sammutuskalus
:toa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita. 

24 §. Pykälän 1 momentin säännöstä ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että sisäasiainminis-

teriö määräisi kunkin tulisijan, savuhormin ja 
ilmanvaihtohormin yksikköluvun. Yksikkölukua 
tarvittaisiin laskettaessa nuohouksesta perittä
vää maksua. 

Nuohouksesta suoritettaisiin nuohousmaksu, 
joka saataisiin kertomalla yksikön hinta nuo
houksesta tulevalla yksikköluvulla. Yksikön 
hinnan määräisi kunnanvaltuusto. Edelleen säi
lytettäisiin nykyinen mahdollisuus maksun ve
loittamiseen työajan pohjalta tai erikoistapauk
sissa asianosaisten tekemän sopimuksen mukaan 
työurakikana. 

51 §. Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi 
ja sen soveltamisalaa laajennettavaksi siten, että 
sisäasiainministeriöllä olisi mahdollisuus antaa 
määräyksiä lainkohdassa tarkoitettujen kalus
ton, välineistön ja laitteiden valmistuksesta, 
maahantuonnista, tarkastuksesta ja kaupasta se
kä niiden huollosta. Lisäksi ehdotetaan, että 
ministeriö voisi suorittaa määräysten noudatta
misen toteamiseksi tarkastuksia. 

2. V o i m a a n t u 1 o - j a s i i r t y m ä -
säännökset 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväk
synyt. 

Kunnes kunnanvaltuusto on asiasta päättä
nyt, noudatettaisiin nuohous- ja puhdistustyös
sä kumottavan nuohousmaksuasetuksen 2 §: ssä 
mainittua yksikön hintaa. 

Päätoimisen miehistön kelpoisuusehtoa alet
taisiin noudattaa vuoden 1988 alusta lukien. 
Virassa olevan henkilöstön aseman turvaami· 
seksi ehdotetaan, että hälytysmestarin tai hä
lytyspäivystäjän virassa olevat henkilöt säilyt
täisivät edelleen kelpoisuutensa vastaavaan vir
kaan, jos heidät on valittu kyseiseen virkaan 
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ennen lain voimaantuloa ja miehistövirassa 
oleva, jos hänet on valittu virkaan vuoden 
1988 alkuun mennessä. Lisäksi ehdotetaan, että 
henkilö, joka on palvellut hälytysmestarin tai 
hälytyspäivystäjän virassa tai tehtävässä ennen 
lain voimaantuloa yhdessä tai useammassa eräs
sä yhteensä vähintään kaksi vuotta, olisi .edel-

leen kelpoinen vastaavaan virkaan tai tehtä
vään samoin kuin miehistönvirkaan henkilö, 
joka on palvellut miehistövirassa vastaavan 
ajan vuoden 1988 alkuun mennessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559 /75) 55 

§:n 9 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla 
(1130/76)' 

muutetaan 6 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 21, 24 ja 51 §, 
lisätään 13 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3-5 momentti siirtyvät 4-6 momen

tiksi, seuraavasti: 

6 § 
Hätäilmoitusten vastaanottamista ja hälytys

ten toimittamista varten maa jaetaan hälytys
alueisiin. Jaosta päättää sisäasiainministeriö. 
Hälytysalueet on määrättävä siten, että alueen 
eri osista voidaan helposti saada kaikkina vuo
rokauden aikoina yhteys alueen hälytyskeskuk
seen (aluehälytyskeskus). Sisäasiainministeriö 
määrää aluehälytyskeskuksen sijainnin. Aluehä
lytyskeskuksen tehtävänä on toimia yleisenä 
hätäilmoituskeskuksena. 

13 § 

Palopäällikön ja 1 momentissa tarkoitetun 
päätoimisen päällystön, alipäällystön ja miehis
tön kelpoisuusehtona on valtion palo-opistossa 
suoritettu asianomaista virkaa tai viranhaltija
ryhmää vastaava tutkinto. 

Hälytysmestarin kelpoisuusehtona on valtion 
palo-opistossa suoritettu palomestarin tutkinto 
tai paloesimiehen tutkinto ja sen lisäksi virkaan 
soveltuva teknillisen koulun tutkinto. Hälytys
päivystäjällä tulee olla virkaan soveltuva kou
lutus. 

