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Pelastuskomentajan katsaus

V
uosi 2018 jää aikakirjoihin osaltamme pelastus-
toimen aktiivisen kehittämisen vuotena. Olem-
me osallistuneet sote- ja maakuntauudistuk-
sen valmisteluun, pelastustoimen kansalliseen 
kehittämishankkeeseen, alueellisen toiminnan 
yhdenmukaistamiseen Uudellamaalla ja sa-

malla uudistaneet omaa organisaatiomme. Eri tasoilla ta-
pahtuvalla samanaikaisella kehittämisellä on synergian-
sa, mutta se aiheuttaa myös henkilöstöllemme lisätyö-
tä sekä vaatii aikaa ja kykyä muuttaa näkökulmaa päivit-
täisistä perustehtävistä pitkälle tulevaisuuteen tähtääviin 
toimiin. Panoksemme on ollut kaikissa hankkeissa varsin 
suuri ja saanut kiitosta.

Hallitusohjelman mukainen sote- ja maakuntauudis-
tus jäi toteutumatta, mutta uudistumisen tarpeet jäivät 
olemaan. Näin ollen kehittäminen saanee vaalien jälkeen 
uudet suuntaviivat ja pääsemme jatkamaan välttämätön-
tä kehittämistyötä. Pelastustoimen kehittämishanke saa-
tiin päätökseen ja työtä jatketaan nyt toimeenpanemalla 
uudistuksia. Uudenmaan pelastuslaitosten välinen yh-
teistyö, joka käynnistyi systemaattisena toimintana jo 
1990-luvulla, jatkuu entisellään, ja se palvelee maamme 
strategisesti tärkeimmän ja voimakkaasti muuttuvan alu-
een turvallisuuskehitystä ja varautumista. Oman organi-
saatiomme uudistamisessa pääpaino on ollut pelastustoi-
men osaston uudelleen organisoinnissa, joka vastaa ydin-
palveluidemme tuotannosta. Uudistuksen myötä siir-
ryimme kolmesta palvelualueesta pelastusasemakohtai-
siin alueisiin, jolla tavoitellaan parempaa asiakaslähtöi-
syyttä ja tehokkuutta.

Kaiken kehittämisen keskellä tehtiin pelastuslaitok-
selle ja Helsingin turvallisuudelle varsin vaikea päätös, 
kun sisäministeri päätti poistaa Pelastuskoulultamme vir-
katutkintojen opetusoikeuden. Päätöksen syyt eivät olleet 
vähäisessäkään määrin erinomaisesti toimivassa Pelas-
tuskoulussamme, vaan Kuopiossa toimivan Pelastusopis-
ton tarpeissa saada lisää toimintaa ja resursseja. Päätös 
on kuitenkin pääkaupungille ja sen turvallisuudelle erit-
täin merkittävä ja vaikeasti kompensoitavissa. Helsingin 
Pelastuskoulun pelastajatutkinto poikkeaa laajuudeltaan 
ja sisällöltään merkittävästi Pelastusopiston vastaavasta 
tutkinnosta, koska se sisältää ensihoitoon suuntautuneen 
lähihoitajan pätevyyden sekä pääkaupungin poikkeuk-
selliset vaatimukset pelastus- ja ensihoitohenkilöstölle. 
Pelastuskoulu on ollut keskeinen tekijä henkilöstön saa-
tavuuden ja pysyvyyden varmistamisessa sekä pelastus-
laitoksen kehittämisessä. Tämän muutoksen vaikutusten 
hahmottamiseen ja hallintaan tulemme panostamaan 
merkittävästi jatkossa.

Vuosi 2018 jää historiankirjoihin Suomen mittaushis-
torian tähän asti lämpimimpänä kesänä. Helsingissä 
poikkeuksellinen helle kolminkertaisti maastopalot ja li-
säsi myös ensihoidon tehtäviä. Vuonna 2017 oli taas poik-
keuksellisen voimakkaita sateita ja vahingontorjuntateh-

tävät kasvoivat 82 prosenttia. Olemmekin viime vuosina 
voineet havaita poikkeuksellisten sääilmiöiden konkreet-
tisen lisääntymisen, niin kotimaassa kuin maailmanlaa-
juisestikin. Ilmasto on muutoksessa ja edellyttää läpi yh-
teiskuntien menevää ja aina yksilöihin saakka ulottuvaa 
havahtumista sen ehkäisyyn ja torjuntaan sekä varautu-
misen kehittämiseen. Muutoksilla on merkittävät turval-
lisuusvaikutukset ja siksi pelastustoimen on tärkeää olla 
mukana hahmottamassa niiden vaikutuksia ja 
hallintakeinoja. 

Toinen pelastustoimeen ja ensihoitopalveluihin vai-
kuttava megatrendi on väestössä tapahtuvat muutokset. 
Helsingissä voidaan selvästi jo nähdä kaupungistumisen, 
ikääntymisen ja monikulttuurisuuden vaikutuksia asiak-
kaiden ja potilaiden palvelutarpeisiin. Erityisesti ikäänty-
misessä tapahtuvat muutokset näkyvät selvästi tehtävä-
määrien ja tehtävätyyppien kehityksessä. Ikääntyminen 
lisää vanhusväestön turvallisuuteen ja terveyteen liitty-
viä riskejä sekä edellyttää uusia hallintakeinoja, jossa kes-
keistä on toimialat ja sektorit ylittävä yhteistyö. Väestön 
voimakas kasvu ja monikulttuurisuuden lisääntyminen 
edellyttävät puolestaan erityisesti turvallisuuden huomi-
oimista kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa sekä 
sosiaalisen eriytymisen ehkäisyä. 

Kuten edellä on kuvattu, osoittautui vuosi 2018 varsin 
työntäyteiseksi sekä vaativaksi pelastuslaitokselle ja hen-
kilöstöllemme. Hyvällä yhteistyöllä ja vahvalla asiantun-
temuksellamme saavutimme kuitenkin kaikki keskeiset 
tavoitteemme, josta on ilo kiittää ennen kaikkea henkilös-
töämme ja kumppaneitamme sekä kaikkia pääkaupungin 
turvallisuuden puolesta toimineita tahoja.

Hyvästä yhteistyöstä kiittäen,
Simo Weckstén 

Pelastuskomentaja
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Helsingin kaupungin pelastuslaitos – 
turvallisuutta ennalta ja apua  
juuri silloin kun tarvitaan

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on yksi maamme 22 aluepelastuslaitoksesta ja vastaa 
pääkaupungin turvallisuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 
Palveluntuotannosta vastaa noin 680 asiantuntijan moniammatillinen henkilöstö. 
Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo pelastuslautakunta.

Pelastuslaitoksen tavoitteena on onnettomuuksien ehkäisy, hätätilanteiden vaikutusten 
minimointi sekä varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin ja 
poikkeusoloihin. Pelastuslaitos tutkii ja kehittää toimintaansa asiakas- ja 
tulevaisuuslähtöisesti. 

Strategia

Pelastuslaitoksen strategiaohjelma 
noudattaa Helsingin kaupungin strate-
giaohjelmaa ja sisäministeriön laati-
man vuoteen 2025 ulottuvan pelastus-
toimen strategian linjauksia.

Visio

Visiomme on olla Suomen tuottavin 
pelastuslaitos. Parannamme turvalli-
suutta ehkäisemällä onnettomuuksia ja 
toimimalla tehokkaasti onnettomuusti-
lanteiden aikana. Olemme pääkaupun-
gin paras vaihtoehto ensihoitopalvelui-
den tuottamisessa. Varaudumme toimi-
maan vakavissa Helsingin ja yhteiskun-
nan turvallisuutta uhkaavissa tilanteis-
sa. Toimimme vastuullisella tavalla.

Arvot

Toimintaamme ohjaavat pelastustoi-
men yhdessä määritellyt kansalliset ar-
vot: inhimillisesti, ammatillisesti ja luo-
tettavasti. Lisäksi toimintaamme ohjaa-
vat Helsingin kaupunkikonsernin yhtei-
set arvot sekä ensihoidon arvot. Kol-
mesta eri näkökulmasta määritellyt ar-
vot ovat keskenään ristiriidattomia, yh-
teensopivia ja toisiaan täydentäviä.

Perustehtävä

Pelastuslaitoksen perustehtävä on pa-
rantaa turvallisuutta sekä vähentää on-
nettomuuksia ja niiden vaikutuksia. Pe-
lastuslaitos osallistaa ihmisiä, yrityksiä 
ja yhteisöjä omatoimisessa varautumi-
sessa sekä suorittaa kiireelliset pelas-
tus- ja ensihoitotehtävät. Pelastuslaitos 
on organisaatio, joka jatkaa toimin-
taansa häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa sekä vastaa väestönsuojelusta 
Helsingissä.
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Organisaatio

Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Hallinnon ja kehittämisen osasto  

Pelastustoimen osasto 

Tekninen osasto  

Pelastustoimi / Ensihoito / Varautuminen / Henkilöstöhallinto / Osaamisenhallinta / Toiminnanohjaus / Viestintä

Korjaus- ja hankintapalvelut / Käyttöpalvelut / Tilapalvelut / Materiaalihallintopalvelut /Tietohallintopalvelut

Pelastuslaitoksen organisaatio on matriisimuotoinen, ja 
sen johtajana toimi vuonna 2018 pelastuskomentaja Si-
mo Weckstén. Organisaatiossa on kolme osastoa: pelas-
tustoimen osasto, hallinto- ja kehittämisosasto sekä tekni-
nen osasto.

Pelastustoimen osasto jakautuu edelleen kolmeen alu-
eeseen, jotka tuottavat onnettomuuksien ehkäisyn, pelas-
tustoiminnan, ensihoidon ja varautumisen palvelut.

Pelastustoimen osastoa johti 1.1.–31.8.2018 pelastus-
johtaja (va.) Jari Korkiamäki ja 1.9.2018 alkaen pelastus-
johtaja Jani Pitkänen.

Huoltovarmuus

Pelastuslautakunta vuonna 2018

   
Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Puolue 

Puheenjohtaja
Turkkila Matias Angelvo-Riipinen Reetta PS
 
Varapuheenjohtaja
Pasterstein Dennis Eklund Merja Kok. 
 

Kelo Jarmo Leino Sari Kok.

Aivio Sanna Franckenhaeuser Sebastian Kok.

Malm Anja Laitinen Ari Vihr.

Timonen Hannu Manninen Sini Vihr.

Kuurne Juha Ruotsalainen Merja SDP

Alanen Outi Korhonen Marko Vas.

Landén Maria Mattson Raimo PS.

Hallinto- ja kehittämisosasto vastaa pelastustoimen 
sekä ensihoidon kehittämisestä ja ohjauksesta, tutkimus-
toiminnasta, osaamisenhallinnasta, viestinnästä, hallinto-
palveluista sekä johdon esikunta- ja kansliapalveluista. 
Hallinto- ja kehittämisosaston päällikkönä toimi vuonna 
2018 hallintopäällikkö Henri Nordenswan.

Tekninen osasto vastaa teknisestä suunnittelusta, ka-
lusto- ja materiaalihallinnosta, tietotekniikasta ja kiinteis-
tötoimesta. Osastoa johti vuonna 2018 tekninen päällikkö 
Kari Virtanen..

Pelastustoiminnan ja  
ensihoidon johtaminen

Onnettomuuksien  
ehkäisy

Rakenteellinen  
turvallisuus

Pelastusasemat
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Henkilöstö

Pelastuslaitoksen vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 
tasaisesti vuoden 2018 aikana. Henkilöstömäärä oli vuo-
den lopussa jo 700. Kokonaisvaihtuvuus oli 31.12.2018 ti-
lanteeseen verrattuna 28 henkilöä enemmän. Palkattomat 
poissaolot huomioiden pelastuslaitoksen käytettävissä oli 
vuonna 2018 keskimäärin 652 henkilötyövuotta.

Pelastuslaitokselta pois lähteneiden henkilöiden mää-
rässä ei tapahtunut muutoksia viime vuoteen verrattuna. 
Eläköityneiden ja muualle siirtyneiden henkilöiden tilalle 
rekrytoitiin muun muassa kaksi palomestaria ja viisi pa-
lotarkastajaa vakinaisiin ja määräaikaisiin vakansseihin. 
Lisäksi pelastustoimen osastolle palkattiin viisitoista pa-
lomies-ensihoitajaa uusiin virkoihin ja seitsemän ensihoi-
tajaa vakinaisiin ja määräaikaisiin vakansseihin.

Pelastuskoulusta valmistui syksyllä 15 palomies-ensi-
hoitajaa. Valmistuneet pelastajaoppilaat siirtyivät palo-
miehen virkoihin.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostettiin pitämällä 
tulos- ja kehityskeskustelut lähes sataprosenttisesti. Ope-
ratiivisen osaston työn kuormittavuutta pyrittiin vähen-
tämään uudenlaisella työaikarytmityskokeilulla, joka 
aloitettiin Malmin asemalla. Palomiesten työajasta sovit-
tiin aikaisemmasta poikkeuslupamenettelystä poiketen 
paikallisella sopimuksella, johon sisältyi muun muassa 
ylityösäännön parantaminen henkilöstön näkökulmasta. 

Vuonna 2018 nostettiin myös muita tärkeitä teemoja 
esille yhteiseen keskusteluun. Yksi niistä oli epäasiallisen 
käyttäytymisen ja häirinnän poistamisen hanke. Siinä ko-

Avaintietoja vuodelta 2018
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rostettiin, ettei pelastuslaitoksella hyväksytä häirintää 
missään muodossa. Ohjelman tavoitteena oli henkilöstön 
ymmärryksen kasvu epäasiallisen käyttäytymisen ja häi-
rinnän muodoista sekä parantaa henkilöstön puuttumis-
kynnystä mahdollisesti havaittuun häirintään. Työsuoje-
luvaltuutettu ja tasa-arvoyhteyshenkilö kiersivät koulut-
tamassa pelastusasemien kaikki vuorot, tukitoiminnot ja 
lisäksi koulutettiin laitoksen esimiehet käsittelemään esil-
le tuotuja häirintätapauksia.

Vuoden 2018 aikana pelastuslaitoksella sattui työtapa-
turmia yhteensä 56 tapausta. Poissaolopäiviä näistä ker-
tyi 990 päivää. Vuoteen 2017 verrattuna tapaturmia ta-
pahtui 10 tapausta vähemmän. 

Liikuntatapaturmia työtapaturmista oli 10 tapausta, 
joista on kertynyt poissaolopäiviä yhteensä 332 päivää. 
Pisin yksittäinen liikuntatapaturmaan liittyvä poissaolo 
kesti 168 päivää. Liikuntatapaturmien määrässä tapahtui 
merkittävä väheneminen. Vuonna 2017 niitä kirjattiin 29 
tapausta, joista poissaoloja kertyi tuolloin 379 päivää. 
Määrän pienenemiseen ehkä vaikuttavin tekijä oli jouk-
kuepelien pelaamisen kieltäminen liikuntatunnin aikana 
toukokuulta lähtien niihin liittyvän korkean tapaturma-
riskin johdosta. 

Muihin työtehtäviin liittyviä tapaturmia sattui 46 ta-
pausta. Näistä poissaoloja on kertynyt 658 päivää.  Vuo-
teen 2107 verrattuna määrä oli yhdeksän tapausta suu-
rempi. Suurin osa työtehtävätapaturmista kohdentuu en-
sihoidon piirissä tapahtuviksi. 

6
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Tilikausi 2018 onnistui jälleen taloudellisesti erinomaisesti. 
Määrärahaa käytettiin 52,3 miljoonaa euroa, mikä alitti bud-
jetin 0,12 miljoonalla eurolla. Aineissa ja tarvikkeissa budjetti 
ylittyi noin 0,5 miljoonalla eurolla, mikä kompensoitiin pal-
veluiden ostojen budjettialituksella. Tulot ylittivät talousar-
vion 2,07 miljoonalla eurolla. Ylitys jakaantui tasaisesti kaik-
kiin laskutustuotteisiin. Taloudellinen liikkumavara mahdol-
listi koko henkilöstön palkitsemisen vuoden lopussa. 

Pelastuslaitoksen bruttokäyttömenot ilman poistoja oli-
vat 80,51 euroa per asukas. Menot jakautuvat pelastustoimen 

käyttömenoihin, 63,05 euroa, ja ensihoitopalveluun, 17,46 
euroa. Pelastuslaitoksen ja samalla pelastustoimen netto-
menot poistot mukaan lukien olivat 58,80 euroa. Ensihoi-
topalvelun pelastuslaitos järjestää omakustannusperiaat-
teella. Ensihoidon kokonaiskustannus ensivaste ja poistot 
mukaan lukien oli 18,81 euroa asukasta kohden.

