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1. Yleistä 

1.1  Taustaa palvelutasopäätöksestä 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa Helsingin alueen palo- ja pelastustoiminnasta, kiireel-

lisestä ensihoitopalvelusta sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen varautumiseen liit-

tyvästä valvonnasta, ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta. Lisäksi pelastuslaitos vastaa poik-

keusolojen valmiussuunnittelusta sekä väestönsuojeluvalmiuden kehittämisestä, suunnittelusta ja 

väestönsuojeluun varautumisen koordinoinnista Helsingissä. 

Pelastuslain (379/2011) mukaisesti pelastustoimi päättää alueensa palvelutasosta kuntia kuultu-

aan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Pelastus-

laitos laatii palvelutasopäätöksen, jossa on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä 

aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja nii-

den taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä 

(PeL 29 §). Palvelutasosta päätettäessä on päivittäisen toiminnan lisäksi otettava huomioon toi-

minta myös poikkeusoloissa.  

Tarkemmin palvelutasopäätöksen rakenteesta, sisältövaatimuksista ja valmisteluprosessista on 

ohjeistettu Sisäasiainministeriön Ohjeessa palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta 

(SM018:00/2012). Helsingissä pelastustoimen palvelutasopäätöksen hyväksyy pelastuslauta-

kunta. Hyväksytty palvelutasopäätös toimitetaan aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on 

puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa palvelutasopäätöksen täydennettäväksi. 

Tämä palvelutasopäätös koskee Helsingin pelastuslaitoksen tuottamia palveluita vuosina 2017–

2018. Palvelutasopäätös on valmisteltu noudattaen Sisäasiainministeriön ohjeistusta. Palveluta-

son määrittely perustuu vuosina 2015–2016 laadittuun ajantasaiseen Helsingin pelastustoimen 

alueen riskianalyysiin. Lisäksi päätös perustuu pelastuslaitoksen toiminnalle asetettuihin tavoit-

teisiin ja niiden edellyttämään arvioituun suorituskykyyn sekä edellisen palvelutasopäätöksen 

(2013–2016) seurantaan ja arviointiin.  

Pelastuslain 27 §:ssä mainittujen pelastuslaitoksen lakisääteisten tehtävien lisäksi palvelutasopää-

tös kattaa myös muut kuin pelastuslain edellyttämät palvelut, joita Helsingin pelastuslaitos tuot-

taa. Päätös ei kuitenkaan koske ensihoitopalvelua, sillä ensihoidon palvelutaso on määritelty 

omassa erillisessä palvelutasopäätöksessään. 

Tämän palvelutasopäätöksen rakenne on jaoteltu pelastuslaitoksen toimintojen mukaisesti loogi-

siin kokonaisuuksiin siten, että kaikki Sisäasiainministeriön ohjeistuksen mukaiset sisältövaati-

mukset tulevat katetuiksi. Kunkin tuotetun palvelun tai pelastuslaitoksen toiminnallisen kokonai-

suuden osalta on kuvattu käytännön järjestelyt, toiminnan perusteet ja käytettävissä olevat voi-

mavarat nykytilassa. Tunnistetut kehittämistarpeet ja tavoitteet on listattu omaan osioonsa. Var-

sinaiset päätökset palveluiden tasosta, mahdollisista käytettävissä olevien voimavarojen muutok-

sista sekä niistä konkreettisista toimenpiteistä, joilla palvelutasoa ylläpidetään tai kehitetään kau-

della 2017–2018, on listattu kuhunkin osioon erikseen. Kaikista pelastuslaitoksen toiminnoista 

laaditaan myös omat vuosittaiset suunnitelmansa, joissa toimenpiteet on suunniteltu ja kuvattu 

laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin palvelutasopäätöksessä. 



 

 

Vuosina 2017–2018 Helsingin pelastuslaitos varautuu toimintansa ja palveluidensa toteutuksessa 

ja suunnittelussa valtakunnalliseen pelastustoimen uudistukseen, jonka seurauksena Helsingin pe-

lastuslaitos sulautuu osaksi uutta maakunnallista pelastuslaitosta 1.1.2019 alkaen. Tämän palve-

lutasopäätöksen tehtävänä on kuitenkin kuvata nimenomaan Helsingin pelastustoimen alueen pal-

veluiden taso ennen laitosten yhdistymistä. Myös muilla tulevaan maakunnalliseen pelastuslai-

tokseen liittyvillä pelastuslaitoksilla on vähintään vuoden 2018 loppuun ulottuvat voimassaolevat 

palvelutasopäätökset nykyisiltä alueiltaan. 

1.2 Yhteys strategioihin ja suunnitelmiin 

Lainsäädännön lisäksi Helsingin pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Helsingin pelastuslaitoksen 

strategiaohjelma 2015–2018, johon kirjattuna visiona on olla Suomen tuottavin pelastuslaitos. 

Tuottavuudella tarkoitetaan toiminnan kokonaisvaltaista onnistumista: tehokkaita prosesseja, 

älykkäästi kohdennettuja resursseja, tutkittuun tietoon perustuvaa toiminnan suunnittelua sekä 

kaikkia muita tekijöitä, joiden avulla saavutetaan asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta paras lop-

putulos. Strategiaohjelma kiteytyy seuraaviin tavoitteisiin: 

 Parannamme turvallisuutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja toimimalla tehokkaasti on-

nettomuustilanteiden aikana.  

 Olemme pääkaupungin paras vaihtoehto ensihoitopalveluiden tuottamisessa.  

 Varaudumme toimimaan vakavissa Helsingin ja yhteiskunnan turvallisuutta uhkaavissa 

tilanteissa.  

 Toimimme vastuullisella tavalla. 

Strategiaohjelman käytännön toteutumisen seurantaan on kehitetty mittaristo, jota seurataan sään-

nöllisesti ja jonka tuloksia käsitellään kuukausittain pelastuslaitoksen johtoryhmän ja keskijohdon 

kesken. Oman strategiaohjelman lisäksi pelastuslaitoksen tehtäväkenttään ja toimintaympäristöön 

liittyy useita eritasoisia strategioita, ohjelmia ja suunnitelmia, joiden sisältöä ja painopistealueita 

toimeenpannaan niin yhteiskunnalle tarjottavien palveluiden toteutuksessa kuin muussakin pelas-

tuslaitoksen toiminnassa ja sen suunnittelussa. 

Helsingin strategiaohjelma 

Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 visiossa Helsinki on asukkaiden yhteisöllinen 

asuinpaikka ja pääkaupunki, jossa palvelut toimivat ja päätöksenteko on avointa, ja jossa tiede, 

taide ja luovuus kukoistavat. Visiossa Helsinki on niin ikään maailmanluokan liiketoiminta- ja 

innovaatiokeskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin ja koko Suomen hyväksi. 

Metropolialuetta kehitetään visiossa yhtenäisesti toimivana alueena, jossa on luonnonläheinen 

ympäristö ja hyvä asua, oppia, työskennellä sekä yrittää.  

 

Strategia on jaettu neljään pääkohtaan, jotka ovat Hyvinvoiva helsinkiläinen; Elinvoimainen Hel-

sinki; Toimiva Helsinki sekä Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen. Demokratian ja osallisuu-

den vahvistaminen liittyy kaikkiin neljään edellä mainittuun kokonaisuuteen. Strategian mukaisia 

kaupungin arvoja ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, ta-

loudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys.  

 



 

 

Seuraava Helsingin kaupungin strategiaohjelma valmistellaan vuoden 2017 kuntavaaleissa vali-

tun kunnallisvaltuuston aloitettua tehtävässään. Näin ollen tämän palvelutasopäätöksen astuessa 

voimaan Helsingin kaupungin nykyinen strategiaohjelma 2013–2016 on ohjaava kaupunkitason 

strategia. 

 

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma (2015) on paikallinen turvallisuussuunnitelma, 

jonka tavoitteena on torjua ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä 

sekä parantaa kaupunkilaisten turvallisuuden tunnetta. Turvallisuussuunnitelmassa on seitsemän 

nimettyä painopistealuetta: Terveys ja hyvinvointi; Liikenneturvallisuus; Lapset ja nuoret; Rikol-

lisuus; Valvonta, näkyvyys ja ennaltaehkäisy; Maahanmuuttajat sekä Viihtyisyys. Suunnitelma 

sisältää lisäksi yhteensä 13 kärkihanketta, joilla pyritään vastaamaan kaupunkilaisten kokemiin 

turvallisuushuoliin. 

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa (2015) on kuvattu Helsingin liikenne-

turvallisuuden nykytila sekä asetettu liikenneturvallisuustyölle tavoitearvot ja painopisteet. Pelas-

tuslaitos osallistuu omalta osaltaan liikenneturvallisuustyön suunnitteluun ja toteutukseen yhteis-

työssä kaupungin muiden virastojen kanssa. 

Pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien yhteiset strategiat keskittyvät kuntien yh-

teisiin tavoitteisiin ja näkemyksiin siitä, miten metropolialuetta tulisi kehittää kestävänä ja kilpai-

lukykyisenä kokonaisuutena. Seudulliset strategiat painottuvat erityisesti maankäytön, asumisen, 

liikenteen, seudullisten palveluiden sekä ilmasto- ja ympäristöasioiden seudulliseen kehittämi-

seen. Lisäksi Helsingin seudulle liikenne HSL on muun muassa laatinut Helsingin seudun liiken-

neturvallisuusstrategian (2011). 

Pääministeri Sipilän hallituksen strategisen ohjelman (2015) visiossa Suomi on maailman tur-

vallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Vision saavuttamiseksi ohjelmaan on myös kirjattu, että 

pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa 

ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Pelastustoimen rakennetta uudistetaan 1.1.2019 

mennessä valtakunnallisesti siten, että pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnille. 

Sisäministeriö on asettanut vuoden 2018 loppuun asti ulottuvan pelastustoimen uudistushank-

keen, jossa uudistus valmistellaan. Hallitusohjelman mukaisesti sisäministeriö on lisäksi valmis-

tellut vuonna 2016 sisäisen turvallisuuden selonteon, päivitetyn pelastustoimen strategian vuoteen 

2025 ja aloittanut sisäisen turvallisuuden strategian valmistelun. 

Vuonna 2016 laadittiin Suomen ensimmäinen sisäisen turvallisuuden selonteko, jossa kuvataan 

yhtäältä sisäisen turvallisuuden tilaa ja tomintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja toisaalta 

keinoja kehittää sisäisen turvallisuuden toimijoiden suorituskykyä ja vastata muuttuneen toimin-

taympäristön vaatimuksiin. Selonteko ja sitä seurannut sisäisen turvallisuuden strategia toimivat 

Sipilän hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen tiekarttana. Pelastustoimen osalta keskeisim-

mät selonteossa esitetyt kehittämislinjaukset ovat pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen ja 

valtakunnallisen ohjauksen vahvistaminen sekä siviiliviranomaisten johtamiskyvyn ja viranomai-

syhteistyön vahvistaminen pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa. 

  



 

 

Sisäisen turvallisuuden selonteon jatkona sisäministeriö asetti hankkeen sisäisen turvallisuuden 

strategian laatimiseksi elokuussa 2016. Valmisteilla oleva sisäisen turvallisuuden strategia on 

hallituksen keskeisin asiakirja tulevaisuuden sisäisen turvallisuuden määrittämiseksi ja se toimii 

tiekarttana hallitusohjelman tavoitetilaan, jossa Suomi on maailman turvallisin maa. Strategiassa 

määritellään sisäisen turvallisuuden strategiset linjaukset ja painopisteet ja sen tueksi laaditaan 

myös konkreettisia toimenpiteitä sisältävä toimenpideohjelma. Strategian ja siihen liittyvien toi-

menpiteiden on määrä valmistua huhtikuun 2017 loppuun mennessä. 

Pelastustoimen strategia vuoteen 2025 valmistui toukokuussa 2016. Strategian mukainen pe-

lastustoimen visio vuoteen 2025 on Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. Strategi-

assa pelastustoimen toiminta-ajatus kiteytyy seuraavasti: pelastustoimi parantaa yhteiskunnan tur-

vallisuutta kaikissa oloissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vähentämällä onnettomuuk-

sia, vastaamalla pelastustoiminnasta, osallistumalla siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen, 

rajoittamalla onnettomuuksien seurauksia kaikissa oloissa, hyödyntämällä pelastustoimen val-

miutta nykyistä laajemmin yhteiskunnassa sekä tuottamalla terveydenhuollon kanssa sovittuja en-

sivaste- ja ensihoitopalveluja. 

Strategiassa on seitsemän kansallista tavoitetta: 1) pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin pe-

rustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä, 2) pelastustoimella on riskejä vastaava valmius, 3) 

pelastustoimi on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani, 4) palvelut 

on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja yhdenmukaisesti, 5) jokainen on tietoinen ja 

kantaa vastuunsa omasta ja yhteisönsä turvallisuudesta sekä ympäröivästä turvallisuudesta, 6) 

pelastustoimi kehittää aktiivisesti omia toimintamenetelmiään ja 7) henkilöstö voi hyvin. 

Suomen kansallisessa riskinarviossa 2015 on kartoitettu ja arvioitu sellaisia kansallisesti mer-

kittäviä riskejä, joilla toteutuessaan on joko vakavia alueellisia tai laajoja yhteiskunnallisia vai-

kutuksia. Arvio on tehty ensisijaisesti pelastustoimen näkökulmasta, joten siitä on suora liittymä-

pinta pelastuslaitoksen omaan riskianalyysiin, varautumiseen sekä poikkeusoloissa ja suuronnet-

tomuustilanteissa tehtävän pelastustoiminnan suunnitteluun. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia YTS on valtioneuvoston hyväksymä periaatepäätös (2010), 

joka toimii varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisenä perustana yhteiskunnan eri toimijoille. 

Strategiassa on kuvattu yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, niiden tavoitetilat sekä kyseisiä toi-

mintoja vaarantavia uhkamalleja ja niistä mahdollisesti aiheutuvia erilaisia häiriötilanteita. YTS 

koskettaa pelastuslaitosta erityisesti varautumisen suunnittelun näkökulmasta. 

  



 

 

1.3 Talous 

1.3.1 Yleinen suhdannetilanne 

Tämä tarkastelu perustuu Helsingin kaupungin vuoden 2016 vahvistettuun talousarvioon.  

Suomen talous on erittäin vaikeassa tilanteessa. Vuosina 2016 ja 2017 Suomen talouden ennus-

tetaan kasvavan vuosittain alle puolitoista prosenttia. Talouskasvu jäänee seuraavina parina vuo-

tena kilpailijamaitamme hitaammaksi ja työttömyysaste jää varsin korkealle tasolle. Keskipitkällä 

aikavälillä talouden käytettävissä oleviin resursseihin perustuva potentiaalisen tuotannon kasvu 

jää alle yhden prosentin. 

Kuntataloutta on leimannut viime vuodet jatkuva kireys, mihin ovat vaikuttaneet heikko suhdan-

netilanne ja verotulojen hidastunut kasvu, valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet, kuntien 

tehtävien ja velvoitteiden lisääminen, muuttoliike sekä ikääntymiskustannusten asteittainen 

nousu. Kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet säästöjä ja tehostaneet toimintaansa. 

Vuonna 2014 kuntien henkilöstömenot laskivat 0,7 prosenttia ja palveluiden ostot kasvoivat vain 

0,4 prosenttia. Näin käyttötalouden nettomenot (toimintakate) kasvoivat erittäin maltillisesti, vain 

0,8 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna. Vaikka kuntien väliset erot ovat suuria, kokonaistasolla 

kuntatalous on ollut viime vuodet kirjanpidollisesti tasapainoinen; vuosikate on muutamaa poik-

keusvuotta lukuun ottamatta ollut käyttöomaisuuden poistoja suurempi. Myös vuonna 2014 kun-

tien ja kuntayhtymien vuosikate (2,9 mrd. euroa) riitti kattamaan poistot. 

Kireästä taloustilanteesta huolimatta kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet jatkuvasti. Käyt-

tötalouden kaventunut liikkumavara on johtanut kuntatalouden investointien omarahoitusosuuden 

alentumiseen, minkä seurauksena kuntien velka on vuosi toisensa jälkeen kasvanut. Käyttötalou-

den tulovirran riittämättömyys investointien rahoitukseen sekä samanaikaisesti korkealla pysynyt 

investointitarve on johtanut kuntien lainakannan nopeaan kasvuun. Kuntien lainakannan kasvu 

on nopeutunut vuodesta 2002 alkaen. Tänä aikana lainakanta on kasvanut lähes 2,5-kertaiseksi 

ollen vuoden 2014 lopussa jo noin 8 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.  

Maan hallitus pyrkii tasapainottamaan julkista taloutta - ja osana sitä kuntataloutta - hallitusoh-

jelmassa linjatuilla toimenpiteillä, jotka ajoittuvat sekä alkaneelle vaalikaudelle että sitä pitem-

mälle aikavälille. Tämän lisäksi hallituksen tavoitteena on karsia kuntien kustannuksia miljardilla 

eurolla vähentämällä kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Valmisteilla olevan hallitusohjelman lin-

jauksia tarkentavan toimenpideohjelman aikajänne ulottuu yli vaalikauden, mutta säästövaikutuk-

sia odotetaan syntyvän jo kuluvan vaalikauden aikana. Hallitus on syksyn 2015 julkisen talouden 

suunnitelmassa asettanut julkisen talouden suunnitelmaa koskevan asetuksen mukaisesti myös 

kuntataloudelle tasapainotavoitteen. Tavoitteen mukaan kansantalouden tilinpidon mukainen 

kuntatalous saisi olla vuonna 2019 korkeintaan 0,5 prosenttia alijäämäinen suhteessa kokonais-

tuotantoon. 

Hallitusohjelman lähtökohtana on, että kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita. Uusiin tai 

laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan 100-prosenttinen valtionosuus. Jos kuntien ja 

kuntayhtymien toimintamenoja pysyvästi lisäävistä tehtävistä tai velvoitteista poikkeuksellisesti 

kuitenkin säädetään julkisen talouden kokonaisedun vuoksi, kuntatalouden rahoitusaseman hei-

kentyminen estetään lisäämällä valtionapuja, karsimalla samassa yhteydessä kuntasektorin muita 



 

 

tehtäviä ja velvoitteita tai mahdollistamalla maksutulojen korotukset. Menorajoite koskee valtion 

päätösperäisten toimien vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin. Hallituksen toi-

menpiteiden kokonaisvaikutus on yhteensä 0,5 miljardia euroa.  

Kuntatalouden rahoitustasapainon kannalta keskeisin kysymys on, miten käyttötaloudesta saatai-

siin lisää liikkumavaraa investointien rahoitukseen niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka 

kasvaisi. Tältä osin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen tulee toteuttaa.  

1.3.2 Helsingin kaupungin näkymät 

Helsingin seudun tuotanto nousi syksyllä 2014 noin kahden prosentin kasvu-uralle ja kasvu on 

jatkunut vuonna 2015. Helsingin seudun trendi poikkeaa koko maasta. Kasvu perustuu informaa-

tioalan erittäin vahvaan nousuun. Myös rakentaminen ja kotitalouksien palvelut ovat kasvaneet 

vahvasti. Sen sijaan kaupan ja teollisuuden trendit olivat edelleen laskevia vuoden 2015 alussa. 

Helsingin väestön ennustetaan kasvavan vuosittain keskimäärin 6 600 hengellä vuosina 

2016−2019, mikä on 1 400 henkeä vähemmän kuin vuosien 2011−2014 keskimääräinen väestön-

kasvu. Ennustettu kasvun hidastumien perustuu oletukseen siitä, että poikkeuksellisen pieni seu-

dullinen muuttotappio palautuu lähemmäs pitkän ajan keskiarvoja (−2 000) ja myös ulkomailta 

tuleva muuttovoitto alkaa supistua. 

Helsingin kaupungin vuosien 2016−2018 lähtökohtana on valtuuston strategiaohjelman mukai-

nen tavoite hidastaa kaupungin velkaantumiskehitystä rahoittamalla nykyistä merkittävästi suu-

rempi osuus investoinneista tulorahoituksella sekä kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Keskeisin 

keino näiden tavoitteiden toteuttamisessa on menojen kasvun hidastaminen pitämällä kaupungin 

käyttömenojen kasvu kustannustason nousun sekä asukasmäärän kasvun mukaisena, vähennet-

tynä vuotuinen yhden prosentin tuottavuuden parannus. Lisäksi vuotuisten investointien taso ra-

jataan investointiraamin mukaisesti 463,3 miljoonaan euroon, sisältäen vuosittaiset indeksitarkis-

tukset 13,3 miljoonaa euroa sekä tasokorotus 15 miljoonaa euroa. 

Ennuste yleisen kustannustason muutoksesta peruspalvelujen hintaindeksin perusteella vuosina 

2015–2017 on hidastunut edelleen. Syyskuun ennusteen mukaan peruspalvelujen hintaindeksin 

muutoksen arvioidaan olevan 0,6 % vuonna 2015, 1,2 % vuonna 2016 ja 1,1 % vuonna 2017.  

1.3.3 Arvio meneillään olevasta taloussuunnitelmakaudesta 

Helsingin kaupungin taloussuunnitelman 2016–2018 valmistelussa on pyritty ottamaan huomi-

oon maan hallitusohjelman toimenpiteet. Eräänä keskeisenä toimenpiteenä hallitus sitoutuu vä-

hentämään kuntien tehtäviä ja velvoitteita yhdellä miljardilla eurolla osana julkisen talouden ta-

sapainottamista. Hallitus ei anna vaalikaudella kunnille lainkaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. 

Mikäli kuntien valtionosuuksiin tehdään säästöjä, hallitus vähentää kuntien tehtäviä samassa suh-

teessa. Hallitus tekee yksityiskohtaisen toimenpideohjelman poistettavista tehtävistä ja velvoit-

teista sekä antaa konkreettiset esitykset. Toistaiseksi toimeenpanopäätökset kuntien tehtävien ja 

velvoitteiden purkamisesta ovat olleet rajallisia. Säästöjen aikaansaamisen edellytyksenä ovat 

kuntien omat sopeutustoimet. Kuntien kannalta on keskeistä, että tehtäviä ja velvoitteita aidosti 

vähennetään, koska niiden rahoitusta on jo leikattu. 



 

 

Helsingin vuoden 2016 talousarvio on laadittu siten, että toimintamenot kasvavat strategiatavoit-

teen mukaan laskettuna vuoden 2015 talousarvioon verrattuna 1,1 %. Kaupungin kokonaistoimin-

tamenot kasvavat 1,5 %. Tarkasteltaessa vuoden 2016 talousarviota vuoden 2013 tilinpäätökseen 

strategiatavoitteen osalta toimintamenot kasvavat 4,1 %. Strategiaohjelman taloustavoitteen mu-

kainen menokasvu vuodelle 2017 on 1,1 % ja vuodelle 2018 1,7 %.  

1.3.4 Pelastuslaitoksen käyttötalous 

Vuoden 2016 vahvistetussa talousarviossa pelastuslaitoksen käyttömenoraami on 52,36 miljoo-

naa euroa, josta palkka- ja muiden henkilöstökulujen osuus on 36,26 miljoonaa euroa. Tulosbud-

jetti sisältää 0,4 miljoonaa euroa varaumaa Helsingin kaupungin palopostien ylläpitämiseksi. 

Tämä huomioiden pelastuslaitoksen käyttötalous jää alle vuoden 2015 tason.  

Pelastuslaitoksen käyttömenoraami vuodelle 2017 on 52,66 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuo-

teen nähden on 0,6 %. Vuodelle 2017 arvioitu yleinen kustannustason nousu on 1,1 % ja vuosit-

taiseksi väestönkasvuksi arvioidaan noin 1 % vuosina 2017–2019. Vuodelle 2017 saatu lisärahoi-

tus ei riitä kattamaan Haagan pelastusaseman peruskorjauksesta aiheutuvaa vuokrien ja siihen 

liittyvien kiinteistön ylläpitokustannusten nousua noin 0,7 miljoonalla eurolla. Vuokrankorotuk-

sen johdosta talousarvio on lähtökohtaisesti noin 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.  

Pelastuslaitoksen käyttömenoista noin 21 % eli 11 miljoonaa euroa kohdentuu ensihoitopalve-

luun. Lisäksi tulosbudjetti sisältää pelastuskoulun, väestönsuojien vuokrat sekä Helsingin kau-

pungin öljyntorjuntasuunnitelman kulut.  

Haagan pelastusaseman peruskorjauksen valmistuminen vuonna 2016 aiheuttaa suuria paineita 

vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Arvion mukaan vuodelle 2017 tarvitaan noin 900 000 euron 

lisäys käyttötalouteen kattamaan saneeratun pelastusaseman kohonneet vuokrakustannukset. 

1.3.5 Pelastustoimen talous Helsingin pelastustoimen alueella 

Sisäministeriön pelastustoimen rakenneuudistusta koskevan kirjeen 27.6.2014 mukaan pelastus-

toimen säästöjen laskennan lähtökohtana käytetään vuoden 2014 talousarvion mukaisia kunta-

maksuosuuksia. Säästöt toteutetaan jäädyttämällä kuntamaksuosuudet vuoden 2014 tasolle vuo-

sina 2015–2017. Kunnan palkansaajien ansiotason nousu huomioidaan osana säästöä tilastokes-

kuksen laskeman kuntasektorin ansiotasoindeksin mukaisesti. Ennuste Suomen talouskasvuksi 

vuonna 2016 on 1,2 % ja vuonna 2017 1,3 %. Palkkojen arvioidaan kasvavan 0,7 % vuonna 2016 

ja 1,1 % vuonna 2017.   

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastustoimea koskeva kuntamaksuosuus on laskettu vä-

hentämällä pelastuslaitoksen käyttömenoista, poistoista ja investointimenoista ensihoitopalvelun 

osuus. Väestösuojien osalta on oletettu, että käyttömenot ovat yhtä suuret kuin niistä saatavat 

vuokratulot. Ensivaste on huomioitu osana ensihoitopalvelun kuluja. Kuntamaksuosuuteen laske-

tut investoinnit sisältävät öljyntorjuntatoiminnan mutta eivät kiinteistöinvestointeja (kuva 1).  

Helsingin kaupunki myöntää pelastuslaitokselle vuosittain erillisen käyttötalousraamin ja inves-

tointiraamin. Kuntamaksuosuuksissa ei ole huomioitu poistoihin ja arvonalentumisiin vaadittavaa 



 

 

katetta. Ensihoitopalvelun sopimuksessa sen sijaan käyttömenojen katteeksi sovittu rahoitusosuus 

kattaa myös ensihoidon poistot. 

Helsingin pelastustoimen alueen pelastustoimen kuntamaksuosuuden arvioidaan tilikauden 2015 

toteutuneilla tuotoilla korjatun vuoden 2016 talousarvion perusteella olevan 43,50 miljoonaa eu-

roa, kun se vuoden 2015 tuloksessa oli 38,80 miljoonaa euroa. Arvioidusta kasvusta noin 3,9 

miljoonaa euroa johtuu investointien ja investointiavustusten jaksottumisesta eri tilikausien vä-

lillä ja loput edellä mainituista pelastustoimen lisäkulueristä. Lisäksi henkilöstömenoihin on va-

rattu talousarviossa noin 0,7 miljoonaa euroa enemmän verratuna vuoden 2015 toteutumaan. In-

vestointimenoissa ei kuntamaksuosuutta laskettaessa ole huomioitu ensihoitopalveluun ja kiin-

teistöihin kohdentuvia investointeja. 

Helsingin pelastuslaitoksen pelastustoimen kuntamaksuosuuden ilman investointeja arvioidaan 

olevan vuonna 2016 noin 2,4 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Samaan 

aikaan pääkaupungin asukasluvun muutoksen ennustetaan olevan 2,1 %. 

Taloussuunnitelmavuoden 2017 osalta suurimmat muutospaineet kohdistuvat vuokramenojen 

kasvun (n. 900 000 euroa) ohella ensihoitopalveluun. Palvelun tilaaja Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiiri (HUS) on toistuvasti esittänyt ensihoitopalvelun valmiuden kasvattamista noin 

900 000 eurolla vuodessa palvelun laadun varmistamiseksi. Mikäli molemmat edellä mainitut 

muutokset tapahtuvat, kasvavat pelastuslaitoksen käyttötalousmenot vuonna 2017 noin 4,5 pro-

senttia nykyiseen verrattuna. Tästä noin puolet kohdistuu pelastustoimeen. 

Kuva 1. Pelastustoiminnan kalustoinvestoinnit, öljyntorjunnan kalustoinvestoinnit sekä ensihoitoau-

tojen ja muun ensihoidon irtaimen hankintainvestoinnit vuosina 2015–2018. 
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Helsingin pelastuslaitos on tehostanut toimintaansa ja kasvattunut tuottavuutta vuosina 2013–

2015 merkittävästi. Pelastuslaitoksen tuottavuusindeksi on kehittynyt erityisesti onnettomuuksien 

ehkäisytyössä ja taloudenhallinnassa saavutettujen tulosten johdosta erinomaisesti: indeksin arvo 

oli 106,4 vuonna 2015 ja 104,1 vuonna 2014 (indeksin arvo 100 vastaa vuoden 2012 tasoa). In-

vestointimenojen jaksottuminen ja pelastuslaitoksen omasta toiminnasta riippumattomat kiinteis-

tövuokriin ja paloposteihin liittyvät kustannukset huomioiden laitoksen kustannuskehityksen en-

nakoidaan pysyvän asetettujen tavoitteiden mukaisena. 

Pelastustoimen palvelutason kannalta ensisijaiset määrittävät tekijät ovat pelastustoimen alueella 

esiintyvät uhkat ja riskit sekä niiden perusteella mitoitettu valmius ja tuottavaksi säädetty onnet-

tomuuksien ehkäisyn toiminta. Palvelutason kehittäminen taloudellisia resursseja kasvattamalla 

on tähän nähden toissijaista. Verotuloilla rahoitetun toiminnan näkökulmasta tuottava pelastus-

toimi edellyttää tasapainoa palvelutason ja sen saavuttamiseen uhrattujen resurssien välillä. 

1.4 Katsaus palvelutasopäätöskauteen 2013–2016 

Helsingin pelastustoimen alueen palvelutasopäätökseen 2013–2016 kirjattiin osiokohtaisiin toi-

menpidesuunnitelmiin kaiken kaikkiaan 110 kohtaa. Nämä kohdat pitävät sisällään konkreettisia 

päätöksiä pelastuslaitoksen tarjoamien palveluiden tasosta, suunnitelmia yksittäisistä palveluta-

son ylläpitoon ja kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä, investoinneista ja hankinnoista, pää-

töksiä pelastuslaitoksen toimintamalleista ja menettelytavoista sekä niille asetettuja kehitystavoit-

teita. 

Tämän palvelutasopäätöksen valmistelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana on ollut meneillään ole-

van palvelutasopäätöskauden 2013–2016 arviointi. Kaikki edellisen palvelutasopäätöksen toi-

menpidesuunnitelmat on valmistelutyössä käyty järjestelmällisesti läpi ja niiden toteutuminen on 

arvioitu kohta kohdalta. Tässä osiossa on käsitelty eräiden edellisen palvelutasopäätöksen kes-

keisten kohtien toteutumista. 

Asuintalojen omavalvontaan kehitettiin toimintamalli, jota piloitoitiin ensimmäisen kerran 

vuonna 2014. Vuoden 2015 aikana toimintaa kehitettiin edelleen ja pelastuslaitoksen yhteistyö 

sopimuspalokuntien kanssa ulotettiin myös asuintalojen omavalvontaan. Vuonna 2016 käyn-

nistettiin ensimmäinen pientalojen omavalvonnan pilotti. Kerrostalojen omavalvontamalli on 

koettu hyväksi menetelmäksi, johon myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Pientalojen osalta 

kehitystyötä jatketaan vuosina 2017–2018 vuonna 2016 toteutetun ensimmäisen kierroksen 

aikana saatujen havaintojen pohjalta.  

Edellisellä palvelutasopäätöskaudella selvitettiin myös mahdollisuudet kohdentaa lisää opera-

tiivisen henkilöstön työaikaa onnettomuuksien ehkäisytyöhön vaarantamatta riittävää operatii-

vista valmiutta. Selvityksen perusteella operatiivisen henkilöstön resursseja on koulutettu ja 

kohdennettu aiempaa enemmän onnettomuuksien ehkäisyyn. Käyttöön otettuja operatiivisen 

henkilöstön tekemiä toimenpiteitä ovat muun muassa yleisötapahtumien valvonta, pelastustoi-

men edellytysten tarkistukset ja palomestareiden tekemä valvonta. Edellä mainittujen toimin-

tamallien käyttöä jatketaan myös palvelutasopäätöskaudella 2017–2018. 

Pelastustoimen päällystötutkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamiseen onnettomuuksien 

ehkäisytyössä panostettiin antamalla koulutusta ja tarjoamalla heidän käyttöönsä valvonnan 



 

 

koulutusmateriaaleja. Koulutuksen seurauksena myös palomestarit osallistuvat nykyisin palo-

tarkastusten tekemiseen, mikä vaikuttaa valvontaan käytettävissä olevaan kokonaisresurssiin. 

Yleisötapahtumien valvontaan kohdennettiin lisää tehtävään perehtynyttä henkilöstöä. Palve-

lutasopäätöskaudella 2013–2016 alettiin hyödyntämään pelastusyksiköiden henkilöstöä ylei-

sötapahtumien valvonnassa. Toimintamallia jatketaan edelleen vuosina 2017–2018, jolloin 

pystytään valvomaan aiempaa paremmin ilta- ja viikonloppuaikoihin sijoittuvia yleisötapah-

tumia. 

Omatoimisen varautumisen, valvonnan ja turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden ja laadun ar-

vioimiseksi sovellettiin uusia menetelmiä ja kehitettiin mittareita, joiden avulla toimintaa on 

pyritty kehittämään laadultaan paremmaksi ja vaikuttavammaksi. Pelastuslaitoksen valvonnan 

myötä kertyneillä tietoaineistolla tehtyjä alvonnan vaikuttavuuden tarkasteluja hyödynnetään 

valvontatoiminnan kehittämisessä vuosina 2017–2018.  

Riskiluokan I alueilla tapahtuneista kiireellisistä onnettomuuksista 54 % saavutettiin vuosina 

2013–2015 enintään 6 minuutissa vahvuudella 1 + 3. Tavoite oli vähintään 60 %. Vuosille 

2017–2018 laaditun palvelutasopäätöksen valmistelussa ja palvelutasopäätöksen taustaksi teh-

dyssä riskianalyysityössä on erityisesti keskitytty muiden riskienhallintakeinojen kuin toimin-

tavalmiuden kohdentamiseen nykyistä paremmin myös niille alueille, joilla toimintavalmius-

ajan ohjeelliset tavoitteet eivät täyty. 

Riskiluokan II alueilla tapahtuneista kiireellisistä onnettomuuksista 84 % saavutettiin vuosina 

2013–2015 enintään 10 minuutissa vahvuudella 1 + 3. Tavoite oli vähintään 60 %. 

Riskiluokan III alueilla tapahtuneista kiireellisistä onnettomuuksista 97 % saavutettiin vuosina 

2013–2015 enintään 20 minuutissa vahvuudella 1 + 3. Tavoite oli vähintään 60 %. 

Haagan pelastusaseman peruskorjaus toteutettiin suunnitellussa laajuudessa vuosina 2015–

2016. Uusia pelastusasemia ei rakennettu kaudella 2013–2016. 

Erottajan ambulanssin (HE1322) ja Haagan ambulanssin (HE1331) valmiuksia ei muutettu 

ympärivuorokautiseksi eikä ensihoidon kenttäjohtajan yksikköä miehitetty kahdella henki-

löllä, sillä rahoitusta uusien virkojen perustamiseksi ei saatu. 

Palvelutasopäätöskaudelle suunnitellut kalustohankinnat toteutuivat (raskas pelastusyksikkö, 

lääkäriyksikkö, Suomenlinnan ambulanssi ja seitsemän pelastusyksikköä kalustoineen). Alun 

perin suunniteltua kahdeksatta pelastusyksikköä ei hankittu, sillä Jätkäsaaren aseman pelas-

tusyksikön valmiudesta jouduttiin luopumaan. 

Karstulantien kalliosuojan peruskorjauksesta on tehty hankesuunnitelma, mutta peruskorjaus 

odottaa edelleen rahoitusta ja hankepäätöstä. Niemenmäen kalliosuojan peruskorjausta on 

edistetty vaiheittain, mutta urakka on edelleen kesken. Ainakin sähkö- ja LVI-järjestelmät täy-

tyy uusia vielä kokonaan. Tämän palvelutasopäätöksen mukaisesti kaudella 2017–2018 perus-

korjataan ainakin Niemenmäen kalliosuoja. Taloudellisten tekijöiden salliessa peruskorjataan 

lisäksi joko Karstulantien suoja tai Kulosaaren suoja. 



 

 

Sotilaallisen voimankäytön uhka-arvio tuotiin suunnitellusti ajan tasalle. Pelastuslaitos on 

myös osallistunut aktiivisesti valtakunnalliseen riskianalyysiin liittyvään kehitys- ja yhteistyö-

hön. Vuosille 2017–2018 laaditun palvelutasopäätöksen perustaksi laaditussa riskianalyysissä 

on hyödynnetty valtakunnallisen riskianalyysityöryhmän materiaaleja. Päivitetyssä pelastus-

laitoksen riskianalyysissa on pyritty kehittämään erityisesti sen hyödynnettävyyttä ennaltaeh-

käisevien riskienhallintakeinojen, kuten valvonnan, suunnittelussa ja mitoittamisessa. 