21 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä 

messu-, näyttely-, huvi-, leiri-, leirintä- ja telt
tailualueiden, lomakylien sekä muiden niitä 

·vastaavien alueiden palo- ja henkilöturvalli
suutta lisäävistä järjestelyistä sekä palovaaralle 
alttiiden tai henkilöturvallisuuden kannalta vaa
rallisten rakennusten, rakennelmien, huoneisto
jen tai tilojen sisustamisesta ja koristamisesta. 

Niin ikään sisäasiainministeriö voi määrätä, 
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston 
sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallis
ten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden omis
taja tai haltija on velvollinen hankkimaan ja pi
tämään kunnossa tarkoituksenmukaista sammu
tuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia 
laitteita sen mukaan kuin palovaaraan ja muu
toin olosuhteisiin nähden on kohtuudella tar
peen sekä ryhtymään muihinkin välttämättö
miin varokeinoihin ihmisten ja omaisuuden 
turvaamiseksi onnettomuuden varalta. 

24 § 
Tulisijat ja savuhormit on nuohottava sekä 

ilmanvaihtohormit puhdistettava sisäasiainmi
nisteriön määräysten mukaisesti. Nuohooja on 
päästettävä näitä tehtäviä suorittamaan. Sisä
asiainministeriö määrää myös nuohous- ja puh
distusmaksun laskemista varten kunkin nuo
hous- ja puhdistuskohteen yksikköluvun. 
Nuohouksesta ja puhdistuksesta rakennuksen 
omistajan on suoritettava maksu, joka saadaan 
kertomalla kertyneiden yksiköiden määrällä yk
sikön hinta. Yksikön hinnan päättää kunnan
valtuusto. Milloin nuohous- tai puhdistuskoh
teelle ei ole määrätty yksikkölukua on maksu 



6 N:o 181 

suoritettava 60 yksikön mukaan tunnilta. Asian~ 
osaiset voivat keskenään sopia nuohous- ja puh
distustyön suorittamisesta erikoistapauksissa 
työurakkana. 

51 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä pa

lo- ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatu
vaatimuksista, malleista, mitoista sekä sammu
tus- ja pelastustyötä helpottavista laitteista, 
kaluston, välineistön ja laitteiden valmistukses
ta, maahantuonnista, kaupasta, tarkastuksesta 
ja huollosta sekä suorittaa määräysten noudat
tamisen toteamiseksi tarkastuksia. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 ja sillä kumotaan 12 päivänä 

kesäkuuta 1980 annettu asetus nuohousmak
susta (432/80). 

Kunnes kunnanvaltuusto on asiasta päättä
nyt, noudatetaan nuohous- ja puhdistustyössä 
kumotun nuohousmaksusta annetun asetuksen 
2 §:ssä mainittua yksikön hintaa. 

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1982 

Edellä 13 § :n 2 momentissa säädettyä pää
toimisen miehistön kelpoisuusehtoa noudate· 
taan vuoden 1988 alusta lukien. Tämän lain 
säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka 
ennen sanottua ajankohtaa on valittu palokun
nan päätoimiseen miehistön virkaan tai tehtä
vään, tai joka on ennen tätä ajankohtaa hoi
tanut sanotunlaista virkaa tai tehtävää päätoi
misena yhdessä tai useammassa erässä yhteensä 
vähintään kaksi vuotta, edelleen kelpoiseksi 
vastaavaan virkaan tai tehtävään. Samoin lain 
säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka 
ennen tämän lain voimaantuloa on valittu häly
tysmestarin tai hälytyspäivystäjän virkaan tai 
tehtävään, tai joka ennen lain voimaantuloa on 
hoitanut sanotunlaista virkaa tai tehtävää pää· 
toimisena yhdessä tai useammassa erässä yh
teensä vähintään kaksi vuotta, edelleen kelpoi· 
seksi vastaavaan virkaan tai tehtävään. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Ahde 
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LUte 

Laki 
palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan palo- ja pelastustoimesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetun lain (559/75) 5' 

