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 Aika 26.02.2020 klo 13:00 – 15:15      
 Paikka Paavolan pelastusasema, neuvottelutila Ilola 
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OSALLISTUJAT  Varsinaiset  jäsenet   
 pj  Jarkko Niemi   
  Mikko Saukko  
  Soile Laakso  
  Risto Turunen  
  Heikki Toivonen  
  Marja-Kaarina Koskinen  
  Jyrki Tarhonen  
  Juha Hämäläinen  
  Paavo Rautkoski  
  Tiina Jokinen  
       
Muut osallistujat Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 
 Hallintopäällikkö Merja Saasmo 
  Henkilökunnan edustaja  Jouni Kokki 
  Hallintosihteeri   Riina Voutilainen 
  Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, poistui 14:27 
 
Poissa  Hallintojohtaja  Jari Paakkunainen 
    
  
_________________________________________________________________________________ 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 

   
 Jarkko Niemi Riina Voutilainen  
_________________________________________________________________________________ 
 
KÄSITELLYT ASIAT § 1 - 14 
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU 
 
Aika ja paikka Lahti        /     2020 
 
 
 
Allekirjoitukset     
_________________________________________________________________________________ 
 
PÖYTÄKIRJA  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimistossa 11.03.2020 klo 9.00 - 15.00 
NÄHTÄVÄNÄ Mannerheiminkatu 24 
 
Todistaa Pöytäkirjanpitäjä  Riina Voutilainen
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1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että pe-
lastustointa hoidetaan liikelaitoksena Päijät-Hämeen liiton hyväksymän 
johtosäännön sekä muiden liiton säännösten mukaisesti. 
Yhteistoimintasopimuksessa ovat mukana Heinolan, Lahden ja Orimattilan 
kaupungit sekä Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän 
kunnat sekä Päijät-Hämeen maakuntaliitto. 
 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 101 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt 
ole esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun 
yhteydessä. Johtokunnan kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille sekä 
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus johtokunnan kokouksissa, 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Kokouskutsu on lähetetty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenille 
ja varajäsenille ja maakuntajohtajalle sekä kunnanjohtajille.  
 
Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 106 §:n mukaan muiden, kuin pykälässä 
mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen 
toimielin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 

  

 Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  4 (14) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 26.02.2020   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Johtokunnan päätöksen mukaisesti johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua johtokunnan jäsentä tai läsnä olevaa  
varajäsentä, jollei johtokunta jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjat 
tarkastetaan pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa tai tarpeen vaatiessa 
muulla tavoin. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Juha 
Hämäläisen ja Tiina Jokisen.  
 

Päätös: 

  

 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Hämäläinen ja Tiina Jokinen. 
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3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Päijät-Hämeen liiton hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään 
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu 
kokouskutsussa. 
 
Puheenjohtaja: 
 
Johtokunta hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
 
Esitys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
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4   PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN  

 

Kuntayhtymän tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain lisäksi kuntalaissa. 
Tilinpäätöksen käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain säännöksiin sekä 
Lahden kaupungin konsernitilinpäätöksen aikatauluun. Tilinpäätös on lain 
mukaan laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, 
minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun 
mennessä. Maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 
67 § mukaisesti liikelaitoksen johtokunta laatii liikelaitoksen tilinpäätöksen. 
Kuntalain 60 § mukaisesti maakuntavaltuusto päättää tilinpäätöksen 
hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta osana Päijät-Hämeen liiton tilinpäätöstä.  
 
Johtosäännön 3 § mukaisesti johtokunta allekirjoittaa liikelaitoksen 
tilinpäätöksen (liite 1). Johtokunta antaa tilintarkastajille 
vahvistusilmoituskirjeen tilinpäätöstä koskien (liite 2). Laskelma 
kuntakohtaisista maksuosuuksista sisältyy tilinpäätökseen. Tilinpäätökseen 
liittyvien henkilöstöraportin (liite 3) ja vuosikertomuksen (liite 4) tarkoituksena 
on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminnasta, voimavaroista ja 
kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.  
 
Tilinpäätöstietojen mukaan käyttötalouden toteutuma on: 
 

         tulot  menot                     yli- / alijäämä 
 Pelastustoimi    18.989.289                   19.280.279  - 290.990
 (Ilman poistoja   
 ja rahoituseriä   18.935.586                    18.459.380) 
 
 Ensihoito              5.135.416                     5.135.416                               0
  

Pelastustoimen alijäämä koostuu ennakoitua suuremmista palvelujen ostoista 
(ylitys n. 156.000) sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoista (ylitys n. 160.000). 
Henkilöstökulujen ylitys oli n. 78.000. 
 
Ensihoidossa ei ole poistoja, sillä kalusto on hankittu leasing-rahoituksella. 
Ensihoidon tulos on nolla, kirjanpidollinen alijäämä (n. 73.000) on 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti laskutettu hyvinvointiyhtymältä. 
 
Investointien toteutuma on: 
Hankinnat tilikauden aikana    419.693 
avustukset        68.183 
nettoinvestoinnit     351.511 
 
Ensihoidossa ei investointeja ole tehty vuonna 2019. 
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Tilikauden tuloksen käsittely: 
Pelastustoimen kirjanpidollinen alijäämä 290.990,32 euroa kirjataan voitto- ja 
tappiotilille. 
 
 
Esittelijä:  
 
Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen. Tilinpäätös toimitetaan edelleen tilin-
tarkastajille tarkastettavaksi sekä maakuntahallitukselle ja 
maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös: 
 
Korjataan henkilöstöraportin kohdan 5.2 Osaamisen kehittäminen -tekstissä 
mainittu terveydenhuoltoalan ammattitutkinto sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Kokouspäivämäärä                                Sivu  8 (14) 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos 26.02.2020   
Johtokunta 
__________________________________________________________________________
  

 

 

5   PELASTUSLAITOKSEN PALVELUHINNASTOON ESITETTÄVÄT MUUTOKSET 

 
Pelastuslaitoksella on käytössä pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessaan 
27.2.2019 § 5 päivitetty hinnasto. Riskienhallintapäällikkö on esittänyt 
tehtäväksi hinnastoon muutoksia 1.3.2020 alkaen. Kemikaalipuolen hinnat ovat 
turhan alhaisia niihin kuluvaan aikaan nähden. Yhden päätöksen tekemiseen 
voi mennä jopa muutama päivä, varsinkin jos hakemus on puutteellinen yms. 

 
Muutosten tarkoituksena on päivittää hinnat vastaamaan todellisia tehtävistä 
aiheutuvia kuluja.  

 
Esitettävät muutokset: 

 
Oheiseen kohtaan hinnastoa muutos niin, että päätöksen perusmaksu pysyisi 
ennallaan, mutta siihen lisättäisiin tuntiveloitus 55 e/h yli 2 h ylittävältä ajalta.  

 
23 KEMIKAALIT, NESTEKAASU, RÄJÄHTEET, ÖLJYLÄMMITYS 

 
a) Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen 

ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös 165,00 euroa 

 

  

 

  

 
Esittelijä:  
 
Hyväksytään pelastuslaitoksen hinnastoon esitetty muutos otettavaksi käyttöön 
1.3.2020.   

 
Päätös:  
 
Hyväksyttiin pelastuslaitoksen hinnastoon esitetty muutos otettavaksi käyttöön 
esityksestä poiketen 1.4.2020. 
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6  PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN PÄIVITYS 

 
Pelastuslaitoksen voimassa oleva yhteistoimintasopimus kuntien kanssa on 
päivitetty viimeksi vuonna 2006. Tämän jälkeen kuntakentässä on tapahtunut 
yhdistymisiä ja samaan aikaan myös lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, 
joiden takia yhteistoimintasopimus on päivitettävä vähintään muuttuneiden 
tietojen osalta. 
 
Sopimus on kuntien ja Päijät-Hämeen maakuntaliiton välinen sopimus, jonka 
toteuttamisesta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos-liikelaitos. 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 16.10.2019 § 39 
pyytää kunnilta lausuntoa pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 
muuttamisesta. Kaikki kunnat ovat toimittaneet lausuntonsa pelastuslaitokselle. 
 
Kuntajohtajien kokous on velvoittanut pelastuslaitosta tekemään selvityksen 
maksuosuuksien muuttamisen vaikutuksista siten, että ns. Sysmän ja Hollolan 
helpotukset poistetaan ja siirrytään asteittain asukaslukupohjaiseen maksu-
osuusjakoon. Iitin liittyminen Päijät-Hämeen maakuntaan huomioidaan. Selvitys 
käsitellään kuntajohtajien huhtikuun kokouksessa, jolloin sovitaan asian 
etenemisestä.  
 
Kuntien lausunnot liitteenä (liite 5). 
 
Esittelijä:  
 
Merkitään tiedoksi valmistelutilanne.  
 
Päätös:  
 
Merkittiin tiedoksi. 
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7   PALVELUTASOPÄÄTÖS 2021 – 2024 VALMISTELUTILANNE 

  
Päijät-Hämeen pelastustoimen nykyisin voimassa oleva palvelutasopäätös on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 03.12.2013. Palvelutasopäätöksen 
voimassaoloaikaa on jatkettu maakuntavaltuuston päätöksellä niin, että se on 
voimassa toistaiseksi.  
 
Johtokunta on kokouksessaan 16.10.2019 (§ 40) päättänyt palvelutasopäätöksen 
valmistelun osalta, että on tarkoituksenmukaista odottaa valtakunnallista 
ohjeistusta ja samaan aikaan jatkaa valmistelua niin, että palvelutasopäätöksen 
luonnos saadaan lausunnolle kevään 2020 aikana ja palvelutasopäätös 
hyväksyntään kesäkuussa 2020. 
 
Pelastuslaitoksen osastopäälliköt ovat omalta osaltaan jatkaneet palvelutaso-
päätöksen valmistelua pelastuslaitoksen johtokunnan 22.8.2019 pidetystä 
seminaarista saatujen palautteiden mukaisesti. 
 
Palvelutasopäätöstä käsiteltiin johtoryhmässä 17.2.2020 ja se esitellään yt-ryhmälle 
11.3.2020. 
 
Palvelutasopäätösluonnos esitellään kuntapäättäjille 3.3.2020 järjestettävässä 
palvelutasopäätösseminaarissa. 
 
Palvelutasopäätösluonnos laitetaan Aluehallintovirastolle lausuttavaksi 
maaliskuussa 2020. 
 
Palvelutasopäätösluonnos laitetaan lausuntokierrokselle kuntiin 2.3 – 30.4. jonka 
jälkeen tehdään tarvittavat muutokset esitykseen ja tuodaan luonnos johtokunnan 
käsittelyyn kokoukseen 7.5.2020.  
 
Palvelutasopäätösluonnos 2021 – 2024 liitteenä (liite 6). 

 
 

Esittelijä:  
 
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan kokouksessa esitetyn luonnoksen 
palvelutasopäätöksestä 2021 – 2024 lähetettäväksi kuntiin lausunnolle.    
 
Päätös:  
 
Palvelutasopäätösluonnokseen lisätään korjattu pelastustoimen 
käyttötaloustaulukko. Johtokunta hyväksyi omalta osaltaan kokouksessa esitetyn 
luonnoksen palvelutasopäätöksestä 2021 – 2024 lähetettäväksi kuntiin 
lausunnolle. 
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8   HENKILÖSTÖJÄRJESTÖJEN KANNANOTTO  

 
SPAL/JHL ovat toimittaneet 21.11.2019 sähköisesti kannanoton, jossa ottavat kantaa 
pelastuslaitoksen johtokunnan kokouksessaan 27.02.2019 pelastusjohtajan 
esityksestä toteutettuun viiden osastopäällikön tehtäväkohtaisten palkkojen 
tarkistukseen.  

 
Kannanoton mukaan palkankorotuksen perusteena olevia työn vaativuuden 
muutoksia ei ole käsitelty TS-työryhmässä, jolloin palkkausjärjestelmän toimivuutta 
ja tasapuolisuutta ei voida valvoa asianmukaisesti.  

  

Samalla järjestöt ovat päättäneet keskeyttää palkkausjärjestelmän kehittämisen 
uuden, vuonna 2018 aloitetun työnvaativuuden arvioinnin osalta. Yhdistykset 
edellyttävät, että toimintasäännössä esitetyt toimenkuvat tarkastetaan 
vastaamaan nykytilannetta sekä työnvaativuuden arviointi toteutetaan 
viipymättä voimassa olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti koko henkilöstön 
osalta. 
 
Asian käsittely siirrettiin 5.12.2019 (§ 52) kokouksesta tähän kokoukseen. 
 
Pelastuslaitoksen johtosäännön 3 § mukaan johtokunta päättää 
osastopäälliköiden palkkaukseen tehtävistä tarkistuksista. Osastopäälliköt 
toimivat työnantajan edustajina jolloin työnantaja harkintansa mukaan päättää 
heidän palkastaan ja sen määräytymisperusteista.  
 
Osastopäälliköt eivät kuulu TS- sopimuksen mukaisen pisteytyksen 
(palkkausjärjestelmän) piiriin, eikä heidän tehtäviään ole pelastuslaitoksen 
historian aikana erikseen pisteytetty.  
 
Osastopäälliköiden palkkausta tarkistettaessa huomioidaan soveltuvasti TVAn 
mukaisia kriteerejä. Osastopäälliköiden palkkauksessa tulee myös huomioida 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen, yhteiskunnallisten 
muutosten aiheuttamat muutokset toimenkuvissa sekä lainsäädännön ja muiden 
muutosten myötä kasvanut vastuu oman osaston toimintojen toteuttamisesta.      
 
Liitteenä (liite 7) SPAL/JHL kannanotto. 
 
Esittelijä:  
Johtokunta toteaa käsitelleensä kannanoton ja merkitsee sen sekä saadun 
selvityksen tiedoksi. 
 
Päätös:  
Johtokunta totesi käsitelleensä kannanoton ja merkitsi sen sekä saadun 
selvityksen tiedoksi. 
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9 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 22.11.2019 – 15.02.2020  

Pelastusjohtajan päätösluettelo on liitteenä (liite 8) ajalta 22.11.2019 – 
15.02.2020.   
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee pelastusjohtajan päätökset tiedoksi.  
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.   

10 TIEDOKSISAANTIASIAT 

Tiedoksisaantiasioista yhteenveto liitteenä (liite 9). 
 
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi tiedoksisaantiasiat. 

Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

11 AJANKOHTAISASIAT 

                     Ajankohtaisasioista yhteenveto liitteenä (liite 10). 
  
Esittelijä: 
Pelastuslaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat 
ajankohtaiskatsaukset. 
 
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi. 

12 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 Ei muita mahdollisia asioita 

 13 SEURAAVAT KOKOUKSET 

      
Esittelijä: 
    
SEURAAVAT KOKOUKSET:  ke 22.04.2020 klo 13:00- ta 2021 
   to 7.5.2020 klo 13:00 - palvelutasopäätös 2021 -  

14  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa 
 
Pykälät § 1-4, 6-14 

 

 

 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät § 5 
 
 
 

 

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 

 

 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 
Johtokunta 
Mannerheiminkatu 24 
15110 LAHTI 
 
Pykälät 
§ 5 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava 
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Valitusviranomainen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin 
myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
 

Kunnallisvalitus 
 

Pykälät 
 
 

Valitusaika 

30 päivää 

Hallintovalitus 
 

Pykälät 
 

Valitusaika  
    päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite ja 
postiosoite 
 
 
 

Pykälät Valitusaika  
    päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
 

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna  
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §). 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, 
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite 
 
 
 

Pykälät 
 
 
 

 
Lisätietoja 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista lain (701/93) nojalla 
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  Liitetään pöytäkirjaan 
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PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 

PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS  

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2019 

Pelastusjohtajan katsaus 

Pelastuslaitoksen toiminnallinen ja taloudellinen tulos tilikaudelta 2019 oli hyvä, lähes kaikki asetetut 
tavoitteet saavutettiin. 

Pelastustoimen tulos vuodelta 2019 muodostui 290.990 euroa tappiolliseksi. Tulokseen
vaikuttivat ennakoitua suuremmat henkilöstökulut, palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden ostot. Kummassakaan ostoryhmässä ei ollut yhtä suurta ylitystä vaan ylitystä tapahtui melko 
tasaisesti kaikissa hankinoissa.  

Ensihoidon tulos oli 72.782,35 euroa alijäämäinen. Alijäämä on sopimuksen mukaisesti laskutettu 
Hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskukselta jolloin lopullinen tulos on 0. 

Toiminnallisesti vuoden 2019 pelastustoimen hälytystehtävien määrä laski. Hälytystehtävien määrä laski 
edellisvuodesta 292 tehtävällä (4 709 -> 4 4417). Hälytystehtävien määrät laskivat eniten 
vahingontorjuntatehtävissä (-144) sekä automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävissä (-
110). Liikenneonnettomuuksien ja eläinten pelastustehtävien määrä kasvoi hieman.     

2019 2018 2017 2016 2015 

Tarkastustehtävät 1 256 1 403 1 198 1 372 1 141 

Ensivastetehtävät 1 049 1 119 1 105 791 815 

Sammutustehtävät 539 562 493 512 495 

Liikenneonnettomuus 616 599 631 575 567 

Pelastustehtävät 163 138 148 113 125 

Öljyntorjunta 121 130 114 101 117 

Muut tehtävät 673 758 725 766 653 

Tehtävät yhteensä 4 417 4 709 4 414 4 230 3 913 

Taulukko 1. Pelastustoimen hälytystehtävien määrä 2015 – 2019 

Päijät-Hämeessä tapahtui vuonna 2019 yksi palokuolema, joka on kaksi vähemmän kuin vuotta aiemmin, eli 
suunta on oikea. Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaarassa uhattuna olleiden ja pelastetun omaisuuden 
arvoksi arvioidaan viime vuodelta lähes 111 miljoonaa euroa. 
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Pelastuslaitos toteutti kertomusvuonna ensihoidon operatiivista toimintaa Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen kanssa vuoden 2017 alussa solmitun yhteistoimintasopimuksen 
perusteella. Sopimuksen mukaisesti laitoksen ensihoidossa toimi kuusi 24 h / 7 vrk valmiudessa olevaa 
ensihoitoyksikköä, jotka olivat miehitetty yhdellä hoitotason ja yhdellä perustason ensihoitajalla (H+P). 
Ensihoidon henkilökunta työskenteli poikkeusluvan mukaisessa (42h/viikko) työajassa. Yksiköt suorittivat 
vuoden aikana yhteensä 10 970 ensihoitotehtävää. 

Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 19 % alueen asukkaista yhteensä 397 tilaisuudessa, eli hieman 
vähemmän kuin edellisvuonna.   

Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) määräaikaiset tarkastukset toteutettiin lähes 100 %.  

Pientalojen osalta itsearviointia toteutettiin 4 830 kohteen osalta ja vapaa-ajan asunnoissa 2 190 kohteen 
osalta. Kokonaisuudessa riskienhallinnan erilaisten valvontatoimenpiteiden määrä kasvoi edellisvuodesta 
lähes 3 500 toimenpiteellä.  

Pelastuslaitoksen hallinto 

Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet ovat: 

Jarkko Niemi (pj), Juha Hämäläinen, Tiina Jokinen, Marja-Kaarina Koskinen, Soile Laakso, Paavo 
Rautkoski, Mikko Saukko, Jyrki Tarhonen (varapj), Heikki Toivonen ja Risto Turunen. Varajäsenet 
ovat Ari Anttila, Seija Kasurinen, Tarja Kirvesmies, Sanna Nevalainen, Harry Nordström, Arja 
Rantala, Aarre Salmenoja, Aake Tenttula, Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola. 

Talousarvion toteutuma, pelastustoimi 

TA 2019 toteutuma 2019 erotus 
Toimintatuotot: 
Myyntituotot  127.000   152.430    25.430 
Korvaukset kunnilta 18.419.109  18.436.023    16.914 
Muut suoritt. myyntituotot  106.000  90.713 -15.287
Tuet ja avustukset  171.000  246.213 75.213
Muut toimintatuotot: 
Pysyvien vastaavien myyntituotot  0  0  0 
Muut tuotot   70.500   10.206 - 60.294
Toimintatuotot yhteensä  18.893.609  18.935.586  41.977 

Toimintakulut: 
Henkilöstökulut 11.615.611 11.694.145 - 78.534
Palvelujen ostot    1.797.960   1.953.878 - 155.918
Aineet ja tarvikkeet  817.800  976.997 - 159.197
Avustukset   50.000  1.500 48.500
Muut toimintakulut    3.937.238    3.832.860 104.378
(josta vuokrat    3.816.937    3.808.402  8.535) 
Toimintakulut yhteensä   18.218.609  18.459.380 -240.771
Rahoitustuotot ja –kulut   10.000  49.400 39.400
Suunnitelman mukaiset poistot  685.000  816.597 - 131 597
Tilikauden tulos  0 - 290.990 -290.990
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Talousarvion toteutuma, ensihoito 

TA 2019 toteutuma 2019 erotus 
Toimintatuotot 
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 4.991.289   5.089.462  98.173 
Maksutuotot   0  0  0 
Tuet ja avustukset  16.000  10.752 - 5.248
Pysyvien vastaavien myyntituotot  42.000  35.202 - 6.798
Toimintatuotot yhteensä   5.049.289    5.135.416 86.127

Toimintakulut 
Henkilöstökulut  3.847.092  3.914.295 - 67.203
Palvelujen ostot  199.650  257.673 - 58.023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  240.047  287.527 - 47.480
Muut toimintakulut  762.500  675.865 86.635
(josta autojen leasing-vuokrat  642.500  580.861 61.638)
Toimintakulut yhteensä   5.049.289   5.135.359 - 86.070
Rahoituskulut   0  57 - 57
Tilikauden tulos  0  0 0

Talousarvion toteutuma, koko laitos 
 TA 2019   toteutuma 2019 erotus 

Toimintatuotot 
Myyntituotot  127.000  152.430  25.430 
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 23.410.398  23.525.485  115.087 
Muut myyntituotot  106.000   90.713 - 15.287
Tuet ja avustukset  187.000  256.965 69.965
Pysyvien vastaavien myyntituotot  92.000  35.202 - 56.798
Muut toimintatuotot  20.500  10.206 - 10.294
Toimintatuotot yhteensä  23.942.898   24.071.002 128.104

Toimintakulut 
Henkilöstökulut 15.608.440   15.462.703 - 145.737
Palvelujen ostot   1.997.610  2.211.551 - 213.941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat   1.057.847  1.264.524 - 206.677
Avustukset   50.000  1.500 48.500
Muut toimintakulut   4.699.738  4.508.724 191.014
Toimintakulut yhteensä  23.267.898    23.594.739 - 326.841
Rahoitustuotot ja kulut   10.000   49.343  39.343
Suunnitelman mukaiset poistot  685.000  816.597 - 131.597
Tilikauden tulos  0 - 290.990 - 290.990
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Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  
Kirjanpidollinen alijäämä 290.990,32 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Henkilöstö 

Henkilöstön määrä tilikaudella on pysynyt melko vakaana. 

Maksetut palkat suoriteperusteisesti 12.787.528 
Eläkekulut   2.318.593 
Muut henkilösivukulut      502.319 

Yhteensä 15.608.440 

Henkilöstöstä on tehty erillinen henkilöstökertomus. 

Ympäristöasiat 

Pelastuslaitos pyrkii enenevässä määrin ottamaan huomioon ympäristöasiat mm. ajoneuvo- ym. kaluston 
kilpailutuksessa ja hankinnassa sekä soveltuvin osin muissa hankinnoissa. 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

Kuntien allekirjoittama yhteistoimintasopimus pelastuslaitoksen toiminnasta päivitetään. Muutostarpeita 
ovat aiheuttaneet kuntien yhdistymiset (Artjärvi-Orimattila, Hämeenkoski-Hollola, Nastola-Lahti) sekä Iitin 
siirtyminen Päijät-Hämeen maakuntaan vuoden 2021 alusta. Lisäksi kuntien tulee sopia maksuosuusjaosta. 
Kuntajohtajien päätöksen pohjalta vuokraperusteisiin ei tehtäne muutoksia lähivuosina. 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista 

Henkilöstön ikääntyminen tuo haasteita. Henkilöstön fyysisen kunnon ylläpitoa pyritään tukemaan 
liikunnanohjaajan toimin. Työterveyshuollon kanssa pidetään aktiivisesti yhteyttä ja järjestetään 
työterveysneuvotteluja, joiden pohjalta sovitellaan sellaisten työntekijöiden toimenkuvaa, joiden 
toimintakyky on jollain tavalla alentunut. 

Talouteen vaikuttavista tekijöistä merkittävin on kuntatalous, jonka heikkeneminen varmasti vaikuttaa 
myös pelastuslaitoksen talouteen. Tilinpäätösvaiheessa ei myöskään ole vielä tietoa 
työsopimusneuvottelujen tuloksesta eikä mahdollisia palkankorotusten aiheuttamia vaikutuksia voida 
ennakoida. 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 

Laitoksen talouden sisäinen valvonta on hoidettu mm. töiden järjestelyllä. Riskialttiita tehtäväyhdistelmiä 
on vältetty toimenkuvilla.  

Pelastusjohtaja ja osastopäälliköt seuraavat talouden toteutumia osastoillaan kuukausittain. Säännöllinen 
kuntaraportointi toimitetaan johtokunnalle ja ensihoitokeskukselle neljännesvuosittain. Toiminnallinen 
tulos raportoidaan johtokunnalle neljännesvuosittain sovittujen mittareiden mukaisesti. 

Toimintasäännössä ja asemapalvelusohjeessa on määritelty henkilöstön vastuut ja velvollisuudet. 



   5      

 
Taloudelliset toteutumat esitetään tilinpäätöksessä johtokunnalle, maakuntahallitukselle sekä 
maakuntavaltuustolle. 
 
Pelastustoimen ja ensihoidon riskienarviointiohjelman (PERA) käyttöä tehostetaan. Tällä hetkellä 
ohjelmaan kirjataan poikkeamia tapahtumissa sekä läheltä piti –tilanteita. Riskinarviointia ohjelman avulla 
tullaan tehostamaan. 

 
Pelastuslaitoksen kalusto on edelleen vakuutettu pääsääntöisesti pakollisilla vakuutuksilla. Uusimmissa 
ajoneuvoissa on kasko-vakuutus.  
Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti. 
Johdon toiminnalla on vastuuvakuutus. 
Oikeudenkäyntejä tai vastaavia toimenpiteitä ei ole vireillä. 
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos

TASE 

VASTAAVAA 31.12.2019 31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet, kevyt kalusto 405 598,81 604 136,29

Kuljetusvälineet, raskas kalusto 2 544 766,57 2 683 592,83

Muut koneet ja kalusto 118 386,96 3 068 752,34 250 400,66 3 538 129,78

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Keskeneräiset hankinnat 4 291,37 4 291,37 0,00 0,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 3 073 043,71 3 538 129,78

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 54 178,16 39 466,12

Muut saamiset 372 703,53 329 196,93

Siirtosaamiset 81 525,69 508 407,38 0,00 368 663,05

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset 867 000,00 818 000,00

Rahat ja pankkisaamiset 1 539 821,51 2 406 821,51 1 547 352,40 2 365 352,40

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 915 228,89 2 734 015,45

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 988 272,60 6 272 145,23

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 3 211 561,06 2 549 043,18

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -290 990,32 2 920 570,74 662 517,88 3 211 561,06

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 642 970,23 449 602,57

Muut velat 401 326,51 596 393,75

Siirtovelat 2 023 405,12 3 067 701,86 2 014 587,85 3 060 584,17

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 988 272,60 6 272 145,23

0,00 0,00

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste 48,77 51,20

Suhteellinen velkaantuneisuus 12,74 12,66

Kertynyt yli-/alijäämä, t € 2 921 3 212

Vuokravastuut t€ 3 658,00
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 / 2019

2019 2018

Liikevaihto 24 025 593,96 23 939 998,80

Liiketoiminnan muut tuotot 45 408,01 226 496,95

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -1 264 523,92 -1 087 550,56

Palvelujen ostot -2 211 550,63 -2 055 221,50

Henkilöstökulut -15 608 440,10 -14 912 321,02

Palkat ja palkkiot -12 787 528,12 -12 303 560,77

Henkilösivukulut -2 820 911,98 -2 608 760,25

Eläkekulut -2 318 592,98 -2 215 715,67

Muut henkilösivukulut -502 319,00 -393 044,58

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -816 596,80 -807 588,26

Liiketoiminnan muut kulut -4 510 224,25 -4 685 665,45

Liikeylijäämä/ alijjäämä -340 333,73 618 148,96

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0,00 24 864,28

Muut rahoitustuotot 53 702,57 20 273,77

Korkokulut -924,42 -768,99

Muut rahoituskulut -3 434,74 -0,14

Ylijäämä/ alijäämä ennen satunnaisia eriä -290 990,32 662 517,88

Ylijäämä/ alijäämä ennen varauksia -290 990,32 662 517,88

Tilikauden tulos -290 990,32 662 517,88

LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Voitto, % -1,21 1,33
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 / 2019

2019 2018

TOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikeylijäämä (-alijäämä) -340 333,73 618 148,96

Poistot 816 596,80 807 588,26

Rahoitustuotot ja kulut 49 343,41 44 368,92

Tulorahoituksen korjauserät -38 629,03 486 977,45 -219 291,95 1 250 814,19

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investointimenot -419 693,99 -1 740 910,85

Rahoitusosuudet investointimenoihin 68 183,26 245 020,48

Käyttöomaisuuden myyntitulot 38 629,03 -312 881,70 219 291,95 -1 276 598,42

Toiminnan ja investointien rahavirta 174 095,75 -25 784,23

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten saamisten muutos -139 744,33 357 494,00

Korottomien velkojen muutos 7 117,69 -213 997,44

Rahoituksen rahavirta -132 626,64 143 496,56

RAHAVAROJEN MUUTOS 41 469,11 117 712,33

Rahavarat 1.1. 2 365 352,40 2 247 640,07

Rahavarat 31.12. 2 406 821,51 41 469,11 2 365 352,40 117 712,33

tarkistus 0,00 0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v t€ 1 904 738,62 2 034 306,67

Investointien tulorahoitus, % 149,53 98,30

Kassan riittävyys pv 37 35

Quick Ratio 0,95 0,89
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2019

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilinpäätös on laadittu kirjanpitoa koskevaan lainsäädäntöön

perustuvia periaatteita noudattaen.

Käyttöomaisuus on arvostettu poistosuunnitelman mukaisilla arvoilla vähennettynä.

Pääomaturvatut sijoitukset on arvioitu nimellisarvoonsa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

TULOJEN JAKAUTUMINEN

ensihoito pelastustoimi yhteensä

Liikevaihto 5 100 214,83 18 925 379,13 24 025 593,96

Liiketoiminnan muut tuotot 35 201,61 10 206,40 45 408,01

5 135 416,44 18 935 585,53 24 071 001,97

SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty johtokunnan kokouksessaan

1.12.2004 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomai-

suuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistoajat, niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta tasapoisto 33,30 %

Koneet ja kalusto 3 - 10 vuotta tasapoisto 33,3 - 10,0 %

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITUOTOT

ensihoito pelastustoimi yhteensä

Käyttöomaisuuden myyntituotot 35 201,61 3 427,42 38 629,03

TASEEN LIITETIEDOT

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineelliset 

hyödykkeet

Kuljetusvälineet, 

kevyt kalusto

Kuljetusvälineet, 

raskas kalusto Atk-kalusteet

Muut koneet ja 

kalusto

Keskeneräiset  

hankinnat Yhteensä

Poistamaton 

hankintameno 1.1. 604 136,29 2 683 592,83 0,00 250 400,66 0,00 3 538 129,78

Lisäykset tilikauden 

aikana 17 076,61 0,00 0,00 23 326,13 379 291,25 419 693,99

Avustukset -33 463,26 0,00 0,00 -34 720,00 0,00 -68 183,26

Siirrot erien välillä 0,00 374 999,88 0,00 0,00 -374 999,88 0,00

Myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden poisto -182 150,83 -513 826,14 0,00 -120 619,83 0,00 -816 596,80

Poistamaton 

hankintameno 31.12. 405 598,81 2 544 766,57 0,00 118 386,96 4 291,37 3 073 043,71
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RAHOITUSARVOPAPEREIDEN JÄLLEENHANKINTAHINTOJEN JA AKTIVOITUJEN HANKINTAMENOJEN EROTUS

RAHOITUSOMAISUUDEN ARVOSTUSPERUSTEET

Sijoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan

Sijoitukset: aktivoitu hankintameno markkina-arvo         erotus

Nordea A699 95 000,00 102 913,50 7 913,50

Nordea A701 95 000,00 102 780,50 7 780,50

Nordea A845 161 000,00 182 332,50 21 332,50

Nordea A891 115 000,00 115 184,00 184,00

Nordea A953 62 000,00 62 666,60 666,60

Nordea B245 50 000,00 66 270,00 16 270,00

Nordea  B901 63 000,00 67 668,30 4 668,30

641 000,00 699 815,40 58 815,40

Vakuutussäästö 226 000,00 229 336,47 3 336,47

TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN PELASTUSTOIMI/ ENSIHOITO

Pelastustoimi Ensihoito Yhteensä

Edellisten tilikausien tulos 3 211 561,06 0,00 3 211 561,06

Edellisten tilikausien tulos 3 211 561,06 0,00 3 211 561,06

Tilikauden tulos -290 990,32 0,00 -290 990,32

Yhteensä 2 920 570,74 0,00 2 920 570,74

SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT

Palkkajaksotukset 2 010 212,04

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

LEASING-VASTUUT

kokonaisvastuu

Sop.nro 2020 1-5 V

1 sopimus Danske Bank 11 465,04 0,00 11 465,04

3 sopimusta ALD Automotive 54 921,60 0,00 54 921,60

17 sopimusta Suomen Kalustoratkaisut Oy 528 145,44 1 213 893,05 1 742 038,49

594 532,08 1 213 893,05 1 808 425,13

MUUT VASTUUT

Nordea Rahoitus Suomi Oy, yrityskortit 4 275,74

Toimitilojen vuokrasopimukset toistaiseksi voimassa, irtisanomisaika 1 vuosi

Vuokrat yhteensä 2020 3 658 054,56

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 

31.12.2019 31.12.2018 keskimäärin

Vakinainen henkilöstö 244 236 240

Sijaiset 18 31 25

Sivutoimiset (puolivakinaiset) 63 61 62

Sivutoimiset (vpk:t) 381 398 390

Yhteensä 706 726 716

TILIKAUDEN PALKAT 1.1. - 31.12.2019

Rahapalkat (suoriteperusteisesti) 12 787 528,12

Eläkekulut 2 318 592,98

Muut henkilösivukulut 502 319,00

Yhteensä 15 608 440,10



LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOISTA PERITYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT 11

2019

Hämeen kokoomus ry 262,50

Hämeen sosiaalidemokraatit ry 133,50

Perussuomalaiset 53,00

Päijät-Hämeen Vihreät 106,00

Keskustan Päijät-Hämeen piiri 84,00

639,00

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2019 2018

BDO Audiator Tilintarkastuspalkkiot 2 098,70 2 301,80
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU 31.12.2019

Ensihoito Pelastustoimi Yhteensä

tot ta ero tot ta ero tot ta ero %

Myyntituotot 5 089 462,35 4 991 289 -98 173,35 18 679 166,15 18 652 109 -27 057,15 23 768 628,50 23 643 398 -125 230,50 100,53

Liiketoiminnan myyntituotot 0,00 0 0,00 152 429,88 127 000,00 -25 429,88 152 429,88 127 000 -25 429,88 120,02

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 5 089 462,35 4 991 289 -98 173,35 18 436 023,06 18 419 109 -16 914,06 23 525 485,41 23 410 398 -115 087,41 100,49

Muut suoritteiden myyntituotot 0,00 0 0,00 90 713,21 106 000 15 286,79 90 713,21 106 000 15 286,79 85,58

Maksutuotot 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Tuet ja avustukset 10 752,48 16 000 5 247,52 246 212,98 171 000 -75 212,98 256 965,46 187 000 -69 965,46 137,41

Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut toimintatuotot 35 201,61 42 000,00 6 798,39 10 206,40 70 500,00 60 293,60 45 408,01 112 500 67 091,99 40,36

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 135 416,44 5 049 289 -86 127,44 18 935 585,53 18 893 609 -41 976,53 24 071 001,97 23 942 898 -128 103,97 100,54

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -3 914 294,97 -3 847 092,00 67 202,97 -11 694 145,13 -11 615 611,00 78 534,13 -15 608 440,10 -15 462 703,00 145 737,10 100,94

Palkat ja palkkiot -3 207 979,13 -3 157 884,00 50 095,13 -9 579 548,99 -9 528 493,00 51 055,99 -12 787 528,12 -12 686 377,00 101 151,12 100,80

Henkilösivukulut -706 315,84 -689 208,00 17 107,84 -2 114 596,14 -2 087 118,00 27 478,14 -2 820 911,98 -2 776 326,00 44 585,98 101,61

Eläkekulut -577 190,49 -560 209 16 981,49 -1 741 402,49 -1 697 879 43 523,49 -2 318 592,98 -2 258 088 60 504,98 102,68

Muut henkilösivukulut -129 125,35 -128 999,00 126,35 -373 193,65 -389 239 -16 045,35 -502 319,00 -518 238 -15 919,00 96,93

Palvelujen ostot -257 672,91 -199 650,00 58 022,91 -1 953 877,72 -1 797 960,00 155 917,72 -2 211 550,63 -1 997 610,00 213 940,63 110,71

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -287 527,00 -240 047 47 480,00 -976 996,92 -817 800 159 196,92 -1 264 523,92 -1 057 847 206 676,92 119,54

Ostot tilikauden aikana -287 527,00 -240 047 47 480,00 -976 996,92 -817 800 159 196,92 -1 264 523,92 -1 057 847 206 676,92 119,54

Avustukset 0,00 0 0,00 -1 500,00 -50 000 -48 500,00 -1 500,00 -50 000 -48 500,00 3,00

Muut toimintakulut -675 864,51 -762 500 -86 635,49 -3 832 859,74 -3 937 238 -104 378,26 -4 508 724,25 -4 699 738 -191 013,75 95,94

Vuokrat -675 864,51 -762 500 -86 635,49 -3 819 923,34 -3 872 438,00 -52 514,66 -4 495 787,85 -4 634 938 -139 150,15 97,00

Muut toimintakulut 0 0 0,00 -12 936,40 -64 800,00 -51 863,60 -12 936,40 -64 800 -51 863,60 19,96

Toimintakulut yhteensä -5 135 359,39 -5 049 289 86 070,39 -18 459 379,51 -18 218 609,00 240 770,51 -23 594 738,90 -23 267 898 326 840,90 101,40

TOIMINTAKATE 57,05 0,00 -57,05 476 206,02 675 000 198 793,98 476 263,07 675 000 198 736,93 70,56

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Muut rahoitustuotot 0,00 0 0,00 53 702,57 10 000 -43 702,57 53 702,57 10 000 -43 702,57 537,03

Korkokulut -56,81 0 56,81 -867,61 0 867,61 -924,42 0 924,42

Muut rahoituskulut -0,24 0 0,24 -3 434,50 0 3 434,50 -3 434,74 0 3 434,74

VUOSIKATE 0,00 0 0,00 525 606,48 685 000 203 096,09 525 606,48 685 000 159 393,52 76,73

Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 0 0,00 -816 596,80 -685 000 131 596,80 -816 596,80 -685 000 131 596,80 119,21

Satunnaiset kulut 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0 0,00 -290 990,32 0 290 990,32 -290 990,32 0 290 990,32

Varausten muutos 0,00 0

Varausten poisto 0,00 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0 0,00 -290 990,32 0 290 990,32 -290 990,32 0 290 990,32
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 - 2019

2019

muutos ed. 

vuoteen % 2018

muutos ed. 

vuoteen % 2017

TOIMINTATUOTOT 

Myyntituotot 23 768 628,50 0,77 23 586 741,08 -2,93 24 298 797,64

Liiketoiminnan myyntituotot 152 429,88 -9,22 167 919,83 5,38 159 342,52

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 23 525 485,41 1,04 23 284 255,69 -2,85 23 967 175,00

Muut suoritteiden myyntituotot 90 713,21 -32,59 134 565,56 -21,89 172 280,12

Maksutuotot 0,00 0,00 -100,00 1,75

Tuet ja avustukset 256 965,46 -27,26 353 257,72 61,24 219 089,29

Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00 -100,00 88,70

Muut toimintatuotot 45 408,01 -79,95 226 496,95 149,43 90 807,09

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 24 071 001,97 -0,40 24 166 495,75 -1,80 24 608 784,47

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -15 608 440,10 4,67 -14 912 321,02 -7,31 -16 088 140,79

Palkat ja palkkiot -12 787 528,12 3,93 -12 303 560,77 -4,16 -12 838 006,97

Henkilösivukulut -2 820 911,98 8,13 -2 608 760,25 -19,73 -3 250 133,82

Eläkekulut -2 318 592,98 4,64 -2 215 715,67 -4,69 -2 324 756,09

Muut henkilösivukulut -502 319,00 27,80 -393 044,58 -57,53 -925 377,73

Palvelujen ostot -2 211 550,63 7,61 -2 055 221,50 7,15 -1 918 024,56

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 264 523,92 16,27 -1 087 550,56 -18,21 -1 329 708,27

Ostot tilikauden aikana -1 264 523,92 16,27 -1 087 550,56 -18,21 -1 329 708,27

Avustukset -1 500,00 -96,47 -42 500,00 2 660,94 -1 100,00

Muut toimintakulut -4 508 724,25 -2,90 -4 643 165,45 7,49 -4 319 487,15

Vuokrat -4 495 787,85 -2,78 -4 624 145,11 7,17 -4 314 583,66

Muut toimintakulut -12 936,40 -31,99 -19 020,34 287,89 -4 903,49

Toimintakulut yhteensä -23 594 738,90 3,76 -22 740 758,53 -3,87 -23 656 460,77

TOIMINTAKATE 476 263,07 -66,60 1 425 737,22 49,71 952 323,70

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot 0,00 -100,00 24 864,28 10 665,62 230,96

Muut rahoitustuotot 53 702,57 164,89 20 273,77 -45,55 37 232,40

Korkokulut -924,42 20,21 -768,99 7,84 -713,07

Muut rahoituskulut -3 434,74 2 453 285,71 -0,14 -100,00 -25 577,09

VUOSIKATE 525 606,48 -64,25 1 470 106,14 52,58 963 496,90

Suunnitelman mukaiset poistot -816 596,80 1,12 -807 588,26 -8,73 -884 860,56

TILIKAUDEN TULOS -290 990,32 -143,92 662 517,88 742,51 78 636,34

Varausten muutos

Varausten lisäys/ vähennys 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -290 990,32 -143,92 662 517,88 742,51 78 636,34

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot / toimintakulut % 102,02 106,27 104,03

Vuosikate / poistot % 64,37 182,04 108,89
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

INVESTOINTIEN TOTEUTUMA 31.12.2019

Pelastustoimi

tot ta erotus

2019 toteutuneet 419 693,99 869 000,00 449 306,01

Yhteensä 419 693,99 869 000,00 449 306,01

Investointien rahoitus

Avustukset -68 183,26 -134 000,00 -65 816,74

Myyntituotot, myyntivoitot -3 427,42 -50 000,00 -46 572,58

Yhteensä -71 610,68 -184 000,00 -112 389,32

Nettoinvestoinnit ennen poistoja 348 083,31 685 000,00 336 916,69

Poistot -816 596,80 -685 000,00 131 596,80

Investointien yli/alijäämä -468 513,49 0,00 468 513,49
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET  2019

Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti

Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma

Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ 

31.12.2017 * 0,80 kaikki

Padasjoki 3027 2422 273 259

kuntakoht. ka/ asukas 90,27

Hartola 2882 2306 260 170

kuntakoht. ka/ asukas 90,27

Sysmä (*0,8) 3859 3087 278 694

kuntakoht. ka/ asukas 2470 72,22

Kärkölä 4508 366 406 955

kuntakoht. ka/ asukas 90,27

Asikkala 8248 6598 744 580

kuntakoht. ka/ asukas 90,27

Asukasluku yhteensä 22524 17402

ka/asukas 87,18 112,84

1 963 658

Vuorovahvuus 1 + 3

Kunta, kerroin 1,0

Orimattila 16221 16221 1 830 418

kuntakoht. ka/ asukas 112,84

Hollola (*0,8) 23782 19026 2 146 896

kuntakoht. ka/ asukas 90,27

Heinola 19128 19128 2 158 451

kuntakoht. ka/ asukas 112,84

Asukasluku yhteensä 59131 54375

Ka/asukas 103,77 112,84

YHTEENSÄ 6 135 765

Kunta, kerroin 0,75

Lahti 10 119 686

Asukasluku / ka asukasta kohti 119573 89680 84,63

Yhteensä 201228 161456 10 119 686

Ka/ asukas 90,54 112,84

Menot                                                                                                                                               1000018 219 109

Jaettavat kustannukset yhteensä 18 219 109

Keskimäärin/ painotettu as.luku 112,84

Kunta, kerroin 0,8
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Luettelo kirjanpidosta ja aineistoista 2019

Kirjanpidon osa Tositelaji Numero-

sarja alk.

Kirjanpitojärjestelmien 

keskinäiset yhteydet

Miten ja missä säilytetään

Tilinpäätös

Tasekirja

Pelastuslaitoksen tasekirjassa 

on esitetty

Pelastuslaitoksella 

Tase-erittelyjen saldoselvitykset kirjanpitolain edellyttämä paperilla

Liitetietotositteet

tilinpäätös, toimintakertomus 

sekä

Tilikartta luettelo kirjanpidoista ja 

aineistosta

Pääkirjanpito

Pää- ja Päiväkirjat

Pääkirjanpitoon kootaan 

yhteenveto esijärjestelmien 

tapahtumista

Tapahtumat säilytetään sähköisessä 

arkistossa

Pääkirjatilitosite

MUIST1 10001 Muistiotositteet Raindance Pääkirjanpitoon manuaalisesti Kuntamalli Raindance

MUIST2 13001 Kassatositteet
pääkirjanpitoon manuaalisesti

kirjanpitojärjestelmässä ja 

paperitulosteina

Liittymät MATKAT 103001 TEM matkalaskujärjestelmä

Tapahtumat siirretään liittymän 

kautta pääkirjanpitoon 

yhdistelmänä

Matkalaskut ja siihen liittyvät erittelyt 

ja laskelmat säilytetään sähköisenä 

TEM-matkalaskujärjestelmässä.

Liittymät

PALKAT 100001 FK palkkaliittymä, palkkatositteet

Tapahtumat siirretään liittymän 

kautta pääkirjanpitoon 

yhdistelmänä

Palkkakirjanpito ja siihen liittyvät 

erittelyt ja laskelmat säilytetään 

sähköisenä FK- palkanlaskentajärjestel-

mässä

Myyntireskontra

YMR10 10000001 Yleislaskut

Tositteet siirtyvät ProE-

laskutuksesta 
Tapahtumat säilytetään 

myyntireskontraan

YMR30 30000001 Palotarkastuslaskut

Tositteet siirtyvät Merlot-

palotarkastusohjelmasts 

YMRMAN 5110001 MR Manuaalisuoritukset  on integroitu suoraan pääkirjanpitoon

YMRVII 5210001 MR Viitesuoritukset

Ostoreskontra

OSTOT 8000001 Ostolaskut

Tositteet siirtyvät Rondosta 

Kuntamalli Raindance 

järjestelmään

Tapahtumat säilytetään sähköisenä 

Rondossa

OMAKSU 8990001 Ostoreskontra maksut

Ostoreskontran tapahtumat 

ovat osa Kuntamalli Raindance 

järjestelmää, joka on integroitu 

suoraan pääkirjanpitoon

Tiliotteet

PANKKI 101001 Pankkien tiliotteet

Basware 

maksuliikenneohjelmasta 

liittymien kautta Kuntamalli 

Raindance 

kirjanpitojärjestelmään

Tapahtumat säilytetään sähköisenä 

Baswaren InvoiceReady-arkistossa

Avaava tase

ALKUSA 1001 Alkusaldot Siirretään ALKUSA -raportilla

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 

Talousarvio

BUD 2001 Talousarvio

Budjetti laaditaan Excelissä ja 

tallennetaan erikseen  

Kuntamalli Raindance 

järjestelmään

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 

Lisätalousarvio

BUDL 3001 Lisätalousarvio Viedään manuaalisesti

Kuntamalli Raindance 

kirjanpitojärjestelmässä 

sähköisenä ProE-laskutuksessa
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JOHTOKUNNAN JA PELASTUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET

Lahti   26. päivänä helmikuuta 2020

TILINTARKASTUSMERKINTÄ:

Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen.

Lahdessa 2020

BDO Audiator Oy

JHTT-yhteisö



 
  Johtokunta  
  26.02.2020 § 4  
  Liite 2 

1 
 

BDO Audiator Oy 
 
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tilikauden 01.01. – 31.12.2019 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan 
tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: 

 

 Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme, jotka 
koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti 
siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot. 
 

 Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. 
 

 Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat kohtuullisia.  
 

 Korjaamattomia virheellisyyksiä emme ole havainneet. 
 

 Pelastuslaitosta koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä tai säädösten tai määräysten 
noudattamatta jättämisiä tai epäilyjä noudattamatta jättämisistä ei ole tiedossamme. 
 

 Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.  
 

 Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. 
 

 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä annettu muut 
toimintakertomuksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. 
 

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta laitoksen johtokunnan, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, työntekijöiden eikä 
tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan 
salassapitovelvollisuutta. 
 
Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme tulee 
muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. 
 
Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. 
 
 
Lahdessa 26. helmikuuta 2020 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan puolesta 
 
 
Jarkko Niemi    Jari Hyvärinen 
johtokunnan puheenjohtaja   pelastusjohtaja 
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1 Johdanto 

Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle määritellään maakuntavaltuustossa vuosittain toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet, joiden mukaisesti toimintaa toteutetaan. Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamista seurataan neljän (4) eri näkökulman kautta. Jokaisessa näkökulmassa 
määritellään kriittiset menestystekijät; asiat, joissa tulee ehdottomasti onnistua, kun halutaan 
päästä asetettuun tavoitteeseen. Yksi näkökulmista on uudistuminen ja henkilöstön työkyky, jolle 
on asetettu useita kriittisiä menestystekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi hyvä kilpailukyky työnantajana 
ja vapaaehtoistoimijana, osaava, motivoitunut, kehittymishaluinen ja työkyvyltään tehtäviä 
vastaava henkilöstö, korkeatasoinen työhyvinvointi ja työilmapiirin ja henkilöstön työtyytyväisyyden 
ylläpitäminen ja parantaminen mahdollisuuksien mukaan. Asioita mitataan eri mittareilla ja 
tarkoitus on käyttää samoja mittareita koko jakson ajan. Mittareista saadun informaation 
perusteella mietitään yhteistyössä henkilöstön kanssa mahdollisia toimenpiteitä ongelmien 
poistamiseksi. Esimerkkinä mainittakoon työtyytyväisyyskyselyt ja kehityskeskustelut, joista 
saatujen palautteiden mukaisesti esille nousseita ongelmia pyritään poistamaan tai ainakin 
vähentämään.  

Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
henkilöstövoimavaroista ja -kustannuksista seurannan, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Mikäli 
jossakin muuttujassa tapahtuu huomattavia muutoksia, pyritään niihin puuttumaan heti ja 
selvittämään poikkeamien syyt; esim. lyhyiden sairaspoissaolojen lisääntyminen. Käytössä olevista 
palkkahallinto- sekä henkilöstöhallinto-ohjelmistosta saatavien raporttien avulla saamme melko 
kattavaa tietoa henkilöstöön liittyvistä asioista.  

Henkilöstöraportti sisältää perinteisesti henkilöstöä kuvaavia lukumääräisiä ja euromääräisiä tietoja 
ja joitakin tunnuslukuja sekä sanallista selostusta vuoden 2019 toiminnasta. Raporttia laadittaessa 
on pyritty huomioimaan raportin informatiivinen anti sekä helppolukuisuus.  

Henkilöstön määrässä, eläköityneiden määrässä, keski-iässä sekä kokonaispoissaolojen määrässä ei 
ole havaittavissa suuria muutoksia. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut jonkin verran; mitään 
selkeää vaikuttavaa tekijää ei ole havaittu. Yksittäisinä huomioina sairauspoissaolojen määrässä 
näkyvät kevään influenssat, jotka ovat aiheuttaneet lyhyitä poissaoloja ja toisaalta erilaiset, lähinnä 
vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat, jotka aiheuttavat paljon pitkiä sairauspoissaoloja.  

Eri mittareiden ja toisaalta myös vuonna 2019 toteutetun henkilöstötutkimuksen tulosten 
perusteella voidaan olettaa henkilöstön viihtyvän hyvin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
palveluksessa. Tämä omalta osaltaan osoittanee työnantajan onnistuneen kohtuullisen hyvän 
työilmapiirin luomisessa. Tästä on hyvä jatkaa edelleen positiivisen työilmapiiriin kehittämistä. 

Lahdessa 14.02.2020 Jari Hyvärinen 

Pelastusjohtaja 
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2 Henkilöstön määrä ja palvelussuhteet 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2019 oli 244 (+8) 
henkilöä. Palvelussuhteisia määräaikaisia tai sijaisia oli 18 (-13) henkilöä.  

Sivutoimista (sopimuspalokunnat sekä puolivakinainen) henkilöstöä, jonka palkan maksun hoitaa 
pelastuslaitos, oli 31.12.2019 yhteensä 225 (-23) henkilöä. 

Vakinaisesta ja määräaikaisesta henkilökunnasta kuuluu kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 
piiriin 51 (-2) henkilöä ja teknisten sopimuksen piiriin 211 (-3) henkilöä.  

Osasto Vakinainen Määräaikainen Yhteensä  Muutos 2018 - 19 

Hallinto   7  1   8 

Pelastustoiminta 180 13 193 -5

Riskienhallinta  11  1  12 +1

Ensihoito  37  3  40 -1

Tekninen   9   9 

Yhteensä 244 18 262 -5

Taulukko 1. Henkilöstön määrä osastoittain 31.12.2019 

Osasto Ylempi johto Päällystö Alipäällystö/esimies  Miehistö 

Hallinto 2   5 

Pelastustoiminta 5 14 24 137 

Riskienhallinta 3  8 

Ensihoito 1 5  31 

Tekninen 1 1   7 

Yhteensä: 12 22 30 180 

Taulukko 2. Vakinaisen henkilöstön asema 31.12.2019. 
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3 Henkilöstörakenne 

 Ikä 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

20 - 29 v 34 26 32  21 17 15 13 

30 - 34 v 47 46 38 25 25 27 25 

35 – 39 v 34 35 38 39 35 37 43 

40 – 44 v 37 37 38 38 42 32 32 

45 – 49 v 43 46 39 31 28 34 36 

50 – 54 v 38 37 40 47 45 42 42 

55 – 59 v 23 29 30 31 36 37 36 

60 – 65 v  8  8  6  9 10 12 17 

65 v   1 

Keski-ikä 43,9 v 42,7 v 42,6 v 44,1 v 44,8 v 45,0 v 45,3 v 

Taulukko 3. Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 2013–2019. (31.12.2019) 

Henkilöstön ikärakenne asettaa tulevina vuosina erityisiä haasteita työkyvyn ylläpitämisen lisäksi 
myös osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa. Keski-iän nousuun vaikuttaa osaltaan ensihoidon 
osastolla tapahtunut henkilöstön osittainen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymän palvelukseen. 

Henkilöstöryhmä 2015 2016 2017 2018 2019 

Päätoiminen henkilöstö 262 241 238   236 244 

Määräaikainen henkilöstö 20 15 25  31 18 

Puolivakinainen/toimenpidepalkkainen 69 76 70  61 63 

Sopimuspalokunta/hälytysosastot 446 446 389   398 381 

Yhteensä: 797 778 722   726 706 

Taulukko 4. Henkilöstömäärä henkilöstöryhmittäin 2015–2019 
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3.1 Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on edelleen pientä. Määräaikaisissa virkasuhteissa oli suurta 
vaihtuvuutta, joka osaltaan johtui siitä, että osa määräaikaisissa virkasuhteissa olleista sai vakinaisen 
paikan. Vuonna 2019 eläkkeelle jäi neljä (4) henkilöä, joista yksi (1) työkyvyttömyys- ja muut 
vanhuuseläkkeelle. Viisi (5) henkilöä irtisanoutui saatuaan uuden työpaikan. Irtisanoutumisissa ei 
ollut havaittavissa työnantajasta johtuvaa syytä. 

Palvelussuhteen 

päättymisen syy 

2015 2016 2017 2018 2019 

Eläkkeelle siirtyminen 3 1 5 6 4 

Irtisanoutuminen 5 7 3 2 5 

Työnantaja irtisanonut 1 16 

Työsuhteen purku 

Toiminta ulkoistettu 

Muu syy 1 1 

Yhteensä:  9 24 8 9 9 

Taulukko 5. Vakinaisten palvelussuhteiden päättyminen 2015–2019. 

Eläkelaji 2015 2016 2017 2018 2019 

Vanhuuseläke 3 1 5 5 3 

Työkyvyttömyyseläke 1 1 

  Osatyökyvyttömyyseläke 

Kuntoutustuki 

Muu eläkelaji 

Yhteensä: 3 1 5 6 4 

Taulukko 6. Eläkkeelle siirtyminen 2015–2019. 
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Eläkelaji 2020 2021 2022 2023 

Vanhuuseläke 3 5 3 4 

Työkyvyttömyyseläke 1 1 1 1 

Yhteensä: 4 6 4 5 

Taulukko 7. Ennuste eläkkeellesiirtymisestä vuosina 2020–2023. 

3.2 Savusukelluskelpoisuus 

Pelastuslaitoksen pelastustoimintaan kuuluvalta miehistöltä sekä alipäällystöltä vaaditaan olemassa 
olevan pelastussukellusohjeen mukaista savusukelluskelpoisuutta. Savusukelluskelpoisuus 
testataan vuosittain Firefit-testausmenetelmää käyttäen. Savusukelluskelpoisuuden omaavien 
lukumäärä ei ole viime vuosina muuttunut juuri lainkaan vakinaisen henkilöstön osalta. 

2015 2016 2017 2018  2019 

Savusukelluskelpoisuus % 93,70 % 93,00 % 93,70 %  94,30 %  94,30 % 

Henkilömäärät  148/158  146/158  148/158 149/158  149/158 

Taulukko 8. Savusukelluskelpoinen henkilöstö (palomies-ruiskumestari) 31.12.2019. 
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4 Työaika 

Pelastuslaitoksella noudatetaan operatiivisessa toiminnassa poikkeusluvan mukaista, keskimäärin 
42 h/vko työaikaa enintään neljän viikon aikana, jolloin palvelusvuoron pituus on 24 tuntia. Päivä-
työajassa oleva henkilöstö on joko yleistyöajassa (38,75 h/vko) tai toimistotyöajassa (36,75 h/vko). 
Kokonaistyöaika vuositasolla on pysynyt suhteellisen tasaisena, ja sijaisten ja vakinaisten suhde on 
asiallinen. Ylitöiden määrä laski vuonna 2019 samalle tasolle, kuin se on ollut vuosina 2015-2017. 

2016 2017 2018   2019 

Vakinaiset 51 090 47 687 46 321 47 428 

Sijaiset  7 722  6 032  7 985 7 456 

 Vakinaiset % työajasta 86,87 % 88,88 % 85,30 % 86,41 % 

Sijaiset % työajasta 13,13 % 11,12% 14,70 % 13,59 % 

Kokonaistyöaika 58 812 53 719 54 306 54 884 

Kokonaistyöajan muutos + 2,28 % -8,70 % + 1,09 % + 1,06

Taulukko 9. Toteutuneen kokonaisvuosityöajan (kalenteripäivää) muutos 2016–2019 (vakinaiset ja määräaikaiset). 

Työajassa on huomioitu poissaolot. 

Kaavio 1. Ylityötunnit 2013-2019. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ensihoito Pelastustoimi

Ylityötunnit 2013-2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



8 

5 Osaaminen ja sen kehittäminen 

5.1 Koulutustaso 

TUTKINTO NAISET MIEHET Yht. MUUTOS 
2018 - 2019 

Kauppatieteiden maisteri 1 1 

Filosofian maisteri 1 1 + 1

Terveystieteiden maisteri 1 1 + 1

Tradenomi YAMK 1 2 3 + 1

Palopäällystö AMK 10 10 - 2

Palopäällystötutkinto 3 3 

Palomestaritutkinto 6 6 

Insinööri YAMK 1 2 3 + 3

Insinööri/Insinööri AMK  1 1 2 - 2

Alempi päällystötut. 1 1 - 1

Teknikko 2 2 

Alipäällystö/esimies 23 23 - 6

Palomies/pelastaja 132 132 + 11

Sairaanhoitaja AMK 7 14 21 - 2

Sairaanhoitaja YAMK 3 1 4 + 4

Ensihoitaja AMK 3 4 7 

Lähihoitaja/perush. 5 5 - 2

Turvallisuustradenomi 1 1 + 1

Tradenomi - 1

Tietokoneasentaja 1 1 

Datanomi 1 1 

Merkonomi 1 1 

Yhteisöpedagogi 1 1 + 1

Muu ammatillinen koul. 1 13 14 + 1

 Taulukko 10. Henkilöstön ammatillinen koulutustaso/vakinainen henkilöstö 31.12.2019. 

Henkilöstön koulutustaso on luokiteltu pelastustoimen koulutustasojen mukaisesti. 
Pelastuslaitoksen henkilökunta on aktiivisesti hakeutunut oman alansa jatkokoulutukseen, ja tätä 
toimintaa on pyritty tukemaan erilaisin toimenpitein. Koulutustaso on kasvanut, ja yhä useampi 
henkilöstöön kuuluva hakeutuu jatko-opintoihin työuran edetessä. 
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5.2 Osaamisen kehittäminen 

Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan organisaation 

palveluntuotannon tuloksellisuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi. Toimenpiteisiin, joiden 

tarkoituksena on yksilön tai organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin parantaminen, kuuluvat 

henkilökohtainen ja tiimin koulutus, organisaation ja työyhteisön kehittäminen sekä urakehitys ja 

urapolut. Henkilöstön kehittämisellä tuetaan muutoksen hallintaa ja nopeutetaan uuteen 

tilanteeseen, uusiin tehtäviin tai pitkiltä vapailta työhön paluuseen sopeutumista. Toimenpiteillä on 

merkitystä myös työyhteisön toimivuuden, tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kannalta. 

Pelastuslaitokselle on laadittu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Laadinnan pohjana on käytetty 

työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä mallia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Yleisesti 

henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoite on ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja 

edistäminen, pelastuslaitoskohtaisesti tavoitteena oli lisäksi osaamisen hallinnan ja kehittämisen 

yhdenmukaistaminen. Pelastuslaitos toteuttaa henkilöstön kehittämistä eri menetelmin, kuten 

yhteisellä koulutuksella, ammatillisella henkilöstökoulutuksella, mentoroinnilla sekä 

perehdyttämällä.  

Yhteisellä koulutuksella tarkoitetaan osapuolten yhteisesti järjestämää työelämän kehittämiseen 

liittyvää koulutusta, mikä ottaa huomioon työpaikkakohtaisesti paikalliset olosuhteet. 

Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden 2019 aikana 

päällystölle 8 ja alipäällystölle 2 koulutuspäivää. Pelastustoiminnan päällystölle toteutettiin 

pelastustoiminnan johtamisen osaamisenkartoitus vuoden 2019 aikana. Lisäksi järjestettiin 

koulutuspäiviä ja harjoituksia, kuten esimerkiksi vene- ja vesipelastuskoulutukset, sähköpalojen 

ennaltaehkäisy -koulutus, kuumakoulutukset, työkyky sekä uhka- ja väkivaltatilannekoulutus, 

ensihoitokoulutuspäivät sekä pelastustoiminnan johtamisen koulutus ylipalomiehille. 

Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana kaikkiaan 710 koulutuspäivää osanottajamäärä huomioiden. 

Ammatillisen henkilökoulutuksen muotoja ovat täydennys-, uudelleen- ja jatkokoulutus. 

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä 

tarvittavaa osaamista. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle täydennyskoulutuksesta 

koulutuspäiviä vuonna 2019 kertyi 174 päivää. Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan 

myös pelastuslaitoksen sisäinen, työvuoroissa järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin 

ammattitaitoa tukeva koulutuksen muoto. Sisäistä koulutusta järjestettiin edellä mainitun lisäksi 

yhteensä 2523 tuntia eli 105 tuntia työvuoroa kohden. 

Jatkokoulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista 

vastaamaan uusia vaativampia tehtäviä. Vuosina 2018 ja 2019 suoritettiin 

oppisopimuskoulutus, missä 20 pelastajaa koulutettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 

perustason ensihoitaja/ lähihoitaja. Uusi, vastaava koulutus aloitettiin 1.1.2020. Muita 

jatkokoulutuksia olivat muun muassa veneen kuljettajakoulutus, korkealla työskentelyn 

kouluttajakurssi sekä kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi. 
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Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstö-

vaihdosten ja sijaisjärjestelyjen yhteydessä. Mentorina toimivat kokeneet ja osaavat johtajat ja 

asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- ja työssäolojaksoilla. 

Perehdyttäminen on sekä henkilöstön kehittämistä koulutuksellisin keinoin, että työturvallisuuslain 

mukaista työturvallisuus- ja työterveystoimintaa. Suunnitelmallista perehdyttämistä toteutettiin 

perehdyttämällä uudet työntekijät työtehtäviinsä perehdytysohjelmien mukaisesti. Lisäksi 

Pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) 

harjoittelutoiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä. 

Pelastuslaitos pyrkii jatkuvasti kehittämään ja monipuolistamaan koulutus- ja 

harjoittelutoimintaansa. Orimattilan harjoitustalo valmistui ja otettiin harjoituskäyttöön vuonna 

2019. Harjoitustaloa käytetään kylmien savusukellusten ja putoamisvaarallisella alueella 

työskentelyn harjoitteluun. Harjoitustaloa varten saatiin Palonsuojelurahaston avustus. 

Harjoitustalo on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hajautettua harjoitusaluetta. Harjoitustalo 

rakennettiin merikonteista elementteinä ulkopuolisen tahon toimesta. Rakennuksen 

kokonaiskerrosala on noin 230 neliömetriä kolmessa kerroksessa. 

Työaikajärjestelyitä hyödynnettiin tehokkaasti ja kustannusneutraalisti. Vuonna 2019 toteutettiin 

paikallisen sopimuksen mukaista työvuorojen vaihtamista päivätyöajaksi tehostamaan tuottavuutta 

ja koulutusta. Työvuoro päiviksi -sopimuksen perusteella pelastusosaston henkilöstöltä vaihdetaan 

1-2 työvuoroa 3-8 päivätyöpäiväksi, mitkä käytetään suurimmalta osin koulutustoimintaan. 

Koulutuspäivät toteutetaan toimintavalmiuden ulkopuolella, mikä takaa niiden häiriöttömyyden. 

Koulutuspäivät mahdollistavat tiettyjen koulutuksien keskittämisen ja tehostamisen. Hankkeen 

kolmas jakso sovittiin toteutettavaksi 1.5.2019-30.4.2020. Vuoden 2019 aikana koulutuspäivinä 

järjestettiin palotarkastuskoulutus, vesipelastuskoulutus, alipäällystön koulutuspäivä, kuumia 

savusukellusharjoituksia sekä ylipalomiesten johtamistoiminnan täydennyskoulutus. 

Laskennallisesti työvuoro päiviksi -järjestelyllä saavutetaan jopa 25 prosentin kasvu 

henkilökohtaisessa koulutusmäärässä vuosittain. Hankkeen toteuttamista on sovittu jatkettavan 

edelleen. 

Työvuoro päiviksi -sopimus edesauttoi kuumien savusukellusharjoitusten siirtämisen erillisiin 

koulutuspäiviin. Tämä mahdollisti harjoitusten häiriöttömän toteuttamisen, mutta ennen kaikkea 

harjoitusaiheen laajemman asiakäsittelyn käsittäen altistumisen vähentämisen sekä 

henkilökohtaisen- ja varustehuollon. Toimenpiteet tähtäävät yhdessä aiemman koulutuksen kanssa 

pelastajan altistumiskuormituksen vähentämiseen ja terveelliseen toimintaympäristöön.  

Yhteistoimintaharjoitusten ja moniviranomaisharjoituksien tavoite on harjoitella 

viranomaisyhteistoimintaa ja johtamistyöskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn 

toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on harjoitella viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät 

viranomaisvalmiudet vastata tietyn tyyppiseen onnettomuuteen. Yhteistoimintaharjoituksilla 

tarkoitetaan pelastusviranomaisen ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvomien 

tuotantolaitoksen kanssa yhdessä järjestettyjä harjoituksia. Pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien 
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lupalaitosten määrä on 22. Vuonna 2019 yhteistoimintaharjoituksina toteutettiin Tukesin 

valvomien, Päijät-Hämeessä sijaitsevien lupalaitosten harjoittelua yhteistoiminnassa yritysten 

kanssa.  

Pelastustoiminnan päällystölle järjestettiin osaamisenkartoitus pelastustoimen yhteisen 

osaamisenkartoitusmallin mukaisesti. Osaamisenkartoituksen tavoite oli kehittää 

pelastustoiminnan johtamista sekä havaita henkilökohtaiset ja yhteisölliset kehityskohteet. 

Pelastustoimen yhteinen osaamisenkartoitusmalli tuottaa yhdenmukaisen osaamisen kartoituksen 

mallin Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille. Osaamisenkartoitusmalli mahdollistaa tasalaatuisen 

koulutuksen ja arvioinnin toteuttamisen yhdenmukaisilla materiaaleilla ja oppimisympäristöllä 

kustannustehokkaasti verkkoympäristössä. 
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6 Terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi 
 

6.1 Sairauspoissaolot 
 

Sairauksista johtuvat poissaolopäivät, sisältäen tapaturmat, ovat lisääntyneet vuonna 2019 jonkin 
verran edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstömäärään suhteutettuna sairauspoissaolot ovat 
kasvaneet hieman edellisvuoteen verrattuna, ollen kuitenkin edelleen suhteellisen alhaisia. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Sairauspoissaolo 4 282 4 165 3 090 3 336 

 

3 557 

 

Vuosiloma 12 408 12 424 11 816 12 080 12 036 

Opintovapaa palkaton 651 1 705 1 077 1 258   632 

Opinnot palkallinen 60 0 0 0   84 

Muut palkattomat 

poissaolot  

5 021 6 400 3 971 4 434 3 014 

Muut poissaolot     375 

Kaikki poissaolot 

yhteensä 

22 937 22 422 19 954 21 108 19 698 

  Taulukko 11. Kokonaispoissaolot kalpv syiden perusteella 2015–2019. 

 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Sairauspoissaolot kalpv  4 283 4 165 3 090 3 336 3 557 

Henkilötyövuodet  282 282 263 269 270 

Sairauspoissaolot 

kalpv/hlö  

15,18 14,77 11,75 12,40 13,17 

Muutos  + 2,45 - 1,96 - 3,02 + 0,65 + 0,77 

Taulukko 12. Sairauspoissaolot kalpv 2015–2019 (vakinaiset ja määräaikaiset).  
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Osasto   2018 Kalpv/hlö  2019 Kalpv/hlö Muutos 

2018-2019 

Hallinto  73 9,12  25 3,12 - 6 

Pelastustoiminta 2 416 12,20 2 809 14,55 + 2,35 

Riskienhallinta  26 2,36  77 6,41 + 4,05 

Ensihoito 765 18,66   434 10,85 - 7,81 

Tekninen 76 8,44   212 23,55 + 15,11 

Yhteensä: 3 366 12,40 3 557 13,17 + 0,77 

Taulukko 13. Sairauspoissaolot osastoittain kalpv (vakinaiset ja määräaikaiset). 

 

Poissaolon syy  2015 2016  2017 2018 2019 

Sairaus  3 234 2 848 2 281 2 445 2 426 

Työtapaturma  331 349   182 258   382 

Vapaa-ajan 

tapaturma  

717 594   552 643   688 

Työmatkatapaturma 
 

39  75  20  32 

Muu syy  
 

335       29 

Yhteensä:  4 282 4 165 3 090 3 336 3 557 

Taulukko 14. Sairauspoissaolojen yleisimmät syyt/kalpv 2015–2019 (vakinaiset ja määräaikaiset). 
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Sairasloman kesto 

kalenteripäivää 

  2014   2015 2016 2017 2018 2019 

1 – 2 kalpv  336 327 351  260 260 280 

3 – 7 kalpv  777 757 705  587 563 565 

8 – 14 kalpv  632 711 414  338 278 371 

15 – 30 kalpv 1 169 886 646  362 554 572 

Yli 30 kalpv 2 009 1 601 2 049 1 543 1 711 1 769 

Yhteensä:  4 953 4 282 4 165 3 090 3 366 3 557 

Taulukko 15. Sairauslomien kesto, pituus kalenteripäivittäin (vakinaiset + määräaikaiset). 

 

6.2 Työtapaturmat 
 

Sairauspoissaoloja aiheuttaneiden tapaturmien määrä on kasvanut edellisvuodesta jonkin verran. 
Työtapaturmista kuusi (6) tapahtui työtehtävissä.  

Osasto  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hallinto  
  

1     

Pelastustoiminta  19  9  9 7 4 9 

Riskienhallinta    
 

1 1   

Ensihoito   5   5  7 3 4 1 

Tekninen   1     1    1 

Yhteensä:  26  14  19  11 

 

8 11 

Taulukko 16. Sairauspoissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä osastoittain kappalemäärin mitattuna 2014 – 

2019.  
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Työtapaturman syy  2014 2015  2016   2017   2018   2019 

Liikuntakoulutus  9  4  6  4   2 2 

Työtehtävä  14 10  8  6 4 6 

Savusukellusharjoitus      
  

  

Työmatka  2   2  3  1 1 2 

Harjoitus/koulutus   
 

 2 
 

1 1 

Yhteensä:  25  14  19  11 8 11 

 

 

6.3 Työterveyshuollon toiminta 
 

Henkilöstön työterveydenhuollon toteuttamisesta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. 
Työterveyshuoltoa toteutetaan hyväksytyn työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon. 

 

7 Yhteistoiminta ja työsuojelutoimikunta 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksessa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on järjestetty 
yhteistoiminnasta annetun yleissopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena 
on tuloksellisuuden edistäminen ja henkilöstön työelämän laadun parantaminen antamalla 
henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten 
valmisteluun. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 17. Työtapaturmien syyt 2014–2019. 
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7.1 Virkistystoimikunta 

 

Virkistystoimikunta 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on toiminut vuodesta 2008 alkaen aktiivisesti virkistystoimikunta. 

Tavoitteena on, että toimikunnassa olisi edustus jokaisesta pelastuslaitoksen toimipaikasta ja 

henkilöstöryhmästä. Virkistystoimikunnan puheenjohtaja vastaa toimikunnan toiminnasta. 

Toimikunnan jäsenet on jaettu työryhmiin, ja ryhmät huolehtivat heille osoitetuista 

vastuualueistaan.      

Mitä virkistystoimikunta tekee? 

Virkistystoimikunta vastaa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen virkistysmäärärahojen jakamisesta ja 

virkistystoiminnan kehittämisestä. Virkistystoiminnalla pyritään edesauttamaan niin fyysistä kuin 

henkistä työssä jaksamista. 

Avaintehtäviä ovat vuosittaisten liikunta- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen, liikuntavuorojen 

hankkiminen, kilpailutoiminnan ja tapahtumien tukeminen sekä vakinaisten toimipaikkojen 

liikuntavälineiden hankinta ja kunnossapito. 

Vuonna 2019 toimikunnassa työskenteli kymmenen työyhteisömme aktiivista jäsentä eri 

toimipaikoilta ja henkilöstöryhmistä. 

Vuosi 2019 

Vuonna 2019 virkistystoimikunta jatkoi toimintaansa hyväksi havaitulla toimintamallilla ilman 

isompia uudistuksia. 

Hollolan toimipaikan henkilöstö järjesti perinteiset talon pilkkikisat. Päijät-Hämeen iltarasteille 

osallistuminen oli henkilöstölle ilmaista. Lisäksi toimikunta tuki monipuolisesti erilaisiin 

urheilutapahtumiin osallistumista.  