Edelliseen palvelutasopäätökseen kirjattujen kohtien lisäksi pelastuslaitoksen toimintaa on ke-

hitetty myös usein muin tavoin. Tähän osioon on listattu eräitä vuosina 2013–2016 toteutettuja 

uudistuksia. 

Pelastuslaitoksen organisaatiouudistuksessa siirryttiin linjaorganisaatiosta matriisiorganisaa-

tioon, jossa on kolme osastoa: operatiivinen osasto, tekninen osasto sekä hallinnon ja kehittä-

misen osasto.  

Helsingin pelastustoimen alueen aluejakoa muutettiin siten, että aiemman neljän alueen sijasta 

Helsinki on jaettu kolmeen alueeseen: läntiseen, keskiseen ja itäiseen alueeseen. 

Tekniselle osastolle perustettiin huoltovarmuuspäällikön tehtävä. Huoltovarmuuspäällikön 

tehtävänä on huolehtia operatiivisen toiminnan ja pelastuslaitoksen teknisten resurssien raja-

pinnasta siten, että yhteistyö toimii saumattomasti ja operatiivisen toiminnan materiaaliset 

edellytykset pystytään varmistamaan myös häiriötilanteissa. 

Pelastuslaitoksen viestintäorganisaatiota vahvistettiin varaamalla valittujen henkilöiden työ-

aikaresurssia viestinnän sisällöntuotantoon ja tekniseen toteutukseen. Pyrkimyksenä on ollut 

integroida viestintä aiempaa vahvemmin kaikkiin pelastuslaitoksen toimintoihin. Niin ulkoi-

sessa kuin sisäisessä viestinnässä on otettu käyttöön uusia kanavia ja viestintää on kehitetty 

järjestelmällisesti suunnitelmallisemmaksi ja kohderyhmälähtöisemmäksi. 

Pelastuslaitoksen viestintään ja huoltovarmuuteen palvelutasopäätöskaudella 2013–2016 teh-

tyjen panostusten myötä viestintä ja huoltovarmuus on sisällytetty tähän palvelutasopäätök-

seen omina osioinaan. 

  



 

 

2. Riskianalyysi ja tutkimustoiminta 

2.1 Yleistä pelastuslaitoksen tutkimustoiminnasta 

Strategiaohjelmansa mukaisesti Helsingin pelastuslaitos pyrkii perustamaan toimintansa suunnit-

telun tutkittuun tietoon. Pelastuslaitoksen tutkimustoiminta pitää sisällään pelastuslaitoksen 

omana työnä tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan, riskianalyysityön sekä palontutkinnan. Pe-

lastuslaitoksen oman tutkimustyön tavoitteena on tukea päätöksentekoa sekä toimenpiteiden ja 

resurssien tarkoituksenmukaista ja riskiperustaista kohdentamista. 

2.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

2.2.1 Nykytila 

Valtakunnallisesti pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinoinnista vastaa sisä-

asiainministeriön alainen Pelastusopisto. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston alaisena toimii 

pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimusverkosto (KeTu), jossa on edustajat kaikista pelastuslai-

toksista. Toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminta on kuitenkin ollut toistaiseksi suhteellisen vä-

häistä, eikä sitä ole pystytty hyödyntämään riittävästi pelastuslaitoksissa. 

Helsingin pelastuslaitoksella tutkimus- ja kehittämistoimintaan on varattu yhden hengen päätoi-

minen resurssi. Pelastuslaitoksen tutkimustoiminnon tehtävinä on 

 koordinoida pelastuslaitoksen tutkimusta ja riskianalyysia, 

 tuottaa ja koota tutkimus- ja selvitystietoa pelastustoimen kehittämiseksi ja päätöksen-

teon tueksi, 

 laatia Helsingin pelastustoimialueen pelastustoimen palvelutasopäätös ja siihen liittyvä 

riskianalyysi, sekä 

 kehittää pelastustoimen tutkimustoimintaa ja riskianalyysia sisällöllisesti ja menetelmäl-

lisesti. 

Tutkimustoiminta perustuu valtakunnallisiin pelastustoimen tutkimuslinjauksiin ja käytännön 

työstä nouseviin tutkimustarpeisiin. Tärkeitä tutkimuksen painopistealueita ovat pelastuslaitok-

sen toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointi.  

Helsingin pelastuslaitoksessa toiminnan kehittämistyötä tehdään jatkuvasti myös tutkimustoimin-

nan ulkopuolella, muun muassa pelastustoiminnan prosesseissa, öljyntorjunnassa sekä valvonnan 

ja turvallisuusviestinnän suunnittelussa. Pelastuslaitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta kattaa 

niin laitoksen omia sisäisiä hankkeita kuin osallistumista valtakunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. 

Lisäksi pelastuslaitos on osallistunut useisiin EU-hankkeisiin joko hankekumppanina tai loppu-

käyttäjä-/sidosryhmäedustajana. 



 

 

2.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Pelastustoimessa valtakunnallisesti on tarve pitkäjänteiselle, koordinoidulle ja paremmin resur-

soidulle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Myös pelastuslaitoksen on huolehdittava jatkossa riit-

tävästä omasta asiantuntijaresurssista, jotta laitoksen päätöksenteon ja suunnittelun käytännönlä-

heisiin tietotarpeisiin pystytään reagoimaan riittävän nopeasti ja laadukkaasti. Oma asiantuntija-

resurssi toimii myös pelastuslaitoksen luontevana linkkinä pelastustoimen ulkopuolella tehtyyn 

tutkimukseen.  

Tavoitteena on jatkossa tiivistää tutkimustoiminnan yhteistyötä niin laitoksen johdon kuin palve-

lutuotannosta vastaavan operatiivisen henkilöstönkin kanssa.  

Nykyisin Helsingin pelastuslaitoksen tutkimustoiminta on resursoitu niukasti, minkä vuoksi tut-

kimustoimintaa on priorisoitava voimakkaasti. Tavoitteena on hyödyntää kansallisia yhteistyö-

verkostoja, kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja laitoksen henkilöstön omaa substanssi-

asiantuntemusta entistä paremmin laitoksen tutkimustoiminnassa.  

Pienestä resurssista johtuva osaamisen keskittyminen on haasteellista pelastuslaitoksen tutkimus-

toiminnon jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta. Tämän vuoksi jatkossa tutkimuksen perusteelli-

seen ja selkeään dokumentointiin on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. 

2.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Osallistutaan pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kehitys- ja tutkimusverkoston toimin-

taan sekä pelastustoimen kehitys- ja tutkimushankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen. 

Hyödynnetään laitoksen henkilöstön asiantuntemus aiempaa paremmin pelastuslaitoksen tut-

kimustoiminnassa ja kehitetään tutkimusta vuorovaikutteisempaan ja osallistavampaan 

sunntaan pelastuslaitoksen sisällä. 

Pelastuslaitoksen tutkimustoiminnan jatkuvuudenhallintaa parannetaan kehittämällä tutki-

mustyön dokumentoinnin käytäntöjä. 

2.3 Riskianalyysi 

2.3.1 Nykytila 

Helsingin pelastustoimen alueen riskianalyysia on kehitetty sisällöllisesti ja se on tuotu ajan ta-

salle vuonna 2016. Riskianalyysissa on kartoitettu pelastuslaitoksen toimintaympäristöä sekä 

siinä tapahtuneita ja ennakoitavissa olevia muutoksia. Lisäksi riskianalyysissa on arvioitu alueen 

onnettomuusuhkia, niistä koituvia riskejä, omaan toimintaan kohdistuvia riskejä ja riskienhallin-

taan sopivia keinoja. 

Yhtenä osana riskianalyysia Helsingin pelastustoimen alue on jaettu riskiluokkiin sisäasiainmi-

nisteriön Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (21/2012) mukaisesti. Helsinki 



 

 

merialueineen koostuu yhteensä 722 ruudusta (1 km x 1km), jotka on jaettu neljään eri riskiluok-

kaan (I – IV). Kunkin ruudun riskiluokka määräytyy usean eri tekijän perusteella. Näitä tekijöitä 

ovat asukasluvun ja kerrosalan funktiona laskettu ruudun riskitaso, ruudussa tapahtuneiden on-

nettomuuksien lukumäärä ja ruudussa sijaitsevat erityistä tarkastelua vaativat riskikohteet.  

Osana vuoden 2016 riskianalyysia koko pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä, palotarkasta-

jia ja turvallisuuskouluttajia osallistettiin ensi kertaa laajamittaisesti pelastuslaitoksen riskiana-

lyysityössä. Henkilöstöltä kerättiin näkemyksiä heidän oman työnsä näkökulmasta alueen riski-

kohteista, riskinarvioinnin kannalta tärkeistä teemoista sekä uusista tai muuttuneista turvallisuus-

uhkista.  

Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu ajantasaiseen riskianalyysiin.  Pelastustoiminnan toi-

mintavalmius ja muut riskienhallinnan keinot eri puolella Helsinkiä on pyritty sovittamaan siten, 

että käytössä olevat resurssit hyödynnetään riskiperustaisesti, mahdollisimman tehokkaasti ja tar-

koituksenmukaisesti kokonaisturvallisuuden kannalta. Niille alueille, joilla pelastustoiminnan toi-

mintavalmiusajan parantaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan kohdentaa 

ennaltaehkäiseviä ja operatiivista toimintaa tukevia riskienhallinnan keinoja. 

Normaaliolojen riskianalyysin lisäksi pelastuslaitoksen riskianalyysityö pitää sisällään sotilaalli-

sen voimankäytön uhka-arvion sekä suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteiden uhka-arvion. 

Suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteiden uhka-arviotyö käynnistettiin vuonna 2015 laati-

malla työn pohjaksi valmistelumuistio. Vuosina 2015–2016 kartoitettiin suuronnettomuus- ja vä-

estönsuojelutilanteiden uhkat ja riskit. Työ etenee laatimalla kartoituksen pohjalta skenaarioita, 

joita hyödynnetään pelastuslaitoksen suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteisiin varautumi-

sessa ja harjoittelussa. Vuonna 2016 määriteltiin kriteerit harjoittelun ja varautumisen kannalta 

mahdollisimman käyttökelpoisten ja pelastustoiminnan suorituskykyä haastavien skenaarioiden 

muodostamiseksi. 

Sotilaallisen voimankäytön uhka-arvion laatiminen on pelastuslain 28 §:n (379/2011) edellyttä-

mää toimintaa. Sotilaallisen voimankäytön uhka-arviossa on arvioitu mahdollisia sotilaallisia uh-

katekijöitä (1552/2011 3§:n 1 & 2) ja niiden vaikutuksia Helsinkiin. Uhka-arvio koostuu uhka-

tarkastelusta, riskikohdekartoituksesta sekä vauriomallinnuksesta. Uhka-arvio on laadittu yhteis-

toiminnassa sotilasviranomaisten kanssa ja sitä tarkastellaan vuosittain. 

Helsingin pelastuslaitoksella on edustus myös riskianalyysityöryhmässä, joka on yksi pelastus-

toimen uudistuksen 14 kansallisesta työryhmästä.  

2.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Pelastuslaitoksen riskianalyysissa käsitellään monipuolisesti pelastuslaitoksen toimintaympäris-

töä sekä alueen uhkia ja riskejä. Tarkastelu kuitenkin painottuu riskien hallintaan ja pelastustoi-

mintaan normaalioloissa. Riskianalyysin kehittämisen ja toteuttamisen vastuu on jaettu pelastus-

laitoksessa siten, että häiriötilanteiden ja poikkeusolojen riskianalyysista vastaa pääosin varautu-

misen toiminto ja normaaliolojen riskianalyysista vastaa tutkimustoiminto. Jatkossa on tarpeen 

sovittaa normaaliolojen ja poikkeusolojen riskianalyysia paremmin yhteen niin sisällöllisesti kuin 

menetelmällisestikin. 



 

 

Riskianalyysia tulee kehittää edelleen luonteeltaan dynaamisemmaksi ja nopeammin päivitty-

väksi. Riskien spatiotemporaalinen vaihtelu (muutokset ajassa ja alueellisesti) tulee pystyä huo-

mioimaan paremmin riskianalyysissa, jotta myös riskienhallinnan keinojen yksityiskohtaisempi 

kohdentaminen olisi mahdollista. 

Tavoitteena on kehittää riskianalyysin menetelmiä ja sisältöä yhteistyössä pelastustoimen uudis-

tushankkeen riskianalyysityöryhmän sekä tulevan maakunnallisen pelastuslaitoksen muodosta-

vien pelastuslaitosten kanssa. Pelastustoimen valtakunnallisen uudistuksen ja pelastuslaitosten 

yhdistymisen myötä riskianalyysia on sopeutettava maakunnalliseen mittakaavaan. 

Tavoitteena on pitää sotilaallisen voimankäytön uhka-arvio ajan tasalla. Yhteistoimintaa sotilas-

viranomaisten kanssa pyritään edelleen kehittämään. Sotilaallisen voimankäytön uhka-arviota tu-

lee kehittää siten, että se on laajemmin hyödynnettävissä pelastuslaitoksen valmiussuunnittelussa 

ja soveltuvin osin normaaliolojen riskianalyysityössä.  

Myös riskianalyysin kohdalla menetelmällinen osaaminen keskittyy voimakkaasti, mikä on on-

gelmallinen tilanne jatkuvuudenhallinnan kannalta. Riskianalyysityössäkin analyysien ja aineis-

tojen perusteelliseen dokumentointiin ja metatietojen ylläpitoon on siis kiinnitettävä aiempaa 

enemmän huomiota. Tämä on keino parantaa myös riskianalyysin tulosten ja aineistojen hyödyn-

nettävyyttä pelastuslaitoksen muissa toiminnoissa. 

2.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Osallistutaan aktiivisesti valtakunnalliseen riskianalyysin kehitystyöhön pelastustoimen uudis-

tushankkeen riskianalyysityöryhmässä. 

Tiivistetään normaaliolojen ja poikkeusolojen riskianalyysien liittymäpintaa valtakunnallinen 

normaali- ja poikkeusolojen riskianalyysien kehitystyö huomioiden. 

Pelastuslaitoksen riskianalyysityön jatkuvuudenhallintaa parannetaan kehittämällä dokumen-

tointikäytäntöjä. 

Ylläpidetään sotilaallisen voimankäytön uhka-arviota niin, että se vastaa toimintaympäristössä 

tapahtuneita muutoksia. Uhka-arvio laaditaan pelastuslaitoksella sotilasviranomaisilta saatujen 

tietojen perusteella. 

Seurataan sotilaallisen voimankäytön haittavaikutusanalyysiin johtavien menetelmien kehittä-

mistä ja osallistutaan tarvittaessa aihepiiriin liittyvään tutkimustyöhön ja hankkeisiin. 

2.4 Palontutkinta 

Pelastuslain 41 §:n mukaan pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan tavoit-

teena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan 

ja toimintavalmiuden kehittäminen. Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvite-

tään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta ai-

heutuneet vahingot ja vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. 

Selvityksen laajuuteen vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus. 



 

 

2.4.1 Nykytila 

Helsingin pelastuslaitoksella palontutkintaa suorittavat osaltaan pelastustoimintaa johtavat viran-

omaiset sekä palon- ja onnettomuudentutkintaryhmä. Palon- ja onnettomuudentutkintaryhmään 

on nimetty neljä tehtävään koulutettua palotarkastajaa, joiden työaika koostuu palontutkinnan li-

säksi myös muista tehtävistä. Palon- ja onnettomuudentutkintaryhmällä on käytössään palontut-

kinnassa tarvittavia henkilösuoja- ja erikoisvarusteita. Ryhmän toimintaa ohjaa suunnittelupääl-

likkö. 

Palontutkinnassa on määritelty kolme tasoa. Tason 1 tutkinta tehdään kaikista tulipaloista. Pelas-

tustoimintaa johtanut viranomainen suorittaa palontutkinnan ja kirjaa pelastustoimen onnetto-

muus- ja resurssitilasto PRONTOon onnettomuus- ja rakennusselosteiden vaatimat tiedot. Palon- 

ja onnettomuudentutkintaryhmä tekee kaikki tason 2 tutkinnat, joita ovat muun muassa kaikki 

vakavia henkilövahinkoja tai suuria omaisuusvahinkoja aiheuttaneet tulipalot. Lisäksi tutkitaan 

sellaiset tulipalot, joista saatavilla tutkintatiedoilla voidaan arvioida olevan merkitystä palovahin-

kojen vähentämiseen ja ennalta ehkäisyyn. Palon- ja onnettomuudentutkintaryhmä osallistuu re-

surssien puutteissa myös valtakunnallisesti määriteltyihin teematutkintoihin. Tason 2 tutkinnoista 

kirjataan PRONTOon erillinen palontutkintaseloste. Lisäksi tutkinnoista tehdään tarvittaessa laa-

jempi palon- ja onnettomuudentutkintaraportti. Palon- ja onnettomuudentutkintaryhmä tekee ta-

son 3 tutkintoja erillisten päätösten mukaisesti. 

 

PRONTOon kirjattuja tietoja hyödynnetään valtakunnallisessa tilastoinnissa sekä alueellisessa 

toiminnan analysoinnissa ja suunnittelussa. Lisäksi selosteisiin kirjatut tiedot palvelevat pelastus-

laitoksen omaa tutkimustoimintaa.  

Palon- ja onnettomuudentutkinnasta on olemassa vuonna 2012 hyväksytty ja vuonna 2014 päivi-

tetty ohje ”Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen palon- ja onnettomuudentutkinta”, jossa kuva-

taan muun muassa toimet tutkinnan käynnistämiseksi. Tutkintaa tehdään soveltuvin osin yhteis-

työssä operatiivisen henkilöstön, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.  

Palon- ja onnettomuudentutkintaan tehdään vuosittain suunnitelma, jossa käsitellään muun mu-

assa palontutkintaryhmän resurssit, palontutkinnan tutkintakynnykset vaihtuvien valtakunnallis-

ten teematutkintojen osalta sekä palontutkijoiden kouluttautumismahdollisuudet. Nykyisillä re-

sursseilla pystytään suorittamaan tason 2 tutkinnat. Toiminnan kehittämiseen on resursoitu las-

kennallisesti noin yhden henkilötyövuoden panos. Palon- ja onnettomuudentutkinnan laadun ja 

vaikuttavuuden kehittämiseen ei ole pystytty resursoimaan työaikaa niin kuin on suunniteltu. 

2.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Palontutkinnan tuloksia tulee hyödyntää pelastustoimessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa tie-

dottamisessa sekä ohjeistuksen ja opetuksen kehittämisessä. Palontutkintaa on kehitettävä edel-

leen vastaamaan paremmin Helsingin pelastustoimen alueen tarpeita.  

Tavoitteena on tutkia kaikki tutkintakynnyksen ylittävät palot ja onnettomuudet sekä tuottaa ta-

pahtuneista onnettomuuksista tuotettua tietoa entistä tehokkaammin hyödynnettäväksi onnetto-

muuksien ehkäisytyössä, kuten pelastuslain 43 § (379/2011) velvoittaa.  



 

 

Lisäksi tavoitteena on, että palontutkinta pystyy tuottamaan ajantasaista ja laadukasta tietoa pe-

lastuslaitoksen tietotarpeisiin sekä hyödyttämään pelastuslaitoksen kokonaisvaltaista toiminnan 

kehittämistä ja riskianalyysityötä aiempaa paremmin. 

Palontutkinnan ja pelastuslaitoksen muiden toimintojen välistä yhteistyötä pyritään parantamaan 

vuosien 2017 ja 2018 aikana. Aktiivisemman yhteistyön avulla voidaan kehittää pelastuslaitoksen 

käytänteitä ja avata uusia väyliä hyödyntää tietoa.  

Helsingin pelastuslaitoksen tavoitteena on olla valtakunnan suunnannäyttäjän roolissa, johon 

muut alueet vertaavat toimintaansa. Jotta palon- ja onnettomuudentutkintaa voidaan kehittää vai-

kuttavammaksi osaksi pelastustoimen kehittämisen kokonaisuutta, olisi sille pystyttävä resursoi-

maan enemmän työaikaa ja mahdollisuuksia. Tilastotietojen kokoamiseen ja analysointiin sekä 

mahdollisten alueellisten tapaustutkintojen suorittamiseen tulee varata riittävästi joustavasti hyö-

dynnettävää työaikaa. 

Tutkintaan osallistuvat henkilöt ovat suorittaneet Poliisiammattikorkeakoulun tuhotyörikosten 

tutkintakurssin, Pelastusopiston palontutkinnan perus- ja jatkokurssin sekä sähköpalojen tutkin-

takurssin. Tutkijoiden ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on kansallisten peruskurs-

sien lisäksi osaamista kartutettava myös kansallisista palontutkinnan seminaareista ja kansainvä-

lisistä koulutuksista. 

2.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Ylläpidetään palon- ja onnettomuudentutkintaan koulutettua ja perehtynyttä tutkintaryhmää ja 

kehitetään sen toimintaa. 

Osallistutaan valtakunnallisen palontutkintaohjeistuksen mukaisten tutkintojen suorittamiseen. 

Lisäksi voidaan tutkia muut alan kannalta tärkeät tulipalot ja toimialaan kuuluvat onnettomuu-

det, erityisesti jos niillä on merkitystä turvallisuustason kohottamisen kannalta. 

Nimetään palon- ja onnettomuudentutkintaryhmään vähintään yksi tutkija lisää. 

Varmistetaan tutkinnan laatu ja henkilöstön osaaminen osallistumalla koulutuksiin ja palontut-

kinnan seminaareihin. 

Tuetaan ja perehdytetään pelastustoimintaa johtavia viranomaisia tason 1 tutkinnassa. Koulu-

tetaan muuta henkilöstöä ottamaan huomioon tutkinnalliset seikat toiminnassaan. 

Kehitetään palontutkinnan raportointia päätöksenteossa ja pelastuslaitoksen toiminnan suun-

nittelussa paremmin hyödynnettävään muotoon. 

 

  



 

 

3. Valvonta, turvallisuuskoulutus ja -viestintä 

3.1 Yleistä 

3.1.1 Nykytila 

Pelastuslaitos tukee yhteiskunnan eri toimijoiden omatoimista varautumista valvonnan, turvalli-

suusviestinnän ja -koulutuksen keinoin. Kokonaisuus pitää sisällään pelastuslain (379/2011) lu-

vussa 12 säädetyt valvontatehtävät sekä 27 §:n tarkoittaman pelastutoimelle kuuluvan ohjaus-, 

valistus- ja neuvontatyön, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäise-

minen, varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja 

vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. Helsingin pelastuslaitos laatii 

vuosittain pelastuslain 79 §:n mukaisen valvontasuunnitelman ja erillisen turvallisuusviestintä-

suunnitelman, joissa kuvataan tarkemmin kunakin vuonna tehtävät työt ja tarvittavat resurssit. 

Palvelupäätöstasokaudella 2013–2016 vuosittain valvontatyöhön käytetty resurssi oli kokonai-

suudessaan noin 37 henkilötyövuotta, josta valvontatoimenpiteiden osuus oli noin 28 htv. Loput 

valvonnan resurssista koostuu suunnittelu- ja kehitystyöstä (n. 5,5 htv), onnettomuuden- ja palon-

tutkinnasta (n. 1 htv) sekä osaamisenhallintaan varatusta resurssista (n. 2,5 htv).  

Valvontatyö käsittää määräaikaisen valvonnan (määräaikaiset palotarkastukset ja asuinkiinteistö-

jen omavalvonta) sekä muun valvonnan ja asiantuntijapalvelut, joilla vastataan rakennuskannasta 

ja asiakaskunnasta nouseviin tarpeisiin. Näihin lukeutuvat vaarallisten kemikaalien, poistumis-

turvallisuusselvityskohteiden, yleisötapahtumien, tilapäismajoitusten, vastaanottokeskusten ja 

paloriskiasuntojen valvonta, päivystävä palotarkastaja -palvelu, nuohouspalvelujen valvonta sekä 

rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta.  

Edellä mainittuihin valvonnan muotoihin sisältyy myös asiakirjavalvontaa, joka käsittää muun 

muassa pelastustussuunnitelmien, yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien, poistumisturvalli-

suusselvitysten sekä paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkas-

tuspöytäkirjojen käsittelyn. Pelastussuunnitelmia sekä paloteknisten laitteiden ja laitteistojen 

huoltoa, kunnossapitoa ja käyttöä valvotaan sekä normaalin valvontatyön yhteydessä että pyydet-

täessä. Poistumisturvallisuussuunnitelmien ohjaamiseen ja käsittelyyn on nimetty palotarkasta-

jien ryhmä, joka käsittelee saapuvat suunnitelmat ja konsultoi suunnitelmien laatijoita. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos antaa lausuntoja muille viranomaisille muun muassa lainsää-

dännön ja standardien valmistelua koskien. Pelastuslaitos antaa lausuntoja myös muun muassa 

poliisille ilotulitusnäytösten turvallisuusjärjestelyihin ja Tukesille sen valvomien toiminnanhar-

joittajien lupahakemuksiin tai niiden toiminnassa tapahtuviin muutoksiin liittyen. Lausuntopyyn-

töjen yhteyshenkilöinä toimivat aihealueesta riippuen nimetyt pelastuslaitoksen asiantuntijat. 

Turvallisuuskoulutukseen ja -viestintään käytetyt resurssit ovat olleet vuosittain noin 7 htv, josta 

1 htv on käytetty suunnittelu- ja kehitystyöhön sekä osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

Turvallisuusviestintää tehdään osana kaikkea pelastuslaitoksen toimintaa asiakasrajapinnassa, jo-

ten siihen käytetyn kokonaisresurssin täsmällinen määrittely on vaikeaa. Sekä valvontatyö että 



 

 

turvallisuuskoulutus ja -viestintä suunnitellaan pelastuslaitoksen hallinto- ja kehittämisosastolla. 

Koko pelastuslaitoksen henkilöstö osallistuu toimenpiteiden käytännön toteuttamiseen. 

3.1.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on edistää toiminnan riskiperustaisuutta ja kehittää malleja toimenpiteiden vaikutta-

vuuden mittaamiseen ja arvioimiseen. Resurssien suunnittelua pyritään kehittämään siten, että 

toimintaympäristön muutoksiin voidaan reagoida nopeasti resursseja kohdentamalla. Reaktiivi-

sen valvonnan, asiantuntijapalveluiden ja viestinnän osuus omatoimisen varautumisen tehtävä-

kentässä on kasvanut. 

Tavoitteena on kehittää myös osaamisenhallintaa ja siten varmistaa toiminnan laatu ja toiminta-

mallien yhtenäisyys. Osaamisenhallinnassa on kiinnitettävä huomiota valvontaprosessin hallin-

nollisten vaatimusten täyttymiseen ja turvallisuuskoulutuksen tarjonnan monipuolisuuteen. 

Pelastuslaitoksen työtä tukevia työvälineitä, tietojärjestelmiä ja teknologisia ratkaisuja on tavoit-

teena kehittää siten, että ne tukevat niin pelastuslaitoksen kuin asiakkaan itsenäisesti suorittamia 

toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaasti. Tämä edellyttää muun muassa palotarkastusohjelmis-

ton uudistamista. 

3.1.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään valvontatyön resurssit vähintään nykyisellä tasollaan. 

Lisätään turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuusviestinnän resursseja noin kahden henkilötyö-

vuoden verran. 

Osallistutaan aktiivisesti kansalliseen palotarkastusohjelmiston kehittämishankkeeseen. 

Jatketaan valvontatyön osaamisenhallinnan kehitystyötä. Kehitetään säännöllisten koulutusti-

laisuuksien sisältöä ja koulutusmenetelmiä.  

Luodaan henkilöstön omatoimisen osaamisen kehittämisen mahdollistava oppimisalusta.  

3.2 Määräaikaiset palotarkastukset 

3.2.1 Nykytila 

Muihin kuin asuinrakennuksiin suoritetaan määräaikaisia palotarkastuksia säännöllisesti viisivuo-

tissuunnitelman mukaisesti. Määräaikaisten palotarkastusten piiriin kuuluvat ympärivuorokauti-

sessa käytössä olevat rakennukset (esimerkiksi hoitolaitokset, majoitusliikkeet ja ympärivuoro-

kautiset päiväkodit), opetusrakennukset ja päiväkodit, kokoontumis- ja liiketilat, teollisuus- ja 

varastorakennukset, maatalousrakennukset ja muut valvottavat kohteet (mm. toimisto- ja työ-

paikkatilat, vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin kohteet). Jos kohde sisäl-

tää väestönsuojan tai se on kokonaisuudessaan väestönsuojakäytössä, määräaikainen palotarkas-

tus sisältää myös pelastuslain (379/2011) 12 § mukaisen väestönsuojien varusteiden ja laitteiden 

tarkastuksen. 



 

 

Määräaikaisten palotarkastusten työvälineenä käytetään Helsingin pelastuslaitoksella kehitettyä 

auditoivaa palotarkastusmallia, joka tekee valvontatapahtumasta viestinnällisemmän ja laadulli-

sesti syvällisemmän kuin perinteisessä tarkastuksessa. Auditoivan palotarkastusmallin tavoit-

teena on vaikuttaa positiivisesti valvottavan organisaation turvallisuuskulttuurin kehittymiseen ja 

tarjota kohdeorganisaatiolle työkalu turvallisuuden ylläpitämiseen.  

Auditointimallin avulla tarkastettavan kohteen omatoimisen varautumisen tasoa tarkastellaan 

kuuden eri osa-alueen näkökulmasta: turvallisuusjohtamisen, onnettomuusriskienhallinnan, tur-

vallisuuteen liittyvien asiakirjojen, rakenteellisen paloturvallisuuden, turvallisuustekniikan sekä 

turvallisuusviestinnän ja -osaamisen. 

Määräaikaisten palotarkastusten kohteiden valvontaväli määräytyy kohdetyypistä riippuvan kriit-

tisyysluokan ja auditoinnissa määritellyn riskiluvun perusteella. Valvontaväli on korkeintaan viisi 

vuotta edellisestä tarkastuskäynnistä laskien. Vuoden 2017 aikana valvonnan suunnittelussa ote-

taan käyttöön mekanismi, jolla palotarkastuksia kohdennetaan tehostetusti priorisoitaviin riski-

luokan I ruutuihin tihentämällä kohteiden tarkastusväliä. Priorisoitavien alueiden valinnassa huo-

mioidaan toteutunut toimintavalmiusaika, ruutujen laskennallinen riskitaso (omaisuusvahinko-

riski rakennuspaloissa), työpaikkojen määrä ja tapahtuneet onnettomuudet.  

Olennainen osa niin määräaikaista kuin muutakin valvontatyötä on annettujen korjausmääräysten 

jälkivalvonta. Puutteiden korjaamista voidaan valvoa joko tekemällä kohteeseen uusi valvonta-

käynti tai asiakirjavalvonnan keinoin.  

Määräaikaisia palotarkastuksia tekevät pääsääntöisesti pelastuslaitoksen palotarkastajat ja palo-

mestarit. Myös turvallisuuskouluttajilla on valmiudet tehdä määräaikaisia palotarkastuksia. 

3.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on ylläpitää viisivuotissuunnitelman mukaiset valvontavälit kaikissa tarkastettavissa 

kohteissa. Lisäksi tavoitteena on tarkastella omavalvontamenettelyn soveltuvuutta pelastusviran-

omaisen tekemiä valvontakäyntejä täydentävänä valvonnan muotona. 

Valvontavälien määräytymistä pyritään kehittämään siten, että yksittäisen kohteen tarkastusväli 

voidaan määritellä yksilöllisesti, huomioiden monipuolisesti erilaisia kokonaisriskiin ja siten 

myös valvonnan tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi koh-

teessa harjoitettavan toiminnan riskialttius, pelastuslaitoksen arvio omatoimisen varautumisen ta-

sosta, kohteen omaehtoisesti suorittamat omatoimisen varautumisen toimenpiteet, ympäristöstä 

aiheutuvat riskit sekä pelastuslaitoksen toimintavalmius alueella. Edellä mainittu kehitys edellyt-

tää palotarkastusohjelmiston uudistamista. 

Tavoitteena on lisäksi kehittää omatoimisen varautumisen auditointimallia helppokäyttöisem-

mäksi niin valvontaa tekevän henkilön kuin asiakasorganisaationkin näkökulmasta. 



 

 

3.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Käydään läpi kaikki Helsingin valvontasuunnitelman piirissä olevat kohteet suunnitelman mu-

kaisesti. 

Selvitetään edellytykset käyttää omavalvontamenettelyä valvonnan muotona myös muissa kuin 

asuinkiinteistöissä. 

 

Kohdennetaan valvontaa tehostetusti priorisoitaviin riskiluokan I ruutuihin tihentämällä koh-

teiden tarkastusväliä. 

3.3 Asuintalojen omavalvonta 

Asuintalojen omavalvonta on osa pelastuslain (379/2011) 12. luvun mukaista pelastuslaitoksen 

valvontatehtävää. Omavalvonta tarkoittaa käytännössä asuintalojen itsensä tekemää valvontaa, 

josta taloyhtiöt raportoivat havaintonsa pelastuslaitokselle sähköisellä lomakkeella. Pelastuslaitos 

laatii taloyhtiöiltä saatujen tietojen perusteella palotarkastuspöytäkirjan.  

3.3.1 Nykytila 

Asuintalojen omavalvonta aloitettiin vuonna 2014. Vuoden 2015 aikana toimintaa kehitettiin 

edelleen ja yhteistyö helsinkiläisten sopimuspalokuntien kanssa aloitettiin. Vuonna 2016 asuinta-

lojen omavalvonta jalkautettiin jokaiselle Helsingin pelastustoimen alueelle siten, että aluepalo-

tarkastajat suorittavat asuintalojen omavalvontaan liittyvät pistotarkastukset ja maksulliset palo-

tarkastukset. Vuonna 2016 käynnistettiin myös ensimmäinen pientalojen omavalvonnan pilotti.  

Helsingin pelastuslaitoksen asuintalojen omavalvonnan resurssi on tällä hetkellä noin 1,5 henki-

lötyövuotta.  

Omavalvonnan tavoitteena on valmentaa taloyhtiöitä ylläpitämään ja kehittämään omaa asumis-

turvallisuuttaan. Valvottavat alueet valitaan pelastuslaitoksen riskianalyysin perusteella. Pelas-

tuslaitos ilmoittaa kirjeitse taloyhtiöille niiden velvoitteesta raportoida turvallisuusratkaisujensa 

tila.  

Taloyhtiöt voivat pyytää omavalvontaan tukea ennalta määrätyiltä Helsingin alueen sopimuspa-

lokunnilta. Lisäksi pelastuslaitos tarjoaa arkisin omavalvonnan asiakastukea puhelimitse. Pelas-

tuslaitos järjestää yhteistyössä Helsingin pelastusliitto ry:n kanssa asuintalojen edustajille ja omis-

tajille omavalvontaan liittyviä neuvontatilaisuuksia. 

Omavalvonnan raportoinnissa käytetään sähköistä valvontalomaketta. Pelastuslaitos tarkastaa ta-

loyhtiön palauttaman raportin ja tarvittaessa määrää ilmoitetut puutteet korjattaviksi. Pelastuslai-

tos tekee maksuttomia palotarkastuksia omavalvontakohteisiin todentaakseen raportoitujen tieto-

jen oikeellisuuden. 



 

 

Korjausmääräysten täyttämiseksi tehdyt korjaustoimet todennetaan joko taloyhtiön toimittamien 

asiakirjojen tai jälkitarkastusten perusteella. Jälkitarkastuskäynnistä veloitetaan pelastuslaitoksen 

hinnaston mukainen tarkastusmaksu.  

Mikäli taloyhtiö ei palauta omavalvontalomaketta määräaikaan mennessä, lähettää pelastuslaitos 

määräajan umpeuduttua uuden vastauskehotteen postitse taloyhtiölle. Mikäli vastausta ei saada 

uuden määräajan umpeuduttua, tehdään kohteeseen maksullinen valvontakäynti. Valvontakäyn-

nistä veloitetaan pelastuslaitoksen hinnaston mukainen tarkastusmaksu. 

Ennen kuin omavalvonnan piiriin on saatu kaikki Helsingin asuintalot, kohdennetaan toimintaa 

alkuvaiheessa riskiperustaisesti. Omavalvonnan alueita valitaan pääsääntöisesti kaikilta Helsin-

gin kolmelta operatiiviselta alueelta siten, että toimintaa kohdennetaan riskiluokan I ruutuihin 

laskennallisen asuinrakennusten tulipalojen henkilövahinkoriskin perusteella. Vuosien 2017–

2018 omavalvonnan alueiden valinnassa on huomioitu kriteereinä myös toimintavalmiusaikata-

voitteen toteutuminen ja alueen rakennuskannan erityispiirteet. 

3.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Omavalvonnan tavoitteena on kehittää helsinkiläisten asuinturvallisuutta entisestään sekä tarjota 

helsinkiläisille asuintaloille laadukasta ja tarkoituksenmukaista tukea asumisturvallisuuden yllä-

pitämiseksi ja kehittämiseksi. Asuintalojen omavalvonnan tulee tavoittaa jokainen Helsingin 

asuintalo vuoteen 2025 mennessä. 