§:n 9 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla 
(1130/76)' 

muutetaan 6 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentti, 21, 24 ja 51 §, 
lisätään 13 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3-5 momentti siirtyvät 4-6 momen

tiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 s 
Palo- ja pelastustoimeen kuuluvien onnetto

muusilmoitusten vastaanottamista ja hälytysten 
toimittamista varten maa jaetaan hälytysaluei
siin. Jaosta päättää sisäasiainministeriö. Häly
tysalueet on määrättävä siten, että alueen eri 
osista voidaan helposti saada kaikkina vuoro
kauden aikoina yhteys alueen hälytyskeskuk
seen (aluehälytyskeskus). Sisäasiainministeriö 
määrää aluehälytyskeskuksen sijainnin. 

Ehdotus 

6 § 
Hätäilmoitusten vastaanottamista ja hälytys

ten toimittamista varten maa jaetaan hälytys
alueisiin. Jaosta päättää sisäasiainministeriö. 
Hälytysalueet on määrättävä siten, että alueen 
eri osista voidaan helposti saada kaikkina vuo
rokauden aikoina yhteys alueen hälytyskeskuk
seen (aluehälytyskeskus). Sisäasiainministeriö 
määrää aluehälytyskeskuksen sijainnin. Aluehä
lytyskeskuksen tehtävänä on toimia yleisenä 
hätäilmoituskeskuksena. 

13§ 

Palopäällikön ja 1 momentissa tarkoitetun 
päätoimisen päällystön ja alipäällystön kelpoi
suusehtona on valtion palo-opistossa suoritettu 
asianomaista virkaa tai viranhaltijaryhmää vas
taava tutkinto. 

21 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä 

messu-, näyttely-, huvi-, leiri- ja niitä vastaavien 
alueiden palo- ja henkilöturvallisuutta lisäävistä 
järjestelyistä sekä palovaaralle alttiiden tai hen
kilöturvallisuuden kannalta vaarallisten raken
nusten, rakennelmien, huoneistojen tai tilojen 
sisustatnisesta ja koristamisesta. 

Palopäällikön ja 1 momentissa tarkoitetun 
päätoimisen päällystön, alipäällystön ja miehis
tön kelpoisuusehtona on valtion palo-opistossa 
suoritettu asianomaista virkaa tai viranhaltija
ryhmää vastaava tutkinto. 

Hälytysmestarin kelpoisuusehtona on valtion 
palo-opistossa suoritettu palomestarin tutkinto 
tai paloesimiehen tutkinto ja sen lisäksi virkaan 
soveltuva teknillisen koulun tutkinto. Hälytys
päivystäjällä tulee olla virkaan soveltuva kou
lutus. 

21 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä 

messu-, näyttely-, huvi-, leiri-, leirintä- ja telt
tailualueiden, lomakylien sekä muiden niitä 
vastaavien alueiden palo- ja henkilöturvalli~ 
suutta lisäävistä järjestelyistä sekä palovaaralle 
alttiiden tai henkilöturvallisuuden kannalta vaa
rallisten rakennusten, rakennelmien, huoneisto
jen tai tilojen sisustamisesta ja koristamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

Niin ikään sisäasiainministeriö voi määrätä, 
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston 
sekä palovaarallisten varasto- ja muiden aluei
den omistaja tai haltija on velvollinen hankki
maan ja pitämään kunnossa tarkoituksenmu
kaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä 
helpottavia laitteita sen mukaan kuin palovaa
ran ja muutoin olosuhteisiin nähden on koh
tuudella tarpeen sekä ryhtymään muihinkin 
välttämättömiin varokeinoihin ihmisten ja omai
suuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta. 

24 § 
Tulisijat ja savuhor:mit on nuohottava sekä 

ilmanvaihtohormit puhdistettava sisäasiainmi
nisteriön määräysten mukaisesti. Nuohooja on 
päästettävä näitä tehtäviä suorittamaan. 
t Nuohouksesta ja puhdistuksesta rakennuksen 

timistajan on suoritettava maksu asetuksella 
säädettävien perusteiden mukaan. 

51 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä pa

lo- ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatu
vaatimuksista, malleista, mitoista sekä sammu
tus- ja pelastustyötä helpottavista laitteista. 

