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Pelastustoimilaki

N:o 561

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyl-
lä tavalla, säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
1) tulipalojen ja muiden onnettomuuksien

ehkäisyyn, jollei muussa laissa tai asetukses-
sa toisin säädetä;

2) pelastustoimintaan, jolla tarkoitetaan
ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaa-
miseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoit-
tamiseksi ja seurausten lieventämiseksi on-
nettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireel-
lisesti suoritettavia toimenpiteitä; ja

3) väestönsuojeluun, jolla tarkoitetaan ih-
misten ja omaisuuden suojaamista, yhteis-
kunnan toimintojen kannalta tärkeiden viras-
tojen, laitosten ja tuotantolaitosten toiminnan
turvaamista ja 2 kohdassa mainittujen tehtä-
vien hoitamista valmiuslain (1080/1991)
2 §:ssä ja puolustustilalain (1083/1991)
1 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä
niihin varautumista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimin-
tojen muodostamaa toimialaa kutsutaan pe-
lastustoimeksi.

Tätä lakia ei sovelleta aluksista aiheutuvan
vesien pilaantumisen ehkäisemisestä an-
netussa laissa (300/1979), maa-alueilla ta-
pahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta an-
netussa laissa (378/1974), meripelastuspalve-
lusta annetussa laissa (628/1982), merilaissa
(674/1994) tai ilmailulaissa (281/1995) tar-
koitettuun toimintaan.

2 luku

Vastuu pelastustoimen hoitamisesta

2 §

Pelastusviranomaiset

Valtion pelastusviranomaisia ovat pelastus-
toimesta vastaava ministeriö ja lääninhalli-
tukset.

Kunnan pelastusviranomaisia ovat palo-
päällikkö ja kunnan näihin tehtäviin määrää-
mät pelastustoimen viranhaltijat sekä kunnan
asianomainen monijäseninen toimielin.
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Pelastusviranomaisten tehtävistä säädetään
tarvittaessa tarkemmin asetuksella. Asetuk-
sella säädetään pelastusviranomaisten vir-
kapuvusta ja virka-aseman tunnisteeksi tar-
koitetusta henkilökortista.

3 §

Valtion pelastusviranomaisten tehtävät

Pelastustoimesta vastaava ministeriö huo-
lehtii pelastustoimen valtakunnallisista val-
misteluista ja järjestelyistä sekä eri ministeri-
öiden toimialaan kuuluvien pelastustoimin-
nan ja väestönsuojelun tehtävien yhteenso-
vittamisesta, johtaa pelastustointa sekä val-
voo pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja
tasoa.

Edellä 1 momentissa säädetyistä tehtävistä
läänin alueella huolehtii lääninhallitus.

4 §

Kunnan pelastustoimen tehtävät

Kunta vastaa pelastustoimesta alueellaan ja
sen tulee siinä tarkoituksessa:

1) huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista
tehtävistä;

2) ylläpitää väestönsuojelun valmiutta ja
huolehtia tarvittaessa siihen kuuluvista tehtä-
vistä;

3) yhteensovittaa eri viranomaisten ja pe-
lastustoimeen osallistuvien muiden tahojen
tehtäviä pelastustoimessa;

4) huolehtia palotarkastuksista ja muusta
pelastusviranomaisille kuuluvasta onnetto-
muuksien ehkäisystä;

5) huolehtia osaltaan pelastustoimen hen-
kilöstön kouluttamisesta; sekä

6) huolehtia pelastustointa koskevasta va-
listuksesta ja neuvonnasta.

5 §

Pelastustoimen järjestäminen kunnassa

Kunnalla tulee olla palokunta ja päätoimi-
nen palopäällikkö. Kunnan palokuntana voi
olla kunnan oma palokunta taikka vapaaeh-
toinen palokunta, laitospalokunta tai teh-
daspalokunta, joka on tehnyt kunnan kanssa
sopimuksen.

Väestönsuojeluun kuuluvien eri toimialo-
jen toimintaa kunnassa yhteensovittaa kun-
nanjohtaja.

Kunnat voivat hoitaa pelastustoimen tehtä-
vänsä yhteistoiminnassa sen mukaan kuin
kuntalaissa (365/1995) säädetään. Myös pa-
lopäällikön virka voi olla kuntien yhteinen.

6 §

Muiden viranomaisten tehtävät

Poliisi, rajavartiolaitos, puolustusvoimat,
sosiaali- ja terveysviranomaiset, maa- ja
metsätaloudesta vastaavat viranomaiset ja
laitokset sekä liikelaitokset, ympäristövi-
ranomaiset, henkilö-, tavara- ja tietoliiken-
teestä vastaavat viranomaiset, säteilyturvalli-
suudesta ja sääpalvelusta vastaavat virastot
ja laitokset ovat pelastusviranomaisten ohel-
la velvollisia osallistumaan pelastustoimin-
taan ja väestönsuojeluun siten kuin niiden
tehtävistä kunkin toimialan säädöksissä sää-
detään.

Puolustusvoimat on velvollinen osallistu-
maan pelastustoimintaan antamalla käytet-
täväksi pelastustoiminnassa tarvittavaa ka-
lustoa, henkilövoimavaroja ja erityisasian-
tuntijapalveluja, jos se onnettomuuden laa-
juus tai erityisluonne huomioon ottaen on
tarpeen. Pelastustoimintaan osallistuminen ei
saa vaarantaa puolustusvoimien maan-
puolustustehtävien suorittamista.

Metsähallitus on velvollinen antamaan pe-
lastusviranomaisille asiantuntija-apua met-
säpalojen torjunnassa ja varautumaan oma-
toimisesti hallinnassaan olevalla valtion
maalla tapahtuvien metsäpalojen ehkäisyyn
ja torjuntaan yhteistyössä pelastusvi-
ranomaisten kanssa.

Valtion ja kunnan viranomaiset ja laitokset
antavat lisäksi pyynnöstä pelastusviranomai-
sille toimialaansa kuuluvaa tai siihen muuten
soveltuvaa virka-apua.

Edellä 1—4 momentissa tarkoitetusta osal-
listumisesta ja virka-avusta säädetään tarvit-
taessa tarkemmin asetuksella.

7 §

Vapaaehtoistoiminta

Pelastusviranomaiset voivat antaa koulu-
tus-, neuvonta- ja valistustehtäviä pelastus-
toimen alalla toimiville järjestöille. Pelastus-
toimen tehtävissä voidaan käyttää apuna va-
paaehtoisia henkilöitä ja organisaatioita, ei
kuitenkaan tehtävissä, joihin sisältyy mer-
kittävää julkisen vallan käyttöä.
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8 §

Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistaja ja haltija, teolli-
suus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto,
laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautu-
maan asianomaisessa kohteessa olevien hen-
kilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suo-
jaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pe-
lastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti
kykenevät.

9 §

Suunnitteluvelvoite

Pelastusviranomaiset sekä muut 6 §:ssä
tarkoitetut viranomaiset ja yhteisöt, joilla on
pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä tai virka-
aputehtäviä, ovat velvollisia laatimaan yh-
teistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelas-
tustoimen suunnitelmat.

Niiden kuntien, joissa on ydinenergialain
(990/1987) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitettu
ydinlaitos tai asetuksessa erikseen määritelty
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava laitos,
on laadittava pelastussuunnitelma laitoksessa
sattuvan onnettomuuden varalta. Suunnitel-
maa laadittaessa on kuultava vaaralle alttiik-
si joutuvaa väestöä ja huolehdittava suunni-
telmasta tiedottamisesta.

Asetuksessa säädettävän rakennuksen
omistajan ja haltijan, teollisuus- ja liiketoi-
minnan harjoittajan, viraston, laitoksen ja
muun yhteisön on laadittava suunnitelma
8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.

3 luku

Kuntien yhteistoiminta

10 §

Avunanto

Kunnan tulee tarvittaessa antaa toiselle
kunnalle apua pelastustoiminnassa ja väes-
tönsuojelussa.

11 §

Aluejaot

Hälytystoiminnan järjestämiseksi valta-
kunnan alue jaetaan hälytysalueisiin, jotka
määrää valtioneuvosto.

Pelastustoiminnan johtamisen varmistami-
seksi sekä pelastustoimen yhteistoiminnan
tehostamiseksi läänin alue jaetaan yhteistoi-
minta-alueisiin. Yhteistoiminta-aluejaon sekä
yhteistoiminta-alueen keskuskunnan määrää
lääninhallitus.

12 §

Aluepalopäällikkö

Yhteistoiminta-alueella on aluepalopäällik-
kö, jonka tehtävänä on yhteensovittaa pelas-
tustoimen suunnittelua ja johtaa tarvittaessa
pelastustoimintaa yhteistoiminta-alueella.
Kunnat voivat sopia myös muiden tehtävien
antamisesta aluepalopäällikölle.

Lääninhallitus nimeää aluepalopäällikön ja
hänelle tarvittavan määrän sijaisia yhteistoi-
minta-alueen kuntien päätoimisesta päällys-
töstä.

Aluepalopäällikön tehtävistä aiheutuvat
kustannukset jaetaan kuntien kesken niiden
sopimalla tavalla. Jos kunnat eivät pääse
siitä sopimukseen, kustannusten jaon ratkai-
see lääninhallitus.

13 §

Hälytysohje

Kunnan tulee yhteistyössä naapurikuntien,
aluepalopäällikön, pelastustoimintaan osallis-
tuvien viranomaisten ja virka-apua antavien
viranomaisten sekä hätäkeskuksen kanssa
laatia hälytysohje pelastustoiminnassa tarvit-
tavien voimavarojen hälyttämisestä ja kun-
tien välisen avun antamisesta. Hälytysohje
on laadittava siten, että hätäkeskus voi hälyt-
tää lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt
riippumatta siitä, minkä kunnan yksiköitä ne
ovat.

4 luku

Pelastustoimen valmius

14 §

Yleinen valmiusvaatimus

Pelastustoimi on suunniteltava ja järjestet-
tävä siten, että siihen kuuluvat toimenpiteet
voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaas-
ti.

1355N:o 561



15 §

Kunnan pelastustoimen palvelutaso

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata
kunnan alueella esiintyviä onnettomuusuh-
kia.

