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1. Pelastusjohtajan katsaus 

Vuosi 2021 jatkui poikkeuksellisena Covid 19 -pandemian vuoksi. Pandemia aiheutti toimintata-

pojen muutoksia, jotka jatkuivat edellisvuoden tapaan. Tämä osaltaan vaikeutti asetettujen tavoit-

teiden saavuttamista. Samaan aikaan tulevan hyvinvointialueen valmistelut käynnistyivät myös 

pelastuslaitoksen osalta.  

Pelastustehtävien osalta vuosi 2021 oli edellisvuotta kiireellisempi: tehtävien määrä kasvoi 465 

tehtävällä, ensihoidon osalta tehtävämäärän kasvu oli vielä suurempaa; vuonna 2021 pelastuslai-

toksen ensihoidon yksiköt hoitivat 5 600 tehtävää enemmän kuin edellisenä vuonna. Pelastuslai-

toksen yksikkö lähti joko pelastustoimen tai ensihoidon tehtävälle yhteensä 21 993 kertaa, eli 60 

(+13) kertaa vuorokaudessa. 

Suoritteiden määrä kasvoi kaikilla osastoilla  

Pelastuspuolen hälytystehtävien määrä kasvoi vuoteen 2020 verrattuna noin 11 %, joka osaltaan 

johtui ensivastetoiminnan palauttamisesta Covid-19 pandemiaa edeltävälle tasolle. Hälytystehtä-

vien määrät kasvoivat eniten ensivastetehtävissä (+305), muun palovaroittimen/paloilm. tarkas-

tus/varmistustehtävissä (+89) sekä rakennuspaloissa (+29). Pientä laskua tehtävien määrissä on 

havaittavissa virka-apu- (-36) sekä vaarallisten aineiden onnettomuustehtävissä (-16). Päijät-Hä- 

meessä tapahtui vuonna 2021 kaksi palokuolemaa, joka on yksi enemmän kuin vuonna 2020.  

Turvallisuusviestinnän eri tilaisuuksilla tavoitettiin noin 5 % alueen asukkaista, joka on selkeästi al-

le asetetun tavoitteen. Koronapandemian vaikutus näkyi voimakkaimmin juuri turvallisuusvies- 

tinnän eri tapahtumissa, joita ei pystytty järjestämään. Riskienhallinnan osalta päästiin valvonta-

toimintaa hiukan avaamaan, ja vuoden 2021 tunnusluvut ovat huomattavasti paremmat kuin 

vuonna 2020. Yritysten ja laitosten (erityiskohteet) määräaikaisista tarkastuksista toteutettiin 

kaikki suunnitellut. Pientalojen osalta itsearviointia toteutettiin 4 098 ja vapaa-ajan asunnoissa 

1495 kohteen osalta. Rivitaloja valvottiin itsearvioinnilla 178 kpl ja kerrostaloja 326 kpl.  

Ensihoidon tehtävämäärä kasvoi 

Pelastuslaitos toteutti 2021 ensihoidon operatiivista toimintaa Päijät-Hämeen hyvinvointikunta-

yhtymän ensihoitokeskuksen kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yksiköt suo-

rittivat vuoden aikana yhteensä 17 337 ensihoitotehtävää, jossa oli kasvua yli 5 600 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 1.1.2021–22.9.2021 

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

Johtokunta 23.9.2021–31.12.2021  

 
Marja-Kaarina Koskinen puheenjohtaja  Lahti 
Risto Turunen varapuheenjohtaja  Heinola 
Venla Räty  jäsen   Lahti 
Tiina Jokinen  jäsen   Lahti 
Jarkko Niemi  jäsen   Hollola 
Vesa Salminen jäsen   Lahti 
Petteri Heikkilä jäsen   Orimattila 
Liisa Korpela  jäsen    Kärkölä 
Heikki Toivonen jäsen   Padasjoki 
Jyrki Tarhonen jäsen   Hartola 
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Heikki Kotinurmi varajäsen    Lahti 
Seija Kasurinen varajäsen   Heinola  
Alvar Külmäsu varajäsen   Lahti 
Arto Sydänhelmi varajäsen   Lahti 
Juha Hyttinen varajäsen   Asikkala 
Tuija Kosonen varajäsen   Orimattila 
Raila Lindholm varajäsen   Kärkölä 
Mervi Kaino  varajäsen   Lahti 
Pasi Uurasmaa varajäsen   Sysmä 
Toni Vehmola varajäsen   Hollola 
 
Jari Paakkunainen hallintojohtaja 
Jouni Kokki  henkilökunnan edustaja 
Jari Hyvärinen pelastusjohtaja 
Merja Saasmo hallintopäällikkö  
Anu-Riikka Kiuru hallintosihteeri vs. 

Vuoden aikana johtokunta piti viisi (5) kokousta, joista kolme (3) Teams-kokouksina. Kokouksissa 

käsiteltiin 63 §:ää. 

Tärkeimpiä johtokunnan käsittelemiä asioita: 

Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2020 hyväksyminen  24.02.2021 § 4 
Pelastuslaitoksen toimintasääntöön esitettävät muutokset 24.02.2021 § 5 
Ensihoitajien virkojen muuttaminen työsuhteisiksi  24.02.2021    § 7 
ICT-suunnittelijan määräaikaisen tehtävän perustaminen 24.02.2021    § 8 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2022  28.04.2021 § 21 
Pelastuslaitoksen luottotappiot   03.11.2021 § 46 
Pelastuslaitoksen tarkennettu talousarvio 2022, ensihoito ta 2022 03.11.2021 § 47 
Paloinsinöörin viran perustaminen   13.12.2021 § 57 
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3. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2021 

Pelastuslaitos ei saavuttanut vuonna 2021 kaikkia sille asetettuja toiminnallisia ja taloudellisia ta-

voitteita. Tavoitteiden jalkautus on onnistunut suhteellisen hyvin, ja suunnitellut toimenpiteet on 

siirretty organisaation toimintaan siltä osin kuin se koronapandemia huomioiden oli mahdollista.  

Vaikuttavuus ja palvelukyky 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja. 

Pelastuslaitoksen toiminnassa oltiin aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelussa. Toimintaa 

on toteutettu palvelutasopäätöksen mukaisesti siltä osin kuin se on ollut mahdollista 

koronarajoitteiden puitteissa. Omavalvontasuunnitelma vielä keskeneräinen.  

Uudistuminen ja henkilöstön työkyky 

Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairauspoissaolojen määrää pyritään vähentämään 

sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan.  

Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisvuodesta johtuen pääosin useista pitkistä 

sairauspoissaoloista. Viestintää selkeytettiin ja lisättiin. Palkkausrakenteen uudistaminen 

toteutettiin. 

Prosessit ja rakenteet 

Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus 

varmistetaan. 

Asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin, ydinprosessien yksilöinti ja analysointi ovat vielä kesken. 

Turvallisuusviestinnässä pyrittiin hyödyntämään aiempaa enemmän sosiaalista mediaa. Kiireellisen 

toiminnan toimintavalmiusajat pysyivät edelleen hyvinä, tehtävämäärät kasvoivat edellisvuodesta 

sekä pelastustoiminnassa että ensihoidon palvelutuotannossa. Omavalvontatoimintaa ei ole saatu 

aloitettua. Hyvinvointialuevalmisteluissa on oltu aktiivisesti mukana. 

Talous ja resurssit 

Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. 

Pelastuslaitoksen tilinpäätösluvut osoittavat pelastuslaitoksen toiminnan olevan myös 

taloudellisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua. Vuoden aikana huomattava määrä 

resursseja kohdennettiin hyvinvointialuevalmisteluun sekä Covid-19-pandemian aiheuttamien 

toimenpiteiden toteuttamiseen. 
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4. Riskienhallinta 

Riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen 

Riskienhallintaosasto vastaa valvonnasta, turvallisuusviestinnästä, palontutkinnasta ja 

asiantuntijapalveluista. 

Pelastuslaitos suorittaa valvontaa ja tuottaa erilaisia asiantuntijapalveluita sekä turvallisuusvies-

tintää ja -koulutusta yritysten ja organisaatioiden omatoimisen varautumisen tueksi. 

Tehtäväkenttä muodostuu muun muassa ohjauksesta ja neuvonnasta, valvontatoiminnasta, 

kemikaalivalvonnasta, palontutkinnasta, rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonnasta ja 

ohjauksesta sekä monipuolisesta 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 edelleenkin toimintaan 

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat kertomusvuonna etenkin pientalojen valvon-

taan sekä turvallisuusviestinnän tapahtumiin ja koulutuksiin. Kertomusvuonna jätettiin käynnit 

pientaloissa tekemättä. Terveysturvallisuuden niin edellyttäessä palotarkastuskäyntejä korvattiin 

asiakirjavalvonnalla ja etävalvonnalla. Koulutustapahtumat ja moni yleisötilaisuus peruuntui tai 

siirtyi myöhemmäksi, mutta työpanosta suunnattiin enemmän sosiaalisen median kautta 

tehtävään ohjaus- ja neuvontatyöhön. Asiantuntijapalveluiden osalta lausuntopyynnöt eri 

viranomaisilta liikkuivat kuten aiemminkin ja näiden osalta oli jopa normaalia vuotta vilkkaampaa. 

Palontutkintaan liittyvät tehtävät hoidettiin aiempaan tapaan. 

Valvonnan, turvallisuusviestinnän sekä palontutkinnan kokonaistilastot on esitetty tarkemmin koh-

dassa tilastoja. 

Työt Iitissä aloitettiin  

Iitin kuntalaisille ja viranomaisille viestittiin alkuvuodesta palveluiden siirtymisestä Kymenlaakson 

pelastuslaitokselta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle. Viestintää pyrittiin tehostamaan myös 

esimerkiksi avotulen tekemiseen sekä venetsialaisten juhlintaan liittyen, joissa käytännöt kunnassa 

poikkesivat aiemmasta. 
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Iitin liittymisen myötä riskienhallintaosastolle saatiin yhden palotarkastajan viran lisäys. Iitin 

valvontakohdetiedot siirrettiin käsityönä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontaohjelmaan ja 

valvontatyö aloitettiin heti vuoden alusta.  

Henkilöstössä muutoksia 

Vuonna 2021 riskienhallintaosastolla työskenteli päätoimisena 12 henkilöä: 

riskienhallintapäällikkö, 2 paloinsinööriä, 8 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 kahta riskienhallintaosaston virkaa hoiti osan vuotta määräaikainen työnte-

kijä. Myös valvontaa tekevissä kuntien palomestareissa oli vuoden aikana henkilömuutoksia. 

Henkilöiden rekrytoinnit sekä henkilöiden perehdytykset tehtäviin vaikuttivat erityisesti 

valvontatoiminnan järjestelyihin. Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan onnistumiseen vaikutti 

mahdollisuus kahden kesätyöntekijän käyttämiseen. 

Yritysten ja laitosten valvontatoiminnan yhteydessä jatkettiin tarkastuksista saadun asiakaspalaut-

teen keräämistä yhteistyössä Innolinkin kanssa. Kyselyyn vastanneista peräti 81 % arvioi tarkastus-

toiminnan parantuneen hieman tai selvästi viime vuosien aikana. Palotarkastajien toiminta sai 

kokonaisarvosanan 4,8 asteikolla 1-5. Onnistuneimpia tekijöitä olivat palotarkastajan 

ammattitaito, asioiden perusteleminen hyvin ja ymmärrettävästi sekä tarkastajan ystävällisyys ja 

palvelualttius. Tuloksia on tiivistettynä kuvassa 2. 
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Kuva 2. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun 
vuonna 2021. 
 

Riskienhallintahenkilöstö osallistui valtakunnallisen kumppanuusverkoston toimintaan sekä erilai-

siin koulutustilaisuuksiin. Osallistuminen tapahtui pääosin erilaisten etätyökalujen avulla. Kumppa-

nuusverkoston turvallisuuspalvelut -jaoston tilaisuuksissa mukana oli riskienhallintapäällikkö. 

Kumppanuusverkoston asiantuntijaverkostoissa (turvallisuusviestintä, valvonta, kemikaalit, raken-

teellinen, palontutkinta ja yleisötapahtumat) oli jokaisessa nimettynä vähintään yksi edustaja Päi-

jät-Hämeestä. Toinen Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kemikaalivastaavista toimi kemikaaliasian-

tuntijaverkoston puheenjohtajana ja vastasi verkoston toimintasuunnitelman toteuttamisesta, mi-

kä vaati huomattavan työpanoksen johtuen useista käynnissä olleista hankkeista. Puheenjohtajuus 

jatkuu vuonna 2022. Toinen kemikaalivastaavista on mukana SFS vetämässä työryhmässä, joka 

päivittää palavien nesteiden jakeluasemastandardia SFS 3352. Riskienhallintapäällikkö nimettiin 

edustamaan pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa sisäministeriön harvaturva-verkostoon, sekä 

elinkeinoelämän ja pelastustoimen yhteistyöverkostoon. 

Työn tekemiseen tiimit 

Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asiakokonaisuuksissa otettiin kertomusvuonna selkeämmin 

käyttöön tiimityöskentely. Muutoksella pyritään varmistamaan toiminnan jatkuvuutta, mutta toi-

saalta muutos antaa tietyissä asiakokonaisuuksissa mahdollisuuden erikoistumiseen ja osaamisen 

vahvistamiseen. Tietotaitoa asioista ja niiden prosesseista siirretään muutoksella paloinsinöörien 
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harteilta osittain tiimien henkilöstölle. Samalla vanhasta ajattelusta, jossa palotarkastajan tulee 

osata lähes kaikki osastonsa työtehtävät, siirrytään selkeämmin pienempiin kokonaisuuksiin. Osaa-

misen vahvistaminen ja työn hallinnan parempi tuntemus lisäävät tutkimusten mukaan myös työ-

hyvinvointia.  

Tiimejä perustettiin kahdeksan. Rakentamisen ohjaus ja palontutkinta jatkoivat jo vuosia 

jatkunutta työtään vakiintuneilla toimintatavoilla. Kemikaaliturvallisuuden sekä yleisötilaisuuksien 

valvontaa ja turvallisuuskoulutusten hoitamista vahvistettiin riskienhallintaosastolta nimetyillä 

lisähenkilöllä. Täysin uusina tiimeinä aloittivat riskiasunnot, poistumisturvallisuuskohteet ja 

itsearviointi tiimit. Riskiasuntojen tiimi huolehtii pelastuslain 42 § mukaisten 

riskiasuntoilmoitusten käsittelystä ja valvonnasta sekä tekee tiivistä yhteistä muiden 

viranomaisten kanssa. Poistumisturvallisuuskohteiden tiimi käsittelee tulleet 

poistumisturvallisuusselvitykset ja antaa lausunnon kohteen poistumisturvallisuuden tasosta. 

Poistumisturvallisuuskohteiden tiimi suorittaa ilmoitusten käsittelyyn tarvittavat tarkastukset sekä 

on mukana mahdollisten poistumiskokeiden toteuttamisessa yhdessä toiminnanharjoittajien 

kanssa. Itsearviointitiimi huolehtii rivi- ja kerrostalojen sekä viljankuivaamoiden valvonnan 

suunnittelusta ja ohjauksesta. Itsearviointitiimi on tukena työvuorojen paloturvallisuuden 

itsearvioinnin ja palotarkastustoiminnan koulutuksessa ja neuvonnassa. 

Asiantuntijapalvelujen määrä nousi huomattavasti 

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 liittyi 

olennaisesti myös kemikaaliturvallisuuteen liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä ilmoitusten käsittely. 
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Vuoden aikana paljon työtä vaativia kohteita olivat Lahdessa muun muassa Fazerin hankkeet, 

Viking Malt -mallastamo, Mukkulan ja Paavolan kampukset, kaupungintalon peruskorjaus, Sokos- 

hotellihanke ja Vahva-Jussin lenkin kokonaisuus. Heinolassa oltiin mukana muun muassa Kailas-

talon, lukion ja Vierumäen useissa hankkeissa. Orimattilassa oltiin mukana paloasemahankkeessa, 

koulujen saneerauksessa, uimahallihankkeessa ja Pennalan kemikaalivaraston laajennuksessa. 

Kärkölässä työllisti liikuntahalli ja koulukeskuksen laajennus, Asikkalassa pelastusaseman 

suunnittelu sekä Yhteiskoulun kouluhanke. Hollolassa valmistui sote-keskus ja luvitettiin muun 

muassa kalankasvattamoa. Hartolassa, Sysmässä ja Padasjoella oli useita pienempiä hankkeita. 

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.  

Pelastuslaitoksen edustaja oli lisäksi mukana mm. kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä, 

kunnallisissa ja seudullisissa pohjavesityöryhmissä, alueellisissa vesihuollon seurantaryhmissä sekä 

ympäristörikostentorjuntatyöryhmässä.  

Riskiasuntoilmoituksia saapui aiempaa vähemmän 

Pelastuslaitos vastaanotti vuoden aikana 76 uutta riskiasuntoilmoitusta. Kaikki tulleet ilmoitukset 

arvioitiin ja lähes jokaiseen oli tarpeen tehdä riskiarvion perusteella valvontakäynti. Havaittujen 

ongelmien ratkaisemiseksi tehtiin moniviranomaisyhteistyötä mm. sosiaaliviranomaisten ja 

ympäristöterveysvalvontaviranomaisen kanssa. Hankalimmissa tapauksissa havaittujen puutteiden 

korjaaminen edistyi hitaasti ja vaati useita jälkivalvontakäyntejä paikalla. Uusien ilmoitusten käsit-

telyn lisäksi vuoden aikana jatkettiin myös edellisvuosina tulleiden ilmoitusten jälkivalvontaa. 

Riskiasuntoilmoitusten määrä oli kertomusvuonna vähäisin viiteen vuoteen ja pelastuslain 

ilmoitusvelvollisuuden tunnettavuutta onkin tulevina vuosina tarpeellista parantaa.  
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Kuva 3. Riskiasuntoilmoituksen määrät vuosina 2017-2021. 

 

4.1 Valvontatoiminta 

Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta lisääntyi 

Kertomusvuonna pyrittiin painottamaan hoivakohteiden poistumisturvallisuusselvitysten tärkeyttä 

ja säännöllistä päivittämistä. Päijät-Hämeessä on arviolta noin 250 

poistumisturvallisuusselvityskohdetta. Uusia tai päivitettyjä selvityksiä valvottiin 56 kpl. Tehtyjen 

poistumisturvallisuusselvitysten arviointien yhteydessä neuvoteltiin tyypillisesti 

toiminnanharjoittajien kanssa erillisissä palavereissa pelastuslain edellyttämästä turvallisuustason 

vaatimuksista tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. Joihinkin kohteisiin jouduttiin antamaan 

vakavampi poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. 

Yritysten ja laitosten määräaikainen valvonta 

Yritysten ja laitosten valvonnassa otettiin tavoitteeksi tarkastaa vuosittaisen kokonaismäärän 

lisäksi myös edelliseltä vuodelta jääneet 267 kohdetta. Tavoitteessa onnistuttiinkin upeasti ja 

yhteismäärästä jäi tarkastamatta vain noin 40 kohdetta. Tavoitteen mahdollisti työvoiman 

vapautuminen turvallisuusviestinnän tilaisuuksista koronaepidemian vuoksi, sekä 

kesätyöntekijöiden käyttö. 
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Taulukko 1. Yritysten ja laitosten valvontamäärät vuonna 2021 

Yritysten ja laitosten valvonta 

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

Asikkala 53 64 120,8 % 

Hartola 25 24 96,0 % 

Heinola 100 111 111,0 % 

Hollola 112 155 138,4 % 

Iitti 58 59 101,7 % 

Kärkölä 24 35 145,8 % 

Lahti 409 483 118,1 % 

Orimattila 100 123 123,0 % 

Padasjoki 31 31 100,0 % 

Sysmä 44 43 97,7 % 

Yhteensä 956 1128 118,0 % 

 

Ravintoloiden valvontaa tehtiin viranomaisyhteistyönä Hämeen poliisin ja 

aluehallintoviranomaisen kanssa. Jokainen viranomainen keskittyi valvontakäynnillä oman 

lainsäädäntönsä asioihin, poliisi järjestyksenvalvontaan sekä ulkomaalaisvalvontaan ja Avi 

anniskelulupien valvontaan sekä korona-virukseen 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 94 % 

arvioiduista tarkastuskohteista täytti tai ylitti lain vaatiman turvallisuustason tarkastajan tekemän 

arvion mukaan. Tulos on korkein, jota viimeisen viiden vuoden ajalta on arvioitu. 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 4. Yritysten ja laitosten riskiluvun kehitys vuosina 2017-2021. 
 