Lisätietoa pelastuslaitoksen taloudesta on  
sivuilla 33–35.

Talous

Työmatkatapaturmia on sattunut 11 kertaa ja niistä on 
kertynyt poissaolopäiviä yhteensä 193 päivää. Työmatkata-
paturmien kaksi keskeisintä tekijää ovat talvikauden liukka-
us sekä kesäkaudella aktiivinen työmatkapyöräily. Työmat-
koihin liittyvien tapaturmien määrä väheni 20 prosenttia 
vuoteen 2017 verrattuna.

Ammattitautitapausepäilyjä on vuoden kuluessa  
ollut yksi. 

Ensihoitohenkilöstön kirjaamia uhka ja väkivaltatilantei-
ta työsuojelupakkiin ilmoitettiin 73 ensihoitotapauksen koh-
dalla. Ilmiö nousi esiin myös Kunta10-kyselyssä, jonka mu-
kaan ensihoitohenkilöstön kokema uhka ja väkivalta on li-

sääntynyt aiempiin vuosiin nähden. Sama tilanne on ha-
vaittu myös muissa suurissa pelastuslaitoksissa. Tilantee-
seen reagoidaan uhkatilannekoulutuksella alkuvuonna 
2019.

Pelastuslaitos palkitsi työntekijöitään hyvästä työsuo-
rituksesta. Kertapalkkioihin käytettiin 344 000 euroa, joka 
on noin 1,7 prosenttia vuotuisesta henkilöstön säännölli-
sen työajan palkkasummasta.

Lisätietoa pelastuslaitoksen henkilöstöstä on  
sivulla 33.
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Tavoitteiden saavuttaminen

Määräaikaisen valvonnan piirissä olevissa valvonta-
kohteissa riskiluvun 3–5 saaneiden kohteiden osuus 
kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista ei laske. 
Tavoite toteutui. Tulos 89,4 % ylittää tavoitteen 2,2 
prosenttiyksikköä. 

Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista 
selviytyy vähintään 32 %.
Tavoite toteutui. Toteuma oli 66 %.

Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse 
vuoteen 2017 verrattuna.
Tavoite toteutui. Kuljettavien yksiköiden tehtäväsidon-
naisuus oli sama 50 % kuin viime vuonna. Johto- ja lääkä-
riyksikkö mukaan lukien sidonnaisuus pysyi ennallaan 
46,0 prosentissa.

Varhaisen tuen (VATU)-menettelyt toteutuvat 100 %. 
Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 82 prosenttia. Poikkea-
ma johtuu työterveyshuollon ruuhkista ja esimiesten 
vaihtumisesta. 

Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama kuin 
vuonna 2017.  
Tavoite toteutui. Tavoite ylittyi 6 prosentilla.

Pelastustoimialueen alueellisen pelastusliiton sekä so-
pimuspalokunnat tuottavat onnettomuuksien ehkäi-
syyn ja omatoimiseen varautumiseen liittyviä palveluja 
kuntalaisille enemmän kuin vuonna 2017. 
Tavoite toteutui. Tavoite ylittyi 12 prosenttia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen 
varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueel-
la toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja 
onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. 
Vuoden 2018 turvallisuuspistekertymätavoite on vä-
hintään 8 600
Tavoite ei toteutunut. Tavoitteesta jäätiin 6 %. Ylitettiin 
kuitenkin hieman 2017 tavoite ja toteutuma. Noususuh-
danteen myötä kiihtynyt yksityissektorin kysyntä on li-
sännyt huomattavasti henkilöstön vaihtuvuutta. Poistu-
maa ei kyetä korvaamaan uusrekrytoinneilla riittävän 
nopeasti. Vaikean tilanteen ennakoidaan jatkuvan vuon-
na 2019.  

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen läh-
tö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvui-
sella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 50 
%:ssa tehtävistä.
Tavoite toteutui. Toteuma oli 53 %.

Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 
vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B 
tehtävistä.
Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 68 %. Poikkeama joh-
tuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä 
suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin.

Muut toiminnalliset tavoitteet
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T
utkimustoiminnan tehtävänä 
Helsingin pelastuslaitoksella on 
tuottaa ja koostaa tutkittua tietoa 
päätöksenteon, toiminnan suun-
nittelun ja kehittämisen tarpei-
siin. Pohjana tehtävällä tutkimus-

työllä ovat sisäministeriön hyväksymät 
pelastustoimen valtakunnalliset tutkimus-
linjaukset ja toisaalta laitoksen omien toi-
mintojen tietotarpeet. Tutkimukset ja sel-
vitykset pureutuvat esimerkiksi toimin-
taympäristön riskien ja pelastuslaitoksen riskienhallin-
nan vaikuttavuuden arviointiin sekä toisaalta myös tutki-
musmenetelmien arviointiin ja kehittämiseen. 

Keskeisin tutkimustoiminnon tehtävä pelastuslaitok-
sella on vastata riskianalyysin tekemisestä ja palvelutaso-
päätöksen valmistelusta. Pelastuslain mukaan pelastus-
toimella tulee olla toimintaympäristön riskeistä ajantasai-
nen kuva, jonka perusteella mitoitettava palvelutaso 
määritellään palvelutasopäätöksessä.

Uudenmaan pelastuslaitosten  
yhteinen riskianalyysi
Helsingin pelastuslaitos aloitti vuonna 2018 yhteistyös-
sä Uudenmaan maakunnan pelastuslaitosten kanssa yh-
teisen riskianalyysin valmistelun. Riskianalyysiä on teh-
ty ensimmäistä kertaa yhteistyössä neljän pelastuslaitok-
sen kesken, joiden toimintaympäristöissä on suuria eroja. 
Riskianalyysin valmistelu jatkuu vuonna 2019 ja se täh-
tää yhtenäisin perustein tehtävän palvelutasopäätöksen 
mahdollistamiseen.

Myös valtakunnalliseen riskianalyysin kehittämiseen 
osallistuminen on aktiivista. Helsingin pelastuslaitos on 

Tutkimustoiminta

Pelastuslaitoksen 
päätöksenteko, 

toiminnan 
suunnittelu ja 
kehittäminen 
perustetaan 

tutkittuun tietoon. 

ollut edustettuna pelastustoimen uudis-
tushankkeen kansallisessa riskianalyysi-
työryhmässä, jonka virallinen toimikausi 
päättyi vuoden 2018 lopussa. Kansallista 
kehitystyötä jossakin muodossa tullaan 
kuitenkin jatkamaan. Riskianalyysityöryh-
män tavoitteena on ollut yhtenäistää riski-
analyysin tekemistä pelastuslaitoksissa ja 
tässä myös Uudellamaalla tehtävä yhtei-
nen riskianalyysityö on keskeisessä 
roolissa.

Yhteistyötä Suomen rajojen  
sisällä ja ulkopuolella
Laitoksen ulkopuolella tehtävä yhteistyö nähdään Hel-
singin pelastuslaitoksella tärkeäksi osaksi tutkimustyö-
tä. Helsingin pelastuslaitos osallistuu syksyllä 2018 alka-
neeseen Pelastusopiston tutkimushankkeeseen, joka tar-
kastelee mobiilipelien soveltuvuutta alakoululaisten tur-
vallisuuskasvatukseen. Hankkeessa on tavoitteena val-
mistella pelipilotti yhteistyössä lasten kanssa sekä pureu-
tua turvallisuuskasvatuksen vaikuttavuuden arvioinnin 
problematiikkaan. Hankkeen kuulumisia voi seurata so-
siaalisessa mediassa hashtagilla #mobituvi. Hanke päät-
tyy vuoden 2019 lopussa.

Suomen rajojen ulkopuolella Helsingin pelastuslaitos 
on pilotoinut pohjoismaisten suurten kaupunkien pelas-
tustointen kanssa toiminnan tunnuslukuja vertailevaa 
tutkimusta. Tavoitteena on tarkastella syväluotaavasti 
eroja pelastuslaitosten raportointikäytännöissä ja tiedolla 
johtamisessa ja pyrkiä löytämään tunnuslukuja, joiden 
perusteella toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikutuk-
sia voitaisiin paremmin vertailla. 
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Valvontatyö sekä turvallisuusviestintä ja -koulutus

Pelastuslaitos 
suorittaa valvontaa 
ja tuottaa erilaisia 

asiantuntijapalveluita 
sekä 

turvallisuusviestintää 
ja -koulutusta yritysten 

ja organisaatioiden 
omatoimisen 

varautumisen tueksi. 

T
ehtäväkenttä muodostuu 
muun muassa palotarkastuk-
sista, asuintalojen valvonnas-
ta, kemikaalivalvonnasta, ylei-
sötapahtumien valvonnasta se-
kä rakenteellisen paloturval-

lisuuden neuvonnasta ja ohjauksesta. 
Turvallisuuskoulutusta annetaan kurs-
simuotoisesti ja turvallisuusviestintää 
tehdään niin tapahtumissa kuin sosiaa-
lisessa mediassa. Toiminnan suunnitte-
lun ja kehittämisen tueksi tehdään ris-
kianalyysia ja palontutkintaa. Vuonna 
2018 valvontaa ja turvallisuusviestintää 
ja -koulutusta kehitettiin tiiviisti yhdes-
sä muiden Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa

Valvontatyötä tehtiin vuonna 2018 valvontasuunnitel-
man mukaisesti ja turvallisuusviestintää ja -koulusta an-
nettiin erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Vuonna 
2018 tehtiin yhteensä 969 määräaikaista palotarkastusta ja 
920 muuta valvontakäyntiä. Jälkitarkastuksia tehtiin 145 ja 
dokumenttijälkivalvontaa 1 076 kappaletta. Valvontaa se-
kä asiantuntijapalveluita tehtiin yhteensä 7 050 kappaletta. 
Valvonnallisia ja viestinnällisiä toimenpiteitä tehtiin yh-
teensä 8 017 kappaletta.

Yleisötapahtumien ja tilapäismajoitusten 
valvonta 
Vilkas tapahtumavuosi näkyi pelastuslaitoksen suoritta-
massa yleisötapahtuminen valvonnassa, vaikka vuoden 
aikana ei Helsingissä järjestetty erityisen suuria tai muu-
ten poikkeavia tapahtumia. Poikkeuksellisen kuivat sää-
olot vaikuttivat kesällä myös tapahtumien järjestämiseen 
muun muassa siten, että avotulen ja ilotulitteiden käyt-
töä jouduttiin rajoittamaan. Vuoden aikana pelastuslai-
tos oli mukana Helsingin kaupungin eri tahojen vetämis-
sä hankkeissa uusien tapahtuma-alueiden kartoittamisek-
si, uusien tapahtumakonseptien luomiseksi sekä tapahtu-
ma-alueiden kehittämiseksi. Samoin pelastuslaitos osal-
listui valtakunnalliseen yleisötapahtumien valvonnan 
kehittämistyöhön.

Valvottujen yleisötapahtumien lukumäärä pysyi aiem-
pien vuosien tasolla. Yleisötapahtumiin ja tilapäismajoi-
tuksiin liittyviä valvontatoimenpiteitä tehtiin vuoden ai-
kana yhteensä 852 kappaletta, joista yleisötapahtuman pe-
lastussuunnitelman tarkastuksia oli 599 kappaletta, tapah-
tumien tarkastuksia 58 kappaletta ja tilapäismajoituskoh-
teiden tarkastuksia 16 kappaletta. Erilaisia tapahtumiin ja 
tilapäismajoituksiin liittyviä ilmoituksia, kuten tilapäisma-
joitusilmoituksia, kemikaali-ilmoituksia sekä tehosteiden 
ja ilotulitteiden käyttöilmoituksia, käsiteltiin 149 kappalet-
ta. Tämän lisäksi annettiin lausuntoja muille viranomaisil-
le, osallistuttiin tapahtumien järjestämiseen liittyviin neu-

votteluihin sekä annettiin muuta ohjaus-
ta, neuvontaa ja koulutusta niin tapahtu-
man järjestäjille kuin sidosryhmille.

Rakenteellinen 
paloturvallisuus – useita 
rakennushankkeita 
päätökseen vuoden aikana

Helsingissä valmistui vuoden 2018 aika-
na useita merkittäviä rakennushankkei-
ta. Muun muassa Länsimetro, Kalasata-
man Redi ja kirjastorakennus Oodi ava-
sivat ovensa. Valmistuneiden hankkei-

den lisäksi käynnissä on lukuisia monimuotoisia hank-
keita, kuten Pasilan Tripla, Pisararata, suunnitteilla oleva 
Helsinki–Tallinna-tunnelihanke ja Olympiastadionin re-
montti. Rakentamisen neuvontaa ohjaava asetus raken-
nusten paloturvallisuudesta uudistui 2018 ja vaati uusien 
tulkintojen löytämistä yhteistyötahojen kanssa. 

Vuoden aikana tehtiin 991 erilaista rakenteellisen pa-
loturvallisuuden neuvontaan liittyvää toimenpidettä, 
joista 330 oli erilaisia rakennus- ja käyttöönottovaihee-
seen liittyviä erityisiä palotarkastuksia. Tämän lisäksi an-
nettiin neuvontaa suunnittelijoille, rakentajille, kaavoitta-
jalle ja rakennusvalvonnalle sekä tarkastettiin erilaisia 
asiakirjoja ja suunnitelmia.

Paloriskiasuntojen valvonta - 
kumppanuusverkoston hankkeen myötä 
kohti yhteneviä käytäntöjä
Pelastuslaitos vastaanotti vuonna 2018 asumiseen liitty-
viä onnettomuusriski-ilmoituksia 131 kappaletta. Tehty-
jen ilmoitusten perusteella tehtiin asuntojen palotarkas-
tuksia ja annettiin neuvontaa eri tahoille, kuten eri viran-
omaisille ja taloyhtiöiden edustajille.

Vuoden aikana käynnistyi pelastuslaitosten kumppa-
nuusverkoston valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena 
on luoda yhtenäiset käytännöt ja toimintatavat paloris-
kiasuntoja koskevien ilmoitusten käsittelyyn valtakun-
nallisesti. Hankkeen myötä yhteistyö erityisesti Uuden-
maan pelastuslaitosten kanssa tiivistyi ja erilaisia työs-
kentelykokouksia pidettiin useita. Valtakunnallinen han-
ke ja toimintamallien yhtenäistäminen jatkuvat vuonna 
2019.

Turvallisuusviestintä – lapsista ja nuorista 
turvallisuusosaajia
Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä ja -koulutus kes-
kittyy onnettomuuksien ehkäisyyn sekä riskeihin varau-
tumiseen ja toimintaan erilaisissa hätätilanteissa. Turval-
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lisuusviestintää ja -koulutusta annettiin vuoden aikana 
yhteensä 35 777 henkilölle.

Vuonna 2018 jatkettiin lapsille ja nuorille suunnatta-
van turvallisuusviestinnän aktiivista kehittämistä. Päivä-
hoitohenkilökuntaa koulutettiin Helsingin kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa toteutetta-
vassa Turvallisuuskumppanuus -pilottihankkeessa. Päi-
väkotien ja koulujen henkilökunnalle järjestettiin heille 
räätälöityjä paloturvallisuuskoulutuksia. Lisäksi perus-
koulun 4. luokan asemavierailuja lisättiin. Syyslukukau-
della mukana toteutuksessa oli viisi pelastusasemaa ja 
noin 30 palomiestä. 8-luokkalaisten NouHätä! -kampanja 
tavoitti jälleen valtaosan helsinkiläisistä yläkouluista. Pe-
lastuslaitoksen turvallisuuskoulutusta tai -neuvontaa sai 
lähes 10 400 alle kouluikäistä tai peruskouluikäistä lasta 
ja nuorta ja yli 1 100 päivähoidon tai oppilaitoksen henki-
lökuntaan kuuluvaa.

Hoitolaitosten henkilökuntaa koulutettiin vuoden ai-
kana runsaasti osana Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kanssa toteutettavia turvallisuuskumppa-
nuuksia. Pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusta sai yli 
4 100 hoitolaitosten henkilökuntaan kuuluvaa. Vuonna 
2018 jatkettiin myös aiempia koulutuskumppanuuksia, 
pidettiin kaikille avoimia turvallisuuskoulutuksia ja to-
teutettiin pyydettyjä koulutuksia erityisesti sellaisille or-
ganisaatioille, joilla on vastuullaan lapsia, vanhuksia tai 
toimintakyvyltään rajoittuneita henkilöitä. Pelastuslaitos 
osallistui alueelliseen ja valtakunnalliseen turvallisuus-
viestinnän kehitystyöhön erilaisten työryhmien ja hank-
keiden kautta.