Pelastuslaitoksen henkilöstölle järjestettiin kaksi virkistystapahtumaa. Helmikuussa suunnattiin 

pääkaupunkiseudulle, jossa vierailtiin eduskunnassa ja lentokeskus Föönissä. Päivä päättyi 

hohtokeilaillen ja saunoen. Elokuussa määränpäänä oli Tallinna, jossa järjestettiin yhdistetty 
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virkistyspäivä ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen golfmestaruuskilpailut. Tallinnassa vierailtiin KGB- 

ja asemuseossa sekä Tallinnan TV-tornissa.  

Liikuntavuorojen maksaminen ja hallinnointi tapahtuivat totutusti toimikunnan kautta. 

Perusliikuntavuoroja olivat uinti-, jäähalli-, ja jalkapallovuorot. Ohjatut jumppavuorot Lahden Fiilis -

kuntokeskuksessa jatkuivat. Lisätietoa vuoroista ja muustakin virkistystoimikunnan toiminnasta 

löytyy pelastuslaitoksen intrasta. 

Kulttuuriseteleitä hankittiin henkilöstön käyttöön. Setelit ovat olleet hyvin suosittuja, joten niitä 

hankitaan myös tulevaisuudessa budjetin sallimissa rajoissa. 

Liikuntavälineitä hankittiin suunnitelman mukaisesti. Vanhoja toimivia kuntoilulaitteita huollatettiin 

ja kunnostettiin itse sekä tehtiin pienhankintoja koko alueelle. 

Jouluruokailun tarjoaminen jouluaattona ja -päivänä työssä olevalle henkilöstölle on pieni, mutta 

tärkeä osa virkistystoimikunnan toimintaa. Perinnettä tullaan jatkamaan myös tulevina vuosina.  

Vuonna 2019 saavutimme asettamamme tavoitteet, joten voimme olla tyytyväisiä omaan 

toimintaamme. 
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7.2 Yhteistyötoimikunta 
 

Yleissopimuksen mukaisena yhteistoimintaelimenä toimii YT-toimikunta. Yhteistoimintaelimen 
tehtävät määritellään KVTES:n liitteenä olevassa 1.10.2007 allekirjoitetussa yleissopimuksessa 
yhteistoimintamenettelystä (3 §).  

YT-toimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana 6 kertaa (3). Toimikunta sopi toimintatavoista ja 
käsitteli kokouksissaan muun muassa paikallisen järjestelyerän jakamista, työntekijän työskentelyä 
puolivakinaisessa sopimuspalokunnassa B-työsuhteella, kilometrikorvauksia, 
osatyökyvyttömyyseläkettä, epäasiallisen kohtelun ohjetta, tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmaa, työkyvyn tukemisen toimintamallia, päiväpalvelusohjelman 
muutosta, työajan poikkeusluvan hakemista, ensihoidon palvelutuotannon muutosta 2020 sekä 
henkilöstötutkimuksen jatkotoimenpiteitä. 
 
Yt-toimikunnan kokoonpano: 
 
Jari Hyvärinen työnantajan edustaja   
Merja Saasmo työnantajan edustaja   
Petri Marjamäki SPAL 
Petri Kautto  SPAL 
Arto Helminen SPAL 
Veli-Pekka Niemikallio JYTY 
Juha Lahtinen JHL    
Ari Holopainen JHL kokoukset 1-3 
Petteri Lehtinen JHL kokoukset 4-6 
Sampsa Ahokas TEHY  
    

7.3 Työpaikkakokous ja välitön yhteistoiminta 
 

Työpaikkakokouksia pidetään toimipaikoittain. Työpaikkakokouksia suositetaan pidettäväksi 

vähintään neljännesvuosittain (yhteistoimintasopimus). Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tulee 

toimittaa henkilökunnan nähtäväksi. Työpaikkakokouksia on vuoden 2019 aikana pidetty yhteensä 

12 kertaa, joiden lisäksi on pidetty suoraan eri henkilöstöryhmille suunnattuja tapaamisia. 
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7.4 Luottamusmiestoiminta 
 

Eri järjestöjen luottamusmiehet 31.12.2019: 

 

Juha Lahtinen      JHL        

Petteri Lehtinen     JHL 

Sampsa Ahokas    TEHY 

Petri Marjamäki    SPAL       

Petri Kautto  SPAL 

Arto Helminen     SPAL       
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7.5 Työsuojeluorganisaatio 2019 
 

Työsuojelupäällikkö 
Esa Heinonen  Lahden toimipaikka 
 
 
Työnantajan edustaja  
Merja Saasmo hallintopäällikkö Lahden toimipaikka 
 
 
Työntekijöiden edustajat 
 
Työsuojeluvaltuutetut 
 
Ari Karvonen                       Hollolan toimipaikka 
Ari Holopainen   Lahden toimipaikka (- 8/2019) 
Juha Lahtinen  Orimattilan toimipaikka (8/2019 -) 
Erkki Koho   Lahden toimipaikka 
  
 
Työsuojeluasiamies 
Jarkko Jokinen    Ahtialan VPK 
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8 Palkka- ja henkilöstökustannukset  
 

Vuonna 2019 noudatettiin kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2018–2019 sekä kun-
nallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta 2018–2019. Palkkauksessa toteutettiin 
sopimusten mukainen yleiskorotus 1.1.2019.  

Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet jonkin verran edellisvuosista. Henkilöstökustannusten 
osuus kokonaiskustannuksista on kasvanut viime edellisvuodesta 1,3 %. 

 

 
2016 2017 2018 2019 

Palkat 12 802 358 € 13 046 374 € 12 216 894 € 12 787 528 € 

Henkilöstökorvaukset   - 222 005 €   - 208 367 €   - 142 778 €   - 141 709 € 

Eläkekulut  2 285 195 €  2 324 756 €   2 173 840 €  2 318 593 € 

Muut henkilösivukulut  771 175 €  925 377 €  687 520 €  502 319 € 

Työterveyshuolto ja fys.palv.  198 025 €  197 083 €  226 052 €  239 088 € 

Yhteensä: 15 834 748 € 16 285 223 €   € 15 161 528  15 989 237 € 

% kokonaismenoista 

ilman korkokuluja, 

tuottoja sekä poistoja 

 69,5 %  70,6 %    66,5 %  67,8 % 

Taulukko 18. Henkilöstökustannusten muutos 2016–2019. 
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8.1 Henkilöstöetuudet 
 

Pelastuslaitoksella on käytössään useita henkilöstön hyvinvointiin tähtääviä etuisuuksia, joita on 
pyritty kehittämään yhdessä henkilöstöjärjestöjen sekä virkistystoimikunnan kanssa. 

Palkkauksen osalta käytössä on henkilökohtainen palkanosa, joka on tällä hetkellä keskimäärin noin 
9 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Henkilökohtainen palkanosa maksetaan esimiehen tekemän 
arvioinnin perusteella, kun henkilö on ollut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella töissä yhden vuoden. 
Vuoden 2013 alusta alkaen on käytössä ollut paikallinen virka- ja työehtosopimus, jossa on sovittu 
säännöllisen työajan työaikakorvausten maksamisesta kokonaiskorvauksena.  

Tehtäväkohtaiset palkat ovat valtakunnallisessa vertailussa keskimääristä korkeammat. Hyvällä 
palkkapolitiikalla varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus jatkossakin.  

Ammatillista koulutusta tuetaan antamalla palkallista virkavapaata puolet henkilön vuosiloma-
oikeudesta hänen opiskellessaan Pelastusopistossa alipäällystö- tai AMK-päällystökoulutuksessa tai 
vastaavassa oppilaitoksessa. Tuen saaminen edellyttää vähintään kahden vuoden yhtäjaksoista 
työskentelyä ennen opiskelujen alkua Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksessa. 

Jokaisella vakinaisella toimipaikalla on hyvin varustellut kuntosalit, joita voi käyttää myös vapaa-
aikana. Lisäksi pelastuslaitoksella on salivuoroja eri kuntien liikuntahalleissa. Pelastuslaitos maksaa 
henkilökunnalle uimahallilipusta puolet ja nimetyille vesisukeltajille kokonaan. 

Henkilökunnan työterveyshuolto toteutetaan toimipaikan sijaintikunnan omassa 
työterveyshuollossa erillisten sopimusten mukaisesti.  

Työnantaja järjestää mahdollisuuden työpaikkaruokailuun, lounassetelit ovat käytössä. 

Henkilöstölle myönnetään anomuksesta palvelussuhteen keston mukaan palkallista vapaata 3–10 
päivää. Merkkipäivät sekä eläkkeelle jääminen huomioidaan erillisen ohjeistuksen mukaan.  

Pelastuslaitoksen tavoitteena on pitää pelastuslaitos henkilöstön silmissä työpaikkana, johon 
kannattaa hakeutua ja työpaikkana, jossa arvostetaan jokaista yksilöä sekä pyritään kehittämään 
toimintoja yhteistyössä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa.  
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 Pelastusjohtajan katsaus  

Vuosi 2019 oli pelastuslaitoksen pelastustehtävien osalta edellisvuotta rauhallisempi, mutta 
muuten toiminta lisääntyi. Pelastuslaitoksen yksikkö lähti joko pelastustoimen tai ensihoidon 
tehtävälle yhteensä 15 387 kertaa, eli 42 kertaa vuorokaudessa. Taloudellinen tulos näyttää pientä 
alijäämää, rahaa ei ole ollut käytettävissä aiempaa enempää ja ennakoitavissa oli, että kulunut 
vuosi on huomattavasti tiukempi talouden osalta. Maakuntauudistus kaatui, maakuntien 
valmistelu lopetettiin ja työryhmätyöskentely päättyi. Pelastuslaitoksen viestintää tehostettiin 
palkkaamalla oma viestintäsuunnittelija.  

Pelastustehtävien määrä jatkoi kasvua 

Pelastuspuolen hälytystehtävien määrän kasvu kääntyi pieneen laskuun; laskua vuoteen 2018 ver-
rattuna oli 292 tehtävää (4 709 -> 4 417). Hälytystehtävien määrät laskivat eniten vahingontorjun-
tatehtävissä (- 144) sekä automaattisten paloilmoittimien tarkastus/varmistustehtävissä (-110). 
Liikenneonnettomuuksien ja eläinten ja ihmisten pelastustehtävien määrä kasvoi hieman. 

Päijät-Hämeessä tapahtui vuonna 2019 yksi palokuolema, joka on kaksi vähemmän kuin vuotta 
aiemmin, eli suunta on oikea. Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaarassa uhattuna olleiden ja 
pelastetun omaisuuden arvoksi arvioidaan viime vuodelta lähes 111 miljoonaa euroa. 

Riskienhallinta tavoitti lähes joka viidennen päijäthämäläisen  

Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin 19 % alueen asukkaista yhteensä 397 tilaisuudessa, eli hieman 
vähemmän kuin edellisvuonna. Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) määräaikaiset tarkastukset 
toteutettiin lähes 100-prosenttisesti.   

Pientalojen osalta itsearviointia toteutettiin 4 830 kohteen osalta ja vapaa-ajan asunnoissa 2 190 
kohteen osalta. Kokonaisuudessa riskienhallinnan erilaisten valvontatoimenpiteiden määrä kasvoi 
edellisvuodesta lähes 3 500 toimenpiteellä.  

Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun asiakaspalaut-
teen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Asiakkaiden mukaan pelastuslaitos 
on onnistunut toiminnassaan hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kokonaisarvoasanaksi 
pelastuslaitos sai asteikolla 1-5 arvosanan 4,7. Erittäin tyytyväisiä asiakkaat olivat palotarkastajan 
ammattitaitoon, ystävällisyyteen ja palvelualttiuteen.  

Ensihoidolla 11 000 tehtävää 

Pelastuslaitos toteutti kertomusvuonna ensihoidon operatiivista toimintaa Päijät-Hämeen hyvin-

vointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen kanssa vuoden 2017 alussa solmitun yhteistoimintasopi-

muksen perusteella. Sopimuksen mukaisesti laitoksen ensihoidossa toimi kuusi 24h/7 vrk -valmiu-

dessa olevaa ensihoitoyksikköä, jotka olivat miehitetty yhdellä hoitotason ja yhdellä perustason 

ensihoitajalla (H+P). Ensihoidon henkilökunta työskenteli poikkeusluvan mukaisessa (42h/viikko) 

työajassa. Yksiköt suorittivat vuoden aikana yhteensä 10 970 ensihoitotehtävää. 

Kiitos koko henkilöstölle sekä sopimuspalokunnille ja muille yhteistyökumppaneille kuluneesta 
vuodesta, vain yhdessä tekemällä onnistumme saavuttamaan meille asetetut tavoitteet. 

 

Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja  
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 Organisaatio ja johtokunta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaavio 1. Pelastuslaitoksen organisaatio. 

  

TUKIPALVELUT 

Maakuntavaltuusto 

Johtokunta 
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Alue C Orimattila 

Alue D Hollola 

Valvontatoiminta 

Turvallisuusviestintä 

TEKNINEN OSASTO 
Palontutkinta 
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Johtokunta 1.1.2019–31.12.2019 

 

Jarkko Niemi  puheenjohtaja  Hollola 
Jyrki Tarhonen varapuheenjohtaja  Hartola 
Juha Hämäläinen jäsen   Orimattila 
Tiina Jokinen  jäsen   Lahti 
Marja-Kaarina Koskinen jäsen   Lahti 
Soile Laakso  jäsen   Kärkölä 
Paavo Rautkoski jäsen   Lahti 
Mikko Saukko  jäsen    Lahti   
Heikki Toivonen jäsen   Padasjoki 
Risto Turunen jäsen   Heinola 
 
Ari Anttila  varajäsen    Orimattila 
Seija Kasurinen varajäsen   Heinola  
Tarja Kirvesmies varajäsen   Lahti 
Sanna Nevalainen varajäsen   Kärkölä   
Harry Nordström varajäsen   Asikkala 
Arja Rantala  varajäsen   Lahti 
Aarre Salmenoja varajäsen   Lahti 
Aake Tenttula varajäsen   Lahti 
Pasi Uurasmaa varajäsen   Sysmä 
Toni Vehmola varajäsen   Hollola 
 
Laura Leppänen  maakuntajohtaja 
Jari Paakkunainen hallintojohtaja 
Jouni Kokki     henkilökunnan edustaja 
Jari Hyvärinen   pelastusjohtaja 
Merja Saasmo   hallintopäällikkö  
Riina Voutilainen hallintosihteeri 
 

Vuoden aikana johtokunta piti viisi (5) kokousta, joissa käsiteltiin 56 §:ää. 

 

Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita: 

Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2018 hyväksyminen 27.02.2019 § 4 
Viestintäsuunnittelijan tehtävän perustaminen 27.02.2019 § 7  
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2020 27.03.2019 § 17 
Toimintasääntöön esitettävät muutokset 27.03.2019 § 18 
Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutos 16.10.2019 § 39 
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelu 16.10.2019 § 40 
Pelastuslaitoksen luottotappiot  05.12.2019 § 50 
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 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2019  

Pelastuslaitos saavutti lähes kaikki sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoit-

teiden jalkautus on onnistunut suhteellisen hyvin ja suunnitellut toimenpiteet on onnistuneesti 

siirretty organisaation toimintaan. Joidenkin asioiden osalta työ on vielä kesken ja toimenpiteet 

tullaan toteuttamaan 2020. 

Vaikuttavuus ja palvelukyky 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden 
tulevat itsehallintoalueuudistukset. 

Pelastuslaitoksen toiminnassa huomioitiin maakuntauudistus, joka kaatui. Toimintaa on toteutettu 
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Valvontatoimintaa sekä turvallisuusviestintää on toteutettu 
suunnitelmien mukaisesti. Uudet palokuntasopimukset otettiin käyttöön 1.1.2020.  

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky 

Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairaspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä 
henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.  

Syksyllä 2019 toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan Päijät-Hämeen pelastuslaitos on haluttu 
työpaikka, jossa myös henkilöstö on huomioitu hyvin. Viestintäsuunnittelija on aloittanut työnsä, 
jota kautta viestinnän tehokkuutta pyritään parantamaan. Sairaspoissaolojen määrä on lähellä 
asetettua tavoitetta. Palkkausrakenteen uudistamista ei saatu vietyä loppuun asti, vaan se jatkuu 
vuonna 2020. 

Prosessit ja rakenteet 

Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus 
varmistetaan.  

Itsearvioinnissa hyödynnettiin palomiesten työpanosta aiempaa enemmän. Erityiskohteiden 
tarkastukset tehtiin lähes suunnitellusti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Turvallisuusviestin-
nässä jäätiin 1 % asetetusta tavoitteesta. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat pysyivät edelleen 
hyvinä, tehtävämäärät laskivat hieman edellisvuodesta. Maakuntauudistus ei toteutunut ja 
valmisteluorganisaatio purettiin. Ensihoidon osalta yhteistyötä pyrittiin parantamaan, mutta 
hyvinvointikuntayhtymän taloudellinen tilanne vaikeutti asiaa ja vuoden lopulla 
hyvinvointikuntayhtymä päätti teettää ulkopuolisen selvityksen ensihoidon palvelutuotannon 
osalta. Selvitys valmistuu kevään 2020 aikana. 

Talous ja resurssit 

Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. 

Pelastuslaitoksen tilinpäätösluvut osoittavat pelastuslaitoksen toiminnan olevan myös taloudelli-
sesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua. Tulos oli pääosin ennakoitavissa.  
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 Riskienhallinta   Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen  

Riskienhallintaosasto vastaa valvonnasta, turvallisuusviestinnästä ja palontutkinnasta. 

Pelastuslaitos suorittaa valvontaa ja tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita sekä 

turvallisuusviestintää ja -koulutusta yritysten ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen 

tueksi. Tehtäväkenttä muodostuu muun muassa ohjauksesta ja neuvonnasta, valvontatoiminnasta, 

kemikaalivalvonnasta, palontutkinnasta, rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonnasta ja 

ohjauksesta sekä muusta asiantuntijatyöstä, joissa tuodaan pelastustoimen asiantuntijanäkökulma 

muiden viranomaisten päätösten tueksi. Turvallisuuskoulutusta annetaan kurssimuotoisesti ja 

turvallisuusviestintää tehdään niin tapahtumissa kuin sosiaalisessa mediassa. Suunnittelutyön 

tueksi pelastuslaitos tekee riskianalyysityötä.  

Henkilöstö saatiin vakinaistettua 

Vuonna 2019 riskienhallintaosastolla työskenteli päätoimisena 11 henkilöä: 

riskienhallintapäällikkö, 2 paloinsinööriä, 7 palotarkastajaa ja koulutussuunnittelija. Lisäksi 

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä –hankkeelle valitun projektipäällikkö työajasta osa 

voitiin käyttää pelastuslaitoksen tehtäviin. Kesäaikana toiminnan tukena työskenteli 

kesätyöntekijä. Valvontatyöhön osallistuivat lisäksi työpanoksellaan kunnissaan nimetyt 

palomestarit ja palopäällikkö sekä asuinrakennusten ja valvonnan osalta myös työvuorojen 

henkilöstö. Turvallisuusviestinnässä oli mukana talon koko henkilöstö, sekä sopimuspalokunnat. 

Palontutkintaryhmä koostui pelastustoiminnan ja riskienhallinnan henkilöstöstä. 

Riskienhallinnan määräaikaiset virat saatiin vuoden aikana vakinaistettua. Työkierron ja 

opintovapaan vuoksi kahta virkaa hoiti määräaikainen työntekijä. Henkilöiden rekrytoinnit, sisäiset 

toimenkuvien muutokset sekä henkilöiden perehdytykset tehtäviin vaikuttivat edelleen paljon 

varsinkin valvontatoiminnan järjestelyihin. 

Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun 

asiakaspalautteen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Kyselyyn vastanneista 

68 % arvioi tarkastustoiminnan parantuneen hieman tai selvästi viime vuosien aikana. 

Kokonaisarvoasanaksi pelastuslaitos sai asteikolla 1-5 arvosanan 4,7. Kuva 1. 

Riskienhallintahenkilöstö osallistui aktiivisesti valtakunnallisen kumppanuusverkoston toimintaan 

sekä erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut -jaoston 

tilaisuuksissa mukana oli riskienhallintapäällikkö. Kumppanuusverkoston uudelleen organisoituihin 

asiantuntijaverkostoihin (turvallisuusviestintä, valvonta, kemikaalit, rakenteellinen, palontutkinta 

ja yleisötapahtumat) nimettiin jokaiseen vähintään yksi edustaja Päijät-Hämeestä. 

Koulutussuunnittelija Jarmo Kouhia edusti kaikkia pelastuslaitoksia Liikennekasvatuksen 

yhteistyöverkostossa. 

Työvuorojen tekemää asuinrakennuksien valvontaa tuettiin pitämällä koulutustilaisuuksia. Lisäksi 

tarpeen mukaan annettiin yksilöllistä opastusta sitä tarvitseville. 
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Riskienhallintaosasto oli mukana sisäministeriön hankkeessa, jossa laadittiin valtakunnallinen koko 

Suomea koskeva onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma. Ohjelma tulee käyttöön vuoden 

2020 alusta lähtien ja pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä aletaan suunnata ohjelman 

mukaisesti lähivuosina. 

Kuva 1. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun 

vuonna 2019. 

Ohjaus, neuvonta ja yhteistyö ovat valvonnan ydinaluetta 

Ohjausta ja neuvontaa tekee koko henkilöstö oman työn ohessa. Ohjausta ja neuvontaa tukee 

päivystävän palotarkastajan puhelinpalvelu ja chat-palvelu. Ohjausta ja neuvontaa annetaan myös 

internet-sivujen www.phpela.fi yhteydessä sekä sosiaalisen median kautta. 

Asiantuntijapalveluista suurin osa kohdistui kuntien rakennusvalvontaviranomaisille ja 

rakennusten suunnittelijoille annettaviin lausuntoihin sekä rakennushankkeita koskeviin erilaisiin 

neuvotteluihin. Jokaisen kunnan rakennusvalvonnalla ja suunnittelijoilla on ollut käytössä 

yhteyshenkilö pelastuslaitoksen riskienhallinnan henkilökunnasta. Pelastuslaitos suoritti myös 

rakennusvalvonnan asiantuntijana niin sanottuja erityisiä palotarkastuksia rakennustyömailla 

ennen rakennuksen käyttöönottoa. 

Pelastuslaitos on ollut mukana maankäytön suunnitteluun liittyvissä kaava-asioissa lausuvana 

viranomaisena ja osallistunut kaavoihin liittyviin katselmuksiin. Lausuntoja muille viranomaisille on 

annettu lisäksi mm. ympäristöluvista, leirintäalueluvista, ilotulitenäytöksistä sekä yksityisistä 

sosiaalipalveluista.  
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Pelastuslaitos on ollut mukana valtatielle 12 rakennettavien Liipolan ja Patomäen tunneleiden 

suunnittelussa. Vuoden 2019 lopulla suunnittelussa siirryttiin valmistelemaan tunneleiden 

poikkeusolojen toimintamalleja ja tunneleiden avaamiseen (v. 2020 lopulla) liittyviä 

pelastusharjoituksia. 

Pelastuslaitoksen edustaja on ollut mukana kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä, kunnallisissa 

ja seudullisissa pohjavesityöryhmissä, sekä ympäristörikostentorjuntatyöryhmässä.  

Yleisötapahtumien valvonta suoritettiin pääosin asiakirjojen avulla 

Yleisötapahtumien valvontaa suoritettiin 256 erilaiseen tapahtumaan. Suurin osa valvonnasta 
kohdistui tapahtuman pelastussuunnitelman arviointiin, mutta riskiarvion perusteella osassa 
tapahtumia suoritettiin myös valvontakäynti paikan päällä. Valvonnan lisäksi yleisötapahtuman 
järjestäjille annettiin ohjausta ja neuvontaa eri keinoin. Pyrotekniikan käytöstä yleisötapahtumissa 
tehtiin erilliset kemikaalilainsäädännön mukaiset päätökset. Suurimmissa yleisötapahtumissa 
tehtiin yhteistyötä tapahtuman järjestäjän ja muiden valvovien viranomaisen kanssa jo 
tapahtuman suunnitteluvaiheessa, tapahtuman aikana ja joissakin myös tapahtumien jälkeen. 
Tärkeimmät yhteistyötahot olivat Hämeen poliisilaitos, kuntien rakennus- ja 
ympäristöterveysvalvonnat sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 

Riskiasuntoilmoituksien käsittely vaatii moniviranomaisyhteistyötä 

Pelastuslaitos vastaanotti vuoden aikana 95 uutta riskiasuntoilmoitusta (2018: 173 kpl). Osa 
ilmoituksessa havaituista onnettomuusriskeistä saatiin poistettua neuvontakäynnin avulla, osassa 
vaihtoehdoksi jäi korjausmääräyksen antaminen. Ilmoitusten käsittely vaatii lähes aina 
moniviranomaisyhteistyötä mm. sosiaaliviranomaisten ja ympäristöterveysvalvontaviranomaisen 
kanssa. Hankalimmissa tapauksissa havaittujen puutteiden korjaaminen edistyy hitaasti ja vaatii 
useita käyntejä paikalla.  

Riskiasuntoilmoitusten neuvontakäynneissä ja lähtötilanteen arvioinneissa oli alkuvuoden aikana 
apuna Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hankkeen projektipäällikkö. Korjausmääräykset 
antoi aina pelastusviranomainen. 

Nuohoustoiminta vapautui 

Pelastuslain muutoksella (Laki pelastuslain muuttamisesta 1078/2018) poistettiin 
pelastuslaitoksilta nuohouksen järjestämisvastuu 1.1.2019. Päijät-Hämeessä viimeiset 
nuohoussopimukset päättyivät 30.6.2019, ja koko alue siirtyi tämän jälkeen nuohouksessa 
vapaaseen kilpailuun. Pelastuslaitokselle jäi edelleen vastuu valvoa rakennuksen nuohouksen 
suorittamista. Pelastuslaitos tiedotti omalta osaltaan nuohouksen muutoksesta aktiivisesti.  

Sisäministeriö asetti lakimuutoksen jälkeen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata 
nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten 
paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tietoja käytetään tukemaan muun muassa yhteistä 
viestintää. 
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4.1 Valvontatoiminta 

Yritysten ja laitosten määräaikainen valvonta 

Yritysten ja laitosten määräaikaista valvontaa suoritettiin 1 009 kohteeseen ja tarkastusprosentti 
oli 97,6 %. Kohteiden luokittelua ja tarkastusvälejä muokattiin tarkastusten edetessä, sillä 
rakennustietojen perusteella tehty luokittelu ei vastannut kiinteistön sen hetkistä käyttötapaa, 
käytössä olevaa tilannetta tai riskejä. 

Yrityksille ja laitoksille suoritetun arvioivan palotarkastuksen antaman riskiluvun mukaan 89 % 
arvioiduista tarkastuskohteista täytti tai ylitti lain vaatiman turvallisuustason (2018: 91 %). 
Arvioinnin mukaan heikoin turvallisuus oli tarkastetuilla teollisuus- ja varastorakennuksilla (17 % 
jää alle lakisääteisen tason).  

Yritysten ja laitosten valvonta 

Kunta Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 51 51 100,0 % 

Hartola 20 20 100,0 % 

Heinola 141 139 98,6 % 

Hollola 124 114 91,9 % 

Kärkölä 58 61 105,2 % 

Lahti 426 410 96,2 % 

Orimattila 146 146 100,0 % 

Padasjoki 29 29 100,0 % 

Sysmä 39 39 100,0 % 

Yhteensä 1034 1009 97,6 % 

Taulukko 1. Yritysten ja laitosten valvontamäärät vuonna 2019. 

 

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määräaikainen valvonta onnistui  

Pelastuslaitoksella jatkettiin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvontaa 10-
vuotissuunnitelman mukaisesti. Asuinrakennusten valvontamuotona oli pääasiassa niin sanottu 
itsearviointi (aiemmin termi omavalvonta), mutta tarpeen mukaan tehtiin myös 
palotarkastuskäyntejä. Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen itsearviointilomakkeiden valvonnan 
suorittivat työvuorot. Vuonna 2018 itsearviointilomakkeen palauttamatta jättäneiden rakennusten 
palotarkastuskäynnit jaettiin työvuoron ja riskienhallintahenkilöstön kesken ja ne suoritettiin 
kertomusvuoden aikana. Palotarkastuskäyntejä erityyppisiin asuinkohteisiin tehtiin vuoden aikana 
yli 600 kpl. Kaikkien asuinrakennusten yhteenlaskettu valvontaprosentti oli 105,3. 

Itsearviointikirjeen palautti 94 % valvottavista pientaloista. Kaikki palautetut lomakkeet valvottiin. 
Valvontamäärässä näkyy myös vuoden 2018 valvomatta jääneet itsearviointilomakkeet, jotka 
valvottiin vuoden 2019 aikana.  
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Pientalojen valvonta 

Kunta Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 290 458 157,9 % 

Hartola 139 151 108,6 % 

Heinola 442 530 119,9 % 

Hollola 643 708 110,1 % 

Kärkölä 168 261 155,4 % 

Lahti 1563 1474 94,3 % 

Orimattila 556 524 94,2 % 

Padasjoki 141 268 190,1 % 

Sysmä 187 195 104,3 % 

Yhteensä 4129 4569 110,7 % 

Taulukko 2. Pientalojen valvontamäärät vuonna 2019. 

 

Kertomusvuonna lähetettiin itsearviointikirje 253 rivitaloon, joista 50 % palautti täytetyn 
lomakkeen. Kaikki palautetut lomakkeet valvottiin ja sen lisäksi tehtiin hieman yli 100 
palotarkastuskäyntiä vuonna 2018 itsearviointilomakkeen palauttamatta jääneissä rivitaloissa. 
Rivitalojen valvontaprosentti oli 104.1. 

Rivitalojen valvonta 

Kunta Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 13 7 53,8 % 

Hartola 8 6 75,0 % 

Heinola 27 23 85,2 % 

Hollola 36 35 97,2 % 

Kärkölä 9 17 188,9 % 

Lahti 111 114 102,7 % 

Orimattila 23 35 152,2 % 

Padasjoki 5 4 80,0 % 

Sysmä 10 11 110,0 % 

Yhteensä 242 252 104,1 % 

Taulukko 3. Rivitalojen valvontamäärät vuonna 2019. 
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Kerrostalojen valvonta jäi kertomusvuonna tavoitteista. Kerrostalojen valvontakäyntejä tehtiin 
vain satunnaisesti ja omavalvontaa ei tehty ollenkaan. Kerrostalojen valvontaprosentti oli 18,5. 

Kerrostalojen valvonta 

Kunta Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 5 0 0,0 % 

Hartola 3 0 0,0 % 

Heinola 26 0 0,0 % 

Hollola 13 8 61,5 % 

Kärkölä 2 0 0,0 % 

Lahti 189 37 19,6 % 

Orimattila 11 2 18,2 % 

Padasjoki 2 0 0,0 % 

Sysmä 3 0 0,0 % 

Yhteensä 254 47 18,5 % 

Taulukko 4. Kerrostalojen valvontamärät vuonna 2019. 

 

Vapaa-ajan asunnoista saatiin valvottua 96,7 %. Valvontamäärässä näkyy vuoden 2018 
valvomatta jääneet itsearviointilomakkeet, jotka valvottiin kertomusvuoden aikana. Lähetettyjen 
itsearviointikirjeiden vastausprosentti oli 68. 

Vapaa-ajan asuntojen valvonta 

Kunta Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 417 336 80,7 % 

Hartola 241 277 115,0 % 

Heinola 350 337 96,3 % 

Hollola 212 207 97,6 % 

Kärkölä 39 47 120,7 % 

Lahti 185 121 65,3 % 

Orimattila 130 134 102,9 % 

Padasjoki 286 275 96,0 % 

Sysmä 383 456 119,1 % 

Yhteensä 2243 2170 96,7 % 

Taulukko 5. Vapaa-ajan asuntojen valvontamäärät vuonna 2019. 

Vuonna 2019 itsearviointilomakkeen palauttamatta jättäneet asuinrakennukset valvotaan 
tarkastuskäynnillä vuonna 2020. Osa asuinrakennusten jälkivalvonnasta tehdään myös vuoden 
2020 aikana. 

 

Kemikaalilainsäädännön mukainen turvallisuusvalvonta 

Pelastuslaitos teki kemikaalilainsäädännön nojalla päätöksiä mm. vaarallisten kemikaalien 
vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, ilotulitteiden käytöstä, ilotulitteiden 
vähittäismyynnistä ja varastoinnista, sekä pyrotekniikan käytöstä yleisötilaisuuksissa. Lisäksi tehtiin 
tarkastuksia muun muassa vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia 
harjoittaviin laitoksiin, ilotulitteiden vähittäismyyntiin ja varastointiin liittyvään toimintaan, 
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öljylämmityslaitteistoille ja pyrotekniikan käyttöön liittyen. Öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia 
valvottiin asiakirjavalvontana. Kemikaalivalvontaa tehtiin yhteensä 645 kpl. 

Pelastuslaitos oli mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamissa laajamittaisten 
kemikaalilaitosten tarkastuksissa sekä nestekaasulaitosten tarkastuksissa. Lisäksi pelastuslaitos 
osallistui turvallisuusselvityslaitosten lakisääteisiin kemikaaliturvallisuusharjoituksiin, sekä muiden 
laajamittaisten kemikaalilaitosten harjoituksiin erillisen suunnitelman mukaisesti.  

Kemikaalilainsäädännön mukaista yhteistyötä tehtiin Tukesin kanssa ja tarvittaessa annettiin 
lausuntoja Tukesin päätöksenteon tueksi. Kemikaaliturvallisuus huomioitiin myös muissa 
lausunnoissa kunnallisille viranomaisille. 

Erheellisten paloilmoituksien määrä laski huomattavasi 

Pelastuslaitos pyrkii vähentämään hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoitinlaitteiden erheellisiä 
hälytyksiä valvontatoiminnan yhteydessä tapahtuvalla neuvonnalla ja opastuksella sekä erillisellä 
erhe-prosessilla. Erhe-prosessissa kahdentoista kuukauden aikana aiheutuvasta toisesta 
erheellisestä hälytyksestä lähetetään kohteelle kirjallinen korjauskehotus ja kolmannesta tai 
useammasta erheellisestä hälytyksestä lähetetään kiinteistön omistajalle pelastuslaitoksen 
hinnaston mukainen lasku. 

Automaattisten paloilmoittimien aiheuttamia hälytyksiä oli 683 kpl ja näistä erheellisiä hälytyksiä 
oli 529 kpl. Erheellisten määrä kaikista automaattihälytyksistä oli 77 %. Erheellisten hälytysten 
määrä oli alhaisin, jota laskutuksen alettua vuonna 2012 on saavutettu.  

 

 

Kuva 2. Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen hälytykset Päijät-Hämeessä vuosina 2012-
2019. 
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Riskianalyysin päivitystä jatkettiin 

Pelastustoimen järjestelyistä päätetään palvelutasopäätöksissä, joita varten alueen 
pelastustoimen tulee selvittää alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä 
määrittää toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutason tulee vastata paikallisia 
tarpeita ja onnettomuusuhkia. Riskianalyysin valmisteluvastuu on ollut riskienhallintapäälliköllä, 
mutta suunnitelman eri osioiden valmistelussa on ollut mukana nimetyt palomestarit ja 
palopäälliköt.  

Pelastuslaitos osallistui yhteisiin tilaisuuksiin alueellisten riskianalyysien kehittämiseksi. Uusittu 
riskianalyysi on seuraavan palvelutasopäätöksen perustana. 

 

Varautuen kotona ja kylissä -hanke tuli päätökseen 

Varautuen turvallisempaan kotona ja kylissä -hanke päättyi toukokuussa 2019. Hanke edisti kylien 
asukkaiden kokonaisturvallisuutta neuvonnalla ja koulutuksella. Kylien kanssa yhteistyössä tehtiin 
kylien turvallisuussuunnitelmia, kylätalojen pelastussuunnitelmia, koulutettiin kyläläisiä 
turvapäivien avulla, vietiin lapsille ja nuorille turvallisuustietoja ja taitoja mm. koulujen 
turvapäivien avulla, pidettiin turvallisuusluentoja kylissä toimiville yhdistyksille ja vietiin 
asumisturvallisuustietoutta kotipalveluja tarjoaville yrityksille ja viranomaisille. Hankkeen tuloksia 
on hyödynnetty kyläturvallisuus.fi -sivustolla. 
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4.2 Turvallisuusviestintä 

Turvallisuusviestintä tavoittaa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa 

Turvallisuusviestinnässä keskeisimpiä tavoitteita ovat elinkaarimallin mukaiset kohderyhmät 
(lapset, nuoret, perheelliset, työelämässä olevat ja ikääntyneet), joiden turvallisuustarpeet ja -
osaaminen vaihtelevat elämänvaiheen mukaan. Kohderyhmiä tavoitettiin erilaisissa tapahtumissa, 
koulutuksissa sekä myös muun muassa sosiaalisen median ja geokätköilyn avulla. 

Pelastuslaitos osallistui aktiivisesti erilaisiin yleisötapahtumiin Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi 
järjestettiin runsaasti koulutustapahtumia niitä toivoville kouluille, yrityksille ja yhteisöille. 
Tapahtumissa ja koulutuksissa tavoitettiin kaikkiaan 38 220 henkilöä eli 19 % alueen asukkaista 
(2018: 22 %). Vuosittaisena tavoitteena on kohdata 20 % alueen asukkaista erilaisissa 
tapahtumissa, tavoitteesta jäätiin n. 1 900 henkilön verran. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia kirjattiin 
397 kappaletta. 

Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos 

Turvallisuusviestintätilasto 

  

Kunta 

Väkiluku 
31.12.2018 

Tilaisuuksien 
lukumäärä 

Osallistujien 
lukumäärä 

Osallistujia 
väkiluvusta 
(%) 

Asikkala 8 149 14 2 638 32 

Hartola 2 780 12 725 26 

Hollola 23 602 33 2 619 11 

Heinola 18 889 74 2 339 12 

Kärkölä 4 451 9 898 20 

Lahti 119 951 193 24 286 20 

Mediaviestintä   12     

Orimattila 16 091 26 2 257 14 

Padasjoki 2 963 11 694 23 

Sysmä 3 753 12 1 699 45 

Yhteensä 200 629 397 38220 19 

Taulukko 6. Turvallisuusviestintä kunnittain vuonna 2019. 

 

Oppilaitosten turvallisuusosaaminen pääosassa 

Turvallisuusviestinnän osalta olimme tukemassa oppilaitoksia niiden omatoimisessa 
varautumisessa ja turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä. Lapsille ja nuorille 
suunnattua turvallisuusviestintää ja koulutusta kohdennettiin kertomusvuonna 2.-luokkalaisiin Jee 
Jelppii hätänumerokoulutuksissa ja 8.-luokkalaisiin valtakunnallisen NouHätä-kampanjan 
yhteydessä. Koulujen poistumisharjoituksissa pyrittiin myös olemaan mukana. Kaikkiaan 
koululaisiin suunnattiin 114 erilaista tilaisuutta, joissa tavoitettiin 11 965 oppilasta. 

NouHätä kilpailujoukkue vietti jälleen kerran juhlaa Orimattilassa. Orimattilan Jokivarren koulun 
opettaja Jan Heinänen vei joukkueensa jo kuudennen kerran kilpailun kokonaisvoittoon NouHätä –
kampanjan 23 vuotishistoriassa. Joukkueeseen kuuluivat Orimattilan Jokivarren koulusta Helmi 
Salo, Julia Heinänen sekä Eveliina Koskinen. 
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Lahden messukeskuksessa järjestettiin 10.10. Lahden päiväkotien 5-6-vuotialle lapsille Turvaa 
tenaville -tapahtuma. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 800 lasta ja 200 aikuista. Tapahtumaa oli 
järjestämässä Liikenneturva, Hämeen poliisi, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lehtimäen liikenne ja 
koulutuskeskus Salpauksen turvallisuusalan opiskelijat. Tapahtuma järjestettiin neljättä kertaa. 
Tapahtuma järjestää joka toinen vuosi. 

Yritysten ja laitosten turvallisuuskoulutuksessa pääpaino hätätilanteessa toimimisessa 

Yritysten ja laitosten omatoimista onnettomuuksien ehkäisyä tuettiin antamalla 
turvallisuuskoulutusta erilaisten yritysten ja laitosten henkilökunnalle heiltä saatujen toivomusten 
ja pyyntöjen mukaan. Turvallisuuskoulutuksien suosituin aihealue oli ”toiminta hätätilanteessa”. 
Hätätilanteessa toimimista tukivat myös alkusammutuskoulutukset, joita järjestettiin 108 kpl ja 
niihin osallistui kaikkiaan 2 911 henkilöä.  

Yritysten turvallisuutta tuettiin myös järjestämällä kuusi Tulityökurssia. Tulityökortin näissä 
koulutuksissa sai 62 henkilöä. 

Asukkaiden turvallisuus 

Pelastuslaitos järjesti asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöille suunnattuja talon turvakursseja 
sekä väestönsuojan hoitajan kursseja. Lisäksi vuoden aikana käytiin mm. taloyhtiöiden 
asukasilloissa ja yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa kodin paloturvallisuusasioita. 

Itsearviointikyselyn mukana jokaiselle pientalon ja vapaa-ajan asunnon omistajalle postitettiin 
kodin paloturvallisuusopas. Rivitalojen itsearviointiin vastanneille taloyhtiöille postitettiin myös 
erillinen asukkaan paloturvallisuusopas jaettavaksi talon asukkaille. Oppaalla avulla jalkautetaan 
turvallisuustietoutta taloyhtiön hallituksen lisäksi jokaiseen kotiin. 

Päivä paloasemalla oli vuoden 2019 suurin tapahtuma 

Valtakunnallista 112-päivää vietettiin 11. helmikuuta. Vuonna 2019 päivän tapahtumiin osallistui 
Päijät-Hämeessä yhteensä hieman yli 970 henkilöä ja tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 10 
kappaletta. 

Pelastuslaitos näkyi osastoillaan mm. rakentajille suunnatulla Raksa - messuilla, sekä 
autoharrastajien Classic Motor Show-messuilla. Molemmissa tapahtumissa osastoilla vieraili 
tuhansia ihmisiä. 

 

Kuva 3. Raksamessuosastollamme oli 
vierailijoita kiitettävästi vuonna 2019. 
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Yhteispohjoismaista paloturvallisuusviikkoa vietettiin 23.11.–1.12.2019. Paloturvallisuusviikko 
aloitettiin koko perheen Päivä Paloasemalla -tapahtumalla 23.11. ja se päättyi pohjoismaiseen 
palovaroitinpäivään 1.12. Tapahtumia tuki paikallisen tiedottamisen lisäksi valtakunnallinen 
tiedottaminen. Päivä Paloasemalla -tapahtumissa vieraili avoinna olleilla 
kahdellakymmenelläyhdellä paloasemalla 6 592 henkilöä. 

Geokätköily 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut mukana osaltaan geokätköilyssä jo vuodesta 2012 asti. 
Rekisteröity nimimerkkimme on P-H Pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen tavoite on julkaista 
turvallisuusviestintään liittyviä kätköjä ja esitellä samalla pelastusasemiamme.  

Julkaistuja geokätköjä on tällä hetkellä Hollolan, Heinolan ja Paavolan pelastusasemilla. Uusi 
geokätkö pyritään toteuttamaan Orimattilan uuden asemahankkeen yhteydessä. Ahtialan vanhan 
paloaseman kätkö on arkistoitu. Geokätköillämme on vierailtu yhteensä 2 553 kertaa ja 
harrastajien antamia suosikkipisteitä on saatu upeat 334 kpl. Turvallisuusviestinnän eri aiheet ovat 
esillä geokätkökuvauksissa. 

Geokätkömme löytyvät netistä osoitteesta: www.geocaching.com tai hakusanoilla geocaching 
Paavolan/Heinolan/Hollolan pelastusasema. Rekisteröityneet käyttäjät näkevät tarkat tiedot kuten 
koordinaatit kätköpaikalle. 
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4.3 Palontutkinta    Paloinsinööri Tapio Aaltonen 

Palontutkinnan taustaa 

Pelastuslaitosten palontutkinnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa 

• Pelastustoimilakiin (561/1999), kirjattiin pelastuslaitoksen velvollisuus syttymissyyn 

arviointiin. 

• Pelastuslaissa (468/2003) pelastusviranomaisen tehtäväksi säädettiin tulipalon syyn 

arviointi ja tarvittaessa syyn selvittäminen. 

 

Palontutkintaa koskevan lainsäädännön ja pelastuslaitosten palontutkinnan kehittymisen taustalla 

ovat olleet 

• vuonna 2005 aloitettu palontutkinnan kokeiluhanke 

• vuonna 2007 aloitettu pelastuslaitosten kumppanuushanke sekä 

• vuodesta 2009 toiminut pelastuslaitosten verkosto. 

 

Konkreettinen muutos pelastuslaitosten palontutkinnassa on vuonna 2011 voimaan tullut 

pelastuslaki (379/2011), jossa kaikkien tulipalojen tutkinta on säädetty pelastusviranomaisen 

tehtäväksi. Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan 

tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen ja vahinkojen rajoittaminen sekä 

pelastustoiminnan kehittäminen.  

 

Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy, tapahtumaan vaikuttaneet taustatekijät, 

tapahtuman laajempi vaikutus, vahinkojen suuruus, merkitys ja vaikuttaneet tekijät sekä 

pelastustoiminnan kulku. Palontutkinnan toteutukseen ja laajuuteen vaikuttaa erityisesi 

tapahtuman seurausten vakavuus. 

 

Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja 

syidenkehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille 

viranomaisille ja tahoille. Tyypillisimmät yhteistyöviranomaiset ovat poliisi, rakennusvalvonta, 

terveydensuojelu, ympäristötoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi. Lisäksi yhteistoimintaa on 

vakuutus- ja energiayhtiöiden sekä monien eri asiantuntija yhteisöjen kanssa.  

 

Poliisin tehtävä on suorittaa palonsyytutkintaa tulipaloissa, joissa seurauksena on ollut henkilön 

kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. Lisäksi mikäli tapahtumaan 

liittyy rikos, poliisi suorittaa rikostutkinnan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ja Hämeen poliisilla 

on yhteistyösopimus palontukinnasta ja sopimus on tarkastettu syksyn 2018 aikana. 

 

Muiden pelastuslaitosten alueella sattuneita paloja ja palontutkintoja seurataan ja tarvittaessa 

pyydetään palontutkinnan tuloksia muilta pelastuslaitoksilta. Myös omia tutkinnan tuloksia ja 

havaintoja jaetaan muille pelastuslaitoksille tarvittaessa.  
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Palontutkinta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella 

 

Pelastuslaitoksen palontutkinta kuului aiemmin pelastustoimen osastolle, mutta vuoden 2017 

alussa tehtyjen muutosten yhteydessä palontutkinta siirrettiin riskienhallinnan osastolle ja 

palontutkinnasta vastuuhenkilöksi määrättiin paloninsinööri A. Muilta osin pelastuslaitoksen 

palontutkinta ja sen perusteet säilyivät ennallaan. 

 

Palvelutasopäätöksen mukaan: 

”Palontutkinnan tavoitteita ovat paloturvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea 

kohdentaminen, mutta myös rikoksella aiheutettujen palojen tunnistaminen ja tutkiminen sekä 

kiinnijäämisriskin lisääminen. Rikos- ja petosepäilyjen toteennäyttämisen kannalta palontutkinnan 

tulisi olla aukotonta jokaisessa yksittäisessä tapauksessa. Tämän vuoksi pelastusviranomaisen 

tulee tahallisuutta arvioidessaan kyetä tunnistamaan tuhopolton piirteet sekä pystyä 

huomioimaan omassa toiminnassaan poliisin tarve kerätä yksityiskohtiin asti ulottuvaa tietoa 

palon paikkapiirteistä.” 

 

Palontutkinnan minimivaatimusten määrittelemiseksi palontutkinnat jaetaan kolmeen tasoon. 

Tason 1 palontutkinta suoritetaan jokaisesta tulipalosta ja palontutkinnasta vastaa 

pelastustoiminnan johtaja. Tason 2 tutkinta suoritetaan vähintään tutkintakriteerit täyttävistä 

tulipaloista ja palontutkinnasta vastaa tehtävään koulutettu palontutkija tai tutkijapari. Tutkinnan 

on vastattava kyseisen tason minimivaatimuksia ja tutkinta voidaan tehdä tarpeellisin osin 

laajemminkin. Taso 3 on palontukinnan laajin taso ja päätöksen tutkinnan aloittamisesta voi tehdä 

Onnettomuustutkintakeskus, sisäasiainministeriö tai pelastuslaitos. Tason 3 palontutkintaan 

perustetaan erillinen tutkintaryhmä, jonka jäsenet nimetään erikseen. 

Palontutkintaryhmä 

 

Pelastuslaitoksen palontukintaryhmässä on tällä hetkellä yhteensä 9 henkilöä: Aaltonen Tapio (rj), 

Haverinen Petteri, Holopainen Ari, Karvonen Ari, Lahtinen Juha, Lehtinen Jari ja Vornanen Jari. 

Palontutkintaryhmää vahvistettiin kahdella henkilöllä vuoden 2019 aikana ja ryhmään liittyi Raila 

Viljamaa ja Marko Kaihola. 

 

Palontutkinnat 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toimesta tutkitaan kaikki tulipalot vähintään 1-tason tutkintana. 

2- tason tutkinnat suoritetaan rakennuspaloihin, joissa on sattunut palokuolema tai vakavia 

henkilövahinko sekä muihin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palontutkintaohjeen, 2- tason 

palontutkintakriteerit täyttäviin tulipaloihin.  

 

Vuoden 2019 aikana Päijät-Hämeessä suoritettiin yhteensä 22 kpl 2- tason palontutkintaa. 

Tutkinnat on suoritettu pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän palontutkijoiden toimesta, yleensä 

yhteistyössä Hämeen poliisin teknisen tutkintaryhmän kanssa.  
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2-tason palontutkinnoista 15 kpl kohdistui asuinkiinteistöihin, kuten omakotitaloihin, 

kerrostaloihin, rivitaloihin, paritaloihin ja luhtitaloihin. Palontutkintoja suoritettiin lisäksi 1 

hoitolaitokseen, 1 autosuojaan, 1 työpaikkatilaan ja 4 teollisuus-/varastorakennukseen. 

 

Palokuolemat 

 

Päijät-Hämeessä sattui vain yksi palokuolema vuonna 2019. Viimeksi Päijät-Hämeessä on 

menehtynyt tulipaloissa yhtä vähän ihmisiä v. 2007. 

Paloissa menehtyi mieshenkilö omakotitalon palossa Orimattilassa alkuvuodesta 2019. Uhri 

löydettiin vasta perusteellisten etsintöjen jälkeen ja tunnistettiin DNA- tutkimuksen perusteella. 

Syttymissyytä ei pystytty arvioimaan. 

 

Muita merkittäviä palontutkintoja Päijät-Hämeessä 2019 

 
Kuva 4. Asikkala (Rantatie 3), Päijän Vene tuhoutui tulipalossa. Syttymissyy koneen/laitteen 

vikaantuminen. 
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Kuva 5. Lahti Vuorikatu 25 c, kerrostalo. Ihminen pelastettu. Palosta aiheutui merkittäviä 

vahinkoja. Syttymissyy ihmisen toiminta.  

 

 
Kuva 6. Lahdessa syttyi tulipalo asuinrakennuksessa (Harjunalustankatu 18). Palo sammutettiin, 

mutta se syttyi uudestaan pelastuslaitoksen poistuttua paikalta. Palo oli molemmilla kerroilla 

tahallaan sytytetty. Rakennus tuhoutui palossa käyttökelvottomaksi.  
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Kuva 7. Lahdessa syttyi tulipalo kerrostalossa (Luhtikatu 3). Palosta aiheutui merkittäviä vahinkoja, 

mutta rakennuksen toinen pääty säästyi palolta. Syttymissyy on vielä tutkinnassa. 

 

 
Kuva 8. Padasjoki, Kaikuniementie 34. 2-kerroksinen varastokäytössä ollut entinen 

navettarakennus tuhoutui. Palo levisi lähellä sijainneisiin kolmeen pienempään varastoon. Kaikki 

rakennukset tuhoutuivat. Syttymissyy jäi epäselväksi. 
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Kuva 9. Sysmä, Lahdenpohjantie 404. Tiiliverhoiltu rinteessä sijainnut omakotitalo, osittain 

2. kerroksinen, tuhoutui palossa kokonaan. Syttymisyy koneen/laitteen vikaantuminen. 

 

Muuta 

 

Vuoden 2019 aikana osallistuttiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja poliisihallituksen 

asettamaan valtakunnalliseen Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen ja yhteistyöryhmien 

kehittäminen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa poliisin ja 

pelastuslaitosten yhteistyötä palontutkinnassa sekä pelastuslaitoksen 41§:n mukaisen ilmoituksen 

tekemisessä poliisille. Hankkeen johdosta pelastuslaitokselle ja poliisille on nimetty 

yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on ollut kehittää ja viedä hanketta eteenpäin Päijät-Hämeessä.  

Hankkeen johdosta pidettiin useita koulutustilaisuuksia yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja 

hankkeen projektipäällikön toimesta. Hankkeen mukainen ilmoitusmenettely ja yhteistyö on 

käynnistetty vuoden 2019 aikana ja yhteistyöstä on laadittu yhteistyösopimus Hämeen 

poliisilaitoksen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kesken. 

Lisäksi palontutkijoita (5 tutkijaa) koulutettiin 2019 aikana, RPAS-perusteet ja turvallinen 

lentotoiminta, Insta ILS Oy:n toimesta Drone-lentäjiksi. 

Pelastuslaitos on tiivistänyt yhteistyötä myös Päijät-Hämeen kuntien rakennusvalvonnan kanssa, ja 

kuntien rakennusvalvonnoille on tehty ilmoituksia sattuneista tulipaloista. Tätä yhteistyötä 

kehitetään vuoden 2020 aikana, jotta kunnan rakennusvalvonnat ovat tietoisia kunnissa 

sattuneista tulipaloista, ja rakennusvalvonnat voivat suorittaa tarvittaessa omia tarkastuksia/ 

toimenpiteitä palojen johdosta. 

Yhteisiä koulutuspäiviä on pidetty poliisin ja pelastuslaitoksen palontutkijoiden kesken vuosittain, 

mutta vuonna 2019 koulutuspäiviä oli muuten jo useita ja yhteinen koulutuspäivä siirrettiin 

alkuvuoteen 2020. 
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POLAMK palontutkinnan kurssi (Tuhotyörikoksen tukintakurssi) järjestettiin syksyllä 2019 

Tampereella. Kurssi soveltuu palontutkijoille, palontutkinnan jatkokoulutukseksi ja kurssille 

otetaan vuosittain 6 henkilöä pelastuslaitoksilta. Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta osallistui 

kurssille yksi henkilö riskienhallintaosastolta. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Petteri Haverinen on nimettynä valtakunnallisessa 

kumppanuusverkoston palontutkinnan työryhmässä Palontutkinta 2020. 
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 Pelastustoiminta    Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio 

Pelastustoimintaosaston esimiehenä toimii pelastuspäällikkö. Osaston tehtävänä on: 

 Vastata pelastusviranomaisille kuuluvista pelastustoiminnan tehtävistä    

 Vastata öljyvahinkojen ja vaarallisten aineiden torjunnasta sekä osallistumisesta 

meripelastuspalveluun 

 Osallistua osaltaan turvallisuusviestintään sekä ulkoiseen kouluttamiseen 

 Osallistua valvontatoimintaan 

 Yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen 

toimintaa pelastustoimessa 

 Vastata varautumiseen ja osaltaan väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä 

 Vastata oman osastonsa talous- ja henkilöstöhallinnosta 

 

Osasto on jaettu neljään toiminta-alueeseen:  

Alue A Lahti 
Alue B Heinola, Hartola, Sysmä, Padasjoki, Asikkala 
Alue C Orimattila, itäinen Lahti (Nastola) 
Alue D Hollola, Kärkölä 
 

Välittömän valmiuden palomestaripäivystysalueet ovat:  

 PHP30/Asema 10 (Paavola Lahti), ensisijainen toiminta-alue kattaa Asikkalan, Hollolan, 
Kärkölän, Lahden, Orimattilan ja Padasjoen 

 PHP40/Asema 40 (Heinola), ensisijainen toiminta-alue kattaa Hartolan, Heinolan ja Sysmän 

 Edellä mainittujen lisäksi toimii päällikkövarallaolija PHP20 koko Päijät-Hämeen alueella 
kotivarallaolossa  

 

Toiminnallisesti vuoden 2019 kokonaishälytysmäärät laskivat jonkin verran edellisvuoteen 2018 
verrattuna. Tehtävämäärien muutos vuoteen 2018 verrattuna oli 310 tehtävää (4727 -> 4417). 
Hälytystehtävien määrät kuitenkin lisääntyivät liikenneonnettomuuksissa 16: sta (600 -> 616), 
ihmisen pelastustehtävissä 18: sta (64 -> 82), eläimen pelastustehtävissä 9: llä (74 -> 81) sekä 
avunantotehtävissä 69: llä (235 -> 304). Automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja 
varmistustehtävät (761 -> 649) sekä palovaroittimen tarkastus- / varmistustehtävät (252 -> 213) 
vähenivät vuoteen 2018 verrattuna. Rakennuspalojen määrä pysyi samana kuin vuonna 2018 (78 
kpl), kuten myös muut tarkastus- ja varmistustehtävät (394 kpl). 

Suhteutettuna viiden vuoden tehtävämäärien keskiarvoon (2015 – 2019) on suurin ero edelleen 
ensivastetehtävissä, joiden määrä vuonna 2019 oli 1049 kpl, joka on 164 kpl yli viiden vuoden 
tehtävämääräkeskiarvon 885 kpl, vaikka ensivastetehtävien määrä väheni edellisestä vuodesta 70 : 
llä (1119 -> 1049). 

Suuronnettomuuksia, joissa taloudelliset menetykset ovat olleet yli 500 000 euroa, tai joissa 

kuolleiden/loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi, oli vuonna 2019 kaksi kappaletta; 

kerrostalopalo sekä usean auton liikenneonnettomuus. Kummassakaan ei kuollut tai 

loukkaantunut ihmisisä, aineelliset vahingot ylittivät suuronnettomuuden kriteerit.  
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Johtamistoiminta    Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

Pelastustoiminnan johtaminen 

Pelastustoiminnan johtamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joita hälytystehtävää johtava 
pelastusviranomainen tekee pelastaakseen ja suojellakseen ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. 
Pelastustoiminnan päällystön pelastustoiminnan johtamisen strategisena tavoitteena on koko 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäinen johtamistoiminta onnettomuus- ja 
pelastustilanteissa. 

Pelastustoiminnan johtamisen kehittämiseksi pelastustoiminnan päällystölle järjestettiin vuoden 
2019 aikana osaamisenkartoitus. Osaamisenkartoituksen tavoite oli kehittää pelastustoiminnan 
johtamista sekä havaita henkilökohtaiset ja yhteisölliset kehityskohteet pelastustoiminnan 
johtamisessa. Osaamisenkartoituksen yhteydessä muodostettiin pelastustoiminnan johtamisen 
osaamisen hallinnan prosessi. Prosessilla pelastustoiminnan johtamista pystytään kehittämään 
systemaattisesti ja johdonmukaisesti. Prosessin tarkoituksena on kehittää henkilöstön 
pelastustoiminnan johtamisen osaamista sekä luoda edellytykset yhteisen johtamiskäsityksen 
kehittämiselle. Osaamisenkartoitus toteutettiin pelastustoimen yhteisen osaamisenkartoitusmallin 
mukaisesti. 

Osaamisenkartoituksen toteutuksen yhteydessä harjoiteltiin pelastustoiminnan johtamisen lisäksi 
pelastustoiminnan kenttäjohtojärjestelmän (PEKE) ja viranomaisradioverkon (VIRVE) 
päätelaitteiden käyttämistä. Lisäksi pelastustoiminnan päällystöä koulutettiin ruuhkatilannemallin 
mukaiseen toimintaan johtokeskuksessa. 

Pelastuslaitoksen johtokeskus 

Paavolan pelastusasemalla sijaitsevan johtokeskuksen toimintaa ja toimintavalmiutta kehitettiin. 
Johtokeskushenkilöstön toimenkuvia ja tehtäviä tarkennettiin, työskentelypisteiden ohjelmistoja 
ja laitteita ja niiden toiminnallisuutta kohdennettiin. Pelastustoiminnan viestintää ja 
viestintätekniikkaa kehitettiin ohjeistuksia päivittämällä. 

Johtokeskuksessa otettiin käyttöön internetpohjainen tilannepäiväkirja. Tilannepäiväkirjaan 
dokumentoidaan onnettomuustilanteet ja erikseen sovitut, sinne tallennettavat asiat. Sähköistä 
tilannepäiväkirjaa voidaan täyttää paikasta riippumatta eri käyttäjäoikeuksin yhtäaikaisesti. 
Tilannepäiväkirja toimii myös tiedonvälityspalveluna. 

Johtokeskuksessa sijainnut päivystäjän työaseman (DWS) viesti- ja hallinnointiohjelmisto korvattiin 
hankkimalla hälytys- ja viestitoimintaan tarkoitettu RCS 9500 Console viestintätyöasema. RCS-
järjestelmällä pystytään hallinnoimaan useita viranomaisradioverkon puheryhmiä yhtäaikaisesti 
esimerkiksi onnettomuustilanteen aikana sekä seuraamaan viestiliikenteeseen liittyviä tilatietoja ja 
niiden välittymistä edelleen hätäkeskukseen. 

Uusi hätäkeskuksen tietojärjestelmä ERICA 

ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten 
yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä. Pelastustoimen lisäksi ERICAa käyttävät poliisi, 
ensihoito, hätäkeskuslaitos sekä sosiaali- ja terveystoimi johto- ja tilannekeskuksissaan sekä 
tietojen ylläpitotoimissa. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmällä turvataan väestölle tasapuoliset ja 
tasokkaat hätäkeskuspalvelut sekä nopea avunsaanti maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 
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ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä otettiin käyttöön Turun hätäkeskuksessa, minkä alueeseen 
Päijät-Hämekin kuuluu, 2.4.2019. Hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto edellytti 
pelastuslaitoksella huomattavia valmistelutöitä hallinnollisesti, järjestelmällisesti sekä eri 
viranomaisten välillä. Järjestelmän käyttöönotto edellytti lukuisia koulutuksia, huomattavia 
muutoksia käytänteisiin sekä ohjeistuksiin pelastusviranomaisen toiminnassa. Käytännössä ERICA-
hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto sujui hyvin ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä on 
suoritettu viranomaisyhteistyöllä tehokkaasti. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen 
jatkuu edelleen. 

Hälytys- ja viestitoiminta 

Hälytys- ja viestitoiminnan onnistuminen on edellytys tehokkaalle pelastustoiminnalle. 

Vuoden 2019 aikana pelastuslaitos hankki Virta-hallinnointisovelluksen viranomaisradioverkon 
(VIRVE) päätelaitteiden hallinnointiin. Hankintaan liittyen pelastuslaitoksen VIRVE-vastuuhenkilöt 
osallistuivat radioverkon Virta-hallinnointisovelluksen ja Taqto-parametrointityökalun 
koulutukseen helmikuussa Pelastusopistolla. 

Johtokeskuksessa sijaitsevaan PETO-ohjelmistoon tehtiin muutoksia toiminnallisuuteen ja 
hälytettävyyteen liittyen sekä ylläpidettiin yhteystietoja (esimerkkinä kuntien johtoryhmät). 
Väestöhälyttimien ohjaus- ja valvontajärjestelmää (VORO) kehitettiin. Pelastustoiminnan 
kenttäjohtamisjohtamisjärjestelmää (PEKE) ylläpidettiin ja päivitettiin versiopäivitysten mukaisesti. 

Pelastusyksiköiden sisäinen yhteydenpito käydään edelleen VHF-kanavilla. Tämä vähentää 
huomattavasti kustannuksia ja parantaa työturvallisuutta. Järjestelmä toimii myös 
varajärjestelmänä pelastustoiminnassa sekä vähentää viranomaisradioverkon kuormitusta.  

Varautuminen vika- ja häiriötilanteisiin on keskeinen osa pelastustoiminnan johtamista sekä 
hälytys- ja viestitoiminnan kehittämistä ja varmentamista – varautumalla vahvistettaan 
kriisinsietokykyä. Pelastuslaitos varautuu vika- ja häiriötilanteisiin esimerkiksi varmentamalla 
paloasemaverkoston sähkönsaanti varajärjestelmillä sekä osallistumalla viranomaisradioverkon 
tukiasemien varavoimajärjestelyihin. 

Viranomaisyhteistoiminta 

Päijät-Hämeen turvallisuusviranomaisten yhteistoiminta-ryhmä toimintaa jatkettiin yhdessä 
poliisin ja ensihoidon kesken. Ryhmän tarkoituksena on edelleen kehittää viranomaisten 
yhteistoimintaa ja käsitellä erilaisia ajankohtaisia asioita, koordinoida yhteistoimintaharjoituksia ja 
vika- ja häiriötilanteita maakunnassamme. 

Valtakunnallisten toimien huomioiminen 

Pelastuslaitos huomioi toiminnassaan valtakunnalliset linjaukset ja julkaisut pelastustoiminnan 

johtamistoimintansa kehittämisessä. Tällainen julkaisu on esimerkiksi 25.1.2019 julkaistu 

Tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden suorituskykyvaatimukset (Sisäministeriö 7/2019), mikä 

perustuu 2018 julkaistuun Sisäministeriön julkaisuun Ehdotus pelastustoiminnan johtamisen 

suunnitteluperusteiden kehittämiseksi (Sisäministeriö 21/2018). 
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5.1 Lahti     Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

Toiminta-alueeseen Lahti (A) kuuluvat pelastuslaitoksen asema 10 Mannerheiminkadulla sekä 
Lahden toiminta-alueen sopimuspalokunnat Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk, Lahden vpk sekä 
Renkomäen vpk. Hallinnollisesti Lahdessa Niemessä sijaitseva asema 20 kuuluu Hollolan alueeseen 
ja sopimuspalokunnista Vesikansan vpk katsotaan kuuluvaksi Lahden alueeseen. Lahden asema 10 
on miehitetty ympäri vuorokauden I-riskialueeseen perustuen. 

Paavolan pelastusasemalla toimii pelastuslaitoksen hallinto, riskienhallinta, pelastustoiminta, 
ensihoito ja tekninen osasto - asemalla työskentelee päivittäin 12 pelastajaa, 10 ensihoitajaa, sekä 
26 palotarkastajaa, hallinnon ja teknisen osaston henkilöstöä sekä laitoksen johtoa. Sijainniltaan 
keskeinen pelastusasema mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan. 

Pelastustehtäviä Lahdessa suoritettiin 2302. Tarkastelussa on mukana asemat 10, 20 ja 60. 
Tehtävämäärä pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna (2307 tehtävää vuonna 2018). 
Määrällisesti suurimmat vaihtelut onnettomuustyypeittäin tapahtui ensivastetehtävien määrän 
lisääntymisenä (31 %, 100 tehtävää enemmän kuin 2018) ja vastaavasti automaattisten 
paloilmoittimien tarkastus-/varmistustehtävien määrän vähentymisenä (-15 %, 68 tehtävää 
vähemmän kuin 2018). 

Kaikista tehtävistä Päijät-Hämeen alueella Lahdessa tapahtui 52 % onnettomuuksista – 
onnettomuustehtävät keskittyvät alueellisesti. Lahdessa toimintavuoden onnettomuuksissa 
osallisina olleita henkilöitä oli 1407. Onnettomuuksissa kuoli 5 henkilöä (ei palokuolemia) ja 
loukkaantui 193 henkilöä. Pelastuslaitos pelasti vastaavasti 80 henkilöä kaikista tehtävistä. 
Rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista Lahdessa aiheutui 115 tehtävää (v. 2018 123). Näistä 
aiheutui 3 000 000,00 € vahingot uhatun omaisuuden arvon ollessa 40 900 000,00 € (arvio). Siten 
pelastetut arvot olivat 37 900 000,00 € (pelastettu 93 % uhatusta omaisuudesta). 

Paavolan pelastusaseman toiminta jatkui vilkkaana 2019. Pelastusasema on Suomen kuudenneksi 
vilkkain pelastusasema pelastustoiminnan tehtävämäärillä mitattuna. Pelastusasemalla 
järjestettiin kaikki pelastuslaitoksen tuottamat turvallisuusviestintään liittyvät tulityö-, talon 
turvallisuuspäällikön- ja väestönsuojan hoitajan kurssit sekä osa sopimuspalokuntatoimintaan 
liittyvistä sopimuspalokuntien kursseista. Asemaan tutustui vuoden aikana noin 3000 henkilöä.  

Turvallisuusviestintää suoritettiin Lahdessa (Nastola mukana tarkastelussa) 193 tilaisuudessa 
kaikkiaan 24 286 henkilölle (20 % asukasluvusta). Turvallisuusviestintää toteutettiin NouHätä! – 
kampanjassa, 112-päivässä, Päivä paloasemalla -tapahtumassa, messuilla sekä 2. luokkalaisille 
kohdennetussa Jee jelppii – koulutuksissa. 

Valvontatoimintaa suoritettiin aikaisempien vuosien tapaan. Pientalojen palotarkastustoimintaa 
kehitettiin edelleen – pelastajat suorittivat pientalokohteiden paloturvallisuuden itsearvioinnin ja 
palotarkastuskäyntien lisäksi rivitalojen paloturvallisuuden itsearviointitoimintaa. Pelastajien 
kokonaistehtävä ohjattiin näin koskemaan koko pelastustoimen tehtäväkenttää ja samalla lisättiin 
riskienhallintatyön henkilötyövuosimäärää. 

Toiminta-alueen sopimuspalokuntien henkilöstö harjoitteli ja osallistui pelastustoimintaan 
aktiivisesti. Hämeen pelastusliiton järjestämille sopimuspalokuntahenkilöstön perus- ja 
täydennyskursseille osallistuttiin osoitettujen kurssipaikkojen puitteissa. Samoin alueen 
sopimuspalokuntien nuorisoa osallistui Hämeen Pelastusliiton sekä Suomen pelastusalan 
keskusjärjestön valtakunnan kesäleirille. 
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5.2 Heinola   Aluepalopäällikkö Tapani Lehtinen 

Toiminta-alueeseen B (Heinola) kuuluvat Heinolan lisäksi Hartola, Sysmä, Asikkala ja Padasjoki. 
Heinolan keskusta-alueen I-riskiluokkaan perustuen Heinolan pelastusasema on vakinaisen 
henkilökunnan (asema 40) miehittämä ympäri vuorokauden, apuna toimii samoissa tiloissa 
Heinolan puolivakinainen palokunta (asema 41). Päivystävä palomestari PHP40 on välittömässä 
valmiudessa Heinolan asemalla. Vierumäen taajamassa (asema 46), Hartolassa (asema 43), 
Sysmässä (asema 42) ja Padasjoella olevilta paloasemilta toimivat sopimuspalokunnat. 
Ruuhijärvellä olevalla paloasemalla on sammutusauto (PH4612), joka kuuluu Vierumäen VPK:n 
hälytysosastoon. Asikkalassa (asema 45) on puolivakinainen palokunta. Sysmän ja Hartolan 
toimipaikoista vastaa Hartolan palopäällikkö. Asikkalan ja Padasjoen toimipaikoista vastaa 
palomestari, jonka sijoituspaikkana on Padasjoki. Heinolan toimipaikan asemavastaavana on 
palomestari. 

Tehtäviä alueella B oli 1258, joka on 28,5 % koko pelastuslaitoksen tehtävistä. Merkittävin 
onnettomuus oli Heinolassa Jyväskylän tiellä sattunut liikenneonnettomuus, jossa loukkaantui 10 
ihmistä. Rakennuspaloja alueella oli yhteensä 23 ja rakennuspalovaaroja 22. Palokuolemia 
toiminta-alueella ei sattunut. Maastopaloja oli 53, vahingontorjuntatehtäviä 107, paloilmoittimen 
tarkastus-/varmistustehtäviä 162, liikenneonnettomuuksia 165 ja ensivastetehtäviä 381, mikä oli 
36,3 % pelastuslaitoksen ensivastetehtävistä.  

Kehityskeskustelut käytiin henkilöstön kanssa. Ylitöiden määrä pyrittiin pitämään mahdollisimman 
vähäisenä.  

Palotarkastuksia sekä muuta valvontatoimintaa tehtiin valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Erityiskohteet olivat painopistealueina. Omakotitalojen tarkastus toteutettiin itsearviointia (ent. 
omavalvontajärjestelmä) hyödyntäen. Omatoimiseen varautumiseen liittyen taloyhtiöt edelleen 
laativat ja päivittivät pelastussuunnitelmiaan ja paransivat monin tavoin kiinteistöjen 
turvallisuusjärjestelyjä.  

Valistusta, neuvontaa ja koulutusta (turvallisuusviestintä) annettiin 8095 henkilölle, mikä on 22 % 
alueen väestöstä. Turvallisuusviestintätapahtumista NouHätä! -kilpailu, 112-päivä helmikuussa, 
Päivä paloasemalla ja 2. luokkalaisille kohdennettu Jee jelppii – hätäilmoituskoulutus olivat 
tärkeimpiä, mutta myös muiden tahojen järjestämiin yleisötapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti 
mahdollisuuksien mukaan.  

Toiminta-alueen sivutoiminen ja sopimuspalokuntien henkilöstö harjoitteli viikoittain kuten 
aikaisempinakin vuosina. Alueen varallaolojärjestelyt säilyivät entisinä. Hämeen pelastusliiton 
järjestämille sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön perus- ja täydennyskursseille osallistuttiin 
aktiivisesti. Sopimuspalokuntien päivälähdöissä on ajoittain henkilöstöpulaa. Sopimuspalokuntien 
työ on pelastustoimelle ensiarvoisen tärkeä voimavara, jota ilman ei tultaisi toimeen.  

Ajoneuvolalustoa ei uusittu toimintavuonna alueella. Sysmään valmistui uusi paloasema. 
Pienkalustoa ja varusteita uusittiin.  
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5.3 Orimattila ja Nastola   Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen 

Orimattila, pelastusasema 50  alue C 

Asemavastaavana palomestari Juha Lahtinen. 

Orimattilan aseman 50 erityistehtäviin kuuluu toimia Pelastuslaitoksen koulutus- ja 

harjoituspaikkana.  

Vuonna 2019 Orimattilan PH 501 yksiköllä oli hälytystehtäviä 270 kpl. Asema on vakinaisen 

henkilökunnan miehittämä vahvuudella 1+3, joka perustuu Orimattilan keskustan 1-aluetta.  

Lisäksi alueen sopimuspalokunta toimii Pennalan Vpk, johon Orimattilan Vpk liittyi vuonna 2018. 

 

Artjärvi, paloasema 52 

Asemavastaavana toimii Heikki Koskimaa. 

Artjärven Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Artjärven yksiköllä R PH 521 oli hälytystehtäviä 

53 kpl. 

 

Pennala, paloasema 53 

Pennalan Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana, johon Orimattilan Vpk liittyi vuonna 2018. 

Pennalan yksiköllä R PH 531 oli hälytystehtäviä 31 kpl. 

 

Lahden Nastola, pelastusasema 60 alue C 

Asemavastaavana palomestari Petteri Haverinen. 
Lahden Nastolan aseman 60 erityistehtäviin kuuluu letkukaluston huolto. 
Aseman ympärivuorokautisen pelastuspuolen vahvuus on 1+4, joista yksi on sijoitettuna E PH 
324:n.  
Vuonna 2019 Nastolan yksiköllä R PH 601 oli hälytystehtäviä 363 kpl. Nastolan nauhataajama on 1-
riskialuetta.  
Alueen sopimuspalokuntana toimii Villähteen Vpk. Lisäksi Ruuhijärvellä on Vierumäen Vpk:n 
sopimuspalokunnan alaosasto, jolla oma varikko kalustoineen.  
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5.4 Hollola   Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen 

 

Hollola, pelastusasema 30  

Asemavastaavana toimii palomestari Mika Nevalainen. 

Aseman vahvuus on 1+4, joista yksi on sijoitettuna E PH 325:n. Salpakankaan alueella on 1-

riskialuetta. Hollolan R PH 301 yksiköllä oli hälytystehtäviä 538 kpl.  

Toimipaikan erityistehtäviin kuuluu jälkivahinkojen torjunta JVT-suunnitelman mukaisesti. Lisäksi 

Pelastuslaitoksen erikoiskalustosta asemalle on sijoitettu varavoima- ja henkilöpuhdistuskontit. 

