KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS

PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2020 - 2021
PERUSTELUOSA
Pelastuslautakunta 3.12.2019 § 28

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Palvelutasopäätöksen perusteluosa

SISÄLTÖ
1. JOHDANTO ..................................................................................................................... 2
2. KANTA-HÄMEEN PELASTUSTOIMIALUEEN YLEISKUVAUS ....................................... 3
3. PELASTUSTOIMIALUEEN ONNETTOMUUSUHAT ....................................................... 7
3.1 Onnettomuusuhkien tarkastelu pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen
(SM 21/2012) perusteella ................................................................................................. 7
3.2 Riskialueiden muodostaminen ................................................................................... 8
3.3 Riskialuejaon käyttäminen ja toimintavalmiusaikojen arviointi .................................. 10
4. MUUT RISKITEKIJÄT .................................................................................................... 12
4.1 Tulipalot.................................................................................................................... 12
4.2 Liikenneonnettomuudet ............................................................................................ 12
4.3 Vaarallisten aineiden onnettomuudet ja öljyvahingot................................................ 12
4.4 Vesipelastustehtävät ................................................................................................ 13
5. PELASTUSTOIMEN VALMIUS ..................................................................................... 14
KUNTALIITTEET ............................................................................................................... 16
FORSSA ........................................................................................................................ 17
HUMPPILA ..................................................................................................................... 18
JOKIOINEN .................................................................................................................... 19
TAMMELA ...................................................................................................................... 20
YPÄJÄ ............................................................................................................................ 21
HÄMEENLINNA ............................................................................................................. 22
HATTULA ....................................................................................................................... 23
JANAKKALA .................................................................................................................. 24
RIIHIMÄKI ...................................................................................................................... 25
HAUSJÄRVI ................................................................................................................... 26
LOPPI............................................................................................................................. 27

1

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Palvelutasopäätöksen perusteluosa

1. JOHDANTO
Pelastustoimen lakisääteisten palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28 - 29 §:ssä. Säädösten mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
Palvelutason mitoittamiseksi pelastustoimen on mm. selvitettävä alueella esiintyvät onnettomuusuhat ja niistä aiheutuvat riskit sekä määritettävä niiden perusteella toiminnan tavoitteet, käytettävät
voimavarat ja palvelujen taso.
Tässä perusteluosassa käsitellään palvelutasopäätöksen perustana olevia onnettomuusuhkia, niistä
aiheutuvia riskitekijöitä ja riskienhallintaa. Varsinaiset päätökset pelastustoimen palveluista ja niiden
laadusta ja määrästä kirjataan palvelutasopäätökseen.
Onnettomuusuhkien määrittämistä ohjeistaa pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje
(SM:n julkaisuja 21/2012).
Onnettomuusuhkien ja toimintavalmiuden tarkastelussa huomioidaan pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen lisäksi mm. pelastuslain ja valmiuslain säädökset, joiden mukaan pelastuslaitosten tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen sekä vaativissa tilanteissa
että poikkeusoloissa. Onnettomuusuhkia ja niihin varautumista käsitellään lisäksi useissa valtakunnallisissa strategioissa ja periaatepäätöksissä, kuten sisäisen turvallisuuden strategiassa, Suomen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa ja pelastustoimen strategiassa. Myös nämä pyritään huomioimaan palvelutasopäätöstä ja sen perusteluosaa laadittaessa.
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2. KANTA-HÄMEEN PELASTUSTOIMIALUEEN YLEISKUVAUS

MAA- JA VESIALUEET
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueeseen kuuluu Kanta-Hämeen maakunnan 11 kuntaa. Alue
koostuu Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seutukuntien kunnista. Maa-alueen pinta-ala on 5199
km2 ja vesistön 508 km2. Vesistön osuus alueen koko pinta-alasta on hieman pienempi (n. 9 %) kuin
koko maassa keskimäärin (10,2 %). Seutukunnista eniten vesistöä on Hämeenlinnan seudulla (11,6
% koko alueesta), Riihimäen (6,1 %) ja Forssan (5,5 %) vesistöalueiden suhteellisen osuuden ollessa huomattavasti tätä pienempi.

VÄESTÖ
Alueen asukasmäärä on 171 364 (tilastokeskus 31.12.2018), josta 67 532 eli noin 39 % asuu suurimmassa kaupungissa Hämeenlinnassa. Kanta-Hämeen 33 as/km2 on tyypillinen Etelä-Suomen
maakunnan väestötiheys (lukuun ottamatta Uuttamaata) ja se on selkeästi valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella (n. 18 as/km2). Vuosina 2000-2014 maakunnan asukasluku kasvoi noin 10 000 asukkaalla, mutta kääntyi sitten laskuun ja on vähentynyt noin 4 000 asukkaalla vuoden 2018 loppuun
mennessä. Seutukunnista Hämeenlinnan seudun asukasluku (93 454) on aiemman kasvun jälkeen
säilynyt ennallaan 2010-luvun, Riihimäen seutu (45 014) on menettänyt vuoden 2013 jälkeen noin
1500 asukasta, Forssan seudun asukasluku (32 896) on pienentynyt 2000-luvulla noin 3 000 asukkaalla.
Kanta-Hämeen maakunnan väestön ennustetaan vähenevän kymmenyksellä ja olevan 2040-luvulla
noin 155 000 (Tilastokeskus, väestöennuste 2019). Kouluikäisten määrän ennustetaan vähenevät
vuoteen 2040 mennessä jopa kolmanneksella ja työikäisten noin 15%, mutta samaan aikaan yli 65vuotiaiden määrä kasvaisi 20%.
Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040
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Kuva 1. Kanta-Hämeen väestöennuste ikäryhmittäin v. 2020-2040 (Tilastokeskus, väestöennuste
2019)
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Väestön ikääntyminen asettaa haasteita myös pelastuslaitokselle. Ikääntyminen itsessään sekä
ikääntymisen mukanaan tuomat vaivat ja lisäävät onnettomuusriskiä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tapaturmakatsaus 2012) ja heikentävät esim. kykyä omatoimiseen pelastautumiseen tulipalotilanteissa. Tilanne ei ole välttämättä pelastuslaitoksen näkökulmasta ongelmallinen, jos ikääntyville
on tarjolla riittävästi korotetulla suojaustasolla (esim. paloilmoitin, sammutuslaitteisto, henkilökunta)
varustettuja asumispalveluita. Yhteiskunnallinen tavoite on kuitenkin edistää kodinomaista asumista,
jolloin yhä suurempi osuus ikäihmisistä asuu tavanomaisissa asunnoissa. Tällöin asukas on lähes
aina oman toimintakykynsä varassa. Tämä näkyy pahimmillaan myös kotitapaturmien määrän kasvamisena.
Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnällä pyritään osaltaan vaikuttamaan onnettomuuksien määrään ja seurauksiin niitä vähentävästi. Sisäministeriön turvallisuusviestintästrategian määrällinen tavoite on saavuttaa vuosittain 20 % väestöstä.

RAKENNUSKANTA
Kanta-Hämeessä on 56 092 rakennusta, joiden yhteenlaskettu kerrosala on n. 16 miljoonaa kerrosneliötä (Tilastokeskus, PX-Web-tietokannat 2018). Rakennettu ympäristö vaikuttaa alueen riskeihin
ja edellyttää varautumista pelastustoimintaan onnettomuustilanteissa.

Käyttötarkoitus / valvontaluokka
Kohteita yhteensä
Ympärivuorokautisessa käytössä olevat
288
Opetusrakennukset ja päiväkodit
218
Kokoontumis- ja liiketilat
744
Teollisuus- ja varastorakennukset
697
Maatalousrakennukset
586
Muut kohteet
278
Asuinrakennukset
47122
Vapaa-ajan asunnot
21 742
Taulukko 1. Valvontakohteiden määrä Kanta-Hämeessä valvontaluokittain (Valvontasuunnitelma
2019 ja Tilastokeskuksen PX-Web-tietokanta 2018). Kohteiden määrä ei kuvaa rakennusten vaan
toiminnallisten kokonaisuuksien määrää.
Rakennusten ja niissä tapahtuvan toiminnan turvallisuutta pyritään edistämään myös pelastuslaitoksen riskienhallinnan menetelmin. Näitä ovat mm. maankäytön ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
(esim. lausunnot kaavoituksesta, rakennusluvista ja paloteknisistä laitteistoista) ja sekä valvontatoiminta.
Asuinrakennusten palotarkastusta ei voida suorittaa valmiudessa olevien työvuorojen toimesta hajaasutusalueilla ilman, että toimintavalmius vaarantuisi. Asuinkiinteistöjen kattava valvontatoiminta erityisesti taajama-alueiden ulkopuolella vaatiikin lisäresursointia valvontatoimintaan minimissään yhden henkilötyövuoden verran.
TIELIIKENNE
Kanta-Hämeen maakunnan alueella ja läpi kulkee monia valtakunnallisesti tärkeitä tieliikenneväyliä,
joiden liikennetiheydet ovat merkittäviä ja pääsääntöisesti edelleen voimakkaasti kasvavia. Taulukossa 2 on esitetty liikenneväylien pituudet, liikennesuoritteet ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain vuonna 2017. Tiekohtaiset liikennemäärät esitetään kuvan 2 kartassa. Kuvassa 2 on kuvattu
keskimääräisten liikennemäärien kehittymistä Kanta-Hämeessä automaattisissa mittauspisteissä.
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Maantiet yhteensä

Kevyen liikenteen
väylät

280
32
67
11
10
26
4
66
24
29
10

1551
67
501
37
107
122
45
175
92
173
158
74

2227
112
730
70
142
164
70
265
118
233
229
94

172
13
53
10
17
15
6
26
11
8
9
4

1659
67
529
169
138
65
42
325
68
102
109
29

Josta kevyt liikenne

Yhdystiet

123
41
9
15
16
5
35
2
-

Loukkaantumiseen
johtaneet

Seututiet

273
14
121
11
10
21
24
21
40
9

Henkilövahinko-onnettomuudet
vuonna 2017

Kuolemaan
johtaneet

Kantatiet

Kanta-Häme
Forssa
Hämeenlinna
Riihimäki
Hattula
Hausjärvi
Humppila
Janakkala
Jokioinen
Loppi
Tammela
Ypäjä

Tiepituus
(km)

Valtatiet

Maakunta /
kunta

Liikennesuorite yhteensä
(milj. autokm)

Maanteitse vaarallisia aineita kuljetettiin Suomessa vuonna 2017 yhteensä noin 13,2 miljoonaa tonnia. Määrä on ollut kasvava. Suurin osa kuljetettavista aineista on palavia nesteitä. (Traficomin julkaisu 4/2019).
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17
2
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5
2
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1
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3
1
2
2
1
-

Taulukko 2. Maanteiden pituus, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain v.2017
(Liikennevirasto 2018: Suomen tietilasto 2017).

Kuva 2. Keskimääräinen vuorokausiliikenne valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteillä. Mittauspisteet on
merkitty karttaan kolmioilla (Väyläviraston liikennemääräkartta 2018).
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RAIDELIIKENNE
Kanta-Hämeen alueella rautatieliikenne on vilkkainta pääradalla (rataosuus Helsinki – Tampere).
Lisäksi rataosuudet Riihimäki – Lahti sekä Turku – Tampere kulkevat maakunnan alueella. Rautateitse kulki vuonna 2017 5 miljoona tonnia vaarallisia aineita. Määrä on ollut laskusuuntainen. Eniten
rautateillä kulkee luokan 3 aineita (palavat nesteet), yhteensä lähes 3 miljoona tonnia.

Kuva 3. Henkilöliikenteen matkat rautateiden kaukoliikenteessä vuonna 2017 (Väylävirasto 2018).

Kuva 4. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat rautateillä vuonna 2017 (Väylävirasto 2018).