Palomuseossa järjestettiin turvallisuusviestintää sisäl-
täviä vierailuja erilaisille ryhmille. Yhteensä museossa 
vieraili lähes 4 000 henkilöä tutustumassa Helsingin pe-
lastustoimen historiaan ja saamassa turvallisuustietoa. 
Vuosittain 12.6 järjestettävä Helsinki-päivän avoimien 
ovien tapahtuma keräsi yli 8 000 vierailijaa pelastusase-
mille ja palomuseoon.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien 
valvonta – kansallista ja 
pääkaupunkiseudun yhteistyötä
Pelastuslaitos valvoi vaarallisten kemikaalien teollista kä-
sittelyä ja varastointia yhteistyössä TUKES:n kanssa yh-
teistarkastuksilla vuonna 2018. Pelastuslaitos teki yhteis-
tarkastuksia myös ympäristötarkastajien kanssa ja käsit-
teli kiinteistöjen öljysäiliöiden tarkastustodistuksia. Pe-
lastuslaitoksen kemikaalitiimi vastasi lisäksi useisiin lau-
suntopyyntöihin koskien esimerkiksi teollisuuskohteiden 
rakentamista ja lainsäädännön muutoksia. Aikaisemmis-
ta vuosista poiketen vuonna 2018 tehtiin myös laajamit-
tainen teemavalvonta liittyen kauppojen kemikaalien säi-
lytykseen. Teemavalvonnan tarkastukset suoritettiin yh-

teistyössä palomestarien ja palotarkastajien kesken.
Pelastuslaitoksen asiantuntija osallistui useisiin sekä 

kansallisiin että pääkaupunkiseudun pelastuslaitosten 
yhteisiin työryhmiin. Työryhmiä olivat muun muassa ja-
keluasemastandardin päivitys-, nestekaasuasetuksen 
muutos- sekä nestekaasunvarastoinnin suojaetäisyyden 
määrittely -työryhmät. Työryhmien lisäksi pelastuslaitok-
selta osallistui asiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisen turvallisuustekniikan neuvottelukunnan prosessi- 
sekä räjähdejaoston toimintaan. Pelastustoimen sisäisten 
työryhmien tarkoituksena oli yhtenäistää 
palvelutuotantoa.

Pelastuslaitos käsitteli vuoden aikana 156 kappaletta 
kemikaali-ilmoituksia. Vuoden aikana merkittävä osa 
valvonnasta kohdistui jakeluasemiin. Näiden tarkastus-
ten yhteydessä päivitettiin kemikaalitietoja ja tallennet-
tiin ajantasaiset tiedot pelastustoimen tietojärjestelmään.

Nuohous - nuohousuudistus etenee
Helsinki luopui piirinuohousjärjestelmästä ja siirtyi vuo-
den 2018 alusta alkaen sopimusperusteiseen nuohousjär-
jestelmään. Helsingissä on toiminut muutoksen jälkeen 
Nuohousalan Keskusliiton mukaan kuusi yksityistä nuo-
housalan yrittäjää. Pelastuslaitos on jatkanut nuohousval-
vontaa ja vastaanottanut nuohoojien vikailmoituksia se-
kä kehittänyt uusia toimintamalleja. Nuohouslausuntojen 
määrä on 29. Määrä väheni vuonna 2018 piirinuohousjär-
jestelmästä luopumisen jälkeen noin puoleen aiempien 
vuosien lausuntomäärästä.

Vuoden 2018 valmistauduttiin myös tulevaan nuo-
housuudistukseen. Nuohousuudistus ei tuo muutoksia 
pelastusviranomaisen toimivaltaan antaa korjausmäärä-
yksiä ja valvoa niiden toteuttamista. Oleellisimpana 
muutoksena pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huoleh-
tia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan, eli koko 
maassa siirrytään piirinuohousjärjestelmästä nuohous-
palvelujen vapaaseen tarjontaan. Rakennuksen omistajan 
ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien 
säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuo-
houksen määrävälit. Nuohoojalle jää edelleen velvoite il-
moittaa pelastuslaitokselle havaitsemistaan tulisijoissa tai 
savuhormeissa olevista vakavista vioista ja puutteista, 
jotka tulisijaa käytettäessä voivat aiheuttaa tulipalon 
vaaraa. 

Palon- ja onnettomuudentutkinta
Vuonna 2018 pelastuslaitos osallistui Palontutkinta 2020 
-työryhmän ohjaamaan teematutkintaan, jossa tutkittiin 
tapahtuneita keittiöpaloja puolen vuoden ajan. Palontut-
kinta 2020 -työryhmä julkaisee teematutkinnasta raportin 
vuoden 2019 aikana. Palontutkintatiimi tutki myös Hel-
singissä sattuneita roska-astioiden ja roskakatosten tuli-
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paloja asuintalojen valvonnan kehittämiseksi.
Tupakointi oli yleisin syttymissyy vuoden 2018 tuli-

paloissa, joissa tapahtui vakavia henkilövahinkoja. Tupa-
koinnista lähtenyt tulipalo katsotaan tuottamukselliseksi 
teoksi, johon liittyy keskeisesti huolimattomuutta tai va-
romattomuutta tulenkäsittelyssä. Tupakoinnin arvioitiin 
olevan syttymissyy neljässä palokuolemassa viidestä. 
Kaikki paloissa kuolleet olivat eläkeikäisiä, 62-88-vuotiai-
ta, yksin asuvia ihmisiä. Palokuolleista kolme oli miehiä 
ja kaksi naisia. Palokuolleista kolme oli liikuntarajoittei-
sia. Neljästä vakavan loukkaantumisen aiheuttaneesta tu-
lipalosta kolme oli sellaisia, joiden syttymissyy oli tupa-
kointi. Tulipaloissa vakavasti loukkaantuneet olivat palo-
kuolleita nuorempia, 28-51-vuotiaita. Vakavasti louk-
kaantuneista kolme oli naisia ja yksi mies.

Paloilmoittimien valvonta – erheellisten 
paloilmoitusten määrän kasvu saatu 
hallintaan
Pelastuslaitos jatkoi panostusta erheellisten paloilmoitus-
ten vähentämiseen valvonnallisin ja ohjauksellisin kei-
noin. Automaattisilla paloilmoittimilla on suojattu Hel-
singissä yli 2000 kiinteistöä ja vuonna 2018 otettiin käyt-
töön 40 uutta paloilmoitinta. Uudis- ja korjausrakenta-
misen myötä kohteisiin asennetaan entistä laajempia pa-
loilmoitinjärjestelmiä. Erheellisten paloilmoitinhälytysten 
määrä on kokonaisuutena kasvussa, mutta ongelmakoh-
teissa hälytysten määrää saatiin neuvonnalla ja valvon-
nalla vähennettyä. Useissa kohteissa ollaan myös entistä 
kiinnostuneempia vähentämään erheellisiä paloilmoituk-
sia omatoimisesti.

Erheellisten hälytysten vähentäminen yhteistyössä 
kohteiden kanssa on tärkeää, sillä erheellisestä tehtävää 
suorittava yksikkö on pois senhetkisestä hälytysvalmiu-
desta. Tärkeimpänä erheellisten paloilmoitusten vähentä-
misen keinona käytettiin erheellisistä paloilmoituksista 
lähetettäviä korjauskehotuksia ja laskuja. Erheellisistä pa-
loilmoituksista laskuttaminen perustuu lakiin ja sillä ka-
tetaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. Korjauskehotuksia 
lähetettiin 330 kiinteistöön ja yli tuhat erheellistä paloil-
moitintehtävää laskutettiin. 

Poistumisturvallisuusselvitysten käsittely
Helsingissä on noin 320 hoitolaitosta sekä palvelu- ja tu-
kiasumisen kohdetta, joiden on lain mukaan laadittava 
poistumisturvallisuusselvitys. Pelastuslaitos arvioi pois-
tumisturvallisuusselvitykset ja ryhtyy tarvittaessa toi-
menpiteisiin esimerkiksi järjestämällä kohteessa poistu-
miskokeen tai edellyttämällä asiakasta poistumisturvalli-
suuden tarkempaan suunnitteluun.

Vuonna 2018 pelastuslaitos arvioi yhteensä 69 koh-
teen poistumisturvallisuuden. Vuoden aikana käynnistet-
tiin uusi poistumisharjoituksiin liittyvä toimintamalli, 
jossa pelastuslaitos tekee kohteeseen palotarkastuksen, 
antaa henkilökunnalle turvallisuuskoulutusta sekä suun-
nittelee ja toteuttaa pelastusharjoituksen yhteistyössä 
kohteen kanssa. Pelastuslaitoksen toiminnan lisäksi har-
joituksessa harjoitellaan henkilökunnan oikeanlaista ja 
turvallista toimintaa hätätilanteissa.

Lisätietoa valvonnasta sekä turvallisuusviestinnästä ja 
-koulutuksesta on sivuilla 36–37.
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Asuintalojen valvonta

Helsingin pelastuslaitoksella on toteutettu asuintalo-
jen valvontaa osallistavan itsearviointimenetelmän avul-
la vuodesta 2014 lähtien. Menetelmän kehitystyössä ta-
voitteena on ollut vahvistaa viranomaisen, asukkaiden 
ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä asumi-
sen turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa. Tä-
män lisäksi tavoitteena on ollut auttaa taloyhtiöiden vas-
tuuhenkilöitä ymmärtämään omat vastuunsa ja velvoit-
teensa sekä varmistumaan lakisääteisten velvoitteiden 
toteutumisesta. 

Osallistavassa menetelmässä taloyhtiöiden vastuu-
henkilöt arvioivat ja raportoivat pelastuslaitokselle oman 
kiinteistönsä turvallisuustilanteen sähköisen itsearvioin-
tilomakkeen avulla. Tarvittaessa taloyhtiöt voivat pyytää 
pelastuslaitoksen kouluttamaa sopimuspalokunnan 
edustajaa auttamaan arvioinnissa. Pelastusviranomainen 
käy itsearvioinnin läpi ja antaa tarvittaessa sen perusteel-
la neuvontaa tai korjausmääräyksiä turvallisuuden pa-
rantamiseksi. Osaan taloyhtiöistä tehdään pelastusviran-
omaisen toimesta myös pistokoevalvontaa vastausten oi-
keellisuuden varmistamiseksi ja prosessin edelleen 
kehittämiseksi.

Vuonna 2018 asuintalojen valvonnan painopisteenä 
oli vuosien 2014-2017 aikana valvottujen asuinalueiden 
jälkivalvonta. Tällä haluttiin varmistua siitä, että tarvitta-
vat korjaustoimenpiteet on tehty ja turvallisuudesta on 
huolehdittu myös korjausten toteuttamisen jälkeen. Jälki-
valvontaa ja palotarkastuksia toteutettiin vuonna 2018 
yhteensä 545 taloyhtiössä. Uusina valvottavina alueina 
kertomusvuonna olivat Jätkäsaari, Pihlajamäki, Pihlajisto, 
Pohjois-Haaga, Puotila ja Santahamina. Niissä valvontaa 
kohdennettiin yhteensä 350 taloyhtiöön ja niiden yhteen-
sä 717 asuintaloon. Vuoden 2018 loppuun mennessä itse-
arvioinnin oli tehnyt 69 % taloyhtiöistä. Niihin taloyhtiöi-
hin, jotka eivät toteuta itsearviointia, tehdään maksulli-
nen palotarkastus vuoden 2019 aikana. 

Keskeisiä havaintoja vuoden 2018 
valvonnassa
Pelastussuunnittelun merkitys osana asumisturvallisuut-
ta ymmärrettiin taloyhtiöissä hyvin. Itsearvioinnin toteut-
taneista taloyhtiöistä 95 % oli laatinut niiltä vaadittavan 
pelastussuunnitelman. Myös suunnitelmien jatkuvasta 
ylläpidosta ja ajantasaisuudesta oli huolehdittu suures-

sa osassa taloyhtiöistä, esimerkiksi tarkastamalla ja päi-
vittämällä pelastussuunnitelma itsearviointiprosessin yh-
teydessä. Pelastussuunnitelmasta oli yleensä myös tiedo-
tettu kaikille asukkaille. Sen sijaan liiketilojen toiminnan-
harjoittajille ja palveluita taloyhtiölle tuottaville tahoille, 
kuten huoltoyhtiöille tiedottamista turvallisuuteen liitty-
vissä asioissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Tyypillisiä puutteita havaittiin muun muassa pelas-
tustien merkinnässä. Taloyhtiöistä 16 prosenttia ilmoitti, 
että kiinteistössä on pelastustie merkitty, vaikka pelastus-
tietä ei oltu määritetty rakennusluvassa. Toisaalta 9 pro-
senttia taloyhtiöistä puuttui rakennusluvassa määritetyn 
pelastustien merkintä. Pelastustien merkitsemin väärin 
tai merkitsemättä jättäminen voi hätätilanteessa aiheuttaa 
vakavaa haittaa tai vaaraa pelastustoimien toteuttamisel-
le ja on siksi hyvin merkityksellinen asia. Myös muissa 
merkinnöissä, kuten sähköpääkeskuksen, pääsulkujen ja 
ilmastoinnin pysäytyksessä oli puutteita. 

Varsin yleinen ongelma asuintaloissa on tavaran säi-
lyttäminen porrashuoneissa (8 %), kellareiden ja ullakoi-
den käytävillä (13 %) sekä teknisissä tiloissa (20 %). Väes-
tönsuojien kunnossapidossa havaittiin myös puutteita. 
Erityisesti suojan tiiveyskoe oli laiminlyöty useassa koh-
teessa ja toteutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana 
vain 55 prosentissa itsearvioinnin tehneissä taloyhtiöissä. 

Haastavinta taloyhtiöille vaikutti olevan rakennuksen 
palo-osastointiin ja teknisiin laitteisiin liittyvien seikkojen 
arviointi. Näihin liittyvät käsitteet ovat asukkaille usein 
epäselviä ja niistä johtuvia virhetulkintoja havaittiin jon-
kin verran. Näihin liittyvää neuvontaa ja muuta viestin-
tää sekä opasmateriaalia onkin tarkoitus lisätä taloyhti-
öille ja asukkaille.

Asuintalojen valvontaa kehitettiin aktiivisesti vuonna 
2018 uudistamalla itsearviointilomake ja itsearvioinnin 
toteuttamista tukevat oppaat. Yhtenä uutena toimenpi-
teenä itsearviointiin lisättiin taloyhtiön velvoite määritel-
lä havaittujen puutteiden korjaamisen ajankohdat. Tämä 
tukee osaltaan taloyhtiön asumisturvallisuudesta huoleh-
timista ja kiinteistön kunnossapitoa sekä toiminnan ja ta-
louden suunnittelua. Monissa itsearvioinneissa raportoi-
tiinkin jo nyt suunnitellut toimenpiteet ja aikataulut asi-
oiden kuntoon saattamiseksi. Tämä tukee myös osaltaan 
pelastusviranomaisen mahdollisuuksia valvoa ja tukea 
asuintalojen turvallisuutta.
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P
elastustoimintaa tuotetaan 
Helsingin kaupungin tarpei-
siin seitsemältä jatkuvasti 
avoinna olevalta pelastusase-
malta. Niiden lisäksi on kesä-
kaudella valmius myös Suo-

menlinnan pelastusasemalla. 
Pelastustoiminnan tehtäviä oli 

vuonna 2018 yhteensä 9 583. Tehtävä-
määrä kasvoi edellisvuoteen verrattu-
na 129 tehtävällä. Työllistävin onnetto-
muustyyppi oli edellisvuosien mukaan 
automaattisen paloilmoittimen tarkas-
tus-/varmistustehtävät, joita oli 2 412 
kappaletta. Toiseksi yleisin tehtävä-
tyyppi oli muut tarkistus- /varmistus-
tehtävät, 1 113 kappaletta, ja kolman-
neksi yleisin eläimen pelastustehtävät, 
1 081 kappaletta. Tulipaloja oli hieman 
edellisvuotta enemmän, yhteensä 910. 
Tulipaloista rakennuspalojen määrä 
(86) laski huomattavasti suhteessa 
vuoteen 2017 (119), ja vastaavasti kuiva kesä kasvatti 
maastopalojen määrän (255) yli kolminkertaiseksi vuo-
teen 2017 verrattuna. Tulipaloissa menehtyi vuonna 2018 
viisi henkilöä.

Onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan yh-
teistyön kehittämiseksi vuonna 2018 jalkautettiin poistu-
misturvallisuusselvitystä vaativiin kohteisiin (POTS) 
suunnitellut ja kohdennetut toimenpiteet. Ns. POTS-toi-
minnossa pelastuslaitos valitsee yli 300 POTS-kohteen 
joukosta kohteet, joiden kanssa sovitaan pelastuslaitok-
sen tutustumisesta kohteeseen ja sen erityispiirteisiin ja 
-tarpeisiin. Tarvittaessa kohteessa suoritetaan palotarkas-
tus ja annetaan henkilöstölle turvallisuuskoulutusta, sekä 
lopuksi pienimuotoinen pelastusharjoitus, jossa kohde 
pääsee harjoittelemaan onnettomuustilanteen aikaista 
toimintaa yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Tämä kon-
septi on otettu erittäin hyvin POTS-kohteiden osalta vas-
taan, ja toimintaa jatketaan ja kehitetään vuoden 2019 ai-
kana. POTS-toiminto yhteen sovittaa onnettomuuksien 
ehkäisytyön, turvallisuusviestinnän- ja koulutuksen sekä 
operatiivisen toiminnan. Tavoitteena on toteuttaa 14 ta-
pahtumaa vuoden aikana, kaksi jokaisella pelastusase-
man vastuualueella.

Pelastustoimen osastolla muutoksia
Pelastustoimen osastolla tapahtui vuonna 2018 henki-
lömuutoksia ja samalla organisaatiota muutettiin. Syys-
kuussa pelastustoimen osaston päällikkönä aloitti pelas-
tusjohtaja Jani Pitkänen, ja hänen alaisuuteen rekrytoitiin 
pelastuspäällikön rinnalle kolme palopäällikköä. Alue-
päälliköiden tehtävänimikkeestä ja-kuvasta luovuttiin, ja 

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan 
palveluihin kuuluvat 

onnettomuuksien 
ehkäisytehtävien ja 

öljyntorjunnan lisäksi 
pelastustoimen erilaisten 

onnettomuustehtävien 
laaja-alainen hoitaminen. 

Onnettomuustehtävät 
voivat olla 

esimerkiksi tulipaloja, 
liikenneonnettomuuksia, 

ihmisten pelastamista 
ja vaarallisten aineiden 

onnettomuuksia 
sekä erilaisia 

yhteistyöviranomaisille 
annettuja 

virka-aputehtäviä.

se muutettiin kansallisesti tunnetum-
paan palopäällikkö-nimikkeeseen. Sa-
malla entinen aluejärjestelmä lopetet-
tiin ja siirryttiin tuottamaan tasaver-
taista palvelua koko kaupungille. 

Palopäälliköiden tehtävävastuut 
kohdentuvat palvelutuotannon johta-
miseen pelastusasemien alueilla sekä 
muihin pelastustoimen osastoa ja pe-
lastuslaitosta sekä sidosryhmiä palve-
leviin vastuihin. Pelastuspäällikön teh-
täväkuva keskittyy operatiivisen pe-
lastustoiminnan johtamiseen, ja eri 
johtamistasojen osaamisenhallintaa se-
kä pelastustoimen osaston käytännön 
tehtäväkenttään.

Pelastustoimen osastolle rekrytoi-
tiin lisäksi kaksi uutta johtavaa palo-
tarkastajaa sekä uutena tehtävänä joh-
tava turvallisuuskouluttaja. Johtavat 
palotarkastajat toimivat palotarkastaji-
en lähiesimiehinä ja vastaavat valvon-

tatoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn eri toimintojen 
palveluntuotannosta. Johtavan turvallisuuskouluttajan 
tehtävänä on toimia turvallisuuskouluttajien lähiesimie-
henä ja vastata turvallisuuskoulutuksen suunnittelusta, 
seurannasta ja raportoinnista yhteistyössä valvonnan 
suunnittelun kanssa. Myös palomestareiden toimenku-
vaa uudistettiin, minkä yhteydessä luovuttiin 
vuoropalomestari-järjestelmästä. 

Useita yhteistyöharjoituksia
Vuoden 2018 aikana toteutettiin useita viranomaisyhteis-
työ- ja sidosryhmä- sekä ulkoisen pelastussuunnitelman 
vaatimia harjoituksia. Lisäksi viranomaisyhteistyötä teh-
tiin erilaisten yhteisten toimintasuunnitelmien parissa 
kuin myös erilaisissa hälytystehtävissä niin maalla kuin 
merellä.  Viranomaisyhteistyön huipennus oli Yhdysval-
tain ja Venäjän presidenttien valtiovierailu kesken par-
haan lomakauden, kahden viikon varoitusajalla. Pelastus-
toimen sekä ensihoidon osalta järjestelyt sujuivat poik-
keamitta, ja henkilöstöä saatiin riittävästi töihin vierailun 
vaatimiin erityistehtäviin. Pelastuslaitos suoriutui tehtä-
västään ammattimaisesti ja kiitettävästi, jota edesauttoi 
henkilöstömme erinomainen venymiskyky erittäin kireäl-
lä aikataululla.

Lisätietoa pelastustoiminnasta on sivuilla 38–46.
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V
uonna 2018 ensihoito-
hälytysten kasvu hidas-
tui edellisvuosiin ver-
rattuna. Tehtävien ko-
konaismäärä oli 61 857 
tehtävää. Kasvua edel-

lisvuoteen oli 374 hälytystä, eli 
noin prosentin verran. Vuonna 
2018 yhden vuorokauden aikana 
ensihoitoyksiköt saivat noin 169 
hälytystä. 

Pelastusyksiköitä käytettiin korkeariskisissä ensihoi-
totehtävissä ensihoitoyksiköiden ohella 926 kertaa tehtä-
vissä, joissa niiden arvioitiin olevan ensihoitoyksikköä 
nopeammin potilaan luona tai tuovan lisäresursseja hoi-
toon. Ensivastehälytysten tehtävämäärä kasvoi 30 tehtä-
vällä edellisvuoteen verrattuna.

Ensihoitohälytyksissä suurin tehtäväryhmä oli perus-
elintoimintojen häiriöt, joita ovat elottomuus, tajutto-
muus, hengitysvaikeus, rintakipu ja aivohalvaus. Ne 
muodostivat 38 prosenttia kaikista ensihoitohälytyksistä. 
Suurin yksittäinen tehtävätyyppi oli kaatuminen, 14,9 
prosenttia.

Resursseja lisättiin
Maaliskuussa 2018 pelastuslaitoksen ensihoitopalve-
lun resursseja lisättiin 12 tunnin ensihoitoyksiköllä (EHE 
1342). Yksikön käyttöönotto toi tarvittavaa lisävalmiutta 
Käpylän pelastusaseman alueelle. Yksikön valmiusajak-
si määräytyi klo 9.00-21.00, jolloin alueen päivittäisten 
ensihoitotehtävien määrät ovat suurimmillaan. Lisäksi 
vuoden aikana laitokselle rekrytoitiin 10 uutta ensihoita-

jaa. Pelastuslaitoksella oli vuoden 
2018 aikana noin 200 harjoittelijaa 
ja tutustujaa eri oppilaitoksista se-
kä yhteistyötahoilta. Ulkomaisia 
tutustujia oli Sveitsistä, Australias-
ta, Saksasta, Kanadasta, Puolasta 
ja Norjasta.

Ensihoitopalvelu huolehti hen-
kilöstön osaamisenhallinnasta 
osallistumalla tutkintokoulutuk-
sen antamiseen sekä täydennys-

kouluttamalla henkilöstöä. Ensihoidon ydinprosessit au-
ditoitiin vuoden 2018 aikana. 

Ensihoidon hoidolliset tulokset edelleen kansainvälis-
tä kärkeä. Ensihoidon suuronnettomuusvalmiuksia kehi-
tettiin koko HYKS-alueella yhteistyössä HUS:n kanssa. 
Vuoden aikana järjestettiin suuronnettomuus karttahar-
joitus (ETS), johon osallistuivat myös Meilahden ja Töö-
lön sairaalat. Pelastuslaitos osallistui myös HUS laatu- ja 
potilasturvallisuustyöryhmän ensihoidon laadun ja poti-
lasturvallisuuden kehittämiseen sekä Pätijä-hankkeeseen, 
jossa tavoitteena on parantaa kotihoidon ja palvelutalojen 
osaamista hätätilanteissa. 

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien huippukoko-
us Helsingissä 15.-17.7.2018 aiheutti tarpeen ensihoitopal-
velun lisäresursointiin huippukokouksen ajaksi. Resurs-
seja nostettiin kaupungin yleiseen valmiuteen, huippuko-
koukseen osallistuvia delegaatteja varten sekä esikunta-
toimintaan. Huippukokouksen edellyttämät valmistelut 
saatiin tehtyä nopealla aikataululla yhteistyössä HUS 
Akuutti ensihoito Helsingin ja Helsingin poliisin kanssa. 
Tapahtuma osoitti, että viranomaisyhteistyö Helsingissä 
on kiitettävällä tasolla.

13 uutta ambulanssia
Vuoden 2017 aikana käynnistynyt hanke ambulanssien 
uusimiseksi saatiin päätökseen kesäkuussa 2018. Profi-
le Oy toimitti pelastuslaitokselle 13 Mercedes-Benz Sprin-
ter -ambulanssia. Henkilöstö oli vahvasti mukana suun-
nittelemassa ambulanssien rakenteita, jotta ne vastaisi-
vat mahdollisimman hyvin ensihoitopalvelun tarpeisiin. 
Viime vuosina ympäri maailmaa tapahtuneet terrori- ja 
joukkoväkivaltateot asettivat ensihoitopalvelulle tarpeen 
tarkastella varautumista suuren ulkoisen verenvuodon 
tyrehdyttämiseen tarvittavien ensihoitovälineiden osal-
ta. Yhteistyössä HUS Akuutti ensihoito Helsingin kans-
sa kaikki ambulanssit ja pelastusyksiköt varustettiin ns. 
vuotoseteillä, joiden tehtävänä on parantaa ensihoitopal-
velun toimintakykyä kaikkien massiivisesti vertavuotavi-
en potilaiden hoidossa – etenkin tilanteissa, joissa potilai-
ta on samanaikaisesti useita.
Lisätietoa pelastuslaitoksen ensihoidosta on  
sivuilla 47–49.

Ensihoito

Pääkaupungin 
ensihoitopalvelu toteutetaan 

yhteistoimintasopimuksen 
mukaisesti pelastuslaitoksen 

ja järjestämisvastuussa olevan 
Helsingin ja Uudenmaan 

sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS 
Akuutin kanssa.
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henkilöstön varaaminen pelastuslai-
toksen käyttöön sotilaallisesta reser-
vistä. Tämän lisäksi on kehitetty so-
pimuspalokuntien 
valmiussuunnittelua.

Pelastuslaitos osallistui edellisten 
vuosien tapaan asiantuntijana kaa-
voituksen valmisteluun sekä kallio-
suojarakennus- ja -perusparannus-
hankkeiden suunnitteluun ja toteut-
tamiseen Helsingissä. Varautumisen 
toiminto osallistui myös pelastuslai-
tosten kumppanuusverkoston työs-
kentelyyn sekä yhteistyöhön Helsin-
gin kaupunginkanslian turvallisuus- 
ja valmiusyksikön kanssa. 

Väestönsuojeluun liittyviä tausta-
selvityksiä tehtiin sisäministeriölle, 
kaupungin eri viranomaisille ja yksi-
tyisille rakentajille. Edellisvuosien ta-

paan annettiin myös asuintalojen sekä yritysten ja laitos-
ten omatoimiseen varautumiseen liittyvää 
asiakasneuvontaa.

Helsingin pelastuslaitoksen väestönsuojelumuseo oli 
vuoden 2018 aikana avoinna yleisölle lauantaisin. Sään-
nöllisten aukiolojen lisäksi museolla järjestettiin tilattuja 
esittelykierroksia ja koulutustilaisuuksia. Museon auki-
olosta, opastoiminnasta, tilatuista esittelykierroksista ja 
koulutustoiminnasta vastasivat Helsingin Väestönsuoje-
luyhdistyksen vapaaehtoiset jäsenet yhteistoimintasopi-
muksen mukaisesti.

Varautuminen

Pelastuslaitos johtaa 
ja yhteen sovittaa 

pelastustoimintaan 
varautumisen ja siitä 

muodostuvan sidosryhmien 
toimintavalmiuden vakaviin 

Helsingin turvallisuutta 
uhkaaviin tilanteisiin. Tällä 

tarkoitetaan valmiutta 
suojata ja pelastaa 

ihmisiä, omaisuutta sekä 
ympäristöä vakavissa 

häiriötilanteissa ja 
sotilaallisen voimankäytön 

muodostamassa 
väestönsuojelutilanteessa.

P
oikkeusoloihin ja väestön-
suojeluun varautumista pe-
lastuslaitoksessa koordi-
noi varautumisen toiminto. 
Vuoden 2018 keskeisimmät 
suunnitelmapäivitykset oli-

vat kaupungin väestönsuojeluorgani-
saatiota ja järjestelyjä koskevan suoje-
lusuunnitelman sekä pelastuslaitok-
sen oman valmiussuunnitteluproses-
sin uudelleenorganisointi.

Valtakunnalliset ja Etelä-Suomen 
alueelliset maanpuolustuskurssit oli-
vat perinteiseen tapaan pelastuslai-
toksen vieraana ja luentoja pidettiin 
yhteensä neljälle valtakunnalliselle ja 
yhdelle alueelliselle maanpuolustus-
kurssille. Muita Helsingin pelastus-
toimen varautumiseen liittyviä luen-
toja ja vierailuja toteutettiin tarpeen ja 
pyyntöjen mukaisesti sidosryhmien edustajille ja ulko-
maalaisille vieraille vuoden aikana. Vuoden 2018 aikana 
etenkin kalliosuojat olivat edelleen laajan kiinnostuksen 
kohteena. Vuoden aikana järjestettiin tutustumiskäyntejä 
väestönsuojaamisen yleisiin järjestelyihin eri viranomais 
-ja julkissektorin toimijoille sekä myös ulkomaiselle 
medialle.

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut sopimuspalokun-
tien toiminnanohjauksen varautumisen työryhmä ko-
koontui vuoden aikana kaksi kertaa. Työryhmän keskei-
nen tehtävä oli saattaa loppuun sopimuspalokuntien 
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Osaamisenhallinta

P
elastuskoulussa oli toi-
mintavuoden 2018 ai-
kana virkatutkintokou-
lutuksessa 3 pelastaja-
kurssia (kurssit 40, 41 
sekä 42) ja alipäällystö-

kurssi 9. Koulutettavapäiviä vir-
katutkintokoulutuksesta kertyi 
vuoden aikana yhteensä 6 800 
päivää.

 Osaamiskeskus jatkoi laitok-
sen lääkintäyksikön ja Stadin 
ammattiopiston kanssa vuoden 
2011 ensihoitoasetuksen mukai-
sen valmistuvien pelastajien jat-
kokoulutuksen järjestämistä. Oppisopimusmuotoisessa 
koulutuksessa Pelastuskoulusta valmistuvat palomies-
sairaankuljettajat pätevöityivät noin vuodessa ensihoi-
toon suuntautuneiksi lähihoitajiksi. Syyskuussa 2018 jo 
seitsemäs oppisopimusmuotoinen ryhmä aloitti 
lähihoitajakoulutuksen. 

Jatkuva muutos toimintaympäristössä 
näkyy pelastusalallakin kaikilla 

työn eri osa-alueilla. Muutoksessa 
ja kehittymisessä on kysymys 

ihmisten oppimisesta. Helsingin 
pelastuslaitoksella oppiminen on 
kiinnitetty työyhteisön kulttuuriin 

ja toimintatapoihin. Pelastuskoulu, 
päivittäinen työvuorokoulutus, 
yhteinen työ ja sen tekemisen 
pohtiminen luovat osaamisen 

kehittämiselle suotuisan ympäristön.

Turvallisuus-
viestinnällä parempaan 
turvallisuuskulttuuriin

Onnettomuuksien ehkäisy on 
keskeinen osa laitoksen stra-
tegiaa. Turvallisuusviestintä 
tähtää onnettomuuksien eh-
käisyyn ennakolta ja Osaamis-
keskus ohjaa laitoksen turval-
lisuusviestintätyötä. Tavoit-
teena on, että ihmiset ja yhtei-
söt osaavat ympäristöissään ja 
toiminnoissaan ehkäistä tuli-
paloja ja muita onnettomuuk-

sia. Tarkoituksena on luoda työntekijöille oikea asenne ja 
edellytykset turvalliseen toimintaan. 

