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1. Pelastusjohtajan katsaus
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi koko yhteiskunnalle kevään aikana maahamme
rantautuneen Covid 19 -pandemian vuoksi. Korona aiheutti huomattavia muutoksia myös
pelastuslaitoksen toimintatavoissa; osa henkilöstöstä siirtyi etätöihin, asemapaikoille asetettiin
rajoituksia keskinäisen kanssakäymisen osalle, toimintoja eriytettiin, koulutustapahtumat
muuttuivat verkossa toteutettaviksi, tarkastustoimintaa riskikohteissa jouduttiin rajoittamaan,
samoin turvallisuusviestintä siirtyi pitkälti sosiaaliseen mediaan. Alkuvaiheessa kuviteltiin tilanteen
rauhoittuvan syksyyn mennessä, mutta toisin kävi, ja rajoitteet ovat pääosin edelleen voimassa.
Osaltaan tilanne aiheutti sen, että toiminnalliset tavoitteet jäivät monilta osin saavuttamatta.
Pelastustehtävien osalta vuosi 2020 oli edellisvuotta rauhallisempi, tehtävien määrä väheni 277
tehtävällä, mutta esimerkiksi liikenneonnettomuuksien määrä kasvoi. Pelastuslaitoksen yksikkö
lähti joko pelastustoimen tai ensihoidon tehtävälle yhteensä 15 845 kertaa (+458), eli 43 kertaa
vuorokaudessa. Taloudellinen tulos näyttää sitä vastoin ylijäämää.
Pelastustehtävien määrä laski, riskienhallinnan toiminta vaikeutui
Pelastuspuolen hälytystehtävien määrä jatkoi laskua; laskua vuoteen 2019 verrattuna oli 277
tehtävää (4 411 -> 4 134). Hälytystehtävien määrät laskivat eniten ensivastetehtävissä (-425)
palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävissä (-51) sekä automaattisten paloilmoittimien
tarkastus/varmistustehtävissä (-33). Liikenneonnettomuuksien (+37) sekä
vahingontorjuntatehtävien (+245) määrä kasvoi suhteellisen paljon.
Päijät-Hämeessä tapahtui vuonna 2020 yksi palokuolema. Määrä on sama kuin vuotta aiemmin.
Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaarassa uhattuna olleiden ja pelastetun omaisuuden arvoksi
arvioidaan viime vuodelta 100 miljoonaa euroa (91 % uhattuna olleista arvoista).
Turvallisuusviestinnän eri tilaisuuksilla tavoitettiin 6 % alueen asukkaista, joka on selkeästi
alhaisempi kuin edellisvuonna. Koronapandemian vuoksi suurin osa turvallisuusviestinnän
tilaisuuksista jouduttiin perumaan. Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) määräaikaisista
tarkastuksista toteutettiin 65,7 %. Pientalojen osalta itsearviointia toteutettiin 3 880 kohteen
osalta ja vapaa-ajan asunnoissa 1 764 kohteen osalta. Rivitaloja valvottiin 182 kpl ja kerrostaloja
58 kpl.
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Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun asiakaspalautteen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Asiakkaiden mukaan pelastuslaitos
on onnistunut toiminnassaan hyvin ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kokonaisarvosanaksi
palotarkastajat saivat asteikolla 1−5 arvosanan 4,8. Tulokset olivat mittaushistorian parhaat.
Ensihoidon tehtävämäärä kasvoi
Pelastuslaitos toteutti 2020 ensihoidon operatiivista toimintaa Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän ensihoitokeskuksen kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti. Yksiköt suorittivat vuoden aikana yhteensä 11 711 ensihoitotehtävää, jossa oli kasvua
yli 600 tehtävää.
Kiitos koko henkilöstölle sekä sopimuspalokunnille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta,
vain yhdessä tekemällä onnistumme saavuttamaan meille asetetut tavoitteet.
Jari Hyvärinen, pelastusjohtaja
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2. Organisaatio ja johtokunta

Kuva 1: Pelastuslaitoksen organisaatio.
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Johtokunta 1.1.2020–31.12.2020
Jarkko Niemi
Jyrki Tarhonen
Juha Hämäläinen
Tiina Jokinen
Marja-Kaarina Koskinen
Soile Laakso
Paavo Rautkoski
Mikko Saukko
Heikki Toivonen
Risto Turunen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hollola
Hartola
Orimattila
Lahti
Lahti
Kärkölä
Lahti
Lahti
Padasjoki
Heinola

Ari Anttila
Seija Kasurinen
Tarja Kirvesmies
Sanna Nevalainen
Harry Nordström
Arja Rantala
Aarre Salmensuo
Olavi Kopo
Pasi Uurasmaa
Toni Vehmola

varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

Orimattila
Heinola
Lahti
Kärkölä
Asikkala
Lahti
Lahti
Lahti
Sysmä
Hollola

Laura Leppänen
Jari Paakkunainen
Jouni Kokki
Jari Hyvärinen
Merja Saasmo
Riina Voutilainen

maakuntajohtaja
hallintojohtaja
henkilökunnan edustaja
pelastusjohtaja
hallintopäällikkö
hallintosihteeri

Vuoden aikana johtokunta piti viisi (5) kokousta, joista neljä (4) Teams-kokouksina. Kokouksissa
käsiteltiin 66 §:ää.
Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita:
Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2019 hyväksyminen
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2021
Pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyväksyminen
Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Pelastuslaitoksen johtosäännön muuttaminen
Lausunto pelastustoimen järjestämislaista
Pelastuslaitoksen luottotappiot
Pelastuslaitoksen tarkennettu talousarvio 2021, ensihoito ta 2021

26.02.2020
22.04.2020
07.05.2020
09.09.2020
09.09.2020
09.09.2020
04.11.2020
04.11.2020

§4
§ 21
§ 32
§ 40
§ 41
§ 42
§ 59
§ 60
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3. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2020
Pelastuslaitos ei saavuttanut vuonna 2020 sille asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita
kaikilta osin. Tavoitteiden jalkautus on onnistunut suhteellisen hyvin, ja suunnitellut toimenpiteet
on siirretty organisaation toimintaan siltä osin kuin se koronapandemia huomioiden oli
mahdollista. Joidenkin asioiden osalta työ on vielä kesken, ja toimenpiteet tullaan toteuttamaan
2021.
Vaikuttavuus ja palvelukyky
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden
tulevat itsehallintoalueuudistukset.
Pelastuslaitoksen toiminnassa huomioitiin sote-maakuntauudistuksen
valmisteluvaihe. Toimintaa on toteutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti siltä osin
kuin se on ollut mahdollista koronarajoitteiden puitteissa. Valvontatoimintaa sekä
turvallisuusviestintää ei ole pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti.
Uudistuminen ja henkilöstön työkyky
Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairauspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä
henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.
Sairauspoissaolojen määrä kasvoi hiukan edellisvuodesta, mutta on lähellä asetettua
tavoitetta. Viestintää selkeytettiin ja lisättiin. Palkkausrakenteen uudistamista ei
saatu vietyä loppuun asti vaan se jatkuu vuonna 2021.
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Prosessit ja rakenteet
Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus
varmistetaan.
Pelastustoiminnan osalta asetetut tavoitteet savutettiin pääosin, mutta
riskienhallinnan osalta tavoitteisiin ei päästy. Turvallisuusviestintään kehitettiin sekä
uusia toimintatapoja ja sosiaalista mediaa sekä erilaisia etäkoulutuksia lisättiin.
Pelastustoiminnan toimintavalmiusajat pysyivät edelleen hyvinä, tehtävämäärät
laskivat hieman edellisvuodesta. Ensihoidon osalta yhteistyö parani jonkin verran,
vaikkakin muutoksia jouduttiin vuoden aikana toteuttamaan. Hyvinvointiyhtymän
teettämä selvitys ensihoidon palvelutuotannon osalta valmistui, mutta selvitys ei
antanut uutta tietoa tai selkeää esitystä siitä, miten ensihoitopalvelut tulisi jatkossa
toteuttaa.
Talous ja resurssit
Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen.
Pelastuslaitoksen tilinpäätösluvut osoittavat pelastuslaitoksen toiminnan olevan
myös taloudellisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua. Tulos oli
pääosin ennakoitavissa.
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4. 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.
Koronapandemia vaikutti kaikkeen toimintaan
Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat erityisesti yritysten ja laitosten
määräaikaiseen valvontaan sekä turvallisuusviestinnän tapahtumiin ja koulutuksiin.
Palvelutasopäätöksen mukaisiin tavoitteisiin ei valvonnassa eikä turvallisuusviestinnässä päästy.
Palotarkastuskäynnit asiakkaiden luona keskeytettiin lähes kokonaan maaliskuussa, ja valvontaa
tehtiin keväällä etätyönä lähinnä asiakirjojen avulla. Samalla keskeytettiin koulutustapahtumat, ja
moni yleisötilaisuus peruuntui tai siirtyi myöhemmäksi. Rakennusten käyttöönottoon liittyviä
tarkastuksia sekä riskiasuntojen tarkastuksia suoritettiin kuitenkin tarpeen mukaan koko ajan
suojaustoimet huomioiden.
Valvontaa ja turvallisuusviestintää tekevälle henkilökunnalle annettiin kevään ja kesän ajaksi
osittain uudet työtehtävät. Työtehtäviin eri osastojen välillä tehtiin muutoksia ja
itsearviointilomakkeiden sekä paloteknisten laitteiden tarkastuspöytäkirjojen valvonta siirrettiin
kokonaan palotarkastajien tehtäväksi. Kertomusvuonna jätettiin käynnit pientaloissa tekemättä.
Lisäksi valvontakäyntejä korvattiin muilla valvontakeinoilla, kuten asiakirjojen avulla tehtävällä
valvonnalla.
Asiantuntijapalveluiden osalta lausuntopyynnöt eri viranomaisilta liikkuivat kuten aiemminkin, ja
näiden osalta oli jopa normaalia vuotta vilkkaampaa. Palontutkintaan liittyvät tehtävät hoidettiin
aiempaan tapaan.
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Koronapandemia pakotti suunnittelemaan vaihtoehtoisia valvontakeinoja, ja
kumppanuusverkoston yhteistyönä kehitettiinkin työkalut tehokkaaseen asiakirjavalvontaan. Myös
videoneuvottelun avulla tehtävää etävalvontaa sekä erilaisten valvontakeinojen yhdistelmiä
otettiin käyttöön. Uudet valvontakeinot mahdollistavat etätyön laajemman käytön myös
tulevaisuudessa.
Iitin siirtoa valmisteltiin
Iitin kunnan siirtymistä Päijät-Hämeen maakuntaan valmisteltiin yhteistyössä Kymenlaakson
pelastuslaitoksen kanssa. Valvontaan liittyvät tiedot lisättiin manuaalisesti valvontaohjelmaan.
Tehdyt valvonnat, päätökset ja ilmoitukset siirrettiin perinteisesti paperisena Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen käyttöön. Iitti huomioitiin niin turvallisuusviestinnän kuin valvonnankin
suunnitelmissa. Iitin viranomaisiin oltiin yhteydessä yhteistyökuvioiden merkeissä, ja kuntalaisille
suunniteltiin viestintää tulevalle vuodelle.
Henkilöstössä muutoksia
Vuonna 2020 riskienhallintaosastolla työskenteli päätoimisena 11 henkilöä:
riskienhallintapäällikkö, 2 paloinsinööriä, 7 palotarkastajaa ja koulutussuunnittelija.
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.
Virkavapaiden vuoksi kolmea riskienhallintaosaston virkaa hoiti osan tai koko vuoden ajan
määräaikainen työntekijä. Myös valvontaa tekevissä kuntien palomestareissa oli vuoden aikana
henkilömuutoksia. Henkilöiden rekrytoinnit, sisäiset toimenkuvien muutokset sekä henkilöiden
perehdytykset tehtäviin vaikuttivat erityisesti valvontatoiminnan järjestelyihin.
Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun
asiakaspalautteen keräämistä yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa. Kyselyyn vastanneista
73 % arvioi tarkastustoiminnan parantuneen hieman tai selvästi viime vuosien aikana.
Palotarkastajien toiminta sai kokonaisarvosanan 4,8 asteikolla 1-5. Tulokset olivat mittaushistorian
parhaimpia, tutkimusta on tehty vuodesta 2009 lähtien.
Riskienhallintahenkilöstö osallistui aktiivisesti valtakunnallisen kumppanuusverkoston toimintaan
sekä erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelut -jaoston
tilaisuuksissa mukana oli riskienhallintapäällikkö. Kumppanuusverkoston asiantuntijaverkostoissa
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(turvallisuusviestintä, valvonta, kemikaalit, rakenteellinen, palontutkinta ja yleisötapahtumat) oli
jokaisessa nimettynä vähintään yksi edustaja Päijät-Hämeestä. Koulutussuunnittelija edusti lisäksi
kaikkia pelastuslaitoksia Liikennekasvatuksen yhteistyöverkostossa.
Työvuorojen tekemää asuinrakennuksien valvontaa tuettiin pitämällä koulutustilaisuuksia. Lisäksi
tarpeen mukaan annettiin yksilöllistä opastusta sitä tarvitseville.

Kuva 2: Iitin siirtymistä Päijät-Hämeeseen valmisteltiin yhdessä Kymenlaakson pelastuslaitoksen
kanssa. Kuva: Raila Viljamaa

Kuva 3: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun
vuonna 2020.
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Rakentamisen ohjaus vaatii paljon työpanosta
Koko henkilöstö antoi asiakkaille ohjausta ja neuvontaa oman työn ohessa. Ohjausta ja neuvontaa
tuettiin päivystävän palotarkastajan puhelinpalvelun ja chat-palvelun avulla. Ohjausta ja
neuvontaa annettiin myös internet-sivujen (www.phpela.fi) yhteydessä sekä sosiaalisen median
kautta.
Kuntien rakennusvalvontojen ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö jatkui tiiviinä. Pelastuslaitos
antoi osaltaan ohjausta ja neuvontaa rakennusten suunnittelijoille, antoi asiantuntijalausuntoja
kuntien rakennusvalvonnoille erilaisista rakennushankkeista ja suunnitelmista, osallistui
rakennushankkeita koskeviin erilaisiin neuvotteluihin ja kokouksiin sekä teki asiantuntijakäyntejä
(erityinen palotarkastus) työmailla kuntien rakennusvalvontojen kanssa sovittujen käytäntöjen
mukaisesti. Jokaisen kunnan rakennusvalvonnalla ja suunnittelijoilla oli käytössä yhteyshenkilö
pelastuslaitoksen riskienhallinnan henkilökunnasta. Rakentamiseen liittyvään yhteistyöhön kuului
olennaisesti myös kemikaaliturvallisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten käsittely.
Vuoden aikana paljon työtä vaativia kohteita olivat mm. Fazerin ksylitolitehdas, Fazerin Lahti
Energian kattilalaitos, H2O4U Finland Oy lähdevesipullottamo, Orimattilan uimahalli, Heinolan
Sinilähdetalo, Heinolan uusi lukio Notski, Lahden Taidemuseo ja Paavolan kampus. Suuren kohteen
valmistuminen, suunnitelmien neuvottelu ja lausuntovaiheesta käyttöönoton tarkastuksiin vie
vuosia.
Pelastuslaitos oli mukana maankäytön suunnitteluun liittyvissä kaava-asioissa lausuvana
viranomaisena ja osallistui kaavoihin liittyviin katselmuksiin. Lausuntoja muille viranomaisille
annettiin lisäksi mm. liikennesuunnitelmista, ympäristöluvista, ympäristönsuojelumääräyksistä,
leirintäalueluvista, ilotulitenäytöksistä sekä yksityisistä sosiaalipalveluista.
Pelastuslaitos oli mukana Valtatie 12 rakennettavien Liipolan ja Patomäen tunneleiden
suunnittelussa sekä osallistui osaltaan tunneleiden turvallisuuteen liittyviin pelastusharjoituksiin
ennen tunneleiden avautumista. Jatkossa pelastuslaitos valvoo osaltaan tunneleiden
pelastussuunnitelmia ja on mukana säädösten edellyttämissä pelastusharjoituksissa kahden
vuoden välein. Tunnelit avautuivat liikenteelle 8.12.2020.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui Päijät-Hämeen liiton hankkeeseen Kestävät vaihtoehdot
öljylämmitykselle. Hankkeen viidessä asukastilaisuudessa pelastuslaitoksen kemikaalivastaavien
neuvonta painottui öljysäiliöiden turvalliseen käytöstäpoistoon. Hanke käynnistyi 1.5.2020 ja
päättyy 31.8.2021.
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Pelastuslaitoksen edustaja oli lisäksi mukana mm. kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä,
kunnallisissa ja seudullisissa pohjavesityöryhmissä, alueellisissa vesihuollon seurantaryhmissä sekä
ympäristörikostentorjuntatyöryhmässä.
Riskiasuntoilmoituksien käsittely onnistuu moniviranomaisyhteistyönä
Pelastuslaitos vastaanotti vuoden aikana 82 uutta riskiasuntoilmoitusta (ks. kuva 3). Havaittujen
ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin moniviranomaisyhteistyötä mm. sosiaaliviranomaisten ja
ympäristöterveysvalvontaviranomaisen kanssa. Hankalimmissa tapauksissa havaittujen puutteiden
korjaaminen edistyi hitaasti ja vaati useita käyntejä paikalla. Riskiasuntoilmoitusten määrä oli
kertomusvuonna vähäisin viiteen vuoteen. Uusien ilmoitusten käsittelyn lisäksi vuoden aikana
jatkettiin myös edellisvuosina tulleiden ilmoitusten jälkivalvontaa.