VESILIIKENNE
Kanta-Hämeen vesistöjen yhteenlaskettu pinta-ala on 507 km2 (n. 9 % maakunnan kokonaisalasta).
Pääosa vesistöistä on pienehköjä järviä ja lampia. Vanaja on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Vanajaveden reitin keskusjärvi Kanta-Hämeessä.
Vesialueiden toiminnallisia riskejä aiheuttavat:
 risteily- ja muu ammattimainen vesiliikenne,
 huviveneily,
 pienveneily, vesiurheilu sekä moottorikelkkailu
 jäillä liikkuminen,
 yleisötapahtumat.
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Kanta-Hämeen alueella vesiliikenne keskittyy pääasiassa yksityiseen huviveneilyyn. Ainoa säännöllisesti ammattimaisesti liikennöity vesireitti ja samalla ainoa Merenkulkulaitoksen sisävesiväylä kulkee Hämeenlinnasta Tampereelle. Reitillä kulkevista aluksista suurimman matkustajakapasiteetti on
250 henkilöä. Matkustaja-aluksella tapahtuva onnettomuus muodostaa merkittävimmän vesialueiden suuronnettomuusriskin Kanta-Hämeessä.
Huviveneily on moottoriveneiden (yli 15kW) osalta keskittynyt Puujoen, Kernaalanjärven, Vanajaveden ja Pyhäjärven alueille. Huviveneilyn, erityisesti vesiskoottereiden kasvaneet liikennemäärät ja
nopeudet ovat lisänneet onnettomuusriskejä Kanta-Hämeessä.
Pienveneilyä, moottoriveneet (alle 15kW), soutuveneet, kanootit, kajakit, purjeveneet, purjelaudat
jne. tapahtuu usealla vesialueella. Vesiurheilu on keskittynyt lähinnä uimarantojen, satamien ja kesämökkien läheisyyteen. Moottorikelkkailu muodostaa jääpeitteen aikana mahdollisen onnettomuusriskin.
Valtatiet 2, 3, 10 ja 12 sekä kantatiet 54 ja 57 sekä useat muut raskaan- ja henkilöliikenteen käyttämät liikenneväylät sijaitsevat vesialueiden läheisyydessä ja ylittävät niitä pengerrysten ja siltojen
avulla.
Erilaisia yleisötapahtumia ja kilpailuja järjestetään ympärivuotisesti Kanta-Hämeen vesialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.
Kanta-Hämeessä on valtakunnallisestikin merkittävä määrä vapaa-ajan asuntoja. Tämä vaikuttaa
alueen ja myös vesillä liikkuvaan väestömäärään erityisesti kesäkuukausina ja tätä myötä onnettomuusriskiin vesialueilla.

3. PELASTUSTOIMIALUEEN ONNETTOMUUSUHAT
Pelastustoimen palvelutason on vastattava alueella esiintyviin onnettomuusuhkiin. Palvelutason
määrittämiseksi pelastuslaitoksen on selvitettävä alueensa onnettomuusuhat ja niistä aiheutuvat riskit (Pelastuslaki 29 §). Onnettomuusuhkien kartoittamista sekä pelastustoimelle kuuluvaa riskienhallintaa ohjeistaa pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje (SM:n julkaisuja 21/2012).
3.1 Onnettomuusuhkien tarkastelu pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen
(SM 21/2012) perusteella
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukainen onnettomuusuhkien määrittely perustuu tilastolliseen tutkimukseen, jonka mukaan väestön ja rakennetun kerrosalan määrän sekä
onnettomuuksien määrän välillä on selvä korrelaatio.
Alueet jaetaan riskiluokkiin käyttäen tapahtuneista rakennuspaloista johdettua regressiomallia sekä
riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia. Ohjeen mukainen regressiomalli perustuu VTT:n, Pelastusopiston ja Helsingin pelastuslaitoksen vuosina 2009 – 2010 toteuttamaan hankkeeseen, jonka loppuraportti on julkaistu nimellä Pelastustoimen riskianalyysimallien kehittäminen (VTT:n tiedotteita
2530).
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3.2 Riskialueiden muodostaminen
Regressiomalliin perustuva riskialuejako on toimitettu pelastuslaitoksille keskitetysti sisäministeriöstä (2017). Mallin selittäjinä ovat asukasluku, rakennetun kerrosalan määrä ja niiden yhteisvaikutus. Mallissa käytetään hilaruudukkoa, jossa ruudut ovat yhden neliökilometrin suuruisia. Ruudun
saama riskiluku määrittää riskialuejaon, johon pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikoja verrataan.
Riskialueiden muodostaminen on tehty seuraavasti:
1. Pelastustoimialueen asukasluku ja rakennuskanta (vuodelta 2017) on sidottu paikkatietoina
ruudukkoon, jossa ruudun koko on 1 km x 1 km. Alla on erimerkkikuva riskialueruudukosta.

Kuva 5. Esimerkki riskialueruudukosta 1 km x 1 km.
2. Ruuduille on määritetty riskiluokat 1-4 regressiomallin avulla. Luokille on annettu riskiluokkaa
vastaavat värit. Alla on esimerkki riskialueiden luokitukset esittämisestä karttapohjalla.

Kuva 6. Esimerkki riskialueluokituksen esittämisestä riskialueruudukossa.
Riskiluokkien raja-arvot ja käytetyt värit ovat seuraavat:
Riskiluokka
I
II
III
IV

Riskitaso
Riskitaso ≥ 1
0,25 < Riskitaso < 1
0,1 < Riskitaso < 0,25
Riskitaso < 0,1
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Kanta-Häme jaetaan 5705 riskialueeseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty riskialueiden määrät ja keskeisten muuttujien arvot riskialueittain:
Riskiluokka
I
II
III
IV

yht.
kpl
12
106
138
5 449

Asukkaita
yht.
/km2
30 043
78 227
24 585
40 518

2 504
744
178
7

Kerrosala
yht.
/km2
2 666 856
7 034 635
2 393 322
3 268 372

222 238
66 364
17 343
600

Työpaikat
yht.
/km2
16 600
29 528
8 132
7 976

1 383
279
59
1,5

Pelastustoimen
tehtävät v.2017
keskiarvo / alue
52,3
12,6
3,8
0,2

Taulukko 3. Asukasluku, kerrosala, työpaikat ja onnettomuuden riskialueittain Kanta-Hämeessä (v.
2017).

Riskialuejaon tarkistaminen tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella
Regressiomallin avulla luotua riskialuejakoa voidaan tarkentaa riskiluokan määrittävillä onnettomuuksilla. Tällaisia onnettomuuksia ovat rakennuspalot, rakennuspalovaarat, liikennevälinepalot,
muut tulipalot, liikenneonnettomuudet, sortumat/sortumavaarat, räjähdykset/räjähdysvaarat, vaarallisten aineiden onnettomuudet ja kiireelliseksi luokitellut ihmisen pelastamistehtävät.
Tarkastelu toteutetaan siten, että pelastuslaitos arvioi ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan
määrittäviä onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vähintään kaksi vuosittain.
Arvioinnin perusteella voidaan korottaa riskiruudun riskiluokkaa seuraavasti:
 Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan I.
 Riskiruutu, jossa on tapahtunut vähintään kaksi mutta vähemmän kuin 10 riskiluokan määrittävää onnettomuutta vuodessa viiden vuoden seurantajaksolla, voidaan korottaa riskiluokkaan II.
Edellä mainittu arviointi tehdään MapInfo-ohjelman avulla. Tarkastelua varten haetaan Pelastustoimen tilastoista (Pronto) riskiluokan määrittävät onnettomuudet. Onnettomuudet viedään hilaruudukkoon siten, että jokaisen vuoden onnettomuudet muodostavat hilaruudukon taulukkoaineistoon
oman sarakkeen. Tämän jälkeen tietokantaan tehdään kyselyt, jossa haetaan ruutuja, joiden onnettomuustaajuus on ollut viiden vuoden aikana vähintään 10/vuosi tai 2-9/vuosi. Lopuksi ehdon täyttäviä ruutuja verrataan regressiomallin mukaiseen riskialuejakoon.
Tehdyssä tarkastelussa suurten onnettomuustaajuuksien ruudut ovat pääsääntöisesti myös regressiomallin mukaisesti korkean riskitason alueita.
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3.3 Riskialuejaon käyttäminen ja toimintavalmiusaikojen arviointi
Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on annettu tavoitteelliset aikarajat riskialueiden saavuttamiselle. Aikarajat koskevat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviä, joihin liittyy tai voi liittyä
välitöntä ihmisen, ympäristön tai suurien omaisuusarvojen pelastamista. Toimintavalmiusaikoja tarkasteltaessa on huomioitava yksiköiden lähtöön ja hälytysajoon kuluva aika. Suunnitteluohje antaa
tavoiteajat myös ensitoimenpiteisiin (tiedustelu, tehtäväkäskyt, kalustoselvitykset ym.) käytettävälle
ajalle. Toimintavalmiuden käsitteitä on havainnollistettu seuraavassa kaaviossa.

Kuva 7. Toimintavalmiuden käsitteistö.

Toimintavalmiusohjeen määrittelemien pelastusmuodostelmien osalta tarkastellaan yhden sammutusauton ja sen henkilöstön muodostamaa pelastusyksikköä sekä 2-5 pelastusyksikön muodostamaa pelastusjoukkuetta. Eri riskialueiden tavoittamiselle asetetut vaatimukset ovat seuraavat:

Pelastusjoukkue
kohteessa

2 min

Avunsaantiaika

IV

Tehokas pelastustoiminta alkaa (4
savusukeltajaa)

2 min

Ensitoimenpiteet

III

1 min
1-5
min
1-5
min
1-5
min

Pelastusyksikkö
kohteessa

2 min
2 min

Ajoaika

I
II

Lähtöaika

Muodostelmat ja toimintavalmiusajat
Avunsaantiajan koostuminen

Hätäkeskus

Riskialue

5 min
<9 min

6 min
10 min

5 min
4 min

11 min
14 min

13 min
16 min

20 min
30 min

<19
min

20 min

2 min

22 min

24 min

30 min

< 40 min

Taulukko 4. Toimintavalmiusvaatimukset riskialueittain.
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Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen laskennallinen arviointi on tehty sijoittamalla asemapaikat
paikkatietoina kartalle ja määrittämällä jokaiselle asemapaikalle lähtöaika, jonka kuluessa ensimmäisen yksikön pitäisi olla matkalla kohteeseen. Jatkuvassa päivystysvalmiudessa olevilla asemapaikoilla lähtöaikatavoite on 60 sekuntia hälytyksestä. Muilla asemapaikoilla tavoite on yleensä viisi
minuuttia.
Kohteen saavuttamiseen kuluvan ajan selvitettäessä on käytetty MapInfo-ohjelman G-Router-sovellusta sekä Suomen Tiestö -tietokantaa. Laskennallisten toimintavalmiusalueiden (isokroni) piirtämiselle on annettu arvot siten, että lasketusta toimintavalmiusajasta on vähennetty tarkasteltavan asemapaikan tavoitteellinen lähtöaika (kts. edellinen taulukko). Näin toimintavalmiusalueissa on huomioitu asemapaikan tavoitteellinen lähtöaika ja hälytysajoon keskimääräin kuluva aika.
Kanta-Hämeen pelastustoimialueen paloasemille on laskettu em. periaatteita noudattaen toimintavalmiusalueet 6, 10, 20 ja 30 minuutin toimintavalmiusajoille. Näiden alueiden avulla on arvioitu sitä,
tavoitetaanko eri riskialueet toimintavalmiuden suunnitteluohjeen edellyttämässä ajassa. Laskennassa on huomioitu vaadittava toimintavalmius seuraavien kriteerien mukaan:
 ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmius (ei vaatimuksia esim. savusukeltajien määrästä)
 tehokkaan pelastustoiminnan alkamiseen kuluva aika (kohteessa min. 4 savusukeltajaa)
 pelastusjoukkueen muodostamiseen kuluva aika (kohteessa min. pelastusyksikköä).
Tarkemmat kuvaukset toimintavalmiuksista ja poikkeamista on esitetty kuntakohtaisissa liitteissä
tämä muistion lopussa.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisen riskialuejaon ja pelastustoimialueen toimintavalmiusalueiden arvioinnin johtopäätelmiä:






Asemapaikkojen sijainti eri riskialueisiin nähden on kohtalaisen hyvä.
Onnettomuustilastoinnin mukaan toteutuneet toimintavalmiusajat vastaavat hyvin laskennallisia toimintavalmiusarviointeja.
Riskialueluokittain poikkeamat on tarkemmin kuvattu palvelutasopäätöksessä.
Toimintavalmiusaikoja tarkastelussa on hyvä huomata, että toimintavalmiusajat eivät yksin
kerro mitään siitä, kykeneekö tehtävään lähtenyt yksikkö suoriutumaan annetusta sammutus- tai pelastustehtävästä. Erilaisista tehtävistä selviytyäkseen on yksikössä oltava sammutus- ja pelastustehtävät hallitseva henkilöstö ja asianmukainen kalusto.
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4. MUUT RISKITEKIJÄT
4.1 Tulipalot
Tulipalojen määrän aikaisempi väheneminen on tasoittunut 2010-luvulla noin 400-500 vuosittaiseen
tapaukseen, jossa vuosikohtainen vaihtelu on suurta erityisesti metsä- ja maastopaloissa, joiden
määrä riippuu sääolosuhteista.
Työskentely rakennuspalossa edellyttää suurelta osalta pelastustoimintaan osallistuvista savusukelluskelpoisuutta. Tämä tarkoittaa pelastussukellusohjeessa määriteltyä vähimmäisvaatimusta henkilön terveydestä, työ- ja toimintakyvystä ja harjoittelumääristä. Rakennuspaloon hälytettävät pelastusyksiköt määritetään sen mukaan, kuinka paljon savusukeltajia onnettomuuspaikalle saadaan ko.
pelastusyksikön mukana.
Tulipalot ovat usein laajuudeltaan suuria, pitkäkestoisia ja luonteeltaan dynaamisia tehtäviä, joissa
edellytetään johtamisosaamista, vahvaa johtamisjärjestelmää ja johtokeskuksen tukea.
Sammutusvesisuunnitelmassa on määritelty tyypillisten tulipalojen vaatimat vesimäärät ja niiden
hankkiminen.