Ehdotus 

Niin ikään sisäasiainministeriö voi määrätä,. 
että rakennuksen, rakennelman tai huoneiston 
sekä palo- ja henkilöturvallisuudelle vaarallis
ten varasto-, liikenne- ja muiden alueiden omis
taja tai haltija on velvollinen hankkimaan ja pi
tämään kunnossa tarkoituksenmukaista· sammu
tuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia 
laitteita sen mukaan kuin palovaaraan ja muu
toin olosuhteisiin nähden on kohtuudella tar
peen sekä ryhtymään muihinkin välttämättö
miin varokeinoihin ihmisten ja omaisuuden 
turvaamiseksi onnettomuuden varalta, 

24 § 
Tulisijat ja savuhormit on nuohottava sekä 

ilmanvaihtohor,mit puhdistettava sisäasiainmi
nisteriön määräysten mukaisesti. Nuohooja on 
päästettävä näitä tehtäviä suorittamaan. Sisä~ 
asiainministeriö määrää myös nuohous- ja puh
distusmaksun laskemista varten kunkin nuo
hous- ja puhdistuskohteen yksikköluvun. 
Nuohouksesta ja puhdistuksesta rakennuksen 
omistajan on suoritettava maksu, joka saadaan 
kertomalla kertyneiden yksiköiden määrällä yk
sikön hinta. Yksikön hinnan päättää kunnan
valtuusto. Milloin nuohous- tai puhdistuskoh
teelle ei ·ole määrätty yksikkölukua on maksu 
suoritettava 60 yksikön mukaan tunnilta. Asian
osaiset voivat keskenään sopia nuohous- ja puh
distus/yön suorittamisesta· erikoistapauksissa 
työurakkana. 

51 § 
Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä pa

lo- ja pelastuskaluston sekä -välineistön laatu
vaatimuksista, malleista, mitoista sekä sammu
tus- ja pelastustyötä helpottavista laitteista, 
kaluston, välineistön ja laitteiden valmistukses
ta, maahantuonnista, kaupasta, tarkastuksesta 
ja huollosta sekä suorittaa määräysten noudat
tamisen toteamiseksi tarkastuksia. 

55 § 
~--:...__, _____________________ _..-. __ 

Nuohouksesta ja puhdistuksesta suoritetta- (9 mom. kumotaan.) 
vista nuohousmaksuista on voimassa, mitä pa-
lblain 26 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty, 
k'unnes asetuksella on tämän lain 24 §:n 2 mo-
mentin nojalla asiasta säädetty. 
-------------- --------------



Voimassa oleva laki 

2 16S00115n 

N:o 181 9 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 ja sillä kumotaan 12 päivänä 

kesäkuuta 1980 annettu asetus nuohousmak
susta (432/80). 

Kunnes kunnanvaltuusto on asiasta päättä
nyt, noudatetaan nuohous- ja puhdistustyössä 
kumotun nuohousmaksusta annetun asetuksen 
2 §:ssä mainittua yksikön hintaa. 

Edellä 13 §:n 2 momentissa säädettyä pää
toimisen miehistön kelpoisuusehtoa noudate
taan vuoden 1988 alusta lukien. Tämän lain 
säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka 
ennen sanottua ajankohtaa on valittu palokun
nan päätoimiseen miehistön virkaan tai tehtä
vään, tai joka on ennen tätä ajankohtaa hoi
tanut sanotunlaista virkaa tai tehtävää päätoi
misena yhdessä tai useammassa erässä yhteensä 
vähintään kaksi vuotta, edelleen kelpoiseksi 
vastaavaan virkaan tai tehtävään. Samoin lain 
säännösten estämättä katsotaan henkilö, joka 
ennen tämän lain voimaantuloa on valittu häly
tysmestarin tai hälytyspäivystäjän virkaan tai 
tehtävään, tai joka ennen lain voimaantuloa on 
hoitanut sanotunlaista virkaa tai tehtävää pää
toimisena yhdessä tai useammassa erässä yh
teensä vähintään kaksi vuotta, edelleen kelpoi
seksi vastaavaan virkaan tai tehtävään. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 