Vuosien 2017–2018 aikana omavalvonta pyritään muovaamaan osaksi pelastuslaitoksen jokapäi-

väistä valvontatyötä. Tavoitteena on, että jokainen onnettomuuksien ehkäisyä suorittava työnte-

kijä pystyy suoriutumaan asuintalojen omavalvonnasta omatoimisesti.  

Omavalvontaprosessin laadun varmistamiseksi jokaisen kierroksen päätteeksi tulee järjestää jat-

kossakin asiakastyytyväisyyskysely. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuus hyödyntää operatiivisia 

yksiköitä pientalojen tarkastuksissa. 

Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa - näitä ovat sopimuspalokun-

nat, isännöitsijät, suuret yksityiset vuokrayhtiöt, asumisoikeusyhtiöt ja säätiöt. Pelastuslaitoksen 

on pystyttävä jatkossakin tarjoamaan laadukkaita materiaaleja asuintalojen käyttöön maksutta. 

3.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Tiivistetään sidosryhmäyhteistyötä järjestämällä yhteistyökokouksia keskeisten sidosryhmien 

kanssa.  

Huomioidaan tulevan pelastustoimen yhteisen tietovarannon (Varanto) tuomat sähköisen asi-

oinnin mahdollisuudet omavalvonnan suunnittelussa ja pyritään jalkauttamaan sähköinen asi-

ointi vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Lisätään asuintalojen omavalvonnan vaikuttavuutta kehittämällä omavalvonnan menetelmiä ja 

sisältöä. 



 

 

Hiotaan pientalojen omavalvontamateriaali ja käynnistetään omavalvontaprosessi kokonais-

valtaisesti.  

Kytketään pientalojen omavalvonta osaksi asuintalojen omavalvontaa ja jalkautetaan toiminta 

kaikille kolmelle Helsingin pelastustoimen operatiiviselle alueelle.  

Järjestetään asiakastyytyväisyyskysely jokaisen pientalojen omavalvontakierroksen jälkeen. 

3.4 Kemikaalivalvonta 

Pelastuslaitokset ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes vastaavat vaarallisten kemikaalien te-

ollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuussääntelystä ja luvista. Säädökset koskevat sekä fysi-

kaalista vaaraa aiheuttavia (palo- ja räjähdysvaarallisia) että terveydelle ja ympäristölle vaarallisia 

kemikaaleja. 

Keskeisimpiä kemikaalivalvontaan liittyvä säädöksiä ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjäh-

teiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) sekä valtioneuvoston asetukset vaarallisten kemi-

kaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), vaarallisten kemikaalien teollisen kä-

sittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012), räjähteiden valmistuksen ja varas-

toinnin valvonnasta (819/2015), sekä räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turval-

lisuusvaatimuksista (1101/2015).  

Tukes julkaisee ja ylläpitää vuosittain useita tarkentavia ohjeita ja oppaita, joilla ohjataan valta-

kunnallisesti yhtenäisiin käytäntöihin valvontaviranomaisten toiminnassa. Kemikaalien turval-

lista käsittelyä määrittävät myös useat eri standardit. 

3.4.1 Nykytila 

Helsingin pelastuslaitoksessa on nimetty kaksi palotarkastajaa ja yksi johtava palotarkastaja ke-

mikaalivalvonnan tehtäviin. Nimettyjen henkilöiden työtehtävät koostuvat myös muusta valvon-

tatyöstä. Yhteensä kemikaalivalvontaan käytetään noin 1,5 henkilötyövuoden panos. Uusia lupia 

tulee käsiteltäväksi vuosittain noin 30 kappaletta. 

Kaikki pelastuslaitoksen valvontatyötä tekevät henkilöt tarkastavat määräaikaisten palotarkastus-

ten yhteydessä kemikaalien turvallisen säilytyksen, varastoinnin ja käytön myös ilmoitusvelvol-

lisissa kohteissa. Tarkastuksilla havaitaan toisinaan myös kohteita, joissa ilmoitusraja ylittyy, 

mutta toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt ilmoitusta pelastuslaitokselle. Kyseisissä tapauksissa pe-

lastusviranomainen määrää toiminnanharjoittajan tekemään ilmoituksen, joka käsitellään nor-

maalin lupaprosessin mukaisesti. 

Kuluttajailotulitteiden kaupan valvontaan ja lupien käsittelyyn käytetään kunkin vuoden lopussa 

yhden tai kahden henkilön koko työpanos noin kahden kuukauden ajan. Pelastuslaitos hoitaa ilo-

tulitemyynnin lupaprosessit, ottaa yhteyttä toiminnanharjoittajiin ja tarkastaa kaikki myyntipis-

teet. 



 

 

Tukes tarkastaa vuosittain Helsingissä kohteita oman valvontasuunnitelmansa mukaisesti. Nämä 

tarkastukset suoritetaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa, sillä viranomaisten valvontaa ohjaava 

lainsäädäntö on osittain limittäistä. Yhteistarkastusten tekeminen on myös kustannustehokas toi-

mintamalli. 

Pelastusviranomaiselta pyydetään vuosittain useita lausuntoja muun muassa lainsäädännön tai 

standardien uudistamista koskien. Lisäksi Tukes pyytää lausuntoja heidän valvonnassaan oleviin 

lupahakemuksiin tai toiminnanharjoittajien ilmoittamiin muutoksiin liittyen. Lausuntopyyntöjen 

yhteyshenkilönä toimii tehtävään nimetty johtava palotarkastaja. 

3.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Kemikaalivalvontaa tekevien henkilöiden osaaminen ja ammattitaito on pidettävä tehtävän vaati-

musten tasolla. Kemikaalivalvonta on erityislainsäädännön alaista toimintaa, jonka kokonaisval-

tainen hallitseminen on haastavaa. Haasteita tuovat mukanaan muun muassa kemikaalikohteisiin 

liittyvät suuronnettomuusriskit sekä lainsäädännön ja standardijärjestelmien jatkuva kehittymi-

nen. Muiden viranomaisten vähäisistä resursseista johtuen pelastusviranomaisen on kyettävä it-

senäisesti hallitsemaan kemikaalivalvonnan monimutkainen kokonaisuus. Pienetkin kemikaali-

onnettomuudet voivat aiheuttaa suuria henkilö- ja ympäristöriskejä. 

Pelastustoimen valtakunnallisen uudistuksen myötä yhdistyvien pelastuslaitosten kemikaalival-

vonnan lupaehtoja, toimintamalleja ja käytäntöjä tulee yhdenmukaistaa nykyisistä. Nykyinen jär-

jestelmä on perustunut itsenäisiin kunnallisiin viranomaisiin, minkä vuoksi toimintakulttuurissa 

on eroja niin eri viranomaisten kuin toiminnanharjoittajienkin välillä. 

3.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään kemikaalivalvonnan henkilöresurssit nykyisellä tasollaan. 

Osallistutaan kaikkiin Helsingin pelastustoimen alueella tehtäviin Tukesin tarkastuksiin. Pyy-

dettäessä voidaan osallistua myös muiden viranomaisten tarkastuksiin antamalla asiantuntija-

lausunto. 

Osallistutaan kemikaalivalvontaa koskevien kansallisten työryhmien työskentelyyn. 

Kehitetään ja ylläpidetään kemikaalivalvonnan osaamista osallistumalla muun muassa Tukesin 

ja alan järjestöjen järjestämiin koulutuksiin. 

Vastataan kaikkiin pelastusviranomaisen tekemää kemikaalivalvontaa koskeviin lausunto-

pyyntöihin antamalla asiantuntijalausunto. 



 

 

3.5 Yleisötilaisuuksiin liittyvä valvonta ja 
tapahtumaturvallisuus 

3.5.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu osaltaan yleisötilaisuuksien ja muiden tapahtumien valvonta. 

Tilaisuuden järjestäjän on laadittava yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, jos tilaisuudessa ar-

vioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä, käytetään avotulta, ilotulitteita, tai 

muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, ta-

pahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa 

erityistä vaaraa ihmisille.  

Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tie-

doksi alueen pelastusviranomaiselle. Jos pelastussuunnitelmassa annettu selvitys ja arvio tilaisuu-

den vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet ovat 

alueen pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, suunnitelma voidaan palauttaa täyden-

nettäväksi. Alueen pelastusviranomaisen tulee myös tarvittaessa suorittaa kohteessa palotarkastus 

ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin (Pelastuslaki 379/2011 16, 81, 82 ja 380 §, Valtioneuvoston 

asetus pelastustoimesta 407/2011 3 §). 

Helsingissä järjestettävistä tapahtumista suuri osa on pelastussuunnitelmavelvollisia. Suurim-

missa tapahtumissa yleisömäärä voi olla kymmeniä tuhansia. Merkittävimpiä suurten yleisötilai-

suuksien pysyviä tai tilapäisiä tapahtumapaikkoja on Helsingissä yhteensä yli 30.  

Yleisötapahtumien valvontaa tekevät pääasiassa tehtävään nimetyt palotarkastajat, jotka vastaa-

vat tapahtumiin liittyvästä neuvonnasta, ohjauksesta, asiakirjojen valvonnasta sekä tarkastuksista. 

Ajankohdasta riippuen tehtävään on nimettynä 4–5 palotarkastajaa, jotka tekevät myös muuta 

valvontatyötä. Myös pelastusyksiköiden miehistöä hyödynnetään tarvittaessa riskiperustaisesti 

yleisötapahtumien valvonnassa, kun tarkastuskäynnit ajoittuvat iltaan tai viikonloppuun. Henki-

löresurssi sopeutetaan tilanteen ja resurssitarpeen mukaan. Eniten resurssia yleisötapahtumien 

valvontaan tarvitaan loppukeväästä ja kesäkuukausina. Yhteensä yleisötapahtumien valvontaan 

ja neuvontaan on varattu vuosittain hieman yli kolme henkilötyövuotta.  

Tapahtumajärjestäjien tietoisuus pelastussuunnitelmavelvollisuudesta on kasvanut edelliseen 

kauteen verrattuna. Pelastuslaitos saa miltei kaikista tapahtumista tiedon niin ajoissa, että mah-

dollisiin pelastussuunnitelman puutteisiin ehditään reagoimaan. 

Helsingin pelastuslaitos on tehnyt tapahtumaturvallisuuteen liittyen kiinteää yhteistyötä muiden 

pelastuslaitosten kanssa - erityisesti HIKLU-alueella, jossa on käytössä yhteiset ohjeet ja malli-

pohjat yleisötapahtuman pelastussuunnitelmalle, tuliesitysilmoitukselle, tehostetoteutuksen il-

moitukselle, ensiapusuunnitelmaa, tilapäistä vähäistä vaarallisen kemikaalin käsittelyä tai varas-

tointia koskevalle ilmoitukselle sekä tilapäismajoituksen järjestämiselle. Vuonna 2016 osa malli-

pohjista on myös toimitettu pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle toimintamallien valtakun-

nallistamiseksi. Yleisötapahtumien ja erikoistehosteiden valvontaan liittyen on perustettu myös 

valtakunnallinen pelastuslaitosten työryhmä, jossa Helsingillä on yksi edustaja.    



 

 

Tapahtumaturvallisuuteen liittyvä toiminta pelastuslaitoksella painottuu voimakkaasti asiakkai-

den ohjaamiseen ja neuvontaan. Suuri osa tapahtuman järjestäjistä on ei-ammattimaisia tapahtu-

manjärjestäjiä, jolloin neuvonnan osuus korostuu entisestään. Tehtäviin kuuluu myös erilaisten 

lausuntojen kirjoittaminen, esimerkiksi poliisin valvonnan piiriin kuuluvista ilotulitusnäytöksistä. 

3.5.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Merkittävimpiä kehittämistarpeita yleisötapahtumien valvonnassa ovat pelastuslaitoksen suorit-

taman valvonnan vaikuttavuuden sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa tehdyn yh-

teistyön tehokkuuden parantaminen. Yleisötapahtumien valvonnan vaikuttavuutta voidaan paran-

taa ensisijaisesti varmistamalla käytettävissä olevan henkilöresurssin riittävyys myös yllättävissä 

tilanteissa. Pienikokoisessa ryhmässä henkilömuutokset voivat vaikuttaa nopeastikin kykyyn an-

taa täysipainoista ohjausta kaikille tarvitseville. Etenkin pienten tapahtumien järjestäjät tarvitse-

vat usein paljon ohjausta.  

Yhteistyön tehokkuutta on pyritty jo edellisen kauden aikana kehittämään osallistumalla aktiivi-

sesti niin viranomaisten kuin muidenkin toimijoiden yhteistyöhankkeisiin sekä tuomalla esiin toi-

minnassa havaittuja yhtenäistämistarpeita. Helsingissä tapahtumien suuri määrä asettaa kuitenkin 

omat haasteensa yhteistyölle. Jatkossakin täytyy keskittyä siihen, että yhteistyötahojen toiminta-

mallit ja ohjeistukset palvelevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä jo tehdystä kehi-

tystyöstä esimerkkejä ovat esimerkiksi poliisin yleisötapahtumailmoituslomakkeen sekä Helsin-

gin kaupungin tapahtumailmoituksen päivittämiseen osallistuminen. 

Jotta yleisötapahtumien valvonnasta muodostuisi kiinteämpi osa operatiivisen henkilöstön nor-

maalitoimintaa, täytyy aihepiirin ohjeistusta ja koulutusta kehittää jatkuvasti. 

3.5.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään yleisötapahtumien valvonnan ja neuvonnan henkilöresurssit nykyisellä tasollaan 

(noin 3 htv). 

Hyödynnetään pelastusyksiköitä yleisötapahtumien tarkastuksissa osana alueellisia riskienhal-

linnan toimenpiteitä. Kehitetään operatiiviselle henkilöstölle suunnattua ohjeistusta ja koulu-

tusta yleisötapahtumien valvontaan liittyen. 

Jatketaan tiivistä yhteistyötä muiden laitosten sekä yhteistyötahojen kanssa. Kiinnitetään huo-

miota erityisesti valtakunnallisesti käyttöön otettujen ohjeistusten toimivuuteen ja osallistutaan 

tarvittaessa niiden kehitystyöhön.  

3.6 Nuohous 

3.6.1 Nykytila 

Pelastuslain (59 §, 379/2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämi-

sestä alueellaan. Helsingissä nuohouksista vastaa kolme yksityistä yritystä, jotka ovat tehneet 



 

 

nuohoussopimuksen Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. Nykyinen nuohoussopimus-

kausi on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Kaupunki on jaettu kolmeen nuohousalueeseen: 

 Itäinen alue: 7400 vuosittain nuohottavaa kiinteistöä 

 Keskinen alue: 6000 vuosittain nuohottavaa kiinteistöä 

 Läntinen alue: 5800 vuosittain nuohottavaa kiinteistöä 

Nuohousyritykset suorittavat nuohousalueillaan pelastuslainsäädännön edellyttämät tulisijojen 

sekä savuhormien nuohous- ja puhdistustyöt. Nuohoojamestarit antavat tarvittaessa nuohoukseen 

sekä tulisijoihin ja savuhormeihin liittyviä asiantuntijalausuntoja. 

Piirinuohoojat toimittavat pelastuslaitokselle nuohouspalvelusopimuksessa mainituin määrävä-

lein raportit suorittamistaan nuohouksista. Näin kontrolloidaan suunnitellun nuohousvolyymin 

toteutuminen vuositasolla (PeL 62 §).  Pelastuslaitoksella on nimetty yhteyshenkilö, joka käyttää 

nuohouksen valvontaan vuosittain arviolta 10 henkilötyöpäivää.  

Pelastuslaitos tiedottaa kuntalaisia nuohoustyön vaaditusta sisällöstä ja lakisääteisistä velvoit-

teista. Palautejärjestelmä ja säännöllinen yhteydenpito piirinuohoojien kanssa ovat keskeinen osa 

laadunvalvontaa. Pelastuslaitos reagoi palautteisiin ensisijaisesti olemalla yhteydessä kyseisen 

alueen piirinuohoojaan ja tarvittaessa tarkastamalla kohteen. 

Nuohoustyön suorittajilta edellytetään pelastuslain 63 §:n (379/2011) mukainen pätevyys. Pii-

rinuohoojat ovat velvollisia ilmoittamaan sopimuskauden aikana tapahtuvista henkilövaihdok-

sista sekä toimittamaan tarvittavat tutkintotodistukset.  

Pelastuslaitos on jatkuvassa yhteydessä piirinuohoojiin ja reagoi heidän antamiinsa pelastuslain 

61 §:n (379/2011) mukaisiin ilmoituksiin tulisijojen ja hormien ja kattoturvalaitteiden vioista ja 

puutteista. Pelastusviranomainen tekee tarvittavat viranomaispäätökset ilmoitusten perusteella. 

3.6.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Sisäministeriö asetti maaliskuussa 2016 hankkeen pelastuslain uudistamiseksi siten, että alueen 

pelastustoimelta poistuisi velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi luopumista piirinuohousjärjestelmästä ja nuohouksen avaamista vapaasti kilpail-

luksi yritystoiminnaksi. Hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2017 ja uudistuksen on määrä astua 

voimaan 1.1.2018 alkaen. Hankkeen etenemistä ja lainsäädännön uudistusta tulee seurata aktiivi-

sesti, jotta uudistuksen edellyttämät järjestelyt voidaan tehdä ajoissa. 

3.6.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Valvotaan nuohouspalvelujen toteutumista nuohoojien määrävälein toimittamien raporttien ja 

asiakaspalautteen perusteella. 

Seurataan nuohouksen järjestämiseen liittyvän lainsäädännön uudistusta ja varaudutaan toimi-

maan muutoksen edellyttämällä tavalla. 



 

 

3.7 Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta 

3.7.1 Nykytila 

Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaus ja neuvonta kohdentuu uudisrakentamiseen, korjausra-

kentamiseen ja kaavoitukseen. Rakennuskannan poikkeuksellisen monimuotoisuuden takia Hel-

singissä on suuri tarve uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvälle neuvonnalle. 

Pelastuslaitos tekee yhteistyötä kaavoittajan, rakennusvalvonnan ja useiden muiden kaupungin 

virastojen kanssa osallistumalla yhteistyökokouksiin ja tarjoamalla asiantuntijakonsultaatiota. Pe-

lastuslaitoksella on muun muassa pysyvä edustus rakennusvalvontaviraston teknillisessä neuvot-

telukunnassa. 

Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavaan suunnittelijoiden neu-

vontaryhmään on nimetty yksi johtava palotarkastaja ja seitsemän palotarkastajaa. Yksi ryhmän 

jäsenistä työskentelee ryhmässä osa-aikaisesti, sillä hän toimii myös päivystävänä palomestarina. 

Kaiken kaikkiaan rakenteellisen paloturvallisuuden ohjaukseen ja neuvontaan on käytössä noin 7 

henkilötyövuotta. 

Ryhmän resursseja kohdennetaan muun muassa korkean rakentamisen ohjaukseen ja neuvontaan, 

suurten maanalaisten kohteiden turvallisuusratkaisujen kehittämiseen ja palontutkinnan tulosten 

jalkauttamiseen. Suunnittelijoiden neuvontaryhmän toiminta pitää sisällään rakenteellisen neu-

vonnan lisäksi väestönsuojia koskevaa neuvontaa. Ryhmällä on vuosittain yli 1300 asiakastapaa-

mista. 

3.7.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on vaikuttaa kaavoituksen, 

rakentamisen ja rakennussuunnittelun turvallisuusratkaisuihin erilaiset riskit huomioiden. Suun-

nittelun ohjaamisen tavoitteena on lisäksi mahdollistaa pelastuslaitoksen toimintaedellytykset uu-

dessa ja jo olemassa olevassa infrastruktuurissa. 

Henkilökunnan ammattitaitoa tulee kehittää ja henkilöstön erilaisia opintomahdollisuuksia tukea. 

Tämä parantaa työn mielekkyyttä ja varmistaa paremmin osaavan henkilöstön pysyvyyttä pelas-

tuslaitoksella.   

Toiminnallisen palomitoituksen käyttäminen suunnittelussa on monimuotoistunut viime vuosina 

huomattavasti. Siksi on huolehdittava, että myös pelastusviranomaisella on riittävä osaaminen 

toiminnallisesta palomitoituksesta. 

Rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksesta ja neuvonnasta vastaavien palotarkastajien asian-

tuntemusta operatiivisesta toiminnasta ja toimintamalleista tulee parantaa, jotta rakenteelliset rat-

kaisut tukevat operatiivista toimintaa mahdollisimman tehokkaasti. 

Rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen välisen yhteistyön osalta tavoitteena on kehittää 

erityisesti virastojen yhteistyöprosessien sujuvuutta ja muodostaa yhteisiä tulkintoja. 



 

 

3.7.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään rakenteellisen paloturvallisuuden ohjauksen ja neuvonnan henkilöresurssi nykyisellä 

tasollaan (noin 7 htv). 

Lähetetään suunnittelijoiden neuvontaryhmästä osallistuja toiminnallisen mitoituksen kurssille 

vuosittain. 

Ylläpidetään ja kehitetään korkean rakentamisen, maanalaisen rakentamisen ja muun erityisra-

kentamisen neuvontaan tarvittavaa osaamista hyödyntämällä kansainvälisten seminaarien ai-

neistoa. 

Jatketaan tiivistä yhteistyötä rakennusvalvontaviraston kanssa johtoryhmätasolla ja kehitetään 

yhdessä päivittäisiä ohjeistuksia ja tulkintoja, jotka selkeyttävät ja yhdenmukaistavat virastojen 

toimintamalleja. 

Autetaan uusien alueiden kaavoittajia löytämään turvallisia maankäytön ratkaisuja ja luomaan 

uusia keinoja pelastuslaitoksen operatiivisten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. 

3.8 Pelastussuunnitelmien laatimisen valvonta, ohjaus ja 
neuvonta 

3.8.1 Nykytila 

Pelastuslain (379/2011) mukaisesti rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumistur-

vallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai palotur-

vallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen on-

nettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastus-

suunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä ja sen laatimiseen velvollisista kohteista on säädetty 

tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011). 

Pelastuslaitos valvoo pelastussuunnitelman laatimista, sisältöä ja pelastussuunnitelmasta tiedot-

tamista määräaikaisten palotarkastusten ja asuintalojen omavalvonnan yhteydessä. Jos pelastus-

suunnitelmaa ei ole laadittu tai sen sisältö on puutteellinen, puutteet velvoitetaan korjaamaan an-

netussa määräajassa. 

Vuonna 2016 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tarjosi kaupungin organisaatiolle koulutusta pe-

lastussuunnitelmien laadintaan. Vuonna 2017 koulutuksia jatketaan siten, että ne ovat avoimia 

kaikille halukkaille. 

Lisäksi pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja antaa pelastussuunnitelmiin liittyvää neuvon-

taa puhelimitse. Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisvelvollisia kohteita varten on pelastus-

laitoksen verkkosivuilla tarjolla pelastussuunnitelma mallipohja ja laadintaopas. 



 

 

3.8.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on ohjauksen ja neuvonnan keinoin parasntaa asiakkaiden valmiuksia laatia pelastus-

suunnitelma ja hyödyntää sitä omatoimisessa varautumisessaan. 

Pelastuslaitoksen verkkosivuilta löytyvää pelastussuunnitelmien neuvontamateriaalia tulee kehit-

tää, lisätä ja tehdä nykyistä helpommin lähestyttäväksi.  

3.8.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Päivitetään pelastussuunnitelmien laatimista koskevaa neuvontamateriaalia pelastuslaitoksen 

verkkosivuilla. 

Jatketaan pelastussuunnitelmien laadintaan järjestettyjä koulutuksia kaikille avoimina. 

3.9 Turvallisuuskoulutus ja turvallisuusviestintä 

3.9.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä pitää sisällään turvallisuuskoulutusta, yleisövierailuja, me-

diaviestintää, osallistumista erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin sekä neuvontaa puhelimitse, 

sosiaalisessa mediassa ja kaiken asiakasrajapinnassa tehtävän toiminnan yhteydessä. 

Pelastuslaitoksen strategiaohjelman mukaisesti turvallisuuskoulutuksessa keskitytään erityisesti 

kaupunkikonsernin kouluttamiseen. Lisäksi koulutetaan erityisesti sellaisten organisaatioiden 

henkilökuntaa, joiden vastuulla on lapsia, ikääntyneitä tai toimintakyvyltään heikentyneitä ihmi-

siä (muun muassa päiväkodit, koulut ja hoitolaitokset). Edellä mainittujen kohderyhmien turval-

lisuutta pyritään turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen keinoin parantamaan koko pelastuslaitok-

sen toiminta-alueella. 

Turvallisuusviestintää tehdään suorissa asiakaskontakteissa, tapahtumien yhteydessä sekä inter-

netin, median ja sosiaalisen median välityksellä. Turvallisuusviestinnässä tehdään yhteistyötä 

muiden toimijoiden, kuten pelastuslaitosten, sopimuspalokuntien ja pelastusalan järjestöjen 

kanssa. 

Johtoryhmän hyväksymä turvallisuusviestintäsuunnitelma laaditaan vuosittain ja sen toteutumista 

arvioidaan jatkuvasti. 

Turvallisuuskoulutuksen henkilöresurssit ovat noin 7 henkilötyövuotta. Turvallisuusviestintään 

käytettävää kokonaispanosta on vaikea määritellä täsmällisesti, sillä turvallisuusviestintää teh-

dään osana kaikkea pelastuslaitoksen toimintaa asiakasrajapinnassa. 

Turvallisuuskoulutuksen ja -viestinnän määrää seurataan PRONTOn ja turvallisuuspistekertymän 

avulla. Turvallisuuskoulutusten asiakastyytyväisyyttä ja koettua hyödyllisyyttä seurataan palau-

tekyselyin. 



 

 

3.9.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Turvallisuuskoulutuksen ja -viestinnän tavoitteena on vähentää onnettomuuksien määrää ja nii-

den seurausten vakavuutta lisäämällä asukkaiden ja organisaatioiden tietoisuutta heitä uhkaavista 

onnettomuusriskeistä sekä kykyä ennaltaehkäistä niitä ja toimia omatoimisesti onnettomuustilan-

teen aikana. 

Pelastuslaitos haluaa olla tunnettu ja arvostettu koulutuskumppani, jonka koulutuspalvelut tavoit-

tavat keskeiset kohderyhmät mahdollisimman hyvin joko pelastuslaitoksen aktiivisen koulutus-

tarjonnan tai asiakkailta tulevien koulutuspyyntöjen kautta. Turvallisuusviestinnässä pelastuslai-

tos haluaa olla oman alansa arvostettu asiantuntija, joka perustaa viestintänsä tutkittuun tietoon ja 

vahvaan viestintäosaamiseen. 

Tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi määritellään vuosittain laadittavassa 

turvallisuusviestintäsuunnitelmassa. 

Keskeisiksi kehittämistarpeiksi on tunnistettu koulutuksen suunnitelmallisuuden ja riskiperustai-

suuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakashallinnan 

kehittäminen sekä eri viestintämenetelmien ja -kanavien hyödyntäminen. 

Turvallisuuskoulutuksen henkilöresurssi pyritään pitämään vähintään nykytasolla palvelutaso-

päätöskaudella. Turvallisuusviestinnän resurssia vahvistetaan kehittämällä materiaaleja ja mene-

telmiä eri toiminnoissa ja tehtävissä suoritettavan turvallisuusviestinnän tueksi. 

3.9.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Parannetaan turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuusviestinnän riskiperustaista kohdentamista. 

    Siirretään turvallisuuskoulutuksen painopistettä reaktiivisesta koulutuksesta kohti 

    suunnitelmallista turvallisuuskoulutusta. 

    Kohdennetaan turvallisuuskoulutusta erityisesti kaupunkikonsernille. 

    Tarjotaan turvallisuuskoulutusta riskiperustaisesti tietyille kohderyhmille kuten valvonnassa 

    tunnistetuille riskikohteille. 

Kehitetään turvallisuuskoulutuksen asiakashallintaa, sisältäen muun muassa koulutuspyyntö-

jen käsittelyn, koulutuksen kohdentumisen seurannan ja asiakaspalautteiden hyödyntämisen. 

Laaditaan turvallisuusviestintää tekevälle henkilöstölle koulutussuunnitelma ja jatketaan 

vuonna 2016 aloitettuja turvallisuusviestinnän kvartaalikoulutuksia. 

Vahvistetaan henkilöstön koulutus- ja viestintäosaamista sekä laajennetaan heidän sisällöllistä 

asiantuntemustaan koulutuksella. 

Kohdennetaan turvallisuuskoulutuksen henkilöresurssia aiempaa enemmän toiminnan kehittä-

miseen ja osaamisenhallintaan. 



 

 

3.10 Omatoimisen varautumisen ja suojeluhenkilöstön 
koulutus 

3.10.1 Nykytila 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos järjestää väestönsuojelun erityis- ja johtotehtäviin varatulle 

henkilöstölle tehtäväkohtaista koulutusta. Koulutus suunnitellaan vastaamaan suojelusuunnitel-

man edellyttämää valmiutta. Pelastuslaitoksen varautumisen toiminto määrittelee koulutuksen pe-

rusteet ja osaamiskeskus huolehtii koulutuksen järjestämisestä. 

Yksittäisille kaupunkilaisille suunnatun turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen Helsingissä hoi-

taa yhteistoimintasopimuksen perusteella Helsingin pelastusliitto ry (Helpe) yhdessä jäsenjärjes-

töjensä kanssa.  

 

Sen lisäksi, että Helpe järjestää omia koulutustilaisuuksia taloyhtiöiden hallinnolle, turvallisuus- 

ja suojeluhenkilöille sekä asukkaille, se toimii myös koulutusten järjestämisen koordinaattorina 

jäsenjärjestöilleen.  

  

Helpe on käynnistänyt vuonna 2013 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa kumppanuushank-

keen, jolla pyritään parantamaan asukkaiden ja asuntoyhtiöiden henkilöstön turvallisuustietä-

mystä ja -kulttuuria.  

 

Helpen jäsenjärjestöistä Helsingin sopimuspalokunnat antavat muun muassa alkusammutus- ja 

väestönsuojanhoitajan koulutusta. Myös Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ry (HVSSY) järjestää 

väestönsuojanhoitajan koulutusta. HVSSY osallistuu myös lukiolaisten turvakurssin järjestelyi-

hin toteuttamalla kurssin varautumisen koulutusosion Maanpuolustusyhdistyksen koordi-

noimana. 

  

Lisäksi HVSSY:n pelastuskoirajaos, Helsingin Etsintä- ja pelastuskoirat, vastaa pelastuslaitoksen 

tuella Helsingin kaupungin suojelusuunnitelman mukaisen pelastuskoirajoukkueen ylläpidosta ja 

koulutuksesta, sekä vastaa Helsingissä vapaaehtoisten etsintä- ja pelastuskoirakoulutuksesta. 

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on edustus Helpen hallituksessa ja koulutusvaliokun-

nassa. Koulutusvaliokunnan jäsenyyden kautta pelastuslaitos osallistuu väestönsuojanhoitajien 

koulutuksen ohjaukseen. 

3.10.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Pyritään yhteistyössä Helpen kanssa varmistamaan, että Helpen koulutuksen sisältö ja pelastus-

laitoksen ajantasaiset varautumisen suunnitelmat vastaavat toisiaan. 

3.10.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Jatketaan koulutusyhteistyötä Helsingin pelastusliitto ry:n kanssa nykyisten toimintamallien 

mukaisesti. 



 

 

3.11 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

3.11.1 Nykytila 

Pelastuslaitos tekee pelastuslain 42§:n (379/2011) edellyttämää onnettomuuksien ehkäisyyn liit-

tyvää yhteistyötä tiiviisti eri viranomaisten, vapaaehtoisjärjestöjen, yhdistysten sekä asukkaiden 

kanssa. Keskeinen toimintamalli yhteistyössä on paikallinen turvallisuussuunnittelu.  

Yhteistyötä tehdään myös Helsingin kaupungin keskushallinnon turvallisuus- ja valmiusyksikön 

sekä muiden kaupungin virastojen ja laitosten kanssa. Yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on 

lähes päivittäistä, minkä lisäksi virastojen johdot kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa 

käsittelemään rakennusten turvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja ratkaisuja. 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston kanssa aloitettiin vuonna 2016 yhteistyöprojekti, 

jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveysviraston osaamista onnettomuuksien ehkäisemi-

sessä ja onnettomuustilanteissa oikein toimimisessa. Projektin arvioitu kesto on neljästä viiteen 

vuotta. Lisäksi pelastuslaitos on suunnannut työpanosta viraston paloturvallisuuteen liittyviin oh-

jaus- ja neuvontatehtäviin ja avustanut poistumisturvallisuussuunnitelmien laatimisessa. Liikun-

taviraston kanssa on sovittu koko vuoden 2017 kestävästä henkilöstön turvallisuuskoulutusyh-

teistyöstä. Pelastuslaitos on lisäksi panostanut koulurakennusten paloturvallisuuden kehittämi-

seen yhteistyössä opetusviraston kanssa vuodesta 2008 alkaen. 

Helsingin poliisilaitoksen kanssa onnettomuuksien ehkäisyn yhteistyötä tehdään muun muassa 

suurten tapahtumien yhteydessä ja Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön kokouk-

sissa. Suurissa yleisötapahtumissa turvallisuussuunnittelu tehdään yhdenmukaisesti poliisin 

kanssa ja usein hyödynnetään myös yhteistä tilanteenaikaista johtokeskusta. 

Pelastuslaitos varautuu yhdessä rajavartiolaitoksen kanssa sellaisiin meriliikenneonnettomuuk-

siin, joissa rajavartiolaitos tarvitsee pelastustoimen apua. Yhteistyötä rajavartiolaitoksen kanssa 

tehdään myös vesiliikenneturvallisuuden tapahtumissa. Pelastuslaitoksella on lisäksi puolustus-

voimien kanssa erillinen yhteistoimintasopimus, joka käsittää muun muassa sotilaspalokuntien 

koulutuksen. 

Paikallinen turvallisuussuunnittelu 

Pelastuslain 42 §:n (379/2011) mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien 

yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnitte-

lutyöhön. Helsingin kaupungissa paikallista turvallisuussuunnittelua ja - yhteistyötä ohjaavat kau-

punginjohtaja, poliisikomentaja sekä pelastuskomentaja. Kaupunkitasolla tehtävää työtä koordi-

noidaan Helsingin kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikössä. Pelastuslaitos osallistuu 

tiiviisti turvallisuussuunnittelun organisointiin yhdessä turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa. 

  



 

 

Ilmoitukset ilmeisestä palovaarasta tai onnettomuusriskistä 

Pelastuslain 42 §:n (379/2011) mukaan, mikäli viranomaiset virkatoimiensa ohessa havaitsevat 

tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai 

muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa 

asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta 

julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja 

palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa 

olevaa henkilöstöä. 

3.11.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi tehtävän yhteistyön tavoitteena on yhteistoiminnassa kaupun-

gin virastojen ja laitosten kanssa sekä muiden turvallisuusviranomaisten avulla luoda Helsingistä 

paikka, jossa asukkaat ja vierailijat kokevat olonsa turvalliseksi sekä saavat nopeasti tarvitse-

maansa apua hätätilanteessa. Lisäksi tavoitteena on varautua yhdessä mahdollisiin suuronnetto-

muuksiin sekä huolehtia yhteiskunnan kyvystä kestää suuronnettomuuksia tai poikkeusoloja sekä 

auttaa yhteiskuntaa toipumaan niistä. 

Paikallisen turvallisuussuunnittelun osalta tavoitteena on aktiivinen yhteistyö eri viranomaisten 

ja järjestöjen kanssa. Pelastustoiminnan näkökulmat pyritään linkittämään selkeämmin pelastus-

laitoksen omaan paikalliseen turvallisuussuunnittelutyöhön sekä sisäisen turvallisuuden strate-

gian ja kaupungin turvallisuussuunnitelman toteuttamiseen. 

Ilmeisten palovaarojen ja onnettomuusriskien ilmoittamisen osalta tavoitteena on, että ilmoitukset 

vastaanotetaan ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Eri viranomaisten tietoisuutta heidän 

ilmoitusvelvollisuudestaan tulisi lisätä. Parhaiten tämä olisi tehtävissä 

pelastuspalvelujärjestelmän kautta. 

3.11.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Lisätään yhteistyötä eri toimijoiden ja vapaaehtoissektorin kanssa paikallisessa turvallisuus-

suunnittelutyössä. 

Osallistutaan yhteistyöviranomaisten järjestämiin harjoituksiin ja pyritään siirtämään niistä 

saatu tieto viranomaisten ja muiden toimijoiden turvallisuussuunnitelmiin. 



 

 

4. Varautuminen 

4.1 Yleistä varautumisesta 

4.1.1 Nykytila 

Varautumisen toiminnon tehtävänä on ohjata pelastuslaitoksen valmiussuunnittelua sekä sovittaa 

yhteen pelastuslaitoksen ja sidosryhmien toimintavalmiutta vakavissa ja laajoissa Helsingin tur-

vallisuutta uhkaavissa suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteissa. Suuronnettomuustilantei-

siin varautumista suunnitellaan esikuntatoiminnon johdolla pelastustoimen osaston, teknisen 

osaston sekä hallinto- ja kehittämisosaston yhteistyönä. Väestönsuojarakentamiseen liittyvä oh-

jaus ja koordinointi tehdään yhdessä teknisen osaston kanssa. 