Kunnan tulee selvittää ja arvioida kunnan
alueella esiintyvät uhat ja määritellä niiden
perusteella pelastustoimen palvelutaso, joka
muodostuu palokunnan henkilöstöstä ja ka-
lustosta sekä palokunnan toimintaval-
miusajasta. Palvelutasoon kuuluu myös
suunnittelu, onnettomuuksien ehkäisy, väes-
tönsuojelu sekä pelastustoiminnassa tarvitta-
vat tukitoiminnot.

Pelastustoimesta vastaava ministeriö antaa
tarvittaessa määräykset palvelujen vähim-
mäistasosta.

16 §

Kunnan pelastustoimen palvelutason
valvonta

Lääninhallituksen tehtävänä on valvoa, että
kunnan pelastustoimen palvelutaso on sää-
dösten ja määräysten mukainen. Tässä tar-
koituksessa lääninhallituksella on oikeus saa-
da kunnilta ja kuntayhtymiltä tarpeellisia
tietoja ja selvityksiä.

Jos kunnan pelastustoimen palvelutasossa
on huomattavia epäkohtia eikä kunta läänin-
hallituksen asettamassa määräajassa korjaa
puutteita, lääninhallitus voi 81 §:ssä sääde-
tyllä tavalla velvoittaa kunnan saattamaan
palvelut laissa vaaditulle tasolle.

17 §

Valmiuden tarkastaminen

Pelastusviranomaiset voivat tehdä tarkas-
tuksia tässä laissa säädettyjen suuronnetto-
muuksien ja väestönsuojelun varautumisjär-
jestelyjen valvomiseksi. Tarkastuksen toi-
mittajalla on oikeus päästä tarkastettaviin
tiloihin, ei kuitenkaan asuntoihin tai 34 §:n
4 momentissa tarkoitettuihin paikkoihin, ja
saada selvityksiä tässä laissa tai sen nojalla
annetussa asetuksessa tai määräyksissä vaa-
dituista varautumista koskevista suunnitel-
mista ja muista järjestelyistä.

18 §

Valtion osallistuminen valmiuden
ylläpitämiseen

Valtio voi osallistua pelastustoimessa tar-
vittavan valmiuden ylläpitämiseen hankki-
malla sellaista erityiskalustoa tai rahoittamal-
la sellaista toimintaa, jonka hankkiminen tai
rahoittaminen valtion varoista on erityisestä
syystä tarkoituksenmukaista.

5 luku

Pelastustoimen koulutus ja
kelpoisuusvaatimukset

19 §

Valtion vastuu koulutuksesta

Valtio huolehtii pelastustoimen ammatilli-
sesta koulutuksesta sekä väestönsuojelun
johto- ja erityishenkilöstön koulutuksesta.
Koulutuksen järjestämisestä säädetään tar-
kemmin Pelastusopistosta annetussa laissa
(1165/1994) ja asetuksessa (1237/1994).

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
valtuuttaa myös muun kuin Pelastusopiston
antamaan pelastusalan ammatillista perus-
koulutusta.

20 §

Kunnan vastuu koulutuksesta

Kunnan tulee:
1) järjestää koulutusta asuintalojen ja kun-

nan laitosten suojeluhenkilöille sekä kunnan
väestönsuojeluorganisaatioon kuuluville
muille kuin 19 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuille henkilöille;

2) ohjata yritysten ja laitosten omatoimi-
seen varautumiseen valmentavaa koulutusta;
sekä

3) huolehtia siitä, että sopimuspalokunnan
henkilöstöllä ja kunnan palokunnan sivutoi-
misella henkilöstöllä on riittävä koulutus.

21 §

Pelastustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimukset

Pelastustoimen päätoimisen henkilöstön
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kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksel-
la.

Muulta kuin päätoimiselta henkilöstöltä
vaadittavasta koulutuksesta määrää tarvitta-
essa pelastustoimesta vastaava ministeriö.

6 luku

Onnettomuuksien ehkäisy

22 §

Yleinen onnettomuuksien ehkäisy

Pelastusviranomaisten tehtävänä on ehkäis-
tä tulipaloja ja osaltaan myös muita onnet-
tomuuksia siten kuin jäljempänä säädetään.

23 §

Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus

Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on
suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kun-
nossa siten, että tulipalon syttymisen tai le-
viämisen vaara on vähäinen ja että pelastus-
toiminta on onnettomuuden sattuessa mah-
dollista.

Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten
tilojen osalta sekä huoneiston haltijan hal-
linnassaan olevien tilojen osalta on huoleh-
dittava, että:

1) viranomaisten määräämät tai säädöksis-
sä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjun-
takalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpot-
tavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytys-
laitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa
ilmaisevat laitteet, poistumisteiden opasteet
ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varus-
teet ja laitteet ovat toimintakunnossa ja ne
huolletaan ja tarkastetaan, siten kuin pelas-
tustoimesta vastaava ministeriö tarvittaessa
määrää;

2) tulisijat ja savuhormit nuohotaan; sekä
3) ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot huolle-

taan ja puhdistetaan määrävälein.

24 §

Huolellisuusvaatimus

Tulta ja syttyvää tai räjähtävää taikka
muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huo-
lellisesti ja riittävää varovaisuutta noudatta-
en.

Ryhdyttäessä sellaiseen korjaus- tai muu-

hun työhön, jonka johdosta tulipalon tai
muun onnettomuuden vaara tuntuvasti li-
sääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoi-
mista.

Jokainen on mahdollisuuksiensa mukaan
velvollinen valvomaan, että hänen määräys-
valtansa piirissä noudatetaan tulipalon tai
muun onnettomuuden ehkäisemiseksi annet-
tuja säännöksiä ja määräyksiä.

25 §

Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää
metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet
kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat
sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman
lupaa, jollei siihen ole pakottavaa tarvetta.

Metsämaalla saadaan kuivanakin aikana
suorittaa kulotus erityistä varovaisuutta nou-
dattaen metsäammattilaisen valvonnassa.

26 §

Kulotuksesta ilmoittaminen

Metsämaan kulotuksesta ja muustakin ku-
lotuksesta on ennakolta ilmoitettava hätä-
keskukselle.

27 §

Turvetuotantoalueiden paloturvallisuus

Turvetuotannossa tulee palovaaran vuoksi
kiinnittää erityistä huomiota tulipalon ehkäi-
semiseen. Turvetuotanto on keskeytettävä,
jos tulipalon vaara on ilmeinen tuulen tai
muun syyn johdosta.

28 §

Metsäpalojen tähystys ja metsäpalovaroitus

Metsäpalon vaaran ollessa ilmeinen on
lääninhallituksen järjestettävä harvaan asu-
tulla seudulla tehokas metsäpalojen tähystys.

Sääpalvelusta vastaavan viranomaisen tu-
lee huolehtia, että metsäpalovaroitus anne-
taan alueelle, jossa metsäpalon vaaran arvi-
oidaan säätilan johdosta olevan ilmeinen.
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29 §

Sammutusvesi

Kunnan on huolehdittava siitä, että palo-
kunta saa riittävästi sammutusvettä pelastus-
toiminnan tarpeisiin.

30 §

Jokaisen toimintavelvollisuus

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tuli-
palon syttyneen tai muun onnettomuuden
tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sam-
muttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvolli-
nen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa
oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryh-
tymään kykynsä mukaan pelastustoimintaan.

31 §

Erityiset turvallisuusvaatimukset

Asunnoissa sekä majoitus- ja hoitolaitosti-
loissa on oltava riittävä määrä palovaroitti-
mia tai suojaustasoltaan vähintään vastaavia
laitteita.

Kohteisiin, joissa harjoitettu toiminta tai
olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilötur-
vallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista
suuremman vaaran, voi pelastustoimesta
vastaava ministeriö määrätä hankittavaksi
tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja
muita pelastustyötä helpottavia laitteita sekä
ryhtymään sanotuissa kohteissa muihinkin
välttämättömiin varokeinoihin ihmisten ja
omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden
varalta. Yksittäiselle kohteelle kunnan pelas-
tusviranomainen voi antaa vastaavan mää-
räyksen.

Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnet-
tomuuden ehkäisemiseksi ja sen seurausten
rajoittamiseksi vaadittavista järjestelyistä
säädetään asetuksella. Pelastustoimesta vas-
taava ministeriö voi antaa tarkempia mää-
räyksiä järjestelyjen toteuttamisesta.

32 §

Pelastustoimen laitteiden sijoittaminen
rakennukseen

Rakennuksen omistaja on velvollinen salli-
maan, että kunnan pelastusviranomaiset aset-
tavat rakennukseen pelastustoimen tarvitse-

mia laitteita, jos niistä ei aiheudu kohtuuton-
ta haittaa. Jos laitteiden sijoittamisesta ei
päästä sopimukseen, määrää siitä rakennus-
luvan myöntävä viranomainen.

7 luku

Palotarkastus

33 §

Palotarkastuksen sisältö

Palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä
ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tuli-
paloista tai muista onnettomuuksista aiheutu-
vaa vaaraa.

Palotarkastuksessa on valvottava, että ra-
kennus tai rakennelma, sen ympäristö ja
muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat tur-
valliset ja että kiinteistön omistaja tai haltija
on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn,
vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun
säädöksissä ja määräyksissä vaaditulla taval-
la.

Palotarkastuksessa tarkastetaan myös kiin-
teistön väestönsuoja ja sen laitteiden toimi-
vuus.

Palotarkastuksessa annetaan tarvittaessa tu-
lipalojen ja muiden onnettomuuksien torjun-
taa koskevaa neuvontaa.

34 §

Tarkastuskohteet

Palotarkastus on toimitettava:
1) asuinrakennuksissa ja niihin henkilö- ja

paloturvallisuuden kannalta rinnastettavissa
kohteissa kunnan päättämin väliajoin;

2) asetuksella säädettävissä kohteissa, jois-
sa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympä-
ristölle aiheutuvan vaaran voidaan arvioida
olevan tavanomaista suuremman, vuosittain
ja tarvittaessa useamminkin; sekä

3) asetuksella säädettävissä kohteissa en-
nen toiminnan aloittamista tai toiminnan
olennaisesti muuttuessa.

Tarkastuksessa annettujen määräysten nou-
dattamista valvotaan tarvittaessa jälkitarkas-
tuksilla.

Erityisestä syystä voidaan palotarkastus
suorittaa tarvittaessa muulloinkin.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
sellaista puolustusvoimien hallinnassa olevaa
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aluetta ja omaisuutta, joka valtakunnan tur-
vallisuuden vuoksi on pidettävä salassa ja
jonka palotarkastuksesta puolustusvoimat
ilmoittaa pitävänsä huolta.