Vuonna 2017 aloitettua pilotointia 4-luokkalaisille 
suunnatusta asemavierailukonseptista jatkettiin keväällä 
2018. Toimintamallissa opetetaan peruskoulujen opetus-
suunnitelman mukaisia turvallisuustaitoja pelastusase-
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malla. Toimintamalli otettiin laajempaan käyttöön syksyl-
lä viidellä pelastusasemalla. Toimintaan on koulutettu 
palomiehiä joka työvuorosta ja opetusta on vuoden 2018 
aikana saanut 134 luokkaa ja yhteensä 2 454 oppilasta. 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja 
suuronnettomuuksiin 
Varautumiskoulutusta annettiin sekä Pelastuskoulun vir-
katutkintokursseille että Helsingin virastojen ja laitosten 
henkilöstölle, Helsingissä sijaitsevien valtion yhteistoi-
mintavirastojen henkilöstölle sekä sopimuskumppaneil-
le. Helsingin kaupungin hallintouudistus sekä maakun-
tauudistus aiheuttivat varautumiskoulutukseen keskey-
tyksen syyskaudella, joten painopistettä suunnattiin tur-
vallisuuskouluksiin, ulos tarjottavaan varautumisen kou-
lutukseen ja varautumisen suunnittelutehtäviin.  Vuon-
na 2018 suojelusuunnitelmaan tehdyn uudistuksen mu-
kaisesti Helsingin väestönsuojeluorganisaation koulutus-
tarpeet kartoitettiin. Suojelupiirien ja -lohkojen henkilös-
tön koulutus saatiin päätökseen ja uusi koulutussuunnit-
telu aloitettiin yhteistyössä turvallisuus- ja valmiusyksi-

kön sekä toimialojen kanssa.
Pelastuskoulun varautumisen opetuksella on ratkai-

sevan tärkeä rooli kaupungin henkilöstön koulutuksessa, 
joka koskee lakisääteisten poikkeusolojen tehtävien hoi-
tamista. Varautumisen opetus räätälöidään alueen erityis-
vaatimusten ja piirteiden mukaisesti. Vuonna 2019 jatke-
taan koulutusresurssin suuntaamista operatiivisten johto-
keskusten avustavan henkilöstön sekä toiminnallisten 
muodostelmien koulutukseen, lisäksi tarjotaan väestön-
suojelukoulutusta Uudenmaan alueen väestönsuojelun 
johto- ja erityishenkilöstölle.

Osaamiskeskus koordinoi ja ohjasi vuoden 2018 aika-
na myös kaupungin sopimuspalokuntien ja Helsingin Pe-
lastusliiton järjestämää turvallisuusviestinnän toimintaa. 
Turvallisuuspisteitä näistä kertyi yhteensä 903,5 kpl. 

Pelastuslaitoksen henkilökunnan 
täydennyskoulutus 
Osaamiskeskuksella on kokonaisvastuu pelastuslaitok-
sen täydennyskoulutustoiminnan koordinoinnista. Osaa-
miskeskuksen tehtäviin kuuluvat koulutussuunnitte-
lu, hallinnointi, koulutuspalveluiden tuottaminen se-
kä hankinta ja toiminnan ohjaaminen, seuranta sekä näi-
hin liittyvien raportointien tuottaminen. Osaamiskeskus 
vastaa myös Helsingin sopimuspalokuntien osaamisen 
hallinnasta.

Toimintavuoden 2018 painopisteenä oli koulutuksen 
ohjaamis- ja seuraamisprosessien jalkauttaminen ja kehit-
täminen. Painopiste toiminnassa on ollut toimintamallien 
kehittämisessä. 

Osaamiskeskuksen tuottaman työvuorokoulutuksen 
ulkopuolisen täydennyskoulutustoiminnan kokonaislaa-
juus 2017 oli 2 450 koulutettavapäivää.

• Pelastustoiminta: 1 067 koulutettavapäivää
• Ensihoito: 926 koulutettavapäivää
• Onnettomuuksien ehkäisy: 457 koulutettavapäivää
Osaamiskeskus on ohjannut myös pelastustoimen 

osaston henkilöstön vuorokoulutusta osana täydennys-
koulutustapahtumaa. Vuosittaisten koulutettavatapahtu-
minen määrä on noin 25 000. 

 Pelastuslaitoksen harjoitusalueella, joka toimii osana 
Osaamiskeskusta, järjestettiin vuonna 2018 pelastusalan 
harjoituksia yhteensä 1 852 koulutettavapäivän verran. 

Kehittäminen ja asiantuntijatoiminta
Toimintavuoden 2018 aikana alan valtakunnalliset toimi-
jat ja alan järjestöt esittivät lukuisia kutsuja koulun hen-
kilöstölle liittyen koulutukselliseen asiantuntijatoimin-
taan. Kutsuihin pyrittiin pääsääntöisesti vastaamaan po-
sitiivisesti ja näin myös korostamaan Helsingin pelastus-
laitoksen ja sen Osaamiskeskuksen mainetta alansa eturi-
vin osaajina.
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Viestintä

Vuonna 2018 pelastuslaitoksen ulkoista viestintää ku-
vaavat tunnusluvut jatkoivat suotuisaa kehittymis-
tä. Pelastuslaitoksen näkyvyys mediassa kasvoi 26 pro-
senttia ja sosiaalisen median seuraajamäärät kasvoivat 
Twitterissä 28 prosenttia, Facebookissa 2,3 prosenttia ja 
Instagramissa 94 prosenttia. Pelastuslaitos noteerattiin 
myös pelastustoimen ainoana toimijana Suomi Twitter 
-vaikuttajalistalla. 

Sisällöllisesti ulkoisessa viestinnässä on pyritty aktii-
viseen kommunikointiin ja vuorovaikutukseen kaikissa 
niissä aiheissa, joilla on vaikutusta kansalaisten ja yhteis-
kunnan turvallisuuteen. Keskeisiä teemoja vuonna 2018 
olivat kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavat aiheet, ku-

ten erilaisista onnettomuusriskeistä ja niiden hallinnasta 
kertominen. Poikkeuksellisen lämpimästä kesästä johtu-
en maastopalojen ehkäisyyn ja vaikutuksiin liittyvä vies-
tintä oli keskeisessä roolissa.

Pelastuslaitoksen sisäisessä viestinnässä keskeisenä 
aiheena olivat monella eri tasolla tapahtuneen toiminnan 
kehittämisen aiheet. Sisäistä viestintää toteutettiin pääasi-
assa intranetin ja pelastuslaitoksen henkilöstölehden Pa-
lopostin välityksellä sekä johdon, osastojen ja toimintojen 
sisäisellä viestinnällä. Henkilöstön viestintävalmiuksia 
kehitettiin viestintäkoulutuksella, joka kohdennettiin pa-
lomestarien ja palotarkastajien perehdyttämiseen.

Viestintä on keskeinen osa pelastuslaitoksen toimintaa ja kaikkia sen palveluita. Se tukee osaltaan 
perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista arvojen mukaisella tavalla. Viestinnän keskeisenä 

tavoitteena on vahvistaa turvallisuutta, johon se pyrkii parantamalla eri toimijoiden riskitietoisuutta, 
onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisyä, varautumista sekä osaamista toimia oikein erilaisissa 

hätätilanteissa. Viestintä pyrkii osaltaan tukemaan pelastuslaitoksen toimivuutta hyvänä työyhteisönä 
sekä parantamaan toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta.
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Tekniset toiminnot

Pelastuslaitoksen tekninen osasto vastaa 
laaja-alaisesti erilaisista teknisistä palve-
luista, kuten teknisistä laitehankinnois-
ta ja niiden kunnossapidosta. Teknisen 
osaston palveluita ovat tietotekniikka- ja 
telepalvelut, elektroniikkahuolto, huolto-
varmuus- ja materiaalipalvelut, ajoneu-
vojen korjauspalvelut, pelastuslaitoksen hallinnassa ole-
vien kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapitotyöt, rakennut-
taminen sekä tilojen vuokraus ja isännöinti.

Pelastuslaitoksen kiinteistöhuollon piiriin kuului 
vuonna 2018 yhteensä 8 pelastusasemaa, Osaamiskeskus, 
öljyntorjuntavarikko, 3 meriasemaa sekä 50 
väestönsuojaa.

Keskuspelastusaseman viemärikorjauksen hanke-
suunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2018 ja sen toteu-
tussuunnittelu on käynnissä. Keskuspelastusaseman si-
säilmaongelmien takia käynnistetty lattiapinnoitteiden 
vaihtotyö valmistui marraskuussa 2018 ja väistötiloihin 
siirretty henkilöstö muutti takaisin 
keskuspelastusasemalle.

Kosteusvaurioista kärsineen Malmin pelastusaseman 
korvaaminen lentokenttäalueella sijaitsevalla, Rajavar-
tiostolta vapautuneella tilalla edistyi vuoden aikana. Ti-
lan peruskorjaamisesta pelastuslaitoksen käyttöön val-
mistui päivitetty hankesuunnitelma joulukuussa 2018. 
Pelastusasemalla vielä olevien toimintojen siirtoa lisä-
väistötiloihin selvitettiin vuoden aikana usean vaihtoeh-
don pohjalta.

Nervanderinkadun väestönsuojan varavoimajärjestel-
män uusimisen toteutussuunnitelmat valmistuivat syk-
syllä 2018. Nykyisten väestönsuojien toimivuutta testat-
tiin vuoden 2018 aikana säännöllisesti, tiiveyskokeita teh-
tiin seitsemän kappaletta.  Pelastusasemilla ja väestön-
suojissa toteutettiin useita perusparannustoimia, kuten 

kaukolämpöjärjestelmien, ilmanvaihto-
koneiden ja sprinklerilaitteistojen 
uusimisia. 

Vuoden 2018 aikana toteutettiin usei-
ta energiasäästöhankkeita. Mellunmäen 
ja Herttoniemen asemilla valaistus muu-
tettiin liiketunnistusohjauksella toimivik-

si led-järjestelmäksi ja ilmastointijärjestelmiä muutettiin. 
Mellunmäen asemalle rakennettiin aurinkosähköjärjestel-
mä, ja se mahdollistaa huomattavan energiansäästön. 

Uusia ajoneuvoja käyttöön
Vuonna 2018 otettiin käyttöön paljon uusia ajoneuvoja. 
Vuoden aikana otettiin käyttöön muun muassa 13 uutta 
ambulanssia, nostolava-auto ja keskusvaraston käyttöön 
hankittu hybridikalustokuorma-auto. Öljyntorjuntakalus-
toa täydennettiin vuoden aikana kahdella B-luokan öljyn-
torjunnan työveneellä. Muun irtaimen osalta tehtiin tar-
peellisia varustetäydennyksiä ja korvaushankintoja.

Pelastuslaitoksen tietohallintoyksikkö osallistui vuon-
na 2018 operatiivisten johtamistilojen sekä -keskusten 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoitteena on täyttää 
pelastustoimen kansalliset vaatimukset ja varautua tur-
vallisuusverkon (TUVE) toimintaympäristön käyttöönot-
toon. Pelastuslaitoksen tietoturvaan liittyvien mekanis-
mien arviointia ja vahvistamista sekä EU:n tietosuoja-ase-
tuksen vaatimusten toteuttamista tehtiin osana kaupun-
kikokonaisuutta. Tietohallintoyksikkö osallistui myös si-
säministeriön johtamaan ICT-muutoshankeohjelmaan se-
kä Uudenmaan liiton johdolla tehtävään Uudenmaan 
maakunnan ICT-hankeohjelmaan.

Lisätietoja pelastuslaitoksen tekniikasta on sivulla 50.

Pelastuslaitoksen 
toimintaa tuetaan 

teknisillä 
tukitoiminnoilla.
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Ympäristönsuojelu

P
elastuslaitoksen ympäristöön kohdistuvat ta-
voitteet voidaan jakaa kolmeen eri osa-aluee-
seen: 
1. Onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen tur-
vallisuusviestinnän ja -koulutuksen sekä val-
vontatoiminnan avulla. 

2. Pelastustoiminta, jolla suojataan ympäristöä onnetto-
muuden uhatessa tai sattuessa. Pelastustoiminnalla rajoi-
tetaan onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieven-
netään onnettomuuksien seurauksia. Toiminta perustuu 
pelastuslakiin. 
3. Ympäristöasioiden huomioiminen laitoksen materiaa-
li-, kiinteistö- sekä muissa päivittäisissä toiminnoissa. 

Pelastuslaitos vaikuttaa ympäristönsuojeluun kaik-
kein eniten onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoimin-
nan kautta. Näissä toiminnoissa keskeisessä asemassa on 
vaarallisten kemikaalien aiheuttamien terveys- ja ympä-

ristöhaittojen ehkäisy ja torjunta. Pelastuslaitos suorittaa 
kemikaalivalvontaa onnettomuuksien ehkäisytyön val-
vontasuunnitelman mukaisesti. Kemikaalivalvonnan tar-
koituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien 
sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, va-
rastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutu-
via henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. 

Valvontatoimenpiteitä olivat vaarallisten kemikaalien 
vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien 
kohteiden kemikaalipäätökset ja tarkastukset, ilotulite-
myyntipisteiden tarkastukset, nestekaasukohteiden käyt-
töönottotarkastukset, maanalaisten polttoaine- tai kemi-
kaalisäiliöiden tarkastusten valvonta sekä öljylämmitys-
laitteistojen tarkastukset. Tarkastusten lisäksi kemikaalei-
hin liittyviin valvontatoimenpiteisiin kuuluvat erilaiset 
lausunnot ja päätökset. Lisäksi pelastuslaitos osallistuu 
mahdollisuuksien mukaan vaarallisten kemikaalien laaja-

Helsingin 
pelastuslaitoksen yhtenä 
strategisena tavoitteena 

on olla entistäkin 
vastuullisempi toimija. 

Pelastuslaitos ottaa 
toiminnassaan huomioon 
ympäristönsuojelun osa-
alueohjelmia laitoksen 

perustehtävästä 
lähtien. Pelastuslaitos 

huolehtii pelastustoimen 
valvontatehtävistä, 
pelastustoimintaan 

kuuluvista tehtävistä ja 
öljyntorjunnasta.
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mittaista varastointia ja käsittelyä harjoittavien tuotanto-
laitosten tarkastuksiin, jotka suorittaa Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto Tukes. 

Pelastuslaitoksella otettiin käyttöön kaksi B-luokan 
työvenettä, jotka ovat öljyntorjunnan käytössä 50-pro-
senttisesti. Ensisijaiset tehtävät ovat öljyntorjunnan ank-
kurointitehtävät, tavara- ja henkilökuljetukset sekä muu 
pelastustoiminta vesialueilla (50%).

Energiansäästötavoite saavutettiin
Pelastuslaitoksen omassa toiminnassa kiinnitettiin vuon-
na 2018 edellisvuosien tapaan huomiota laitoksen merkit-
tävimpiin ympäristövaikutuksiin: energiankulutukseen, 
jätteisiin sekä hankintojen ympäristövaikutuksiin. Kiin-
teistöjen energiataloutta kehitettiin ylläpidon kehittämi-
sellä ja kiinteistöautomaatiojärjestelmän seurannan avul-

la sekä korjaushankkeiden yhteydessä tehtävillä energi-
ankulutuksen vähentämiseen tähtäävillä ratkaisuilla. 

Vuoden 2018 talousarviossa ollut pelastusasemien 2 
prosentin energiansäästötavoite toteutui. Mellunkylän 
pelastusasemalle asennettiin aurinkopaneelit. Hybridija-
keluautossa kokeiltiin uusiutuvaa dieseliä polttoaineena. 
Laitoksen jätehuoltoa seurattiin suunnitelmallisesti. Jäte-
jakeiden keräystä on laajennettu pelastusasemilla. Pelas-
tuslaitoksen hankinnoissa pyrittiin valitsemaan ympäris-
tömerkittyjä tuotteita kaupungin ja laitoksen hankintaoh-
jeiden mukaisesti sekä hyödyntämään kaupungin kilpai-
luttamia toimittajia. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä 
on osittain käytössä. Ympäristöasioiden koordinointi on 
pelastuslaitoksella osa toiminnanohjausta.
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Å
r 2018 kommer att beskrivas i annalerna som 
ett år präglat av aktiva utvecklingsinsatser. Vi 
deltog i beredningen av vård- och landskaps-
reformen, i det nationella utvecklingsprojektet 
inom räddningsväsendet och samordningen 
av den regionala verksamheten i Nyland, sam-

tidigt som vi såg över den egna organisationen. Att verk-
ställa utvecklingsprojekt på flera nivåer samtidigt ger vis-
serligen synergifördelar, men det ökar också arbetsbör-
dan för personalen. Dessutom är det inte en smal sak att 
ställa om perspektivet från de dagliga uppgifterna till åt-
gärder med lång verkningstid i framtiden. Vi har ställt 
upp i alla projekt med en stark insats som belönats med 
beröm.

