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Sisäasiainministeriön asetus

406/2011

erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2011

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 48 §:n 4 mo-
mentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan pelastuslain
(379/2011) 48 §:ssä tarkoitettuun pelastuslai-
toksen laatimaan ulkoiseen pelastussuunnitel-
maan. Sisäisen pelastussuunnitelman laatimi-
sesta säädetään erikseen.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tuotantolaitoksella toiminnanharjoitta-

jan valvonnassa olevaa aluetta, jossa vaaralli-
sia kemikaaleja tai räjähteitä valmistetaan,
käsitellään tai varastoidaan yhdessä tai use-
ammassa laitoksessa;

2) laitoksella tuotantolaitoksen sisäpuo-
lella olevaa teknistä yksikköä, jossa tuote-
taan, käytetään, käsitellään tai varastoidaan
vaarallisia kemikaaleja, räjähteitä tai kaivan-
naisjätettä sekä tällaisen yksikön toiminnalle
tarpeellisia laitteistoja, rakenteita, putkistoja,
koneita, työkaluja, yksityisessä käytössä ole-
via rautatien sivuraiteita, yksikön käyttöön
tarkoitettuja lastaus- ja purkauspaikkoja, lai-

tureita, varastoja tai vastaavia kelluvia tai
maalle rakennettuja rakennelmia;

3) kaivannaisjätteen jätealueella ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua suuronnettomuuden vaaraa
aiheuttavaa kaivannaisjätteen jätealuetta;

4) ydinlaitoksella ydinenergialain
(990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettua ydinlaitosta;

5) ratapihalla vaarallisten aineiden kulje-
tuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston
asetuksen (195/2002) 32 §:n mukaista järjes-
telyratapihaa;

6) satama-alueella vaarallisten aineiden
kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä sa-
tama-alueella annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (251/2005) 8 §:n mukaista satama-
aluetta;

7) toiminnanharjoittajalla:
a) oikeushenkilöä tai luonnollista henki-

löä, joka valmistaa, tuo maahan, pitää kau-
pan, saattaa markkinoille, luovuttaa, vie
maasta, varastoi, pakkaa, jakelee, pitää hal-
lussaan, säilyttää, käyttää, kuljettaa tai
muulla tavalla käsittelee vaarallista ainetta tai
kemikaalia, räjähdettä tai muuta vastaavaa
tuotetta taikka kaivannaisjätettä;

b) ydinenergian käyttöön oikeuttavaa lu-
van haltijaa;
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8) rataverkon haltijalla sitä, joka tarjoaa
rataverkon liikennöintiin;

9) satamanpitäjällä sitä, joka antaa kun-
nallisista satamajärjestyksistä ja liikennemak-
suista annetun lain (955/1976) tai yksityisistä
yleisistä satamista annetun lain (1156/1994)
mukaisen satamajärjestyksen, tai yksityistä
satamatoimintaa harjoittavaa yritystä tai yh-
teisöä, joka ensisijaisesti käyttää määräysval-
taa tähän toimintaan käytettävällä satama-
alueella;

10) suuronnettomuudella esimerkiksi huo-
mattavaa päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai
muuta ilmiötä, joka seuraa ydinlaitoksen, tuo-
tantolaitoksen, kaivannaisjätteen jätealueen,
ratapihan tai satama-alueen toiminnassa
esiintyvästä hallitsemattomasta tilanteesta ja
joka voi aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympä-
ristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa välitöntä
tai myöhemmin ilmenevää vaaraa ja jossa on
mukana yksi tai useampia vaarallisia aineita
taikka kaivannaisjätettä;

11) ulkoisella pelastussuunnitelmalla pe-
lastuslaitoksen yhteistyössä toiminnanharjoit-
tajan kanssa laatimaa pelastussuunnitelmaa,
jossa on otettu huomioon kohteena olevan:

a) tuotantolaitoksen, ratapihan ja satama-
alueen turvallisuusselvitys ja sisäinen pelas-
tussuunnitelma;

b) kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen
pelastussuunnitelma ja toimintaperiaateasia-
kirja; tai

c) ydinlaitoksen valmiussuunnitelma;
12) pelastuslaitoksella pelastuslain 25 §:n

mukaista alueen pelastustoimen pelastuslai-
tosta;

13) pelastusviranomaisilla pelastuslain
26 §:n 2 momentissa tarkoitettuja alueen pe-
lastustoimen pelastusviranomaisia.

3 §

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen

Alueista, joille ulkoinen pelastussuunni-
telma tulee laatia, säädetään pelastuslain
48 §:ssä.