35 §

Palotarkastuksen toimittaminen

Palotarkastuksen saa suorittaa kunnan pe-
lastusviranomainen.

Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä
kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Tarkastetta-
van kohteen edustajan on lisäksi esitettävä
tässä laissa ja sen nojalla annetuissa asetuk-
sessa ja määräyksissä vaaditut suunnitelmat,
muut asiakirjat ja järjestelyt.

Palotarkastuksesta on laadittava pöytäkir-
ja, joka on annettava tiedoksi kohteen omis-
tajalle tai haltijalle taikka näiden edustajalle.

36 §

Oikeus saada tietoja rakennuksista

Palotarkastuksia varten kunnan pelastusvi-
ranomaisella on oikeus salassapitosäännös-
ten estämättä saada viranomaisen rakennus-
tiedostoista rakennusta sekä sen omistajaa ja
haltijaa koskevia tietoja myös alueellisesti,
rakennustyyppien mukaisesti tai muulla ta-
valla ryhmiteltyinä luetteloina, ei kuitenkaan
rakennustiedostoista, jotka koskevat 34 §:n 4
momentissa tarkoitettua omaisuutta.

37 §

Korjausmääräys ja toiminnan
keskeyttäminen

Jos palotarkastuksessa havaitaan puutteita,
on ne määrättävä korjattavaksi. Jos puuttei-
ta ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle
määräaika.

Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu
puutteellisuus tai virheellinen menettely ai-
heuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on
kunnan pelastusviranomaisella oikeus heti
keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuu-
den ehkäisemiseksi välttämättömistä toimen-
piteistä. Määräystä on heti noudatettava.

8 luku

Nuohous

38 §

Nuohouksen järjestäminen

Kunta päättää nuohouspalvelujen järjestä-
misestä kunnassa.

Kunta voi:
1) huolehtia nuohouksesta itse; tai
2) hankkia nuohouspalvelut yksityiseltä

palvelujen tuottajalta; taikka
3) sallia koko kunnassa tai sen osassa ra-

kennuksen omistajan tai haltijan sopia nuo-
houksesta yksityisen palvelujen tuottajan
kanssa.

Kunnan järjestäessä nuohouspalvelut 2
momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla se voi myös päättää nuohouksesta pe-
rittävästä maksusta.

Kunnan pelastusviranomainen voi yksittäi-
sen kohteen osalta antaa luvan siihen, että
nuohouksen suorittaa joku muukin kuin nuo-
hooja.

39 §

Nuohoojan kelpoisuus

Nuohoojalla tai nuohoustyöstä vastaavalla
henkilöllä tulee olla nuohoojan ammattitut-
kinto. Nuohoojan tai nuohoustyöstä vastaa-
van henkilön kelpoisuusvaatimuksista sekä
nuohoojan palveluksessa olevien henkilöi-
den pätevyys- ja koulutusvaatimuksista sää-
detään tarvittaessa tarkemmin asetuksella.

40 §

Vioista ilmoittaminen

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savu-
hormeissa vikoja tai puutteita, joista voi ai-
heutua tulipalon vaara, on hänen ilmoitettava
niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edus-
tajalle ja kunnan pelastusviranomaiselle.

41 §

Nuohousluettelo

Nuohoustoimen harjoittajan tulee pitää
luetteloa nuohoamistaan kohteista ja antaa
luettelosta pyydettäessä maksutta tietoja pe-
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lastusviranomaiselle. Tietoja tulee säilyttää
kymmenen vuoden ajan toimenpiteen suorit-
tamisesta.

9 luku

Hätäkeskukset

42 §

Hätäkeskukset

Hätäilmoitusten vastaanottamista ja hälyt-
tämistä varten on 11 §:ssä tarkoitettuun hä-
lytysalueeseen kuuluvien kuntien perustetta-
va hätäkeskus ja ylläpidettävä sitä. Hätäkes-
kus sijoitetaan pelastustoimesta vastaavan
ministeriön määräämään kuntaan.

Valtion kokeiluhätäkeskuksista säädetään
erikseen.

Jos kunnat eivät pääse hätäkeskuksen pe-
rustamisesta, ylläpidosta ja kustannusten
jaosta sopimukseen, päättää siitä lääninhalli-
tus.

Valtion tehtävänä on järjestää ja pitää yllä
hätäkeskusten väliset sekä niiden ja läänin-
hallitusten väliset viestiyhteydet.

43 §

Hätäkeskuksen tehtävät

Hätäkeskuksen tehtävänä on ottaa vastaan
hätä- ja onnettomuusilmoituksia kaikkina
vuorokauden aikoina ja hälyttää tarvittava
apu sekä toimia pelastustoiminnan viesti-
keskuksena. Hätäkeskus voi hoitaa muitakin
tehtäviä, jos niistä ei ole haittaa hätäkeskuk-
sen tämän lain mukaiselle toiminnalle.

Tehtäviensä suorittamista varten hätä-
keskuksella on oikeus saada salassapitovel-
vollisuuden estämättä telemarkkinalaissa
(396/1997) tarkoitetulta teleyritykseltä mak-
sutta tunnistamistietoja siitä liittymästä, josta
hätäilmoitus on tehty. Hätäkeskuksella on
oikeus saada vastaavat tiedot teleyrityksen
liittymistä myös teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muuten sähköisessä muodossa.

Hätäkeskusten tehtävistä säädetään tarvitta-
essa tarkemmin asetuksella.

44 §

Hätäkeskusten valtakunnalliset tehtävät

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi

määrätä sopivan hätäkeskuksen toimimaan
lääninhallituksen apuna läänin viesti- ja joh-
tokeskuksena sekä sopivan hätäkeskuksen
ministeriön apuna valtakunnallisena viesti- ja
johtokeskuksena. Läänin hätäkeskukselle ja
valtakunnalliselle hätäkeskukselle suoritetaan
kohtuullinen vuosittainen korvaus valtion
varoista.

10 luku

Pelastustoiminta

45 §

Pelastustoiminnan sisältö

Pelastustoimintaan kuuluu hätäilmoitusten
vastaanotto, pelastusyksiköiden ja muun
avun hälyttäminen, väestön varoittaminen,
uhkaavan onnettomuuden torjuminen, vaa-
rassa olevien ihmisten, ympäristön ja omai-
suuden suojaaminen ja pelastaminen, tuli-
palojen sammuttaminen ja muiden vahinko-
jen torjuminen ja rajoittaminen, jälkiraivaus
ja -vartiointi sekä näihin liittyvät johtamis-,
tiedotus-, huolto- ja muut tukitoiminnat.

46 §

Pelastustoiminnan johtaminen

Pelastustoiminnan johtaja on siitä kunnas-
ta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on
saanut alkunsa, jos kunnat eivät ole toisin
sopineet. Pelastustoimintaa johtaa pelastus-
viranomainen tai muu kunnalliseen palokun-
taan kuuluva henkilö siihen saakka, kun pe-
lastusviranomainen ottaa toiminnan joh-
taakseen.

Aluepalopäällikkö voi ryhtyä johtamaan
pelastustoimintaa yhteistoiminta-alueella.
Erityisestä syystä lääninhallituksella ja pelas-
tustoimesta vastaavalla ministeriöllä on oi-
keus antaa pelastustoimintaa koskevia käsky-
jä ja määrätä pelastustoiminnan johtajaksi
muukin kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tettu henkilö.

Jos pelastustoimintaan osallistuu useam-
man toimialan viranomaisia, tilanteen yleis-
johtajana toimii pelastustoiminnan johtaja.

47 §

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuudet

Palon sammuttamiseksi ja sen leviämisen
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estämiseksi sekä muun onnettomuuden torju-
miseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi pelas-
tustoiminnan johtajalla ja 46 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla viranomaisella on oikeus,
jos tilanteen hallitseminen ei muutoin ole
mahdollista:

1) määrätä ihmisiä suojautumaan sekä eva-
kuoida ihmisiä ja omaisuutta;

2) ryhtyä sellaisiin välttämättömiin toimen-
piteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa kiin-
teälle tai irtaimelle omaisuudelle;

3) määrätä antamaan käytettäväksi raken-
nuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja
välineitä sekä pelastustoiminnassa tarvittavaa
kalustoa, välineitä ja tarvikkeita, elintarvik-
keita, poltto- ja voiteluaineita ja sammutus-
aineita; sekä

4) ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa
tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
omaisuutta, jota omaisuuden omistaja tai
haltija itse tarvitsee samanaikaisesti tulipalon
tai muun onnettomuuden torjumiseksi, ei saa
määrätä luovutettavaksi, ellei se ole välttä-
mätöntä ihmishengen pelastamiseksi. Käyt-
töön otetusta omaisuudesta kunta suorittaa
täyden korvauksen sekä korvaa käyttöön ote-
tulle omaisuudelle mahdollisesti aiheutuneen
vahingon.

48 §

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan

Jos ihmisen pelastamiseksi tai muun on-
nettomuuden torjumiseksi on välttämätöntä,
on pelastustoiminnan johtajalla oikeus mää-
rätä palo- ja onnettomuuspaikalla tai sen lä-
heisyydessä oleva työkykyinen henkilö, jolla
ei ole pätevää syytä esteenä, avustamaan
pelastustoiminnassa. Pelastusviranomaisella
on vastaavassa tilanteessa oikeus, jos tilan-
teen hallitseminen ei muuten ole mahdollis-
ta, määrätä kunnassa oleskelevia työkykyisiä
henkilöitä viipymättä saapumaan palo- tai
onnettomuuspaikalle ja avustamaan pelastus-
toiminnassa. Tehtävästä on oikeus kieltäytyä
vain pätevästä syystä.

Onnettomuus- ja vaaratilanteissa ovat
muutkin kuin kunnalliset palokunnat pelas-
tustoiminnan johtajan yleisen määräysvallan
alaisia, teollisuus- tai muun laitoksen palo-
kunta kuitenkin vain, mikäli laitoksen turval-
lisuus ei siitä vaarannu.

Pelastustoimintaan määrätty ei saa lähteä
palo- tai onnettomuuspaikalta, ennen kuin

pelastustoiminnan johtaja on antanut siihen
luvan.

49 §

Jälkiraivaus ja -vartiointi

Tulipalon jälkiraivauksesta ja -vartioinnista
on kohteen omistaja tai haltija velvollinen
huolehtimaan sen jälkeen, kun tilanne ei
enää vaadi palokunnan toimenpiteitä. Ajan-
kohdan ratkaisee pelastustoiminnan johtaja.