Vård- och landskapsreformen som ingick i regerings-
programmet blev inte av, men behovet av reformer för-
svann inte. Det innebär sannolikt nya riktlinjer för ut-
vecklingsinsatserna efter valet och en fortsättning på det 
nödvändiga utvecklingsarbetet. Projektet för utveckling 
av räddningsväsendet avslutades och de följande åtgär-
derna är att verkställa reformerna. Det systematiska sam-
arbetet mellan räddningsverken i Nyland har pågått se-
dan 1990-talet och kommer att fortsätta för att trygga sä-
kerhetsutvecklingen och beredskapen i landets strate-
giskt viktigaste region som dessutom förändras kraftigt. 
Vi har förnyat den egna organisationen med fokus främst 
på omorganisering av avdelningen för räddningsväsen-
det, som ansvarar för våra kärnfunktioner. Genom refor-
men övergick vi från att ha tre serviceområden till en om-
rådesindelning enligt räddningsstationerna i syfte att va-
ra mer kundorienterad och effektiv.

Mitt under alla utvecklingsinsatser fattades också ett 
beslut som var ett stort slag mot räddningsverket och sä-
kerheten i Helsingfors: inrikesministern beslutade att 
frånta Räddningsskolans koncessioner för utbildning 
som leder till tjänsteexamen. Beslutet berodde ingalunda 
på vår ypperliga Räddningsskola, utan på behovet att 
öka aktiviteten och resurserna på Räddningsinstitutet i 
Kuopio. Dessvärre är det fråga om ett stort och svårligen 
kompenserat beslut för huvudstaden och dess säkerhet. 
Räddarexamen vid Helsingfors Räddningsskola avviker 
till både omfattning och innehåll avsevärt från motsva-
rande examen vid Räddningsinstitutet genom att den 
innehåller närvårdarbehörighet med inriktning på pre-
hospital akutsjukvård samt beaktar de särskilda krav 
som huvudstaden ställer på räddnings- och akutvårds-
personalen. Räddningsskolan har spelat en viktig roll i 
såväl att säkerställa tillgången på personal och personal-
resurserna som att utveckla räddningsverket. Vi kommer 
att satsa mycket på att reda ut och hantera konsekvenser-
na av denna förändring.

År 2018 slog rekord som den varmaste sommaren i 
Finland sedan temperaturmätningarna startade. I Hel-
singfors orsakade den exceptionella hettan trefaldigt med 

Räddningskommendörens översikt

markbränder och gav också fler utryckningar för akut-
vården. År 2017 var däremot exceptionellt regnigt, vilket 
syntes som en ökning med 82 procent i antalet skadebe-
kämpningsuppdrag. Med andra ord har vi de senaste 
åren konkret fått känna av att exceptionella väderfeno-
men har blivit vanligare, både hos oss och globalt. De på-
gående klimatförändringarna kräver att samhällena – och 
även individerna – vaknar upp och vidtar åtgärder för att 
motarbeta och reducera klimatförändringarnas effekter 
och stärka sin beredskap inför dem. Klimatförändringar-
na påverkar säkerheten på många sätt, och därför är det 
viktigt att räddningsväsendet är med om att gestalta för-
ändringarnas konsekvenser samt metoder för att hålla 
dem under kontroll 

En annan megatrend som påverkar räddningsväsen-
det och den prehospitala akutsjukvården är befolknings-
förändringarna. I Helsingfors kan vi redan tydligt se hur 
urbaniseringen, den åldrande befolkningen och mång-
kulturutvecklingen påverkar klienternas och patienternas 
behov av tjänster. I synnerhet förändringarna i ålders-
strukturen avspeglas tydligt i utvecklingen av antalet och 
typen av uppdrag. I en åldrande befolkning ökar riskerna 
som anknyter till säkerhet och hälsa, och för att kunna 
hantera dem behövs nya metoder med sektorövergripan-
de samarbete. Kraftig befolkningsökning och tilltagande 
kulturell mångfald kräver å sin sida att man vid stadspla-
neringen och planläggningen tar hänsyn till säkerhetsas-
pekterna och att man förebygger segregering. 

Som det framgår ovan, var 2018 ett arbetsfyllt och 
krävande år för räddningsverket och verkets anställda. 
Genom gott samarbete och gedigen sakkunskap kunde vi 
ändå uppnå de viktigaste målen, för vilket jag har glädjen 
att tacka speciellt räddningsverkets anställda och samar-
betspartner samt alla parter som bidragit till säkerheten i 
huvudstaden.

Tack för gott samarbete
Simo Weckstén

räddningskommendör
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Nyckeltal för 2018

Personalstyrka

Räddningsverkets fast anställda personal ökade stadigt 
under 2018 och uppgick till hela 700 personer vid utgång-
en av året. Den totala omsättningen hade ökat med 28 
personer jämfört med läget 31 december 2018. Med be-
aktande av frånvaro utan lön förfogade räddningsverket 
över i medeltal 652 årsverken.

Antalet personer som lämnade räddningsverket var 
oförändrat jämfört med föregående år. För att kompense-
ra anställda som gick i pension eller flyttade till andra 
uppgifter rekryterade räddningsverket bland annat två 
brandmästare och fem brandinspektörer. Anställningarna 
var både tillsvidare och på viss tid. Till avdelningen för 
räddningsväsendet anställdes femton brandmän-akut-
vårdare i nya tjänster och sju akutvårdare i anställningar 
både tillsvidare och på viss tid.

Under hösten utexaminerades femton brand-
män-akutvårdare från Räddningsskolan. De utexamine-
rade eleverna från räddarutbildningen övergick till tjäns-
ter som brandmän.

Räddningsverket satsade på arbetshälsan genom att 
hålla resultat- och utvecklingssamtal med praktiskt taget 
hundra procent av personalen. För att minska påfrestning-
arna i arbetet på den operativa avdelningen startades ett 
försök med att lägga om skiftrytmen. Först ut med försö-
ket var Malms räddningsstation. I stället för det tidigare 
förfarandet med undantagslov för reglering av brandmän-
nens arbetstid tillämpade man lokala avtal, som bland an-
nat hade fördelaktigare övertidsvillkor för personalen. 

Även andra viktiga teman togs upp till diskussion un-
der 2018. Ett av dem var ett projekt att rensa bort osakligt 
bemötande och trakasserier. Genom projektet gjordes det 
klart att räddningsverket inte accepterar trakasserier i nå-
gon form. Målet var att göra de anställda mer medvetna 
om de former i vilka osakligt bemötande och trakasserier 
förekommer och sänka tröskeln för att ingripa om de 
märker trakasserier. Räddningsverkets arbetarskyddsom-
bud och jämställdhetsombud åkte ut till räddningsstatio-
nerna och utbildade alla skift, stödfunktioner och chefer i 
hur de ska hantera trakasserier som uppdagas.

År 2018 inträffade sammanlagt 56 olycksfall i arbetet 
inom räddningsverket. De gav upphov till 990 frånvaro-
dagar. Antalet olycksfall minskade med 10 jämfört med 
föregående år. 

Tio av olycksfallen i arbetet var idrotts- eller motions-
relaterade, och de orsakade sammanlagt 332 frånvaroda-
gar. Den längsta frånvaron här var 168 dagar. Jämfört 
med föregående år inträffade betydligt färre idrotts- och 
motionsrelaterade olyckor. År 2017 antecknades 29 fall, 
som orsakade 379 frånvarodagar. Den kanske viktigaste 
faktorn som bidrog till minskningen var att räddnings-
verket i maj förbjöd lagsporter under idrottstimmen, med 
anledning av den höga olycksrisken. 

I anslutning till andra arbetsuppgifter inträffade 46 
olyckor som ledde till 658 frånvarodagar.  Jämfört med 
2017 ökade antalet olycksfall med nio. Största delen av 
olycksfallen i samband med arbetsuppgifter skedde inom 
akutvården. 

Elva olyckor skedde under arbetsresor och de orsaka-
de totalt 193 frånvarodagar. De största orsakskategorier-
na var halka på vintern och cykelpendling på sommaren. 
Antalet olyckor under arbetsresa minskade med 20 pro-
cent jämfört med föregående år.

Under året uppdagades ett fall av misstänkt yrkesre-
laterad sjukdom. 

Akutvårdspersonalen rapporterade hot och våld i 
samband med 73 akutvårdsuppdrag. Även enligt enkäten 
Kunta10 upplevde akutvårdspersonalen hot och våld of-
tare än under tidigare år. Samma fenomen har också ob-
serverats vid de andra stora räddningsverken. Med an-
ledning av detta ordnas under början av 2019 en utbild-
ning i hur man ska agera i hotsituationer.

Räddningsverket premierade anställda för goda ar-
betsprestationer. Beloppet av engångspremierna uppgick 
till totalt 344 000 euro, vilket var cirka 1,7 procent av per-
sonalens årliga lönesumma för ordinarie arbetstid.

Mer information om räddningsverkets personal finns 
på sidan 33.

Ekonomi
Räkenskapsperioden 2018 uppvisade ett gott ekonomiskt 
resultat. Räddningsverket använde 52,3 miljoner euro 
av sitt anslag, vilket underskred budgeten med 0,12 mil-
joner euro. Material och förnödenheter överskred bud-
geten med 0,5 miljoner euro, vilket kompenserades ge-
nom att köpta tjänster stannade under budget. Intäkterna 
överskred budgeten med 2,07 miljoner euro, jämnt förde-
lat på alla fakturaposter. Tack vare det ekonomiska spel-
rummet kunde räddningsverket premiera hela persona-
len vid årets slut. 

Räddningsverkets bruttodriftsutgifter brutto, före av-
skrivningar, uppgick till 80,51 euro per invånare. Belop-
pet fördelas på räddningsväsendets driftsutgifter på 
63,05 euro och kostnader för prehospital akutsjukvård på 
17,46 euro. Räddningsverkets, och därmed räddningsvä-
sendets, nettoutgifter inklusive avskrivningar uppgick 
till 58,80 euro. Räddningsverket levererar akutvårdstjäns-
ten enligt självkostnadsprincipen. Totalkostnaderna för 
prehospital akutsjukvård, inklusive första insatsen och 
avskrivningar, var 18,81 euro per invånare.

Mer information om räddningsverkets ekonomi finns 
på sidorna 34–35
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Måluppfyllelse

Bindande verksamhetsmål
För att olyckor ska förebyggas och den egna beredska-
pen utvecklas utförs det årligen säkerhetsgranskning-
ar och olycksriskförebyggande åtgärder som gäller in-
vånarna och aktörerna i kommunen. Målet för 2018 är 
minst 8 600 säkerhetspoäng.

Målet uppfylldes inte. Målet underskreds med 6 pro-
cent. Resultatet var ändå något bättre än målet och utfal-
let 2017. Högkonjunkturen har ökat efterfrågan inom den 
privata sektorn, vilket betydligt har ökat personalomsätt-
ningen. Det går inte att kompensera för avgången genom 
nyrekryteringar tillräckligt snabbt. Den svåra situationen 
förväntas fortgå 2019.  
Inom räddningsverksamheten är den genomsnittliga 
utrycknings- och körtiden för den första räddningsen-
heten med bemanningsberedskapen 1+3 högst 6 minu-
ter i minst 50 % av uppdragen i riskområde I.
Målet uppfylldes. Utfallet var 53 %.
Inom den prehospitala akutvården är insatstiden högst 
8 minuter i minst 70 % av uppdragen i prioritetsklasser-
na A och B.
Målet uppfylldes inte. Utfallet var 68 %. Avvikelsen beror 
på det stora antalet uppdrag i den prehospitala akutsjuk-
vården i förhållande till enheternas kapacitet.

Andra verksamhetsmål 
Andelen objekt i riskkategorierna 3–5 inom den tidsbe-
stämda övervakningsverksamheten av alla objekt inom 
övervakningen minskar inte. 
Målet uppfylldes. Resultatet 89,4 procent överträffar må-
let med 2,2 procentenheter. 
Minst 32 % av de hjärtflimmerpatienter som lekmän 
upptäckt klarar sig.
Målet uppfylldes. Utfallet var 66 %.
Uppdragsbundenheten inom enheterna för prehospital 
akutsjukvård ökar inte jämfört med 2017.
Målet uppfylldes. De transporterande enheternas upp-
dragsbundenhet var 50 procent, liksom föregående år. 
Även inklusive lednings- och läkarenheten var bunden-
heten oförändrad, det vill säga 46,0 procent.
Förfarandena enligt produktivitets- och resultatpro-
grammet Vatu genomförs till 100 %. 
Målet uppfylldes inte. Utfallet var 82 %. Avvikelsen be-
ror på att ärenden hopat sig i företagshälsovården och att 
chefer har bytts ut. 
Det ordnas minst lika mycket kompletterande utbild-
ning som 2017.  
Målet uppfylldes. Målet överträffades med 6 procent.
Det lokala räddningsförbundet och avtalsbrandkårerna 
i räddningsområdet producerar fler tjänster för förebyg-
gande av olyckor och egen beredskap än 2017. 
Målet uppfylldes. Målet överträffades med 12 procent.
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Rescue Commander’s review

T
he year 2018 will remain in the history books as 
a year of active development of rescue activi-
ties. We have participated in the preparation of 
the health, social services and regional govern-
ment reform, the national project for the devel-
opment of rescue services and the harmonisation 

of regional activities in Uusimaa, and we have also made 
changes in our organisation. Simultaneous development 
at different levels offers synergies, but it also results in 
additional work for our personnel, takes time, and de-
mands the ability to change the scope from basic day-to-
day activities to far-reaching actions. We have produced 
a fairly notable input in all projects, and we have been 
thanked for our efforts.

The health and social services reform outlined in the 
Government programme never saw light, but the needs 
for the reform still exist. Therefore, new guidelines will 
be defined after the upcoming elections, and we can con-
tinue our valuable development. The project for the de-
velopment of rescue services was completed. The next 
step is to put all the changes into practice. Cooperation 
between rescue departments in Uusimaa, which already 
started systematically in the 1990s, will continue as-is to 
safeguard the safety, security and prosperity of the most 
strategically valuable and the most rapidly changing re-
gion in Finland. The reform of our organisation has fo-
cused on the reorganisation of the rescue service depart-
ment, which is in charge of the production of our key ser-
vices. As a result of these changes, we shifted from the 
use of three service areas to rescue station-specific areas 
in order to place more focus on our clients and to im-
prove our efficiency.

During all of these development projects, a fairly dif-
ficult decision was made concerning the Rescue Depart-
ment and the safety and security of Helsinki when the 
Minister of the Interior decided to cancel the right to pro-
vide official degrees from the Helsinki Rescue School. 
The reasons for this decision were not in any way related 
to our excellent Rescue School, but to the needs of the 
Kuopio-based Emergency Services College to increase its 
activities and resources. However, this was a very signifi-
cant decision for Helsinki and its safety and security, and 
it will be difficult to compensate. The rescue training of-
fered by the Helsinki Rescue School differs significantly 
from similar training offered by the Emergency Services 
College, both in terms of its scope and content, as it in-
cludes the qualifications of a practical nurse specialised 
in emergency medicine and the exceptional requirements 
set for rescue personnel and paramedics in Helsinki. The 
Helsinki Rescue School has been a key factor in securing 
the availability and permanence of personnel and in de-
veloping the Rescue Department. We will make signifi-
cant investments in understanding and controlling the 
impact of this change.

The summer of 2018 was the hottest summer ever re-
corded in Finland. In Helsinki, the exceptional heat tri-
pled the number of wildfires and also increased emergen-
cy assignments. The year 2017 was characterised by unu-
sually heavy rainfall, and accident prevention assign-
ments increased by 82 per cent. In recent years, we have 
experienced a concrete increase in unusual weather con-
ditions, both in Finland and around the world. The cli-
mate is changing. To respond to this challenge, every in-
dividual and every part of society needs to wake up to 
help to mitigate climate change and prepare for its conse-
quences. These changes have significant effects on safety 
and security, which is why rescue services need to be in-
volved in outlining their effects and control measures. 

Changes in the population form another megatrend 
that has an impact on rescue and emergency medical ser-
vices. In Helsinki, the effects of urbanisation, the aging 
population and increasing multi-culturalism on the needs 
of clients and patients are already visible. In particular, 
changes in the aging population are clearly reflected in 
the development of the number and types of assign-
ments. Aging increases risks associated with the safety, 
security and health of the elderly and requires new con-
trol measures, in which cooperation across industries and 
sectors is important. A dramatic increase in the popula-
tion and multi-culturalism requires that safety and secu-
rity aspects are addressed in city planning and zoning 
and in the prevention of social exclusion. 

As stated above, 2018 was a year of hard work and 
demanding challenges for the Rescue Department and 
our personnel. However, we were able to reach all our 
key goals through close cooperation and our solid exper-
tise. For this, I would like to thank, above all, our person-
nel and partners, as well as all parties that worked for the 
safety and security of Helsinki.

Thank you for productive cooperation!
Simo Weckstén

Rescue Commander
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Key facts from 2018

Personnel
The number of permanent employees at the Rescue De-
partment increased steadily during 2018. At the end of 
the year, the Rescue Department had 700 employees. To-
tal personnel turnover increased by 28 people, compared 
with the situation on 31 December 2018. Including un-
paid absences, the Rescue Department had an average of 
652 person-years available in 2018.