Vakinaisen palokunnan lisäksi Hollolan kunnan alueella on seuraavat sopimuspalokunnat: Kosken 

Vpk, Keski-Hollolan Vpk, Herralan Vpk, Hakosilta-Nostavan Vpk ja Vesikansan Vpk. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastajat Ari Heikkinen ja Tarja Asikainen on sijoitettu 

Hollolaan. 

Hollolan Hämeenkoski, paloasema 32 

Asemanvastaavan tehtävää hoitaa sopimuksen mukaisesti Kosken Vpk. 

Kosken Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Hämeenkosken yksikkö PH 321 hälytettiin vuoden 

aikana 66 tehtävään, joista ensivasteita oli 27 kpl, eli 41%. 

Kosken Vpk:ssa toimii lisäksi nuoriso- ,nais- ja veteraaniosastot. VPK järjestää suositut kesäjuhlat 

vuosittain. 

Lahti Niemi, pelastusasema 20 

Asemavastaavana toimii palomestari Juha Murtonen. 
Niemen pelastusasema on Päijät-Hämeen vesipelastukseen erikoistunut pelastusasema. Niemessä  

toimii ympärivuorokautisesti PH 201 yksikkö 1+4 miehityksellä, joista yksi on sijoitettuna 

ensihoidon tehtäviin yksikkö E PH125:n. 

Niemen pelastusaseman kalustoon kuuluvat mm. pelastusyksikkö, pelastussukellusyksikkö ja ensi-

hoitoyksikkö, moottorikelkka ja kolme venettä. Niemen R PH 201 yksiköllä oli hälytystehtäviä 910 

kpl. Veneilykaudella kaksi veneistä on lähtövalmiina Vesijärvellä. Yksi vene on välittömästi 

siirrettävissä trailerilla onnettomuusvesistöön vuoden ympäri. Asemalla pidetään yllä 

ympärivuotista vesisukellusvalmiutta. Niemessä on toinen Päijät-Hämeen keskitetyistä 

öljyntorjuntavarastoista, josta tarvittaessa siirretään kalustoa onnettomuuspaikalle tai -alueelle. 

Kärkölä, paloasema 31 

Asemavastavana toimii palomestari Mika Nevalainen 

Kärkölässä toimii Järvelän VPK, joka Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. VPK:n erikoistuminen 

on ensivaste-toiminta.  

Kertomusvuonna R PH 311 hälytettiin 119 tehtävään, joista ensivastetehtäviä oli 51, eli 43 % 

tehtävistä.  
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5.5 Varautuminen    Valmiusmestari Vesa Lehtinen 

 

Pelastuslaitoksen, kuntien, kuntayhtymien sekä muiden kuntien yhteenliittymien on laadittava niin 
normaaliolojen kuin poikkeusolojen häiriötilanteita varten valmiussuunnitelmia. Lisäksi heidän 
tulee kouluttaa henkilöstöä toimimaan ja soveltamaan suunnitelmia erilaisia tilanteita varten sekä 
harjoitella suunnitelmissa kuvattuja tilanteita. Väestönsuojelua varten heidän tulee tehdä 
tarvittavat henkilö- rakennus- ja ajoneuvovaraukset sekä suunnitella siihen liittyvä toiminta.  

Alueen pelastustoimen tehtävänä on yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen 
osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa, sekä huolehtia osaltaan pelastustoimen 
henkilöstön kouluttamisesta.  

Väestönsuojien suunnittelua ja kunnostusta ohjattiin ja opastettiin sekä annettiin rakennusvalvon-
taviranomaisille ja suunnittelijoille 28 lausuntoa uusien tai saneerattavien väestönsuojien osalta.  

Pelastuslain 379 / 2011 mukaan pelastusviranomainen tekee rakennuksen käyttöönotto- tai loppu-
tarkastuksen yhteydessä väestönsuojan tarkastuksen väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa 
tehdyn pöytäkirjan perusteella. Ko. tarkastuksia sekä muita väestönsuojaan liittyviä tarkastuksia 
tehtiin kaikkiin valmistuneisiin rakennuksiin, joihin tuli väestönsuoja.  

Tällä hetkellä Päijät-Hämeessä on 48 kpl väestön varoittamiseen tarkoitettuja suurtehohälyttimiä, 
joilla voidaan varoittaa 80 – 85 prosenttia väestöstä. Hälyttimet voidaan käynnistää Virve- ja VHF-
verkon avulla sekä pelastuslaitokselta tai hätäkeskuksesta. Lisäksi Heinolan Stora Enson tehtaalle 
tuli hälytin, jota voidaan ohjata pelastuslaitoksen johtokeskuksesta. 

Varautumiskoulutusta järjestettiin päällystön koulutuspäivien yhteydessä. 

Näiden lisäksi pelastuslaitos järjesti kuntakohtaisia varautumiskoulutuksia 16 kertaa. Pääaiheena 

oli maakunnan valmiussuunnitelman tekemiseen liittyvän ohjelman käyttö ERVA-selaimessa. 

Lisäksi käytiin varautumiseen liittyviä asioita läpi kuntien tarpeen mukaan. 

Koko varautumisen koulutusosuus on kirjattu turvallisuusviestinnän osuuteen.  

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtokeskustila on sijoitettu Paavolan 
pelastusasemalle. Tilat eivät ole suojatiloissa, joten suojautuminen tapahtuu pohjakerroksessa 
olevaan väestönsuojaan. Väestönsuojaan on asennettu valmiudet viestiyhteyksiä varten, joten 
suojautumisajan johtamista voidaan tehdä myös sieltä käsin. Tarvittaessa johtokeskus siirretään 
Nastolan asemalla sijaitsevaan suojatilaan, jossa toimii myös pelastuslaitoksen hallinnollinen 
johtokeskus. Hallinnollisen johtokeskuksen toiminta tukee pelastustoiminnan johtokeskuksen 
toimintaa.  

Pelastuslaitoksen alaisuudessa toimii myös 22 lohkon johtokeskusta. Myös kaikissa kunnissa on 

omat johtokeskukset (9 kpl), joista johdetaan kuntien omia muodostelmia. Kuntien 

johtokeskuksiin sijoitetaan pelastustoimen yhteyshenkilöt 
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5.6 Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat Aluepalopäällikkö Tapani Lehtinen 

Pelastuslaitoksella on sopimukset alueella toimivien sopimuspalokuntien sekä puolivakinaisten 
palokuntien kanssa. Uusi alueellinen puitesopimus ja uudet palokuntasopimukset allekirjoitettiin 
17.12.2019. Puitesopimus ja palokuntasopimukset ovat voimassa 1.1.2020 alkaen. Vpk tai 
puolivakinainen palokunta toimii kuudessa kunnassa, (Asikkala, Hartola, Hollolan Hämeenkoski, 
Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä), valmiuspalokuntana, joka lähtee kaikkiin hälytystehtäviin. 

Sopimuspalokuntien hälytysosastossa toimi vuoden 2019 lopulla yhteensä 444 henkilöä. Sopi-
muspalokunnista yhdeksän toimi valmiuspalokuntana ja loput kymmenen toimivat täydennyspalo-
kuntina.  

Sopimuspalokuntatoiminnalla varmistetaan alueen pienten kuntien toimintavalmius erilaisissa 
onnettomuustilanteissa, vahvistetaan alueen toimintavalmiutta suuronnettomuus- ja 
häiriötilanteissa sekä tehostetaan turvallisuusviestintää.  

Asemanumerot, joista yksikkötunnukset juontuvat, ovat merkittynä palokuntien perään. 
Jälkimmäinen numero on palokunnan hälytysosaston henkilövahvuus. 

 

 

 

Kuva 10. Uudet palokuntasopimukset allekirjoitettiin joulukuussa. 
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Alueen A sopimuspalokunnat  Alueen B sopimuspalokunnat 

    

Ahtialan Vpk  21 22 Heinolan Pvpk 41 28 

Harjunalustan Vpk 22 32 Sysmän Vpk  42 34 

Lahden Vpk  23 26 Hartolan palokunta 43 26 

Renkomäen Vpk 24 16 Padasjoen Vpk 44 28 

Vesikansan Vpk 25 21 Asikkalan Pvpk 45 34 

    Vierumäen Vpk 46 24 

 

Alueen C sopimuspalokunnat  Alueen D sopimuspalokunnat 

    Järvelän Vpk  31 18 

Artjärven Vpk 52 17 Kosken Vpk  32 23 

Pennalan Vpk 53 25 Hakosilta-Nostavan Vpk 33 17 

Villähteen Vpk 61 16 Herralan Vpk  34 20 

    Keski-Hollolan Vpk 35 17 
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5.7 Koulutus     Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

Koulutuksen strategisena tavoitteena on koko Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäinen 
toiminta onnettomuus- ja pelastustilanteissa. Koulutustoiminta perustuu yleisesti pelastustoimelle 
asetettuihin velvoitteisiin koulutuksesta (pelastuslaki, pelastusasetus, pelastussukellusohje) sekä 
sisäisesti koulutussuunnitelmaan, sopimuksiin sekä vuosittain laadittaviin koulutuskalentereihin. 
Koulutuksen ja kouluttautumisen tarkoitus on vastata pelastuslaitoksen perustehtävään – ihmisen 
pelastamiseen. Koulutustoiminnalla taataan tehokas ja tuloksellinen pelastustoiminta, mutta 
samalla myös kehitetään työelämän laatua. 

Koulutustoiminnan haasteet 

Pelastuslaitoksen koulutustoiminta on haastava kokonaisuus. Perusteena tälle on 
pelastuslaitoksen moniulotteinen organisaatio sekä koulutuksen monimuotoisuus. 
Pelastuslaitoksen palvelutuotanto on laaja (pelastustoiminta, riskienhallinta, ensihoito), tehtävät 
ja toimenkuvat (pelastus, valvonta, turvallisuusviestintä, väestönsuojelu, ensihoito, taloushallinto, 
korjaamotoiminta jne.) sekä työajat (toimistotyöaika, yleistyöaika, jaksotyöaika ja poikkeusluvan 
mukainen työaika) ovat palvelutuotannosta johtuen moninaiset. Koulutuksen aiheet ja sisällöt 
vaihtelevat palvelutuotannosta riippuen, mutta myös koulutuksen järjestämistavat ja – muodot 
vaihtelevat suuresti. 

Pelastuslaitoksen koulutus 2019 

Pelastuslaitoksen koulutus voidaan jakaa osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen mukaisesti 
suunnitelmalliseen perehdyttämisen, mentorointiin sekä ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. 

Suunnitelmallista perehdyttämistä oli uusien työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviinsä. 
Toteutukseen osallistuivat pelastusjohtaja, osastopäälliköt, paloinsinööri ja palotarkastajat. Lisäksi 
Pelastuslaitoksella on yhteistyösopimus Pelastusopiston kanssa palopäällystön (AMK) harjoittelu-
toiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä. 

Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi henkilöstö-
vaihdoksien yhteydessä ja erikseen säilyttämiseksi sijaisuusjärjestelyitä ajatellen. Mentorina 
toimivat kokeneet ja osaavat johtajat ja asiantuntijat. Mentorointi järjestettiin yhteisillä koulutus- 
ja työssäolojaksoilla. 

Ammatillisesta henkilöstökoulutuksesta yksi keskeinen osa on täydennyskoulutus. 
Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka avulla ylläpidetään ja kehitetään työssä 
tarvittavaa osaamista. Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittömiin koulutustarpeisiin tai 
suuntaa tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. 

Täydennyskoulutuksessa tukeuduttiin pääosin Pelastusopiston tarjoamaan 
täydennyskoulutukseen, mutta myös Sisäministeriö, Työterveyslaitos, Suomen palopäällystöliitto 
(SPPL), Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) ja useat muut tahot järjestivät koulutusta, 
mihin pelastuslaitoksen henkilökunta osallistui. Pelastustoiminnan osaston henkilöstölle 
täydennyskoulutuksesta koulutuspäiviä vuonna 2019 kertyi 174 päivää. 

Täydennyskoulutukseksi tässä yhteydessä katsotaan myös pelastuslaitoksen sisäinen, työvuoroissa 
järjestetty koulutus. Työvuorokoulutus on keskeisin ammattitaitoa tukeva koulutuksen muoto. 
Sisäinen koulutus on osa päiväpalvelusohjelmaa. Sisäistä koulutusta järjestettiin vuonna 2019 
yhteensä 2523 tuntia eli 105 tuntia työvuoroa kohden.  
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Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden aikana päällystölle 
8 ja alipäällystölle 2 koulutuspäivää. Pelastustoiminnan päällystö toteutettiin pelastustoiminnan 
johtamisen osaamisenkartoitus vuoden 2019 aikana. Lisäksi järjestettiin koulutuspäiviä ja 
harjoituksia, kuten esimerkiksi vene- ja vesipelastuskoulutukset, Sähköpalojen ennaltaehkäisy-
koulutus 12.3.2019, kuumakoulutukset, Työkyky sekä uhka- ja väkivaltatilannekoulutus, 
ensihoitokoulutuspäivät sekä pelastustoiminnan johtamisen koulutus ylipalomiehille. 
Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana kaikkiaan 710 koulutuspäivää osanottajamäärä 
huomioiden. 

Jatkokoulutus lukeutuu ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Jatkokoulutuksella hankitaan 
muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia 
tehtäviä. Vuonna 2019 tällaisia koulutuksia olivat muun muassa veneen kuljettajakoulutus (2 
henkilöä), korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (2 henkilöä) sekä kansainvälisen 
pelastustoiminnan peruskurssi (2 henkilöä). 

Ensihoidon koulutustoiminnassa pelastajat suorittivat huomattavan määrän osaamisen 
varmentamiseen liittyviä suoritteita. Tällaisia suoritteita olivat ensihoidon perustason hoito-
oikeuksien päivittäminen. Pelastajat osallistuivat lisäksi yhteisharjoituksiin, aiheina tieliikenne- ja 
korkealta pelastaminen. Ensihoidon koulutustiimi toteutti pelastajille vuoden teeman mukaisia 
ensihoitokoulutuksia työvuoroittain sekä erillisiä koulutuspäiviä. 

Pelastuslaitos pyrkii monipuolistamaan harjoittelutoimintaa myös hankkimalla käyttöönsä erilaisia 
harjoituskohteita. Vuonna 2019 tällaisista voidaan mainita esimerkkinä purettavat 
pienrakennukset, joita hyödynnetään Sisäministeriön antaman pelastussukellusohjeen 
velvoittamissa kuumissa savusukellusharjoituksissa. 

 

 

Kuva 11. Tenniläntien talonpoltossa harjoiteltiin savusukellusta. Kuva Juha Tanhua 
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Sopimuspalokuntakoulutus 2019 

Sopimuspalokuntakoulutuksen järjestäminen on pelastuslain mukainen tehtävä 
pelastuslaitokselle. Päijät-Hämeessä pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntakoulutuksen 
järjestämisestä myös aluesopimuksen perusteella. Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta 
pelastuslaitos tekee yhteistyötä Hämeen pelastusliiton kanssa. 

Sopimuspalokuntakoulutuksella annetaan tarvittava peruskoulutus sopimuspalokuntalaisille 
(peruskurssit). Lisäksi koulutuksella turvataan riittävä tietotaitotaso pelastustoiminnan 
tuloksekkaan suorittamisen takaamiseksi (täydennyskurssit). Sopimuspalokuntakoulutuksen 
tavoite on riittävien toimintaedellytysten luonnin lisäksi turvata osaltaan sopimuspalokuntien 
elinvoimaisuus ja edelleen kehittyminen. 

Peruskursseista järjestettiin sammutustyökurssi, ensiapukurssi, ensivastekurssi sekä 
pelastustyökurssi. Täydennyskoulutuksena järjestettiin Fyysisen toimintakyvyn arviointi –koulutus 
muuttuneen fyysisen toimintakyvyn testausjärjestelmän toteuttamiseksi. Kursseilla koulutettiin 63 
henkilöä, koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 377. Sopimuspalokunnat toteuttivat sisäistä 
koulutustaan pääsääntöisesti omatoimisesti vuonna 2019 keskimäärin 37 harjoituskertaa 
sopimuspalokuntaa kohden. 

Koulutustoiminnan kehittäminen 2019 

Koulutustoiminnassa jatkettiin 2019 edellisenä vuotena käynnistettyjä merkittäviä muutoksia. 
Näitä muutoksia olivat Työvuoro päiviksi –sopimuksen mukainen toiminta, kuumakoulutusten 
siirto erillisille koulutuspäiville, harjoitustalon rakennushankkeen päättäminen sekä jatkettiin 
pelastajien kouluttamista lähihoitajiksi oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksella 
pelastajille hankitaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja, 
lähihoitajatutkinto. Koulutus on työnantajan näkökulmasta strateginen toimenpide, millä 
ylläpidetään ja kehitetään palvelutuotantoa ja palvelutuotannon mahdollisuuksia jatkossa sekä 
kehitetään henkilöstön ammattitaitoa ja edistetään mahdollisia urapolkuja. Työntekijän kannalta 
koulutus kehittää ammattitaitoa ja mahdollistaa moninaisemman työnkuvan terveydenhuollon 
ammattihenkilönä. Lisäksi se edistää edelleen suoritettavia jatko-opintoja ja tukee 
urapolkusuunnittelua. Koulutus toteutettiin vuosien 2018 ja 2019 aikana ja toinen koulutus 
sovittiin aloittaa 1.1.2020. 

Kuumat savusukellusharjoitukset toteutettiin erillisillä koulutuspäivillä (Työvuoro päiviksi –
sopimus). Tämä mahdollisti harjoitusten häiriöttömän toteuttamisen, mutta ennen kaikkea 
harjoitusaiheen laajemman asiakäsittelyn käsittäen altistumisen vähentämisen sekä 
henkilökohtaisen - ja varustehuollon. Toimenpiteet tähtäävät yhdessä aiemman koulutuksen 
kanssa pelastajan altistumiskuormituksen vähentämiseen ja terveelliseen toimintaympäristöön. 
Muutoin kuumien savusukellusharjoitusten osalta toimittiin harjoitusalueen ympäristöluvan 
(Orimattilan ympäristölupalautakunta 9.2.2012, Vaasan hallinto-oikeus 22.8.2013 13/0218/1) 
ehtojen mukaisesti tiedottamalla ennakoivasti ja toteuttamalla polttoja lupaehtojen mukaisesti. 
Vuoden 2019 joulukuussa suoritettiin hyökkäyskontin siirto Orimattilan uuden asemarakennuksen 
rakentamisen seurauksena. Siirrosta annettiin selvitys Orimattilan ympäristönsuojelusihteerille. 

Harjoitusolosuhteita pyritään kehittämään koko ajan ja pitämään monipuolisina. Orimattilan 
harjoitustalo valmistui ja otettiin harjoituskäyttöön vuonna 2019. Harjoitustaloa käytetään kylmien 
savusukelluksien ja putoamisvaarallisella alueella työskentelyn harjoitteluun. Harjoitustaloa varten 
on saatu palonsuojelurahaston avustus. Harjoitustalo on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
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hajautettua harjoitusaluetta. Harjoitustalo rakennetaan merikonteista elementteinä ulkopuolisen 
tahon toimesta. Rakennuksen kokonaiskerrosala on noin 230 neliömetriä kolmessa kerroksessa.  

Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta noudatettiin Sisäministeriön antamaa ohjeistusta 
sopimuspalokuntakoulutuksesta ja toteutettiin siten koulutusta Pelastusopiston vuonna 2013 
hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2019 merkittävin muutos 
sopimuspalokuntakoulutuksessa oli sopimuspalokuntahenkilöstön koulutusjärjestelmän 
kehittäminen ja uudistaminen Pelastusopiston johdolla sekä valmistautuminen muutokseen 
paikallisesti. Muutosta käsiteltiin sopimuspalokuntien päälliköiden kanssa ja ohjattiin 
kurssinjohtajia ilmoittautumaan Pelastusopiston vastaavan kouluttajan rekisteriin sekä 
hakeutumaan vastaavan kouluttajan koulutukseen Pelastusopistolle.  

Vuonna 2019 jatkettiin paikallisesti sovittua hanketta työvuorojen vaihtamisesta päivätyöajaksi 
tehostamaan tuottavuutta ja koulutusta. Työvuoro päiviksi –sopimuksen perusteella 
pelastusosaston henkilöstöltä vaihdetaan 1-2 työvuoroa 3-8 päivätyöpäiväksi, mitkä käytetään 
suurimmalta osin koulutustoimintaan. Koulutuspäivät toteutetaan toimintavalmiuden 
ulkopuolella, mikä takaa niiden häiriöttömyyden. Koulutuspäivät mahdollistavat tiettyjen 
koulutuksien keskittämisen ja tehostamisen. Toimintaa toteutetaan jaksoittain 1.5.-30.4. 
aikavälillä. Vuoden 2019 aikana koulutuspäivinä järjestettiin palotarkastuskoulutus, 
vesipelastuskoulutus, alipäällystön koulutuspäivä, kuumia savusukellusharjoituksia sekä 
ylipalomiesten johtamistoiminnan täydennyskoulutus. Laskennallisesti työvuoro päiviksi –
järjestelyllä saavutetaan jopa 25 % kasvu henkilökohtaisessa koulutusmäärässä vuosittain. 
Hankkeen toteuttaminen jatkuu vuonna 2020. 

Pelastuslaitos osallistui Pelastusopiston ja pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön osallistumalla 
Koulumaali-koulutukseen. Koulumaali on pelastustoimen koulutusalusta, missä on ajantasainen 
oppimateriaali käytettävissä niin Pelastusopiston kuin pelastuslaitostenkin käyttötarpeisiin. 
Koulumaali on Moodle verkko-oppimisympäristö, jonka avulla voidaan rakentaa oppimis- ja 
työskentely-ympäristöjä verkossa. 

 

Yhteistoimintaharjoitukset 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvomien, Päijät-Hämeessä sijaitsevien lupalaitosten harjoittelu 
toteutettiin valvontasuunnitelma huomioiden. Pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien lupalaitosten 
määrä on 22 lupalaitosta. Yhteistoimintaharjoituksilla tarkoitetaan pelastusviranomaisen ja TUKES 
valvomien tuotantolaitoksen kanssa järjestettyjä harjoituksia. Harjoituksien järjestäminen 
perustuu pelastuslain (379/2011) ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteisiin kouluttaa 
yrityksen henkilöstöä varautumaan mahdolliseen omatoimiseen pelastustoimintaan 
onnettomuustilanteessa. Osan kohteiden osalta harjoitustoiminnassa noudatettiin lisäksi asetusta 
erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) sekä osan 
osalta asetusta vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), jonka 
18 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa pelastussuunnitelma vähintään kolmen 
vuoden väliajoin ja aina tarpeen vaatiessa korjata ja ajanmukaistaa se. Lisäksi asetuksen 19 §:n 
mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma sisäistä pelastussuunnitelmaa koskevien 
harjoitusten järjestämiseksi ja järjestettävä harjoituksia säännöllisesti sisäisen 
pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi. 
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Harjoituksissa todetaan henkilöstön valmiudet onnettomuustilanteessa ja koulutetaan 
harjoituksella erilaisiin pelastustoimen ja tuotannon vaatimiin tehtäviin lavastetussa 
onnettomuustilanteessa. Harjoituksissa testataan tuotantolaitoksen sisäisen pelastussuunnitelman 
toimivuutta sekä harjoitellaan yhteistoimintaa tuotantolaitoksen turvallisuusorganisaation ja 
pelastusviranomaisten kanssa tavoitteena kehittää yrityksen valmiuksia sekä tutustuttaa 
pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä harjoituksena olevaan kohteeseen. 

Yhteistoimintaharjoituksia järjestettiin 2019: 

 Posti Pennalan logistiikkavarasto (Turvallisuusselvityslaitos) 

 Vierumäen Infra Oy 

 JVS-Steel Oy 

 Nor-Maali Oy 
 

 

Kuva 12. Yhteistoimintaharjoitus Posti Pennalassa Orimattilassa. Kuva Salla Virta 

 

Moniviranomaisharjoitukset 

Moniviranomaisharjoituksien tavoite on harjoitella viranomaisyhteistoimintaa ja johtamis-
työskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on harjoitella 
viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät viranomaisvalmiudet vastata tietyn tyyppiseen 
onnettomuuteen. Vuonna 2019 moniviranomaisharjoituksen sijasta suoritettiin pelastustoiminnan 
päällystölle pelastustoimen yhteisen osaamisenkartoitusmallin mukainen osaamiskartoitus. 

Osaamiskartoitus pelastustoiminnan päällystölle 

Pelastustoiminnan päällystölle järjestettiin osaamisenkartoitus pelastustoimen yhteisen 
osaamisenkartoitusmallin mukaisesti. Osaamiskartoitusmalli tuottaa yhdenmukaisen osaamisen 
kartoituksen mallin Pelastusopistolle ja pelastuslaitoksille. Se mahdollistaa tasalaatuisen 
koulutuksen ja arvioinnin toteuttamisen yhdenmukaisilla materiaaleilla ja oppimisympäristöllä 
kustannustehokkaasti verkkoympäristössä. 
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Pelastustoimen kumppanuusverkoston Pelastustoiminnan palvelualueen yhden kärkihankkeen 
Osaamisen kehittämishankkeen jalkauttaminen ja jatko seuraavalle tasolle mukaisesti Päijät-
Hämeen pelastuslaitoksella toteutettiin osaamiskartoitus kokonaisuudessaan pelastustoiminnan 
päällystölle (P20, P30, P40) vuoden 2019 aikana. Osaamiskartoitus toteutettiin 25 henkilölle 
kahdessa osassa. Ensimmäinen osa toteutettiin helmi-huhtikuussa. Osa 1 käsitti teoriakokeen 
pelastustoiminnasta (50 kysymystä), VIRVE- ja PEKE-kokeen sekä yksilöllisen, joukkuelähdön 
tasoisen onnettomuustilanteen johtamisharjoituksen. Toisessa vaiheessa samalle kohderyhmälle 
järjestettiin komppanialähdön tasoinen johtamistoiminnan harjoitus, missä pelastustoiminnan 
johtajat työskentelivät pareittain. Ensimmäinen osa toteutettiin lokakuussa. 

Osaamisenkartoituksen yhteydessä muodostettiin osaamiskartoituksesta ja pelastustoiminnan 

johtamisen osaamisen kehittämisestä pysyvä käytäntö pelastuslaitokseemme – luotiin 

Pelastustoiminnan johtamisen osaamisen hallinnan prosessi. Pysyvän käytännön tarkoituksena on 

kehittää henkilöstön pelastustoiminnan johtamisen osaamista sekä luoda edellytykset yhteisen 

johtamiskäsityksen kehittämiselle sekä. Osaamisenkartoituksen tuloksien perusteella järjestettiin 

koulutusta pelastustoiminnan johtajille. 
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 Ensihoito-osasto   Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola 

 

Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoitopalvelua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (jat-

kossa PHhyky) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksella toimi 

24h/7 valmiudessa kuusi H+P ensihoitoyksikköä. Yksiköiden työnaloituspisteinä oli Asikkalan 

(yksikkötunnus EPH225), Heinolan (EPH222), Hollolan (EPH325), Iitin (EPH323), Sysmän (EPH224) 

ja Nastolan (EPH324) pelastusasemat. Sysmässä työskenteli kaksi päätoimista ensihoitajaa, muilla 

asemapaikoilla perustason ensihoitajana toimi palomies-ensihoitaja. Asikkalassa työskentelevän 

palomies-ensihoitajan kotiasema oli Niemen pelastusasema, Iitissä työskentelevän Paavolan 

pelastusasema. Pelastuslaitos aloitti ensihoitopalveluiden tuottamisen Sysmässä 1.1.2019, kun 

yhteistoimintasopimuksen päivittämisestä johtuen Niemen yksikkö siirtyi PHhyky:n 

palvelutuotannoksi. Sysmässä ensihoidon valmiustilat järjestyivät Sysmän VPK:n tiloista. Sysmässä 

rakennettiin uuttaa pelastusasemaa, jonne tuli uudet valmiustilat myös ensihoidolle. Ensihoito 

pääsi muuttamaan Sysmän uudelle asemalle 5.12.2019.  

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 11 082 ensihoitotehtävää, joista 

siirtokuljetuksia oli 494 kpl. Tehtävämäärä laski edellisestä vuodesta reilulla 2000 tehtävällä. Tämä 

tehtävämäärän lasku johtuu siitä, että vuonna 2018 toimintaa tuotettiin Niemessä Lahdessa ja 

tämä yksikkö siirtyi pelastuslaitoksen palveluntuotannoksi vuonna 2019. Ensihoidon eri 

tehtävälajeista suurimmat olivat peruselintoiminnan häiriöt sekä erilaiset löydös- tai oirejohteiset 

sairastumiset. Esimerkkejä näistä ensihoitotehtävistä on äkillisesti heikentynyt yleistila tai 

vatsakipu.  

Hoitolaitossiirtoja sekä niihin rinnastettavia muita ensihoitotehtäviä pelastuslaitoksen yksiköt 

suorittivat yhteensä 494 kpl, joka on noin 4,5 % kaikista ensihoidon tehtävistä. Ensihoitopalvelun 

tukitehtäviä, joita on ensihoidon tilannekeskuksen kautta tulevat tehtävät esim. antibioottitipu-

tukset, suorittivat pelastuslaitoksen yksiköt yhteensä 22 kpl. 

 

Tehtävämäärät yksiköittäin 2019 

Tehtäväkoodityyppi EPH222 EPH224 EPH225 EPH323 EPH324 EPH325 Yhteensä 

Tuntematon 12 10 8 11 11 17 69 

Hoitolaitossiirrot 215 71 27 63 61 57 494 

Kansalaistehtävät 2 166 1 160 1 617 1 239 1 913 2 388 10 483 

Muu tehtävät 3 2 4 2 2 1 14 

Tukitehtävät 3 3 5 6 2 3 22 

Yhteensä 2 399 1 246 1 661 1 321 1 989 2 466 11 082 

Taulukko 7. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden suorittamat tehtävät 

tehtäväkoodeittain 1.1.-31.12.2019. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot). 
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Ensihoitotehtävä ei aina johda kuljetukseen. Tavoitteena on saada tarkoituksenmukaisin apu 

potilaan luokse sekä antaa tarvittava hoitoonohjaus oikean palvelun piiriin. Tällöin potilas voi 

jäädä ensihoidon kohdattuaan kotiin tai tapahtumapaikalle. Näitä tehtäviä kutsutaan X-tehtäviksi. 

Pelastuslaitoksen yksiköiden vuonna 2019 suorittamisesta ensihoitotehtävistä yhteensä 5382 

ensihoitotehtävää päättyi tilanteeseen, jossa ensihoitoyksikkö ei kuljettanut potilasta jatkohoi-

toon. Tämä oli 48,6 % kaikista ensihoitotehtävistä. 

X-tehtävien määrä yksiköittäin 2019 

X-koodi/ Resurssi X-0 X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 Yhteensä 

EPH222   10 18 5 164 467 92 45 192 174 1 167 

EPH224 1 10 1 5 173 265 26 17 166 73 737 

EPH225 1 18 7 4 151 349 15 13 193 132 883 

EPH323   12 13 5 131 254 15 22 162 81 695 

EPH324 1 16 10   108 343 58 32 137 153 858 

EPH325   26 10 3 161 333 42 29 248 190 1 042 

Yhteensä 3 92 59 22 888 2 011 248 158 1 098 803 5 382 

Taulukko 8. Kuljetukseen johtamattomat ensihoitotehtävät ja niiden jakaantuminen 

pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden osalta 2019. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot). 

X-0 - ajoeste, X-1 = kuollut, X-2 = annettu poliisin huostaan, X-3 = pyydetty kohteeseen muuta 

viranomaisapua, X-4 = muu kuljetus hoitoon, X-5 = ei tarvetta lääkinnällisille toimenpiteille, X-6 = 

potilas kieltäytyi kuljetuksesta, X-7 = potilasta ei löydetty, X-8 = potilas hoidettu kohteessa, X-9 = 

tehtävä peruttu. 

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet olivat 20–31 % välillä. Heinolan asemalle sijoi-

tettu ensihoitoyksikkö oli kuormitusasteeltaan korkein. Vastaavasti Iittiin sijoitetulla yksiköllä oli 

vähiten ensihoitotehtäviä.  

 

Kaavio 2. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet 2019. (Lähde: PHhyky Akuutti24 
ensihoidon tilastot). 
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Vuonna 2019 ensihoito-osastolla työskenteli päätoimisena 38 henkilöä: ensihoidon palvelupäällik-

kö, 5 ensihoitoesimiestä, 32 päätoimista hoitotason ensihoitajaa. Lisäksi ensihoito-osastolla työs-

kenteli laskennallisesti 25 palomies-ensihoitajaa. Käytännössä Orimattilan asemapaikkaa lukuun 

ottamatta kaikki pelastuslaitoksen palomiehet työskentelivät vuorollaan ensihoitoyksikössä. Ensi-

hoidon päätoimista henkilöstöä käytettiin aktiivisesti PHhyky:n puuttuvien henkilöstöresurssien 

paikkaamiseen ja vastaavasti pelastuslaitoksen ensihoidon henkilöstövajeiden paikkaamiseen 

saimme apua PHhyky:ltä. Yhteistyöllä pyrittiin välttämään poissaoloista aiheutuvia ylityökustan-

nuksia sekä minimoimaan lyhytaikaisten sijaisten käyttöä.  

Ensihoitopalvelun autokalusto ja sen ylläpitäminen kuuluvat yhteistoimintasopimuksen perusteella 

pelastuslaitoksen vastuulle. Tämän ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisen autokalusto-

prosessin omistaa pelastuslaitoksen tekninen osasto. Pelastuslaitos vastasi ensihoitopalvelun auto-

kaluston hankinnasta ja huolloista. Ajoneuvotyöryhmässä on jäseniä sekä PHhyky:ltä että pelastus-

laitokselta. 

Yksi ensihoitoesimies työskenteli päivätyöajalla ja suunnitteli sekä toteutti ensihoitopalvelun 

koulutuksia. Päätyön ohella hän toimi Phpelan työsuojeluvaltuutettuna ja Päijät-Hämeen 

ensihoitopalvelun työturvallisuusryhmän jäsenenä. Lisäksi hän suunnitteli ja osaltaan toteutti 

pelastajien ensihoitokoulutusta sekä pelastuslaitoksen vastuulla tapahtuvan ensiauttajatoiminnan 

koulutuksen. Esimiehen työparina työskenteli ensihoitajan tehtävistä ensihoitokouluttajaksi 

sijoitettu ensihoitaja. Kouluttava ensihoitoesimies ja pelastuslaitoksen ensihoitokouluttaja 

osallistuivat myös PHhyky:n ensihoitajien koulutuksen toteuttamiseen. Alueella operoivan 

yksityisen Lahden ensihoitopalvelu Oy:n henkilökunta osallistui pelastuslaitoksen henkilöstön 

ensihoidon tiimikoulutuksiin. Lisäksi koulutustiimi oli osaltaan arvioimassa alueellisesti NouHätä-

kilpailijoiden osaamista ja jatkokoulutti koululaisia loppukilpailua varten.  

Vuoden aikana jatkettiin palomiesten ensihoito-osaamisen ylläpitämistä vuorokoulutuksien ja 
osaamisen varmistamisen avulla. Pelastuslaitoksen hallinnon ja riskienhallinnan henkilöstö sai 
hätäensiapukoulutusta 4 tuntia. Sopimuspalokuntien ensivastekoulutuksen toteuttamista 
jatkettiin PHhyky:n osaamisenhallintasuunnitelman mukaisesti. Ensivastekoulutusta toteutettiin 
pelastuslaitoksen ensihoidon henkilökunnan toimintana työajan ulkopuolella 
luentopalkkioperustaisesti. Laitoksen ensihoito toimi useiden oppilaitosten työssäoppimisjaksoilla 
harjoittelupaikkana. Yhteensä lähes 400 potilastyöhön osallistuvaa ensiauttajaa sai ensihoidon 
osaamisenhallinnan mukaista koulutusta.  
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 Tekninen osasto   Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta 

7.1 Paloasemahankkeet 

 

Orimattilan pelastusasema 

Orimattilan pelastusaseman hankesuunnitelmaa työstettiin ja viimeisteltiin heti alkuvuodesta 
2019. Hankesuunnitelma saatiin valmiiksi 5.2.2019, ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 11.2.2019 
kokouksessaan. 

Hankkeen laajuus: 
Huoneala 1605 m2 
IV-konehuone 220 m2 
Huoneistoala 1985 m2 
Tilavuus 12300 m3 
Kokonaisala 2300 brm2 
Hankkeen alustava hinta-arvio oli 5,9 milj. € (alv 0%) 
 
Kun hanke varmistui, oli aika perustaa Orimattilan pelastusaseman suunnitteluryhmä, jolla 
lähdimme viemään asemahanketta eteenpäin. Ryhmään valittiin seuraavat henkilöt: 

Aluevastuuhenkilöt: Juha Lahtinen, Petri Marjamäki, Marko Nieminen 
Henkilöstön edustajat: Aleksi Matilainen, Mika Sottinen, Marko Salo 
Ensihoidon edustajat: Teemu Säteri ja ensihoitaja 
Poliisihallitus: Harri Räty 
Hämeen poliisilaitos: Juho Papponen, Pekka Kiiski, Hannu Rajala, Ari Salminen 
Senaattikiinteistöt: Arto Partti 
 
Keväällä tehtiin vielä huonetilaohjelmaan tarkennuksia ja valmisteltiin tarjouspyyntöasiakirjoja 
yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa sekä luonnosteltiin aseman sijoittumista tontille. 

Rakennuttajakonsultti tuli mukaan elokuussa ja alkoi valmistella asemahankkeen 
urakkakilpailutusta. Alunperin hanke oli tarkoitus viedä ns. KVR-mallilla, Myöhemmin syksyllä tuli 
päätös, että hanke toteutetaankin perinteisellä mallilla, jossa ensin kilpailutetaan suunnittelu ja 
sitten urakoitsijat. 

 

Tilanne ja aikataulu 

Rakennuttajakonsulttien laatima aikataulu hankkeesta. Aikataulu saattaa vielä muuttua tai 
tarkentua. 

Hankkeen valmistelu 08/2019 – 10/2019 
Suunnittelukonsulttien kilpailutus 10/2019 – 11/2019 
Ehdotus ja yleissuunnittelu 11/2019 – 03/2020 
Urakkakilpailutus ja toteutussuunnittelu 03/2020 – 05/2020 
Toteutusvaihe 06/2020 – 06/2021 
Luovutus, käyttöönotto, rakennuksen tuuletus 06/2021 – 09/2021 
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Hanke on edennyt vaihtelevasti mutta kohta päästään alkamaan varsinainen suunnittelu 
suunnittelijoiden kanssa ja sitten lopulta rakentaminen, hetken vielä väistötiloissa mutta kohta 
uusiin tiloihin. 

 

Sysmän pelastusasema 

Hankkeen pääurakoitsijaksi valittiin 22.10.2018 insinöörityö Hentinen Oy Joutsasta. Vuoden alussa 
21.1.2019 pidettiin ensimmäinen työmaakokous, joka oli myös virallinen aloituskokous. Tässä 
vaiheessa maarakennustyöt olivat jo hyvällä mallilla, massanvaihdot tehty, anturoista- ja 
peruspilareista 40 % tehty sekä sade- ja jätevesiviemäreistäkin 70 % tehty. 

Samalla nimettiin aliurakoitsijat: sähköurakoitsijaksi Ansioniemen Sähkö Oy ja LVI-urakoitsijaksi 

Pertunmaan LVI-asennus Oy, joka on ollut myös hankkeissa Heinolassa ja Hollolassa. 

Rakennus nousi silmissä, ja hanke edistyi tosi hyvin. Työmaakokouksia pidettiin vuoden aikana 

yhteensä kahdeksan. Vaikka suunnitelmat tehtiin huolella, tuli kokouksissa tarkennuksia ja 

selvitettävää niin rakennus- kuin muissakin urakoissa. Myös irtain- ja laitekanta toivat omat 

haasteensa. Iso ristikkomasto päätettiin uusia pelastusasemalle, sillä vanha, 70-luvulta oleva 

maston kunto oli jo huono. Mastoon päätettiin asentaa VHF-, VIRVE- ym. antennit sekä 

väestöhälyttimen torvipatteristo. 

Pelastusasema oli tarkoitus ottaa käyttöön 8/2019 ja pitää siellä Sysmän VPK:n 90-vuotisjuhlat. 

Tämä ei valitettavasti onnistunut, koska hanke oli sen verran kesken.  

Vastaanottotarkastuksessa 30.9.2019 sovittiin, että virhe- ja puuteluettelon työt ja lisä- ja 

muutostyöt katselmoidaan taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä 1.11.2019. 

Taloudellinen loppuselvitys pidettiin ja pelastusasema otettiin virallisesti vastaan 1.11.2019. Jotain 

pientä jäi jälkeen päin tehtäväksi. 

Öljyntorjuntavaraston hanketta vietiin samalla eteenpäin. Varasto tulee samalle tontille aseman 

viereen. Hankkeeseen haettiin öljynsuojelurahastosta avustusta, mutta 11/2019 tuli päätös, että 

avustusta ei myönnetä. Loppuvuodesta tuli vielä tieto, ettei jatkossakaan varastohankkeisiin tulla 

avustuksia myöntämään. 

Vihkiäiset pidettiin 6.11.2019 Sysmän uudella asemalla. Tunnelma oli hieno ja arvokas. 

Tervehdyssanat piti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Mika Järvinen, vihkiäispuheen 

sisäministeriön pelastusosaston pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, Päijät-Hämeen 

pelastuslaitoksen tervehdyksen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun 

Akuutti24 ensihoidon tervehdyksen Sami Rive, Urakoitsijan tervehdyksen toimitusjohtaja Ilkka 

Hentinen ja päätössanat kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki. 

Musiikista huolehti Kalhon soittokunta. 

Pelastusasema on tällä hetkellä toiminnassa ja positiivista palautetta tullut henkilökunnalta. 
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Suuret kiitokset aseman hanketyöryhmälle hyvästä työstä sekä myös muillekin hankkeeseen 

osallistuneille. 

 

Kuva 13. Sysmän aseman vihkiäiset marraskuussa 2019. Kuva Salla Virta 

 

Asikkalan pelastusasema 

Asikkalan toimipaikalla on henkilöstöllä ollut jonkin verran oireilua huonon sisäilman vuoksi. 
Oireilua on ollut toimistorakennuksessa. Asiaa on kunnan kanssa tutkittu, ja ilmanvaihtoa yritetty 
parantaa, mutta huonolla menestyksellä. 16.11.2018 tehdyssä työsuojelutarkastuksessa tätä asiaa 
käytiin läpi, ja päädyttiin siihen, että työnantajan on selvitettävä työntekijöiden terveydelle 
sisäilmanlaadusta aiheutuva haitta tai vaara yhteistyössä työterveyshuollon tai muun 
terveydenhuollon kanssa. 

Sovitusti Asikkalan kunta tilasi 6/2019 asemalle kuntotutkimukset ja kuntoarvion sekä 
korjaushintalaskelman, samalla pyydettiin myös hintalaskelma siitä mitä uusi samankokoinen 
asema tulisi maksamaan. Kartoitukset ja laskelmat teki Polygon Finland Oy. 

Kuntoarvoitsija esitti, ettei vanhan aseman toimistotiloja ja sosiaalitiloja tai varsinaisen 
asemarakennuksen tiloja kannata peruskorjata vaan lähdettäisiin tekemään kokonaan uutta 
rakennusta. 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 3.6.2019 jätettiin kaksi valtuustoaloitetta koskien nykyistä ja uutta 
asemaa, sekä työryhmän perustamista asiaa tutkimaan. Tämä myös toteutui. 

Syksyllä selvitettiin esim. minne uusi asema tulisi sijoittaa, mietittiin alustavasti tilojen 
kokonaistarvetta ym. Paras paikka asemalle on rakentaa se nykyiselle tontille. Sitten 18.11.2019 
kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksyttiin rahoitus asemahankkeelle ja lupa lähteä 
suunnittelemaan uutta asemaa Asikkalaan. Joulukuussa kävimme Pelastusjohtajan kanssa 
neuvottelemassa teknisen johtajan Harri Hirvosen ja rakennusmestari Pekka Åhlqvistin kanssa, 
miten hanke saadaan eteenpäin. Kokouksessa sovittiin, että 2020 alussa aloitetaan 
asemahankkeen valmistelu ja suunnittelu. 
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Uskon, että hanke saadaan Asikkalan kunnan kanssa hyvin eteenpäin ja saadaan näin henkilöstölle 
uudet ja terveet tilat, missä on hyvä työskennellä. 

 

Padasjoen öljyntorjuntavarasto/kalustohalli 

Uutta öljyntorjuntavarastoa/kalustohallia on Padasjoelle suunniteltu jo vuodesta 2009 alkaen. Hankkeen 

toteutumisen esteenä on ollut kunnan rahatilanne sekä epävarmuus siitä, saadaanko öljynsuojelurahastolta 

ja palosuojelurahastolta hankkeeseen avustusta. Padasjoen kunta tilasi suunnitteluun mukaan 

arkkitehtitoimisto Arviiri Oy:n Risto Tulosen. Hänen sekä VPK:n edustajien kanssa laadittiin kalustohallista 

alustavat luonnokset ja kustannusarvio. Alla tietoa hankkeesta ja sen suuruudesta. 

Pelastuslaitos on vuokrannut Padasjoen kunnalta osoitteessa Majavatie 6 sijaitsevat tilat 
paloasema-käyttöön.  

Paloasemalla ei ole erillistä varastoa öljyntorjunta- ja muuta kalustoa varten, vaan kalustoa varten 
on ollut olemassa varasto Laivarannantien varressa. Varaston kunto on jo useamman vuoden ajan 
ollut huono, eikä nykyinen kalusto enää mahdu varastoon vaan sitä on jouduttu hajasijoittamaan.   

Hanketyöryhmä esittää rakennettavaksi uudet öljyntorjunta-/kalustohallitilat, joilla korvataan 
Laivarannantien varressa sijaitsevat tilat. Työryhmä esittää Padasjoen 
öljyntorjuntavarasto/kalustohallihankkeen toteuttamista niin, että uusi varasto rakennetaan 
nykyisen paloaseman yhteyteen osoitteeseen Majavatie 6. 

Uudisrakennushankkeen laajuus on seuraava (tilakaavio): 

Hankkeen laajuus:  

Kokonaishuoneala (hyötyala)   272 m²  

Kerrosala     292 m²  

 

Kustannusarvio: 

Uudisrakennuksen alustava arvio hankintahinnasta on 708 000 € alv (0 %). Tarvittavan uuden 

irtaimiston kustannus on n. 10 000 € (alv. 0 %). Käyttökustannuksiksi arvioidaan n. 20 000 euroa 

vuodessa (alv 0%).   

Hankkeeseen on mahdollista saada harkinnanvaraista avustusta Palosuojelurahastosta. 

Öljynsuojelurahastosta ei rahoitusta ole mahdollista saada. 

Avustus on maksimissaan noin 220 000 euroa. Määrä tarkentuu hankkeen etenemisen aikana. 

Pelastuslaitos maksaa Padasjoen kunnalle tiloista vuokraa 5059 €/kk (alv. 0 %) 

 

Hankesuunnitelmassa on esitetty paloaseman lisärakennuksen sijoittamista nykyiselle paloaseman 

tontille osoitteessa Majavatie 6. Rakennuksen suunnittelu on aloitettu syksyllä 2018, ja sen on 

tarkoitus olla valmis 2020. Padasjoen kunta on varannut 20 000 euroa suunnittelurahaa vuodelle 

2018. Varsinaiseen toteutukseen on varattu 350 000 euroa vuodelle 2020. 
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Kalustohallista pidettiin ensimmäinen varsinainen suunnittelukokous 14.10.2019, jossa mukana olivat: 

Juha-Pekka Ristola Padasjoen kunta, tekninen johtaja 

Jarmo Saloranta Phpela, tekninen päällikkö 

Risto Tulonen Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy 

Seppo Luukkanen Insinööritoimisto Seppo Luukkanen 

Antti Ali-Löytty LVI-suunnittelu PAM-energia Oy 

Matti Pelkonen Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy 

 

Kokouksessa päätettiin hankkeen aikataulu: 

Urakkalaskentasuunnitelmat valmiit vuoden 2019 lopussa 
Avustushakemus palosuojelurahastolle vuoden 2020 alussa 
Rakennustyö alkuun huhtikuussa 2020 
 
Nyt jäämme odottamaan, miten avustuksen kanssa käy. Toivottavasti päätös on myönteinen, jotta 
saamme hankkeen toteutettua. 

Iso kiitos VPK:n henkilöstölle jotka ovat suunnittelussa olleet mukana, erityisesti Martti Saloselle ja 
Niko Aralle. 
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7.2 Kalusto 

 

Uudet hankinnat 

Sammutusauto 1 kpl Hollola 
Johtoauto  1 kpl Lahti 
Huoltoauto  1 kpl Lahti 
Miehistöauto 1 kpl Artjärvi 
 

Käytöstä poistettua kalustoa  

Johtoauto  Mercedes Benz Vito 2009 Lahti (poistuu 2020) 
Huoltoauto  VW Transporter 2000 Lahti (poistuu 2020) 
Miehistöauto VW Transporter 2005 Artjärvi (poistuu 2020)  
Säiliöauto  Mercedes Benz 1994 Orimattila 
 

VPK:lle luovutettua kalustoa 

Sammutusauto Scania  1997 Vierumäki 
Sammutusauto Scania  1994 Vierumäki 
Säiliö-auto  Mercedes Benz 1998 Vierumäki 
 

 

 

UUTTA KALUSTOA 2019 

 

Kuva 14. Scania P410 B4x2NA, 410 hv Euro 6, Hollolan pelastusasema.  
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 Hallinto        Hallintopäällikkö Merja Saasmo  
 TA 2019 TOTEUMA 2019 EROTUS 

TOIMINTATUOTOT    

Myyntituotot   127 000    152 430   25 430 

Korvaukset kunnilta  18 419 109   18 436 023   16 914  

Muut suoritt. myyntituotot  106 000  90 713   -15 287 

Avustukset  171 000    246 213   75 213 

Muut toimintatuotot   70 500  10 206   -60 294 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ: 18 893 609    18 935 586   41 977 

TOIMINTAKULUT    

Henkilöstökulut 11 615 611   11 694 145 -78 534 

Palvelujen ostot  1 797 960    1 953 878 -155 918 

Aineet ja tarvikkeet  817 800    976 997 -159 197 

Avustukset   50 000   1 500 48 500 

Muut toimintakulut  3 937 238    3 832 860 104 378 

(joista vuokrat)  3 816 937    3 808 402 -8 535 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ: 18 218 609   18 459 380 -240 771 

Rahoitustuotot ja – kulut   10 000    49 400 39 400 

Suunnitelman mukaiset poistot  685 000  816 597 -131 597 

TILIKAUDEN TULOS 0  -290 990  -290 990 

Taulukko 9. Talousarvion toteutuma, pelastustoimi. 

 

 TA 2019 TOTEUMA 2019 EROTUS 

TOIMINTATUOTOT    

Korvaukset kunnilta  4 991 289 5 089 462 98 173 

Avustukset 16 000 10 752 -5 248 

Muut toimintatuotot 42 000 35 202 -6 798 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ: 5 049 289 5 135 416 86 127 

TOIMINTAKULUT    

Henkilöstökulut 3 847 092 3 914 295 -67 203 

Palvelujen ostot 199 650 257 673 -58 023 

Aineet ja tarvikkeet 240 047 287 527 -47 480 

Muut toimintakulut 762 500 675 865 86 635 

(joista vuokrat) 642 500 580 861 61 638 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ: 5 049 289 5 135 359 -86 070 

Rahoitustuotot ja – kulut  57 -57 

Suunnitelman mukaiset poistot    

TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 

Taulukko 10. Talousarvion toteutuma, ensihoito 
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 TA 2019 TOTEUMA 2019 EROTUS 

TOIMINTATUOTOT    

Myyntituotot 127 000 152 430 25 430 

Korvaukset kunnilta 23 410 398 23 525 485 115 087 

Muut suoritt. myyntituotot 106 000 90 713 -15 287 

Avustukset 187 000 256 965 69 965 

Muut myyntituotot: 112 500 45 408 -67 092 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ: 23 942 898 24 071 002 128 104 

TOIMINTAKULUT    

Henkilöstökulut 15 462 703 15 608 440 -145 737 

Palvelujen ostot 1 997 610 2 211 551 -213 941 

Aineet ja tarvikkeet 1 057 847 1 264 524 -206 677 

Avustukset 50 000 1 500 48 500 

Muut toimintakulut 4 699 738 4 508 724 191 014 

(joista vuokrat) 4 459 437 4 389 263 70 174 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ: 23 267 898 23 594 739 -326 841 

Rahoitustuotot ja – kulut 10 000 49 343 29 343 

Suunnitelman mukaiset poistot 685 000 816 597 -131 597 

TILIKAUDEN TULOS 0 -290 990 -290 990 

Taulukko 11. Talousarvion toteutuma, koko laitos. 

 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  

 

Kirjanpidollinen alijäämä 290.990,32 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille.   

 

 

 

 

 

  



51 
 

9 Viestintä    Viestintäsuunnittelija Salla Virta 

Pelastuslaitokselle perustettiin vuonna 2019 valtakunnallisten suositusten mukaisesti viestinnän 

toimi. 38 hakijan joukosta toimeen valittiin FM Salla Virta, joka aloitti viestintäsuunnittelijana 

1.8.2019. Viestintä-suunnittelijan roolina on organisoida ja kehittää laitoksen viestintää sekä tukea 

toimintaa strategisesti. Viestintää toteuttavat kaikki laitoksen työntekijät. 

Viestinnällä on rooli kaikissa pelastuslaitoksen perustehtävissä: onnettomuuksien 

ennaltaehkäisyssä, pelastustoiminnassa ja lisävahinkojen estämisessä onnettomuustilanteissa sekä 

varautumisessa erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. 

Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitoksen viestintää ja vastaa virallisen kannan esittämisestä. 

Jokainen työntekijä viestii omassa roolissaan ja vastaa osaltaan laitoksen maineesta. 

Pelastuslaitoksen strategisesta viestinnästä vastaa pelastusjohtaja apunaan viestintäsuunnittelija 

ja johtoryhmä. Osastopäälliköiden vastuulla on oman osastonsa työntekijöiden tiedon 

varmistaminen. Jokaisella työntekijällä on myös itsellään velvollisuus seurata laitoksen 

viestintäkanavia. Osastoilla on omia viestinnän tehtäviä, kuten riskienhallinnalla 

turvallisuusviestintä ja pelastusosastolla onnettomuustiedottaminen. Viestintäsuunnittelija toimii 

näissä tukena. 

Viestintäsuunnittelija kiersi syksyn aikana vakituiset asemat ja tapasi henkilöstöä päällystö- ja 

alipäällystökoulutuksissa sekä ensihoidon ja sopimuspalokuntien kokouksissa. Tapaamisissa käytiin 

läpi viestinnän merkitystä ja roolia pelastuslaitoksella ja kuultiin henkilökunnan toiveita. 

Johtoryhmä työsti workshopissa vuoden 2020 viestinnän strategiset tavoitteet. 

Vuoden 2019 aikana tärkeässä roolissa olivat pelastuslaitoksen viestinnän tilan ja olemassa olevien 

ohjeiden kartoitus. Lisäksi panostettiin sosiaalisen median näkyvyyden lisäämiseen ja 

mediasuhteisiin. Sisäistä tiedottamista info-tv:n ja sähköpostin välityksellä tehostettiin. 

Medianäkyvyys kasvoi 

Järjestimme syksyn aikana kaksi toimittajatapaamista, joiden seurauksena pelastuslaitoksen 

esilläolo mediassa kasvoi ja monipuolistui. Etelä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys vieraili 

Paavolassa joulukuussa, ja viestintäsuunnittelija tapasi Yle Lahden toimittajia syyskuussa. 

Lähetimme medialle tiedotteita mm. Sysmän asemasta ja Apua-puhelimesta, ilotulitteista, 

venetsialaisista ja Päivä paloasemalla -tapahtumasta. Mediaosumia oli vuonna 2019 Meltwater-

mediaseurantapalvelun mukaan 630 kappaletta. Erittely alla. 
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos mediassa 2019 

Etelä-Suomen Sanomat  347 

Itä-Häme.fi  68 

Tilannehuone.fi  42 

Lahti - Pöytäkirja  38 

Yle.fi  29 

Ilta-Sanomat  29 

Keskisuomalainen  22 

MSN (FI)  21 

MTV.fi  21 

STT Uutissyöte  13 

Yhteensä  630 

Taulukko 12. Juttujen määrä 2019 osumina (Lähde: Meltwater-mediaseuranta) 

Sosiaalinen media ja verkkosivut 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilit. Facebook ja 
Instagram tavoittavat parhaiten tavalliset kuntalaiset ja Twitter päättäjät sekä median. Twitter 
toimii kanavana myös onnettomuustiedottamiseen.  

Seuraajamäärät olivat vuoden 2019 lopussa Facebookissa 4 547 (2018: 4080), Instagramissa 3 425 
ja Twitterissä 674 (2018: 182). Pelastuslaitoksen Facebook- ja Instagram-sivujen yhteenlaskettu 
tavoitettavuus oli vuoden 2019 lopulla 598 746 ja vuorovaikutteisuus 79 312. 

Somen tavoitteena on kertoa pelastuslaitoksen toiminnasta monipuolisesti, lisätä kansalaisten ja 
päättäjien turvallisuustietoutta sekä ymmärrystä pelastusalasta. Somessa julkaistiin viikoittain 
useita päivityksiä. Laitoksella aloitettiin myös sosiaalisen median ohjeiden laadinta, joka 
jalkautetaan henkilöstölle 2020. Vuoden 2020 tavoitteena on aktivoida päivystäviä palomestareita 
säännönmukaiseen onnettomuustiedottamiseen Twitterissä. 

Koulutuksista ja kampanjoista luotiin Facebookiin elokuusta 2019 alkaen tapahtumat, ja niiden 
avulla pyrittiin lisäämään tietoisuutta toiminnastamme. 

Pelastuslaitokselle on perustettu some-tiimi, jonka jäsenten tehtävänä on oman tehtäväkenttänsä 
aiheiden nostaminen sosiaaliseen mediaan. Viestintäsuunnittelija koordinoi ryhmän toimintaa, 
kouluttaa ja päivittää kanavia etenkin valtakunnallisesta näkökulmasta. Turvallisuusviestinnässä 
sosiaalisen median rooli on merkittävä. Nimetyt henkilöt päivittävät Facebook- ja Instagram-tileja 
omalta vastuualueeltaan. Pelastustoiminnan osaston Tommi Katila jatkoi Instagramin storyn 
päivittämistä hashtagilla #Paavolanykkönen ja ensihoito otti storyn puolella käyttöön hashtagin 
#Iitinlanssi. Päivitykset ovat saaneet hyvää palautetta ja faneja. 

Phpela.fi-sivustolla on vuoden aikana vieraillut 31 115 eri käyttäjää. Sivuston tekninen alusta 
vaihtui, mutta sisällöt pysyivät pääosin ennallaan. Verkkosivuilla toimiva chat-palvelu on löytänyt 
käyttäjäkuntansa ja sen kautta vastattiin vuonna 2019 päivittäin useisiin kysymyksiin.  
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Kuva 15. Pelastuslaitoksen Facebook-sivustoa käytetiin monipuoliseen viestintään. 
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Kuva 16. Instagramin suosituin julkaisu oli Jeren ja ykkösvuoron tapaaminen. 

 

 

Kuva 17. Phpela.fi-verkkosivuilla uutisoitiin ajankohtaisista asioista, kuten Sysmään asennetusta 

Apua-puhelimesta. 
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 Vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia  

112-päivään osallistui kymmenen toimipaikkaa 

112-päivä on valtakunnallinen teemapäivä, jolloin korostetaan turvallisuuden merkitystä ihmisten 
arjessa. 112-päivää vietetään eri puolilla Suomea joka vuosi helmikuun 11. päivänä. Suomen 112-
päivä on osana Euroopan yhteistä 112-päivää. EU:n kansalaisia valistetaan 112-päivänä eri puolilla 
Eurooppaa hätänumerosta 112 ja sen asianmukaisesta käytöstä. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on mukana 112-päivän tapahtumissa ympäri maakuntaa 10 eri 
toimipaikoissa, joissa tavoitettiin noin 979 henkilöä. 

Päivä paloasemalla keräsi Paavolaan ennätysmäärän vierailijoita 

Päivä paloasemalla -tapahtuma keräsi Lahteen Paavolan pelastusasemalle ennätysmäärän 
kävijöitä. Paavolan asemalla kävi kolmen tunnin aikana tutustumassa pelastuslaitoksen toimintaan 
2100 henkilöä. Myös muilla asemilla riitti kävijöitä. Asemia oli kaikkiaan Päijät-Hämeessä auki 21, 
ja tapahtumissa vieraili kaikkiaan 6 592 henkilöä. 

Uusi hätäkeskusjärjestelmä ERICA otettiin käyttöön 

Uusi järjestelmä otettiin käyttöön 2.4.2019 Turun hätäkeskuksen alueella. Järjestelmämuutoksella 

oli vaikutuksia myös Päijät-Hämeen hälytysvasteisiin ja hälytettäviin yksiköihin. 

Nuohous poistui pelastuslaitoksilta 

Pelastuslain nuohousta koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2019 ja pelastuslaitoksilta 

poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä 

tarkoitti piirinuohousjärjestelmän loppumista. 

Sysmän asema valmistui 

Sysmän uusi pelastusasema vihittiin käyttöön 6. marraskuuta. Asema on alueen 

valmiuspalokuntana työskentelevän Sysmän Vpk:n käytössä. Asemalla päivystää vuorokauden 

ympäri myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoyksikkö. Uudet tilat vähentävät pelastajien 

altistumista haitallisille yhdisteille. Aseman erikoisuutena ovat sukupuolineutraalit tilat sekä 

ensimmäinen Päijät-Hämeen Apua-puhelin. Apua- hätäpuhelimella saa hälytettyä apua, vaikka 

sähköt olisivat poikki ja verkot alhaalla. 

Sopimuspalokunnille uudet sopimukset 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat allekirjoittivat uudet, toistaiseksi 

voimassa olevat alue- ja palokuntasopimukset. Niissä määritellään toimintavalmius sekä 

sopimuskorvaus. 
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Työhyvinvointitutkimuksesta kiitettävät tulokset 

Työntekijät arvostavat Päijät-Hämeen pelastuslaitosta työpaikkana. Innolinkin syyskuussa tekemä 

henkilöstötutkimus kartoitti pelastuslaitoksen henkilöstön työtyytyväisyyttä ja -viihtyvyyttä. 

Pelastuslaitos sai tutkimuksesta kiitettävät tulokset. Kokonaisarvosanaksi muodostui 4/5 ja 52 

prosenttia oli valmis suosittelemaan työpaikkaansa muille arvosanalla 9-10 ja 39 prosenttia 

arvosanalla 7-8. Suositteluhalukkuudesta kertova NPS-arvo (Net Promoter Score) nousi 

poikkeuksellisen korkeaksi (42). Parannettavaa oli etenkin kehityskeskusteluiden käymisessä. 

Koulutus toi palomiehille lisäosaamista ensihoidosta 

Kaksikymmentä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä valmistui joulukuussa 2019 

perustason ensihoitajaksi. He suorittivat 1,5-vuotiset opintonsa työn ohessa 

oppisopimuskoulutuksena koulutuskeskus Salpauksessa. Koulutus jatkuu uudella ryhmällä 2020. 

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka vieraili Päijät-Hämeessä 

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan pelastuslaitoskierros eteni lokakuussa Päijät-Hämeeseen. 

Kohvakka vieraili Lehmonkärjessä ja Paavolan pelastusasemalla ja tutustui johdon lisäksi mm. 

virtuaalilaseihin sekä työvuoroon. 

Päivä paloasemalla -tapahtumassa ennätysyleisö 

Kaksikymmentä pelastusasemaa avasi Päijät-Hämeessä ovensa vieraille Päivä paloasemalla -

tapahtumassa 23. marraskuuta. Kävijöitä oli kaikkiaan 6600, ja Paavolan pelastusasemalla 

ennätykselliset 2109 henkeä. 

Artjärvellä loukkaantui kaksi sopimuspalokuntalaista 

Orimattilan Artjärvellä olleessa tulipalossa 1.2.2019 sattui onnettomuus, jossa palaneen 

rakennuksen tiilihormi romahti ja kaksi sammutustyössä olevaa Artjärven VPK: n henkilöä jäivät 

sen alle. Onnettomuus tapahtui, kun rakennus oli palanut maan tasalle ja sammutustöitä tehtiin 

vaara-alueen ulkopuolelta käsin. Hormin romahtaminen oli huomioitu sammutustyössä, mutta 

tiilien iskuvoima maahan osuessa oli poikkeuksellisen suuri ja osuma-alue poikkeuksellisen laaja. 

Aluehallintovirasto tutki onnettomuuden. 

NouHätä-kilpailun voitto Orimattilaan 

Jokivarren koulu Orimattilasta voitti valtakunnallisen NouHätä!-mestaruuden. Pelastustaitojen 

mestaruutta tavoitteli 22 joukkuetta, yksi jokaiselta pelastustoimen alueelta. 8-luokkalaiset 

mittelivät kilpailussa pelastustaito-osaamisessa ja turvallisuustiedoissa. 

112-päivä kauppakeskus Karismassa 

Valtakunnallinen 112-päivän tapahtuma järjestettiin Lahden Karismassa 11.2. yhdessä 

pelastuslaitoksen, poliisin, Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Phhykyn ensihoidon kanssa. 

Varsinaisia avoimia ovia ei asemilla tällöin pidetty. 
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Kuva 18. Yle Lahti 24.9. Juttu alueuutisissa tv:ssä ja verkossa automaattisista palohälytyksistä. 

 

 

Kuva 19. Etelä-Suomen Sanomien pääuutinen 24.11.2019 Päivä paloasemalla -tapahtumasta ja 

liesipalojen ennaltaehkäisystä. 
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Kuva 20. Etelä-Suomen Sanomat 27.12.2019 kertoi ilotulitetarkastuksista ja turvallisesta 

säilytyksestä. 

 

 

Kuva 21. Opettaja-lehti 12/2019 haastatteli Lahden Salpausselän koulun opettajaa NouHätä-

kampanjan turvallisuusopeista. 
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 Tilastoliitteet 

Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2018 2019 ero 

Rakennuspalo 78 78 0 

Rakennuspalovaara 136 124 -12 

Maastopalo 146 126 -20 

Liikennevälinepalo 94 115 +21 

Muu tulipalo 108 96 -12 

Liikenneonnettomuus 600 616 +17 

Öljyvahinko 140 121 -9 

Vaarallisten aineiden onnettomuus 8 10 +2 

Räjähdys/räjähdysvaara 2 1 -1 

Sortuma/sortumavaara 2 4 +2 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 761 649 -110 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 252 213 -38 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 394 394 +1 

Ensivastetehtävä 1119 1049 -70 

Ihmisen pelastaminen 64 82 +18 

Eläimen pelastaminen 74 81 +7 

Vahingontorjuntatehtävä 425 282 -144 

Avunantotehtävä 235 304 +70 

Virka-aputehtävä 89 72 -14 

Yhteensä 4727 4417 -292 

Taulukko 13. Hälytystehtävien määrä 2018–2019. 
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Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2019 ka 2015-2019 ero 

Rakennuspalo 78 79,2 -1,2 

Rakennuspalovaara 124 136,2 -12,2 

Maastopalo 126 108 18 

Liikennevälinepalo 115 93,4 21,6 

Muu tulipalo 96 104,2 -8,2 

Liikenneonnettomuus 616 598,2 17,8 

Öljyvahinko 121 120,4 0,6 

Vaarallisten aineiden onnettomuus 10 10 0 

Räjähdys/räjähdysvaara 1 0,8 0,2 

Sortuma/sortumavaara 4 1,4 2,6 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 649 736,6 -87,6 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 213 194,8 18,2 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 394 344,8 49,2 

Ensivastetehtävä 1049 885,0 164 

Ihmisen pelastaminen 82 72,2 9,8 

Eläimen pelastaminen 81 66,4 14,6 

Vahingontorjuntatehtävä 282 405,2 -123,2 

Avunantotehtävä 304 225,4 78,6 

Virka-aputehtävä 72 77,6 -5,6 

Yhteensä  
 

 
 

Taulukko 14. Hälytystehtävien määrä 2019 sekä viiden vuoden tehtävämäärien keskiarvo. 
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Toimipaikka 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  

Heinola 

R1 

R2 

R3 

R4 

100,75 

91,5 

92,75 

102,5 

104 

119 

95,25 

147,75 

134 

113 

118 

111 

116,25 

115,25 

90 

95,15 

113,25 

109 

99,5 

119 

115 

111 

130 

125,5 

117,5 

106,5 

107 

102,25 

102 

109,5 

102 

98 

101,5 

102 

86,75 

105,75 

121 

92 

100 

120 

 

Hollola 

R1 

R2 

R3 

R4 

82,25 

69 

108,5 

68 

98 

65 

108 

70 

97 

104 

86 

83 

93 

99,25 

97,65 

73,5 

93 

96,75 

109,5 

60,75 

108 

114,75 

110,5 

114 

115,75 

103,25 

99 

108 

92,5 

98 

100 

103 

91,25 

102,5 

105,5 

95,75 

101 

92 

101 

107 

 

Lahti 

Paavola 

R1 

R2 

R3 

R4 

115,25 

144,25 

112 

157,25 

126,25 

177,25 

135 

140,25 

91 

133 

72 

102 

131,75 

102,5 

146,25 

153,75 

127 

119,5 

137,75 

114 

167,25 

69,25 

151,75 

110,5 

195 

118,5 

164,75 

143,25 

149 

98 

141 

114,5 

155 

150,75 

143 

140 

127 

151 

94 

116 

 

Lahti Niemi 

 

R1 

R2 

R3 

R4 

 91 

149,5 

93,75 

117 

90 

85 

53 

52 

117,75 

103 

98 

132 

100,75 

120,5 

112,5 

116,5 

102,75 

110,5 

105,25 

92,25 

114,65 

98,25 

103 

98 

113 

97 

97 

137 

106,75 

93,75 

107,25 

102,75 

85 

95 

105 

157 

 

Nastola 

R1 

R2 

R3 

R4 

92,5 

77,5 

84,5 

53,5 

84,5 

92,25 

103,75 

58,75 

118 

104 

108 

79 

113 

120,25 

120 

71,5 

107 

91,25 

93 

67 

102 

101,25 

115 

125,25 

93,75 

99,75 

117,25 

104,5 

104,5 

116 

100 

129 

106,5 

127 

87,75 

136,25 

80 

87 

87 

103 

 

Orimattila 

R1 

R2 

R3 

R4 

89,25 

83 

104,25 

96,25 

79,5 

107 

99,5 

93 

127 

66 

105 

92 

107,25 

115 

90,25 

121,75 

103,75 

107,25 

98,25 

93,5 

110,5 

99,5 

128,75 

119,5 

100 

110 

128 

105,5 

105,5 

102 

109,5 

102,5 

102 

91,5 

120 

101,75 

102 

96 

100 

105 

keskiarvo  96 106 97 109 105 114 115 109 110 105 

 

Taulukko 15. Koulutustunnit toimipaikoittain. Koulutussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on, että 

pelastuslaitoksen pelastustoiminnan henkilöstölle järjestetään sisäistä koulutusta vähintään 100 tuntia 

vuodessa. 
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Kaavio 3. Koulutustunnit toimipaikoittain. 
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Ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus  

Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla kursseilla: 

 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen kurssi 2 henkilöä 

 Raskaan kaluston tieliikennepelastaminen   1 henkilö  

 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi   2 henkilöä 

 Korkealla työskentelyn kouluttajan kurssi   2 henkilö 

 USAR kansallinen harjoitus 1    1 henkilö 

 Johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa  1 henkilö 

 Pelastustoimen PRONTO-seminaari   3 henkilöä 

 Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittely -kurssi  1 henkilö  

 Turvallisuuskouluttajan peruskurssi   1 henkilö 
 

Muualla suoritettu ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus 

Täydennyskoulutuksessa muualla kuin Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla kursseilla: 

 Valtakunnallinen turvallisuusseminaariin   1 henkilö  

 FireFit-testaajakoulutus    3 henkilöä 

 Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssi  1 henkilö 

 Metsäpaloseminaari    2 henkilöä 

 Sähköpalontutkinta-koulutus    2 henkilöä 

 Nostolavakuljettajien täydennyskoulutus   4 henkilöä 

 Modules Basic Course –koulutus   1 henkilö 

 Scania tekninen koulutus    1 henkilö 

 Alueellinen maanpuolustuskurssi   1 henkilö 

 Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivät  1 henkilö 

 Ulkoisen pelastussuunnitelman opintopäivät   1 henkilö 

 Kouluttajan pedapakki –opinnot   3 henkilöä 

 Veneen kuljettajakoulutus    2 henkilöä 

 Pelastustoimen Post-traumatyöpaja   1 henkilö 

 Pelastusalan työterveyshuollon ja työturvallisuuden  
ajankohtaispäivät    2 henkilöä 

 Sähkö-, Hybridi- ja maakaasuautojen turvallisuuskoulutus  6 henkilöä 

 PERA – Pääkäyttäjäpäivä    2 henkilöä 

 Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien ajankohtaispäivä 3 henkilöä 

 Pelastuslaitosten ilmoitusmenettelyjen kehittämishanke  1 henkilö 

 Pelastustoimen viestintäverkoston tapaaminen  1 henkilö  

 Palotutkimuksen päivät 2019    1 henkilö  

 Bartents Rescue 2019 harjoitus    1 henkilö  

 Road Rescue -koulutus (SPPL)    4 henkilöä  
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Taulukko 16. Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstömäärät 2014-2019.  

 

  

Kunta Sopimuspalokunta Palokuntamuoto 201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 

Asikkala Asikkala Pvpk valmiuspalokunta 30 33 32 25 25 34  

Artjärvi Artjärven Vpk valmiuspalokunta 30 21 23 20 23 17 

Hartola Hartolan palokunta valmiuspalokunta 22 26 25 22 26 26 

Heinola Heinolan Pvpk valmiuspalokunta 29 29 30 30 30 28 

Orimattila Pennalan Vpk valmiuspalokunta 14 18 17 12 25 25 

Hollola Kosken Vpk valmiuspalokunta 41 43 42 25 26 23 

Kärkölä Järvelän Vpk valmiuspalokunta 28 22 23 20 19 18 

Padasjoki Padasjoen Vpk valmiuspalokunta 26 25 24 25 27 28 

Sysmä Sysmän Vpk valmiuspalokunta 42 41 43 44 44 34 

   268 271 273 235 245 233 

Hollola Hakosilta-Nostava 
Vpk 

täydennyspalokunta 16 19 19 18 18 17 

 Herralan Vpk täydennyspalokunta 23 21 29 22 18 20 

 Keski-Hollolan Vpk täydennyspalokunta 23 23 20 20 19 17 

 Vesikansan Vpk täydennyspalokunta 22 22 22 19 19 21 

Lahti Ahtialan Vpk täydennyspalokunta 28 22 24 24 24 22 

 Harjunalustan Vpk täydennyspalokunta 34 31 31 32 29 32 

 Lahden Vpk täydennyspalokunta 31 30 30 27 29 26 

 Renkomäen Vpk täydennyspalokunta 22 21 18 17 17 16 

 Villähteen Vpk täydennyspalokunta 20 25 25 18 18 16 

Orimattila Orimattilan Pvpk täydennyspalokunta 15 14  15 15   

Heinola Vierumäen Vpk täydennyspalokunta 30 32 32 23 23 24 

   253 244 249 224 214 211 

 Sopimuspalokunnat   521 515 522 459 459 444 
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Ahtialan VPK Ahtialan VPK Hälytysosasto 40 

Artjärven VPK Hälytysosasto 47 

Asikkalan pvpk Asikkalan puolivakinainen palokunta 32 

Hakosilta- Nostava VPK Hakosilta- Nostava VPK Hälytysosasto 22 

Harjunalustan VPK ry. Hälytysosasto 28 

Hartolan Palokunta ry Hälytysosasto 52 

Heinolan PVPK Heinolan PVPK 41 

Herralan Vpk Herralan VPK Hälytysosasto 37 

Järvelän Vpk Järvelän Vpk Hälytysosasto 49 

Keski-Hollolan VPK Hälytysosasto 11 

Kosken Vpk Kosken VPK - Hälytysosasto 34 

Lahden Vpk Hälytysosasto 52 

Padasjoen Vpk Padasjoen VPK Hälytysosasto 47 

Pennalan VPK Pennalan VPK:n Hälytysosasto 40 

Renkomäen VPK Hälytysosasto 47 

Sysmän Vpk Sysmän VPK Hälytysosasto 57 

Vesikansan Vpk Hälytysosasto 34 

Vierumäen VPK Hälytysosasto 42 

Villähteen Vpk Villähteen Vpk Hälytysosasto 22 

Taulukko 17. Sopimuspalokuntien harjoituskerrat palokunnittain 2019 (lähde HAKA-

palokuntarekisteri) 

 

Sammutusmiesharjoittelija  38 

Nuorempi sammutusmies 97 

Sammutusmies 83 

Vanhempi sammutusmies 76 

Yksikönjohtaja 66 

Palokunnan päällikkö 30 

Taulukko 18. Hälytysosastojen henkilöiden korkein koulutustaso, henkilömäärät 2019 (lähde 

HAKA). 