Jos kohteen omistajaa tai haltijaa ei tavoi-
teta tai nämä eivät huolehdi jälkiraivauksen
ja -vartioinnin suorittamisesta, on pelastus-
toiminnan johtajalla oikeus teettää välttämät-
tömät toimenpiteet omistajan tai haltijan
kustannuksella.

50 §

Kansainvälinen pelastustoiminta

Sen lisäksi mitä valtioiden välillä on sovit-
tu, pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
toisen valtion tai kansainvälisen järjestön
esittämän pyynnön perusteella päättää pelas-
tustoimeen kuuluvan avun antamisesta ulko-
maille, milloin avun antaminen ihmisten,
ympäristön tai omaisuuden turvaamiseksi on
perusteltua. Vastaavasti ministeriö voi pyy-
tää tarvittavaa apua ulkomailta.

11 luku

Väestönsuojelu

51 §

Väestönsuojeluun varautuminen

Normaalioloissa suoritettaviin väestön-
suojeluvalmisteluihin kuuluu poikkeusoloja
koskeva suunnittelu ja koulutus, suojaraken-
teiden rakentaminen, johtamis-, valvonta- ja
hälytysjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksi-
en ylläpito sekä varautuminen evakuointei-
hin, pelastustoimintaan, ensiapuun, väestön
huoltoon sekä raivaus- ja puhdistustoimin-
taan.

52 §

Viranomaisten tiedonsaantioikeus

Pelastusviranomaisella on oikeus salassa-
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pitovelvollisuuden estämättä henkilöstön
varaamiseksi väestönsuojelutehtäviin saada

1) rekisterihallintolaissa (166/1996) tarkoi-
tetuilta viranomaisilta tarpeelliset väestötie-
dot;

2) puolustusvoimilta maksutta tieto siitä,
onko asevelvollinen vapautettu sodan aikai-
sesta palveluksesta; sekä

3) muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä mak-
sutta tiedot niiden palveluksessa olevista
henkilöistä koskien myös varattavan henki-
lön ikää, koulutusta, ammattia ja työkykyä
sekä henkilön varaamista viranomaiselle tai
yhteisölle sen oman toiminnan varmistami-
seksi poikkeusoloissa.

Pelastusviranomaisella on oikeus salassapi-
tovelvollisuuden estämättä väestönsuojelua
varten saada viranomaisen hallussa olevasta
rekisteristä tiedot rakennuksista, kiinteistöis-
tä ja huonetiloista, niiden omistajista ja hal-
tijoista sekä käytöstä siten yksilöityinä ja
ryhmiteltyinä kuin väestönsuojelua ja sen
valmistelua varten on tarpeellista.

Pelastusviranomaisella sekä henkilö- ja
tavaraliikenteestä vastaavalla ministeriöllä on
oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä
evakuointia ja muuta väestönsuojelua varten
saada maksutta tietoja

1) tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun
lain (819/1989) 3 §:ssä tarkoitetusta ajoneu-
vorekisteristä koskien ajoneuvoa ja sen
tyyppiä tunnistetietoineen ja tietoineen
omistajasta ja haltijasta sekä näiden yhteys-
tietoja;

2) 1 kohdassa mainitussa lainkohdassa tar-
koitetusta ajokorttirekisteristä koskien ajo-
kortin haltijoita yhteystietoineen sekä ajo-oi-
keutta ajokorttiluokkineen; sekä

3) muista liikennehallinnon tietojärjestel-
mistä siten kuin rekisterinpitäjän kanssa
sovitaan.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut tiedot on
oikeus saada myös teknisen käyttöyhteyden
avulla tai muuten sähköisessä muodossa.

53 §

Velvollisuus osallistua koulutukseen

Pelastustoimesta vastaava ministeriö ja
lääninhallitus voivat määrätä väestönsuojelun
johto- ja muun erityishenkilöstön osallistu-
maan väestönsuojelukoulutukseen enintään
kymmeneksi vuorokaudeksi vuodessa.

54 §

Palvelussuhteeseen liittyvät tehtävät
väestönsuojelussa

Valtion, kunnan, kuntayhtymän tai muun
julkisen yhteisön, viraston tai laitoksen tai
valtion liikelaitoksen vastuulla olevat väes-
tönsuojelutehtävät ja niihin varautuminen
kuuluvat siinä palvelevan viran- tai toimen-
haltijan virkavelvollisuuksiin ja työsopimus-
suhteessa olevan henkilön tehtäviin. Edellä
sanottu koskee myös näiden tehtävien suorit-
tamista varten tarpeelliseen koulutukseen
osallistumista.

55 §

Suojelukohteet

Väestönsuojelun valmistelua ja toimeenpa-
noa varten pelastustoimesta vastaava minis-
teriö voi määrätä asutus-, teollisuus-, liiken-
ne- tai muun niihin verrattavan keskuksen
suojelukohteeksi.

56 §

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus
uudisrakentamisen yhteydessä

Rakennuksen omistajan on uudisrakenta-
misen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai
sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suu-
ruudeltaan voidaan arvioida riittävän raken-
nuksessa asuvia tai muutoin oleskelevia hen-
kilöitä varten sen mukaan kuin asetuksella
tarkemmin säädetään. Väestönsuojan raken-
tamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tila-
päistä enintään viisi vuotta käytössä olevaa
rakennusta.

Väestönsuoja on rakennettava rakennusta
tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla ole-
vaa rakennusryhmää varten, jonka kerrosala
on vähintään 600 m2 ja jossa asutaan tai
työskennellään pysyvästi.

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla jo
olevia rakennuksia, joita varten on väestön-
suoja, ei oteta huomioon uudisrakennuksen
väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta mää-
rättäessä eikä myöskään rakennuksia, joiden
valmistumisesta on kulunut yli viisi vuotta
rakennusluvan hakemiseen mennessä.

Kahta tai useampaa rakennusta varten voi
rakennusluvan myöntävä viranomainen sallia
rakennettavaksi yhteisen väestönsuojan, eh-
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dolla, että väestönsuoja rakennetaan viiden
vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen
valmistumisesta.

57 §

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus
muutos- tai korjaustyön yhteydessä

Jos suojelukohteessa sijaitsevassa valmiis-
sa rakennuksessa, jossa ei ole väestönsuojaa,
suoritetaan uudestaan rakentamiseen verrat-
tava rakennuslupaa edellyttävä vähintään
1 000 m2 koskeva muutos- tai korjaustyö,
jonka jälkeen rakennuksessa asutaan tai
työskennellään pysyvästi, on työn yh-
teydessä tehtävä väestönsuoja, jos se ilman
suuria vaikeuksia ja kohtuullisin kustannuk-
sin käy päinsä.

Jos suojelukohteessa sijaitsevassa valmiis-
sa rakennuksessa, jonka kerrosala on vähin-
tään 1 000 m2 ja jossa ei asuta tai työsken-
nellä pysyvästi, suoritetaan rakennus- tai toi-
menpidelupaa edellyttävä käyttötarkoituksen
muutos, jonka jälkeen rakennuksessa asutaan
tai työskennellään pysyvästi, on muutostyön
yhteydessä tehtävä väestönsuoja, jos se il-
man suuria vaikeuksia ja kohtuullisin kus-
tannuksin käy päinsä.

58 §

Väestönsuojan rakentamista koskeva
poikkeus

Tämän lain väestönsuojan rakentamisvel-
vollisuutta koskevat säännökset eivät koske
maatilatalouden tuotannon rakenteellista suo-
jaamista.

Maatilatalouden tuotantorakennuksia ei
oteta lukuun määrättäessä tässä laissa tarkoi-
tettua väestönsuojan rakentamisvelvollisuut-
ta.

59 §

Yleiset väestönsuojat

Jos suojelukohteessa asuvien tai oleskele-
vien sekä ulkona liikkuvien suojaamisen ei
voida katsoa sen mukaan, mitä tässä luvussa
säädetään, tulevan riittävästi turvatuksi eikä
sitä muutoinkaan voida turvata, on kunnan
rakennettava heitä varten tarpeelliset väes-
tönsuojat.

60 §

Johtamistilat

Kunnalla tulee olla väestönsuojelun johto-
keskus.

Hätäkeskukset ja väestönsuojelun johtokes-
kukset on rakennettava siten, että niiden toi-
minta on mahdollista myös poikkeusoloissa.

Yhteistoiminta-alueen keskuskunnan väes-
tönsuojelun johtokeskus on siten varustetta-
va, että se voi tarvittaessa lääninhallituksen
apuna johtaa yhteistoiminta-alueen kuntien
väestönsuojelua (aluejohtokeskus).

61 §

Väestönsuojien rakenteelliset vaatimukset

Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskele-
ville turva mahdollisilta asevaikutuksilta.
Tarkemmat rakenteelliset vaatimukset anne-
taan asetuksella ja pelastustoimesta vastaa-
van ministeriön teknisissä määräyksissä.

62 §

Helpotusten myöntäminen

Lääninhallitus voi erityisen painavasta
syystä yksittäistapauksissa myöntää vapau-
tuksen laissa säädetystä väestönsuojan raken-
tamisvelvollisuudesta.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen
voi myöntää poikkeuksen väestönsuojalle
asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä
asetetuista vaatimuksista, milloin siihen on
perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen
olennaisesti heikennä suojautumismahdolli-
suuksia.

63 §

Väestönsuojien ja väestönsuojelukaluston
käyttö normaalioloissa

Väestönsuojia sekä väestönsuojeluvälineitä
ja -laitteita saadaan käyttää muuhun toimin-
taan, jos ne ovat viivytyksettä väestönsuoje-
lun tarkoituksiin käytettävissä.

64 §

Varautumissuunnittelun ohjaaminen

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
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antaa määräyksiä väestönsuojelun henkilös-
tö- ja materiaalimäärävahvuuksista sekä
muista väestönsuojelujärjestelyjen perusteis-
ta.

Ministeriö voi lisäksi antaa yleisiä ohjeita
viranomaisille ja yksityisille väestönsuojelun
valmistelusta ja suorittamisesta sekä niissä
tarvittavasta yhteistoiminnasta. Vastaava oi-
keus on lääninhallituksella läänin alueella.