Varautumisen suunnitteluun, koordinointiin ja johtamiseen käytetty vuosittainen henkilöresurssi 

on edellisen palvelutasopäätöskauden 2013–2016 aikana ollut keskimäärin noin kahdeksan hen-

kilötyövuotta. Lisäksi varautumiseen ohjataan resursseja myös muilta pelastuslaitoksen toimin-

noilta ja osastoilta. 

Pelastuslaitoksen vastuulla olevista suunnitelmista keskeisimmät, Helsingin suojelusuunnitelma 

ja pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma, on päivitetty edellisen palvelutasopäätöskauden aikana.  

Henkilöstön varaaminen organisaation eri tehtäviin on olennainen osa väestönsuojeluun varautu-

mista. Pelastuslaitos koordinoi ja ohjaa myös muiden perustamisvastuullisten virastojen henkilö-

varauksia, mutta kukin virasto tekee oman henkilöstönsä varsinaiset varaukset. 

Suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen valvomiseksi tehtyjä valmiuden 

tarkastuksia on edellisen kerran tehty vuonna 2001. Vakavien suuronnettomuuksien ja väestön-

suojelutilanteiden uhkat on selvitetty vuosina 2015–2016. Uhkista johdetaan suuronnettomuuk-

siin ja väestönsuojelutilanteisiin varautumisen ja harjoittelun tarpeisiin skenaarioita kansallista 

riskianalyysimallia hyödyntäen. Skenaarioiden muodostamiselle on määritelty kriteerit vuonna 

2016.  

4.1.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Varautumisen tavoitteena on varmistaa, että Helsingin turvallisuutta uhkaavissa suuronnetto-

muus- ja väestönsuojelutilanteissa pelastuslaitoksen ja pelastuspalveluorganisaatioon kuuluvien 

virastojen ja laitosten toimintavalmiudet ovat riittävällä tasolla ja keskenään yhteensopivia. Ta-

voitteina on lisäksi varmistaa, että väestön varoittamisen ja suojaamisen rakenteelliset, materiaa-

liset ja toiminnalliset edellytykset ovat riittävät ja kehittää niitä edelleen. 

Palvelutasopäätöskauden 2017–2018 aikana tavoitteena on aloittaa pelastustoimintavelvollisten 

viranomaisten (PeL 46 §) valmiuden tarkastukset pelastustoimintaan ja siihen varautumisen sekä 

suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen tason tunnistamiseksi (PeL 47 §, 

84 §, 90 §, 92 §, valmiuslaki 3 § ja 12 §). Valmiuden tarkastamisen tarpeet pyritään selvittämään 

myös huoltovarmuuskriittisten yritysten osalta. 



 

 

Varautumisen toiminnossa laadittuja suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteiden skenaarioita 

pyritään jalkauttamaan harjoitussuunnitelmiksi, joilla haastetaan pelastustoiminnan suoritusky-

kyä. Pelastuspalveluorganisaation suorituskykyvaatimuksista tulisi päättää skenaariotarkastelu-

jen perusteella. 

Lisäksi tavoitteena on jatkokouluttaa pelastuslaitoksen henkilöstö toimimaan vakavissa suuron-

nettomuuksissa ja poikkeusoloissa. Osaamistarpeet tulee huomioida osana osaamisenhallinnan 

suunnittelua ja toteuttamista. 

Henkilöstön koulutus- ja osaamistarpeiden nykytila suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa toi-

mimiseksi vaatii entistä suurempaa panostusta. Kriittisten johtokeskustilojen ja kalliosuojien toi-

mintakunnossa on monilta osin puutteita. Tilanne johtuu niin muuttuneista painotuksista kuin riit-

tämättömästä taloudellisesta resurssistakin johtokeskustilojen nykyaikaistamiseksi ja kalliosuo-

jien toimintakunnon ylläpitämiseksi. Lisäksi kalliosuojien hallintaoikeuksien tilanne on murrok-

sessa ja toistaiseksi osittain epäselvä meneillään olevan pelastustoimen uudistamisen myötä. 

Tavoitteena on edelleen selvittää ja mahdollisesti ratkaista kriittisten johtokeskustilojen ja kallio-

suojien hallintaoikeus sekä niiden toimintakunnon ylläpitämiseen liittyviä haasteita. Selvitystyötä 

sijoittamattoman (sodanajan) reservin kouluttamiseksi ja käyttämiseksi yhtenä vaihtoehtona kal-

liosuojien henkilöstövajeen paikkaamiseen tulee jatkaa. 

4.1.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään varautumisen toiminnon henkilöresurssit nykyisellä tasollaan (8 htv). 

Tarkistetaan pelastustoimintavelvollisten viranomaisten tiedot, päivitetään valmiuden tarkas-

tamisen kriteerit, uudistetaan valmiuden tarkastamismalli ja laaditaan valmiuden tarkastamis-

suunnitelma. 

Jatketaan vakavien suuronnettomuuksien ja väestönsuojelutilanteiden uhka-arviosta johdettu-

jen skenaarioiden suunnittelua yhteistyössä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. 

4.2 Väestönsuojelun strateginen suunnittelu 

4.2.1 Nykytila 

Väestönsuojelun strateginen suunnittelu on pelastuslain 64 §:n (379/2011) sekä valmiuslain 12 

§:n (1552/2011) edellyttämää toimintaa. Helsingissä väestönsuojelun strateginen suunnittelu on 

dokumentoitu Helsingin kaupungin suojelusuunnitelmaan, joka on päivitetty vuonna 2015. Siinä 

on esitetty pelastustoimen ja kunnan vastuulla olevat väestönsuojelujärjestelyt Helsingin kaupun-

gissa. Suojelusuunnitelma sisältää muun muassa rakenteellisen suojelun suunnitelman, joka kä-

sittelee väestönsuojaustarvetta ja väestönsuojatilannetta alueittain. 

Suojelusuunnitelman lisäksi pelastuslaitos kehittää ja ylläpitää väestönsuojelutilanteen evakuoin-

tisuunnitelmaa, joka on niin ikään päivitetty 2015. Suunnitelmassa selvitetään keskeiset toimen-

piteet evakuointiin varautumisessa ja evakuoinnin toteuttamisessa väestönsuojelutilanteessa. 



 

 

Varautumisen ja väestönsuojelun suunnittelun yhtenä perustana on sotilaallisen voimankäytön 

uhka-arvio, joka on laadittu yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Väestönsuojeluun sekä laa-

jemmin suuronnettomuuksiin ja poikkeusolohin varautumisen suunnittelua tehdään tyhteistyössä 

Helsingin pelastuspalvelujärjestelmään kuuluvien virastojen ja viranomaisten kanssa. Pelastus-

palvelua (PEPA) on käsitelty tarkemmin osiossa 5.3.1.3. Yhteistyövirastojen ja -viranomaisten 

vastuut väestönsuojeluorganisaatiossa on määritelty Helsingin kaupungin suojelusuunnitelmassa. 

4.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on integroida väestönsuojelun suunnitelmat normaaliolojen pelastuspalvelusuunni-

telmiin siten, että ne muodostavat yhtenäisen ihmisten, omaisuuden sekä ympäristön suojaamisen 

ja pelastamisen järjestelmän. Järjestelmällä pyritään vastaamaan mahdollisimman kattavasti yh-

teiskuntaan kohdistuviin uhkiin, normaalioloista aina aseelliseen selkkaukseen. 

4.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Ylläpidetään väestönsuojelun strategisia suunnitelmia ja päivitetään niitä vastaamaan toimin-

taympäristössä tapahtuneita muutoksia.   

Dokumentoidaan normaaliolojen evakuointiin liittyvät periaatteet ja sovitetaan ne yhteen ole-

massa olevien suunnitelmien kanssa. 

4.3 Väestönsuojelun johtamisjärjestelmä 

4.3.1 Nykytila 

Väestönsuojelun johtamisjärjestelmä koostuu nykyisten suunnitelmien mukaisesti seuraavista 

osista: johtohenkilöstön varaaminen ja kouluttaminen, johtamisprosessin kehittäminen, johtamis-

paikkojen valmiuden ylläpito ja kehittäminen sekä johtamiseen tarvittavien teknisten tukijärjes-

telmien ylläpito ja kehittäminen.  

Väestönsuojelutilanteissa pelastuslaitos perustaa pelastustoiminnan johtokeskuksen, suojelupii-

rien johtokeskusten operaatiokeskukset ja toiminta-alueiden johtoelimet. Lisäksi omatoimisen va-

rautumisen johtamista varten perustetaan suojelupiirien johtokeskusten piiritoimistot, suojeluloh-

kojen johtokeskukset ja suojelualalohkojen johtamispaikat kaupungin muusta henkilöstöstä. 

4.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Johtamisjärjestelmän toimintaedellytykset eivät kaikilta osin vastaa nykyajan vaatimuksia. Mer-

kittävimpiä puutteita on johtamistiloissa, niihin liittyvissä järjestelmissä ja pelastuslaitoksen hen-

kilöstön väestönsuojeluosaamisessa.  Koulutettua kalliosuojahenkilöstöä ei ole nykytilassa riittä-

västi.  

Johtamisjärjestelmän kehittäminen edellyttää johtokeskusten tietojärjestelmäteknisen peruspa-

rantamisen sekä irtaimiston ja joidenkin suojien osalta myös suojateknisen perusparantamisen. 

Näiden toteuttamisesta laaditut suunnitelmat on päivitettävä ja toimeenpantava. Pelastustoimen 



 

 

poikkeusolojen johtamistilan sijainti on ratkaistava ja toteutettava. Tavoitteena on ottaa johtokes-

kustyöskentelyyn liittyvät ohjeistukset käyttöön ja järjestää johtokeskushenkilöstölle riittävä kou-

lutus. 

Tavoitteena on palvelutasopäätöskauden aikana selvittää kalliosuojahenkilöstön saatavuutta ja 

koulutustarpeita sekä tarkentaa kaupunkikonsernin toimijoiden vastuita ja rooleja väestönsuoje-

lussa. Lisäksi tavoitteena on saattaa pelastuslaitoksen henkilöstön sijoitukset väestönsuojeluorga-

nisaatioon ja niihin liittyvä osaaminen suunnitelmien edellyttämälle tasolle palvelutasopäätöskau-

den aikana.  

4.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Tarkastellaan väestönsuojelun johtamisjärjestelmän kehittämistarpeita. 

Arvioidaan pelastustoimen poikkeusolojen johtamistilaan liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Sa-

malla selvitetään myös valtion viranomaisten toimintamahdollisuuksia johtamistilassa. 

Järjestetään johtokeskuksiin sijoitetuille henkilöille tarvittava koulutus. 

Jatketaan pelastuslaitoksen sijoitetun henkilöstön koulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. 

 

4.4 Väestönsuojelun toimintaorganisaatio ja materiaaliset 
varaukset 

4.4.1 Nykytila 

Pelastuslain 64 §:n (379/2011) sekä valmiuslain 120 §:n (1552/2011) mukaiset väestönsuojelun 

muodostelmat ja perustamisvastuut on määritetty. Väestönsuojelun toimintaorganisaatio kuva-

taan Helsingin kaupungin suojelusuunnitelmassa. Väestönsuojelutehtäviin varatun henkilöstön 

koulutusta on käsitelty osaamisenhallintaa koskevassa osiossa 8.4. 

Pelastuslain 92 §:n (379/2011) mukaista henkilöiden varaamista varten on käytettävissä pelastus-

laitoksen hallinnoima väestönsuojelun henkilöstösuunnittelun tietojärjestelmä (VSS-HESU). 

Vastuu varauksista on perustajavirastoilla Helsingin kaupungin suojelusuunnitelman mukaisesti. 

Ohjelmiston käyttökoulutus on annettu virastojen yhteyshenkilöille. Perustajavirastot päivittävät 

henkilövaraukset järjestelmään vuosittain pelastuslaitoksen ohjeistamana ja valvomana.  

Toimitila- ja ajoneuvovaraukset päivitetään tarvittaessa. Pääsääntö on, että kaupungin omistamat 

tilat ja ajoneuvot ovat myös poikkeusoloissa käytettävissä. Perustajavirastot hankkivat ja ylläpi-

tävät perustamisvastuullaan olevia väestönsuojelun muodostelmia ja omaa suojeluorganisaatio-

taan varten tarvittavan materiaalin. Materiaalitarpeen määrittely on johtokeskusten osalta kesken. 

Pelastuslaitoksella on varastoituna poikkeusoloissa hyödynnettävää väestönsuojelumateriaalia 

perustettaville väestönsuojelumuodostelmille. Varastoituna on johtamiseen, suojaamiseen ja rai-

vaamiseen poikkeusoloissa tarvittavaa materiaalia. Pelastuslaitoksen väestönsuojelumateriaalin 



 

 

varastoinnissa ja investoinneissa huomioidaan operatiivisen toiminnan tarpeet myös muissa kuin 

väestönsuojelutilanteissa. 

4.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoite on, että perustajavirastot päivittävät henkilövarauksensa suoraan VSS-HESU-

järjestelmään kerran vuodessa pelastuslaitoksen ohjeistamana ja valvomana.  

Kalliosuojien edellyttämät henkilövaraukset ovat tällä hetkellä riittämättömät.  Kalliosuojien toi-

mintavalmiutta kehitettäessä tulee ratkaista eri vaihtoehdot henkilöiden varaamiseksi ja koulutta-

miseksi. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan voidaan hyödyntää puolustusvoimilta vapautuvaa sijoitta-

matonta reserviä kalliosuojien henkilöstönä. Reserviläisten koulutusta ja käyttöä suojahenkilös-

tönä tulee kehittää edelleen. Kehitystyössä tulee hyödyntää Helsingin kaupungin liikennelaitos 

HKL:n toteuttaman reserviläisten koulutuspilotin tuloksia ja kokemuksia. 

Materiaalisen varautumisen osalta koko väestönsuojeluorganisaation materiaalitarvemäärittely 

tulee tehdä valmiiksi. Mahdollisen erikoismateriaalin hankintasuunnitelmat tulee laatia perusta-

javirastoissa. Virastojen raskaan konekaluston käytettävyys poikkeusoloissa tulee selvittää. 

4.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Yhdistetään VSS-HESU-järjestelmään liittyvät toiminnot operatiiviseen henkilöstösuunnitte-

lujärjestelmään (HESU).  

Jatketaan puolustusvoimilta vapautuvan sijoittamattoman reservin hyödyntämistä kalliosuoja-

henkilöstönä ja heidän kouluttamistaan. 

Jatketaan materiaalitarvemäärittelyä yhdessä perustajavirastojen kanssa. 

Keskitetään pelastuslaitoksen hallinnoima väestönsuojelumateriaalin varastointi. Varastoin-

nissa huomioidaan pelastuslaitoksen operatiiviset tarpeet myös muissa kuin väestönsuojeluti-

lanteissa. 

 

4.5 Väestön varoittaminen 

4.5.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia pelastuslain 27 §:n ja 64 §:n (379/2011) mukaisesti alueellaan 

väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjes-

telmästä. Väestön oikea-aikainen suojaaminen edellyttää varoitusjärjestelmiä, joiden suoritus-

kyky vastaa uhkia ja niiden etenemisnopeutta. Oikea-aikainen ja vaikuttava varoittaminen edel-

lyttää useiden varoittamismenetelmien yhtäaikaista hyödyntämistä. Käytössä olevista varoitusjär-

jestelmistä pelastuslaitoksen vastuulla on kehittää ja ylläpitää kykyä varoittaa väestöä kiinteiden 

ulkohälyttimien, siirrettävien ulkohälyttimien sekä kiinteästi tai pikakiinnitteisesti ajoneuvoka-

lustoon asennettujen hälyttimien avulla. 



 

 

Kiinteiden ulkohälyttimien (38 kpl) teoreettinen kuuluvuusalue kattaa laskennallisesti 63 % Hel-

singin väestöstä ja 60 % alueen vaarallisten aineiden kohteista. Kolmella siirrettävällä väestöhä-

lyttimellä voidaan tarpeen mukaan täydentää kuuluvuusaluetta paikallisesti. Ajoneuvoasenteisten 

hälyttimien käyttö väestön varoittamisessa rajoittuu lähinnä väestön paikalliseen tiedottamiseen, 

sillä ajoneuvoasenteiset hälyttimet eivät sovellu laajalle alueelle sijoittuneiden suurten ihmismää-

rien varoittamiseen. 

4.5.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Kiinteää ulkohälytinjärjestelmää tulee kehittää erillisen ylläpito- ja kehittämissuunnitelman mu-

kaan järjestelmän teknisen ikääntymisen johdosta. Tavoitteena on tutkia pelastuslaitoksen auto-

kalustoon liitettävien kuulutusratkaisujen tehostamista. 

4.5.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Kiinteän ulkohälytinjärjestelmän ja pelastuslaitoksen autokalustoon liitettävien kuulutusratkai-

sujen päivityshankinnat toteutetaan resurssien ja riskianalyysin mukaisesti. 

 

4.6 Rakenteellinen väestönsuojelu 

4.6.1 Nykytila 

Väestönsuojien rakentaminen ja kunnostaminen ovat pelastuslain 71 §:n, 72 §:n ja 77 §:n 

(379/2011) sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategian edellyttämää toimintaa. Helsingin kaupun-

gin pelastuslaitoksen hallinnassa tai hoitovastuulla on 50 kallioväestönsuojaa. Niiden yhteenlas-

kettu pinta-ala on noin 250 000 m2 ja ne tarjoavat suojapaikan noin 140 000 hengelle. Vanhimmat 

kalliosuojat on rakennettu 1940-luvulla ja suurin osa on peräisin 1960- ja 1970-luvuilta.  

Suojien teknisiä laitteita huolletaan säännöllisesti, mutta järjestelmällinen ennakkoon huoltami-

nen ei ole onnistunut äkillisten huoltotarpeiden lisääntymisen ja henkilöresurssien riittämättö-

myyden takia. Järjestelmälliseen peruskorjaamiseen ei ole päästy rahoituksen merkittävän hei-

kennyksen seurauksena.  

Vuonna 2005 käynnistettiin väestönsuojien kuntoarvioiden tekeminen systemaattisen peruskor-

jausohjelman laatimista varten. Tällä hetkellä kuntoarvio on tehty yhteensä 37 väestönsuojasta. 

Suojien peruskorjausjärjestys suunniteltiin vuoden 2008 aikana.  

Väestönsuojarakentamisen neuvonta toteutetaan rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonnan yh-

teydessä. Talosuojat ja kalliosuojat tarkastetaan palotarkastusten yhteydessä. 

4.6.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on saada vuosittain kaksi kallioväestönsuojan peruskorjausta käyntiin. Väestönsuo-

jien peruskorjausinvestointien taso on vuodelle 2017 noin miljoona euroa ja vuodelle 2018 noin 



 

 

2,6 miljoonaa euroa. Korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä osoittamalla kalliosuojien kor-

jauksiin vuosittain 5–6 miljoonaa euroa. Nykyinen peruskorjaussykli on liian pitkä ja romuttaa 

väestönsuojien kunnon ja käytettävyyden. 

Pelastuslaitokselle ei ole osoitettu määrärahoja väestönsuojien uudisrakentamiseen tulevina vuo-

sina lainkaan. Vakavin puute on rakentamatta jäänyt Kauppakartanonkadun väestönsuoja, jonka 

Helsingin kaupunki on sitoutunut rakentamaan jo yli 30 vuotta sitten.  

Väestönsuojelun kokonaisuudessa on huomioitava suojapaikkatilanteen lisäksi väestönsuojaami-

sen järjestelmän käyttö- ja huoltohenkilöstö sekä käyttövarat. Tällä hetkellä pelastuslaitoksen 

oma organisaatio ei riitä yleisten väestönsuojien käyttöönottoon.  

Yhtenä ratkaisuna tulee tarkastella sijoittamattomien reserviläisten hyödyntämistä. Yhteisten suo-

jien käyttöhenkilöstö tulisi varata ja kouluttaa esimerkiksi suojien kertymäalueiden taloyhtiöistä. 

Koulutuksia varten tulisi pelastuslaitokselle osoittaa henkilöresurssi. 

Väestönsuojarakentamisen neuvontaa ja koordinointia tulisi kehittää nimeämällä tehtävään pää-

toiminen henkilö. Yksityisten väestönsuojien toiminnallisen kunnon valvontaa tulee tehostaa. 

4.6.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Päivitetään kalliosuojien korjaussuunnitelmat. 

Peruskorjataan ainakin Niemenmäen kalliosuoja. Taloudellisten tekijöiden salliessa peruskor-

jataan lisäksi joko Karstulantien suoja tai Kulosaaren suoja. 

Pelastuslaitoksen näkemys on, että Kauppakartanonkadun väestönsuojan rakentaminen pitäsi 

aloittaa palvelutasopäätöskauden 2017–2018 aikana. Kauppakartanonkadun väestönsuojan ra-

kentamisesta on pelastuslautakunnan päätös. 

Jatketaan taloyhtiöiden omavalvonnan yhteydessä suoritettavaa talosuojien valvontaa ja neu-

vontaa.  

Parannetaan valvontatyötä tekevän henkilöstön valmiuksia ja tietotasoa talosuojien sekä väes-

tönsuojelun kokonaisuuden osalta. 

 

  



 

 

5. Pelastustoiminta 

5.1 Pelastustoiminnan johtaminen 

5.1.1 Nykytila 

Muodostelmien johtaminen 

Pelastusryhmää johtaa tehtävään koulutettu henkilö. Ryhmänjohtajana pyritään pitämään alipääl-

lystötutkinnon suorittanut viranhaltija. Jos tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, ryhmänjohtajana 

toimii operatiivisen viran haltija, joka on käynyt niin kutsutun ryhmänvanhimman koulutuksen. 

Pelastusryhmän johtaja johtaa omaa pelastusyksikköään ja pelastusryhmälle alistettuja vahven-

nuksia. 

Pelastusjoukkueen johtajana toimii päivystävä palomestari P40 tai hänen määräämänsä muu hen-

kilö. Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle saapuvan pelastusryhmän johtaja toimii tilannepaikan 

johtajana, kunnes päivystävä päällystöviranhaltija tai hänen määräämänsä henkilö ottaa tilanteen 

johdettavakseen. Pelastusjoukkueen ja pelastuskomppanian johtajalla on aina oltava vähintään 

päällystötutkinto sekä riittävä käytännön kokemus pelastustoiminnasta. 

Pelastuskomppanian johtajana toimii päivystävä palomestari P30 tai hänen määräämänsä päällys-

tötutkinnon suorittanut henkilö. Pelastuskomppanian ja sitä suurempien pelastusmuodostelmien 

toiminta jaetaan vastuualueisiin, joiden johtajina toimivat pelastustoiminnan johtajan määräämät 

palomestarit, pelastusyksiköiden johtajat tai muut pelastushenkilöstöön kuuluvat henkilöt. Pelas-

tuskomppanian ja pelastusyhtymän johtamista tukemaan perustetaan esikuntamuodostelma, 

jonka kokoonpanon ja tehtävät päättää pelastuskomentaja tai hänen määräämänsä sijainen. 

Pelastuslaitoksen hälytysvasteet on rakennettu siten, että onnettomuuspaikalle hälytetään ensisi-

jaisesti lähin ja tarkoituksenmukaisin pelastusryhmä. Muodostelmien johtaminen ja tavoittamis-

järjestelyt päivittäisonnettomuuksissa sekä suuronnettomuuksissa on kuvattu Pelastustoimen toi-

mintavalmiuden suunnitteluohjeessa (SM 21/2012), pelastuslaitosten kumppanuusverkoston jul-

kaisussa Pelastustoiminnan käsitteitä (1/2013) ja HIKLU-pelastuslaitosten yhteisessä Pelastus-

toiminnan johtamisen yleisohjeessa (1.12.2013). 

Tilannekuvan ylläpitäminen 

Pelastuslaitoksen tilannekeskus aloittaa tilannekuvan ylläpitämisen oma-aloitteisesti, kun kohtee-

seen on hälytetty keskisuuri tai suuri onnettomuusvaste ja tehtävän oletetaan kestävän vähintään 

30 minuuttia tai mikäli Helsingin alueella on tapahtumia tai tilanteita, joiden kehittymistä on tar-

peen seurata.  

Tilannekuvaa voidaan täydentää ja ylläpitää myös tilannepaikalta, minne perustetaan toiminta-

alueen johtoelin. Tarvittaessa keskuspelastusasemalle perustetaan pelastustoiminnan johtokeskus 

(PelJoKe). Tilannekuvan luomisessa hyödynnetään Merlot-sovellusta, jonka avulla voidaan tar-

kastella kohdekortteja ja seurata yksiköiden sekä tarvittaessa jopa yksittäisten VIRVE-puhelimien 

sijoittumista. Sovellus sisältää lisäksi toimintaympäristön infrastruktuuriin liittyviä tietoja. 



 

 

Tärkeä osa tilannekuvan dokumentointia on tilannepäiväkirja, jonka avulla saadaan kuva pelas-

tustoiminnan johtajan päätöksistä ja tilannepaikalla tapahtuneista muutoksista. Lisäksi tilanne-

keskuksessa, toiminta-alueen johtoelimessä ja pelastustoiminnan johtokeskuksessa hyödynnetään 

käytettävissä olevia kamerajärjestelmiä, jotka tuottavat reaaliaikaista kuvaa, sekä useita muiden 

tahojen ylläpitämiä järjestelmiä. 

5.1.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on, että pelastustoiminnan johtaminen on laadukasta ja yhdenmukaista. Kaupungin 

monimuotoistuminen tuo mukanaan haasteita johtamisen osaamisenhallintaan. Helsingissä on 

muun muassa useita huomattavan korkeita rakennuksia, ja korkea rakentaminen lisääntyy jatku-

vasti. Alueella on myös laajoja maanalaisia tiloja, joista osassa liikennöi lisäksi metro. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tuleekin panostaa ennalta priorisoituihin, määräajoin toistuviin johtamiskoulu-

tuksiin ja harjoituksiin.  

Tilannekuvan ylläpitäminen on nopeasti kehittyvä pelastustoiminnan osa-alue. Kehitystyötä tulee 

tehdä jatkuvasti ja on tarkasteltava kriittisesti, mitkä sovellusvaihtoehdot ja millainen erilaisten 

järjestelmien kautta saatava informaatio todella tuo lisäarvoa pelastustoiminnan johtamiseen.  

HIKLU-alueen pelastuslaitosten kehitystyö yhtenäisen tilannekuvan luomiseksi etenee nopeasti 

ja aiheesta on käynnissä useita yhteisiä pilottihankkeita. Kun viranomaisten yhteinen kenttäjoh-

tamisjärjestelmä Kejo valmistuu, saadaan yhtenäistä tilannekuvaa jaettua myös muiden pääkau-

pungissa toimivien viranomaisten kesken. 

5.1.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Järjestetään johtamiskoulutusta, jonka perusteella suunnitellaan ja toteutetaan johtamisharjoi-

tuksia. Arvioidaan harjoitukset jälkikäteen. 

Panostetaan yleisjohtajien ja kenttäjohtajien osaamisenhallintaan laaditun suunnitelman mu-

kaisesti. 

Otetaan käyttöön viranomaisten yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä Kejo sekä hätäkeskustie-

tojärjestelmä ERICA. 

Kehitetään tilannekeskuksen toimintaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

 



 

 

5.2 Päivittäinen pelastustoiminta 

5.2.1 Muodostelmat ja toimintavalmius 

5.2.1.1 Nykytila 

Pelastustoiminnassa käytettävät muodostelmat ovat yksikkö, pelastusryhmä, pelastuskomppania 

ja pelastusyhtymä. Edellä mainittuja muodostelmia voidaan tarpeen tullen vahventaa tai heiken-

tää. Pelastusmuodostelmien johtaminen on kuvattu osiossa 5.1.  

Vähintään kaksi operatiivisen päällystön jäsentä on jatkuvasti päivystysvalmiudessa: P40 toimii 

kenttäjohtajana ja P30 yleisjohtajana tilanne- tai johtokeskuksesta käsin. Lähtöä johtava päällys-

töviranhaltija ei siten ole aina välttämättä tilannepaikalla, vaan hän voi määrätä tilannepaikan 

johtajan ja jatkaa itse yleisjohtajajana pelastustoiminnan johtokeskuksessa. 

Ympärivuotisessa valmiudessa on seitsemän pelastusyksikköä. Kesällä (30.4. – 31.10) valmiu-

dessa on lisäksi kahdeksas, Suomenlinnan pelastusyksikkö. Pelastusyksiköiden tavoitevahvuus 

on 1 + 5 (esimies + miehistö), minimivahvuuden ollessa 1 + 3. Operatiivisten yksiköiden miehi-

tyksestä on laadittu ohje Operatiivisten yksiköiden miehitys ja hälytysvalmius (23/2016/HAKE). 

Pelastuskomppania ja sitä pienemmät muodostelmat voidaan muodostaa virka-aikana välittömästi 

pelastuslaitoksen päivittäisvalmiudessa olevin resurssein. Miehistön osalta päivittäinen vahvuus 

riittää pelastuskomppanian muodostamiseen myös virka-ajan ulkopuolella. Täyden komppanian 

muodostaminen virka-ajan ulkopuolella voi kuitenkin vaatia kahden operatiivisen päällysön jäse-

nen kutsumista vapaalta töihin. Pelastuskomppanian, vahvennetun pelastuskomppanian ja pelas-

tusyhtymän muodostaminen ja vahvuudet on kuvattu osiossa 5.3. 

Sisäasiainministeriön Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (12/2012) mukai-

sesti pelastustoimen alue päättää pelastustoiminnan aloittamisesta seuraavien reunaehtojen si-

sällä: 

I riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 6 mi-

nuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pe-

lastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja avunsaantiaika 

olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastus-

toiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäi-

nen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 

 

II riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 mi-

nuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pe-

lastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 14 minuuttia ja avunsaantiaika 

olisi korkeintaan 16 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastus-

toiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäi-

nen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 

 

III riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 20 

minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että 

pelastustoiminnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 22 minuuttia ja avunsaantiaika 



 

 

olisi korkeintaan 24 minuuttia. Joukkuelähdössä pelastusjoukkueen tulisi olla pelastus-

toiminnan johtajaa lukuun ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäi-

nen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen. 

 

IV riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pidemmänkin ajan 

kuluessa kuin I–III-riskiluokissa. Jos pelastustoimintaa ei kyetä aloittamaan alle 40 mi-

nuutissa, on kyseisillä alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen va-

rautumiseen. 

 

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisia toimintavalmiusajan käsitteitä on 

havainnollistettu kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Sisäasiainministeriön Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (12/2012) mukaiset toi-

mintavalmiusaikakäsitteet. 

Vuosina 2013–2015 ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan keskiarvo riskiluokan I ruuduissa 

tapahtuneissa kiireellisissä tehtävissä oli 6 minuuttia 11 sekuntia. Kaikista riskiluokan I ruuduissa 

tapahtuneista kiireellisistä tehtävistä 56 % tavoitettiin ensimmäisellä yksiköllä enintään kuudessa 

minuutissa.  

Riskiluokassa II keskimääräinen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtä-

vissä oli 7 minuuttia 41 sekuntia. Kaikista riskiluokan II ruuduissa tapahtuneista kiireellisistä teh-

tävistä 84 % tavoitettiin ensimmäisellä yksiköllä enintään kymmenessä minuutissa. 

Toteutuneissa toimintavalmiusajoissa on kuitenkin riskiruutujen välisiä eroja riskiluokkien si-

sällä. Helsingissä oli edellisen palvelutasopäätöksen pohjaksi tehdyn riskinarvion mukaisesti 119 



 

 

riskiluokan I ruutua vuosina 2013–2015. Toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa asetettu ensim-

mäisen yksikön toimintavalmiusajan tavoite täyttyi vähintään 50 %:ssa ruudun kiireellisistä teh-

tävistä kaikkiaan 47 riskiluokan I ruudussa (39 % riskiluokan I ruuduista). Riskiluokassa II tavoite 

täyttyi vähintään 50 %:ssa kiireellisistä tehtävistä 52 ruudussa 55 ruudusta (95 %). 

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta on tässä palvelutasopäätöksessä päätetty Sisäasiainmi-

nisteriön ohjeistuksen mukaisesti. Kaikissa Helsingin riskiruuduissa ei nykyisillä resursseilla 

kyetä täyttämään kansallisen ohjeistuksen mukaisia ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan 

tavoitteita. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintavalmiusajan tavoitteiden alittuminen ei kui-

tenkaan heikennä Helsingin pelastustoimen alueen kokonaisturvallisuutta. Arvio perustuu useaan 

eri tekijään.  

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta (SM 12/2012) ei käy ilmi, mihin siinä 

esitetyt toimintavalmiusajan raja-arvot perustuvat. Tämän palvelutasopäätöksen perustaksi teh-

dyssä riskianalyysissa on tarkasteltu riskiruutujen toteutuneita toimintavalmiusaikoja suhteessa 

tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärään ja onnettomuusvahinkojen suuruuteen. Pääsääntöi-

sesti ne Helsingin riskiruudut, joissa vuosina 2013–2015 oli eniten kiireellisiä tehtäviä ja joissa 

myös onnettomuuksista aiheutuneet omaisuus- ja henkilövahingot olivat suurimmat, on pystytty 

saavuttamaan tavoiteajassa.  

Asuntopalojen osalta toimintavalmiusajan ja onnettomuusvahinkojen yhteyttä on lisäksi tutkittu 

Helsingin pelastuslaitoksen julkaisusarjassa julkaistussa tutkimuksessa Toimintavalmiuden vai-

kuttavuus asuntopaloissa (Kling ym. 20141). Tutkimuksessa käytetyn laskennallisen mallin pe-

rusteella yhden minuutin muutos operaatioajassa muuttaa arviota asuntopalossa syttymisasun-

nossa syntyvien vakavien henkilövahinkojen määrästä noin yhdellä prosenttiyksiköllä.  

Tällä hetkellä riskiluokan I ruuduissa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika ylittää ohjeelli-

sen tavoitearvon keskimäärin 11 sekunnilla. Klingin ym. (20141) tulokseen perustuen ensimmäi-

sen yksikön toimintavalmiusajan parantaminen 11 sekunnilla vähentäisi syttymisasunnossa syn-

tyvän vakavan henkilövahingon todennäköisyyttä karkeasti ottaen noin 0,2 prosenttiyksikköä. 

Vuosina 2011–2015 Helsingissä sattuneissa rakennuspaloissa kuoli keskimäärin 5,2 henkeä vuo-

dessa. Näiden lukujen valossa voitaisiin laskennallisesti välttää noin yksi asuntopaloissa aiheutu-

nut kuolonuhri sadassa vuodessa parantamalla ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikaa kes-

kimäärin 11 sekunnilla. 

Kuten myös Pelastustoiminnan toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa todetaan, pelastustoimin-

nan toimintavalmius koostuu useista tekijöistä: henkilöstön määrästä ja laadusta, kaluston mää-

rästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toiminnallisista suunnitelmista, johtamisen organisoin-

nista sekä pelastustoiminnan toimintavalmiusajasta.  

                                                      

1 Kling, T., Tillander, K. ja T. Hakkarainen (2014). Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa. Hel-

singin kaupungin pelastuslaitoksen julkaisuja 1/2014. ISBN: 978-952-272-729-9. Helsinki 2014. 81 s. + 

liitteet. 



 

 

Pelastuslaitoksella on lisäksi käytössään ennaltaehkäiseviä ja operatiivista toimintaa tukevia ris-

kienhallinnan keinoja, joita on mahdollista kohdentaa niille riskialueille, joilla toimintavalmius-

ajan ohjeelliset tavoitteet eivät täyty. Näitä keinoja ovat määräaikaiset ja ylimääräiset palotarkas-

tukset, asuinkiinteistöjen omavalvonta, pelastustoiminnan edellytysten tarkistaminen ja operatii-

vista erityistarkastelua vaativien kohteiden kohdetutustumiset ja koulutukset. Pelastuslaitoksen 

riskienhallinnan tavoitteena on, että kunkin alueen riskeihin vastataan niillä riskienhallintakei-

noilla, jotka ovat käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja riskinarvion perusteella tarkoituk-

senmukaisimpia.  

5.2.1.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on, että riskiluokan määrittävissä onnettomuustyypeissä2 kohde saavutetaan aina vä-

hintään vahvuudella 1 + 3. Lisäksi toiminta pyritään suunnittelemaan siten, että lähdöt saadaan 

täydennettyä kansallisen ohjeistuksen mukaisissa määräajoissa. Tavoitteena on, että vähintään 

50 % kiireellisistä onnettomuuksista saavutetaan riskiluokassa I 6 minuutissa, riskiluokassa II 10 

minuutissa ja riskiluokassa III 20 minuutissa vahvuudella 1 + 3.  Yhteistyössä HIKLU-

pelastuslaitosten kanssa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla pelastustoimen alueiden rajaseutujen 

tavoitettavuutta voidaan parantaa. 

Pelastustoiminnan toimintavalmiutta pyritään parantamaan koko toiminta-alueella seuraamalla 

säännöllisesti pelastusyksiköiden lähtöaikoja kiireellisissä tehtävissä. Mikäli seurannassa havai-

taan poikkeuksellisen pitkiä lähtöaikoja, syyt niiden taustalla selvitetään ja toimintaa kehitetään 

havaintojen perusteella. 

5.2.1.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pelastustoiminnan toimintavalmius pidetään seuraavalla tasolla: 

Riskiluokan I ruuduissa tapahtuneista kiireellisistä onnettomuuksista vähintään 50 % saavute-

taan enintään 6 minuutissa vahvuudella 1+3. Riskianalyysin perusteella päätetään tehostetusta 

riskienhallinnan toimenpiteiden käytöstä sellaisissa ruuduissa, joissa edellä mainittu tavoite ei 

täyty. 