4.2 Liikenneonnettomuudet
Liikenneonnettomuuksien määrä on pysytellyt viime vuodet noin 500 vuosittaisessa tapauksessa.
Kanta-Hämeen halki kulkee valtatie 3:n lisäksi useita muita korkeiden nopeuksien vilkkaita teitä, joilla
sattuu vakavia onnettomuuksia. Ajoittain niissä on mukana myös raskasta liikennettä ja vaarallisia
aineita. Kaluston ja henkilöstön osaamisen on vastattava sekä myös pelastusteknisesti vaativiin tehtäviin.

4.3 Vaarallisten aineiden onnettomuudet ja öljyvahingot
Teollisuus ja kuljetusreitit tuovat Kanta-Hämeeseen huomattaviakin määriä erityyppisiä vaarallisia
aineita. Onnettomuuksia, joissa on mukana vaarallisia aineita, tapahtuu maakunnassa vuosittain
vain muutamia, mutta ne ovat pelastustoiminnan kannalta erityislaatuisia ja vaativia. Vaarallisen aineen altistusalueella työskenteleminen on kemikaalisukellusta. Siihen liittyvät samat edellytykset
kuin savusukeltamiseenkin, mutta harjoitteluun ja varustetasoon liittyvät vaatimukset ovat vielä korkeampia. Tämän vuoksi on kemikaalisukeltaminen rajattu ainoastaan päätoimisen henkilöstön suorittamaksi ja siihen liittyviä varusteita ylläpidetään ainoastaan neljällä päätoimisella paloasemalla.
Pienimuotoisia öljyvahinkoja sattuu viikoittain. Jokaisessa pelastusyksikössä ja koko henkilöstöllä
on osaaminen öljyvahingontorjuntaan. Vaativimmat öljyvahingot ovat päästömäärältään suuria ja leviävät laajalle alueelle tai vesistöön. Niitä varten tarvitaan erityiskalustoa ja – osaamista.
Vaarallisten aineiden teollinen käsittely ja varastointi aiheuttavat onnettomuusriskin lisäksi pelastuslaitoksen riskienhallinnalle tehtäviä mm. valvontatoiminnan ja pelastussuunnittelun muodossa.
Kanta-Hämeessä on 42 kpl laajamittaisen käsittelyn tai varastoinnin laitosta. Näiden lisäksi maakunnassa on huomattava määrä vähäisen käsittelyn ja varastoinnin laitosta, joiden lupakäsittely ja valvonta kuuluvat pelastuslaitokselle.
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Kunta

Kohde

Laajuus

Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Forssa
Hattula
Hattula
Hausjärvi
Hausjärvi
Hausjärvi
Humppila
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Janakkala
Janakkala
Janakkala
Janakkala
Loppi
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Riihimäki
Tammela
Tammela
Ypäjä

Saint-Gobain Isover
Forssan Kirjapaino
HK Scan
Fingrid varavoimala
Lakan Betoni
Envor Biotech Biokaasulaitos
Rokes Oy, Atria Suomi Oy
Uusioaines Oy
PV:n räjähdevarastoalue
Louhinta Visala Oy
Sako Oy
Fescon Oy
Helsingin Tukkumyynti Oy
AR Capital Oy
AGA vetytehdas
SSAB
Elenia Ahvenisto
Berner-Pultti
Tammer-Tukku
ETRA
Fingrid
Elenia Keinusaari
Lautsian lomakeskus
Iittala (Lasitehdas)
(Thunder Finland) PMA Explotech Oy
Moxom
Froneri Finland Oy
Tervakosken paperitehdas
Finnscrew Finland
Alteams Oy
AGA Pullokaasutehdas
Sako
WÜRTH
Ekokem / Fortum waste
Valio Herajoki
Valio R2
VAK-ratapiha
BASF
Stena Recycling
PV:n räjähdevarastoalue
Forssan Kyllästämö
Louhinta ja piikkaus Hokka Oy

MAPP
LUPA
LUPA
MAPP
LUPA
LUPA
LUPA
LUPA
TS
LUPA
MAPP
LUPA
LUPA
LUPA
LUPA
MAPP
LUPA
LUPA
LUPA
MAPP
MAPP
LUPA
LUPA
LUPA
MAPP
MAPP
LUPA
LUPA
LUPA
LUPA
TS
LUPA
LUPA
TS
LUPA
LUPA
TS
MAPP
LUPA
TS
LUPA
LUPA

Taulukko 5. Vaarallisten aineiden laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin laitokset.

4.4 Vesipelastustehtävät
Veden varaan joutunut ihminen pelastetaan yleisimmin pintapelastamalla. Siihen pystyvät pääsääntöisesti ne pelastusyksiköt, joiden toiminta-alueella on vesistöjä. Veden pinnan alta pelastaminen on
vesisukeltamista, johon on koulutettu osa palomiehistä. Vesisukellustoiminnan aloittamiseen valmistautuminen käynnistyi Kanta-Hämeessä vuonna 2013, ja nykyisin koulutettuja henkilöitä ja hankittua
kalustoa on koossa riittävästi lähes jatkuvan vesisukellusvalmiuden toteutumiseen. Vuonna 2018
vesisukellusvalmiutta ei ollut muutaman vuorokauden aikana, vaan tuolloin vesisukeltajat olisi hälytetty vapaalta ja naapuripelastuslaitoksista.
Kanta-Hämeessä on vuosina 2013 – 2018 ollut yhteensä 66 pelastustehtävää, joissa ensisijainen
tehtävä on ollut ihmisen pelastaminen vedestä.
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5. PELASTUSTOIMEN VALMIUS
KALUSTO
Pelastustoimintaan osallistuvan ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi tehokas pelastustoiminta vaatii
määrältään ja laadultaan riittävän kaluston. Päivittäisten onnettomuuksien edellyttämä toimintavalmius kyetään turvaamaan asemapaikoille hankituilla sammutus-, pelastus- ja säiliöautoilla, joiden
kalustoon sisältyvät välineet mm. liikenneonnettomuuksia, tulipaloja, pelastustehtäviä ja tavanomaisia torjuntatehtäviä varten. Vaativia pelastus- ja torjuntatehtäviä varten on oltava erikoiskalustoa,
jotta tarvittavat pelastustoimet voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti.
Asemapaikkojen kaluston osalta tavoitellaan toimintavalmiutta, jolla jokainen asemapaikka kykenee
naapuriasemien valmius huomioiden selviytymään päivittäisistä onnettomuuksista. Suurempien onnettomuustilanteiden sekä erilaisten torjuntatehtävien (öljyntorjunta, vaarallisten aineiden torjunta,
vahingontorjunta) edellyttämä erikoiskalusto keskitetään tai kootaan usealta asemapaikalta.
Kaluston ja varusteiden keskitetystä hankinnasta, ylläpidosta, huoltotoiminnasta ja niiden kehittämisestä vastaa teknisten palveluiden tulosyksikkö yhdessä pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. hankintoihin liittyvä investointisuunnittelu, hankintojen ja huoltopalveluiden kilpailuttaminen, huollon ohjeistus ja osin toteutus sekä muut vastaavat tehtävät. Pelastuslaitoksen omana työnä tehtävän huoltotoiminnan kehittämistä voi pitää erityisesti toimintavalmiuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta järkevänä.
Ajoneuvokaluston kierrätys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että uudet ajoneuvot sijoitetaan ensisijaisesti vilkkaimmille paloasemille (päätoimiset/I-riskialueiden sekä II-riskialueiden paloasemat).
Taulukossa 6 on esitetty ohjeelliset uusimisvälit ajoneuvotyypeittäin ja paloasemaluokittain. Taulukossa 7 on esitetty pelastustoiminnan kannalta keskeisen ajoneuvokaluston sijoitus paloasemittain
ja taulukossa 8 palvelutasopäätöskauden investointisuunnitelma ajoneuvokaluston osalta.
Ohjeelliset uusimisvälit (vuotta)
Ajoneuvotyyppi
Päätoimiset
Tarkastus6–8
Johto6–8
Miehistönkuljetus8 – 10
Sammutus4–6
Säiliö6–8
Raivaus10 – 20
Tikas- ja puomitikas10 – 20
Muut raskaat
10 – 15
Veneet
10 – 20
Maastoajoneuvot
8 – 10

II-riskialueiden asemat
10 – 15
10 – 15
20 – 25
10 – 20
-

Muut
20 – 25
20 – 25
20 – 25
20 – 30
-

Taulukko 6. Ohjeelliset uusimisvälit ajoneuvotyypeittäin.

Taulukossa 7 on esitetty keskeisen ajoneuvokaluston sijoitus I- ja II-riskialueiden paloasemille eli
niille asemille, joilta teoreettisesti tavoitetaan riskialueet ensimmäisen yksikön osalta pelastustoimen
toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisesti. Näiden asemien lisäksi pelastuslaitoksen riittävä
toimintavalmius edellyttää myös muille asemille sijoitettavaa kalustoa. Tämän kaluston minimimäärä
on esitetty taulukon 7 kohdassa muut asemat.
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Hämeenlinna
Hauho
Lammi
Renko
Kalvola
Hattula
Turenki
Forssa
Jokioinen
Humppila
Tammela
Ypäjä
Riihimäki
Hausjärvi, Oitti
Hausjärvi, Ryttylä
Hausjärvi, Hikiä
Loppi
Muut asemat

2

Pelastuslaitos yhteensä (3

3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30

19

Huomioita

Kemikaali

Raivaus

Puomitikas (1

Säiliö (2

Johto (1

Sammutus

Taulukon 7 kaluston kokonaismäärä kuvaa myös sitä kaluston määrää, jonka hankinta ja ylläpito on
mahdollista nykyisten määrärahojen puitteissa. Toiminnallisuuden ja kokonaistaloudellisuuden kannalta on perusteltua kehittää vaihtoehtoisia kalustotyyppejä (esim. säiliösammutusauto) sekä palokuntien erikoistumista (esim. vesihuolto).

1

1
1

1

1
4

Muut kuin I- ja II-riskialueiden ensimmäiset yksiköt sekä laitoksen vara-autot
2

1

1

Taulukko 7. Keskeisen operatiivisen kaluston sijoittaminen paloasemille (asemat, jotka ensimmäisenä yksikkönä I- tai II-riskialueella).
Viime vuosien investointimäärärahalla (4,00 € / asukas) voidaan toteuttaa ns. operatiivisten ajoneuvojen hankinta taulukon 6 mukaisilla uusimisväleillä riskiluokkien 1 ja 2 asemille. Muiden investointien toteuttaminen vaatii investointimäärärahan nostoa n. 1 € / asukas / vuosi. Tällä määrärahan
nostolla voitaisiin rahoittaa yhden raskaan pelastusajoneuvon hankinta joka toinen vuosi.
Keskeiset investoinnit v. 2020 - 2021
2020
Raskaat pelastusajoneuvot
Sammutusauto
Säiliöauto
Johtoauto

Muut investoinnit
Väestöhälytin
ÖT-vene
Tarkastusauto

2021
Sammutusauto
Sammutusauto
Säiliöauto

Väestöhälytin
Tarkastusauto

Taulukko 8. Ajoneuvokaluston ja muiden investointien hankintasuunnitelma v. 2020 – 2021.
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KUNTALIITTEET
Seuraavilla sivuilla (s. 17 - 27) on esitetty keskeisiä riskialueisiin liittyviä muuttujia kunnittain sekä
pelastuslaitoksen toimintavalmius riskialueittain. Pelastustoimen resurssien esittämisessä on käytetty yksikkötunnuksia. Tunnuksissa kirjaimet kertovat pelastustoimialueen ja kaksi ensimmäistä
numeroa asemapaikan. Kolmas (ja mahdollinen neljäs) numero kertoo yksikön tyypin (esim. 1 =
sammutusauto). Alla olevassa taulukossa on esitetty pelastustoimen resurssien (kuntakohtaisilla
sivuilla käytettyjen) yksiköiden asemapaikat.
Tunnus
KH40
KH42
KH43
KH45
KH46
KH47
KH48
KH49
KH50
KH52
KH53
KH54
KH56
KH57
KH60
KH61
KH62
KH63
KH64
KH65
KH66
KH70
KH72
KH73
KH74
KH75
KH76
KH77
KH78
KH81
KH82
KH83