 

Sopimuspalokuntakurssi kurssipäivät koulutettuja kurssipäiväkertymä 

Sammutustyökurssi 10 12 120 

Palokuntien ensivastekurssi 7 16 112 

Palokuntien ensiapukurssi 5 20 100 

Pelastustyökurssi 3 15 45 

Fyysisen toimintakyvyn arviointikurssi 2   

YHTEENSÄ 27 63 377 

Taulukko 19. Sopimuspalokunnille järjestetyt kurssit 2019. Kursseilla koulutettiin 63 henkilöä. 
Koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 377. 
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VALVONTATOIMINTA 

 

Taulukko 20. Valvontatehtävien kokonaismäärät kunnittain vuonna 2019 
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Asikkala 51 51 100,0 % 308 459 417 336 66 32 55 46 1045

Hartola 20 20 100,0 % 149 155 241 277 17 12 12 10 503

Heinola 141 139 98,6 % 495 553 350 337 113 109 88 136 1475

Hollola 124 114 91,9 % 692 741 212 207 125 68 79 87 1421

Kärkölä 58 61 105,2 % 179 272 39 47 10 14 21 17 442

Lahti 426 410 96,2 % 1863 1621 185 121 712 468 290 992 4614

Orimattila 146 146 100,0 % 589 554 130 134 75 43 65 80 1097

Padasjoki 29 29 100,0 % 148 272 286 275 34 19 9 24 662

Sysmä 39 39 100,0 % 200 203 383 456 19 14 26 13 770

Yhteensä 1034 1009 97,6 % 4623 4830 2243 2190 1171 779 645 1405 12029
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Kuva 22. Valvontatehtävien määrä valvontalajeittain vuosina 2018-2019 
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PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN SUORITTAMA VALVONTA VUOSINA 
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TURVALLISUUSVIESTINTÄ 

 

Kuva 23. Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin vuonna 2019. 

 

 

Kuva 24. Turvallisuusviestintätilaisuuksiin osallistuneiden määrä kunnittain (%) vuosina 2014-2019. 
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Kuva 25. Turvallisuusviestintätilaisuuksien lukumäärä kunnittain vuosina 2014-2019. 

 

Taulukko 21. Sosiaalisen median tilastot yhteensä vuonna 2019. 
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Kuva 26. Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2015-2019. 

 

 

Kuva 27. Palontutkinnat kunnittain vuosina 2018-2019. 

 

23

27

32

21
22

2
3

2
3

10

5

10

15

20

25

30

35

2015 2016 2017 2018 2019

Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2015-2019

Suoritetut 2-tason palontutkinnat Palokuolemat

0

1

4

0

1

12

1 1 11 1 1

0

1

12

3

1

2

0

2

4

6

8

10

12

14

Asikkala Hartola Heinola Hollola Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä

Palontutkinnat kunnittain vuosina 2018 ja 2019

2018 21 tutkintaa 2019  22 tutkintaa



71 
 

Viestinnän käytössä olevat työkalut ja kanavat 

Työyhteisöviestintä 

- intra ja info-tv 

- pelastusjohtajan kuukausikatsaus (ja vlogi) henkilöstölle 

- ensihoidon kuukausikirje omille työntekijöilleen (otettiin käyttöön syksyllä 2019) 

- päätösviestintä ja muut pelastuslaitoksen ajankohtaistiedotteet (sähköpostitse) 

- yhteistyökumppaneiden tiedotteiden välitys henkilöstölle (esim. sisäministeriö, Tukes) 

- Lieskahdus-henkilöstölehti (4 krt/vuosi painettuna) 

- kehityskeskustelut ja palautelaatikko 

Digitaalinen viestintä 

- Uutiset verkkosivuilla (verkkosivujen tekninen alusta siirtyi Wordpressiin) 

- Verkkosivujen päivitys ja sisällöntuotanto 

Mainonta ja materiaalit 

- vuosikertomus 

- palvelutasopäätös 

- turvallisuusviestinnän jaettava materiaali 

- ostettu mainostila 

Viestinnän kehittäminen 

- henkilöstön koulutus 

- viestinnän ohjeet 

- onnettomuusaikainen viestintä Twitterissä 

- info-TV:n käytön kehittäminen ja vakioiminen 

- media- ja sidosryhmälistojen päivitys 

Mediayhteistyö 

- mediatapaamiset 

- tiedotteet 

Sosiaalinen media 

- Twitter 

- Facebook 

- Instagram 

- Youtube (sisäinen käyttö) 

- some-tiimi 

- some-ohje 

Kuvat 

- kuvaohje 

Turvallisuusviestintä 

- turvallisuusoppitunnit 

- kohdekoulutus 

- alkusammutuskoulutus 

- poistumisharjoitus 

- kurssit 

- kampanjat (JeeJelppii, NouHätä, Punainen liitu, palovaroitinpäivä, paloturvallisuusviikko ym.) 

- messut ja muut yleisötapahtumat (112-päivä, Päivä paloasemalla ym.)  

Onnettomuusviestintä 

- onnettomuustiedottaminen (vaaratiedote, Peto-media, Twitter, mediatiedote, tiedotustilaisuus) 

- viranomaisten välinen tiedonkulku 

Viestinnän mittaaminen 

- Mediaseuranta 

- Sosiaalisen median seuranta  

- Verkkosivujen kävijäseuranta 

Taulukko 22. Viestinnän käytössä olevat työkalut ja kanavat 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 

26.02.2020 § 6

Liite 5

Lausunnot yhteistoimintasopimuksesta / lausuntopyyntö 18.10.2019

Asikkala tekninen lautakunta Asikkalan tekninen lautakunta 1) hyväksyy muutokset. Asikkalassa nuohous on hoidettu jo aikaisemmin muutoin kuin piirinuohouksella.

2) pitää parhaana nykyistä palvelutasoon perustuvaa maksuosuusjärjestelmää siten, että erilliset maksuosuusalennukset poistetaan ja palvelutason mukaiset 

kuntajaot säilytetään.

Asikkalan tekninen lautakunta haluaa myös ainakin alustavan eistyksen kuinka Iitin siirtyminen Päijät-Hämeeseen vaikuttaa kuntien maksuosuuksiin.

Hartola kunnanhallitus 1. Sopimukseen tehdyt muutokset ovat hyväksyttävissä

2. Sopimuksen maksuosuusjakoa tulee muuttaa siten, että Sysmän ja Hollolan erilliset maksuosuusalennukset poistetaan

3. Asukaslukupohjaiseen maksuosuusjärjestelmään ei tule tässä vaiheessa siirtyä.

Heinola kaupunginhallitus

Heinolan kaupunkin kuuluu sopimusalueen kuntiin, jotka ovat pelastuslaitoksen talousarviosta antamissaan lausunnoissa usemman kerran esittäneet 

maksujen jakauman oikeudenmukaistamista.

Kaupunki katsoo, että nykyisten maksuluokkakertoimien (0,75 / 0,8 / 1,0) perusteta täytyy tarkastella uudelleen. Heinola kuuluu korkeimpaan maksuluokkaan 

Hollolan ja Orimattilan ohjella. Heinolan maksuosuuskertoimen ero muihin maksuluokkiin on hyvin suuri. Eron perusteet on tarkastettaa, kuten myös 

mahdollisuus kerroinluokkien erojen tasaamiseen. Selkeimpänä ja hyväksyttävimpänä jakoperiaatteena pidetään kuitenkin asukaslukupohjaista laskutusmallia.

Kaupunki esittä, että jo tässä vaiheessa alkujaan väliaikaiseksi tarkoitetut erilliset maksuosuusalennukset poistetaan.

Muitten sopimusluonnokseen esitettyjen muutosten osalta kaupungilla ei ole huomautettavaa.

Hollola kunnanhallitus 1) Sopimukseen tehdyt muutokset (pl. Maksuosuuksia käsittelevät pykälät) on hyväksyttävissä

2-3) Maksuosuuksien muutoksista tulee ensisijaisesti pidättäytyä tilanteessa, missä hallitusohjelmaan on kirjattu pelastustoimen siirtäminen maakuntien 

vastuulle. Mikäli pelastustoimen maksuosuuksiin tehdään muutoksia, tulee ensisijaisesti siirtyä euroa/ asukas kustannustenjakoon tai toissiajisesti poistaa 

kaikkien kuntien huojennukset, myös Lahden (erillisryhmäasema), mikä täyttää hallintolain mukaisen puolueettoman ja syrjimättömän menettelyn. 

Muutokseen tulee varata siirtymäaika siten, ettei yhdellekään kunnalle synny kohtuutonta taloudellista kertarasitusta.

Pelastustoimen kustannusten kasvun hillintää tulee tarkastella erityisesti. Tältä osin tulee selvittää erilaisia keinoja ml. Ensihoidon toimintamallien 

muuttaminen (Päijät-Hämeen hyvinvointikutayhtymän ja pelastustoimen välinen työn- ja vastuunjako).

Kärkölä kunnanhallitus 1. Muutokset yhteistoimintasopimukseen ovat hyväksyttävissä.

2. Kuntakohtaiset maksuosuudet tulisi perustua kuntakohtaisiin todellisiin kustannuksiin. Lausuntopyynnössä ei ole selvitetty, mihin nykyisin käytössä olevat 

kertoimet perustuvat. Mikäli pelastuslaitoksen taloudellinen seuranta ei oel kuntakohtainen, niin tulisi arvioida toteuttavatko nykyiset kertoimet 

aiheuttamisperiaatetta.

3. Asukaslukuun perustuvaa kerrointa tulisi käyttää vain poikkeustapaiuksissa.

4. Kärkölän asukasluku 2018 lopussa oli 4 451 eikä lausuntopyynnössä esitetty 4 831.

Lahti kaupunginhallitus 1. Sopimukseen tehdyt muutokset ovat perusteltuja ja  hyväksyttävissä

2. palvelutasoon perustuva maksuosuusjärjestelmä on perusteltua pitää voimassa siten, että Sysmän ja Hollolan erilliset maksuosuusalennukset poistetaan ja 

palvelutason mukaiset kuntajaot säilytetään ja

3. asukaspohjaiseen maksuosuusjärjestelmään ei ole perusteltua siirtyä.

Padasjoki kunnanhallitus

Kunnanhallitus päättää lausua, että sopimukseen tehdyt muutokset ovat hyväksyttävissä ja että kunnanhallitus kannattaa siirtymistä 

maksuosuusjärjestelmään "ei helpotuksia" kerroin 0,8.

Orimattila kaupunginhallitus

Lausuntonaan Orimattilan kaupunki toteaa, että nykyisten maksuluokkakertoimien (0,75 / 0,8 / 1,0) perusteita tulee tarkastella uudelleen. Alunperin 

siirtymäajaksi tarkoitetut kustannustenjaot ovat olleet käytössä pelastuslaitoksen perustamisesta lähtien. Orimattila on korkeimmassa maksuluokassa. 

Maksukertoimen ero muihin maksuluokkiin on liian suuri. 

Parhaimpana kustannusten jakoperiaatteena voidaan pitää asukaslukupohjaista laskutusmallia. Nastolan liityttyä Lahteen, ei Lahti ole niin tiivis ja 

kaupunkimainen, vaan siihen on tullut paljon haja-asutusta. Maksuosuusperusteiden erikoisuus on tullut vastaan alueella toteutuneiden kuntaliitosten myötä. 

Artjärven liityttyä Orimattilaan nousi näiden kuntien aiempi yhteenlaskettu maksuosuus, vastaavasti Nastolan liityttyä Lahteen laski näiden kahden kunnan 

maksuosuus. 

Perussopimuksen muutoksen yhteydessä on myös tarkasteltava perussopimusta kuntalain 57 §:n mukaisen vähemmistösuojan näkökulmasta. Nykyinen 

perussopimus antaa yhdelle kunnalle liian määräävän aseman suhteessa siihen, mitä kuntalakia säädettäessä on tarkoitettu, ja myöhemmin myös 

perustuslakivaliokunnan näkemyksissä on erikseen todettu. 

Kaupunki esittää, että jo tässä vaiheessa alkujaan väliaikaiseksi tarkoitetut erilliset maksuosuusalennukset poistetaan. 

Muuten sopimusluonnokseen esitettyjen muutosten osalta kaupungilla ei ole huomautettavaa

Sysmä kunnanhallitus 1) Sopimukseen tehdyt muutokset (pl. Maksuosuuksia käsittelevät pykälät) on hyväksyttävissä

2-3) Maksuosuuksien muutoksista tulee ensisijaisesti pidättäytyä tilanteessa, missä hallitusohjelmaan on kirjattu pelastustoimen siirtäminen maakuntien 

vastuulle. Mikäli pelastustoimen maksuosuuksiin tehdään muutoksia, tulee ensisijaisesti siirtyä euroa/ asukas kustannustenjakoon tai toissiajisesti poistaa 

kaikkien kuntien huojennukset, myös Lahden (erillisryhmäasema), mikä täyttää hallintolain mukaisen puolueettoman ja syrjimättömän menettelyn. 

Muutokseen tulee varata siirtymäaika siten, ettei yhdellekään kunnalle synny kohtuutonta taloudellista kertarasitusta.

Jos Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimusta muutetaan, tulee sopimus muutenkin ajantasaistaa. Sopimusaikana on tapahtunut kolme 

kuntaliitosta. Vähemmistökunnilla ei yhteistoimintasopimusluonnoksen mukaan ole todellista mahdollisuutta päättää asioista, koska maakunnan 

kuntarakenteissa yhdellä kunnalla on enemmistö väestöstä. Kuntalain 57 § mukainen vähemmistösuoja ei toteudu, kun yhdellä kunnalla on yksinkertainen 

enemmistä. Käytännössä ilman Lahden kaupungin myönteistä päätöstä ei yhteistoimintasopimusta voida muuttaa. Asiasta on sovittava toisin 

yhteistoimintasopimuksessa.

Pelastustoimen kustannusten kasvun hillintää tulee erityisesti tarkastella. On selvitettävä erilaisia keinoja ml. Ensihoidon toimintamallin muuttaminen Sysmän 

kunnan aiemmin tekemän ehdotuksen mukaisesti: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle jäisi vain järjestäminen ja lakisääteinen kenttäjohtojärjestelmä ja 

pelastuslaitos hoitaisi operatiivisen toiminnan yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.
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PELASTUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Pelastuslaitoksen toimintaa ohjataan palvelutasopäätöksellä, jolla kunnat keskenään 
sopivat pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen tasosta ja tavasta, jolla palvelut  
tuotetaan. Edellisen palvelutasopäätöksen jälkeen on pelastustoimen lainsäädäntö  
sekä strategia uudistettu, ja ne on nyt huomioitu palvelutasopäätöstä laadittaessa. 
  
Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta Päijät-Hämeen maakunnan  
alueella 20.12.2002 allekirjoitetun ja myöhemmin päivitetyn yhteistoimintasopimuk-
sen mukaisesti. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alue muodostuu Päijät-
Hämeen maakunnasta, johon kuuluu yhteensä 9 kuntaa. Alueella asuu yhteensä 
200 229 asukasta (31.12.2018), väestötiheys on 39 as/km2, maapinta-ala 5 133 km2 ja 
vesipinta-ala 1 125 km2. 
 
Velvoite pelastustoimen palvelutasoa koskevan erityisen päätöksen tekemisestä  
säädettiin ensimmäisen kerran pelastustoimilaissa 1999. Sen mukaan kussakin kunnas-
sa tehdyn riskikartoituksen perusteella päätettiin pelastustoimen palvelutasosta.  
 
Pelastuslain (379/2011) mukaan: 
 
Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on  
selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä 
toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Päätös on 
voimassa määräajan. 
 
Tässä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä on selvitetty pelastustoimen nykyinen 
palvelutaso sekä määritelty tavoitetaso, joka on strateginen päätös toiminnan ylläpitä- 
misestä ja kehittämisestä. Palvelutasopäätöksessä on selvitetty lisäksi muut palvelut, 
joista pelastuslaitos huolehtii lakisääteisten tehtäviensä ohella. Lopuksi kuvataan 
kehittämissuunnitelma ja -aikataulu, jolla tavoitetaso saavutetaan tämän palvelutaso-
päätöksen voimassaoloaikana. 
 

Palvelutasotavoitteiden lähtökohtana ovat pelastuslain vaatimukset sekä alueen  
pelastustoimen visio ja strategia, joista tavoitteet johdetaan. Myös pelastustoimen  

1 YLEISTÄ 
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valtakunnallinen strategia ja tulostavoitteet otetaan huomioon palvelutasopäätöstä 
valmisteltaessa. 
 
Toiminta koko pelastustoimen alueella on järjestetty siten, että pelastuslaitos huolehtii 
säädösten, palvelutasopäätöksen sekä sopimusten mukaisista tehtävistä mahdollisim- 
man tehokkaasti ja taloudellisesti. Palvelutasopäätöstä toteutetaan kaikkien toimintaa 
ja taloutta ohjaavien suunnitelmien, erityisesti maakuntavaltuuston vuosittain hyväk-
symien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden, mukaisesti. Toimintasuunnitel-
massa asetetuilla toiminnallisilla tavoitteilla toteutetaan palvelutasopäätöstä. Tehtä-
vien toteuttamiselle määrätään vastuutahot ja resurssit sekä seurantaa varten mittarit. 
Pelastuslaitoksen johtokunta- ja johtoryhmä valvovat tavoitteiden toteutumista toi-
mintasuunnitelmassa määrätyin väliajoin. Tavoitteita asetetaan sopimusten mukaisesti 
myös pelastuslaitoksen sopimuskumppaneille. 
 

 

 

 

 

Palvelutasopäätöksessä pääte-
tään tavoitteista, järjestelyistä 
ja kehittämistoimenpiteistä.  

Tämä palvelutasopäätös laadi-
taan kaudelle 2021–2024. 
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Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta 
ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastus-
laissa sille säädetyistä tehtävistä. 
 
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 
 

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnäs-
tä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen 
ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamises-
sa 
 

2) pelastustoimen valvontatehtävistä 
 

3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvitta-
vasta hälytysjärjestelmästä 
 

4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. 
 
Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos: 
 

1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjes- 
tämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 mo-
mentin perusteella 
 

2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä 
on kunnan kanssa sovittu 

 
3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävis-

tä. 
 
Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteu-
tettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voi-
daan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetet-
tava tärkeysjärjestykseen. 
 

1.1 Lainsäädäntö 
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Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tar-
peita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös 
toiminta poikkeusoloissa. 
 
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultu-  
aan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat 
riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja nii-
den taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehit-
tämisestä. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava aluehal-
lintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palaut-
taa asiakirjan täydennettäväksi. 

Pelastuslain 85 §:n mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pe-
lastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada maksutta alueen pelastustoimelta tar-
peellisia tietoja ja selvityksiä. 

Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston 
asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi pelastuslain 105 §:n 2 momentissa 
säädetyllä tavalla velvoittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa 
vaaditulle tasolle. 
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Valtakunnallinen pelastustoimen strategia valmistellaan sisäministeriön johdolla. Stra-
tegiassa määritellään painopisteet ja keskeiset toimintalinjat, joilla pelastustoimi vas-
taa tulevaisuuden haasteisiin. Strategian tarkoituksena on antaa yleisiä perusteita 
muun muassa pelastustoimen tehtävistä vastaaville pelastuslaitoksille. Pelastustoimen 
strategia tarkistetaan hallituskausittain tai toimintaympäristön muutosten sitä  
edellyttäessä.  
 
Toiminnan painopisteisiin ja strategisiin päämääriin liittyvät myös valtakunnallisesti 
määritetyt yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Pelastustoimen valtakunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet määritellään sisäministeriön hallinnonalan  
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vaikuttavuustavoitteet pyritään määrittämään  
siten, että ne ovat konkreettisia ja mitattavia.  
 

1.2.1 Valtakunnallinen pelastustoimen strategia 
 
KPL TOISTUU 
Sisäministeriön johdolla on valmisteltu valtakunnallinen pelastustoimen strategia 
2025. Strategiassa määritellään painopisteet ja keskeiset toimintalinjat, joilla pelastus-
toimi vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Strategian tarkoituksena on antaa yleisiä perus-
teita muun muassa pelastustoimen tehtävistä vastaaville pelastuslaitoksille. Pelastus-
toimen strategia tarkistetaan hallituskausittain tai toimintaympäristön muutosten sitä 
edellyttäessä. 

 

- Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen pelastus-
toimen strategian mukaisesti ja huomioi siinä määritetyt vaikuttavuustavoit-
teet. 

 
Pelastustoimen toiminnan painopisteiksi ja strategisiksi päämääriksi 2025 on määritel-
ty: 
 

1. Pelastuslaitosten tehtävät ja toimintamallit 
Pelastuslaitokset ovat laaja-alaisia turvallisuuden osaajia, joilla on keskeinen 
rooli paikallisten turvallisuuspalveluiden tuottamisessa ja suunnittelussa  
yhdessä muiden tahojen kanssa. 
 

2. Onnettomuuksien ehkäisy 
Onnettomuuksia ehkäistään tehokkaasti ennalta yhteistyössä muiden tahojen 
kanssa. Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä vähenee olennaisesti. 

1.2 Toiminnan painopisteet ja strategiset päämäärät 
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3. Henkilöstön riittävyys ja motivaatio 
Sekä päätoimisen että sopimushenkilöstön määrä on tehtävien kannalta  
riittävä. Henkilöstö tuntee työnsä mielekkääksi ja hyvin organisoiduksi. Henki-
löstöllä on hyvä ammattitaito tehtäviinsä. 
 

4. Osaaminen ja tietopohja 
Tutkimustoiminta tukee tehokkaasti toimialan päätöksentekoa ja kehittämistä.  
 

 

1.2.2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 
 

Toiminnan painopisteisiin ja strategisiin päämääriin liittyvät myös valtakunnallisesti 
määritetyt yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Pelastustoimen valtakunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet määritellään sisäministeriön hallinnonalan  
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vaikuttavuustavoitteet pyritään määrittämään si-
ten, että ne ovat konkreettisia ja mitattavia.  
 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen pelastus-
toimen strategian mukaisesti ja huomioi siinä määritetyt vaikuttavuustavoit-
teet. TOISTOA 
 

 

1.2.3 Pelastustoimen palvelutason liittyminen valtakunnalliseen pelas-
tustoimen strategiaan 

 
 Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa toimintaansa valtakunnallisen pelastus-

toimen strategian sekä oman vuonna 2012 laaditun Päijät-Hämeen pelastuslai-
tos strategia 2013–2018 -asiakirjan mukaisesti ja huomioi siinä määritetyt vai-
kuttavuustavoitteet. 

 Strategisina painopisteinä ovat:  
o yhteistoiminta pelastuslaitoksen eri osastojen ja yhteistyötahojen kanssa 

sekä 
o pelastuslaitoksen organisaatiokuvan ja brändin ylläpitäminen korkealla. 

 

Strategia-asiakirjat 
- pelastustoimen valtakunnallinen strategia 2025 
- palvelutasopäätösohje SM018:00/2012 
- pelastuslaitoksen strategia  
- toiminta- ja taloussuunnitelma 2021−2024 
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Pelastuslaitoksen visio  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on alueensa paras ja luotettavin kokonaisturvallisuuden 
osaaja sekä yhteistyötaho nyt ja tulevaisuudessa.  
 

Pelastuslaitoksen toiminta-ajatus  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa korkeatasoiset ja luotettavat palvelutasopää-
tösten mukaiset pelastustoimen ja ensihoidon palvelut tehokkaasti ja innovatiivisesti.  
Pelastuslaitoksen arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita, joille on ominaista  
voimakkuus, pysyvyys ja riippumattomuus ajasta ja paikasta. Arvot ohjaavat valintoja 
sekä ilmenevät sanoissa ja teoissa. 
 

Arvot 
 
Inhimillisyys on ihmisarvon kunnioitusta, myötätuntoa, hienotunteisuutta,  
huomaavaisuutta, suvaitsevuutta ja sosiaalisuutta. Inhimillisyyteen kuuluu vilpitön,  
välitön kanssakäyminen, toisten arvojen ja oikeuksien kunnioittaminen, oikeus  
mielipiteeseen ja kaikkinainen tarkoitus yhteishyvään. 
 
Ammattitaitoisuus on ylpeyttä omasta tehtävästä, tehtävän periksiantamatonta  
suorittamista, oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, aktiivisuutta, omaehtoista 
aloitteellisuutta sekä positiivista asennetta työtä kohtaan.  
 
Luotettavuus on rehellisyyttä ja uskollisuutta sekä omaa organisaatiota, että muita 
kohtaan ja periksiantamattomuutta. Luotettavuuteen kuuluu kyky ja tahto pitää  
saadut tiedot omana tietonaan ja toisaalta antaa vain oikeita tietoja. 
 
Yhteistyökyky on kykyä toimia erilaisissa toimintaympäristöissä erilaisten ihmisten 
kanssa, kykyä huomioida muuttuvat olosuhteet ja ottaa muut huomioon  
jokapäiväisessä toiminnassa. 
 
Oikeudenmukaisuus on parasta mahdollista toimintaa sekä organisaatiota, että myös 
asiakkaita kohtaan taustatekijöistä riippumatta. Oikeudenmukaisuus on kaikkien  
tasapuolista kohtelua. 
 
Tämä palvelutasopäätös on kattava kuvaus Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen  
tuottamista palveluista sekä toiminnan kehittämisestä. Yksityiskohtaisemmat  
toiminnalliset tavoitteet asetetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa.  
Palvelutasopäätökseen ei ole kirjattu kaikkia mahdollisia uusia resurssitarpeita.  
Tarpeet selviävät vasta toiminnan ja prosessien kehittämisen tuloksena.  
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Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultu-
aan. Päätös on voimassa määräajan ja se on toimitettava aluehallintovirastolle.  
Aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi.  
 
Päijät-Hämeen pelastustoimen vuosia 2021–2024 koskevan palvelutasopäätöksen val-
mistelu alkoi johtokunnan seminaarilla. Seminaarista saadun palautteen pohjalta osas-
topäälliköt tarkistivat osastonsa palvelutasopäätökseen kuuluvat asiat. Tämän jälkeen 
asiaa käsitellään pelastuslaitoksen johtokunnassa. Johtokunnan omalta osaltaan hy-
väksymä palvelutasopäätös laitetaan alueen kunnille lausuntoa varten, jonka jälkeen 
palvelutasopäätös hyväksytään maakuntavaltuustossa. 
 
 
Valmistelun tavoitteena on: 

 huomioida kuntien toiveet palvelutasopäätöstä laadittaessa 

 riskianalyysin tulosten ja palvelutason keskinäisen yhteyden huomioiminen  
  palvelutasopäätöstä laadittaessa 

 palvelutasopäätöksen sekä muun pelastustoimea koskevan hallinnon strategia- 
ja ohjausasiakirjojen sekä toiminnan ja talouden suunnittelun välisen yhteyden 
kehittäminen 

 omistajaohjauksen huomioiminen palvelutasopäätöstä laadittaessa 

 taloussuunnittelun kytkeminen palvelutasopäätöksen valmisteluun  

 toiminnan kriittinen tarkastelu lainsäädännön ja kuntien esittämien toiveiden 
pohjalta 

 edellisessä palvelutasopäätöksessä havaittujen puutteiden poistaminen 

 liikelaitosmaisuuden huomioiminen palvelutasopäätöksessä  
 

Palvelutasopäätös esitys on laadittu pääosin pelastuslaitoksen osastopäälliköiden sekä 
pelastusjohtajan toimesta.  
 
Toteutetut toimenpiteet: 
 

 palvelutasopäätösseminaari johtokunnalle elokuu 2019  

 palvelutasopäätösluonnoksen käsittely pelastuslaitoksen johtokunnassa, hel-
mikuu 2020  

 palvelutasopäätösluonnoksen esittely kunnille 3.3.2020 

 lausuntokierros palvelutasopäätös luonnoksesta kunnille maalis-huhtikuu 2020 

 palvelutasopäätösluonnos lausunnolle Etelä-Suomen AVI maalis-huhtikuu 2020 

1.3   Palvelutasopäätösprosessi  
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 palvelutasopäätösluonnoksen muokkaus saatujen lausuntojen perusteella huh-
tikuu 2020 

 palvelutasopäätöksen käsittely pelastuslaitoksen johtokunnassa toukokuu 
2020 

 palvelutasopäätöksen hyväksyminen maakuntavaltuustossa kesäkuu 2020 
 

 

 
 

Kaavio 1.Palvelutasopäätösprosessi 
 

 

Aloitus 5/2019 

 

Valmistelu 

2019 – 3/2030 

 

Palvelutasopäätösluon-

noksen hyväksyminen 

johtokunta 2/2020 

 

Kuntien kuuleminen 

3-4/2020 

 

Jatkovalmistelu 

 

Palvelutasopäätök-

sen hyväksyminen 

6/2020 

 

Aluehallintoviras-

ton palaute palvelu-

tasopäätöksestä 

 

Palvelutasopäätöksen 

käyttöönotto mukaan lu-

kien viestintä 

1/2021 

 

Keskustelu aluehallinto-

viraston kanssa 3/2020 

 

Palvelutasopäätöksen to-

teutus ja arviointi 
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Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tar-
peita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös 
toiminta poikkeusoloissa. Palvelutasopäätöksen tulee perustua meneillään olevan pal-
velutasokauden arvioinnin, uhkien arvioinnin ja edellisen kauden kehittämissuunnitel-
man pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. 
 

 
 
 
 
 
Meneillään olevaa palvelutasokautta 2013–2019 arvioidaan seuraavassa? TÄSSÄ LU-
VUSSA alueen pelastustoimen toiminnan painopisteiden ja strategisten tavoitteiden 
pohjalta sekä tilastoja käyttäen. Palvelutasokauden arvioinnissa mittarina käytetään 
palvelutasopäätöksessä päätettyjen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista, ja ver-
rataan palvelutasoa valtakunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin.  
 
 

2.1.1 Pelastustoimelle kuuluva ohjaus 
 
Tavoite: 
 
Pelastuslaitos osallistuu viranomaisneuvotteluihin ja antaa lausuntoja maankäytön 
suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta, jotta henkilöturvallisuusnäkökulmat ja 
paloturvallisuusseikat sekä pelastustoimen mahdollisuudet ja sammutusveden saata-
vuus tulisivat huomioiduiksi uudis- ja korjausrakentamisessa. 
 
 
Toteuma: 
 
Pelastuslaitos tehosti pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta ottamalla käyttöön uusia 
keinoja ja toimintatapoja. Suurin osa ohjauksesta tapahtui asiakastyön yhteydessä, ja 
siihen on osallistunut koko henkilöstö. Päivystävän palotarkastajan palveluilla (puhelin, 
sähköposti ja chat) asiakas sai erillistä ohjausta suoraan viranomaiselta. Internet-
sivuston sisältö uudistettiin, ja sieltä löytyvät selkeät kuvaukset ja toimintaohjeet ylei-
simmistä asioista. Pelastuslaitos on kehittänyt esimerkiksi ohjauksen prosesseja onnet-
tomuuksien ehkäisyssä tehokkaammaksi. Yleisötapahtumien pelastussuunnitelman ar-
vioitavaksi toimittanut asiakas saa ensimmäisen palautteen toimittamastaan suunni-
telmasta jopa samana päivänä.  

2. PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEET 

2.1 Meneillään olevan palvelutasokauden 2013–2019  
arviointi  
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Ohjausta tehdään myös sosiaalisen median kautta. Pelastuslaitoksella on käytettävissä 
Facebookin lisäksi myös Instagram- ja Twitter-tilit. Pelastuslaitoksen internetsivut on 
uudistettu vuonna 2017, ja sisällössä on huomioitu eri asiakasryhmien tarpeet. 
 
Pelastuslaitos toteutti Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelman pohjalta useita peräk-
käisiä asumisturvallisuushankkeita, joilla pyrittiin edistämään riskiasuntojen turvalli-
suutta. Erehdyksen ja unohdukset salliva asuinympäristö -hankkeita oli käynnissä vuo-
sina 2011−2015. Pelastuslaitos oli keskeinen toimija myös kylien turvallisuuteen keskit-
tyvässä Varautuen turvallisempaa kotona ja kylissä -hankkeessa vuosina 2016−2019. 
Hankkeiden myötä luotiin maakunnallisia toimintamalleja, joita on hyvinä käytänteinä 
jaettu ympäri Suomea.  
 
 

2.1.2 Pelastustoimelle kuuluva turvallisuusviestintä 
 
Tavoite 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on, että ihmiset tunnista-

vat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilan-

teissa sekä tietävät, miten varautua poikkeusoloihin. Onnettomuudet ja niiden seuraukset vä-

henisivät pelastustoimen alueella suhteessa asukaslukuun. 

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän laadullisena tavoitteena on: 

 tuottaa korkeatasoiset palvelutasopäätöksen huomioivat palvelut  

 kehittää yhteistyötä kohderyhmien kanssa 

 kehittää henkilöstön ammattitaitoa kaikilla organisaation tasoilla 

 sitouttaa ja motivoida henkilöstö osallistumaan valistustyöhön 

 parantaa yhteystyötä viranomaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa 

 
Toteuma 
 

Turvallisuusviestintä- ja neuvontatyötä toteutettiin erikseen hyväksytyn turvallisuus-
viestinnän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelma laadittiin vuosittain. Suunnitelmassa 
huomioitiin turvallisuusviestinnän tavoitteet, järjestelyt, tapahtumien keskeinen sisäl-
tö, keinot ja kampanjat, materiaali ja koulutuskalusto, seuranta sekä keinot turvalli-
suusviestinnän kehittämiseksi. 
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Pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanien turvallisuusviestintä tavoitti palvelusta-
sokaudelle vuosittain 19−23 % alueen asukkaista. Prosenttilukuun ei ole laskettu sosi-
aalisen median kautta suoritettua turvallisuusviestintää. Taulukko 1. 
 
 

Vuosi 
Väkiluku 

Tilaisuuksien lu-
kumäärä 

Osallistujien 
lukumäärä 

Osallistujia 
väkiluvusta 

(%) 

2019 200 629 397 38 220 19 

2018 201 228 397 42 773 21 

2017 201 685 415 46 896 23 

2016 199 595 446 39 962 20 

2015 202 132 452 41 125 20 

2014 202 487 511 39 040 19 

Taulukko 1. Pelastuslaitoksen suorittama turvallisuusviestintä vuosina 2014−2019 

 
 
Turvallisuusviestinnän keskeiset kohderyhmät olivat lapset ja nuoret, taloyhtiöiden 
turvallisuushenkilöstö sekä erityisryhmät. Kohderyhmiä tavoitettiin erilaisissa koulutus- 
ja yleisötapahtumissa sekä myös muun muassa sosiaalisen median ja geokätköilyn 
avulla. 
 
Lapsille ja nuorille suunnattuja kampanjoita olivat mm. Turvaa tenaville -tapahtumat, 
Jee Jelppii- ja Nouhätä-kampanjat sekä Punainen liitu -tapahtumat. Lisäksi lapsia ja lap-
siperheitä houkuttelivat Päivä paloasemalla -tapahtumat sekä erilaiset messut ja kesä-
tapahtumat, joissa pelastuslaitos oli mukana.  
 
Taloyhtiöiden henkilöstöä koulutettiin Talon turvapäivä -koulutuksissa sekä väestön-
suojanhoitajan kursseilla. Lisäksi käytiin muun muassa taloyhtiöiden asukasilloissa ja 
yhdistysten tilaisuuksissa kertomassa kodin paloturvallisuusasioista. 
 
Yritysten ja laitosten omatoimista onnettomuuksien ehkäisyä tuettiin antamalla turval-
lisuuskoulutusta erilaisten yritysten ja laitosten henkilökunnalle heiltä saatujen toivo-
musten ja pyyntöjen mukaan. Yritysten turvallisuutta tuettiin myös järjestämällä tuli-
työkursseja sekä alkusammutuskoulutusta.  
 
Turvallisuusviestintään käytettiin aktiivisesti sosiaalisen median kanavia. Internet-
sivujen sisällön uudistuksessa huomioitiin myös turvallisuusviestinnän näkökulma. 
 
Koulutusten ja tapahtumien osallistujilta kerättiin palautetta erillisellä palautelomak-
keella ja sähköisesti. Palautetta saatiin myös esim. sosiaalisen median kautta. Saatujen 
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palautteiden perustella pelastuslaitoksen järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin oltiin 
erittäin tyytyväisiä.  
 
Päivä paloasemalla -tapahtuman avointa palautetta vuodelta 2019: Nämä ovat hyviä 
kertauspäiviä koko perheelle turvallisuudesta! Aivan upea päivä ja hieno tarjoilu! Kivaa 
oli Lahden uudella asemalla! Kiitoksia, eturivin pieni palopäällikkö oli oikein mielissään, 
oli kuulemma mahtavaa! Paras päivä ikinä! 
 
 

2.1.3 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi  
 

 
Tavoite: 
 
Viranomaisyhteistyön tavoitteena on yhdessä vaikuttaa onnettomuuksien vähenemi-
seen ja saada paremmin tietoa syrjäytyneistä ja muutenkin apua tarvitsevista ihmisistä. 
 
Toteuma: 
 
Pelastuslaitos on omalla asiantuntijuudellaan pyrkinyt vaikuttamaan muun muassa 
kuntien maankäytön suunnitteluun, rakentamisen turvallisuuteen, yleisötilaisuuksiin, 
liikenneturvallisuuteen, vaarallisten kemikaalien käsittelyn turvallisuuteen ja ympäris-
tönsuojeluun. Pelastuslaitos pyrki vaikuttamaan myös pelastustoimea koskeviin laki-
muutoksiin joko omien lausuntojen avulla tai osallistumalla pelastuslaitosten kumppa-
nuusverkoston lausuntojen laatimiseen. Palvelutasokaudella olivat vahvasti esillä 
muun muassa maakuntauudistus ja erilaiset pelastuslain muutokset. Vuosittain on an-
nettu erilaisia asiantuntijalausuntoja ja osallistuttu asioita koskeviin neuvotteluihin 
800−1 400 kertaa (taulukko 2). 
 
Pelastuslaitos on ollut aktiivinen toimija pelastustoimeen kuuluvan yhteistyön kehittä-
jänä. Vahva panostus on tehty etenkin riskiasuntojen ilmoitusvelvollisuuden lisää-
miseksi, ja tietoisuus asiasta onkin korkea maakunnan viranomaisilla ja palveluntuotta-
jilla. Pelastuslaitoksen vastaanottamien ilmoitusten määrä vaihteli palvelutasokautena 
95−221 kappaleen välillä vuosittain. Näiden asuntojen turvallisuuden parantaminen ja 
tilanteiden ratkaiseminen vaativat moniviranomaisyhteistyötä. Tyypillisimmin näissä 
tapauksissa mukana ongelmia ratkomassa olivat pelastuslaitoksen ohella sosiaali-, ym-
päristöterveys- ja ympäristönsuojeluviranomaiset sekä kuntien eläinlääkärit. Ensim-
mäinen pelastuslaitoksen järjestämään riskiasuntoseminaari kokosi lähes 80 alueen vi-
ranomaista yhteen haastavan aiheen äärelle 2018.  
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Yleisötapahtumien valvontaa, palontutkintaa sekä tuottamuksellisten tulipalojen käy-
täntöjä on tehostettu yhteistyössä Hämeen poliisilaitoksen kanssa. Hämeen poliisilai-
toksen kanssa on säännöllisesti sovitut koulutuspäivät muun muassa palotutkintaan 
liittyvistä kysymyksistä. Heidän kanssaan tehdään myös yhteisvalvontaa ravintoloiden 
turvallisuuden parantamiseksi sekä yhteistyötä turvallisuusviestintään liittyvissä tilai-
suuksissa. 
 
Kuntien rakennusvalvontaviranomaisten kanssa on säännöllisesti sovitut tapaamiset ja 
yhteistyökäytännöt. Normaalina käytäntönä on rakennushankkeisiin liittyvät lausun-
not, suunnittelijoiden ohjaus ja neuvonta, yhteiset tiettyä hanketta koskevat neuvotte-
lut sekä asiantuntijakäynnit (erityinen palotarkastus) rakennustyömailla ennen raken-
nuksen käyttöönottoa. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset kutsutaan vuosittain 
pelastuslaitokselle yhteispalaveriin alueen yhteisten käytäntöjen ja näkökulmien poh-
timiseksi. Pelastuslaitoksen roolina on toimia asiantuntijana pelastustoiminnan turval-
lisuuden varmentamiseksi sekä paloteknisten laitteiden tuntijana.  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen edustaja on osallistunut kunnallisiin ja alueellisiin 
pohjavesityöryhmiin sekä ympäristörikosten torjuntatyöryhmään. Pelastuslaitoksen 
näkökulmana on ollut erityisesti kemikaaliturvallisuus. Kunnallisten ympäristöviran-
omaisten kanssa on tehty yhteistyötä ympäristöluvissa ja öljysäiliöiden valvonnassa. Li-
säksi on tehty yhteisiä valvontakäyntejä ja yhteistyötä öljyvahinkojen yhteydessä.  
 
Kemikaaliturvallisuuden valvonnassa on tehty laajaa yhteistyötä Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto Tukesin kanssa. Yhteistyöhön liittyvät muun muassa yhteiset tarkastus-
käynnit, suurten kemikaalikohteiden harjoitukset ja asiantuntijalausunnot. Tukesilla on 
keskeinen rooli myös yleisötilaisuuksien turvallisuuden edistäjänä. 
 
Pelastuslaitos on antanut lausuntoja kaavoituksesta ja liikennesuunnitelmista sekä 
osallistunut näitä asioita koskeviin neuvotteluihin. Pääpaino on ollut pelastuslaitoksen 
toimintaedellytysten huomioimisessa. 
 
Pelastuslaitoksen edustaja on ollut mukana kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä. 
Pelastuslaitos on tuonut näkökulmaa mm. tapahtuneista onnettomuuksista ja tukenut 
liikenneturvallisuuteen liittyvää turvallisuusviestintää. Pelastuslaitoksen edustajat ovat 
olleet tiiviisti mukana valtatien 12 eteläiselle kehätielle rakennettavien Liipolan ja Pa-
tomäen tunneleiden suunnittelukokouksissa vuodesta 2017 lähtien. Hankkeelle laadit-
tiin turvallisuusasiakirjat vuonna 2018. Vuoden 2019 lopulla suunnittelussa siirryttiin 
valmistelemaan tunneleiden poikkeusolojen toimintamalleja ja tunneleiden avaami-
seen (v. 2020 lopulla) liittyviä pelastusharjoituksia. 
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Yhteistyötä on tehty viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen kesken myös koulutusten ja 
turvallisuusviestintäkampanjoiden merkeissä. Yhteistyötahoja ovat olleet etenkin Lii-
kenneturva, Hämeen poliisilaitos, puolustusvoimat ja Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymä. 
 
Pelastuslaitoksen henkilöstö on osallistunut aktiivisesti pelastuslaitosten kumppanuus-
verkoston toimintaan. Vuodesta 2008 toiminut verkosto palkittiin Suomen Kuntaliiton 
Vuoden verkostoteko -palkinnolla vuonna 2015. Vuonna 2019 kumppanuusverkoston 
toimintaa selkeytettiin ja laajennettiin vakituisten neljän ryhmän (pelastustoiminta, 
turvallisuuspalvelut, ensihoito ja tukipalvelut) lisäksi koskemaan yhteisiä asioita, kuten 
ICT, viestintä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta. Laitoksen henkilöstöä sitoutet-
tiin myös kumppanuusverkoston erilaisiin projekteihin sekä asiantuntijaryhmiin. 
 
Tarkempi asiantuntijapalveluiden kuvaus on kuvattu vuosittaisessa valvontasuunnitel-
massa ja turvallisuusviestinnän yhteistyö turvallisuusviestinnän suunnitelmassa. Osa 
asiantuntijapalveluita tilastoituu valvontaohjelmistoon (lausunnot yms.). Tilastoitujen 
asiantuntijapalveluiden lukumäärä vuosina 2014−2019 on esitetty kuvassa 1. 
 

 
 
Kuva 1. Pelastuslaitoksen suorittamat asiantuntijapalvelut 2014–2019.  
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2.1.4 Palontutkinta  
 
Tavoite: 
Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen  
rajoittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen.  
 
Pelastuslaitoksella on nimetty vastuuhenkilö palontutkinnan osalta. Pelastuslaitok-
sen alueella on palontutkintaryhmä ja palontutkinta on ohjeistettu sekä koulutettu. 
 
Toteuma: 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palontutkinnan vastuu siirrettiin riskienhallintaosas-
tolle vuonna 2017. Palontutkintaa ohjaa ja kehittää nimetty vastuuhenkilö, ja palon-
tutkintaryhmään on nimetty palontutkijat. Kaikki palotutkintaan osallistuvat henkilöt 
tekevät palontutkintaa oman työn ohella. 
 
Palontutkintaryhmän henkilöstön (9 henkilöä) peruskoulutuksena on Pelastusopiston 
järjestämä perus- ja jatkokurssi. Lisäkoulutuksena usealla ryhmän jäsenellä on Poliisi-
ammattikorkeakoulun järjestämä tuhotyörikostutkintakurssi. Ryhmän jäsenet ovat 
osallistuneet aktiivisesti valtakunnallisiin palontutkinnan opinto- ja koulutustapahtu-
miin. Pelastuslaitoksella otettiin käyttöön kauko-ohjattavat drone-kopterit 2019, ja pa-
lontutkijoista kaksi koulutettiin laitteiden käyttäjiksi. Koko pelastuslaitoksen henkilös-
töä koulutettiin laajemmin sähköpalojen tutkintaan vuonna 2019, ja osa palontutkinta-
ryhmän jäsenistä kävi asiaan liittyvän jatkokoulutuksen. 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on nimennyt edustajan pelastuslaitosten kumppanuus-
verkoston palontutkinnan työryhmään. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on osallistunut 
valtakunnallisiin pelastuslaitosten sopimiin teematutkintoihin ja tutkimushankkeisiin. 
Viimeisimmissä teematukinnoissa tutkittiin keittiöstä lähteneitä tulipaloja (2018) ja vil-
jankuivaamoista lähteneitä tulipaloja (2017).  
 
Palontutkinnan ohjeet ja prosessit uudistettiin. Pelastuslaitos suorittaa palontutkinnan 
kaikista tulipaloista. Palontutkintaohjeen mukaisesti II-tason tutkintakriteerit täyttävät 
tulipalot tutkii palontutkija. Tutkintoja tehtiin vuosittain 20-32 palvelutasopäätöskau-
della (kuva 2). Palontutkinnoista kirjattiin selosteet Pronto-tietokantaan. 
 
Palontutkijat nimettiin ammattiryhmäksi, joka kuuluu Työterveyslaitoksen syöpäsai-
rauden vaaralle työssään altistuvien seurantaan (ASA-seuranta). Palontutkijat pitävät 
henkilökohtaisesti yllä altistumisenseurantapäiväkirjaa. 
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Yhteistyösopimus Hämeen poliisin kanssa uudistettiin. Yhteistyösopimuksen mukaises-
ti palontutkijoille järjestettiin yhteistä koulutusta vuosittain. 
 
Vuonna 2019 osallistuttiin yhteistyössä Hämeen poliisin kanssa tuottamuksellisten tu-
lipalojen valtakunnalliseen hankkeeseen, jonka jälkeen luotiin näitä tulipaloja koskevat 
prosessit ja ohjeet Päijät-Hämeeseen. 
 

 
 
 Kuva 2. Palontukintamäärät ja palokuolemat vuosina 2014-2019 Päijät-Hämeessä. 
 
 

2.1.5 Valvontatehtävät  
 

Tavoite: 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos laatii valvontasuunnitelman vuosittain. Valvontatyö teh-
dään suunnitelman mukaisessa laajuudessa ja siinä esitettyjen toimintamallien mukai-
sesti. 
 
Valvontasuunnitelmassa on määritelty määräaikaisesti palotarkastettavat kohteet alu-
eella esiintyvien riskien perusteella. Suunnitelmassa on määritelty eri kohdetyyppien 
periaatteellinen palotarkastusten tiheys eli tarkastusväli ja siihen vaikuttavat tekijät. 
Suunnitelmassa on lisäksi määritelty pelastuslaitoksen epäsäännölliset tarkastuskäyn-
nit, asiakirjavalvonta, rakenteellisen paloturvallisuuden valvonta, kaavoituksen seuran-
ta ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa.  
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Riskienhallintaosasto tunnistaa ja kuvaa toimintansa palvelu -ja tukiprosessit toimin-
tansa tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi. Prosessikuvaukset ja työohjeet ovat 
koko henkilökunnan käytettävissä erillisessä julkaisujärjestelmässä. Prosessit jalkaute-
taan henkilökunnalle koulutussuunnitelman mukaisesti. Prosessikuvausten julkaisujär-
jestelmä otetaan osaksi arkipäiväistä toimintaa.  
 
Toteuma: 
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteutti valvontatoimintaa vuosittain laaditun valvonta-
suunnitelman mukaisesti. Vuosittain määräaikaisesti pyrittiin valvomaan noin 1 000 
yritystä ja laitosta, 4 000 asuinrakennusta ja 2 000 vapaa-ajan asuntoa.  
 
Määräaikaisessa valvonnassa ei päästy jokaisena kertomusvuonna asetettuihin tavoit-
teisiin. Valvontatoiminnan resurssien muutokset (sairauslomat, opintovapaat, henkilö-
vaihdokset yms.) heijastelivat suoraan ennen kaikkea juuri määräaikaisen valvonnan 
tuloksissa. Vapaa-ajan asuntojen valvontaa tehostettiin siirtymällä vuonna 2015 nuo-
hoojien palotarkkailusta asiakkaan tekemään itsearviointiin.  
 
Epäsäännöllistä, esim. asiakkaan ilmoituksen perusteella, suoritettavaa valvontaa teh-
tiin keskimäärin 1 000 vuodessa, kemikaalivalvontaa ja -päätöksiä 400-800 vuodessa ja 
pelastussuunnitelmien, poistumisturvallisuusselvitysten sekä paloteknisten laitteiden 
tarkastuspöytäkirjojen valvontaa 700-800 vuodessa.  
 
Eritysosaamista vaativien tehtävien osalta tulleiden ilmoitusten määrät ruuhkauttivat 
niiden käsittelyä (kemikaali-ilmoitukset ja riskiasuntoilmoitukset). Kemikaalivalvonnan 
resursseja lisättiin sisäisin työjärjestelyin. Riskiasuntojen osalta valvonnassa tehtiin 
priorisointia, ja ilmoitusten käsittelyä nopeutettiin ilmeisen onnettomuusriskin vuoksi. 
 
Valvonnan keinoina jatkettiin ja kehitettiin niin sanotun asiakkaan omaan itsearvioin-
tiin perustuvaa valvontatapaa (aiemmin omavalvonta), joka todettiin tehokkaaksi, var-
sinkin asuinrakennusten määräaikaiseksi valvontatavaksi. Keinoa kokeiltiin myös me-
nestyksekkäästi viljankuivaamoihin. Jälkivalvontaa tehostettiin ottamalla käyttöön do-
kumenttien perusteella tehtävä jälkivalvontatapa.  
 
Valvontamäärät vuosina 2014-2019 on esitetty kuvassa 3. Asiantuntijapalveluiden 
määrä on esitetty kohdassa Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi. 
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Kuva 3. Pelastuslaitoksen suorittama valvonta 2014–2019. 

 
Yritysten ja laitosten tarkastustoiminnan laatua on seurattu jatkuvan asiakaspalautteen 
avulla jo vuodesta 2010 lähtien. Asiakkaat ovat kokeneet pelastuslaitoksen onnistu-
neet toiminnassaan hyvin. Kuva 4. 
 
Valvontatyötä tekivät palotarkastajat ja paloinsinöörit sekä Heinolan päivystävät palo-
mestarit omilla alueillaan. Resursseja lisättiin jo palvelutasokaudella kouluttamalla ja 
sitouttamalla työvuorojen henkilöstö mukaan pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen val-
vontatoimintaan ja mahdollistamalla kesätyöntekijöiden käyttö. Resursseja saatiin lisää 
myös Kärkölän palomestarin viran vaihtumisella palotarkastajaksi v. 2017. Asumistur-
vallisuushankkeen projektipäällikkö oli apuna riskiasuntojen turvallisuuden parantami-
sen neuvonnassa poistaen näin asuntojen viranomaisvalvontatarvetta. 
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Kuva 4: Asiakaspalautetta vuoden 2019 valvontatoiminnasta (tutkimuksen tekijänä In-
nolink Research Oy). 
 
 
Kaikki onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät työtehtävät on kuvattu erillisellä prosessin-
hallintatyökalulla. Prosessikuvauksien avulla on työtä saatu yhtenäistettyä sekä pereh-
dytystä ja työprosesseja tehostettua. Prosesseja päivitetään tarpeen mukaan ja pro-
sessityötä laajennetaan jatkossa pelastuslaitoksen omavalvontatyön tarpeiden mu-
kaan. 
 
 
 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 
 

24 
 

2.1.6 Nuohous 
 

 
Tavoite: 
 
Pelastuslaitoksen toiminta-alueen kaikkien piirinuohoojien kanssa on tehty nuohous-

sopimukset.  

Pelastuslaitos seuraa nuohousta koskevien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä ja esit-
tää alueen pelastustoimelle (johtokunta) tarvittaessa muutosta järjestämistapaan pal-
velutasokauden aikana. 
 
Piirinuohoojien kanssa on tehty sopimukset myös loma-asuntojen palotarkkailusta, 
jossa piirinuohooja suorittaa pelastuslaitoksen antamaan palotarkkailumuistion pohjal-
ta kerran kymmenessä vuodessa palotarkkailun.  
 
Toteuma: 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpiti ja uudisti tarpeen mukaan piirinuohoussopimuk-
set piirinuohousalueilla. Piirinuohoojien kanssa järjestettiin säännöllisiä tapaamisia. 
Nuohouksesta tulleita asiakaspalautteita käsiteltiin tapaamisissa tai tarvittaessa suo-
raan piirinuohoojan kanssa. 
 
Nuohoojien suorittama loma-asuntojen palotarkkailu lopetettiin vuonna 2015, ja palo-
turvallisuuden valvonta siirrettiin osaksi loma-asuntojen itsearviointiprosessia. Muu-
toksella tehostettiin loma-asuntojen pelastuslain ja kemikaalilain mukaista valvontaa. 
 
Pelastuslain muutoksella (laki pelastuslain muuttamisesta 1078/2018) poistettiin pelas-
tuslaitoksilta nuohouksen järjestämisvastuu 1.1.2019 alkaen. Päijät-Hämeessä viimei-
set nuohoussopimukset loppuivat 30.6.2019, ja koko alue siirtyi tämän jälkeen nuo-
houksessa vapaaseen kilpailuun. Pelastuslaitokselle jäi kuitenkin edelleen vastuu val-
voa rakennuksen nuohouksen suorittamista. Pelastuslaitos tiedotti omalta osaltaan 
nuohouksen muutoksesta aktiivisesti.  
 
Sisäministeriö asetti lakimuutoksen jälkeen seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seu-
rata nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuk-
sia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin. Tietoja käytetään tuke-
maan muun muassa yhteistä viestintää. 
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2.1.7 Pelastustoiminta 
     
Alueen pelastustoimi 
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen operatiivinen pelastustoiminnan toiminta-alue on ko-
ko Päijät-Häme.  
 
Tavoite: 
Pelastuslaitoksen toiminta järjestetään niin, että alueen pelastustoimi huolehtii sää-
dösten ja palvelutasopäätöksen mukaisista tehtävistä tehokkaasti ja taloudellisesti. 
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitoksen toiminta on toteutettu voimassa olevan  
palvelutasopäätöksen mukaisesti. 

 
 

2.1.7.1 Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin  

 
Päivittäiset onnettomuudet   
 
Tavoite: 
Yksiköiden toimintavalmius on eri riskialueiden tavoitteiden ja sopimuspalokuntien se-
kä järvipelastusyhdistyksien voimassaolevien sopimusten mukainen. 
 
Toteuma: 
2015–2019 tapahtuneissa onnettomuuksissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 
täyttyi kaikkina vuosina yli 90 prosentissa tehtävistä. 
 

Vuosi 

Tehtävien 
lukumäärä 

Tehtävien lukumäärä, 
joissa pelastustoiminnan 
toimintavalmiusaika mi-

tattu 

Täyttymis-
% 

2015 1937 888 90 

2016 2210 890 92 

2017 2012 838 91 

2018 2210 886 91 

2019 2131 916 90 

 
Taulukko 4. Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen Päijät-Hämeessä 2015-2019 (Pronto) 
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Vuosi 
I II III IV Yhteensä 

2015 988 1558 319 1049 3914 

2016 1104 1707 393 1034 4238 

2017 942 1897 413 1164 4416 

2018 1031 1969 504 1210 4714 

2019 1074 1780 478 1079 4411 

 
Taulukko 5. Pelastustoimen tehtävät riskiluokittain Päijät-Hämeessä 2015-2019 (Pronto) 

 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 2017 julkaistun selvityksen pelastustoiminnan toi-
mintavalmiusajan toteutumisesta 2013-2016 mukaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen 
toiminta-alueella oli ainoastaan yksittäisiä ongelmaruutuja, joiden merkitys on satun-
nainen ja vähäinen, eikä niiden vaikutus aiheuta erillisiä toimenpiteitä. 
 
Riskianalyysissa on tarkasteltu mm. Vierumäkeä ja hälytyksiä v. 2019, pitäisikö siitä jo-
takin kirjoittaa myös tähän? 
 
Vesipelastustoiminta 
 
Tavoite: 
Pintapelastus- ja vesisukellustoimintaa varten pelastustoimen alueella on käytettävissä 
riittävät henkilöresurssit, tarkoituksenmukainen kalusto ja varusteet sekä venekaluston 
kuljettamiseen ja käyttämiseen koulutettu henkilöstö. 
 
Toteuma: 

 Lahdessa Niemen pelastusasemalla on välitön vesisukellusvalmius. Heinolassa 
on valmius mahdollisuuksien mukaisesti.  

 Vesisukeltajia koulutetaan aktiivisesti tarpeen mukaan. 

 Vesipelastusonnettomuuksien johtamistoimintaa yhtenäistetty ja harjoiteltu. 
 

 
Vaarallisten aineiden torjunta 
 
Tavoite: 
Pelastuslaitoksen toiminta-alueella on varauduttu vaarallisten aineiden onnettomuuk-
siin siten, että kemikaalisukellustoiminta käynnistyy I ja II riskialueilla viimeistään 60 
minuutin kuluessa hälytyksestä. 
Vaarallisten aineiden torjuntatoimet on sovittu myös pitkäkestoisia onnettomuustilan-
teita varten yhteistyössä naapurialueiden kanssa. 
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Kemiallisten taisteluaineiden uhkaan tulee varautua ja luoda tiedolliset ja taidolliset 
edellytykset huolehtia pelastustoimelle soveltuvista tehtävistä.  
 
Biologisten uhkien valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon ja terveydenhuollon vi-
ranomaisille ja - toimintayksiköille. Pelastuslaitos antaa tilanteen mukaisesti tarvitta-
vaa virka-apua.  
 
Toteuma: 

 Valmiuksia vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalta on  
kehitetty ja tarvittavaa kalustoa hankittu sekä ajanmukaistettu. 

 Kemikaalisukellusharjoituksia on pidetty. 

 Vaarallisten aineiden onnettomuuksien johtamistoimintaa on yhtenäistetty ja 
harjoiteltu. 

 
Öljyntorjunta 
Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 7§ mukaisesti alueen pelastustoimi vastaa maa-
alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alueellaan.  
 
Tavoite: 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos aloittaa ensitoimet öljyvahingoissa. Vahingon torjunnan 
ensitoimien jälkeen jatkotoimien vastuu siirtyy tapauskohtaisesti muille toimijoille.  
 
Toteuma: 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen öljyntorjunta on järjestetty öljyntorjunta-
suunnitelman mukaisesti. 

 
Liikenneonnettomuudet 
 
Tavoite: 
Pelastustoiminta liikenneonnettomuuksissa on tehokasta ja turvallista. Valmius on mi-
toitettu lisääntyvän liikenteen ja kehittyvien liikennevälineiden mukaisesti.  
 
Toteuma: 

 Pelastustoiminta liikenneonnettomuuksissa on hoidettu tehokkaasti ja turvalli-
sesti.  

 Pelastustehtävien toimintamalli ja kaluston sijoittaminen onnettomuuskoh-
teessa on luotu Päijät-Hämeessä yhtenäiseksi. Edellä mainittu toimintamalli on 
laajentunut valtakunnalliseksi toimintamalliksi. 
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Ilmaliikenneonnettomuudet 
 
Tavoite: 
Varaudutaan mahdollisiin ilmaliikenneonnettomuuksiin. 
 
Toteuma: 

 Ilmaliikenneonnettomuuksiin on varauduttu mahdollisuuksien mukaan  
matkustajakoneiden osalta, jotka voivat pudota mihin vain.  

 Vesivehmaalla sijaitsee alueen lentokenttä, joka on pienkoneliikenteen käytös-
sä ja jossa pienkone- sekä laskuvarjohyppytoiminta on aktiivista.  
 

Pelastustoiminta ylikorkeissa rakennuksissa ja maanalaisissa tiloissa 
 
Tavoite: 
Pelastustoiminta ylikorkeissa rakennuksissa ja rakennelmissa sekä maanalaisissa  
tiloissa on tehokasta ja turvallista.  
 
Toteuma: 

 Ylikorkeita rakennuksia ei ole. OLIKO IITTIIN TULOSSA TUULIVOIMALA? 

 Maanalaisten tilojen pelastustoiminta on haasteellista. 
 
Luonnononnettomuudet 
 
Tavoite: 
Poikkeuksellisen voimakkaiden luonnonilmiöiden aiheuttamiin onnettomuuksiin on  
varauduttu. Kuntia ja muita tärkeitä toimijoita on ohjattu luonnononnettomuuksiin va-
rautumisessa.  
 
Toteuma: 

 Nykyjärjestelyin operatiivisen pelastustoiminnan johtaminen on toimivaa poik-
keuksellisten luonnononnettomuuksien aiheuttamissa runsaslukuisissa onnet-
tomuustilanteissa. 

 Luonnononnettomuustilanteita varten tehdään jatkuvaa suunnittelua, seuran-
taa ja valmistelua. 

 
Suuronnettomuudet 
 
Tavoite: 
Pelastuslaitokselle on laadittu suuonnettomuussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen 
mukaan. Suuronnettomuusvalmiuksia on testattu harjoituksilla vähintään kerran vuo-
dessa. 
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Toteuma: 

 Suuronnettomuuksien harjoitukset on kohdennettu pääsääntöisesti TUKES- 
kohteisiin, joissa vuosittain harjoitellaan alueen eri osissa. 

 Erilaiset yhteistoimintaharjoitukset on pidetty vuosittain eri toimijoiden kanssa 
harjoituksen teemasta riippuen. 

 

2.1.7.2 Poikkeusolot 

 
Pelastustoiminta poikkeusoloissa  
 
Tavoite: 
Pelastustoimen johtokeskuksen ja alueen kuntien johtokeskuksien yhteistoiminta on 
saumatonta ja johtokeskustyöskentelystä on laadittu toimintaohjeet. Poikkeusolojen 
pelastustoimintaan varattu kalusto on määrävahvuista.  
 
Toteuma: 

 Pelastustoimen poikkeusolojen organisaatio sekä johtamisjärjestelyt ovat päivi-
tetty muutosten myötä. 

 Työtavat eri johtokeskusten välillä on sovittu.  

 Pelastustoiminta perustuu poikkeusoloissa normaaliajan henkilöstöön ja kalus-
toon. 

 Pelastuslaitoksen poikkeusolojen johtaminen on jaettu operatiiviseen ja hallin-
nolliseen johtamistoimintaan. 

 
Alueen pelastustoimen johtokeskus ja sen toiminta 
 
Tavoite: 
Alueen pelastustoimen johtokeskustilojen tulee olla tiloissa, joissa johtamistoiminta on 
mahdollista toteuttaa tehokkaasti. Alueen suurimman kunnan ja pelastustoimen yh-
teinen johtokeskus toimii myös pelastustoimen aluejohtokeskuksena. 
 
Toteuma: 

 Pelastustoimen pelastuslain mukainen suojattu johtamispaikka on asema 60 
(Nastola).  

 Poikkeusolojen johtamistoimintaa harjoitellaan ja kehitetään säännöllisesti. 

 Poikkeusolojen johtamisorganisaatio on nimetty ja koulutettu tehtäviinsä. 
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Väestön varoittaminen 
 
Valvontatietojen perusteella tehdään päätökset väestön hälyttämisestä. Valtakunnalli-
sesti kansalaisia varoitetaan radion ja television välityksellä.  
Paikallisesti väestön varoittaminen tapahtuu väestöhälyttimillä sekä erilaisia tiedotus-
kanavia käyttäen. 
 
Väestöhälyttimet 
 
Tavoite: 
Hälytysjärjestelmää kehitetään niin, että kaikki hälyttimet ovat elektronisia ja niissä on 
puheenantomahdollisuus. Puheenantomahdollisuudella tavoitetaan alueen asukkaat 
nykyistä paremmin. 
 
Toteuma: 

 Hälytysjärjestelmä on uusittu ja digitalisoitu.  

 Suurtehohälyttimiä on Päijät-Hämeen alueella riittävästi.  

 Hälyttimien kuuluvuusalueella asuu noin 85 % väestöstä. Lisäksi sijoittelussa on 
huomioitu ”liikkuva väestö”. 

 Väestöhälyttimien ohjaus on mahdollista paikallisesti pelastustoiminnan johto-
keskuksesta. 

 
Väestön suojaaminen 
 
Tavoite: 
Poikkeusolojen osalta tavoitteena on suojata väestöä niin hyvin kuin se on mahdollista 
realistisesti toteutettavissa olevin järjestelyin ja kustannuksin. Haja-asutusalueilla kye-
tään tarvittaessa suojautumaan sisätiloihin ja tilapäissuojiin. 
 
Toteuma: 

 Kuntia tuetaan varautumisen ja väestönsuojelun valmistelussa ja suunnittelus-
sa. 

 Väestöä koulutetaan jatkuvasti erilaisissa varautumisen ja väestönsuojelun kou-
lutustilaisuuksissa. 

 Väestönsuojanhoitajan kurssilla koulutetaan taloyhtiöihin henkilöstöä, jotka 
osaavat suojan huollon lisäksi käyttää sitä. 

 Suojatiloja on pelastuslaitoksen toiminta-alueella noin 70 prosentille alueen 
asukkaista. 
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Väestönsuojien tarkastukset  
 
Tavoite: 
Väestönsuojat tarkastetaan vähintään kerran kymmenessä vuodessa.  
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitos tarkastaa väestönsuojat pääsääntöisesti palotarkastusten yhtey-
dessä. 

 
 
Pelastusyksiköt- ja muodostelmat ja niiden hälyttäminen poikkeusoloissa 
 
Tavoite: 
Muodostelmien mitoittamisessa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat  
pelastustoimen voimavarat sekä pelastustoimialueiden välisen avunannon ja viran-
omaisyhteistyön tarjoamat mahdollisuudet.  
 
Toteuma: 

 Pelastustoimintaosaston henkilöstö on organisoitu poikkeusoloja varten.  
Johtajat ja alijohtajat ovat nimettyinä varahenkilöineen, ja johtajat ovat tietoi-
sia tehtävistään.  

 Sopimuspalokunnat ovat sijoitettuna pääsääntöisesti omille toimialueilleen. 

 Hälyttämiseen on olemassa varajärjestelmä Hätäkeskuksen järjestelmän häiri-
öiden varalle.  

 

2.1.8 Pelastustoiminnan johtaminen 
 
Tavoite: 
Pelastusmuodostelmien johtamisvalmius varmistetaan päivystys- tai  
varallaolojärjestelyin sekä hälytysvastesuunnittelulla.  
 
Toteuma: 

 Hälytysvastesuunnittelulla on pyritty ennakoimaan ja varmistamaan vähintään 
tarpeellisten resurssien hälyttäminen johtajineen.  

 Pelastusmuodostelmien johtaminen toteutetaan kolmiportaisena  
johtamisjärjestelmänä päällikkövarallaolija (PHP20), päivystävä palomestari 
(PHP30 ja PHP40) ja yksikönjohtajat. 

 Pelastustoiminnan johtamisen osaamistaso on selvitetty, ja toimintamalleja sen 
perusteella yhtenäistetty. 

 Pelastustoiminnan johtamisesta harjoitellaan säännöllisesti ja johtamistoimin-
taa yhtenäistetään. 
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Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmät 
 
Tavoite: 
Pelastustoiminnan suunnittelun ja käytännön tehtävien kartta- ja paikkatieto- 
ohjelmistona on MapInfo. Kartta-aineistot saadaan pääosin Valtion tietohallinto-
keskuksen ja Lahden kaupungin kartastopalveluiden kautta. Pelastustoiminnan tehtä-
vien suorittamiseen liittyy myös muita ohjelmistoja, kuten onnettomuus-
tietojärjestelmä Pronto, jota käytetään mm. pelastustoiminnan kehittämiseen sekä  
erilaisten tilastojen laatimiseksi. Pelastustoimen käytössä olevia ohjelmistoja käytetään 
myös mm. terveydenhuollon valmiussuunnittelun apuna. 
 
Toteuma: 

 MapInfo-ohjelma ei ole hallitseva suunnitteluohjelma. 

 Pronto-tilastointia käytetään säännöllisesti. 

 Operatiivisen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmänä on Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmä (PEKE), joka on käytössä valmiuspalokuntien ensim-
mäisissä sammutusyksiköissä sekä joissakin II-lähdön palokuntien yksiköissä. 

 Käytössä on myös hälytyspaikkatiedon välittäviä navigointilaitteistoja. 

 Etäjohtaminen on lisääntynyt ja mahdollistanut laaja-alaisemman järjestelmien 
käyttämisen hyvissä olosuhteissa. 
 

Pelastustoiminnan johtokeskus 
 
Tavoite: 
Uusia toimipaikkoja suunniteltaessa huomioidaan valvomon ja pelastustoiminnan  
johtokeskuksen tarve. 
 
Toteuma: 

 Asema 10 (Lahti/Paavola) valmistuessa sinne rakennettiin johtokeskustila, joka 
miehitetään tilanteen mukaisesti. 

 Vakinaisilla asemilla on mahdollisuus alijohtokeskustoimintoihin tilanteen niin 
vaatiessa. 

 
Pelastustoiminnan viesti- ja hälytysjärjestelmät 
 
Tavoite: 
 
Pelastuslaitos varmistaa viesti- ja hälytysjärjestelmien toimivuuden niin normaali- kuin 
häiriöoloissa, vikatilanteissa tai poikkeusoloissa erillisen suunnitelman mukaisesti. 
 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 
 

33 
 

Toteuma 

 Pelastustoiminnan johtamis- ja viestijärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. 

 Valtakunnalliset linjaukset ja muutokset on pyritty toteuttamaan.  

 Digitalisaation myötä järjestelmät ovat kehittyneet ja erilaiset variaatiomahdol-
lisuudet lisääntyneet. 

 Digitaalisen järjestelmän häiriöiden varalla ylläpidetään alueellista analogista 
viesti- ja hälytysjärjestelmää. 

 Järjestelmien kehittymisen myötä on häiriöherkkyys lisääntynyt. 
 

 
Viranomaisyhteistyö pelastustoiminnassa  
 
Tavoite: 
Viranomaisyhteistyötä kehitetään erityisesti sosiaali- ja terveysviranomaisten  
suuntaan. 
Toteuma: 

 Yhteisen ensihoitojärjestelmän myötä yhteistyö hyvinvointikuntayhtymän kans-
sa on jatkuvaa. 

 Poliisin kanssa tehdään säännöllistä yhteistoimintaa myös hälytystehtävien ul-
kopuolella. 

 Puolustusvoimien kanssa tehdään säännöllistä yhteistoimintaa varautumisen 
suunnittelun lisäksi. 

 Pelastuslaitos, poliisi ja ensihoito ovat säännöllisesti viikoittain yhteispalaveris-
sa operatiivisen toiminnan tiimoilta. 

 
Tutkimus ja kehittäminen 
 
Tavoite: 
Tutkimus- ja kehittämistyöhön osallistutaan nykyistä aktiivisemmin niin valtakunnan 
kuin alueen tasolla. 
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitos ja pelastuslaitoksen henkilöstö ovat osallistuneet erilaisiin valta-
kunnallisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.  

 Osallistutaan pelastustoimen kumppanuusverkoston toimintaan aktiivisesti ja 
säännöllisesti. 

 Opiskeleva henkilöstö tutkii ja kehittää muun muassa lopputöidensä kautta 
alan erilaisia toimintamalleja sekä menetelmiä. 
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Päällystön päivystys- ja varallaolojärjestelyt 
 
Tavoite: 
Päällystön varallaolojärjestelmässä toteutetaan tarvittaessa palvelutasopäätöksen 
voimassaoloaikana toimintaa tehostava muutos. 
 
Toteuma: 

 Johtamisjärjestelmä kolmiportaisena on operatiivisesti toimiva, ja sen pohjalta 
on valmiudet tehokkaaseen toimintaan myös suuronnettomuuksissa sekä mo-
nionnettomuustilanteissa. Järjestelmä tukee jatkuvuutta ja mahdollistaa uusien 
ja operatiivisesti pätevien päällystöhenkilöiden rekrytoinnin myös tulevaisuu-
dessa. 

 Lahden toimipaikalla on päivystävä palomestari PHP30 työvuorossa välittömäs-
sä valmiudessa.  

 Heinolan toimipaikalla on päivystävä palomestari PHP40 työvuorossa välittö-
mässä valmiudessa. 

 Pelastuslaitoksen päällikköpäivystyksessä PHP20 on vähintään kuusi (6) pelas-
tustoiminnan johtamiseen kelpoista päällystöviranhaltijaa. 
 

2.1.9 Pelastustoiminnan suunnitelmat       
 
Tavoite: 
Pelastustoimen suunnitelmat on laadittu, ja ne ovat ajan tasalla. 
 
Toteuma: 

 Pelastustoiminnan suunnitelmat ovat ajan tasalla. 

 Asetus pelastustoimen suunnitelmista 1363/2018 astui voimaan. 
 

Pelastustoiminnan valmiussuunnittelu  
 
Tavoite: 
Pelastustoimen valmiussuunnittelu on ajantasaista ja sitä päivitetään jatkuvasti. 
 
Toteuma: 

 Henkilöstömuutosten myötä on tehty tarvittavat muutokset ja päivitykset. 

 Pelastuslain muutokset (28.12.2018/1353) varautumisen ja väestönsuojelun 
osalta on huomioitu. 
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2.1.10 Väestönsuojelun suunnitelmat  
 
Tavoite: 
Kukin väestönsuojelun suunnittelusta vastuussa oleva vastaa omalta osaltaan, että 
suunnitelmat ovat ajan tasalla, ja ne päivitetään säännöllisesti. 
 
Toteuma: 

 Valmiussuunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan. 

 Pelastuslain muutokset (28.12.2018/1353) varautumisen ja väestönsuojelun 
osalta on huomioitu. 
 