65 §

Poikkeusoloja koskevat erityiset
toimivaltuudet

Jos valmiuslain 2 §:ssä tai puolustustilalain
1 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa on te-
hostettava pelastustointa ja siihen varautu-
mista, voidaan asetuksella oikeuttaa valtio-
neuvosto siihen, että se voi määrätä:

1) että jokainen Suomen kansalainen, joka
on täyttänyt 17 mutta ei 65 vuotta, on vel-
vollinen tekemään väestön suojelemiseksi
tarpeellista työtä, johon hän ruumiinvoiman-
sa ja terveydentilansa huomioon ottaen ky-
kenee;

2) että väestö tai osa siitä, tuotantolaitok-
set, virastot ja laitokset ja omaisuus on ti-
lanteen edellyttämässä laajuudessa määrätyl-
tä alueelta siirrettävä muualle;

3) että oikeus oleskella määrätyllä paikka-
kunnalla tai poistua paikkakunnalta on kiel-
letty tai rajoitettu;

4) että väestön tai omaisuuden turvaami-
seksi on rakennettava ja järjestettävä sen
lisäksi, mitä edellä tässä laissa säädetään,
tarvittavia suojarakenteita ja -laitteita;

5) että väestönsuojelua varten saadaan ot-
taa käyttöön rakennuksia ja huoneistoja, kul-
jetus-, sammutus-, raivaus-, ensiapu-, viesti-
ja muita välineitä sekä siirretyn väestön ma-
joitukseen, muonitukseen ja muuhun huol-
toon tarpeellista omaisuutta ja tarvikkeita;

6) muista toimenpiteistä, jotka väestön ja
omaisuuden suojelemiseksi ovat tarpeen;
sekä

7) pelastusviranomaisten ja muidenkin vi-
ranomaisten velvollisuuksista ja tehtävistä
sekä johto- ja alistussuhteista väestönsuoje-
lussa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätök-
senteosta ja toimivaltuuksien täytäntöön-
panosta on soveltuvin osin vastaavasti voi-
massa, mitä valmiuslain 2 ja 3 luvussa, 36 ja
41—46 §:ssä säädetään.

12 luku

Pelastustoimen henkilörekisterit

66 §

Hälytysrekisteri

Hätäkeskus saa pitää henkilörekisteriä vas-
taanotetuista hätäilmoituksista ja niiden pe-
rusteella suoritetuista toimenpiteistä hätäkes-
kuksen toiminnan seurantaa ja arviointia
varten. Rekisteriin saadaan tallettaa

1) ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan
nimet;

2) ilmoituksen tekotapa puhelintunniste- ja
osoitetietoineen;

3) selostus tapahtumasta ja ilmoituksen
kohteesta nimi- ja osoitetietoineen;

4) pelastustoiminnassa suoritetut toimenpi-
teet sikäli kuin se on tarpeellista hätäkes-
kuksen toiminnan seurantaa ja arviointia
varten;

5) ne täydentävät tiedot, jotka hätäkeskus
hälytystehtävää varten on hankkinut;

6) hätäilmoituksen tekninen tallenne; sekä
7) henkilötietolain (523/1999) 11 §:n 3 tai

4 kohdassa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja
silloin, kun niillä voi olla olennainen merki-
tys tehtävän turvallisen suorittamisen kannal-
ta.

Rekisteritietoja saadaan luovuttaa pelastus-
viranomaiselle toimenpiderekisteriin yhdis-
tettäväksi.

Henkilötieto tulee poistaa hälytysrekisteris-
tä, kun sen säilyttämistä edellä mainitussa
tarkoituksessa ei enää voida pitää perusteltu-
na, kuitenkin viimeistään viiden vuoden ku-
luttua hätäilmoituksen tai muun tiedon vas-
taanottamisesta. Edellä 1 momentin 7 koh-
dassa tarkoitettu tieto tulee kuitenkin poistaa
viimeistään kahden vuoden kuluttua, jollei
hätäkeskuksen tehtäviin liittyvästä perustel-
lusta syystä muuta johdu.

67 §

Toimenpiderekisteri

Kunnan pelastusviranomainen saa pitää
pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä
sekä onnettomuuden selvittämistä varten
henkilörekisteriä, johon saadaan tallettaa

1) 66 §:ssä tarkoitettuun hälytysrekisteriin
talletettavat tiedot myös siltä osin kuin hä-
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täkeskus on ne luovuttanut 66 §:n 2 mo-
mentin nojalla;

2) tarkemmat tiedot suoritetuista toimenpi-
teistä ja niiden kohteesta sekä käytetyistä
voimavaroista ja pelastustoiminnan tulok-
sellisuudesta siten kuin pelastustoimesta
vastaava ministeriö määrää;

3) tiedot onnettomuustyypistä ja onnetto-
muuden teknisistä yksityiskohdista sekä
etenemisestä;

4) tiedot onnettomuuden aiheuttamista va-
hingoista; sekä

5) tiedot onnettomuuden syistä.
Rekisterissä olevat tiedot saadaan luovut-

taa pelastustoimintaa tai valvontaa varten
hätäkeskukselle tai pelastusviranomaiselle ja
onnettomuustutkintaa tai tieteellistä tutki-
musta varten muillekin viranomaisille tai
tutkimuslaitoksille. Toimenpiderekisteristä
saadaan muodostaa tilastoja, joista henkilöi-
den yksilöinti ei ole mahdollista.

Toimenpiderekisterin tietoa säilytetään
66 §:n 3 momentissa mainittu aika.

68 §

Väestönsuojelun henkilörekisteri

Väestönsuojelutehtävistä tai niihin varautu-
misesta vastaava viranomainen, laitos tai
yhteisö saa muodostaa väestönsuojeluyksi-
kön ylläpitämistä varten henkilörekisterin
yksikköön kuuluvista tai siihen varatuista
henkilöistä. Rekisteriin saadaan merkitä ni-
men lisäksi henkilön syntymäaika, siviilisää-
ty, ammatti, koulutus, osoite ja muut yhteys-
tiedot sekä ajokorttia ajokorttiluokkineen,
työkykyä ja alaikäisten huoltoa koskevat
tiedot.

Väestönsuojelun henkilörekisterissä olevat
tiedot on tarkistettava vähintään viiden vuo-
den väliajoin merkinnän tekemisestä ja tar-
kistuksesta tai poistettava.

69 §

Väestönsuojelun kiinteistörekisteri

Väestönsuojelua ja sen valmistelua varten
saa toiminnasta vastaava viranomainen muo-
dostaa rekisterin väestönsuojista sekä niistä
kiinteistöistä, rakennuksista ja huonetiloista,
joita voidaan käyttää evakuoitujen ja siirre-
tyn omaisuuden sijoittamiseen. Rekisteriin
saadaan merkitä tiedot tilojen omistus- ja
hallintasuhteista sekä kunnosta ja nykyisestä

käytöstä asukasmäärineen. Vastaavasti saa-
daan rekisteriin ottaa tiedot rakennuksista,
jotka soveltuvat poikkeusoloissa tuotantolai-
tosten, viranomaisten ja laitosten väliaikai-
siksi toimipaikoiksi, johtokeskuksiksi ja yk-
siköiden sijoittamispaikoiksi.

Rekistereiden muodostamisessa saadaan
käyttää kiinteistöjen, rakennusten ja huoneti-
lojen rekisteröinnistä vastaavan viranomaisen
luovuttamaa tiedostoa. Rekisterin tiedot on
tarkistettava viiden vuoden väliajoin merkin-
nän tekemisestä ja tarkistuksesta tai poistet-
tava.

70 §

Valvontarekisteri

Palotarkastusten toimittamista sekä raken-
nusten ja laitteiden käyttöturvallisuuden val-
vontaa varten saa kunnan pelastusviranomai-
nen ylläpitää henkilörekisteriä, johon merki-
tään tiedot valvontakohteista sekä niiden
omistajista tai haltijoista. Rekisterin muodos-
tamisessa saadaan käyttää 36 ja 41 §:n ja
52 §:n 2 momentin nojalla valvontaa varten
saatuja tietoja.

Valvontarekisterissä olevat tiedot on tar-
kistettava palotarkastuksen yhteydessä tai
muuten viimeistään viiden vuoden kuluessa
merkinnän tekemisestä taikka poistettava.

13 luku

Pelastustoimen rahoitus, palkkiot ja
korvaukset

71 §

Vastuu pelastustoimen kustannuksista

Pelastustoimen kustannuksista vastaa, jol-
lei tässä laissa toisin säädetä, se jonka vel-
vollisuutena toimenpiteen tai tehtävän suorit-
taminen taikka siitä huolehtiminen on.

72 §

Pelastustoimintaa varten saadun avun
korvaaminen

Kunnan toiselle kunnalle antamasta kalus-
to-, miehistö- ja muusta avusta on apua saa-
nut kunta velvollinen suorittamaan täyden
korvauksen, jollei toisin sovita.
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Edellä 6 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
virka-avusta mahdollisesti perittävästä kor-
vauksesta virka-avun antaja sopii pelastusvi-
ranomaisen kanssa.

73 §

Metsä- ja maastopalojen
sammutuskustannukset

Jos metsä- tai maastopalo on ulottunut
useamman kuin yhden kunnan alueelle,
maksaa sammutuskustannukset se kunta,
jonka alueelta palo on saanut alkunsa, jollei
toisin sovita. Muiden kuntien on korvattava
viimeksi mainitulle kunnalle näistä kustan-
nuksista osuutensa palaneen pinta-alan tai
muun kohtuullisen perusteen mukaan.

74 §

Valtionavustus kuntien
väestönsuojelumenoihin

Kunnalle voidaan myöntää valtion talous-
arviossa päätetyissä rajoissa avustusta väes-
tönsuojelutoimenpiteistä aiheutuviin kustan-
nuksiin, jos ne muodostuvat sille erityisen
rasittaviksi.

Kunnille suoritettavista pelastustoimen val-
tionosuuksista säädetään erikseen.

75 §

Pelastustehtävän kustannusten korvaaminen
valtion varoista

Jos pelastustehtävä on aiheuttanut kunnalle
sen taloudellinen kantokyky huomioon otta-
en poikkeuksellisen suuria kustannuksia, on
kunnalla oikeus saada pelastustoiminnasta
aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista
korvaus valtiolta omavastuurajan ylittäviltä
osin. Korvauksen myöntää lääninhallitus.

Omavastuuraja on yksi prosentti kuntien
valtionosuuslain (1147/1996) 7 §:ssä tarkoi-
tetun kunnan laskennallisen verotulon ja sii-
hen perustuvan tasauksen yhteismäärästä.
Omavastuuraja määräytyy sille varainhoito-
vuodelle vahvistetun valtionosuuksien ta-
sauksen ja tasauksen perusteena olevan ve-
rotulon perusteella, jona korvattavat kustan-
nukset ovat syntyneet.