Korona haittasi pientalojen valvontaa 

Pelastuslaitoksella jatkettiin asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvontaa 10-vuotissuun-

nitelman mukaisesti. Asuinrakennusten valvontamuotona oli pääasiassa niin sanottu itsearviointi, 

jossa pelastuslaitoksen lähettämän materiaalin pohjalta asiakas suorittaa itse palotarkastuksen 

rakennuksessaan ja palauttaa siitä raporttilomakkeen pelastuslaitokselle valvottavaksi. Palotarkas-

tuskäyntejä tehtiin vähäisissä määrin rivi- ja kerrostaloihin. Pientalojen palotarkastuskäyntejä ei 

tehty lainkaan jo toista vuotta peräkkäin koronaepidemian vuoksi.  

Itsearviointikirjeen palautti 90,8 % postin tavoittamista pientaloista. Kaikki palautetut lomakkeet 

valvottiin.  
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Taulukko 2. Pientalojen valvontamäärät vuonna 2021 

Pientalojen valvonta 

Kunta Valvottavien 

määrä (kpl) 

Tehty valvonta (kpl) Valvonta% 

Asikkala 292 280 95,9 % 

Hartola 139 134 96,4 % 

Heinola 442 432 97,7 % 

Hollola 649 596 91,8 % 

Iitti 255 229 89,8 % 

Kärkölä 169 126 74,6 % 

Lahti 1585 1483 93,6 % 

Orimattila 558 514 92,1 % 

Padasjoki 141 133 94,3 % 

Sysmä 188 178 94,7 % 

Yhteensä 4418 4098 92,8 % 

 

Rivitalojen valvontaa kohdistettiin 178 rakennukseen. Rivitalojen valvontaprosentti oli 68,2. 

Taulukko 3. Rivitalojen valvontamäärät vuonna 2021 

 Rivitalojen valvonta 

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

Asikkala 13 11 84,6 % 

Hartola 8 1 12,5 % 

Heinola 28 21 75,0 % 

Hollola 36 26 72,2 % 

Iitti 15 7 46,7 % 

Kärkölä 9 7 77,8 % 
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Lahti 114 77 67,5 % 

Orimattila 23 12 52,2 % 

Padasjoki 5 6 120,0 % 

Sysmä 10 10 100,0 % 

Yhteensä 261 178 68,2 % 

 

Kerrostalojen valvonnassa paikattiin aiempien vuosien puutteita ja itsearviointilomake postitettiin 

suunniteltua laajemmalle määrälle taloyhtiöitä. Kun tehtyä valvontaa verrataan alkuperäiseen 

vuodelle 2021 suunniteltuun valvontamäärään, saadaan kerrostalojen 

kokonaisvalvontaprosentiksi 126,4. 

Taulukko 4. Kerrostalojen valvontamärät vuonna 2021 

Kerrostalojen valvonta 

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

Asikkala 5 2 40,0 % 

Hartola 3 8 266,7 % 

Heinola 26 25 96,2 % 

Hollola 13 13 100,0 % 

Iitti 4 1 25,0 % 

Kärkölä 1 1 100,0 % 

Lahti 190 260 136,8 % 

Orimattila 11 14 127,3 % 

Padasjoki 2 1 50,0 % 

Sysmä 3 1 33,3 % 

Yhteensä 258 326 126,4 % 
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Vapaa-ajan asunnoista saatiin valvottua kaikki palautuneet lomakkeet. Lähetettyjen 

itsearviointikirjeiden vastausprosentti oli 61,2. Vapaa-ajan asuntojen vastausprosenttia heikentää 

rakennusten omistajatietojen puutteet, joiden johdosta kirjeitä ei saada perille. Suunnitellusta 

valvonnasta toteutui 59,1 %.  

Taulukko 5. Vapaa-ajan asuntojen valvontamäärät vuonna 2021 

Vapaa-ajan asuntojen valvonta 

Kunta Valvottavien määrä 

(kpl) 

Tehty valvonta 

(kpl) 

Valvonta% 

Asikkala 425 183 43,0 % 

Hartola 242 152 62,8 % 

Heinola 351 196 55,9 % 

Hollola 210 122 58,2 % 

Iitti 263 199 75,7 % 

Kärkölä 39 30 77,6 % 

Lahti 185 110 59,3 % 

Orimattila 130 99 75,8 % 

Padasjoki 287 197 68,5 % 

Sysmä 396 208 52,5 % 

Yhteensä 2528 1495 59,1 % 

 

Vuonna 2021 itsearviointilomakkeen palauttamatta jättäneet asuinrakennukset valvotaan 

tarkastuskäynnillä vuonna 2022, mikäli valvonta on koronaepidemian vuoksi mahdollista. 

Mahdollisuuksien mukaan pyritään valvomaan myös tätä aiempien vuosien valvomatta jääneet 

rakennukset. Vapaa-ajan rakennuksiin ei suoriteta palotarkastuskäyntejä. Osa 

itsearviointilomakkeiden jälkivalvonnasta jatkuu myös vuoden 2022 aikana.  
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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 730 kpl. 

Pelastuslaitos oli mukana Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) suorittamissa laajamittaisten 

kemikaalilaitosten tarkastuksissa, nestekaasulaitosten tarkastuksissa, sekä Tukesin Lahteen 

kohdistamissa ilotulitteiden myyntiin liittyvissä tarkastuksissa. Lisäksi pelastuslaitos osallistui 

turvallisuusselvityslaitosten lakisääteisiin kemikaaliturvallisuusharjoituksiin, sekä muiden laaja-

mittaisten kemikaalilaitosten harjoituksiin erillisen suunnitelman mukaisesti. 

Kemikaalilainsäädännön mukaista yhteistyötä tehtiin Tukesin kanssa ja tarvittaessa annettiin lau-

suntoja Tukesin päätöksenteon tueksi. Kemikaaliturvallisuus huomioitiin myös muissa lausunnois-

sa eri viranomaisille. Pelastuslaitos teki kertomusvuonna kemikaalivalvontaa myös yhteystyössä 

ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Valvontatoimet kohdistuivat määräaikaiseen valvontaan 

ja vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden varastointiin konkurssin seurauksena toiminnan 

lopettamiseen. Konkurssipesän valvonta saatiin päätökseen kertomusvuonna. Päijät-Hämeen pe-

lastuslaitos oli mukana Päijät-Hämeen liiton hankkeessa Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle ja 

Hollolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityshankkeessa. Molemmat hankkeet 

päättyivät vuonna 2021.  

Päijät-Hämeen pelastuslaitos osallistui Päijät-Hämeen liiton hankkeeseen Kestävät vaihtoehdot 

öljylämmitykselle. Hankkeen viidessä asukastilaisuudessa pelastuslaitoksen kemikaalivastaavien 

neuvonta painottui öljysäiliöiden turvalliseen käytöstä poistoon. Hanke käynnistyi 1.5.2020 ja 

päättyi 31.8.2021. 

Erheellisten paloilmoituksien määrä pysyi alhaisena 

Pelastuslaitos pyrkii vähentämään hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoitinlaitteiden erheellisiä 

hälytyksiä valvontatoiminnan yhteydessä tapahtuvalla neuvonnalla ja opastuksella sekä erillisellä 

erhe-prosessilla. Erhe-prosessissa kahdentoista kuukauden aikana aiheutuvasta toisesta 

erheellisestä hälytyksestä lähetetään kohteelle kirjallinen korjauskehotus ja kolmannesta tai 
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useammasta erheellisestä hälytyksestä lähetetään kiinteistön omistajalle pelastuslaitoksen 

hinnaston mukainen lasku. 

Automaattisten paloilmoittimien aiheuttamia hälytyksiä oli 702 kpl ja näistä erheellisiä hälytyksiä 

oli 536 kpl. Erheellisten määrä kaikista automaattihälytyksistä oli 76 %. Kertomusvuonna 

erheellisistä hälytyksistä lähetettiin kohteiden omistajille kaikkiaan 56 korjauskehotusta ja 186 

laskua. 

 

 

Kuva 5. Hätäkeskukseen kytkettyjen paloilmoittimen hälytykset vuosina 2017-2021 Päijät-
Hämeessä. 
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4.2 Turvallisuusviestintä 

Vs. koulutussuunnittelija Teemu Peltomaa 

Etäkoulutusten ja sosiaalisen median rooli korostui turvallisuusviestinnässä 

Turvallisuusviestintää toteutettiin vuoden aikana kulloinkin voimassa olleiden koronarajoitusten 

ehdoilla. Alueelliset rajoitukset ja pelastuslaitoksen sisäiset suojaustoimet vaikeuttivat turvalli-

suusviestinnän normaalitoimintoja, esim. koulutusten järjestäminen asiakkaiden luona ja yleisöta-

pahtumien järjestäminen oli kiellettyä suurelta osin vuotta. Rajoitusten varjossa turvallisuusvies-

tinnän toiminnallista huomiota suunnattiin yhä enemmän etäkoulutusjärjestelyihin ja sosiaalisen 

median hyödyntämiseen. Kesän aikana parantunut koronatilanne mahdollisti asiakkaan luona ta-

pahtuvat koulutukset ja yleisötapahtumat hetkellisesti kesän ja syksyn aikana. Vuoden lopussa 

koronatilanne alkoi jälleen nopeasti heiketä. 

Vuoden aikana järjestettiin 148 turvallisuusviestinnän tapahtumaa (2020: 140), joissa tavoitettiin 

yhteensä 10 862 henkilöä (2020: 11 013). Alueen väestöön suhteutettu tavoittamisprosentti oli 5 

% (2020: 6%). Turvallisuusviestinnän tilastollisena tavoitteena on kohdata 20 prosenttia alueen 

asukkaista vuosittain erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Tätä tavoitetta ei koronas-

ta johtuen saavutettu. 

Taulukko 6 esittää vuoden 2021 tavoittamistilaston kunnittain tapahtumien ja koulutusten osalta. 

Sosiaalisen median kautta tapahtuvan turvallisuusviestinnän tavoittamistilastot esitetään taulu-

kossa 7. 

Taulukko 6. Turvallisuusviestintä kunnittain vuonna 2021 (sisältää koulutukset ja tapahtumat) 

Kunta Väkiluku 
31.12.2020 

Tilaisuuksien 
lukumäärä 

Osallistujien 
lukumäärä 

Osallistujia 
väkiluvusta (%) 

Asikkala 8 059 5 161 2 
Hartola 2 655 6 113 4 
Hollola 23 251 15 376 2 
Heinola 18 497 19 2 208 12 
Iitti 6 625 13 467 7 
Kärkölä 4 326 4 202 5 
Lahti 119 984 67 6 748 6 
Orimattila 15 882 11 353 2 
Padasjoki 2 861 4 159 6 
Sysmä 3 631 4 75 2 
Yhteensä 205 771 148 10 862 5 
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Sosiaalista mediaa hyödynnettiin ajankohtaisista turvallisuusteemoista viestimiseen. 

Pelastuslaitoksen julkaisuissa kansalaisia tiedotettiin vuoden aikana mm. heikoista jäistä, katolta 

putoavista lumista, ruohikko- ja metsäpalovaaroista, voimakkaista tuulista, runsaista sateista, 

tienpintojen liukkaudesta, kynttiläturvallisuudesta ja ilotulitteiden turvallisesta käytöstä. 

Kuva 6. Marraskuussa muistuteltiin Instagramissa teiden liukkaudesta.  

Sosiaalisen median osalta alueen väestöön suhteutettua tavoittamisprosenttia on vaikea 

määritellä luotettavan mittaustavan puuttuessa. Taulukko 7 sisältää pelastuslaitoksen Facebook ja 

Instagram -tilien yhteenlasketut tavoittamislukemat. 

Taulukko 7. Turvallisuusviestintä kuukausittain sosiaalisessa mediassa 

Kuukausi Tavoitettavuus Vuorovaikutteisuus 
Tammikuu 66979 4062 
Helmikuu 50423 3118 
Maaliskuu 54185 1224 
Huhtikuu 43240 1257 
Toukokuu 38627 837 
Kesäkuu 102994 3351 
Heinäkuu 45522 638 
Elokuu 40414 1483 
Syyskuu 29814 581 
Lokakuu 44376 1141 
Marraskuu 24840 1159 
Joulukuu 83596 3550 
Yhteensä 625010 22401 
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Koulutuksia toteutettiin tartuntaturvallisesti 

Koronarajoituksista johtuen koulutustoiminnassa jouduttiin suuren osan vuodesta keskittymään 

etäkoulutuksiin ja ulkona pidettäviin koulutuksiin. Myös kouluttajajärjestelyjen osalta jouduttiin 

turvautumaan poikkeusjärjestelyihin, koska työvuoroihin kuuluva henkilöstö ei saanut toimia 

kouluttajina pelastuslaitoksen ulkoisissa koulutuksissa ennen syyskuun loppua. 

2. luokkalaisten hätäpuhelukoulutusta toteutettiin vuoden aikana pääsääntöisesti etäkoulutuk-

sena. Aiemmin Jee Jelppii -kampanjana tunnettu koulutus uudelleennimettiin 112-koulutukseksi ja 

sen luento- ja tehtävämateriaaleja uudistettiin. Opetus toteutettiin ”virtuaalisessa luokkahuo-

neessa” kahdensuuntaista video- ja ääniyhteyttä hyödyntäen. Toteutuksessa pyrittiin jäljittele-

mään normaalia luokkahuoneessa tapahtuvaa koulutusta mahdollisimman läheisesti. Koulutuk-

seen sisältyvät soittoharjoitukset saatiin myös toteutettua etäjärjestelyin. Koulutussuunnittelija 

piti vuoden aikana 35 hätäpuhelukoulutusta, joihin osallistui yhteensä 1 094 kakkosluokkalaista. 

Etäkoulutus mahdollisti sen, että useampi eri luokka saattoi osallistua samaan koulutustapahtu-

maan koronaturvallisesti omasta luokastaan käsin. 

NouHätä-pelastustaitokampanja jouduttiin alustavista suunnitelmista poiketen toteuttamaan 

kokonaisuudessaan sähköisesti. Kampanjassa oli mukana 16 koulua alueen 22 yläkoulusta (73 %). 

Pelastuslaitos tarjosi kouluille NouHätä-aiheisia luentoja Teamsin välityksellä. Luennoille osallistui 

yhteensä 834 oppilasta. Kampanjaan kuuluvan NouHätä-pelastustaitokilpailun kilpailuosuudet 

jouduttiin toteuttamaan digikilpailuna. Aluekilpailun voittajajoukkue Sysmän yhtenäiskoulu sijoit-

tui valtakunnallisessa loppukilpailussa hienosti kolmanneksi. Pelastuslaitoksella ei ollut roolia kil-

pailujärjestelyissä, vaan SPEK hoiti kilpailut itsenäisesti. 

Alkusammutuskoulutukset päästiin aloittamaan koronarajoitusten salliessa loppukevään aikana. 

Koulutuksia toteutettiin päivähenkilöstön voimin työvuorojen ollessa estyneitä toimimaan koulut-

tajina. Alueellisiin rajoituksiin ja pelastuslaitoksen sisäisiin ohjeistuksiin perustuen suuria koulutus-

ryhmiä ei voitu kouluttaa, vaan koulutettavien ryhmäkoot tuli pitää pieninä. Syys-lokakuun vaih-

teessa sisäiset koronarajoitukset purettiin, jolloin osa alkusammutuskoulutuksista siirrettiin työ-

vuoroille pidettäviksi. Vuoden aikana järjestettiin 51 alkusammutuskoulutusta, joissa oli yhteensä 

825 osallistujaa. 
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Kuva 7. Alkusammutuskoulutuksia toteutettiin syksyyn asti poikkeusjärjestelyin. 

Loka-marraskuussa toteutettiin pelastuslaitoksen, Phhykyn ja Lahden Talot Oy:n yhteinen pilot-

tikoulutushanke, jonka tarkoituksena oli luoda toimijoiden yhteinen malli poistumisharjoitusten 

toteuttamiseen hoitolaitoksissa ja vastaavissa kohteissa. Pilottikoulutus toteutettiin Palvelukeskus 

Linnunlaulussa Nastolassa. Koulutus sisälsi palo- ja poistumisturvallisuusaiheisen luento- ja keskus-

telutilaisuuden hoitolaitoksen henkilöstölle, poistumisharjoituksen ja alkusammutuskoulutuksen. 

Talon turvakursseja, väestönsuojanhoitajan kursseja ja tulityökursseja ei järjestetty vuoden aikana. 

Yleisötapahtumien järjestäminen oli vähäistä ja tapahtumat pieniä 

Yleiset koronarajoitukset estivät yleisötapahtumien järjestämisen vuoden alusta aina kesään saak-

ka. Talveen ja kevääseen suunnitellut tapahtumat jouduttiin perumaan tai siirtämään myöhemmin 

pidettäväksi. Koronaan liittyvät kokoontumisrajoitukset helpottivat jonkin verran alkukesän aika-

na, mutta tästä huolimatta kesätapahtumien järjestäminen oli vähäistä. Lisäksi pelastuslaitoksen 

sisäisenä suosituksena oli välttää yleisötapahtumiin osallistumista toistaiseksi. Tämä suositus koski 

myös alueen sopimuspalokuntia. 

Helmikuun 11. päivänä vietettävä 112-päivä järjestettiin poikkeuksellisesti vain sosiaalisessa me-

diassa perinteisen viranomaisten yhteisen kauppakeskustapahtuman sijaan. Pelastusasemilla ei 

myöskään voitu järjestää toimintaa. 

Syyskuussa pelastuslaitos oli mukana Lahdessa järjestetyssä ikäihmisten liikenneturvallisuus-

kiertueessa. Kiertueen tapahtumapaikkoina toimivat pääkirjasto, Mukkulan kirjasto, Jalkarannan 

kirjasto ja Liipolan kirjasto. 
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Syyskuun puolessa välissä järjestettiin Vierumäki Areenassa Yhdessä enemmän -yritysmessut, 

jossa pelastuslaitoksella oli osasto. Sisäosastolla messukävijöitä neuvottiin asumisen 

turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja ulko-osastolla esiteltiin pelastuskalustoa ja 

sopimuspalokuntatoimintaa. Messukävijöille tarjottiin myös alkusammutuskoulutusta. 

Rakentamisen ja remontoinnin tapahtuma Raksa-messut oli siirretty syksyyn ja järjestettiin Lahden 

Messukeskuksessa lokakuun alussa. Pelastuslaitoksen osaston aiheena oli aurinkosähköjärjestel-

mien paloturvallisuus ja sähköautojen lataamisen turvallisuus. Messujen kävijämäärä jäi melko 

alhaiseksi korona-aikaa edeltäviin vuosiin verrattuna. 

Kuva 8. Raksa-messujen tunnelmaa pelastuslaitoksen osastolla. 

Toisen asteen opiskelijoiden Punainen Liitu -liikenneturvallisuustapahtumat oli suunniteltu järjes-

tettäväksi Lahdessa ja Heinolassa marraskuun alussa yhteistyössä Liikenneturvan, Koulutuskeskus 

Salpauksen ja poliisin kanssa. Tapahtuma peruttiin Koulutuskeskus Salpauksen aloitteesta. 