 

2.1.11 Pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistumisen ohjaus ja 
yhteistyöjärjestelyt 
  
Väestönsuojelu 
 
Tavoite: 
Alueellisten väestönsuojatiloihin sijoitettujen lohkojen johtokeskusten (22) organisointi 
ja perustaminen sekä omatoimisen suojelun toiminta on suunniteltu Päijät-Hämeen 
omatoimisen suojelun valmiussuunnitelmassa. Pienissä kunnissa (alle 9000 asukasta) 
lohkon johtokeskushenkilöstö toimii kunnan johtokeskuksen yhteydessä. 
Kuntien johtokeskukset (11) ja kuntien muodostelmat, joita ovat mm. terveystoimen 
ensiapu- ja muut lääkinnällisen pelastustoimen muodostelmat, sosiaalitoimen huolto-
muodostelmat sekä teknisen toimen raivaus- ja rakentamismuodostelmat, ovat osa 
alueen väestönsuojelujärjestelmää. 
Jokaisen kunnan johtokeskukseen on sijoitettu pelastustoimen yhteyshenkilöt. 
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitos vastaa osaltaan väestönsuojelun kehittämisestä sekä antaa  
asiantuntija-apua kunnille ja yhteisöille väestönsuojeluun liittyvässä  
suunnittelussa ja varautumisessa.  

 
Väestönsuojelun organisointi alueella 
 
Tavoite: 
Väestönsuojelu on organisoitu niin, että toiminta on tarvittaessa tehokasta, ja kukin 
vastuuhenkilö tietää oman tehtävänsä ja vastuunsa. 
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Toteuma: 

 Pelastuslaitos vastaa omalta osaltaan niistä velvoitteista, jotka pelastuslain  
mukaisesti pelastustoimen alueelle kuuluvat sekä valvoo ja koordinoi väestön-
suojeluvalmiuden ylläpitämistä toiminta-alueellaan. 

 
Yhteydenpito kuntiin ja eri viranomaisiin  
 
Tavoite: 
Pelastustoimen valmiussuunnittelu ja yhteydenpito kuntien valmissuunnittelijoihin on 
aktiivista ja suunnitelmallista.  
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitos tuottaa aktiivisesti kuntien käyttöön valmiussuunnitteluun liitty-
vää materiaalia. Tämä koskee erityisesti avustamista kunnan valmiussuunnitel-
man yleisen osan laadinnassa. 

 
Yhteistoiminta poikkeusoloissa 
 
Tavoite: 
Yhteistoiminta on suunnitelmallista ja perustuu olemassa olevaan organisaatioon niin 
pitkälle kuin mahdollista. Yhteistoimintaa lisätään. 
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitos on huomioinut yhteistoiminnan tarpeen ja pyrkinyt omalta osal-
taan kehittämään yhteistyötä. 

 
Pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun osallistuvien viranomaisten pelastustoimin-
taan käytettävissä olevien voimavarojen tietojen kokoaminen ja ylläpito 
 
Tavoite: 
Pelastustoimen ja kuntien sekä muiden yhteistoimintatahojen varautumisesta ja  
valmiussuunnittelusta vastaavat viranhaltijat pitävät aktiivisesti yhteyttä ja kehittävät 
toimintaa. 
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitos on järjestänyt erilaisia koulutuksia kuntien henkilöstön tai mui-
den viranomaisten toivomuksesta. Järjestämisessä on ollut mukana myös Pelas-
tusopisto. 
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Pelastustoimen muodostelmien henkilö-, tila- ja ajoneuvovarauksien ylläpito 
 
Tavoite: 
Kukin organisaatio ylläpitää oman organisaationsa varaukset ja pitää ne ajan tasalla. 
 
Toteuma: 

 Pelastuslaitoksen varaukset ovat kunnossa. 
 
Väestönsuojelun materiaali 
 
Tavoite: 
Kunkin organisaation väestönsuojelumateriaali on pääosin hankittu ja  
toimintakunnossa.  
 
Toteuma: 

 Pelastustoimen käyttöön on varattu tarpeellinen suojelumateriaali. 

 Vanhentunutta suojelumateriaalia uusitaan vähitellen. 

 Tarvekartoituksen perusteella ylimääräinen materiaali on luovutettu tai pois-
tettu. 
 
 

2.1.12 Yhteistoiminta 
 
Muut pelastustoimen alueet 
 
Tavoite: 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä  
kaikkien pelastustoimen alueiden kanssa.  
 
Toteuma: 

 Hälyttäminen yli pelastustoimen aluerajojen on sovittu eri laitosten kanssa. 

 Erilaista yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa on toteutettu valtakunnal-
lisella tasollakin. 

 Resurssien käytöstä muilla alueilla, tai muiden alueiden resurssien käytöstä Päi-
jät-Hämeessä on sovittu. 
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Sopimuspalokunnat 
 
Tavoite: 
Alueella on riskeihin nähden tarkoituksenmukainen sopimuspalokuntajärjestelmä. So-
pimuspalokuntien sopimuksenmukaisiin savusukellustehtäviin määritellyn henkilöstön 
terveys ja työkyky on riittävä, ja sitä seurataan tehokkaasti. Sopimuspalokuntajärjes-
telmän ylläpitäminen otetaan huomioon toimintasuunnitelmaa, talousarviota ja  
investointisuunnitelmaa tehtäessä. 
 
Toteuma: 

 Sopimuspalokuntien toiminta on pysynyt pääsääntöisesti aktiivisena ja  
laadukkaana. 

 Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilömäärä on vähenemässä. 

 Sopimuspalokuntien erikoistumiset tiettyihin erityistoimiin painottuen ovat li-
sääntyneet yhteisesti sovitusti. 

 Sopimuspalokuntien alue- ja palokuntasopimukset on uusittu. 
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2.1.13 Ensihoitopalvelut  
 
Tavoite: 
 

Pelastuslaitos tuottaa sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirille ensihoitopalvelut 
Lahden, Hollolan, Heinolan, Orimattilan, Nastolan, Myrskylän, Pukkilan sekä Iitin alu-
eella.  
 
Pelastuslaitos vastaa sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirille ensivastepalvelut sai-
raanhoitopiirin alueella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (yhteistoimintasopimus 
21.12.2012). 
 

Toteuma: 
 

Pelastuslaitos tuotti ensihoitopalveluita yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Päijät-
Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle (Phhyky). Yhteistoimintasopimusta päivitettiin yh-
teistyössä Phhyky:n kanssa useaan otteeseen, ja päivitysten yhteydessä palvelutuotan-
toa muutettiin vastaamaan ensihoidon palvelutasopäätöstä. Toukokuussa 2016 tehdyn 
palvelutasopäätöspäivityksen perusteella sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus otti omak-
si palveluntuotannokseen kaikki alueen 12h-valmiudessa olleet osa-aikaiset ensihoito-
yksiköt. Tämä tarkoitti, että pelastuslaitokselta siirtyi liikkeenluovutuksella kahdeksan-
toista (18) päätoimista ensihoitajaa Phhyky:n palvelukseen. Liikkeenluovutus ja toi-
minnan muutos toteutettiin 26.12.2016. 
 
Phhyky:n tekemä ensihoidon palvelutasopäätös on päivittynyt useita kertoja kulunei-
den vuosien ajan. Pelastuslaitoksen ensihoidon palvelutuotantoa on muutettu vastaa-
maan kulloistakin palvelutasopäätöstä. Viimeisimmäksi pelastuslaitoksen ensihoitoyk-
siköt ovat olleet sijoitettuina Asikkalan, Hollolan, Heinolan, Sysmän, Lahden Nastolan 
sekä Iitin alueelle.  
 
Pelastuslaitos vastasi yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensivastepalveluiden tuot-
tamisesta sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi pelastuslaitoksen vastuulla oli kunnallisten 
toimijoiden ajoneuvokaluston kilpailutus, hankinnat, toimet ja tarvikkeet. Pelastuslai-
tos tuotti sopimuksenmukaisesti yhden ensihoitokouluttajan työpanoksen alueen en-
sihoidon koulutusresurssiin.  
 
Ensihoidon yhteistoimintaa valvottiin ja ohjattiin ensihoidon neuvotteluryhmän (NER) 
toimesta. Ensihoidon neuvotteluryhmässä on edustajia pelastuslaitokselta sekä Akuut-
ti24 Ensihoidosta. NER kokoontui muutamia kertoja kunkin vuoden aikana. NER valvoo 
yhteistoimintasopimuksen mukaista ensihoitotoiminnan toteutumista. Pelastuslaitok-
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sella ja Phhyky:n ensihoidolla oli toiminnan kehittämiseksi myös muita yhteisiä työ-
ryhmiä. Näitä olivat mm. laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmä sekä työturvallisuustyö-
ryhmä.  
 
Pelastuslaitos tuotti ensihoitopalvelut yhteistyössä ja hyvässä yhteishengessä Phhyky:n 
ensihoitokeskuksen kanssa kustannustehokkaasti voittoa tavoittelematta. 
 

2.1.14 Kansainvälinen toiminta 
 
Tavoite: 
 
Pelastuslaitoksen henkilöstöä on mukana kansainvälisen pelastustoiminnan koulutuk-
sissa. Osallistuminen järjestetään niin, ettei se vaaranna oman laitoksen valmiutta.  
 
Pelastuslaitoksen henkilöstö saa kansainvälisestä toiminnasta uusia näkemyksiä ja ko-
kemuksia, mikä näkyy toiminnan kehityksenä. Käytännössä kansainväliseen toimintaan 
lähtijöille myönnetään virkavapaus esimiehen harkinnan mukaisesti 
 
Toteuma: 
 
Pelastuslaitoksen henkilöstöä on ollut mukana kansainvälisen pelastustoiminnan kou-
lutuksissa sekä tehtävissä vaarantamatta oman laitoksen valmiutta. 
  
 

2.1.15 Valmiussuunnittelun tukeminen 
 
Tavoite: 
 
Pelastuslaitos tukee alueeseensa kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua siten kuin siitä 
on kunnan kanssa sovittu. 
 
Toteuma: 
 
Pelastuslaitoksella on valmiusmestari, jonka tehtäviin sisältyy kuntien valmiussuunnit-
telun tukeminen. Lisäksi jokaisessa kunnassa on nimetty henkilö kuntien varautumisen 
tukemista varten. 
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2.1.16 Palvelutasokauden 2014–2019 kehittämissuunnitelman arviointi 

 

 

Henkilöstö 
- Pelastuslaitos edisti henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia esim. palkkaa-

malla liikunnanohjaajan. 
- Työurasuunnittelua kehitettiin ja toimintoja työurien pidentämiseksi valtakun-

nallisen mallin mukaisesti otettiin käyttöön. 
- Urapolkutyö mahdollisti palomiesten 50-prosenttisten virkojen perustamisen. 

Virat on suunnattu osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyville palomiehille. 
- Sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen kannustettiin ja sitä tuettiin olemassa ole-

vien resurssien mukaisesti. 
- Koulutusmääriä ja harjoituksia saatiin lisättyä vaihtamalla vuorotyövuoroja 

päivävuoroiksi paikallisella sopimuksella. 
- Varhaisen tukemisen mallia toteutettiin toiminnassa. 
- Työturvallisuus- sekä työsuojelutoimintaa kehitettiin edelleen (voisiko mainita 

Peran käyttöönoton ja työsuojelupäällikön) 
- Sopimuspalokuntien sopimukset uudisteettiin ja oltiin mukana valtakunnallises-

sa sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisessä. 
- Palvelutasokauden lopulla vuonna 2019 toteutettiin yhdessä Ladecin kanssa so-

pimuspalokuntien verkostoitumishanke. 
 
Pelastustoiminta 

- Pelastuslaitos kehitti pelastustoiminnan taktista ja teknistä suorituskykyä. 
- Pelastustoimintaan käytettävän raskaan kaluston hankinta-aikoja ei ole muu-

tettu paremmin tehtävämääriä vastaaviksi, työ jatkuu. 
- Hartolan palopäällikön vastuualuetta laajennettiin käsittämään myös Sysmän. 
- Padasjoen palopäällikön virka muutettiin palomestarin viraksi, ja vastuualue 

laajeni koskemaan Asikkala-Padasjokea. 
- Kärkölän palomestarin virka muutettiin palotarkastajaksi. 
- Pelastustoimen operatiivisen harjoittelun yhtenäistämiseksi ja tasapuolisuuden 

varmistamiseksi rakennetaan ja kehitetään harjoitusaluetta Orimattilaan. 
 
Onnettomuuksien ehkäisy 

- Turvallisuusviestinnän suunnitelma ohjasi ja yhtenäisti alueen turvallisuusvies-
tintää. 

- Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin määritellyt kohderyhmät suunnitelman mu-
kaisesti. Omat ja valtakunnalliset kampanjat tukivat päiväkoti-ikäisten, koulu-
laisten ja nuorten turvallisuuskasvatusta. 
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- Yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa ke-
hitettiin järjestelmällisesti kohti yhteisiä tavoitteita. 

- Onnettomuuksien ehkäisyn kaikki prosessit kuvattiin, ja niiden avulla tehostet-
tiin ja yhtenäistettiin toimintaa. 

- Valvonnan laadun seuraamiseksi tehtiin jatkuvaa asiakastyytyväisyyden mit-
taamista. 

- Palontutkintatyötä kehitettiin suunnitelmallisesti eteenpäin. 
 
Talous 

- Pelastuslaitoksen käyttötalousmenot nousivat keskimäärin alle 2 % (1,58) vuo-
sittain ilman vuokrakulujen kasvua. 

- Pelastuslaitos varautui pelastustoimen yhteisen kenttäjohtamisjärjestelmän 
(KEJO), hätäkeskuksen tietojärjestelmän (ERICA) sekä pelastustoimen tietova-
rantojärjestelmän (VARANTO) käyttöönottoon. KEJO ja VARANTO edelleen kes-
ken. 

- Investointien taso säilyi nykytasolla koko palvelutasopäätösjakson inflaatio 
huomioiden. 

- Pelastuslaitoksen tulee aktiivisesti kehittää toimintojaan myös siihen suuntaan, 
että laitoksen on mahdollista saada tuloja nykyistä enemmän. 

- Paavolan pelastusaseman käyttöönotto 6/ 2014 lisäsi pelastuslaitoksen vuokra-
kuluja arvion mukaan noin 1 270 000 (1 000 000) euroa/vuosi. 

- Hollolan pelastusaseman käyttöönotto 9/2016 lisäsi pelastuslaitoksen vuokra-
kuluja arvion mukaan noin 350 000 (500 000) euroa/vuosi. 

 

Kalusto 
- Ajoneuvokaluston valtionosuusjärjestelmän muutokset vuoden 2013 alussa 

aiheuttivat pelastuslaitokselle vuosittain noin 120 000 (200 000) euron lisäkus-
tannukset raskaan kaluston hankintaan. Valtionosuusjärjestelmän muutos 
huomioitiin vuoden 2014 jälkeisessä investointisuunnitelmassa. 

- Vuoden 2017 jälkeen investoinnit toteutettiin ilman valtionavustusta. Avustusta 
haettiin Palosuojelurahastosta. 

- Autojen varustelutasosta on tingitty jonkin verran. 
- Pelastuslaitoksen omaa korjaamo- ja huoltotoimintaa on kehitetty. 
- Vara-autokaluston supistaminen on kesken. 
- Raskaan ajoneuvokaluston osalta on noudatettu (pääosin) erillistä kierrätys-

suunnitelmaa. 
- Investoinnit toteutettiin pääsääntöisesti vuosille 2014–2017 tehdyn suunnitel-

man mukaisesti. 
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Kiinteistöt 
- Pelastuslaitos vuokraa toimitilansa pääsääntöisesti kunnilta ja maksaa niistä 

kunnille yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti vuokraa. 
- Pelastuslaitos on vuokrannut kunnilta yhteensä 24 (25) erilaista tilaa. 
- Vuokrien määräytymisperusteita ei ole tarkastettu palvelutasopäätöskauden 

aikana. 
- Pelastuslaitos ei ole toteuttanut toimitilakartoitusta 2014 vuoden aikana. 
- Hollolan pelastusasema 2016 (2015). 
- Pennalan Vpk 2015 (Vpk:n oma hanke). 
- Lahden Vpk 2017 (2016). 
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Pelastuslaitos on selvittänyt pelastuslain 29 §:n mukaisesti alueellaan esiintyvät uhat, 
arvioinut niistä aiheutuvat riskit ja laatinut niistä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ris-
kianalyysin 2020. Riskianalyysissä on arvioitu riskit päivittäisten tilanteiden, häiriötilan-
teiden, poikkeusolojen ja väestönsuojelutilanteiden näkökulmasta. Riskianalyysissä on 
tarkasteltu erikseen erityistä tarkastelua vaativat riskikohteet. Lisäksi siinä on huomioi-
tu kansallisen riskiarvion (2018) tunnistamat uhat sekä alueellisen riskiarvion (2018) 
tunnistamien, erityisjärjestelyjä vaativien onnettomuustyyppien muodostamat uhat.  
Riskianalyysi on liitteenä x. 
 
Riskianalyysia hyödynnetään toimintavalmiuden mitoituksen lisäksi onnettomuuksien 
ehkäisytoimenpiteiden sekä varautumisen palvelujen suunnitteluun ja mitoitukseen ja 
viranomaisyhteistyökeinoin tehtäviin toimenpiteisiin.  
 
Riskianalyysi on kiinteä osa toiminnan suunnittelua ja sitä kehitetään toiminnan tar-
peiden perusteella. Sisältöä ja työskentelyä tulee kehittää, syventää ja viedä vielä dy-
naamisempaan suuntaan. 
 
Pelastuslain 43 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä 
onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä. Seurannan perusteella on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tehdä 
tarvittaessa esityksiä muille viranomaisille ja tahoille. Tämä seuranta huomioidaan 
myös riskianalyysityössä. 
 
 
PÄÄTÖS: 

- Pelastuslaitos seuraa onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden 
kehitystä. 
- Riskin hallitsemisessa yhdistetään onnettomuuksien ehkäisyn, omatoimisen varau-
tumisen ja pelastustoiminnan keinoja tarkoituksenmukaisesti.  
- Pelastuslaitos tekee tarvittaessa havaitsemistaan onnettomuusuhista tai onnetto-
muuksien määrän ja syiden kehittymisestä esityksiä muille viranomaisille ja tahoille. 
- Alueen riskitasoa kuvaava riskialuekartta päivitetään tarpeen mukaan ja aina silloin, 
kun valtakunnallisesta tilastoaineistosta tulee päivitysversio. 
- Tunnistettujen riskikohteiden turvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyötä toi-
minnanharjoittajien ja eri viranomaistahojen kanssa. 
 
 

2.2 Uhkien ja riskien arviointi  
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TALOUDEN JA HENKILÖSTÖN RISKIT 

Taloudessa riskin muodostaa heikkenevä kuntatalous. Laitoksen rahoitus perustuu 
kunnilta perittäviin maksuosuuksiin, joilla katetaan 97,5 prosenttia laitoksen 
kustannuksista. 
Henkilöstökulut muodostavat kustannuksista 64 prosenttia ja vuokrat 21,3 prosenttia 
(vuonna 2019). 
Mikäli vuokrakustannusten suhteellista kasvua kokonaismenoista ei saada kuriin, voi 
kuntatalouden heikkeneminen johtaa tilanteeseen, jossa palvelutasopäätöksen 
mukaista palvelua ei voida taata.  
 
Sote-uudistus ja rahoituksen siirtyminen kunnilta valtiolle on sekä uhka että mahdolli-
suus, jonka vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. 
 
Palomiesten eläkeiän noston vaikutukset alkavat näkyä pelastuslaitoksen toiminnassa 
henkilöstön fyysisen toimintakyvyn heikkenemisenä. Laitoksella on panostettu 
urapolkutyöhön, jonka puitteissa on määritelty tehtäviä, joissa työntekijä voi toimia 
työkyvyn alentuessa. 
 
Riskinä on, että henkilöstön ikääntyessä ns. helpotettuja tehtäviä ei riitä kaikille ja iäk-
käämpää henkilöstöä joudutaan irtisanomaan ja korvaamaan nuoremmilla työnteki-
jöillä. 
 
Ammattitaioisen henkilöstön riittävyys ja pysyvyys pelastuslaitoksella on selkeä riski. 
Pelastustoiminnan osastolla sekä riskienhallinnan osastolla kilpaillaan pätevistä 
työntekijöistä muiden laitosten ja myös yksityisten yritysten kanssa. Osaava henkilöstö 
siirtyy riskienhallinnasta yksityiselle puolelle muun muassa paremman palkan vuoksi. 
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Toiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin 
perusteella. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn määrittelyssä otetaan huomioon 
pelastustoimen alueen erityispiirteet. Määriteltyjen tarpeiden ja tavoitteiden perus-
teella tehdään luvussa 3 mainituista asioista palvelutasopäätös. 
Voisiko tämän koko osion poistaa, koska tämä on käsitelty kohdassa III? 

2.3 Toiminnan tavoitteiden suorituskyvyn arviointi  
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Alueen pelastustoimi ja pelastuslaitos seuraavat palvelutasopäätöksen toteutumista ja 
arvioivat toteutumisen perusteella, onko palvelutasopäätöstä tarpeen muuttaa palve-
lutasopäätöskauden aikana. Palvelutasopäätöstä voi olla tarpeen muuttaa, jos riskeissä 
tai toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.  
 
Pelastuslaitoksen johtokunta seuraa säännöllisesti pelastuslaitoksen toiminnan tunnus-
lukuja, jotka on määritelty vuosittain maakuntavaltuuston pelastuslaitokselle asetetta-
vissa pelastuslaitoksen toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.  
 
Kunnille raportoidaan kolmen kuukauden välein talouden ja toiminnan toteumista ja 
vuosittain tuotetaan vuosikertomukseen kattava kertomus toiminnasta.  
 
Aluehallintovirasto seuraa toiminnan toteumaa ja puuttuu tarvittaessa toimintaan. 
 
Sama teksti ”palvelutason seuranta” löytyy lopusta s. 95, kannattaako sieltä poistaa? 

2.4 Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta ja arviointi  
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Pelastuslaitoksen toimintoja on kehitetty edellisellä palvelutasopäätöskaudella kehittä-
missuunnitelman mukaisesti. Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet on to-
teutettu lähes täysin.  
 
Olemme saavuttaneet meille asetetut tavoitteet lähes täysin vuosittain. Olemme ky-
enneet sopeuttamaan toimintamme talouden osalta kuntien asettamien tiukkojen 
raamien mukaisesti, eivätkä käyttötalouskustannukset ole nousseet samaan tahtiin 
kuin mulla kuntasektoreilla.  
 
Paloasemaverkostoa on saatu uusittua suunnitellusti, ja näin olemme pystyneet tuot-
tamaan kuntalaisille sovitun mukaiset palvelut. 
 
Olemme joutuneet yhdistämään joitakin sopimuspalokuntia toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi. Pelastustoimen kannalta riskialtteimmilla, kaupunkitaajamien ulkopuo-
lella olevilla alueilla toiminta on suhteellisen aktiivista ja tehokasta eikä henkilömääris-
sä ole juurikaan vaihtelua. 

2.5 Johtopäätös  
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Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on määritettävä toiminnan tavoit-
teet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Tässä luvussa on kuvattu ne 
asiat, joista ainakin on päätettävä palvelutasopäätöksessä. 
 
Palvelutasopäätöksessä tulee myös konkreettisesti kuvata palvelut, joita pelastuslaitos 
tulee palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana tuottamaan. Palveluiden tasolla tarkoi-
tetaan esimerkiksi pelastuslaitoksen lakisääteiseen ohjaus-, valistus- neuvonta- ja val-
vontatehtävään osoittamia henkilötyövuosia tai pelastustoimintaan käytettävien yksi-
köiden toimintavalmiutta pelastustoimen alueen eri osissa. 
 
Palvelutasopäätöksen voimavarat pitävät sisällään esimerkiksi henkilötyövuodet, ma-
teriaalit, välineet ja budjetin, joiden avulla palvelutasopäätöksessä päätetty tavoite py-
ritään saavuttamaan. Voimavarat tulee ilmaista palvelutasopäätöksessä konkreettisesti 
niin, että panostukset tiettyyn toimintaan tulevat ilmi. 

3 PALVELUTASOPÄÄTÖS 
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3.1.1 Pelastustoimelle kuuluva ohjaus  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauk-

sesta ja neuvonnasta pelastuslain 27 §:n mukaisesti. Tehtävien tavoitteena on tulipalo-

jen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien tor-

juntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnetto-

muuksien seurausten rajoittamisessa.  

 

Ohjausta ja neuvontaa kohdennetaan erityisesti pelastuslain 2 ja 3 luvuissa säädettyi-

hin asioihin, vaarallisten kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyviin asioihin sekä ra-

kentamisen turvallisuuteen. 

 

Yleiseen ohjaukseen ja neuvontaan osallistuu koko henkilöstö osana omia työtehtävi-

ään. Asiakas saa neuvontaa ja ohjausta virka-aikana päivystävältä palotarkastajalta ja 

virka-ajan ulkopuolella päivystävältä palomestarilta. Erityistä asiantuntemusta vaativaa 

ohjausta ja neuvontaa varten (kemikaaliturvallisuus, rakentamisen ohjaus, yleisötilai-

suudet, riskiasunnot jne.) on erikseen nimetyt viranhaltijat. Pelastuslaitos ylläpitää 

verkkosivuillaan monipuolisesti turvallisuusaiheista ohjeistusta ja viestii eri aiheista 

säännöllisesti myös sosiaalisen median kanavia käyttäen. 

 
 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 Asiakas saa ohjausta ja neuvontaa ajasta- ja paikasta riippumatta suoraan hen-

kilökunnalta tai sähköisten palvelujen kautta. 

 Sähköiset palvelut pidetään ajan tasalla ja niitä kehitetään. 

 Sosiaalista mediaa käytetään aktiivisesti, ja se huomioidaan eri osastojen vies-

tintäsuunnitelmissa. 

 Erityistä asiantuntemusta vaativille tehtäville on nimetty vastuuhenkilöt. 

 

3.1 Lakisääteiset tehtävät  
 
 
 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 
 

51 
 

 

3.1.2 Pelastustoimelle kuuluva turvallisuusviestintä  
 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta turvalli-

suusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäi-

seminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta 

onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa pe-

lastuslain 27 §:n mukaisesti.  

 

Pelastuslaitosten valistus- ja neuvontatehtävää suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan 

ja kehitetään noudattaen pelastustoimen strategian, sisäisen turvallisuuden ohjelman 

ja pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman painopisteitä ja kes-

keisiä toimintalinjoja. Turvallisuusviestinnän toteuttamiseksi pelastuslaitos laatii vuo-

sittain turvallisuusviestinnän suunnitelman.  

 

Pelastustoimen ensimmäinen yhteinen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma tu-

li voimaan 1.1.2020. Toimintaohjelman missiona on turvallinen ja onnettomuuksista 

vapaa arki 2025. Tähän liittyvät osatavoitteet jakautuvat turvallisuuden kokemuksen 

vahvistumiseen, aktiivisen toimijuuden lisääntymiseen, palvelujen saatavuuden var-

mistumiseen ja yhteisen työn rakentumiseen (kuva x). Muutoksilla pyritään vaikutta-

maan osaamiseen ja kyvykkyyteen, teknologian kehittymiseen, yhteisen työn rakentu-

miseen, asenteisiin ja jaettuihin käsityksiin sekä toimintakulttuuriin. Toimintaohjelma 

panostaa eniten lapsiin ja nuoriin, yhteistyön kehittämiseen, välittämisen tunteen vah-

vistamiseen sekä sidosryhmätyöhön. Teoissa merkittävimmiksi nousevat sidosryhmä-

työ, pelastustoimen palveluiden kehittäminen ja väestöryhmien turvallisuusosaamisen 

lisääminen. Mission toteuttaminen tarkoittaa sellaisiin muutoksiin keskittymistä, jotka 

tukevat turvallisen ja onnettomuuksista vapaan arjen toteutumista.  

Pelastuslaitos seuraa sisäministeriön laatiman onnettomuuksien ehkäisyn toimintaoh-

jelman etenemistä ja sisällyttää sieltä saatavia tavoitteita toimintakauden aikana myös 

turvallisuusviestintätyöhön. Toimintaohjelman toteuttamisen seurantaa varten on pe-

rustettu valtakunnallinen koordinaatioryhmä. 
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Kuva x: Muutosten ja ilmiöiden viitekehys (Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintaohjel-
ma). 
 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 Turvallisuusviestintäsuunnitelma päivitetään vuosittain.  

 Kaikista turvallisuusviestinnän tilaisuuksista tehdään seloste Pronto-tietokantaan.  

 Turvallisuusviestinnän tilaisuuksien osallistujille annetaan mahdollisuus antaa pa-

lautetta. 

 Pelastuslaitos suuntaa resursseja ja huomioi turvallisuusviestinnän suunnitelmassa 

pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman painopisteet: lapset 

ja nuoret, yhteistyön kehittämisen, välittämisen tunteen vahvistamisen sekä sidos-

ryhmätyön.  

 Pelastuslaitoksen ja sen yhteistyökumppanien antamalla koulutuksella sekä sosi-

aalisenmedian vaikuttavuudella pyritään tavoittamaan 20 prosenttia alueen asuk-

kaista, joista 10 prosenttia on turvallisuuskoulutettuja ja 10 prosenttia tavoitetaan 

sosiaalisen median kanavien kautta sekä erilaisissa yleisötapahtumissa annettaval-

la turvallisuusviestinnällä. 
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 Turvallisuusviestintäkeinot ovat sellaisia, että ne houkuttelevat kohderyhmiä osal-

listumaan ja niiden avulla saadaan annettua mahdollisimman tehokasta turvalli-

suuskoulutusta. Pelastuslaitos jatkaa ja kehittää sosiaalisen median palveluiden 

tuottamista. 

 Pelastuslaitos osallistuu kaikissa kunnissa 112-päivän viettoon helmikuussa ja Päi-

vä paloasemalla -tapahtumaan marraskuussa. Pelastuslaitos on joka vuosi mukana 

Raksa-messuilla tai vastaavassa suuressa messutapahtumassa. Jokaisessa kunnas-

sa osallistutaan kesän aikana ainakin yhteen kesätapahtumaan.  

 Jokainen alueella asuva lapsi tai nuori pyritään kohtaamaan 4 kertaa ennen 25 ikä-

vuotta. 

 Pelastuslaitoksella on yksi päätoiminen turvallisuusviestintään varattu henkilö 

(koulutussuunnittelija). Muu henkilöstö tekee turvallisuusviestintää oman työn 

ohessa turvallisuusviestinnän suunnitelman ja toimenkuvien mukaisesti. Henkilös-

töresursseja arvioidaan käytettävän yhteensä noin 4,5 henkilötyövuotta.  

 

 

 
3.1.3 Lakisääteinen viestintä 
 
Pelastuslaitosten viestintävelvoite pohjautuu lakiin. Kaikilla viranomaisilla on julkisuus-
lain mukainen velvoite viestiä aktiivisesti toiminnastaan kansalaisille ja muille sidos-
ryhmille. Lisäksi pelastusviranomaisilla on pelastuslaissa säädetty velvoite viestiä kan-
salaisille, medialle ja muille sidosryhmille onnettomuus- ja vaaratilanteista. Pelastuslaki 
velvoittaa pelastuslaitoksia viestimään myös turvallisuudesta esimerkiksi ohjaamalla ja 
neuvomalla kansalaisia toimimaan niin, että onnettomuuksia ei syntyisi.  
 
Myös monet muut lait ja asetukset säätelevät pelastuslaitosten viestintää. Näitä ovat 

mm. julkisuuslaki, pelastuslaki, kuntalaki, hallintolaki, kielilaki sekä yksityisyydensuo-

jaan ja salassapitoon liittyvät lukuisat säädökset. 

Luvussa 3.2 kerrotaan tarkemmin, miksi pelastuslaitos tarvitsee myös muuta kuin laki-

sääteistä viestintää. 

 

3.1.4  Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi  
 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos toimii yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella 

olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvalli-
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suuden ylläpitämiseksi, sekä osallistuu paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnit-

telutyöhön pelastuslain 42 §:n mukaisesti. Erityisenä painopisteenä ovat riskiasuntoi-

hin liittyvien ongelmien ratkaiseminen, poistumisturvallisuusselvityskohteiden turvalli-

suuden parantaminen sekä rakentamiseen liittyvien pelastustoimen tarpeiden ja tur-

vallisuusnäkökulmien huomioiminen. Riskianalyysissä tunnistettujen riskien vähentä-

miseksi tehdään yhteistyötä toiminnanharjoittajien ja eri viranomaistahojen kanssa. 

 

Pelastuslaitos huomioi pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman 

mukaisesti, että yhteisen työn mahdollistaminen edellyttää yhteisen ymmärryksen 

luomista, yhteisistä tavoitteista sopimista ja tavoitteellista yhteistä työtä. Yhteistyötä 

kehitetään niin, että se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja johdettua. 

 

Keskeisiä yhteistyöviranomaisia ovat kuntien kaavoitus-, rakennusvalvonta-, ympäris-

tö-, sosiaali- ja ympäristöterveysviranomaiset, ensihoidosta vastaavat viranomaiset, 

aluehallintoviranomainen (AVI), elinkeino-, liikenne ja viestintäviranomainen (ELY), po-

liisi ja turvallisuus- ja kemikaaliviranomainen (Tukes). Yhteistyötä tehdään myös muun 

muassa nuohoojien, paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen tarkastuslaitosten, öl-

jysäiliötarkastajien ja öljylämmitysliikkeiden asennusliikkeiden kanssa. Turvallisuusvies-

tintäyhteistyötä tehdään erilaisissa tapahtumissa mm. Liikenneturvan, Hämeen poliisi-

laitoksen, puolustusvoimien ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa. 

 

Viranomaisten väliset velvoitteet on lähtökohtaisesti kirjoitettu säädöksiin; osa yhteis-

työstä perustuu keskinäisiin sopimuksiin (esimerkiksi Hämeen polisiin kanssa on tehty 

palontutkinnan yhteistyösopimus). Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä yhteistyö on 

tarkemmin kuvattu valvontasuunnitelmassa ja turvallisuusviestinnän suunnitelmassa. 

Eri säädöksissä on yhdyspintoja pelastusviranomaisen ja valvovan viranomaisen kes-

ken, joissa muun muassa toiselle viranomaiselle annetaan mahdollisuus lausua mielipi-

teensä ennen päätöksen tekoa. Myös niin sanottu ilmoitusvelvollisuus päätöksistä tai 

havaituista asioista koskien toisen valvontakenttää on tyypillinen säädöksissä esitetty 

yhteistyömuoto. 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos seuraa onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien mää-

rän ja syiden kehitystä. Pelastuslaitos ryhtyy johtopäätösten perusteella omalta osal-

taan toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi, niihin varautumiseksi ja tekee 

tarvittaessa esityksiä muille viranomaisille ja tahoille pelastuslain 43 §:n mukaisesti. 
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Pelastuslaitos osallistuu kumppanuusverkoston onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien 

työryhmien ja asiantuntijaryhmien toimintaan. Onnettomuuksien ehkäisyn henkilöstöl-

lä on edustus turvallisuuspalvelujen, turvallisuusviestinnän, rakentamisen ohjauksen, 

kemikaalivalvonnan, valvonnan, yleisötilaisuuksien ja palontutkinnan asiantuntijatyö-

ryhmissä. 

 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 Pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää yhteistyötä eri viranomaisten ja asiantuntijaver-

kostojen kanssa. 

 Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä yhteistyö kuvataan tarkemmin valvontasuun-

nitelmassa. 

 Yhteistyötä kehitetään painopisteenä riskiasuntoihin liittyvien ongelmien ratkai-

seminen, poistumisturvallisuusselvityskohteiden turvallisuuden parantaminen se-

kä rakentamiseen liittyvien pelastustoimen tarpeiden ja turvallisuusnäkökulmien 

huomioiminen. 

 Pelastuslaitos osallistuu kumppanuusverkoston onnettomuuksien ehkäisyyn liitty-

vien työryhmien ja asiantuntijaryhmien toimintaan. 

 Pelastuslaitos tiedottaa muita viranomaisia ja tahoja toimintaansa liittyvistä ha-

vainnoista. 

 Yhteistyöhön arvioitu resurssi on huomioitu valvonnan yhteydessä. Turvallisuus-

viestinnän resurssit turvallisuusviestinnän yhteydessä. 

 

 

 

3.1.5 Palontutkinta  

 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa palontutkintaa pelastuslain 41 §:n mukaisesti. 

Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen ra-

joittaminen sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen.  

 

Poliisi tutkii tulipalot, jotka ovat johtaneet kuolemaan, vakavaan henkilövahinkoon tai 

huomattavaan omaisuusvahinkoon sekä tulipalot, joita epäillään tahallisesti tai tuot-

tamuksellisesti sytytetyiksi. Pelastustoimen ja poliisin lisäksi onnettomuuksiin liittyvää 

tutkintaa suorittaa suuronnettomuuksiin ja niiden vaaratilanteisiin liittyen Onnetto-

muustutkintakeskus, sisäministeriö ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.  
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos tutkii kaikki tulipalot, ja raportoi ne valtakunnalliseen pe-

lastustoimen PRONTO- onnettomuustietojärjestelmään pelastuslain 41 § mukaisesti. 

Palontutkinnan minimivaatimusten määrittelemiseksi palontutkinnat jaetaan kolmeen 

tasoon:   

Tason 1 palontutkinta 

Tason 1 palontutkinta tehdään kaikista tulipaloista. Tutkinnan suorittaa 

pelastustoiminnan johtaja. 

 

Tason 2 palontutkinta 

Tason 2 palontutkinta tehdään vähintään, kun tulipalosta tai rakennuspa-

lovaarasta: 

 on aiheutunut kuolonuhri tai vakava loukkaantuminen 

 on aiheutunut huomattavia aineellisia, taloudellisia vahinkoja tai 

ympäristövahinkoja  

 ihminen on pelastettu palokunnan tai muiden auttajien toimesta, 

hengenvaaralliseksi kehittyneistä olosuhteista tai varmalta kuo-

lemalta 

 on merkitystä sammutus- ja pelastustoiminnan kehittämiselle 

tai kun kyseessä on: 

 kulttuurihistoriallisia arvoja omaava kohde  

 teematutkinnan alainen tulipalo  

 valtakunnallisen tutkimushankkeen alainen tulipalo 

Tutkinnan suorittaa tehtävään koulutettu palontutkija tai tutkijapari. Tut-

kinnan on vastattava kyseisen tason minimivaatimuksia, ja tutkinta voi-

daan tehdä tarpeellisin osin laajemminkin. 

  

Tason 3 palontutkinta 

Tason 3 tutkinta suoritetaan turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan 

tutkittavaksi kuuluvista tulipaloista. Tällaisia ovat mm. suuronnettomuu-

det ja suuronnettomuuksien vaaratilanteet. Suuronnettomuuksina tutki-

taan kaikki sellaiset onnettomuudet, jossa useita ihmisiä kuolee tai louk-

kaantuu vakavasti, tai josta aiheutuu huomattavia ympäristövahinkoja tai 

huomattavia aineellisia vahinkoja tai muuten vakavia seurauksia.  

 

Taso 3 on palontukinnan laajin taso, ja päätöksen tutkinnan aloittamises-

ta voi tehdä Onnettomuustutkintakeskus, sisäministeriö tai pelastuslai-
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tos. Tason 3 palontutkintaan perustetaan erillinen tutkintaryhmä, jonka 

jäsenet nimetään erikseen. 

Pelastuslain 41 § mukaan palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvite-

tään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, 

palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelas-

tustoiminnan kulku. Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vaka-

vuus. 

 

Jos on aihetta epäillä, että tulipalo tai muu onnettomuus on aiheutettu tahallisesti tai 

tuottamuksellisesti, pelastusviranomainen ilmoittaa asiasta poliisille pelastuslain 41 § 

mukaisesti. Poliisille on ilmoitettava myös palontutkinnan yhteydessä havaituista palo- 

ja henkilöturvallisuusrikkomuksista. 

 

Pelastuslaitoksella on yhdeksän koulutettua palontutkijaa, jotka suorittavat palontut-

kintaa oman työnsä ohella. Palontutkijoiden hälytettävyyttä pyritään parantamaan. 

Koko henkilöstön ja sopimuspalokuntien tietoisuutta palontutkinnasta lisätään koulu-

tuksilla. Palontutkintaryhmän jäsenet käyttävät palontutkintaan yhteensä 0,5 henkilö-

työvuotta.  

 

Palontutkinnan vastuuhenkilö ylläpitää palontutkintaohjetta ja prosesseja. Palontutkin-

taohjeeseen on määritelty yksityiskohtainen palontutkintaa ja -tutkijoita koskeva oh-

jeistus. Poliisien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä vuosittain päivitettävän yhteistyö-

sopimuksen mukaisesti.  

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistuu valtakunnallisiin hankkeisiin ja yhteistyöryh-

miin. Pelastuslaitos seuraa alan kehitystä ja ottaa käyttöön sieltä saatavia hyviä käytän-

töjä.  

 

Palontutkijoiden syöpävaarallisille aineille altistumisen seurantaa ylläpidetään, ja hei-

dät ilmoitetaan valtakunnalliseen ASA-rekisteriin. 

 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 

 Pelastuslaitos tutkii kaikki rakennuspalot, ja raportoi ne pelastustoimen onnet-

tomuustieto Pronto-järjestelmään. 

 Pelastuslaitos ilmoittaa kirjallisesti poliisille tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
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aiheutetut tulipalot. 

 Pelastuslaitos ylläpitää ja kouluttaa tarvittavaa määrää palontutkijoita ja kehit-

tää palontutkintatoimintaa. 

 Muuta pelastustoimen henkilöstöä tuetaan ja perehdytetään tason I tutkin-

nassa. 

 Yhteistyötä poliisin kanssa tehdään yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

 Palontutkijat pitävät henkilökohtaisesti yllä altistumisenseurantapäiväkirjaa. 

 Palontutkijoiden suorittamaan palontutkintaan arvioidaan kuluvan 0,5 henkilö-

työvuotta. 

 

 

 
 

3.1.6  Valvontatehtävät  
 

Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa palo- ja henkilöturvalli-

suuden sekä kemikaaliturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä tarvittavilta 

osin valvoa pelastusviranomaisen valvottavaksi määrättyjen säännösten noudattamis-

ta. Näillä keinoin pyritään osaltaan pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja 

vähentämään mahdollisesta onnettomuudesta aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja ma-

teriaali- ja taloudellisia vahinkoja.  

 

Valvontatoiminnassa tehdään yhteistyötä kuntien ja valtionhallinnon viranomaisten ja 

muiden tahojen kanssa valvontasuunnitelmassa tarkemmin esitettävällä tavalla. 
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Kuva x. Uskottava ja vaikuttava valvonta koostuu suunnittelusta, osaamisesta ja käytännön to-

teuttamisesta. (Pelastuslaitosten valvonnan aapinen, 2018) 

 

Pelastuslain mukaiset valvontatehtävät 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos valvoo alueellaan pelastuslain 78 §:n mukaisesti pelastus-

lain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Pelastuslaitos tekee valvonnan suoritta-

miseksi palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvon-

ta perustuu riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta 

(kuva x). 

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos laatii valvontatehtävien toteuttamiseksi valvontasuunni-

telman pelastuslain 79 §:n mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa määritetään palo-

tarkastettavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet paikallisten olosuhteiden ja alu-

eella esiintyvien riskien perusteella. Keskeiset käytettävät valvontatoimenpiteet kuva-

taan valvontasuunnitelmassa (palotarkastus, itsearviointi, asiakirjavalvonta, kemikaali-

valvonta, muu valvonta, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa yms.). 

 

Kemikaalilain mukaiset valvontatehtävät 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) sää-

tää alueen pelastusviranomaiselle valvontatehtäviä. Pelastusviranomainen valvoo ke-

mikaalilain mukaisesti vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden vähäistä teollista käsitte-

lyä, varastointia ja säilytystä; yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja 
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vähäistä vaaraa aiheuttavien pyroteknisten tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä 

ja luovutusta yksityiseen kulutukseen sekä räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyt-

töä erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa. Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset viran-

omaistehtävät sisältyvät pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan.  

 

Valvonnan suunnittelu 

Palotarkastettavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet määritellään vuosittain hy-

väksyttävässä valvontasuunnitelmassa pelastuslain mukaisesti paikallisten olosuhtei-

den ja alueella esiintyvien riskien perusteella. Riskienarvioinnissa käytetään tarkoituk-

senmukaisimpia pelastuslaitoksen käytössä olevia riskienarviointimenetelmiä.  

 

Määräaikainen valvonta 

Säännöllinen valvonta on valvontasuunnitelmassa määriteltyä määrävälein suoritetta-

vaa valvontaa. Määräaikaista valvontaa kohdistetaan yrityksiin ja laitoksiin, asuinra-

kennuksiin ja loma-asuntoihin sekä kemikaaleja käyttäviin toiminnanharjoittajiin. Mää-

räaikaisten palotarkastusten kohteiden valvontaväli määräytyy kohdetyypistä riippu-

van riskiluokan ja kohteen arvioinnissa määritellyn riskiluvun perusteella. Yritysten ja 

laitosten valvontaväli vaihtelee välillä 12-120 kuukautta, asuinrakennusten ja loma-

asuntojen valvontavälinä on 120 kuukautta. 

 

Pelastuslaitosten valvontasuunnitelmaohjeessa on esitetty periaatteelliset tarkastusvä-

lit käyttötaparyhmittäin. Tarkastusvälien määrittämisessä on käytetty seuraavia peri-

aatteita: 

• Yrityksissä ja laitoksissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, 

joten tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana on käytetty tulipalon aiheut-

tamaa omaisuusvahinkoriskiä. Omaisuusvahinkoriskin lisäksi on arvioitu suur-

onnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta ja pyritty huomioimaan merkittä-

vien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Tarkastusvälien määrittely on tehty 

hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinkoriskeistä. Nämä on 

saatu VTT:n seulomista Pronto-tilastoista syttymistaajuustiheyden ja vahinko-

jen odotusarvona. 

• Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten riskienarvioinnin lähtökohtana on ensisi-

jaisesti henkilövahinkoriski. 

• Yksittäisten yritysten ja laitosten tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää 

tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttamisen perusteena voi-
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daan käyttää arvioivan palotarkastuksen riskilukua, turvallisuuskulttuuria, uhat-

tuja arvoja ja tietoja tapahtuneista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista. 

• Valvontasuunnitelmassa painotetaan tarvittaessa kohderyhmää, jossa on ha-

vaittu riskejä tai johon kohdistetaan muutenkin esim. valtakunnallista turvalli-

suuskampanjointia. 

 

Yritysten ja laitosten määräaikaisessa valvonnassa käytetään ns. arvioivaa palotarkas-

tusmallia, jolla saadaan kohdekohtainen riskiarvio kaikista valvontakohteista. Arvioin-

timallissa tarkastuskohde arvioidaan lukuarvoilla 1-5, jossa luvut 1-2 kuvaavat heikkoa 

tai puutteellista tasoa, luku 3 vastaa lakisääteistä tasoa, ja luvut 4-5 lakisääteistä tasoa 

parempaa tasoa. Arvioivan valvontamenetelmän kehittämiseksi on käynnissä valta-

kunnallinen hanke, jossa luokittelua tullaan muuttamaan ja yhtenäistämään.  

 

Yritysten ja laitosten valvonnassa kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta. Palaute toimii 

yhtenä valvonnan toteutumisen ja onnistumisen arviointikeinona. 

 

Epäsäännöllinen valvonta 

Säännöllisen määräajoin toistettavien valvontakäyntien lisäksi pelastuslaitos suorittaa 

lakisääteistä valvontaa, jonka määrään pelastuslaitos ei yksin omilla toimillaan voi vai-

kuttaa. Epäsäännöllinen valvonta käynnistyy asiakkaan, toisen viranomaisen tai muun 

yhteistyötahon yhteydenotosta. 

 

Epäsäännöllinen valvonta voi tulla vireille muun muassa seuraavista syistä: 

- kemikaaliturvallisuuteen liittyvien ilmoitusten saapumisesta (laki vaarallisten 

kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005), josta seuraa: 

o kemikaalien vähäisen käsittelyn ja varastoinnin päätös ja käyttöönotto-

tarkastus 

o nestekaasukohteiden käyttöönottotarkastus 

o öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastus  

o maanalaisten polttoöljysäiliöiden tarkastus 

o ilotulitteiden vähittäismyynnin ja varastoinnin tarkastus 

o ilotulitteiden käytön valvonta uuden vuoden ulkopuolella 

o ilotulitteiden käyttöön liittyvät paikalliset määräykset 

o erikoistehosteiden käytön päätös ja tarkastus 

o räjähdysvaarallisten tilojen valvonta 

- yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman saapumisesta (pelastuslaki 16 §) 
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o suunnitelman arviointi ja riskiarvioinnin perusteella mahdollinen palotar-

kastus 

- poistumisturvallisuusselvityksen saapumisesta (pelastuslaki 19 §) 

o selvityksen arviointi, ja sen mahdolliset pelastuslain 20 ja 21 § mukaiset 

jatkotoimenpiteet 

- palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista (42 § mukainen paloriski-

ilmoitus) 

o palotarkastuskäynti paikan päällä mahdollisesti usean viranomaisen yh-

teistyönä 

- paloteknisten laitteiden tarkastuspöytäkirjan saapumisesta tai useista erheelli-

sistä paloilmoituksista 

o asiakirjavalvonta, valvontakäynti, erheellisten paloilmoitusten prosessin 

käynnistyminen 

- avotulen ja kulotuksen ilmoituksen saapumisesta (pelastuslaki 8 §) (ilmoituksen 

vastaanotto ja asiakkaan neuvonta) 

- nuohoojan (pelastuslaki 62 §), tarkastuslaitoksen, toisen viranomaisen tai kun-

talaisen ilmoituksesta 

o asian selvittäminen, valvontakäynti 

- rakennus- tai muun työmaan yhteydessä havaitusta palovaarasta 

o asian selvittäminen, valvontakäynti 

- epäilystä, että palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuu-

dessa on oleellisia puutteita 

o asian selvittäminen, valvontakäynti 

- muiden viranomaisten kanssa suoritetusta teemavalvonnasta 

 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

- Pelastuslaitos laatii riskien arviointiin perustuvan valvontasuunnitelman vuo-

sittain. 

- Pelastuslaitos valvoo vuosittain noin 1 000 yritystä ja laitosta, jotka on jaoteltu 

12-120 kuukauden valvontavälille. 

- Yritys- ja laitoskohteissa käytetään arvioivaa palotarkastusmallia. 

- Pelastuslaitos kerää yritysten ja laitosten valvonnasta asiakaspalautetta. 

- Pelastuslaitos valvoo vuosittain 10 % asuinrakennusten rakennuskannasta ja 

10 % vapaa-ajan asuntojen rakennuskannasta. 

- Pelastuslaitos tehostaa kerrostalojen valvontaa ottamalla käyttöön muiden 

asuinrakennusten tapaan itsearviointivalvontamallin.  
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- Pelastuslaitos valvoo tulleiden ilmoitusten ja yhteydenottojen perusteella 

kaikki niin sanottuun epäsäännölliseen valvontaan kuuluvat tehtävät. 

- Pelastuslaitos tekee valvonnassa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. 

- Pelastuslain ja kemikaalilain mukaiseen valvontatoimintaan sekä onnetto-

muuksien ehkäisyn yhteistyöhön on käytettävissä 11 henkilötyövuotta. Iitin 

liittymisen myötä resursseja lisätään 1 henkilötyövuodella. 
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3.1.7 Pelastustoiminta 

Pelastustoiminnan tehtävät ovat määriteltyinä pelastuslain 379/2011 luvussa viisi.  
 
Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipa-
lo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen, 
terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi, eivätkä toi-
menpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin  
hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi.  
 
Alueen pelastustoimi voi pelastuslain 25 §:n mukaan käyttää pelastustoiminnassa  
apunaan sopimuspalokuntia tai muita pelastusalalla toimivia yhteisöjä sen mukaan, mi-
tä heidän kanssaan sovitaan. Pelastustoimen viranomaisten tulee pelastuslain 52 §:n 
mukaan myös mahdollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoimen tehtävissä käytettä-
vien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä.  
 
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tulee varautua hoitamaan tehtävänsä: 

- päivittäisissä tilanteissa 
- normaaliolojen häiriötilanteissa 
- poikkeusoloissa 

 
Tämä edellyttää turvallisuustilanteen mukaista johtamisjärjestelyiden, pelastustoimen 
muodostelmien ja yhteistoiminnan suunnittelua, valmiussuunnittelua ja varautumista 
sekä oman toiminnan turvaamista.  
 

3.1.7.1 Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin 

 
Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyössä pelastustoimintaan 
osallistuvien, virka-apua antavien viranomaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa  
laatia hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä.  
Pelastuslaitoksen johdolla tehtävä hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi  
hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, 
miltä alueelta ne ovat.  
 
Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjestelmää. Pelastuslaitoksen 
kolmiportainen operatiivinen johtamisjärjestelmä on suunniteltu siten, että sen avulla 
pystytään selviytymään pelastustoiminnan johtamisesta ja sen edellyttämästä viran-
omaisyhteistyöstä kaikissa tilanteissa. 
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Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viranomaisia, tilanteen yleisjoh-
tajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Tilanteen yleisjohtaja voi muodostaa avukseen 
viranomaisten, laitosten ja toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edusta-
jista koostuvan johtoryhmän ja kutsua asiantuntijoita avukseen. 
 
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on mainittu yleiset  
periaatteet, joiden mukaan pelastustoiminta suunnitellaan. Vähimmäistavoitteena on, 
että kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle ase-
tetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 prosentissa tehtävistä. Lisäksi pelas-
tustoiminnan toimintavalmiusajan tulee täyttyä vähintään prosentissa tehtävistä. 
Aluehallintovirasto valvoo vähimmäistavoitteen eli 50 prosentin täyttymistä.  
 
Palvelutasopäätöksessä päätetään ensimmäisen yksikön - ja pelastustoiminnan toimin- 
tavalmiusajan toteutumisen prosenttitavoitteesta.  
 
PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoite prosentteina riskiluokittain 

Pelastustoimen eri riskiluokkien alueet tavoitetaan pelastustoimen toimintavalmiuden 

suunnitteluohjeen 21/2012 mukaisesti seuraavasti: 

 I-riskiluokan alueella 75 % kiireellisistä tehtävistä ensimmäinen yksikkö on on-
nettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut häly-
tyksen. 

 II-riskiluokan alueella 75 % kiireellisistä tehtävistä ensimmäinen yksikkö on on-
nettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut häly-
tyksen.  

 III-riskiluokan alueella 75 % kiireellisistä tehtävistä ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hä-
lytyksen. 
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I-riskialueen paloasemat: 
 
HEINOLA 
Heinolassa riskiluokkaa I keskustassa 
 

 
 

 
HOLLOLA 
Hollolassa riskiluokkaa I Salpakankaalla  
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LAHTI 
Lahdessa riskiluokkaa I keskustassa, Mukkulassa sekä Pirttiharjussa.  
 

 
 
Nastola 
Nastolassa riskiluokkaa I Rakokivessä.  
 

 
 

 

ORIMATTILA 
Orimattilassa riskiluokkaa I keskustassa.  
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II-riskiluokan sisältävät paloasemat: 
 
ASIKKALA  
Asikkalan Vääksyssä on riskiluokkaa II.  
 

 
 

HARTOLA 
Hartolan keskustassa on riskiluokkaa II. 
 

 
 

HOLLOLA 
Hämeenkoski  
Hämeenkoskella on riskiluokkaa II. 
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KÄRKÖLÄ 
Kärkölän Järvelässä on riskiluokkaa II.  
 

 
 
 

PADASJOKI 
Padasjoen keskustassa on riskiluokkaa II. 
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SYSMÄ 
Sysmän keskustassa on riskiluokkaa II. 
 

 
 

IITTI 

Iitin Kausalassa on riskiluokkaa II. 
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PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

1. Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite minuutteina ja sekunteina kai-
kissa kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta: 

 
 I-riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi 

korkeintaan 11 minuuttia. 
 

 II-riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika oli-
si korkeintaan 14 minuuttia. 

 
 III-riskiluokassa tavoitteena on, että pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 

olisi korkeintaan 22 minuuttia. 
 

 IV-riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmän-
kin ajan kuluessa kuin I-III-riskiluokissa. 

 

2.  Johtamisen rakentuminen pelastustoimen alueella 

 Pelastustoiminnan operatiivinen johtaminen toteutetaan kolmiportaisena joh-
tamisjärjestelmänä, jossa ylimpänä operatiivisena johtajana toimii päällikköva-
rallaolija (PHP20). 

 Päällikkövarallaolija vastaa suuronnettomuus- ja monionnettomuustilanteissa 
johtokeskuksen perustamisesta sekä resurssien riittävyydestä alueen pelastus-
toimintaan. 

 Normaalitilanteiden joukkuelähtöjä johtavat päivystävät palomestarit Lahdes-
ta sekä Heinolasta (PHP30 ja PHP40) tukien ja paikaten tarvittaessa toisiaan. 

 Pelastusryhmien johtajina toimivat vakinaisissa yksiköissä ruiskumestarit tai 
heidän sijaisensa vuorolistan mukaisesti, sopimuspalokunnissa yksikönjohtajat. 

 

3. Pelastussukellustoiminnan järjestelyt (savu-, kemikaali-  ja vesisukellus) 

 Pelastuslaitoksen pelastussukellus on ohjeistettu sisäministeriön antaman 
pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaisesti.  

 

 

Vesipelastusvalmius 

Pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaan vesipelastusvalmius jaetaan kolmeen val-
miustasoon, joista pelastustoimi pitää yllä vähintään pintapelastusvalmiutta.  
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Pelastuslaitoksella on erillinen toimintaohje vesisukellukseen pintapelastukseen 
(28.7.2014). Vesipelastusta sekä vesisukellustoimintaa varten pelastuslaitoksen toimin-
ta-alueilla on käytettävissä kohtuullisen hyvä ja tarkoituksenmukainen kalusto ja varus-
teet sekä tässä vaiheessa riittävästi erikoiskoulutettua miehistöä. 

 
Pintapelastajien koulutus on osa vakinaisen henkilöstön ammatillista koulutusta. So-
pimuspalokunnille pintapelastuskurssi on täydennyskoulutus.  

 
Vesisukeltajien koulutus tapahtuu erikoiskoulutuksena kuuden viikon täydennyskurssil-
la Pelastusopistossa Kuopiossa. Kurssille on vaativat pääsyvaatimukset. Vesisukeltajaksi 
voidaan nimetä myös merivoimien sukelluskurssilla varusmiespalveluksensa suoritta-
nut, pelastajan koulutuksen saanut henkilö, joka on perehdytetty pelastussukellustoi-
mintaan. 
 
PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

Pintapelastus  
 

 Pelastuslaitos pitää yllä vähintään pintapelastustoimintaa pelastussukellusoh-
jeen mukaisesti koko toiminta-alueella (Pelastussukellusohje 48/2007).  

 
 Pintapelastajien sisäistä koulutusta ylläpidetään toimipaikoittain minimissään 

kahdella vuosittaisella harjoituksella, joista toinen järjestetään talviolosuhteis-
sa. (Pelastussukellusohje 48/2007).  

  
 Pintapelastuskalustoa ylläpidetään tarpeen mukaisilla hankinnoilla riittävän 

laadukkaalla tasolla. Hankintojen yhteydessä pyritään yhtenäistämään koko 
alueen pintapelastuskalustoa.  

 
Vesisukellus  
 

 Pelastuslaitos ylläpitää Lahdessa pelastussukellusohjeen mukaista välitöntä ve-
sisukellusvalmiutta. Heinolassa pidetään yllä mahdollisuutta suorittaa vesi-
sukellusta, mikäli vuorossa on riittävä määrä sukelluskoulutuksen saaneita 
henkilöitä. 

 Vesisukeltajien sisäistä harjoittelua ylläpidetään minimissään pelastussukel-
lusohjeen määrittelemä määrä. (Pelastussukellusohje 48/2007).  

 
Kemikaalisukellus 
 

 Pelastuslaitos kaikki toimipaikat varautuvat vaarallisten aineiden käsittelyssä 
sekä kuljetuksessa tapahtuviin onnettomuuksiin. 
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 Vaarallisten aineiden torjuntatoimista on sovittu naapurialueiden kanssa pit-
käkestoisia onnettomuustilanteita varten. 

 Investointisuunnitelma ja kalustohankinnat toteutetaan siten, että pelastuslai-
toksen toiminta-alueella on riittävä kalusto vaarallisten aineiden torjuntaan 
TOKEVA-ohjeen kalustotaso 3:n mukaisesti.  

 

 

Pelastusyksiköt ja niiden vahvuudet 

Pelastusyksiköiden määrä ja niiden vahvuudet perustuvat alueen riskien arviointiin ja 
voimassa olevaan toimintavalmiusohjeeseen.  
 
Pelastuslaitos pitää valmiudessa seuraavat yksiköt: 
 
Välittömässä valmiudessa: 
 
Paavola 1 pelastusyksikkö vahvuudella  0 + 1 + 3 

1 säiliöyksikkö  0 + 0 + 1 
1 puomitikasyksikkö  0 + 0 + 1 
1 johtoyksikkö  1 + 0 + 1 

Niemi 1 pelastusryhmä   0 + 1 + 3 
Heinola 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
 1 johtoyksikkö  1 + 0 + 0 
Hollola 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
Nastola 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
Orimattila 1 pelastusryhmä  0 + 1 + 3 
 
Palokuntasopimuksessa sovitussa valmiudessa: 

 
Heinolan Pvpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Artjärven Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Hartolan Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Hämeenkosken Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Iitin VPK   1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Järvelän Vpk  1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Padasjoen Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3  
Pennalan Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Sysmän Vpk  1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Vuolenkosken Vpk  1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
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Ahtialan Vpk   1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 3 
Hakosilta-Nostavan Vpk 1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 2 
Harjunalustan Vpk 1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 3 
Herralan Vpk 1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 2  
Keski-Hollolan Vpk 1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 2 
Lahden Vpk  1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 3 
Renkomäen Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Vesikansan Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 2 
Vierumäen Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
Villähteen Vpk 1 pelastusryhmä 0 + 1 + 3 
 
Henkilökohtaisilla sopimuksilla sovitussa valmiudessa: 
 
Asikkala pvpk 1 pelastusyksikkö 0 + 1 + 2 
 

 Lisäksi muita kuin edellä mainittuja yksiköitä sopimuksen mukaisessa valmiu-
dessa.  

 Pelastuslaitoksella tulee olla valmius tilapäisesti alentaa toimipaikkojen vah-
vuuksia siirtämällä henkilöstöä yksiköiden välillä kuitenkin niin, ettei palveluta-
sopäätöksessä olevien pelastusyksiköiden vahvuuksia heikennetä.  

 Alin valmius operatiivisella puolella Lahden Paavolan toimipaikalla on 1+1+6.  
Heinolan toimipaikalla 1+1+3 ja muilla vakinaisesti miehitetyillä asemilla 0+1+3.  

 Pelastuslaitoksen johtokunta voi kuntia kuultuaan alentaa toimipaikkojen vah-
vuuksia pakottavien syiden niin vaatiessa määräajaksi. 

 Pelastusjohtaja voi perustellusta syystä pelastuspäällikköä kuultuaan antaa lu-
van miehittää asemat tilapäisesti alle sovitun alimman valmiuden. Tilapäisen 
valmiuden alentaminen ei saa kestää yhtäjaksoisesti yli vuorokautta. 

 

Väestön varoittamisjärjestelyt  

Väestön varoittamistilanteessa annetaan yleinen vaaranmerkki suurtehohälyttimil-

lä. Yleisen vaaranmerkin antoon liittyy aina myös vaaratiedote. Se luetaan kaikilla 

radiokanavilla ja näytetään Ylen, MTV3:n ja Nelosen teksti-TV:n sivulla 112 sekä te-

levisio-ohjelmassa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Tarvittaessa apuna 

käytetään kaiutinautoja sekä omatoimisen varautumisen organisaatioita ja henki-

löstöä.  
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Alueilla, joilla on merkittävä väestön turvallisuutta vaarantava suuronnettomuuden 

tai hyökkäysvaikutuksen riski, on ulkona olevaa väestöä voitava varoittaa suurte-

hohälyttimien avulla. 

3.1.7.2 Varautuminen häiriötilanteisiin  

 
Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa yh-
teiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väestön elinmahdollisuuksia ja jonka hal-
linta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tii-
viimpää yhteistoimintaa ja viestintää (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017).  
 
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia, ja 
onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet tulee voida suorittaa viivy-
tyksettä ja tehokkaasti myös häiriötilanteissa. Laajamittaisissa häiriötilanteissa pelas-
tustoimen voimavarat joudutaan suuntaamaan ensisijaisesti turvallisuuden kannalta 
merkittäviin tehtäviin.  
 
Suuronnettomuusvalmius on vähintään pelastusyhtymän muodostama kokonaisuus, 
joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. Suuronnettomuusvalmius tulee kyetä 
perustamaan kahden tunnin kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanotta-
nut hälytyksen. 
 
Pelastuslaitoksen omien voimavarojen lisäksi erityisesti laajamittaisten häiriötilantei-
den hoitaminen ja toiminta poikkeusoloissa edellyttää yhteistoimintaa ja sen suunnit-
telua myös toisten pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa.  
 
Pelastuslain 46 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja lii-
kelaitokset ovat velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johtamaan pelastustoimin-
nan suunnitteluun siten, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. Keskei-
siä pelastustoimintaan osallistuvia viranomaisia ovat esimerkiksi poliisi, puolustusvoi-
mat ja rajavartiolaitos. 
 
Pelastuslain 27 §:n 2 momentin mukaisesti pelastuslaitos vastaa pääsääntöisesti pelas-
tustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta.  
Vastuu normaaliolojen häiriötilanteen hoitamisesta ja johtamisesta saattaa kuulua 
myös muulle kuin pelastustoimen viranomaiselle, esimerkiksi kiireettömissä myrsky-
vaurioiden korjaamistoimissa.  
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PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 
1. Varautumisen perusteet ja tavoitteet 

 Pelastustoimen johtokeskus toimii Paavolan pelastusasemalla. 
 Pelastuslaitoksen päällystö on perehdytetty johtokeskustoimintaan. 
 Tarvittaessa perustetaan hallinnollinen johtokeskus, joka siirtyy tilanteen 

vaatiessa Nastolan pelastusasemalle suojattuun johtamistilaan. 
 Tarvittavat johtamis- ja viestivälineet varajärjestelmineen päivitetään vas-

taamaan nykytarpeita. 
 Maakunnan varautumisen kokonaisuus huomioidaan. 

 
2. Suunnitelmat, niiden päivittämisen aikaväli ja toteutumisen arviointi 

 Tarvittavat suunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan. 
 Suunnitelmien arvioinnit tehdään erikseen sovitusti. 
 Poikkihallinnollista suunnittelua tehdään maakunnan tasolla yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. 
 

3. Varautumiseen käytettävissä olevat voimavarat 
 

 Pelastuslaitoksella on päätoiminen varautumisen virka. 
 Laitoksen henkilöstöä sekä sopimuspalokuntien henkilöstöä on varattu pe-

lastustoimen poikkeusolojen tehtäviin. 
 Eläköitynyt henkilöstö hyödynnetään poikkeusolojen tehtävissä. 
 Kuntiin on nimetty yhteyshenkilöt poikkeusolojen toiminnan osalta. 
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3.1.7.3 Poikkeusolot 

 
Valmiuslain mukaiset poikkeusolot määritellään valmiuslain 1552/2011 3 §:ssä. 
Valmiuslain 6 §:n mukaan poikkeusolojen käyttöönottoasetuksesta päättää lopullisesti 
eduskunta. 
Pelastustoimen varautumistehtävistä poikkeusoloihin on säädetty sekä pelastuslain 2 
§:ssä että valmiuslain 12 §: ssä. 
Valmiuslain 116 §: n mukaan poikkeusoloissa voidaan määrätä Suomessa asuvan vel-
vollisuudesta suorittaa sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistus-
tehtäviä sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviä, hätäkeskustehtäviä 
tai muita näihin rinnastettavia väestön suojelemiseksi välttämättömiä tehtäviä.  
Pelastuslain 37 § 1 mom:n mukaan voidaan työkykyisiä henkilöitä määrätä avustamaan 
onnettomuuspaikalle.  
 
Pelastuslaitoksen tulee määritellä ja kyetä huolehtimaan seuraavista asioista  
poikkeusoloissa: 

 oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen 

 valmiuslaissa säädetty pelastustoimen varautuminen 

 pelastustoimen alueen kaikkien pelastustoimintaan käytettävissä olevien 
voimavarojen määrittely sekä niiden suorituskyky 

 
Tämän lisäksi pelastuslaitoksen tulee varautua pelastustoimen valmiuslain 3 §:n  
kohdan 1 mukaiseen aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan  
hyökkäykseen ja sen välittömään jälkitilaan tai kohdan 2 mukaiseen huomattavaan 
aseelliseen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan hyökkäyksen uhkaan. 
 
Tätä varten pelastuslaitoksen tulee määritellä: 
 

 väestön varoittamisen varmistaminen 

 väestön suojaaminen  

 valmiuslain 121 §:n nojalla toteutettavat väestön evakuointijärjestelyt  

 johtamisjärjestelmä ja sen toimivuus 

 pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostelmien  
mitoittaminen ja perustaminen 

 pelastuslain 46 ja 47 §: n mukaisen pelastustoimen johdolla tapahtuvan yh-
teistoiminnan suunnittelu 

 Geneven yleissopimusten mukaista suojaa nauttivan organisaation  
määrittäminen 

 pelastustoimen vastuulla olevan väestönsuojeluhenkilöstön varaaminen, 
kouluttaminen ja harjoitukset 
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 pelastustoimen tarvitseman kaluston ja rakennusten varaaminen 

 omatoimisen varautumisen järjestelyjen tukeminen 

 tarvittaessa omatoimisen varautumisen aluejako suojelupiireiksi, -lohkoiksi 
ja -yksiköiksi sekä niiden johtamisjärjestelmä. 

 

3.1.7.4 Väestönsuojelutilanteet 

 
Pelastuslain 64 §:n mukaan pelastustoimen viranomaisten on varauduttava 
toimintansa hoitamiseen poikkeusoloissa riittävin suunnitelmin ja etukäteen 
tapahtuvin valmisteluin. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastustoi-
mintaan liittyvän poikkeusolojentoiminnan ja suunnitelmien yhteensovittami-
sesta. 
 
Väestönsuojelulla tarkoitetaan Pelastuslain 379/2011 2a §: ssä sekä Geneven 
yleissopimusten I lisäpöytäkirjassa tarkemmin määriteltyjä asioita.  
Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat toimialaansa kuuluvista Geneven 
yleissopimuksissa sekä Geneven yleissopimusten lisäpöytäkirjoissa määritellyis-
tä väestönsuojelutehtävistä. 
 
Sisäministeriön väestön suojaamisen strategian tavoitteena on suojata väestöä 
poikkeusoloissa niin hyvin kuin on mahdollista. Poikkeusoloissa väestö varaudu-
taan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti suojaamaan tai evakuoimaan. 
Päätökset väestön suojaamisjärjestelyistä tehdään paikallisella tasolla.  
 
Normaalioloissa on oltava sellainen perusvalmius, että väestön suojaamisesta 
uhkakohteissa voidaan huolehtia, ja tarvittavat toimet kyetään aloittamaan oi-
kea-aikaisesti ja kohottamaan valmiutta uhka-arvioiden mukaisesti. 
 
Väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu, että organisaation varaukset on tehty, 
henkilöstölle on järjestetty koulutusta, organisaation tarvitsema materiaali on 
saatavissa ja väestön varoittaminen ja suojaaminen voidaan toteuttaa tarpeen 
mukaan. 
 
Valvonta-, hälytys- ja johtamisjärjestelmillä on keskeinen merkitys suojautumi-
sessa ja pelastustoiminnassa. Näissä toiminnoissa tulee hyödyntää kulloinkin 
käytössä olevan tekniikan parhaita ratkaisuja. Järjestelmät varmennetaan tar-
vittavassa laajuudessa normaali- ja poikkeusolojen uhkakuvia vastaaviksi. 
 
Pelastuslain 27 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan väes-
tön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta 
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hälytysjärjestelmästä. Väestösuojelutilanteessa tietyn alueen väestön on siirryt-
tävä muualle, jos se on turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Valtioneuvosto 
päättää, mitä alueita ja mitä osaa alueen väestöstä siirtyminen koskee. Sisämi-
nisteriö huolehtii siirtymisen yleisjohdosta (Valmiuslaki 121 §).  
 
Väestönsiirto on yksi väestön suojaamiskeino. Useimmissa tilanteissa ensisijai-
nen vaihtoehto on suojata väestö vakinaisilla asuinsijoillaan käyttäen tarvitta-
essa väestönsuojia. Väestönsiirtojen suunnitteluperusteena ovat alueen onnet-
tomuusriskien kartoitus sekä puolustussuunnittelun perustana olevat uhka-
arviot. Väestöä varaudutaan siirtämään onnettomuuksissa, suuronnettomuuk-
sissa ja häiriötilanteissa.  
 
Väestönsiirtoihin voitaisiin joutua:  

 poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen painostuksen aikana, jolloin painos-
tus kohdistuisi kohteisiin, jotka voivat joutua erikoisjoukkojen toiminnan tai 
muun yllättävän iskun kohteeksi sekä näiden kohteiden lähiympäristöön 

 strategisen iskun uhka-aikana sellaisilla alueilla, joille ryhmittyy omia jouk-
koja tai joille todennäköisesti kohdistuu vihollisen asevaikutusta tai joukko-
jen toimintaa 

 laajamittaisen hyökkäyksen yhteydessä toimittaisiin kuten strategisen iskun 
uhka-aikana, mutta evakuoitavat alueet voisivat olla huomattavasti laajem-
pia. 

 
Poikkeusoloissa perustetaan sisäministeriön johtokeskus, jonka tehtävänä on 
huolehtia väestönsuojelun valmiuden kohottamisesta ja ylläpidosta sekä väes-
tönsuojelun valtakunnallisesta johtamisesta. Väestönsuojelun paikallista joh-
tamista varten perustetaan kuntien ja pelastustoimen alueiden johtokeskukset. 
Pelastuslain 77 §:n mukaisesti pelastuslaitoksen tulee järjestää pelastustoimin-
nan johtamistilat ja muut edellytykset siten, että johtaminen on mahdollista 
poikkeusoloissa. 
 
Pelastuslain luvussa 10 määritellään väestönsuojeluun varautuminen sekä Ge-
neven yleissopimuksen mukainen suojelu. 
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PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

1.Tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voimavarat 
 

 Normaaliaikana suunnitelmien päivittämiseen riittää pelastuslaitoksen niistä 
vastuussa oleva henkilöstö. 

 Väestönsuojelun ja varautumisen koulutusta toteutetaan olemassa olevin 
resurssein huomioiden alueelta tulleet toivomukset. 

 Koulutusta voi sovitusti tehdä myös valtion Pelastusopisto sekä sovitut jär-
jestöt. 

 Toimiminen poikkeusoloissa vaatii kaiken pelastuslaitoksen toimintaan va-
rattujen henkilöiden työpanoksen. 

 Väestönsiirtotilanteessa tarvitaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen apua. 
 

2. Yllä mainittujen tehtävien hoitamiseksi tarvittavat suunnitelmat, niiden päivittä-
misen aikaväli ja toteutumisen arviointi 

 Tarvittavat suunnitelmat päivitetään tarpeen mukaan. 

 Suunnitelmien arvioinnit tehdään erikseen sovitusti. 

 Poikkihallinnollista suunnittelua tehdään maakunnan tasolla yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. 

 

 

3.1.8 Pelastustoimen ohjeet ja suunnitelmat 
 
Pelastuslain 379/2011 mukaan pelastuslaitoksen tulee:  

 30 §:n mukaan suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta 
(sammutusvesisuunnitelma). Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy alueen pelas-
tustoimi.  

 33 §:n mukaan hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyt-
tämisestä.  

 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia laatimaan pe-
lastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä 
hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. 

 48 §:n mukaan pelastuslaitoksen on laadittava ulkoinen pelastussuunnitelma alu-
eille, joilla on: 

1)  ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu ydin-
laitos 
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2)  vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun 
lain (390/2005) 30 §:n 1 momentissa tai 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
tuotantolaitos, josta toiminnanharjoittajan tulee laatia turvallisuusselvitys 

3)  ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kaivan-
naisjätteen jätealue 

4)  vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (195/2002) 32 §:n mukainen järjestelyratapiha 

5)  vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-
alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 8 §:n mukainen sa-
tama-alue. 