Jos pelastustehtävän kustannukset ovat
aiheutuneet maasto- tai metsäpalosta, joka
on kokonaan tai enimmältä osin tapahtunut
valtion omistamalla maalla, kunnan oma-
vastuuraja on 2 momentista poiketen puoli
prosenttia kuntien valtionosuuslain 7 §:ssä
tarkoitetun kunnan laskennallisen verotulon
ja siihen perustuvan tasauksen yhteismää-
rästä.

Jos kunnat hoitavat pelastustoimen pääosin
yhteisesti, omavastuuraja määräytyy niiden
yhteenlaskettujen 2 momentissa tarkoitettu-
jen laskennallisten verojen ja tasauserien
perusteella.

76 §

Poikkeusoloissa suoritettavat korvaukset

Milloin joku on tämän lain 65 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdan nojalla annetun määräyk-
sen johdosta kärsinyt vahinkoa, jota hänelle
ei korvata muun lain nojalla, suoritetaan hä-
nelle vahingosta täysi korvaus valtion va-
roista.

Jos vahinkoa on vahingon kärsineen varal-
lisuusolot ja muut olosuhteet huomioon otta-
en pidettävä vähäisenä tai jos valtionta-
loudelliset tai kansantaloudelliset syyt sitä
vahinkojen suuren määrän vuoksi välttämättä
vaativat, suoritetaan vahingosta kohtuullinen
korvaus.

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkem-
mat määräykset siitä, minkä perusteiden mu-
kaan ja millaista menettelyä noudattaen kor-
vaus on määrättävä.

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa määräyk-
set siitä, että korvausta voidaan suorittaa
valtion varoista muunkin kuin 1 momentissa
tarkoitetun määräyksen johdosta tai poiketen
siitä mitä tässä laissa säädetään kustannusten
jaosta. Jos kunta saa tehtävän hoitamisesta
aiheutuneisiin kustannuksiin muun lain mu-
kaan valtionosuutta tai -avustusta, kustan-
nusten korvaamisessa noudatetaan, mitä sa-
notuista valtionosuuksista tai -avustuksista
säädetään.

77 §

Vahingonkorvaus

Vahingon korvaamisesta on muutoin voi-
massa, mitä vahingonkorvauslaissa
(412/1974) säädetään.
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78 §

Pelastus- ja väestönsuojelutehtäviin
määrätyn palkkio ja korvaukset

Pelastustehtäviin 48 §:n mukaan määrätyl-
le henkilölle kunta maksaa kohtuullisen
palkkion.

Väestönsuojelutehtäviin 65 §:n nojalla
määrätyille maksetaan palkkaus samojen
periaatteiden mukaan kuin valmiuslain
24 §:n mukaan työvelvollisiksi määrätyille.

Turmeltuneista tai hävinneistä vaatteista,
varusteista ja työvälineistä suorittaa kunta
korvauksen pelastustoimintaan osallistuneelle
henkilölle edellyttäen, että vahingosta on
ensi tilassa ilmoitettu pelastustoiminnan joh-
tajalle. Korvausta on haettava kunnalta kir-
jallisesti kolmen kuukauden kuluessa vahin-
gon tapahtumisesta.

79 §

Pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa
sattuneen tapaturman korvaaminen

Pelastustoiminnassa tai väestönsuojelu-
tehtävissä sattuneesta tapaturmasta tai siinä
saadusta ammattitaudista suoritetaan kor-
vausta valtion varoista samojen perusteiden
mukaan kuin työtapaturmasta tai ammatti-
taudista siltä osin kuin vahingoittuneella ei
ole oikeutta vähintään saman suuruiseen kor-
vaukseen muun lain mukaan niille, jotka:

1) on 48 §:n perusteella määrätty avusta-
maan pelastustoiminnassa;

2) on 65 §:n perusteella määrätty väestön-
suojelutehtäviin;

3) on 53 §:n perusteella määrätty väestön-
suojelukoulutukseen;

4) kuuluvat kunnan sopimuspalokuntaan
mutta eivät ole oikeutettuja korvauksiin ta-
paturmavakuutuslain (608/1948) 1 §:n mu-
kaan; tai

5) kuuluvat teollisuus- tai laitospalokun-
taan, joka ei ole kunnan sopimuspalokunta
ja tapaturma on sattunut palokunnan osallis-
tuessa pelastustoimintaan laitoksen ulko-
puolella.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetul-
le kunnan sopimuspalokuntaan kuuluvalle
suoritetaan korvaus valtion varoista myös
tapaturmasta, joka on sattunut kunnan palo-
kunnan koulutuksessa, kiinteistön ja kaluston
hoidossa tai sairaankuljetuksessa.

Jos vahingoittuneen työnantaja on tämän

lain nojalla korvattavan tapaturman osalta
maksanut palkkaa, ennakkoa tai muita mak-
suja, on työnantajan ja kunnan oikeudesta
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa
työnantajan oikeudesta säädetään.

Asian, joka koskee korvauksen suoritta-
mista tämän pykälän nojalla valtion varoista,
käsittelee ensimmäisenä asteena Valtiokont-
tori.

14 luku

Muutoksenhaku, pakkokeinot ja
rangaistukset

80 §

Muutoksenhaku

Valtion viranomaisen tämän lain nojalla
tekemään päätökseen haetaan muutosta va-
littamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Hallintolainkäyttölain
mukaisessa järjestyksessä valitetaan myös
kunnan pelastusviranomaisen tämän lain
31 §:n 2 momentin, 37 §:n, 47 §:n 2 mo-
mentin sekä 78 §:n nojalla tekemästä pää-
töksestä sekä pelastustoiminnan johtajan
49 §:n 2 momentin nojalla tekemästä pää-
töksestä.

Hallintopäätöstä on noudatettava heti vali-
tuksesta huolimatta, jollei valitusviranomai-
nen toisin määrää.

Valtioneuvoston tekemään hallintopäätök-
seen, joka on saatettava eduskunnan käsitel-
täväksi, ei saa valittamalla hakea muutosta.

Rakennuslupaviranomaisen tämän lain no-
jalla tekemistä päätöksistä haetaan muutosta
siten kuin rakennuslaissa (370/1958) sääde-
tään.

81 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain 9 tai
16 §:n, 23 §:n 2 momentin taikka 31, 37,
41, 56, 59 tai 60 §:n säännösten tai niiden
nojalla annettujen säännösten tai määräysten
vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustu-
van velvollisuutensa, voi pelastusviranomai-
nen päätöksellään velvoittaa niskoittelijan
määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty
tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kiel-
toa tai määräystä voidaan tehostaa uh-
kasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
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toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan-
nuksella.

Tähän lakiin perustuvassa uhkasakkoa,
teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa koske-
vassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

82 §

Rangaistukset

Joka
1) laiminlyö 23, 24, 26, 27, 30, 31 tai

37 §:ssä taikka 48 §:n 1 momentissa taikka
mainittujen säännösten perusteella annetussa
määräyksessä tarkoitetun velvoitteen taikka
muutoin toimii mainituissa lainkohdissa tai
niiden perusteella annetuissa määräyksissä
asetetun velvoitteen vastaisesti tai

2) rikkoo 25 §:ssä tai 48 §:n 3 momentissa
tarkoitettua kieltoa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrik-
komuksesta sakkoon.

Joka laiminlyö 53 §:n mukaisen velvolli-
suuden osallistua koulutukseen, on tuomitta-
va, jollei teosta muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, väestönsuojelurikko-
muksesta sakkoon.

Joka laiminlyö valtioneuvoston 65 §:n 1
momentin 1—5 kohdan perusteella antamas-
sa määräyksessä asetetun velvoitteen tai rik-
koo muutoin määräyksessä asetettua kieltoa
tai rajoitusta, on tuomittava, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, väestönsuojelurikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

83 §

Tuomitsematta jättäminen

Se, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-
tyä uhkasakolla tehostettua kieltoa, voidaan
jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta
teosta.

15 luku

Erinäiset säännökset

84 §

Vaitiolovelvollisuus

Pelastustoimen palveluksessa oleva tai pe-

lastustoimintaan osallistuva henkilö ei saa
pelastustoimeen kuulumattomalla tavalla
käyttää hyödykseen eikä luvatta ilmaista
muille tässä tehtävässään tietoon saamaansa
seikkaa, josta lailla on säädetty tai lain no-
jalla määrätty salassapitovelvollisuus taikka
joka koskee yksityistä liike- tai ammat-
tisalaisuutta, taloudellista asemaa, henkilökoh-
taisia olosuhteita tai terveydentilaa.

Salassa pidettävän tiedon ilmaisemisesta
viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle
toimielimelle säädetään lailla. Vaitiolovel-
vollisuus ei estä ilmaisemasta sellaista tietoa,
jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa
tarpeen hengen tai terveyden suojaamiseksi
tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusva-
hingon välttämiseksi.

Rangaistus tässä pykälässä säädetyn vai-
tiolovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan
rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n
mukaan.

85 §

Velvollisuus tilastotietojen antamiseen

Kunnan pelastusviranomaisen tulee toimit-
taa pelastustoimen suoritteista, voimavarois-
ta, järjestelyistä ja muusta varautumisesta
sekä toimenpiderekisteriin merkitsemistään
seikoista tilastollisia tarkoituksia varten tie-
toja pelastustoimesta vastaavalle ministeriöl-
le ja lääninhallitukselle.

86 §

Onnettomuuden selvittäminen

Kunnan pelastusviranomaisen on arvioita-
va tulipalon syttymissyy. Jos on aihetta
epäillä, että tulipalo tai muu onnettomuus on
aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti,
on pelastusviranomaisen ilmoitettava asiasta
poliisille.

Pelastustoimesta vastaavan ministeriön
määräyksestä voidaan palon tai muun onnet-
tomuuden selvittämiseksi suorittaa erityinen
tutkimus.

Tutkimuksen suorittajalla on oikeus pääs-
tä onnettomuuskohteeseen, saada tutkinnassa
tarvittavia asiakirjoja onnettomuuskohteen
edustajalta ja tietoja kunnan pelastusvi-
ranomaisilta sekä ottaa näytteitä onnetto-
muuskohteesta. Vastaava oikeus on kunnan
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pelastusviranomaisella, joka selvittää tulipa-
lon syytä.

