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Laki
pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan pelastuslain (379/2011) 105 ja 109 §, sellaisina kuin ne ovat, 105 § osaksi

laissa 1353/2018 ja 109 § laissa 1353/2018, seuraavasti:

105 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Alueen pelastusviranomainen tai, jos on kyse 8 kohdassa tarkoitetusta asiasta, aluehal-
lintovirasto voi määräajassa velvoittaa oikaisemaan sen, mitä on tehty tämän lain vastai-
sesti tai lyöty laimin. Määräys voidaan antaa sille, 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;

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;
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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 ja viranomaisviestintään liittyvän viestintä-
palvelun käytettävyyttä varmistavia laitteita; taikka

15) laiminlyö 22 a–22 c §:ssä säädetyn velvollisuuden varautua öljyvahingon tai alus-
kemikaalivahingon torjuntaan.

Viranomaisen antamaa määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemät-
tä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakosta ja teettämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

109 §

Viranomaisverkon ja viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun käytettävyyttä 
koskevat erityiset vaatimukset

Alueen pelastusviranomainen voi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan
hankkimaan rakennukseensa tai rakennelmaansa välttämättömiä viranomaisverkon ja vi-
ranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun (viranomaisviestintäpalvelun) käytettä-
vyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. Määräyksen antamisen edel-
lytyksenä on, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 250 §:n 1 momentissa tar-
koitetun viranomaisverkon tai viranomaisviestintäpalvelun käytettävyys kyseisessä ra-
kennuksessa tai rakennelmassa, jossa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski,
on estynyt rakennuksesta tai rakennelmasta johtuvasta rakenteellisesta syystä ja viran-
omaisverkon tai viranomaisviestintäpalvelun käytettävyys ei ole riittävä pelastustoimin-
nan asianmukaiseksi suorittamiseksi. Pelastusviranomainen saa antaa määräyksen hank-
kia viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavia laitteita kuitenkin vain siihen saakka,
kunnes alueella on siirrytty käyttämään yksinomaan viranomaisviestintäpalvelua.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määräystä viranomaisviestintäpalvelun käytettävyy-
den varmistavien laitteiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa kohdistaa koskemaan sellais-
ta maanpuolustukseen tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvää rakennusta tai rakennel-
maa, jossa käsitellään turvallisuusluokiteltua tietoa ja jota koskevien viranomaisen anta-
mien määräysten mukaan kyseiseen tilaan ei saa rakentaa viranomaisviestintäpalvelua.
Rakennusta tai rakennelmaa hallitsevan viranomaisen tulee huolehtia, että pelastustoimin-
ta kyseisessä tilassa voidaan hoitaa turvallisesti.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.
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