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Valtioneuvoston asetus
pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 1 §:n 1 mo-

mentin 11 kohta ja 6 §:n 1 momentin 3 kohta, sekä
lisätään asetukseen uusi 1 §:n 1 momentin 17 kohta sekä 3 a ja 3 b § seuraavasti:

1 §

Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma

Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11) ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin
eläinsuojiin;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
17) pelastuslain 22 a–22 c §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin.

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

3 a §

Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen torjuntavalmius

Pelastuslain 22 b ja 22 c §:ssä tarkoitetussa öljyvahingon ja aluskemikaalivahingon va-
ralta tehtävässä suunnitelmassa on oltava:

1) seuraavat tiedot varaston, sataman ja laitoksen torjuntaorganisaatiosta:
a) selvitys torjunnan johtamisesta, valmiuden ylläpidosta ja vastuun jakautumisesta or-

ganisaatiossa sekä torjuntaan liittyvistä järjestelyistä vastaavien henkilöiden nimet ja yh-
teystiedot;

b) suunnitelma torjunnan järjestämisestä, torjuntaan osallistuvista henkilöistä ja torjun-
tayksiköiden perustamisesta, varustamisesta ja huoltamisesta sekä tiedot hälytys- ja vies-
tintäjärjestelmistä;

c) selvitys torjuntatilanteen johtamisesta siihen saakka kunnes pelastusviranomainen tai
pelastuslain 34 §:n 1 momentissa tarkoitettu pelastustoiminnan johtaja ottaa toiminnan
johtaakseen;

d) selvitys yhteistyöstä pelastusviranomaisen kanssa;
2) seuraavat tiedot torjuntavalmiuden tasoon vaikuttavista tekijöistä:
a) selvitys alueella öljy- ja aluskemikaalivahingon vaaraa aiheuttavista kohteista, niiden

sijainnista ja alueen kulkureiteistä;
b) selvitys tunnistetuista öljy- ja aluskemikaalivahingon onnettomuusriskeistä ja niiden

edellyttämistä toimenpiteistä;
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c) tiedot muista vahingonvaaraan vaikuttavista seikoista ja erityisesti sataman liiken-
teen ja siellä käyvien säiliöalusten määrästä;

3) seuraavat tiedot kalustosta ja muusta torjuntavalmiudesta:
a) selvitys torjuntavalmiuden tason edellyttämästä vahinkojen ehkäisemiseksi ja rajoit-

tamiseksi tarpeellisesta torjuntakalustosta, -tarvikkeista ja muista vahinkojen torjuntaan
soveltuvasta kalustosta ja tarvikkeista sekä niiden varastoinnista ja kunnossapidosta;

b) suunnitelma koulutuksen ja harjoitusten järjestämisestä;
c) suunnitelma vahingon torjunnassa syntyvän öljyisen ja muita vahingollisia aineita si-

sältävän jätteen keräilystä, kuljettamisesta, varastoinnista ja toimittamisesta käsittelyyn.
Suunnitelmaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota öljyvaraston, sataman ja

laitoksen kaluston riittävyyteen ja sopivuuteen vahingon torjunnan ensivaiheessa sekä riit-
tävän henkilökunnan kouluttamiseen torjuntatilanteiden varalle. Suunnitelmaa laadittaes-
sa on varmistettava hyvä ja joustava tiedonkulku ja yhteistyö varaston, sataman ja laitok-
sen ja pelastusviranomaisen kesken.

Pelastuslain 22 b ja 22 c §:ssä tarkoitetun öljyn varastoijan, sataman ylläpitäjän ja lai-
toksen toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että suunnitelma saatetaan ajan tasal-
le vastaamaan alueella tai toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Tarkistettu suunnitelma on
viivytyksettä saatettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja alueen pelastustoi-
men tietoon.

3 b §

Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen torjuntakalusto

Pelastuslain 22 b ja 22 c §:ssä tarkoitetun öljyn varastoijan, sataman ylläpitäjän ja lai-
toksen toiminnan harjoittajan on vahingon rajoittamiseksi ja ihmisten ja ympäristön suo-
jaamiseksi pidettävä varaston, sataman ja laitoksen alueella paikallisten olosuhteiden vaa-
tima määrä öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvaa kalustoa ja varusteita.
Kalustoon tulee kuulua varusteet torjuntahenkilöstölle, imeytys- ja suojausaineet ja -tar-
vikkeet, keräily- ja säilytyskalusto, padot ja tarpeellinen kuljetuskalusto.

Satamalla on oltava niin paljon puomi-, poiju- ja ankkurointikalustoa, että sen avulla
voidaan estää öljyn ja öljyn tavoin veden pinnalla kelluvan, satamassa käsiteltävän muun
vaarallisen aineen leviäminen vesistössä. Myös muulla laitoksella ja varastoalueella on ol-
tava vastaava määrä öljypuomia, jos alue sijaitsee siten, että sieltä voi öljyvuodon yhtey-
dessä joutua öljyä vesistöön. Satamalla, varastolla ja laitoksella on oltava tarpeellinen ka-
lusto puomin levitykseen ja vesialueella tehtävään keräilyyn.

6 §

Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus

Pelastuslain 57 §:n 1 momentissa tarkoitetulta pelastuslaitoksen päätoimiselta pelastus-
toimintaan osallistuvalta henkilöstöltä vaaditaan, että:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) päällystöön kuuluva on suorittanut pelastusalan ammattikorkeakoulututkinnon tai

päällystön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa.
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 17 kohdassa tarkoitettu pelastussuunnitelma tulee

olla laadittuna viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020.
Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen 3 a §:ssä tarkoitettu suunnitelma on toimitet-

tava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja alueen pelastustoimen tietoon vuoden
kuluessa asetuksen voimaantulosta.
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