Päivä Paloasemalla -tapahtumaa vietettiin 27.11. kolmella sopimuspalokuntien asemalla: Lahdessa 

Harjunalustan VPK sekä Padasjoen VPK ja Sysmän VPK. Vakinaisilla asemilla tapahtumaa ei 

koronaviruksen vuoksi järjestetty. Tapahtumaan osallistui joitakin satoja kävijöitä. Lisäksi päivää 

vietettiin pelastuslaitoksen nettisivuille toteutetun virtuaalisen paloaseman muodossa. 

Joulukuussa järjestettiin kuntapäättäjille tarkoitettu liikenneturvallisuusaiheinen infotilaisuus 

yhteistyössä kuntaliiton, poliisin ja liikenneturvan kanssa. Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä 

alueen päättäjille kuntien liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaa ja siellä tehtävää viranomaisyh-

teistyötä. Tapahtuma järjestettiin hybriditapahtumana Lahden Seurahuoneella ja Teamsissa. 
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Turvallisuusviestintä geokätköjen avulla 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on ollut mukana geokätkötoiminnassa vuodesta 2012 alkaen. Tällä 

hetkellä julkaistuja kätköjä on kolmen vakinaisen pelastusaseman läheisyydessä Heinolassa, 

Hollolassa ja Paavolassa. Tavoitteena on jakaa kätköillä vieraileville geokätköilyn harrastajille 

turvallisuustietoutta ja samalla esitellä pelastusasemia. 

Pelastuslaitoksen geokätköt löytyvät netistä osoitteesta: www.geocaching.com tai hakusanoilla 

geocaching Paavolan/Heinolan/Hollolan pelastusasema. Pelastuslaitoksen rekisteröity nimimerkki 

on P-H Pelastuslaitos. Vuonna 2021 pelastuslaitoksen kätköillä vierailtiin yhteensä 260 kertaa. 

4.3 Palontutkinta 

Paloinsinööri Tapio Aaltonen 

Palontutkinnan taustaa 

Pelastuslaitosten palontutkinnan kehittyminen nykyiseen muotoonsa 

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

arviointiin. 

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

arviointi ja tarvittaessa syyn selvittäminen. 

 

Palontutkintaa koskevan lainsäädännön ja pelastuslaitosten palontutkinnan kehittymisen taustalla 

ovat olleet 

• vuonna 2005 aloitettu palontutkinnan kokeiluhanke 

• vuonna 2007 aloitettu pelastuslaitosten kumppanuushanke sekä 

• vuodesta 2009 toiminut pelastuslaitosten verkosto. 

 

Konkreettinen muutos pelastuslaitosten palontutkinnassa on vuonna 2011 voimaan tullut 

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

tehtäväksi. Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan 

tavoitteena on onnettomuuksien ehkäiseminen ja vahinkojen rajoittaminen sekä 

pelastustoiminnan kehittäminen.  

Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy, tapahtumaan vaikuttaneet taustatekijät, 

tapahtuman laajempi vaikutus, vahinkojen suuruus, merkitys ja vaikuttaneet tekijät sekä 
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pelastustoiminnan kulku. Palontutkinnan toteutukseen ja laajuuteen vaikuttaa erityisesti 

tapahtuman seurausten vakavuus. 

Pelastuslaitoksen tulee seurata onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja 

syidenkehitystä ja niistä tehtävien johtopäätösten perusteella ryhtyä osaltaan toimenpiteisiin 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi sekä tarvittaessa tehdä esityksiä muille 

viranomaisille ja tahoille. Tyypillisimmät yhteistyöviranomaiset ovat poliisi, rakennusvalvonta, 

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

vakuutus- ja energiayhtiöiden sekä monien eri asiantuntija yhteisöjen kanssa.  

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

kuolema, vakava henkilövahinko tai huomattava omaisuusvahinko. Lisäksi mikäli tapahtumaan 

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

on yhteistyösopimus palontukinnasta. Sopimus on tarkastettu syksyn 2018 aikana ja on toistaiseksi 

voimassa 1.1.2019 lähtien. 

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 

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.” 
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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 7 henkilöä: Aaltonen Tapio (rj), 

Haverinen Petteri, Holopainen Ari, Lahtinen Juha, Lehtinen Jari, Raila Viljamaa ja Marko Kaihola. 

Palontutkintaryhmän jäsenistä kaksi on ollut virkavapaalla vuoden 2020 ja yksi 2021 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.  

Vuoden 2021 aikana Päijät-Hämeessä suoritettiin yhteensä 21 kpl 2-tason palontutkintaa. 

Tutkinnat on suoritettu pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän palontutkijoiden toimesta, yleensä 

yhteistyössä Hämeen poliisin teknisen tutkintaryhmän kanssa. Lisäksi on kolme rakennuspaloa 

/tutkintaa, joihin poliisi tai pelastustoimen johtaja on suorittanut palontutkinnan. Tutkintatiedot 

on saatu pelastuslaitoksen tutkintaryhmälle ja erillistä tutkintaa ei ole ollut enää tarpeen suorittaa 

palontutkijoiden toimesta. 

2-tason palontutkinnoista 15 kpl kohdistui asuinkiinteistöihin, kuten omakotitaloihin, 

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

ajan asuntoon, 1 ravintolaan, 4 teollisuus-/varastorakennukseen.  

Palokuolemat 

Päijät-Hämeessä sattui kaksi palokuolemaa vuonna 2021. Palokuolemat sattuivat maaliskuussa ja 

joulukuussa asuinrakennusten paloissa, joista toinen sattui Hartolassa ja toinen Lahdessa. Toisessa 

tapauksista palon on epäilty olevan tahallaan sytytetty, mutta toisen palon syttymissyytä ei 

pystytty arvioimaan. Paloissa menehtyi yksi mieshenkilö ja yksi naishenkilö.  

Vuosina 2019 ja 2020 Päijät-Hämeessä menehtyi tulipaloissa vain yksi henkilö/ vuosi. 
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Kuva 9. Hartolassa rivitalopalossa menehtyi mieshenkilö maaliskuussa 2021. Paloa epäillään 
tahallaan sytytetyksi 

 

 
Kuva 10. Lahdessa omakotitalon palossa menehtyi naishenkilö joulukuussa 2021. Syttymissyytä ei 
voitu arvioida 
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Muita suoritettuja palontutkintoja Päijät-Hämeessä 2021 

 

Kuva 11. Iitti Merrankuja, Ravintola tuhoutui palossa. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi 
 

  
Kuva 12. Lahti Erstantie, teollisuusrakennus. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. 
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Kuva 13. Heinola Iso-Palpasenkatu, vapaa-ajan asunto. Syttymiskohta rakennuksen ulkopuolella 
kuistilla. Syttymissyytä ei voida varmuudella sanoa. 

 

Kuva 14. Lahti Turrantie, teollisuusrakennus. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. 
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Kuva 15. Asikkala, Puolukkapolku, omakotitalo. Syttymä liesituulettimesta. 
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Kuva 16. Iitti, Kymentaantie, omakotitalo, vanha navetta ja ulkorakennus yhtä aikaa tulessa. Paloa 
epäillään tahallaan sytytetyksi. 
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Kuva 17. Kärkölä, Koivistontie, konehalli. Palon syttymissyytä ei voitu arvioida.

 

Kuva 18. Lahti, Parsikatu, omakotitalo. Syttymissyy eläimen aiheuttama. Jyrsijä (orava?) 
vahingoittanut sähköjohtoja rakennuksen yläpohjassa aiheuttaen oikosulun/ ylikuumenemista.  
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Muuta 

Vuoden 2021 alussa rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja sattui suhteellisen paljon aiempiin 

vuosiin nähden ja pelastuslaitoksella suoritettiin tilastovertailu vuosien 2019-2021 tammi-

maaliskuun rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista. Tilastot otettiin vuosilta 2019-2021 koska 

vuoden 2019 aikana merkintämenettely hieman muuttui ja 2018 tai aiemmat aineistot eivät ole 

samalla tavalla vertailukelpoista. Tammi-maaliskuun tilastoissa rakennuspaloja ja 

rakennuspalovaaroja oli n. 42% enemmän, kuin vertailuvuosina 2019-2020. 

Vuoden lopussa otetussa tilastosta huomattiin, että koko vuoden tilastossa rakennuspalojen ja 

rakennuspalovaarojen määrä oli lisääntynyt edellisvuosien keskiarvoon n. 12 %. Tammi-syyskuussa 

otetussa tilastossa näytti vielä, että palojen määrä tulisi olemaan hieman vähemmän (n. 15%), kuin 

vertailuvuosina 2019-2020. Loppuvuoden aikana sattuneet rakennuspalot ja rakennuspalovaarat 

nostivat määrän kuitenkin hieman korkeammaksi, kuin vertailuvuosina. 

Vuoden 2021 aikana on pidetty palontutkinnan koulutuspäiviä pääasiassa verkkokoulutuksina ja 

yhteen koulutuspäivään loppuvuodesta on ollut mahdollista osallistua myös paikan päällä. 

Koulutuspäiviä sekä -hankkeita jouduttiin perumaan tai typistämään koronarajoitusten vuoksi. 

Vuonna 2021 osallistuttiin kuitenkin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston palontutkinnan 

asiantuntijaverkoston palavereihin ja kehittämishankkeisiin verkko-osallistumisena. 

Vuoden aikana osallistuttiin valtakunnalliseen palontutkinnan teematutkintaan. Pelastuslaitosten 

kumppanuusverkoston palontutkinnan asiantuntijaverkosto järjesti valtakunnallisen saunapaloihin 

liittyvän teematutkinnan ajanjaksolla 1.5.2021 – 30.9.2021. Teematutkinnan tarkoituksena oli 

kerätä tietoa saunoista alkunsa saaneista tulipaloista ja -palovaaroista. Tutkintaraportti on 

valmistunut vuoden 2021 lopulla ja on saatavissa mm. pelastuslaitoksen palontutkinnan 

vastuuhenkilön kautta. 

Vuoden 2021 aikana osallistuttiin myös palontutkintaselosteen uudistamishankkeen työpajoihin. 

Palontutkintaselosteen uudistamishanke alkoi vuoden 2021 alussa ja päättyy syyskuun 2021 

lopussa. Hanketta koordinoi Pelastusopisto ja sen rahoittajana on Palosuojelurahasto. Hankkeen 

tuloksena on saatu tehtyä ehdotus uudeksi palontutkintaselosteeksi. 

Pelastuslaitos on tiivistänyt yhteistyötä Päijät-Hämeen rakennusvalvontojen kanssa ja kuntien 

rakennusvalvonnoille on tehty ilmoituksia sattuneista tulipaloista. Tätä yhteistyötä kehitettiin ja 

ylläpidettiin vuoden 2021 aikana, jotta kunnan rakennusvalvonnat ovat tietoisia kunnissa 

sattuneista tulipaloista ja rakennusvalvonnat voivat suorittaa tarvittaessa omia tarkastuksia/ 

toimenpiteitä palojen johdosta. 
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Yhteistyötä poliisin kanssa on jatkettu ja palontutkintojen paikkatutkinnat on suoritettu 

pääsääntöisesti yhteistyössä poliisin teknisen tutkintaryhmän kanssa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos 

on lisäksi tehnyt poliisille pelastuslain 41§:n mukaisia kirjallisia ilmoituksia tulipaloista yhteensä 27 

kpl. Yhteistä koulutuspäivää suunnitellaan pidettäväksi vuoden 2022 keväällä, mutta 

koulutuspäivän järjestäminen riippuu vallitsevasta epidemiatilanteesta. Yhteistä koulutuspäivää oli 

suunniteltu jo syksylle 2021, mutta sitä ei järjestetty vallinneiden koronaolosuhteiden vuoksi. 

 

Poliisiammattikorkeakoulu toteuttaa sisäministeriön asettaman hankkeen, jossa kehitetään 

poliisitoimintaa laatimalla moniviranomaistoiminnan suunnitelmallista johtamista tukeva malli 

kohdevalvontaan liittyen osana työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuntaa. Hankkeen 

piirissä kuullaan laajasti eri viranomaisia, jotka toiminnassaan tekevät käytännön 

valvontatoimintaa, mutta myös valvontakohteiden suunnittelua ja tiedonvaihtoa sekä tutkintaa 

ilmiön ympärillä. Hankkeessa Suomen poliisilaitokset on jaettu neljään alueeseen. Hanke järjestää 

alueiden poliisilaitosten ja muiden viranomaisten kanssa työpajoja, joissa kehitetään toimintamalli 

työperäisen maahanmuuton valvontaa varten. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on osallistunut Alue 1:n Helsingin, Itä-Uudenmaan, Länsi-

Uudenmaan ja Hämeen poliisilaitosten alueen viranomaisten kanssa yhteistoimintamallin osalta 

järjestettyihin työpajoihin vuoden 2021 aikana. Päijät-Hämeen pelastuslaitos on saanut myös 

ennakkotehtävän suoritettavaksi ennen työpajoihin osallistumista. Hankkeen johdosta on 

järjestetty jälkipuintiseminaari 1/2022, jossa on esitelty hankeen työn tuloksena luotu 

yhteistoimintamallin prosessi. 
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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 meripelas-

tuspalveluun. 

• Osallistua osaltaan turvallisuusviestintään sekä ulkoiseen kouluttamiseen. 

• Osallistua valvontatoimintaan. 

• Yhteen sovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimin-

taa 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 vapaa-

muotoisessa varallaolossa. 

Vuoden 2021 kokonaishälytysmäärät nousivat edellisvuoteen 2020 verrattuna kymmenisen pro-

senttia. Tehtävämäärien lisäys vuoteen 2020 verrattuna oli 460 tehtävää (4191 -> 4656). 

Hälytystehtävien määrät lukumäärällisesti lisääntyivät eniten ensivastetehtävissä (+305 kpl) Muut 

palovaroittimien tarkastus- ja varmistustehtävät lisääntyivät seuraavaksi eniten (+89 kpl). 

Rakennuspalojen määrä lisääntyi lähes kolmanneksen edellisten vuosien tasosta (71 -> 100 kpl), 

muut tarkastustehtävät vähenivät (-75 kpl). 

Vaikka Häkeen liitetyn paloilmoittimen tarkastustehtävien määrä oli 2021 suurempi kuin vuonna 

2020 (627 -> 665 kpl), niin suhteutettuna kymmenen vuoden tehtävämäärien keskiarvoon (2012 – 
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2021) on niissä edelleen suurin muutos lukumäärällisesti alaspäin. Häkeen liitetyn paloilmoittimen 

tarkastustehtävien määrä vuonna 2021 oli 665 kpl, joka on 62 kpl vähemmän kuin kymmenen 

vuoden tehtävämääräkeskiarvo 727 kpl. 

Suurin muutos ylöspäin kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna on vahingontorjuntatehtävis-

sä, joita vuonna 2021 oli 559 kpl. Keskimäärin vuosittaisia vahingontorjuntatehtäviä on kymmen 

vuoden aikana ollut 410 kpl, joten 2021 ne tehtävämäärät olivat 148 kpl yli kymmenen vuoden 

keskiarvon. 

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

leiden/loukkaantuneiden määrä on enemmän kuin viisi, oli vuonna 2021 yksi kappale, joka oli tuli-

palo. 2021 tapahtuneessa suurpalossa ei kuollut tai loukkaantunut ihmisiä, aineelliset vahingot 

ylittivät suuronnettomuuden kriteerit. 

 

Hälytys-, viesti- ja johtamistoiminta 

Aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen  

Pelastustoimintaan kuuluu hälytysten vastaanottaminen, väestön varoittaminen, uhkaavan onnet-

tomuuden torjuminen, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omai-

suuden suojaaminen ja pelastaminen, tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen, 

sekä pelastustehtäviin liittyvät johtamis-, viesti-, huolto- ja muut tukitoiminnot. 

Pelastustoiminnan johtaminen 

Pelastustoiminnan johtamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joita hälytystehtävää johtava pelastus-

viranomainen tekee pelastaakseen ja suojellakseen ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. 

Pelastustoiminnan päällystön pelastustoiminnan johtamisen strategisena tavoitteena on koko 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäinen johtamistoiminta onnettomuus- ja pelastustilanteis-

sa. Johtamistoiminnan kehittämiseksi on järjestetty koulutustilaisuuksia. 

Päällystön johtamiskoulutusta kohdennettiin laitteisto- ja ohjelmistokoulutuksiin, sekä perustetun 

johtokeskuksen esikunnan tehtäviin onnettomuustilanteissa. 

Iitin maakuntavaihdoksen johdosta seurattiin hälytysvasteiden toimivuutta, yksiköiden toimintaa, 

sekä pelastustoiminnan johtamista. Mitään poikkeamia ei todettu.  
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Hyvinvointialueen yhteinen koordinaatio ja tilannekeskus 

Pelastusjohtaja antoi tehtäväksi selvittää mahdollisuutta perustaa hyvinvointialueen yhteistä 

tilannekeskusta. Pelastuslaitoksen selvitysryhmään kuuluvat lisäkseni ensihoidon palvelupäällikkö 

Jenni Eskola ja aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja sekä hyvinvointialueen kuntayhtymän edustajina 

ensihoitopäällikkö Sami Rive ja vs. johtava sosiaalityöntekijä Marjo Asunen. Työryhmän puitteissa 

kävimme tutustumassa Satakunnassa jo toiminnassa olevaan maakunnalliseen yhteiseen tilanne-

keskuksen toimintaan.  

Selvitysryhmän loppuraportin mukaisesti todettiin, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kannalta 

on tärkeää, että keskeiset toimijat ovat samoissa tiloissa. Keskuksen toiminnasta hyötyisivät eniten 

turvallisuusviranomaisten asiakkaat eli hyvinvointialueen asukkaat. Päivittäinen yhteistoiminta 

mahdollistaa koko hyvinvointialueen tilannekuvan eri viranomaisten tietoon. Yhteisessä tilanne-

keskuksessa tilannekuva on koko ajan eri viranomaisten tiedossa ja tilannekeskuksessa on helppo 

oikaista kokonaiskuvaa, mikäli joku toimija tarvitsee lisäinformaatioita tilanteesta. 

(Hyvinvointialueen yhteinen koordinaatio- ja tilannekeskus 17.11.2021) 

Joulukuun loppupuolella esittelin Hyvinvointialueen yhteinen koordinaatio- ja tilannekeskus -

selvitystyön pelastusjohtajalle sekä pelastuspäällikölle. Esittely eteni positiivisessa hengessä 

tuoden esille paljon erilaisia mahdollisuuksia. Pelastusjohtaja tiedusteli asiasta johtajaylilääkäri 

Tuomo Niemisen mielipidettä, ja hän piti tätä tärkeänä ja potentiaalisena asiana, minkä 

työstämistä tulee jatkaa. 

Pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus 

Pelastusjohtajalle ja pelastuspäällikölle esitetyssä Hyvinvointialueen yhteinen koordinaatio- ja 

tilannekeskus -selvityksessä tuli esille, että nyt olisi hyvä ajankohta tehdä muutoksia pelastustoi-

minnan johtamisen järjestelyihin sekä lähteä projektoimaan pelastuslaitoksen miehitetyn tilanne- 

ja johtokeskuksen perustamista Paavolan pelastusasemalla jo olemassa olevaan tilannehuonee-

seen. Ensimmäinen selvitystyö pelastuslaitoksen tilannekeskuksen perustamisesta on esitelty 

17.12.2012, joten kirjallisen selvityksen päivittäminen nykyhetken vaatimalle tehtävien tasolle 

onnistuu suhteellisen nopeasti. 