Tuotantolaitoksille, jotka sijaitsevat sa-
malla tehdasalueella ja jotka muodostavat toi-
minnallisen kokonaisuuden tai tuotantolaitok-
sille, jotka sijaitsevat niin lähellä toisiaan,
että tuotantolaitoksessa tapahtuvasta onnetto-

muudesta voi aiheutua vahinkoa toisen tuo-
tantolaitoksen alueella, voi pelastuslaitos laa-
tia yhteisen ulkoisen pelastussuunnitelman.

Laadittaessa ulkoista pelastussuunnitelmaa
2 momentissa mainituille tuotantolaitoksille
pelastuslaitoksen tulee huomioida myös sa-
malla alueella olevat tuotantolaitokset, joista
ei tarvitse laatia ulkoista pelastussuunnitel-
maa, mutta joissa kuitenkin käsitellään ja va-
rastoidaan vaarallisia kemikaaleja, ottamalla
huomioon niihin kohdistuvat tai niiden aihe-
uttamat mahdolliset suuronnettomuus- ja
muut onnettomuusvaarat.

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimista
varten tulee:

1) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toi-
mittaa pelastuslaitokselle tuotantolaitoksen
turvallisuusselvitys ja siitä annetut johtopää-
tökset;

2) Liikenteen turvallisuusviraston toimit-
taa pelastuslaitokselle ratapihan ja satama-
alueen turvallisuusselvitys;

3) puolustushaaraesikunnan toimittaa pe-
lastuslaitokselle vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta anne-
tun lain 390/2005) 30 §:ssä tarkoitettu turval-
lisuusselvitys tai sotilasräjähteistä annetun
puolustusministeriön asetuksen (772/2009)
20 §:ssä tarkoitetut tiedot;

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimittaa pelastuslaitokselle kaivan-
naisjätteen jätealueen toimintaperiaateasia-
kirja ja sisäinen pelastussuunnitelma;

5) ydinlaitoksen luvanhaltijan toimittaa
pelastuslaitokselle Säteilyturvakeskuksen hy-
väksymä ydinlaitoksen valmiussuunnitelma.

Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee laatia
kahdeksan kuukauden kuluessa siitä päivästä,
jona pelastuslaitos on saanut käyttöönsä
ydinlaitokselle, tuotantolaitokselle, ratapi-
halle, satama-alueelle tai kaivannaisjätteen
jäte-alueelle laaditut 4 momentissa mainitut
asiakirjat.

Jos sisäiseen pelastussuunnitelmaan tai
valmiussuunnitelmaan tehdään muutoksia,
tulee pelastuslaitoksen saattaa ulkoinen pe-
lastussuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta
kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä,
jona toiminnanharjoittaja tai satama-alueelta
satamanpitäjä on toimittanut pelastuslaitok-
selle asiaa koskevat tiedot.

Pelastuslaitoksen laatiessa ulkoista pelas-
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tussuunnitelmaa yhteistyössä toiminnanhar-
joittajan kanssa on tarvittaessa pyydettävä
lausunto pelastuslain 46 §:ssä mainituilta yh-
teistyötahoilta.

Ulkoisen pelastussuunnitelman hyväksyy
pelastuslaitos.

4 §

Ulkoisen pelastussuunnitelman sisältö

Ulkoisessa pelastussuunnitelmassa on otet-
tava huomioon seuraavat tavoitteet:

1) onnettomuudet on rajattava ja hallittava
niiden seurauksien minimoimiseksi sekä ih-
misille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutu-
vien vahinkojen rajoittamiseksi;

2) on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi suur-
onnettomuuksien seurauksilta;

3) on annettava tarpeelliset tiedot väes-
tölle ja toimenpiteistä vastaaville viranomai-
sille, laitoksille sekä muille toimijoille.

Ulkoinen pelastussuunnitelma tulee sovit-
taa yhteen sisäisen pelastussuunnitelman tai
ydinlaitoksen valmiussuunnitelman kanssa
siten, että ne muodostavat yhtenäisen ja toi-
mivan kokonaisuuden.