Asemapaikka
Hämeenlinnan paloasema
Hämeenlinnan Idänpään ja ymp. VPK
Hämeenlinnan VPK
Hattulan VPK
Kalvolan VPK
Lammin VPK
Hauhon VPK
Tuuloksen ks. VPK
Janakkalan paloasema
Tervakosken TPK
Rengon VPK
Koljalan VPK
Heinäjoen VPK
Vähikkälän VPK
Riihimäen paloasema
Hausjärven sivutoiminen asema
Riihimäen VPK
Ryttylän VPK
Hausjärvi Hikiän sivutoiminen asema
Lopen VPK kirkonkylä
Lopen VPK Läyliäinen
Forssan paloasema
Forssan VPK
Matkun VPK
Suonpään VPK
Jokioisten VPK
Kuuman VPK
Ypäjän sivutoiminen asema
Humppilan VPK
Tammelan VPK
Teuro-Kuuslammin VPK
Portaan VPK

Osoite
Kutalantie 1, 13210 Hämeenlinna
Honkalankatu 2, 13210 Hämeenlinna
Palokunnankatu 18, 13100 Hämeenlinna
Ratatie 5, 13720 Parola
Hallintotie 2, 14500 Iittala
Mommilantie 24, 16900 Lammi
Hauhontie 44, 14700 Hauho
Syrjäntie 1, 14820 Tuulos
Rastimaa 3, 14200 Turenki
Kartanontie 2,12400 Tervakoski
Rengonraitti 29, 14300 Renko
Heinäjoentie 199, 14200 Turenki
Korventie 12, 14200 Turenki
Vähikkäläntie 720, 12450 Vähikkälä
Kirjauksentie 8, 11120 Riihimäki
Vaahteratie 4 A, 12100 Oitti
Pajakatu 2a4, 11120 Riihimäki
Ohikulkutie 3, 12310 Ryttylä
Paloasemantie 4, 12240 Hikiä
Jokiniementie 14, 12700 Loppi
Läyliäistenraitti 69, 12600 Läyliäinen
Turuntie 20, 30420 Forssa
Yrittäjänkaari 19, 30100 Forssa
Kreiviläntie 24, 31110 Matku
Saviniementie 340, 31170 Savijoki
Toivontie 1, 31600 Jokioinen
Kuumantie 417, 31620 Latovainio
Annantie 2, 32100 Ypäjä
Koivistontie 61, 31640 Humppila
Iisaksentie 5, 31300 Tammela
Teurontie 477, 31250 Teuro
Portaanraitti 14, 31340 Porras

Taulukko 9. Paloasemien tunnukset, jotka muodostavat pelastusyksiköiden tunnusten ensimmäiset
numerot. Paloasemat, joiden tunnuksen toinen numero on 0, ovat päätoimisia asemia.
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FORSSA
Asukasluku

17 028

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

1 941 661

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

248,78 /
253,39
68

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

65 + v.
15 - 64 v.
0 - 14 v.

2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 4

II-riskialueita: 11

III-riskialueita: 9

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoi- Pelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta
(<6 min): KH701
(<11 min): KH701
(<20 min): KH701,
(I-riskialue)
KH721, KH751, KH811,
KH781, KH706 ei välitön
Keskusta
(<10 min): KH701
(<14 min): KH701
(<30 min): KH701,
(II-riskialue)
KH721, KH751, KH811,
KH781
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HUMPPILA
Asukasluku

2 235

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

261 103

2500

147,94 /
148,59
15

2000

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

1500

65 + v.

1000

15 - 64 v.

500

0 - 14 v.

0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 0

II-riskialueita: 2

III-riskialueita: 5

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta
(<10 min): KH781
(>14 min): alkaa vasta (<30 min): KH781,
(II-riskialue)
KH701:n saavuttua
KH701, KH732, KH751,
KH761, KH771, KH781,
VSLo11
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JOKIOINEN
Asukasluku

5 195

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

484 594

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

180,43 /
181,95
29

6000
5000
4000

65 + v.

3000
15 - 64 v.

2000

0 - 14 v.

1000
0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 0

II-riskialueita: 4

III-riskialueita: 5

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta
(<10 min): KH751,
(<14 min): KH701
(<30 min): KH751,
(II-riskialue)
KH701
KH701, KH721, KH761,
KH771, KH781, KH811,
VSLo11
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TAMMELA
Asukasluku

6 081

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

573 613

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

7000
6000

640,40 /
715,12
9

5000
65 + v.

4000
3000

15 - 64 v.

2000

0 - 14 v.

1000
0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 0

II-riskialueita: 3

III-riskialueita: 5

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta
(<10 min): KH811,
(<14 min): KH701
(<30 min): KH811,
(II-riskialue)
RKH701
KH701, KH721, KH751,
KH821, KH831
Eerikkilä
(< 20min): KH701
(<22 min): KH701
(<30 min): KH811,
(III-riskialue)
KH701, KH831
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YPÄJÄ
Asukasluku

2 357

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

237 987

2500

182,75 /
183,25
13

2000

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

1500

65 + v.

1000

15 - 64 v.

500

0 - 14 v.

0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 0

II-riskialueita: 1

III-riskialueita: 3

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta
(<10 min): KH771
(>14 min): alkaa vasta
(<30 min): KH771
(II-riskialue)
KH701:n saavuttua
KH701 KH751, KH781,
VSLo11
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HÄMEENLINNA
Asukasluku

67 352

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

6 160 363

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

1 785,76
/ 2031,55
38

70000
60000
50000
65 + v.

40000
30000

15 - 64 v.

20000

0 - 14 v.

10000
0
2020

2025

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

2030

2035

2040

I-riskialueita: 5
II-riskialueita: 37
III-riskialueita: 42
Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta, itä
(I-riskialue)
Keskusta, länsi (I-riskialue) ja II-riskialue
Hirsimäki
Kalvola
(II-riskialue)
Renko
(II-riskialue)
Hauho
(II-riskialue)
Lammi
(II-riskialue)

(<6 min): KH401

(<11 min): KH401

(>6 min): KH401

(>11 min): KH401

(>10 min): KH401
(<10 min): KH461

(>14 min): KH401
(<14 min): KH461

(>10 min): KH531

(<14 min): KH401

(<10 min): KH481

(>14 min): alkaa vasta
KH401:n saavuttua
(>14 min): alkaa vasta
KH401:n saavuttua

(<10 min): KH471

(<20 min): KH401, KH501,
KH431, KH451
(<20 min): KH401, KH501,
KH431, KH451
(<30 min): KH461, KH451,
KH431, KH401, PI401
(<30 min): KH531, KH401,
KH431, KH451, KH501
(<30 min): KH481, KH401,
KH451, KH471, KH491
(<30 min): KH471, KH401,
KH491, PH321
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HATTULA
Asukasluku

9 475

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

816 932

10000

357,84
/427,39
26

8000

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

6000

65 + v.

4000

15 - 64 v.

2000

0 - 14 v.

0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: -

II-riskialueita: 6

III-riskialueita: 15

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Parola
(<10 min): KH451 (<14 min): KH401
(<30 min): KH451,
(II-riskialue)
KH401, KH431, KH461,
KH481, KH501, KH531
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JANAKKALA
Asukasluku

16 447

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

1 531 253

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

16000
14000

547,44 /
586,07
30

12000
10000

65 + v.

8000
15 - 64 v.

6000
4000

0 - 14 v.

2000
0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 1

II-riskialueita: 10

III-riskialueita: 15

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
(min 3 yksikköä)
Turenki
(>6 min): KH501
(>11 min): KH501
(<20 min): KH501,
(I-riskialue)
KH401, KH541
Tervakoski
(<10 min): KH521 (<14 min): KH601
(<30 min): KH521,
(II-riskialue)
KH401, KH431, KH451,
KH501, KH541, KH601,
KH621, KH631
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RIIHIMÄKI
Asukasluku

28 736

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

2 594 558

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

121,02 /
125,56
237

30000
25000
20000

65 + v.

15000
15 - 64 v.

10000

0 - 14 v.

5000
0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: 3

II-riskialueita: 17

III-riskialueita: 11

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Keskusta
(<6 min): KH601
(<11 min): KH601
(<20 min): KH601,
(I-riskialue)
KH621, KU801, KH641
Peltosaari
(>6 min): KH601
(>11 min): KH601
(I-riskialue)
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HAUSJÄRVI
Asukasluku

8 417

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

758 083

10000

389,80 /
398,78
22

8000

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

6000

65 + v.

4000

15 - 64 v.

2000

0 - 14 v.

0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: -

II-riskialueita: 5

III-riskialueita: 9

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1 yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
(min 3 yksikköä)
Oitti
(<10 min): KH611 (>14 min): alkaa vasta (<30 min): KH611,
(II-riskialue)
KH601:n saavuttua
KH601, KH631, KH641,
KH501, KU801
Hikiä
(<10 min): KH641 (>14 min): alkaa vasta (<30 min): KH641,
(II-riskialue)
KH601:n saavuttua
KH601, KH631, KH621,
KH611, KH501, KU801
Ryttylä
(>10 min): KH631, (>14 min): alkaa vasta (<30 min): KH631,
(II-riskialue)
KH601
KH601:n saavuttua
KH601, KH611, KH641,
KH621, KH501, KU801
26

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Palvelutasopäätöksen perusteluosa

LOPPI
Asukasluku

7 861

Väestöennuste ikäryhmittäin vuosille 2020 - 2040

(31.12.2018)

Rak. kerrosala k-m2

672 643

(ei sis. mökit, maatalous)

Pinta-ala km2
maa / koko
Asukkaita
/ maa-km2

8000
7000

597,62 /
655,98
13

6000
5000

65 + v.

4000
15 - 64 v.

3000
2000

0 - 14 v.

1000
0
2020

2025

2030

2035

2040

Riskialueet ja ensimmäisen yksikön toimintavalmius

I-riskialueita: -

II-riskialueita: 3

III-riskialueita: 8

Pelastustoimen resurssit ja toimintavalmius
(mahdolliset poikkeamat toimintavalmiuden suunnitteluohjeesta punaisella)
Riskialue
1. yksikkö
Tehokas pelastustoiPelastusjoukkue
minta (4 savusuk.)
Kirkonkylä
(<10 min): KH651 (>14 min): alkaa vasta (<30 min): KH651,
(II-riskialue)
KH601:n saavuttua
KH601, KH661, KH521,
KU801
Launonen
(>10 min): KH601 (<14 min): KH601
(<30 min): KH601,
(II-riskialue)
KH621, KH641, KH651,
KH661, KH521, KU801
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KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Palvelutasopäätös
1. YLEISTÄ
1.1 Pelastustoimen järjestäminen
Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ministeriö. Ministeriön pelastusosasto johtaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen saatavuutta ja tasoa sekä huolehtii
pelastustoimen valtakunnallisista valmisteluista ja järjestelyistä. Aluehallintovirasto
valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen saatavuutta ja tasoa toimialueellaan.
Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla (alueen pelastustoimi). Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja
pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. Suomi on jaettu 22 pelastustoimen alueeseen,
joista jokainen alue muodostaa oman hallinnollisen kokonaisuutensa. Kunnat päättävät siitä, että millaisella hallintomallilla pelastustoimen hallinto toteutetaan.
Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen hallinnosta vastaa Hämeenlinnan kaupunki,
jonka ylläpitämä Kanta-Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta.