Tilanne- ja johtokeskushenkilöstön toimenkuvia, työskentelypisteiden ohjelmistoja ja laitteita on 

edelleen päivitetty saadun palautteen myötä.  
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Hätäkeskuksen tietojärjestelmä Erica 

Erica-hätäkeskustietojärjestelmä on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteiskäyttöi-

nen hätäkeskustietojärjestelmä. Erica-hätäkeskustietojärjestelmällä turvataan väestölle nopeim-

man ja tarkoituksenmukaisimman avun saanti maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Pelastus-

laitoksen Erica-pääkäyttäjänä toimii aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen ja varapääkäyttäjänä 

ICT-asiantuntija Marko Nieminen. Edellä mainitut henkilöt saivat Erica-koulutusta lokakuussa 

Turussa. 

Hätäkeskustietojärjestelmän ylläpito ja hälytysvasteiden parantaminen vaativat pelastuslaitoksella 

huomattavaa työpanosta, kouluttautumista sekä yhteistoimintaa eri viranomaisten ja pelastuslai-

tosten välillä. Erica-hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen. 

Viranomaisten yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä (KEJO) 

Pelastustoimessa hanketyö on edennyt ja pää- ja varapääkäyttäjien koulutukset järjestettiin Pelas-

tusopistolla marras- ja joulukuun aikana.  

Valtakunnalliseen KEJO-projektiryhmään Turun hätäkeskusalueelta kuuluu Heikki Suomalainen, 

joka toimii myös pelastuslaitoksen pääkäyttäjänä. Pelastuslaitoksen varapääkäyttäjänä toimii Mar-

ko Nieminen. Valtakunnallisen projektiryhmän työpalavereita, testejä ja neuvotteluita on pidetty 

vuoden aikana noin 40 päivää, näiden lisäksi Pelastusopistolla olleita koulutus- ja projektiryhmän 

työpajapäiviä oli n 20. 

Vuoden 2022 aikana aloitetaan KEJO-kenttäjohtamisjärjestelmän käyttäjäkoulutus sekä pilotoin-

tikäyttö. Tuotantokäyttö on tällä hetkellä aikataulutettu pelastustoimella alkavaksi vuonna 2023. 

VHF-varajärjestelmät, -tukiasemat ja -radiolaitteet 

Varautuminen vika- ja häiriötilanteisiin on keskeinen osa pelastustoiminnan johtamista sekä häly-

tys- ja viestitoiminnan kehittämistä ja varmentamista – varautumalla vahvistetaan kriisinsietoky-

kyä. Hälytys- ja viestitoiminnan onnistuminen on edellytys tehokkaalle pelastustoiminnalle. 

Pelastuslaitos varautuu vika- ja häiriötilanteisiin esimerkiksi hälytys- ja viestiyhteyksiä varmenta-

malla, sähkönsaantivarajärjestelmillä sekä osallistumalla viranomaisradioverkon tukiasemien 

varavoimajärjestelyihin. 

Pelastuslaitoksella on pyritty huomioimaan eri sähkö- ja tietoliikennehäiriötilanteista johtuvat 

hälytys- ja tietoliikennelaitteiden mahdolliset vikatilanteet. PETO-järjestelmästä voidaan tarvit-

taessa hälyttää asemia, yksiköitä tai henkilöitä. Pelastustoimen henkilöstön hälyttämiseksi matka-
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puhelimen lisäksi käytetään Pogsac-hakulaitteita. Hakulaitejärjestelmä ei välttämättä vaadi toi-

miakseen VIRVE-viestijärjestelmää.  

Pelastuslaitokselle on käytössä viisi semiduplex VHF-tukiasemaa. Semiduplex taajuutta käytetään 

johtamistoiminnassa ja tätä voidaan käyttää johtokeskuksessa, ajoneuvoissa ja paloasemilla. Pelas-

tusyksiköiden sisäinen yhteydenpito käydään edelleen VHF-Simlex -kanavilla. Tämä vähentää huo-

mattavasti kustannuksia ja parantaa työturvallisuutta oheislaitteiden toimivuuden johdosta. 

Nykyistä VHF-laitekantaa on pystytty hyvin uusimaan mutta uusimistarvetta on edelleen. Laittei-

den kanavajärjestys on muutettu pelastuslaitoksella yhtenäiseksi. VHF-radiolaitteiden ohjelmoin-

tiin 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. 

Johtokeskuksessa on käytössä hälytys- ja viestitoimintaan tarkoitettu RCS 9500 Console -viestintä-

työasema. 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 po-

liisin ja ensihoidon kesken. Ryhmän tarkoituksena on kehittää viranomaisten yhteistoimintaa, 

jakaa erilaisia ajankohtaisia asioita, koordinoida yhteistoimintaharjoituksia sekä käsitellä vika- ja 

häiriötilanteita maakunnassamme. 

 

5.1 Lahti 

Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

Toiminta-alueeseen Lahti (A) kuuluvat pelastuslaitoksen Paavolan pelastusasema sekä Lahden toi-

minta-alueen sopimuspalokunnat Ahtialan vpk, Harjunalustan vpk, Lahden vpk sekä Renkomäen 

vpk. Hallinnollisesti Niemen pelastusasema kuuluu Hollolan alueeseen, ja sopimuspalokunnista Ve-
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sikansan vpk katsotaan kuuluvaksi Lahden alueeseen. Paavolan pelastusasema on miehitetty ym-

päri vuorokauden I-riskialueeseen perustuen. 

Paavolan pelastusasemalla toimii pelastuslaitoksen hallinto, riskienhallinta, pelastustoiminta, en-

sihoito ja tekninen osasto. Asemalla työskentelee päivittäin 12 pelastajaa, 10 ensihoitajaa sekä pa-

lotarkastajia, hallinnon ja teknisen osaston henkilöstöä ja laitoksen johtoa yhteensä 26 henkilöä. 

Sijainniltaan keskeinen pelastusasema mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan. 

Pelastustehtäviä Lahdessa suoritettiin 2275. Tarkastelussa ovat mukana Paavolan, Niemen ja Nas-

tolan pelastusasemat. Tehtävämäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttiyksik-

köä (2140 tehtävää vuonna 2020). Määrällisesti suurimmat vaihtelut onnettomuustyypeittäin ta-

pahtuivat tarkastus-ja varmistustehtävien määrän vähenemisenä (-24 %, 59 tehtävää vähemmän 

kuin 2020) ja vastaavasti palovaroittimen tarkastus- ja varmistustehtävien (+49 %, 70 tehtävää 

enemmän kuin 2020) ensivastetehtävien (+27 %, 73 tehtävää enemmän kuin 2020) määrän lisään-

tymisenä. 

Kaikista tehtävistä Lahdessa tapahtui 49 % Päijät-Hämeen alueen onnettomuuksista – onnetto-

muustehtävät keskittyvät alueellisesti. Lahdessa toimintavuoden onnettomuuksissa osallisina ol-

leita henkilöitä oli 1409. Onnettomuuksissa kuoli 4 henkilöä (ei palokuolemia) ja loukkaantui 147 

henkilöä. Pelastuslaitos pelasti vastaavasti 59 henkilöä kaikista tehtävistä. Rakennuspaloista tai 

rakennuspalovaaroista Lahdessa aiheutui 111 tehtävää (v. 2020 97). Näistä aiheutui 3 300 000,00 € 

vahingot uhatun omaisuuden arvon ollessa 26 100 000,00 € (arvio). Siten pelastetut arvot olivat 

noin 22 800 000,00 € (pelastettu noin 87 % uhatusta omaisuudesta). 

Paavolan pelastusaseman toiminta jatkui vilkkaana 2021. Pelastusasema on Suomen kuudenneksi 

vilkkain pelastusasema pelastustoiminnan tehtävämäärillä mitattuna. Koronapandemiasta huoli-

matta pelastustehtävät suoritettiin normaalisti vastuuviranomaisen asettamat suojausmääräykset 

huomioiden. Asemapalveluksessa toteutettiin ja noudatettiin suojaus-, eriyttämis- ja rajoitustoi-

menpiteitä henkilöstön suojaamiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi.  

Turvallisuusviestintää toteutettiin Lahdessa (Nastola mukana tarkastelussa) 67 tilaisuudessa kaik-

kiaan 6750 henkilölle (6 % asukasluvusta). Koronapandemian takia turvallisuusviestinnän tapah-

tumista jouduttiin pidättäytymään suurelta osin. Turvallisuusviestintää toteutettiin sosiaalisessa 

mediassa ja etäkoulutuksina, esimerkiksi Päivä paloasemalla -tapahtuma järjestettiin virtuaalises-

ti. 
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Valvontatoimintaa pystyttiin toteuttamaan koronapandemiasta huolimatta vuonna 2021 pääosin 

normaaliin tapaan. 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 vastuu-

viranomaisen asettamat suojausmääräykset huomioiden (koronapandemia). Sopimuspalokuntien 

teoriakoulutukset siirrettiin etäkoulutukseksi, ja käytännönharjoitukset toteutettiin ulkona pien-

ryhmäharjoitteluna. Pelastustoiminnan toimintavalmius ja -varmuus onnistuttiin sopimuspalokun-

nissa pitämään normaalina suojaus-, eriyttämis- ja rajoitustoimenpiteillä. 

5.2 Heinola    

Aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja 

Asemavastaavana toimii palomestari Jari Vornanen. Vakinaisen henkilöstön vahvuus vuorossa on 

1+4, josta yksi palomies on sijoitettuna Sysmän ensihoitoon. Heinolan sopimuspalokunnan henki-

löstövahvuus vaihtelee hieman, mutta vuonna 2021 oli hälytysryhmässä kirjoilla 25 henkilöä. 

Asemalla on varattu 3 paikkaa ensihoidon yksiköille. 

Hälytystehtäviä oli 573 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 40 johtoauton suunnittelu aloitettu 

 

Toiminta-alueeseen B (Heinola) kuuluvat Heinolan lisäksi Hartola, Sysmä, Asikkala ja Padasjoki. 

Heinolan keskusta-alueen I-riskiluokkaan perustuen Heinolan pelastusasema on vakinaisen 

henkilökunnan (asema 40) miehittämä ympäri vuorokauden. Samoissa tiloissa toimii Heinolan 

sopimuspalokunta (asema 41). Päivystävä palomestari PHP40 on välittömässä valmiudessa 

Heinolan asemalla. Vierumäen taajamassa (asema 46), Hartolassa (asema 43), Sysmässä (asema 

42) ja Padasjoella (asema 44) olevilta paloasemilta toimivat sopimuspalokunnat. Ruuhijärvellä 

olevalla paloasemalla on sammutusauto (PH4612), joka kuuluu Vierumäen VPK:n hälytysosastoon. 

Asikkalassa (asema 45) on puolivakinainen palokunta.  
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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 1257, joka on noin 27 % koko pelastuslaitoksen tehtävistä. Merkittävimmät 

tehtäväkohtaiset määrät olivat paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtäviä 131 kpl, 

liikenneonnettomuuksia 173 kpl, vahingontorjuntatehtäviä 200 kpl ja ensivastetehtäviä 317 kpl.  

Palotarkastuksia sekä muuta valvontatoimintaa tehtiin poikkeavassa pandemiatilanteessa vallitse-

vien 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 2716 henkilölle, mikä on 8 % 

alueen väestöstä. Merkittävin muutos aiempiin vuosiin johtuu Covid19-pandemiasta, jonka seu-

rauksena ulkopuolinen koulutus ja turvallisuusviestintätapahtumat olivat pelastuslaitoksella suu-

rimman osan vuotta 2021 keskeytettyinä. 

Toiminta-alueen sivutoiminen ja sopimuspalokuntien henkilöstö harjoitteli pääsääntöisesti 

viikoittain pelastuslaitoksen antamien koronaohjeistusten mukaisesti. Alueen varallaolojärjestelyt 

säilyivät entisellään. Hämeen pelastusliiton järjestämille sivutoimisen ja vapaaehtoisen 

henkilöstön perus- ja täydennyskursseille osallistuttiin kiitettävästi. Sopimuspalokuntien 

päivälähdöissä on ajoittain henkilöstöpulaa. Sopimuspalokuntien työ on pelastustoimelle 

ensiarvoisen tärkeä voimavara, jota ilman ei tultaisi toimeen.  

5.3 Orimattila ja Nastola 

Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen 

Orimattila, pelastusasema 50 

Asemavastaavana palomestari Juhamatti Listala. 

Orimattilan aseman 50 erityistehtäviin kuuluu toimia Pelastuslaitoksen koulutus- ja harjoitus-

paikkana. Kuluneena vuonna rakennettu uutta paloasemaa, joka valmistuu vuoden 2022 helmi--

kuussa.  

Vuonna 2021 Orimattilan PH 501 yksiköllä oli hälytystehtäviä 365 kpl (351), joista ensivastetta 85 

kpl (47). Asema on vakinaisen henkilökunnan miehittämä vahvuudella 1+3, koska Orimattilan 
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keskusta on 1-riskialuetta. PHHykyn ensihoito yksikkö PH 321 on sijoitettu Orimattilaan 24/7. 

Lisäksi Orimattilasta PHHykyn 322 on valmiudessa klo 7-19 välisen ajan hoitaen Myrskylää ja 

Pukkilaa samalla. 

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

Artjärvi, paloasema 52 

Asemavastaavana toimii Heikki Koskimaa 

Artjärven Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Artjärven yksiköllä PH 521 oli hälytystehtäviä 51 

kpl (44), joista ensivastetta 9 kpl (10). 

Pennala, paloasema 53 

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

Pennalan yksiköllä PH 531 oli hälytystehtäviä 53 kpl (30), joista ensivastetta 0 kpl (2). Pennalan 

erikoiskalustona raivausyksikkö, joka on näyttänyt sammutusraivauksessa tarpeellisuutensa. 

Lahden Nastola, pelastusasema 60 

Asemavastaavana palomestari Petteri Haverinen. 

Lahden Nastolan aseman 60 erityistehtäviin kuuluu letkukaluston huolto. Kuluneena vuonna PH 

603 vaihtui uuteen. 

Aseman ympärivuorokautisen pelastuspuolen vahvuus on 1+4, joista yksi on sijoitettuna PH 324:n.  

Vuonna 2021 Nastolan yksiköllä PH 601 oli hälytystehtäviä 353 kpl (331), joista ensivastetta 73 kpl 

(43). Nastolan nauhataajama on 1-riskialuetta.  

Alueen sopimuspalokuntana toimii Villähteen Vpk. Lisäksi Ruuhijärvellä on Vierumäen Vpk:n 

sopimuspalokunnan alaosasto, jolla oma varikko kalustoineen. 

Iitti Kausala, pelastusasema 62 

Asemavastaavana toimi palomestari Juha Murtonen. 

Iitti siirtyi Kymenlaakson pelastuslaitokselta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle vuoden 2021 alusta. 

Siellä toimii sopimuspalokuntana Iitin VPK. Hälytystehtäviä vuonna 2021 oli 160 kpl, joista 

ensivasteita 45 kpl. 

Lisäksi Iittiin on sijoitettu PHHykyn PH 323 12 h:n yksikkö päivällä ja yöllä PHHykyn EVA yksikkö PH 

074. 
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Vuolenkoski, paloasema 61  

Asemavastaavana toimii palomestari Juha Murtonen. 

Vuolenkosken VPK toimii Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Hälytystehtäviä vuonna 2021 oli 

102 kpl, joista ensivasteita oli 23 kpl. Vuolenkoskella toimii myös naisosasto huolehtien 

muonahuollosta pitkäkestoisissa tehtävissä. 

Nastola Villähde, paloasema 63 

Villähteen VPK toimii alueen sopimus palokuntana, joka on erikoistunut jälkivahinkojen torjuntaan. 

Yksiköllä PH 611 oli hälytystehtäviä 26 kpl (25 ), joista JVT tehtäviä oli 6 kpl. 

5.4 Hollola 

Aluepalopäällikkö Jari Lehtinen 

Hollola, pelastusasema 30 

Asemavastaavana toimii palomestari Mika Tervala. 

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

Hollolan PH 301 yksiköllä oli hälytystehtäviä 628 kpl (514), joista ensivastetta 76 kpl (53). 

Pelastuslaitoksen erikoiskalustosta asemalle on sijoitettu varavoima- ja henkilöpuhdistuskontit. 

Vakinaisen palokunnan lisäksi Hollolan  kunnan alueella on 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 

Asemavastaavana toimi palomestari Mika Tervala. 

Kärkölässä toimii Järvelän VPK, joka on Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Kertomusvuonna  

PH 311 hälytettiin 107 (106) tehtävään, joista oli ensivaste tehtäviä 21 kpl (21). 

Hollolan Hämeenkoski, paloasema 32 

Asemanvastaavan tehtävää hoitaa Hämeenkosken Vpk 

Hämeenkosken Vpk toimii alueen sopimuspalokuntana. Hämeenkosken yksikkö PH 321 hälytettiin 

vuoden aikana 71 (63) tehtävään, joista ensivasteita oli 18 kpl (10). 
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Hämeenkosken Vpk:ssa toimii lisäksi nuoriso-,nais- ja veteraaniosasto. VPK järjestää suositut 

kesäjuhlat eri tapahtumineen. 

Hollolan Hakosilta, paloasema 33 

Hakosillan VPK toimii Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 331 oli hälytysteh-

täviä 9 kpl (12). 

Hollolan Herrala, paloasema 34 

Herralan VPK toimii Pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, jonka yksiköllä PH 341 oli 

hälytystehtäviä 20 kpl (21), joista 8 kpl eläinten pelastamisia. Herralan VPK:n erikoisvastuu alueena 

on eläinten pelastaminen. 

Keski-Hollola, paloasema 35 

Keski-Hollolan VPK toimii Pelastuslaitoksen sopimus palokuntana, jonka yksiköllä PH 351 oli 

hälytystehtäviä 15 kpl (18). Keski-Hollolan erikoiskalustona on ilmakaari teltta. 

5.5 Varautuminen 

Valmiusmestari Mika Nevalainen 

Pelastuslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin varautumisen osalta kuuluvat muun muassa kuntien val-

miussuunnittelun tukeminen, väestönsuojeluun varautuminen suunnitelmin ja etukäteisvalmis-

teluin, väestön varoittaminen vaaratilanteissa sekä oman toiminnan jatkuvuuden varmistaminen 

yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on lisäksi panostanut maakunnallisen varautumisen yhteensovitta-

miseen. Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan (PHTURVA) kehittämiseen on osoitettu 

resursseja sekä aktiivisia ja ohjaavia toimia. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on osallistunut myös hyvinvointialueen varautumisen valmisteluun. 

Valmistelun tavoitteiksi on yhteistyössä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän sekä PHTURVAn 

esikunnan kanssa asetettu seuraavat kokonaisuudet: 

• Varautumisen kokonaisarkkitehtuuri (rakenteet, vastuut, yhdyspinnat) kuvattu ja tavoite-

tilan määritelty 

• Valmiussuunnitelmien yhteensovitus suunniteltu 

• Häiriötilanteen tukitoimintojen kehittäminen käynnistetty 
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Päijät-Hämeen pelastuslaitos on toteuttanut varautumisyhteistyötä Päijät-Hämeen kuntien, Hyvin-

vointikuntayhtymän, Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen, Maahanmuuttoviraston, Pelastus-

opiston, Puolustusvoimien ja lähes kaikkien PHTURVAn organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä on 

toteutettu sekä järjestämällä neuvotteluja, kokouksia ja koulutuksia, että osallistumalla niihin. Yh-

teistyötapahtumia on ollut yhteensä noin sata. 

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen 

Pelastuslaitos toteutti YAMK opinnäytetyön aiheesta ”Kuntien varautumisen tuen suunnittelu Päi-

jät-Hämeessä” alkuvuodesta 2021. Erityistilanteiden hallinta ja harjoittelu osoittautuivat yhdeksi 

merkittävimmistä kehityskohteista. Pelastuslaitos panosti tämän johdosta vahvasti HÄME21 -har-

joituksen valmisteluihin ja toteutukseen. Kunnille suunnatut tukitoimet integroitiin myös Päijät-

Hämeen turvallisuus ja valmiustoimikunnan toiminnan teemoitukseen. 2021 teemana oli tilanne-

tietoisuuden kehittäminen. Teeman toteuttamista jatketaan 2022 aikana. Muina teemoina ovat: 

”alueellinen riskiarvio” ja ”varautumisen integraatio hyvinvointialueen rakenteisiin”. 