No changes took place in the number of employees 
leaving the Rescue Department, compared to the previ-
ous year. Two executive fire officers and five fire inspec-
tors were recruited in permanent and fixed-term posi-
tions to replace retired and transferred employees. In ad-
dition, 15 fire-fighters and paramedics were recruited in 
new positions and seven paramedics in permanent and 
fixed-term positions were recruited in rescue services.

In autumn, 15 fire-fighters and paramedics graduated 
from the Helsinki Rescue School. The graduated students 
were assigned to positions of fire-fighters.

The Rescue Department focused on the wellbeing of 
its employees by completing almost all planned perfor-
mance appraisals. The workloads of the operational de-
partment were reduced by deploying a new working 
hours experiment at the Malmi station. The working 
hours of fire-fighters were defined in a local agreement, 
deviating from the previous exemption procedure. The 
local agreement included improvements in overtime reg-
ulations from the employees’ points of view. 

In 2018, the Rescue Department also highlighted oth-
er important themes. One of these was a project to elimi-
nate all types of inappropriate conduct and harassment. 
It emphasised that the Rescue Department does not ac-
cept harassment in any form. The goal of the project was 
to increase the personnel’s understanding of different 
forms of inappropriate conduct and harassment and to 
lower the threshold to interfere in possible harassment. 
The industrial safety delegate and equality officer trained 
all shifts at all rescue stations and all support functions. 
In addition, they taught the Rescue Department’s super-
visors how to process any reported harassment cases.

During 2018, a total of 56 occupational accidents took 
place at the Rescue Department. These resulted in 990 
days of absence. Compared to 2017, there were ten fewer 
accidents. 

Of all the occupational accidents, there were ten 
sports injuries, resulting in 332 days of absence. The long-
est single absence resulting from a sports injury was 168 
days. The number of sports injuries decreased significant-
ly. In 2017, there were 29 sports injuries resulting in 379 
days of absence. The key factor that mainly helped to re-
duce the number of sports injuries was the prohibition of 
team sports during the exercise hour starting from May, 
due to their high injury risk. 

There were 46 accidents related to other work-related 
tasks, resulting in 658 days of absence.  Compared to 
2017, there were nine accidents more. Most of the work-
related accidents took place during emergency medical 
services. 

In addition, 11 occupational accidents took place on 
the way to work or back, resulting in 193 days of absence. 
The two most important factors for occupational acci-
dents on the way to work or back are slippery conditions 
in the winter and the active use of bicycles in the sum-
mer. The number of occupational accidents on the way to 
work or back decreased by 20 per cent from 2017.

During the year, there was one case of a suspected oc-
cupational illness. 

Paramedics reported 73 cases of threatening and vio-
lent situations. These risks were also highlighted in the 
Kunta10 survey, according to which threats and violence 
experienced by paramedics have increased from previous 
years. This is also the case at other large rescue depart-
ments. In response to this situation, actions to take in 
threatening situations will be trained in early 2019.

The Rescue Department rewarded its employees for 
good performances. One-time remunerations totalled 
EUR 344,000, comprising roughly 1.7 per cent of the an-
nual salary amount paid for regular working hours.

More information about the Rescue Department’s per-
sonnel is available on page 33.

Finances
The 2018 financial period was yet another financial suc-
cess. EUR 52.3 million of appropriations were used, fall-
ing below the budget by EUR 0.12 million. The budg-
et for materials and supplies was exceeded by EUR 0.5 
million, which was compensated for by the surplus from 
purchased services. Earnings exceeded the budget by 
EUR 2.07 million. This surplus was divided evenly be-
tween all invoicing products. This financial success ena-
bles the entire personnel to be rewarded at the end of the 
year. 

The Rescue Department’s gross operating expendi-
ture without depreciation totalled EUR 80.51 per capita. 
Expenses were divided between operating expenses of 
EUR 63.05 and emergency medical services of EUR 17.46. 
The net expenditure of the Rescue Department and res-
cue services, including depreciation, was EUR 58.80 per 
capita. The Rescue Department provides emergency 
medical services following the cost principle. The total 
cost of emergency medical services, including first re-
sponse and depreciation, was EUR 18.81 per capita.

More information about the Rescue Department’s fi-
nances is available on pages 34–35.
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Fulfilment of goals

Binding operational goals
Actions related to safety and security and the control of 
accident risks are targeted at people living in Helsinki 
and parties operating in the area in order to prevent ac-
cidents and to develop independent preparations. The 
goal set for the 2018 safety score was 8,600 or higher.
The Rescue Department did not reach this goal, falling 
short by 6 per cent. However, the goal set for 2017 and 
the score reached in 2017 were slightly exceeded. Accel-
erated demand in the private sector as a result of the eco-
nomic trend has significantly increased personnel turn-
over. Leaving employees cannot be sufficiently replaced 
by new recruited employees. This difficult situation is ex-
pected to continue in 2019.  
In risk I areas, the average response time, from the sta-
tion to the accident site, of the first 1+3 unit of rescue 
services can be at the most six minutes in at least 50 per 
cent of all assignments.
This goal was reached. The realised level was 53 per cent.
The time required to reach emergency medical services 
can be at most eight minutes in at least 70 per cent of as-
signments of urgency classes A and B.
This goal was not reached. The realised level was 68 per 
cent. This difference resulted from the large number of 
emergency medical service assignments relative to the ca-
pacity of emergency medical service units.

Other operational goals 
At monitoring sites within the scope of fixed-term mon-
itoring, the proportion of sites with a risk factor of 3–5 
from all sites within the scope of monitoring cannot 
decrease. 
This goal was reached. The realised level of 89.4 per cent 
exceeded the target level by 2.2 percentage points. 
At least 32 per cent of all ventricular fibrillation pa-
tients diagnosed by non-professionals survive.
This goal was reached. The realised level was 66 per cent.
The time that emergency medical service units spend 
on emergency assignments cannot increase from the 
2017 level.
This goal was reached. The level of transporting units 
was the same as last year (50 per cent). When command 
and physician units are included, the level remained un-
changed at 46 per cent.
Early support procedures must be fulfilled at 100 per cent. 
This goal was not reached. The realised level was 82 per 
cent. This difference resulted from congestion in occupa-
tional healthcare and the replacement of supervisors. 
The amount of continuing education must be at least 
the same as in 2017.  
This goal was reached. This goal was exceeded by six 
per cent.
The regional rescue association and contractual fire bri-
gades produce more services related to the prevention 
of accidents and independent preparations than in 2017. 
This goal was reached. This goal was exceeded by 12 
per cent.
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Tilastot
Pelastuslaitoksen henkilöstö 2018

Tunnusluvut

Määrä- ja taloustavoitteet 2018

  vakituinen määräaikainen kaikki

Pelastustoimen osasto 496 27 523

Hallinto- ja kehittämisosasto 77 6 83

Tekninen osasto 91 3 94

Yhteensä 660 36 700

Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama Ylitysoikeus

Suoritetavoitteet 
Turvallisuuspisteet 8 600 0 8 600 8 100 -500 0
Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia 
vähintään 70 %:ssa kiireellisyysluokkien A ja B 
tehtävistä.

70 0 70 67 -3 0

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen 
lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 
vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 
vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

50 0 50 50 0 0

Muut Tavoitteet
Määräaikaisen valvontatoiminnan piirissä olevissa 
valvontakohteissa riskiluvun 3-5 saaneiden kohteiden 
osuus kaikista valvonnan piirissä olevista kohteista 
ei laske.

100 0 100 100 0 0

Maallikoiden havaitsemista kammiovärinäpotilaista 
selviytyy vähintään 32 %. 100 0 100 100 0 0

Ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus ei nouse 
vuoteen 2017 verrattuna. 100 0 100 100 0 0

VATU-menettelyt toteutuvat 100 % 100 0 100 82 -18 0
Täydennyskoulutuksen määrä on vähintään sama 
kuin vuonna 2017. 100 0 100 100 0 0

Tehokkuus/taloudellisuus 
Kaukolämmön kulutus (2010=100) 85 0 85 86 1 0
Sähkön kulutus (2010=100) 85 0 85 86 1 0
Toiminnan laajuustiedot  
Asukasluku 643 103 0 643 103 649 800 6 697 0
Palo- ja pelastustehtävät ilman ensivastetta 7 500 0 7 500 8 727 1 227 0
Ensihoitotehtävät ensivaste mukaan lukien 63 000 0 63 000 61 857 -1 143 0

  
Resurssit  
Vakanssit vuoden lopussa 688 0 688 708 20 0
Palkansaajat keskimäärin tilikaudella 670 0 670 652 -18 0
Bruttokäyttömenot, 1 000 euroa 52 435 0 52 435 52 316 -119 0
Nettokäyttömenot, 1 000 euroa 38 070 0 38 070 35 882 -2 188 0

Tuottavuus (2015=100) TA 2018 2018 2017 2016 2015 
Bruttokäyttömenot, euroa/asukas 80,9 80,5 81,8 83,1 82,0 
Nettokäyttömenot, euroa/asukas 58,7 55,2 59,3 61,0 56,6
Tuottavuusindeksi 98,4 102,3 98,5 100,0 101,4

Tilankäytön tehokkuuden mittari TA 2018 2018 2017 2016 2015 

Tilojen kokonaispinta-ala htm2 182 477 176 716 178 681 173 624 173 624 
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa 
asiakasmäärään 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Vuokrakustannukset, 1 000 euroa/vuosi 6 907 6 959 6 761 6 061 6 517
Toimipaikkojen määrä 10 10 10 10 10
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Talousluvut

        1.1.–31.12.2018         Koko vuosi 2018

Tulosbudjetti Toteuma Ero (TUBU-TOT) Tulosbudjetti Jäljellä 
määrärahasta Toteuma %

TOIMINTATUOTOT 14 365 000 16 433 445 -2 068 445 14 365 000 -2 068 445 114%

Myyntituotot 7 665 000 8 162 087 -497 087 7 665 000 -497 087 106%

Maksutuotot 1 868 000 2 378 473 -510 473 1 868 000 -510 473 127%

Tuet ja avustukset 2 682 000 3 515 744 -833 744 2 682 000 -833 744 131%

Vuokratuotot 2 150 000 2 238 485 -88 485 2 150 000 -88 485 104%

Muut toimintatuotot 0,00 138 656 -138 656 0,00 -138 656

Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOIMINTAKULUT -52 435 002 -52 315 553 -119 449 -52 435 002 -119 449 100%

Henkilöstökulut -35 652 760 -35 321 382 -331 378 -35 652 760 -331 378 99%

Palkat ja palkkiot -27 796 235 -27 512 466 -283 768 -27 796 235 -283 768 99%

Henkilösivukulut -7 856 526 -7 808 916 -47 610 -7 856 526 -47 610 99%

Palvelujen ostot -5 161 002 -4 734 090 -426 912 -5 161 002 -426 912 92%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 893 500 -4 402 103 508 604 -3 893 500 508 604 113%

Avustukset -140 000 -140 000 0 -140 000 0 100%

Vuokrakulut -7 562 000 -7 459 497 -102 503 -7 562 000 -102 503 99%

Muut toimintakulut -25 740 -258 481 232 741 -25 740 232 741 1 004%

TOIMINTAKATE -38 070 002 -35 882 107 -2 187 894 -38 070 002 -2 187 894 94%

Verot ja valtionosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VUOSIKATE -38 070 002 -35 882 107 -2 187 894 -38 070 002 -2 187 894 94%

Poistot ja arvonalentumiset -1 957 735 -2 294 581 336 847 -1 957 735 336 847 117%

Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS -40 027 737 -38 176 689 -1 851 048 -38 070 002 106 687 100%

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-) / ALIJÄÄMÄ -40 027 737 -38 176 689 -1 851 048 -40 027 737 -1 851 048 95%
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Pelastuslaitos – Pääomatalous vuonna 2018

Öljyntorjuntakalusto 26%

Muut irtaimen 
hankinnat 15% 

Paloautot 32%

Ensihoitoautot 27%

Pelastustoimen irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit 2018

Pelastuslaitos pysyi irtaimen omaisuuden investointimäärärahabudjetissa.

Vuonna 2018 vastaanotettiin nostolava-auto, joka sijoitettiin Mellunkylän pelastusasemalle.  
Auton nostokorkeus on 60 m.

Keskusvaraston käyttöön hankittiin hybridikalustokuorma-auto. Kolmetoista uutta ambulanssia otettiin käyttöön. 
Öljyntorjuntakalustoa täydennettiin kahdella B-luokan öljyntorjunnan työveneellä. Muun irtaimen osalta tehtiin 
tarpeellisia varustetäydennyksiä ja korvaushankintoja.

        1.1.–31.12.2018         Koko vuosi 2018

Tulosbudjetti Toteuma Ero (TUBU-TOT) Tulosbudjetti Jäljellä 
määrärahasta Toteuma %

TOIMINTATUOTOT 14 365 000 16 433 445 -2 068 445 14 365 000 -2 068 445 114%

Myyntituotot 7 665 000 8 162 087 -497 087 7 665 000 -497 087 106%

Maksutuotot 1 868 000 2 378 473 -510 473 1 868 000 -510 473 127%

Tuet ja avustukset 2 682 000 3 515 744 -833 744 2 682 000 -833 744 131%

Vuokratuotot 2 150 000 2 238 485 -88 485 2 150 000 -88 485 104%

Muut toimintatuotot 0,00 138 656 -138 656 0,00 -138 656

Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOIMINTAKULUT -52 435 002 -52 315 553 -119 449 -52 435 002 -119 449 100%

Henkilöstökulut -35 652 760 -35 321 382 -331 378 -35 652 760 -331 378 99%

Palkat ja palkkiot -27 796 235 -27 512 466 -283 768 -27 796 235 -283 768 99%

Henkilösivukulut -7 856 526 -7 808 916 -47 610 -7 856 526 -47 610 99%

Palvelujen ostot -5 161 002 -4 734 090 -426 912 -5 161 002 -426 912 92%

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 893 500 -4 402 103 508 604 -3 893 500 508 604 113%

Avustukset -140 000 -140 000 0 -140 000 0 100%

Vuokrakulut -7 562 000 -7 459 497 -102 503 -7 562 000 -102 503 99%

Muut toimintakulut -25 740 -258 481 232 741 -25 740 232 741 1 004%

TOIMINTAKATE -38 070 002 -35 882 107 -2 187 894 -38 070 002 -2 187 894 94%

Verot ja valtionosuudet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VUOSIKATE -38 070 002 -35 882 107 -2 187 894 -38 070 002 -2 187 894 94%

Poistot ja arvonalentumiset -1 957 735 -2 294 581 336 847 -1 957 735 336 847 117%

Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS -40 027 737 -38 176 689 -1 851 048 -38 070 002 106 687 100%

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-) / ALIJÄÄMÄ -40 027 737 -38 176 689 -1 851 048 -40 027 737 -1 851 048 95%

EUR OSUUS

Paloautot  2 856 000,00   32,25%

Ensihoitoautot  2 396 000,00   27,06%

Muut irtaimen hankinnat  1 337 000,00   15,10%

Öljyntorjuntakalusto  2 266 000,00   25,59%

Yhteensä  8 855 000,00   100,00%

Pelastustoimen investoinnit 2018
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Valvonnalliset toimenpiteet vuonna 2018

PALOTARKASTUKSET MÄÄRÄ

Määräaikaiset palotarkastukset yhteensä 969

A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet 112

A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit 217

A3 Kokoontumis- ja liiketilat 278

A4 Teollisuus- ja varastorakennukset 153

A5 Maatalousrakennukset 2

A6 Muut rakennukset ja kohteet 187

Asuinrakennukset 20

Vapaa-ajan rakennukset 0

 

Jälkitarkastukset 1221

Erityiset palotarkastukset 330

Ylimääräiset palotarkastukset 455

Yleisötilaisuuksien palotarkastukset 58

Asiakirjavalvonta 2388

Omavalvontalomakkeet 241

Pelastussuunnitelmat 1

Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat 599

Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjat 1253

Ilmoitusten käsittelyt 294

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastukset ja päätökset 431

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastuskäynnit 136

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävä asiakirjavalvonta 139

Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät päätökset 156

Asiantuntijapalvelut 1029

Rakentamisen ja maankäytön suunnittelun ohjaus 991

Muut lausunnot (ml. ympäristölausunnot) 38

Muut päätökset 0 

Käsitellyt poistumisturvallisuusselvitykset 69

Palon- ja onnettomuustutkinnan selosteet 100

Rakennusselosteet 88

Palontutkinnan selosteet 12

 