 
Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista 1363/2018 tuli voimaan 
1.1.2019. Asetuksessa säädetään pelastustoiminnan suunnitelmista, niiden sisällöstä ja 
rakenteesta sekä pelastustoiminnan yhteistyösuunnitelmista. Asetus jakautuu pääpiir-
teissään kahteen: 

 pelastustoiminnan yleisjärjestelyt (4§) 

 pelastustoiminta vaativissa tilanteissa (5§) 
 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

  
Suunnitelmat 

 pelastustoimen suunnitelmat päivitetään asetuksen 1363/2018 vaatimusten 
mukaisesti 
 

Suunnitelmien päivittämisen aikaväli ja toteutumisen arviointi 

 suunnitelmat päivitetään tarvittaessa 
 

Tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voimavarat 

 suunnitelmien päivittämisestä vastaavat erikseen nimetyt vastuuhenkilöt 
 

 
 
 
 

3.1.9 Öljyntorjunta 

Öljyvahinkojen torjuntalain 1673/2009 7 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa maa-
alueen öljyvahinkojen ja alusöljyvahinkojen torjunnasta alueellaan ja ohjaa osaltaan öl-
jyvahinkojen torjuntaan varautumista. Lain 12 §:n mukaan alueen pelastustoimella on 
oltava maaöljyvahinkojen torjuntasuunnitelma.  
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PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

1. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman päivittämisen aikaväli ja toteutumisen 
arviointi 

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on hyväksytty öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelma 

 suunnitelma päivitetään määrävälein 

 päivityksen yhteydessä arvioidaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuus sekä 
hankintojen toteutuminen  
 

2. Tehtävien hoitamiseksi tarvittavat voimavarat 
 pelastuslaitoksella on erikseen nimetty vastuuhenkilö öljyvahinkojen torjun-

taan 
 torjuntatöiden johtajina toimivat pelastustoiminnan kulloiset johtajat 
 ensitoimista vastaa pelastuslaitos päivittäisen toimintavalmiuden puitteissa 
 pelastustoiminnan päättyessä jälkitorjunta siirtyy kuntien vastuulle. 
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3.2.1 Ensihoitopalvelut  
 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) sekä ensihoitopalvelusta annetun sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksen (585/2017) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on jär-
jestettävä alueensa ensihoitopalvelu. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi järjestää en-
sihoitopalvelun alueellaan hoitamalla toiminnan itse, järjestämällä ensihoitopalvelun 
yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai hankkimalla palvelun muulta palvelun 
tuottajalta. Ensihoitopalveluun sisältyy äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen poti-
laan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito. Pelastuslaitos voi suorittaa ensihoi-
topalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa 
alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu tervey-
denhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella. 
 
Ensihoito 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Phhyky:n alueella. Pelastuslai-
tos noudattaa ensihoitopalveluiden osalta Phhyky:n hyväksymää ensihoidon palveluta-
sopäätöstä. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on yhteistoimintasopimus ensihoidosta 
Phhykyn ensihoitokeskuksen kanssa, jonka mukaan pelastuslaitos tuottaa kuusi (6) 
ympärivuorokautisessa valmiudessa (24h/7) olevaa ensihoitoyksikköä, jossa kunkin 
miehityksessä on yksi perustason ensihoitaja ja yksi hoitotason ensihoitaja (H+P). Ensi-
hoitopalvelu on kiinteä osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelurakennetta, ja pe-
lastuslaitoksen tuottamaan ensihoitopalveluun sisältyy ensihoito perus- ja hoitotasolla 
sekä ensivastetoiminta.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (585/2017) mukaan sairaanhoitopiirillä on ol-
tava ensihoidosta vastaava lääkäri, joka johtaa ensihoitopalvelua ja sen toimintaa. Li-
säksi sairaanhoitopiirillä tulee olla vuorokauden ympäri toimivat ensihoidon kenttäjoh-
tajat. Phhyky tuottaa ensihoidon vastuulääkärin sekä kenttäjohtotoiminnan palvelut. 
HUS-erityisvastuualue puolestaan järjestää asetuksen (585/2017) mukaisen ympäri-
vuorokautisen ensihoitolääkärin päivystyksen alueellaan. 
 
Ensivaste 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää 
palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. 
Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun 
yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen poti-
laan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, 

3.2 Muut tehtävät  
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joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Ensivastetoiminta täydentää 
ensihoitopalvelua ja on osa pelastuslaitoksen palvelutuotantoa. Pelastuslaitos tuottaa 
ensivastetoiminnan maakunnan alueella itse ja ostaa toiminnan alihankintana Itä-
Uudenmaan pelastuslaitokselta Myrskylässä ja Pukkilassa sekä Kymenlaakson pelastus-
laitokselta Iitissä ja Vuolenkoskella. Pelastuslaitos vastaa alihankkijoiden ensivastetoi-
minnasta kuin omastaan ja järjestää toimijoille Phhyky:n määrittämän toimipaikka- ja 
täydennyskoulutuksen. Pelastuslaitos ylläpitää ensivastetoimintaa 17 paloasemalta. 
Ensivastetoiminnassa pelastuslaitos tekee yhteistyötä vaikeasti tavoitettavien kohtei-
den osalta myös Suomen Meripelastusseura Lahden Järvipelastajat ry:n kanssa. Heitä 
koulutetaan vähintään kerran vuodessa purjehduskauden alussa (8h). Massatilaisuuk-
sissa ensivastepalveluja tuottaa myös Suomen Punaisen Ristin Lahden alueen osasto. 
Osastoa koulutetaan pelastuslaitoksen toimesta samalla tavoin kuin muitakin ensivas-
tetta tuottavia yksiköitä. 
 
Muu yhteistoimintasopimuksessa määritetty toiminta 
Pelastuslaitos vastaa yhteistyösopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen ja Phhykyn en-
sihoitopalvelun autokaluston kilpailutuksesta, hankinnasta, muutostöistä ja huolloista 
pitäen sisällään kaiken niiden kunnostamiseen, huoltoon ja ylläpitoon sisältyvät han-
kinnat, toimet ja tarvikkeet. Myös molempien palveluntuottajien varustehankinnat ja 
varustehuollot on keskitetty pelastuslaitokselle.  
 
Henkilöstö 
Pelastuslaitoksen ensihoito-osastolla työskentelee ensihoidon palvelupäällikkö, viisi (5) 
ensihoitoesimiestä sekä 32 hoitotason ensihoitajaa. Yksi hoitotason ensihoitaja toimii 
yhteistyösopimuksen mukaisesti ensihoitokouluttajana, ja tämä resurssi on koko ensi-
hoitopalvelun käytössä. Palomies-ensihoitajista työskentelee osa-aikaisesti ensihoidos-
sa noin 120 henkilöä, joista laskennallisesti 25 henkilötyövuotta kohdistuu ensihoitoon. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta (585/2017) määrittelee ensi-
hoitopalvelun henkilöstön koulutusvaatimukset. Pelastuslaitos noudattaa ensihoito-
palvelun yksiköitä miehitettäessä asetuksen henkilöstöä koskevia vaatimuksia sekä 
Phhyky:n osaamisenhallintasuunnitelmaa. Ensivasteyksikön muodostaa vähintään kak-
si ensivastekoulutettua henkilöä. Koulutuksen tulee olla Phhyky:n ensihoitokeskuksen 
hyväksymää. Ensiauttajan hyväksytty koulutustaso on esimerkiksi SPEK:n kriteerien 
mukainen sopimuspalomiesten palokuntien ensiapukurssi ja ensivastekurssi. 
 
Pelastuslaitos järjestää yhteistyössä Phhyky:n kanssa säännöllistä toimipaikka- ja täy-
dennyskoulutusta ensihoitajille sekä ensiauttajille. Päätoimisille hoitotason ensihoitajil-
le järjestetään ensihoidon koulutusta 32h/vuosi ja perustason ensihoitajille 16h/vuosi. 
Ensivastetoimijoille koulutusta järjestetään 8h/vuosi. Pelastuslaitoksen ensihoidossa 
on vaativan ensihoidon kurssilla olevia päätoimisia ensihoitajia. 
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Pelastuslaitoksen palomies-ensihoitajien ensihoito-osaamista on laajennettu oppiso-
pimuskoulutuksen avulla. Pelastuslaitos on tehnyt yhteistyötä koulutuskeskus Salpauk-
sen kanssa, ja palomiehistä on koulutettu lähihoitajia (perustason ensihoitaja). Yksi 
ryhmä valmistui joulukuussa 2019 ja toinen aloitti 2020 alussa. 
 
Ensihoidossa ja pelastustoiminnassa hyödynnetään henkilöstön monipuolista osaamis-
ta sekä joustavaa käyttöä. Lisäksi ensihoidon päätoimista henkilöstöä käytetään Phhy-
ky:n ensihoidon kanssa ristiin puuttuvien, äkillisten henkilöstövajeiden paikkaamiseksi. 
Yhteistyöllä pyritään välttämään poissaoloista aiheutuvia ylityökustannuksia sekä mi-
nimoimaan lyhytaikaisten sijaisten käyttö. Myös kaluston hankinnoissa ja huollossa 
saadaan synergiahyötyjä. Pelastuslaitos on varautunut poikkeusolo- ja suuronnetto-
muustilanteissa laittamaan valmiuteen ylimääräisiä ambulansseja. Palomiehet pystyvät 
täydentämään ensihoidon äkillisiä sairauspoissaoloja. Lisäksi muun muassa asemapai-
koista, henkilöstöjohtamisesta ja hallintotoimista saadaan synergiahyötyjä ensihoidon 
ja pelastustoimen kesken. 
 
Pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalvelua kustannusneutraalisti voittoa tavoittelemat-
ta. Sopimuksen tarkoituksena on tuottaa laadukkaat, kustannustehokkaat ja tehok-
kaasti johdetut ensihoitopalvelut Päijät-Hämeen alueelle terveydenhuoltolain ja ensi-
hoitoasetuksen mukaisesti kiinteässä yhteistyössä alueen akuuttisairaanhoidon päivys-
tystoimintojen sekä kotiin vietävien palveluiden kanssa. 
 
PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja Phhyky:n toiminta-alueella siinä 
laajuudessa, kun asiasta on palvelun tilaajan kanssa sovittu. Pelastuslaitok-
sella on valmius laajentaa toimintaa nopeallakin aikataululla. 

 Ylläpidetään henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia läpi koko ensi-
hoitosektorin. 

 Ensihoidossa kiinnitetään huomiota henkilöstön koulutukseen ja osaamisen 
tasoon: 

o Siirtymäsäädöksillä hoitotasolla työskentelevistä ensihoitajista kaikki 
ovat sh/eh AMK -koulutuksessa vuoden 2021 loppuun mennessä. 

o Ensihoidossa toimivista palomies-ensihoitajista 40 %:lla on terveyden-
huoltoalan tutkinto pelastajatutkinnon lisäksi.  

o Tehostetaan päätoimisen henkilöstön ammatillista koulutusta.  

 Ensihoidon henkilöstöresurssit vastaavat tämänhetkisen palvelun tarpeita, ja 
niitä tulee pystyä tarvittaessa tarkistamaan.  

 Pelastuslaitos ylläpitää ensivastetoimintaa 17 paloasemalla ja tekee yhteis-
työtä Järvipelastajien ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. 
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3.2.2 Viestintä 

 

Pelastuslaitoksen viestinnän tavoite 

Onnettomuustiedottaminen, turvallisuusviestintä ja laitoksen hallinnollisista päätöksis-

tä viestiminen ovat lakisääteisiä velvoitteita, mutta niiden lisäksi pelastuslaitoksen 

viestintään kuuluu paljon muuta. Tämän päivän mediaympäristössä viestinnän merki-

tys korostuu: ihmiset viestivät yhä enemmän, ja myös viranomaisilta kaivataan entistä 

aktiivisempaa ja luottamusta herättävää viestintää. 

Mediamaailma on muuttunut, ja julkinen keskustelu pirstaloitunut yhä laajemmille ta-

hoille. Tietoa on tarjolla valtavasti, ja viranomaisen onkin yhä tärkeämpää tarjota koh-

deryhmilleen faktapohjaista tietoa toimialansa asioista. Koska pelastuslaitos on tärkeä 

osa yhteiskuntaa ja ympäristöään, siltä odotetaan aktiivista, avointa, totuudenmukais-

ta ja monikanavaista viestintää kokonaisturvallisuudesta.  

Viestintää tarvitaan myös resurssien turvaamiseen ja laitoksen olemassaolon oikeutuk-

seen. Tämä kaikki edellyttää perustehtävistä suoriutumista alan arvojen mukaisesti ja 

toimivaa viestintää. Pelastuslaitosten on tunnettava kohderyhmänsä, ja luodattava 

toimintaympäristöään säännöllisesti. Tehostettu viestintä korostuu muutostilanteissa 

sekä mahdollisessa kriisissä.  

Viestintä edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista ja on kiinteä osa strategiaa 

ja organisaation toimintaa. Viestinnällä on rooli kaikissa pelastuslaitoksen 

perustehtävissä: onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, pelastustoiminnassa ja 

lisävahinkojen estämisessä onnettomuustilanteissa sekä varautumisessa erilaisiin 

häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Viestinnän avulla varmistetaan kansalaisten ja sidosryh-

mien riittävä tiedonsaanti kaikissa olosuhteissa. 

 

Viestinnällä vahvistetaan myös laitosten toimintaedellytyksiä vaikuttamalla resurssien 

jakoon ja vahvistamalla luottamusta ja kuvaa ammatillisesta toimijasta. Viestinnän 

avulla tehdään laitosta ja alaa tunnetuksi ja vaikutetaan turvallisuuskäyttäytymiseen.  

Jokainen työntekijä tuntee roolinsa ja vastuunsa pelastuslaitoksen viestien viemisessä 

ja osaa toimia erilaisissa tilanteissa. Pelastuslaitoksen strategia ja viestintäohjeet ovat 

kaikkien tuntemia ja niihin perehdytetään rekrytoinnin yhteydessä. Viestintä on kiinteä 

osa pelastuslaitoksen johtoa ja tavoitteita ja sitä viedään entistä strategisempaan 

suuntaan. 
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Viestinnän toteuma 

 

Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitoksen viestintää ja vastaa pelastuslaitoksen virallisen 

kannan esittämisestä niin omalle henkilöstölle kuin laitoksen ulkopuolellekin. Jokainen 

voi viestiä omassa roolissaan ja omista tehtävistään, mutta pelastuslaitoksen ääntä 

käyttää pelastusjohtaja.  

 

Pelastusjohtaja vastaa laitoksen strategisesta viestinnästä tukenaan 

viestintäsuunnittelija ja johtoryhmä. Suunnitelmallinen strateginen viestintä tukee 

organisaation tavoitteiden toteutumista. Sen avulla arvot, visio ja toiminta-ajatus 

tuodaan näkyville. Strateginen viestintä tukee myös pelastuslaitoksen tehtävien 

onnistumista ja maineenhallintaa. Sidosryhmä- ja mediaviestintä ovat osana tätä. 

Tavoitteena on, että päättäjät ja media tuntevat pelastuslaitoksen toiminnan ja 

haasteet. 

 

Viestintäsuunnittelija suunnittelee ja kehittää asiantuntijaroolissa pelastuslaitoksen 

viestintää sekä tukee ja kouluttaa työntekijöitä tekemään viestintää omassa työssään. 

Viestintäsuunnittelijan osallistuminen johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän 

kokouksiin varmistaa strategisen viestinnän toteutumisen. Viestinnän tukena ovat 

valtakunnalliset verkostot, kuten Kuntaliiton pelastusalan kumppanuusverkosto ja 

sisäministeriön viestintäverkosto, sekä työryhmät ja alueelliset kontaktit. 

 

Osastopäällikköjen vastuulla on oman osastonsa työntekijöiden tiedon varmistaminen. 

Jokaisella työntekijällä on myös itsellään velvollisuus seurata laitoksen 

viestintäkanavia, kuten sähköpostia, intraa ja info-tv:tä. Osastoilla on myös itsellään 

viestinnän tehtäviä. 

 

Riskienhallintaosasto vastaa laitoksen turvallisuusviestinnästä, josta lisää luvussa 3.1.2. 

Viestintäsuunnittelija on turvallisuusviestinnän tukena etenkin mediatiedottamisessa 

ja sosiaalisessa mediassa. Pelastusosasto vastaa onnettomuusviestinnästä. 

Viestintäsuunnittelija kouluttaa ja tukee onnettomuustiedottamista tarpeen mukaan 

(isommat onnettomuudet). Hallinto julkaisee henkilökuntaa koskevia sisäisiä 

tiedotteita, pelastusjohtaja tekee videona kuukausikatsauksen. Viestintäsuunnittelija 

on tarvittaessa apuna tiedotteiden luomisessa ja jakelussa. Ensihoidolla on oma 

osastopäällikön työntekijöilleen koostama kuukausitiedote. Tarvittaessa ensihoidon 

palavelupäällikkö jakaa tietoa myös talon yhteisissä kanavissa. Tekninen osasto vastaa 

lähinnä uusiin asemahankkeisiin sekä kalustohankintoihin liittyvistä asioista. Heillä ei 
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ole tällä hetkellä aktiivista omaa viestintää. Viestintäsuunnittelija nostaa heidän 

asioistaan tarpeen mukaan viestintäkanaviin. 

 

 

PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 Pelastuslaitos huolehtii onnettomuustiedottamisesta, turvallisuusviestinnäs-

tä ja laitoksen hallinnollisista päätöksistä viestimisestä lakisääteisesti. 

 Viestinnällä varmistetaan kansalaisten ja sidosryhmien riittävä tiedonsaanti 

kaikissa olosuhteissa. 

 Viestinnällä pyritään lisäämään kansalaisten turvallisuustietoutta ja kykyä 

estää onnettomuuksia ja toimia sellaisen sattuessa. 

 Viestintä pyrkii lisäämään pelastuslaitoksen työn tunnettavuutta, luottamus-
ta ja ymmärrystä ja siten turvaamaan laitoksen olemassaolon. 

 Hyvä pelastuslaitoksen työyhteisöviestintä lisää työhyvinvointia ja luo mah-
dollisuuksia vaikuttaa. 
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3.2.3 Kansainvälinen toiminta 
 
Pelastuslain 38 § sisältää linjauksen kansainvälisen pelastustoiminnan avun antamises-
ta sekä sen vastaanottamisesta.  
 
PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

1. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen (valtakunnallinen toiminta ja 
paikalliseen sopimukseen perustuva toiminta) 

 
Pelastuslaitoksen henkilöstöä on mukana kansainvälisen pelastustoiminnan koulu-
tuksissa vaarantamatta oman laitoksen valmiutta.  

 Kansainvälisen toiminnan kautta pelastuslaitos saa uusia näkemyksiä ja ko-
kemuksia henkilöstölle. Tämä näkyy laitoksen kehittymisenä.  

 Kansainväliseen toimintaan lähtijöille myönnetään käytännössä virkavapaus 
valtakunnan linjausten mukaisesti. 

 
2. Kansainväliseen toimintaan käytettävät voimavarat 

 Kansainväliseen toimintaan osallistutaan tarpeen ja resurssien mukaan.  
 Kansainväliseen toimintaan osoitetaan resursseja mahdollisuuksien mu-

kaan vaarantamatta oman alueen ensisijaisia tehtäviä. 
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3.2.4 Valmiussuunnittelun tukeminen 
 
Pelastuslaitos tukee alueeseensa kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua siten kuin siitä 
on kunnan kanssa sovittu. 
 
PÄÄTÖS PALVELUTASOSTA 

 Kuntien valmiussuunnittelun tukemisen voimavarat vuosittain 
 

 valmiusmestarin tehtäviin sisältyy kuntien valmiussuunnittelun tukemi-
nen 

 kunnissa on nimettyinä varautumisen vastuuhenkilöt  
 annetaan koulutusta kuntien johtoryhmille 
 järjestetään kuntakohtaisia case-muotoisia valmiusharjoituksia. 
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Palvelutason kehittämissuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden määrittelyä, 
joilla palveluita kehitetään toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. 
  
Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain talousarvio- ja toimintaker-
tomusprosessien yhteydessä. 
 
Pelastuslaitoksen toimintaa tehostetaan kehittämällä prosesseja, toiminnan laatua ja 
yhteistyötä. 
 
Merkittävimpiä muita kehittämistavoitteita ovat turvallisuusviestinnän prosessien ke-
hittäminen, kuntien varautumisen tukeminen, pelastustoiminnan johtamisen ja pelas-
tustoiminnan valmiuden parantaminen sekä mukanaolo kiireellisen ensihoidon järjes-
tämisessä alueella. 
 
Toimintaa suunnataan pelastuslaitoksen strategian mukaisesti: 

- perustehtävä 
- toiminta-ajatus 
- visio 
- arvot 

sekä: 
- strateginen tavoite 
- strategiset painopisteet 
- strategiset ydintehtävät 

 
Pelastuslaitoksen tulevaisuuden näkymät 
 
Pelastuslaitos on lainsäädännön mukaiset kuntalaisten turvallisuuspalvelut tuottava 
organisaatio, joka tuottaa kuntalaisten peruspalvelut. Kuntien huono taloudellinen ti-
lanne sekä mahdolliset muutokset kuntien määrässä heijastuvat pelastuslaitoksen ta-
louteen ja kehittämismahdollisuuksiin. Kustannusrakenne on otettava kriittiseen tar-
kasteluun, ja on pohdittava mahdollisuutta laajentaa toimintaa olemassa olevilla re-
sursseilla niin, että tuottamalla lisäpalveluja, saadaan toiminnan kehittämiseen lisära-
hoitusta.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksilla on toteutuessaan suuri merkitys pelastuslaitoksen 
toimintaan. Uudistus tarkoittaisi pelastuslaitosten organisoitumista maakunnalliseksi 
toiminnaksi maakuntien alaisuuteen. Uudistuksen valmistelun lähtökohtana tulee olla 
pelastuslaitoksen itsenäinen asema maakunnallisena liikelaitoksena. Tämä varmistaa 

4. KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
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pelastuslaitoksen äänen kuulumisen sekä taloudellisen riippumattomuuden sote-
laitoksesta. 
 
Henkilöstökuluilla on suuri merkitys kannattavuuden parantamisessa. Suorittamamme 
tehtävät on pystyttävä tekemään normaaleilla henkilöstökuluilla, ylitöiden teettämistä 
tulee välttää ja henkilöstön kierrättämistä toimipaikalta toiseen palvelutasopäätöksen 
mukaisen minimivahvuuden turvaamiseksi entisestään tehostaa. Lisäksi tulee pohtia 
toiminnaltaan tehottomien palokuntien yhdistämistä tai lakkauttamista. Tällöin saa-
daan kohdistettua maksimikustannukset toimiviin yksiköihin ja vähennettyä kalustoin-
vestointien ja käyttökustannusten menoja. Henkilöstön työkyvyn sekä laitoksen työil-
mapiirin pitäminen hyvänä on tärkeää työurien suunnittelun ja henkilöstön tehokkaan 
toiminnan kannalta. Harjoittelun yhtenäistäminen, ja sen koordinoiminen keskitetysti 
yhteiselle harjoitusalueelle ylläpitää pelastustoiminnan tehokkuutta sekä parantaa 
alueellista yhteistoimintaa. 
  
Hälytystehtävien määrä, kesto sekä jakautuminen vuodenajan ja vuorokauden mukaan 
tulee huomioida palvelutasopäätöksen voimassaolon aikana. Työaikaa tulee tarvittaes-
sa kehittää yhteistyössä henkilöstön kanssa niin, että työvoimaa kohdennetaan tarkoi-
tuksenmukaisesti.  
 
Palvelutasopäätöksen laadinnassa tulee huomioida myös Iitin kunnan siirto Päijät-
Hämeen maakuntaan 1.1.2021. Muutos lisää pelastuslaitoksen vastuuta entistä laa-
jemman alueen palvelujen tuottamisesta. 
 
Pelastustoimen omavalvontamalli, joka toimii organisaation toiminnan kehittämisen 
apuvälineenä, otetaan osaksi palvelutasopäätöstä myöhemmässä vaiheessa. Omaval-
vonnalla pyritään varmistamaan palvelujen laadun ja organisaation oman toiminnan 
kehittäminen laadunhallinnan avulla.  
 
HENKILÖSTÖ 
 

 henkilöstön ikääntyminen huomioidaan henkilöstösuunnittelussa  

 työurien pidentämistä ylläpidetään osatyökyvyttömyyseläkkeiden myötä palo-
miesten 50-prosenttisilla viroilla urapolkutyön mukaisesti 

 pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön varallaolojärjestelmien jatkuvuus 
selvitetään ja sitä muutetaan tarvittaessa 

 varhaisen tukemisen mallia kehitetään edelleen 

 työturvallisuus- sekä työsuojelutoiminnan kehittämistä jatketaan 

 Iitin siirtyessä Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2021 palkataan riskienhallinnan 
osastolle yksi palotarkastaja lisää. 
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PELASTUSTOIMINTA  
 

 Operatiivisen pelastustoiminnan taktista ja teknistä suorituskykyä kehitetään ja 
ylläpidetään. 

 Operatiivisen päällystön pelastustoiminnan johtamista yhtenäistetään ja ylläpi-
detään valtakunnallisen osaamisen kehittämisen OKA-hankkeen mukaisesti. 

 Pelastustoiminnan operatiivisen johtamisen järjestelyt sovitetaan vähintään 
kolmiportaisesti tulevien valtakunnallisten linjausten mukaisesti. 

 Sopimuspalokuntatoiminnan muuttuvat vaatimukset ja haasteet huomioidaan, 
ja niihin pyritään löytämään ratkaisut ja linjaukset. 

 Sopimuspalokuntien erikoistumisia kannustetaan, kehitetään ja hyödynnetään. 

 Sopimuspalokuntien toimintaa tuetaan ja kehitetään mahdollisuuksien mu-
kaan.  

 Pelastustoiminnan harjoitteluresursseja kehitetään Orimattilan aseman yhtey-
dessä. 

 
ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY  
 

 Pelastuslaitos hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia laajamittai-
sesti ja innovatiivisesti. 

 Viestinnän vaikuttavuutta kehitetään. 

 Riskiasuntoihin liittyviä ongelmia pyritään ratkaisemaan yhteistyössä muiden 
viranomaisten kanssa. 

 Pelastuslaitos ylläpitää henkilöstön ammattitaitoa ja kehittää osaamisen jaka-
mista, jotta työnkuvat pysyvät mielekkäinä. 

 Työn organisointiin ja prosesseihin kiinnitetään huomiota, ja prosesseja kehite-
tään edelleen asiakasnäkökulma huomioiden. 

o Valtakunnalliset linjaukset mm. hallintolain mukaisista kuulemisista sisäl-
lytetään toimintaan. 

 Pelastuslaitos seuraa alan kehitystä ja tuo turvallisuusnäkökulmat muiden vi-
ranomaisten tietoon: 

o Rakentamiseen liittyvät uudet teknologiat huomioitava (mm. sähköautot, 
aurinkovoiman hyödyntäminen). 

o Rakennusten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien monimutkaistuminen 
(suunnittelu, rakentaminen, hoito- ja huolto, käyttö onnettomuustilan-
teessa). 

 Pelastuslaitos hyödyntää palontutkinnan tulokset nykyistä paremmin omassa 
toiminnassaan ja tehostaa tiedon jakamista yhteistyökumppaneille. 

 Valtakunnallisen pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman 
tavoitteet sisällytetään toimintaan. 
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VARAUTUMINEN 
 

 Kuntien varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin tuetaan. 

 Pelastuslaitos tukee alueeseensa kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua siten, 
kuin siitä on sovittu kunnan kanssa. 

 Yhteistyötä omatoimisen suojelun organisoimiseksi kehitetään vapaaehtoisjär-
jestöjen ja kuntien kanssa. 

 Omatoimisen suojelun organisointia ja koulutusta kehitetään edelleen. 

 Pelastuslaitos järjestää yhteistyöviranomaisten ja kuntien kanssa yhteisiä case- 
tyyppisiä harjoituksia yhteistoiminnan ja suunnitelmien kehittämiseksi. 
 

ENSIHOITO  
 

 Pelastuslaitos on tulevaisuudessakin uskottava ensihoitopalveluiden yhteistyö-
kumppani. 

 Pelastuslaitoksen ensihoidon tulee pystyä tarjoamaan palveluita ja reagoimaan 
terveydenhuollon tuleviin haasteisiin. 

 Pelastuslaitoksen tulee pystyä tarjoamaan terveydenhuollolle määrällisesti ja 
laadullisesti sellaista palvelutasopäätöksiin perustuvaa palvelua, jota sairaan-
hoitopiiri tai maakunta tarvitsee.  

 Henkilöstön osaamisen varmistamista, omaehtoista kouluttautumista, hyvää 
henkilöstöjohtamista sekä resursseja tulee kehittää. 

 Pelastuslaitoksen tulee jatkossakin pystyä osoittamaan taloudellisuutensa sekä 
läpinäkyvyytensä talouden hoidossa. 

 Pelastuslaitos osallistuu palvelutasopäätöskaudella mahdollisiin ensihoitotoi-
minnan sopimusneuvotteluihin, ja toiminta pyritään turvaamaan vähintään ny-
kyisessä laajuudessa.  

 Pelastuslaitos tarjoaa Phhyky:lle ensivastepalveluja yhteistoimintasopimuksen 
laajuudessa.  

 Pelastuslaitoksella on valmius laajentaa ensihoidon palveluntuotantoa nope-
astikin, jos tilanne sitä vaatii. 
 

TALOUS  
 

 Pelastuslaitoksen käyttötalousmenot nousevat keskimäärin vajaan 2 % vuosit-
tain pois lukien kunnille maksettavat vuokrien nostot. 

 Investoinnit toteutetaan pääsääntöisesti korvausinvestointeina. 

 Pelastuslaitos kehittää toimintojaan niin, että laitoksen on mahdollista saada 
tuloja nykyistä enemmän. 

 Sysmän pelastusaseman käyttöönotto syksyllä 2019 lisäsi pelastuslaitoksen 
vuokrakuluja arviolta noin 114 000 euroa vuodessa. 
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 Orimattilan pelastusaseman käyttöönotto keväällä 2022 lisää pelastuslaitoksen 
vuokrakuluja arviolta noin 278 000 euroa vuodessa. 

 Asikkalan pelastusaseman käyttöönotto 2022 lisää pelastuslaitoksen vuokraku-
luja arviolta noin 110 000 euroa vuodessa.  
 

 
Pelastustoimen käyttötaloussuunnitelma 2021-2024 
  
  2021 2022 2023 2024 

TULOT         

Liiketoiminnan myyntituotot 140 000 150 000 160 000 170 000 

Kuntien maksuosuudet 20 086 830 20 886 996 21 304 932 21 712 783 

Ensivastekorvaukset 200 000 200 000 200 000 200 000 

Muut myyntituotot  100 000 100 000 80 000 80 000 

Tuet ja avustukset 27 000 0 0 0 

Toimintatuotot yhteensä 20 553 830 21 336 996 21 744 932 22 162 783 

Toimintatuottojen muutos % 5,07 3,81 1,91 1,92 

MENOT         

Henkilöstökulut -12 574 184 -12 762 797 -12 954 239 -13 148 553 

Palvelujen ostot -1 999 775 -2 039 771 -2 080 566 -2 122 177 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -889 226 -907 011 -925 151 -943 654 

Avustukset -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Vuokrat -4 250 645 -4 787 418 -4 954 977 -5 128 401 

Vuokrakulujen muutos %   10,49 12,63 3,50 3,50 

Toimintakulut yhteensä -19 773 830 -20 566 996 -20 984 932 -21 412 783 

Poistot -800 000 -790 000 -780 000 -770 000 

INVESTOINNIT 927 000 790 000 780 000 770 000 

Myyntivoitot -100 000 0 0 0 

Avustukset -27 000 0 0 0 

Poistot -800 000 -790 000 -780 000 -770 000 

Kuntien maksuosuus 20 086 830 20 886 996 21 304 932 21 712 783 

Nettomaksuosuus (vuokrat väh.) 15 836 185 16 099 578 16 349 955 16 584 382 

Nettomaksuosuuden muutos %  5,73 1,66 1,56 1,43 

Asukasluku 205 509 204 888 204 255 203 614 

Henkilöstö keskim. (vakinainen) 177 177 177 177 
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Muutokset talouteen: 
 
2020-2021 Iitti maakuntaan, kustannusvaikutusten arvio +-0 
 Sysmän uusi pelastusasema  + 114 000 euroa 
 Vuokrankorotukset 3,5 %   + 135 000 euroa 
 Palkankorotukset 1,5%   + 180 000 euroa 

ICT-kustannukset    + 170 000 euroa 
2022 Orimattilan uusi pelastusasema  + 278 000 euroa 
 Asikkalan uusi pelastusasema  + 110 000 euroa  

Vuokrankorotukset 3,5 %   + 145 000 euroa 
 Palkankorotukset 1,5%   + 188 000 euroa 
2023-2024  Vuokrankorotukset 3,5 %   + 155 000 euroa 
 Palkankorotukset 1,5%   + 190 000 euroa 
 
 
KALUSTO  
 

 Hankkeisiin haetaan avustusta palosuojelurahastosta. 

 Öljysuojelurahaston avustuksien muutokset tulevat lisäämään veneiden han-
kintakustannuksia. 

 Autojen sekä muun kaluston varustelutasosta tingitään. 

 Ajoneuvokaluston toimintavarmuutta tullaan parantamaan kehittämällä han-
kintojen suunnittelua. 

 Ajoneuvokalusto hankittaessa huomioidaan ekologisuus. 

 Vara-autokalustoa supistetaan. 

 Poistuvan kaluston myynnin tehostaminen, vaikutus tuloihin kasvavasti. 

 Ajoneuvokaluston määrää ei kasvateta, hankintoja suunnitellessa huomioidaan 
yhteiskäyttömahdollisuus. 

 Sammutus-/pelastusautojen uusimisväli tulee olemaan 5-15 vuotta, säiliöauto-
jen 15 vuotta. (Vakinainen ja valmiuspalokunnat) 

 Ajoneuvokaluston uusimista suunnitellessa huomioidaan hankintaiän lisäksi au-
tojen käyttöaste. 

 Ajoneuvokaluston kierrätystä tehostetaan. 

 Kehitetään pelastuslaitoksen omaa korjaamo- ja huoltotoimintaa. 

 Investoinnit tullaan toteuttamaan pääsääntöisesti vuosille 2021–2024 tehdyn 
suunnitelman mukaisesti. Toiminnallisista sekä muista ennalta arvaamattomis-
ta syistä voidaan hankintoja tarvittaessa tarkastella uudelleen. 

 



Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021-2024 
 

97 
 

KIINTEISTÖT  
 

 Pelastuslaitos vuokraa toimitilansa pääsääntöisesti kunnilta ja maksaa niistä yh-
teisesti sovittujen periaatteiden mukaista vuokraa. 

 Pelastuslaitos on vuokrannut kunnilta yhteensä 25 erilaista tilaa. 

 Orimattilan pelastusasema 2022. 

 Asikkalan pelastusasema 2022-2023. 

 Padasjoen kalustohalli 2021. 

 Keski-Hollolan VPK:n toimitilat 2022-2023. 
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INVESTOINNIT 2021-2024  
 
2021 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Lahti Sysmä 350 000    
Säiliöauto  Nastola Heinola 300 000 
Harjoitusalue  Hollola   70 000 21 000 
Muu sekalainen kalusto     80 000  
    800 000 €   
2022 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Lahti Padasjoki  350 000    
Säiliöauto   Asikkala Vierumäki 300 000 
Öljyntorjuntavene  Alue   40 000  
Henkilöautot + muu       
sekalainen kalusto   100 000 
    790 000 € 
2023 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus  
Sammutusauto  Nastola Orimattila 350 000  
Säiliöauto  Hollola Herrala 300 000 
Henkilöautot + muu      
sekalainen kalusto    80 000 
    770 000 €   
2024 
Hankinta (alv. 0) Sijoitus Kierto Hinta Avustus   
Sammutusauto Hartola Keski-Hollola 350 000  
Säiliöauto  Kärkölä Iitti 300 000  
Öljyntorjuntavene  Alue   40 000  
Henkilöautot + muu  
sekalainen kalusto    80 000 
     
       770 000 € 
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VIESTINTÄ 
 

 Laaditaan pelastuslaitoksen viestinnän kartoitus ja -suunnitelma. 

 Koulutetaan henkilöstöä viestinnästä. 

 Päivitetään tarvittavat viestintää koskevat ohjeet, mm. sosiaalisen median ohje. 

 P30 ja P40 koulutetaan onnettomuusaikaisesta viestinnästä Twitterissä. 

 Kehitetään ja säännönmukaistetaan info-tv:n käyttöä. 

 Päivitetään media- ja sidosryhmälistat ja tavataan tiedotusvälineiden edustajia 

säännöllisesti. 

 Kehitetään sidosryhmäviestintää. 

 Monipuolistetaan henkilöstölehti Lieskahduksen sisältöä. 
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PÄÄTÖKSEN LAADINTA JA VOIMASSAOLOAIKA 
 
Tämä palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2021–31.12.2024 ja se kumoaa vuonna 2013 
hyväksytyn palvelutasopäätöksen.  
 
PALVELUTASON SEURANTA 
 
Palvelutasopäätös toimitetaan aluehallintovirastolle. Puutteellinen palvelutasopäätös 
voidaan palauttaa täydennettäväksi (PeL 13 §). Aluehallintovirasto arvioi palvelutaso-
päätösten sisältöä pelastuslainsäädännön ja ministeriön ohjeiden perusteella. Aluehal-
lintovirasto valvoo, että pelastustoimen palvelutaso on riittävä (PeL 14 §). 
 
Pelastustoimen palvelutason toteutumista lakisääteisellä tasolla seurataan ensisijaises-
ti pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmällä (PRONTO), pyytämällä 
tarpeellisia tietoja ja selvityksiä sekä seurantakäynnein ja tarkastuksin.  
 
Pelastuslaitoksen johtokunta seuraa toteumaa säännöllisesti kokouksissaan sekä vuo-
sikertomuksissa. Kunnille raportoidaan säännöllisesti pelastustoimen tavoitteiden to-
teutumisesta. Alueen riskejä seurataan säännöllisesti. Havaittuihin riskeihin puututaan 
välittömästi ja ryhdytään toimenpiteisiin riskin poistamiseksi. 
 
 
 
Liitteet:  
 
Perustelumuistio 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen riskianalyysi 2020 
Palvelutaso kunnittain -selvitys 
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TIIVISTELMÄ

Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelas-

tustoiminta onnettomuustilanteissa, poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen sekä nii-

hin varautuminen. Pelastustoimen perustavoitteena on estää onnettomuudet, erityisesti tulipalot,

ennalta. Onnettomuuksien sattuessa pelastustoimen on kyettävä antamaan apua nopeasti ja tehok-

kaasti. Pelastustoimen tulee varautua myös erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Onnetto-

muuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pelastustoimi tekee yhteistyötä muiden

viranomaisten, alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Tehokas onnettomuusriskien hallinta edel-

lyttää jatkuvaa riskien ja niissä tapahtuvien muutosten seurantaa ja arviointia.

Päijät-Hämeen riskianalyysissä on tarkasteltu maakunnan alueen riskialttiutta, erityistä tarkastelua

vaativia yksittäisiä kohteita, sekä kansallisen ja alueellisen riskiarvion tunnistamia uhkia ja onnetto-

muustyyppejä. Poikkeusolojen riskejä on tarkasteltu lyhyesti ja niistä on tarkoituksenmukaista

tehdä oma, erillinen riskianalyysi.

Alueiden riskialttius on kuvattu riskialuekarttana, jossa on eri värisillä ruuduilla esitetty kyseisen

ruudun arvioitu onnettomuusriski. Erityisinä riskikohteina on tunnistettu ja analysoitu 22 eri tyyp-

pistä rakennusta, toimintaa tai tapahtumaa, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat

henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran tai kohde on kes-

keinen yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisen kannalta. Kansallisesta riskiarviosta ja alu-

eellista riskiarviosta on poimittu oleelliset onnettomuustyypit. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja

Hämeen poliisilaitoksen kesken on tarkasteltu tiettyjä onnettomuustyyppejä, joita ei ole tässä riski-

analyysissä käsitelty erikseen.

Tulevaisuuden uhkina tulee jatkossa huomioida muun muassa väestön ikääntyminen ja monimuo-

toistuminen, luonnon ääri-ilmiöiden lisääntyminen ja uuden teknologian mukanaan tuomat haas-

teet. Etukäteiskartoitus ilmiöistä ja niissä toimimisesta antaa pelastustoimelle kykyä sopeutua ja

toimia joustavasti häiriötilanteissa.

Tätä riskianalyysiä käytetään pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen pohjana. Palvelutason tulee

vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
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JOHDANTO

Riskianalyysi on pohjana pelastustoimen tarjoamille tuotteille ja palveluille, palvelutasolle. Tehokas

onnettomuusriskien hallinta edellyttää jatkuvaa riskien ja niissä tapahtuvien muutosten seurantaa

ja arviointia. Tulevaisuuden arvioissa muuttuva toimintaympäristö asettaa toiminnalle uusia haas-

teita.

· Pelastustoimen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Toimintakykyisenä pysymi-

nen ja pelastustoimen toteuttamien palvelujen turvaaminen vaativat toimialalta mukautu-

mista ja kehittymistä. Pelastustoimea kuormittava sosiaaliset tekijät, kuten ikärakenteen

muutos, muuttoliike ja arvojen pirstaloituminen. Haasteena on asiakaskunnan ikääntymi-

nen, kotihoidon ja avohoidon lisääntyminen, palveluiden turvaaminen haja-asutusalueilla,

sopimuspalokuntien vahvuuden ylläpito sekä ääriliikkeiden vahvistuminen. Pelastushenkilö-

kunnan turvallisuuden takaamiseen myös tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota.

(Deloitte, 2017)

· Kansallinen arvio sää- ja ilmastoriskeistä Suomessa -julkaisussa arvioidaan Suomen lämpöti-

lan ja sademäärien kasvavan. Suomen ilmastossa on arvioitu tapahtuvan riskienarviointiin

vaikuttavia muutoksia: muun muassa merenpinta nousee, rankkasateet voimistuvat kesäi-

sin, jäätävät sateet yleistyvät, lumen määrä vähenee etenkin Etelä-Suomessa, mutta runsai-

den lumisateiden määrä voi jopa lisääntyä, vesistöjen jääpeite ohenee ja jääpeiteaika lyhe-

nee, maaperän pintakuivuus voi lisääntyä etenkin keväisin ja myös erittäin kuivia kesiä voi

esiintyä. Pelastuslaitoksen silmin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta muun muassa tulvat li-

sääntyvät (hulevesitulvat kaupungeissa), liikenteen ja energiantuotannon häiriöt lisääntyvät,

onnettomuudet lisääntyvät kuivuuden ja huonojen liikennekelien takia. Ilmastonmuutos ja

luonnonvarojen hupeneminen voi aiheuttaa myös maailmanlaajuisen muuttoliikkeen.

(Tuomenvirta & ym., 2018)

· Sitran julkaisussa Megatrendit 2020 on nostettu esille viisi tulevaisuuden kehityskulkua. Jul-

kaisun mukaan keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen

kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähene-

miseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja jäteongelmaan. Muina kehityskulkuina on
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huomioitu verkostomaisen vallan voimistuminen, väestön ikääntyminen ja monimuotoistu-

minen, talousjärjestelmän suunnan etsiminen ja teknologian sulautuminen kaikkeen; osaksi

yhteiskuntaa ja arkea. (Dufa, 2020)

Tutkimusten mukaan pelastuslaitoksen tuottamat palvelut lisäävät ihmisten turvallisuuden tun-

netta ja pelastuslaitosta arvostetaan kaikista julkisista palveluista maineikkaimmaksi. Maine voidaan

myös menettää, mikäli pelastuslaitoksen palvelutaso ei vastaa paikallisia tarpeita ja onnetto-

muusuhkia. Pelastuslaitokselle maine on tärkeä pääoma kamppailtaessa rahasta ja ihmisistä, mutta

myös maakunnan turvallisuuden tunteen luomisessa.

· Turvassa 2019-raportin mukaan kansalaiset kantavat arjen vaaroista eniten huolta liikenne-

onnettomuuksista, koti- ja vapaa-ajantapaturmista, internetiin kytkeytyvistä rikoksista sekä

tulipaloista. Tutkimuksen mukaan yhteiskuntaan kohdistuvien uhkien arvioissa todennäköi-

simpinä pidetään muun muassa sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia ongelmia, väestöryhmien

välisten jännitteiden kasvua, laajamittaisen maahantulon aiheuttamia häiriöitä ja / tai rikok-

sia sekä pitkittynyttä taloudellista taantumaa. Raportin mukaan yhteiskunnan tarjoamilla

palveluilla on merkittävä vaikutus turvallisuuden tunteelle. Kansalaisten arvion mukaan tur-

vallisuuden tunnetta lisäävät etenkin pelastuslaitos, jokainen ihminen itse, terveyspalvelut

ja poliisi sekä ystävät ja muu lähipiiri. (Laurikainen & Nikkanen, 2020)

· Suomalaiset arvostivat pelastuslaitoksen toiminnan kaikista julkisista palveluista maineik-

kaimmaksi. Luottamus&Maine -tutkimuksessa tarkasteltiin kahdeksaa osa-aluetta: hallintoa,

johtoa, taloutta, vastuullisuutta, työpaikkaa, tuotteita ja palveluita, vuorovaikutusta ja inno-

vaatioita. Erityisen hyvin tutkimuksen kaikki turvallisuusviranomaiset pärjäsivät tuotteiden

ja palvelujen sekä johtamisen osa-alueilla. Verrattuna yritysmaailmaan suurin kuilu on julki-

sen sektorin uudistuskyvyssä. (T-Media Oy, 2020)

Päijät-Hämeen riskianalyysin laadinta on tehty monen eri henkilön yhteistyönä. Riskianalyysin laati-

misesta ja sen päivittämisestä on tehty prosessikuvaus. Pelastustoimen onnettomuustilastointijär-

jestelmän Pronton tietojen monipuolisempi hyödyntäminen tulee ottaa tulevaisuuden tavoitteeksi.

Jatkossa myös yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa tulee edelleen kehittää riskien ja uhkien

havaitsemiseksi ja niistä aiheutuvien toimenpiteiden arvioimiseksi. Poikkeusolojen riskeistä on tar-

peen laatia oma analyysi.
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1 PERUSTEET

Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain ta-

voitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toi-

minnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. Pelastuslain mukaisesti yh-

teiskuntaan pyritään luomaan sellaiset puitteet, että yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja viranomaiset

voivat elinympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja

torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. (Pelastuslaki 379/2011)

Pelastuslain mukaisella pelastustoimen järjestelmällä pyritään varmistamaan, että onnettomuuk-

sien uhatessa tai jo tapahduttua ihmiset saavat tarvitsemaansa järjestäytynyttä apua ja että onnet-

tomuuden vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi yksilöille ja yhteiskunnan tärkeille toimin-

noille. Pelastustoimeen kuuluu riskien arviointi, onnettomuuksien ehkäisy ja pelastustoiminta sekä

pelastustoimen järjestelmän suunnittelu ja mitoittaminen toimintaympäristön riskien mukaan. Pe-

lastustoimi on lain mukaan järjestettävä niin, että tehtävät kyetään hoitamaan myös yhteiskuntaa

kohtaavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. (Sisäasianministeriö, 2012)

Pelastustoimelle kuuluvat tehtävät tulee hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukai-

sella tavalla siten, että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa

viivytyksettä ja tehokkaasti. Pelastustoimen järjestelyistä päätetään palvelutasopäätöksissä, joita

varten alueen pelastustoimen tulee selvittää alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat

riskit sekä määrittää toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palvelutason tulee vastata pai-

kallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. (Pelastuslaki 379/2011)

Riskianalyysin laadinta perustuu Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeeseen. Tavoit-

teena on auttaa määrittelemään pelastuslaitoksen tarjoama pelastustoiminnan palvelutaso, joka

vahvistetaan palvelutasopäätöksessä. Pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi määri-

tellään riskien arvioinnin perusteella normaaliolojen toimintavalmius, sekä suunnitellaan tarvittavat

muutokset häiriötilanteita varten. (Sisäasianministeriö, 2012) Poikkeusoloihin varaudutaan sisäasi-

ainministeriön pelastustoimen valmiussuunnittelusta erikseen annetun ohjeen mukaan.

(Sisäasiainministeriö, 2007)
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Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien

määrän ja syiden kehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpi-

teisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä

muille viranomaisille ja tahoille. (Pelastuslaki 379/2011)

Uhkien ja riskien tulevaa kehittymistä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös alueen kuntien

maankäytön suunnitelmat ja niiden toteuttamisaikataulut. Pelastustoimen kannalta yksi tärkeim-

mistä suunnitelmista on yleiskaava, joka kuvaa alueen suunniteltua kehitystä ja alueelle sijoittuvia

toimintoja. Näiden asioiden huomioon ottamien on erityisen tärkeää palvelutasopäätökseen sisäl-

tyvää kehittämissuunnitelmaa laadittaessa.

2 MÄÄRITELMIÄ

Avunsaantiaika alkaa siitä, kun hätäkeskuksessa vastataan hätäpuheluun ja loppuu siihen, kun te-

hokas pelastustoiminta alkaa. Avunsaantiaikaa mitataan A- ja B -kiireellisyysluokan tehtävistä.

Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika lasketaan siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanot-

tanut hälytyksen, siihen kun se saapuu onnettomuuspaikalle. Pelastustoimen tilastointijärjestel-

mässä Prontossa se lasketaan käytännössä yksikön hälytysajasta kohteessa -aikaan.

Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tiedusteluun ja sellaiseen ensim-

mäiseen kalustoselvitykseen, joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen. Jollei

luotettavaa tietoa toteutuneista ajoista ole saatavilla, käytetään viiden minuutin laskennallista aikaa

I riskialueella, neljän minuutin laskennallista aikaa riskialueella ja kahden minuutin laskennallista

aikaa III riskialueella.

Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön määrästä ja laa-

dusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johta-

misen organisoinnista sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta.
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Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka alkaa siitä, kun ensimmäinen yk-

sikkö vastaanottaa hälytyksen ja päättyy siihen, kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pelastustoi-

minnan.

Pronto on pelastustoimen valtakunnallinen resurssi- ja onnettomuustilastoinnin järjestelmä. Pron-

toa käytetään pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä sekä onnettomuuden selvittämistä varten.

Riski on määrätyn vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden, tai -todennäköisyyden, ja seurauk-

sen yhdistelmä.

Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien (riskien) järjestelmällistä

määrittelyä ja niiden poistamista, pienentämistä sekä niihin varautumista.

Riskiruutu muodostuu 1 km x 1 km kokoisesta ruudusta.

Riskiluokka määritellään jokaiselle riskiruudulle. Riskiluokka määräytyy kullekin ruudulle regressio-

mallin avulla arvioidun riskitason perusteella ja tapahtuneiden riskiluokan määrittävien onnetto-

muuksien perusteella.

Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikenneväli-

nepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjäh-

dysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamis-

tehtäviä.

Riskitason tarkoituksena on osoittaa, missä ruuduissa A- ja B-kiireellisyysluokan pelastustoimintaa

edellyttäviä onnettomuuksia tapahtuu kaikkein todennäköisimmin.

Seurausvaikutus * todennäköisyys = RISKI
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Riskikohteella tarkoitetaan sellaista rakennusta, toimintaa tai tapahtumaa, jossa harjoitettu toi-

minta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suu-

remman vaaran tai kohde on keskeinen yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisen kannalta.

Suuronnettomuus. Onnettomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön,

omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun

perusteella pidettävä erityisen vakavana. (Turvallisuustutkintalaki 525/2011) Pelastustoimen

Pronto-tietokanta on määritellyt vielä tarkemmat kriteerit.

Tehokas pelastustoiminta katsotaan alkavaksi, kun:

· tulipaloissa vesi on työparin suihkuputkella ja sammutustoiminta on mahdollista aloittaa tai

savusukellustehtävässä sitä, milloin savusukellusvalvojalle ilmoitetaan savusukelluksen

aloittamisesta

· liikenneonnettomuuksissa sitä, että syttymisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet ja kiin-

nijuuttuneen potilaan ollessa kysymyksessä pelastusvälinesarja on selvitetty ja irrottaminen

on mahdollista aloittaa

· kemikaalionnettomuudessa sitä, että kemikaalisukellus, joka edellyttää roisketiivistä suoja-

pukua, on mahdollista aloittaa pintapelastustehtävässä tai ihmisen pelastamistehtävässä

sitä, että pelastamisen mahdollistava kalusto on selvitetty ja tarvittava toiminta voidaan

aloittaa

Suuronnettomuusvalmius tarkoittaa vähintään pelastusyhtymän muodostamaa kokonaisuutta,

joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasopäätökses-

sään, mikä on riskien perusteella tarvittava suuronnettomuusvalmius.

Uhka(kuva)lla voidaan käsittää samantyyppisten onnettomuuksien joukkoa.

Valvontasuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma valvonnan kohdistumisesta riskipe-

rusteisesti.
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

Suomi on jaettu 22 maakuntaan. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Päijät-Hä-

meen maakunta. Päijät-Häme on yhdeksän/ kymmenen kunnan muodostama maakunta Etelä-Suo-

messa. Sitä ympäröivät Uusimaa etelässä, Kanta-Häme lännessä, Pirkanmaa luoteessa, Keski-Suomi

pohjoisessa, Etelä-Savo koillisessa ja Kymenlaakso idässä. Maakunnan kokonaispinta-ala on 6 256

km², josta 5124 km2 on maata.  Päijät-Häme kasvaa vuonna 2021 Iitin liittyessä maakuntaan.

Päijät-Hämeessä (ml. Iitti) oli asukkaita 31.12.2019 206 755.  Tilastokeskuksen ennusteen mukaan

Päijät-Hämeen asukasluku laskee tasaiseen tahtiin. Kunnista Lahti pystyy ainoana kasvattamaan

asukaslukuaan vuoteen 2026 saakka ja sen jälkeen asukasluku lähtee myös siellä laskuun.

Päijät-Häme ikääntyy nopeasti. Päijät-Hämeessä (ml. Iitti) 31.12.2017 oli yli 75 vuotiaita 22 045.

Ikääntyvien osuus maakunnan väestöstä kasvaa merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Vuodesta

2018 vuoteen 2040 yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 17 450 henkilöllä ja yli 85-vuotiaiden määrä kas-

vaa 9 175 henkilöllä. Kriittinen muutospiste Päijät-Hämeessä vuosi 2020, jolloin yli 75-vuotiaiden

määrä kääntyy merkittävään kasvuun.  Päijät-Hämeen ikääntyneimmät kunnat suhteessa kunnan

väkilukuun ovat Sysmä, Padasjoki, Hartola ja Heinola. (Olkkola-Nikula, 2018)

Päijät-Häme maakuntana on palvelujen järjestämisen näkökulmasta kompakti. Noin 90 % väestöstä

asuu 40 kilometrin säteellä Lahden keskustasta. Taajamissa asuu noin 85 % väestöstä. Tiiviimmät

asumiskeskittymät ovat Lahdessa, Hollolassa, Heinolassa ja Orimattilassa. Muissa kunnissa väestön-

tiheys on matalaa. (Olkkola-Nikula, 2018) Maakunnan suurin kaupunki on Lahti, jossa asuu yli puolet

maakunnan asukkaista.

Yhden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut koko maassa 44 prosenttiin kaikista asuntokun-

nista vuonna 2018. Maakunnista yksin asuvien osuus on suurin Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson

maakunnissa, yli 47 %. Yhä useampi ikäihminen ikääntyy Suomessa yksin omakotitalossa, tarkoituk-

sella tai tahtomattaan. Muutto palvelujen äärelle voi monelle ikäihmiselle olla lähes mahdotonta

koska omaa kiinteistöä ei saada myydyksi. (Lahden kaupunki, 2019)
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Lahden kaupunkiseudulla toimii noin 8 500 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 henkeä. Uusia yri-

tyksiä syntyy vuosittain noin 700-800. Lahden elinkeinorakenne on monipuolisin Suomen suurista

kaupungeista. Merkittäviä aloja ovat mekatroniikkateollisuus, elintarviketeollisuus sekä kalustete-

ollisuus. Kaikkiaan teollisuus tarjoaa lähes kolmasosan seudun työpaikoista. Kaupan ja palveluelin-

keinojen piirissä on noin 60 % alueen työpaikoista ja lähes 80 % kaikista toimivista ja aloittavista

yrityksistä. Nopeimmassa kasvussa ovat viime vuosina olleet liike-elämän palvelut. (Lahti Business

Region, 2020)

Matkailulla on tärkeä rooli Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategian mu-

kaan tulevaisuuden tavoitteena on olla Suomen kiinnostavin ja tunnetuin tapahtuma-alue. Lisäksi

tavoitteena on kasvattaa luonto- ja järvimatkailua sekä liikuntaan ja urheiluun liittyvää matkailua.

(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2016)

4 RISKIN MÄÄRITTÄMINEN JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pelastustoiminnan voimavarat mi-

toitetaan siten, että niillä pystytään toimimaan tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Uhkien arvi-

ointi sovitetaan yhteen valvontasuunnitelman kanssa soveltuvin osin.  Päijät-Hämeen pelastuslai-

toksen valvontasuunnitelmassa on määritelty, miten riskit on arvioitu ja valvontatoimet on suunni-

teltu yritys- ja laitoskohteisiin sekä asuinrakennuksiin. Varsinkin riskikeskittymien ulkopuolella ole-

vien yritys- ja laitoskohteiden riskit tulee huomioida ja pienentää muulla kuin pelastustoiminnan

valmiudella, kuten omatoimisella varautumisella, valvonnalla ja turvallisuusviestinnällä.

Jos uhkissa tai onnettomuuksien määrässä tapahtuu merkittävä lisääntyminen ja onnettomuuksien

syyt osoittavat puutteita turvallisuusjärjestelyissä tai systemaattisen virheen ihmisten käyttäytymi-

sessä, on asia pyrittävä korjaamaan ensisijaisesti onnettomuuksia ehkäisevillä toimenpiteillä.

Uhkien arviointi muodostuu kolmesta osasta:

· Pelastustoiminnan toimintavalmiuden määrittämiseksi pelastustoimen alueet jaetaan riski-

luokkiin käyttäen regressiomallia ja riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia.

· Tunnistetaan sellaiset onnettomuustyypit sekä yksittäiset riskikohteet, tapahtumat ja yleisö-

tilaisuudet, joiden varalta tarvitaan erityisiä järjestelyjä
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· Seurataan onnettomuusuhkien, onnettomuuksien lukumäärän ja syiden kehitystä sekä teh-

dään sen perusteella johtopäätöksiä tarvittavista toimenpiteistä

Riskien määrittely lähtee pelastustoimen alueen oman toimintaympäristön tarkastelusta. Pelastus-

toimessa varaudutaan ensisijaisesti päivittäisonnettomuuksiin tarkoituksenmukaisella ja kustannus-

tehokkaalla resurssilla sekä päivystys- ja varallaolojärjestelyjen, vastesuunnittelun ja resurssien yh-

distelyn kautta normaaliaikojen suuronnettomuuksiin.

Kansallisessa riskiarviossa eri hallinnonalat ovat valinneet yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin

kansallisesti vaikuttavia uhkamalleja ja häiriötilanteita. Alueellisesti suuria uhkia on arvioitu tarvit-

tavassa laajuudessa yhdessä kuntien, muiden viranomaisten, alueen muiden toimijoiden kanssa ja

naapuripelastuslaitosten kanssa. Suuria uhkia koskeva Päijät-Hämeen alueellinen riskiarvio on päi-

vitetty vuonna 2018 (kts. kappale 4.3.3). Poikkeusolojen tilanteisiin on varauduttu valmiussuunnit-

telun keinoin.

4.1 Maakunnan alueiden riskialttius regressiomallilla kuvattuna

Riskianalyysissä riskien alueellisen esiintymisen arvioinnin lähtökohtana on Suomen alueen jakami-

nen 1km*1km kokoisiin ruutuihin, joita kutsutaan riskiruuduiksi. Alueiden riskialttiuden selvittä-

miseksi on tarkoitus määritellä jokaiselle riskiruudulle riskiluokka, joka kuvaa onnettomuusriskiä

ruudun alueella. Riskiluokkia on neljä ja niiden tunnusvärit sekä karkeat kvalitatiiviset luonnehdin-

nat on esitetty Taulukko 1.

Taulukko 1. Riskiluokkien tunnusvärit sekä kvalitatiiviset luonnehdinnat.
riskiluokka 1 2 3 4

riski suuri melko suuri melko pieni pieni

Riskiruutuja ja niiden luokka-arvoja havainnollistetaan esittämällä riskiruudukko karttapohjan päällä

ja värittämällä ruudut niiden riskiluokan osoittavilla väreillä.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (21/2012) mukaisesti riskiluokkien määritys-

perusteena käytetään regressiomallilla määritettyä riskitasoa. Regressiomallin selittäjinä ovat asu-
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kasluku, kerrosala ja niiden yhteisvaikutus. Tutkimusten mukaan on voitu osoittaa, että asukastihey-

den ja onnettomuuksien sekä kerrosalan ja onnettomuuksien välillä on huomattava korrelaatio.

(Tillander, ym., 2010) Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin ruudulle. Pelastustoimen ris-

kialuekartta pohjautuu tilastokeskuksen tuottamaan tilastoaineistoon. Väestö ja rakennustiedot on

irrotettu 31.12.2018.

Regressiomallilla määritellyn riskitason lisäksi pelastuslaitos on arvioinut ne riskiruudut, joissa on

tapahtunut riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vä-

hintään kaksi vuosittain. Riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja

-vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneonnettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja,

räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuksia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmi-

sen pelastamistehtäviä. Pelastuslaitoksen arvion perusteella kolme riskiruutua nostettiin riskiluo-

kasta II riskiluokkaan I, seitsemän riskiruutua nostettiin riskiluokasta III riskiluokkaan II ja yksi riski-

ruutu nostettiin riskiluokasta IV riskiluokkaan III. Arvioinnista on laadittu erillinen muistio

11.12.2019.

Riskialueet on esitetty Mapinfo-ohjelmasta tulostettuna pelastustoimen riskialuekarttana (Kuva 1.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen riskialueet 1.1.2020 lähtien. Saman sisältöinen kartta on pelastus-

toimen resurssi- ja onnettomuustilasto-ohjelmassa Prontossa. Riskialuekartta päivitetään tarpeen

mukaan ja aina silloin, kun valtakunnallisesta tilastoaineistosta tulee päivitysversio.
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Kuva 1. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen riskialueet 1.1.2020 lähtien.
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4.2 Päivittäisen onnettomuudet ja niiden lukumäärä

Pelastuslaitos jakaa onnettomuudet kokonsa puolesta kolmeen luokkaan: pieneen, keskisuureen ja

suureen. Pieni onnettomuus on tyypillisesti yhden tai kahden paloauton hoidettavissa oleva teh-

tävä: esimerkiksi pieni kolari, roskalaatikkopalo, ensivaste tai puunraivaus. Keskisuuressa tehtävässä

toimintaan osallistuu enemmän kuin kolme paloautoa eli joukkue ja kyse voi olla esimerkiksi huo-

neistopalosta tai useamman auton kolarista moottoritiellä. Suurten onnettomuuksien, esimerkiksi

junaonnettomuus tai teollisuuslaitoksen tulipalo, torjuntaan tarvitaan vähintään kaksi joukkuetta.

Suurten tai runsaslukuisten onnettomuuksien torjumiseksi pelastuslaitos käyttää resurssejaan koko

alueelta ja tarvittaessa myös naapurialueilta. Onnettomuuksia (tai niiden uhkaa) varten perustetaan

johtokeskus joka koordinoi koko alueen pelastustoimintaa ennalta laadittujen suunnitelmien tuke-

mana. Pelastuslaitoksen johtavien, päivystävien pelastusviranomaisten rooli korostuu nopeiden ti-

lanteiden monimutkaistuessa.

Aikavälillä 2014-2019 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella kirjattiin 25 569 tehtävää, joista on

täytetty onnettomuusseloste. Tehtävien vaihteluväli vuosien välillä oli 3 876 kpl (2014) ja 4714 kpl

(2018). (Taulukko 2)

Eniten pelastuslaitosta työllistivät ensivastetehtävät, joita oli tarkastelujaksolla yhteensä 5 878 kpl.

Ensihoitotehtäviä ei tässä tarkastelussa ole huomioitu muutoin kuin pelastustoimen ensivasteteh-

tävien osalta. Seuraavaksi eniten oli automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtä-

viä 4 363 kpl ja liikenneonnettomuuksia 3 478 kpl. Kaikkia tulipaloja, joihin lukeutuvat rakennuspa-

lot, rakennuspalovaarat, maastopalot, liikennevälinepalot sekä muut tulipalot, oli yhteensä 3 131

kpl. Rakennuspaloja näistä oli yhteensä 469 kpl.
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Taulukko 2 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hälytystehtävien määrä vuosina 2014-2019 (Pronto).

Vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä
Rakennuspalo 73 80 79 81 78 78 469
Rakennuspalovaara 180 142 149 130 136 124 861
Maastopalo 84 66 92 110 146 126 624
Liikennevälinepalo 86 87 89 82 94 115 553
Muu tulipalo 105 120 105 90 108 96 624
Liikenneonnettomuus 489 567 576 631 599 616 3478
Öljyvahinko 102 117 103 114 132 120 688
Vaarallisten aineiden onnet-
tomuus 12 13 10 8 8 10 61
Räjähdys/räjähdysvaara 0 0 1 0 2 1 4
Sortuma/sortumavaara 1 0 0 1 2 4 8
Autom. paloilmoittimen tar-
kastus-/varmistustehtävä 681 695 870 707 761 649 4363
Palovaroittimen tarkastus-
/varmistustehtävä 176 150 176 183 252 212 1149
Muu tarkastus-/varmistus-
tehtävä 317 296 329 308 394 394 2038
Ensivastetehtävä 997 815 791 1107 1119 1049 5878
Ihmisen pelastaminen 66 77 70 68 64 82 427
Eläimen pelastaminen 43 48 43 80 74 81 369
Vahingontorjuntatehtävä 252 431 453 421 425 279 2261
Avunantotehtävä 147 155 217 214 234 303 1270
Virka-aputehtävä 65 55 85 81 86 72 444
Yhteensä 3876 3914 4238 4416 4714 4411 25569

4.2.1 Tehtävien spatiotemporaalinen tarkastelu
Pelastustoimen tehtävät vaihtelevat tarkasteltuina eri aikajaksoina. Tarkastelujaksolla vuosina 2014-2019 tapahtui eniten hälytys-
tehtäviä kesäkuukausina kesä-, heinä- ja elokuussa. Viikonpäivistä korostuivat hieman perjantai ja lauantai. Onnettomuusalttein
hetki on tarkastelun perusteella elokuinen lauantai. (
Taulukko 3)

Taulukko 3 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tehtävät kuukausittain vuosina 2014-2019 (Pronto)
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Viikon-
päivä

Tammi-
kuu

Helmi-
kuu

Maa-
lis-
kuu

Huhti-
kuu

Touko-
kuu

Kesä-
kuu

Heinä-
kuu

Elo-
kuu

Syys-
kuu

Loka-
kuu

Mar-
ras-
kuu

Joulu-
kuu Yht.

Maanantai 269 243 320 319 308 360 361 323 303 268 266 295 3635
Tiistai 294 246 242 262 295 364 352 337 289 298 240 282 3501
Keskiviikko 310 247 248 274 352 318 333 346 271 275 271 330 3575
Torstai 305 238 239 314 334 417 331 324 345 271 268 286 3672
Perjantai 348 254 285 299 328 456 357 398 304 342 282 259 3912
Lauantai 307 229 277 275 319 407 377 549 341 321 300 335 4037
Sunnuntai 279 209 223 227 312 301 392 321 248 253 230 242 3237
Yhteensä 2112 1666 1834 1970 2248 2623 2503 2598 2101 2028 1857 2029 25569

Samalla aikavälillä tarkasteltuna onnettomuuksia tapahtui eniten klo 10-21 välillä, yli 0,60 hälytys-
tehtävää tunnissa. Kiireellisin hetki on klo 16-17 välisenä aikana, jolloin tehtävämäärä nousee 0,74
hälytystehtävään. (Kuva 2)

Kuva 2 Hälytystehtävien ajallinen vaihtelu vuosina 2014-2019 Päijät-Hämeessä. (Pronto)

Kuva 3 on esitetty eri onnettomuustyyppien tehtävämäärien keskiarvoja vuorokauden tunneittain.

Ensivastetehtäviä esiintyi korkeimmillaan klo 9-10, 12-13 ja 20-21 aikaan 0,16 kappaletta tunnissa.

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtäviä esiintyi korkeimmillaan klo 12-13

aikaan 0,16 kappaletta. Liikenneonnettomuuksien piikki osuu klo 16-17 välille, jolloin niitä on kes-

kimäärin 0,14 kappaletta.
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Kuva 3 Eri onnettomuustyyppien tehtävämäärien keskiarvot tunneittain vuosina 2014-2019 Päijät-
Hämeessä (Pronto)
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Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa tapahtuneita omaisuusvahinkoja on tarkasteltu

Kuva 4. Suurimmat omaisuusvahingot tapahtuvat yöllä klo 00-05 välisenä aikana. Sama aikaväli ko-
rostuu myös, mikäli omaisuusvahinkoja tarkastelee suhteessa hälytystehtävien määrään; yöllä ta-
pahtuva rakennuspalo tai rakennuspalovaara aiheuttaa todennäköisesti suurimmat omaisuusva-
hingot.

Kuva 4 Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa tapahtuneet omaisuusvahingot vuosina 2014-
2019 Päijät-Hämeessä (Pronto)
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Henkilövahinkojen määrä ei jakaudu vuorokaudessa samalla tavoin omaisuusvahinkojen kanssa.
Palokuolemia on tapahtunut eniten klo 03-04 välisenä aikana, mutta muuten henkilövahingot ja-
kautuvat eri kellonajoille. Tulosten tarkastelussa on huomioitava, että tapahtuneiden henkilöva-
hinkojen määrä on suhteellisen vähäinen.  (Kuva 5)

Kuva 5 Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa tapahtuneet henkilövahingot vuosina 2014-
2019 Päijät-Hämeessä (Pronto)

4.2.2 Toimintavalmius ja saavutettavuus

Pelastustoimen resurssit tulee suunnitella ja järjestää siten, että luvussa 4.1 määritetyt riskiruudut

saavutetaan riittävän nopeasti. Toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa annetaan yleiset periaat-

teet toimintavalmiuden järjestämiseksi. (Sisäasianministeriö, 2012)

Pelastustoiminnan muodostelmat koostuvat henkilöstöstä ja kalustosta. Pelastustoiminnan muo-

dostelmia ovat yksikkö, pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä.

Pelastustoiminnan muodostelmalla on aina johtaja, joka on ensisijaisesti ennalta määrätty, pelas-

tustoiminnan johtajan määräämä tai onnettomuuspaikalle ensimmäisenä saapuneen muodostel-

man jäsenten yhteisesti sopima henkilö.

Pelastustoiminnan toimintavalmius muodostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön määrästä ja laa-

dusta, kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johta-
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4.2.2.1 Toimintavalmiusaikatavoitteet

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti vähimmäistavoitteena on, että

kiireellisissä pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudulle asetetun toimintaval-

miusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan

tulee täyttyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

Taulukko 4 Riskiruudulle asetetut toimintavalmiusaikatavoitteet (Sisäasianministeriö, 2012)

Toimintavalmiusaikatavoitteiden seurantaa tehdään jatkuvasti vuositasolla. Vuosittaisen tarkaste-

lun lisäksi on mahdollista tehdä pidemmän aikavälin seuranta. Liitteessä 1 on tarkasteltu vuoden

2019 toimintavalmiustavoitteiden täyttymistä. Tarkastelun perusteella pelastustoiminnan toiminta-

valmiusaika täyttyi vähintään 50 % kaikissa riskiluokan 1 riskiruuduissa. Riskiluokan 2 riskiruuduissa

nousi tarkemmassa tarkastelussa esiin kolme riskiruutua, kaksi Vierumäellä ja yksi Kärkölässä.

Vierumäellä lähin hälytettävä yksikkö tulee Vierumäen sopimuspalokunnasta. Palokuntasopimuk-

sen mukainen toimintavalmiusaika ei riitä riskiluokan 2 vaatimuksiin. Lähin vakinainen yksikkö tulee

Heinolasta. Pelastuslaitos tehostaa riskiruudussa olevien yritysten ja laitosten omatoimisen varau-

tumisen ohjausta valvontatoiminnan yhteydessä. Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen

osalta panostetaan valvontatoiminnan yhteydessä edelleenkin erheellisten hälytysten vähentämi-

sen ohjaukseen. Vierumäellä on suuri määrä vapaa-ajan asuntoja ja majoitusrakennuksia. Alueelle

suunnitellaan kohdennettua turvallisuusviestintää.
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Kärkölässä sijaitsevasta ruudun osalta seurataan toimintavalmiusaikoja ja ilmiön toistuessa tehdään

tarkempaa analysointia toimintavalmiusajan ylittymisestä. Analysoinnin perusteella suunnitellaan

jatkotoimenpiteet.

Yleisesti ottaen voidaan kiireellisten onnettomuuksien tietojen perusteella todeta, että toimintaval-

miusaikatavoitteet on täyttyneet pääsääntöisesti. Suurimpiin asutuskeskuksiin sijoittuvat vakinaiset

pelastusasemat nopealla toimintavalmiudellaan sekä pienempien kuntien ja keskustaajamien sopi-

musperusteiset valmiuspalokunnat tavoittavat onnettomuustilanteet toimintavalmiusaikatavoittei-

den (Taulukko 4) mukaisesti. Maantieteellisesti hajautunut järjestelmä sopimuspalokuntineen mah-

dollistaa resurssien joustavan käyttämisen koko Päijät-Hämeen alueella muun muassa runsaslukuis-

ten, yhtäaikaisten tehtävien hoitamiseksi.  Päijät-Hämeessä avunsaantiajan mediaani on valtakun-

nallisen keskiarvon alapuolella (Kuva 6).

Kuva 6 Avunsaantiajan mediaani vuosilta 2014-2018. (Ketola & Kokki, 2019)
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4.3 Erityistä tarkastelua vaativat yksittäiset kohteet, tapahtumat ja onnettomuustyypit

Toimintavalmiuden suunnitteluohje 2012 edellyttää toimintaympäristön erityisten riskikohteiden

arvioimista regressioanalyysin ruutuaineiston ja niihin tapahtuneiden tehtävien tarkastelun lisäksi.

Esimerkiksi vesipelastuksen, kemikaalintorjunnan, korkealta pelastamisen ja raskaan raivauskalus-

ton tarpeet tulee suunnitella erikseen uhkiin perustuen.

4.3.1 Riskikohteet

Riskikohteella tarkoitetaan sellaista rakennusta, toimintaa tai tapahtumaa, jossa harjoitettu toi-

minta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suu-

remman vaaran tai kohde on keskeinen yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisen kannalta.

Onnettomuusriskin arvioinnin perusteella valitaan riskienhallintakeinot, joita ovat ensisijaisesti ris-

kin poistaminen, riskin pienentäminen tai onnettomuuksien seurausvaikutusten pienentäminen.

Riskikohteissa onnettomuuksien omatoiminen ehkäiseminen ja valvonta sekä vahinkojen rajoitta-

minen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Tässä riskianalyysissä on huomioitu pelastuslaitosten kumppa-

nuusverkoston riskianalyysityöryhmä ohjeen mukaiset yksittäiset riskikohteet. (Pelastuslaitosten

kumppanuusverkosto, 2015)

Riskin hallitseminen on tarkoituksenmukaista suunnitella siten, että yhdistetään onnettomuuksien

ehkäisyn, omatoimisen varautumisen ja pelastustoiminnan keinoja tarkoituksenmukaisesti. Riskien-

hallinnassa on perusteltua pyrkiä hyödyntämään sellaista keinoa tai usean keinon valikoimaa, joiden

vaikuttavuus kohteen turvallisuustasoon on tehokasta. Oleellinen osa kaikkea toimintaa on yhteis-

työ toiminnanharjoittajien ja eri viranomaistahojen välillä.