Riskiluokan II ruuduissa tapahtuneista kiireellisistä onnettomuuksista vähintään 50 % saavute-

taan enintään 10 minuutissa vahvuudella 1+3. 

Riskiluokan III ruuduissa tapahtuneista kiireellisistä onnettomuuksista vähintään 50 % saavu-

tetaan enintään 20 minuutissa vahvuudella 1+3. 

                                                      

2 Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen (SM 21/2012) mukaan riskiluokan määrittävillä on-

nettomuuksilla tarkoitetaan rakennuspaloja ja -vaaroja, liikennevälinepaloja, muita tulipaloja, liikenneon-

nettomuuksia, sortumia/sortumavaaroja, räjähdyksiä/räjähdysvaaroja, vaarallisten aineiden onnettomuuk-

sia ja kiireelliseksi luokiteltuja ihmisen pelastamistehtäviä. 



 

 

Toimintavalmiusaikaa seurataan osana riskienhallintatoimenpiteiden kokonaisuuden arvioin-

tia. Erityisessä tarkastelussa ovat sellaiset riskiluokan I ruudut, joita ei saavuteta kuudessa mi-

nuutissa. Riskienhallinnan ja pelastustoiminnan tuloksia ja suorituskykyä pyritään arvioimaan 

monipuolisesti, myös toteutuneiden onnettomuuksien ja niistä aiheutuneiden vahinkojen va-

lossa. 

 

Seurataan pelastusyksiköiden lähtöaikoja kiireellisissä tehtävissä ja puututaan havaittuihin läh-

töajan poikkeamiin. 

Pelastustoiminnan toimintavalmiudelle asetetaan myös seuraavat tavoitteet: 

Riskiluokan I ruuduissa tapahtuneissa kiireellisistä onnettomuuksista vähintään 50 %:ssa pe-

lastustoiminnan toimintavalmiusaika on korkeintaan 11 minuuttia. 

Riskiluokan II ruuduissa tapahtuneissa kiireellisistä onnettomuuksista vähintään 50 %:ssa pe-

lastustoiminnan toimintavalmiusaika on korkeintaan 14 minuuttia. 

Riskiluokan III ruuduissa tapahtuneissa kiireellisistä onnettomuuksista vähintään 50 %:ssa pe-

lastustoiminnan toimintavalmiusaika on korkeintaan 22 minuuttia. 

Kaikissa Helsingin pelastustoimen alueella tapahtuneissa kiireellisissä onnettomuuksissa toi-

mintavalmiusaika vahvuudella 1 + 3 on keskimäärin korkeintaan 6 minuuttia 40 sekuntia. 

5.2.2 Rakennuspalot 

5.2.2.1 Nykytila 

Rakennuspalojen sammuttaminen vaatii yleensä savusukeltamista. Savusukelluksella tarkoitetaan 

paineilmahengityslaitteiden ja asianmukaisten suojavarusteiden avulla tehtävää sammutus- ja pe-

lastustyötä, joka edellyttää tunkeutumista palavaan ja rajattuun sisätilaan, jossa on savua. Myös 

palavan rakennuksen katolla tapahtuva työskentely paineilmahengityslaitetta käyttäen rinnaste-

taan savusukellukseen (Pelastussukellusohje, SM 48/2007). Pelastussukelluksella puolestaan tar-

koitetaan savusukelluksen lisäksi myös kemikaali- ja vesisukellusta. 

Seitsemällä Helsingin pelastuslaitoksen mantereen pelastusasemalla on savusukellus- ja sammu-

tusvalmius vuoden jokaisena päivänä. Lisäksi Suomenlinnan pelastusasemalla on kesäaikana 

30.4. – 31.10. valmiudessa kaksi palomiestä, jotka voivat tehdä rakennuspalojen sammutustyön 

ensitoimenpiteitä, kuten tiedustella ja sammuttaa rakennuspaloa kohteen ulkopuolelta. Savusukel-

luksen aloittaminen Suomenlinnassa vaatii kuitenkin mantereelta tulevan miehistötäydennyksen. 

Talvikaudella 1.11. – 29.4. Suomenlinnan pelastusasema ei ole valmiudessa, mutta Suomenlinnan 

pelastusyksikkö RHE 801 on sijoitettuna asemalle läpi vuoden.  

 

Suomenlinnan tunneli on suljettu korjauksen takia koko vuoden 2017 ja ainakin osan vuodesta 

2018. Tunnelin ollessa suljettuna pelastushenkilöstö ja tarvittava kalusto kuljetetaan Suomenlin-

naan veneellä tai Suomenlinnan lauttoja hyödyntäen. Tarvittaessa kuljetuksissa voidaan tukeutua 

myös yhteistyöviranomaisten - kuten rajavartiolaitoksen, puolustusvoimien tai polisiin - kalus-

toon. 



 

 

 

Sisäministeriön Pelastussukellusohjeen (SM 48/2007) mukaisesti savusukellustaitoa pidetään 

yllä vähintään kolmella vuosittaisella harjoituksella, joista yhden on tarpeen olla niin sanottu 

kuuma savusukellusharjoitus. Savusukellusharjoitukset on pystytty toteuttamaan Helsingin pelas-

tuslaitoksella suunnitellusti. Erityyppisissä kohteissa tapahtuvia rakennuspaloja ja niiden omi-

naispiirteitä on listattu taulukossa 1. 

Taulukko 1. Erityyppisten rakennusten paloissa ja niiden sammutustoiminnassa huomioitavia tekijöitä. 

Rakennuksen käyttötapa Huomioitavaa 

Asunnot: asuinhuoneistot, vapaa-ajan 

asunnot 

Suurin osa palokuolemista tapahtuu kotona. 

Kokoontumis- ja liiketilat: ravintolat, 

myymälät, koulut 

Ravintolat ja koulut satunnaisten ja tahallisten tuho-

polttojen kohteina. Ravintolassa asiakkaiden toimin-

takyky voi olla alentunut päihtymyksen takia. Pois-

tumistiet voivat olla lukittuna, jolloin poistuminen 

vaikeutuu. 

Hoitolaitokset: sairaalat, vanhainkodit, 

suljetut rangaistuslaitokset 

Henkilöiden toimintakyky on usein vajavainen tai 

liikkumista on rajoitettu. 

Majoitustilat: hotellit, lomakodit, asun-

tolat 

Henkilöt eivät välttämättä tunne rakennuksen tiloja. 

Asuntoloissa riskejä voi helposti muodostua asuk-

kaiden päihdeongelmista. 

Työpaikkatilat: toimistot, virastot, hal-

lintotilat 

Työntekijät tuntevat yleensä tilat ja ovat toimintaky-

kyisiä. Tilojen käyttö painottuu yleensä virka-ai-

kaan. 

Tuotanto- ja varastotilat: tavanomaiset 

teollisuustilat, maatalouden tuotantoti-

lat, suurehkot varastot 

Sammutusvesi voi muodostua ongelmaksi, koska se 

voi sisältää aineita, jotka eivät saa päästä luontoon 

tai sadevesiverkkoon. Maatalouden tuotantotilat 

muodostavat riskejä pelastushenkilöstölle eläinten 

käyttäytymisen takia. Suuret varastotilat voivat vaa-

tia huomattavia määriä sammutusvettä. 

 

Helsingin pelastuslaitoksessa on laadittu vuonna 2016 korkeiden rakennusten sammutustoimin-

taan liittyvä ohjeistus ja toimintamallit. Kerrostalopalojen sammutukseen on kolme erilaista toi-

mintamallia. Käytettävä toimintamalli riippuu rakennuksen kerrosluvusta ja turvallisuusteknii-

kasta. 



 

 

Rakennuspalojen sammuttamiseen tarvittavat muodostelmat hälytetään hätäkeskukseen ilmoite-

tun onnettomuustyyppikohtaisen vasteen mukaisesti. Pelastustoiminnan johtaja voi muuttaa hä-

lytysvastetta tarvittaessa. Kun kehitteillä oleva uusi hätäkeskusjärjestelmä Erica otetaan käyttöön, 

tulee erityyppisiin onnettomuuksiin hälytetty vaste määräytymään nykyistä enemmän käytettä-

vissä olevan pelastushenkilöstön kelpoisuuksien (mm. savusukellus-tai vesipelastuskelpoisuus) 

perusteella yksikköperusteisen määrittelyn sijaan. 

5.2.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Korkea rakentaminen lisääntyy Helsingissä jatkuvasti. Tavoitteena on ohjeistaa ja kouluttaa pe-

lastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö korkeiden rakennusten sammutustoimintaan laadittujen 

toimintamallien mukaisesti. 

Pelastuslaitoksen rakenteellisen paloturvallisuuden neuvontaryhmällä on keskeinen rooli, kun 

korkeiden rakennusten turvallisuustekniikan tasosta päätetään. Pelastuslaitoksen tulisi olla mu-

kana hankkeissa kaavoituksen alusta asti. Tavoitteena on laatia paloturvallisuussuunnittelun tu-

eksi pelastuslaitoksen ohjeistus suunnittelijoille, joka olisi laajennettavissa myös valtakunnalli-

seen käyttöön. 

5.2.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Savusukellusvalmius pidetään nykyisellä tasollaan myös vuosina 2017–2018. Mantereen seit-

semällä pelastusasemalla ylläpidetään jatkuva savusukellusvalmius. Suomenlinnan pelastus-

asemalla säilytetään kesäaikana 29.4. – 31.10. kahden palomiehen valmius, jolla kyetään ra-

kennuspalojen sammuttamisessa tarvittaviin ensitoimenpiteisiin. 

Koulutetaan operatiivinen henkilöstö korkeiden rakennusten sammutustoimintaan laadittujen 

toimintamallien ja ohjeistusten mukaisesti palvelutasopäätöskaudella 2017–2018. 

Korkeiden rakennusten sammutustoiminnassa tarvittavan kaluston ja välineistön hankinnat 

suunnitellaan ja toteutetaan perustuen ajantasaisiin korkeiden rakennusten sammutustoiminnan 

operatiivisiin toimintamalleihin ja ohjeistuksiin.  

5.2.3 Vesipelastustoiminta 

5.2.3.1 Nykytila 

Vesipelastustoiminnalla tarkoitetaan veden pinnalta tai pinnan alta tapahtuvaa ihmisen, eläimen 

tai omaisuuden pelastamista sekä vesillä tapahtuvaa ympäristövahinkojen torjuntaa. Helsingin 

kaupungin pelastuslaitoksen kaikilla pelastusyksiköillä on pintapelastusvalmius. Jatkuva vesisu-

kellusvalmius on Erottajan pelastusasemalla. 



 

 

5.2.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on, että Helsingin pelastuslaitoksen kaikissa pelastusyksiköissä kyetään ylläpitämään 

pintapelastusvalmius ja Erottajan pelastusasemalla sijaitsevassa pelastusyksikössä kyetään yllä-

pitämään jatkuva vesisukellusvalmius. 

5.2.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Ylläpidetään pintapelastusvalmius kaikissa pelastusyksiköissä ja vesisukellusvalmius Erotta-

jan pelastusyksikössä. 

5.2.4 Merellinen toiminta ja MIRG 

5.2.4.1 Nykytila 

Helsingin edustalla on laaja merialue ja saaristo, joten pelastuslaitoksen on oltava toimintakykyi-

nen myös merellä. Käytännössä pelastuslaitoksen aluskalusto koostuu öljyntorjuntaan hankituista 

ja siihen parhaiten soveltuvista aluksista, jotka on varustettu käytettäviksi myös pelastustoimin-

nassa. Pelastustoimen johtovastuulle kuuluvaan merelliseen toimintaan kuuluvat muun muassa 

sammutus- ja pelastustoiminta saarissa. Pelastuslaitos varautuu merellisiin onnettomuusriskeihin 

ja ylläpitää kykyä vastata onnettomuuksiin toiminta-alueellaan.  

 

Pelastuslaitoksella ja Suomenlahden merivartiostolla on ollut yhteistoimintasopimus vuodesta 

1994 lähtien. Yhteistoimintasopimuksen toiminta-alue käsittää koko Suomenlahden meripelas-

tusalueen. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää yhteistoimintaa ja valmiuksia vaativien pelas-

tustehtävien suorittamisessa. 

 

Pelastuslaitoksen on meripelastuslain (1145/2001) velvoittamana osallistuttava myös rajavartio-

laitoksen johtamiin varsinaisiin meripelastusoperaatioihin, kuten laivapaloihin. Lakisääteisen vel-

voitteen, Suomenlahden kasvaneen alusonnettomuusriskin sekä meripelastustehtävien erityispiir-

teiden vuoksi pelastuslaitokselle on koulutettu meripelastuslain (752/2014) ja kansainvälisen me-

renkulun määrittelyjen mukainen erikoiskoulutettu MIRG-meripelastusryhmä (Maritime Incident 

Response Group). Meripelastushelikoptereihin tukeutuva MIRG-toiminta täydentää pelastuslai-

toksen aluskalustolla tapahtuvaa toimintaa. 

 

Kansallisen MIRG-järjestelmän mukaiset pelastuslaitokset ovat allekirjoittaneet sopimuksen Ra-

javartiolaitoksen kanssa valmiuden ylläpidosta ja MIRG-toiminnalle asetettavista vaatimuksista 

vuonna 2014. MIRG-toimintaa ohjaa kansallinen sisäasiainministeriön alainen ohjausryhmä.  

 

Pelastuslaitoksen MIRG-ryhmä sekä toimintaan koulutetut ryhmän- ja joukkueenjohtajat ovat jat-

kuvassa valmiudessa. Ryhmän jäsenet työskentelevät normaalisti pelastajina työvuoroissa ja 

MIRG-ryhmä muodostetaan välittömästi tarpeen vaatiessa. MIRG-toiminta on kansallista ja pe-

lastuslaitos on velvollinen lähettämään ryhmän myös oman pelastustoimen alueen ulkopuolelle 

ja jopa naapurivaltion vesialueelle. Pääosan MIRG-toiminnan kustannuksista maksaa toimintaan 

osallistuva pelastuslaitos. 



 

 

5.2.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

MIRG-toimintaan osallistuville pelastuslaitoksille on luotu oma peruskoulutusjärjestelmä niin 

miehistön kuin päällystön osalta. Koulutuksen järjestää Raja- ja merivartiokoulu (RMVK). Vuo-

sien 2017–2018 tavoitteena on lähettää kursseille mahdollisimman paljon henkilöstöä, jotta pe-

lastuslaitokselle pystytään muodostamaan lähivuosina noin 30 hengen vahvuinen, uuden järjes-

telmän mukaisesti koulutettu ja varustettu miehistö, joka on välittömässä lähtövalmiudessa. 

5.2.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Ylläpidetään MIRG-ryhmän valmius huolehtimalla kertauskoulutuksesta ja uusimalla vanhen-

tunutta kalustoa tarpeen mukaan. 

Osallistutaan Rajavartiolaitoksen käynnistämiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa kehitetään 

Itämeren alueen MIRG-valmiutta ja yhteisiä toimintamalleja. 

Osallistutaan resurssien puitteissa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimiin merellisen ke-

mikaalitorjunnan EU-hankkeisiin ja hyödynnetään hankkeista saatua tietoa MIRG-toiminnassa 

ja sen kehittämisessä. 

5.2.5 Vaarallisten aineiden onnettomuudet 

5.2.5.1 Nykytila 

Helsingin pelastuslaitos varautuu vaarallisten aineiden onnettomuuksiin osallistumalla kuljetus-

reittien, käyttökohteiden ja varastointialueiden suunnitteluun ja riskienhallintaan. Kemikaalikoh-

teissa toteutetaan määräajoin palotarkastuksia/valvontakäyntejä auditoivan palotarkastusmallin 

mukaisesti. Vuonna 2016 päivitetty pelastuslaitoksen kemikaalisukellusohje sisältää operatiiviset 

toimintamallit vaarallisten aineiden onnettomuuksissa. Ohjeen sisältö koulutetaan koko operatii-

viselle henkilöstölle vuosittain. 

Vaarallisten aineiden onnettomuuksiin varaudutaan päivittäisvalmiudella. Onnettomuuksissa tar-

vittavia suojavarusteita ja kalustoa on sijoitettu kaikille pelastusasemille. Keskisuurten ja suurten 

vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalle Herttoniemen pelastusasemalle on sijoitettu erilli-

nen kemikaalintorjuntayksikkö RHE7058, jonka kaluston käyttöön aseman operatiivinen henki-

löstö on saanut erikoiskoulutusta. Lisäkalustona käytettävissä on myös HIKLU-pelastuslaitosten 

yhteinen raskas kemikaalitorjuntayksikkö RKU3058, jota operoi Keski-Uudenmaan pelastuslai-

tos. 

Keskisuurten ja suurten vaarallisten aineiden onnettomuuksien varalta on HIKLU-

pelastuslaitosten kanssa laadittu myös yhteistoimintasuunnitelmia. Suurten potilasmäärien puh-

distamiseen tarkoitetun potilaspuhdistusjärjestelmän voimakonekontti on sijoitettu Mellunkylän 

pelastusasemalle ja kalustokontti Herttoniemen pelastusasemalle. Pelastusasemien vastuualuei-

den jakautumisesta ja asemien säilytystilojen rajallisuudesta johtuen järjestelmän käyttöönotto on 

logistisesti hieman hankalaa. Järjestelmän käyttöön liittyvää koulutusta annetaan vuosittain koko 

operatiiviselle henkilöstölle. 



 

 

Helsingin pelastuslaitos osallistuu neljän muun aluepelastuslaitoksen kanssa hankkeeseen, jonka 

tavoitteena on hankkia pelastuslaitoksille uudet analysaattorit kiinteiden, nestemäisten ja kaasu-

maisten aineiden mittaamiseen (Rikollisissa CBRNE -tilanteissa käytettyjen aineiden tunnistus- 

ja analysointikyvyn kehittäminen kansallisesti). Hankittava kalusto on osallistuvien pelastuslai-

tosten käytössä vuoden 2017 loppuun mennessä ja sitä voidaan hyödyntää vaarallisten aineiden 

onnettomuuksien lisäksi myös CBRNE-tilanteissa. Hanke rahoitetaan Euroopan komission sisäi-

sen turvallisuuden rahastosta (ISF-P), jota suomessa hallinnoi Sisäministeriö. 

5.2.5.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on, että vaarallisten aineiden onnettomuuksien vasteet on määritelty oikein, kalustoa 

on riittävästi, se on toimintakuntoista ja henkilöstöllä on riittävä koulutus sen käyttämiseen.  Ope-

ratiivisen päällystön ja tilannekeskushenkilöstön koulutusta vaarallisten aineiden onnettomuuk-

sien hallintaan ja tukitoimintoihin tulee lisätä.  

Vaarallisten aineiden onnettomuuksiin liittyvää ilmaisin- ja mittauskalustoa tulee kehittää muun 

muassa kaasumaisten aineiden tunnistamisen osalta. 

5.2.5.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Hankitaan ISF-rahoitetun yhteishankkeen puitteissa uudet analysaattorit kiinteiden, nestemäis-

ten ja kaasumaisten aineiden mittaamiseen ja otetaan ne operatiiviseen käyttöön. 

5.2.6 CBRNE 

5.2.6.1 Nykytila 

Helsingin pelastuslaitoksella on olemassa eri viranomaisten kanssa luotuja yhteisiä toimintamal-

leja rikollisia, tahallisesti aiheutettuja CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, ex-

plosives) -tilanteita varten. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti eri tahojen järjestämiin aihepiirin 

koulutuksiin ja työryhmiin sekä tiedottaa ja kouluttaa niistä saatujen tietojen perusteella henki-

löstöään edelleen. Pelastuslaitokselle on hankittu uusia ilmaisimia kemiallisten taisteluaineiden 

ja vaarallisten teollisuuskemikaalien tunnistamiseen. Potilaspuhdistusjärjestelmän pystytystä ja 

käyttöä on harjoiteltu. 

5.2.6.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on kyetä tunnistamaan kaikki CBRNE-tilanteet ja niiden vakavuusaste. Tälle tehtä-

väsektorille tulisi mahdollisuuksien mukaan resursoida lisähenkilöstöä sekä koulutukseen että 

olemassa olevan ja hankittavan kaluston kehittämiseen. 

Pelastuslaitokselle on tarpeen hankkia ilman kautta leviävien kemiallisten taisteluaineiden ja myr-

kyllisten teollisuuskemikaalien tunnistamiseen liittyvää kalustoa. Pelastuslaitokselle ollaan hank-

kimassa uusia CBRNE-tilanteisiin soveltuvia kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten aineiden 

analysaattoreita ISF-rahoitetussa yhteishankkeessa (ks. osio 5.2.5.1.). 



 

 

Koko operatiiviselle henkilöstölle, etenkin päällystölle ja tilannekeskushenkilöstölle, tulee järjes-

tää sekä pelastuslaitoksen sisäisiä että muiden viranomaisten kanssa toteutettavia harjoituksia ja 

koulutusta. CBRNE-tilanteissa viranomaisyhteistyö on keskeisessä asemassa ja muodostaa toi-

minnan rungon. 

5.2.6.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Kehitetään normaaliolojen ja poikkeusolojen uhkakuvien mukaisiin CBRNE-tilanteisiin liitty-

vää tiedustelu- ja puhdistusvalmiutta koulutus- ja muiden suunnitelmien mukaisesti, niin osaa-

misen kuin välineistön osalta. 

Hankitaan ISF-rahoitetun yhteishankkeen puitteissa uudet analysaattorit kiinteiden, nestemäis-

ten ja kaasumaisten aineiden mittaamiseen ja otetaan ne operatiiviseen käyttöön. 

5.2.7 Öljyntorjunta 

5.2.7.1 Nykytila 

Koko pelastuslaitoksen operatiivinen henkilöstö muodostaa öljyntorjunnan nopean ydinjoukon, 

jota vahvennetaan tarvittaessa kaupungin muiden virastojen koulutetulla henkilöstöllä ja vapaa-

ehtoisilla. Helsingin kaupungin virastoissa, pelastuslaitos mukaan lukien, on noin 2 200 hengen 

öljyntorjuntaan koulutettu resurssi. Vapaapalokunnat muodostavat noin 270 hengen vapaaehtoi-

sen ja koulutetun öljyntorjunnan lisäresurssin, minkä lisäksi toimintaan otetaan mukaan muita 

organisaatioita tilanteen laajuuden vaatimusten mukaisesti. 

Öljyntorjunta-aluksia on sijoitettu kaupungin merellisiin virastoihin operoitaviksi, minkä lisäksi 

pelastuslaitos operoi itse kuutta öljyntorjunta-alusta. Erikokoisia ja -ikäisiä aluksia on Helsingin 

kaupungin käytössä noin 80 kappaletta. Varsinaiset öljyntorjunta-alukset on varustettu tarkoituk-

seen sopivalla kalustolla, kuten öljynkeräyslaitteistoilla. Hankintavaiheessa öljyntorjuntaan suun-

niteltuihin aluksiin on saatu korvaus Öljysuojarahastolta.  

Maaöljyvahinkojen torjuntaan tarkoitettu yksikkö RHE 709 on valmiudessa asemalla 70 (Hertto-

niemi). Lisäksi jokaisessa pelastusyksikössä on tarvittava perusmateriaali öljyntorjunnan aloitta-

mista varten. Muu öljyntorjuntakalusto, kuten keräimet ja öljypuomit varusteineen, on pääosin 

valmiudessa Santahaminassa sijaitsevalla öljyntorjuntavarikolla ja sen läheisyyteen rakennetussa 

varastoteltassa. Puomikalustoa on sijoitettu jonkin verran myös satamiin. 

Öljyntorjuntasuunnitelma päivitettiin vuonna 2017 vastaamaan voimassa olevaa asetusta öljyva-

hinkojen torjunnasta (249/2014). 

5.2.7.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on saattaa öljyntorjuntajärjestelmän keskeneräiset osat valmiiksi palvelutasopäätös-

kauden aikana. Muun muassa puomikaluston ankkurointijärjestelyissä on osin puutteita. Lisäksi 

tavoitteena on parantaa toimintakykyä raskaan puomikaluston kanssa muun muassa hankkimalla 



 

 

H-luokan öljyntorjuntalautta. Hankintaan on jo voimassa oleva Öljysuojarahaston ennakkopää-

tös. 

5.2.7.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Parannetaan toimintakykyä raskaan puomikaluston kanssa koulutuksella ja H-luokan öljyntor-

juntalautan hankinnalla.  

Jatketaan öljyntorjuntahenkilöstön koulutusta nykyisellä tasollaan. 

Saatetaan öljyntorjuntajärjestelmän keskeneräiset osat valmiiksi. 

Selvitetään aluskaluston päivitystarve. 

5.2.8 Tieliikenneonnettomuudet 

5.2.8.1 Nykytila 

Tieliikenneonnettomuustehtävät hoidetaan pääsääntöisesti operatiivisen toiminnan päivittäisellä 

valmiudella. Kaikissa pelastusyksiköissä on käytössä tieliikenneonnettomuuksissa tarvittava pe-

rusvälineistö, minkä lisäksi Keskuspelastusasemalle sijoitetussa raskaassa pelastusyksikössä 

(HE105) on erikoiskalustoa raskaiden ajoneuvojen tieliikenneonnettomuuksissa sekä metro-, rai-

tiovaunu- ja rautatieonnettomuuksissa tarvittaviin pelastustehtäviin.  

Pelastuslaitoksen pelastustoimintaa tieliikenneonnettomuuksissa on kehitetty järjestelmällisesti, 

minkä seurauksena sekä henkilöstön osaaminen että kalusto on saatu korkealle tasolle. Myös työ-

turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tieliikennepelastamisen kehitystyössä on paino-

tettu muun muassa keinoihin vastata autoteknologian, turvajärjestelmien ja varustuksen nopeaan 

kehittymiseen. Viimeisimpänä kehitystyön painopisteenä on ollut raskas ajoneuvokalusto ja sii-

hen liittyvät pelastustekniset tekijät. 

5.2.8.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on ylläpitää saavutettu tieliikennepelastamisen taso. Tieliikennepelastamisen kehit-

tämisessä tulee seurata vaihtoehtoisilla energianlähteillä toimivien ajoneuvojen teknologian ja 

ajoneuvokannan yleistymistä sekä autojen turvavarusteisiin liittyvän teknologian kehittymistä. 

Raskaaseen ajoneuvokalustoon liittyviä pelastusteknisiä ja taktisia malleja tulee kehittää edelleen. 

5.2.8.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Seurataan tieliikennevälineiden kehitystä, jotta toimintatavat ja pelastuskalusto pysyvät ajan 

tasalla. 

Kehitetään osaamista teoriaopetuksella ja käytännön harjoituksilla vuosittain. Seurataan hen-

kilöstön koulutusten toteutumista. 



 

 

5.2.9 Raideliikenneonnettomuudet 

5.2.9.1 Nykytila 

Helsingissä on huomattava määrä erilaista raideliikennettä. Alueella liikennöidään lähi- ja kau-

koliikenteen junia, metroa ja raitioliikennettä. Kaikki raideliikenteen muodot toimivat sähköiste-

tyillä, toisistaan poikkeavilla rata-alueilla. Raideliikennepelastamista on kehitetty järjestelmälli-

sesti, minkä seurauksena toiminta on saatu korkealle tasolle niin kaluston kuin osaamisenkin 

osalta. Myös työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Raideliikennepelastamisen ke-

hitystyössä on keskitytty tekemään yhteistyötä suunnittelijoiden, liikennöitsijöiden ja muiden toi-

mijoiden kanssa muun muassa tunnelirakentamisessa ja vaunuteknologian kehityksessä. 

Helsingissä tehtiin vuonna 2012 noin 47,2 miljoonaa junamatkaa, mikä vastaa noin 130 000 mat-

kaa vuorokaudessa. Kaikki Helsingin lähijunat lähtevät Helsingin päärautatieasemalta, joka on 

myös merkittävin kaukojunien lähtöasema. Helsingin rataverkon välityskapasiteetti on ruuhka-

aikoina äärirajoillaan, minkä vuoksi pienetkin toimintahäiriöt rata-alueella aiheuttavat helposti 

häiriöitä koko junaliikenteeseen. Yleisimmät onnettomuudet Helsingin rata-alueella ovat alle-

jäännit ja sähkötapaturmat jännitteisissä ajolangoissa. Onnettomuustilanteissa otetaan aina yhteys 

Helsingin rautatieliikennekeskukseen, josta voidaan katkaista tarvittaessa onnettomuusalueen lii-

kenne ja jännite. Keskuspelastusaseman raskas pelastusyksikkö (HE105) on varustettu ajolanko-

jen maadoitusvälineillä ja junavaunujen nostokalustolla. Lisäksi Etelä-Suomen alueella on käy-

tettävissä tarvittaessa VR:n raivausyksikkö, jossa on raskaampaa nostokalustoa. 

Raitioliikenne (57,2 miljoonaa matkaa vuonna 2012) on Helsingin kantakaupungin joukkoliiken-

teen pääkulkumuoto. Raitioliikenteen linjaverkoston muodostaa 38 kilometriä kaksisuuntaista ra-

taa, jolla liikennöi 13 kantakaupungin osia yhdistävää linjaa. Helsingin rakentaminen tukeutuu 

vahvasti raideliikenteeseen. Raitioliikenne laajenee lähivuosina muun muassa Ilmalaan ja Kala-

satamaan, minkä lisäksi myös raitioliikennekalustoa uudistetaan. Yleisimmät raitioliikenteen on-

nettomuudet ovat kolarit, allejäännit ja kiskoilta suistumiset. Pelastusyksiköissä on hydrauliset 

työkalut kolarionnettomuuksien hoitamiseen. Raskaassa pelastusyksikössä (HE105) on lisäksi 

vaunujen nosto- ja hätämaadoituskalustoa. Raitiovaunuonnettomuuksissa hälytysvasteeseen kuu-

luu myös HKL:n raivausyksikkö (HE125).  

Helsingin metroliikenteessä tehdään päivittäin noin 171 000 matkaa (62,2 miljoonaa matkaa 

vuonna 2014). Länsimetron rakentamisen myötä Helsinkiin on rakennettu uusia asemia ja metro-

linja jatkuu myös Espoon puolelle. Helsingissä metro kulkee tunnelissa Espoon rajalta Sörnäisiin 

ja Puotilan aseman molemmin puolin. Metrolinjan kokonaispituus Helsingin puolella on noin 

25,3 kilometriä, josta noin 12,7 kilometriä maan alla. Yleisimmät onnettomuudet metroliiken-

teessä ovat allejäännit ja vaunukaluston tekniset viat. Pelastusyksiköt on varustettu metron hätä-

maadoituskalustolla. Raskaassa pelastusyksikössä (HE105) on metron nosto- ja hätämaadoitus-

kalustoa. 

5.2.9.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on vaunukaluston ja rataverkon uudistuessa ylläpitää osaamisen tasoa jatkuvalla ope-

ratiivisen henkilöstön koulutuksella ja yhteisharjoituksilla liikennöitsijöiden kanssa. Erityisiä pai-

nopisteitä ovat pelastushenkilöstön työturvallisuus ja matkustajaturvallisuus. 



 

 

Raideliikenteen onnettomuuksille ja häiriötilanteille ovat ominaisia kaupunkilaisten liikkumiseen 

heijastuvat vaikutukset. Esimerkiksi metron seisahtuminen tunniksi ruuhka-aikana vaikuttaa vä-

littömästi tuhansien ihmisten liikkumiseen. Tilanne tuo mukanaan myös uusia riskejä, kun ase-

mille kerääntyy niiden suunniteltua kapasiteettia suurempi määrä ihmisiä. Onnettomuus- ja häi-

riötilanteissa toiminta pyritään suunnittelemaan yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa niin, että 

liikennöintiä voidaan jatkaa mahdollisuuksien rajoissa edes osittain. 

5.2.9.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Seurataan raideliikennekaluston ja -verkoston kehitystä, jotta toimintatavat ja pelastuskalusto 

pysyvät ajan tasalla. 

Kehitetään osaamista teoriaopetuksella ja käytännön harjoituksilla vuosittain. Seurataan hen-

kilöstön koulutusten toteutumista.  

5.2.10 Ilmaliikenneonnettomuudet 

5.2.10.1 Nykytila 

Helsingin pelastustoimen alueella sijaitsee Helsinki-Malmin lentokenttä, jonka hallinta siirtyi Fi-

navialta Helsingin kaupungille 1.1.2017. Finavian vetäytymisen myötä Malmilla ei ole enää len-

nonjohtopalveluita, vaan lentotoiminta jatkuu valvomattomana lentopaikkana eli niin sanottuna 

korpikenttänä. Lentopaikan operoinnista vastaa Malmin lentokenttäyhdistys, jolle liikenteen tur-

vallisuusvirasto Trafi myönsi luvan lentopaikan pitämiseen 29.12.2016.  

Malmin lentopaikalla vaaratilanteiden ja poikkeamien välttämiseksi kaikkeen toimintaan on ha-

ettava ennakkolupa, minkä lisäksi liikennettä rajoitetaan vakioiduilla lähtö- ja tuloreiteillä, rul-

lausteiden käyttörajoituksilla ja omavalvonnalla. Lentopaikalla on lentokenttäyhdistyksen päi-

vystäjä, joka seuraa lentotoimintaa lennonjohtotornista. Mahdollisissa hätätilanteissa ilmailijoi-

den on tehtävä hätäilmoitus itse soittamalla hätäkeskukseen. 

Malmin pelastusasema sijaitsee lentokenttäalueella, minkä lisäksi lentopaikalla on ensiapu- ja 

sammutusvälineitä, mutta Finavian poistuttua lentopaikalla ei ole enää omaa sammutusyksikköä. 

Helsingin pelastuslaitos on laatinut toimintaohjeen onnettomuus- ja vaaratilanteiden hoitamiseksi 

Malmin pelastusasemalla. Ohjeistusta tullaan tarkentamaan vielä vuoden 2017 kuluessa. Lisäksi 

pelastuslaitos tekee lentopaikan turvallisuusjärjestelyjen osalta yhteistyötä Malmin lentokent-

täyhdistyksen ja Finavian kanssa. 

Helsingin pohjoispuolella sijaitseva Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen suurin lentoasema, 

jonka liikennettä kulkee myös Helsingin ilmatilassa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa Hel-

sinki-Vantaan lentoaseman yleisjohdosta ilmaliikenneonnettomuuksissa. Helsingin pelastuslai-

toksen yksiköt ovat mukana ilmaliikenteen suuronnettomuusvasteissa. Sen sijaan ilmaliikenne-

onnettomuuden vaaran vasteissa ei hyödynnetä Helsingin yksiköitä, elleivät vasteen mukaiset 

Keski-Uudenmaan yksiköt ole samanaikaisesti sidottuna toisiin tehtäviin. 



 

 

5.2.10.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Pelastuslaitoksen näkökulmasta Finavian vetäytyminen muuttaa Malmin lentokentän riskien 

luonnetta, sillä lentopaikalla ei ole enää omaa päivystävää pelastusyksikköä. Malmin pelastus-

asema sijaitsee lentokenttäalueella, mutta sinne sijoitetut pelastuslaitoksen yksiköt hoitavat teh-

täviä laajalla alueella myös lentokenttäalueen ulkopuolella. Lentopaikkaa operoivan Malmin len-

tokenttäyhdistyksen kanssa on huolehdittava tiiviin keskusteluyhteyden säilymisestä ja turvattava 

yhteistyö. 

Jotta pelastustoimintaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuvissa ilmaliikenneonnettomuuk-

sissa voidaan tukea mahdollisimman tehokkaasti, tulee Helsingin pelastuslaitoksen tuntea perus-

teellisesti Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ilmaliikenneonnettomuuksien pelastustoimintaa 

koskeva ohjeistus, suunnitelmat ja toimintamallit. Helsingin pelastuslaitoksen on lisäksi oltava 

mukana Helsinki-Vantaan lentoaseman suuronnettomuusharjoituksissa. 

5.2.10.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Sijoitetaan toinen palvelutasopäätöskaudella 2017–2018 hankittavista uusista säiliöyksiköistä 

Malmin pelastusasemalle. 

Pidetään yllä tiivis keskusteluyhteys Malmin lentokenttäyhdistykseen lentokentän riskienhal-

lintaa koskien. 

Osallistutaan Helsinki-Vantaan lentoaseman suuronnettomuusharjoituksiin, vähintään harjoit-

telemalla johtamistoimintaa päällystötasolla. Lisäksi harjoitellaan niitä toimintoja, joissa Hel-

singin pelastuslaitoksen yksiköitä voidaan käyttää korvaamaan muihin tehtäviin sidottuja 

Keski-Uudenmaan yksiköitä. 

5.2.11 Luonnononnettomuudet ja poikkeukselliset sääilmiöt 

5.2.11.1 Nykytila 

Suurimpaan osaan luonnononnettomuuksista ja poikkeuksellisten sääilmiöiden aiheuttamista teh-

tävistä varaudutaan päivittäisvalmiudella sekä pelastuslaitoksen ja yhteistyövirastojen päivittäi-

sessä käytössä olevalla kalustolla. Niissä tilanteissa, joissa pelastuslaitoksen päivittäisvalmiuden 

resurssit eivät riitä, pelastustoiminnan resursseja täydennetään sopimuspalokuntien yksiköillä.  

Poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan hyödyntää myös Helsingin kaupungin pelastuspalvelun vi-

rastojen ja laitosten resursseja. Pelastustoiminnan johtaja toimii moniviranomaisonnettomuuk-

sissa yleisjohtajana ja voi hyödyntää pelastuspalveluorganisaatiota tilanteeseen parhaiten sopi-

valla kokoonpanolla.  

Kaikilla pelastusasemilla on käytössään sähköiset ja paperiset tulvakartat. Lisäksi tulvantorjuntaa 

varten on varastoitu kalustoa tulvamuurin rakentamiseen pelastuslaitoksen harjoitusalueelle Roi-

hupeltoon. Pelastuslaitoksen käytössä on vuonna 2013 uudet entistä tarkemmat laserkeilausten 



 

 

pohjalta tehdyt tulvakartat. Kaupungin virastojen yhteistyönä on vuonna 2013 valmisteltu ja jul-

kaistu kiinteistöille ja kansalaisille suunnattu tulviin varautumisohje. 

5.2.11.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on luonnononnettomuuksien tai poikkeuksellisten sääilmiöiden aiheuttamissa tehtä-

vissä käynnistää torjuntatoimet riittävän ennakoidusti, jotta itse toiminnan tulos ei kärsi viiveistä. 

Tärkeää on, että pelastusviranomainen saa tiedon uhkaavasta tilanteesta mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa. 

Kansalaisten omatoimista varautumista luonnononnettomuuksiin sekä poikkeuksellisiin sääilmi-

öihin tulee tukea ja tehostaa parantamalla pelastuslaitoksen tiedotustoimintaa. 

Pelastustoiminta luonnononnettomuuksien ja poikkeuksellisten sääilmiöiden aiheuttamissa tehtä-

vissä on yleensä useiden viranomaisten ja muiden organisaatioiden yhteistyötä. Pelastustoimin-

nan viiveettömän käynnistämisen edellytyksenä on, että tilanteen johtajalla on käytössään ajanta-

sainen tieto eri virastojen vastuualueista, käytettävissä olevista resursseista ja yhteystiedoista. 

5.2.11.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Tiedotetaan kansalaisille tulvan/myrskyn aiheuttamista riskeistä ja suojautumismahdollisuuk-

sista. Pyritään toteuttamaan tiedotus yhdessä ELY-keskuksen, Helen Oy:n ja vakuutusyhtiöi-

den kanssa. 

5.2.12 Korkealta ja syvältä pelastaminen 

5.2.12.1 Nykytila 

Pelastuslaitos varautuu pelastamaan ihmisiä korkealta tai syvältä (esimerkiksi kuiluista ja kaivan-

noista) nostolava-autojen ja erilaisten köysitekniikoiden avulla. Nostolava-autoa käytetään ensi-

sijaisesti pelastusteknisenä apuvälineenä silloin, kun se on mahdollista. Pelastuslaitoksella on jat-

kuvassa valmiudessa vähintään kaksi ja enintään neljä nostolava-/puomitikasyksikköä. Keskus-

pelastusaseman nostolavayksikön nostokorkeus on 61 m, Erottajan ja Haagan pelastusasemille 

sijoitettujen puomitikasyksiköiden 32 m ja Mellunkylän pelastusaseman puomitikasyksikön 42 

m. 

 

Aina kohdetta ei pystytä saavuttamaan nostolava-autoilla tai kannettavilla irtotikkailla. Tällaiseen 

tilanteeseen törmätään usein esimerkiksi sisäpihoilla, ylikorkeissa rakennuksissa, mastoissa, työ-

maanostureissa, satamalaitteissa sekä esimerkiksi Linnanmäen huvipuistossa. Edellä mainitun 

kaltaisissa kohteissa pelastuslaitos varautuu korkealta pelastamiseen hyödyntämällä nykyaikaisia 

köysitekniikoita ja -kalustoa. 

Kaikissa pelastusyksiköissä on putoamisvaarallisella alueella työskentelyn peruskalusto ja -osaa-

minen (PVT I -taso). Tämä tarkoittaa jokaisen pelastajan omaa putoamissuojausta sekä normaa-

leiden tulipalon sammutustyössä tarvittavien köysitekniikoiden hallitsemista tavanomaisissa teh-

tävissä, kuten myrskypuiden raivauksessa. 



 

 

Pelastuslaitoksella on lisäksi kehitetty muun muassa vaativan köysiavusteisen pelastamisen tek-

niikoita, kalustoa ja osaamisenhallintaa nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle. Pelastusyksiköt 

HE105 ja HE501 ovat erikoistuneet vaativammalle PVT II -tasolle osana muuta normaalia toi-

mintaansa. Keskuspelastusaseman pelastusyksikön HE105 varustukseen kuuluu lisäksi hyppy-

tyyny.  

Pelastuslaitos on ainoa päivystävä taho Helsingin kaupungissa, jolla on kyky suoriutua kuvatun 

kaltaisista köysitekniikoita vaativista pelastustehtävistä. Pelastuslaitoksella on mahdollisuus hyö-

dyntää myös rajavartiolaitoksen päivystävää meripelastushelikopteria. 

5.2.12.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on ylläpitää korkealta ja syvältä pelastamisen vaatimaa erityisosaamista säännölli-

sellä koulutuksella. Vaativiin pelastustehtäviin hälytetään aina PVT-II tason yksikkö. Yksikössä 

tulee olla kyseiselle tasolle koulutetut henkilöt. 

Helsinkiin rakentuu lähivuosina useita huomattavan korkeita rakennuksia, joita on ollut raken-

nuskannassa aiemmin vain muutamia. Näiden rakennusten henkilöturvallisuuteen liittyviä mää-

räyksiä ollaan osittain kansallisella tasolla vasta luomassa. Tavoitteena on, että pelastuslaitos 

osallistuu aktiivisesti huomattavan korkeiden rakennusten suunnitteluprosessiin yhteistyössä ra-

kennusvalvonnan kanssa siten, että henkilöturvallisuus ja pelastustoiminnan edellytykset täytty-

vät riittävällä tavalla. 

5.2.12.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Seurataan pelastusvälineiden ja -taktiikoiden kehitystä, jotta toimintatavat ja kalusto saadaan 

pidettyä ajan tasalla.  

Pidetään yllä korkealta ja syvältä pelastamisessa vaadittavaa erityisosaamista järjestämällä vä-

hintään yksi koulutus henkilöä kohden kerran vuodessa. Harjoituksissa kerrataan kunkin tason 

vaatimia tietoja ja taitoja. Henkilöstökoulutuksista pidetään seurantaa.  

Osallistutaan kiinteästi korkeiden rakennusten suunnitteluprosessiin yhteistyössä rakennusval-

vonnan kanssa siten, että henkilöturvallisuus ja pelastustoiminnan edellytykset täyttyvät riittä-

vällä tavalla. 

5.2.13 Pelastustoiminta maanalaisissa tiloissa ja tunneleissa 

5.2.13.1 Nykytila 

Helsingissä on tällä hetkellä yli 440 erilaista maanalaista tilaa ja tunnelia. Tunnelien yhteenlas-

kettu pituus on yli 300 kilometriä ja maanalaisia tiloja on rakennettu yhteensä yli 10 miljoonaa 

kuutiometriä. Maanalaisten tilojen määrä kasvaa vuosittain noin 200 000 kuutiometrillä. Syvin 

maanalainen kohta on Salmisaaressa (-122,6 metriä). Nykyiset maan alle rakennetut kohteet liit-

tyvät yhdyskuntatekniseen huoltoon, liikenteeseen, pysäköintiin, energiaan ja vesihuoltoon, tie-

donjakeluun, varastointiin, väestönsuojeluun ja erilaisiin monikäyttötiloihin. 



 

 

Pelastuslaitos on varautunut maanalaisten tilojen ja tunneleiden onnettomuuksiin ja tulipaloihin 

henkilöstön osaamisella ja asiantuntemuksella sekä tarvittavalla kalustolla. Pelastuslaitoksen 

MANALA-asiantuntijaryhmä vastaa kokonaisuudessaan maanalaisen rakentamisen suunnittelun 

ohjaamisesta ja neuvonnasta, maanalaisten tilojen käytönaikaisen ylläpidon valvonnasta, opera-

tiivisen toiminnan ohjeistamisesta sekä pelastusharjoitusten suunnittelusta ja toteutuksesta.  

MANALA-asiantuntijaryhmän vastuualueeseen kuuluu myös Helsingin metro. Ryhmän jäsenet 

seuraavat tiiviisti maailmalla tapahtuvia maanalaisten tilojen onnettomuuksia ja seminaareja, 

joista saatuja tietoja ja toimintamalleja on hyödynnetty kentällä tehtävässä työssä. Kansainvälisiin 

yhteistyötahoihin pidetään yhteyttä aktiivisesti, minkä lisäksi yhteistyötä tehdään myös HIKLU-

pelastuslaitosten kesken. Naapuripelastuslaitosten tarpeet ja vaatimukset on yhteistyössä saatu 

sovitettua yhteen myös vaativissa kohteissa, kuten Länsimetrossa. 

Kaikissa pelastusyksiköissä on maanalaisissa tiloissa tehtävään pelastus- ja sammutustoimintaan 

tarvittava perusvarustus: paineilmalaitteiden tuplapullovalmius, 800 metrin opasnaru, lämpöka-

mera ja tarvittaessa kenttäpuhelin viestiyhteyksien turvaamiseksi. Erityiskalustoa on sijoitettu eri 

asemille. Keskuspelastusaseman raskaassa pelastusyksikössä (HE105) on valmiudessa kolmet 

tuplapullot, 160-metrinen LED-valokaapeli ja muun muassa metron nostamiseen tarvittavaa ka-

lustoa. Käpylän pelastusasemalla on vaihtolavalla kuljetettava suurtehotuuletin. Mönkijäkalustoa 

on sijoitettu Malmin ja Mellunkylän pelastusasemille. Tarvittaessa muut HIKLU-

pelastuslaitokset voivat lisäksi antaa Helsingin pelastuslaitoksen käyttöön tukiresursseja, kuten 

kalustoa ja pelastushenkilöstöä. 

Maanalaisten tilojen ja tunneleiden operatiiviseen pelastustoimintaan on laadittu kohdekohtaisia 

toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on tukea pelastustoiminnan johtamista haastavassa toimin-

taympäristössä. Toimintaohjeet on laadittu yhteistyössä maanalaista tilaa tai tunnelia valvovan 

tahon (esim. 24/7 toimivan valvomon) kanssa. 

5.2.13.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Pelastuslaitoksen MANALA-asiantuntijaryhmän keskeisin tavoite on huolehtia kaupunkilaisten 

käyttämien maanalaisten tilojen käyttöturvallisuudesta ja pelastustoimintaa tukevien teknisten 

järjestelmien toimintavarmuudesta. Uudet maanalaiset rakenteet ovat entistä monimuotoisempia 

ja niiden sovittaminen olemassa olevaan maanalaiseen kaupunki-infrastruktuuriin tuo mukanaan 

monia haasteita. Jotta kehittyvien paloteknisten ratkaisujen erityispiirteet pystytään hallitsemaan 

operatiivisessa toiminnassa ja sen suunnittelussa mahdollisimman hyvin, tulee maanalaisten tilo-

jen paloteknisten järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen, testaamiseen ja harjoitteluun varata 

entistä enemmän aikaa. 

Pelastustoiminnan johtamisen tueksi on maanalaisista kohteista laadittu toimintaohjekortteja ja 

karttoja. Tavoitteena on laatia kaikista maanalaisista erityiskohteista omat toimintaohjeensa kart-

toineen vuosien 2017–2018 aikana. Toimintaohjeet ja kartat sijoitetaan ensisijaisesti Keskuspe-

lastusaseman tilannekeskukseen, josta tehtäviä tuetaan.  

Päivystävien palomestareiden täydennyskoulutuksessa otetaan huomioon maanalaisten tilojen ja 

tunneleiden erityisvaatimukset johtamisen tukemisessa. Tavoitteena on saavuttaa viimeistään 

vuonna 2018 tila, jossa maanalaisen tilan tai tunnelin onnettomuuden tai palon pelastustoimia 



 

 

toiminta-alueella johtava palomestari tietää automaattisesti, mitä tukea tilannekeskuksesta on teh-

tävän aikana saatavilla ja miten tehtävät on jaettu päivystävien palomestareiden välillä pelastus-

tehtävän kohteesta riippuen.  

HIKLU-alueen yhteistoimintaa pyritään kehittämään edelleen kaikin tavoin. Kalustohankin-

noissa, resurssisuunnittelussa ja toimintaohjeiden laadinnassa tulee ottaa tarvittaessa huomioon 

muiden HIKLU-pelastuslaitosten tarpeet ja vaatimukset. Pelastuslaitosten välinen tiedonvaihto ja 

vuorovaikutus tulee pitää vähintään nykyisellä tasollaan. 

Kaluston osalta keskeisin tarve on suljetun kierron happilaitteiston hankinta. Ensimmäisenä ta-

voitteena on korvata raskaan pelastusyksikön valmiit tuplapullosalkut (3 kpl) happilaitteilla ja 

hankkia lisäksi kolmet happilaitteet koulutuskäyttöön. Laitereservi pyritään kasvattamaan lopulta 

yhteensä 9–12 laitteen kokoiseksi. Laitteiden hankinnassa seurataan muiden HIKLU-

pelastuslaitosten mahdollisia hankintoja ja tavoitteena on hankkia keskenään yhdenmukaiset lait-

teet. MANALA-asiantuntijat ovat jo kartoittaneet tarjolla olevat laitteet. Hankintasuunnitelma 

laaditaan, kun hankinnan taloudelliset edellytykset ovat selvinneet. 

Maanalaisen infrastruktuurin laajuus aiheuttaa pelastustoiminnalle haasteita. Kohteiden paikan-

taminen on ajoittain hyvin vaikeaa ja hidasta. Tilannetta helpottaisi maanalainen osoitteisto, jonka 

laatimisesta kaupunkisuunnitteluviraston johdolla on keskusteltu jo vuosia. Maanalaisten raken-

teiden määrä kasvaa Helsingissä jatkuvasti. Maanalaiseen yleiskaavaan on lisätty kymmenkunta 

uutta tilavarausta sitten kaavan laatimisen. Uusien hankkeiden toteuttamisaikataulua on vaikea 

arvioida, mutta niiden toteutumisen myötä asiantuntijaryhmälle täytyisi osoittaa lisäresursseja. 

5.2.13.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Laaditaan kaikista Helsingin maanalaisista kohteista toimintaohjeet karttoineen vuoden 2018 

loppuun mennessä erikseen laaditun aikataulun ja järjestyksen mukaisesti. 

Lisätään vuosina 2017–2018 maanalaisten tilojen ja tunneleiden pelastustoiminnan johtamisen 

koulutusta päivystäville palomestareille. Kohdennetaan osa koulutuksen sisällöstä paloesimie-

hille. 

Korvataan raskaan pelastusyksikön paineilmalaitteiden tuplapullot suljetun kierron laitteilla (3 

kpl) ja hankitaan lisäksi kolmet laitteet koulutuskäyttöön vuoden 2017 aikana. Kasvatetaan 

laitteiden kokonaismäärä yhdeksään hankkimalla vuoden 2018 aikana vielä kolmet laitteet. 

Jatketaan MANALA-asiantuntijaryhmässä maanalaisen rakentamisen suunnittelun ohjaamista 

ja neuvontaa, maanalaisten tilojen käytönaikaisen ylläpidon valvontaa sekä maan alle liittyvän 

operatiivisen toiminnan ja harjoitusten suunnittelua. Pidetään osaamista yllä osallistumalla 

ajankohtaisiin seminaareihin ja seuraamalla maanalaisissa tiloissa ja tunneleissa tapahtuvia on-

nettomuuksia Suomessa ja ulkomailla. 



 

 

5.3 Pelastustoiminta suuronnettomuuksissa ja muissa 
häiriötilanteissa 

5.3.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen organisaatiossa suuronnettomuus- ja väestönsuojelutilanteisiin varaudutaan pe-

lastustoimen osaston, teknisen osaston sekä hallinto- ja kehittämisosaston yhteistyönä. Suuron-

nettomuuksissa ja muissa häiriötilanteissa pelastuslaitoksen pelastusmuodostelmia voidaan vah-

ventaa laadittujen suunnitelmien mukaisesti hyödyntämällä tehostetusti omia resursseja sekä so-

pimuspalokuntien, HIKLU-pelastuslaitosten ja Helsingin pelastuspalveluorganisaatioon kuulu-

vien virastojen ja laitosten resursseja. Valmiuden nostossa hyödynnetään kaikkia edellä mainit-

tuja ja jäljempänä kuvattuja mekanismeja rinnakkain. 

5.3.1.1 Helsingin pelastuslaitos ja sopimuspalokunnat 

Pelastuslaitoksen päivittäisessä valmiudessa olevista yksiköistä voidaan muodostaa välittömästi 

pelastuskomppania, joka koostuu kolmesta pelastusjoukkueesta ja komppanian johdosta. Virka-

ajan ulkopuolella tämä voi edellyttää kahden operatiivisen päällystön jäsenen kutsumista vapaalta 

töihin. Kukin pelastusjoukkue koostuu kolmesta pelastusryhmästä vahvuudella 1 + 3 ja joukku-

eenjohdosta. Pelastuskomppanian vahvuus on näin ollen 44 miestä: 4 päällystön jäsentä + 9 ali-

päällystön jäsentä + 31 miehistön jäsentä. 

Sopimuspalokuntien toimintavalmius ja vahvuudet määritellään erillisillä sopimuksilla. Kaikki 

Helsingin 15 sopimuspalokuntaa kykenevät kuitenkin miehittämään 30 minuutissa pelastusyksi-

kön vähintään vahvuudella 1 + 3.  

Tilanteen vaatiessa pelastustoimintaa voidaan tehostaa perustamalla päivittäistä valmiutta suu-

rempi määrä pelastusmuodostelmia. Helsingin pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilös-

töä ja kalustoa käyttäen kyetään perustamaan toinen pelastuskomppania tunnissa. Kahdessa tun-

nissa kyetään perustamaan pelastusyhtymä, joka koostuu kolmesta pelastuskomppaniasta ja pe-

lastusyhtymän esikunnasta (1 päällystön jäsen + 2 alipäällystön jäsentä + 2 miehistön jäsentä). 

Kahdessa tunnissa perustettavan pelastusyhtymän kokonaisvahvuus on näin ollen 13 + 29 + 95 = 

137 henkeä. 

Pelastuslaitoksen omien resurssien tehostettu käyttö tarkoittaa sitä, että tarvittaessa töihin voidaan 

hälyttää pelastustoimen osaston vapaavuorossa oleva henkilökunta sekä teknisen osaston ja hal-

linto- ja kehittämisosaston henkilökunta pelastuslaitoksen toimipisteisiin erillisen toimialasuun-

nitelman mukaisesti. 

5.3.1.2 HIKLU-alueen pelastuslaitokset 

Uudenmaan alueen neljän pelastuslaitoksen kesken on laadittu yhteinen Pelastustoiminnan joh-

tamisen yleisohje, joka tukee HIKLU-alueen yhteisten pelastusresurssien hälyttämistä, kokoa-

mista, koordinointia ja johtamista suuronnettomuuksissa ja niiden uhkatilanteissa. 



 

 

Helsingin, Länsi-, Keski- ja Itä-Uudenmaan pelastustoimen alueilla tapahtuviin suuronnetto-

muuksiin perustettavat muodostelmat hälytetään pelastustoiminnan johtamisen yleisohjeen sekä 

alueen pelastusmuodostelmien käytöstä tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 

Muodostelmien huoltotoiminnat sekä pelastustoiminnassa tarvittavat kalusto ja materiaalit han-

kitaan alueen pelastustoiminnan johtamisen yleisohjeen mukaisesti. Kaluston ja lisämateriaalin 

käyttöön ottamisesta päättää pelastustoimintaa johtava viranomainen. 

5.3.1.3 Helsingin pelastuspalvelu PEPA ja pelastuspalveluneuvottelukunta 

PEPANK 

Helsingin kaupungin alueella tapahtuviin suuronnettomuuksiin voidaan tarvittaessa hälyttää alu-

een pelastusmuodostelmien lisäksi Helsingin kaupungin pelastuspalvelujärjestelmään (PEPA) 

kuuluvat virastot ja laitokset (jäljempänä PEPA-organisaatiot) sekä kutsua koolle Helsingin pe-

lastuspalveluneuvottelukunta (PEPANK).  

Pelastuslaitoksen, sopimuspalokuntien ja pelastuspalvelun resursseilla muodostelmien kokonais-

vahvuudeksi muodostuu yhteensä noin 2 500 henkeä. Kokoamisaika on alkaen päivittäistoimin-

tavalmiudesta PEPA-organisaatioiden toimintavalmiusaikaan, joka on virka-aikana enintään 

neljä tuntia ja virka-ajan ulkopuolella noin kuusi tuntia. 

Helsingin kaupungin pelastuspalvelusuunnitelmassa (KH 9.3.2015) on kuvattu Helsingin pelas-

tuspalvelun perusteet, pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano, pelastustoimin-

nan johtaminen ja toimivaltuudet yhteistoimintatilanteessa, pelastuspalvelun hälytysjärjestelmä 

sekä PEPA-organisaatioiden tehtävät ja toimialasuunnitelmien sisältövaatimukset. 

5.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Helsingin kaupungin järjestämisvastuulla olevia palveluita tuotetaan nykyisin yhä enemmän kun-

tayhtymissä, kunnallisissa yhtiöissä, yksityisomisteisissa yhtiöissä sekä kolmannen sektorin toi-

mijoilla. Pelastustoimintaan osallistuvien toimialojen vastuulla on varautua etukäteisvalmisteluin, 

edellä mainitut ulkoiset palveluntuottajat huomioiden, tukemaan pelastuslaitosta pelastuspalvelu-

tilanteissa. 

Tavoitteena on, että kaikki virastot ja laitokset, liikelaitokset ja kaupungin tytäryhteisöt avustavat 

pelastuslaitosta suuronnettomuuksissa kaikin mahdollisin resurssein. Haasteena on ylläpitää lii-

kelaitosten, kaupungin tytäryhteisöjen ja vapaaehtoisjärjestöjen sitoutumista pelastuspalvelutoi-

mintaan. Tavoitteena on, että pelastuspalvelutoimintaan osallistuvat virastot, laitokset, liikelai-

tokset, tytäryhteisöt, vapaaehtoisjärjestöt sekä yhteistoimintaviranomaiset ylläpitävät omat toimi-

alasuunnitelmansa ja yhteystietoluettelonsa ajan tasalla.  

Kehittämistarpeena on PEPA-organisaatioiden toimialasuunnitelmien sisältämien koulutusten ja 

valmiuksien ylläpitäminen, koulutus ja harjoittelu. Pelastuspalvelutoimintaan osallistuvien orga-

nisaatioiden yhteistoimintaa pelastuslaitoksen kanssa tulee laajentaa kattamaan myös onnetto-

muuksien ehkäisyyn liittyvät asiat. 

 



 

 

Helsingin kaupungin johtamisrakenne ja kaupunkiorganisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen, jol-

loin nykyiset kaupungin virastot ja laitokset yhdistetään neljäksi toimialaksi. Helsingin pelastus-

palvelu tullaan ylläpitämään myös uudessa kaupunkiorganisaatiossa. Tämä edellyttää pelastus-

palvelusuunnitelman päivittämistä vastaamaan uuta johtamisrakennetta ja organisaatiota. 

5.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään pelastustoiminnan suuronnettomuusvalmius osiossa 5.3.1 kuvatulla tasolla vuosina 

2017–2018.  

Päivitetään Helsingin kaupungin pelastuspalvelusuunnitelma vastaamaan 1.6.2017 voimaan 

astuvaa Helsingin kaupungin uutta johtamisrakennetta ja kaupunkiorganisaatiota. 

Kehitetään Helsingin pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtokeskusta (PelJoKe) päivittä-

mällä johtokeskuksen varustus ja luomalla toimintamallit ja ohjeistus kaupungin johtokeskuk-

sen toimintaan suuronnettomuustilanteessa. 

Helsingin pelastuslaitoksella on valmius tukea myös Helsingin kaupungin johtokeskuksen ke-

hittämistä. 

Järjestetään vähintään yksi suuronnettomuusharjoitus vuosittain. 

Kohteissa, joihin on laadittu ulkoinen pelastussuunnitelma, pidetään harjoitukset kolmen vuo-

den välein. 

Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä pelastuspalvelujärjestelmään kuuluvien organisaatioiden 

kanssa. 

Pelastuspalveluorganisaation toiminnan tehostamiseksi hyödynnetään aiempaa aktiivisemmin 

sähköisiä tiedonhallintajärjestelmiä (HUOVI -portaali, Helsingin kaupungin Ekstranet -por-

taali), joiden tavoitteena on parantaa organisaatioiden välistä tiedonkulkua, tilannekuvan yllä-

pitoa, vaarailmoitusten välittämistä sekä toimintaohjeiden ja tilastoinnin dokumentointia. Jär-

jestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen tilanteen kehittymisen seurannan. 

Valvotaan pelastuspalvelujärjestelmään kuuluvien organisaatioiden toimialasuunnitelmien ja 

yhteystietoluetteloiden ajantasaisuutta. 

5.4 Pelastustoiminta poikkeusoloissa 

5.4.1 Nykytila 

Pelastustoiminta hoidetaan eri turvallisuustilanteissa normaaliolojen käytäntöjen mukaisesti ja 

pelastustoimen resursseja lisätään tilanteen vaatimalla tavalla. Valmiuslain 3 §:n mukaisissa poik-

keusoloissa pelastustoimintaa tehostetaan perustamalla normaaliolojen valmiutta suurempi määrä 

pelastusmuodostelmia hyödyntämällä pelastuslaitoksen, sopimuspalokuntien, HIKLU-

pelastuslaitosten ja Helsingin pelastuspalveluorganisaatioon kuuluvien virastojen ja laitosten re-

sursseja. Pelastustoiminnan tehostamisen mekanismit ja suorituskyky vahvuuksina on kuvattu 

osiossa 5.3.1. 



 

 

Poikkeusolojen pelastustoimintaa koordinoidaan pelastustoiminnan johtokeskuksesta. Suojelu-

piirien johtokeskukset ja toiminta-alueiden johtoelimet johtavat pelastusmuodostelmia omilla alu-

eillaan. Toimintakyvyn turvaamiseksi ja resurssien tehokkaan käytön mahdollistamiseksi muo-

dostelmat hajautetaan kaupungin alueelle. Pelastusmuodostelmien materiaalitarvemäärittely on 

tehty ja niiden edellyttämät henkilö- ja tilavaraukset ovat ajan tasalla. Pelastustoiminnan johto-

keskuksen ja suojelupiirin operaatiokeskuksen tehtäväkuvaukset on laadittu ja henkilöstösijoituk-

set on tehty. Sijoitetun henkilöstön perehdytys tehtäviinsä on aloitettu vuoden 2016 aikana. 

5.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet  

Tavoitteena on kehittää vuosien 2017–2018 aikana suuronnettomuustilanteiden ja poikkeusolojen 

johtamisvalmiutta ja -toimintaa edelleen vastaamaan paikallista uhka-arviota, jonka pohjana on 

kansallinen riskiarvio.  Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että tilannekeskuksen henkilöstö pystyy 

osaamisensa puolesta toimimaan saumattomasti johtokeskusten kanssa myös poikkeusoloissa. Pi-

demmän aikavälin tavoitteena on tarkastella poikkeusolojen organisaatioiden johtamisjärjestel-

miä piiri- ja lohkotasolla. 

5.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Pidetään pelastustoiminnan suorituskyky poikkeusoloissa nykyisellä, osiossa 5.3.1 kuvatulla 

tasolla vuosina 2017–2018. 

Koulutetaan tilannekeskuksen henkilöstö toimimaan saumattomasti johtokeskusten kanssa 

myös poikkeusoloissa. 

Huomioidaan poikkeusolojen harjoitukset ja koulutukset koulutuksen vuosisuunnitelmassa. 

Seurataan harjoitusten ja koulutusten toteutumista kuukausittain. 

Perehdytetään sopimuspalokuntien sijoitettu henkilöstö poikkeusolojen tehtäviin. 

Huomioidaan pelastusmuodostelmien poikkeusolojen materiaalitarve toiminnan suunnittelussa 

ja kalustohankinnoissa. 

5.5 Pelastustoiminnan suunnitelmat 

5.5.1 Nykytila 

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2016 Helsingin 

kaupunkikonsernin valmiusohjetta mukaillen. Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan 

ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksilla on yhteinen suuronnettomuussuunnitelma. Edellä mainitut 

HIKLU-alueen pelastuslaitokset allekirjoittivat uuden yhteistoimintasopimuksen joulukuussa 

2015. 

Pelastuslaitos ylläpitää Helsingin kaupungin pelastuspalvelusuunnitelmaa, jossa kuvataan suur-

onnettomuuksien varalta kaupungin virastojen ja laitosten yhteistoimintaa ja hälyttämistä sekä 



 

 

koulutusta.  Pelastuspalveluorganisaatiot huolehtivat kukin omista toimialasuunnitelmistaan, 

jotka täydentävät tätä perussuunnitelmaa.  

Pelastuslaitos on päivittänyt erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoiset pelastussuunnitelmat 

Salmisaaren ja Vuosaaren voimalaitoksiin sekä järjestänyt niissä ulkoisen pelastussuunnitelman 

vaatimat harjoitukset (SM asetus 406/2011, PeL 48 §). 

Helsingin pelastuslaitos osallistui vuonna 2016 käyttöön hyväksytyn Suomenlahden alusöljy- ja 

kemikaalivahinkojen torjuntasuunnitelman laadintaan. Suunnitelma laadittiin merellisten toimi-

joiden yhteistyönä ja sen valmistelua johti Suomen ympäristökeskus SYKE. 

Helsingin pelastuslaitos on päivittänyt lisäksi oman öljyntorjuntasuunnitelmansa vuonna 2016. 

Helsingin pelastuslaitoksen öljyntorjuntatoiminta on kuvattu tarkemmin osiossa 5.2.7. 

Helsingin pelastuslaitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon 

(HSY Vesi) välinen sammutusvesisuunnitelma päivitettiin vuonna 2016. Sammutusvesijärjestelyt 

on kuvattu tarkemmin osiossa 5.6. 

Pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämiseksi on laadittu vastetaulukko, jonka 

mukaan hätäkeskuslaitos hälyttää onnettomuusvasteet. Pelastuslaitos ja hätäkeskuslaitos ovat ni-

menneet yhteyshenkilöt, jotka päivittävät vastetaulukkoa tarvittaessa. Vastetaulukossa huomioi-

daan myös ympäröivien pelastustoimen alueiden ja virka-apua antavien viranomaisten hälyttämi-

nen. 

 

Helsingin kaupungilla on lisäksi ohje pelastuspalveluorganisaation hälyttämisestä, jonka mukaan 

yhteistoimintaviranomaisia sekä kaupungin virastoja ja laitoksia hälytetään tilanteen vaatiessa. 

Tiettyihin erityistapauksiin – kuten merellisiin tehtäviin, Suomenlinnan tehtäviin ja puolustusvoi-

mien hälyttämiseen – on lisäksi laadittu erilliset hälytysohjeensa. 

5.5.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on pitää pelastustoiminnan suunnitelmat jatkuvasti ajan tasalla. HIKLU-alueen pe-

lastuslaitosten yhteistyötä tulee kehittää ja tiivistää vuonna 2015 hyväksytyn yhteistoimintasopi-

muksen mukaisesti.  

Länsisataman ja Eteläsataman ulkoisten pelastussuunnitelmien valmistelu pyritään aloittamaan 

vuonna 2017. Lisäksi tavoitteena on saattaa Vuosaaren sataman ulkoisen pelastussuunnitelman 

valmistelu loppuun ja järjestää ensimmäinen suunnitelman vaatima harjoitus vuonna 2017. 

5.5.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Osallistutaan HIKLU-alueen pelastuslaitosten yhteisten pelastustoiminnan suunnitelmien ke-

hittämiseen ja valmisteluun. 

Saatetaan Vuosaaren sataman ulkoinen pelastussuunnitelma valmiiksi ja järjestetään ensim-

mäinen suunnitelman vaatima harjoitus vuonna 2017. 



 

 

Aloitetaan Länsisataman ja Eteläsataman ulkoisten pelastussuunnitelmien valmistelu vuonna 

2017. 

Päivitetään ulkoisia pelastussuunnitelmia tarpeen mukaan yhdessä toiminnanharjoittajien 

kanssa. 

5.6 Sammutusvesijärjestelyt 

5.6.1 Nykytila 

Pelastuslain (379/2011) 30 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutusveden 

hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastustoimen aluee-

seen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien vesihuoltolaissa 

(119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten, sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa.  

Helsingin kaupungin vesihuollosta vastaavana vesihuoltolain 6 §:n (119/2001) mukaisena vesi-

huoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto (HSY 

Vesi). Sammutusveden toimittamiseen kuuluu veden hankinta ja johtaminen vesihuoltolaitoksen 

verkostoon kuuluviin paloposteihin ja sammutusvesiasemille sekä palopostien ja sammutusvesi-

asemien kunnossapito ja huolto. 

Helsingin pelastuslaitoksen ja HSY Veden välinen sammutusvesisuunnitelma päivitettiin vuonna 

2016. Helsingin palopostiverkoston tila kartoitettiin vuonna 2016 tehdyssä nykytila-analyysissa. 

Kartoituksen tuloksia hyödynnetään tehtäessä päätöksiä paineettomien palovesilähteiden kunnos-

sapidosta ja poistoista. 

5.6.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on, että kaupungin sammutusvedenottopaikat toimivat virheettömästi ja katkoitta. 

Tämän turvaamiseksi tulee laatia huoltosuunnitelma, jossa määritellään myös vastuunjako. Sam-

mutusvesiverkostoa täydennettäessä maanalaiset palopostit pyritään mahdollisuuksien mukaan 

korvaamaan maanpäällisillä paloposteilla, rakennuspaloposteilla ja palovesiasemilla. Sammutus-

vesijärjestelmää täydennettäessä on huolehdittava, että selvitysmatkat ovat korkeintaan 150 met-

riä riskiluokkiin I ja II kuuluvilla alueilla. 

Erityiskohteita varten on laadittava erityiset sammutusvesijärjestelyt. Tällaisia kohteita ovat 

muun muassa suuret ja korkeat rakennukset, palokuormakeskittymät ja vaarallisia aineita sisältä-

vät kohteet. Pelastuslaitokselle tulee laatia lisäksi sammutusveden huoltojärjestelmä, jossa suun-

nitellaan tarvittavat ajoneuvot, pumput ja letkukalusto. 

Tavoitteena on selvittää yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja HSY Veden kanssa mahdol-

lisuuksia sammutusvesiverkoston osien sijoittamiseksi yksityisomisteiselle maalle jo kaavoitus-

vaiheessa. 



 

 

5.6.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Laaditaan pelastuslaitokselle sammutusveden huoltojärjestelmä. 

Täytetään sammutusvesisopimuksessa pelastuslaitokselle asetetut velvoitteet ja osallistutaan 

sammutusvesikokouksiin HSY Veden kanssa. 



 

 

6. Yhteistoiminta 

6.1 Ensihoito ja ensivastetoiminta 

6.1.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksella ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä (HUS) on yhteistoimintasopi-

mus ensihoitopalveluiden järjestämisestä. Pelastuslaitos järjestää ensihoitopalvelun omakustan-

nusperiaatteella.. 

HUS vastaa ensihoidon palvelutasopäätöksen laatimisesta ja valvonnasta. Sairaanhoitopiirin laa-

timassa palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, 

ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, valmius, tavoitteet potilaan tavoittamis-

ajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. 

HUS vastaa sairaanhoitopiirin vastuulla olevasta ensihoitopalvelun järjestämisestä alueellaan. 

HUS toteuttaa ensihoitolääkäripäivystyksen, ensihoidon vastuulääkäripalvelut, muut lääkärijoh-

toiset asiantuntijapalvelut, palvelutasosuunnittelun sekä vastaa ensihoidon sähköisestä potilasker-

tomusjärjestelmästä. 

Pelastuslaitos toteuttaa yhteistoimintasopimuksen sekä palvelutasopäätöksen mukaisen ensihoi-

topalvelukokonaisuuden. Pelastuslaitos vastaa ensihoito-organisaatiosta, henkilöstöhallinnosta, 

valmiuden ylläpidosta, kalustosta ja ajoneuvoista sekä viestiliikennejärjestelmistä. Pelastuslaitos 

ylläpitää EFQM-laatujärjestelmää, jonka avulla toiminnan laatua on mahdollista seurata ja kehit-

tää. 

Pelastuslaitoksen ensihoitohenkilöstö on pelastuslaitoksen palveluksessa ja työ- tai virkasuh-

teessa Helsingin kaupunkiin. Pätevyysvaatimuksina noudatetaan STM:n ensihoitopalveluasetuk-

sen ja HUS:n ensihoidon palvelutasopäätöksen vaatimuksia huomioiden siirtymäajan säännökset. 

Ensihoitopalveluasetuksen mukaisesti HUS:n päivystävä ensihoitolääkäri johtaa toiminta-alu-

eensa ensihoitopalvelun tilannekohtaista lääketieteellistä toimintaa ja vastaa hoito-ohjeiden anta-

misesta alueen ensihoidon kenttäjohtajalle ja muulle ensihoidon henkilöstölle. Kenttäjohtaja toi-

mii ensihoidon vastuulääkärin ja päivystävän ensihoitolääkärin alaisuudessa. Päivystävä ensihoi-

tolääkäri toimii operatiivisesti kenttäjohtajan toiminnallisena esimiehenä. 