1.2 Palvelutasopäätöksen perusteet
Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta ja pelastuslaitoksen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Pelastustoimen palvelutasopäätös on
päätös siitä, kuinka pelastustoimeen kuuluvat lakisääteiset ja palvelutasopäätöksessä sovitut muut tehtävät järjestetään pelastustoimen alueella. Pelastustoimen
palvelut tulee järjestää vähintään pelastuslain 28 §:n ja 29 §:n edellyttämällä tavalla.
Keskeisen osan palveluista muodostavat lakisääteiset tehtävät. Pelastuslaitoksen
tulee huolehtia alueellaan pelastuslain 27 §:n mukaan:
1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä
asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen
tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
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Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos:
1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun
järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain
(1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella;
2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua,
jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
3) huolehtii muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä
tehtävistä.
Kanta-Hämeessä pelastustoimen sopimusten perusteella hoidettavia tehtäviä ovat
ensihoito ja ensihoitoa tukeva ensivastetoiminta.
Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.
Poikkeusolojen ja vaativien tilanteiden varalta tehtävät järjestelyt on tarkemmin kuvattu pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmassa.
Palvelutasopäätöksen perusteluosassa ja palvelutasopäätöksessä selvitetään pelastustoimen alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määritellään pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen, neuvonnan, turvallisuusviestinnän ja valvonnan,
sekä väestön varoittamisen ja pelastustoiminnan palvelujen taso sekä suunnitelma
niiden kehittämiseksi kustannusvaikutuksineen. Tavoitteena on tuottaa riittävät, laadukkaat ja kustannustehokkaat pelastustoimen palvelut koko pelastustoimen alueelle. Palvelut on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti.
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia.
(pelastuslaki 28§). Palvelutasopäätös on perusta alueen pelastustoimen toiminnan
ja talouden yksityiskohtaiselle suunnittelulle.
Pelastuslautakunta päättää pelastustoimen alueen palvelutasosta kuntia kuultuaan.
Palvelutasopäätöksessä ja sen perusteluosassa kuvataan konkreettisesti palvelut,
joita alueen pelastustoimi ja sen pelastuslaitos tulevat palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana tuottamaan. Palveluiden tasolla tarkoitetaan esimerkiksi pelastuslaitoksen lakisääteiseen ohjaus-, neuvonta-, turvallisuusviestintä- ja valvontatehtävään osoittamia henkilötyövuosia tai pelastustoimintaan käytettävien yksiköiden toimintavalmiutta pelastustoimen alueen eri osissa.
Palvelutasopäätös on laadittava olemaan voimassa määräajan. Tämä palvelu-tasopäätös on voimassa vuodet 2020 - 2021. Mikäli palvelutasopäätöksen voimassaoloaikana tulee säädös- tai muista muutoksista aiheutuvia muutostarpeita, tehdään
niistä kulloinkin erilliset päätökset.
Palvelutasopäätökseen liittyy myös informatiivinen tarkoitus. Niin yksityiset ihmiset
kuin myös alueen yritykset, laitokset ja yhteisöt voivat palvelutasopäätöksen avulla
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tarkastella pelastuslaitoksen tarjoamien turvallisuuspalvelujen saatavuutta ja samalla arvioida palveluja täydentävien, omaehtoisten turvallisuusjärjestelyjen laajuutta.
Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on
puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten
estämättä saada maksutta alueen pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.
Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata aluehallintoviraston
asettamassa määräajassa, aluehallintovirasto voi velvoittaa alueen pelastustoimen
saattamaan palvelut laissa vaaditulle tasolle.
Päätöksen sisältöön ja esittämistapaan liittyvä tarkempi ohjaus on sisäministeriön
ohjeessa alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta
(Pelastuslaki 29 § ja sisäministeriön julkaisu 17/2013).

1.3 Onnettomuusuhkien tarkastelu ja esittäminen
Pelastustoimen järjestelmän on vastattava onnettomuusuhkia.
Pelastustoimen strategisena tavoitteena on vähentää onnettomuuksien määrää ja
niistä aiheutuvia vahinkoja, ylläpitää turvallista elämänlaatua, lisätä tehokkuutta siten, että pelastustoimen voimavarat, henkilöstö, ammatillinen osaaminen ja kalusto,
ovat parhaassa mahdollisessa käytössä, kattaa pelastustoimen alue pelastustoimen palveluilla riskien edellyttämällä tavalla ja ammattitaitoisesti sekä varautua väestön suojaamiseen turvallisuuspoliittisten linjausten mukaisesti. Onnettomuusuhkien arvioimisen keskeisenä perustana on pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje (Sisäministeriön julkaisuja 21/2012).
Pelastustoimi muodostuu pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta,
turvallisuusviestinnästä ja valvonnasta, sekä väestön varoittamisesta ja pelastustoiminnasta. Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa
suoritettavia kiireellisiä toimenpiteitä.
Pelastustoimi on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuuksien ehkäisy
on järjestetty ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Tässä palvelutasopäätösesityksessä on
Kanta-Hämeen osalta määritelty riskialueet valtakunnallisesti yhtenäisin arviointiperustein. Onnettomuusuhat ja niiden perusteet on esitetty tarkemmin tämän palvelutasopäätöksen perusteluosassa.
Palvelutasopäätöksen perusteluosassa ja palvelutasopäätöksessä on selvitetty tuotettavien palveluiden säädösperusteet, nykytila, tavoitetaso sekä esitys palvelutasopäätöksestä, mikä tarkoittaa niitä toimenpiteitä, jotka käynnistetään palvelutasopäätöskauden aikana tavoitetason saavuttamiseksi.
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Vaativiin tilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen perustana käytetään normaaliajan uhkamallia. Yksityiskohtaisemmat poikkeusolojen uhkakuvat selvitetään sotilas- ja muiden yhteistoimintaviranomaisten kanssa ja esitetään pelastuslaitoksen
valmiussuunnitelmassa.

1.4 Palvelutasopäätösprosessi
Päätös uuden palvelutasopäätöksen valmistelusta ja valmisteluaikataulusta tehtiin
pelastuslaitoksen johtoryhmässä 17.4.2019. Palvelutasopäätöksen päivityspalaverit järjestettiin 3., 4. ja 12.6.2019. Valmistelutyössä on huomioitu sisäministeriön ohje
palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta sekä valtakunnallinen pelastustoimen strategia.
Palvelutasopäätösluonnoksen perusteluosaa ja palvelutasopäätösluonnosta on käsitelty pelastustoimen neuvottelukunnan kokouksessa 11.6.2019, Kanta-Hämeen
pelastuslaitoksen johtoryhmässä 4.9.2019, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen laajennetussa johtoryhmässä 5.9.2019 ja palopäällystöpalaverissa 3.9.2019. Lisäksi
luonnokset lähetettiin 12.8.2019 Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen
ja varautumisen vastuualueelle ennakkoon kommentoitavaksi.
Pelastuslautakunta päätti 17.9.2019 palauttaa palvelutasopäätösluonnoksen perusteluosan ja palvelutasopäätösluonnoksen valmisteltavaksi vastaamaan AVI:n ennakkolausuntoa.
Pelastuslautakunta päätti 22.10.2019 lähettää palvelutasopäätösluonnoksen perusteluosan ja palvelutasopäätösluonnoksen kuntiin kuultavaksi ja pyysi kuntia lähettämään mahdolliset palautteet pelastuslaitokselle 15.11.2019 mennessä. Lisäksi asiasta päätettiin pyytää henkilöstöjärjestöjen, sopimuspalokuntien ja SSPL Kanta-Hämeen kirjalliset kommentit 15.11.2019 mennessä.
Saatujen lausuntojen ja palautteen perusteella palvelutasopäätösluonnokseen tehtiin tarvittavat tarkennukset ja muutokset.
Palvelutasopäätösluonnoksen perusteluosa ja palvelutasopäätösluonnos esitetään
pelastuslautakunnan hyväksyttäväksi 3.12.2019. Hyväksytty palvelutasopäätös lähetetään aluehallintovirastolle. Jos aluehallintovirasto ei edellytä muutoksia palvelutasopäätökseen, niin päätös lähetetään tiedoksi kuntiin, henkilöstölle, sopimuspalokunnille ja julkaistaan pelastuslaitoksen verkkosivulla sekä ePeto- henkilöstötiedotteessa. Mahdolliset aluehallintoviraston edellyttämät muutokset käsitellään täydennettynä palvelutasopäätöksenä pelastuslautakunnan kokouksessa ja päätöksestä tiedottamisessa menetellään edellä kuvatulla tavalla.
Palvelutasopäätöksen toteutumista arvioidaan kaupunginhallitukselle, pelastuslautakunnalle ja neuvottelukunnalle tehtävissä kolmannesvuosiraporteissa. Toteutuma-arvioita käsitellään johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän kokouksissa vähintään puolivuosittain. Talousarviovalmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollinen
palvelutasopäätöksen muutostarve jäljellä olevaksi palvelutasopäätöskaudeksi.
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2. KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
2.1 Toiminta-alue
Kanta-Hämeen pelastuslaitos huolehtii pelastustoimesta 11 kunnan alueella
1.1.2012 voimaan astuneen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen toiminta-alue on Kanta-Hämeen maakunta.

2.2 Visio, toiminta-ajatus, arvot, strategia ja kriittiset menestystekijät
Pelastustoimen visio vuoteen 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä.
Pelastustoimen toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan turvallisuutta kaikissa
oloissa - myös poikkeusoloissa - yhdessä muiden toimijoiden kanssa lähellä ihmistä
- vähentämällä onnettomuuksia,
- vastaamalla pelastustoiminnasta,
- osallistumalla siviilivalmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen,
- rajoittamalla onnettomuuksien seurauksia kaikissa oloissa,
- hyödyntämällä pelastustoimen valmiutta nykyistä laajemmin yhteiskunnassa sekä
- tuottamalla terveydenhuollon kanssa sovittuja ensivaste ja ensihoitopalveluja.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen visio
Kanta-Hämeen pelastuslaitos on luotettava, osaava ja arvostettu pelastustoimen
sekä ensihoitopalveluiden tuottaja. Se on avoimesti viestivä, yhteistyöhakuinen ja
työpaikkana haluttu.
Kanta-Hämeen pelastuslaitos tekee aktiivista ennaltaehkäisevää yhteistyötä eri viranomaisten kanssa.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-ajatus
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tavoitteena parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuksien seurauksia rajoitetaan niin,
että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman
vähäisiksi.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen arvot
”Asiakaslähtöistä Arjen Turvallisuutta, Inhimillisesti, Ammatillisesti ja Luotettavasti.”
Inhimillisesti tarkoittaa, että
Kohtelemme ja palvelemme jokaista yhdenvertaisesti,
Olemme kiinnostuneita ihmisistä ja kysymme: "miten voit?"
Kohtaamme ihmisen työyhteisössä ja työtehtävässä - vaikeassakin tilanteessa
Annamme rakentavaa palautetta ja kiitämme hyvin tehdystä työstä.
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Ammatillisesti tarkoittaa, että
Toimimme yhteistyökykyisesti ja -haluisesti
Annamme tilaa uusille ajatuksille - haluamme oppia uutta
Kehitämme omaa ja työyhteisön osaamista
Olemme ylpeitä työstämme ja toimimme kaikki pelastusalan puolesta.
Luotettavasti tarkoittaa, että
Annamme tietoa avoimesti ja nostamme rohkeasti asioita esiin
Toimimme luottamuksen arvoisesti kaikissa tilanteissa
Osoitamme luottamusta toisillemme
Kannamme vastuuta yhdessä ja yksilöinä.
Strategiset linjaukset
Pelastustoimen kansallisessa strategiassa korostuu toiminnan riskiperusteisuus,
pelastustoimen hyvä valmius, yhteistyö, palvelujen laatu ja yhdenmukaisuus sekä
aktiivinen kehittäminen. Pelastustoimen riskinarviointityötä kehitetään siten, että se
tuottaa laajasti siviilivalmiuden kehittämisessä tarvittavaa tietoa myös yhteistyötahojen tarpeisiin. Pelastustoimi tukee muita toimijoita muussakin kuin onnettomuuksiin varautumisessa toimintaympäristöön, varautumiseen ja riskienhallintaan liittyvällä asiantuntijuudella ja palveluilla. Pelastustoimella on kyky antaa ja vastaanottaa
apua luonnon tai ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuus- tai katastrofitilanteissa.
Pelastustoimessa on olennaista, että kehittäminen perustuu palvelutarpeeseen. Perustehtävänä on tarjota ihmisille oikea-aikaisia palveluja. Tämä edellyttää voimavarojen käytön tehostamista ja monipuolistamista. Tavoitteena on, että pelastustoimen
palvelut vastaavat valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin ja palvelut on
mitoitettu tunnistettujen riskien perusteella.
Pelastustoimen tavoitteena on, että pelastustoimella on vahva rooli siviilivalmiuden
yhteen sovittajana. Hyvin yhteen sovitetulla varautumisella ja tilanteen aikaisella toiminnalla vahvistetaan yhteiskunnan kykyä onnettomuuksien seurausten rajoittamiseen ja ihmisten, omaisuuden, kulttuuriperinnön ja ympäristön suojaamiseen kaikissa oloissa.
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen strategia on rakennettu visiosta ja toiminta-ajatuksesta seuraavista näkökulmista:
Maakunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky
Prosessit ja rakenteet
Resurssit ja talous
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky.
Strategian ydin on näistä näkökulmista päätetyt menestystekijät. Niissä onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin pelastuslaitoksen menestymiseen. Säännöllisesti tehtävän toimintaympäristön
analyysin avulla arvioidaan strategista tilannetta. Toimintaympäristön analyysi on
strategian lisäksi perusta vuosittaisiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Niissä määritellään toimintavuoden tulostavoitteet, jotka tukevat kriittisissä menestystekijöissä
onnistumista, sekä tavoitteiden arviointikriteerit.
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Menestystekijät
Menestystekijöillä tarkoitetaan asioita, joiden on oltava kunnossa, jotta organisaatio
voi selviytyä hyvin tehtävistään. Pelastuslaitoksen menestystekijät ovat:

Kuva 1. Menestystekijät.

