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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. 
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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. 

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 

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. 

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 
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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.   
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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 4417  
 

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

Asuinrakennus
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Kuva 22. Valvontatehtävien määrä valvontalajeittain vuosina 2018-2019 
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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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248649 44000 307297 27993 42800 7319

Pelastustoimen esittely TuVi Onnettomuusviestintä

Some-yhteensä



70 
 

 

Kuva 26. Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2015-2019. 

 

 

Kuva 27. Palontutkinnat kunnittain vuosina 2018-2019. 
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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 

 