Pelastuslaitoksen tarvitsema kalusto ja varusteet ovat pelastuslaitoksen hallinnassa ja pelastuslai-

tos vastaa niiden hankinnoista ja tarvittavista investoinneista. Pelastuslaitos vastaa ensihoitopal-

velun tarvitsemien tilojen hankkimisesta tai vuokraamisesta. 

Sopimustasolla ensihoitopalvelun järjestäminen toteutetaan yhteistoiminnassa. Lisäksi toteute-

taan yhteistoimintaa hallinnon ja operatiivisen toiminnan eri tasoilla. Keskeisimmät yhteistyön 

osa-alueet ovat ensihoidon vastuulääkärin ja pelastuslaitoksen tiivis yhteistoiminta, koulutustoi-

minta, palvelutasosuunnittelu, laadunhallinta- ja potilasturvallisuustyö sekä ensihoidon suuron-

nettomuusyhteistyöryhmän toiminta.  



 

 

Operatiivisista yksiköistä keskuspelastusasemalta käsin toimivan lääkäriyksikön toiminta toteu-

tetaan yhteistoimintana siten, että pelastuslaitos vastaa yksikön miehistöstä, ajoneuvosta ja varus-

teista ja HUS päivystävästä lääkäristä. HUS:lla on oikeus sijoittaa yksikköön myös sairaanhoitaja. 

Terveydenhuoltolain 40 § 4. kohdan mukaan ensihoitopalveluun sisältyy osallistuminen alueel-

listen varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuol-

lon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Koko HUS:ssa 

varautumis- ja valmissuunnittelua kokonaisuutena koordinoi valmiustyöryhmä. Ensihoitopalve-

lun toiminta suuronnettomuustilanteissa rakentuu päivittäiseen ensihoitovalmiuteen. Kukin pe-

lastuslaitos vastaa toistaiseksi itse sille kuuluvan varautumisen kustannuksista vaikka varautumi-

nen olisi keskitettyä koko HYKS-aluetta varten. Varautumisen (mukaan lukien koulutus ja har-

joitukset) aiheuttamat kustannukset sisällytetään vuosittaiseen talousarvioon.  

Toiminta CBRNE-tilanteissa perustuu terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden viranomais-

ten valmiuteen. Tunnistamisen ja ilmaisimien sekä hoitolaitosten ulkopuolella tapahtuvan henki-

löpuhdistuksen (dekontaminaatio) osalta HUS tukeutuu pelastustoimen valmiuksiin. Henkilö-

puhdistus kuuluu pelastustoimen tehtäviin eikä HUS vastaa sen järjestämisestä tai sen aiheutta-

mista kustannuksista. HUS toimii asiantuntijana henkilöpuhdistukseen liittyvissä lääketieteelli-

sissä näkökohdissa. Sekä HUS että pelastuslaitokset ylläpitävät järjestelmää, minkä avulla kukin 

organisaatio voi kutsua ensihoitohenkilöstöä hätätöihin suuronnettomuus- ja muissa vastaavissa 

tilanteissa. 

6.1.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on toteuttaa pelastuslaitoksen ja HUS:n yhteistyösopimusta omakustannusperiaat-

teella, tuottaa ensihoitopalvelut laadukkaasti ja taloudellisesti sekä turvata palvelun toteutuksen 

edellytykset ja häiriötön ensihoitovalmius. 

HUS:n palvelutasopäätös määrittelee kuinka suuri osuus kunkin riskiluokan väestöstä pyritään 

tavoittamaan eri tehtäväkiireellisyysluokissa. Pelastuslaitos pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet.  

Tavoitteena on hallitun kehitystyön kautta ja lääketieteellisin perustein nostaa tavoittamisosuuk-

sia lähivuosien aikana sekä laskea yksiköiden tehtäväsidonnaisuutta ja sitä kautta huolehtia hen-

kilöstön jaksamisesta. 

Tavoitteeseen pääsy edellyttää ensihoidon valmiuden lisäämistä. Tavoitteen toteutumista arvioi-

daan seuraamalla väestön tavoittamisosuuksia eri riski- ja tehtäväkiireellisyysluokissa, tavoitta-

misaikojen ja tehtäväsidonnaisuuden kehittymistä sekä sydänpysähdyspotilaiden selviytymistu-

loksia. 

6.1.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Jätkäsaaren perustason ensihoitoyksikön EHE1322 valmiusaikaa nostetaan 12 tunnista 24 tun-

tiin, Kallioon perustetaan yksi uusi hoitotason ensihoitoyksikkö 12 tunnin valmiuteen ja ensi-

hoidon kenttäjohtajan yksikköön EHE11 lisätään yksi ensihoitaja 24 tunnin valmiuteen. Tämä 

edellyttää 17 uuden viran perustamista. 



 

 

Edellä mainittujen suunnitelmien toteuttaminen edellyttää, että niitä koskeva lisärahoitus saa-

daan sekä HUSin yhteistoimintasopimukseen että pelastuslaitoksen käyttötalousraamiin. 

6.2 Yhteistoiminta muiden pelastustoimen alueiden kanssa 

6.2.1 Nykytila 

Helsingin pelastuslaitos tekee valtakunnallista yhteistyötä muiden pelastustoimen alueiden kanssa 

pelastusjohtajien kesken sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston eri palvelualueilla. Päivit-

täinen yhteistyö pelastustoiminnassa ja onnettomuuksien ehkäisytyössä toteutuu lähinnä HIKLU-

pelastuslaitosten kesken. Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää suunnitteluyhteistyötä tehdään 

HIKLU-laitosten kesken tiiviisti toimintojen yhdenmukaistamiseksi ja hyvien käytäntöjen jaka-

miseksi. Pelastustoiminnan suunnittelu, hätäkeskuksen ohjeistaminen erityistilanteisiin ja suur-

onnettomuustilanteisiin Uudenmaan alueella, valmiuden ylläpito ja naapuriaputoimintojen yh-

teistyö perustuvat pelastuslainsäädäntöön ja pelastustoiminnan yhteistoimintasopimuksiin. 

Pelastustoimen alueen rajat ylittävästä yhteistyöstä on sovittu HIKLU-laitosten yhteistoimintaso-

pimuksella, joka uudistettiin ja päivitettiin joulukuussa 2015. Sopimuksen tarkoituksena on edis-

tää pelastuslaitosten yhteistoimintaa kaikissa pelastuslaitosten tehtävissä sekä tukea alueiden yh-

teisten pelastustoiminnan resurssien koordinointia ja johtamista. Pelastuslaitokset vastaavat eri 

toimialojen ohjeiden yhteensovittamisesta ja yleisten pelastustoimintaan liittyvien ohjeiden laati-

misesta. Pelastustoimen vasteiden ohjeistamisesta huolehtivat pelastuslaitokset alueillaan. Muut 

yhteistoimintaviranomaiset ja -toimialat vastaavat omien vasteidensa ohjeistamisesta. Lisäksi 

voimassa on lääkinnällisen pelastustoimen yleisohje suuronnettomuustilanteissa.  

Keväällä 2016 perustettiin HIKLU-pelastuslaitosten työryhmiä valmistelemaan alueen toiminta-

tapojen yhtenäistämistä ja toimimaan myöhemmin osana valtakunnallisen pelastustoimen uudis-

tuksen valmistelua. Vuonna 2016 työryhmät valmistelivat tilannekuvan yhteistoiminnan nykyti-

lasta ja esityksensä yhteistoiminnan kehittämisestä. 

6.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Joulukuussa 2015 allekirjoitettu HIKLU-alueen yhteistoimintasopimus tiivistää pääkaupunkiseu-

dun pelastuslaitosten yhteistoimintaa entisestään. Sopimukseen liitetään eri toimintojen (kut-

valvonta, pelastustoiminta ym.) yhteistyösuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat. Tavoitteena on 

luoda HIKLU-alueen pelastuslaitosten kesken yhteisiä toimintamalleja, käytäntöjä, koulutusta ja 

tehostaa resurssien yhteiskäyttöä. 

6.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Tiivistetään ja kehitetään HIKLU-pelastuslaitosten yhteistoimintaa joulukuussa 2015 allekir-

joitetun yhteistoimintasopimuksen ja työryhmien vuonna 2016 laatimien esitysten mukaisesti. 

 



 

 

6.3 Virka- ja asiantuntija-avun antaminen ja pyytäminen 

6.3.1 Nykytila 

Pelastuslain (379/2011) 49 §:n mukaisesti valtion ja kunnan viranomaiset ja laitokset ovat velvol-

lisia antamaan pyynnöstä pelastusviranomaisille toimialaansa kuuluvaa tai siihen muuten sovel-

tuvaa virka-apua.  

Valtion ja kunnan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat pelastuslain (379/2011) 46 §:n no-

jalla myös velvollisia osallistumaan pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan ja toimimaan 

onnettomuus- ja vaaratilanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti. 

Pelastuslain (379/2011) 47 §:ssä säädetään, että viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, jotka ovat 

velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua ja asiantuntija-apua tai joiden asiantunte-

musta muutoin tarvitaan pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laatimaan 

pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä 

hoitamisesta pelastustoiminnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. Pelastuslaitok-

selle on annettava selvitykset pelastustoimintaan käytettävissä olevista voimavaroista. 

Pelastusviranomainen voi pelastuslain (379/2011) 50 §:n mukaisesti antaa toimialaansa soveltu-

vaa virka-apua valtion tai kunnan viranomaisen ja laitoksen laissa säädetyn tehtävän suoritta-

miseksi. 

Pelastuslaitos voi tarvittaessa hälyttää apuun Helsingin kaupungin pelastuspalvelujärjestelmään 

(PEPA) kuuluvat virastot ja laitokset sekä kutsua koolle Helsingin pelastuspalveluneuvottelukun-

nan (PEPANK). Pelastuspalvelun hälytysjärjestelmä on kuvattu Helsingin kaupungin pelastus-

palvelusuunnitelmassa (KH 9.3.2015). 

Pelastuslaitoksella on lisäksi erillinen sopimus puolustusvoimien kanssa sopimus avun antami-

sesta ja pyytämisestä. Sopimus kattaa myös muita kuin lakisääteisiä avustustapoja.  

Myös poliisin kanssa on tehty erillinen sopimus, joka käsittelee muun muassa virka-apua ja yh-

teistoimintaa.  

Pelastuslaitoksella ja Suomenlahden merivartiostolla on koko Suomenlahden meripelastusalueen 

kattava yhteistoimintasopimus.  

Suomen ympäristökeskus SYKEn johdolla on laadittu Suomenlahden alusöljy- ja kemikaaliva-

hinkojen torjuntasuunnitelma, jossa torjunta- ja hälytysjärjestelyt sekä torjunta- ja virka-apuvi-

ranomaiset on kuvattu. 

6.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on ylläpitää luodut virka- ja asiantuntija-avun antamisen ja pyytämisen järjestelyt 

nykymuotoisina. Yhteistyöviranomaisten ja -laitosten ajantasaisten yhteystietojen ylläpitämisen 

käytäntöjä pyritään kehittämään. 



 

 

6.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Ylläpidetään virka- ja asiantuntija-avun antamiseen ja pyytämiseen luodut järjestelmät nykyi-

sellä tasollaan. 

 

6.4 Kansainvälinen yhteistyö 

6.4.1 Nykytila 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee kansainvälistä yhteistyötä pelastustoimen tutkimus- ja 

kehittämishankkeissa sekä operatiivisen toiminnan kehittämisessä. Kansainvälistyvässä toimin-

taympäristössä yhteistyö on tärkeää pelastuslaitoksen osaamisen, toimintamallien ja asiantunti-

juuden kehittämisen ja kannalta. Pelastustoiminnan osalta kansainvälisellä yhteistyöllä on eri-

tyistä merkitystä Itämeren alueella, sillä merellisten onnettomuuksien seurausvaikutukset voivat 

olla hyvin pitkäkestoisia ja ulottua usean valtion alueelle. 

Helsingin kaupungin Pelastuslaitos on osallistunut useisiin kansainvälisiin pelastustoimen hank-

keisiin joko hankekumppanina tai loppukäyttäjän edustajana. Hankkeita on rahoitettu muun mu-

assa Ulkoministeriön hallinnoimasta Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määrära-

hasta (IBA) ja Euroopan unionin rahoitusinstrumenteista.  

Vuosina 2013–2015 pelastuslaitos osallistui hankekumppanina Euroopan unionin DG ECHOn 

(pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto) rahoittamaan MAp-

pERS-hankkeseen (Mobile Applications for Emergency Response and Support), jossa tutkittiin 

muun muassa joukkoistamisen ja osallistamisen mahdollisuuksia tilannekuvan luomisessa ja ris-

kienhallinnassa.  

Loppukäyttäjän edustajana pelastuslaitos puolestaan osallistuu muun muassa EU FP7-

rahoitteisiin RAIN (Risk Analysis of Infrastructure Networks in Response to Extreme Weather, 

2014–2017) ja PREDICT (Preparing for the Domino Effect in Crisis Situations, 2014–2017)  -

hankkeisiin. 

Kansainväliseen meripelastusjärjestelmään liittyvän MIRG-palvelun (Maritime Incident Res-

ponse Group, alusluokan laivapalotilanteisiin erikoistunut pelastusryhmä) kansallisesta valmiu-

desta vastaavat Helsingin kaupungin ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokset. Järjestelmä perustuu 

osittain kansainväliseen yhteistyöhön, joten kansainväliset hankkeet ovat keskeisessä asemassa 

järjestelmän ylläpidon sekä toiminnan kehittämisen kannalta. Lisäksi naapurimaiden kesken jär-

jestetään vuosittain kahden- ja kolmenvälisiä MIRG-harjoituksia. 

Itämeren alueen MIRG-toiminnan valmiutta ja toimintamalleja kehitetään ulkoministeriön rahoit-

tamissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa, joita koordinoi Rajavartiolaitos. Näitä ovat muun 

muassa BSMIR (Baltic Sea Maritime Incident Response Survey, Merellisen monialaonnettomuu-

den hallinta Itämerellä), Vessel TRIAGE ja Baltic Sea MIRG -hankkeet.  



 

 

Hankkeiden painopisteenä on yhteistyön ja operatiivisen toiminnan kehittäminen merenkulun 

vaara- ja onnettomuustilanteissa. Baltic Sea MIRG -hankkeessa luotiin yhteiset kansainväliset toi-

mintamallit yhteisoperaatioihin. Vuonna 2017 käynnistyy uusi EU-rahoitteinen ChemSAR-hanke, 

jossa kehitetään Itämeren alueen yhteisiä toimintamalleja pelastustoimintaan merellisissä kemi-

kaalionnettomuuksissa. 

Yhteistyötä, tietotaidon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa tehdään myös muilla pelastustoiminnan ja 

onnettomuuksien ehkäisyn osa-alueilla, kuten maanalaisen rakentamisen ja rakenteellisen palo-

turvallisuuden suunnittelun ohjauksessa ja neuvonnassa. Myös tieliikennepelastamisen ja siitä 

vastaavan henkilöstön kehittämisessä hyödynnetään kansainvälisiä materiaaleja ja kurssitarjon-

taa. 

Pelastuslaitos on jäsen eurooppalaisessa pelastustoimen tunneliryhmässä EFSTG:ssä (European 

Fire Service Tunnel Group), jossa vaihdetaan osaamista ja käsitellään muun muassa tunnelien 

turvallisuusratkaisuja, niitä ohjaavia säädöksiä ja operatiivista toimintaa koskevia ajankohtaisia 

asioita. Pelastuslaitos osallistuu myös pohjoismaisen tiefoorumin (Nordiskt Vägforum NVF) toi-

mintaan. 

Osaamisenhallinnan osalta yhteistyötä tehdään Viron Sisekaitseakadeemian (Estonian Academy 

of Security Sciences) kanssa virkatutkintokoulutuksessa. Yhteistyö pitää sisällään muun muassa 

harjoitusalueen käyttöä, vierailuja ja osallistumista vuosittain kansainvälisiin Siren-harjoituksiin. 

Pelastuslaitos osallistuu lisäksi Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin (The Union Civil 

Protection Mechanism) Exchange of Experts Programme -ohjelmaan, jossa pyritään osallista-

maan pelastuslaitosten henkilöstöä monimuotoiseen turvallisuustyöhön ja yhteistyöhön eri toimi-

joiden, kuten nuoriso-, sosiaali- ja opetustoimen, kanssa. 

Pohjoismaiden suurimpien pelastuslaitosten (Göteborg, Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Reykja-

vik ja Tukholma) johtajat tapaavat ja keskustelevat pelastustoimen ajankohtaisista asioista vuo-

sittain.  Vuoden 2017 tapaaminen järjestetään Helsingissä. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on 

lisäksi johtanut pohjoismaisten metropolien pelastuslaitosten yhteistyönä tehtyä selvitystyötä, 

jossa on pyritty tuottamaan ja koostamaan vertailukelpoista tietoa eri laitosten toimintaympäris-

töstä, onnettomuuskehityksestä, resursseista ja toiminnasta. 

6.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on kehittää pelastustoimea sekä vaihtaa pelastustoimen 

osaamista ja parhaita käytäntöjä ulkomaisten pelastusviranomaisten ja sidosryhmien kesken. 

Yhteistyöhankkeisiin pyritään takaamaan aina riittävät työaikaresurssit, sillä hankkeisiin osallis-

tuminen on tärkeää pelastuslaitoksen ammatillisen kompetenssin sekä toimivien yhteistyöverkos-

tojen ylläpitämisen ja kehittämisen kannalta. 

Itämeren maiden välille tulisi pystyä muodostamaan nykyistä vahvempi foorumi, jossa edistetään 

Itämeren alueen MIRG-toiminnan valmiutta ja yhteistyötä. 

 



 

 

6.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Jatketaan aktiivista osallistumista pohjoismaisten pelastuslaitosten yhteistyöhön ja kansainvä-

lisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. 

Osallistutaan Itämeren alueen MIRG-valmiuden ja yhteisten toimintamallien kehittämiseen 

Rajavartiolaitoksen hallinnoimissa kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. 

 



 

 

7. Resurssit 

7.1 Pelastuslaitoksen organisaatio 

Pelastuslaitoksen organisaatio uudistettiin 1.11.2013 alkaen, jolloin siirryttiin linjaorganisaatiosta 

kolmesta osastosta koostuvaan matriisiorganisaatioon. Pelastuslaitoksen osastot ovat pelastustoi-

men osasto, hallinnon ja kehittämisen osasto sekä tekninen osasto (kuva 3). Organisaatioraken-

teen uudistuksella pyrittiin erityisesti nostamaan laitoksen tuottavuutta kehittämällä onnetto-

muuksien ehkäisyn toimintaa.  

Pelastustoimen osasto tuottaa onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja varautumisen pal-

velut kolmella alueella (keskinen, läntinen ja itäinen alue). Hallinnon ja kehittämisen osasto vas-

taa pelastustoimen ja ensihoidon kehittämisestä ja ohjauksesta, tutkimustoiminnasta ja riskiana-

lyysistä, varautumisesta, osaamisenhallinnasta, viestinnästä, henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä 

johdon esikunta- ja kansliapalveluista. Tekninen osasto vastaa teknisestä suunnittelusta, kalusto- 

ja materiaalihallinnosta, tietotekniikasta ja kiinteistötoimesta. 

 

Kuva 3. Helsingin pelastuslaitoksen organisaatio. 

7.2 Henkilöstö 

7.2.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksella oli vuonna 2015 käytettävissään 693 vakanssia. Vuoden 2015 keskimääräinen 

palvelussuhteiden määrä oli 684 henkilöä ja vuoden lopussa voimassa olevia palvelussuhteita oli 

yhteensä 674. Vuoden 2014 lopun tilanteeseen verrattuna palvelussuhteiden määrä laski yhdek-

sällä henkilöllä (taulukko 2). 

  



 

 

Taulukko 2. Vakanssien ja palvelussuhteiden määrä osastoittain. 

3
1

.1
2

.2
0

1
5
 

 Vakanssit Voimassa olevat 

palvelussuhteet 

Tyhjät 

Hallinto- ja kehittämisosasto 86 77 9 

Tekninen osasto 100 101 -1 

Pelastustoimen osasto 507 496 11 

Yhteensä 693 674 19 
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Hallinto- ja kehittämisosasto 87 82 5 

Tekninen osasto 99 96 3 

Pelastustoimen osasto 507 507 0 

Yhteensä 693 683 8 

 

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen mukaan pelastuslaitoksen henkilöstömenoihin käytettävissä 

oleva rahoitus riittää 663 nettohenkilötyövuoteen. Nettohenkilötyövuosi tarkoittaa henkilöstö-

määrää, josta aiheutuu 100 % palkkakustannus. 

Pelastuslaitos on vuosina 2014–2015 lisännyt onnettomuuksien ehkäisytoimintaan suunnattua 

henkilötyöpanosta tiivistämällä työajan käyttöä ja osallistamalla kaikki pelastustoiminnan pääl-

lystöviranhaltijat valvontatehtäviin. Näillä resurssikohdennuksilla ei ole ollut vaikutusta pelastus-

toiminnan operatiiviseen toimintavalmiuteen. Ensihoitohenkilöstön mitoitus on viimeiset vuodet 

säilynyt muuttumattomana, eikä ensihoidon perusvalmiuteen käytettävä mitoitus vaikuta pelas-

tustoiminnan käytettävissä oleviin henkilöresursseihin. 

Pelastustoiminnan käytettävissä oleva miehistömitoitus on nykyisellään erittäin niukka. Nykyi-

sellä henkilöstömitoituksella Jätkäsaaren pelastusyksikön resurssit on jouduttu hajauttamaan 

muille pelastusasemille. 

Mikäli pelastuslaitoksen taloudellinen toimintaraami kasvaa samassa suhteessa Helsingin kau-

pungin väestömuutoksen ja yleisen kustannustason mukaisesti, laitoksen talousarvio kattaa hen-

kilöstömenot palvelutasokaudella 2017–2018. 

7.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoite on siirtyä operatiivisessa vuoropalveluksessa olevien palomiesten osalta vuosipalkkaus-

malliin. Nykyisen talousraamin arvioidaan henkilöstömenojen osalta olevan tähän riittävä. 



 

 

Henkilöstön eläkepoistuman vuosina 2017–2018 arvioidaan olevan noin 17 henkilöä vuodessa, 

joten vuosina 2017–2018 pelastuslaitokselta jää eläkkeelle yhteensä arviolta 34 henkilöä. Avoi-

mia vakansseja täytettäessä tulee ottaa huomioon pelastustoimen uudistuksen vaikutus vakanssien 

täyttöön. 

Tavoitteena on täyttää kaikki vapautuvat operatiiviset vakanssit henkilöstösuunnitelman mukai-

sesti. Helsingin Pelastuskoulusta valmistuu sekä vuonna 2017 että 2018 viisitoista pelastajaa, 

joille on varattu vakanssit suunnitelman mukaisesti. Muun henkilöstön vapautuvat vakanssit täy-

tetään Helsingin kaupungin ja pelastuslaitoksen ohjeistuksen mukaan. Pelastuslaitoksen tavoit-

teena on edistää ikääntyvien palomiesten mahdollisuuksia toimia pelastustoimen palvelutuotan-

nossa eläkeikään saakka. 

Malmin pelastusaseman siirto ei aiheuta uusia henkilöstötarpeita. Muiden uusien pelastusasemien 

rakentamista ei ole suunniteltu lähivuosille ja uusien asemien henkilöstötarpeet ajoittuvat siten 

tämän palvelutasopäätöksen tarkastelujakson ulkopuolelle.  

Pelastustoimen uudistuksen mukainen pelastustoimen valtakunnallinen rakenne astuu voimaan 

1.1.2019. Jatkossa pelastustoimi ja ensihoito järjestetään viidellä yhteistyöalueella. Vaikutukset 

organisaatiorakenteeseen ja henkilöstöön selviävät uudistuksen valmistelun edetessä. 

7.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Kohdennetaan henkilöstöpanos pelastustoimen eri tehtäviin mahdollisimman tuottavalla ta-

valla. 

Selvitetään mahdollisuudet hyödyntää ikääntyviä palomiehiä nykyistä laaja-alaisemmin pelas-

tustoimen kaikissa palvelutehtävissä.  

Neuvotellaan kaupungin henkilöstöjohdon ja henkilöstöjärjestöjen kanssa vuosipalkkauksen 

käyttöönotosta vuoden 2017 alusta alkaen. 

Selvitetään ja selkeytetään operatiivisten esimiesten ja asemamestareiden henkilöstöhallinnon 

työnjakoa. 

Toteutetaan henkilöstösuunnittelu ja urakehitysmallit kokonaisvaltaisesti ja tuottavasti. 

7.3 Kalusto 

7.3.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen kaluston nykytila on pääosin hyvä. Kaksi säiliöautoa ja kaksi puomitikas-/nos-

tolava-autoa on elinkaarensa lopussa ja ne vaativat korvaushankinnan toimintakauden aikana. Li-

säksi elinkaarensa loppupäässä on yksi säiliöauto ja kaksi puomitikasautoa. Ympärivuotisesti vä-

littömässä valmiudessa olevien ambulanssien elinkaaritavoite on kolme vuotta ensilähdössä ja 

kolme vuotta ensilähdön vara-autoina (3 + 3 vuotta -malli), minkä jälkeen autot poistetaan käy-

töstä. Vain osan vuotta välittömässä valmiudessa olevan Suomenlinnan ambulanssin elinkaarita-

voite on 5 + 5 vuotta.  



 

 

Ambulanssien elinkaaritavoitteesta ei ole voitu pitää kiinni, koska edelliselle kaudelle suunnitel-

lut ambulanssihankinnat eivät toteutuneet hankintasopimuksen rikkomisen ja purkamisen takia. 

Ensihoitoautojen ikääntyminen on lisännyt niiden huoltotarvetta. Vara-autojen määrää on kasva-

tettu keskeytyksettömän ensihoitopalvelun turvaamiseksi eikä suunniteltuja poistoja ole voitu 

tehdä. Vara-autot ovat välttämättömiä ensilähdön ambulanssien huoltojen, korjausten ja muiden 

käyttökatkosten takia. 

Ympärivuotisessa ensilähdössä olevista kahdestatoista ambulanssista seitsemän on hankittu 

vuonna 2009 ja viisi vuonna 2014. Lisäksi Suomenlinnan ambulanssi on hankittu vuonna 2008. 

Kaikki ambulanssien vara-autot ovat ylittäneet elinkaaritavoitteensa. Vara-autoja on tällä hetkellä 

kaikkiaan kymmenen, joista kolme on hankittu vuonna 2009, kuusi vuonna 2007 ja yksi vuonna 

2003. Ensihoitopalvelulla on lisäksi käytössään kaksi niin sanotussa 15 minuutin valmiudessa 

olevaa lisäyksikköä (ambulanssia), joita käytetään säännöllisesti kiireellisten ensihoitotehtävien 

ruuhkahuippujen purkamiseen. Lisäyksiköiden ambulanssit on hankittu vuonna 2007 ja 2004. 

Osaamiskeskuksella on lisäksi käytössään yksi ambulanssi, joka on hankittu vuonna 2004. 

Operatiivisen valmiuden taso ylläpidetään peruskalustohankinnoilla. Tilanteen ylläpitäminen 

edellyttää, että kaluston tunnistettuja ja testattuja kiertoaikoja noudatetaan. Toimiva ja ehjä ka-

lusto sekä henkilökohtaiset suojavarusteet mahdollistavat palvelutason ylläpitämisen ja ovat en-

siarvoisen tärkeitä työturvallisuustekijöitä. Mikäli korvaushankintoja joudutaan lykkäämään, ka-

luston ylläpito- ja käyttökustannukset nousevat. 

 

Helsingin pelastuslaitoksen käytössä oleva ajoneuvokalusto on listattu taulukkoon 3. 

Taulukko 3. Helsingin pelastuslaitoksen ajoneuvokalusto. 

Ajoneuvotyyppi Lukumäärä 

Sammutusauto 8 

Varasammutusauto 5 

Pelastuskoulun sammutusauto 4 

Säiliöauto 3 

Puomitikasauto 4 

Sisäpihatikasauto 1 

Varapuomitikasautot 1 

Raivausauto 1 

Vararaivausauto 1 

Johtoauto 2 

Varajohtoauto 2 

Konttiauto 4 

Telamaasturi 1 

Ensihoitoajoneuvot 29 

 



 

 

7.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on, että kalustohankinnoissa tehdään turvallisia, taloudellisia ja ympäristöystävällisiä 

ratkaisuja. Kaluston on oltava toimintavarmaa ja käyttöturvallista. Korvaushankintoja suoritetaan 

tarpeen mukaan. 

Operatiivisen valmiuden tason ylläpitämiseksi on tarpeen tehdä elinkaarensa lopussa olevien kah-

den säiliöauton ja kahden puomitikas/nostolava-auton korvaushankinta. Lisäksi pyritään hankki-

maan rahoitus elinkaarensa loppupäässä olevan yhden säiliöauton ja kahden puomitikasauton kor-

vaushankintaan. 

Ensihoitopalveluiden keskeytyksettömän palvelun turvaamiseksi on tärkeintä päästä ambulans-

sien osalta 3 + 3 -mallin mukaiseen elinkaaritavoitteeseen. Suunnitelmakaudella on tavoitteena 

hankkia 13 uutta ambulanssia, jolloin tähän tavoitteeseen päästään. 

Öljyntorjuntakaluston korvaushankinnat ja lisäykset on esitetty Helsingin pelastustoimen alueen 

öljyntorjuntasuunnitelmassa. 

7.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Toimintakauden aikana vuoden 2018 loppuun mennessä hankitaan kaksi säiliöautoa, kaksi 

puomitikas-/nostolava-autoa kalustoineen sekä 13 ambulanssia. 

Hankintoja tehdään taloussuunnitelman mukaisesti määrärahojen puitteissa. 

Hankintatoiminnoissa varaudutaan reagoimaan myös yllättäviin tilanteisiin ja nopeasti tehtä-

viin välttämättömiin hankintoihin. 

Öljyntorjuntakaluston korvaushankinnat ja lisäykset on esitetty Helsingin pelastustoimen alu-

een öljyntorjuntasuunnitelmassa. 

  



 

 

7.4 Toimitilat 

7.4.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksella on käytössään yhdeksän pelastusasemaa (taulukko 4). Haagan pelastusaseman 

peruskorjaus valmistui vuonna 2016. 

Taulukko 4. Helsingin pelastuslaitoksen pelastusasemat. 

Asema 10 Keskuspelastusasema 

Asema 20 Erottajan pelastusasema 

Asema 21 Jätkäsaaren pelastusasema 

Asema 30  Haagan pelastusasema 

Asema 40 Käpylän pelastusasema 

Asema 50 Malmin pelastusasema 

Asema 60 Herttoniemen pelastusasema 

Asema 70 Mellunkylän pelastusasema 

Asema 80 Suomenlinnan pelastusasema 

7.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Pelastuslaitos tehostaa tilahallintaansa luopumalla ydintoimintojen kannalta vähemmän tärkeistä 

tiloista. Haagan pelastusaseman valmistuttua operatiivinen henkilöstö sekä palotarkastajat siirty-

vät Haagan toimistotalosta pelastusaseman tiloihin. Toimistotalosta vapautuu työhuoneita ja Poh-

jolankatu 2:n toimistotiloista voidaan luopua. 

Palvelutasopäätöksen täydennysosassa vuonna 2007 tunnistettiin tarve siirtää Malmin pelastus-

asema riskeihin nähden keskeisemmälle sijaintipaikalle. Aseman rakenteista on paljastunut kos-

teusvaurioita ja mikrobikasvustoja. Sisäilmatutkimukset ovat käynnissä korjaustarpeen laajuuden 

ja kiireellisyyden selvittämiseksi. Rakennus tullaan purkamaan Malmin lentokentän aluerakenta-

misen yhteydessä. Niin pelastustoiminnan kuin aluerakentamisenkin kannalta on tarkoituksenmu-

kaista, että korvaava pelastusasema on käytössä ennen alueen infrastruktuurin rakentamisen aloit-

tamista. Korvaavan aseman tonttia on kartoitettu Malmin keskustan alueelta. Silkokuja 2:n ton-

tille on laadittu luonnospiirustukset ja laskettu alustava kustannusarvio. Tavoitteena on, että uusi 

asema olisi valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Keskuspelastusaseman viemärit alkavat olla käyttöikänsä päässä. Viemärit kuvattiin vuoden 2015 

aikana ja korjaustarpeesta laadittiin esiselvitys. Hankesuunnittelu käynnistettiin keväällä 2016. 

Korjaussuunnittelussa on olennaista löytää keinot, joilla korjaustyö voidaan toteuttaa siten, että 

asema säilyy toimintakykyisenä työn aikana. Kustannukset ja toteutusaikataulu tarkentuvat han-

kesuunnittelun edetessä. 

Laajasalon pelastusaseman rakentamistarve liittyy olennaisesti Kruunuvuorenrannan rakentami-

seen. Kruunuvuoren alueella riskit kasvavat väestömäärän kasvaessa merkittävästi vuoden 2016 

jälkeen. Rakentamisen aloitus on tällä hetkellä ajoitettu vuodelle 2025. 



 

 

Kivikon varikon/pelastusaseman rakentaminen siirtyy 2020-luvun alkupuolelle. Toimipisteen 

merkitys tulee olemaan erityisen suuri Latokartanon alueen palvelutason kannalta. Toteutuessaan 

varikko/pelastusasema mahdollistaa myös pelastuslaitoksen korjaamo- ja varikkotoimintojen kes-

kittämisen tarkoituksenmukaisiin tiloihin. 

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä on suunniteltu ambulanssiaseman rakentamista Lassilan alu-

eelle. Tämän toteutuessa on samalle asemalle tarkoituksenmukaista sijoittaa myös pelastustoimen 

yksiköitä ja henkilöstöä. Tämä parantaisi Lassilan alueen toimintavalmiutta, lisäisi alueen onnet-

tomuuksien ehkäisyn kapasiteettia ja nostaisi kaupungin välitöntä suuronnettomuusvalmiutta. 

Helsingin kaupungin meritoiminnassa mukana olevien virastojen ja laitosten hanketta yhteisestä 

meritoimintavarikosta suunnitellaan edelleen. Aluskaluston valmiustelakointiin sekä korjaus- ja 

huoltotoimintaan tarkoitetulle varikolle ei ole toistaiseksi löytynyt sopivaa tonttia. 

7.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Käynnistetään Malmin korvaavan pelastusaseman hankesuunnittelu vuoden 2017 aikana. 

Vuonna 2018 hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta varten on varattu määrärahaa 800 000 

EUR. 

Käynnistetään keskuspelastusaseman viemärisaneerauksen toteutussuunnittelu vuoden 2017 

aikana.  Hankesuunnittelu on saatettu valmiiksi vuonna 2016. 

7.5 Sopimuspalokunnat 

7.5.1 Nykytila 

Helsingissä on 15 sopimuspalokuntaa, jotka toimivat pelastuslaitoksen vakinaisen operatiivisen 

henkilöstön tukena aluepalokuntasopimuksessa määritellyllä tavalla niin normaalioloissa kuin 

poikkeusoloissakin. Sopimuspalokuntien asemat sijaitsevat tasaisesti Helsingin kaupungin alu-

eella, joten sopimuspalokuntaverkosto on riittävä vuosittain tapahtuviin onnettomuustyyppeihin 

nähden kaikilla riskialueilla.  

Sopimuspalokunnat toimivat ensivasteperusteisesti eläinpelastustehtävissä, luonnononnetto-

muuksissa ja maastopaloissa. Lisäksi osalla sopimuspalokunnista on valmius toimia tiettyjen teh-

täväluokkien suurissa ja keskisuurissa tehtävissä. Muissa operatiivisissa tehtävissä ne ovat tuki-

toimintoja suorittavia yksiköitä. Operatiivisten tehtävien lisäksi sopimuspalokunnat osallistuvat 

turvallisuusviestintään järjestämällä erilaisia turvallisuuskoulutustilaisuuksia omalla alueellaan.  

Pelastuslaitos tarkistaa vuosittain helsinkiläisten sopimuspalokuntien laatuluokituksen, jonka pe-

rusteella ne jaetaan tuki- ja reservipalokuntiin. Laatuluokitus määräytyy sopimuspalokunnan toi-

mintavalmiuden, henkilöstön toimintakyvyn ja käytettävissä olevan kaluston perusteella.  

Sopimuspalokuntien henkilöstön toimintakykyä seurataan vuosittain terveystarkastuksilla, kun-

totesteillä, toimintakyvyn arvioinneilla, henkilökohtaisilla ja yksikkötasoisilla valmiuskokeilla 

sekä osaamisen tasoa mittaavilla tehtävillä. 



 

 

7.5.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on säilyttää Helsingin 15 sopimuspalokunnan valmius ja toimintakyky vähintään saa-

vutetulla tasolla. Sopimuspalokuntien tulee kyetä suorittamaan aluepalokuntasopimuksessa mää-

ritellyt tehtävät, kuten savusukellustehtävät rakennuspaloissa, eläinpelastustehtävät, korkean pai-

kan työskentely, maastopalot, öljyntorjuntatehtävät sekä merellinen toiminta ja pintapelastusteh-

tävät.  