2.3 Pelastustoimen organisointi
Nykytila
Kanta-Hämeen alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti alueen pelastustoimen hallinnosta vastaa Hämeenlinnan kaupunki, jonka ylläpitämä
pelastuslaitos vastaa pelastuslain mukaisten tehtävien hoitamisesta Kanta-Hämeen
pelastustoimen alueella.
Pelastuslaitoksen hallinnosta ja organisaatiosta on päätetty alueen pelastustoimen
yhteistoimintasopimuksessa, Hämeenlinnan kaupungin hallintosäännössä, pelastuslautakunnan johtosäännössä ja pelastuslaitoksen toimintasäännössä.
Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen organisaation tavoitteena luoda pelastuslaitokselle edellytykset kustannustehokkaalle ja asiakaslähtöiselle palveluiden
tuottamiselle lainsäädännön sekä sopijakuntien siltä edellyttämistä tehtävistä.
Päätös
-

-

Arvioidaan pelastuslaitoksen organisaatiorakenteen tarkoituksenmukaisuutta asiakaspalvelun näkökulmasta tarkasteltuna, huomioiden toiminta
kaikissa valmiustiloissa.
Pelastuslaitoksen organisaatiorakennetta muutetaan arvioinnin perusteella tarvittaessa.
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2.4 Henkilöstö
Nykytila
Pelastuslaitoksen henkilöstö muodostuu päätoimisesta ja sivutoimisesta henkilöstöstä. Päätoimista henkilöstöä pelastuslaitoksen palveluksessa on 292,1 henkilötyövuotta, josta yksinomaan ensihoidon palveluksessa työskentelee 136 henkilötyövuotta. Palomiesten työpanoksesta 38 henkilötyövuotta kohdistuu ensihoitoon. Henkilöstön työpanoksesta riskienhallinnan tehtävien osuus on neljäntoista henkilövuoden verran (valvontatoiminta 11 htv ja turvallisuusviestintä 3 htv). Pelastuslaitoksella
on työsopimus 51:n sivutoimisen palomiehen kanssa.
Eri tehtäviin ja valmiuden muodostamiseen tarvittavat henkilömäärät on selvitetty
tarkemmin kutakin tehtävää käsittelevissä kohdissa.
Nykyisellä pelastustoimintaan osallistuvien henkilömäärällä saadaan tuotettua pelastustoiminnan valmiuden minimitaso. Eläkeiän nostosta aiheutuneesta ikääntymisestä seuraa vaativiin pelastustehtäviin kykenevien henkilöiden väheneminen. Mikäli vaativiin tehtäviin kelpoisuutensa menettäneille ei olisi osoittaa uusia perustettavia tehtäviä, jolloin heidän tilalleen ei voisi rekrytoida vaativiin pelastustehtäviin
pystyviä palomiehiä, ei vaativien pelastustehtävien edellyttämää valmiuden minimitasoa tultaisi saavuttamaan palvelutasopäätöskaudella.
Henkilöstön tämänhetkinen ikärakenne sekä tilanne vuodelta 2013 on esitetty taulukossa 1.
ikäryhmä
alle 30
30-39
40-49
50-59
yli 60
henkilöitä 2013
9
48
43
42
0
henkilöitä 2018
22
37
36
38
4
Taulukko 1. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön ikäjakauma vuosina 2013
ja 2018.
Päätös
-

-

Nykyinen henkilöstö on sijoitettu siten, että pelastuslaitokselle osoitetut
tehtävät voidaan suorittaa viivytyksettä, tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja asiakaslähtöisesti.
Henkilöstö on ammattitaitoista, motivoitunutta ja tehtäviinsä sitoutunutta. Henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla.
Henkilöstön kehittämisessä huomioidaan:
• osaamisen hallinta,
• urapolkusuunnittelu,
• ennakoiva rekrytointi, myös palokuntien rekrytoinnin tukeminen,
• pelastustoimen henkilöstön määrä ja tehtävänkuvaukset arvioidaan huomioiden alueen asukasluku, alueen riskit ja palokuntien
tehtävät.

Tavoite: Henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelma
- Tehostetaan henkilöstön urasuunnittelua sekä osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitoa.
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3. ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY
3.1 Pelastustoimelle kuuluva ohjaus
Nykytila
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, (pelastuslaki 27§) jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa.
Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää, tukee
ja seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista. Ohjausvelvoite kattaa ihmisten,
yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden ohjaamisen pelastuslaissa
säädettyjen velvoitteiden täyttämisessä.
Pelastustoimelle kuuluva ohjaus ja muu onnettomuuksien ehkäisytyö kuuluu kaikkien pelastuslaitoksen työntekijöiden tehtäviin.
Päätös
-

-

-

-

Pelastuslaitos ohjaa pelastussuunnitelmien laatimista alueellaan järjestämällä tähän perehdyttävää koulutusta sekä arvioimalla suunnitelmia
valvontatoiminnan yhteydessä. Pelastussuunnitelmien raportointi tapahtuu palotarkastusohjelmistoon kirjattujen tietojen perusteella. Koulutus on
esitetty kohdassa 3.2.
Pelastuslaitos ohjaa poistumisturvallisuusselvitysten laatimista alueellaan järjestämällä tähän perehdyttävää koulutusta. Poistumisturvallisuusselvitysten sisältöä ja loppupäätelmiä arvioidaan valvontatoiminnan
yhteydessä. Tarvittaessa arviointiin käytetään käytännön kokeen järjestämistä.
Pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen tarkemmat järjestelyt ja siihen
osoittavat resurssit esitetään vuosittain laadittavassa valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelman vahvistaa pelastuslautakunta.
Pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta suorittaa koko pelastuslaitoksen
henkilöstö.

Tavoite: Pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen kehittämissuunnitelma
- Kuntalaisten ja yritysten, laitosten ja yhteisöjen ohjaus- ja neuvontapalveluita varten selvitetään palvelunumeron käyttöönoton mahdollisuus.
- Pelastushenkilöstön työurasuunnittelussa huomioidaan ohjauksen ja
neuvonnan tehtävät.
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3.2 Pelastustoimelle kuuluva neuvonta ja turvallisuusviestintä
Nykytila
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten
rajoittamisessa.
Pelastuslaitosten neuvonta- ja turvallisuusviestintätehtävää suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään noudattaen pelastustoimen strategian, sisäisen turvallisuuden ohjelman ja pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategian painopisteitä ja keskeisiä toimintalinjoja. Turvallisuusviestinnän tulee perustua onnettomuusriskeihin ja toimintaa tulee kohdistaa riskiperusteisesti. Yksityisten ihmisten ja yhteisöjen vastuuta ja valmiuksia turvallisuusasioissa tulee pyrkiä lisäämään.
Pelastustoimelle kuuluvat neuvonta- ja turvallisuusviestintätehtävät kuuluvat kaikkien pelastuslaitoksen työntekijöiden tehtäviin.
Päätös
-

Pelastusviranomaisille kuuluvan turvallisuusviestinnän kohderyhmät ja
toteutustavat esitetään turvallisuusviestintäsuunnitelmassa.
- Turvallisuusviestintäsuunnitelma vahvistetaan vuosittain ja laatimisessa
huomioidaan SM:n turvallisuusviestintästrategian ja pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston asiantuntijaverkoston suositukset. Turvallisuusviestintäsuunnitelman vahvistaa pelastuslautakunta. Suunnitelmassa
määritetään myös toimintaan käytettävät resurssit ja päätetään palveluiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta.
- Kohderyhmien valinta tehdään:
1. Yleisen vaikuttavuuden perusteella
 pelastuslaitos tavoittaa turvallisuusviestinnän keinoin kaikki
alueensa asukkaat vähintään kolme kertaa ennen oppivelvollisuuden päättymistä. Yhden ikäryhmän suuruus Kanta-Hämeessä on n. 2000 hlöä.
 Turvallisuusopetus esikoulun tiloissa, toteuttajana työvuorot ja sopimuspalokunnat. Annettava koulutus on
maksutonta.
 Paloturvallisuusopetus 4.-5. -luokkalaisille, toteuttajana
työvuorot ja sopimuspalokunnat. Annettava koulutus on
maksutonta.
 8-luokkalaisille NouHätä!–kampanja, toteuttajana nimetyt kouluttajat. Annettava koulutus on maksutonta.
 Pelastuslaitos tavoittaa turvallisuusviestinnän keinoin kaikki alueen varusmiespalveluksensa aloittavat alokkaat. Koulutuksella tavoitetaan
vuosittain n. 2500 hlöä. Annettava koulutus on maksutonta.
2. Riskiarvioinnin perusteella
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-

-

-

Hoito- ja huoltolaitosten sekä päiväkotien ja oppilaitosten henkilökunta. Turvallisuuskoulutusta annetaan erillisen suunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti paloasemilla järjestettävissä
koulutustapahtumissa. Paloasemilla annettava koulutus on
maksutonta. Kohteisiin suunnattu ja räätälöity koulutus on
pääsääntöisesti maksullista.
 pelastuslaissa annetun ohjaus-, neuvonta- ja turvallisuusviestintävelvoitteen perusteella (esim. pelastussuunnitteluvelvolliset kohteet, muu omatoimisen varautumisen koulutus), annettava koulutus on maksullista.
3. Valtakunnallisten kampanjoiden perusteella.
Turvallisuusviestinnässä ja koulutuksessa pyritään myös vastaamaan
edellä mainittujen kohderyhmien ulkopuolelta tuleviin koulutuspyyntöihin.
Tämä koulutus on pääsääntöisesti maksullista.
Turvallisuusviestintää ja -koulutusta suorittaa koko pelastuslaitoksen
henkilöstö ja toiminnassa hyödynnetään myös sopimuspalokuntia. Turvallisuusviestintää annetaan myös valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten yhteydessä.
Virkatyönä tehtävän turvallisuusviestinnän lisäksi käytetään koulutuspalkkiojärjestelmää henkilöresurssin lisäämiseen.
Turvallisuusviestinnän toteutumista arvioidaan ja siitä raportoidaan osavuosiraporteissa sekä pelastuslaitoksen toimintakertomuksessa. Näissä
raporteissa ilmoitetaan suunnitellun ja toteutuneen turvallisuusviestinnän
suhde. Turvallisuusviestinnän vaikutusta turvallisuuteen ei erikseen mitata. Koko onnettomuuksien ehkäisytyön vaikuttavuusmittareina käytetään mm. alueen onnettomuusmäärien ja seurausten kehittymistä.

Tavoite: Turvallisuusviestinnän kehittämissuunnitelma
- Turvallisuusviestintään pyritään palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan määrän ja laadun parantamiseksi päätoimista henkilöstöä. Pelastushenkilöstön työurasuunnittelussa huomioidaan turvallisuusviestinnän tehtävät.

3.3 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemiseksi
Nykytila
Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen
ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön.
Päätös
-

Pelastuslaitos toimii toimialansa asiantuntijana ja antaa pyydettäessä toimialaansa liittyviä lausuntoja muun muassa:
 rakennusvalvontaviranomaiselle uudis- ja korjausrakentamiseen
liittyen (ml. väestönsuojien rakentaminen),

14

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Palvelutasopäätös


-

kaavoitusviranomaiselle maankäytön turvallisuuteen ja pelastustoimen toimintaedellytyksiin liittyen,
- ympäristöviranomaiselle ympäristölupiin liittyen,
- muille viranomaisille (esim. poliisi, sosiaaliviranomaiset, Tukes),
- em. lausuntojen antaminen keskitetään pääsääntöisesti riskienhallinnan tulosyksikölle ja siihen käytettävät resurssit esitetään vuosittain laadittavassa valvontasuunnitelmassa. Keskimäärin asiantuntijapalveluita ja asiakirjavalvontaa annetaan
800 – 900 kertaa vuodessa.
Pelastuslaitos osallistuu toimialansa asiantuntijana paikallisten ja alueellisten turvallisuussuunnitelmien laatimiseen ja muuhun turvallisuustyöhön. Tässä työssä hyödynnetään maakunnan turvallisuusfoorumia ja sen
eri verkostoja.