kpl

Riskiasuntoilmoitukset vuosina
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Kuva 4: Riskiasuntoilmoituksen määrät vuosina 2016−2020.
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4.1 Valvontatoiminta
Yritysten ja laitosten määräaikainen valvonta
Yritysten ja laitosten määräaikaista valvontaa suoritettiin 834 kohteeseen, ja tarkastusprosentti oli
75,7 %. Valvonnan osittainen keskeyttäminen keväällä ja siirtyminen uusiin valvontakeinoihin
hidasti valvonnan toteuttamista.
Taulukko 1: Yritysten ja laitosten valvontamäärät vuonna 2020.
Kunta
Asikkala
Hartola
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Valvottavien määrä (kpl)
Tehty valvonta (kpl) Valvonta%
58
41
70,7 %
30
29
96,7 %
84
73
86,9 %
136
78
57,4 %
63
59
93,7 %
557
422
75,8 %
125
93
74,4 %
23
20
87,0 %
25
19
76,0 %
1101
834
75,7 %

Ravintoloiden valvontaa tehtiin mm. yhteisillä valvontakäynneillä Hämeen poliisin ja
aluehallintoviranomaisen kanssa. Jokainen viranomainen keskittyi oman lainsäädäntönsä asioihin,
poliisi järjestyksenvalvontaan sekä ulkomaalaisvalvontaan ja Avi anniskelulupien valvontaan sekä
koronavirukseen liittyvien ohjeiden noudattamisen valvontaan. Pelastusviranomainen valvoi
pelastuslain sekä kemikaaliturvallisuuslain noudattamista. Syksyn ja talven valvontaviikonloppuina
kierrettiin noin 40 ravintolaa eri puolilla Päijät-Hämettä.
Yrityksille ja laitoksille suoritetun arvioivan palotarkastuksen antaman riskiluvun mukaan 90 %
arvioiduista tarkastuskohteista täytti tai ylitti lain vaatiman turvallisuustason (2019: 89 %)
tarkastajan tekemän arvion mukaan. Luku on pysynyt tasaisena viimeisen viiden vuoden ajan. Osa
arvioiduista yrityksistä ja laitoksista on vuosittain samoja, joka vuosi valvottavia riskikohteita ja osa
muuttuu ollen valvontaväleillä 24−120 kk.
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Kuva 5: Yritysten ja laitosten riskiluvun kehitys vuosina 2016−2020.
Kerrostalojen valvonta itsearvioinnin avulla käynnistyi
Pelastuslaitoksella jatkettiin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvontaa 10vuotissuunnitelman mukaisesti. Asuinrakennusten valvontamuotona oli pääasiassa niin sanottu
itsearviointi (aiemmin termi omavalvonta). Palotarkastuskäyntejä tehtiin lähinnä rivitaloihin.
Pientalojen palotarkastuskäyntejä ei tehty lainkaan koronaepidemian vuoksi.
Kerrostalojen itsearviointia varten valmisteltiin soveltuva lomake ja opas sekä kaikille asukkaille
jaettava turvainfo.
Itsearviointikirjeen palautti 89,9 % valvottavista pientaloista. Kaikki palautetut lomakkeet
valvottiin.
Taulukko 2: Pientalojen valvontamäärät vuonna 2020.
Kunta
Asikkala
Hartola
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta%
290
283
97,6 %
139
121
87,1 %
442
410
92,8 %
646
603
93,3 %
169
158
93,5 %
1574
1458
92,6 %
556
533
95,9 %
141
133
94,3 %
187
182
97,3 %
4144
3880
93,6 %
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Kertomusvuonna lähetettiin itsearviointikirje 244 rivitaloon, joista 55,4 % palautti täytetyn
lomakkeen. Kaikki palautetut lomakkeet valvottiin. Edellisenä vuonna itsearviointilomakkeen
palauttamatta jättäneisiin rivitaloihin tehtiin palotarkastuskäyntejä. Rivitalojen valvontaprosentti
oli 78,7.
Taulukko 3: Rivitalojen valvontamäärät vuonna 2020.
Kunta
Asikkala
Hartola
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta%
13
9
69,2 %
8
13
162,5 %
27
30
111,1 %
36
21
58,3 %
9
8
88,9 %
113
93
82,3 %
23
12
52,2 %
5
5
100,0 %
10
1
10,0 %
244
192
78,7 %

Kerrostalojen valvonnassa käynnistettiin ensimmäistä kertaa valvontatoiminta
itsearviointilomakkeiden avulla. Kerrostalojen valvontakäyntejä tehtiin vain satunnaisesti.
Kerrostalojen valvontaprosentti oli 22,7. Kerrostalojen itsearviointilomakkeiden palautus ja
valvonta jatkuu vielä vuoden 2021 puolelle.
Taulukko 4: Kerrostalojen valvontamäärät vuonna 2020.
Kunta
Asikkala
Hartola
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta%
5
5
100,0 %
3
1
33,3 %
26
8
30,8 %
13
12
92,3 %
2
0
0,0 %
190
22
11,6 %
11
5
45,5 %
2
4
200,0 %
3
1
33,3 %
255
58
22,7 %
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Vapaa-ajan asunnoista saatiin valvottua 78,2 %. Valvomatta jää pääosin rakennuksia, joiden
omistajatietoja ei saada selvitettyä tai jotka eivät palauta itsearviointilomaketta. Lähetettyjen
itsearviointikirjeiden vastausprosentti oli 67,9.
Taulukko 5: Vapaa-ajan asuntojen valvontamäärät vuonna 2020.
Kunta
Asikkala
Hartola
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Valvottavien määrä (kpl) Tehty valvonta (kpl) Valvonta%
423
396
93,6 %
241
178
73,9 %
349
308
88,3 %
214
164
76,6 %
39
30
76,9 %
186
160
86,0 %
129
65
50,4 %
285
183
64,2 %
390
280
71,8 %
2256
1764
78,2 %

Vuonna 2020 itsearviointilomakkeen palauttamatta jättäneet asuinrakennukset valvotaan
tarkastuskäynnillä vuonna 2021, mikäli valvonta on koronaepidemian vuoksi mahdollista. Osa
asuinrakennusten lomakkeiden jälkivalvonnasta jatkuu myös vuoden 2021 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,
öljylämmityslaitteistoille ja pyrotekniikan käyttöön liittyen. Öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia
valvottiin asiakirjavalvontana. Kemikaalivalvontaa tehtiin yhteensä 639 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. Pelastuslaitos teki kertomusvuonna kemikaalivalvontaa
myös yhteistyössä ympäristönsuojeluviranomaisten ja poliisin kanssa. Valvontatoimet kohdistuivat
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vaarallisten kemikaalijätteiden laittomaan varastointiin ja konkurssin seurauksena toiminnan
lopettamiseen. Molemmat tapaukset vaativat useita valvontakäyntejä paikan päällä sekä tiivistä
yhteistyötä viranomaisten kesken. Konkurssipesän valvonta jatkuu vielä tulevana vuonna. PäijätHämeen pelastuslaitos on mukana Päijät-Hämeen liiton hankkeessa Kestävät vaihtoehdot
öljylämmitykselle.
Erheellisten paloilmoituksien määrä pysyi alhaisena
Pelastuslaitos on saanut vähennettyä 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 636 kpl ja näistä erheellisiä hälytyksiä
oli 492 kpl. Erheellisten määrä kaikista automaattihälytyksistä oli vuoden 2019 tapaan 77 %.
Erheellisten paloilmoitinhälytysten kappalemäärä on alhaisin, mitä laskutuksen alettua vuonna
2012 on saavutettu.
Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimien hälytykset
vuosina 2016-2020 Päijät-Hämeessä
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Kuva 6: Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen hälytykset Päijät-Hämeessä vuosina
2016−2020.
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Riskianalyysi valmistui
Palvelutasopäätöksen pohjana käytettävä riskianalyysi hyväksyttiin 30.4.2020. Riskianalyysin
valmisteluvastuu oli riskienhallintapäälliköllä, mutta suunnitelman eri osioiden valmistelussa olivat
mukana nimetyt palomestarit ja palopäälliköt. Päijät-Hämeen riskianalyysissä tarkasteltiin
maakunnan alueen riskialttiutta, erityistä tarkastelua vaativia yksittäisiä kohteita sekä kansallisen
ja alueellisen riskiarvion tunnistamia uhkia ja onnettomuustyyppejä. Poikkeusolojen riskejä
tarkasteltiin lyhyesti ja niistä on tarkoituksenmukaista tehdä oma, erillinen riskianalyysi.
Turvallisuusviestintä keskittyi sosiaaliseen mediaan
Koulutusten ja tapahtumien peruuntuessa koronaepidemian vuoksi turvallisuusviestinnässä
keskityttiin muun muassa uusien materiaalien tuottamiseen sekä sosiaalisen median kautta
tapahtuvaan viestintään. Kuntalaisten kotien turvallisuuteen keskittyviä Paloturvallisesti kotona
-vinkkejä julkaistiin sekä Instagramin että Facebookin kautta. Uutena toimintana aloitettiin
lyhyiden videoiden tuottaminen. Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui myös valtakunnalliseen
viestintään. Koulutustoimintaakin aloiteltiin verkkoympäristössä.

Kuva 7: Paloturvallisesti kotona -vinkeillä muistutettiin kotien paloturvallisuudesta.
Tapahtumissa ja koulutuksissa tavoitettiin kaikkiaan 11 013 henkilöä eli 6 % alueen asukkaista
(2020: 19 %). Vuosittaisena tavoitteena on kohdata 20 % alueen asukkaista erilaisissa
tapahtumissa, joten tavoitteesta jäätiin selkeästi. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia kirjattiin 140
kappaletta.
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Taulukko 6: Turvallisuusviestintä kunnittain vuonna 2020.
Kunta
Asikkala
Hartola
Hollola
Heinola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Väkiluku
31.12.2019
8 083
2 697
23 410
18 667
4 368
119 823
16 003
2 896
3 657
199 604

Tilaisuuksien
lukumäärä

Osallistujien
lukumäärä

5
5
17
26
3
66
9
5
4
140

Osallistujia
väkiluvusta (%)

181
121
812
1 396
110
6 957
986
251
199
11 013

2
4
3
7
3
6
6
9
5
6

4.2 Turvallisuusviestintä
Lasten ja nuorten 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. Molempia kampanjoita toteutettiin kertomusvuonna pääosin verkkokoulutuksina.
Nouhätä-loppukilpailu järjestettiin poikkeavasti yksilökilpailuna digitaalisesti toteutettuna.
Lapsia ja nuoria kohdattiin pienimuotoisesti myös erilaisissa koulutuksissa ja vierailujen
yhteydessä. Keskiasteen opiskelijoille suunnattuja Punainen liitu -tapahtumia ei kertomusvuonna
järjestetty.

Kuva 8: Keväällä koulutusta järjestettiin pääosin ulkotiloissa.
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Asukkaiden turvallisuus
Itsearviointikyselyn mukana jokaiselle pientalon ja vapaa-ajan asunnon omistajalle postitettiin
kodin paloturvallisuusopas. Rivitalojen ja kerrostalojen itsearviointiin vastanneille taloyhtiöille
postitettiin paloturvallisuusopas jaettavaksi kaikille asukkaille. Oppaalla avulla jalkautetaan
turvallisuustietoutta taloyhtiön hallituksen lisäksi jokaiseen kotiin.
Päivä paloasemalla -tapahtumaa vietettiin virtuaalisesti
Päijät-Hämeen pelastuslaitos oli mukana yhdessätoista 112-päivän tilaisuudessa eri puolilla PäijätHämettä. Tapahtumissa kohdattiin lähes 4 500 henkilöä. Tapahtumissa esiteltiin toimintaa ja
muistutettiin hätänumeron käytöstä. Osa tapahtumista järjestettiin yhdessä eri viranomais- ja
yhteistyötahojen kanssa.
Yhteispohjoismaista paloturvallisuusviikkoa vietettiin 21.11.–1.12.2020. Viikon teemana oli
ikäihmisten paloturvallisuus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima
paloturvallisuusviikko aloitettiin koko perheen Päivä Paloasemalla -tapahtumalla 21.11., ja se
päättyi Pohjoismaiseen palovaroitinpäivään 1.12. Päivä Paloasemalla -tapahtuma siirtyi verkkoon
ja valtakunnallisella paloturvallisuusviikon virtuaalisella paloasemalla vieraili 123 000 vierailijaa.
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen Paavolan pelastusaseman tiloihin ja kalustoon pääsi myös
tutustumaan virtuaalisesti. Paloturvallisuusviikon kampanja jakoi palovaroittimia vähävaraisille
kertomusvuonna Päijät-Hämeessä. Palovaroittimia oli jaossa Päijät-Hämeessä ruokajonoissa ja
erilaisissa tilaisuuksissa marras−joulukuussa. Pelastuslaitoksen palotarkastaja oli pyydettäessä
myös jakotilaisuuksissa mukana.
Geokätköily
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut mukana osaltaan geokätköilyssä jo vuodesta 2012.
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 on tulossa Orimattilan uudelle asemalle 2022. Ahtialan paloaseman kätkö on jo
arkistoitu. Geokätköillämme on vierailtu yhteensä 2738 kertaa ja harrastajien antamia
suosikkipisteitä on saatu 364 kpl (16.12.2020). Geokätkökuvauksissa ovat esillä
turvallisuusviestinnän eri aiheet.
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Geokätkömme löytyvät netistä osoitteesta: www.geocaching.com tai hakusanoilla geocaching
Paavolan/Heinolan/Hollolan pelastusasema. Rekisteröityneet käyttäjät näkevät tarkat tiedot kuten
koordinaatit kätköpaikalle.
Koronavuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös geokätköilyn osalta; pelastuslaitoksemme
geokätköjen ylläpito keskeytettiin aikavälille 27.03.-01.06.2020 osana infektioriskin
ennaltaehkäisyä sekä riskienhallintaosaston voimavarojen keskittämistä valvontatehtäviin. Näiden
lisäksi Heinolan geokätköön kohdistui normaalia enemmän ilkivaltaa mm. useiden
muistiinpanovihkojen varkaustapausten ja sotkemisen muodoissa. Heinolan geokätkön
naamiointia paranneltiin, ja se sijoitettiin uudelleen 14.12.2020 aikaisemman sijaintinsa lähistöön.

Kuva 9: Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää kolmea geokätköä.

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.
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Palontutkintaa koskevan lainsäädännön ja pelastuslaitosten palontutkinnan kehittymisen taustalla
ovat olleet
− vuonna 2005 aloitettu palontutkinnan kokeiluhanke
− vuonna 2007 aloitettu pelastuslaitosten kumppanuushanke
− 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 erityisesti
tapahtuman seurausten vakavuus.
Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden
kehitystä 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 palontutkinnasta, 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.
Palontutkinta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella
Pelastuslaitoksen palontutkinta kuului aiemmin pelastustoimen osastolle, mutta vuoden 2017
alussa tehtyjen muutosten yhteydessä palontutkinta siirrettiin riskienhallinnan osastolle ja
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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: Tapio Aaltonen (rj),
Petteri Haverinen, Ari Holopainen, Ari Karvonen, Juha Lahtinen, Jari Lehtinen, Jari Vornanen, Raila
Viljamaa ja Marko Kaihola. Palontutkintaryhmän jäsenistä kaksi on ollut virkavapaalla vuoden 2020
aikana.
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.