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset on huomioitava sopimuspalokuntien toiminnan ke-

hittämisessä, osaamisessa, kalustossa ja erikoistumisessa. Sopimuspalokuntien tehtävien moni-

muotoisuutta tulee kehittää koko pelastustoimen tehtäväalueella, etenkin turvallisuusviestinnässä. 

Tavoitteena on, että sopimuspalokunnat tuottavat onnettomuuksien ehkäisyyn ja omatoimiseen 

varautumiseen liittyviä palveluja kuntalaisille enemmän kuin aiempina vuosina. 

7.5.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Sopimuspalokuntien toimintavalmiutta ylläpidetään huolehtimalla niiden kaluston ja muun 

materiaalin asiamukaisuudesta aluepalokuntasopimuksessa määritellyllä tavalla. Lisäksi sopi-

muspalokuntien osaamisen tasoa sekä monipuolisuutta ylläpidetään ja kehitetään koulutuksien 

ja harjoituksien avulla.  

Sopimuspalokuntien henkilöstö, joka ei fyysisen kuntonsa tai muun syyn puolesta enää sovellu 

varsinaiseen sammutus- ja pelastustoimintaan, pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mu-

kaan väestönsuojelun ja varautumisen eri tehtävissä.  

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välistä yhteistoimintaa pyritään tiivistämään vuoden 

2015 lopussa aloitetun toiminnanohjauksen avulla. 



 

 

8. Tukitoiminnot 

8.1 Huoltovarmuus 

8.1.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen huoltovarmuudella tarkoitetaan pelastuslaitoksen, sen kumppaneiden ja toimit-

tajien materiaalisten resurssien suunnittelua, ylläpitämistä, arviointia ja systemaattista kehittä-

mistä. Huoltovarmuus on keskeinen osa pelastustoiminnan ja ensihoitopalvelun toteuttamista, 

koska sillä varmistetaan pelastuslaitoksen toiminnan saumaton jatkuvuus ja henkilöstön työtur-

vallisuus kaikissa tilanteissa päivittäisistä hätätilanteista aina suuronnettomuuksiin ja poikkeus-

oloihin. Huoltovarmuuden kannalta tärkeitä kokonaisuuksia ovat erityisesti pelastuslaitoksen ja 

sen kumppaneiden kriittiset ydintoiminnot, riskienhallinta, ennakointi, varajärjestelyiden suun-

nittelu sekä toiminnan palauttaminen normaalitilaan häiriön jälkeen. 

Helsingin pelastuslaitoksen huoltovarmuudesta huolehditaan osastojen tiiviinä yhteistyönä siten, 

että pelastuslaitoksen toiminnan suunnittelussa tunnistetaan erilaiset kriittisten toimintojen uhkat, 

arvioidaan niistä aiheutuvat seurausvaikutukset ja varmistetaan, että vakavien häiriötilanteiden 

hallitsemiseksi on olemassa toimintamallit.  Huoltovarmuuteen sisältyy olennaisena osana myös 

jatkuvuudenhallinta, jonka suunnittelun tueksi Helsingin kaupunginkanslia on laatinut virastoil-

leen ohjeen (Helsingin kaupunkikonsernin varautuminen ja jatkuvuudenhallinta, 2015). 

Huoltovarmuudesta, materiaalin varastoinnista sekä huoltovarmuustyön suunnittelusta, kehittä-

misestä ja ohjauksesta vastaa huoltovarmuuspäällikkö. Huoltovarmuuspäällikön tehtävänä on 

luoda osaltaan suunnitelmat, toimintamallit ja järjestelmät pelastuslaitoksen huoltovarmuuden 

turvaamiseksi. Huoltovarmuuspäällikkö vastaa myös siitä, että edellä mainitut suunnitelmat eivät 

ole ristiriidassa pelastuslaitoksen suunnitelmien kanssa päivittäisessä toiminnassa, suuronnetto-

muustilanteissa, normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.  

Huoltovarmuuden käytännön toteutuksesta vastaa pelastuslaitoksen tekninen osasto teknisen 

päällikön johdolla (kuva 4). Valmiutta nostettaessa tekninen osasto varautuu pelastustoiminnan 

johtajan esityksestä tukemaan pelastustoimintaa huolehtimalla väline-, varuste-, materiaali- ja 

polttoainetäydennyksistä, henkilöstön juoma- ja ruokahuollosta, käytettävän kaluston huolloista 

ja korjauksista, paineilmalaitehuollosta ja paineilmasäiliöiden täydennyksistä sekä huoltoon liit-

tyvistä kuljetuksista toiminta-alueelle. Häiriötilanteissa koko teknisen osaston henkilöstöä voi-

daan käyttää operatiivisen osaston tukena vapauttamaan pelastushenkilökuntaa varsinaiseen pe-

lastustoimintaan. 

 

Kuva 4. Pelastuslaitoksen teknisen osaston tuottamat palvelut osana huoltovarmuuden kokonaisuutta. 

Teknisen osaston materiaaliyksikkö vastaa kaluston varaosista, varusteista, operatiivista toimin-

taa tukevista päivittäisistä kuljetuksista sekä tietyistä irtaimien ja kulutustavaroiden hankinnoista 



 

 

ja varastoinnista. Hankinta- ja korjausyksikkö vastaa kaluston (mm. ajoneuvot, veneet, pienkoneet 

ja hengityslaitteet) kunnossapidosta, koordinoi pelastuslaitoksen investointeja ja investointisuun-

nitelmia, valmistelee tarjouspyyntöjä yhdessä käyttäjien kanssa, valvoo hankintoja ja toimii han-

kinta-asiantuntijana. Tilayksikkö vastaa järeiden kallio- ja teräsbetoniväestönsuojien suunnittelun 

asiantuntijatehtävistä, pelastuslaitoksen rakennussuunnittelusta sekä rakentamis- ja rakennutta-

mistoiminnasta. Tilayksikkö osallistuu myös pelastusasemien ja väestönsuojien suunnitteluun ja 

toimii kaavoitusvaiheessa asiantuntijaelimenä väestönsuojelua ja pelastusasemien sijaintia suun-

niteltaessa. Käyttöyksikkö vastaa pelastusasemien ja kallioväestönsuojien häiriöttömästä toimin-

nasta ja toimintavalmiuden ylläpidosta, kunnossapidosta, vuokrauksesta sekä väestönsuojelutek-

nisistä viranomaistarkastuksista kaupungin hallinnoimissa väestönsuojissa. Käyttöyksikön henki-

löstö muodostaa kriisitilanteissa väestönsuojelun rungon, joka vastaa väestönsuojien käyttökun-

toon laittamisesta. 

8.1.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Tavoitteena on kehittää pelastuslaitoksella käytössä olevaa materiaalinhallintajärjestelmää 

(ARTTU) sekä sen käyttöä ja ylläpitoa koko laitoksessa, jotta järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla. 

Lisäksi tavoitteena on hyödyntää tilannekeskuksessa kalusto- ja materiaalitietoja aiempaa parem-

min operatiivisen toiminnan tukemisessa. Sähköisten kalusto- ja materiaalitunnisteiden järjestel-

mien suunnittelua ja käyttöönottoa pyritään edistämään materiaalinhallinnan tehostamiseksi. Ta-

voitteina on myös parantaa pelastuslaitoksen valmiusvarastoinnin ja olemassa olevien varastojen 

inventoinnin käytäntöjä sekä määritellä pelastuslaitoksen toimintojen kalusto- ja materiaalitarpeet 

vastaamaan suorituskykyvaatimuksia. 

8.1.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Perehdytetään ja koulutetaan teknisen osaston henkilöstö häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 

tehtäviin. 

Kehitetään pelastuslaitoksen huoltovarmuutta huomioiden HIKLU-pelastuslaitosten näkö-

kulma ja osallistutaan HIKLU-yhteistyöhön huoltovarmuuden osalta. 

Kehitetään teknisen osaston yksiköiden palvelutuotantoa vastaamaan tehokkaammin uudiste-

tun pelastuslaitoksen organisaation ja pelastustoimen prosessin teknisiin tarpeisiin. 

8.2 Viestintä 

8.2.1 Nykytila 

Viestinnän toiminto vastaa pelastuslaitoksen sisäisestä, ulkoisesta, strategisesta, operatiivisesta, 

turvallisuus- ja kriisiviestinnästä sekä mediasuhteista yhteistyössä pelastuslaitoksen johdon, osas-

tojen, toimintojen ja henkilöstön sekä kumppaneiden kanssa. Viestinnän vastuulla on luoda puit-

teet hyvälle viestinnälle, ohjata ja koordinoida sekä arvioida ja kehittää pelastuslaitoksen viestin-

tää. 



 

 

Viestinnän organisaatio ja henkilöstöresurssit koostuvat viestintätiimistä, jossa on edustajat kai-

kista keskeisistä sisäisistä ja ulkoisista palveluista sekä viestinnän tekniikkatiimistä, joka palvelee 

kuvan ja grafiikan tuottamisessa. Pelastuslaitoksen osastot, yksiköt ja toiminnot kytkeytyvät vies-

tintäorganisaatioon oman viestintäsuunnittelunsa kautta. Pelastuslaitoksen viestintäsuunnitelma 

koostetaan osastojen, yksiköiden ja toimintojen suunnitelmista osaksi toiminnan ja talouden suun-

nitelmaa. Pelastustoiminnan ja ensihoidon operatiivisen toiminnan johtamisesta vastaavat henki-

löt vastaavat myös viestinnän toteuttamisesta osana valmiutta. Viestinnässä toimii päätoimisesti 

tiedottaja ja viestintäpäällikkö. 

Keskeisimpiä ulkoisen viestinnän kanavia ovat päivittäiset asiakaskontaktit sekä muun muassa 

seuraavat kanavat: 

 verkkosivut 

 sosiaalinen media 

 mediatiedotteet sekä lisäksi onnettomuustiedottamisessa ensi- ja jatkotiedotteet, vaaratie-

dote sekä varoittaminen väestöhälyttimillä 

 palautejärjestelmä 

 asiakasjulkaisu 

 sidosryhmäjulkaisu 

 toimintakertomus 

 Helsinki-turva -portaali 

 päätösasiakirjat 

8.2.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Viestinnän kehittämistä ohjaavat pelastustoiminnan ja ensihoidon kansalliset tavoitteet, Helsingin 

kaupungin viestinnän ohjeet sekä pelastuslaitoksen perustehtävä, arvot, visio ja strategia. Edellä 

mainittujen ja keväällä 2015 tehdyn sidosryhmätutkimuksen perusteella on laadittu pelastuslai-

toksen viestintästrategia, jossa toiminnan kehittämiselle on määritelty seuraavat tavoitteet: 

 Pelastuslaitos on vahva turvallisuusvaikuttaja. 

 Viestintä vahvistaa kansalaisten riskitietoisuutta, onnettomuuksien ja tapaturmien eh-

käisyä, varautumista sekä osaamista toimia oikein hätätilanteissa. 

 Viestintä tukee toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämistä. 

 Viestintä tukee turvallisuusverkoston yhteistyötä. 

 Viestintä tekee työmme ja tuloksemme näkyväksi sekä vahvistaa mainettamme ja luot-

tamusta sidosryhmissämme. 

8.2.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Uudistetaan viestinnän suunnittelujärjestelmää ja organisaatiota. 

Vahvistetaan viestinnän monikanavaisuutta. 

Lisätään viestinnän määrää ja vaikuttavuutta. 



 

 

Kehitetään viestintäosaamista. 

 

8.3 Tieto- ja viestijärjestelmät 

8.3.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen teknisen osaston tietohallintoyksikkö vastaa pelastuslaitoksen tietojärjestelmien 

ja -verkkojen, elektroniikkalaitteiden, hälytys- ja kuulutuslaitteiden sekä esitysjärjestelmien suun-

nittelusta, hankinnoista, toteutuksesta ja ylläpidosta. Toiminnan suuntaviivat ja tavoitteet perus-

tuvat pelastuslaitoksen prosessikoreihin, visioon, strategiaan ja toimintasääntöön. 

Operatiivisesti keskeisimpiä uusia hankkeita ovat pelastuslaitoksen tilannekuvaympäristön visi-

ointi ja perustan luominen sekä uuden tilannekeskuksen ICT-tekniikan rakentaminen. Jälkimmäi-

nen tehdään huomioiden käynnissä olevat valtakunnalliset tietojärjestelmähankkeet: viranomais-

ten yhteinen kenttäjärjestelmä Kejo, hätäkeskustietojärjestelmä ERICA sekä uusi pelastustoimen 

tietovaranto Varanto. 

8.3.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Edellä mainittujen valtakunnallisten tietojärjestelmien vaikutuksesta nykyisten omien järjestel-

mien elinkaaren hallintaan ja hankintojen ennakoitavuuteen ei ole analyyttista tietoa. Tietoliiken-

teen ja tietoturvan vaatimukset nousevat yhä merkittävämmiksi tekijöiksi turvallisuusorganisaa-

tioiden tietojärjestelmien yhteistoiminnan tarpeiden kasvaessa. 

Nykyinen valtakunnallinen turvallisuusverkkofilosofia ja -politiikat eivät näillä näkymin tarjoa 

ehyttä kokonaisratkaisua pelastustoimen uudessa rakenteessa. Tavoitteena on kyetä reagoimaan 

pelastustoimen uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin siten, että pelastuslaitoksella on käy-

tössään parhaat mahdolliset ICT-ratkaisut pelastustoiminnan käytössä myös jatkossa.  

8.3.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Toteutetaan hanke tilannekuvan esitysjärjestelmän hankkimiseksi operatiivisiin johtamistiloi-

hin. 

Täytetään TUVE-vaatimusten mukaiset turvallisuusvaatimukset tilannekeskuksessa. 

Otetaan käyttöön kaupungin yhteinen prosessi- ja toiminnanohjausjärjestelmä. 

Uusitaan palvelinjärjestelmä. 

Uusitaan pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien ajoneuvotietokoneita. 

Valmistaudutaan operatiivisteknisesti ERICA-, Kejo- ja Varanto-järjestelmien käyttöönottoon. 



 

 

Jatketaan Merlot mukana -mobiilitilannekuvasovelluksen kehittämistä tilannekeskuksen ja 

johdon käyttöön. 

Saatetaan HESU-hanke (henkilöstösuunnittelujärjestelmä) teknisesti valmiiksi. 

8.4 Osaamisenhallinta 

8.4.1 Nykytila 

Pelastuslaitoksen tuottavuuden kasvu perustuu henkilöstön ja organisaation osaamisen kehittämi-

seen sekä sen tehokkaaseen hallintaan. Laitokselle on laadittu vuonna 2015 osaamisen kehittämi-

sen suunnitelma, joka perustuu pelastuslaitoksen strategiaohjelmassa 2015–2018 tunnistettuihin 

tärkeimpiin pitkän aikavälin osaamistarpeisiin. Suunnitelman laatimisesta, seurannasta ja rapor-

toinnista vastaa pelastuslaitoksen Osaamiskeskus.  

Osaamisen kehittämisen suunnitelman perusteella laaditaan koulutussuunnitelma, joka kattaa pe-

lastuslaitoksen itse järjestämän lisä- ja täydennyskoulutuksen lisäksi sellaisen ulkopuolisen kou-

lutustarjonnan, joka vastaa pelastuslaitoksen osaamisen kehittämisen linjauksiin ja tavoitteisiin. 

Täydennyskoulutuksen lisäksi pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävissä toimiva henkilöstö 

osallistuu ammatillista osaamista ylläpitäviin vuorokoulutuksiin osana normaalia päiväpalve-

lusta. 

Erityisiä pelastuslaitoksen osaamisenhallinnan haasteita ovat pelastustoiminnan ja ensihoidon 

työtehtävien suuri fyysinen kuormittavuus ja siihen liittyvät työkyvyn ylläpidon haasteet. Alen-

tunut työkyky voi rajoittaa täysipainoista toimimista operatiivisissa työtehtävissä. Pelastuslaitok-

sella on toteutettu ikääntyvän operatiivisen henkilöstön työkykyhanke, jonka tuloksena on laa-

dittu toimenpideohjelma henkilöstön urasuunnittelulle. Ohjelmassa korostetaan urasuunnittelun 

jatkuvuutta sekä esimiehen ja työntekijän vuorovaikutusta henkilökohtaisten urasuunnitelmien 

laatimiseksi ja tarvittavan lisä- ja jatkokoulutuksen hankkimiseksi. 

Pelastuslaitos rohkaisee henkilöstöään kouluttautumaan ja opiskelemaan. Kouluttautumista tue-

taan taloudellisesti erityisesti, jos koulutus tukee laitoksen strategian ja tavoitteiden edistämistä 

ja henkilön urasuunnittelua tai tehtäväkehitystä Helsingin kaupungin palveluksessa. Opintojen 

taloudellisesta tukemisesta ja palkitsemismenettelyistä on oma erillinen ohjeensa. Uudelleenkou-

lutus mahdollistaa viranhaltijan tai työntekijän siirtymisen toisiin tehtäviin kunnassa, kun siirty-

minen on tullut ajankohtaiseksi esim. muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Mainittu muutos on esi-

merkiksi työntekijän muuttunut työkyky, jolloin uudelleenkoulutuksella voidaan ehkäistä työnte-

kijän työkyvyn alenemista tai edistää työkyvyn palautumista.  

Jatkokoulutuksella hankitaan muodollinen kelpoisuus uusiin vaativampiin tehtäviin. Pääsääntöi-

sesti jatkokoulutus tapahtuu palkattoman virkavapaan tai työloman aikana, eikä työnantaja osal-

listu muihinkaan koulutuskustannuksiin. Koulutuksen lisäksi osaamista kehitetään töiden organi-

sointia ja työtapoja kehittämällä, hyödyntämällä olemassa olevaa osaamista yhä tehokkaammin, 

onnistuneen rekrytoinnin avulla sekä tarvittaessa hankkimalla puuttuvaa osaamista ostopalveluna. 

 



 

 

Sammutus- ja pelastustoiminnan osalta henkilöstön osaamisen hallinnan runko perustuu vuo-

rokoulutukseen, joka on päivittäistä ja joustavasti aikataulutettua toimintavalmiuden ja hälytys-

tehtävien ehdoilla. Koulutus ja harjoittelu toteutetaan vuotuisen vuorokoulutussuunnitelman mu-

kaan, rinnakkain ensihoidon kanssa. Oppituntien, harjoitusten ja erityiskohteisiin tutustumisten 

avulla pyritään kattamaan kaikki pelastustoimintaan liittyvät osa-alueet. Täydennyskoulutus mah-

dollistaa haastavampien, laajempien ja pitkäkestoisempien koulutusten ja harjoitusten järjestämi-

sen sekä suuntaamisen yksilöllisemmälle kohderyhmälle. Vuoro- ja täydennyskoulutuksia seura-

taan ja arvioidaan järjestelmällisesti. Pelastuslaitos laatii vuosittaisen koulutussuunnitelman, joka 

kattaa sekä vuoro- että täydennyskoulutuksen.  

Ensihoidon koulutus toteutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti ja sitä mitataan ja raportoi-

daan säännöllisesti. Pelastuslaitoksen tulee mahdollistaa henkilöstönsä osallistuminen täydennys-

koulutukseen työaikana, operatiivisista tehtävistä irrotettuna. Koulutus voi olla HUS:n tai työn-

antajan järjestämää tai ulkopuolelta hankittua. Ensihoitoyhteistyösopimuksen mukaan pelastus-

laitoksen tulee huolehtia siitä, että ensihoitajien tieto- ja taitotaso ovat riittäviä ja että he kykene-

vät suoriutumaan sopimuksen edellyttämistä tehtävistä potilasturvallisuus huomioiden. Tätä var-

ten laaditaan vuosittain ensihoitajien koulutussuunnitelma. Täydennyskoulutusvelvoite on perus-

tasolla vähintään kaksi päivää vuodessa, hoitotasolla vähintään kolme päivää vuodessa ja kenttä-

johtajilla neljä päivää vuodessa. 

Pelastuslaitos laatii vuosittaisen ensihoidon koulutussuunnitelman yhteistyössä HUSin ensihoito-

yksikön kanssa. Ensihoidon vuorokoulutusta varten pelastuslaitos laatii vuosittain vuorokoulu-

tussuunnitelman. Uusien työntekijöiden perehdytyksestä on olemassa pelastuslaitoksen laatima 

kirjallinen perehdytyssuunnitelma. Ensihoitajien itsenäisen työskentelyn tukemiseksi henkilöstön 

kykyjä toimia perus- tai hoitotason tehtävissä arvioidaan säännöllisesti. Operatiivisen henkilöstön 

ammattitaidon arviointi tapahtuu vähintään joka toinen vuosi sairaanhoitopiirin ohjaamana. 

Onnettomuuksien ehkäisyn osalta osaamisen hallinta perustuu sisäisesti järjestettyyn koulutuk-

seen, työtehtäviä tukevaan ulkopuoliseen koulutukseen sekä työnantajan tuella suoritettavaan am-

matillista kehittymistä tukevaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Uusille työntekijöille järjes-

tetään 8 viikon mittainen ammatillinen perehdytysjakso. 

 

Pelastuskoulu: Varmistaakseen tarvittavan henkilöstön saatavuus ja korkeatasoinen osaaminen 

eri tehtävissä, pelastuslaitos ylläpitää omaa oppilaitostaan osana Osaamiskeskusta. Pelastuskou-

lun keskeinen tehtävä on virkatutkintokoulutus. Tarvittaessa laitoksen operatiivisen henkilöstön 

rekrytointivajetta katetaan Pelastuskoulun järjestämillä perehdytyskursseilla, joiden pääsyvaati-

muksena ovat pelastajatutkinto ja ensihoitoasetuksen mukainen terveydenhuollon ammattitut-

kinto. Pelastuskoulu järjestää alipäällystökursseja laitoksen operatiivisen osaston tarpeiden mu-

kaan. 

Varautumiskoulutus: Osaamiskeskus toteuttaa pelastuslaitoksen varautumistoiminnon määrit-

tämien perusteiden mukaisesti Helsingin kaupungin virastojen varautumiskoulutusta. Koulutus 

suunnitellaan vastaamaan suojelusuunnitelman edellyttämää valmiutta. Koulutussuunnittelussa 

huomioidaan virastojen resurssit ohjata henkilöstöään koulutuksiin niiden ydintoimintojen siitä 

kärsimättä. Osaamiskeskus tukee Helsingin pelastuspalvelun toimijoiden koulutusta ja kriittisen 

infrastruktuurin kanssa toimivien virastojen ja liikelaitosten oman palvelutuotannon turvaamisen 

edellyttämien henkilöresurssien osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä. Osaamiskeskus tekee 



 

 

yhteistyötä varautumiskoulutusta antavien järjestöjen kanssa ja tukee näitä oman osaamisensa ke-

hittämisessä. Osaamiskeskuksen virkatutkintokoulutuksen ja operatiivisen täydennyskoulutuksen 

varautumisen opetus toteutetaan yhteistyössä varautumisen toiminnon kanssa. 

8.4.2 Tavoitteet ja kehittämistarpeet 

Osaamisenhallinnan tavoitteena on turvata riittävä ylläpitokoulutus, jotta erilaiset taktiikat, tek-

niikat ja työturvallisuus pysyvät hyvällä tasolla.  

Palvelutasopäätöskauden aikana tavoitteena on lisäksi kehittää pelastajatutkinnon suorittaneiden 

henkilöiden perehdytyskursseja turvallisuuskouluttajan ja palotarkastajan tehtäviin.  

Työvuoron aikana tapahtuvaa koulutusta ja harjoittelua tulisi tukea lisää kehittämällä sopivia har-

joittelupaikkoja ja lisäämällä koulutuksen henkilöresurssia. 

8.4.3 Päätös palvelutasosta vuosille 2017–2018 

Kehitetään henkilöstön osaamista elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. 

Kohdellaan kaikkia henkilöstöryhmiä tasapuolisesti työyhteisön ja yksilön kehittämistarpeet 

huomioon ottaen.   

Toteutetaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä koko henkilöstölle osaamistarvekartoi-

tus, jota prosessit hyödyntävät omien osaamisen kehittämistarpeiden määrittämisessä. 

Arvioidaan pelastuslaitoksen osaamistarpeisiin vaikuttavia muutoksia ja niiden syitä osana 

strategia-, riskianalyysi- ja palvelutasopäätösprosesseja. 

Päivitetään pelastuslaitoksen osaamisen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman sekä 

toimintojen ja prosessien esiin nostamien tarpeiden pohjalta laaditaan vuosittain vuoro- ja täy-

dennyskoulutuksen koulutussuunnitelma. 

Huolehditaan pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävien lakisääteisten ja sopimuksenvaraisten 

kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä täydennys- ja vuorokoulutuksin. 

Seurataan kelpoisuusvaatimusten toteutumista järjestelmällisesti. 

Pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävissä toimiva henkilöstö osallistuu ammatillista osaa-

mista ylläpitäviin vuorokoulutuksiin osana normaalia päiväpalvelusta. 

Seurataan täydennyskoulutuksen laatua keräämällä säännöllisesti palautetta koulutuksista. 



 

 

9. Kehittämissuunnitelma 

Palvelutasopäätöskaudella 2017–2018 pyritään ensisijaisesti turvaamaan pelastuslaitoksen nykyi-

nen palvelutaso nykyisillä resursseilla ja asemaverkostolla. Niillä alueilla, joilla sisäministeriön 

ohjeistuksen mukaisia toimintavalmiusaikatavoitteita ei nykyisin resurssein pystytä täyttämään, 

palvelutaso turvataan muilla toimenpiteillä. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun käsitellyt määräai-

kaiset ja ylimääräiset palotarkastukset, asuinkiinteistöjen omavalvonta, pelastustoiminnan edel-

lytysten tarkistaminen ja operatiivista erityistarkastelua vaativien kohteiden kohdetutustumiset ja 

koulutukset. 

Palvelutasopäätöstä voidaan tarvittaessa päivittää myös kesken kauden 2017–2018, mikäli se 

osoittautuu aiheelliseksi esimerkiksi pelastuslaitoksen valtakunnallisen rakenneuudistuksen ja pe-

lastuslaitosten integraation vuoksi. Pelastustoimen uudistuksen myötä muodostuvan uuden maa-

kunnallisen pelastuslaitoksen palvelutasoa ja riskinarvioita ryhdytään suunnittelemaan ja kehittä-

mään yhteistyössä muiden integroituvien laitosten kanssa vuosina palvelutasopäätöskaudella 

2017–2018. 

Pelastuslain (379/2011) mukaan palvelutasopäätöksen tulee sisältää suunnitelma palvelutason ke-

hittämisestä. Sisäasiainministeriön ohjeistuksen mukaisesti (SM018:00/2012) palvelutasopäätök-

sessä tulee myös arvioida kehittämistoimien kustannusvaikutukset. Palvelutason ylläpitämiseksi 

ja kehittämiseksi suunnitellut toimenpiteet on listattu kunkin osion toteuttamissuunnitelmaan. Tä-

hän osioon on yhteenvetona koottu eräitä keskeisiä palvelutason kehittämistoimenpiteitä ja arvi-

oitu niiden kustannuksia niiltä osin kuin se on mahdollista (taulukko 5). Useimmat toteutussuun-

nitelmien kohdista edellyttävät työaikaresurssia, mutta eivät investointeja tai hankintoja. Toteu-

tussuunnitelmiin kirjattujen toimenpiteiden työaikakustannuksia ei ole arvioitu erikseen. 

Taulukko 5. Yhteenveto keskeisistä palvelutason kehittämistoimenpiteistä ja niiden arvioidut kustannukset 

vuosina 2017–2018. 

Osio Toteuttamissuunnitelman kohta Arvioidut kustannuskset 

2.4 Nimetään palon- ja onnettomuudentutkintaryhmään 

vähintään yksi tutkija lisää. 

Työaikakustannus / työaika-

resurssin sisäinen järjestely 

3.1 Pidetään valvontatyön resurssit vähintään nykyisellä 

tasollaan. 

Työaikakustannus / työaika-

resurssin sisäinen järjestely 

3.1 Lisätään turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuusvies-

tinnän resursseja noin kahden henkilötyövuoden ver-

ran. 

Työaikakustannus / työaika-

resurssin sisäinen järjestely 

3.2 Kohdennetaan valvontaa tehostetusti priorisoitaviin 

riskiluokan I ruutuihin tihentämällä kohteiden tarkas-

tusväliä 

Ei kustannusta. 

3.3 Lisätään asuintalojen omavalvonnan vaikuttavuutta 

kehittämällä omavalvonnan menetelmiä ja sisältöä. 

Työaikakustannus 

3.5 Hyödynnetään pelastusyksiköitä yleisötapahtumien 

tarkastuksissa osana alueellisia riskienhallinnan toi-

menpiteitä. Kehitetään operatiiviselle henkilöstölle 

suunnattua ohjeistusta ja koulutusta yleisötapahtu-

mien valvontaan liittyen. 

Työaikakustannus 

3.8 Parannetaan turvallisuuskoulutuksen ja turvallisuus-

viestinnän riskiperustaista kohdentamista. 

Työaikakustannus 



 

 

3.8 Siirretään turvallisuuskoulutuksen painopistettä reak-

tiivisesta koulutuksesta kohti suunnitelmallista turval-

lisuuskoulutusta. 

Ei kustannusta 

3.8 Kohdennetaan turvallisuuskoulutusta erityisesti kau-

punkikonsernille. 

Ei kustannusta 

3.8 Tarjotaan turvallisuuskoulutusta riskiperustaisesti tie-

tyille kohderyhmille kuten valvonnassa tunnistetuille 

riskikohteille. 

Ei kustannusta 

4.1 Pidetään varautumisen toiminnon henkilöresurssit ny-

kyisellä tasollaan (8 htv). 

Ei kustannusta 

4.5 Kiinteän ulkohälytinjärjestelmän ja pelastuslaitoksen 

autokalustoon liitettävien kuulutusratkaisujen päivi-

tyshankinnat toteutetaan resurssien ja mahdollisuuk-

sien mukaan. 

Mikäli päädyttäisiin koko 

järjestelmän päivittämiseen, 

kustannus olisi 1 275 000 

EUR. 

4.6 Peruskorjataan ainakin Niemenmäen kalliosuoja. Ta-

loudellisten tekijöiden salliessa peruskorjataan lisäksi 

joko Karstulantien suoja tai Kulosaaren suoja. 

Yhteensä 2 700 000 EUR. 

4.6 Pelastuslaitos esittää, että Kauppakartanonkadun vä-

estönsuojan rakentaminen aloitetaan palvelutasopää-

töskauden 2017–2018 aikana. 

Käynnistämispäätöstä ei ole 

tehty 

5.1 Järjestetään johtamiskoulutusta, jonka perusteella 

suunnitellaan ja toteutetaan johtamisharjoituksia. Har-

joitukset arvioidaan jälkikäteen. 

Työaikakustannus 

5.1 Panostetaan yleisjohtajien ja kenttäjohtajien osaami-

senhallintaan laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Työaikakustannus 

5.1 Otetaan käyttöön viranomaisten yhteinen kenttäjärjes-

telmä Kejo sekä hätäkeskustietojärjestelmä ERICA. 

Yhteensä 330 000 EUR. 

5.2.1 Seurataan pelastusyksiköiden lähtöaikoja kiireelli-

sissä tehtävissä ja puututaan havaittuihin lähtöajan 

poikkeamiin. 

Ei kustannusta 

5.2.2 Koulutetaan operatiivinen henkilöstö korkeiden ra-

kennusten sammutustoimintaan laadittujen toiminta-

mallien ja ohjeistusten mukaisesti palvelutasopäätös-

kaudella 2017–2018. 

Työaikakustannus 

5.2.5 Hankitaan ISF-rahoitetun yhteishankkeen puitteissa 

uudet analysaattorit kiinteiden, nestemäisten ja kaasu-

maisten aineiden mittaamiseen ja otetaan ne operatii-

viseen käyttöön. 

Ei kustannusta pelastuslai-

tokselle. Kustannukset kate-

taan ISF-rahoituksella. 

5.2.7 Parannetaan toimintakykyä raskaan puomikaluston 

kanssa koulutuksella ja H-luokan öljyntorjuntalautan 

hankinnalla.  

Yhteensä 1 300 000 EUR. 

5.2.13 Lisätään vuosina 2017–2018 maanalaisten tilojen ja 

tunneleiden pelastustoiminnan johtamisen koulutusta 

päivystäville palomestareille. Kohdennetaan osa kou-

lutuksen sisällöstä paloesimiehille. 

Työaikakustannus 

5.2.13 Korvataan raskaan pelastusyksikön paineilmalaittei-

den tuplapullot suljetun kierron laitteilla (3 kpl) ja 

hankitaan lisäksi kolme laitteet koulutuskäyttöön vuo-

den 2017 aikana. Kasvatetaan laitteiden kokonais-

määrä yhdeksään hankkimalla vuoden 2018 aikana 

vielä kolmet laitteet. 

Yhteensä 4 000 EUR. 



 

 

5.3 Kehitetään Helsingin pelastuslaitoksen pelastustoi-

minnan johtokeskusta (PelJoKe) päivittämällä johto-

keskuksen varustus ja luomalla toimintamallit ja oh-

jeistus kaupungin johtokeskuksen toimintaan suuron-

nettomuustilanteessa. 

Yhteensä noin 50 000 EUR. 

6.1 Jätkäsaaren perustason ensihoitoyksikön EHE1322 

valmiusaikaa nostetaan 12 tunnista 24 tuntiin ja Kalli-

oon perustetaan yksi uusi hoitotason ensihoitoyksikkö 

12 tunnin valmiuteen ja ensihoidon kenttäjohtajan yk-

sikköön EHE11 lisätään yksi ensihoitaja 24 tunnin 

valmiuteen. Tämä edellyttää 17 uuden viran perusta-

mista. 

Vuosittainen käyttökustannus 

yhteensä 927 000 EUR. 

6.1 Edellä mainittujen suunnitelmien toteuttaminen edel-

lyttää, että niitä koskeva lisärahoitus saadaan sekä 

HUSin yhteistoimintasopimukseen että pelastuslai-

toksen käyttötalousraamiin. 

  

7.3 Toimintakauden aikana vuoden 2018 loppuun men-

nessä hankitaan kaksi säiliöautoa, kaksi puomitikas-

/nostolava-autoa kalustoineen sekä 13 ambulanssia. 

Yhteensä 3 800 000 EUR. 

7.4 Malmin korvaavan pelastusaseman hankesuunnittelu 

käynnistetään vuoden 2017 aikana. Vuonna 2018 

hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta varten on va-

rattu määrärahaa 800 000 EUR. 

Yhteensä 800 000 EUR 

vuonna 2018. 

7.4 Saatetaan keskuspelastusaseman viemärisaneerauksen 

hankesuunnittelu valmiiksi vuonna 2016. Toteutus-

suunnittelu käynnistetään vuoden 2017 aikana. 

Yhteensä 100 000 EUR.  

8.3 Uusitaan pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien 

ajoneuvotietokoneita. 

Yhteensä 40 000 EUR. 

8.3 Valmistaudutaan operatiivisteknisesti ERICA-, Kejo- 

ja Varanto-järjestelmien käyttöönottoon 

Yhteensä 195 000 EUR. 

  



 

 

10. Palvelutason seuranta 

Pelastuslain 85 § mukaisesti aluehallintovirasto valvoo, että Helsingin pelastustoimen alueen pal-

velutaso on riittävä. Pelastuslaitos seuraa aktiivisesti itse palvelutasonsa toteutumista usein eri 

välinein. Pelastustoiminnan toimintavalmiuden toteutumista seurataan pelastustoimen onnetto-

muus- ja resurssitilasto PRONTOn tietoihin tukeutuen.  

Pelastuslaitoksen toiminnanohjauksen työkaluksi on kehitetty kattava johdon mittaristo, joka so-

veltuu osin myös pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn, varautumisen, henkilöresurssien 

ja osaamisenhallinnan palvelutason seurantaan. Onnettomuuksien ehkäisyn toimenpiteitä ja suo-

ritteita suunnitellaan ja niiden toteutumista seurataan aktiivisesti neljännesvuoden jaksoissa.  

Kaluston, toimitilojen ja muiden teknisten resurssien tilasta ja kunnosta ylläpidetään ajantasaista 

tilannekuvaa. Palvelutasopäätöskohtien toteutumisen väliarvio tehdään alkuvuodesta 2018. 

  



 

 

11. Pelastustoimen uudistus 

Pelastustoimen rakennetta uudistetaan 1.1.2019 mennessä valtakunnallisesti siten, että pelastus-

toimen järjestäminen siirtyy maakuntien tehtäväksi. Uudistuksen seurauksena Helsingin pelastus-

laitos sulautuu osaksi uutta maakunnallista pelastuslaitosta 1.1.2019 alkaen. 

Sisäministeriö on asettanut vuoden 2018 loppuun asti ulottuvan pelastustoimen uudistushank-

keen, jossa uudistus valmistellaan. Uudistustyö jatkuu läpi koko palvelutasopäätöskauden 2017–

2018, joten kaikkia hankkeessa tehtäviä linjauksia ei pystytä ennakoimaan ja huomioimaan pal-

velutasopäätöksen valmisteluvaiheessa. Valtakunnallisessa pelastustoimen uudistushankkeessa 

vielä palvelutasopäätöskauden aikana tehtävät ratkaisut voivat vaikuttaa Helsingin pelastuslaitok-

sen toiminnan kehittämiseen vuosina 2017–2018.  