Vuoden 2021 aikana toteutettiin yhteistyönä koko Päijät-Hämettä koskeva kiinteistökartoitus sekä 

evakuointien vastaanottotarpeisiin että laajamittaisen maahantulon tarpeisiin. Yhteistyön 

keskiössä toimivat Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hyvinvointikuntayhtymä ja 

Maahanmuuttovirasto. Kartoitus toimii erityisesti kuntien, Hyvinvointikuntayhtymän 

sosiaalitoimialan, pelastuslaitoksen ja Maahanmuuttoviraston työkaluna edellä mainittujen 

erityistilanteiden alkuvaiheessa. 

Väestönsuojeluun varautuminen 

Pelastuslaitos varautuu väestönsuojeluun muun muassa laatimalla suunnitelmia, tekemällä va-

rauksia, järjestämällä koulutusta ja osallistumalla koulutuksiin. Väestönsuojien suunnittelua ja kun-

nostusta ohjattiin ja opastettiin. Pelastuslaitos antoi rakennusvalvontaviranomaisille ja suunnitte-

lijoille lausuntoja väestönsuojien rakentamisesta ja saneerauksista yhteensä 35kpl. Väestönsuojien 

valmistumista on seurattu muun muassa rakennusten käyttöönottotarkastusten yhteydessä. Vara-

viestijärjestelyin varustetuilla väestöhälyttimillä saavutetaan yli 80% alueen väestöstä. Väestön va-

roittamiseen on lisäksi käytössä median käyttämiseen liittyviä järjestelyjä, esimerkiksi vaaratiedo-

te. HÄME21 -harjoituksessa harjoiteltiin väestönsuojeluun varautuminen -aihepiirissä. 

Pelastuslaitoksen oma sisäinen varautuminen 

Pelastuslaitos on laatinut useita valmiuteen ja varautumiseen liittyviä suunnitelmia oman toimin-

tansa jatkuvuuden varmistamiseksi. 
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Koronakriisin aikana on havaittu, että pelastuslaitoksen organisaatio on kyennyt käyttämään hy-

väksi jo ennalta laadittuja suunnitelmia sekä muokkaamaan toimintaansa tilanteen vaatimalla ta-

valla. Toimien johdosta pelastuslaitos on kyennyt säilyttämään palvelukykynsä, eikä merkittävää 

yhteiskuntaa koskettavaa turvallisuusvajetta ole näiltä osin syntynyt. 

Pelastuslaitoksen johtoryhmä osallistui marraskuussa järjestettyyn digitaalisen turvallisuuden har-

joitukseen TAISTO21. 

Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta  

Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (PHTURVA) on maakunnallinen, laaja-alainen yh-

teistyöfoorumi, jonka päätavoitteena on kehittää alueellisen varautumisen yhteensovittamista. 

PHTURVA:n puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol ja sihteerinä valmiusmes-

tari Mika Nevalainen. PHTURVA:n toiminnan käytännön järjestelyistä vastaa PHTURVA:n esikunta. 

PHTURVA:n organisaatiot: 

• Kunnat 
• Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
• 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) 
• Päijät-Hämeen rovastikunta 
• Päijät-Hämeen käräjäoikeus 

 
PHTURVA:n toiminta perustuu muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017 kokonais-

turvallisuuden toimintamalliin. PHTURVA kokoontui 2021 aikana kaksi kertaa, ja PHTURVAn esi-

kunta kokoontui yhdeksän kertaa. 

HÄME21-valmiusharjoitus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjesti joulukuussa 2021 Päijät- ja Kanta-Hämeessä alueellisen 

valmiusharjoituksen yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Päijät-Hämeen pelastuslaitos val-

misteli HÄME21 -harjoitusta tiiviissä yhteistyössä erityisesti Hyvinvointikuntayhtymän ja Lahden 
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kaupungin kanssa. Pelastuslaitos tuotti yhdeksälle päijäthämäläiselle kunnalle tehtävät harjoitus-

päiville. Lisäksi pelastuslaitos organisoi PHTURVA:lle monialaisen tilannekuvatoimijan, PHTURVA- 

tilannetoimiston, yhteisen tilannetietoisuuden mahdollistamiseksi. Ensimmäistä kertaa toteutettu 

toiminto osoitti tarpeellisuutensa ja kehittämistyötä jatketaan 2022 aikana Hyvinvointialueen ja 

PHTURVA:n toimintojen integroituessa. Pelastuslaitos harjoitteli harjoituksen aikana väestönsuo-

jelun yleisjohtotehtäviä, johtokeskustoimintoja sekä pelastuslaitoksen sisäisiä erityistilanteita. 

5.6 Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat  

Aluepalopäällikkö Jani Aaltonen 

Sopimuspalokunnat ovat keskeisessä osassa Päijät-Hämeen pelastustoimessa. Sopimuspalokunta-

toiminnalla varmistetaan alueen pienempien kuntien toimintavalmius erilaisissa onnettomuusti-

lanteissa. Lisäksi sopimuspalokunnat muodostavat merkittävän resurssin pelastustoimelle päällek-

käisten tehtävien suorittajana sekä tärkeänä apuna suuremmissa onnettomuustilanteissa. Sopi-

muspalokunnat vahvistavat alueen toimintavalmiutta suuronnettomuus-, häiriö- ja poikkeusti-

lanteissa 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, Orimattilan Artjärvellä 

sekä Iitissä. 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, aluesopi-

mus sekä palokuntakohtaiset palokuntasopimukset. Vuonna 2021 merkittävin muutos oli uudis-

tettujen palokuntasopimusten allekirjoitus 20.12.2021. 

Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien hälytysosastoissa toimi vuoden 2021 lopulla yhteensä 484 

henkilöä. Hälytysosastojen henkilömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 80 henkilöllä, kun Iitin vpk 

ja Vuolenkosken vpk liittyivät Päijät-Hämeen pelastuslaitokseen vuoden 2021 alusta. Päijät-Hä-

meen pelastuslaitos sai kaksi elinvoimaista ja hyvin organisoitua palokuntaa alueeseensa. 
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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 toi-

mintansa lisäksi. Tällaisia erikoistumisia ovat esimerkiksi ensivastetoiminta, hälytysmuonituksen 

järjestäminen onnettomuustilanteessa sekä sammutusvesihuolto. Sopimuspalokuntien toimin-

nan tukemiseksi pelastuslaitos osoitti ajoneuvomäärämuutoksena Iitin vpk käyttöön sammutus-

auton ja Keski-Hollolan vpk käyttöön säiliöauton. 

Vuonna 2021 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisverkosto 

jatkoi aktiivista toimintaansa. Kehittämisverkoston tehtävänä on toimia vertaisalustana kehittä-

misverkostoissa, edesauttaa kansallisten tavoitteiden toteuttamista sekä valmistella suunnitelma 

sopimuspalokuntatoiminnan edistämisestä alueella. Kehittämisverkoston tavoitteena on vahvistaa 

sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä ja turvata sopimuspalokuntien elinvoimana. 

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisohjelma perustuu pelastustoimen uudistamishankkeeseen 

sekä valtakunnalliseen Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisohjelma 2020–2023 -julkaisuun. 

Kehittämisverkoston työn tuloksena toteutettiin sopimuspalokuntien tunnettavuus-kampanja 

sekä edistettiin työturvallisuutta ja täydentävien sammutusmenetelmien hyödyntämistä 

sopimuspalokunnissa. 

Sopimuspalokunnille on nimetty päävastuuhenkilö sekä jokaiselle sopimuspalokunnalle yhteys-

henkilö pelastuslaitoksen päällystöstä. Päävastuuhenkilönä toimii aluepalopäällikkö Jani Aalto-

nen. 
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5.7 Koulutus               

Aluepalopäällikkö Pertti Vesaaja, vs. aluepalopäällikkö Juha Murtonen 

Koulutuksen strategisena tavoitteena on koko Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen yhtenäinen 

toiminta onnettomuus- ja pelastustilanteissa. Koulutustoiminta perustuu yleisesti pelastustoimelle 

asetettuihin velvoitteisiin koulutuksesta (pelastuslaki, pelastusasetus, pelastussukellusohje) sekä 

sisäisesti koulutussuunnitelmaan, sopimuksiin sekä vuosittain laadittaviin koulutuskalentereihin. 

Koulutuksen ja kouluttautumisen tarkoitus on vastata pelastuslaitoksen perustehtävään – ihmisen 

pelastamiseen. Koulutustoiminnalla taataan tehokas ja tuloksellinen pelastustoiminta, mutta 

samalla myös kehitetään työelämän laatua. 

Koulutustoiminnan haasteet 

Pelastuslaitoksen koulutustoiminta on haastava kokonaisuus. Perusteena tälle on 

pelastuslaitoksen moniulotteinen organisaatio sekä koulutuksen monimuotoisuus. 

Pelastuslaitoksen palvelutuotanto on laaja (pelastustoiminta, riskienhallinta, ensihoito), tehtävät 

ja toimenkuvat (pelastus, valvonta, turvallisuusviestintä, väestönsuojelu, ensihoito, taloushallinto, 

korjaamotoiminta jne.) sekä työajat (toimistotyöaika, yleistyöaika, jaksotyöaika ja poikkeusluvan 

mukainen työaika) ovat palvelutuotannosta johtuen moninaiset. Koulutuksen aiheet ja sisällöt 

vaihtelevat palvelutuotannosta riippuen, mutta myös koulutuksen järjestämistavat ja -muodot 

vaihtelevat suuresti. 

Pelastuslaitoksen koulutus 2021 

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) harjoittelu-

toiminnan (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. 
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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 2021 kertyi 49. 

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 2021 

yhteensä 2 376 tuntia eli 99 tuntia työvuoroa kohden.  

Pelastustoimintaa suorittavalle päällystölle ja alipäällystölle järjestettiin vuoden aikana päällystölle 

7 ja alipäällystölle 2 koulutuspäivää. Koulutuspäivistä kertyi vuoden aikana osanottajamäärä 

huomioiden kaikkiaan 214 koulutuspäivää. 

Jatkokoulutus lukeutuu ammatilliseen henkilöstökoulutukseen. Jatkokoulutuksella hankitaan 

muodollinen kelpoisuus uusiin tehtäviin tai lisätään osaamista vastaamaan uusia vaativampia 

tehtäviä. Vuonna 2021 tällaisia koulutuksia olivat muun muassa kuljettajakoulutus (2 henkilöä), 

puomitikkaan kuljettajakurssi (1 henkilö) sekä palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan 

johtamisen täydennyskurssi (5 henkilöä).  

Ensihoidon koulutustoiminnassa pelastajat suorittivat huomattavan määrän osaamisen 

varmentamiseen liittyviä suoritteita. Tällaisia suoritteita olivat ensihoidon perustason hoito-

oikeuksien päivittäminen. Ensihoidon koulutustiimi toteutti pelastajille vuoden teeman mukaisia 

ensihoitokoulutuksia työvuoroittain sekä erillisiä koulutuspäiviä. 

Pelastuslaitos monipuolistaa harjoittelutoimintaa myös hankkimalla käyttöönsä erilaisia 

harjoituskohteita, joita hyödynnetään sisäministeriön antaman pelastussukellusohjeen 

velvoittamissa kuumissa savusukellusharjoituksissa. 
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Sopimuspalokuntakoulutus 2021 

Sopimuspalokuntakoulutuksen järjestäminen on pelastuslain mukainen tehtävä 

pelastuslaitokselle. Päijät-Hämeessä pelastuslaitos vastaa sopimuspalokuntakoulutuksen 

järjestämisestä myös aluesopimuksen perusteella. Sopimuspalokuntakoulutuksen osalta 

pelastuslaitos tekee yhteistyötä Hämeen pelastusliiton kanssa. 

Sopimuspalokuntakoulutuksella annetaan tarvittava peruskoulutus sopimuspalokuntalaisille 

(peruskurssit). Lisäksi koulutuksella turvataan riittävä tietotaitotaso pelastustoiminnan 

tuloksekkaan suorittamisen takaamiseksi (täydennyskurssit). Sopimuspalokuntakoulutuksen 

tavoite on riittävien toimintaedellytysten luonnin lisäksi turvata osaltaan sopimuspalokuntien 

elinvoimaisuus ja edelleen kehittyminen. 

Peruskursseista järjestettiin ensiapukurssi, ensivastekurssi, pelastustyökurssi sekä 

pelastustoiminnan peruskurssi. Täydennyskoulutuksena järjestettiin palokuntien ensiapu 

kouluttajakoulutus sekä vauriopuukurssi. Koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 502. 

Sopimuspalokunnat toteuttivat sisäistä koulutustaan pääsääntöisesti omatoimisesti 611 

harjoituskertaa, keskimäärin 30,5 harjoitusta sopimuspalokuntaa kohden. 

Koulutustoiminnassa muutoksia 2021 

Koulutustoimintaan 2021 vaikuttivat Covid19 -pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ja 

pelastuslaitoksen sisäiset ohjeet sekä sopimuksen työvuoro päiviksi -toimintamallin määräaikainen 

keskeyttäminen 30.4.2021 asti. 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. Vuoden 2021 aikana valmistui 17 palomiestä lähihoitajiksi 

oppisopimuskoulutuksella. 

Kuumat savusukellusharjoitukset toteutettiin edellisestä vuodesta poiketen työvuorokoulutuksena 

30.4.2021 saakka, työvuoro päiviksi -sopimuksen ollessa keskeytettynä. 1.5.2021 alkaen työvuoro 

päiviksi –sopimus otettiin käyttöön ja kuumat savusukellusharjoitukset toteutettiin 

harjoitusalueen ympäristöluvan (Orimattilan ympäristölupalautakunta 9.2.2012, Vaasan hallinto-
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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 2021 merkittävin muutos sopimuspalokuntakou-

lutuksessa oli sopimuspalokuntahenkilöstön koulutusjärjestelmän kehittäminen ja uudistaminen ja 

toteuttaminen Pelastusopiston johdolla sekä valmistautuminen muutokseen paikallisesti.  

Pelastuslaitos osallistui Pelastusopiston ja pelastuslaitosten väliseen yhteistyöhön osallistumalla 

Koulumaali-koulutukseen. Koulumaali on pelastustoimen koulutusalusta, missä on ajantasainen 

oppimateriaali käytettävissä niin Pelastusopiston kuin pelastuslaitostenkin käyttötarpeisiin. 

Koulumaali on Moodle-verkko-oppimisympäristö, jonka avulla voidaan rakentaa oppimis- ja 

työskentely-ympäristöjä verkossa. Koulumaali oppimisalusta otettiin sopimuspalokunta-

koulutusten osalta käyttöön. Pilottikurssina toimi 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. 
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Harjoituksissa todetaan henkilöstön valmiudet onnettomuustilanteessa ja koulutetaan 

harjoituksella erilaisiin pelastustoimen ja tuotannon vaatimiin tehtäviin lavastetussa onnetto-

muustilanteessa. Harjoituksissa testataan harjoituskohteen sisäisen ja/tai ulkoisen pelastus-

suunnitelman toimivuutta sekä harjoitellaan yhteistoimintaa harjoituskohteen turvallisuus-

organisaation ja pelastusviranomaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää yrityksen valmiuksia sekä 

tutustuttaa pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä harjoituksena olevaan kohteeseen. 

Yhteistoimintaharjoituksia järjestettiin 2021: 

− Versowood Oy 
− LE Kymijärven voimalaitos 
− Hartolan varikko 

 

Kuva 19. Yhteistoimintaharjoitus Liipolan tunnelissa Lahdessa. 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 2021 moniviranomaisharjoituksina toteutettiin 

osallistuminen HÄME21-valmiusharjoitukseen sekä TAISTO21-tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksia 

simuloivaan harjoitukseen 
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6. Ensihoito-osasto  

Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola, ensihoitoesimies Erkki Koho 

Pelastuslaitos tuotti kertomusvuonna ensihoitopalvelua Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (jat-

kossa Phhyky) kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Muutoksia tapahtui pelas-

tuslaitoksen palvelutuotannossa 1.1.2021 alkaen, koska Phhyky siirsi omia toimintojaan Päijät-Hä-

meen viheralueille ja vastaavasti halusi, että pelastuslaitoksen toiminta keskittyy Lahden alueelle. 

Pelastuslaitoksen tuotettavaksi tuli viisi 24h/7-yksikköä sekä kaksi 12h-yksikköä Paavolan asemalla. 

12h-yksiköt olivat valmiudessa PH124 klo 7.00-19.00 ja PH122 klo 11.00-23.00 su-to ja klo 14.00-

02.00 pe-la ja la-su. PH124 ja PH122 olivat miehitettyinä kahdella päätoimisella ensihoitajalla. 

Ympärivuorokautisia pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköitä oli Paavolan yksikkö PH123, Niemen 

yksikkö PH125, Sysmän yksikkö PH224, Hollolan PH325 sekä Nastolan PH324 miehitettiin 24/7 

palomiehen ja ensihoitajan toimesta. Kesälomakauden ajan PH224 sekä PH125 miehitettiin 

kahdella päätoimisella ensihoitajalla palomiessijaisten niukan saatavuuden vuoksi.  

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt suorittivat yhteensä 17 337 ensihoitotehtävää, joista siirto-

kuljetuksia oli 810 kpl. Tehtävämäärät kasvoivat reilulla 5 600 tehtävällä edellisvuoteen verrat-

tuna. Voimakas tehtävämäärien kasvu selittyy sillä, että pelastuslaitoksen yksiköt siirtyivät maa-

seutupitäjistä Lahden kaupunginalueelle vuoden 2021 alusta. Myös edeltävän vuoden tehtävä-

määrät olivat vähäisempiä koronapandemian takia, mutta 2021 tehtävämäärä koko ensihoitopal-

velussa oli koronapandemiaa edeltävällä tasolla. 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 suo-

rittivat yhteensä 810 kpl, joka on noin 4,7 % kaikista ensihoidon tehtävistä. Ensihoitopalvelun tuki-

tehtäviä, joita ovat ensihoidon tilannekeskuksen kautta tulevat tehtävät, kuten antibioottitiputuk-

set, suorittivat pelastuslaitoksen yksiköt yhteensä 22 kpl. 
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Taulukko 8. Pelastuslaitoksen yksiköiden suorittamat tehtävät tehtävätyypeittäin 

 

Ensihoitotehtävä ei aina johda kuljetukseen. Kohteessa potilaasta tehdään hoidontarpeenarvio, 

jonka perusteella potilas voidaan kuljetuksen sijaan ohjata hänen tarvitsemansa muun sosiaali- tai 

terveydenhuollon palvelunpiiriin. Tällöin potilas voi jäädä ensihoidon kohdattuaan kotiin tai tapah-

tumapaikalle. Näitä tehtäviä kutsutaan X-tehtäviksi. Pelastuslaitoksen yksiköiden vuonna 2021 

suorittamista ensihoitotehtävistä yhteensä 7639 ensihoitotehtävää päättyi tilanteeseen, jossa en-

sihoitoyksikkö ei kuljettanut potilasta jatkohoitoon. Tämä vastasi n. 44 % kaikista ensihoitotehtä-

vistä. 

X-tehtävien määrä 2021 

Taulukko 9. Kuljetukseen johtamattomat ensihoitotehtävät pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden 
osalta 2021. (Lähde: PHhyky Akuutti24 ensihoidon tilastot). 

 

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, 
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X-6 = potilas kieltäytyi kuljetuksesta, X-7 = potilasta ei löydetty, X-8 = potilas hoidettu kohteessa, X-

9 = tehtävä peruttu. 

Pelastuslaitoksen ympärivuorokautisten ensihoitoyksiköiden käyttöasteet olivat 21–42 % välillä. 