Ulkoisesta pelastussuunnitelmasta tulee il-
metä vähintään:

1) alueen yleistiedot;
2) alueen pelastusorganisaatio;
3) alueella olevat suuronnettomuusvaarat;
4) millä tehtävänimikkeillä olevilla henki-

löillä on valtuudet toiminnanharjoittajan
edustajina tuotantolaitoksessa, ydinlaitok-
sessa, kaivannaisjätteen jätealueella ja ratapi-
halla tai satamanpitäjän edustajina satama-
alueella käynnistää pelastustoimet alueella;

5) millä tavalla mahdollisista onnetto-
muuksista saadaan asianosaisille tieto nope-
asti, miten hälytykset annetaan ja miten apua
kutsutaan;

6) miten ulkoisen pelastussuunnitelman
toteuttamiseksi tarvittavat voimavarat sovite-
taan yhteen;

7) miten alueella tapahtuvaa pelastustoi-
mintaa tuetaan;

8) miten alueen ulkopuolella toteutetaan
pelastustoimintaa ja miten toimitaan onnetto-
muusskenaarioiden mukaisissa tilanteissa;

9) miten väestöä varoitetaan, miten väes-

tölle annetaan tietoja onnettomuudesta ja sen
vaikutuksista ja millaisia toimintaohjeita vä-
estölle annetaan;

10) miten muiden Euroopan unionin jä-
senvaltioiden pelastustoiminnasta vastaaville
viranomaisille tiedotetaan tuotantolaitoksessa
tapahtuvasta suuronnettomuudesta, jolla voi
olla vaikutuksia yli valtion rajojen.

5 §

Valmisteluvaiheen kuuleminen ja asiakirjojen
nähtäville asettaminen

Ulkoisen pelastussuunnitelman valmistelu-
vaiheessa pelastuslaitoksen tulee järjestää
yleinen kuulemistilaisuus sekä asettaa ulkoi-
sen pelastussuunnitelman luonnos julkisesti
nähtäväksi. Pelastussuunnitelma tulee asettaa
nähtäväksi myös, jos siihen tarkastamisen yh-
teydessä on tehty oleellisia muutoksia.

Kuulemistilaisuudesta tulee ilmoittaa paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan in-
ternetsivuilla vähintään 14 päivää ennen kuu-
lemistilaisuutta. Ilmoituksesta tulee selvitä
suunnitelman tarkoitus sekä seuraavat tiedot:

1) kohteena oleva alue;
2) suunnittelusta vastaava viranomainen ja

muut asianosaiset tahot;
3) mistä saa asiaa koskevia lisätietoja;
4) paikka, jossa asiakirjat ovat nähtävinä,

ja aika, jonka ne ovat nähtävinä;
5) kuulemistilaisuuden paikka ja aika;
6) mielipiteen esittämismuoto, määräaika

ja yhteystiedot.
Asiakirjan nähtäville asettamisesta sääde-

tään hallintolain (434/2003) 62 §:ssä. Asia-
kirjan tulee lisäksi olla nähtävillä pelastuslai-
toksen internet-sivuilla. Salassa pidettävistä
viranomaisen asiakirjoista säädetään viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) 24 §:n 1 momentissa.

6 §

Ulkoisista pelastussuunnitelmista tiedottami-
nen ja niiden tarkistaminen

Ulkoisista pelastussuunnitelmista tulee tie-
dottaa kaikille henkilöille ja yhteisöille mu-
kaan lukien 3 §:n 3 momentissa mainitut tuo-

3406/2011



tantolaitokset, joiden turvallisuuteen suuron-
nettomuus voi vaikuttaa.

Tiedottaminen tulee tehdä uudelleen, kun
ulkoisiin pelastussuunnitelmiin tehdään oleel-
lisia muutoksia, kuitenkin vähintään viiden
vuoden välein. Kielilain (423/2003) mukai-
sesti väestölle annettavat toimintaohjeet suur-
onnettomuuden varalta tulee olla molemmilla
kansalliskielillä.

Väestön turvallisuuden kannalta keskeisten
tietojen tulee olla jatkuvasti väestön saata-
villa ainakin pelastuslaitoksella ja pelastuslai-
toksen internet-sivuilla.

Tuotantolaitosten ulkoisista pelastussuun-
nitelmista tulee lisäksi antaa riittävät tiedot
niille Euroopan unionin jäsenvaltioille, jotka
saattavat joutua alttiiksi alueella syntyvän
suuronnettomuuden rajat ylittäville vaikutuk-
sille.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat tulee tarkas-
taa ja saattaa ajan tasalle vähintään kolmen
vuoden välein. Tarkistamisessa tulee ottaa
huomioon alueella, pelastustoiminnassa ja
siihen varautumisessa sekä uuden tekniikan
ja tietämyksen soveltamisessa tapahtuneet
muutokset.