25
Vuoden 2020 aikana Päijät-Hämeessä suoritettiin yhteensä 16 kpl 2-tason palontutkintaa.
Tutkinnat on suoritettu pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän palontutkijoiden toimesta yleensä
yhteistyössä Hämeen poliisin teknisen tutkintaryhmän kanssa.
2-tason palontutkinnoista 8 kpl kohdistui asuinkiinteistöihin, kuten omakotitaloihin, kerrostaloihin,
rivitaloihin, paritaloihin ja luhtitaloihin. Palontutkintoja suoritettiin lisäksi 1 kpl vapaa-ajan
asuntoon (palokuolema), 1 kpl päiväkotiin, 1 kpl liikekiinteistön katolla olleeseen
aurinkovoimalaan, 1 kpl teollisuus-/varastorakennukseen, 2 kpl ajoneuvopaloon sekä yhteen
räjähdysonnettomuuteen autotallissa. Autotallissa tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa
menehtyi 1 henkilö, mutta tätä ei luokiteltu palokuolemaksi.
Palokuolemat
Päijät-Hämeessä sattui vain yksi palokuolema vuonna 2020. Päijät-Hämeessä 2020 on jo toinen
vuosi peräkkäin, jolloin tulipaloissa on menehtynyt vain yksi henkilö.
Palokuolema sattui vapaa-ajan asunnon palossa Kärkölässä juhannuksena 2020. Syttymissyytä ei
pystytty arvioimaan, mutta kiinteistössä olleesta saunasta paloi ei ollut lähtenyt, vaikka saunaa oli
lämmitetty.

Kuva 10: Kärkölässä vapaa-ajan rakennuksen palossa menehtyi mieshenkilö juhannuksena 2020.
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Muita palontutkintoja Päijät-Hämeessä 2020

Kuva 11: Lahti Meisselikatu 9, Purkupihan teollisuushalli tuhoutui tulipalossa. Syttymissyy
koneen/laitteen vikaantuminen.

Kuva 12: Nastola Huokotie 4, Päiväkodin palo. Syttymissyy todennäköisimmin ihmisen toiminta,
mutta tätä ei saatu varmuudella selvitettyä. Syttymiskohta rakennuksen yläpohjassa.
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Kuva 13: Heinola Ratakatu 10, huoneistopalo. Syttymissyy sähkölaitteen
vikaantuminen/ylikuumeneminen.

Kuva 14: Lahti Ajokatu 83, aurinkovoimalan palo. Syttymissyy sähkölaitteen vikaantuminen/löysä
liitos.
Muuta
Vuoden 2020 aikana koulutuspäiviä sekä hankkeita jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi.
Vuoden aikana osallistuttiin kuitenkin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja
palontutkintaverkostojen yhteistyöpalavereihin ja koulutuksiin Teams-yhteydellä.
Pelastuslaitos on tiivistänyt yhteistyötä myös Päijät-Hämeen rakennusvalvontojen kanssa, ja
kuntien rakennusvalvonnoille on tehty ilmoituksia sattuneista tulipaloista. Tätä yhteistyötä
kehitettiin ja ylläpidettiin 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,
ja yhteinen koulutuspäivä pidettiin Paavolan pelastusasemalla alkuvuonna 2020 ennen
koronarajoitusten voimaantuloa.
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5. 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.
Välittömän valmiuden palomestaripäivystysalueet ovat:
− PHP30/Asema 10 (Paavola Lahti), ensisijainen toiminta-alue kattaa Hollolan,
Kärkölän, Lahden ja Orimattilan.
− PHP40/Asema 40 (Heinola), ensisijainen toiminta-alue kattaa Asikkalan, Hartolan,
Heinolan, Padasjoen ja Sysmän.
Edellä mainittujen lisäksi toimii päällikkövarallaolija PHP20 koko Päijät-Hämeen alueella
kotivarallaolossa.
Toiminnallisesti vuoden 2020 kokonaishälytysmäärät laskivat jonkin verran edellisvuoteen 2019
verrattuna. Tehtävämäärien vähennys vuoteen 2019 verrattuna oli 277 tehtävää (4411 -> 4134).
Hälytystehtävien määrät kuitenkin lisääntyivät liikenneonnettomuuksissa 36:lla (616 -> 652),
ihmisen pelastustehtävissä 17:lla (82 -> 99), vaarallisten aineiden onnettomuuksissa 17:lla (10 ->
27) sekä muissa tarkastustehtävissä 16:lla (394 -> 410).
Automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät (649 -> 614) sekä palovaroittimen
tarkastus-/varmistustehtävät (212 -> 161) vähenivät vuoteen 2019 verrattuna, kuten myös
rakennuspalojen määrät (78 -> 71) ja eläimen pelastustehtävät (81 -> 71).
Suhteutettuna kymmenen vuoden tehtävämäärien keskiarvoon (2011–2020) on suurin muutos
alaspäin ensivastetehtävissä, joiden määrä vuonna 2020 oli 620 kpl. Tämä on 370 kpl vähemmän
kuin kymmenen vuoden tehtävämääräkeskiarvo 990 kpl. Hälytysvasteita muutettiin
koronaepidemian vuoksi, mikä vaikutti ensivastetehtäviin.
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Nouseva trendi kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna on vahingontorjuntatehtävissä, joita
vuonna 2020 oli 524 kpl. Keskimäärin vuosittaisia vahingontorjuntatehtäviä on kymmen vuoden
aikana ollut 396 kpl, joten tehtävämäärät olivat arviointivuonna 129 kpl yli keskimääräisen.
Suuronnettomuuksia, joissa taloudelliset menetykset ovat olleet yli 500 000 euroa, tai joissa
kuolleiden/loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi, oli vuonna 2020 kaksi kappaletta;
molemmat tulipaloja. Kummassakaan ei kuollut tai loukkaantunut ihmisiä, aineelliset vahingot
ylittivät suuronnettomuuden kriteerit.
Johtamistoiminta
Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen
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. Johtamistoiminnan kehittämiseksi on järjestetty
osaamiskartoituskoulutustilaisuuksia.
Osaamisenkartoituksen tavoite oli kehittää pelastustoiminnan johtamista sekä havaita
henkilökohtaiset ja yhteisölliset kehityskohteet pelastustoiminnan johtamisessa, ja se toteutettiin
pelastustoimen yhteisen osaamisenkartoitusmallin mukaisesti.
Harjoitusmallissa käsiteltiin pelastustoiminnan johtamisen lisäksi pelastustoiminnan
kenttäjohtojärjestelmän (PEKE) ja viranomaisradioverkon (VIRVE) päätelaitteiden käyttämistä sekä
johtokeskustoimintaa eri onnettomuusuhkissa.
Iitin maakuntavaihdoksen johdosta suoritettiin onnistunut pelastustoiminnan yliheitto
Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen 28.12.20 kello 13:00.
Varautuminen vika- ja häiriötilanteisiin on keskeinen osa pelastustoiminnan johtamista sekä
hälytys- ja viestitoiminnan kehittämistä ja varmentamista – varautumalla vahvistetaan
kriisinsietokykyä.
Pelastuslaitos varautuu vika- ja häiriötilanteisiin esimerkiksi hälytys- ja viestiyhteyksiä
varmentamalla, sähkönsaantivarajärjestelmillä sekä osallistumalla viranomaisradioverkon
tukiasemien varavoimajärjestelyihin.

30
Pelastuslaitoksen johtokeskus
Pelastuslaitos ei ole täysin toiminnassaan huomioinut valtakunnallisia linjauksia ja julkaisuja
pelastustoiminnan johtamistoiminnan kehittämisestä. Tällainen julkaisu on esimerkiksi 25.1.2019
julkaistu Tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden suorituskykyvaatimukset (Sisäministeriö
7/2019), joka perustuu 2018 julkaistuun sisäministeriön julkaisuun Ehdotus pelastustoiminnan
johtamisen suunnitteluperusteiden kehittämiseksi (Sisäministeriö 21/2018).
Johtokeskushenkilöstön toimenkuvia, työskentelypisteiden ohjelmistoja ja laitteita on edelleen
päivitetty saadun palautteen myötä. Johtokeskuksessa on käytössä internetpohjainen
tilannepäiväkirja.
Hälytys- ja viestitoiminta
Hälytys- ja viestitoiminnan onnistuminen on edellytys tehokkaalle pelastustoiminnalle.
Hätäkeskuksen tietojärjestelmä ERICA
ERICA-hätäkeskustietojärjestelmä on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten
yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmällä turvataan
väestölle nopeimman ja tarkoituksenmukaisimman avun saanti maantieteellisestä sijainnista
riippumatta.
Hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito ja hälytysvasteiden parantaminen vaativat pelastuslaitoksella
huomattavaa työpanosta, kouluttautumista sekä yhteistoimintaa eri viranomaisten ja
pelastuslaitosten välillä. ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen.
Vanhan hätäkeskuksen tietojärjestelmän (ELS) toiminta ja ylläpito lakkautettiin
hätäkeskuslaitoksen toimesta 31.12.2020 alkaen.
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Viranomaisten yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä (KEJO)
Pelastustoimi on käynnistänyt nykyisen pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmän korvaajaksi
suunnitellun KEJO-järjestelmän suunnittelu- ja toteutustyöt. Vuoden aikana pelastustoimi on
organisoitunut, projektiryhmä kokoontunut sekä työ- ja suunnittelukokouksia pidetty.
Hätäkeskusalueittain (6 kpl) valitut pääkäyttäjät ja valtakunnalliset pääkäyttäjät muodostavat
kaikkia pelastuslaitoksia ohjaavan KEJO-pääkäyttäjäryhmän. Ryhmän tehtävänä on kehittää
järjestelmän käytettävyyttä sekä luoda erilaisia ohjeita ja materiaaleja pelastuslaitosten
hyödynnettäväksi KEJO-projektiin liittyen.
KEJO-kenttäjohtamisjärjestelmän tuotantokäyttö on tällä hetkellä aikataulutettu pelastustoimella
alkavaksi loka-joulukuussa 2022.
VHF-varajärjestelmät, -tukiasemat ja -radiolaitteet
Pelastuslaitoksella on pyritty huomioimaan eri sähkö- ja tietoliikennehäiriötilanteista johtuvat
hälytys- ja tietoliikennelaitteiden mahdolliset vikatilanteet. PETO-järjestelmästä voidaan
tarvittaessa hälyttää asemia, yksiköitä tai henkilöitä. Pelastustoimen henkilöstö voidaan hälyttää
muun muassa Pogsax-hakulaitejärjestelmällä, mikä ei välttämättä vaadi toimiakseen nykyisiä
viestijärjestelmiä.
Pelastuslaitokselle hankittiin viides semi-duplex VHF-tukiasema. Iitin maakuntavaihdoksen
johdosta suoritettiin alustavia VHF-peittoaluetarkastuksia Iitissä Nastolan paloasemalle sijoitetun
tukiaseman välityksellä. Saatujen mittausten perusteella rakennettiin viides tukiasema Nastolaan.
Pelastusyksiköiden sisäinen yhteydenpito käydään edelleen VHF-Simlex -kanavilla. Tämä vähentää
huomattavasti kustannuksia ja parantaa työturvallisuutta oheislaitteiden toimivuuden johdosta.
Nykyinen VHF-laitekanta on jo osin vanhentunut, eikä varaosasaatavuus vastaa tarvetta. Tästä
syystä laitekanta uusitaan. Hankinnat on jaettu kolmelle vuodelle. Lisäksi laitteiden kanavajärjestys
muutetaan pelastuslaitoksella yhtenäiseksi. VHF-radiolaitteiden ohjelmointiin hankittiin myös
omat ohjelmointilaitteet.
Pelastustoiminnan laitteistot
Viranomaisverkon päätelaitteiden hallintaan on pelastuslaitoksella käytössä Virta-asiakassovellus
sekä laitteiden ohjelmointiin tarkoitettu Taqto-parametrointityökalu. Väestöhälyttimien ohjaus- ja
valvontajärjestelmää (VORO) päivitettiin. Pelastustoiminnan kenttäjohtamisjohtamisjärjestelmää
(PEKE) ylläpidettiin ja päivitettiin versiopäivitysten mukaisesti.

32
Johtokeskuksessa on käytössä 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.
Viranomaisyhteistoiminta
Päijät-Hämeen turvallisuusviranomaisten yhteistoimintaryhmän toimintaa jatkettiin yhdessä
poliisin ja ensihoidon kesken. Ryhmän tarkoituksena on kehittää viranomaisten yhteistoimintaa,
jakaa erilaisia ajankohtaisia asioita, koordinoida yhteistoimintaharjoituksia sekä käsitellä vika- ja
häiriötilanteita maakunnassamme.
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5.1 Lahti
Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen
Toiminta-alueeseen Lahti (A) kuuluvat pelastuslaitoksen Paavolan pelastusasema sekä Lahden
toiminta-alueen sopimuspalokunnat Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk, Lahden vpk sekä Renkomäen
vpk. Hallinnollisesti Niemen pelastusasema kuuluu Hollolan alueeseen, ja sopimuspalokunnista
Vesikansan vpk katsotaan kuuluvaksi Lahden alueeseen. Paavolan pelastusasema 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
palotarkastajia, hallinnon ja teknisen osaston henkilöstöä ja laitoksen johtoa yhteensä 26 henkilöä.
Sijainniltaan keskeinen pelastusasema mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan.
Pelastustehtäviä Lahdessa suoritettiin 2140. Tarkastelussa ovat mukana Paavolan, Niemen ja
Nastolan pelastusasemat. Tehtävämäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin seitsemän
prosenttiyksikköä (2302 tehtävää vuonna 2019). Määrällisesti suurimmat vaihtelut
onnettomuustyypeittäin tapahtui ensivastetehtävien määrän vähenemisenä (-36 %, 155 tehtävää
vähemmän kuin 2019) ja vastaavasti vahingontorjuntatehtävien määrän lisääntymisenä (58 %, 73
tehtävää enemmän kuin 2019).
Kaikista tehtävistä Lahdessa tapahtui 52 % Päijät-Hämeen alueen onnettomuuksista –
onnettomuustehtävät keskittyvät alueellisesti. Lahdessa toimintavuoden onnettomuuksissa
osallisina olleita henkilöitä oli 1125. Onnettomuuksissa kuoli 10 henkilöä (ei palokuolemia) ja
loukkaantui 163 henkilöä. Pelastuslaitos pelasti vastaavasti 59 henkilöä kaikista tehtävistä.
Rakennuspaloista tai rakennuspalovaaroista Lahdessa aiheutui 97 tehtävää (v. 2019 115). Näistä
aiheutui 8 100 000,00 € vahingot uhatun omaisuuden arvon ollessa 25 000 000,00 € (arvio). Siten
pelastetut arvot olivat noin 17 000 000,00 € (pelastettu noin 70 % uhatusta omaisuudesta).
Paavolan pelastusaseman toiminta jatkui vilkkaana 2020. Pelastusasema on Suomen kuudenneksi
vilkkain pelastusasema pelastustoiminnan tehtävämäärillä mitattuna. Koronapandemiasta
huolimatta pelastustehtävät suoritettiin normaalisti vastuuviranomaisen asettamat
suojausmääräykset huomioiden. Asemapalveluksessa toteutettiin ja noudatettiin suojaus-,
eriyttämis- ja rajoitustoimenpiteitä henkilöstön suojaamiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi.
Turvallisuusviestintää suoritettiin Lahdessa (Nastola mukana tarkastelussa) 66 tilaisuudessa
kaikkiaan 7000 henkilölle (6 % asukasluvusta). Koronapandemian seurauksena
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turvallisuusviestinnän tapahtumia jouduttiin peruuttamaan huomattava määrä.
Turvallisuusviestintää toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja etäkoulutuksina, esimerkiksi Päivä
paloasemalla -tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti.
Valvontatoiminnassa koronapandemia aiheutti yritysten ja laitosten valvonnan keskeytyksen
keväällä. Paloturvallisuuden itsearviointi eli asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen
omatoiminen valvonta onnistui vastaavasti hyvin, sillä paloturvallisuuden itsearviointia tehdään
pääosin isännöitsijöille ja kiinteistöjen omistajille lähetettävien itsearviointilomakkeiden avulla.
Toiminta-alueen sopimuspalokunnat osallistuivat pelastustoiminnan tehtäviin normaalisti
vastuuviranomaisen asettamat suojausmääräykset huomioiden (koronapandemia).
Sopimuspalokuntien teoriakoulutukset siirrettiin etäkoulutukseksi, ja käytännönharjoitukset
toteutettiin ulkona pienryhmäharjoitteluna. Pelastustoiminnan toimintavalmius ja -varmuus
onnistuttiin sopimuspalokunnissa pitämään normaalina suojaus-, eriyttämis- ja
rajoitustoimenpiteillä.

