KUUSAMON KUNTA

VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS
Hyväksytty: KVALT: 20.01.1992 §: 5

)

)

1 §

)

Väestönsuojelun perusteet
Väestönsuojelun järjestämisestä ja suojelutoimenpiteistä
kunnassa ovat voimassa sen lisäksi, mitä laissa tai sen
nojalla on säädetty tai määrätty, tämän väestönsuojelujärjestyksen määräykset.

2 §

Väestönsuojelun järjestäminen
Väestönsuojelutoimenpiteet kunnassa valmistellaan yleisenä
väestönsuojeluna ja omatoimisena suojeluna.

3 §

Yleinen väestönsuojelu
Yleiseen väestönsuojeluun kuuluvat asukkaita varten yhteisesti kunnan alueella tarvittavat toimenpiteet. Niistä huolehtivat väestönsuojelun, palo- ja pelastustoimen, teknisten
alojen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muut kunnan
viranomaiset kukin toimialallaan.

4 §

Omatoiminen suojelu
Omatoimiseen suojeluun kuuluvat virastojen, laitosten,
teollisuus- ja muiden liikeyritysten toiminnan turvaamiseksi
sekä niissä ja asuintaloissa olevien henkilöiden ja omaisuuden suojaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Niistä ovat
velvollisia huolehtimaan asianomaiset virastot, laitokset,
yritykset, yhteisöt ja yksityiset.
Omatoiminen suojelu on laitossuojelua, yrityssuojelua sekä
talosuojelua.
Laitossuojelulla tarkoitetaan valtion, kuntien sekä muiden
julkisten yhteisöjen virastoissa ja laitoksissa järjestettävää väestönsuojelua.
Yrityssuojelulla tarkoitetaan teollisuus- ja muissa tuotantolaitoksissa, liikeyrityksissä, teknillisissä ja niihin verrattavissa laitoksissa, tiedotus- ja viestilaitoksissa järjestettävää väestönsuojelua.
Talosuojelulla tarkoitetaan asuintaloissa järjestettävää
väestönsuojelua.

5 §

Suojelukohde tai valvonta-alue
Kunnan alue on valvonta-aluetta.

6 §

Väestönsuojelun yhteistoiminta-alue
Kunta kuuluu väestönsuojelun Kuusamon yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat muut kunnat ovat
Pudasjärvi ja Taivalkoski.

7 §

Kuntien välinen yhteistoiminta
Kunnan yhteistoiminta muiden kuntien kanssa määritellään
yhteistoimintasopimuksessa ja suojelusuunnitelmassa.

8 §

Kunnan väestönsuojelullinen aluejako
Kunnan alue on jaettu suojelusuunnitelmassa esitetyllä taval-
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la kuuteen (6) suojelulohkoon.
Omatoimisen suojelun johtamista ja järjestelyjä varten suojelulohkot jaetaan suojeluyksiköiksi.
9 §

Kunnan suojelusuunnitelma
Kunnan suojelusuunnitelmassa määritellään asukkaita varten
yhteisesti tarvittavat suojelutoimenpiteet ja yhteistoiminta
muiden kuntien kanssa.
Pelastuslautakunta ja muut 3 §:ssä tarkoitetut viranomaiset
vastaavat suojelusuunnitelman laatimisesta kukin toimialallaan.
Väestönsuojelu on valmisteltava niin laajalti kuin mahdollista tukeutua normaaliolojen hallintoon ja järjestelyihin.

10 §

Laitosten, yritysten ja asuintalojen suojelusuunnitelma
Edellä 4 §:ssä mainittuja laitoksia ja yrityksiä varten sekä
sellaisia rakennuksia tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevia rakennusryhmiä varten, joissa on vähintään viisi
asuinhuoneistoa, on laadittava suojelusuunnitelma.

11 §

Väestönsuojelun valmistelut
Jokainen 10 §:ssä tarkoitettu latios ja yritys vastaa siitä,
että suojelutoiminnassa tarvittavat tarvikkeet ja välineet on
hankittu ja että suojelutoimenpiteet voidaan viipymättä
toteuttaa väestönsuojelulain (438/58) 32 §:n 1 momentissa
tarkoitetussa tilanteessa. Laitosten ja yritysten tulee myös
varautua toiminnan jatkamiseen poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Edellä 10 §:ssä tarkoitetun asuinrakennuksen omistaja tai
haltija vastaa siitä, että suojelutoiminnassa ja väestönsuojassa tarvittavat välineet on hankittu.

12 §

Väestönsuojan kunnossapito ja käyttöönotto
Väestönsuojan omistajan on huolehdittava siitä, että väestönsuoja on saatettavissa toimitakuntoon yhdessä vuorokaudessa.
Väestönsuojan tekniset laitteet on pidettävä toimintakuntoisina ja väestönsuoja merkittävä heti väestönsuojan tunnuksella.

13 §

Väestönsuojelun toimenpiteet
Milloin maa tai osa siitä on valtakunnan puolustamista varten
julistettu sotatilaan tai maata uhkaa sodan vaara tahi jos
muutoin on välttämätöntä saattaa väestönsuojelu viipymättä
tehostettuun toimintaan tai valmiustilaan, on kunnan ryhdyttävä muun ohella seuraaviin toimenpiteisiin sen mukaan, kuin
valtioneuvosto erikseen päättää:
1)

perustettava väestönsuojelun johtamista varten
kunnan johtokeskus;

2)

perustettava suojelulohkoihin kuhunkin johtokeskus;

3)

perustettava suojeluyksiköt;

4)

perustettava kunnassa ja sen ulkopuolella tapahtuvaa
pelastustoimintaa varten tarvittavat väestönsuojelumuodostelmat;

5)

varmistettava, että kunnan hälytysjärjestelmä toimii;
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6)

tarkistettava kunnan säteilyvalvontaorganisaation
toimintaan saattamisesta tehty suunnitelma;

7)

annettava ohjeet väestönsuojien ja muiden rakenteiden rakentamisesta, käytöstä ja merkitsemisestä;

8)

tarkistettava väestönsuojelumateriaalin kunto,
puuttuvien tarvikkeiden hankintasuunnitelma, pakkootto- ja huoltojärjestelyt;

9)

tarkistettava tehostetun väestönsuojelukoulutuksen
suunnitelma ja koulutusohjelmat;

10)

järjestettävä kunnan tiedotustoiminta suojelusuunnitelman mukaisesti sekä

11)

suoritettava muut tarpeelliset toimenpiteet.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa 4 §:ssä tarkoitetut laitokset ja yritykset perustavat tarpeelliset johtoelimet ja muodostelmat henkilökuntaansa kuuluvista ja
toteuttavat muut tarpeelliset toimenpiteet. Asuintaloihin
asetetaan suojeluvalvojat.