3.4 Palontutkinta
Nykytila
Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta. Palontutkinnan tavoitteena on tapahtunutta vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä
pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Palontutkinnassa arvioidaan tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen
laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen laajuuteen
vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus. Palontutkinnassa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
Palontutkinnan minimivaatimusten määrittelemiseksi palontutkinnat jaetaan kolmeen tasoon. Tutkinnan on vastattava kyseisen tason minimivaatimuksia ja tutkinta
voidaan tehdä tarpeellisin osin laajemminkin.
Taso 1: palontutkinnan perustaso, joka suoritetaan jokaisesta tulipalosta. Tason 1
palontutkinnasta vastaa pelastustoiminnanjohtaja. Tason 1 tutkinnassa arvioidaan
tulipalon syttymissyy ja sen leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet
vahingot, vahinkojen laajuuteen vaikuttaneet tekijät, kuten asukkaiden ja henkilökunnan toiminta palotilanteessa sekä pelastustoiminta. Käytännössä tason 1 palontutkinta suoritetaan kirjaamalla pelastustoimen onnettomuus- ja resurssitietokantaan (Pronto) onnettomuus- ja rakennusselosteiden vaatimat tiedot.
Taso 2: palontutkinnan laajempi taso, joka suoritetaan vähintään tutkintakriteerit
täyttävistä tulipaloista. Tason 2 tutkinnassa selvitetään tulipalon syy ja perehdytään
tarkemmin onnettomuuden laajuuteen vaikuttaneisiin tekijöihin mukaan lukien pelastustoiminta. Tason 2 tutkinnassa tulipalo dokumentoidaan ja raportoidaan
Pronto:on ja tarvittaessa erilliselle raportille jatkokäsittelyä varten. Tason 2 palontutkinnasta vastaa tehtävään koulutettu palontutkija.
Taso 3: palontutkinnan laajin taso, joka suoritetaan tarpeen vaatiessa erityisen merkittävistä tapauksista tai osana muuta tutkintaa. Päätöksen tutkinnan aloittamisesta
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voi tehdä Onnettomuustutkintakeskus, sisäministeriö tai pelastuslaitos. Tason 3 palontutkintaa varten kootaan työryhmä, johon voi kuulua osallistujia pelastuslaitoksen
ulkopuolelta. Työryhmä työskentelee erikseen nimetyn puheenjohtajan johdolla.
Tutkinnan suuntaaminen ja laajuus määrittyvät tutkittavan tapauksen ja tutkintatietojen tuottaman lisäarvon perusteella. Tason 3 tutkinta raportoidaan kuten tason 2
tutkinta ja sen toteuttamisesta vastaa tehtävään koulutettu palontutkija.
Päätös
-

-

Pelastuslaitos suorittaa 1. tason palontutkinnan kaikista tulipaloista.
2. tason tutkinta suoritetaan vähintään tulipaloista, joissa on vakavia henkilövahinkoja, tulipaloista, joista saatavilla tutkintatiedoilla voidaan arvioida olevan merkitystä palovahinkojen vähentämiseen ja ennalta ehkäisyyn vuosittaisen palontutkinnan ohjekirjeen linjausten mukaan, alueellisten tai ajankohtaisten teemojen perusteella tai käynnissä olevien
tutkimushankkeiden tarpeiden mukaan.
3. tason tutkinta suoritetaan aina erillisen päätöksen mukaan.
Kaikki pelastustoiminnanjohtajat suorittavat 1 tason palontutkintoja. 2 ja
3 tason palontutkintoja varten pelastuslaitokselle nimetään palontutkintaryhmä. Palontutkintaryhmään osallistuminen edellyttää vähintään Pelastusopiston järjestämien palontutkinnan perus- ja täydennyskoulutuskurssien suorittamista. Pelastuslaitoksen palontutkintaryhmän koko on 3-5
henkilöä.

3.5 Valvontatehtävät
Nykytila
Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan ja muun onnettomuuksien ehkäisytyön tavoitteena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tulipalosta tai muusta onnettomuudesta aiheutuvaa vaaraa ja taata tätä kautta turvallinen toimintaympäristö
ihmisille, yrityksille ja yhteisöille.
Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain säännösten noudattamista.
Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita
valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.
Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvontasuunnitelmassa määritetään palotarkastettavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet paikallisten olosuhteiden ja alueella esiintyvien riskien perusteella. Keskeiset käytettävät valvontatoimenpiteet kuvataan valvontasuunnitelmassa (mm. palotarkastus, paloturvallisuuden itsearviointi, asiakirjavalvonta, muu
valvonta, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa). Valvontasuunnitelman on perustuttava palvelutasopäätökseen.
Pelastustoimelle kuuluvat valvontatehtävät kuuluvat jokaisen pelastuslaitoksen
työntekijän tehtäviin.
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Päätös
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pelastusviranomaisille kuuluvan valvontatyön kohdemäärittelystä, toistuvuudesta ja toteutustavasta päätetään valvontasuunnitelmassa, jonka
pelastuslautakunta vahvistaa vuosittain. Valvontasuunnitelman laatimisessa huomioidaan pelastuslaitosten yhteistyönä laatima valvontasuunnitelmaohje.
Vuosittain tehtävien määräaikaisten palotarkastusten määrä vaihtelee
800 – 1000 välillä. Ennalta suunnittelemattomien tarkastusten määrä
vaihtelee osin pelastuslaitoksesta riippumattomista tekijöistä, keskimäärin niitä tehdään vuosittain 300 – 400.
Valvontatoimintaan osoitettava henkilöresurssi päätetään vuosittain vahvistettavassa valvontasuunnitelmassa. Minimissään valvontatoimintaan
resursoidaan 10 htv.
Valvontatoiminnan kokonaisuudesta vastaa pelastuslaitoksen riskienhallinnan henkilöstö, johon kuuluu mm. pelastuspäällikkö ja viisi paloinsinööriä. Riskienhallinnan tehtävien hoitamiseen osallistuu myös muiden
vastuualueiden (esim. pelastustoiminta) henkilöstöä.
Kaikkiin kohteisiin voidaan tarvittaessa tehdä ylimääräisiä valvontakäyntejä.
Asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten tarkastuksia tehdään pääsääntöisesti paloturvallisuuden itsearvioinnin avulla, esiintyviin riskeihin
perustuen, erikseen pyydettäessä sekä vuosittain valvontasuunnitelman
tarkistamisen yhteydessä valittavien teemojen perusteella. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten palo- ja henkilöturvallisuuden kehittymistä tuetaan turvallisuusviestinnällä. Vuosittain paloturvallisuuden itsearviointeja tehdään 2000 – 3000 kpl. Asuinrakennusten valvontaa suorittaa ensisijaisesti vuorotyötä tekevä pelastushenkilöstö. Välittömässä
lähtövalmiudessa olevan henkilöstön valvontatyössä huomioidaan toimintavalmius pelastustehtäviin.
Pelastuslaitos valvoo pelastustoimen laitteiden, laitteistojen ja väestönsuojien huollon ja kunnossapidon järjestelyitä sekä nuohouksen toteutumista valvontatoiminnan yhteydessä.
Yleisötilaisuuksiin suoritetaan palotarkastuksia tapahtumakohtaisen riskiarvion perusteella. Riskiarvioinnista kiinnitetään erityistä huomiota tapahtumapaikan palo- ja poistumisturvallisuuteen, osallistujamäärään
sekä pyrotekniikkaan ja ilotulituksiin. Henkilöturvallisuuden kannalta erityisen vaativissa kohteissa riskiarviointi tehdään yhdessä poliisin kanssa.
Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään yleensä pelastuslain 96 §:ään perustuva maksu. Valvontamaksun määräytymisperusteissa huomioidaan tarvittavilta osin valvontasuunnitelmaohjeen periaatteet. Pelastuslautakunta päättää valvontamaksujen suuruudesta vuosittain.
Valvontatoiminnan seurannassa käytetään seuraavia mittareita:
 Suunniteltujen ja toteutuneiden tarkastuksien suhde
 Alueen onnettomuusmäärien ja onnettomuuksien seurausten kehittyminen
 Arvioivan palotarkastuksen riskiluvun kehittyminen
 Erheellisten paloilmoitusten määrä
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Tarkastusseuranta, asiakaspalaute ja valvontatoiminnan itsearviointi
Annettujen korjausmääräysten valvonta

Tavoite: Valvontatoiminnan kehittämissuunnitelma
- Valvontatoimintaan pyritään palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan päätoimista henkilöstöä erityisesti asumisen paloturvallisuuden ja
sen valvonnan tehostamiseksi. Pelastushenkilöstön työurasuunnittelussa huomioidaan valvontatoiminnan tehtävät.

3.6 Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaiset valvontatehtävät
Nykytila
Lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/390),
kemikaaliturvallisuuslaki, 27 §:n mukaan pelastusviranomaisen on tarkastettava
vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten toimintatavat ja teknisen toteutuksen vaatimustenmukaisuus. Lain
115 §:n mukaan pelastusviranomaiset valvovat lain noudattamista, kun on kyse vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tai säilytyksestä, jollei sen valvonta 23 §:n 2 momentin perusteella kuulu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Lain 92 §:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia
paikallisista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Näissä määräyksissä pelastusviranomainen voi sallia tiettyinä aikoina tai tietyissä paikoissa ilotulitteiden käytön ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Samoin pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden käytön pelastustoimen alueella sellaisissa paikoissa, joissa käytön voidaan katsoa aiheuttavan
erityistä vaaraa.
Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisia valvontatehtäviä suorittavat päällystöviranhaltijat.
Päätös
-

-

Pelastuslaitos suorittaa pelastustoimelle kuuluvat kemikaalivalvontatehtävät voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Kemikaalivalvontatehtävien toteuttamisesta ja niihin käyttävistä voimavaroista päätetään tarkemmin vuosittain vahvistettavassa valvontasuunnitelmassa.
Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaisten valvontatehtävien taksoista päätetään valvontasuunnitelmassa.
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4. PELASTUSTOIMINTA
4.1 Hälyttäminen
Nykytila ja päätös
Pelastustoiminnan muodostelmat hälytetään Erica-hätäkeskustietojärjestelmällä,
jonne on syötetty pelastustoimen muodostelmien suorituskykyarvoja vastaamaan
eri onnettomuustyypeille asetettuja suorituskykyvaatimuksia. Hätäkeskus hälyttää
pelastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, missä
ne sijaitsevat. Erica-järjestelmä tulee käyttöön pelastuslaitokselle ja se mahdollistaa
vasteiden ja suorituskykyarvojen muuttamisen tarvittaessa.