5.2 Heinola
Aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja
Asemavastaavana palomestari Jari Vornanen. Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuorossa on 1+4,
josta yksi palomies on sijoitettuna Sysmän ensihoitoon. Heinolan puolivakinaisen palokunnan
(PVPK) henkilöstövahvuus vaihtelee hieman, mutta vuonna 2020 kirjoilla oli 22 henkilöä. Asemalla
on varattu 3 paikkaa ensihoidon yksiköille.
Hälytystehtäviä oli 510 kpl. Apua annettiin myös naapuripelastuslaitosten alueelle.
Asemalle 40 on sijoitettuna alueen ainoa Hydrokopteri (PH 4089). Asema 40:llä sijaitsee myös
toinen alueen suurista öljyntorjuntavälineistövarastoista.
Ajoneuvokalustoa uusittiin seuraavasti:
− PH 406 (Lahden vanha 106)
− PH 413 (Lahden vanha 103)
Kalustoa siirrettiin seuraavasti:
− JVT-kontti asemalle 63
− Pienkalustoa ja varusteita saatiin uusittua melko hyvin.
Toiminta-alueeseen B (Heinola) kuuluvat Heinolan lisäksi Hartola, Sysmä, Asikkala ja Padasjoki.
Heinolan keskusta-alueen I-riskiluokkaan perustuen Heinolan pelastusasema on vakinaisen
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henkilökunnan (asema 40) miehittämä ympäri vuorokauden. Samoissa tiloissa toimii Heinolan
puoli-vakinainen palokunta (asema 41). Päivystävä palomestari PHP40 on välittömässä
valmiudessa Hei-nolan 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 1090, joka on 26,3 % koko pelastuslaitoksen tehtävistä. Merkittävimmät
tehtäväkohtaiset määrät olivat paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtäviä 160 kpl,
liikenneonnettomuuksia 159 kpl, vahingontorjuntatehtäviä 180 kpl ja ensivastetehtäviä 216 kpl.
Palotarkastuksia sekä muuta valvontatoimintaa tehtiin poikkeavassa pandemiatilanteessa vallitsevien ohjeiden mukaisesti, mikä rajoitti merkittävästi kohdekäyntejä. 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 2148 henkilölle, mikä on 6 %
alueen väestöstä. Merkittävin muutos aiempiin vuosiin johtuu Covid19-pandemiasta, jonka seurauksena ulkopuolinen koulutus ja turvallisuusviestintätapahtumat olivat pelastuslaitoksella suurimman osan vuotta 2020 keskeytettyinä.
Toiminta-alueen sivutoiminen ja sopimuspalokuntien henkilöstö harjoitteli pääsääntöisesti
viikoittain pelastuslaitoksen antamien koronaohjeistuksen mukaisesti. Alueen varallaolojärjestelyt
säilyivät entisinä. Hämeen pelastusliiton järjestämille sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön
perus- ja täydennyskursseille osallistuttiin vaihtelevasti. Sopimuspalokuntien päivälähdöissä on
ajoittain henkilöstöpulaa. Sopimuspalokuntien työ on pelastustoimelle ensiarvoisen tärkeä
voimavara, jota ilman ei tultaisi toimeen.
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5.3 Orimattila ja Nastola
Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen
Orimattila, pelastusasema 50
Asemavastaavana palomestari Juha Lahtinen, 1.8. alkaen palomestari Juhamatti Listala.
Orimattilan aseman 50 erityistehtäviin kuuluu toimia pelastuslaitoksen koulutus- ja
harjoituspaikkana.
Vuonna 2020 Orimattilan PH 501 yksiköllä oli hälytystehtäviä 351 kpl, joista ensivastetta 47 kpl.
Asema on vakinaisen henkilökunnan miehittämä vahvuudella 1+3, joka perustuu siihen, että
Orimattilan keskusta on 1-riskialuetta. Lisäksi alueen sopimuspalokuntana 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 44 kpl, joista ensivastetta 10 kpl.
Pennala, paloasema 53
Pennalan Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana, johon Orimattilan Vpk liittyi vuonna 2018.
Pennalan yksiköllä R PH 531 oli hälytystehtäviä 30 kpl, joista ensivastetta 2 kpl. Pennalan
erikoiskalustona raivausyksikkö, joka on näyttänyt sammutus-raivauksessa tarpeellisuutensa.
Lahden Nastola, pelastusasema 60
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 2020 Nastolan yksiköllä R PH 601 oli hälytystehtäviä 331 kpl, joista ensivastetta 43 kpl.
Nastolan nauhataajama on 1-riskialuetta.
Alueen sopimuspalokuntana toimii Villähteen Vpk. Lisäksi Ruuhijärvellä on Vierumäen Vpk:n
sopimuspalokunnan alaosasto, jolla oma varikko kalustoineen.
Nastola Villähde, paloasema 61
Villähteen VPK toimii alueen sopimus palokuntana, jonka yksiköllä PH 611 oli hälytystehtäviä 25
kpl.
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5.4 Hollola
Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen
Hollola, pelastusasema 30
Asemavastaavana toimii palomestari Mika Nevalainen ja 1.9. alkaen vs. palomestari Mika Tervala.
Aseman vahvuus on 1+4, joista yksi on sijoitettuna E PH 325:n. Salpakankaan alue on 1riskialuetta. Hollolan R PH 301 yksiköllä oli hälytystehtäviä 514 kpl, joista ensivastetta 53 kpl.
Toimipaikan erityistehtäviin kuuluu jälkivahinkojen torjunta JVT-suunnitelman mukaisesti. Lisäksi
pelastuslaitoksen erikoiskalustosta asemalle on sijoitettu varavoima- ja henkilöpuhdistuskontit.
Vakinaisen palokunnan lisäksi Hollolan kunnan alueella toimivat seuraavat sopimuspalokunnat:
Keski-Hollolan Vpk, Herralan Vpk, Hakosilta-Nostavan Vpk ja Vesikansan Vpk.
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastajat Ari Heikkinen ja Tarja Asikainen on sijoitettu
Hollolaan.
Kärkölä, paloasema 31
Alkuvuoden asemavastaavana toimi palomestari Mika Nevalainen ja 1.9. alkaen vs. palomestari
Mika Tervala.
Kärkölässä toimii Järvelän VPK, joka on pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Kertomusvuonna R
PH 311 hälytettiin 106 tehtävään, joista oli ensivastetehtäviä 21 kpl.
Hollolan Hämeenkoski, paloasema 32
Asemavastaavan tehtävää hoitaa Kosken Vpk.
Kosken Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Hämeenkosken yksikkö PH 321 hälytettiin vuoden
aikana 63 tehtävään, joista ensivasteita oli 10 kpl.
Kosken Vpk:ssa toimii lisäksi nuoriso-, nais- ja veteraaniosasto. VPK järjestää suositut kesäjuhlat
vuosittain, jotka peruuntuivat tänä vuonna koronaepidemian vuoksi.
Hollolan Hakosilta, paloasema 33
Hakosillan VPK toimii pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 331 oli
hälytystehtäviä 12 kpl.
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Hollolan Herrala, paloasema 34
Herralan VPK toimii Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 341 oli
hälytystehtäviä 21 kpl. Herralan VPK:n erikoisvastuualueena on eläinten pelastaminen.
Keski-Hollola, paloasema 35
Keski-Hollolan VPK toimii pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 351 oli
hälytystehtäviä 18 kpl. Keski-Hollolan erikoiskalustona on ilmakaariteltta.
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
ensihoitoyksikkö, moottorikelkka ja kolme venettä. Niemen R PH 201 yksiköllä oli hälytystehtäviä
782 kpl, joista ensivastetta 68 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.

Kuva 15: Vesisukellusharjoitus. Kuva: Juha Murtonen.
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5.5 Varautuminen
Valmiusmestari vs. Mika Nevalainen
Pelastuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin varautumisen osalta kuuluvat muun muassa kuntien
valmiussuunnittelun tukeminen, väestönsuojeluun varautuminen suunnitelmin ja
etukäteisvalmisteluin, väestön varoittaminen vaaratilanteissa sekä oman toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos on lisäksi panostanut maakunnallisen varautumisen
yhteensovittamiseen. Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan (PHTURVA)
kehittämiseen on osoitettu resursseja sekä aktiivisia ja ohjaavia toimia.
Koronakriisin vallitessa varautumisen kokonaisuuden ymmärtäminen, yhteisten järjestelyjen ja
toimintamallien luominen sekä niihin liittyvät etukäteisvalmistelut ovat varmistuneet erittäin
tärkeäksi kehityskohteeksi. Koronakriisin aikana tapahtunut henkilövaihdos on haastanut osaa
pelastuslaitoksen varautumistoiminnoista eli niin sanottua kiireetöntä suunnittelu- ja päivitystyötä
on siirretty eteenpäin huomioiden myös yhteistyötahojen resurssit kriisin aikana.
Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
Koronakriisin vallitessa kuntien valmiussuunnitelmien toimivuutta ja soveltuvuutta käytäntöön on
havainnoitu ja arvioitu. Havaintojen perusteellä suunnitelmia on syytä käytännöllistää ja pyrkiä
yksinkertaiseen kokonaisuuteen, jolla pystytään vastaamaan laajaan uhkakuvakenttään tilanteen
kokoluokasta riippumatta. Varsinaisia varautumiskoulutuksia tai suunnittelutilaisuuksia ei
koronatilanteesta johtuen ole järjestetty. Neuvontaa ja opastusta on annettu pitkin kriisin
etenemistä sitä tarvitseville, useissa kunnissa on käynnistynyt erilaisten valmiussuunnitelmien
päivittäminen ja päivitystyöt jatkuvat 2021 aikana.
Väestönsuojeluun varautuminen
Pelastuslaitos varautuu väestönsuojeluun muun muassa laatimalla suunnitelmia, tekemällä
varauksia, järjestämällä koulutusta ja osallistumalla koulutuksiin. Väestönsuojien suunnittelua ja
kunnostusta ohjattiin ja opastettiin. Pelastuslaitos antoi rakennusvalvontaviranomaisille ja
suunnittelijoille lausuntoja väestönsuojien rakentamisesta ja saneerauksista. Väestönsuojien
valmistumista on seurattu muun muassa rakennusten käyttöönottotarkastusten yhteydessä.
Varaviestijärjestelyin varustetuilla väestöhälyttimillä saavutetaan yli 80% alueen väestöstä.
Väestön varoittamiseen on lisäksi käytössä median käyttämiseen liittyviä järjestelyjä, esimerkiksi
vaaratiedote.
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Pelastuslaitoksen sisäinen varautuminen
Pelastuslaitos on laatinut useita valmiuteen ja varautumiseen liittyviä suunnitelmia oman
toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi. Suunnitelmien kokonaisuuden yhteensovittamiseksi
pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman päivitystyö on aloitettu loppusyksystä 2020.
Koronakriisin aikana on havaittu, että pelastuslaitoksen organisaatio on kyennyt käyttämään
hyväksi jo ennalta laadittuja suunnitelmia sekä muokkaamaan toimintaansa tilanteen vaatimalla
tavalla. Toimien johdosta pelastuslaitos on kyennyt säilyttämään palvelukykynsä, eikä merkittävää
yhteiskuntaa koskettavaa turvallisuusvajetta ole näiltä osin syntynyt.
Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta
Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (PHTURVA) on maakunnallinen, laaja-alainen
yhteistyöfoorumi, jonka päätavoitteena on kehittää alueellisen varautumisen yhteensovittamista.
PHTURVA:n puheenjohtajana toimii tällä hetkellä maakuntajohtaja Laura Leppänen ja sihteerinä
vs. valmiusmestari Mika Nevalainen. PHTURVA:n toiminnan käytännönjärjestelyistä vastaa
PHTURVA:n esikunta.
PHTURVA:n organisaatiot:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kunnat
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (Phhyky)
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Hämeen poliisi
Hämeen aluetoimisto (Puolustusvoimat)
Etelä-Suomen AVI
Hämeen ELY
Elinkeinoelämän varautumistoimikunta ELVAR
Elinkeinoelämä (P-H Yrittäjät, Hämeen kauppakamari, Lahden teollisuusseura)
Järjestöt (SPR, VAPEPA, Yhteinen Päijät-Häme, Päijät-Hämeen sosiaali- ja
terveysturva)
− Lahden seurakuntayhtymä
PHTURVA:n toiminta perustuu muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017
kokonaisturvallisuuden toimintamalliin. Koska toiminta ei ole lakisääteistä, PHTURVA:n esikunta
selvitti kunnilta ja hyvinvointiyhtymältä mahdollisuuksia rahoittaa toimintaa. Rahoituksen
osoittautuessa haasteelliseksi, pelastuslaitos päätti, suurinta kannatusta saaneena
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isäntäorganisaatiovaihtoehtona, resursoida PHTURVA:n toimintaa 50% henkilötyövuoden
panoksella sisäisin järjestelyin vuoden 2021 ajaksi.
PHTURVA:n toiminta on ollut haasteellista muun muassa resursseista ja organisaatioiden sitoutumisesta johtuen. Koronakriisin aikana PHTURVA:n esikunta päätyi pitäytymään Etelä-Suomen Avin
toimeksiantamissa tilannekatsaustoiminnoissa.
PHTURVA kokoontui 2020 aikana lähinnä tilannekatsausten merkeissä yhdeksän kertaa, esikunta
kokoontui näiden lisäksi seitsemän kertaa. PHTURVA:n tilannekatsauksia toimitettiin EteläSuomen aluehallintovirastolle (E-SAVI) 15 kertaa. Kevään koronakriisin alkuvaiheessa
tilannekatsaukset toimitettiin tiedoksi myös alueen kansanedustajille.

5.6 Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat
Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen
Sopimuspalokunnat ovat keskeisessä osassa Päijät-Hämeen pelastustoimessa.
Sopimuspalokuntatoiminnalla varmistetaan alueen pienempien kuntien toimintavalmius erilaisissa
onnettomuustilanteissa. Lisäksi sopimuspalokunnat muodostavat merkittävän resurssin
pelastustoimelle päällekkäisten tehtävien suorittajana sekä tärkeänä apuna suuremmissa
onnettomuustilanteissa. Sopimuspalokunnat vahvistavat alueen toimintavalmiutta
suuronnettomuus-, häiriö- ja poikkeus-tilanteissa sekä osallistuvat turvallisuusviestintään.
Sopimuspalokunnalla tarkoitetaan pelastuslaitoksen kanssa pelastustoimeen kuuluvien tehtävien
hoidosta sopimuksen tehnyttä, järjestettyä apua antavaa palokuntayhteisöä. Sopimus voi olla
yhteisön tekemä palokuntasopimus tai henkilön ja pelastuslaitoksen välinen työsopimus.
Päijät-Hämeen alueella sopimuspalokunnat vastaavat pelastustoiminnan ensilähdöstä Asikkalassa,
Hartolassa, Hollolan Hämeenkoskella, Kärkölässä, Padasjoella, Sysmässä sekä Orimattilan
Artjärvellä. Alueen muita sopimuspalokuntia ovat Lahdessa Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk,
Lahden vpk, Renkomäen vpk ja Villähteen vpk, Hollolassa Vesikansan vpk, Hakosilta-Nostavan vpk,
Herralan vpk ja Keski-Hollolan vpk, Heinolassa Heinolan pvpk ja Vierumäen vpk sekä Orimattilassa
Pennalan vpk.
Sopimuspalokuntatoimintaa Päijät-Hämeessä ohjaavat pääasiallisesti palvelutasopäätös, aluesopimus sekä palokuntakohtaiset palokuntasopimukset. Vuosi 2020 käynnistyi uuden
aluesopimuksen ja palokuntasopimuksien voimaantulolla 1.1.2020.
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Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien hälytysosastoissa toimi vuoden 2020 lopulla yhteensä 404
henkilöä. Hälytystehtäviä suorittavan osaston ohella sopimuspalokunnissa on yleensä myös
nuoriso-, nais- ja veteraanitoimintaa. Nämä ydintehtävää tukevat toiminnot takaavat
jäsenistölleen oivat harrastus- ja kehittymismahdollisuudet turvallisuusasioiden parissa.
Sopimuspalokunnat voivat palvelutuotannossaan erikoistua sovittuihin toimintoihin normaalin
toimintansa lisäksi. Tällaisia erikoistumisia ovat esimerkiksi ensivastetoiminta, hälytysmuonituksen
järjestäminen onnettomuustilanteessa sekä sammutusvesihuolto. Vuoden 2020 aikana sovittiin
Herralan vpk:n erikoistumisesta ensivastetoimintaan ja Villähteen vpk:n erikoistumisesta
jälkivahinkojen torjuntaan.
Vuonna 2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle perustettiin sopimuspalokuntatoiminnan
kehittämisverkosto. Kehittämisverkoston tehtävänä on toimia vertaisalustana
kehittämisverkostoissa, edesauttaa kansallisten tavoitteiden toteuttamista sekä valmistella
suunnitelma sopimuspalokuntatoiminnan edistämisestä alueella. Sopimuspalokuntatoiminnan
kehittämisohjelma perustuu pelastustoimen uudistamishankkeeseen sekä valtakunnalliseen
Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisohjelma 2020–2023 -julkaisuun.
Sopimuspalokunnille on nimetty päävastuuhenkilö sekä jokaiselle sopimuspalokunnalle
yhteyshenkilö pelastuslaitoksen päällystöstä. Päävastuuhenkilönä aloitti vuonna 2020
aluepalopäällikkö Jani Aaltonen.
Vuonna 2020 käynnistettiin valmistelut Iitin siirtymiseksi Päijät-Hämeeseen. Siirrossa Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai kaksi elinvoimaista ja hyvin organisoitua palokuntaa alueeseensa. Vuonna
2020 toteutettiin sopimusneuvottelut (palokuntasopimus) Iitin vpk:n ja Vuolenkosken vpk:n
kanssa.