87 §

Poliisin virka-apu

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua,
joka on tarpeen 17 ja 35 §:n mukais-
ten tarkastusten toteuttamiseksi ja 37 §:n 2
momentissa tarkoitetun onnettomuusvaaran
estämiseksi.

88 §

Norminantovaltuus

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
antaa tätä lakia täsmentäviä teknisiä ja täy-
täntöönpanoa koskevia määräyksiä sen li-
säksi, mitä edellä tässä laissa säädetään,
9 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista, turve-
tuotantoalueiden paloturvallisuudesta, onnet-
tomuuksien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
tässä laissa vaaditun kaluston ja laitteiden
määrästä ja sijoituksesta, palotarkastuksen
ja nuohouksen suorittamisesta, ilmanvaihto-
kanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta
sekä 85 §:ssä tarkoitetuista tilastotiedoista.

89 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säädöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

16 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

90 §

Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan palo- ja pelastustoi-
mesta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annettu
laki (559/1975) ja 31 päivänä lokakuuta
1958 annettu väestönsuojelulaki (438/1958)
niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottujen lakien nojalla annetut sisäasi-
ainministeriön määräykset, jotka koskevat
palokunnan sivutoimisen henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksia, palo- ja henkilöturvalli-

suutta lisääviä järjestelyjä erityiskohteissa,
eräiden laitteiden teknisiä vaatimuksia ja
kaluston, laitteiden ja materiaalin laatuvaati-
muksia, nuohousta ja ilmanvaihtolaitteiden
puhdistusta, väestönsuojelun suunnittelua,
omatoimisen varautumisen järjestelyjä, väes-
tönsuojelun henkilöstön ja materiaalin mää-
rävahvuuksia ja muita toimintaedellytyksiä,
väestönsuojien rakenteellisia vaatimuksia sekä
valtioneuvoston päätöstä väestönsuoje-
lun suojelukohteista, ovat voimassa edelleen
siihen saakka, kun niille määrätty voimassa-
oloaika päättyy tai kun pelastustoimesta vas-
taava ministeriö ne kumoaa, kuitenkin enin-
tään kaksi vuotta tämän lain voimaantulosta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

91 §

Palvelutason määrittely ja hälytysohjeet

Edellä 13 §:n mukaisten hälytysohjeiden
samoin kuin 15 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun selvityksen ja palvelutasoa koskevan
päätöksen on oltava valmiina vuoden kulut-
tua lain voimaantulosta.

92 §

Palovaroittimet

Edellä 31 §:ssä tarkoitettujen palovaroitti-
mien tai vastaavien laitteiden tulee olla asen-
nettuna paikoilleen vuoden kuluttua lain
voimaantulosta.

93 §

Väestönsuojien rakentaminen ja eräiden
tilojen rakenteelliset vaatimukset

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta
koskevia 56 ja 57 §:n säännöksiä sovelletaan
niihin rakennuksiin, joihin haetaan rakennus-
lupaa tämän lain voimaantulon jälkeen.

Väestönsuojelun johtokeskuksia koskevat
60 §:ssä tarkoitetut järjestelyt on toteutettava
kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulos-
ta.

Lain 60 §:ssä säädettyjä vaatimuksia hätä-
keskustiloille sovelletaan niihin perusta-
mishankkeisiin, joihin haetaan rakennuslupaa
tämän lain voimaan tultua.
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94 §

Korvaukset

Lain 75 §:ää sekä muita valtion suoritetta-
via korvauksia koskevia 13 luvun säännöksiä
sovelletaan lain voimaantulon jälkeen alkun-
sa saaneista onnettomuuksista aiheutuneisiin
kustannuksiin.

Väestönsuojelulain 22 §:ssä tarkoitetut
hankkeet, joihin on haettu rakennuslupaa
ennen tämän lain voimaantuloa ja väestön-
suoja on valmistunut ja käyttöönottotarkas-

tus on tehty vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta, korvataan valtion varoista siten kuin
väestönsuojelulaissa säädetään.

95 §

Muutoksenhaku

Lain 80 §:n 1 momentin mukaista muutok-
senhakua ei sovelleta haettaessa muutosta
ennen tämän lain voimaantuloa annettuun
päätökseen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Kari Häkämies
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L a k i

N:o 562

pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joi-
den tarkoituksena on varmistaa, että:

1) laissa tarkoitetuista tuotteista ei aiheudu
palonvaaraa;

2) palo- tai henkilöturvallisuuden varmista-
miseksi tai pelastustoimessa käytettäväksi
tarkoitetut kalusto, laitteet ja suojavarusteet
ovat tarkoitukseensa sopivia ja toimintakun-
nossa; ja

3) pelastustoimessa käytettävät keskeiset
tekniset järjestelmät ja laitteistot ovat yh-
teensopivia.

2 §

Tuotteita koskevat tekniset määräykset

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
tarvittaessa antaa määräyksiä, jotka koskevat

1) poistumisteiden opasteiden ja merkintö-
jen sekä turva- ja merkkivalaistuksen,

2) palonilmaisulaitteiden ja muun onnetto-
muuden vaaran ilmaisulaitteiden sekä häly-
tyslaitteiden,

3) sammutus-, pelastus- ja torjuntakaluston
ja -laitteiden,

4) pelastushenkilöstön ja pelastettavien
suojausvarusteiden ja -välineistön,

5) väestönsuojien varusteiden ja laitteiden,
6) muiden 1—5 kohdassa tarkoitettuihin

tuotteisiin rinnastettavien tuotteiden sekä
7) palonvaaraa aiheuttavien tai paloturval-

lisuuteen vaikuttavien tuotteiden

ominaisuuksia, toimintaa, käyttö- ja huol-
to-ohjeita sekä niihin tehtäviä merkintöjä tai
niistä annettavia tietoja.

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
tarvittaessa antaa myös määräyksiä, jotka
koskevat 1 momentissa tarkoitettujen tuottei-
den käyttöä tai käyttötapaa.

3 §

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoitta-
minen

Tuotteen valmistajan tai maahantuojan on
voitava osoittaa, että tuote täyttää 2 §:n 1
momentissa tarkoitetuissa määräyksissä an-
netut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseksi annettavista tiedoista mää-
rätään tarkemmin asianomaisessa mää-
räyksessä.

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoitta-
misessa voidaan käyttää arviointilaitosten
suorittamia testejä, tarkastuksia ja muita vaa-
timustenmukaisuuden varmentamismenette-
lyjä siten kuin asianomaisessa määräyksessä
tarkemmin määrätään.

Pelastustoimesta vastaava ministeriö ni-
meää arviointilaitoksen määräajaksi.

4 §

Tuotemerkinnät

Vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi
on tuote merkittävä, jos niin säädetään tai
määrätään.
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5 §

Laitteistojen suunnittelu, asennus, huolto ja
tarkastus

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
antaa määräyksiä tai ohjeita, jotka koskevat
yleiseen hätäkeskukseen tiedonsiirtoyh-
teydellä liitettävien palonilmaisulaitteistojen,
hälytyslaitteistojen ja sammutuslaitteistojen
suunnittelu-, asennus-, huolto- ja tarkastus-
töitä. Ministeriö voi myös antaa käsisam-
muttimien huolto- ja tarkastustöitä koskevia
määräyksiä.

Laitteistojen asennus- ja huoltotöitä teke-
vien (asennusliikkeet) ja käsisammuttimien
huolto- ja tarkastustöitä tekevien (käsisam-
mutinliikkeet) on tehtävä ilmoitus valvontaa
varten turvatekniikan keskukselle ennen toi-
minnan aloittamista sekä nimettävä vastuu-
henkilö. Vastuuhenkilön tulee olla asian-
omainen toiminnan harjoittaja tai liikkeen
päätoimisessa palveluksessa oleva henkilö.
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot toiminnan
harjoittajasta, vastuuhenkilöstä, toiminnasta
ja työvälineistä siten kuin pelastustoimesta
vastaava ministeriö siitä tarkemmin määrää.

Vastuuhenkilölle voidaan määräyksessä
asettaa pätevyysvaatimuksia, jotka koskevat
koulutusta, työkokemusta ja pätevyyden to-
teamiseksi järjestettävän kuulustelun suorit-
tamista ja muita vastaavia seikkoja. Päte-
vyysvaatimukset täyttävälle henkilölle turva-
tekniikan keskus tai muu ministeriön mää-
räämä antaa pätevyystodistuksen, joka on
uusittava määräajoin.

6 §

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Turvatekniikan keskus hyväksyy palonil-
maisu- ja sammutuslaitteistojen tarkastuksia
suorittavat tarkastuslaitokset. Tarkastuslai-
toksen hyväksymisen edellytyksenä on, että
tarkastuslaitos on toiminnallisesti ja ta-
loudellisesti riippumaton, sillä on vastuuva-
kuutus ja käytössään riittävästi ammattitai-
toista henkilöstöä sekä toiminnan edellyttä-
mät järjestelmät, laitteet ja välineet siten
kuin pelastustoimesta vastaava ministeriö
niistä tarkemmin määrää.

Hakemukseen tulee liittää 1 ja 2 momen-
tissa säädettyjen vaatimusten täyttymistä
osoittavat asiakirjat, joihin sisältyy mittatek-
niikan keskuksen tai sitä vastaavan organi-

saation antama todistus tai lausunto taikka
muu turvatekniikan keskuksen riittäväksi
katsoma todistus tai lausunto edellä mainit-
tujen vaatimusten täyttymisestä.

Hyväksyminen voidaan antaa määräajaksi.
Turvatekniikan keskus voi asettaa hyväksy-
miselle tarkastuslaitoksen toimintaa koskevia
vaatimuksia, rajoituksia ja muita ehtoja.

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava turva-
tekniikan keskukselle toiminnassaan tapahtu-
neista sellaisista muutoksista, joilla voi olla
vaikutusta hyväksymisedellytysten täyttymi-
selle.

7 §

Viranomaisen rekisterit

Turvatekniikan keskuksen tulee pitää luet-
teloa tämän lain nojalla ilmoituksen tehneis-
tä asennusliikkeistä ja käsisammutinliikkeistä
sekä hyväksytyistä tarkastuslaitoksista. Päte-
vyystodistusten antajan tulee pitää luetteloa
tämän lain nojalla annetuista pätevyystodis-
tuksista. Luettelot voidaan julkaista ja niistä
tulee antaa tietoja noudattaen, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta säädetään.