Paavolan asemalle sijoitettu ensihoitoyksikkö oli vuorokausiyksiköistä kuormitusasteeltaan kor-

kein. Vastaavasti Sysmään sijoitetulla yksiköllä oli vähiten ensihoitotehtäviä. Osa-aikayksiköiden 

käyttöasteet ovat vuorokausiyksiköistä korkeammat, mutta näitä yksiköitä tuotetaan 

yleistyöajassa ja työvuorojen pituus on korkeintaan 13h, joten käyttöasteet ovat kohtuulliset 

näiden yksiköiden käyttötarkoitus huomioiden. 

 

Kuva 20. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden käyttöasteet 2021. (Lähde: PHhyky Akuutti24 
ensihoidon tilastot). 

 

Vuonna 2021 ensihoito-osastolla työskenteli päätoimisena 38 henkilöä: ensihoidon palvelupääl-

likkö, 5 ensihoitoesimiestä ja 32 päätoimista hoitotason ensihoitajaa. Vakituisten ensihoitajien 

määrä kasvoi kahdella, koska yksi 24h/7 rivissä ollut ensihoitoyksikön työaika muuttui 2 x 12h/7. 

Näitä kahta osa-aikayksikössä työskennellään yleistyöajassa ja yleistyöajan viikkotyöaika on 

lyhyempi, kuin poikkeusluvan mukaisessa työajassa. Lisäksi ensihoito-osastolla työskenteli lasken-

nallisesti 25 palomies-ensihoitajaa.  

Käytännössä Orimattilan asemapaikkaa lukuun ottamatta kaikki pelastuslaitoksen palomiehet 

työskentelivät vuorollaan ensihoitoyksikössä. Ensihoidon päätoimista henkilöstöä käytettiin ak-
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tiivisesti PHhyky:n puuttuvien henkilöstöresurssien paikkaamiseen, ja vastaavasti pelastuslaitok-

sen 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 autokalusto-

prosessin omistaa pelastuslaitoksen tekninen osasto. Pelastuslaitos vastasi ensihoitopalvelun auto-

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

laitokselta. 

Yksi ensihoitoesimies työskenteli päivätyöajalla ja suunnitteli sekä toteutti ensihoitopalvelun kou-

lutuksia. Päätyön ohella hän toimi Phpelan työsuojeluvaltuutettuna ja Päijät-Hämeen ensihoito-

palvelun työturvallisuusryhmän jäsenenä. Lisäksi hän suunnitteli ja osaltaan toteutti pelastajien 

ensihoitokoulutusta sekä pelastuslaitoksen vastuulla tapahtuvan ensiauttajatoiminnan koulutuk-

sen. Esimiehen työparina työskenteli ensihoitajan tehtävistä ensihoitokouluttajaksi sijoitettu 

ensihoitaja. 

Kouluttava ensihoitoesimies ja pelastuslaitoksen ensihoitokouluttaja (ensihoidon koulutustiimi) 

antoivat tukea PHhykyn ensihoidon kouluttajalle PHhyky:n ja Phpelan ensihoitajien koulutuksissa. 

Koulutuskeskus Salpauksen kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä pelastajien terveysalan perustut-

kinnon (perustason ensihoitaja/lähihoitajan tutkinto) oppisopimusprosessin toteuttamiseksi. 

Phpelan ensihoidon koulutustiimi osallistui myös valmistuvien oppisopimusopiskelijoiden koulu-

tustarkastuksiin opetussuunnitelman mukaisesti. 

Vuoden aikana jatkettiin palomiesten ensihoito-osaamisen ylläpitämistä vuorokoulutusten ja 

osaamisen varmistamisen avulla. Covid19-pandemian vuoksi vuorokoulutukset toteutettiin osin 

verkossa. Lähikoulutuksia päästiin toteuttamaan strategisesti tärkeimmissä prosesseissa.  

Sopimuspalokuntien ensivastekoulutuksen toteuttamista jatkettiin PHhyky:n osaamisenhallinta-

suunnitelman mukaisesti. Ensivastekoulutusta toteutettiin pelastuslaitoksen ensihoidon henkilö-

kunnan toimintana työajan ulkopuolella luentopalkkioperustaisesti. Covid19-pandemian vuoksi 

ensivastekoulutukset toteutettiin osin verkossa. Laitoksen ensihoito toimi useiden oppilaitosten 

työssäoppimisjaksoilla harjoittelupaikkana. Yhteensä lähes 400 potilastyöhön osallistuvaa ensi-

auttajaa sai ensihoidon osaamisenhallinnan mukaista koulutusta.  
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Kuva 21. Pelastajien oppisopimuskoulutuksessa terveysalan tutkintoon kuului mm. ensihoidon 

osaamisen varmistaminen simulaatiomenetelmällä.  

Ensihoidon neuvotteluryhmän kokouksessa 7.6.2021 päätettiin, että alueelle perustetaan 

työryhmä selvittämään hybriyksiköiden käyttömahdollisuuksia Päijät-Hämeen alueella. 

Työryhmään nimettiin PHhykystä ensihoitopäällikkö Sami Rive, ensihoidon vastuulääkäri Timo 

Jama sekä pelastuslaitokselta aluepalopäällikkö Heikki Suomalainen sekä ensihoidon 

palvelupäällikkö Jenni Eskola.  

Ensimmäisenä oli tärkeää määrittää mitä hybridiyksiköillä tarkoitettiin. Selvitystyön aikana ilmeni, 

että sisäministeriö on linjannut, että yksiköistä tulee käyttää nimitystä ”monitoimiyksikkö”. 

Työryhmä kartoitti aluksi Suomessa operoivia monitoimiyksiköitä ja havaittiin, että yksiköitä on 

toiminnassa useiden maakuntien alueella, ja näistä jokaisessa on erilaiset vaatimukset henkilöstön 

osaamisen ja koulutuksen, sekä kalustovaatimusten suhteen. Yksiköiden suorittamien tehtävien 

luonne vaihteli myös alueittain. 

Työryhmä päätyi määrittämään aluksi kärkiyksikön sekä monitoimiyksikön, koska näiden katsottiin 

olevan niitä yksiköitä, jotka voisivat jatkossa palvella päijäthämäläisiä. 

Kärkiyksikkö on pelastustoimelle suorituskykyä tuottava yksikkö. Suorituskyky ei ulotu pelastus-

yksikön tasolle, koska kalustoa ja/tai henkilöstöä on vähemmän kuin pelastusyksikössä. Yksikkö on 

pelastustoimen resurssi, joka voi suorittaa myös terveystoimelle ensivastetehtäviä sekä mahdol-
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lisesti muita erikseen sovittavia tukitehtäviä. Yksikössä ei ole potilaiden kuljetusmahdollisuutta. 

Kevyempi tapa kehittää pelastustoimen palveluverkostoa ja parantaa toimintavalmiusaikaa.  

Monitoimiyksikkö on yksikkö, joka tuottaa suorituskykyä sekä sosiaali- ja terveystoimelle sekä 

pelastustoimelle. Pelastustoimen näkökulmasta monitoimiyksikkö on yksikkö, joka ei ulotu pelas-

tusyksikön tasolle, koska kalustoa ja/tai henkilöstöä on vähemmän kuin pelastusyksikössä. 

Pelastustoimen näkökulmasta monitoimiyksiköt Suomessa rakennettu eri tavalla; osassa yksiköistä 

suorittaa raskaampia pelastustoimen tehtäviä, henkilöstöllä esim. välineet ja koulutus 

savusukeltamiseen. Tällöin monitoimiyksikkö on pelastustoimen näkökulmasta ”raskas 

monitoimiyksikkö”. Osassa monitoimiyksiköitä mahdollisuus vain pelastustoimen kevyempiin 

tehtäviin ja varustuksena on esimerkiksi heittosammutin ja joitain alkusammutusvälineitä. Tällöin 

yksiköstä käytetään nimitystä ”kevyt monitoimiyksikkö”. Soten näkökulmasta monitoimiyksikkö 

on liikkuva yksikkö, jossa on H+P ensihoitoyksikön henkilöstö ja varustus. Yksikön henkilöstö 

kykenee tekemään hoidon tarpeen arviointia, tuottamaan hoitotason ensihoitoa, sekä tarvittaessa 

kuljettamaan potilaita jatkohoitoon. Lisäkoulutuksella yksikkö kykenee suoriutumaan Soten kotiin 

vietävistä palveluista mm toiminta-alueelle satunnaisesti kohdennettavista tehtävistä. Ensihoitaja 

tarvitsee räätälöidyn lisäkoulutuksen pelastustoimen tehtäviin. 

Mahdollisten monitoimiyksiköiden perustaminen vaatii tarkempaa analyysia siitä, minne yksiköt 

tulisivat sijoittumaan sekä minkälaisia yksiköitä ne olisivat. Analyysissa on huomioitava pelastustoi-

men, sekä sosiaali- ja terveystoimen tarpeet. Toimialojen näkemykset eroavat tällä hetkellä toisis-

taan sen verran, että työryhmä ei pystynyt tuottamaan selkeää yhteistä näkemystä asiasta. Todet-

tiin, että asia vaatii vielä jonkin verran selvitystyötä ja molemmissa organisaatioissa tulisi miettiä 

mitkä olisivat yksikön ydintehtäviä. Työryhmä jatkaa työskentelyään asian selvittämiseksi. 
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7. Tekninen osasto 
 
Tekninen päällikkö Jarmo Saloranta 

7.1 Paloasemahankkeet 

Orimattilan pelastusasema 

 

Kuva 22. Orimattilan uusi pelastusasema. 

Orimattilan pelastusaseman maanrakennusurakka saatiin valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennes-

sä ja siitä oli hyvä jatkaa rakennusurakan puolella. Vaikka tilasuunnitelmat oli käyty pariinkin 

otteeseen läpi vuonna 2019, huomattiin sitten rakennustöiden edetessä, että jotain muutoksia oli 

vielä tarve tehdä. Kevät eteni ja rakennus alkoi pikku hiljaa nousta ja muotoutua, työmaakokouksia 

pidettiin joka kuukausi ja muitakin palavereja tarpeen mukaan. 

Tässä hankkeessa oli poikkeuksellista se, että rakennus tullaan rakentamaan säältä suojassa. 

Olosuhdesuojan telineasennukset päästiin alkamaan maaliskuussa, ja itse rakennus oli säältä 

suojassa toukokuun 2021 alussa. 

Myös tulevaa muuttoa ryhdyttiin suunnittelemaan loppuvuodesta 2021. Työvuoron muutto ase-

malle on aikaisintaan 28.2.2022, jolloin hälytykset ja hälytyksille lähdöt suoritetaan uudelta 

pelastusasemalta. Väistötilat irtisanottiin 1.9.2021, ja purku alkaa heti, kun henkilöstö muuttanut 
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uudelle asemalle ja väistötilat tyhjennetty. Sen jälkeen vielä loput pihatyöt ja loppukin kalusto 

pääsee siirtymään uudelle asemalle arviolta huhti-/toukokuussa 2022. 

Hanke eteni kokonaisuudessaan hyvin, myöhässä n. 2–3 viikkoa. Ihan näin hyvin ei kuitenkaan 

päästy maaliin. Vaikka pääurakoitsija Macra ja Tate-urakoitsija Caverion lupasivat 9.12.2021 

työmaakokouksessa, että sitoutuvat saamaan hankeen valmiiksi 30.12.2021, paljon oli vuoden 

lopussa kesken. Talon toimintakokeita oli iso osa tekemättä, asennuksia ym. paljon kesken, ja osa 

niistä myös väärin tehty. Suurimmat ongelmat liittyivät sähkösuunnittelun ja asennuksiin. 

Näistä pienistä haasteista ja myöhästymisestä huolimatta saadaan Orimattilaan hyvä ja toimiva 

uusi pelastusasema. Työryhmälle iso kiitos hankkeen suunnittelusta ja erikoiskiitokset Petri 

Marjamäelle ja Marko Niemiselle hankkeeseen paneutumisesta ja asioiden eteenpäin viemisestä. 

 

Asikkalan pelastusasema 

Asikkalan pelastusasemahanke jatkui alkuvuodesta 2021 pelastusaseman suunnittelutyöryhmän 

sekä FCG Finland Oy:n kanssa tila- ym. suunnittelun merkeissä. Urakkalaskenta-aineisto saatiin 

valmiiksi alkuvuodesta. Hankkeen kustannusarvioksi saatiin 4,6 milj. €. Summa oli hieman 

enemmän mitä arvioitiin, mutta tuolla päätettiin lähteä liikkeelle. 

Asikkalan pelastusaseman rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana. Kansallinen hankintail-

moitus julkaistiin Hilma-julkaisukanavassa 21.4.2021, ja tarjousten jättöaika päättyi 27.5.2021. 

Tarjouspyynnöstä oli ollut useita kiinnostuneita yrityksiä ja tarjouspalveluun tuli tarkentavia 

kysymyksiä, joihin vastattiin yhteistyössä kunnan ja suunnitteluryhmän kanssa. 

Kohteelle myönnettiin rakennuslupa 7.5.2021. Pelastusaseman kokonaisala on 2 547 m², ja tilat 

sijoittuvat kolmeen kerrokseen. Kolmaskerros on varauksella, jos asema tullaan joskus miehittä-

mään ympärivuorokautiseksi asemaksi eli valmiudet otetaan huomioon suunnittelussa. 

Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät vaatimuksen, niin 

referenssin kuin liikevaihdon osalta. Edullisimman tarjouksen oli tehnyt Rakennusliike V. Mättölä 

Oy. Halvimman tarjouksen tehneen urakoitsijan kanssa käytiin 31.5. selontekoneuvottelu, jonka 

tarkoituksena oli käydä läpi urakoitsijan tarjouksen sisältö sekä edellytykset urakoitsijavalinnalle. 

Neuvottelussa todettiin tarjouksen vastaavan tarjouspyyntöä ja edellytysten sopimuksen tekoon 

olevan olemassa. 



65 
 

  

Asikkalan pelastusaseman kokonaisurakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt Raken-

nusliike V. Mättölä Oy. 

Rakennustyöt alkoivat 9.8.2021, hankkeen valmistuminen 30.10.2022. Hanke lähti hyvin käyntiin 

mutta syksyllä urakoitsija ilmoitti, että betonielementtien toimituksessa on kolmen viikon viive, 

joka voi vaikuttaa valmistumiseen muuta siitä huolimatta päätettiin, että valmistumispäivä on 

edelleen tuo 30.10.2022.  

 

 

Kuva 23. Asikkalan pelastusasema 
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7.2 Kalusto 

Uudet hankinnat 

Säiliöauto  1 kpl Nastola 

Sammutusauto 1 kpl Lahti, Paavolan pelastusasema 

Pakettiauto  1 kpl Lahti 

Henkilöauto  3 kpl Lahti 2 kpl,  Hollola 

Peräkärry  1 kpl Heinola 

Käytöstä poistettua kalustoa  

Miehistöauto Toyota Proace 2017 Lahti (poistuu 2022) 

Henkilöauto  Ford Fiesta  2015 Hollola 

Henkilöauto  Ford Fiesta  2015 Lahti 

Henkilöauto  Ford Fiesta  2015 Lahti 

Johtoauto  Ford Kuga  2016 Lahti 

Miehistöauto Mercedes-Benz 1984 Nastola 

Peräkärry    2000 Heinola 

Uutta kalustoa 2021 

  
Kuva 24. Scania P450 B6x2*4NA CP17L XT, 450 hv,  Kuva 25. Scania P410 B4x2NA CP31L XT, 410 

hv Nastolan pelastusasema.  Paavolan pelastusasema. 
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8. Hallinto     

Hallintopäällikkö Merja Saasmo 

Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet olivat  22.9.2021 saakka: 

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 

Ari Anttila, Seija Kasurinen, Tarja Kirvesmies, Sanna Nevalainen, Harry Nordström, Arja Rantala, 

Aarre Salmenoja, Olavi Kopo, Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola. Lisäksi henkilökunnan edustajana 

Jouni Kokki. 

Pelastuslaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet olivat 23.9.2021 alkaen: 

Marja-Kaarina Koskinen (pj), Risto Turunen (varapj), Jarkko Niemi (pj), Venla Räty, Tiina Jokinen, 

Jyrki Tarhonen, Heikki Toivonen, Vesa Salminen, Petteri Heikkilä, ja Liisa Korpela sekä varajäsenet 

Heikki Kotinurmi, Seija Kasurinen, Alvar Külmäsu, Arto Sydänhelmi, Juha Hyttinen, Tuija Kosonen, 

Raila Lindholm, Mervi Kaino, Pasi Uurasmaa ja Toni Vehmola. Lisäksi henkilökunnan edustajana 

Jouni Kokki.  

Tilikauden 2021 toiminta jatkui poikkeuksellisena. Hallinnon henkilöstö työskenteli edelleen pää-

sääntöisesti etätöissä. Työnteko sujui kuitenkin jouhevasti eikä toimivien yhteyksien ansiosta on-

gelmia ollut. 

Pelastustoimessa tilikauden tulokseen suurin vaikuttava tekijä olivat Asikkalan puolivakinaisen 

henkilöstön tekemät vaateet varallaolokorvauksista. Nämä vaateet olivat määrältään yhteensä n. 

1,6 miljoonaa euroa.  Muissa kustannuksissa saatiin säästöjä siten, että tulos olisi muodostunut n. 

250.000 euroa voitolliseksi ilman varallaolokorvauksista tehtyä pakollista varausta. 

Ensihoidon tulos muodostui n. 10.000 euroa tappiolliseksi. Ensihoitokeskuksen kanssa tehdyn yh-

teistoimintasopimuksen mukaisesti talousarvion ylityksistä saatiin kirjata saamiseksi n.  216.000 

euroa. Ylityksiin oli useita syitä, henkilöstökulujen ylitys 95.000, sekä autojen korjauksista, 

polttoaineista ja kohonneista vakuutusmaksuista kertyneet ylitykset. 

 

 

 

  



68 
 

  

Taulukko 10. Talousarvion toteutuma, pelastustoimi. 

TA toteutuma, pelastustoimi 
 

TOT 2021          TA 2021               EROTUS 

    

Toimintatuotot: 
 

  
 

Myyntituotot 128 768 159 000 -30 232 

Korvaukset kunnilta 20 294 258 20 286 830 7 429 

Muut suoritt. Myyntituotot 127 816 85 000 42 816 

Tuotot ja avustukset 131 217 115 300 15 917 

Muut toimintatuotot: 67 595 120 500 -52 905 

Toimintatuotot yhteensä 20 749 655 20 766 630 -16 975  

    
Toimintakulut 

   
Henkilöstökulut -13 756 588 -12 458 635 -1 297 953 

Palvelujen ostot -2 282 524 -2 168 075 -114 449 

Aineet ja tarvikkeet -961 945 -1 009 000 47 055 

Avustukset -12 537 -50 000 37 463 

Muut toimintakulut -4 351 625 -4 260 920 -90 705 

Toimintakulut yhteensä -21 365 219 -19 946 630 -1 418 589 

Toimintakate -615 564 820 000 -1 435 564 

Rahoitustuotot ja -kulut 12 382 -20 000 32 382 

Suunnitelman mukaiset poistot -770 896 -800 000 29 104 

 

Tilikauden tulos -1 374 079 0 -1 374 079 
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Taulukko 11. Talousarvion toteutuma, ensihoito. 

TA toteutuma, ensihoito 
   

 
TOT 2021  TA 2021 EROTUS 

Toimintatuotot: 
   

Myyntituotot 0 0 0 

Korvaukset kunnilta 5 436 738 5 208 088 228 650 

Muut suoritt. myyntituotot 0 0 0 

Tuotot ja avustukset 11 835 11 000 835 

Muut toimintatuotot: 25 646 0 25 646 

Toimintatuotot yhteensä 5 474 219 5 219 088 255 131 

    
Toimintakulut 

   
Henkilöstökulut -4 155 307 -4 060 800 -94 507 

Palvelujen ostot -294 027 -218 000 -76 027 

Aineet ja tarvikkeet -286 570 -215 000 -71 570 

Avustukset 0 0 0 

Muut toimintakulut -749 692 -725 288 -24 404 

Toimintakulut yhteensä -5 485 596 -5 219 088 -266 508 

Toimintakate -11 378 0 -11 378 

Rahoitustuotot ja -kulut -30 
 

-30 

Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 0 

 

Tilikauden tulos -11 407 0 -11 407 
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Taulukko 12. Talousarvion toteutuma, koko laitos. 