5.7 Koulutus
Aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja
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.
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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 2020
Pelastuslaitoksen koulutus voidaan jakaa osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen mukaisesti
suunnitelmalliseen perehdyttämiseen, 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) harjoittelutoiminnan (työhön perehdyttäminen) järjestämisestä.
Mentorointia toteutettiin organisaation kannalta keskeisen tietotaidon siirtämiseksi
henkilöstövaihdoksien 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 2020 kertyi 195 päivää.
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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 2020
yhteensä 2 405 tuntia eli 100 tuntia työvuoroa kohden.
Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden aikana päällystölle
7 ja alipäällystölle 1 koulutuspäivää. Heinolassa järjestettiin sisäisenä koulutuksena puomitikaskoulutus. Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana osanottajamäärä huomioiden kaikkiaan 194
koulutuspäivää.
Jatkokoulutus lukeutuu ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Jatkokoulutuksella hankitaan
muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia
tehtäviä. Vuonna 2020 tällaisia koulutuksia olivat muun muassa hengityssuojainten huoltajakurssi
(2 henkilöä), korkealla työskentelyn kouluttajakurssi (2 henkilöä) sekä puomitikkaan
kuljettajakurssi (2 henkilöä).
Ensihoidon koulutustoiminnassa pelastajat suorittivat huomattavan määrän osaamisen
varmentamiseen liittyviä suoritteita. Tällaisia suoritteita olivat ensihoidon perustason hoitooikeuksien päivittäminen. Ensihoidon koulutustiimi toteutti pelastajille vuoden teeman mukaisia
ensihoitokoulutuksia työvuoroittain sekä erillisiä koulutuspäiviä.
Pelastuslaitos monipuolistaa harjoittelutoimintaa myös hankkimalla käyttöönsä erilaisia
harjoituskohteita. Vuonna 2020 tällaisista voidaan mainita esimerkkinä purettavat
pienrakennukset, joita hyödynnetään sisäministeriön antaman pelastussukellusohjeen
velvoittamissa kuumissa savusukellusharjoituksissa.
Sopimuspalokuntakoulutus 2020
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.
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Peruskursseista järjestettiin ensiapukurssi, ensivastekurssi, pelastustyökurssi sekä
pelastustoiminnan peruskurssi. Täydennyskoulutuksena järjestettiin hälytysajo kuljettajakoulutus.
Koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 303. Sopimuspalokunnat toteuttivat sisäistä koulutustaan
pääsääntöisesti omatoimisesti vuonna 2020 keskimäärin 27 harjoituskertaa sopimuspalokuntaa
kohden.
Koulutustoiminnassa muutoksia 2020
Koulutustoiminnassa 2020 tapahtuneita merkittäviä muutoksia olivat Covid19 -pandemian
aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ja pelastuslaitoksen sisäiset ohjeet sekä sopimus työvuoro
päiviksi -toimintamallin määräaikaisesta keskeyttämisestä. Pelastajien kouluttamista lähihoitajiksi
oppisopimuskoulutuksella jatkettiin. 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 aloitettiin
joulukuussa 2019 jatkuen vuodelle 2021.
Kuumat savusukellusharjoitukset toteutettiin edellisestä vuodesta poiketen työvuorokoulutuksena
työvuoro päiviksi -sopimuksen ollessa keskeytettynä. Työvuorokoulutuksena kuumien
savusukellusharjoituksien järjestäminen vaatii valmiussiirtoja, jotka nekään eivät aina takaa
hälytyksistä johtuen keskeytymätöntä kuumakoulutustapahtumaa. 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.
Harjoitusolosuhteita kehitetään koko ajan ja pidetään ne monipuolisina. Orimattilan harjoitustaloa
käytetään kylmien savusukelluksien ja putoamisvaarallisella alueella työskentelyn harjoitteluun.
Harjoitustalo on osa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen hajautettua harjoitusaluetta.
Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta noudatettiin sisäministeriön antamaa ohjeistusta
sopimuspalokuntakoulutuksesta. Vuoden 2020 merkittävin muutos
sopimuspalokuntakoulutuksessa oli sopimuspalokuntahenkilöstön koulutusjärjestelmän
kehittäminen ja uudistaminen Pelastusopiston johdolla sekä valmistautuminen muutokseen
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paikallisesti. Muutosta on käsitelty sopimuspalokun-tien päälliköiden kanssa 2019. Kurssinjohtajia
ohjattiin ilmoittautumaan Pelastusopiston vastaavan kouluttajan rekisteriin. Tammikuussa
järjestettiin paikallinen vastaavan kouluttajan koulutus yh-teistyössä Pelastusopiston kanssa.
Koulutukseen osallistui 11 kurssinjohtajaa.
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
työskentelyympäristöjä verkossa. Koulumaali oppimisalusta otetaan sopimuspalokuntakoulutusten
osalta käyttöön v. 2020 aikana. Pilottikurssina toimii ensivastekurssi 2021.
Yhteistoimintaharjoitukset
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston valvomien, Päijät-Hämeessä sijaitsevien lupalaitosten harjoittelu
toteutettiin valvontasuunnitelma huomioiden. Pelastuslaitoksen alueella sijaitsee 22 lupalaitosta.
Yhteistoimintaharjoituksilla tarkoitetaan pelastusviranomaisen ja Tukesin valvomien
tuotantolaitosten yhteisiä harjoituksia. Harjoitusten järjestäminen perustuu pelastuslain
(379/2011) ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteisiin kouluttaa yrityksen henkilöstöä
varautumaan mahdolliseen omatoimiseen pelastustoimintaan onnettomuustilanteessa. Osassa
kohteista harjoitustoiminnassa noudatettiin lisäksi asetusta erityistä vaaraa aiheuttavien
kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) sekä osassa kohteista asetusta
vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Jälkimmäisen 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.
Uusina harjoituskohteina olivat uuden eteläisen kehätien tunneliharjoitukset, joita toteutettiin
syksyn aikana neljä kertaa. Kolme harjoitusta Liipolan tunnelissa ja yksi Patomäen tunnelissa.
Harjoitukset toteutettiin yhteistoimintaharjoituksena poliisin, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän,
Tampereen tieliikennekeskuksen sekä sopimuspalokuntien kanssa. Harjoituksissa todetaan
henkilöstön valmiudet onnettomuustilanteessa ja koulutetaan harjoituksella erilaisiin
pelastustoimen ja tuotannon vaatimiin tehtäviin lavastetussa onnettomuustilanteessa.
Harjoituksissa testataan harjoituskohteen sisäisen ja/tai ulkoisen pelastussuunnitelman
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toimivuutta sekä harjoitellaan yhteistoimintaa harjoituskohteen turvallisuusorganisaation ja
pelastusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää yrityksen valmiuksia sekä tutustuttaa
pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä harjoituksena olevaan kohteeseen.
Yhteistoimintaharjoituksia järjestettiin 2020:
−
−
−
−
−

Liipolan tunneli (3)
Patomäen tunneli
A-Kassi
Hartwall
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Kuva 16: Yhteistoimintaharjoitus Liipolan tunnelissa. Kuva Salla Virta.
Moniviranomaisharjoitukset
Moniviranomaisharjoitusten tavoite on harjoitella viranomaisyhteistoimintaa ja
johtamistyöskentelyä sekä kehittää johtamistyöskentelyn toimivuutta. Lisäksi tavoitteena on
harjoitella viestiliikennettä, viestimistä sekä todeta riittävät viranomaisvalmiudet vastata tietyn
tyyppiseen onnettomuuteen. Vuonna 2020 moniviranomaisharjoituksena toteutettiin
osallistuminen PAPU20 -paikallispuolustusharjoitukseen.
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6. Ensihoito-osasto
Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola
Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoitopalvelua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
(jatkossa PHhyky) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Muutoksia tapahtui
kuitenkin PHhyky:n toimesta seuraavasti: 13.1. alkaen Heinolan yövalmiutta vähennettiin, jolloin
aiemmin PHpelan miehittämä ympärivuorokautinen ensihoitoyksikkö EPH222 lopetettiin.
Heinolaan jäivät PHhyky:n miehittämät yksiköt (PH221 24/7 ja PH222 12/7). Samalla Phpela alkoi
miehittää Niemen pelastusasemalta käsin 24/7 PH125 yksikköä, jossa miehistönä toimi ensihoitaja
+ palomies.
11.5. alkaen PHhyky vähensi myös Iitin yövalmiutta, jolloin PH323:sta tuli osa-aikainen yksikkö
12/7. Kyseinen yksikkö sijoitettiin valmiusajan ulkopuolella Nastolan asemalle, josta käsin kaksi
päätoimista ensihoitajaa miehittivät yksikön. Yövalmiuden vähentäminen oli tarkoitus lopettaa
27.9., mutta kyseistä toimintamallia jatkettiin vastuuviranomaisen määräyksellä vuoden loppuun
saakka.
Sysmän yksikkö PH224, Asikkalan PH225, Hollolan PH325 sekä Nastolan PH324 miehitettiin 24/7
palomiehen ja ensihoitajan toimesta. Kesälomakauden ajan PH224 sekä PH225 miehitettiin
kahdella päätoimisella ensihoitajalla palomiessijaisten niukan saatavuuden vuoksi. 28.9. alkaen
kyseiset yksiköt miehitettiin normaalisti eli Sysmän yksikkö miehitettiin Heinolan asemalta ja
Asikkalan yksikkö Paavolan asemalta osaltaan palomiehen toimesta.
Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 11 711 ensihoitotehtävää, joista
siirtokuljetuksia oli 233 kpl. Tehtävämäärät kasvoivat reilulla 600 tehtävällä edellisvuoteen
verrattuna. 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 233 kpl, joka on noin 2 % kaikista ensihoidon tehtävistä. Ensihoitopalvelun
tukitehtäviä, joita ovat ensihoidon tilannekeskuksen kautta tulevat tehtävät, kuten
antibioottitiputukset, suorittivat pelastuslaitoksen yksiköt yhteensä 23 kpl.
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Tehtävämäärät yksiköittäin 2020
Taulukko 7: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden suorittamat tehtävät
tehtäväkoodeittain 1.1.-31.12.2020. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot).
Tehtäväkoodityyppi EPH125 EPH224 EPH225 EPH323 EPH324 EPH325 Yhteensä
Tuntematon
28
4
19
14
19
20
104
Hoitolaitossiirrot
38
51
40
30
40
34
233
Kansalaistehtävät
3 501
1 023
1 547
1 037
1 864
2 373
11 345
Muu tehtävät
4
2
6
Tukitehtävät
4
7
9
3
23
Yhteensä
3 571
1 082
1 613
1 090
1 926
2 429
11 711
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 2020 suorittamista ensihoitotehtävistä yhteensä 6076
ensihoitotehtävää päättyi tilanteeseen, jossa ensihoitoyksikkö ei kuljettanut potilasta
jatkohoitoon. Tämä vastasi n. 52 % kaikista ensihoitotehtävistä.
X-tehtävien määrä yksiköittäin 2020
Taulukko 8: Kuljetukseen johtamattomat ensihoitotehtävät ja niiden jakaantuminen
pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden osalta 2020. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot).
Resurssi X-0 X-1
EPH125
1 25
EPH224
9
EPH225
- 17
EPH323
2 14
EPH324
- 18
EPH325
1 25
Yhteensä
4 108

X-2 X-3 X-4
25 22 107
4
3 115
10 14 169
11
7 95
12
3 85
19 16 110
81 65 681

X-5 X-6 X-7
789 62 72
267 19 12
392 12 25
231 15 13
407 43 31
424 38 34
2 510 189 187

X-8
405
133
184
146
149
238
1 255

X-9 Yhteensä
297
1 805
72
634
156
979
86
620
155
903
230
1 135
996
6 076

Selitteet: 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 19–41 % välillä. Niemen asemalle
sijoitettu ensihoitoyksikkö oli kuormitusasteeltaan korkein. Vastaavasti Sysmään sijoitetulla
yksiköllä oli vähiten ensihoitotehtäviä.
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Ensihoitoyksiköiden käyttöasteet 2020
45,0%

41,1%

40,0%
35,0%
30,0%

25,1%

26,3%

26,4%

EPH225

EPH323

EPH324

28,8%

25,0%
19,1%

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
EPH125

EPH224

EPH325

Kuva 17: Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet 2020. (Lähde: PHhyky Akuutti24
ensihoidon tilastot).
Vuonna 2020 ensihoito-osastolla työskenteli päätoimisena 38 henkilöä: ensihoidon
palvelupäällikkö, 5 ensihoitoesimiestä ja 32 päätoimista hoitotason ensihoitajaa. Lisäksi ensihoitoosastolla työskenteli laskennallisesti 25 palomies-ensihoitajaa. Käytännössä Orimattilan
asemapaikkaa lukuun ottamatta kaikki pelastuslaitoksen palomiehet työskentelivät vuorollaan
ensihoitoyksikössä. Ensihoidon päätoimista henkilöstöä käytettiin aktiivisesti PHhyky:n puuttuvien
henkilöstöresurssien paikkaamiseen, ja vastaavasti pelastuslaitoksen ensihoidon
henkilöstövajeiden paikkaamiseen saimme apua PHhyky:ltä. Yhteistyöllä pyrittiin välttämään
poissaoloista aiheutuvia ylityökustannuksia sekä minimoimaan lyhytaikaisten sijaisten käyttöä.
Ensihoitopalvelun autokalusto ja sen ylläpitäminen kuuluvat yhteistoimintasopimuksen perusteella
pelastuslaitoksen vastuulle. Tämän ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisen autokalustoprosessin omistaa pelastuslaitoksen tekninen osasto. Pelastuslaitos vastasi ensihoitopalvelun autokaluston hankinnasta ja huolloista. Ajoneuvotyöryhmässä on jäseniä sekä PHhyky:ltä että pelastuslaitokselta.
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
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yksityisen Lahden ensihoitopalvelu Oy:n henkilökunta osallistui pelastuslaitoksen henkilöstön
ensihoidon tiimikoulutuksiin. Lisäksi koulutustiimi oli osaltaan arvioimassa alueellisesti NouHätäkilpailijoiden osaamista ja jatkokoulutti koululaisia loppukilpailua varten.
Vuoden aikana jatkettiin palomiesten ensihoito-osaamisen ylläpitämistä vuorokoulutusten ja
osaamisen varmistamisen avulla. 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.