Liite 2 on riskitekijöiden ja niihin kohdistettavien toimenpiteiden yhteenveto. Pelastuslaitoksen toi-

menpiteet on eritelty osastoittain.

4.3.1.1 Kemikaalien laajamittainen varastointi

Päijät-Hämeessä on 21 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvomaa laitosta (Taulukko 5).

Näistä yhdeksän laitosta on laajuudeltaan SEVESO III direktiivin mukaisia turvallisuusselvityslaitoksia

tai toimintaperiaatelaitoksia, kahdeksan laitosta on lupalaitoksia ja neljä on nestekaasulaitoksia. Li-

säksi on luvitettuna yksi uusi lupalaitos.



24

Tukesin valvomille kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhyke. Konsultointivyöhyke tar-

koittaa laitoksen ympärillä olevaa aluetta, jossa rakentamisen turvallisuuteen on kiinnitettävä eri-

tyistä huomiota. Kyseessä ei ole suojaetäisyys tai vaaravyöhyke. Näillä alueilla tapahtuvista kaavoi-

tusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastus-

viranomaiselta. Konsultointivyöhyke määritetään lähtökohtaisesti kohteen tontin rajasta ja sen suu-

ruus Päijät-Hämeessä sijaitsevissa kohteissa vaihtelee välillä 0,5-2 km. (Turvallisuus- ja

kemikaalivirasto, 2019)

Päijät-Hämeessä on lisäksi puolustusvoimilla Hartolan varasto, joka on kokoluokaltaan turvallisuus-

selvityslaitosta vastaava. Varaston valvonnan hoitaa puolustusvoimat.

Taulukko 5 Tukesin valvomat kemikaalikohteet Päijät-Hämeessä.

KAUPUNKI/
KUNTA LUOKKA KOHDE / TOIMINNANHARJOITTAJA

KONSULTOINTI-
VYÖHYKE (km)

Hartola Turvallisuusselvityslaitos ISHRVAROS/ Hartolan varasto
Puolustus-
voimat

Heinola Turvallisuusselvityslaitos Versowood Oy Vierumäki 1,0
Heinola Toimintaperiaateasiakirja Kuusakoski Oy Heinolan tehtaat 0,5
Heinola Lupa Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas 0,5
Heinola Lupa Weckman Steel Oy 0,5
Heinola Nestekaasulaitos Vierumäen Infra Oy 0,5
Heinola Toimintaperiaateasiakirja Adven Oy, Sahaniemen voimalaitos 1,0
Heinola Lupalaitos- luvitettu Sahaniemen jätepuhdistamo 0,2
Hollola Lupa A-Kassi Ky 0,5
Hollola Lupa Bellmer Vaahto Oy 0,2
Hollola Nestekaasulaitos Lindström Oy 0,5
Hollola Nestekaasulaitos Rakennusbetoni- ja Elementti Oy 0,5
Lahti Turvallisuusselvityslaitos Lahti Energia, Kymijärven voimala 0,5
Lahti Toimintaperiaateasiakirja Nor-Maali 0,5
Lahti Lupa Hartwall Oyj Abp 0,5
Lahti Lupa Gasum Oy:n maakaasun tankkausasema 0,5
Lahti Nestekaasulaitos SOE Busproduction Finland Oy 0,5
Nastola Lupa Wipak Oy 0,2
Nastola Lupa JVS-Steel Oy 0,2
Orimattila Toimintaperiaateasiakirja Forcit Oy 2,0
Orimattila Turvallisuusselvityslaitos Posti / Itella Logistics Oy 0,5
Orimattila Turvallisuusselvityslaitos Orica Finland Oy 2,0
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Laitoksen toiminnassa esiintyvä poikkeamasta voi seurata päästö, tulipalo, räjähdys tai muu ilmiö.

Nämä voivat aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vakavaa vä-

litöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa laitoksen sisä- tai ulkopuolella.

Riskin todennäköisyyttä on arvioitu Päijät-Hämeen alueellisessa riskiarviossa ja siitä löytyy yhteen-

veto kohdasta 4.3.3.2.

Pelastuslaitos huomio vaarallisten kemikaalien käytöstä ja varastoinnista sekä sammutusjätevesistä

aiheutuvan riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavai-

heessa. Yhteistyötä tehdään kuntien eri viranomaistahojen lisäksi Tukesin kanssa.

Päijät-Hämeen alueella sijaitsevat laitokset on huomioitu valvontasuunnitelmassa. Pelastuslaitos on

mukana Tukesin näissä kohteissa suorittamilla valvontakäynneillä.

Turvallisuusselvityslaitoksien aiheuttamaan riskiin varaudutaan etukäteissuunnittelulla laatimalla

ulkoiset pelastussuunnitelmat. Turvallisuusselvityslaitoksissa järjestetään yhteistoimintaharjoitus

kolmen vuoden välein. Pelastuslaitos tukee myös muiden Tukesin valvomien laitosten omatoimista

varautumista toimimalla aktiivisesti yhteistoimintaharjoitusten toteuttamiseksi. Kaikkiin Tukesin

valvomiin kohteisiin tehdään erilliset kohdekortit. Hälytysvasteissa voidaan ottaa laitoksien eritys-

riskit huomioon.

Pelastuslaitoksen internet-sivustolla on nähtävillä säädöksissä edellytettyjen laitosten turvallisuus-

tiedotteet alueen asukkaita varten.

4.3.1.2 Lupaa vaativat räjähdevarastot

Päijät-Hämeessä on viisi Tukesin valvonnassa olevaa räjähdevarastoa. Varastoja on Heinolassa, Lah-

dessa, Orimattilassa ja Padasjoella.  Tilapäisiä räjähdevarastoja ei Päijät-Hämeen alueella ole.

Varaston toiminnassa esiintyvä poikkeamasta voi seurata tulipalo, räjähdys tai muu ilmiö. Nämä voi-

vat aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa vakavaa välitöntä vaa-

raa laitoksen sisä- tai ulkopuolella. Varastojen sijainnista johtuen niihin voi kohdistua vaaraa myös

maasto- tai metsäpalosta.
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Pelastuslaitos huomio vaarallisten räjähteiden käytöstä ja varastoinnista aiheutuvan riskin toimies-

saan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa. Yhteistyötä tehdään

kuntien eri viranomaistahojen lisäksi Tukesin kanssa.

Päijät-Hämeen alueella sijaitsevat varastot on huomioitu valvontasuunnitelmassa. Pelastuslaitos on

mukana myös näiden kohteiden Tukesin suorittamilla valvontakäynneillä. Varastojen sijainnit on

huomioitu pelastustoimen kenttäjohtojärjestelmässä.

4.3.1.3 Logistiikkakeskukset, väliaikainen kemikaalivarastointi

Päijät-Hämeessä on muutamia laajempia logistiikkakeskuksia: Hollolan Kukonkoivu, Orimattilan

Pennala ja Lahden Kujala. Uusia suunnitelmia on muun muassa Hollolan Nostavalle ja Orimattilan

Hennaan.

Logistiikkakeskuksissa voi tapahtua kemikaalien väliaikaista varastointia vaarallisten aineiden kulje-

tusten (VAK) yhteydessä. Logistiikkakeskuksissa voi myös olla suurtakin kemikaalien pidempiaikaista

varastointia, ja niiden valvonta kuuluu VAK-lainsäädännön mukaan poliisille. Orimattilan Pennalassa

sijaitsevalla Postilla on Tukesin luvittama kemikaalivarasto, jossa kemikaalien varastointi on laaja-

mittaista ja pysyvää (otettu huomioon kohdassa 4.3.1.1).

Logistiikkakeskuksen toiminnassa esiintyvästä poikkeamasta voi seurata päästö, tulipalo, räjähdys

tai muu ilmiö. Nämä voivat aiheuttaa ihmisten terveyteen, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistu-

vaa vakavaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa logistiikkakeskuksen sisä- tai ulkopuolella.

Pelastuslaitos huomioi logistiikkakeskuksissa tapahtuvan väliaikaisesta vaarallisten kemikaalien käy-

töstä ja varastoinnista aiheutuvan riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus-

ja rakennuslupavaiheessa. Yhteistyötä tehdään kuntien eri viranomaistahojen lisäksi tarpeen mu-

kaan myös Tukesin ja poliisin kanssa. Päijät-Hämeen alueella sijaitsevat kohteet on huomioitu val-

vontasuunnitelmassa.

4.3.1.4 Lentoasemat ja -paikat

Päijät-Hämeessä ei ole lentoasemia. Ainoa lentokenttä on Vesivehmaalla Asikkalassa harrasteilmai-

lun käytössä oleva Lahti-Vesivehmaa lentokenttä. Kenttää käyttävät lähes kaikki ilmailulajit. Lahti-
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Vesivehmaa lentokenttä on valvomaton. Kiitotievalot mahdollistavat myös yölentotoiminnan. Ken-

tällä toimii useita ilmailu- tai yritystoimintaa harjoittavaa organisaatiota, mutta lentokenttää käyte-

tään ilmailun lisäksi myös muuhun toimintaan. Muutaman kerran kesässä kiitoratoja käytetään

muun muassa tavallisille autoilijoille tarkoitettuihin kiihdytysajoihin. Lahti-Vesivehmaan lentoken-

tällä on polttoaineen jakelupiste.

Valtatiellä 5 Heinolassa sijaitsee Lusin varalaskupaikka, jota käytetään Suomen ilmavoimien tarpei-

siin. Varalaskupaikka on merkitty maakuntakaavaan kohdemerkinnällä. Varalaskupaikan ympärille

on merkitty säteeltään 12 kilometrin vyöhyke, jonka suunnittelussa tulee huomioida varalaskupai-

kasta johtuvat maankäytön rajoitukset. Jos alueelle suunnitellaan rakennettavaksi mastoja tai muita

lentoesteitä, tulee liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta ja varalaskupaikan käyttäjältä Ilmavoimien

esikunnalta varmistaa, ettei lentoturvallisuus vaarannu. (Päijät-Hämeen liitto, 2017)

Lentämisen turvallisuus Suomessa on korkeaa kansainvälistä tasoa. Lentoturvallisuusjärjestelmät

ja toimintakulttuuri ovat Suomessa hyviä, ja Suomessa tapahtuu onnettomuuksia ja vakavia vaara-

tilanteita erittäin harvoin. Ilmailussa kuoli vuosina 2014-2019 0-9 henkilöä. Ilmailuviranomaisena

toimii Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. (Traficom, 2020)
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Kuva 7 Ilmailuonnettomuudet ja kuolleet Suomessa vuosina 2004-2019 (Traficom, 2020)

Pelastuslaitos huomio riskit toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennus-

lupavaiheessa.  Polttoaineen varastointi kuuluu pelastuslaitoksen suorittaman kemikaalivalvonnan

tehtäviin. Lentokenttien pelastusvalmius perustuu hälytysvasteisiin ja toimintaohjeisiin. Kentällä ta-

pahtuvien yleisötilaisuuksien osalta riskinarviointi tehdään tapauskohtaisesti kts. 4.3.1.6.

4.3.1.5 Puolustusvoimien kohteet

Puolustusvoimat tuottavat keskitetysti omista kohteistaan ja alueistaan riskialuemääritykset, jotka

luovutetaan pelastustoimen alueiden käyttöön. Päijät-Hämeessä merkittävin puolustusvoimien ris-

kikohde on Hartolan varasto kts. 4.3.1.1. Puolustusvoimilla on Päijät-Hämeessä myös muita varas-

toja.

Puolustusvoimien salassa pidettävien kohteiden valvonnan hoitaa puolustusvoimat. Muut kohteet

on huomioitu valvontasuunnitelmassa. Hartolan varastolle on laadittu ulkoinen pelastussuunni-

telma ja yhteistoimintaharjoitus suoritetaan yhteistyössä puolustusvoimien kanssa kolmen vuoden

välein. Pelastuslaitoksen internet-sivustolla on nähtävillä Hartolan varaston turvallisuustiedote alu-

een asukkaita varten.

4.3.1.6 Suuret yleisötilat ja merkittävät yleisötilaisuudet

Merkittävät yleisötilaisuudet edellyttävät tapahtumakohtaista tarkastelua, jonka puitteissa määri-

tetään riittävä tilaisuuden järjestäjän omatoimisen varautumisen taso, tarkoituksenmukaiset val-

vontakäytänteet sekä suunnitellaan pelastuslaitoksen valmiuden riittävyys riskeihin nähden. Suur-

ten yleisötapahtumien järjestäjien on pelastuslain perusteella toimitettava tapahtuman pelastus-

suunnitelma pelastuslaitoksen arviointia varten. Käytännössä riskienhallintaa hoidetaan vakioidulla

prosessilla, johon kuuluu yhteistyövaiheita poliisin (lupamenettely), terveystoimen, rakennusval-

vonnan ja kuluttajaturvallisuudesta vastaavan Tukesin kanssa. Järjestäjä vastaa tapahtuman turval-

lisuudesta.
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Päijät-Hämeessä on suurten yleisötilaisuuksien järjestämiseen tarkoitettuja kokoontumistiloja. Tilo-

jen suurin sallittu henkilömäärä ja tarvittava turvallisuustekniikka määritellään rakennuslupakäsit-

telyjen yhteydessä. Pelastusviranomainen tekee rakennusvalvontojen kanssa yhteistyötä ja antaa

pyydettäessä lausuntoja rakennuslupiin liittyen.

Päijät-Hämeen suurin kokoontumistila on Lahden Messukeskus, jonka neljään hallitilaan mahtuu yli

10 000 henkilön tilaisuuksia. Koko kapasiteetti ei ole usein käytössä, Suurhallista on osa pääsääntöi-

sesti urheiluseurojen käytössä.

Lahden jäähalli Isku Areena on osoitettu vain jääurheilukäyttöön ja siellä mahdollisesti pidettävät

muut tilaisuudet vaativat aina rakennuslupakäsittelyn. Isku Areenan enimmäishenkilömäärä on 5

487 kpl. Isku Areena toimii Pelicans liiga-seuran kotihallina ja täyttyy tuhansista katsojista viikoittain.

Alueen toinen suuri jäähalli Heinolan Versowood-areena vetää enimmillään 2 686 katsojaa. Aree-

nalla pelaa mestisjoukkue Peliitat.

Sibeliustalo on vuonna 2000 valmistunut konsertti- ja kongressikeskus. Talo sisältä eri tavoin muun-

neltavia kokous- ja juhlatiloja. Juhlatilojen enimmäishenkilömäärä on 2 710 henkilöä ja kokousti-

loissa 2 990 henkilöä.

Lahden tori toimii vilkkaana yleisötapahtumien keskipisteenä. Torilla järjestetään normaalia toritoi-

mintaa ja markkinoita, mutta toria on mahdollista varata myös omiin tapahtumiin. Torilla järjeste-

tään myös muun muassa musiikki- ja urheilutapahtumia. Mikäli torialuetta rajataan aitauksilla, mää-

ritellään alueelle rakennusvalvonnan toimesta enimmäishenkilömäärät.

Lahden Mukkulassa on 2,5 ha kokoinen Lahti Energia tapahtumapuisto, joka soveltuu 5 000-15 000

henkilön ulkoilmatapahtumille.

Lahden urheilukeskus toimii erilaisten suurten, jopa kansainvälisten, urheilutapahtumien keskuk-

sena. Perinteiset Salpausselän kisat ja Finladia-hiihto järjestetään urheilukeskuksen ympäristössä

vuosittain. Urheilukeskuksen alueen maksimikapasiteetiksi määriteltiin Lahden 2017 MM-kisojen ai-
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kana 35 000 henkilöä. Lahden urheilukeskuksen stadion toimii myös FC Lahden kotikenttänä Eu-

rooppa Liigan otteluissa. Stadionilla on 7 465 kuppi-istuinta. Urheilukeskuksen mäkimonttu toimi

kesällä 2018 myös esiintymistilana, jossa yleisömäärä oli erityisjärjestelyin 30 000 henkilöä (Kuva 8).

Kuva 8 Cheekin konsertti Lahden Urheilukeskuksen mäkimontussa kesällä 2018.

Lahden Kisapuisto toimii Veikkausliigajoukkue FC Lahden kotistadionina. Stadionilla on kuppi-istui-

mia 3 000 kpl. Niin sanottu aurinkokatsomo ei ole käytössä pelien aikana.

Iitissä on KymiRing-moottorirata, jonka ensimmäiset testiajot ajettiin vuonna 2019. Radalle on

myönnetty ratamoottoripyörien MM-osakilpailut vuosille 2020-2024, jotka ovat Suomen suurimpia

tapahtumia noina vuosina. Kisaviikonlopun arvioitu yleisömäärä on peräti 100 000 henkilöä.

Suuria yleisötapahtumia voidaan järjestää myös muualle Päijät-Hämeessä. Esimerkiksi Jukolan

viesti-suunnistustapahtumaa on järjestetty muun muassa Asikkalan maastossa vuonna 2002 ja

vuonna 2018 Hollolan Hälvälässä. Pelkästään suunnistajia oli Hollolassa mukana lähes 20 000 hen-

kilöä.

Yleisötilaisuuksissa riskiin vaikuttavat oleellisesti tapahtumana luonne ja sen laajuus. Yleisömäärän

lisäksi tapahtuman laajuuteen vaikuttavat esimerkiksi tapahtuma-alueen koko, käytettävien erillis-

ten rakennusten tai muiden tilojen määrä ja pinta-ala, tapahtuman toistuvuus tai ajallinen kesto.
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Tapahtuman luonteeseen vaikuttaa se, mitä tapahtumassa tehdään ja ketkä siihen osallistuvat. Ylei-

sötilaisuuksien riskien arviointi ja riskienhallinta tehdään tilaisuuskohtaisesti. Yleisötapahtumiin voi

liittyä myös tilapäismajoituksen tarvetta: voidaan perustaa tilapäisiä leirintäalueita, tai majoittu-

mista voidaan lyhytaikaisesti suunnitella tiloihin, joita ei yöpymiseen ole suunniteltu.

Pelastuslaitos huomio yleisötapahtumien riskit toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaa-

voitus- ja rakennuslupavaiheessa. Pelastuslaitos arvio tapahtuman pelastussuunnitelman ja antaa

neuvontaa riskienhallintaan ja turvallisuusjärjestelyihin. Riskinarvioon perustuen tapahtumaan voi-

daan tehdä valvontakäyntejä. Yleisötapahtumissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden viranomais-

ten kanssa. Tarvittaessa pelastuslaitos nostaa pelastusvalmiutta suuren yleisötilaisuuden ajaksi. Vi-

ranomaiset voivat myös toimia tilaisuuden aikana yhteisessä tilannekeskuksessa.

4.3.1.7 Kriittinen infastruktuuri

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määriteltyjen kohteiden häiriötilanne vaarantaa normaali- tai

poikkeusoloissa ainakin hetkellisesti tai alueellisesti yhteiskunnan turvallisuuden, toimintakyvyn tai

väestön elinmahdollisuudet. Tällaisia uhkamalleja ovat esimerkiksi voimahuollon ja yhdyskuntatek-

niikan vakavat häiriöt sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt. Näiden tilanteiden

hallinta edellyttää tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää viranomaisten yhteistoimintaa. Tässä yh-

teydessä on tarkasteltu vain energia- ja vesihuoltoa.

Sähkönjakelu

Sähkönjakelun kantaverkon omistaa ja hallinnoi Fingrid yhtiö. Kantaverkoista jatkuvat suurjännittei-

set jakeluverkot, jotka siirtävät sähköä alueellisesti esimerkiksi tietyssä maakunnassa. Jakeluverkot

voivat käyttää kantaverkkoa suurjännitteisen jakeluverkon kautta tai liittyä suoraan kantaverkkoon.

Kodit saavat sähkönsä jakeluverkoista, teollisuus, kauppa, palvelut ja maatalous taas tapauksesta

riippuen joko jakeluverkosta, suurjännitteisestä jakeluverkosta tai kantaverkosta. Myös sähköä

tuottavat voimalaitokset voivat liittyä kuhunkin kolmesta verkostosta. Tulevaisuudessa rakennetaan

yhä enemmän pienvoimalaitoksia myös jakeluverkkoon, jolloin verkon rakenne muuttuu monimut-

kaisemmaksi. (Energiateollisuus, 2020) Sähkönjakelun kannalta tärkeitä ja kriittisiä kohteita ovat

muunto- ja jakeluasemat.
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Loviisan ydinvoimalaitos huomioidaan Päijät-Hämeen ulkopuolisena riskikohteena. Loviisa 1:n käyt-

tölupa on voimassa vuoteen 2027 ja Loviisa 2:n vuoteen 2030. Ydinvoimalaitoksen polttoaine on

uraani. Loviisan ydinvoimalaitoksen osuus oli yli 11 % koko Suomen sähköntuotannosta vuonna

2018. (Fortum, 2020) Ydinvoimalaitosonnettomuus on huomioitu kasallisessa riskiarviossa kappa-

leessa 4.3.2.

Sähkökatkoja aiheuttavat eniten tekniset viat ja sään aiheuttamat riskit kuten johdolle kaatuvat

puut, salamat, tulva ja kova pakkanen sekä sähköjohtojen lumi- ja jääkuormat. Teknisistä vioista

aiheutuvat keskeytykset eivät yleensä ole pitkäaikaisia eivätkä laajoja, sillä vika-alue voidaan eristää

muusta verkosta. Kovien myrskyjen aikaan puolestaan vikoja esiintyy paljon yhtä aikaa ja korjaus-

työt ovat muutenkin hankalia. Valtaosa keskeytyksiä aiheuttavista vioista tapahtuu ilmassa kulke-

valla avojohdoilla. (Energiateollisuus, 2020)

Vedenjakelu

Päijät-Hämeessä sijaitsevat Suomen parhaat pohjavesivarat ja alueen vedenhankinta onkin järjes-

tetty pohjavedenottamoiden varaan. Alueella on yhteensä yli 40 käytössä olevaa pohjavedenotta-

moa. Alueelta saatavan pohjaveden laatu ja riittävyys ovat hyvää tasoa. Kunnat ovat varmistaneet

vedenhankintaa useilla pohjavedenottamoilla ja vesijohtoyhteyksillä naapurikuntien verkostoon.

(Päijät-Hämeen liitto, 2011)

Päijännetunneli johtaa raakavettä Päijänteestä Helsingin seudulle, yli miljoonan asukkaan tarpeisiin.

Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä, missä vedenottokohta on noin 25 metrin sy-

vyydessä. (Pääkaupunkiseuden Vesi Oy, 2020) Pääkaupunkiseudun vedensaannin kannalta on erit-

täin tärkeää tiedostaa Päijännetunnelin lähialueella tapahtuvat veden pilaantumista aiheuttavat on-

nettomuudet.

Suuret taajamat sekä merkittäviä vesimääriä käyttävät toiminnot kuten sairaalat ja elintarviketeol-

lisuus ovat hyvin haavoittuvia vedenjakelussa tapahtuville vakaville häiriöille. Raakavesilähteen tai

talousveden pilaantuminen voi aiheutua luonnonilmiön, ympäristöonnettomuuden tai teknisen vir-

heen seurauksena. Vesihuoltojärjestelmä voi olla altis myös tahalliselle häirinnälle. Pitkäkestoisesta

kuivuudesta aiheutuva tyypillinen riski vesihuollolle on maaseudulla omien pohjavesilähteiden va-

rassa olevien talouksien ja elinkeinotoimintojen talousvedensaannin vaikeutuminen.
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Pohjavesialueille kohdistuvia riskejä on tarkasteltu kappaleessa 4.3.1.12 ja laajaa vedenjakeluhäi-

riötä kappaleessa 4.3.3.9.

Jätevedenkäsittely on pääosin hoidettu kuntien omilla jätevedenpuhdistamoilla. Lahden ja Hollolan

asutuksen ja yrityksien jätevedet menevät jätevesiviemäreitä pitkin jätevedenpuhdistamoille joko

Kariniemen, Ali-Juhakkalan, Nastolan tai Hämeenkosken puhdistamoille. Muuta alueen jäteveden-

puhdistamot ovat Sysmän jätevedenpuhdistamo, Padasjoen kirkonkylän jätevedenpuhdistamo,

Asikkalan Mustaniemen jätevedenpuhdistamo, Heinolan Sahanniemen jätevedenpuhdistamo ja

Orimattilan Vääräkosken jätevedenpuhdistamo (Päijät-Hämeen liitto, 2011) Jätevesienpuhdista-

mossa riskeinä ovat vuodot ja ylivesivuotovesistä aiheutuva pilaantuminen.

Useissa eri säädöksissä on edellytetty vesihuoltolaitoksia tunnistamaan riskit ja varautumaan niihin

ennalta sekä laatimaan tarvittavat suunnitelmat. Käytännön toimintaa onnettomuustilanteissa on

myös harjoiteltava. Säädöksissä edellytetään myös yhteistyöhön muun muassa pelastuslaitoksen

kanssa. Pelastuslaitoksen näkökulmasta on tärkeää, että sähkö- ja vesilaitostoimijat ymmärtävät

oman vastuunsa varautua uhkaavaan tilanteeseen esimerkiksi myrskytilanteessa.

Pelastuslaitos huomio infrastruktuurin kannalta kriittisiin toimintoihin kohdistuvan riskin toimies-

saan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa. Kriittiset rakennuk-

set ja –toiminnot kuten vedenottamot, jätevedenpuhdistamot, sähkö- ja lämpövoimalat on huomi-

oitu valvontasuunnitelmassa.

Alueen asukkaiden ja yritysten omatoimisen varautumisen tukemissa huomioidaan häiriötilanteet.

Häiriötilanteissa pelastuslaitos tukee muita tahoja tiedottamisessa.

Pelastustoiminnassa tiedostetaan pohjavesialueella toimiminen. Vedensaantia ja vedenlaatua uh-

kaavissa onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä muun muassa vesiyhtiöiden ja kuntien ympä-

ristöterveyden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitoksella on oikeus evakuoida ihmisiä onnettomuu-

den torjumiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi (suojaväistö). Pitkissä sähkökatkotilanteissa yhteis-

työtä tehdään muiden viranomaisten kanssa muun muassa kotihoidon asiakkaiden evakuointitar-

peen kartoittamiseksi. Pelastuslaitoksella on laadittu evakuointisuunnitelma (26.1.2015).
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos on huomioitu Loviisan ydinvoimalaitoksen pelastussuunnitelmassa.

4.3.1.8 Tulvariskialueet

Hämeen ELY-keskuksen mukaan Päijät-Hämeessä ei ole tulvariskilain perusteella nimettyjä tulvaris-

kialueita. (Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010, 2010) Tulvariskeillä tarkoitetaan tulvan esiintymi-

sen todennäköisyyden ja tulvasta aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmää.

Päijät-Hämeessä tulvatilanteet liittyvät yleisesti rankkasateiden aiheuttamiin hulevesitulviin. Hule-

vesitulvaa esiintyy rakennetuilla alueilla rakkasateiden tai lumen sulamisen seurauksena, kun maan

pinnalle kerääntyy sade- ja sulamisvettä. Hulevesitulvat syntyvät usein nopeasti sekä ovat lyhytkes-

toisia ja melko paikallisia. Äkillisyytensä ja taajamien vahinkopotentiaalin myötä hulevesitulvien seu-

raukset voivat olla merkittäviä.

Hulevesitulvat aiheuttavat vahinkoa ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja

kulttuuriperinnölle. Ne vaarantavat harvoin ihmisen turvallisuutta tai terveyttä.

Äkkitulva on nopeasti syntyvä tulva, jonka tyypillisesti aiheuttaa rankkasade pienellä alueella. Ilma-

tieteen laitos antaa rankkasadevaroituksen, kun sademäärä on vähintään 20 millimetriä tunnissa tai

vähintään 50 millimetriä vuorokaudessa. Asfaltoidut ja rakennetut alueet tulvivat helpommin kuin

rakentamattomat alueet. Vesi kerääntyy alaville paikoille. (Ilmatieteenlaitos, 2019)

Ukkoseen liittyvä äkkitulvia aiheuttava rankkasade kestää yleensä yhdessä paikassa alle tunnista

muutamaan tuntiin, rintamasateisiin liittyen jopa useita vuorokausia. Rankkasateesta seuraava äk-

kitulva jatkuu tyypillisesti useita tunteja sateen loppumisen jälkeen ja alavilla mailla ja jokien lähei-

syydessä tulva voi jatkua vuorokausia. (Ilmatieteenlaitos, 2019)

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perus-

tuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.  Akuuteissa tulvatilanteissa

SYKE ja Ilmatieteen laitos välittävät tietoa tulvatilanteesta omissa verkkopalveluissaan www.ympa-

risto.fi ja www.ilmatieteenlaitos.fi. (Ilmatieteenlaitos, 2020)

Tulva on huomioitu alueellisessa riskiarviossa kts. 4.3.3.1
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Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja raken-

nuslupavaiheessa. Pelastuslaitos tiedottaa mahdollisista myrskyistä ja niihin varautumisesta.

Tulvan aiheuttamiin tehtäviin varaudutaan yhteistyössä ympäristöviranomaisten ja kuntien kanssa.

Akuuteissa tilanteissa tuetaan muita viranomaisia tiedottamisessa. Pelastuslaitoksen keskittyy tul-

vatilanteissa kiireellisiin henkeä ja terveyttä uhkaaviin tehtäviin.

4.3.1.9 Padot

Päijät-Hämeessä on neljä toiminnassa olevaa patoa: Arrakosken voimalaitospato Padasjoella, Kalk-

kistenkosken säännöstelypato Asikkalassa, Virtaankosken voimalaitospato Sysmässä ja Vääräkosken

voimalaitospato Orimattilassa.

Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seu-

raavista luokista:

· 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle

taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle;

· 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka

vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle;

· 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.

Kaikki Päijät-Hämeen padot ovat vesistöpatoja. Päijät-Hämeessä ei ole jäte- tai kaivospatoja. Arra-

koksen ja Kalkkisten padot ovat luokiteltu luokkaan 2, Virtaankosken ja Vääräkosken padot luokkaan

3. Patoturvallisuuslainsäädännön mukaisesti padon omistajat vastaavat patojensa turvallisuudesta.

Patojen häiriötilanteiden yleisimmät syyt vuosina 1984-2016 ovat olleet ylävedenpinnan nousu

poikkeuksellisen korkealle, sähkökatko ja patorakenteen vaurioituminen. (Ympäristöhallinnon

yhteinen verkkopalvelu, 2020)

Patoturvallisuusasioiden viranomaisvalvonta kuuluu pelastustointa lukuun ottamatta elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Pelastuslaitos huomioi riskit asiantuntijalausun-

noissaan patojen luokituspäätöksistä. Kaikilla 1 – 3 -luokan padoilla padon omistajan on suoritettava
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vähintään viiden vuoden välein määräaikaistarkastus, johon patoturvallisuusviranomaisella ja pelas-

tusviranomaisella on oikeus osallistua. Häiriötilanteissa pelastuslaitos tukee muita tahoja tiedotta-

misessa.

4.3.1.10 Kaivosteollisuus

Päijät-Hämeessä ei ole kaivosteollisuutta tällä hetkellä. Päijät-Hämeestä löytyy vähäisessä määrin

malmi- ja teollisuusmineraaliesiintymiä. (Geologian tutkimuskeskus, 2019)

4.3.1.11 Turvetuotantoalueet

Turvetuotantoalueilla riski nousee luonnollisesti turvetuotantokaudella eli aikavälillä kevät -syksy.

Sisäministeriön ohjeen (SM-2000-00731/Tu-314) mukaan turvetuotantoalueet jaetaan yhtenäiseksi

katsottavan tuotantoalan (TA) mukaan viiteen luokkaan:

Luokka I  TA ≥ 250 hehtaaria

Luokka II 150 ≤ TA < 250 hehtaaria

Luokka III 70 ≤  TA < 150 hehtaaria

Luokka IV 10 ≤   TA < 70 hehtaaria

Luokka V TA < 10 hehtaaria.

Luokituksen perusteella turvetuotantoalueelle on ohjeessa suositukset muun muassa sammutusve-

den määrästä ja sammutuskalustosta. (Sisäasiainministeriö, 2000)

Päijät-Hämeessä on neljä luokiteltua tuotantoaluetta:

· Hirvisuo Hollolassa, 27,1 ha – luokka IV (VAPO)

· Isosuo Hartolassa, 33,5 ha (ympäristölupapinta-ala)– luokka IV (Hartolan Turve)

· Jaakkolansuo Hartolassa, 58,3 ha (ympäristölupapinta-ala), tuotantokelpoinen 56,5 ha –

luokka IV (VAPO) ja

· Laviassuo Heinolassa, 43,8 ha (ympäristölupapinta-ala), tuotantokelpoinen pinta-ala 53 ha –

luokka IV (VAPO)

Uusia turvetuotantoalueita on kaavailtu Kärkölään Järvelän Isosuolle ja Nastolaan Ukonsuolle. (AVI

ympäristölupapäätökset)
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Tuotantoalueet ovat polttoaineiden tuotanto- ja varastolaitoksia, missä riskin laukeaminen saattaa

aiheuttaa pitkäaikaisen ja paljon joukkoja sitovan sammutustehtävän. Pitkäkestoinen kuivuus lisää

merkittävästi turvetuotannosta lähtevän tulipalon riskiä. Turvetuotantoalueella tulipaloja aiheutta-

vat pääasiassa vetokoneesta lähteneet kipinät, työkoneiden aiheuttamat iskukipinät, varomaton tu-

len käsittely, henkilöautojen käyttö turvekentillä sekä huolimattomat työmenetelmät. Navakka tuuli

laajentaa syttyneet tulipalot nopeasti.

Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitusvaiheessa.

Turvetuotantoalueet on huomioitu valvontasuunnitelmassa.  Turvetuotantopalot on huomioitu pe-

lastuslaitoksen laatimassa Metsäpalontorjuntasuunnitelmassa. Turvetuotantoalueille on laadittu

erillinen sammutussuunnitelma. Riskeihin varaudutaan myös kohteen hälytysvasteilla ja kalusto-

hankinnoilla sekä tekemällä yhteistyötä turvetuottajien kanssa.

4.3.1.12 Pohjavesialueet

Päijät-Hämeen suurimmat pohjavesivarat sijaitsevat I ja II Salpausselkien alueilla sekä kaakko-luo-

desuuntaisissa harjujaksoissa. Päijät-Hämeessä on noin 150 pohjavesialuetta. Huomattavimmat

pohjavesivarat Päijät-Hämeessä ovat Asikkalan, Hollolan ja Lahden alueella. (Ympäristöhallinnon

verkkopalvelu, 2020) Päijät-Hämeen kuntien vedenotto perustuu pohjaveteen (kts. 4.3.1.7).

Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät kuten esimerkiksi liikenne, teollisuus, kaatopaikat, huol-

toasemat, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainestenotto, jätevesien käsittely, sekä viemärit.

Pohjavesille laadituissa suojelusuunnitelmissa on arvioitu tarkemmin pohjaveteen kohdistuvat riskit

ja mahdolliset toimenpidesuositukset.

Pelastuslaitos huomio pohjavesialueille aiheutuvan riskin toimiessaan asiantuntijana muille viran-

omaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa.  Kemikaaliturvallisuuden valvonnassa pohjavesialu-

eet huomioidaan. Pelastustoimen suunnitelmissa ja pelastustoiminnassa tiedostetaan pohjavesialu-

eella toimiminen. Pelastustoiminnan johtaja määrittää ensitoimenpiteet. Kenttäjohtojärjestelmässä

on huomioitu pohjavesialueet ja teiden pohjavesisuojaukset. Onnettomuustilanteiden jatkotoimen-

piteistä tehdään yhteistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten kanssa.
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4.3.1.13 Öljyvahingot

Päijät-Hämeessä tapahtuu noin 100 öljyvahinkoa vuodessa. Öljyvahingoista lähes puolet on pohja-

vesialueilla. Suuri öljyvahinkojen määrä pohjavesialueilla johtuu Päijät-Hämeen maakunnan olosuh-

teista. Pohjavesialueita on paljon ja maaperä niiden päällä on erittäin sopivaa asumiseen, teollisuu-

teen ja harrastamiseen.

Suurin osa öljyvahingoista on pieniä liikenteen ja työkoneiden aiheuttamia alle 50 litran öljyvahin-

koja. Keskisuuria 100-500 litran öljyvahinkoja on vuosittain noin 20-30 kappaletta. Näistä suurin osa

on työkoneiden letkurikkoja ja raskaan kaluston polttoainevuotoja.

Isoja yli viidensadan litran öljyvuotoja tapahtuu vuosittain 1-5 kappaletta. Nämä vuodot ovat tyypil-

lisesti öljysäiliöiden rikkoutumisia, ylitäyttöjä ja laitevikoja. Nämä öljyvahingot tapahtuvat tyypilli-

sesti toiminnassa missä varastoidaan polttoöljyä. Nämä öljyvahingot tapahtuvat teollisuudessa,

omakotitalojen öljylämmitysjärjestelmissä ja maatalouden öljysäiliöissä.

Suuria yli 5 000 tuhannen litran öljyvahinkoja Päijät-Hämeessä on keskimäärin yksi viiden vuoden

aikana. Nämä ovat tyypillisesti joko suurien lämpökeskusten tai öljytuotteita kuljettavien ajoneuvo-

jen onnettomuuksia. (Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 2014)

Pelastuslaitos huomioi riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja raken-

nuslupavaiheessa. Öljysäiliöiden turvallisuuden valvonta kuulu osaltaan pelastuslaitoksella ja osaa

valvoo kuntien ympäristönviranomaiset – riski huomioidaan valvontatoiminnan yhteydessä. Pelas-

tuslaitos on laatinut erillisen Öljyntorjuntasuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti pelastuslaitos yl-

läpitää riittävää torjuntavalmiutta (riittävä kalusto, harjoittelu ja johtamisvalmius).  Pelastustoimin-

nassa tiedostetaan mahdollisella pohjavesialueella toimiminen. Onnettomuustilanteiden jatkotoi-

menpiteistä tehdään yhteistyötä yhteistyöviranomaisten ja –tahojen kanssa.

4.3.1.14 Liikenneonnettomuuksien keskittymät

Suurimmat liikennemäärät Päijät-Hämeessä ovat Väyläviraston mukaan valtatiellä 4 ja valtatiellä 12

(Kuva 9). Valtatien 12 liikenne jakaantuu vuoden 2020 lopulla, kun Lahden uusi ohitustie avataan

liikenteelle. Ohitustie parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja ohjaa läpikulkevan liikenteen

pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta.



39

Pelastuslaitosten Pronto-tietokannan mukaan tieliikenneonnettomuuden keskittyvät luonnollisesti-

kin asutuskeskuksiin ja vilkkaimpien väylien kohdalle (Kuva 10).

Kuva 9  Päijät-Hämeen suurimmat liikennemäärät vuonna 2018.  Liikennemäärää kuvataan vuo-
den keskimääräisellä vuorokausiliikenteellä (KVL) ja sen yksikkö on ajoneuvoa/vuorokausi.
(Väylävirasto, 2020)
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Kuva 10 Tieliikenneonnettomuuden kartalla vuosilta 2014-2018 (heatmap). (Strafica Oy, 2019)

Tilastokeskuksen mukaan tieliikenneonnettomuusmäärät vuosilta 2014-2019 on esitetty

Taulukko 6. Tilastokeskuksen tiedot tulevat pääosin poliisilta. Päijät-Hämeessä tieliikenneonnetto-

muuksissa on tarkastelujaksolla kuollut 8-16 henkilöä vuosittain.

Pelastustoimen Pronto tietokannan mukaan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia on

Tilastokeskuksen tietoa vähemmän. Ero johtuu kirjaustavasta, pelastuslaitoksen kirjaus tehdään

heti pelastustoiminnan loputtua ja siinä ei seurata potilaan tilaa pidemmälle.
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Taulukko 6 Tieliikenteen onnettomuusmäärät Päijät-Hämeessä vuosina 2014-2019. (Tilastokeskus,
2020)

2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
Onnettomuudet 205 232 205 203 201 184
Kuolleet 10 14 13 8 16 8
Loukkaantuneet (ml. vakavasti loukkaantu-
neet)

249 262 254 251 232 247

*Tiedot ovat ennakkotietoja.

Pelaustoimen kirjausten mukaan Päijät-Hämeessä kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuk-

sista 23 % tapahtui valtatiellä 4 ja 19 % valtatiellä 12 vuosina 2014-2018.  Hartolassa tapahtui 50 %

valtatien 4 kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Valtatien 12 vaarallisimmat paikat osuivat

Hollolan kohdalle, jossa tapahtui 63 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Lukumäärät ovat

kuitenkin suhteellisen pieniä ja niistä ei voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Vaarallisten kemikaalien kuljetusten aiheuttama onnettomuusuhka kohdistuu ihmisiin, omaisuu-

teen ja ympäristöön. Onnettomuus voi aiheuttaa nestevuodon maahan ja vesistöön, myrkyllisen

kaasupilven, rähähdyksen tai tulipalon. Myrkyllisen aineen kaasupilvi saattaa kulkeutua jopa 2 km

vuotokohdasta, riippuen kemikaalin ominaisuudesta, säätilasta ja tuulesta.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia oli Trafin tekemän kyselytutkimuksen mukaan tieliikenteessä

vuonna 2017 yhteensä 13,2 miljoonaa tonnia. Määrä on noussut reilut miljoona tonnia eli noin 10

% verrattuna vuoden 2012 kyselytutkimuksen tulokseen. Tieliikenteessä vuonna 2017 kuljetetuista

vaarallisista aineista reilu 60 % eli 8,0 miljoonaa tonnia oli palavia nesteitä. Toiseksi suurin kuljetus-

luokka oli syövyttävät aineet, joita kuljetettiin noin 2,7 miljoonaa tonnia (21 %). Kaasujen, sytyttä-

västi vaikuttavien aineiden sekä muiden vaarallisen aineiden osuudet olivat 5–6 % luokkaa. Muiden

kuljetusluokkien osuudet olivat vähäiset. (Strömmer, 2019)

Vaarallisten aineiden pääreitit tiekuljetuksissa on hahmoteltu karttaan (Kuva 11). Vasemmassa kar-

tassa on kuvattu muiden kuin palavien nesteiden (luokka 3) ja oikeassa kartassa vain palavien nes-

teiden pääkuljetusreitit. Päijät-Hämeen teistä korostuvat valtatie 4 ja valtatie 12. Kartta on tehty

vuoden 2012 aineiston pohjalta ja tuoreempaa kartta ei ole saatavilla.
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Kuva 11 Vaarallisten aineiden kuljetusreitit maantiellä vuonna 2012 (Trafi, 2013)

Vaarallisten aineiden vuosittainen onnettomuusmäärä vaihtelee 19-30 onnettomuuden välillä koko

Suomessa. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui kuljetuksen aikana. (Taulukko 7) (Rajamäki, 2019)

Taulukko 7 Vaarallisten aineiden tiekuljetusten onnettomuuksien määrä vuosina 2013 – 2018 kul-
jetuksen vaiheen mukaan. (Rajamäki, 2019)
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Päijät-Hämeessä tapahtui vuosina 2013-2018 yhteensä 5 vaarallisten aineiden tiekuljetuksen on-
nettomuutta (Taulukko 8). Vaarallisin onnettomuus tapahtui vuonna 2016 valtatiellä 12, kun 43
tonnin rikkihappolastia kuljettanut ajoneuvoyhdistelmä kaatui ja törmäsi kerrostalon seinään Lah-
dessa( Kuva 12).

Taulukko 8 Vaarallisten aineiden tiekuljetusten onnettomuuksien määrä vuosina 2013 – 2018 maa-
kunnittain. (Rajamäki, 2019)

Valtakunnallisista onnettomuuksista 96 kpl (63 %) oli vaarallista ainetta kuljettavan ajoneuvon ajau-

tumisia ulos tieltä tai kaatumisia tiellä, siten että onnettomuudessa ei ollut muita ajoneuvoja osalli-

sena. Näistä onnettomuuksista 40 %:n yhteydessä oli mainittu liukas tie tai voimassa ollut ajokeliva-

roitus. (Rajamäki, 2019)

Normaalin liikenneonnettomuuden tapahduttua tie saadaan useimmiten raivattua ja puhdistettua

nopeasti ja tie avattua jälleen liikenteelle. VAK-onnettomuuksien jälkeisiin raivaus- ja puhdistustöi-

hin saattaa sen sijaan kulua paljon aikaa, koska niihin yleensä liittyy tarkasti suunniteltuja työvai-

heita ja erikoisasiantuntijoiden konsultointia. Vaarallisten aineiden onnettomuudet vaativat tyypil-

lisesti tien pitämistä suljettuna useita tunteja onnettomuuden jälkeen. VAK-onnettomuudet sitoivat
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pelastushenkilöstöä keskimäärin 7,5 tuntia. Pisimmillään pelastustyöt ovat kestäneet jopa 22 tuntia,

kun nopeimmillaan pelastusyksiköt ovat vapautuneet reilussa tunnissa.

Kuva 12 Vaarallisen aineen liikenneonnettomuus Lahdessa valtatiellä 12 vuonna 2016. Ajoneu-
voyhdistelmä kaatui ja luisui vasten asuinkerrostalon seinään. Kuvassa näkyvästä tekstistä huoli-
matta lastina oli rikkihappoa.

Pelastuslaitos huomio liikenteen aiheuttaman riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomai-

silla kaavoituslupavaiheessa, katu- ja tiesuunnitelmia laadittaessa ja toimiessaan yhteistyössä mui-

den tahojen kanssa esimerkiksi liikenneturvallisuustyöryhmissä.

Pelastustoiminnassa tiedostetaan mahdollisella pohjavesialueella toimiminen. Vaarallisten aineiden

onnettomuustilanteissa tehdään yhteistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten

kanssa. Pelastuslaitos varautuu vaarallisten aineiden onnettomuuksiin alueella tunnistettuihin ris-

keihin perustuen. Maanteiden onnettomuusriskit otetaan huomioon hälytysvasteissa ja toiminta-

ohjeissa.
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Pelastuslaitos pyrkii hankkimaan riskinarvioon perustuen erikoiskalustoa ja pitämään henkilöstöllä

riittävän osaamistason, jotta myös keskisuuriin ja suuriin onnettomuuksiin voitaisiin vastata. Laajat

vaarallisten aineiden onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta tapahtuessaan vaativat paljon erityis-

osaamista, erikoiskalustoa ja johtamistoiminnan valmiuksia. Tieliikennepelastamisen työturvalli-

suutta on parannettu uusilla, oman toiminnan suojaamisen toimintamalleilla.

4.3.1.15 Ratapihat ja rautatiet

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa omalta osaltaan rautatiejärjestelmän valvonnasta. Rauta-

tieliikenteen harjoittajien, valtion rataverkon ja rautatielain soveltamisalaan kuuluvien yksityisrai-

teiden sekä Trafin valvontavelvollisuus ulottuu sellaisiin raiteisiin ja yksinomaan sellaisilla raiteilla

käytettävään kalustoyksikköön, joita raiteen haltija tai kalustoyksikön omistaja käyttää ainoastaan

omassa tavaraliikenteessään. Trafi valvoo myös raiteita tai kalustoyksiköitä sekä liikennöintiä, jotka

on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen, historialliseen tai matkailukäyttöön. Rautatieliikenne jakau-

tuu henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

Merkittävät onnettomuudet ovat junaliikenteessä hyvin harvinaisia ja pienempiäkin onnettomuuk-

sia tapahtuu vähän. Tyypillisimpiä henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia junaliikenteessä ovat

tasoristeysonnettomuudet ja luvattomasti rata-alueella liikkuvien henkilöiden allejäännit. Muita ju-

naliikenteessä toisinaan tapahtuvia tyypillisesti seurauksiltaan pienimuotoisempia onnettomuuksia

ovat esimerkiksi liikkuvan kaluston tulipalot ja törmäykset esteisiin. (Liikenne- ja viestintävirasto

Traficom, 2019)

Normaalitilanteessa junaliikenteen turvallisuus varmistetaan teknisten turvalaitejärjestelmien ja

henkilöstön osaamisen avulla, jolloin useat tekijät suojaavat junaliikenteen turvallisuuden. Vuosit-

tain tapahtuu kuitenkin tilanteita, jolloin yhden tai useamman suojaavan tekijän puutteellinen toi-

minta johtaa vakaviin vaaratilanteisiin.  (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, 2019)

Tavaraliikenteessä riskin aiheuttaa etenkin vaarallisten aineiden kuljetus. Vuotoja lukuun ottamatta

vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät onnettomuudet ovat olleet harvinaisia, mutta vaaratilan-

teita toisinaan tapahtuu. (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, 2019)
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Ratapihat

Päijät-Hämeen vilkkain ratapiha on Lahdessa. Ratapihan kautta kulkevat rataosat:

Kerava–Lahti (oikorata), Riihimäki–Lahti, Lahti–Salpausselkä, Lahti–Heinola, Lahti–Kouvola ja Lahti

– Loviisan satama. Ratapihan kautta kulkee sekä henkilö- että tavaraliikennettä.

Lahti-Heinola -rata on lähes ainoastaan tavaraliikenteen käytössä; Heinolaan liikennöi vain yksi ta-

varajunapari arkipäivisin. Säännöllistä henkilöliikennettä ei radalla ole. Radalla liikennöidään kuiten-

kin satunnaisesti tilaus- ja museojunilla. Radalta erkanee teollisuusraide Heinolan Rautsaloon ja He-

vossaareen ja Lahden Mukkulaan. Heinolan rata luetaan vähäliikenteisiin rataosiin, mutta sillä olisi

hyvä kasvumahdollisuudet radan läheisyyden runsaiden teollisuusyritysten myötä. Suurin sallittu

nopeus 60 km/h.

Lahti-Salpausselkä rataosuus päättyy Salpausselän seisakkeeseen Lahden urheilustadionin viereen.

Seisakkeella ei ole säännöllistä junaliikennettä, mutta sitä käytetään suurten juhlatapahtumien ja

messujen yhteydessä.

Lahti-Loviisan satama rataosuudella liikennöi lähes ainoastaan tavaraliikennettä. Rataosuudella on

satunnaisesti museojunaliikennettä. Suurin sallittu nopeus 60 km/h.

Lahden oikorata on Keravan ja Lahden välinen Suomen kaukoliikenteen rautatieosuus, joka avat-

tiin syyskuussa 2006. Se erkanee pääradasta Kytömaalla ja liittyy Riihimäki–Lahti-rataan Hakosil-

lassa. Helsingin ja Pietarin välinen rautateiden henkilöliikenne kulkee Lahden oikoradan kautta. Oi-

koradalla kulkevasta liikenteestä suurin osa on henkilöliikennettä. Radalla käytettävä suurin nopeus

on Pendolinoilla 220 km/h, tavaraliikenteessä 120 km/h.

Tavaraliikenne oikoradalla on vähäistä. Oikoradan läheisyyteen on suunniteltu uusia pistoraidemah-

dollisuuksia mahdollisen Hennan teollisuusalueen ja Nostavan logistiikkakeskuksen tarpeita varten.

Riihimäki-Lahti –radalla liikennöi tavarajunia ja taajamajunia. Kaukojunat siirtyivät oikoradalle ra-

dan valmistumisen jälkeen. Rataosan ainoa tasoristeys on Järvelän rautatieasemalla oleva laituri-

polku.
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Lahti-Kouvola-radan kautta kulkee kaikki Helsingistä Savon ja Karjalan radoille menevä liikenne (lu-

kuun ottamatta muutamia Jyväskylän kautta Pieksämäelle meneviä junia). Radalla liikennöi myös

Lahti–Kouvola-taajamajunia. Suurin sallittu nopeus henkilöliikenteessä on 200 km/h ja tavaraliiken-

teessä 120 km/h. Rataosuus kulkee koko matkaltaan Salpausselän päältä.

Vaarallisten aineiden kuljetus rautateillä

Vaarallisten kemikaalien kuljetusten aiheuttama onnettomuusuhka kohdistuu ihmisiin, omaisuu-

teen ja ympäristöön. Onnettomuus voi aiheuttaa nestevuodon maahan ja vesistöön, myrkyllisen

kaasupilven, rähähdyksen tai tulipalon. Myrkyllisen aineen kaasupilvi saattaa kulkeutua jopa 2 km

vuotokohdasta, riippuen kemikaalin ominaisuudesta, säätilasta ja tuulesta.

Vaarallisten aineiden kuljetusmäärä oli vuonna 2017 rautateillä yhteensä 5,0 miljoonaa tonnia.

Määrä on säilynyt samalla tasolla viimeiset seitsemän vuotta, mutta laskenut pitkällä aikavälillä.

(Strömmer, 2019)

Suurin osa rautateiden VAK-liikenteestä on liikennettä Suomesta Venäjälle ja kauttakulkuliikennettä

Suomen satamista Venäjälle. Kotimaan kuljetukset muodostavat VAK-liikenteestä noin neljännek-

sen. Vaarallisten aineiden suurimmat kokonaiskuljetusmäärät ovat perinteisesti olleet seuraavilla

rataosuuksilla: Vainikkala–Kouvola, Kouvola–Hamina/Kotka sekä Kouvola–Lahti–Sköldvik.

(Liikenne- ja viestintäministeriö, 2012)

VR:n tilaston mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksissa junaliikenteessä on tapahtunut viime vuo-

sina 0-3 vuototapausta vuosittain. Pääosa junaliikenteessä tapahtuneista vuototapauksista on jää-

nyt seurauksiltaan pienimuotoisiksi, mutta toisinaan on tapahtunut myös vaarallisempia vuotoja.

(Vainionmäki, 2018)

Tasoristeykset

Päijät-Hämeessä kulkevilla rataosuuksilla on suuri joukko tasoristeyksiä. Junanrata risteää maan-

teitä, katuja, yksityisteitä, viljelysteitä ja metsäteitä. Osalla risteyksistä on koululaiskuljetuksia ja

linja-autoliikennettä. Risteyksissä voi maanteitse sekä rautateitse kulkea myös vaarallisten aineiden

kuljetuksia.
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Rataosalla Lahti-Heinola on 35 tasoristeystä (lisäksi kolme Rautsalon teollisuusalueella) ja näistä vain

yhdessä on puomit ja varoituslaitteet. Lahti-Loviisan satama rataosuudella on Päijät-Hämeen puo-

lella 40 tasoristeystä, joista neljässä risteyksessä on puomit ja varoituslaitteet. Suurin osa näistä ta-

soristeyksistä on kuitenkin vähemmän liikennöityjä yksityis- tai viljelysteitä. Riihimäki-Lahti sekä

Lahti-Kouvola rataosuuksilla on radan ylityksiä vain aseman laitureiden läheisyydessä. (Väylävirasto,

2020)

Tasoristeysonnettomuuksia tapahtui vuonna 2018 Suomessa yhteensä 27 kpl, joissa menehtyi 4 ja

loukkaantui 3 henkilöä.  Väyläviraston alustavan ennakkotiedon mukaan vuonna 2019 onnetto-

muuksia on tapahtunut 19. Väylävirasto seuraa osana rautatieliikenteen turvallisuusseurantaa taso-

risteysonnettomuuksien määrää ja kehitystä rataverkolla. (Väylävirasto, 2020)

Pelastuslaitos huomio rautatieliikenteestä aiheutuvat riskit toimiessaan asiantuntijana muille viran-

omaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa, sekä tie- ja katusuunnitelmien yhteydessä. Pelastus-

toiminnassa tiedostetaan mahdollisella pohjavesialueella toimiminen. Vaarallisten aineiden onnet-

tomuustilanteissa tehdään yhteistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten kanssa.

Pelastuslaitos varautuu vaarallisten aineiden onnettomuuksiin alueella tunnistettuihin riskeihin pe-

rustuen. Rautateiden onnettomuusriskit otetaan huomioon hälytysvasteissa ja toimintaohjeissa. Pe-

lastuslaitos pyrkii hankkimaan riskinarvioon perustuen erikoiskalustoa ja pitämään henkilöstöllä riit-

tävän osaamistason, jotta myös keskisuuriin ja suuriin onnettomuuksiin voitaisiin vastata. Laaja rau-

tatieliikenneonnettomuus on harvinainen mutta tapahtuessaan vaatii paljon erityisosaamista ja eri-

koiskalustoa, sekä edellyttää riittävää johtamisvalmiutta. Vaarallisten aineiden onnettomuustilan-

teiden jatkotoimenpiteistä tehdään yhteistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten

kanssa.

4.3.1.16 Kemikaaliratapihat

Päijät-Hämeessä ei ole Trafin valtakunnallisesti määrittelemää VAK-ratapihaa, jota koskisivat omat

erityissäädökset muun muassa turvallisuusselvityksen, pelastussuunnitelman ja yhteistoimintahar-

joituksiin osallistumisen osalta.   Lahti on kuitenkin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksen suh-

teen yksi Suomen vilkkaimmista risteyskohdista.
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Tilapäisesti VAK-vaunuja voidaan joutua säilyttämään myös VAK-ratapihojen ulkopuolella. Onnetto-

muustutkintakeskus on antanut tilapäisestä varastoinnista suosituksia Mäntyharjulla 7.4.2018 ta-

pahtuneen onnettomuuden jälkeen. (Onnettomuustutkintakeskus, 2018)

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto tekee yhteistyötä VR:n kanssa VAK-ratapihan ulkopuolella

tapahtuvan tilapäisen varastoinnin turvallisuuden parantamiseksi Onnettomuustutkintakeskuksen

suositusten perusteella. Selvityksen perusteella Päijät-Hämeessä mahdolliset tilapäiset säilytyspai-

kat kirjataan riskianalyysiin.

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman Lahden ratapihasta kemikaaliratapihaa koske-

vien ohjeiden mukaisesti. Ulkoisen pelastussuunnitelman tarpeena katsotaan olevan runsas kemi-

kaalien kuljetusmäärä, tiivis asutus radan varressa, sekä läheisyydessä olevat kriittisen toimijat ku-

ten pelastuslaitoksen oma toimipaikka.

4.3.1.17 Vesireitit

Päijät-Hämeen alueella on noin 1 000 järveä. Suurimmat järvet ovat Päijänne, Vesijärvi, Jääsjärvi,

Ruotsalainen ja Konnivesi. Päijänne on Suomen toiseksi suurin järvi ja sijaitsee osittain myös Keski-

Suomen maakunnan alueella. Päijänteen kansallispuisto sijoittuu Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän

kuntien alueelle.

Päijänteessä on kolme kanavaa, joista kaksi on Päijät-Hämeen puolella. Kolmas kanava Kimolan ka-

nava siirtyy Päijät-Hämeeseen Iitin liittymisen myötä vuonna 2021. Päijänteestä Etelään johtaa

Vääksyn kanava, joka vie Lahden Vesijärvelle. Vääksyn kanava on Suomen vilkkain veneilykanava.

Vääksyn kanavan kautta sulutettiin vuonna 2018 kaikkiaan 7 409 venettä. Yhteensä arvioidaan ka-

navan kautta kulkeneen 31 700 henkilöä. (Traficom, 2019)

Kalkkisten kanavalta pääsee Asikkalanselältä Ruotsalainen-järven Hopeaselälle. Kimolan kanava

avautuu vesiliikenteelle vuonna 2020. Kanava yhdistää Kymijoen Päijänteelle, ja edelleen Vesijärven

sekä Keiteleen ja Kansallisveden vesistöihin. Kanavan erityispiirteitä tulevat olemaan ainutlaatuinen

kalliotunneli sekä kahdentoista metrin sulutuskorkeus.
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Vesireittien yli kulkee myös lukuisa määrä erikokoisia siltoja. Maantieliikenteen aiheuttamat todel-

liset riskikohteet ovat valtatie 4 kohdassa Heinola Tähtihovin silta, kantatiellä 24 Vääksyn kanavan

kohdalla ja tiellä 46 Heinola – Jaala tien muutamassa lähellä vesistöä sijaitsevassa kohdassa. Paikal-

listiellä 314 Vääksy – Sysmä riskikohteet muodostuvat Pulkkilanharjusta kokonaisuudessaan, sekä

Karinsalmen ja Käkisalmen silloista. Heinolan keskustan läpi kulkeva paikallistie 140 muodostaa

oman riskialueensa Jyrängön sillan kohdalta. (Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 2015)

Vilkkainta vesiliikenne on Vesijärvellä, Päijänteellä ja Ruotsalaisella. Risteily- ja muu ammattimainen

vesiliikenne on keskittynyt Vesijärvi – Päijänne alueelle, josta pohjoinen vesiyhteys ulottuu Vääksyn

kanavan kautta Kuhmoisiin ja Jämsään sekä edelleen aina Jyväskylään, sekä Ruotsalainen – Konni-

vesi alueelle. Suurimmilla reitti- ja risteilylaivoilla on noin 175 matkustajapaikkaa.

Päijät-Hämeeseen on rekisteröity Traficomin mukaan noin 7 000 moottorivenettä, 400 purjevenettä

sekä 300 vesiskootteria. Näiden lisäksi vesillä liikennöi suuri joukko pienveneitä (kuten soutuve-

neitä, kajakkeja, purjelautoja), joille rekisteröintiä ei tarvitse tehdä. (Traficom, 2020)

Koko Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain noin 100-150 ihmistä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton keräämän
tilaston mukaan. Päijät-Hämeessä hukkuneiden määrä on vaihdellut vuosina 2014-2019 1-9 henkilön välillä. Hukkumisia tapahtuu
eniten kesäkuukausina ja suurimpina syinä ovat vesiliikenne sekä uiminen. Hukkumisia tapahtuu myös jäihin talvikuukausina. (
Taulukko 9)

Taulukko 9 Tapaturmaisesti hukkuneet vuosina 2014-2019. (Suomen Uimaopetus- ja
Hengenpelastusliitto ry, 2020)

Vuosi
Päijät-
Häme

Koko
Suomi

2014 9 152
2015 1 94
2016 5 95
2017 2 83
2018 2 94
2019 5 90

Riskeinä vesialueilla ovat tulipalot laivoilla, öljyvahingot, runsaasta matkustaja- ja huviveneliiken-

teestä syntyvät yhteentörmäys. Lisäksi riskeinä ovat siltarakenteisiin törmääminen, sulutuksen riskit

kanavilla, muut ahtaat paikat ja matalikot. Riskejä voivat aiheuttaa myös lisääntynyt pienveneily ja

vesiurheilu, sekä yleisötapahtumat kuten purjehdus-, moottorivene- ja soutukilpailut.
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Pelastuslaitos on laatinut sisäasiainministeriön ohjeen SM-2006–00077/Tu-35 mukaisesti Sisävesien

pelastussuunnitelman, jossa on tarkemmin huomioitu sisävesien riskeihin varautuminen. Vesipelas-

tusvalmius edellyttää suunnittelua (esimerkiksi vesisukelluskohdekortit), koulutusta (esimerkiksi ve-

sisukelluskoulutus ja sulutuskoulutus), kalustoa ja johtamista.  (Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 2015)

Pelastustehtäviin varaudutaan vesipelastusvalmiutta kehittämällä ja hälytysohjeilla. Päijät-Hämeen

pelastuslaitos ylläpitää pintapelastusvalmiuden lisäksi myös välitöntä vesisukellusvalmiutta Lah-

dessa. Heinolassa ylläpidetään välitöntä vesisukellusvalmiutta mahdollisuuksien mukaan.

4.3.1.18 Satamat
Päijät-Hämeessä ei ole suuria matkustaja- tai tavarasatamia. Päijät-Hämeen sisävesisatamat palve-

levat matkustajaliikennettä ja huviveneilyä. Osa Päijät-Hämeen satamista on kuntien omistamia, osa

satamista on yksityisten yritysten ylläpitämiä. Sisävesisatamia Päijät-Hämeessä on Lahdessa, sekä

Heinolassa, Hollolassa, Asikkalassa, Padasjoella ja Sysmässä.

Asikkalassa sijaitsevat Kuotaan venesatama, Majakka- Paviljonki Oy: satama, Kalkkisten satama ja

Lehmonkärjen palvelusatama. Majakka-Paviljongilla on polttoaineen jakelupiste.

Lahdessa on kolme satamaa Lahden satama, Niemen venesatama ja Teivaan venesatama. Kaikki sa-

tamat ovat Vesijärvellä. Lahden satamassa on reitti- ja tilausliikenteen lisäksi pysyviä ravintolalai-

voja. Niemen venesatamassa on polttoaineen jakelupiste.

Padasjoella on kaksi satamaa New Port Padasjoki ja Kiuasniemi Marina. Kiuasnimi Marinassa on

polttoaineen jakelupiste. Heinolan satamassa on polttoaineen jakelupiste. Sysmässä on kolme sata-

maa New Port Sysmä-satama, Sysmä keskustan satama ja Sysmän kirkonkylän satama. New Port

Sysmässä on polttoaineen jakelupiste.

Veneilykaudella 2020 käyttöön tuleva Kimolan kanavayhteys päättyy Voikkaalle, jonne kehitetään

veneilijöille ja risteilyaluksille palveluja. Voikkaan Virtakiveen on rakenteilla muun muassa vierasve-

nesatama.

Satama alueella riskin aiheuttaa runsas veneliikenne ja polttoaineen jakelu. Riskit on samanlaisia

kuin vesireiteillä kohdassa 4.3.1.17
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Pelastuslaitos huomio riskit toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennus-

lupavaiheessa. Polttoaineen jakelupaikat on huomioitu valvontasuunnitelmassa.  Pelastustoimin-

nan riskien varautumisesta on käsitelty kohdassa 4.3.1.17.

Pelastuslaitos on laatinut sisäasiainministeriön ohjeen SM-2006–00077/Tu-35 mukaisesti Sisävesien

pelastussuunnitelman, jossa on tarkemmin huomioitu sisävesien riskeihin varautuminen. Vesipelas-

tusvalmius edellyttää suunnittelua (esimerkiksi vesisukelluskohdekortit), koulutusta (esimerkiksi ve-

sisukelluskoulutus ja sulutuskoulutus), kalustoa ja johtamista.  (Päijät-Hämeen pelastuslaitos, 2015)

Pelastustehtäviin varaudutaan vesipelastusvalmiutta kehittämällä ja hälytysohjeilla. Päijät-Hämeen

pelastuslaitos ylläpitää pintapelastusvalmiuden lisäksi myös välitöntä vesisukellusvalmiutta Lah-

dessa. Heinolassa ylläpidetään välitöntä vesisukellusvalmiutta mahdollisuuksien mukaan.

4.3.1.19 Ylikorkeat rakennukset

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) sisältää rakennuksilta

edellytettävät vaatimukset. Säädöksissä on otettu pelastustoiminnan tarpeet korkeissa rakennuk-

sissa huomioon mm. edellyttämällä sammutusvesiputkistoa ja reittiä katolle ulkolautta. Yli 38 m ra-

kennuksiin on asennettava  pelastus- ja sammutustehtäviin soveltuvaa hissi ja ylikorkeissa raken-

nuksissa (yli 56 m) edellytetään lisäksi automaattisen sammutuslaitteiston asentamista

(Ympäristöministeriö, 2017)

Päijät-Hämeessä ei ylikorkeita rakennuksia ole rakennettu, mutta tulevaisuudessa uusia alueita kaa-

voitettaessa voi ylikorkearakentaminen olla mahdollista. Korkeimpia rakennuksia tällä hetkellä ovat

vesitornit ja joidenkin tuotantolaitosten varastosiilot.

Päijät-Hämeessä ei vielä ole tuulivoimaloita, jotka on myös huomioitava ylikorkeina rakennelmina.

Tuulivoimaloiden napakorkeus Suomessa on tyypillisesti  120-150 m ja pisimmät lavat noin 70 m.

(Suomen tuulivoimayhdistys, 2020) Iittiin on kaavoitettu tuulivoimapuisto. Tuulivoimapuistoon on

suunniteltu 6 kpl voimaloita, joiden napakorkeus noin 130 m. Tuulivoimalaa eivät koske suoraan

rakentamissäädökset.
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Päijät-Hämeessä on korkeita mastoja. Tiirismaan radio- ja televisiomasto Hollolassa on 327 m kor-

kea. Masto on toinen Suomen korkeimmista rakennelmista. Lahden tunnuksena on kaksi radiomas-

toa, jotka yltävät 150 m korkeuteen. Mastot houkuttava muun muassa BASE-hyppäämiseen, josta

voi aiheutua vaaratilanteita.

Ylikorkeassa rakennuksessa toimiminen on pelastustoiminnan kannalta haastavaa huolimatta ra-

kennussäädöksien kautta tulevista pelastustoimintaa helpottavista laitteista. Tuulivoimaloiden

osalta tulipalon sammuttaminen turvallisesti on lähes mahdotonta.

Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja raken-

nuslupavaiheessa. Ylikorkeat rakennukset sisältyvät valvontasuunnitelmaan. Varautumisessa pelas-

tustoimen osalta on huomioitava erilainen onnettomuustilanteissa toimiminen, kohdetutustumi-

nen ja kohteista ennakkoon tehdyt kohdekortit.

4.3.1.20 Poikkeavat maanalaiset tilat

Päijät-Hämeessä on käytössä joitakin poikkeuksellisen suuria maanalaisia tiloja. Lahti Aquan Kari-

niemen jätevedenpuhdistamo, Lahden Laitesuoja Kariniemessä ja Lahden Mustankallion muunto-

asema ovat infrastruktuurin kannalta merkittäviä tiloja Lahdessa. Tiloissa liikkuu pääosin tilat tun-

teva henkilökunta. Lahden Mustankallion väestönsuoja toimii osittain myös kokoontumistiloina ja

sisältää urheilutoimintaa. Orimattilan kalliosuoja toimii pysäköinti- ja urheilutilana.

Suomessa ei ole erityisesti maanalaisille tiloille tarkoitettuja turvallisuuteen liittyviä suunnitteluoh-

jeita ja – määräyksiä. Normaaliin rakentamiseen liittyvät maanalaiset tilat kuten rakennusten kella-

ritilat huomioidaan rakentamista koskevissa säädöksissä. Säädöksissä on otettu pelastustoiminnan

tarpeet huomioon mm. edellyttämällä erillistä hyökkäysreittiä kellaritiloihin. Syvällä oleviin kellari-

tiloihin edellytetään lisäksi sammutusvesiputkistoa sekä pelastus- ja sammutustehtäviin soveltuvaa

hissiä. (Ympäristöministeriö, 2017)

Maanalaisten tilojen suurimmat riskitekijät ovat tulipalo, vesivuoto johtotunneleissa ja niiden seu-

rausvaikutukset. Koska maanalaisia tiloja on muuhun rakennuskantaan verrattuna suhteellisen
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vähän, ei niissä tapahtuvia onnettomuuksia ole tilastoitu erikseen. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla

liikkuvien ajoneuvojen käyttö maanalaisissa tiloissa voi aiheuttaa myös oman riskinsä. (Kivilaakso,

ym., 2006)

Maanalaisissa tiloissa toimiminen on pelastustoiminnan kannalta haastavaa: suoran ulkoilmayhtey-

den puuttuminen aiheuttaa yleensä ongelmia muun muassa tiloista poistumiseen, tilojen hahmot-

tamiseen ja tulipalossa syntyvän lämmön ja savun poistoon.

Pelastuslaitos huomio maanalaisten tilojen riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla

kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa. Päijät-Hämeen alueella sijaitsevat maanalaiset tilat on huomi-

oitu valvontasuunnitelmassa. Maanalaiset erityiskohteet edellyttävät pelastuslaitokselta kohdekoh-

taista erityisosaamista sekä säännöllistä harjoittelua.

4.3.1.21 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

Päijät-Hämeessä on 45 kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. (
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Liite 3 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY) Kohteita löytyy Päijät-Hä-

meen jokaisesta kunnasta. Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperin-

nön arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus tulee turvata maakun-

tien suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

(Museovirasto, 2020) Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden niin sanottu Haagin lista ei ole

ollut pelastuslaitoksen saatavilla.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä kohteista osa on huomioitu valvontasuunnitelmassa. Raken-

nuspalojen yhteydessä tehdään yhteistyötä kuntien rakennusvalvontojen kanssa, tavoitteena ra-

kennuksen tuhoutumisen estäminen. Kohteet pyritään huomioimaan pelastustoiminnassa; osalle

kohteista on tehty erillinen kohdekortti. Pelastustoiminnassa kohteet huomioidaan hälytysvasteissa

ja toimenpideohjeissa kohdekohtaisesti.

4.3.1.22 Muut riskikohteet

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tehnyt valvontasuunnitelmaohjeen, jonka yhteydessä on

tehty riskiarviotarkastelua perustuen rakennusten käyttötapaan. Arvioinnissa on huomioitu muun

muassa käyttötapaan liittyviä henkilö-, omaisuus- ja ympäristöriskejä. (Pelastuslaitosen

kumppanuusverkosto, 2014) Käyttötapaan liittyvän arvioinnin lisäksi riskinarviota tulee tehdä myös

kohdekohtaisesti. Kohdekohtainen tarkastelu tehdään Päijät-Hämeessä tarkastajan suorittaman ris-

kiarvion perusteella. Riskitarkastelun perustella pelastuslaitos määrittää kohteiden valvontavälit

valvontasuunnitelmaan.

Yritys- ja laitoskohteiden valvontaväli vaihtelee 12 kk ja 120 kk välillä. Vuoden valvontaväli on hen-

kilöturvallisuusriskin omaavilla kohteilla kuten sairaaloilla ja hoitolaitoksilla. Lisäksi vuoden valvon-

taväli on suurilla yli 10 000 m2 kauppakeskuksilla, yli 500 asiakaspaikan ravintoloilla, yli 300 asiakas-

paikan teatteri- ja konserttirakennuksilla, ja suurilla teollisuusrakennuksilla.

Suurimmat henkilöriskikohteet Päijät-Hämeessä ovat Päijät-Hämeen keskussairaala, suuret kauppa-

keskukset, hoitolaitokset ja suuret koulut. Riskin aiheuttaa muun muassa suuret henkilömäärät,

joille tilat eivät välttämättä ole tutut, hoidettavien toimintakunto, poistumisturvallisuuden puutteet

ja myös tiloissa oleskelevien tai hoidettavana olevien iän tuomat rajoitteet.
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Taulukko 10 Päijät-Hämeen alueen valvontasuunnitelman mukaisten yritysten ja laitosten luku-
määrä valvontavälin mukaan vuonna 2018.

Valvontaväli Kohteiden lukumäärä

12 kk 230 kpl

24 kk 608 kpl

36 kk 319 kpl

48 kk 383 kpl

60 kk 643 kpl

96 kk 23 kpl

120 kk 1360 kpl

Riskiluvun kehittyminen riskikohteissa

Yritysten ja laitosten valvontakäyntien yhteydessä käytetään arvioivaa (auditoivaa) palotarkastus-

menetelmää, jolla seurataan määräaikaisten palotarkastuskohteiden riskiluvun kehitystä. Tällä me-

netelmällä arvioidaan näiden määräaikaisten valvontakohteiden turvallisuusjohtamista, onnetto-

muusriskienhallintaa, turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, rakenteellista paloturvallisuutta, turvalli-

suustekniikkaa sekä turvallisuusviestinnän osaamista.  Näille osa-alueille annetaan lukuarvo, joka

vaihtelee välillä 1…5.

1 – heikko taso

2 – puutteellinen taso

3 - lakisääteinen taso

4 – omaehtoinen taso

5– edistyksellinen taso

Päijät-Hämeen kohteiden riskiluku on pääsääntöisesti ollut lakisääteistä tasoa tai jopa sen ylittävää

tasoa (v. 2019 n. 90 % valvontakohteista). Noin kymmenesosalla valvontakohteista turvallisuustaso

on puutteellinen tai heikko. Riskilukua seuraamalla kohteen palotarkastaja arvio valvontavälin muu-

toksen tarpeellisuutta. Alle lakisääteisen tason olevan kohteen valvontaväliä tihennetään tarvitta-

essa ja yli lakisääteisen tason valvontaväliä on mahdollista harventaa.
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Pelastuslaitos huomio yritysten ja laitosten riskin toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla

kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa. Toiminnan aiheuttama riski määrittää kohteen valvontavälin.

Poistumisturvallisuuskohteissa pelastuslaitos arvioi toimittajan laatiman poistumisturvallisuusselvi-

tyksen avulla toiminnan turvallisuutta ja antaa sen parantamiseksi tarvittaessa määräyksiä.

Henkilöriskikohteisiin ja niissä toimijoille suunnataan tehostetusti ohjausta, neuvontaa ja turvalli-

suusviestintää sekä niiden omatoimista varautumista tuetaan koulutuksin. Henkilöriskikohteet on

huomioitu pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän suunnitelmassa.