TA toteutuma pelastuslaitos 
   

 
TOT 2021 TA 2021 EROTUS 

Toimintatuotot: 
   

Myyntituotot 128 768 159 000 -30 232 

Korvaukset kunnilta 25 730 997 25 494 918 236 078 

Muut suoritt. myyntituotot 127 816 85 000 42 816 

Tuotot ja avustukset 143 052 126 300 16 752 

Muut toimintatuotot: 93 241 120 500 -27 259 

Toimintatuotot yhteensä 26 223 874 25 985 718 238 156 

    
Toimintakulut 

   
Henkilöstökulut -17 911 895 -16 519 435 -1 392 460 

Palvelujen ostot -2 576 551 -2 386 075 -190 476 

Aineet ja tarvikkeet -1 248 515 -1 224 000 

            -25 

515 

Avustukset -12 537 -50 000 37 463 

Muut toimintakulut -5 101 317 -4 986 208 -115 109 

Toimintakulut yhteensä -26 850 815 -25 165 718 -1 685 097 

Toimintakate -626 942 820 000 -1 446 942 

Rahoitustuotot ja -kulut 12 352 -20 000 -32 352 

Suunnitelman mukaiset poistot -770 896 -800 000 -29 103 

 

Tilikauden tulos -1 385 485 0 -1 385 485 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  

Tilikauden tappio, 1.385.485,40 euroa esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille. 
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9. Viestintä 

Viestintäsuunnittelija Salla Virta 

Viestinnällä on rooli kaikissa pelastuslaitoksen perustehtävissä: onnettomuuksien ennaltaehkäi-

syssä, pelastustoiminnassa ja lisävahinkojen estämisessä onnettomuustilanteissa sekä varautumi-

sessa erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Organisaatioviestintä on tärkeässä roolissa työyhtei-

sön tiedonkulussa ja yhtenäisyydessä. 

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 velvol-

lisuus seurata laitoksen viestintäkanavia. Osastoilla on omia viestinnän tehtäviä, kuten riskien-

hallinnalla turvallisuusviestintä ja pelastustoiminnan osastolla onnettomuustiedottaminen. 

Viestintäsuunnittelija toimii näissä tukena. 

Varautuminen tulevaan hyvinvointialueeseen 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu eteni ja maaliskuussa perustettiin seitsemän vapaa-

ehtoista valmistelutyöryhmää, joista yksi keskittyi viestintään. Viestintäsuunnittelija oli pelastus-

laitoksen edustajana työryhmässä. 

Hyvinvointialueen viestintätyöryhmä keskittyi etenkin tulevasta uudistuksesta viestimiseen hen-

kilöstölle sekä kansalaisille. Pelastuslaitoksen intraan luotiin oma osio hyvinvointialueuudistuk-

selle. Päijät-Soten kanssa yhteisellä tulevan hyvinviointialueen verkkosivulla julkaistiin kolme 

pelastustoimeen liittyvä blogikirjoitusta sekä tuotettiin muuta pelastustoimeen liittyvää sisältöä. 

Vuoden aikana järjestettiin kolme hyvinvointialuetta koskevaa henkilöstötilaisuutta, joista kaksi 

koko tulevalle henkilöstölle ja yksi pelastuslaitoksen henkilöstölle. Henkilöstölle tehtiin kysely 

strategiasta, ja sivustolle koottiin vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Loppuvuodesta aloitet-

tiin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ilmeen uudistus Kaskas Median kanssa. Uudistuksen tavoit-

teena oli luoda riittäviä yhteneväisyyksiä Päijät-Soten ja pelastuslaitoksen ilmeisiin niin, että ne 

voisivat omat identiteettinsä säilyttäen vuodesta 2023 alkaen olla ”samaa perhettä”, Päijät-Hä-

meen hyvinvointialuetta. 

Koronaepidemian vaikutukset näkyivät myös 2021 

Vuodesta 2020 jyllännyt koronavirus lisäsi sisäisen viestinnän tarpeita myös vuonna 2021. Korona-

tilanteen seurantakokouksia pidettiin 1-2 viikon välein, ja päätöksistä sekä alueen koronatilantees-
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ta tiedotettiin henkilöstölle ja sopimuspalokunnille heti palaverin jälkeen. Koronatilanteen seuran-

ta, ja sen vaikutuksista viestiminen henkilöstölle ja asiakkaille pysyi viestinnän kärjessä, ja pelastus-

laitoksen sisäiset rajoitustoimet lisäsivät keskustelun ja perustelujen tarvetta. 

Viestintäsuunnittelija osallistui viikkottaiseen koronajohtoryhmään ja laati sen jälkeen tilanteesta 

henkilöstötiedotteen, joka jaettiin sähköpostitse ja info-tv:n välityksellä. Henkilöstön koronatie-

dotteita lähetettiin vuoden 2021 aikana 45 kappaletta. Intraan luotiin oma osionsa henkilöstön 

ohjeille koronavirustilanteeseen, ja sitä päivitettiin säännöllisesti. Valtioneuvoston, THL:n ja Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän koronaohjeistuksia seurattiin tarkasti.  

Työyhteisöviestintää ja yhteistyötä 

Lieskahdus-henkilöstölehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana, ja se postitettiin työntekijöille sekä 

sidosryhmille. Viestintäsuunnittelija toimi lehden päätoimittajana. Lieskahduksessa tuotiin esiin 

mm. pelastusalan opinnäytteitä, tuettiin jaksamista, kerrottiin urapolkumahdollisuuksista ja Nie-

men aseman juhlavuodesta. Myös tietoturva-asioita sekä kumppanuuteen Lahden ympäristöpää-

kaupunkivuodessa kiinnitettiin huomiota ja kerrottiin tulevasta hyvinvointialueesta. 

Viestintä osallistui Puolustusvoimien Häme 21 -paikallispuolustusharjoitukseen sekä suuronnet-

tomuusharjoituksiin Versowoodilla, Lahti Energialla ja Kymijärven voimalaitoksella. 

Viestintä osallistui säännöllisesti pelastuslaitoksen tietoturvatyöryhmän toimintaan. Tietoturva-

asioita edistettiin myös Lieskahdus-lehteen luodulla vakiopalstalla. 

Työyhteisöviestintä info-tv:n ja sähköpostitiedotteiden avulla oli jatkuvaa. Viestintäsuunnittelija 

laati asemavastaavien ja osastopäälliköiden avustuksella vuoden aikana 175 henkilöstötiedotetta. 

Valokuva-arkistoon otettiin kuvia tilanteen salliessa mm. suuremmista harjoituksista ja tapahtu-

mista, joita tosin koronatilanteen vuoksi oli normaalia vähemmän. 

Viestintäsuunnittelija osallistui pelastusalan valtakunnallisten työryhmien toimintaan. Näitä ovat 

Kuntaliiton kumppanuusverkoston pelastuslaitosten viestintäverkosto ja turvallisuusviestinnän 

asiantuntijaverkosto (Tuvi-atv) sekä sisäministeriön pelastustoimen viestintäverkosto. 

Viestintäsuunnittelija täydensi ymmärrystään pelastustoimesta ja viestinnän trendeistä sekä loi 

verkostoja Pelastusopiston Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen (ViVaPe)-

hankkeen tilaisuuksissa ja toimi mentorina hankkeessa. 

Viestintäsuunnittelija osallistui aktiivisesti myös Päijät-Hämeen kuntien viestijöiden työryhmään 

(Päijät-Hämeen liitto). 
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Lisäksi Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle perustetiin oma viestintätyöryhmä. Ryhmä jakaa tietoa 

eri osastojen ajankohtaisista asioista, pohtii viestintätarpeita ja varmistaa tiedonkulkua. Ryhmään 

kuuluu vähintään yksi jäsen joka osastolta. Ryhmä kokoontui 1-2 kuukauden välein ja kävi keskus-

telua sekä teki suunnitelmia viestinnässä nostettavista asioista. Ryhmä toimi aktiivisesti ja vakiin-

nutti ensimmäisenä toimintavuonna paikkansa. 

Sopimuspalokuntiin erityishuomiota 

Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien näkyvyyteen ja viestintään panostettiin 2021. Päijät-Hämeen 

pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat toteuttivat yhdessä sopimuspalokuntien tunnetta-

vuus- ja rekrytointikampanjan kesä-lokakuussa 2021. Kampanjaan sisältyi kaksi mediatiedotetta, 

mediatapaaminen, blogikirjoitus, jaettavan materiaalin ja julisteiden tuottaminen sekä sosiaal-

isessa mediassa jaetut videot jokaisesta alueen sopimuspalokunnasta (21 kpl). Idea kampanjaan 

syntyi sopimuspalokuntien kehittämisverkostossa, ja kampanjaa olivat toteuttamassa kehittämis-

verkoston jäsenet, sopimuspalokunnat itse sekä viestintäsuunnittelija.  

Sopimuspalokuntien tunnettavuuskampanja onnistui hyvin ja sen avulla saatiin lisättyä tietoa sopi-

muspalokuntatoiminnasta ja rekrytoitua uusia jäseniä. Palautekyselyyn vastanneet palokunnat 

(14/21) saivat rekrytoitua kampanjan aikana nuoriso-osastoon n. 14 ja hälytysosastoon n. 17 uutta 

jäsentä. He kokivat myös kiinnostuksen toimintaan kasvaneen. 

Tehokkaimmaksi osaksi kampanjaa koettiin sosiaalisen median videot sekä tiedotteet ja niistä poi-

kineet lehtijutut. Sopimuspalokuntien oma osallistuminen kampanjaan vaikutti paljon siihen, mi-

ten he saivat näkyvyyttä toiminnalleen. Kampanjan yhteydessä Päijät-Hämeen sopimuspalokun-

tien viestintää tekeville henkilöille perustettiin oma Signal-ryhmä sekä sähköpostilista. 

Mediayhteistyö oli tiivistä 

Koronatilanne ei mahdollistanut kasvokkaisia toimittajatapaamisia, mutta viestintäsuunnittelija 

piti vuoden 2021 aikana tiiviisti yhteyttä mediaan ja etsi asiantuntijoita haastatteluihin. Yksi me-

diatilaisuus järjestettiin etäyhteyksin. Orimattilan aseman harjannostajaisiin suunniteltu tapaa-

minen peruuntui viime hetkellä. 

Pelastuslaitos lähetti medialle vuoden aikana 30 tiedotetta tai suoraa yhteydenottoa (ks. liite). 

Mediaosumia oli vuoden 2021 aikana 625 kappaletta. Yhteensä noin 46 eri mediaa julkaisi 

artikkeleita, joissa Päijät-Hämeen pelastuslaitos mainittiin. Mediaosuminen potentiaalinen 

tavoittavuus oli 425 miljoonaa lukijaa. Meltwaterin vuosianalyysiin perustuvat tarkemmat luvut 

alla. 
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Kuva 26: Meltwaterin vuosianalyysi/Päijät-Hämeen pelastuslaitos: kuukausittaiset mediaosumat 
1/2021–12/2021. 

 

Sosiaalinen media ja verkkosivut 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on käytössään Facebook-, Instagram- ja Twitter-tilit sekä 

YouTube-kanava. 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 säilyttivät merkityksensä toisena koronavuonna, kun kasvokkaisia 

tapahtumia oli normaalia vähemmän. 

Facebook on koko kansan some, ja se tukee phpela.fi-verkkosivuja. Pelastuslaitoksella oli Faceboo-

kissa 2021 lopussa 7 088 (2020: 6 238) seuraajaa. Tilin avulla tavoitellaan laajoja yleisöjä. Facebook 

on hyvä kanava paitsi turvallisuusviestintään myös  pelastuslaitoksen omien tiedotteiden jakami-

seen. 

Instagram perustuu laadukkaaseen kuva- ja videomateriaaliin. Sen avulla tavoittaa nuorempiakin 

yleisöjä. Instagram on voimakkaassa kasvussa Suomessa, ja etenkin videoiden suosio kasvaa. 

Tähän on myös pelastuslaitoksen sometiimissä panostettu. Pelastuslaitoksen Instagram-tilillä oli 

6338 (2020: 5143) seuraajaa. 

Twitterin käyttäjämäärä on edellä mainittuja kanavia pienempi, mutta vaikutusvaltainen ja tavoit-

tavuus odotettua suurempi. Pelastuslaitoksen Twitter-tilillä oli 1660 (2020: 1213) seuraajaa. Twit-

teriä 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 järjestö-

jen kanssa ja heidän sisältöjensä jakamisella. 

Töitä on tehty, jotta Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanaville saadaan lisää 

seuraajia. Kanavien jatkuvat tekniset muutokset aiheuttavat näkyvyyteen kuitenkin omat haas-

teensa. 

Pelastuslaitoksen Facebook- ja Instagram-sivujen yhteenlaskettu tavoitettavuus oli vuoden 2021 

lopulla 1 387 285 (2020: 1 022 000) (Pronto-tietokanta). Turvallisuusviestinnän osuus tästä oli 

625 010. 

Meltwaterin sosiaalisen median analyysin perusteella Päijät-Hämeen pelastuslaitos mainittiin 1578 

päivityksessä vuonna 2021. Päivitysten potentiaalinen tavoittavuus oli 3,8 miljoonaa käyttäjää. 

Sosiaalisen median potentiaalinen tavoittavuus on potentiaalinen arvo, joka perustuu Twitter- ja 

Facebook-tilien seuraaja- tai tykkääjämääriin ja YouTube-videoiden katselukertoihin. 
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Kuva 27: Meltwaterin vuosianalyysi/Päijät-Hämeen pelastuslaitos, sosiaalisen median näkyvyys 
kuukausittain 1/2021–12/2021.  

 

Pelastuslaitoksen some-tiimi tuotti monipuolista sisältöä sosiaalisen median kanaviin. Sairauslo-

mat ja muut työesteet vähensivät kuitenkin tekijöitä niin, että n. 10-hengen some-tiimistä aktiivi-

sia päivittäjiä oli 4-5. Tämä näkyi päivitysten määrässä. Some-tiimin jäsenten tehtävänä on oman 

tehtäväkenttänsä aiheiden sekä turvallisuusviestinnän tuominen esiin. Tiimissä on jäseniä eri osas-

toilta. Viestintäsuunnittelija koordinoi ryhmän toimintaa ja päivittää kanavia etenkin valtakunnal-

lisesta näkökulmasta. Sosiaalisen median tiimi kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja käytti 

omaa Teams-kanavaansa ideointiin aktiivisesti. 
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Phpela.fi-verkkosivustolla vieraili vuoden 2021 aikana 37 395 eri käyttäjää (2020: 40 989). Verkko-

sivuilla toimiva chat-palvelun avulla vastattiin päivittäin lukuisiin kansalaisten kysymyksiin. Vuonna 

2020 Paavolan asemasta luotua virtuaalipaloasemaa uudistettiin, ja siihen kuvattiin 

lisämateriaalia. 

Elokuussa 2020 astui voimaan laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saavutettavasti (pohjaa 

EU:n saavutettavuusdirektiiviin). Pelastuslaitos selkeytti vuoden 2021 aikana saavutettavuusdirek-

tiivin vaikutuksia viestintään ja verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa julkaisemaamme aineis-

toon. Järjestimme aiheesta koulutuksen ja teimme verkkosivustolle saavutettavuusselvityksen 

sekä selosteen. Tuotamme jatkossa digitaalisesti julkaisemamme materiaalin saavutettavuusvaati-

musten mukaisesti, kuten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa. 

 

 

Kuva 28: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen verkkosivuilla julkaistiin ajankohtaisia tiedotteita. Vuonna 
2021 kävijöitä sivuilla oli n. 37 400. 
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Esimerkkejä media- ja someosumista 

 

Kuva 29: Uusi Lahti 7.6.2021, pelastuslaitoksen vesisukellus Päijät-Hämeessä 30 vuotta. 

 

Kuva 30: Helsingin Sanomat 24.4.2021, sähköautopalojen sammuttamisesta keskusteltiin 
mediassa. Kuvassa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kehittämä sammutuslava. 
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Kuva 31. Iltalehti 21.6.2021, Pelastuslaitos palkitsi pienen lapsen vedestä pelastaneet tytöt. 

 

Kuva 32. Etelä-Suomen Sanomat 5.8.2021, keskustelu hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista 

alkoi. 
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Kuvat 33 ja 34. Saunapalopäivitys 1.7.2021 (Facebook) ja hyvän joulun toivotus (Instagram) 
23.12.2021. Sosiaalisessa mediassa haluttiin tuoda esiin turvallisuusasioita ja pelastustoimea, 
mutta myös luoda hyvää mieltä.  
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10. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja uutisia 

Viestintäsuunnittelija Salla Virta 

Hyvinvointialueen valmistelu alkoi – pelastuslaitos mukana valmistelussa 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vapaaehtoinen valmistelun työryhmät nimettiin maaliskuussa 

2021. Työryhmiä on 7: Uudistuksen vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä, Yleishallinto ja 

johtaminen -työryhmä, Palvelutuotannon työryhmä, Viestintätyöryhmä, Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen työryhmä, Talousasioiden työryhmä ja ICT- ja digityöryhmä. Päijät-Hämeessä 

valmistelutyötä hallinnoi hyvinvointiyhtymä. Pelastuslaitoksella on edustus kaikissa vapaaehtoisen 

valmistelun työryhmissä. Pelastuslaitos pitää olennaisena rahoituksen varmistamista ja 

palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon toteutumista myös tulevaisuudessa. 

Jätelautakuntien ja pelastuslaitoksen yhteinen ohjeistus jätteiden poltosta 

Päijät-Hämeen ja Kymen jätelautakunnat muistuttivat huhtikuussa, ettei jätteitä tule polttaa. 

Keväisestä puutarhanhoidosta tulee aina jonkin verran oksa- ja risujätettä, jonka hävittämiseen 

kuntien jätehuolto- tai ympäristöviranomaiset antavat ohjeistuksensa. Suuressa osassa Päijät-

Hämettä puutarhajätteen hävittäminen esimerkiksi polttamalla on kokonaan kielletty. 

800 yläkoululaista sai Päijät-Hämeessä turvallisuuskoulutusta 

8-luokkalaisten NouHätä-pelastustaitokampanjassa oli mukana Päijät-Hämeestä 16 yläkoulua ja n. 

800 yläkoululaista. Valtakunnallinen NouHätä-kilpailu järjestettiin virtuaalisena ja Sysmän 

yhteiskoulu sijoittui kisassa kolmanneksi.  

Pelastuslaitoksen sähköpostipalvelimelle tehtiin tietomurto 

Pelastuslaitoksen sähköpostipalvelimelle tehtiin alkuvuodesta tietomurto, mikä lamautti 

sähköpostin joksikin aikaa. Tietomurrosta tiedotettiin avoimesti. Myös muita julkishallinnon 

toimijoita oli sen kohteena. Hyökkääjät eivät onnistuneet hyödyntämään yleistä 

tietoturvahaavoittuvuutta eivätkä onnistuneet tunkeutumaan verkkoon tai päässeet palvelimen 

sisältämään tietoon käsiksi. 

Pelastuslaitos kumppanina Lahden ympäristöpääkaupunkivuodessa 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos oli Tekijä-kumppanina mukana Lahden 

ympäristöpääkaupunkivuodessa 2021. Pelastuslaitos edisti vastuullisuutta omissa toimissaan 

muun muassa tehostamalla jätteiden lajittelua ja pyykkihuoltoa, kannustamalla työntekijöitään 

pyöräilyyn ja huomioimalla ympäristön pelastustoimissaan. 
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Niemen pelastusasema Lahdessa täytti kymmenen vuotta 

Vesipelastukseen ja öljyntorjuntaan erikoistunut Niemen pelastusasema täytti kymmenen vuotta. 