Kuva 18: Pelastuslaitos vastasi ensihoitopalvelun autokaluston hankinnasta ja huolloista.
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7. Tekninen osasto
Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta

7.1 Paloasemahankkeet
Orimattilan pelastusasema
Orimattilan pelastusasemahankkeen suunnittelijat valittiin alkuvuodesta 2020 kilpailutuksen
jälkeen. Sopimukset allekirjoitettiin 19.2.2020.
Hankkeen suunnittelijoiksi valittiin:
−
−
−
−
−

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Kuttner Ky
LVIAJ- suunnittelu: Ramboll Finland Oy
Sähkösuunnittelu: Sitowise Oy
Rakennesuunnittelu: Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
Pohjarakennesuunnittelu: GeoPro Colsulting Oy

Ensimmäinen yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin 25.2.2020 ja siitä alkoi hanke menemään
eteenpäin. Suunnittelupalavereja pidettiin vuoden 2020 aikana yhteensä 16 kpl, jonka lisäksi
hankkeeseen kuuluvat pienemmät palaverit.
Maanrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelua tehtiin samalla. Sen kilpailutus oli
kesällä, ja maanrakennusurakan sai Macra Oy.
Hankkeen aikataulu:
−
−
−
−
−

Maanrakennusurakka alkoi 3.8.2020
Paalutus 26.8. – 18.9.2020
Maanrakennusurakka valmis 31.12.2020
Rakennusurakka kilpailutuksessa 8-9/2020
Päärakennusurakoitsijaksi valittiin 12.10.2020 Macra Oy (vertailuhinta 4,714 milj.
euroa)
− Talotekniikan urakoitsijaksi valittiin 12.10.2020 Caverion Oy (vertailuhinta 1,537
milj. euroa)
− Rakentaminen alkaa 1/2021
− Rakennus valmis 4/2022.
Hanke etenee suunnitellusti, ja yhteistyö Orimattilan kaupungin, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden
sekä konsulttien kanssa on ollut todella hyvää. Myös oma suunnittelutyöryhmä on laittanut
hankkeeseen aikaa.
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Kuva 19: Orimattilan uusia asema rakenteilla. Kuva Teemu Peltomaa.
Asikkalan pelastusasema
Asemahanke saatiin käyntiin alkuvuodesta 2020, jonka jälkeen lähdettiin viemään uuden aseman
suunnittelua eteenpäin. Ensimmäinen suunnittelupalaveri kunnan kanssa oli 21.2.2020.
Palaverissa olivat mukana:
−
−
−
−

Asikkalan kunnasta Harri Hirvonen sekä Pekka Ahlqvist
pelastuslaitokselta Jarmo Saloranta, Jenni Eskola sekä Sami Siniranta
Asikkalan sopimuspalokunnasta Ilpo Kantola
Arkkitehtuuritoimisto Kari Järvisestä Kari Järvinen

Aseman pohjana käytetään Sysmän pelastusaseman tilaohjelmia ja tietoja. Asemasta ei tehdä
aivan samanlaista, mutta suunnittelussa pystytään hyödyntämään Sysmän aseman pohjaa ja näin
nopeuttamaan suunnittelua.
Pelastuslaitoksen omaan suunnittelutyöryhmään valittiin pelastuslaitokselta Jarmo Saloranta,
Jenni Eskola ja Sami Siniranta sekä Asikkalan sopimuspalokunnasta Ilpo Kantola.
Tilaohjelma ja huonetilakortit saatiin valmiiksi 30.3.2020. Ne käytiin läpi kunnan kanssa 6.4.2020
pidetyssä palaverissa, jossa sovittiin, että näillä suunnitelmilla lähdetään eteenpäin ja Hirvonen,
Ahlqvist ja Järvinen kasaavat aineiston arkkitehtisuunnittelun tarjouspyyntöä varten.
Suunnittelu kilpailutettiin alkukesästä, ja suunnittelutyökilpailutuksen voitti FCG Suunnittelu ja
Tekniikka Oy. Heidän kanssaan pidettiin ensimmäinen suunnittelukokous 20.8.2020. Syksy ja
loppuvuosi meni tilojen suunnittelussa, ja suunnittelukokouksia pidettiin viisi. Aseman tilat ja
muoto muuttuivat muutamaan kertaan.
Aikataulu
− Urakkalaskenta-aineisto valmistuu tammikuuhun 2021 mennessä
− Rakennustöiden aikataulu varmistuu myöhemmin, töiden aloitus alustavasti 5/2021

54
Padasjoki/öljyntorjuntavarasto/kalustohalli
Hanke jäi aluksi odottamaan Palosuojelurahaston päätöstä, ja avustushakemukseen jouduttiin
antamaan lisäselvitys. Lopulta 220 000,00 € avustus kuitenkin myönnettiin.
Padasjoen kunta valitsi hankkeen kilpailuttajaksi ja valvojaksi Mestarivalvonta Suontama&Valo
Oy:n, tarjouspyyntöasiakirjat saatiin lähtemään 3/2020 ja valinnat tehtiin 5/2020.
Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön
(Vna 205/2009, § 6) mukaisena päätoteuttajana. Urakoitsija ottaa hallittavakseen ja
vastattavakseen työmaa-alueen heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu.
Pääurakoitsijaksi valittiin rakennusliike Mestaritiimi Oy Jämsästä.
Rakennustyöt etenivät aikataulussa. Kalustohallin oli tarkoitus valmistua 12/2020.
Tavarantoimituksissa oli viivettä, mutta pääurakoitsija sai kurottua aikataulun kiinni, ja kalustohalli
vastaanotettiin 23.12.2020.
Hienoa että hanke toteutui, ja pitkäaikainen toive paremmista kalustonsäilytystiloista ja
pesuhallista saatiin päätökseen. Kiitokset kaikille hankkeessa mukana olleille.
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7.2 Kalusto
Uudet hankinnat
Säiliöauto
Sammutusauto
Pakettiauto
Henkilöauto
Maasturi
Miehistöauto
Mönkijä
Peräkärry
Vene Tibeko
Veneenkulj.kärry

1 kpl
1 kpl
1 kpl
3 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl

Lahti
Asikkala
Padasjoki
Lahti, Hartola, Hollola
Lahti
Heinola
Hollola
Hollola
Orimattila
Orimattila

Käytöstä poistettua kalustoa
Sammutusauto
Puomitikasauto
Miehistöauto
Henkilöauto
Henkilöauto
Henkilöauto
Maasturi
Miehistöauto
Säiliöauto
Johtoauto
Johtoauto
Peräkärry

Scania
Mercedes-Benz
VW Transporter
Volvo XC60
Ford Focus
Ford Focus
Ford Kuga
VW Transporter
Scania
M-B Sprinter
M-B Vito
Kärppä

2012
1992
2007
2011
2016
2016
2016
2009
1997
2009
2009
1983

Asikkala
Heinola
Padasjoki (poistuu 2021)
Lahti
Hartola (poistuu 2021)
Hollola (poistuu 2021)
Lahti
Heinola (poistuu 2021)
Heinola
Lahti
Lahti
Nastola

Uutta kalustoa 2020

Kuva 20: Scania P450 B6x2*4NA CP17L XT, 450 hv Euro 6, Paavolan pelastusasema. Kuva Phpela.
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8. Hallinto
Hallintopäällikkö Merja Saasmo
Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaisia jäseniä ovat:
Jarkko Niemi (pj), Juha Hämäläinen, Tiina Jokinen, Marja-Kaarina Koskinen, Soile Laakso, Paavo
Rautkoski, Mikko Saukko, Jyrki Tarhonen (varapj), Heikki Toivonen ja Risto Turunen. Varajäsenet
ovat Ari Anttila, Seija Kasurinen, Tarja Kirvesmies, Sanna Nevalainen, Harry Nordström, Arja
Rantala, Aarre Salmensuo, Olavi Kopo, Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola.
Tilikauden 2020 toiminta oli koronan vuoksi poikkeuksellinen. Hallinnon henkilöstö työskenteli
pääsääntöisesti etätöissä. Työnteko sujui kuitenkin jouhevasti, eikä toimivien yhteyksien ansiosta
ongelmia ollut.
Tilikauden tulokseen vaikutti se, että tuet ja avustukset oli pelastustoiminnassa arvioitu varovasti,
ja ne toteutuivat n. 200.000 € ennakoitua suurempina. Kustannuspuolella puolestaan suurin
säästö saavutettiin palkkakustannuksissa. Koronan vaikutuksia oli mm. hälytysmäärien lasku, joka
vaikuttaa välittömästi sopimuspalokuntien palkkakustannuksiin. Tulos muodostui lähes 600.000 €
voitolliseksi.
Ensihoidon talousarvio oli 100.000 euroa pienempi kuin vuonna 2019. Toukokuussa sovittiin
ensihoitokeskuksen kanssa lisätalousarviosta, joka pienensi tuottoja edelleen 100.000 euroa.
Lisätalousarvion mukaiseen säästöön ei enää päästy, ja ensihoidon tappio, n. 110.000 euroa,
laskutettiin hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskukselta. Kokonaiskustannukset olivat silti
n. 100.000 € pienemmät kuin vuonna 2019 ja ensihoidon tulos 0.
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Taulukko 9: Talousarvion toteutuma, pelastustoimi.
Kohde
Toimintatuotot
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta
Muut suoritt. Myyntituotot
Tuotot ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos

TA 2020

toteutuma 2020

erotus

156 000
19 025 051
86 000
194 900
120 000
19 581 951

121 818
19 039 855
88 451
299 509
231 328
19 780 961

34 182
-14 804
-2 451
-104 609
-111 328
-199 010

-12 229 100
-1 827 450
-807 953
-50 000
-3 877 448
-18 791 951
790 000
0
-790 000
0

-11 513 040
-1 932 503
-900 491
-1 040
-4 067 385
-18 414 459
1 366 502
14 652
-786 305
594 849

-716 060
105 053
92 538
-48 960
189 937
-377 492
-576 502
-14 652
-3 695
-594 849

TA 2020

toteutuma 2020

erotus

0
4 991 289
0
16 000
30 000
5 037 289

0
5 020 902
0
10 978
342
5 032 223

0
-29 613
0
5 022
29 658
5 066

-3 955 875
-192 200
-220 278
0
-5 037 289
-5 037 289
790 000
0
0
0

-3 904 598
-225 593
-216 187
0
-685 771
-5 032 150
1 366 502
-73
0
0

-51 277
33 393
-4 091
0
-5 139
-5 139
-576 502
73
0
0

Taulukko 10: Talousarvion toteutuma, ensihoito.
Kohde
Toimintatuotot
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta
Muut suoritt. Myyntituotot
Tuotot ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
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Taulukko 11: Talousarvion toteutuma, koko laitos.
Kohde
Toimintatuotot
Myyntituotot
Korvaukset kunnilta
Muut suoritt. Myyntituotot
Tuotot ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos

TA 2020

toteutuma 2020

erotus

156 000
24 016 340
86 000
210 900
150 000
24 619 240

121 818
24 060 757
88 451
310 487
231 670
24 813 183

34 182
-44 417
-2 451
-99 587
-81 670
-193 943

-16 184 975
-2 019 650
-1 028 231
-50 000
-8 914 737
-23 829 240
790 000
0
-790 000
0

-15 417 638
-2 158 096
-1 116 677
-1 040
-4 753 157
-23 446 608
1 366 575
14 579
-786 305
594 849

-767 337
138 446
88 446
-48 960
184 798
-382 632
-576 575
-14 579
-3 695
-594 849

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Tilikauden tulos, 594.849,03 € esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille.
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9. Viestintä
Viestintäsuunnittelija Salla Virta
Viestinnällä on rooli kaikissa pelastuslaitoksen perustehtävissä: onnettomuuksien
ennaltaehkäisyssä, pelastustoiminnassa ja lisävahinkojen estämisessä onnettomuustilanteissa sekä
varautumisessa erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.
Pelastusjohtaja johtaa pelastuslaitoksen viestintää. Pelastuslaitoksen strategisesta viestinnästä
vastaa pelastusjohtaja apunaan viestintäsuunnittelija ja johtoryhmä. Jokainen työntekijä viestii
omassa roolissaan ja vastaa osaltaan laitoksen maineesta. 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.

9.1 Koronavirus muutti suunnitelmat
Maaliskuussa 2020 Suomeen saapunut koronavirus muutti viestinnän painopisteitä.
Koronatilanteen seuranta, ja sen vaikutuksista viestiminen henkilöstölle, sidosryhmille sekä
asiakkaille nousi tärkeimmäksi viestinnän tehtäväksi.
Viestintäsuunnittelija osallistui viikkottaiseen koronajohtoryhmään ja laati sen jälkeen tilanteesta
henkilöstötiedotteen, joka jaettiin sähköpostitse ja info-tv:n välityksellä. Henkilöstön
koronatiedotteita lähetettiin vuoden 2020 aikana 31 kappaletta. Intraan luotiin oma osionsa
koronavirustilanteeseen, jota päivitettiin säännöllisesti. Pelastuslaitoksen viestintä oli mukana
myös alueellisessa PHTurva-työryhmässä.
Valtioneuvoston, THL:n ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koronaohjeistuksia seurattiin
tarkasti. Myös pelastuslaitoksen some-kanavia hyödennettiin koronavirusviestinnässä kansalaisille.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui sisäministeriön turvallisuusviestinnän kampanjoihin, joissa
käsiteltiin myös koronaa.
Syksyn aikana järjestettiin Teamsin välityksellä henkilöstölle neljä kyselytuntia ajankohtaisista
asioista. Vuoden aikana tehtiin pelastusjohtajan videotervehdyksiä henkilöstölle.
Työyhteisöviestintää info-tv:n ja sähköpostitiedotteiden avulla säännönmukaistettiin.
Viestintäsuunnittelija laati vuoden aikana 120 henkilöstötiedotetta. Myös tekninen alusta uudistui,
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mikä aiheutti ajoittain haasteita. Info-tv:n päivitettiin neljä kertaa vuodessa osastojen
tunnuslukuja.

9.2 Työyhteisöviestintää ja sidosryhmäyhteistyötä
Uusi palvelutasopäätös viimeisteltiin ja henkilöstölehti Lieskahdusta uudistettiin etenkin
visuaalisesti. Lieskahdus-lehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana, ja se postitettiin työntekijöille
sekä sidosryhmille. Viestintäsuunnittelija toimi lehden tuottajana. Lieskahduksessa tuotiin esiin
mm. pelastusalan opinnäytteitä ja kehitystyötä, työhyvinvointia sekä tietoturvallisuutta.
Viestintä osallistui ja tuki syksyllä 2020 järjestettyä Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitusta
ja osallistui yhdessä Hämeen poliisin ja Puolustusvoimien tiedotustilaisuusharjoitukseen.
Viestintäsuunnittelija oli tiiviisti mukana myös Eteläisen kehätien pelastusharjoituksissa ja
mediatilaisuuden järjestelyissä sekä tunneliturvallisuudesta tiedottamisessa yhteistyössä
Väyläviraston kanssa.
Viestintä oli mukana tietoturvatyöryhmässä, ja tietoturva-asioita edistettiin myös Lieskahduslehteen luodulla vakiopalstalla.
Yhteistyöstä Järvipelastajien kanssa tehtiin juttu verkkosivuille. Yhteistyötä tehtiin myös Henkka ja
Kivimutka -elokuvan kanssa ja Lahden VPK avusti kuvauksissa.
Viestintä jatkoi edellisenä vuonna aloitettua valokuva-arkiston kokoamista ja kuvasi vuoden aikana
lukuisia tapahtumia ja tilanteita.
Viestintäsuunnittelija osallistui vuoden aikana useiden valtakunnallisten viestintäverkostojen
toimintaan. Näitä olivat pelastuslaitosten viestintäverkosto ja turvallisuusviestinnän verkosto
(kumppanuusverkostot), sisäministeriön pelastustoimen viestintäverkosto sekä sisäministeriön
hallinnonalan työyhteisöviestintä- ja sometyöryhmät. Pelastuslaitos on mukana lisäksi
Pelastusopiston koordinoimassa Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen
(ViVaPe)-hankkeessa. Lisäksi viestintäsuunnittelija suoritti Viestintäpäällikön koulutusohjelman
(Infor/MIF) ja osallistui lukuisiin pelastusalan täydennyskoulutuksiin.
Viestintä oli mukana erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä (NouHätä ja 112päivä) sekä niistä tiedottamisessa (mm. Päijät-Hämeen liiton Kestävät vaihtoehdot
öljylämmitykselle).
Vuoden 2019 syksyllä aloitetut pelastuslaitoksen sisäiset päällystön viestintäkoulutukset jatkuivat.
Tammikuussa 2020 linjattiin viestinnän strategisia painopisteitä johdon kanssa ja syyskuussa
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viestintäsuunnittelija järjesti pelastuslaitoksen oman tiedotustilaisuusharjoituksen osana Papuharjoitusta. Sopimuspalokuntia koulutettiin sosiaalisesta mediasta Teams-koulutuksena
marraskuussa.
Medialle ja Iitin kunnalle suunniteltu tilaisuus vaihtui etätapaamiseksi. Tilaisuudessa käytiin läpi
Iitin liittymistä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueeseen ja sen vaikutuksia. Asiasta laadittiin
myös mediatiedote ja tiedotettiin iittiläisiä sosiaalisen median ja lehti-ilmoitusten avulla.

9.3 Medianäkyvyys
Koronatilanne ei mahdollistanut toimittajatapaamisia, mutta viestintäsuunnittelija piti vuoden
2020 aikana tiiviisti yhteyttä mediaan ja etsi asiantuntijoita haastatteluihin. Pelastuslaitos lähetti
medialle vuoden aikana 35 tiedotetta tai suoraa yhteydenottoa (ks. liite). Mediaosumia oli vuoden
2020 aikana 781 kappaletta. Yhteensä noin 70 eri mediaa julkaisi artikkeleita, joissa Päijät-Hämeen
pelastuslaitos tai jokin/joitain sen toimipaikoista mainittiin.
Etelä-Suomen Sanomat julkaisi 49 % artikkeleista, kun taas Yle.fi:n artikkelit kattoivat suurimman
potentiaalisen yleisön, noin 347,5 miljoonaa potentiaalista lukijaa. Meltwaterin vuosianalyysiin
perustuvat tarkemmat luvut alla.

Kuva 21: Meltwaterin vuosianalyysi 10/2019–12/2020, mediaosumat.
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Kuva 22: Meltwaterin vuosianalyysi, kuukausittaiset mediaosumat 10/2019-12/2020.
Pelastustoimeen liittyvää uutisointia oli niin artikkelien määrän suhteen kuin potentiaalisen
tavoittavuuden suhteen eniten. Pelastustoimeen liittyviä artikkeleita julkaistiin tarkastelujaksolla
yhteensä 556, ja näiden potentiaalinen tavoittavuus oli 463 miljoonaa potentiaalista lukijaa.
Turvallisuusviestintään liittyviä artikkeleita julkaistiin 302, ja näiden potentiaalinen tavoittavuus oli
218 miljoonaa potentiaalista lukijaa.
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Kuva 23: Meltwaterin vuosianalyysi, näkyvyyspiikit mediassa 10/2019–12/2020.