VALVONNALLISET TOIMENPITEET YHTEENSÄ 7050
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Turvallisuuskoulutukset 2018

KOHDERYHMÄ MÄÄRÄ

Alle kouluikäiset 1 708

Asuinrakennusten asukkaat 832

Hoitolaitosten henkilökunta 4 128

Ikäihmiset 549

Korkea-asteen oppilaitosten opiskelijat 847

Kotikäyntejä tekevät henkilöt 77

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1 796

Maahanmuuttajat 236

Majoitusliikkeiden henkilökunta 225

Muu kohderyhmä 2 402

Muut väestönsuojeluorganisaatioon kuuluvat 239

Oppilaitosten henkilökunta 680

Päivähoitohenkilökunta 467

Pelastussuunnitelman laatijat (yritykset) 5

Peruskoulun 1–6 -luokat 4 554

Peruskoulun 7–9(10) -luokat 4 129

Suuri yleisö 10 566

Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstö 476

Virkamiehet ja luottamusmiehet 919

Yhteisöjen, järjestöjen ym. jäsenet 314

Yritysten, liike- ja teollisuuslaitosten henkilökunta 628

Kaikki yhteensä 35 777

AIHEALUE MÄÄRÄ

Alkusammutus 4 637

Arjen turvallisuus 10 999

Asumisen turvallisuus 2 200

Ensiapukoulutus 561

Hätänumero 112 2 500

Muihin valmiusorganisaatioihin nimettyjen henkilöiden koulutus 453

Muu koulutus 1 116

Muu tulipysäkkikoulutus 1 162

Muu turvallisuusviestintä 1 845

Nou Hätä! 3 481

Palonehkäisy 1 434

Paloturvallisuus 6 370

Palovaroitin 2 246

Pelastussuunnitelma 55

Pelastustoimen esittely 8 489

Poistumisturvallisuus 5 378

Toiminta hätätilanteessa 242

Toiminta onnettomuustilanteessa 25

Tulipysäkki-interventio 7

Turvakävely 605

Väestönsuojien tekniseen kunnossapitoon liittyvä koulutus 185

Valmiussuunnitteluun liittyvä koulutus 145

Kaikki yhteensä 54 135
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Tulipaloissa menehtyneiden määrät ja 
  sukupuolijakauma Helsingissä 1999–2018
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Tahallinen 18 %

Vahinko tai 
tahaton 16 %

Ei tietoa tahallisuudesta 1 %

Tuottamuksellinen
(huolimattomuus tai
varomattomuus) 65 %

ARVIOIDUT SYTTYMISSYYT TULIPALOISSA, 
JOISSA MENEHTYI IHMISIÄ 1999–2018

ARVIOIDUT SYTTYMISSYYT TULIPALOISSA,
JOISSA MENEHTYI IHMISIÄ 1999–2018

Tupakointi 46 %

Tulityö 1 %

Sähköpalo 14 %

Sytytti useita materiaalia 
varastossa/vss 1 %

Sytyttänyt autonsa ja itsensä 1 %

Vaatteet syttyneet 
palamaan
tupakasta 10 %

Kaasuräjähdys 1 %

Sytytetty 
palamaan1 %

Kynttilä 1 %

Räjähteiden 
käsittely 1 %

Sytytti asuntonsa 
tuleen 9 %

Sytytti itsensä 
tuleen 3 %

Lapsen tulitikku-
leikki sytytti 
vuoteen 1 %

Ei tiedossa 3 %

Kiukaan 
säteilylämpö 4 %

Vaatteet syttyneet palamaan 
kaasuhellan liekistä 2 %

Vaatteet syttyneet palamaan 
sähköliedestä 1 %

Vaatteet syttyneet palamaan 
kynttilästä 1 %

RAKENNUSTYYPIT TULIPALOISSA, 
JOISSA KUOLI IHMISIÄ 1999–2018

asuinkerrostalo 
80 %

vene 1 %

ulkona 5 %

auto 1 %

maja 1 %

omakotitalo 3 %

palvelutalo 7%
paritalo 1 %

ttuo anto- ja 
varastorakennus 1 %

kokoontumis- 
ja liiketila 1 %

rivitalo 1 %

Arvioidut syttymissyyt tulipaloissa,  
joissa menehtyi ihmisiä 1999–2018

Arvioidut syttymissyyt tulipaloissa,  
joissa menehtyi ihmisiä 1999–2018

Tulipaloissa menehtyneiden määrät ja sukupuolijakauma 
Helsingissä 1999–2018

Rakennustyypit tulipaloissa,  
joissa kuoli ihmisiä 1999–2018
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Pelastustoimen hälytystilasto 2014–2018

* Helsingissä tapahtuneet yhteistoimintatehtävät, joissa Helsinkiä on avustettu. Nämä tehtävät sisältyvät yllä olevaan taulukkoon, johon ne on listattu 
ensisijaisen onnettomuustyypin mukaan.
** Yhteistoimintatehtävät, joissa Helsinki on avustanut muita pelastuslaitoksia. Nämä tehtävät on kirjattu ensisijaisen onnettomuustyypin mukaan 
avustettavan pelastuslaitoksen tehtäviksi.

Pelastustoimen tehtävät vuosittain 2014 2015 2016 2017 2018

TULIPALOT 1 062 871 945 887 910

Rakennuspalo 127 117 119 119 86

Rakennuspalovaara 380 325 335 312 288

Maastopalo 161 78 94 77 255

Liikennevälinepalo 138 108 141 121 97

Muu tulipalo 256 243 256 258 184

MUUT ONNETTOMUUDET 979 1 094 1 031 1 107 1 047

Liikenneonnettomuus 681 750 715 762 666

Öljyvahinko 248 305 284 309 335

Vaarallisten aineiden onnettomuus 48 38 31 32 43

Räjähdys/räjähdysvaara 0 0 1 1 0

Sortuma/sortumavaara 2 1 0 3 3

MUUT TEHTÄVÄT 6102 6444 6837 7460 6545

Autom. paloilmoittimen tarkastus-/varmistustehtävä 2 170 2 159 2 368 2 297 2 412

Palovaroittimen tarkastus-/varmistustehtävä 500 448 596 665 846

Muu tarkastus-/varmistustehtävä 980 973 988 1 162 1 113

Ensivastetehtävä 869 816 933 831 816

Ihmisen pelastaminen 172 170 178 156 184

Eläimen pelastaminen 755 948 787 826 1 081

Vahingontorjuntatehtävä 343 545 523 954 604

Avunantotehtävä 129 186 246 261 362

Virka-aputehtävä 184 198 218 308 208

Yhteensä 8 143 8 408 8 813 9 454 9 583

Yhteistoimintatehtävä* 198 176 194 232 189

Yhteistoimintatehtävä** 259 189 229 245 197
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TULIPALOT 2016–2018
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PELASTUSTOIMEN MUUT TEHTÄVÄT VUOSITTAIN 2016–2018
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PELASTUSTOIMEN TEHTÄVÄT VIIKONPÄIVÄN MUKAAN 2016–2018
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TULIPALON PÄÄASIALLINEN AIHEUTTAJA 2016–2018
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Tehtävät yksiköittäin ja asemittain 2014–2018

Yksikkötunnus 2014 2015 2016 2017 2018 Yksikön laatu

RHE30 66 60 45 56 41 Johtoyksikkö

RHE40 925 946 1051 1047 960 Johtoyksikkö

RHE 41 1 7 12 6 Johtoyksikkö

RHE100 9 4 3 5 3 Johtokeskusyksikkö

RHE111 1 2 2 1 Linja-auto

RHE101 1439 1434 1603 1618 1542 Pelastusyksikkö

RHE103 238 309 12 Säiliöyksikkö

RHE105 1 012 1019 1133 1 106 1033 Raskaspelastusyksiökkö

RHE1095 370 393 658 626 684 Eläinpelastusyksikkö

RHE106 439 391 446 409 336 Nostoyksikkö

RHE1062 150 147 145 110 4 Nostoyksikkö

RHE109 1 1 suuronnettomuusyksikkö

RHE201 1599 1621 1796 1859 1835 Sukellus/pelastusyksikkö

RHE205 100 Sukellus/pelastusyksikkö

RHE206 31 152 138 112 93 Nostoyksikkö

RHE211 11 Pelastusyksikkö

RHE216 2 Nostoyksikkö

RHE208 4 6 11 6 Hengityssuojainhuoltoyksikkö

RHE2082 1 Vene/alus

RHE301 1366 1395 1491 1512 1512 Pelastusyksikkö

RHE303 12 133 280 Säiliöyksikkö

RHE306 42 11 108 93 Nostoyksikkö

RHE401 1075 1018 1096 1143 1205 Pelastusyksikkö

RHE4094 90 84 153 124 99 Kontti/huoltoyksikkö

RHE501 916 909 1000 976 1032 Pelastusyksikkö

RHE503 185 174 160 165 129 Säiliöyksikkö

RHE5099 1 1 Kontti/huoltoyksikkö

RHE601 1071 1037 1052 1207 1241 Pelastusyksikkö

RHE606 214 209 209 208 200 Nostoyksikkö

RHE6094 20 18 29 24 18 Kontti/huoltoyksikkö

RHE609 24 37 31 31 33 Kontti/huoltoyksikkö

RHE6098 2 8 3 3 1 Mönkijä

RHE60982 1 4 1 1 Mönkijä

RHE608 6 3 5 7 4 Vene/alus

RHE6082 5 2 5 5 Vene/alus

RHE701 717 719 828 864 970 Pelastusyksikkö

RHE703 147 101 161 314 171 Säiliöyksikkö

RHE7058 17 26 34 45 Kemikaalintorjuntayksikkö

RHE7094 17 2 Kontti/huoltoyksikkö

RHE709 213 246 226 242 272 Öljyntorjuntayksikkö

RHE708 16 19 11 18 13 Vene/alus

RHE801 47 56 61 74 50 Pelastusyksikkö

RHE808 26 22 42 54 30 Vene/alus

Kallion pa. Erottajan pa. Haagan pa. Käpylän pa.
Malmin pa. Mellunkylän pa. Herttoniemen pa. Suomenlinnan pa.
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Sopimuspalokuntien tehtävät 2018
ENSIHOITOHÄLYTYSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 1996–2018

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017 20181996 1999 2003200220012000
30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

37 13737 047
36 02636 138

34 706

35 536

33 650

36 882

40 993

45 102 44 796

42 331

44 861
48 335

50 055

53 227

54 596

60 695 61 483

61 857

53 215

+374 hälytystä

169 hälytystä / vrk
vuonna 2018 51 083 potilasta

Yksikkötunnus

Pakinkylän VPK

Vanha-Käpylän VPK

Helsingin VPK

Lauttasaaren VPK

Haagan VPK

Pitäjänm
äen VPK

Pukinm
äen VPK

Oulunkylän VPK

Puistolan VPK

Tapanilan VPK

M
alm

in VPK

Laajasalon VPK

Tam
m

isalon VPK

M
arjaniem

en VPK

Vuosaaren VPK

yhteensä

RHE1395 344

RHE231 27 27

RHE2312 3 3

RHE2396 2 2

RHE241 4 4

RHE245

RHE331 7 7

RHE341 1 1

RHE431 5 5

RHE441 18 18

RHE4496 1 1

RHE451 5 5

RHE4596 2 2

RHE531 2 2

RHE533 4 4

RHE537

RHE541 5 5

RHE551 2 2

RHE562 3 3

RHE5696 4 4

RHE631 13 13

RHE638 5 5

RHE6396 6 6

RHE6496

RHE641

RHE731 25 25

RHE736 15 15

RHE7396 39 39

RHE741 13 13

RHE743 11 11

RHE7496 30 30

Yhteensä 596

RHE125 Liikennelaitoksen raivausyksikkö 39
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ENSIHOITOHÄLYTYSTEN KOKONAISMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 1996–2018
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ENSIHOITOYKSIKÖIDEN HÄLYTYKSET 2016-2018
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Ensihoitoyksiköiden hälytykset 2016–2018
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RHE731 25 25

RHE736 15 15

RHE7396 39 39

RHE741 13 13

RHE743 11 11

RHE7496 30 30

Yhteensä 596

RHE125 Liikennelaitoksen raivausyksikkö 39
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ENSIHOITOTEHTÄVIEN JAKAUTUMINEN 
ERI KIIREELLISYYSLUOKKIIN
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X-KOODIEN (EI KULJETUSTA) JAKAUTUMINEN
(ilman HE10, HE11 ja pelastusyksiköt)
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X-koodien (ei kuljetusta) jakautuminen
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1,88

ENSITOTEHTÄVIEN JAKAUTUMINEN TEHTÄVÄLUOKITTAIN PROSENTTEINA 
TEHTÄVIEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ VIIMEISEN KOLMEN VUODEN AIKANA

0 2 4 8 146 10 12 16

Tajuttomuus

Rintakipu

Aivohalvaus

Myrkytys, lääke, päihde 

Äkillisesti heikentynyt yleistila 

Diabetes

Kouristelu

Muu sairastuminen 

Vatsakipu

Kaatuminen

Väkivalta

Liikenneonnettomuus

Hengitysvaikeus

Eloton 1,33

4,35

14,99

2,76
2,75
3,04

1,47

1,31

2,08
1,85

9,34
8,78

9,12

9,50
9,67

9,46

12,63
11,91
11,90

4,59

4,64
4,72

6,99
7,67
7,82

2,13
2,34

2,76

3,80
3,76
3,75

1,92
1,87
1,54

4,91
5,18

6,09

4,14
4,27

14,90
15,05

2016 2017 2018

Ensihoitotehtävien jakautuminen tehtäväluokittain prosentteina tehtävien 
kokonaismäärästä viimeisen kolmen vuoden aikana
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Moottoriajoneuvokalusto 2018

Ajoneuvot Keskus-
pelastus-
asema/ 
varalla

Erottajan 
pelastus-
asema/ 
Jätkä- 
saari/ 
varalla

Jätkäsaaren 
pelastus- 
asema  
OSKE

Haagan  
pelastus- 
asema/  
valistajat     
ja varalla

Suomen-
linnan 
pelastus-
asema/ 
varalla

Käpylän 
pelastus-
asema/ 
varalla

Malmin 
pelastus-
asema/  
varalla

Mellun-
kylän 
pelastus-
asema/ 
varalla

Hertto- 
niemen 
pelastus- ja 
ympäristön-
suojelu- 
asema/    
varalla

Kaivo-  
puiston 
meriasema/ 
varalla

Tukikohta, 
Vallin-
koskentie

Yht.

Johtoautoja 5 5

Johtokeskusautoja 1 1

Pelastusautoja 1/3 1 4 1 1 1 1 1/1 1 16

Pioneeriautoja 1/1 1 3

Säiliöautoja 1 1/1 1 4

Lääkäriyksikkö 1/1 2

Ambulansseja 3/2 2/1 1 1/2 1 2 1+1 3/2 2 24

Puomitikasautoja 1 1 1 1/1 5

Nostolava-autoja 1 1

Kalustoautoja 1 0/1/0  1  3

Kalustokuorma-autoja 3 1 2 1 7

Miehistöautoja 15 7 9 3 1 3 3 2 44

Miehistölinja-autoja 1 1

Huoltoautoja 5 2 1 1 1 15 25

Kurottajatrukkeja 1 1

Traktoreita 1 1 1 1 1 1 6

Moottorikelkkoja 1 1

Maastokulku-neuvoja 1 2 1 4

Öljyntorjuntaveneitä        E-F 
luokka

1  1 1 3

Yhteensä 48 15 15 11 4 7 11 18 12 1 15 157

 Liikennelaitoksella kevyt raivausauto
                     





Helsingin kaupungin pelastuslaitos
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 310 1651
Fax. 09 30029
helsinginpelastuslaitos@hel.fi
www.hel.fi/pel
Facebook: www.facebook.com/helsinginkaupunginpelastuslaitos
Twitter: https://twitter.com/brankkarit
Instagram: https://www.instagram.com/stadinbrankkari

Helsingfors stads Räddningsverk
PL 112, 00099 Helsingfors stad
Tel. 09 310 1651
Fax. 09 30029
helsinginpelastuslaitos@hel.fi
www.hel.fi/pel
Facebook: www.facebook.com/helsinginkaupunginpelastuslaitos
Twitter: https://twitter.com/brankkarit
Instagram: https://www.instagram.com/stadinbrankkari

Helsinki City Rescue Department
PL 112, 00099 City of Helsinki
Tel. +358 (0)9 310 1651
Fax. +358 (0)9 30029
helsinginpelastuslaitos@hel.fi
www.hel.fi/pel
Facebook: www.facebook.com/helsinginkaupunginpelastuslaitos
Twitter: https://twitter.com/brankkarit
Instagram: https://www.instagram.com/stadinbrankkari
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