Noin 800 pelastustehtävää vuosittain hoitava Niemen pelastusasema on parantanut 

pelastustoiminnan toimintaedellytyksiä Vesijärvelle, Lahden pohjoisiin osiin sekä naapurikuntiin. 

Päijät-Hämeen sopimuspalokunnille toteutettiin tunnettavuus- ja rekrytointikampanja 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat toteuttivat syksyn aikana yhdessä 

kampanjan, jolla lisättiin sopimuspalokuntien tunnettavuutta ja rohkaistiin uusia henkilöitä 

tulemaan mukaan toimintaan. Sopimuspalokunnat jakoivat omilla alueillaan materiaalia ja 

julisteita toiminnastaan. Sen lisäksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja alueen sopimuspalokuntien 

sosiaalisen median kanavissa julkaistiin esittely jokaisesta sopimuspalokunnasta, järjestettiin 

mediatilaisuus ja tiedotettiin kampanjasta. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi 2021 useita henkilöitä hengenpelastuksesta 

Samu Skalin, Hollola, pelasti itsensä, lemmikkinsä ja kotinsa tulipalolta 

Niko Nieminen, Kymijoki, pelasti veneestä pudonneen mökkeilijän hukkumiselta 

Vilma Hänninen ja Hertta Ryhänen, Möysän uimaranta, pelastivat pikkutytön hukkumiselta 

Anna ja Reima Laine, Ruotsalainen, pelastivat saunalautalta uimaan lähteneen hukkumiselta 

Jyrki Lampola, Orimattila, pelasti ihmisen palavasta autosta  

Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan taso pysyi erinomaisena 

Asiakkaiden antaman palautteen perusteella Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan 

taso on pysynyt erinomaisena vuonna 2021. Asiakkaiden kokonaisarvio valvontatoiminnan 

onnistumisesta on saanut lukuarvon 4,8 (asteikko 1-5). Kohderyhmänä ovat vuosittain 

määräaikaiseen valvontatoimintaan osallistuneet yritys- ja laitosasiakkaat. 

Jo toinen ryhmä palomiehiä suoritti lähihoitajatutkinnon  

17 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä on täydentänyt osaamistaan perustason 

ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinnolla. He valmistuivat joulukuussa 1,5 vuotta kestäneestä 

koulutuksesta, joka toteutettiin työn ohessa oppisopimuksella yhdessä koulutuskeskus Salpauksen 

kanssa. Nyt valmistunut ryhmä oli pelastuslaitoksella toinen, ja uusi aloittaa syksyllä 2022. 
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Pelastuslaitos mukana Häme 21 - sekä Taisto 21 -harjoituksissa 

Etelä-Suomen AVI järjesti 24.-25.11 2021 Häme21-valmiusharjoituksen, jossa pelastuslaitos oli 

mukana. Harjoituksen teemana oli varautuminen, ja se keskittyi hybridivaikuttamiseen ja väestön 

siirtoon. Pelastuslaitoksen henkilöstöä osallistui marraskuussa myös digitaalisen turvallisuuden 

Taisto 21 -harjoitukseen, jossa simuloitiin tietosuoja- ja tietoturvaloukkauksia. Harjoituksen 

tavoitteena oli kehittää tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää häiriötilanteissa. 

Päivä paloasemalla -tapahtuma järjestettiin vain kolmella sopimuspalokunta-asemalla 

Päivä paloasemalla -tapahtumaa vietettiin 2021 Päijät-Hämeessä kolmella sopimuspalokunta-

asemalla sekä virtuaalisesti. Padasjoen VPK, Sysmän VPK ja Harjunalustan VPK Lahdessa järjestivät 

tapahtuman pelastusasemiensa pihapiirissä. Koronaepidemian vuoksi tapahtumia on aikaisempia 

vuosia vähemmän. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen uusi johtokunta aloitti 

Pelastuslaitoksen uusi johtokunta kokoontui 3.11.2021 ensimmäiseen kokoukseensa ja 

perehdytykseen. Johtokunnan kausi kestää hyvinvointialueen alkuun saakka. Päijät-Hämeen 

kuntien edustajista koottu johtokunta ohjaa pelastuslaitoksen toimintaa. Puheenjohtajana toimii 

Marja-Kaarina Koskinen. 

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. Pelastussuunnitelma puuttui 6/15 tarkastetusta ravintolasta. 

Sopimuspalokunnille päivitetyt sopimukset 

Päijät-Hämeen sopimuspalokunnat allekirjoittivat päivitetyt palokuntasopimukset 20. joulukuuta 

2021 Lahden Upseerikerholla. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja palokuntien väliset sopimukset 

astuvat voimaan 1. tammikuuta 2022 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Pelastuslaitos ohjeisti myyjiä ja kansalaisia ilotuliteturvallisuudessa 

Päijät-Hämeen pelastuslaitos ohjeisti alueen ilotulitemyyjiä ilotulitteiden varastoinnin vaatimista 

luvista. Kirje lähetettiin kaikille pelastuslaitoksen rekisterissä oleville myyjille, joilla on lupa 

varastoida ilotulitteita kaupan yhteydessä. Kansalaisille jaettiin tietoa turvallisesta ilotulittamisesta 

sosiaalisessa mediassa ja mediassa.  
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11. Tilastoliitteet 

Taulukko 13. Valvontatehtävien kokonaismäärät kunnittain vuonna 2021 

Vuosi 
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Asikkala 53 64 120,8 % 310 293 425 183 34 32 43 78 727 

Hartola 25 25 100,0 % 150 143 242 152 17 3 19 30 389 

Heinola 100 111 111,0 % 496 478 351 196 106 81 130 164 1266 

Hollola 112 155 138,4 % 698 635 210 122 104 54 83 130 1283 

Iitti 58 59 101,7 % 274 237 263 199 53 31 32 59 670 

Kärkölä 24 35 145,8 % 179 134 39 30 22 16 21 36 294 

Lahti 409 483 118,1 % 1889 182

0 

185 110 703 417 275 1015 4823 

Orimattil

a 

100 123 123,0 % 592 540 130 99 93 70 96 132 1153 

Padasjoki 31 31 100,0 % 148 140 287 197 22 11 12 18 431 

Sysmä 44 44 100,0 % 201 189 396 208 17 10 19 42 529 

Yhteensä 956 1130 118,2 % 4937 460

9 

2528 1495 1171 725 730 1704 11564 
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Kuva 35. Valvontatehtävien määrä valvontalajeittain vuosina 2017-2021 
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Kuva 36. Palontutkinnat ja palokuolemat Päijät-Hämeessä vuosina 2016-2021 

 

 

Kuva 37. Palontutkinnat kunnittain Päijät-Hämeessä vuosina 2020-2021 
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Kuva 38. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat Päijät-Hämeessä vuosina 2020-2021, syttymissyynä 
ihmisen toiminta tai koneen/ laitteen vika. 

 

 

Kuva 39. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat Päijät-Hämeessä vuosina 2020-2021, syttymissyynä 
ihmisen toiminta tai koneen/ laitteen vika ja arvio tulipalon tahallisuudesta. 
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Taulukko 14. Hälytystehtävien määrä 2020–2021 

Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2020 2021 ero 

Rakennuspalo 71 100 29 
Rakennuspalovaara 113 135 22 

Maastopalo 106 89     - 17 

Liikennevälinepalo 90 91  1 

Muu tulipalo 103 123       20 

Liikenneonnettomuus 653 684       31 

Öljyvahinko 136 148 12 

Vaarallisten aineiden onnettomuus 27 11 - 16 

Räjähdys/räjähdysvaara 1 1 0 

Sortuma/sortumavaara 0 1 1 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 627 665 38 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 168 257 89 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 421 346 -75 

Ensivastetehtävä 625 930 305 

Ihmisen pelastaminen 99 90 -9 

Eläimen pelastaminen 71 97 26 

Vahingontorjuntatehtävä 527 559 32 

Avunantotehtävä 265 277 12 

Virka-aputehtävä 88 52 -36 

Yhteensä 4 191 4 656   + 465 

Taulukko 15. Hälytystehtävien määrä 2021 sekä 10 vuoden tehtävämäärien keskiarvo 

Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2021 ka 2011-2020 

Rakennuspalo 100 82,8 

Rakennuspalovaara 135 144,8 

Maastopalo 89 95 

Liikennevälinepalo 91 97,4 

Muu tulipalo 123 114,7 

Liikenneonnettomuus 684 571,5 

Öljyvahinko 148 117,8 
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Vaarallisten aineiden onnettomuus 11 11,2 

Räjähdys/räjähdysvaara 1 0,8 

Sortuma/sortumavaara 1 1,8 

Automaattisen paloilmoittimen tarkastus/varmistustehtävä 665 732,2 

Palovaroittimen tarkastus/varmistustehtävä 257 168,2 

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 346 336,7 

Ensivastetehtävä 930 990,4 

Ihmisen pelastaminen 90 74 

Eläimen pelastaminen             97 58,2 

Vahingontorjuntatehtävä 559 395,5 

Avunantotehtävä 277 190,9 

Virka-aputehtävä 52 62 

Yhteensä 4 656 4 246 

 

Taulukko 16. Koulutustunnit toimipaikoittain. Koulutussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on, 
että pelastuslaitoksen pelastustoiminnan henkilöstölle järjestetään sisäistä koulutusta vähintään 
100 tuntia vuodessa 

Toimipaikka - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Heinola R1 134 116 113 115 118 102 102 121 128 128 

R2 113 115 109 111 107 110 102 92 99 100 

R3 118 90 100 130 107 102 87 100 107 112 

R4 111 95 119 126 102 98 106 120 95 82 

Hollola R1 97 93 93 108 116 92 91 102 82 83 

R2 104 99 97 115 103 98 103 92 89 99 

R3 86 98 110 111 99 100 106 101 79 102 

R4 83 74 61 114 108 103 96 107 93 92 

Lahti 

Paavola 

R1 91 132 127 167 195 149 155 127 84 90 

R2 133 102 120 69 119 98 151 151 130 106 

R3 72 146 138 152 165 141 143 94 100     93 

R4 102 154 114 111 143 115 140 116 120 103 

Lahti Niemi R1 90 118 101 103 115 113 107 85 88 95 

R2 85 103 121 111 98 97 94 95 93 86 
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R3 53 98 113 105 103 97 107 105 98 138 

R4 52 132 117 92 98 137 103 157 142 106 

Nastola R1 118 113 107 102 94 105 107 80 86 74 

R2 104 120 91 101 100 116 127 87 78 82 

R3 108 120 93 115 117 100 88 87 82 101 

R4 79 72 67 125 105 129 136 103 119 86 

Orimattila R1 127 107 104 111 100 106 102 102 91 103 

R2 66 115 107 100 110 102 92 96 114 90 

R3 105 90 98 129 128 110 120 100 112 142 

R4 92 122 94 110 106 103 103 105 97 85 

Keskiarvo - 97 109 105 114 115 109 110 105 100 99 

 

 

 

Kuva 40. Koulutustunnit toimipaikoittain. 
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Taulukko 17. Sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstömäärät 2016-2021. 

 

Taulukko 18. Sopimuspalokuntien harjoituskerrat palokunnittain 2021 (lähde HAKA-palokunta-
rekisteri). 

Ahtialan VPK Ahtialan VPK Hälytysosasto 41 

Artjärven VPK Hälytysosasto 41 

Asikkalan pvpk Asikkalan puolivakinainen palokunta 24 

Hakosilta- Nostava VPK Hakosilta- Nostava VPK Hälytysosasto 0 

Harjunalustan VPK ry Hälytysosasto 52 

Hartolan Palokunta ry Hälytysosasto 50 

−  Sopimuspalokunta Palokuntamuoto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Asikkala Asikkala Pvpk 1 lähtö 32 25 25 34  28 27 

Artjärvi Artjärven Vpk 1 lähtö 23 20 23 17 15 21 
Hartola Hartolan palokunta 1 lähtö 25 22 26 26 15 27 
Heinola Heinolan Pvpk 1 lähtö 30 30 30 28 28 29 
Iitti Iitin Vpk 1 lähtö      68 
Orimattila Pennalan Vpk 1 lähtö 17 12 25 25 25 22 
Hollola Kosken Vpk 1 lähtö 42 25 26 23 23 23 
Kärkölä Järvelän Vpk 1 lähtö 23 20 19 18 17 20 
Padasjoki Padasjoen Vpk 1 lähtö 24 25 27 28 23 30 
Sysmä Sysmän Vpk 1 lähtö 43 44 44 34 36 38 
Iiitti Vuolenkosken Vpk 1 lähtö      34 
  Yhteensä 273 235 245 233 210 339 
Hollola Hakosilta-Nostava 

Vpk 
2 lähtö 19 18 18 17 18 18 

Herralan Vpk 2 lähtö 29 22 18 20 20 35 
Keski-Hollolan Vpk 2 lähtö 20 20 19 17 16 26 
Vesikansan Vpk 2 lähtö 22 19 19 21 17 22 

Lahti Ahtialan Vpk 2 lähtö 24 24 24 22 22 28 
Harjunalustan Vpk 2 lähtö 31 32 29 32 27 34 
Lahden Vpk 2 lähtö 30 27 29 26 26 34 
Renkomäen Vpk 2 lähtö 18 17 17 16 16 19 
Villähteen Vpk 2 lähtö 25 18 18 16 19 23 

Heinola Vierumäen Vpk 2 lähtö 32 23 23 24 20 22 
  Yhteensä 249 224 214 211 201 251 
 Kaikki yhteensä  522 459 459 444 411 590 
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Heinolan PVPK Heinolan PVPK 26 

Herralan Vpk Herralan VPK Hälytysosasto 25 

Iitin Vapaaehtoinen 

Palokunta 

Hälytysosasto 36 

Järvelän Vpk Järvelän Vpk Hälytysosasto 52 

Keski-Hollolan VPK Hälytysosasto 22 

Kosken Vpk Kosken VPK - Hälytysosasto 17 

Lahden Vpk Hälytysosasto 37 

Padasjoen Vpk Padasjoen VPK Hälytysosasto 47 

Pennalan VPK Pennalan VPK:n  Hälytysosasto 24 

Renkomäen VPK Hälytysosasto 6 

Sysmän Vpk Sysmän VPK Hälytysosasto 51 

Vesikansan Vpk Hälytysosasto 4 

Vierumäen VPK Hälytysosasto 25 

Villähteen Vpk Villähteen Vpk Hälytysosasto 13 

Vuolenkosken Vpk Hälytysosasto 18 

 

Taulukko 19. Hälytysosastojen henkilöiden korkein koulutustaso, henkilömäärät 2021 (lähde 
HAKA). 

Sammutusmiesharjoittelija   33 
Nuorempi sammutusmies 103 
Sammutusmies   99 
Vanhempi sammutusmies 102 
Yksikönjohtaja   64 
Palokunnan päällikkö   36 
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Taulukko 20. Sopimuspalokunnille 2021 järjestetyt kurssit. Kursseilla koulutettiin 119 henkilöä, 
koulutuspäiviä muodostui kaikkiaan 502. 

Sopimuspalokuntakurssi kurssipäivät koulutettuja kurssipäiväkertymä 

Ensivastekurssi 7 11 77 

Pelastustoiminnan peruskurssi 5 37 185 

Palokuntien ensiapukurssi 4 33 132 

Pelastustyökurssi 3 15 45 

Palokuntien ensiapu kouluttajakoulutus 2 6 12 

Vauriopuukurssi 3 17 51 

Yhteensä 24 119 502 

 

Taulukko 21. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen mediatiedotteet 2021 

 1. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella oli viime vuonna (2020) 4134 pelastustoimen tehtävää: 43 henkilöä 
pelastettiin välittömästä vaarasta tammi 14, 2021 

 2. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi tulipalon kotonaan sammuttaneen 14-vuotiaan sopimuspalokuntalaisen 
maalis 23, 2021 

 3. Päijät-Hämeessä valmistellaan ihmisen kokoista hyvinvointialuetta, jossa asukas ja henkilöstö voivat hyvin 
– pelastuslaitos mukana valmistelussa maalis 26, 2021 

 4. 800 yläkoululaista saa Päijät-Hämeessä turvallisuuskoulutusta maalis 29, 2021 

 5. Kulotuksesta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle – Tarkista puutarhajätteen hävittämisessä oman kuntasi 
ohjeet huhti 1, 2021 

 6. Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Jyrki Lampolan ihmisen pelastamisesta palavasta autosta Orimattilassa 
huhti 16, 2021 

 7.  Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiaa valmisteltava ajoissa, avoimesti ja yhdessä huhti 23, 2021 

 8.  Pelastustoimi mukana sote-uudistuksessa touko 6, 2021 

 9.  Niemen pelastusasema Lahdessa täyttää kymmenen vuotta touko 11, 2021 

 10.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos mukana Lahden ympäristöpääkaupunkivuodessa 2021 touko 12, 2021 

 11.  Sysmän yhtenäiskoulu voitti pronssia valtakunnall. NouHätä-pelastustaitokisassa touko 21, 2021 

 12.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Niko Niemisen ihmishengen pelastamisesta: Nieminen tuli apuun 
Kymijoella jo toista kertaa kesä 8, 2021 

 13.  Juhannuskokkoa ei voi polttaa metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana kesä 17, 2021 

 14.  9-vuotias Vilma Hänninen ja 10-vuotias Hertta Ryhänen pelastivat pikkutytön hukkumiselta Lahdessa 
Möysän uimarannalla kesä 18, 2021 

 15.  Päijät-Hämeessä tehdään töitä sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden ja jäsenistön riittävyyden puolesta 
kesä 21, 2021 
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 16.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos palkitsi Anna ja Reima Laineen ihmishengen pelastamisesta Ruotsalaisella − 
Saunalautalta uimaan lähtenyt oli hukkua kesä 23, 2021 

 17.  Päijät-Hämeen sopimuspalokuntien tunnettavuus- ja rekrytointikampanja alkaa 

 18.  elo 4, 2021 

 19.  Ilotulitus venetsialaisissa sallittua vesistöjen läheisyydessä taajamien ulkopuolella elo 11, 2021 

 20.  Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tietunnelit suljetaan pelastusharjoituksen vuoksi 26.8. klo 
19-23 elo 23, 2021 

 21.  Kymijärven voimalaitoksella järjestetään 7.9. suuronnettomuusharjoitus syys 7, 2021 

 22.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos teki ravintolavalvontaa: Pelastussuunnitelma puuttui kuudesta tarkastetusta 
ravintolasta loka 8, 2021 

 23.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos ohjeistaa myyjiä ilotulitteiden varastoinnista – ilmoitus tulee tehdä viimeistään 
kuukausi ennen myyntiä marras 8, 2021 

 24.  Päivä paloasemalla -tapahtuma järjestetään la 27.11. kolmella sopimuspalokunta-asemalla sekä virtuaalisesti 
marras 15, 2021 

 25.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos mukana Häme21-valmiusharjoituksessa marras 23, 2021 

 26.  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehille lisäosaamista ensihoidosta joulu 14, 2021 

 27.  Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontatoiminnan taso on pysynyt erinomaisena vuonna 2021 joulu 15, 
2021 

 28.  Suomen Pelastusalan keskusjärjestö palkitsi orimattilalaisen Jan Heinäsen nuorten pelastustaitojen 
pitkäjänteisestä kehittämisestä joulu 16, 2021 

 29.  Päijät-Hämeen sopimuspalokunnille uudet sopimukset ja kiitokset vuodesta joulu 22, 2021 

 30.  Päijät-Hämeen pelastuslaitos tarkastaa ilotulitteiden myyntipaikat alueellaan 27.–31.12.2021 joulu 27, 2021 
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