Kuva 24: Meltwaterin vuosianalyysi, mediaosumien ja sosiaalisen median kokonaisnäkyvyys
10/2019-12/2020.

9.4 Sosiaalinen media ja verkkosivut
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilit sekä
YouTube-kanava (lähinnä sisäiseen käyttöön). Facebook ja Instagram tavoittavat parhaiten
tavalliset kuntalaiset ja Twitter päättäjät sekä median. Facebook toimii lisäksi verkkosivujen
jatkeena. Twitteriä käytetään myös onnettomuustiedottamiseen. Twitteriä päivittävät sometiimin
ohella päivystävät palomestarit.
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Sosiaalisen median kanavat kasvattivat tärkeyttään koronavuonna, koska monet perinteiset
turvallisuusviestinnän tapahtumat jouduttiin perumaan ja virtuaalisten kanavien käyttöä lisättiin.
Facebook on koko kansan some, ja se tukee phpela.fi-verkkosivuja. Pelastuslaitoksella on
Facebookissa 6 238 seuraajaa (2018: 4080). Tilin avulla tavoitellaan laajoja yleisöjä. Facebook on
hyvä kanava paitsi turvallisuusviestintään myös pelastuslaitoksen omien tiedotteiden jakamiseen.
Vuorovaikutuksen rooli on Facebookissa suuri, ja pelastuslaitos vastaa aktiivisesti saamiinsa
kysymyksiin. Koulutusten ja kampanjoiden näkyvyyttä on Facebookissa kasvatettu.
Instagram perustuu laadukkaaseen kuva- ja videomateriaaliin. Sen avulla tavoittaa nuorempiakin
yleisöjä. Instagram on voimakkaassa kasvussa Suomessa, ja etenkin videoiden ja lyhyiden storyvideoiden suosio kasvaa. Tähän on myös pelastuslaitoksen sometiimissä panostettu.
Pelastuslaitoksen Instagram-tilillä on 5143 seuraajaa (8/2019: 2088).
Twitterin käyttäjämäärä on edellä mainittuja kanavia pienempi, mutta vaikutusvaltainen ja
tavoittavuus odotettua suurempi. Pelastuslaitoksen tilillä on 1213 seuraajaa (2018: 182). Twitteriä
käytetään pelastuslaitoksen onnettomuustiedottamiseen mutta myös yleiseen pelastusalan
ymmärryksen lisäämiseen ja median tavoittamiseen. Pelastuslaitoksen omat tiedotteet jaetaan
Twitterissä. Turvallisuusaiheita pidetään esillä yhteistyössä muiden viranomaisten ja alan
järjestöjen kanssa ja heidän sisältöjensä jakamisella. Päivystäviä palomestareita koulutettiin ja
aktivoitiin vuoden 2020 aikana säännönmukaiseen onnettomuustiedottamiseen Twitterissä.
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median seuraajamäärät ovat tasaisessa kasvussa, ja
töitä sen eteen on myös tehty. Pelastuslaitoksen Facebook- ja Instagram-sivujen yhteenlaskettu
tavoitettavuus oli vuoden 2020 lopulla 1 022 000 (Pronto-tietokanta). Turvallisuusviestinnän osuus
tästä oli 430 000.
Meltwaterin sosiaalisen median analyysin perusteella Päijät-Hämeen pelastuslaitos mainittiin 1738
päivityksessä vuonna 2020. Päivitysten potentiaalinen tavoittavuus oli 4,2 miljoonaa näyttökertaa.
Luvuissa ei ole huomioitu Instagramia. 64 prosenttia näkyvyydestä tuli Twitteristä.
Pelastuslaitokselle on perustettu some-tiimi, jonka jäsenten tehtävänä on oman tehtäväkenttänsä
aiheiden nostaminen sosiaaliseen mediaan pelastuslaitoksen virallisille some-tileille.
Viestintäsuunnittelija koordinoi ryhmän toimintaa, kouluttaa ja päivittää kanavia etenkin
valtakunnallisesta näkökulmasta. Turvallisuusviestinnässä sosiaalisen median rooli on merkittävä.
Sometiimiin kuuluu työntekijöitä pelastuslaitoksen eri osastoilta ja rooleista. Sosiaalisen median
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tiimi aloitti vuonna 2020 säännöllisen kokoontumisen ja sai lisäjäseniä. Tiimiin kuuluu 18 jäsentä,
joista n. 10 aktiivista. Vuoden 2020 aikana julkaistiin sosiaalisen median ohje henkilöstölle.
Phpela.fi-sivustolla on vuoden aikana vieraillut 40 989 eri käyttäjää (2019: 31 115 eri käyttäjää).
Verkkosivuilla toimiva chat-palvelun avullla vastattiin päivittäin lukuisiin kansalaisten kysymyksiin.
Sivustolla julkaistiin joulukuussa 2020 Paavolan asemasta luotu virtuaalipaloasema, johon tullaan
lisäämään jatkossa turvallisuussisältöä.
Elokuussa 2020 astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavasti (pohjaa
EU:n saavutettavuusdirektiiviin). Pelastuslaitoksen verkkosivujen saavutettavuutta korjattiin,
laadittiin sivuille saavutettavuusseloste sekä palautemahdollisuus ja tehtiin suunnitelmaa
saavutettavuuden parantamiseen jatkossa.

Kuva 25: Meltwaterin vuosianalyysi, sosiaalisen median näkyvyys kuukausittain 10/2019 –
12/2020.
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− Vuonna 2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitos mainittiin yhteensä 1 587 päivityksessä,
joiden potentiaalinen tavoittavuus oli yhteensä 3 831 082 näyttökertaa.
− Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka
perustuu Twitter- ja Facebook-tilien seuraaja- tai tykkääjämääriin ja YouTubevideoiden katselukertoihin.
− Phpela.fi-sivustolla on vuoden aikana vieraillut 41 000 eri käyttäjää (2019: 31 115
eri käyttäjää).

Kuva 26: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilla julkaistiin ajankohtaisia tiedotteita. Vuonna
2020 kävijöitä sivuilla oli n. 41 000.
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9.5 Esimerkkejä media- ja someosumista

Kuva 27: Etelä-Suomen Sanomat 8.1.2020 Riskiasuntoilmoitukset.

Kuva 28: Yle Lahti 31.8.2020 Pelastustoimi sote-maakuntauudistuksessa.
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Kuva 29: Myrskyvaroitus 2.11.2020 ja liukkaankelin varoitus 21.10.2020 Instagramissa.

Kuva 30: Ohjeita turvalliseen ilotulitukseen Facebookissa 31.12.2020.
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10. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia
Viestintäsuunnittelija Salla Virta
Päijät-Hämeen pelastuslaitos varautui ja muutti toimintaansa koronaviruksen vuoksi
Pelastuslaitos mukautti toimintaansa ja tiedotti koronavirusaiheista koko vuoden ajan aktiivisesti
sekä kansalaisille, omille työntekijöilleen, sopimuspalokunnille että sidosryhmille. Ensimmäinen
tiedote laadittiin 16.3. poikkeustilan astuttua voimaan. Pääviesti oli se, ettei kansalaisten
turvallisuus vaarannu, ja pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan poikkeusoloissakin normaalisti.
Pelastuslaitokset ja muut sisäisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset olivat varautuneet
tilanteeseen.
Heinolassa liikkui valepalotarkastaja
Maaliskuussa Heinolassa liikkui valepalotarkastaja. Tämän tultua tietoon, jaettiin median ja
sosiaalisen median kautta tietoa siitä, miten oikean viranomaisen tunnistaa ja miten hän toimii.
Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle uusi sähköautojen sammutusmenetelmä
Päijät-Hämeen pelastuslaitos hankki käyttöönsä vesitiiviin siirtolavan mahdollisia sähköautopaloja
varten. Sähköautot ovat akustonsa vuoksi hankalia sammuttaa ja syttyvät helposti uudelleen.
Vesitiivis siirtolava helpottaa sammuttamista. Uudesta menetelmästä jaettiin tietoa laajasti ja
apua luvattiin tarvittaessa myös naapurimaakuntiin.
Pelastuslaitoksen ensihoidon esimiestyö parantui
Innolinkin keväällä 2020 toteuttama kysely selvitti Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidon
esimiestyön tilaa. Esimiestyö oli tutkimuksen mukaan parantunut merkittävästi vuosiin 2015 ja
2011 verrattuna.
Hallitus linjasi pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisestä sote-maakunnille
Maan hallitus julkisti 5.6. linjauksensa pelastustoimen uudistamiseksi, ja esitti, että pelastustoimen
järjestämisestä vastaisivat jatkossa sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki. Pelastustoimi olisi
kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Uutinen
aloitti sote-maakuntauudistuksen valmistelun uudella mallilla.
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Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2021-2024 hyväksyttiin
Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuosille
2021−2024. Palvelutasopäätöksessä selvitettiin alueella esiintyvät uhat, arvioitiin niistä aiheutuvat
riskit, määriteltiin toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso.
Palvelutasopäätöksessä on myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Valmistelussa kuultiin
alueen kuntia.
Pelastuslaitos mukana Puolustusvoimien Päijät-Häme 20 -paikallispuolustusharjoituksessa
Pelastuslaitos osallistui syykuussa Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukseen. Pelastuslaitos
keskittyi harjoituksessa viranomaisyhteistyöhön, johtamistyöskentelyyn, riskikohteiden
harjoitustoimintaan sekä onnettomuustilanneviestintään. Harjoituksen johtajana
pelastuslaitoksella toimi pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio.
Tunneliharjoituksilla valmistauduttiin Lahden Eteläisen kehätien avaamiseen
Pelastuslaitos järjesti syys-lokakuussa neljä moniviranomaisharjoitusta Lahden eteläisen kehätien
Liipolan ja Patomäen tunneleissa. Tunneliharjoituksissa käytiin läpi tunnelitekniikkaa,
onnettomuuspaikan lähestymistä tunneliolosuhteissa ja yhteistyötä Tampereen
tieliikennekeskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Viimeisen harjoituksen yhteydessä
pidettiin mediatilaisuus. Eteläinen kehätie avattiin liikenteelle joulukuussa 2020.
Myrskyvahinkoja syyskuussa
Aila-myrsky aiheutti 18. syyskuuta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle yli sata
myrskyvahinkotehtävää. Vahingoista tiedottaessa jaettiin kansalaisille myös neuvoja siitä, miten
myrskyvahinkoja voi välttää ja miten niiden sattuessa tulisi toimia.
Ravintoloiden palotarkastuskierroksella havaittiin turvallisuuspuutteita
Pelastuslaitos suoritti yhteistyössä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa ravintoloiden
valvontaa. Pelastusviranomainen keskittyi valvonnassaan tarkastamaan poistumisreittien
esteettömyyttä, poistumisopasteiden näkyvyyttä, alkusammutuskaluston kunnossapitoa sekä
pelastussuunnitelman sisältöä. Kaikkiaan tarkastus suoritettiin 19 ravintolaan, joista vain neljä
ravintolaa selvisi ilman korjausmääräyksiä.
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Paloturvallisuusviikko virtuaalisena
Paloturvallisuusviikkoa vietettiin virtuaalisena, ja siihen liittyvää turvallisuusmateriaalia jaettiin
pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavissa. Paavolan asemasta luotiin virtuaalisivusto. PäijätHämeessä jaettiin osana SPEK:n kampanjaa palovaroittimia vähävaraisille. Viikosta tiedotettiin
aktiivisesti myös mediaa.
Juha Lahtinen ja Aleksi Matilainen palkittiin Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Juha Lahtinen ja ruiskumestari Aleksi Matilainen
palkittiin 17. marraskuuta 2020 Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnolla. He ovat olleet
yhdessä Orimattilan vuorojen kanssa kouluttamassa ja edistämässä koululaisten
turvallisuuskasvatusta ja menestystä NouHätä-kilpailussa.
Iitin siirtymistä Päijät-Hämeeseen valmisteltiin
Iitin kunta ja alueen kaksi sopimuspalokuntaa siirtyivät 1.1.2021 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen
alaisuuteen ja siirtoa valmisteltiin vuoden aikana monin tavoin. Yhteistyöpalavereja pidettiin
Kymenlaakson pelastuslaitoksen, Iitin kunnan, Iitin ja Vuolenkosken sopimuspalokuntien sekä
median kanssa. Asiasta viestittiin aktiivisesti Iitinseutu-lehden ja sosiaalisen median kautta myös
kuntalaisille.
Poikkeuksellinen jouluvideo sai upean katsojamäärän
Pelastuslaitos sai runsaasti positiivista huomiota jouluvideollaan. Ensihoitaja Helmi Sipilän
ajatuksesta syntynyt, työntekijöiden itsenäisesti toteuttama musiikkivideo toi hienosti esiin
pelastusalaa ja talon yhteishenkeä. Video sai kaikkiaan yli 50 000 katselukertaa. Kappaleena oli
Apulannan Valot pimeyksien reunalla.
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11. Tilastoliitteet
Valvontatoiminta
Taulukko 12: Valvontatehtävien kokonaismäärät kunnittain vuonna 2020.
Vuosi 2020
Kunta

Tehty valvonta yhteensä

Asiantuntijapalvelut

29 15
9
6
107 76
73 66
54 13
773 398
90 39
13
9
23
9
1171 631

Kemikaalilainsäädännön nojalla
tehtävät tarkastukset ja päätökset

Asiakirjavalvonta

297 423 396
135 241 178
448 349 308
636 214 164
166
39
30
1573 186 160
550 129
65
142 285 183
184 390 280
4131 2256 1764

Epäsäännöllinen valvonta
Muut tarkastus- ja
valvontatehtävät

Epäsäännölliset valvontakäynnit

Tehty valvonta

308
150
495
695
180
1877
590
148
200
4643

Vapaa-ajan
asuntojen
valvonta

Valvottavien määrä

Valvottavien määrä

58 41 70,7 %
30 29 96,7 %
84 73 86,9 %
136 78 57,4 %
63 59 93,7 %
557 422 75,8 %
125 93 74,4 %
23 20 87,0 %
25 19 76,0 %
1101 834 75,7 %

Tehty valvonta

Valvonta%

Valvonnan toteuma

Asikkala
Hartola
Heinola
Hollola
Kärkölä
Lahti
Orimattila
Padasjoki
Sysmä
Yhteensä

Valvottavien määrä

-

Määräaikainen valvonta
Yritysten ja
Asuinrakennusten
laitosten valvonta
valvonta

32
64
874
7
17
381
93 145 1250
76 115 1208
19
38
379
288 884 4498
81 115 1033
10
24
401
33
25
573
639 1427 10597

10241009
834

Vuosi 2018
935

Vuosi 2019

0

Vuosi 2020
708 779 631
653 645 639

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät
tarkastukset ja päätökset (sis.
asiakirjavalvonnnan)

11711171
897

Kuva 31: Valvontatehtävien määrä valvontalajeittain vuosina 2018−2020.
Asiantuntijapalvelut (lausunnot, neuvottelut,
neuvonnat yms.)

1000

Asiakirjavalvonta
(poistumisturvallisuusselvitykset, paloteknisten
laitteiden pöytäkirjat, pelastussuunnitelmat yms.)

2000

Epäsäännölliset valvontakäynnit (jälkivalvonta,
erityiset palotarkatsukset, ylimääräiset
valvontakäynnit, yleisötilaisuuksien valvonta,
onnettomuusriskiasuntojen valvonta yms.)

4000

Vapaa-ajan asuntojen valvonta

6000

Asuinrakennusten valvonta

Yritysten ja laitosten valvonta
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PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN SUORITTAMA VALVONTA VUOSINA
2018-2020

5000
4830

4131

3000
2985

2190
1764
134514051427
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Turvallisuusviestintä
Taulukko 13: Turvallisuusviestintä kohderyhmittäin vuonna 2020.
Kohderyhmä
Alle kouluikäiset
Päivähoitohenkilökunta
Peruskoulun 1-6 -luokat
Peruskoulun 7-9(10) -luokat
Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
Oppilaitosten henkilökunta
Ikäihmiset
Asuinrakennusten asukkaat
Yhteisöjen, järjestöjen ym. jäsenet
Virkamiehet ja luottamusmiehet
Yritysten, liike- ja teollisuuslaitosten henkilökunta
Hoitolaitosten henkilökunta
Pelastussuunnitelman laatijat (yritykset)
Kotikäyntejä tekevät henkilöt
Suuri yleisö
Muu kohderyhmä
Yhteensä

Tilaisuuksien
lukumäärä
12
7
26
27
5
2
2
11
9
1
12
10
1
2
12
1
140

Osallistujien
lukumäärä
591
92
1 136
1 659
1 244
33
51
281
165
12
461
128
85
30
5 035
10
11 013
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Palontutkinnat ja palokuolemat

Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2016-2020
35

32

30

27

25

22

21

20
15
15
10
3

5

3

2

1

1

2019

2020

0
2016

2017

2018

Suoritetut 2-tason palontutkinnat

Palokuolemat

Kuva 32: Palontutkinnat ja palokuolemat vuosina 2016−2020.