Tämän pykälän nojalla pidettävään luette-
loon sovelletaan, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään, ja siihen tulee merkitä
rekisteröitävän henkilön, liikkeen tai laitok-
sen nimi sekä tarpeelliset yhteystiedot. Liik-
keen ja laitoksen osalta merkitään vastaavat
tiedot myös omistajasta tai haltijasta sekä
edellä 5 §:ssä tarkoitetusta vastuuhenkilöstä.
Lisäksi luetteloon merkitään tässä laissa tar-
koitettu pätevyystodistus tai hyväksyntä sekä
sen peruste ja voimassaoloaika.

Toiminnan päättymisestä tulee luetteloon
tehdä merkintä. Päättynyttä toimintaa koske-
vat tiedot arkistoidaan turvatekniikan kes-
kuksen määräämällä tavalla siten, että oikeu-
dellista vastuuta koskevien kysymysten sel-
vittely ei vaikeudu sekä ottamalla huomioon,
mitä henkilötietolain 9 §:n 2 momentissa
säädetään tietojen laatua koskevista periaat-
teista.

8 §

Hälytys-, tietoliikenne- ja viestijärjestelmien
yhteensopivuus

Pelastustoimesta vastaava ministeriö voi
tarvittaessa antaa määräyksiä, jotka ovat tar-
peellisia pelastustoiminnassa ja väestön-
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suojelussa hälytys- ja viestijärjestelmien ja
-välineiden, tietoliikenneyhteyksien sekä nii-
hin liittyvien järjestelmien ja laitteiden toi-
minnallisen yhteensopivuuden varmistami-
seksi.

9 §

Valvonta

Tämän lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun
arviointilaitoksen valvonnasta ja 8 §:n nojalla
annettujen määräysten noudattamisen
valvonnasta huolehtii pelastustoimesta vas-
taava ministeriö ja muusta valvonnasta tur-
vatekniikan keskus (valvontaviranomaiset).

Ministeriö voi yksittäistapauksessa pidättää
ratkaistavakseen asian, joka 1 momentin mu-
kaan kuuluu turvatekniikan keskukselle.

Kunnan pelastusviranomaisen tulee ilmoit-
taa palotarkastuksessa tai muun toimintansa
yhteydessä havaitsemistaan määräysten vas-
taisista tuotteista tai laitteistoista valvontavi-
ranomaiselle.

10 §

Kiellot ja pakkokeinot

Jos 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu tuote ei
täytä sille tämän lain nojalla annetussa mää-
räyksessä asetettuja vaatimuksia, valvontavi-
ranomaisella on oikeus:

1) kieltää tilapäisesti tai pysyvästi tuotteen
myynti ja muu luovuttaminen;

2) vaatia muutosten tekemistä tuotteeseen,
niin että tuote täyttää vaatimukset; ja

3) velvoittaa tuotteen valmistajan tai maa-
hantuojan julkisesti ilmoittamaan tuotteeseen
liittyvästä vaarasta tai se voi itse antaa tällai-
sen ilmoituksen valmistajan tai maahan-
tuojan kustannuksella.

Jos 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun tuot-
teen käyttö ei ole 2 §:n 2 momentin nojalla
annettujen määräysten mukainen, valvontavi-
ranomaisen on kehotettava tuotteen haltijaa
korjaamaan puutteellisuudet ja laiminlyönnit
määräajassa taikka kiellettävä tuotteen käyt-
tö.

Jos 3 §:ssä tarkoitettu arviointilaitos toimii
virheellisesti taikka ei täytä asetettuja ehtoja,
ministeriön on kehotettava sitä korjaamaan
puute määräajassa. Jos puutetta ei korjata
määräajassa, ministeriö peruuttaa arviointi-
laitoksen nimeämisen.

Jos 6 §:ssä tarkoitettu tarkastuslaitos,

5 §:ssä tarkoitettu asennusliike tai kä-
sisammutinliike toimii säännösten ja mää-
räysten vastaisesti taikka ei täytä asetettuja
ehtoja, turvatekniikan keskuksen on kehotet-
tava sitä korjaamaan puute määräajassa. Jos
puutetta ei korjata määräajassa, turvateknii-
kan keskuksen on peruutettava tarkastuslai-
toksen hyväksyminen tai kiellettävä asennus-
liikettä tai käsisammutinliikettä jatkamasta
5 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa.

11 §

Valvontaviranomaisen toimivaltuudet

Valvontaviranomaisella on oikeus tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten valvontaa varten päästä tuottei-
den valmistus-, varastointi- ja myyntipaik-
kaan, tuotteen käyttöpaikkaan sekä paikkaan,
johon 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut laitteis-
tot on asennettu, ei kuitenkaan kotirauhan
suojaamaan paikkaan eikä puolustusvoimien
hallinnassa olevaan kohteeseen, joka valta-
kunnan turvallisuuden vuoksi on pidettävä
salassa.

Valvontaviranomaisella on oikeus saada
salassapitosäännösten estämättä 2 §:ssä tar-
koitettujen tuotteiden valmistajalta, maahan-
tuojalta, myyjältä, haltijalta ja 3 §:ssä tarkoi-
tetulta arviointilaitokselta, 6 §:ssä tarkoite-
tulta tarkastuslaitokselta, 5 §:ssä tarkoitetulta
asennusliikkeeltä ja käsisammutinliikkeeltä,
5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen laitteisto-
jen haltijoilta sekä 8 §:ssä tarkoitettujen lait-
teiden ja järjestelmien haltijoilta tämän lain
sekä sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvontaa varten
tarvittavat tiedot. Tiedonsaantioikeus ei kui-
tenkaan koske puolustusvoimien valtakunnan
turvallisuuden vuoksi salassapidettäviä tieto-
ja.

Valvontaviranomaisella on oikeus käypää
hintaa vastaan saada tarpeellinen määrä kau-
pan pidettäviä tuotteita koekappaleiksi, jos
se on valvonnan kannalta tarpeellista. Jos
tuote ei täytä tämän lain tai sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten mukaisia
vaatimuksia, valvontaviranomaisella on oi-
keus periä tuotteen hankintahinta sekä tuot-
teen testauksesta ja tutkimuksesta aiheutu-
neet kulut tuotteen suomalaiselta valmistajal-
ta tai maahantuojalta, joka saattaa laitteen tai
tuotteen Suomen markkinoille, tai jos sitä ei
löydy, siltä elinkeinonharjoittajalta, jolta val-
vontaviranomainen on tuotteen hankkinut.
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12 §

Vastavuoroinen tunnustaminen

Muista Euroopan unionin jäsenvaltioista
tai Euroopan talousalueeseen kuuluvista
maista tuodut tuotteet katsotaan tässä laissa
tarkoitettujen määräysten mukaisiksi, jos ne
ovat kyseisessä maassa voimassa olevien
sellaisten säännösten ja määräysten mukai-
sia, joilla taataan vastaava turvallisuustaso
kuin 2 §:ssä tarkoitetuilla määräyksillä.

Ulkomaisten arviointilaitosten vaatimusten-
mukaisuuden osoittamiseksi tekemät 3 §:ssä
tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään, jos
Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopi-
muksissa niin edellytetään tai ministeriö niin
määrää.

Edellä 5 §:ssä tarkoitettu henkilön päte-
vyys voidaan osoittaa myös ulkomaisella
pätevyystodistuksella tai vastaavalla asiakir-
jalla, jos sen perustana olevat vaatimukset
vastaavat 5 §:n 3 momentin nojalla mää-
rättyjä vaatimuksia.

13 §

Muutoksenhaku

Tarkastuslaitoksen päätökseen saa vaatia
oikaisua turvatekniikan keskukselta 30 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tarkastuslaitoksen on liitettävä päätökseensä
oikaisuvaatimusosoitus.

Valvontaviranomaisen tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten
perusteella tekemään hallintopäätökseen hae-
taan muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.

14 §

Salassapitovelvollisuus

Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suoritta-
va henkilö ei saa ilman asianomaisen suostu-
musta ilmaista sivulliselle eikä käyttää hyö-
dykseen näissä tehtävissä saamiaan tietoja,
joista lailla säädetään salassapitovelvollisuus
taikka jotka koskevat yksityistä liike- tai
ammattisalaisuutta tai muuta vastaavaa tietoa
yksityisen elinkeinotoiminnasta, ja tiedon
antaminen aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle

taloudellista vahinkoa. Salassa pidettävän
tiedon ilmaisemisesta viranomaiselle tai jul-
kista tehtävää hoitavalle toimielimelle sääde-
tään lailla.

Salassapitovelvollisuuden ja hyväksikäyttö-
kiellon rikkomisesta säädetään rikoslain
(39/1889) 38 luvun 1 ja 2 §:ssä, jollei teko
ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mu-
kaan.

Valvontaviranomaisella ja tarkastuslaitok-
sella on oikeus 1 momentin estämättä antaa
ulkomaisille tuotteiden turvallisuutta valvo-
ville virallisille toimielimille tietoja, jotka
ovat tarpeen tuotteista aiheutuvan vaaran
välttämiseksi.

15 §

Uhkasakko

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa asettamalla
uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

16 §

Tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta ja viranomaisten tehtävistä an-
netaan tarvittaessa asetuksella.

Pelastustoimesta vastaava ministeriö ja
turvatekniikan keskus antavat tarvittaessa
tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten soveltamista yhtenäis-
täviä teknisiä ja hallinnollisia ohjeita.

17 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 1999.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

18 §

Siirtymäsäännökset

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän lain voi-
maantuloa on toiminut palo- ja pelastustoi-
mesta annetun lain (559/1975) 23 §:ssä tar-
koitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman eril-
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listä hyväksymistä toimia tällaisena tarkas-
tuslaitoksena yhden vuoden tämän lain voi-
maantulosta.

Palo- ja pelastustoimesta annetun lain no-
jalla annettujen määräysten mukaan hyväk-
sytyt asennusliikkeet ja käsisammutinliik-
keet voivat jatkaa toimintaansa tekemättä

5 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta yhden vuoden
tämän lain voimaantulosta, jollei asianomai-
sessa määräyksessä määrätä myöhempää
ajankohtaa. Pätevyystodistukset vaaditaan sa-
moin yhden vuoden kuluttua tämän lain
voimaantulosta, jollei asianomaisessa mää-
räyksessä määrätä myöhempää ajankohtaa.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri Kari Häkämies
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