7 §

Ulkoisten pelastussuunnitelmien toteutumisen
valvonnassa tarvittavien tietojen

ilmoittaminen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, Liiken-
teen turvallisuusviraston ja puolustushaara-
esikunnan tulee ilmoittaa vuosittain maalis-
kuun loppuun mennessä asianomaiselle alue-
hallintovirastolle sen toimialueella olevat
tuotantolaitokset, ratapihat ja satama-alueet,
joista vaaditaan turvallisuusselvitys.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tulee ilmoittaa vuosittain maaliskuun lop-
puun mennessä asianomaiselle aluehallintovi-
rastolle ne kaivannaisjätteen jätealueet, joista
vaaditaan toimintaperiaateasiakirja.

Säteilyturvakeskuksen tulee ilmoittaa vuo-
sittain maaliskuun loppuun mennessä asian-
omaiselle aluehallintovirastolle ne ydinlaitok-
set, joista vaaditaan valmiussuunnitelma.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetuista tie-
doista tulee käydä ilmi alueen sijaintikunta ja
osoitetiedot.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta ei tarvitse tehdä, jos tietoihin ei ole
tullut muutoksia edellisen ilmoituksen jäl-
keen.

Pelastuslaitoksen tulee toimittaa ulkoiset
pelastussuunnitelmat aluehallintovirastolle
arvioitaviksi. Aluehallintoviraston tulee arvi-
oida ulkoiset pelastussuunnitelmat ja toimit-
taa ne tarvittaessa täydentämistä varten pelas-
tuslaitokselle. Aluehallintoviraston tulee toi-
mittaa ulkoisista pelastussuunnitelmista selvi-
tys vuosittain toukokuun loppuun mennessä
sisäasiainministeriölle.

8 §

Harjoitukset

Ulkoisen pelastussuunnitelman tulee sisäl-
tää suunnitelma suuronnettomuusharjoitusten
järjestämiseksi. Suunnitelmassa tulee olla tie-
dot harjoitukseen osallistuvista tahoista, har-
joituksen toteutustavasta ja laajuudesta sekä
ajankohdasta ja paikasta.

Harjoitukset tulee toteuttaa yhteistoimin-
nassa toiminnanharjoittajan ja pelastustoi-
mintaan osallistuvien muiden viranomaisten
kanssa vähintään kerran kolmessa vuodessa.
Harjoitukset toteutetaan ratapihalla yhteistoi-
minnassa toiminnanharjoittajan ja rataverkon
haltijan sekä pelastustoimintaan osallistuvien
muiden viranomaisten kanssa ja satama-alu-
eella yhteistoiminnassa satamanpitäjän sekä
pelastustoimintaan osallistuvien muiden vi-
ranomaisten kanssa.

Harjoituksista on laadittava raportti. Har-
joitusten perusteella ulkoiset pelastussuunni-
telmat tarkistetaan tarvittaessa.

Aluehallintoviraston tulee valvoa ja seu-
rata suuronnettomuusharjoitusten valmiste-
lua, toteutusta ja tasoa sekä tarpeen mukaan
osallistua niihin.

Aluehallintoviraston tulee antaa sisäasiain-
ministeriölle toteutuneista harjoituksista sel-
vitys vuosittain toukokuun loppuun men-
nessä.

9 §

Toimenpiderekisteriin merkitseminen

Pelastusviranomaisen tulee tallentaa pelas-
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tuslain 91 §:ssä tarkoitettuun toimenpidere-
kisteriin tapahtuneista suuronnettomuuksista
vähintään seuraavat tiedot:

1) suuronnettomuuden päivämäärä, kel-
lonaika ja paikka sekä kyseessä olevan alu-
een nimi ja osoite;

2) lyhyt kuvaus suuronnettomuuden olo-
suhteista ja kulusta, mukaan lukien selostus
vaarallisista ja haitallisista aineista, joita siinä
oli mukana;

3) henkilövahingot;
4) välittömät ympäristövahingot;
5) omaisuusvahingot;
6) valtakunnan rajojen ulkopuolelle ulot-

tuvat vaikutukset;
7) lyhyt kuvaus toteutetusta pelastustoi-

minnasta sekä välittömästi toteutettavista va-
rotoimenpiteistä, joilla estetään onnettomuu-
den toistuminen.

10 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2011. Tällä asetuksella kumotaan si-
säasiainministeriön asetus vaarallisista ai-
neista aiheutuvien suuronnettomuuksien tor-
junnasta (541/2008).

Puolustusvoimien tuotantolaitokselle, jär-
jestelyratapihalle ja satama-alueelle laaditta-
van ulkoisen pelastussuunnitelman laatimi-
seen liittyvästä kahden vuoden määräajasta
on säädetty pelastuslain 112 §:n 3 momentin
15 kohdassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2011

Sisäasiainministeri Anne Holmlund

Yli-insinööri Kristine Jousimaa
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