Palontutkinnat kunnittain vuosina 2019 ja 2020
14
12
12
10
8
8
6
4

3
2

2

1

1

1

1

1

0

1

1

1

2
1

0

1
0

0
Asikkala

Hartola

Heinola

Hollola

Kärkölä
2019

2020

Kuva 33: Palontutkinnat kunnittain vuosina 2019−2020.

Lahti

Orimattila

Padasjoki

Sysmä
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Taulukko 14: Hälytystehtävien määrä 2019–2020.
Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

2019

2020

ero

Rakennuspalo

78

71

-7

Rakennuspalovaara

124

113

- 12

Maastopalo

126

101

- 25

Liikennevälinepalo

115

90

- 25

Muu tulipalo

96

103

+7

Liikenneonnettomuus

616

653

+ 37

Öljyvahinko

120

136

+ 16

Vaarallisten aineiden onnettomuus

10

27

+ 17

Räjähdys/räjähdysvaara

1

1

0

Sortuma/sortumavaara

4

0

-4

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä

649

616

- 33

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä

212

161

- 51

Muu tarkastus-/varmistustehtävä

394

410

+ 16

1 049

624

- 425

Ihmisen pelastaminen

82

99

+ 17

Eläimen pelastaminen

81

71

- 10

Vahingontorjuntatehtävä

279

524

+ 245

Avunantotehtävä

303

259

- 44

Virka-aputehtävä

72

84

+ 12

4 411

4143

- 268

Ensivastetehtävä

Yhteensä
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Taulukko 15: Hälytystehtävien määrä 2020 sekä 10 vuoden tehtävämäärien keskiarvo.
Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

2020

ka 2011-2020

71

82,8

Rakennuspalovaara

113

144,8

Maastopalo

101

95

90

97,4

Muu tulipalo

103

114,7

Liikenneonnettomuus

653

571,5

Öljyvahinko

136

117,8

27

11,2

Räjähdys/räjähdysvaara

1

0,8

Sortuma/sortumavaara

0

1,8

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä

616

732,2

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä

161

168,2

Muu tarkastus-/varmistustehtävä

410

336,7

Ensivastetehtävä

624

990,4

Ihmisen pelastaminen

99

74

Eläimen pelastaminen

71

58,2

Vahingontorjuntatehtävä

524

395,5

Avunantotehtävä

259

190,9

Virka-aputehtävä

84

62

4 143

4246

Rakennuspalo

Liikennevälinepalo

Vaarallisten aineiden onnettomuus

Yhteensä
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Taulukko 16: Koulutustunnit toimipaikoittain.
Toimipaikka

2014

2015

2016

2017

2018

116

113

115

118

102

102

121

128

113

115

109

111

107

110

102

92

99

95

118

90

100

130

107

102

87

100

107

R4

148

111

95

119

126

102

98

106

120

95

R1

98

97

93

93

108

116

92

91

102

82

R2

65

104

99

97

115

103

98

103

92

89

R3

108

86

98

110

111

99

100

106

101

79

R4

70

83

74

61

114

108

103

96

107

93

Lahti

R1

126

91

132

127

167

195

149

155

127

84

Paavola

R2

177

133

102

120

69

119

98

151

151

130

R3

135

72

146

138

152

165

141

143

94

100

R4

140

102

154

114

111

143

115

140

116

120

R1

91

90

118

101

103

115

113

107

85

88

R2

150

85

103

121

111

98

97

94

95

93

R3

94

53

98

113

105

103

97

107

105

98

R4

117

52

132

117

92

98

137

103

157

142

R1

85

118

113

107

102

94

105

107

80

86

R2

92

104

120

91

101

100

116

127

87

78

R3

104

108

120

93

115

117

100

88

87

82

R4

59

79

72

67

125

105

129

136

103

119

R1

80

127

107

104

111

100

106

102

102

91

R2

107

66

115

107

100

110

102

92

96

114

R3

100

105

90

98

129

128

110

120

100

112

R4

93

92

122

94

110

106

103

103

105

97

-

106

97

109

105

114

115

109

1110

105

100

Heinola

Hollola

Lahti Niemi

Nastola

Orimattila

Keskiarvo

-

2011

2012 2013

R1

104

134

R2

119

R3

Koulutussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on, että pelastuslaitoksen pelastustoiminnan
henkilöstölle järjestetään sisäistä koulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa.

2019 2020
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Koulutustilanne 1.1.-31.12.2020
160
140
120
100
80
60
40
20
0
R1

R2

R3

Heinola

R4

R1

R2

R3

Hollola

R4

R1

R2

R3

R4

R1

Paavola
1.1.-30.4.

1.5.-31.8.

R2

R3

R4

Nastola

R1

R2

R3

Niemi

R4

R1

R2

R3

Orimattila

1.9.-31.12.

Kuva 34: Koulutustunnit toimipaikoittain.
Ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus vuonna 2020
Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla kursseilla:
− Vastaavan kouluttajan koulutus
11 henkilöä
− Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi
3 henkilöä
− Valvonta yritys- ja laitoskohteissa
1 henkilö
− Väestönsuojan tarkastajakurssi
2 henkilöä
− Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittelykurssi
1 henkilö
− Raskaan kaluston tieliikennepelastaminen -kurssi 2 henkilöä
− Hengityssuojainten huoltajakurssi
2 henkilöä
− Korkealla työskentelyn kouluttajakurssi
1 henkilö
− Hallipalot-kurssi
1 henkilö
− Puomitikkaan kuljettajakurssi
1 henkilö
− +50-vuotiaat palomiehet-kurssi
1 henkilö

R4
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Muualla suoritettu ammattihenkilöstön täydennys- ja jatkokoulutus
Täydennyskoulutuksessa muualla kuin Pelastusopistolla on ollut henkilöitä seuraavilla kursseilla:
− Ajokoulutus kouluttajakurssi
2 henkilöä
− Työturvallisuus pelastustoiminnassa-työpaja
1 henkilö
− Putoamissuojainten määräaikaistarkastajien peruskurssi
1 henkilö
− Vastaavien kouluttajien seminaari
2 henkilöä
− Tulitöiden kurssinjohtajien täydennyskoulutus
1 henkilö
− MUSAR EU ModEx Italy-kenttäharjoitus
1 henkilöä
− Renault Tertiary Seminar
1 henkilö
Taulukko 17: Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstömäärät 2015-2020.
Kunta
Asikkala
Artjärvi
Hartola
Heinola
Orimattila
Hollola
Kärkölä
Padasjoki
Sysmä

Sopimuspalokunta
Asikkala Pvpk
Artjärven Vpk
Hartolan palokunta
Heinolan Pvpk
Pennalan Vpk

Palokuntamuoto
valmiuspalokunta
valmiuspalokunta
valmiuspalokunta
valmiuspalokunta
valmiuspalokunta

Kosken Vpk
Järvelän Vpk
Padasjoen Vpk
Sysmän Vpk

Hollola

Hakosilta-Nostava
Vpk
Herralan Vpk
Keski-Hollolan Vpk
Vesikansan Vpk
Ahtialan Vpk
Harjunalustan Vpk
Lahden Vpk
Renkomäen Vpk
Villähteen Vpk
Orimattilan Pvpk

Lahti

Orimattila
Heinola

Vierumäen Vpk
Sopimuspalokunnat

2015
33
21
26
29
18

2016
32
23
25
30
17

2017
25
20
22
30
12

2018
25
23
26
30
25

2019 2020
34
28
17
15
26
15
28
28
25
25

valmiuspalokunta
valmiuspalokunta
valmiuspalokunta
valmiuspalokunta
Yhteensä
täydennyspalokunta

43
22
25
41
271
19

42
23
24
43
273
19

25
20
25
44
235
18

26
19
27
44
245
18

23
18
28
34
233
17

23
17
23
36
210
18

täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta
täydennyspalokunta

21
23
22
22
31
30
21
25
14

29
20
22
24
31
30
18
25
15

22
20
19
24
32
27
17
18
15

18
19
19
24
29
29
17
18

20
17
21
22
32
26
16
16

20
16
17
22
27
26
16
19

täydennyspalokunta
Yhteensä

32
244
515

32
249
522

23
224
459

23
214
459

24
211
444

20
201
411
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Taulukko 18: Sopimuspalokuntien harjoituskerrat palokunnittain 2020 (lähde HAKApalokuntarekisteri).
Ahtialan VPK

Ahtialan VPK Hälytysosasto

40

Artjärven VPK

Hälytysosasto

34

Asikkalan pvpk

Asikkalan puolivakinainen palokunta

19

Hakosilta- Nostava VPK

Hakosilta- Nostava VPK Hälytysosasto

1

Harjunalustan VPK ry

Hälytysosasto

28

Hartolan Palokunta ry

Hälytysosasto

44

Heinolan PVPK

Heinolan PVPK

33

Herralan Vpk

Herralan VPK Hälytysosasto

17

Järvelän Vpk

Järvelän Vpk Hälytysosasto

49

Keski-Hollolan VPK

Hälytysosasto

20

Kosken Vpk

Kosken VPK - Hälytysosasto

18

Lahden Vpk

Hälytysosasto

30

Padasjoen Vpk

Padasjoen VPK Hälytysosasto

46

Pennalan VPK

Pennalan VPK:n Hälytysosasto

17

Renkomäen VPK

Hälytysosasto

27

Sysmän Vpk

Sysmän VPK Hälytysosasto

57

Vesikansan Vpk

Hälytysosasto

9

Vierumäen VPK

Hälytysosasto

9

Villähteen Vpk

Villähteen Vpk Hälytysosasto

15

Taulukko 19: Hälytysosastojen henkilöiden korkein koulutustaso, henkilömäärät 2020 (lähde
HAKA).
Sammutusmiesharjoittelija

31

Nuorempi sammutusmies

97

Sammutusmies

82

Vanhempi sammutusmies

83

Yksikönjohtaja

56

Palokunnan päällikkö

31
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Taulukko 20: Sopimuspalokunnille 2020 järjestetyt kurssit. Kursseilla koulutettiin 71 henkilöä,
koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 340.
Sopimuspalokuntakurssi

kurssipäivät

koulutettuja

kurssipäiväkertymä

Ajoneuvon käsittelykurssi

4

11

44

Pelastustoiminnan peruskurssi

9

21

189

Palokuntien ensiapukurssi

4

12

48

Pelastustyökurssi

3

16

48

Fyysisen toimintakyvyn ylläpidon
tukeminen ja kehittäminen

1

11

11

21

71

340

Yhteensä

Taulukko 21: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median osumat Facebookissa ja
Instagramissa (pl. storyt) vuonna 2020, Pronto.
Kuukausi

Pelastustoimen esittely,
tavoitettavuus

Pelastustoimen esittely,
vuorovaikutteisuus

Turvallisuusviestintä,
tavoitettavuus

Turvallisuusviestintä,
vuorovaikutteisuus

Onnettomuusviestintä,
tavoitettavuus

Onnettomuusviestintä,
vuorovaikutteisuus

Tammikuu

19194

3466

27775

2706

7032

1475

Helmikuu

42894

7751

40065

7559

6049

667

Maaliskuu

29513

4550

67093

8787

2528

1131

Huhtikuu

35655

4020

32086

2301

16325

1977

Toukokuu

57205

10027

32229

1702

24250

3034

Kesäkuu

17946

3377

26773

1058

17398

2179

Heinäkuu

18040

3229

31775

2447

32631

1578

Elokuu

13566

242

21605

592

0

0

Syyskuu

45476

2344

51066

1572

20600

242

Lokakuu

36551

2623

14246

272

223

0

Marraskuu

35581

2211

29385

922

0

0

Joulukuu

113909

8528

55739

1076

0

0

Yhteensä

465530

52368

429837

30994

127036

12283
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Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mediatiedotteet 2020:
1. Päijät-Hämeen pelastuslaitos pelasti vuonna 2019 välittömästä vaarasta 61 henkilöä
14.1.2020
2. 112-päivä 4.2.2020
3. NouHätä-turvallisuustaitokampanja 5.3.2020
4. Pelastuslaitoksen näkemys ensihoitoselvitykseen 17.3.2020
5. Päijät-Hämeen alueella suuri ruohikkopalovaara: pelastuslaki kieltää avotulen teon
26.3.
6. Heinolassa liikkuu valepalotarkastaja: Oikea palotarkastaja ottaa aina yhteyttä
ennakkoon 30.3.
7. Pelastuslaitos huolissaan lasten ja nuorten innosta sytyttää roskis- ja maastopaloja
6.4.2020
8. Pelastuslaitos: Nopea toiminta esti vakavamman onnettomuuden Launeen
Prismassa: Tulipalo syttyi todennäköisesti aurinkosähköjärjestelmästä 15.4.2020
9. Pelastuslaitoksen toimintavalmius hyvä: Erikoisjärjestelyt turvaavat henkilöstön
riittävyyden ja kiireellisten tehtävien hoidon poikkeusoloissa 22.4.
10. Juttuvinkki: Pelastuslaitos ottaa käyttöön uuden sammutusmenetelmän
sähköautopaloja varten 27.4.2020
11. Päijät-Hämeen pelastuslaitos muistuttaa vapun juhlijoita: Avotulen tekeminen
metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana on kielletty, rikkeestä voi seurata sakko
29.4.2020
12. Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastustaa ehdotettua ensihoitomallia: Olemme
vahvasti sitoutuneita ensihoidon tuottamiseen 7.5.2020
13. Pelastuslaitos: Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen paloturvallisuuden itsearviointi
on alkanut 1.6.2020
14. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Mika Morrin onnettomuustilanteessa
avustamisesta 9.6.2020
15. Juhannuskokon polttaminen: Juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai
maanomistajan luvalla, mikäli metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa tai
palon vaara ei muuten ole ilmeinen (esimerkiksi kovan tuulen takia), ja
turvallisuusasiat on asianmukaisesti huomioitu. 12.6.2020
16. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Yrjö Ristolan ihmishenkien pelastamisesta
Jyrängönvirrasta 13.7.2020
17. Pelastuslaitos: VAROITUS liikenteelle: LAHTI Telakkakadun ja Niemenkadun risteys:
öljyä tiellä 20.7.2020
18. Ilotulitus Venetsialaisissa sallittua taajamien ulkopuolella vesistöjen läheisyydessä
20.8.2020
19. Pelastustoimi ja pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka mukana sotemaakuntakierroksella Lahdessa 26.8.: tuleva uudistus pelastustoimelle merkittävä
25.8.2020
20. Päijät-Hämeen pelastuslaitos mukana Puolustusvoimien Päijät-Häme 20 paikallispuolustusharjoituksessa 7.−11.9.2020 7.9.2020
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21. Media tervetullut seuraamaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusharjoitusta
Liipolan tunnelissa 8.10. Mediatilaisuuskutsu, Eteläinen kehätie (yhteistyössä
Väylän kanssa) 29.9.2020
22. Päijät-Hämeen pelastuslaitos harjoittelee Liipolan ja Patomäen tunneleissa 17.9.8.10. 15.9.2020
23. Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Ravintoloiden palotarkastuskierroksella havaittiin
turvallisuuspuutteita 5.10.2020
24. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi vanhempi konstaapeli Petri Ikosen ja Sami
Niemisen hengenpelastamisesta Lahden matkustajasatamassa 29.10.2020
25. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomestari Juha Lahtinen ja ruiskumestari Aleksi
Matilainen palkitaan Opetusalan turvallisuuden tunnuspalkinnolla 17.11.
16.11.2020
26. Paloturvallisuusviikko pyrkii parantamaan kotien paloturvallisuutta, Päivä
paloasemalla -tapahtumaa vietetään virtuaalisesti 19.11.2020
27. Juttuvinkki turvallisesta ajosta ja toimimisesta kehätien tunneleissä, jos
onnettomuus sattuu 27.11.2020
28. Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa jatkossa palvelut Iitin kunnalle – kuntalaiset
eivät muutosta juuri huomaa 16.12.2020
29. Pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipaikkojen turvallisuuden 27.–31.12.:
Myyntilupia haettiin Päijät-Hämeeseen viime vuotta vähemmän 18.12.2020
30. Päijät-Hämeen pelastuslaitos toivottaa ensihoitajien ja palomiesten tekemällä
videolla hyvää joulua! 21.12.2020