Pelastuslaitos on huomioinut hätäkeskuksen valvonnassa olevien kohteiden vasteiden ohjaussään-

nöissä kohteen aiheuttaman riskin. Riskienarvioinnissa on otettu huomioon etenkin henkilöriskit ja

omaisuusriskit, mutta myös muun muassa ympäristöriskit ja pelastushenkilöstön työturvallisuus.

4.3.2 Kansallinen riskiarvion tunnistamat uhat

Suomen kansallinen riskiarvio tehdään kolmen vuoden välein ja viimeisin arvio on päivitetty vuonna

2018. Riskiarviossa kartoitetaan erilaiset ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä

ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on toiminnassaan varauduttava. Siinä määritellään

sekä laajasti yhteiskuntaan vaikuttavat, että alueellisesti merkittävät tapahtumat. (Sisäministeriö,

2019)

Kansallisen riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi, joka velvoittaa

kaikkia jäsenmaita arvioimaan säännöllisesti riskit, jotka voivat aiheuttaa tarpeen pyytää pelastus-

toimen apua muilta mailta.

Alueellisissa riskiarvioissa otetaan tarkemmin huomioon alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet.

Valtakunnallisen riskiarvion kokonaisuus muodostuu kansallisesta sekä alueellisista riskiarvioista.
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Kansallisissa uhkamalleissa ja häiriötilanteissa on kuvattu sanallisesti taustalla oleva uhka tai uhat,

uhkan kohde, toetutumistapa ja vikojen ja häiriöiden ketjuuntuminen ja kertautuminen. Uhkamal-

lien ja häiriötilanteiden osalta on arvoitu niiden todennäköisyyden muutostrendi. Muutos voi johtua

esimerkiksi toimintaympäristön yleisemmistä muutoksista tai teknologisesta kehityksestä. Arvio to-

dennäköisyydestä on merkitty taulukkoon seuraavasti:

kasvaa ↑   , laskee  ↓  , säilyy ennallaan –

Vaikutusarviointi on tehty siten, että on arvioitu kunkin uhkamallin ja häiriöitilanteiden osalta, onko

sillä välitön                 vai välillinen                  vaikutus kyseiseen elintärkeään toimintoon. Lisäksi on

arvoitu vaikutuksen voimakkuus kyseiseen elintärkeään toimintoon seuraavasti:

*vähäinen vaikutus, **muu haittaava vaikutus, ***estävä tai vakavasti vaarantava vaikutus

Kansallisesta riskinarviosta on tässä yhteydessä tarkasteltu lähemmin välittömästi sisäisen turvalli-

suuden toimintoihin ja niistä nimenomaan pelastustoimeen liittyviä uhkamalleja: ydinvoimalaitos-

onnettomuutta, laajamittaista maahantuloa ja viestintäverkkojen häiriöitä. Päijät-Hämeen pelastus-

laitoksen ja Hämeen poliisin kesken on tarkasteltu erikseen alueelle kohdistuvaa terroristista tekoa,

isojen väkijoukkojen väkivaltaista liikehdintää ja vakavaa henkilöön kohdistettua väkivallantekoa.
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Taulukko 11  Todennäköisyyden trendin ja vaikutuksen arviointi koontitaulukko (Sisäministeriö,
2019)

4.3.2.1 Ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai Suomen lähialueilla

Loviisan ydinvoimalan varautumisalue (noin 20 km) ei ulotu Päijät-Hämeeseen. Päijät-Hämeen pe-

lastuslaitos saa hälytyksen voimalaitoksella tapahtuvassa onnettomuustilanteissa erillisen häly-

tysohjeen mukaisesti ja on varautunut pelastusavun antamiseen.
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Yleisesti voimalaitoksen onnettomuuteen varaudutaan säteilynmittauksella ja väestön varoitusjär-

jestelmän ylläpitämisellä. Tarvittaessa annettaan pelastusapua. Onnettomuustilanteissa pelastus-

laitos tukee muita tahoja tiedottamisessa. Onnettomuus vaatii erityisesti johtamistoiminnan val-

miuksia.

4.3.2.2 Laajamittainen maahantulo

Laajamittaisessa maahantulossa on kyse tilanteesta, jossa sekä vanhat että uudet turvapaikanhaki-

joiden vastaanottokeskukset lisämajoituspaikkoineen ovat täyttymässä, maahantulijoita saapuu jat-

kuvasti ja tulijoiden määrä on suurempi kuin maasta poistuvien. Maahanmuuttovirasto yhteistyössä

poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa pitää tilannekuvaa maahanmuutosta. Syksyllä 2015 maahantu-

lijoiden määrä kasvoi nopeasti laajamittaisen maahantulon kriteerit täyttäväksi häiriötilanteeksi

maailmalla vallitsevan pakolaiskriisin seurauksena.

Alueellista laajamittaisen maahantulon suunnittelua koordinoi Elinkeino-, liikenne, ja ympäristövi-

rasto (ELY). Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on edustaja alueellisen maahanmuuton työryhmässä.

Pelastuslaitoksen tehtävät akuutissa tilanteessa liittyvä yleensä majoituspaikkojen turvallisuuden

valvontaan.  Laajamittaiset tilapäismajoitusjärjestelyt tuovat erityispiirteitä pelastustoimintaan.

4.3.2.3 Viestintäverkkojen ja –palvelujen vakavat häiriöt

Operaattorien on tiedotettava ongelmista, jotka aiheuttavat häiriöitä matkapuhelin- ja muissa tie-

toliikenneyhteyksissä. Vakavista ongelmista on tiedotettava myös Traficomille. Viestintäverkkojen

häiriöt voivat estää hätäilmoitusten tekemisen.

Pelastuslaitos tukee muita viranomaisia viestintäverkkojen ongelmista tiedottamisessa. Pelastuslai-

toksella on toimintaedellytykset tukea Virve-radioverkon toimintaa sähkönsyötön häiriötilanteissa,

millä turvataan viranomaisradioverkon toimivuus. Pelastuslaitos voi tarpeen mukaan miehittää pa-

loasemat, joista apua tarvitseva saa kiireellistä apua. Pelastuslaitoksella on viestijärjestelmän vara-

järjestelmä, jolla avun saanti ja pelastustoiminnan viestiliikenne varmistetaan. Sysmän pelastusase-

malla on ensimmäisenä asemana Päijät-Hämeessä SOS-puhelin, jonka avulla asukas saa välittömästi

yhteyden pelastuslaitoksen henkilöstöön. Häiriötilanteiden hoitamiseen on oltava riittävät johta-

misvalmiudet.
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4.3.3 Alueellisen riskiarvion tunnistamat onnettomuustyypit Päijät-Hämeessä

Regressiomalli ei tunnista kaikkien paikallisten onnettomuustyyppien aiheuttamia uhkia. Tämän

vuoksi valmiutta suunniteltaessa on erikseen analysoitava niiden onnettomuustyyppien tarpeet,

jotka vaativat erityisjärjestelyitä.

Kuva 13 Lahden keskusta tulvi rankkasateen jäljiltä 1.8.2018.

Alueellisessa riskiarviossa on keskitytty sellaisiin alueellisesti merkittäviin riskeihin, joiden hallitse-

minen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa ja joiden vaikutukset alueellisella tasolla toteu-

tuessaan aiheuttavat merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Sisäministeriön menetelmäohjeiden mu-

kaisesti alueellisesti merkittäviä riskejä on arvioitu todennäköisyyksien ja vaikutuksien perusteella.

Riski koostuu kahdesta komponentista eli tapahtuman todennäköisyydestä ja sen seurausvaikutuk-

sista. Riskin suuruutta voidaan arvioida todennäköisyyden ja seurausvaikutusten tulona (riskiluku).

Riskin suuruuden arvioinnin perusteella on mahdollista asettaa riskit johonkin järjestykseen toisiinsa

suhteutettuna käyttäen arvioinnin perusteena riskilukua, todennäköisyyttä tai seurausvaikutuksia.

Todennäköisyyden arvioinneissa on otettu huomioon tapahtumien kotimainen tilastotieto tai jos

sellaista ei ole ollut saatavissa, on huomioon otettu vastaavien tapahtumien tilastotieto muualta
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maailmasta, tai jos tilastotietoa ei ole ollut saatavissa on todennäköisyyden arvioinnissa käytetty

asiantuntija-arviota. Uhan toteutumisen seurausvaikutuksia on tarkasteltu useista eri näkökulmista.

Seurausvaikutusten arvioinneissa on otettu huomioon: vaikutukset ihmisiin, taloudelliset vaikutuk-

set, ympäristövaikutukset, vaikutukset kriittiseen infrastruktuuriin sekä vaikutukset kriittisiin toi-

mintoihin.

Taulukko 12 Uhkien ja tapahtumien todennäköisyyden ja seurausvaikutusten arviointi Päijät-Hä-
meen riskiarviossa.

Päijät-Hämeessä on arvioinnista saatu riskiluku arvioitu myös sanallisesti (taulukko 13).

Taulukko 13. Riskiluvun tunnusvärit sekä sanallinen arvio

riskiluku ≥ 8 5-8 <5

riskitaso suuri keskitaso matala
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Alueellisesta riskiarviosta nousevat esiin seuraavat pääteemat: sään ääri-ilmiöt, suuronnettomuu-

det, alueelliset yhteiskuntainfrastruktuurin häiriöt ja alueen yhteiskuntajärjestystä vaarantava toi-

mita. Hämeen poliisin kanssa yhteistyössä tarkasteltuja yhteiskuntajärjestystä vaarantavaa toimin-

taa ei ole erikseen tarkasteltu tässä yhteydessä.

Taulukko 14 Päijät-Hämeen alueen riskiarviossa tunnistetut riskit ja niiden riskitaso vuonna 2018

4.3.3.1 Nopeahkosti syntyvä laaja tulva asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä

Päijät-Hämeessä ei ole luokiteltuja tulvariskialueita, mutta muun muassa hulevesitulvia on esiinty-

nyt Lahden keskustassa. Hulevesitulvat aiheuttavat vahinkoa ympäristölle, infrastruktuurille, talou-

delliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle. Ne vaarantavat harvoin ihmisen turvallisuutta tai ter-

veyttä. Tulvariskialueista on lisää kappaleessa 4.3.1.8.

Päijät-Hämeen padot ovat vesistöpatoja. Päijät-Hämeen padot eivät luokituksensa perusteella ai-

heuta vakavaa vaaraa ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavaa vaaraa ympäristölle tai omai-

suudelle. Patoturvallisuutta on käsitelty kappaleessa 4.3.1.9.
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Tulvan riski Päijät-Hämeessä on arvioitu matalaksi.

Riskiarvio Toden-
näköisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

2 1,18 2,4

Päijät-
Häme

matala

4.3.3.2 Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus vaarallisia aineita käsittelevässä teolli-
suuslaitoksessa

Päijät-Hämeessä on useita vaarallisia aineita käsitteleviä laitoksia. Laajamittaisesti kemikaaleja kä-

sitteleviä ja varastoivia laitoksia valvoo Tukes, muita pelastuslaitos kts. 4.3.1.1. Vaarallisia kemikaa-

leja varastoivissa ja käsittelevissä laitoksissa sattuu erittäin harvoin suuronnettomuuksia, mutta

vuosittain tapahtuu kuitenkin useita pienempiä onnettomuuksia. Päijät-Hämeessä on tapahtunut

useita onnettomuuksia vaarallisia aineita käsittelevissä laitoksissa, joista on aiheutunut omaisuus-

ja ympäristövahinkoja.

Vakavan onnettomuuden riski on arvioitu korkeaksi.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

5 1,73 8,6

Päijät-
Häme

korkea riski

4.3.3.3 Suuri sisävesien onnettomuus

Päijät-Hämeen järviä käytetään huviveneilyyn. Tavaraliikennettä ei Päijät-Hämeessä kulje vesireit-

tejä pitkin. Satamat, kanavat, sillat on huomioitu riskikohteissa kts. 4.3.1.17 ja 4.3.1.18.

Suuren sisävesien onnettomuuden riski on arvioitu matalaksi.

Riskiarvio Toden-
näköisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

3 1,45 4,4

Päijät-
Häme

matala
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4.3.3.4 Vakava lentoliikenteen onnettomuus

Päijät-Hämeen ainoa lentokenttä on Lahti-Vesivehmaa Asikkalassa. Lentokentällä harrastetaan

monia eri ilmailulajeja, mutta sillä ei ole matkustajaliikennettä (kts. kappale 4.3.1.4.)

Vakavan lentoliikenteen onnettomuuden riski on arvioitu matalaksi.

Riskiarvio Toden-
näköisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

3 1,64 4,9
Päijät-
Häme

matala

4.3.3.5 Vakava raideliikenteen onnettomuus

Päijät-Hämeen läpi kulkee rautateitse merkittävä määrä vaarallisia aineita. VAK-ratapihaa ei Päijät-

Hämeessä ole, mutta tilapäisesti VAK-vaunuja voidaan joutua säilyttämään myös VAK-ratapihojen

ulkopuolella.

Tasoristeyksistä vain pieni osa on varustettu varoitusjärjestelmin. Varoittamattomia tasoristeyksiä

on myös asutuskeskusten läheisyydessä ja niitä ylittää vakinaisia linja-autovuoroja sekä vaarallisten

aineiden tieliikennekuljetuksia.

Päijät-Häme on rautatienliikenteen solmukohta ja onnettomuus Lahden läpi kulkevilla rataosuuk-

silla aiheuttaisi merkittävää haittaa sekä matkustaja- että tavaraliikenteelle. Vaarallisen aineiden

kuljetusonnettomuus vaarantaa osallisten ihmisten lisäksi onnettomuuspaikan lähialueen. Raidelii-

kennettä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia on arvioitu kohdassa 4.3.1.15 ja 4.3.1.16.

Vakavan raideliikenteen onnettomuuden riski on arvioitu korkeaksi.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 4 2,00 8,0

Päijät-
Häme

korkea riski
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4.3.3.6 Vakava maantieliikenteen onnettomuus

Päijät-Hämeessä kuolee vuosittain 8-16 henkilöä ja loukkaantuu noin 150 henkilöä (tilasto 2014-

2019) tieliikenteessä. Päijät-Hämeen vilkkaimmilla teillä kulkee myös merkittävä määrä vaarallisten

aineiden kuljetuksia (kts. 4.3.1.14).

Vakavan maantieliikenteen riski on arvioitu korkeaksi.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 5 1,73 8,6
Päijät-
Häme

korkea riski

4.3.3.7 Useampi laaja yhtäaikainen metsäpalo

Suomessa metsäpalojen riski rajoittuu kesäaikaan toukokuusta elokuuhun. Ilmaston lämmetessä

yleistyvät myös päivät, jolloin samanaikainen voimakas tuuli, korkea lämpötila ja alhainen kosteus

lisäävät palojen leviämisen vaaraa. Tämä kasvattaa laajojen metsäpalojen riskiä.

Metsäpalot saattavat olla seurausta ihmisen toiminnasta (esim. kulotus, avotuli), työkoneesta (esim.

koneesta lähtevä kipinä tai pakokaasu) tai luonnonilmiöstä kuten salamasta.

Päijät-Hämeessä suuret metsäalueet osuvat taajamien väliin, jolloin niiden havaitseminen on no-

peaa. Osa metsäpaloista havaitaan tähystyslennoilla. Metsäpalon lentotähystystä hallinnoi ja ohjaa

aluehallintoviranomainen (AVI). Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on laadittu erillinen Metsäpalon-

torjuntasuunnitelma.

Useamman laajan yhtäaikaisen metsäpalon riski on arvioitu matalaksi.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 3 1,64 4,9
Päijät-
Häme

matala

4.3.3.8 Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava tulipalo kriittisen infrastruktuurin kohteessa

Kriittisen infrastruktuuriin kuuluu sekä fyysisiä laitoksia ja rakenteita, että sähköisiä toimintoja ja

palveluja.  Tulipalo voi aiheuttaa esimerkiksi laajan tai pitkäkestoisen vedenjakeluhäiriön kts.
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4.3.3.9, sähkökatkon tai tietoliikennehäiriöitä ja vaikuttaisi näin suoraan yhteiskuntaan ja ympäris-

töön. Pahimmillaan vakava tulipalo voi aiheuttaa kuolonuhreja. Riskikohteista on lisätietoja kappa-

leessa 4.3.1.7.

Riski on arvioitu keskitasoiseksi.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 3 2,36 7,1

Päijät-
Häme

keskitaso

4.3.3.9 Laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö

Vedenjakelun keskeytyminen tai talousveden laadun heikkeneminen voi muodostaa vakavan uhan

ihmisten hengelle, terveydelle ja monille yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille.  Jäteveden käsit-

telyn häiriö voi aiheuttaa vakavia seurauksia ympäristölle ja luonnolle. Vedenottamoita ja jäteve-

denpuhdistamoita on tarkasteltu kappaleessa 4.3.1.7.

Laajan ja pitkäkestoisen vedenjakeluhäiriön riski on arvioitu korkeaksi.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 4 2,45 9,5
Päijät-
Häme

korkea riski

4.3.3.10 Laajalle alueelle ulottuvat talvimyrsky, johon liittyy pitkä pakkasjakso

Matalapainemyrskyn seuraukset voivat olla talvella muita vuodenaikoja vakavampia, mikäli myrskyä

seuraa pakkasjakso. Myrskystä aiheutunut puiden kaatuminen voi vaikeuttaa liikennettä ja aiheut-

taa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Lisäksi talvella puihin tarttunut tykkylumi yhdistettynä voimak-

kaaseen tuuleen voivat aiheuttaa paljon puustovahinkoja sekä sähkönjakelun keskeytymisen, pui-

den kaatuessa sähkölinjoille.

Pakkasjaksoon liittyvän laajan talvimyrskyn riski on arvioitu keskitasolle Päijät-Hämeessä.
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Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 4 1,64 6,5
Päijät-
Häme

keskitaso

4.3.3.11 Ukkosmyrsky

Ukkosmyrsky on nopea sään ääri-ilmiö. Myrskyjen osalta suurin riski on meri- ja rannikkoalueilla,

mutta myrsky voi vaikuttaa myös sisämaassa. Maa-alueilla tuulivahinkoja syntyy hetkellisistä puus-

kista, etenkin tuulen nopeuden ylittäessä 20m/s. Myrskyjen uhan kohteena ovat puusto, sähkö-

verkko (erityisesti ilmajohdot) ja sen kriittiset osat sekä sähköstä riippuvaiset toiminnot, tieverkko,

rakennukset, irtain omaisuus ja ihmiset.

Ukkosmyrskyn aiheuttama riski on arvioitu keskitasolle Päijät-Hämeessä.

Riskiarvio Todennä-
köisyys

Vaikutus-
arvio

Riskiluku

Suomi 4 1,73 6,9
Päijät-
Häme

keskitaso

4.4 Poikkeusolojen riskit

Pelastuslaitoksen on kyettävä suorittamaan lakisääteiset tehtävänsä normaaliolojen lisäksi myös

häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Pelastuslaitoksen varautuminen ei rajoitu vain omaan toimin-

taan, vaan alueen kunnat, asukkaat ja muut toimijat tulee ottaa huomioon. Näistä tehtävistä suo-

riutuminen edellyttää hyvää yhteistyötä toisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Yh-

teiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS) olevat kriittiset toiminnot, palvelut ja kohteet on tunnis-

tettava ja niiden jatkuvuuden hallintaa tuetaan jo normaaliaikana.

Väestöä kyetään varoittamaan ja hälyttämään poikkeusoloissa ja normaaliajan häiriötilanteissa. Vä-

estö suojataan riskiarvioiden ja uhkatilanteiden mukaisesti väestönsuojiin sekä tilapäissuojiin tai

evakuoimalla pois vaaran uhkaamilta alueilta.
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Normaaliaikojen riskianalyysin mukaiset riskit eivät katoa tai vähene poikkeusoloissa vaan päinvas-

toin todennäköisesti lisääntyvät. Tämän lisäksi on huomioitava riskit, jotka tulevat esiin vain poik-

keusoloissa.

4.4.1 Toimintaympäristön muutos poikkeusoloissa

Toimintaolosuhteet vaikeutuvat ja vastuut sekä tehtävämäärät lisääntyvät poikkeusoloissa ja aina-

kin seuraavat asiat tulee ottaa huomioon:

· onnettomuuksien määrä kasvaa

· sairaiden määrä kasvaa ja terveysolot ja hygieniataso heikkenevät

· rikollisuus lisääntyy ja sen muoto muuttuu

· liikenneturvallisuus heikkenee

· yhdyskuntatekniset palvelut heikkenevät (vesi – viemäri – jätteenkäsittely)

· viestiliikenteen käytön vaikeutuminen sekä

· ruoan ja peruselintarvikkeiden saatavuus heikkenee

4.4.2 Poikkeusolojen aiheuttamia erityisiä uhkia

4.4.2.1 Omat puolustusvoimat

Omat puolustusvoimat aiheuttaa välillisiä uhkia siviiliyhteiskunnalle muun muassa seuraavilla toi-

minnoilla:

· sotilaskohteet ja johtopaikat

· ryhmitysalueet, tukikohdat, joukkojen perustamispaikat, sekä ase-, viesti- ja tieduste-

lujärjestelmien sijoittamiset

· puolustusvoimien käyttämät kulkuväylät ja –reitit

· puolustusvoimien yhteiskuntaan tukeutumisesta aiheutuneet kohteet

4.4.2.2 Vihollistoiminta

Vihollistoiminnasta aiheutuvia uhkia:

· asevaikutukset

• viestinnän kohteille

• maan johdolle
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• johtamispaikoille

• liikenteen keskeisille reiteille

• yhteiskunnan toimeentulon kannalta keskeisille toiminnoille

• muille yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisille toiminnoille

· muuta huomioitavaa

• evakuointitarve ja siitä aiheutuvat välilliset uhat

• muuttuneista toimintaolosuhteista johtuvat välilliset vaikutukset sekä

• liikkumisen ja liikenteen rajoitukset

Väestönsuojien rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä tehdään yhteistyötä kuntien rakennusval-

vontaviranomaisten kanssa. Pelastuslaitos huomiot valvontatoiminnan yhteydessä myös väestön-

suojien kunnossapitoon liittyvät asiat. Pelastuslaitos huomioi turvallisuusviestinnän suunnitelmassa

väestönsuojien hoitajien koulutuksen.

Pelastuslaitos tukee kuntien varautumista erikseen sovituilla yhteistyötavoilla. Normaaliajan toimin-

nasta poikkeavista toimintamalleista ja voimavaroista on tehty erilliset suunnitelmat. Pelastuslaitos

huolehtii omien toimintaedellytystensä ylläpitämisestä ja turvaamisesta.

5 TULEVAISUUDEN UHKAKUVIA

· Väestön ikääntyminen ja pyrkimys kotona asumisen mahdollistamiseen elämän loppuun asti

lisäävät pelastuslaitoksen tehtäviä. Ikäihmisen toimintakyky heikkenee lähes väistämättä ja

alttius koti- ja vapaa-ajan tapaturmille kasvaa. Normaali koti ei välttämättä tarjoa turvallista

ympäristöä silloin, jos onnettomuus tapahtuu. Esimerkiksi palovaroittimista huolehtiminen,

varatien omatoiminen käyttö, hätäilmoituksen tekeminen ja alkusammutus voivat tulla

haasteeksi. Väestön ikääntymisen myötä riskiasuntoilmoitukset muilta viranomaisilta pelas-

tuslaitokselle lisääntyvät ja samoin koti- ja vapaa-ajan onnettomuudet lisääntyvät.

· Kaupungistuminen ja muuttoliike haja-asutusalueilta kohti kasvukeskuksia on edelleen jat-

kuvaa. Tämä näkyy haja-asutusalueiden ikärakenteessa ja syntyvyydessä vaikuttaen muun

muassa pelastustoimen tehtävätyyppeihin ja palvelujen saatavuuteen. Nuorempi väestö
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muuttaa kaupunkeihin, joihin työpaikatkin keskittyvät ja ikääntyneempi väestö jää asutta-

maan haja-asutusalueita. (Deloitte, 2017)

· Väestönkeskittymät kaupungeissa vaativat enemmän suorituskykyä myös pelastustoimelta.

Kaupungeissa kansalaisten varautumisen taso on yleisesti heikompi kuin maaseudulla, kun

jokapäiväiset tarpeet ovat kaikki helposti saatavissa ja lähellä. (Deloitte, 2017)

· Ihmisten käyttäytyminen on muuttunut. Hälytyskynnys on matala, koska hälytysten teke-

minen on helppoa mukana kulkevilla laitteilla. Lisäksi uusiavuttomuus on lisääntynyt ja se

näkyy muun muassa vieraantumisessa tulisijojen turvallisesta käytöstä. Pelastustoimen

kannalta turhat hälytykset lisääntyvät.

· Ylikorkeiden rakennusten rakentaminen tuo muutoksen onnettomuustilanteissa sekä ti-

loissa oleville, että pelastustoiminnalle. Tuulivoimaloissa tapahtuvat tulipalot ovat pelas-

tuslaitoksen näkökulmasta lähes mahdottomia sammuttaa.

· Suurissa yleisötapahtumissa sekä myös muun muassa yritystoiminnassa tulee entistä

enemmän ottaa huomioon myös tahallisesti aiheutettujen onnettomuuksien mahdollisuus

(terroriteko). Yhteistyö poliisin kanssa on tärkeää.

· Uusien teknologioiden ja keksintöjen kaikkia turvallisuusuhkia ei ole vielä tiedostettu. Esi-

merkiksi aurinkosähköjärjestelmien ja sähköautojen myötä on otettu käyttöön uutta tekno-

logiaa, joiden aiheuttamien onnettomuusriskit tulee esille vasta ajan kuluessa ja riskien en-

naltaehkäisyä tehdään todennäköisesti jälkikäteen. Pelastustoimen tulee olla koko ajan olla

mukana kehityksessä.

· Pelastuslaitoksen silmin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta muun muassa kaupunkien hule-

vesitulvat lisääntyvät, liikenteen ja energiantuotannon häiriöt lisääntyvät, onnettomuudet

lisääntyvät kuivuuden ja huonojen liikennekelien takia. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen

hupeneminen voi aiheuttaa myös maailmanlaajuisen muuttoliikkeen. (Tuomenvirta & ym.,

2018)
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· Riippuvuus teknologista lisää myös haavoittuvuutta. Hybridi- ja kyberuhat voivat myös vaa-

rantaa teknologiariippuvaisen yhteiskunnan toimintoja esimerkiksi kyberhyökkäyksellä.

(Deloitte, 2017)

· Suomen VAK-rautatiekuljetuksista huolehtii nykyisin yksi operaattori. Rautatiekuljetukset

ovat kuitenkin avautuneet kilpailulle, ja tulevaisuudessa Suomessa toiminee useampia rau-

tatieyrityksiä. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2012)

· Erillisten riskikohteiden toiminta voi muuttua tai uutta toimintaa voidaan suunnitella alu-

eelle. Esimerkiksi Lahti-Vesivehmaan lentokentän toiminta voi tulevaisuudessa laajentua

merkittävästi Helsingin Malmin lentokentän toiminnan loppuessa.

· Orimattilan Hennan asuinalue rakentuu yli 16 km etäisyydelle Orimattilan keskustasta ja

uudesta pelastusasemasta. Hennasta rakennetaan noin 15 000 asukkaan kaupunkiyhteisö.

Alueelle tulee kerrostaloja, rivitaloja sekä kaupunkipientaloja. Hennan pohjoispuolella si-

jaitsee laaja yritysalue, jossa tarjotaan tontteja aina 80–90 hehtaarin kokoon saakka. Alu-

een tavoitettavuus on pelastuslaitoksen toiminnan kannalta huono.

· Sosiaalisen median myötä viestinnän merkitys on kasvanut ja tulee yhä kasvamaan. Tarkoi-

tuksella väärään tai harhaanjohtavaan viestintään (disinformaatio) tulee pystyä vastaamaan.

· Päijät-Hämeen liiton teettämässä selvityksessä Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden

merkittävyydestä on tarkasteltu seudullisten paljon liikennettä aiheuttavien alueiden nyky-

tilaa, kehittämispotentiaalia ja vaikutuksia. Selvitysalueena on ollut Päijät-Hämeen maa-

kunta ja myöhemmin maakuntaan liittyvä Iitin kunta. Selvityksessä on laadittu erilliset koh-

dekortit kasvualueiksi tunnistetuilta alueilta.  (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy, 2019) Pelas-

tuslaitoksen tulee asiantuntijatoiminnassaan ottaa omalta osaltaan huomioon elinkeinoelä-

män alueiden kehittyminen ja niiden vaikutukset toimintaan.
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LIITTEET

Liite 1 Riskiruutujen toimintavalmiusaikatarkastelu vuoden 2019 hälytystehtävistä

Vuoden 2019 hälytystehtävien tarkastelussa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika täyttyi vähin-

tään 50 % kaikissa riskiluokan 1 riskiruuduissa. Riskiluokan 2 riskiruuduissa tavoitteeseen ei päästy

14 riskiruudun osalta. Näiden riskiruutujen lähemmän tarkastelun perusteella on huomioitava, että

hälytystehtävien määrän ollessa vähäinen 1-3 hälytystehtävää voi tulokseen merkittävästi vaikuttaa

muun muassa yksittäisen tehtävän ajo-olosuhteet ja samanaikaiset päällekkäiset tehtävät. Näitä

ruutuja oli 11 kpl. Kolmessa riskiruudussa hälytysten määrä oli suurempi ja hälytykset on tarkasteltu

yksitellen erillisenä tarkasteluna.

Riskiluokan 2 ruudussa id-numero 118512 (Kuva 14, Heinolan Vierumäki Urheiluopiston alue) oli

yhteensä kahdeksan hälytystehtävää, joissa kaikissa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika ylit-

tyi (aika 10:52-14:38). Tarkastellut hälytykset liittyvät kaikki joko Suomen Urheiluopiston toimintaan

(majoitus- tai urheilurakennuksiin) tai erillisiin alueella sijaitseviin majoitusrakennuksiin. Puolet hä-

lytyksistä oli hätäkeskukseen kytketyn paloilmoittimen erheellisiä hälytyksiä.

Vierumäellä lähin hälytettävä yksikkö tulee Vierumäen sopimuspalokunnasta. Palokuntasopimuk-

sen mukainen toimintavalmiusaika ei riitä riskiluokan 2 vaatimuksiin. Lähin vakinainen yksikkö tulee

Heinolasta.

Pelastuslaitos tehostaa riskiruudussa olevien yritysten ja laitosten omatoimisen varautumisen oh-

jausta valvontatoiminnan yhteydessä. Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen osalta panoste-

taan valvontatoiminnan yhteydessä edelleenkin erheellisten hälytysten vähentämisen ohjaukseen.

Alueella on suuri määrä vapaa-ajan asuntoja ja majoitusrakennuksia. Alueelle suunnitellaan koh-

dennettua turvallisuusviestintää.
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Kuva 14 Riskiruutu 118508 Heinolan Vierumäen Urheiluopistolla, jossa toimintavalmiusajan tavoite
ylittyy.

Riskiluokan 2 ruudussa id-numero 118508 (Kuva 15, Heinolan Vierumäki) oli yhteensä 17 hälytys-

tehtävää, joista 10 tehtävässä ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika ylittyy (välillä 10:09-13:41).

Kaikista hälytyksistä 14 on tullut hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimien kautta. Toimintaval-

miusajan ylittävistä tehtävistä viisi kohdistuu saman teollisuuslaitoksen (Versowood) tuotantotiloi-

hin ja kaksi samaan myymälään (Sale).

Vierumäellä lähin hälytettävä yksikkö tulee Vierumäen sopimuspalokunnasta, jonka toimipaikka si-

jaitsee kyseisessä riskiruudussa. Palokuntasopimuksen mukainen toimintavalmiusaika ei riitä riski-

luokan 2 vaatimuksiin. Lähin vakinainen yksikkö tulee Heinolasta.

Pelastuslaitos tehostaa riskiruudussa olevien yritysten ja laitosten omatoimisen varautumisen oh-

jausta valvontatoiminnan yhteydessä. Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen osalta panoste-

taan valvontatoiminnan yhteydessä edelleenkin erheellisten hälytysten vähentämisen ohjaukseen.
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Kuva 15 Riskiruutu 118508 Heinolan Vierumäellä, jossa toimintavalmiusajan tavoite ylittyy.

Riskiluokan 2 ruudussa id-numero 100921 (Kuva 16, Kärkölä) oli seitsemän hälytystehtävää, joista

ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika ei täyty neljässä tehtävässä. Näissä tehtävissä toiminta-

valmiusaika on välillä 10:43-17:30. Kaksi näistä hälytystehtävistä kohdistuu samaan teollisuusraken-

nukseen (Koskisen Oy).

Kärkölässä pelastustoimintaa hoitaa Kärkölän sopimuspalokunta, jonka toimipaikka sijaitsee ky-

seissä riskiruudussa.

Toimintavalmiusaikoja seurataan ja ilmiön toistuessa tehdään tarkempaa analysointia toimintaval-

miusajan ylittymisestä. Pelastuslaitos tehostaa tarvittaessa riskiruudussa olevien yritysten ja laitos-

ten omatoimisen varautumisen ohjausta valvontatoiminnan yhteydessä.
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Kuva 16 Riskiruutu 100921 Kärkölässä, jossa toimintavalmiusajan tavoite ylittyy.
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Liite 2 Yhteenveto riskikohteiden riskitekijöistä ja pelastuslaitoksen toimenpiteistä

Riskitekijä Toimenpiteet
Kemikaalien laajamittainen
varastointi 4.3.1.1

· vaarallisten kemi-
kaalien käyttö ja va-
rastointi

· sammutusjätevedet

Riskienhallinta:
· Riski huomioidaan asiantuntijatoiminnassa kaavoitus- ja ra-

kennuslupavaiheessa (lausunnot). Yhteistyötä tehdään
kuntien eri viranomaistahojen ja Tukesin kanssa.

· Laitokset on huomioitu valvontasuunnitelmassa.
· Pelastuslaitos on mukana Tukesin näissä kohteissa suorit-

tamilla valvontakäynneillä.
Pelastustoiminta:

· Turvallisuusselvityslaitoksien aiheuttamaan riskiin varau-
dutaan etukäteissuunnittelulla laatimalla ulkoiset pelastus-
suunnitelmat.

· Turvallisuusselvityslaitoksissa järjestetään yhteistoiminta-
harjoitus kolmen vuoden välein.

· Tuetaan myös muiden Tukesin valvomien laitosten omatoi-
mista varautumista toimimalla aktiivisesti yhteistoiminta-
harjoitusten toteuttamiseksi.

· Kaikkiin Tukesin valvomiin kohteisiin tehdään erilliset koh-
dekortit.

· Hälytysvasteissa voidaan ottaa laitoksien eritysriskit huo-
mioon.

· Pelastuslaitoksen internet-sivustolla on nähtävillä säädök-
sissä edellytettyjen laitosten turvallisuustiedotteet alueen
asukkaita varten.

Lupaa vaativat räjähdeva-
rastot 4.3.1.2

· räjähteiden varas-
tointi

Riskienhallinta:
· Riski huomioidaan asiantuntijatoiminnassa kaavoitus- ja ra-

kennuslupavaiheessa (lausunnot). Yhteistyötä tehdään
kuntien eri viranomaistahojen ja Tukesin kanssa.

· Varastot on huomioitu valvontasuunnitelmassa.
· Pelastuslaitos on mukana myös näiden kohteiden Tukesin

suorittamilla valvontakäynneillä.
Pelastustoiminta:

· Varastojen sijainnit on huomioitu pelastustoimen kenttä-
johtojärjestelmässä.

Logistiikkakeskukset 4.3.1.3
· vaarallisten kemi-

kaalien tilapäinen
säilytys

Riskienhallinta:
· Riski huomioidaan asiantuntijatoiminnassa kaavoitus- ja ra-

kennuslupavaiheessa (lausunnot). Yhteistyötä tehdään
kuntien eri viranomaistahojen, Tukesin ja poliisin kanssa.

· Kohteet on huomioitu valvontasuunnitelmassa.
Pelastustoiminta:

·
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Lentoasemat ja –paikat
4.3.1.4

· lentotoiminta
· polttoaineen varas-

tointi

Riskienhallinta:
· Riski huomioidaan asiantuntijatoiminnassa kaavoitus- ja ra-

kennuslupavaiheessa (lausunnot).
· Polttoaineen varastointi kuuluu pelastuslaitoksen suoritta-

man kemikaalivalvonnan tehtäviin.
· Kentällä tapahtuvien yleisötilaisuuksien osalta riskinarvi-

ointi tehdään tapauskohtaisesti kts. 4.3.1.6.
Pelastustoiminta:

· Lentokenttien pelastusvalmius perustuu hälytysvasteisiin
ja toimintaohjeisiin.

Puolustusvoimien kohteet
4.3.1.5

Riskienhallinta:
· Puolustusvoimien salassa pidettävien kohteiden valvonnan

hoitaa puolustusvoimat. Muut kohteet on huomioitu val-
vontasuunnitelmassa.

Pelastustoiminta:
· Hartolan varastolle on laadittu ulkoinen pelastussuunni-

telma ja yhteistoimintaharjoitus suoritetaan yhteistyössä
puolustusvoimien kanssa kolmen vuoden välein.

· Pelastuslaitoksen internet-sivustolla on nähtävillä Hartolan
varaston turvallisuustiedote alueen asukkaita varten.

Suuret yleisötilat ja merkit-
tävät yleisötilaisuudet
4.3.1.6

· suuri henkilömäärä
· poikkeavat järjeste-

lyt

Riskienhallinta:
· Riski huomioidaan asiantuntijatoiminnassa kaavoitus- ja ra-

kennuslupavaiheessa (lausunnot).
· Pelastuslaitos arvio tapahtuman pelastussuunnitelman ja

antaa neuvontaa riskienhallintaan ja turvallisuusjärjestelyi-
hin.

· Riskinarvioon perustuen tapahtumaan voidaan tehdä val-
vontakäyntejä.

·  Yleisötapahtumissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden vi-
ranomaisten kanssa.

Pelastustoiminta:
· Tarvittaessa pelastuslaitos nostaa pelastusvalmiutta suu-

ren yleisötilaisuuden ajaksi.
· Tarvittaessa toimitaan eri viranomaisten kanssa tilaisuuden

aikana yhteisessä tilannekeskuksessa.

Kriittinen infrastruktuuri
4.3.1.7

· vesihuolto
· sähkö

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio infrastruktuurin kannalta kriittisten

toimintoihin kohdistuvan riskin toimiessaan asiantuntijana
muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa.

· Kriittiset rakennukset ja –toiminnot kuten vedenottamot,
jätevedenpuhdistamot, sähkö- ja lämpövoimalat on huomi-
oitu valvontasuunnitelmassa.
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· Alueen asukkaiden ja yritysten omatoimisen varautumisen
tukemissa huomioidaan häiriötilanteet.

· Häiriötilanteissa pelastuslaitos tukee muita tahoja tiedotta-
misessa.

Pelastustoiminta:
· Pelastustoiminnassa tiedostetaan pohjavesialueella toimi-

minen.
· Vedensaantia ja vedenlaatua uhkaavissa onnettomuusti-

lanteissa tehdään yhteistyötä muun muassa vesiyhtiöiden
ja kuntien ympäristöterveyden viranomaisten kanssa.

· Pitkissä sähkökatkotilanteissa yhteistyötä tehdään muiden
viranomaisten kanssa muun muassa kotihoidon asiakkai-
den evakuointitarpeen kartoittamiseksi.

· Pelastuslaitoksella on laadittu evakuointisuunnitelma
(26.1.2015).

· Pelastuslaitos on huomioitu Loviisan ydinvoimalaitoksen
hälytysvasteissa.

Tulvariskialueet 4.3.1.8
· Päijät-Hämeessä ei

ole varsinaisia tulva-
riskialueita

· Hulevesitulvat

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana

muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa.
·  Pelastuslaitos tiedottaa mahdollisista myrskyistä ja niihin

varautumisesta.
Pelastustoiminta:

· Tulvan aiheuttamiin tehtäviin varaudutaan yhteistyössä
ympäristöviranomaisten ja kuntien kanssa.

· Akuuteissa tilanteissa tuetaan muita viranomaisia tiedotta-
misessa.

· Pelastuslaitoksen keskittyy tulvatilanteissa kiireellisiin hen-
keä ja terveyttä uhkaaviin tehtäviin.

 Padot 4.3.1.9 Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomioi riskit asiantuntijalausunnoissaan

patojen luokituspäätöksistä.
· Pelastuslaitos osallistuu patojen määräaikaistarkastuksiin.
· Häiriötilanteissa pelastuslaitos tukee muita tahoja tiedotta-

misessa.

Kaivosteollisuus 4.3.1.10 · Päijät-Hämeessä ei ole kaivosteollisuutta.
Turvetuotantoalueet
4.3.1.11

· polttoaineen tuo-
tanto- ja varastointi

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana

muille viranomaisilla kaavoitusvaiheessa.
· Turvetuotantoalueet on huomioitu valvontasuunnitel-

massa.
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Pelastustoiminta:
· Turvetuotantopalot on huomioitu pelastuslaitoksen laati-

massa Metsäpalontorjuntasuunnitelmassa.
· Turvetuotantoalueille on laadittu erillinen sammutussuun-

nitelma.
· Riskeihin varaudutaan myös kohteen hälytysvasteilla ja ka-

lustohankinnoilla sekä tekemällä yhteistyötä turvetuotta-
jien kanssa.

Pohjavesialueet 4.3.1.12
· pohjaveden pilaan-

tuminen onnetto-
muudessa pohjavesi-
alueen päällä tai lä-
heisyydessä

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio pohjavesialueille aiheutuvan riskin

toimiessaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus-
ja rakennuslupavaiheessa.

· Kemikaaliturvallisuuden valvonnassa pohjavesialueet huo-
mioidaan.

Pelastustoiminta:
· Pelastustoimen suunnitelmissa ja pelastustoiminnassa tie-

dostetaan pohjavesialueella toimiminen.
· Pelastustoiminnan johtaja määrittää ensitoimenpiteet.
· Kenttäjohtojärjestelmässä on huomioitu pohjavesialueet ja

teiden pohjavesisuojaukset.
· Onnettomuustilanteiden jatkotoimenpiteistä tehdään yh-

teistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten
kanssa.

Öljyvahingot 4.3.1.13
· maaperän tai pohja-

veden pilaantumi-
nen onnettomuu-
dessa

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomioi riskin toimiessaan asiantuntijana

muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa.
·  Öljysäiliöiden turvallisuuden valvonta kuulu osaltaan pe-

lastuslaitoksella ja osaa valvoo kuntien ympäristönviran-
omaiset – riski huomioidaan valvontatoiminnan yhtey-
dessä.

Pelastustoiminta:
· Pelastuslaitos on laatinut erillisen Öljyntorjuntasuunnitel-

man. Suunnitelman mukaisesti pelastuslaitos ylläpitää riit-
tävää torjuntavalmiutta (riittävä kalusto, harjoittelu ja joh-
tamisvalmius).

· Pelastustoiminnassa tiedostetaan mahdollisella pohjavesi-
alueella toimiminen.

· Onnettomuustilanteiden jatkotoimenpiteistä tehdään yh-
teistyötä yhteistyöviranomaisten ja –tahojen kanssa.

Liikenneonnettomuuksien
keskittymät 4.3.1.14

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio liikenteen aiheuttaman riskin toimi-

essaan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoituslupa-
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vaiheessa, katu- ja tiesuunnitelmia laadittaessa ja toimies-
saan yhteistyössä muiden tahojen kanssa esimerkiksi lii-
kenneturvallisuustyöryhmissä.

Pelastustoiminta:
· Tiedostetaan mahdollisella pohjavesialueella toimiminen.
· Vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa tehdään yh-

teistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten
kanssa.

· Pelastuslaitos varautuu vaarallisten aineiden onnetto-
muuksiin alueella tunnistettuihin riskeihin perustuen.

·  Maanteiden onnettomuusriskit otetaan huomioon häly-
tysvasteissa ja toimintaohjeissa.

· Pelastuslaitos pyrkii hankkimaan riskinarvioon perustuen
erikoiskalustoa ja pitämään henkilöstöllä riittävän osaa-
mistason, jotta myös keskisuuriin ja suuriin onnettomuuk-
siin voitaisiin vastata.

· Laajat vaarallisten aineiden onnettomuudet ovat harvinai-
sia, mutta tapahtuessaan vaativat paljon erityisosaamista,
erikoiskalustoa ja johtamistoiminnan valmiuksia.

· Tieliikennepelastamisen työturvallisuutta on parannettu
uusilla, oman toiminnan suojaamisen toimintamalleilla.

Ratapihat ja rautatiet
4.3.1.15

· rautatieliikenne
· tasoristeykset
· vaarallisen aineen

kuljetus

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana

muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa,
sekä tie- ja katusuunnitelmien yhteydessä.

Pelastustoiminta:
· Pelastustoiminnassa tiedostetaan mahdollisella pohjavesi-

alueella toimiminen.
· Vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa tehdään yh-

teistyötä muun muassa kuntien ympäristöviranomaisten
kanssa.

· Pelastuslaitos varautuu vaarallisten aineiden onnetto-
muuksiin alueella tunnistettuihin riskeihin perustuen.

· Rautateiden onnettomuusriskit otetaan huomioon hälytys-
vasteissa ja toimintaohjeissa.

· Pelastuslaitos pyrkii hankkimaan riskinarvioon perustuen
erikoiskalustoa ja pitämään henkilöstöllä riittävän osaamis-
tason, jotta myös keskisuuriin ja suuriin onnettomuuksiin
voitaisiin vastata. Laaja rautatieliikenneonnettomuus on
harvinainen mutta tapahtuessaan vaatii paljon erityisosaa-
mista ja erikoiskalustoa, sekä edellyttää riittävää johtamis-
valmiutta.
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Kemikaaliratapihat 4.3.1.16
· Päijät-Hämeessä ei

ole ns. VAK-ratapi-
haa.

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto tekee yhteistyötä

VR:n kanssa VAK-ratapihan ulkopuolella tapahtuvan tilapäi-
sen varastoinnin turvallisuuden parantamiseksi Onnetto-
muustutkintakeskuksen suositusten perusteella. Selvityk-
sen perusteella Päijät-Hämeessä mahdolliset tilapäiset säi-
lytyspaikat kirjataan riskianalyysiin.

Pelastustoiminta:
· Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman Lahden

ratapihasta kemikaaliratapihaa koskevien ohjeiden mukai-
sesti.

Vesireitit 4.3.1.17
· vesiliikenne

Pelastustoiminta:
· Pelastuslaitoksen Sisävesien pelastussuunnitelmassa on

tarkemmin huomioitu sisävesien riskeihin varautuminen.
Vesipelastusvalmius edellyttää suunnittelua (esimerkiksi
vesisukelluskohdekortit), koulutusta (esimerkiksi vesisukel-
luskoulutus ja sulutuskoulutus), kalustoa ja johtamista.

· Pelastustehtäviin varaudutaan vesipelastusvalmiutta kehit-
tämällä ja hälytysohjeilla.

· Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää pintapelastusval-
miuden lisäksi myös välitöntä vesisukellusvalmiutta Lah-
dessa. Heinolassa ylläpidetään välitöntä vesisukellusval-
miutta mahdollisuuksien mukaan.

Satamat 4.3.1.18
· vesiliikenne
· polttoaineen varas-

tointi

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio riskit toimiessaan asiantuntijana

muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa.
·  Polttoaineen jakelupaikat on huomioitu valvontasuunni-

telmassa.
Pelastustoiminta:

· Pelastuslaitoksen Sisävesien pelastussuunnitelmassa on
tarkemmin huomioitu sisävesien riskeihin varautuminen.
Vesipelastusvalmius edellyttää suunnittelua (esimerkiksi
vesisukelluskohdekortit), koulutusta (esimerkiksi vesisukel-
luskoulutus ja sulutuskoulutus), kalustoa ja johtamista.

· Pelastustehtäviin varaudutaan vesipelastusvalmiutta kehit-
tämällä ja hälytysohjeilla.

· Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää pintapelastusval-
miuden lisäksi myös välitöntä vesisukellusvalmiutta Lah-
dessa. Heinolassa ylläpidetään välitöntä vesisukellusval-
miutta mahdollisuuksien mukaan.

Ylikorkeat rakennukset
4.3.1.19

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio riskin toimiessaan asiantuntijana

muille viranomaisilla kaavoitus- ja rakennuslupavaiheessa.
·  Ylikorkeat rakennukset sisältyvät valvontasuunnitelmaan.



88

Pelastustoiminta:
· Varautumisessa pelastustoimen osalta on huomioitava eri-

lainen onnettomuustilanteissa toimiminen, kohdetutustu-
minen ja kohteista ennakkoon tehdyt kohdekortit.

Poikkeavat maanalaiset tilat
4.3.1.20

Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio maanalaisten tilojen riskin toimies-

saan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja ra-
kennuslupavaiheessa.

· Päijät-Hämeen alueella sijaitsevat maanalaiset tilat on huo-
mioitu valvontasuunnitelmassa.

Pelastustoiminta:
· Maanalaiset erityiskohteet edellyttävät pelastuslaitokselta

kohdekohtaista erityisosaamista sekä säännöllistä harjoit-
telua.

Kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävät kohteet 4.3.1.21

Riskienhallinta:
· Kohteista osa (rakennukset) on huomioitu valvontasuunni-

telmassa.
· Rakennuspalojen yhteydessä tehdään yhteistyötä kuntien

rakennusvalvontojen kanssa, tavoitteena rakennuksen tu-
houtumisen estäminen.

Pelastustoiminta:
· Osalle kohteista on tehty erillinen kohdekortti.
· Kohteet huomioidaan hälytysvasteissa ja toimenpideoh-

jeissa kohdekohtaisesti.

Muut riskikohteet 4.3.1.22 Riskienhallinta:
· Pelastuslaitos huomio yritysten ja laitosten riskin toimies-

saan asiantuntijana muille viranomaisilla kaavoitus- ja ra-
kennuslupavaiheessa.

· Toiminnan aiheuttama riski määrittää kohteen valvontavä-
lin.

· Poistumisturvallisuuskohteissa pelastuslaitos arvioi toimit-
tajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen avulla toi-
minnan turvallisuutta ja antaa sen parantamiseksi tarvitta-
essa määräyksiä.

· Henkilöriskikohteisiin ja niissä toimijoille suunnataan te-
hostetusti ohjausta, neuvontaa ja turvallisuusviestintää
sekä niiden omatoimista varautumista tuetaan koulutuk-
sin. Henkilöriskikohteet on huomioitu pelastuslaitoksen
turvallisuusviestinnän suunnitelmassa.

Pelastustoiminta:
· Pelastuslaitos on huomioinut hätäkeskuksen valvonnassa

olevien kohteiden vasteiden ohjaussäännöissä kohteen ai-
heuttaman riskin.
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Liite 3 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Museovirasto, julkaisupäivämäärä 22.12.2009 (Museovirasto, 2020)

Asikkala

· Asikkalan kirkonkylä

· Urajärven kartano

· Vesivehmaan kylä

· Vähä-Äiniön kylä

· Vääksyn kanava

Hartola

· Koskipään kartano

· Ruskealan ja Kirkkolan kylien viljelymaisema

Heinola

· Harjupuisto

· Heinolan kirkkokortteli ja vanha hautausmaa

· Heinolan maaseurakunnan kirkkoympäristö

· Heinolan Perspektiivi

· Heinolan seminaari

· Reumasäätiön sairaala

· Suomen Urheiluopisto

Hollola

· Hankalankosken pellavaloukku

· Hollolan kirkko ja historiallinen pitäjänkeskus

· Kurjalan kartano

· Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan kylien viljelymaisema

· Voistion kulttuurimaisema

Kärkölä

· Huovilan puisto
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Lahti

· Anttilanmäen esikaupunkiasutus

· Erstan kartano

· Fellmaninpuisto, jälleenrakennuskauden oppilaitokset ja Hakatornit

· Harjukadun, Onnelantien ja Kymintien pientaloalueet sekä Karjalankadun pienkerrostalot

· Hennalan kasarmit

· Immilän, Kumian ja Seestan myllyt

· Koiskalan kartano

· Lahden kaupungintalo, kauppatori ja Mariankadun seremonia-akseli

· Lahden rautatieasema ja varikkoalue

· Lahden suurradioasema

· Salpausselän hiihtostadion

· Seestan kartano

· Tapanilan ruotsalaistaloalue

· Toivonojan kartano

Orimattila

· Heinämaan kylä

· Kinttulan kartano

· Orimattilan kirkonmäki

· Ratulan kartano

· Tönnönkosken silta ja myllypaikka

Padasjoki

· Auttoisten kylä

· Saksalan kartano

· Vesijaon kylä

 Sysmä

· Nuoramoisten kartanomaisema

· Ravioskorven asutustila-alue

· Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema



Lahden palomiehet ry./ SPAL 
JHL 

Päijät-Hämeen Pelastuslaitos 

Johtokunta 

OSASTOPÄÄLLIKÖIDEN PALKAN KOROTUS 

KANNANOTTO 

Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt pelastusjohtajan esityksestä kokouksessaan 
27.2.2019 korottaa kaikkien viiden osastopäällikön tehtäväkohtaisia palkkoja 300 € / kk (n. 7,1 %). Osa 
osastopäälliköistä kuuluu kunnallisen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piiriin. Pal
kankorotuksen perusteena on pidetty työn vaativuuden muutoksia. Toimen kuviin ei ole tehty oleelliseksi 
katsottavia muutoksia. Työn vaativuuden arvioinnin tulokset on ilmoitettu salaisiksi. Palkankorotuksia 
sekä niihin liittyvää työnvaativuuden arviointia ei ole käsitelty TS-työryhmässä. Täten palkkausjärjestel
män toimivuutta ja tasapuolisuutta ei voida valvoa asianmukaisesti. 

Korotukset ovat huomattavat ottaen yleisen kunnallisen puolen palkka kehityksen ja sen että muulle hen

kilöstölle on varattu 0,9 % tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksiin. Muun henkilöstön osalta TVA on 

tehty 2005 uuden pelastuslaitoksen palkkojen harmonisoinnin yhteydessä, lukuun ottamatta joitakin yk
sittäisiä korjauksia. Samanaikaisesti päällystön- alipäällystön ja miehistön tehtävät ovat oleellisesti muut
tuneet. Heille on lisätty esimiehilleen kuuluvia tai aikaisempaa vaativampia tehtäviä, samoin työskentely
olosuhteissa ja koulutusvaatimuksissa on tapahtunut muutoksia. Toimenkuvia ei ole näiltä osin tarkastet
tu eikä työnvaativuuden arviointia ole suoritettu. 

Pelastuslaitoksella on käynnistetty palkkausjärjestelmän uudistaminen työn vaativuuden arvioinnin osal
ta. 

SPAL:n ja JHL:n paikallisyhdistykset ovat käsitelleet paikallisen palkkausjärjestelmän toimivuutta kokouk

sissaan ja päättäneet keskeyttää palkkausjärjestelmän kehittämisen uuden työn vaativuudenarvioinnin 
osalta. Yhdistykset edellyttävät että toimintasäännössä esitetyt toimenkuvat tarkastetaan vastaamaan 

nykytilannetta, työnvaativuudenarviointi toteutetaan viipymättä voimassa olevan palkkausjärjestelmän 
mukaisesti koko henkilöstön osalta. 

Johtokunta
26.2.2020 § 8
Liite 7



      Johtokunta  
      26.02.2020 § 9 
      Liite 8 
§ 9 PELASTUSJOHTAJAN PÄÄTÖSLUETTELO 
 

22.11.2019 –  15.02.2020 

16.12.2019 § 76 Sammutusautojen (2kpl) ja säiliöauton luovutus Vierumäen VPK:lle. 

Päätin luovuttaa Vierumäen VPK:lle kaksi sammutusautoa sekä säiliöauton, jotka ovat olleet 

VPK:n käytössä. Kaluston luovuttaminen liittyy sopimuspalokunnan aseman muuttumiseen.   

07.01.2020 § 1 Renault Tertiary Seminar, Esa Koskimaa 

 Päätin oikeuttaa Esa koskimaan osallistumaan omasta halustaan Suomen Palopäällystöliiton 

järjestämään Renault Tertiary Seminar-tapahtumaan Pariisissa 14 – 17.1.2020. Pelastuslaitos 

maksaa SPPL:n maksuosuuden tapahtumasta. Koskimaalle ei kerry seminaarimatkasta 

korvattavia tunteja, vaan hän siirtyy suostumuksellaan päivätyöaikaan seminaarin ajaksi.  

13.01.2020 § 2 Palkkiovapaa 30 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Timo Utriainen 

Päätin myöntää Timo Utriaiselle palkkiovapaata kolme (3) työvuoroa asemapalvelusohjeen 

mukaisesti.  

13.01.2020 § 3 Palotarkastajan määräaikaisen virkasuhteen hoito, Mika Loisa. 

 Päätin suostumuksellaan nimetä Mika Loisan hoitamaan palotarkastajan määräaikaista virkaa 

ajalla 1.3.2020 – 31.8.2020. 

20.01.2020 § 4  Vuosiloman säästäminen, Timo Laaksonen 

Päätin oikeuttaa Timo Laaksosen säästämään vuosilomaa vuoden 2020 lomista kolme (3) 

työvuoroa perustellusta syystä.  

21.01.2020 § 5 Korjaus viranhaltijapäätökseen 4/2020, Timo Laaksonen 

Päätin oikeuttaa Timo Laaksosen säästämään vuosilomaa vuoden 2019 lomista kolme (3) 

työvuoroa perustellusta syystä. Korjauksena lomavuosi. 

27.01.2020 § 6 Alueellisen sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisverkoston nimeäminen. 

 Päätin perustaa pelastuslaitoksen toiminta-alueelle ”Alueellisen sopimuspalokuntatoiminnan 

kehittämisverkoston” ja nimesin siihen henkilöt. Henkilöiden nimeäminen sovittu SSPL 

aluevastaavan kanssa etukäteen. 

06.02.2020 § 7 Palkkiovapaa 20 vuoden yhtäjaksoisesta palveluksesta, Sonja Vilhunen 

Päätin myöntää Sonja Vilhuselle palkkiovapaata 4.4 – 11.4.2020, kaksi (2) työvuoroa 

asemapalvelusohjeen mukaisesti.  

 

 



      Johtokunta  
      26.02.2020 § 10
      Liite 9 

§ 10 TIEDOKSISAANTIASIAT 

 
SISÄMINISTERIÖ 
 
Ohje 18.12.2029 ”Alueen pelastustoimen palvelutasopäätökset”  
 
Sisäministeriön pelastuslaitoksille antama ohje alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen valmistelua 
varten.  
 
Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja 
onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.  
 
Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä 
on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan 
tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös 
sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.  
 
Pelastuslain yllä mainittujen säädösten lisäksi sisäministeriö on antanut ohjeen pelastustoimen palvelu-
tasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. xx.xx.20….  
 
Pelastuslain 23 §:n perusteella sisäministeriö korostaa sitä, että alueen pelastustoimen 
palvelutasopäätösten tulee täyttää pelastuslaissa säädetyt edellytykset. Meneillään olevan 
pelastustoimen uudistuksen näkökulmasta pelastustoimen nykyinen palvelutaso ja siihen liittyvä 
rahoitustaso asettaa lähtökohdan valmistelussa olevalle maakunnalliselle järjestelmälle. 
  
Sisäministeriön näkökulmasta on erittäin tärkeää, että jo päivitettyjen riskiarviointiaineistojen 
perusteella päivitetään pelastustoimen palvelutasopäätökset vastaamaan nykyistä tilannetta. 
Sisäministeriö korostaa sitä, että palvelutasopäätösten valmistelu tapahtuu nykyisen pelastuslain ja 
nykyisten ohjeistusten perusteella. Sisäministeriö korostaa myös sitä, että palvelutasopäätöksistä tulee 
selkeästi ilmetä päätetty palvelutaso ja siihen käytettävät voimavarat siten kuin sisäministeriön ohjeessa 
palvelutaso-päätöksen sisällöstä ja rakenteesta määritellään. Sisäministeriö korostaa myös sitä, että 
palvelutaso-päätöksessä tulee olla pelastuslain 29 §:n mukainen suunnitelma palvelutason 
kehittämisestä kustannusarvioineen omana kokonaisuutenaan.  
 
Sisäministeriö katsoo pelastuslain 23 §:n perusteella ja valmisteilla olevan pelastustoimen uudistuksen 
näkökulmasta, että alueen pelastustoimen palvelutasopäätökset tulee olla ajan tasalla vuoden 2020 
loppuun mennessä.  
 



Päätös 3.2.2020 ”Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet –hanke”  
 
Hankkeen toimikausi on 4.2.2020 - 31.12.2021.  
 
Pelastustoimelta puuttuu yhdenmukaiseen tietoon ja kriteereihin perustuva kokonaisesitys ja -analyysi 
pelastustoimen suorituskyvystä ja suorituskykyvaatimuksista kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla.  
 
Pelastustoimen suorituskyvyn ja suorituskykyvaatimusten nykytila-analyysin ohella pelastustoimen 
palveluiden ja suorituskyvyn suunnittelu edellyttää yhdenmukaisia menettelytapoja riskimallien, 
onnettomuusennusteiden ja niihin liittyvän tietoperustan kehittämiseksi. Tämä kehittämistyö varmistaa 
pelastustoimen tulevaisuuden palveluiden muutostarpeiden täsmällisemmän ennakoinnin.  
 
Pelastustoimen suorituskyky ja suorituskykyvaatimusanalyysi sekä tulevaisuuden ennakointia vahvistava 
kehittämistyö luovat perustan pelastustoimen suunnitteluperusteiden päivittämiselle/rakentamiselle.  
Asetettava hankekokonaisuus on osa pelastustoimen hallintouudistuksen toteutusta. Lisäksi hankkeen 
avulla kootaan tietoa ja perusteita sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun sekä kansallisen 
riskianalyysin päivittämisen tueksi. 
  
Pelastustoimen suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke tukee ja edesauttaa pelastustoimen 
uudistushankkeessa tuotettujen kehittämisehdotusten toimeenpanoa.  
 
Tavoitteet:  
 
Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hankkeen tavoitteena on tuot-
taa analyysi pelastustoimen suorituskykyjen ja suorituskykyvaatimuksien valtakunnallisten suunnittelu-
perusteiden pohjaksi.  
 
Toisena tavoitteena on rakentaa yhdenmukaiset menettelytavat, joiden perusteella pelastustoimen 
suorituskykyjä voidaan systemaattisesti arvioida suhteessa suorituskykyvaatimuksiin.  
 
Kolmantena tavoitteena on tuottaa onnettomuusriskien ennustemalleja, joiden avulla onnettomuuksien 
ennakointia voidaan tehostaa.  
 
Hankkeen tehtävät:  
1) Selvittää, miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja palvelut nykytilassa vastaavat 
toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.  
 
2) Tuottaa systemaattiset ja säännöllisesti toistuvat menettelytavat toimintaympäristömuutosten ja 
riskien sekä niitä vastaavien suorituskykyjen arvioimiseksi.  
 
3) Kehittää pelastustoimelle ja siviilivalmiudelle toiminta- ja menettelytapoja muutostarpeiden 
tunnistamiseksi ja muutoksiin vastaamiseksi.  
 
4) Tuottaa tietoa pelastustoimen hallintouudistuksen, sisäisen turvallisuuden selonteon sekä kansallisen 
riskianalyysin päivittämisen tueksi.  
 



Organisointi  
 
Strateginen ohjausryhmä  
Hankkeen strategisena ohjausryhmänä toimii pelastusosaston johtoryhmä pelastusylijohtajan johdolla.  
 
Seurantaryhmä  
Hankkeen seurantaryhmänä toimii Pelastustoimen ja siviilivalmiuden yhteistyörakenteen johtajakokous 
tukenaan yhteistyörakenteen verkostorakenne.  
 
Toiminnallinen ohjausryhmä  
 
Puheenjohtaja: Teija Mankkinen, erityisasiantuntija, sisäministeriö  
Jäsenet:  
Niki Haake, erityisasiantuntija, sisäministeriö, pelastusosasto  
Esa Kokki, tutkimusjohtaja, Pelastusopisto  
Jari Lepistö, pelastusylitarkastaja, sisäministeriö, pelastusosasto  
Jussi Rahikainen, riskienhallintapäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos  
Hanna Rekola, tutkimuspäällikkö, Helsingin pelastuslaitos  
Jari Soininen, erityisasiantuntija, sisäministeriö, pelastusosasto  
Vesa-Pekka Tervo, pelastustoimen kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto ry  
Kati Tillander, valvontapäällikkö, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos  
 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) mukaista vaatimusta eri sukupuolta 
olevien jäsenten nimittämiseen ei kyetty toteuttamaan sillä, käytettävissä ei ollut tarvittavaa 
asiantuntemusta omaavia henkilöitä vähemmistöksi jääneessä sukupuolessa. Ohjausryhmää 
täydennetään tarvittaessa. Ohjausryhmää täydennettäessä kiinnitetään erityistä huomiota tasa-arvolain 
vaatimukseen.  
 
Hanke jakautuu kahdeksaan alahankkeeseen: 
1. Kansallisen toimintaympäristöanalyysiprosessin kehittäminen ja toimintaympäristöanalyysin 
tuottaminen (sis. riskiperusteiden malli)  
2. Tutkimus pelastustoimen asiakastarpeista  
3. Harva-alueiden kehittämishanke  
4. Riskimallien ja onnettomuusennusteiden uudistaminen (sis. paloasema-verkkotarkastelu)  
5. Tietoperustan kehittäminen ja päivittäminen  
6. Pelastustoiminnan nykyinen suorituskyky ja suorituskykyvaatimukset  
7. Onnettomuuksien ehkäisyn nykyinen suorituskyky ja suorituskykyvaatimukset  
8. Varautumisen ja väestönsuojelun nykyinen suorituskyky ja suorituskykyvaatimukset.  
 
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden ja erilaisten verkostojen sekä 
Turvallisuusviestinnän vaikuttavuus -hankkeen kanssa (rahoitusta haetaan helmikuussa 2020 
Kunnallisalan Kehittämissäätiöltä; vastuutahot Pelastusopisto, Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja 
sisäministeriö) ja Pelastustoimen materiaalinen varautuminen ja huoltovarmuus -ohjelman kanssa 
(sisäministeriön pelastus-osaston ja Huoltovarmuuskeskuksen valmisteilla oleva ohjelmakokonaisuus).  
 
Kustannukset ja rahoitus  
Hanke rahoitetaan valtiovarainministeriön pääluokan momentilta 28.70.05. 
 
 



Ohje 03.02.2020   ”Pelastusosaston osallistumisperiaatteet tilaisuuksiin”  
 
Pelastusosastolta pyydetään usein osallistumista pelastusalan tai sitä lähellä olevien tahojen tilaisuksiin 
tai valmistelemaan vastaaviin tilaisuuksiin puheita. Pelastusosalla ei ole mahdollisuutta osallistua 
kaikkiin tilaisuuksiin eikä käyttää resursseja näiden tilaisuuksien valmisteluihin.  
 
Tässä ohjekirjeessä on esitetty pelastusosaston osallistumisperiaatteet ja ne toimitetaan jakelun 
mukaisille tahoille tiedoksi.  
 
Osallistumisperiaatteina käytetään seuraavia lähtökohtia.  
 
Ministeriön edustaja osallistuu:  

o Valtakunnallisesti merkittävä tilaisuus, jossa kerrotaan hallituksen, ministeriön tai 
pelastusosaston linjauksista tai tavoitteista.  

o Kansainvälinen tilaisuus, johon on kutsuttu ministeritason henkilöitä.  

o Pelastustoimen merkittävän paloaseman vihkimistilaisuus (alueen pelastustoimen pääpaloasema 
tms. vastaava).  

o Pelastuslaitoksen tai valtakunnallisen pelastusalan järjestön vuosijuhlat 10, 25, 50, 100, 125, 
150,175 ja 200-vuotisjuhlat.  

o Vapaaehtoisten paikallisten palokuntien tilaisuudet samojen vuosisuositusten perusteella, mikäli 
on kyseessä maan vanhin tai muuten kansallisesti merkittävä tapahtuma.  

 
Ensisijaisesti pelastustoimen tilaisuuksissa ministeriön edustajana toimii pelastusylijohtaja. Poliittisen 
johdon osalta toivotaan, että pyynnöt osoitetaan ministeriön poliittiselle johdolle, joka päättää 
osallistumisesta.  
 
Muiden ministeriöiden edustajien osallistuessa pelastustoimen tilaisuuksiin toivotaan mahdollisten 
tukipyyntöjen (puheiden valmistelun) osalta noudatettavan edellä mainittuja periaatteita. Sisäministeriö 
 
Tilaisuuksissa, jotka eivät kuulu mainittuihin kategorioihin, valtiovallan edustajina pelastustoimen osalta 
toimivat ensisijaisesti aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen virkamiehet. 
 
Päätös 8.2.2020 ”Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen seurantaryhmän ja 
valmistelujaostojen kokoonpanot” 
 
Sisäministeriö on asettanut 30.12.2019 ”Pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen” toimikaudelle 
1.1.2020 – 31.12.2020. Hankkeen tavoitteena on kokonaisvaltaisesti selvittää ja arvioida näkemykset 
pelastustoimen lainsäädännön muutostarpeista erityisesti pelastustoimen kehittämishankkeen, 
maakunnallisen pelastustoimen perustamisen sekä aikaisemmin tehtyjen muutosten edellyttämän lain 
rakenteen tarkistamisen osalta. 
 
Hanketta varten on asetettu seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii pelastusylijohtaja Kimmo 
Kohvakka ja varapuheenjohtajana lainsäädäntöjohtaja Mika Kättö. 
 
Seurantaryhmässä on kahdeksan (8) jäsentä, joista kaksi pelastuslaitosten nimeämää edustajaa: 
pelastusjohtaja Pekka Tähtinen Satakunnasta ja pelastusjohtaja Seppo Lokka Etelä-Savosta. 
 



Hanke toteutetaan neljässä (4) valmistelujaostossa; pelastustoiminta, onnettomuuksien ehkäisy ja 
valvonta, varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu sekä lain rakenne ja yleiset säännökset. 
Jaostojen puheenjohtajat ovat sisäministeriöstä ja jokaisessa jaostossa on laajapohjainen jäsenistö 
pelastustoimen kentältä.  
 
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen on jäsenenä pelastustoiminta valmistelujaoksessa. 
 
ALUEHALLINTOVIRASTO 
 
Päätös 17.1.2020 ”Työsuojelun poikkeuslupa” 
 
Lounais-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on myöntänyt Päijät-Hämeen 
pelastuslaitos-liikelaitokselle luvan jatkaa poikkeusluvan mukaista työaikaa, jossa työvuoron pituus on 
24 h ja keskimääräinen säännöllinen työaika enintään 42 tuntia 52 tasoittumisjakson aikana. Päätös 
koskee sekä pelastustoiminnan osaston henkilöstöä, että myös ensihoito osaston henkilöstöä. 
 
Päätös on määräaikainen ajalle 17.1.2020 – 31.12.2021. 
 
KORKEIN OIKEUS 
 
Ennakkopäätös 15.1.2020 ”Tasapuolinen kohtelu- työpalkka” 
 
Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä on kyse siitä, tuleeko palomies-ensihoitajalle maksaa samaa 
tehtäväkohtaista palkkaa kuin ensihoitajalle heidän työskennellessään samanlaisessa tehtävässä.  
 
Asia liittyy tapaukseen, jossa henkilö oli ollut palomiehen virassa ja työskennellyt osan työajastaan 
perustason ensihoitotehtävissä. Työantaja oli maksanut hänelle alhaisempaa palkkaa, kuin perustason 
ensihoitajille. 
 
Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan työnantaja ei ole toiminut tasapuolisen kohtelun velvoitteen 
vastaisesti maksaessaan palomiehelle alempaa tehtäväkohtaista palkkaa, kuin saman työnantajan 
palveluksessa oleville perustason ensihoitajille. Päätöksen mukaisesti palomiehen ja ensihoitajan 
tehtävät ovat olleet selvästi erilaiset, eivätkä ne sen vuoksi olleet vertailukelpoisia eivätkä palkkauksen 
arvioinnin kannalta samoja tai samanarvoisia.   
 
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 
 
Pöytäkirjanote 3.12.2019 § 20 ”Päijät-Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen voimaantulo” 
 
Maakuntahallitus on kokouksessaan 13.5.2019 päättänyt lähettää muutetun Päijät-Hämeen 
maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen jäsenkuntiin kuntalain 57 §.n mukaisesti 
hyväksyttäväksi. Jäsenkuntien kunnanvaltuustot ovat Kärkölän kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta 
hyväksyneet perussopimuksen sellaisenaan. 
 
Perussopimuksen 33 §:n mukaan se tulee voimaan 1.7.2019 alkaen. Pykälä 17 (kohta 2) ja pykälä 18 
astuvat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2021. Maakuntavaltuusto merkitsi asian 
tiedoksi. Perussopimuksen muutos ei aiheuta muutoksia pelastuslaitoksella. 
 



Pöytäkirjanote 3.12.2019 § 23 ”Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 ja talousarvion 2020 
hyväksyminen” 
 
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien lausunnoista pelastuslaitoksen 
talousarviosta vuodelle 2020. Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi pelastuslaitoksen talousarvion 
vuodelle 2020. Pelastuslaitoksen talousarvio sitoo maakuntavaltuuston nähden nettomääräisenä. 
 
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 
 
Tiedote 8.1.2020. ”Päijät-Hämeen ensihoitopalvelun muuttuvat valmiusajat 13.1.2020” 
 
Tiedote Heinolan ensihoitoyksikön yöajan valmiuden heikentämisestä 13.1.2020 alkaen, jolloin Heinolan 
yksikkö PH222 yksikkö siirtyi 24/7 valmiudesta 12/7 valmiuteen.  
 
Yksikön valmiusaika on klo 9 – 21 ja se miehitetään Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitajilla.  
 
HOLLOLAN KUNTA 
 
Tutkimus FCG 28.2.2019. ”Yhdyskuntatekniset palvelut” 
 
FCG:n tekemä tutkimus kunnan asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä. Tutkimuksessa 
mukana pelastustoiminnan osiossa 18 kuntaa, joista kaksi Päijät-Hämeestä (Heinola ja Hollola). 
 
Pelastustoimesta neljä kysymystä ja ensihoidosta yksi. 
 
Palo-ja pelastustoimeen ollaan mittarin tulosten mukaan tyytyväisimpiä Heinolassa, Hollola sijalla 10.  
Tarkastus- ja neuvontapalveluihin ollaan mittarin tulosten mukaan tyytyväisimpiä Heinolassa, Hollola 
sijalla 12. 
Nuohoukseen oltiin tyytyväisimpiä Kaarinassa, Hollola sijalla kolme ja Heinolla sijalla neljä. 
Tyytyväisimpiä sammutus- ja pelastuspalveluihin oltiin Mikkelissä, Heinola sijalla kolme ja Hollola sijalla 
17. 
Ensihoitopalveluihin oltiin tyytyväisimpiä Valkeakoskella, Hollola sijalla 11 ja Heinola sijalla 12. 
 
Tutkimuksessa havaitut erot ovat pieniä, eivätkä aiheuta suurempia toimenpiteitä. Hollolan osalta on 
pohdittava, toteutetaanko viestinnän keinoin jonkinlainen kampanja toiminnan tunnettavuuden 
parantamiseksi.   
   



     Johtokunta 
      26.02.2020 § 11   
      Liite 10 

§ 11  AJANKOHTAISASIAT 

 
1. Orimattilan uuden pelastusaseman rakentaminen 

 

 hankkeen suunnittelijat valittu 

 hankkeen toteutus syksy 2020 - 2022 

 uuden aseman käyttöönotto kevät 2022 
 

2. Asikkalan uuden pelastusaseman rakentaminen 
 

 hankesuunnitelma valmisteilla 
 

3. Padasjoen kalustohalli 
 

 avustushakemus PSR 

 ÖSR avustusta ei saada 
 

4. Iitin siirto Päijät-Hämeeseen 2021 
 

 palokuntasopimukset valmisteilla 

 osastokohtaiset valmistelut meneillään 

 1 htv riskienhallintaan, palotarkastaja 
 

5. Sopimuspalokunnat  

 perustettu ”sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisverkosto”  

 varallaolon tilanne askarruttaa, odotetaan oikeuden päätöksiä helmikuun aikana 
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