4.2 Johtaminen ja tilannekuva
Nykytila
Jokaista pelastustehtävää johtaa pelastustoiminnan johtaja, joka on pelastusviranomainen. Pelastustoimintaa tilannepaikalla pelastustoiminnan johtajan ohjeiden
mukaan johtava tilannepaikanjohtaja voi olla myös yksikönjohtaja. Pelastustoimintaa voi poikkeuksellisessa tilanteessa johtaa tilapäisesti myös muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspalokuntaan kuuluva henkilö.
Jokaisella pelastustoimintaan osallistuvalla muodostelmalla on johtaja. Pelastusmuodostelmia ovat:
- pelastusyksikkö, vähintään 1 henkilö,
- pelastusryhmä, vähintään 1+3,
- pelastusryhmien muodostama pelastusjoukkue, vähintään 1+2+6,
- pelastusjoukkueiden muodostama pelastuskomppania, vähintään
1+2+4+12,
- pelastuskomppanioiden muodostama pelastusyhtymä, jonka muodostaminen on selvitetty tarkemmin kohdassa 5.2 Valmius vaativissa tilanteissa.
Pelastusryhmiä johtavat sekä paloesimiehet että sopimuspalokuntien ja sivutoimisten palomiesten yksikönjohtajat. Paloesimiehiä on välittömässä valmiudessa neljällä päätoimisella paloasemalla. Paloesimiehet pystyvät johtamaan myös pelastusjoukkuetta, samoin kuin palomiehet pelastusryhmiä. II-riskialueella toimivien palokuntien yksikönjohtajien valmiutta voidaan vahvistaa tarpeen mukaan varallaolojärjestelyllä.
Pelastusjoukkueenjohtajina toimivia palomestareita on välittömässä valmiudessa
kaksi, joista toisesta on yhteistoimintasopimus Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa. Palomestarit pystyvät johtamaan myös pelastuskomppaniaa.
Päivystävä päällikkö johtaa pelastusjoukkuetta ja –komppaniaa sekä vastaa johtokeskuksen perustamisesta ja tilannekuvan ylläpitämisestä ja välittämisestä. Päivystävän päällikön saatavuus on varmistettu varallaololla.
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Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmällä voidaan johtaa joko yhtä pelastuskomppaniaa tai kolmea samanaikaisesti työskentelevää pelastusjoukkuetta. Lisähälytysten
avulla voidaan vapaalla olevasta henkilöstöstä saada kokoon kaksi pelastuskomppaniaa lisää tai yhteensä koko pelastuslaitoksesta yksi pelastusyhtymä. Johtamisen
toteuttaminen on esitetty pelastustoiminnan johtamisohjeessa.
Pelastuslaitoksella on johtokeskus, joka pitää sisällään myös tilanne- ja viestintäkeskuksen. Tilannekeskus on osa-aikaisesti ja tarvittaessa miehitetty. Niissä pidetään yllä tilannekuvaa ja sinne voidaan koota pelastustoiminnan johtamiseen tarvittava henkilöstö sekä tarjota sieltä työskentelytila yhteistyöviranomaisille. Johtokeskuksen toiminnasta vastaa päivystävä päällikkö. Johtokeskuksesta on kerrottu
enemmän kohdassa 5.4 Johtokeskus sekä johtokeskusohjeessa.
Pelastustoimialueen tilannekuvaa ylläpidetään eri laajuuksissa ja tarkoituksissa
seuraavasti:
- Päivystävä päällikkö ylläpitää tilannetietoisuutta pelastuslaitoksesta ja
maakunnan turvallisuustilanteesta kokonaisuutena ja toimii tarvittaessa
tilannekeskuksessa päivystävän palomestarin tukena tilannekuvan muodostamisessa esimerkiksi valmistauduttaessa poikkeuksellisiin sääoloihin. Tarvittaessa päivystävä päällikkö nimeää tilannepäällikön seuraamaan tilannekuvaa ja kokoamaan tarvittava käynnissä oleviin tehtäviin
liittyvä tieto.
- Päivystävä palomestari ylläpitää yksityiskohtaisempaa tilannekuvaa päivystysalueensa osalta, seuraa alueensa tehtäviä, tarkistaa hälytysvasteiden oikeellisuudet ja tukee tarvittaessa alueen toista päivystävää palomestaria tilannekeskuksesta käsin.
- Tilannekeskus seuraa pyynnöstä tilannekuvaa ja kerää tietoa maakunnan tilanteesta.
Edellä mainittujen lisäksi jokainen pelastustoiminnan johtajana toimiva ylläpitää tilannekuvaa johtamansa tehtävän osalta, joskin pelastuskomppanian ja -yhtymän tehtävissä tilannekuvaa ylläpitää käytännössä tilannepäällikkö.
Päätös
-

Ylläpidetään pelastustoiminnan johtamisohjeen mukaista johtamisvalmiutta ja tilannekuvaa.
Kaikille johtamistasoille järjestetään säännöllisesti johtamiskoulutusta.
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4.3 Toimintavalmius
Nykytila
Sisäministeriön julkaisemassa toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa määritetään
tavoiteajat ensimmäisen pelastusyksikön saapumiselle ja pelastusjoukkueen muodostumiselle onnettomuuskohteeseen sekä tehokkaan pelastustoiminnan aloittamiselle. Ajat on määritelty riskialueille I – III. IV-riskialueiden tavoittamiselle ei aikatavoitteita ole. Suunnitteluohje linjaa vähimmäisvaatimukseksi, että tavoiteaikoihin yllettäisiin jokaisessa riskialueen ruudussa vähintään puolessa kiireellisistä pelastustehtävistä.
Tilastot osoittavat, ettei tavoiteaikoihin olla päästy kaikkialla maakunnassa. Tämä
on johtunut muun muassa paloasemaverkostosta suhteessa nykyiseen kaupunkirakenteeseen, viiveistä teknisissä järjestelmissä ja hätäkeskuksen toiminnassa, palokuntien jäsenmääristä ja kelpoisuuksista sekä päällekkäisistä tehtävistä.
Paloasemien ja niiltä toimivien pelastusyksiköiden sijainnit ja toimintavalmiusajat on
esitetty perusteluosan kuntakohtaisissa liitteissä.

Ensimmäinen pelastusyksikkö saavuttaa onnettomuuskohteen
Ensimmäisen pelastusyksikön tulisi saavuttaa onnettomuuskohde I-riskialueilla 6
minuutin kuluttua hälytyksestä, II-riskialueilla 10 minuutissa ja III-riskialueilla 20 minuutissa. Lisäksi pelastuslaitos on määrittänyt koko maakunnan keskimääräiseksi
ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteeksi 12 minuuttia.
Tavoitteisiin päästään Kanta-Hämeessä hyvin kokonaisuutena ja mediaaneja tarkastellen. Tavoitteet ja toteutuneiden aikojen mediaanit sekä tavoiteaikoihin yltäneiden tehtävien prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 2. Keskimääräinen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaika on ollut 9:22 vuosina 2014-2018.
riskialueen tavoiteRuutuja, joissa alle
toteutuneiden
% toteutuneista
luokka
aika
50% tavoitteesta
aikojen mediaani tavoiteajassa
I
6 min
3-5 kpl / 12 kpl
5:31
62 %
II
10 min
9-20 kpl / 106 kpl
6:42
86 %
III
20 min
0-3 kpl / 138 kpl
8:17
98 %
IV
11:42
Taulukko 2. Ensimmäisen pelastusyksikön saapuminen onnettomuuskohteeseen.
Tavoiteajat, niiden ruutujen lukumäärät jotka eivät ole tavoiteaikoihin yltäneet, sekä
vuosina 2014-2018 toteutuneiden aikojen mediaanit ja tavoitteen saavuttaneiden
prosenttiosuudet riskialueittain.

Kun tarkastelu ulotetaan erikseen jokaiseen riskialueiden neliökilometrin kokoisiin
ruutuihin, havaitaan kuitenkin poikkeamia, joissa ensimmäinen pelastusyksikkö ei
ole saavuttanut onnettomuuskohteita tavoiteajassa vähintään 50%:ssa kiireellisistä
pelastustehtävistä. Näiden 50%:n alittavien ruutujen määrä vaihtelee vuosittain.
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Vuoden 2018 tilanne on esitetty kuvassa 2. Vaihteluväli vuosina 2014-2018 on esitetty taulukossa 2. Lisäksi alla on selvitetty ne ruudut, joissa poikkeamia on ollut
enemmän kuin satunnaisesti. Kunkin kohdalla on mainittu toimintavalmiusaikojen
mediaanit havainnollistamaan viiveiden suuruusluokkaa.
-

-

Hämeenlinnan kantakaupunki: keskustan länsipuolen kolme I-riskiruutua (5 vuoden mediaanit 7:27, 7:18 ja 6:03 > 6:00) ja II-riskiruutu Hirsimäessä (5 vuoden mediaani 12:30 > 10:00)
Renko: II-riskialue (5 vuoden mediaani 11:53 >10:00)
Riihimäki: Peltosaaren I-riskialue (3 vuoden mediaani 7:08 > 6:00)
Janakkala: Turengin I-riskialue (2018 mediaani 6:59 > 6:00)
Hausjärvi: II-riskialue Ryttylässä (5 vuoden mediaani 12:14 >10:00)
Loppi: II-riskialue Launosissa (5 vuoden mediaani 10:53 >10:00)

Kuva 2. Riskialueiden I-III ne ruudut, joilla on ollut vähintään yksi kiireellinen pelastustehtävä vuonna 2018. Oransseja ruutuja ei ensimmäinen yksikkö ole saavuttanut
tavoiteajassa vähintään 50%:ssa, sinisissä ruuduissa tavoite on täyttynyt.

Tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisaika
Toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on asetettu aika, jossa tehokkaan pelastustoiminnan tulee alkaa milläkin riskialueella. Tehokkaan pelastustoiminnan alkamisen edellytyksenä on vähintään neljän vaativaan pelastustehtävään pystyvän palomiehen saapuminen onnettomuuspaikalle ja valmistelevien tehtävien valmistuminen. Tavoiteajat on määritetty lisäämällä ensimmäisen pelastusyksikön saapumisaikaan I-riskialueilla 5 minuuttia, II-riskialueilla 4 minuuttia ja III-riskialueella 2 minuuttia. Kokonaisuutena ja mediaaneja tarkastellen näihin tavoitteisiin päästään hyvin. Tavoitteet ja toteutuneiden aikojen mediaanit sekä tavoiteaikoihin yltäneiden
tehtävien prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 3.
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riskialueen tavoite- Ruutuja, joissa alle
toteutuneiden % toteutuneista
luokka
aika
50% tavoitteesta aikojen mediaanit tavoiteajassa
I
11 min
3-7 kpl / 12
10:42
59 %
II
14 min
5-11 kpl / 106
11:05
82 %
III
22 min
0-3 kpl / 138
10:22
98 %
IV
14:45
Taulukko 3. Tehokkaan pelastustoiminnan aloittaminen onnettomuuskohteessa.
Tavoiteajat, niiden ruutujen lukumäärät jotka eivät ole tavoiteaikoihin yltäneet, sekä
vuosina 2014-2018 toteutuneiden aikojen mediaanit ja tavoitteen saavuttaneiden
prosenttiosuudet riskialueittain.

Vaativiin pelastustehtäviin voivat olla kelpoisia myös sopimuspalokuntalaiset ja sivutoimiset. Jotta heidän miehittämissään pelastusyksikössä olisi jokaisessa hälytystehtävässä riittävällä todennäköisyydellä mukana pelastussukellusohjeen edellyttämät, ainakin neljä vaativiin pelastustehtäviin kelpoista, tulee kyseisen paloaseman
hälytysosaston jäsenistössä olla vaativiin pelastustehtäviin kelpoisia yhteensä vähintään kolminkertainen määrä eli 12.
Kun tarkastelu ulotetaan erikseen jokaiseen riskialueiden neliökilometrin kokoisiin
ruutuihin, havaitaan kuitenkin poikkeamia, joissa tehokas pelastustoiminta ei ole alkanut tai ei voisi alkaa tavoiteajassa vähintään 50%:ssa kiireellisistä pelastustehtävistä. Näiden 50%:n alittavien ruutujen määrä vaihtelee vuosittain. Vuoden 2018
tilanne on esitetty kuvassa 3. Vaihteluväli vuosina 2014-2018 on esitetty taulukossa
3. Lisäksi alla on selvitetty ne ruudut, joissa poikkeamia on ollut enemmän kuin satunnaisesti. Kunkin kohdalla ovat tehokkaan pelastustoiminnan alkamisajan mediaanit havainnollistamassa viiveiden suuruusluokkaa.
Niissä sopimuspalokunnissa ja sivutoimisilla paloasemilla, joiden hälytysosastossa
ei ole vähintään kahtatoista vaativiin pelastustehtäviin kelpoista henkilöä, ja joita ei
myöskään muilta paloasemilta ehdi täydentämään tavoiteajassa, ei onnettomuuspaikalle saada oletettavasti koskaan neljää savusukeltajaa riittävän nopeasti.
-

-

-

-

Hämeenlinnan kantakaupunki: keskustan länsipuolen kolme I-riskialuetta (5 vuoden mediaanit 12:22, 12:49 ja 11:18 > 11:00) ja II-riskialue
Hirsimäessä (5 vuoden mediaani 16:30 > 14:00)
Riihimäki: I-riskialue Peltosaaressa (3 vuoden mediaani 12:26 >11:00)
Janakkala: I-riskialue Turengissa (1 vuoden mediaani 11:36 > 11:00)
Hausjärvi: II-riskialueet Ryttylässä (5 vuoden mediaani 16:40 > 14:00) ja
Hikiällä (5 vuoden mediaani 17:14 > 14:00)
Humppila ja Ypäjä: ei riittävästi vaativiin pelastustehtäviin kelpoisia, jolloin tehokas pelastustoiminta alkaa vasta Forssan pelastusyksikön saavuttua yli 14 minuutin kuluttua
Oitti ja Lopen kirkonkylä: ei riittävästi vaativiin pelastustehtäviin kelpoisia, jolloin tehokas pelastustoiminta alkaa vasta Riihimäen pelastusyksikön saavuttua yli 14 minuutin kuluttua
Hauho ja Lammi: ei riittävästi vaativiin pelastustehtäviin kelpoisia, jolloin
tehokas pelastustoiminta alkaa vasta Hämeenlinnan pelastusyksikön
saavuttua yli 14 minuutin kuluttua
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Kuva 3. Riskialueiden I-III ne ruudut, joilla on ollut tai olisi voinut olla tarve tehokkaalle pelastustoiminnalle vuonna 2018. Oransseissa ruuduissa ei tehokas pelastustoiminta ole alkanut tai ei olisi voinut alkaa tavoiteajassa vähintään 50%:ssa.

Palomiesten eläkeiän nostamisen vuoksi yhä harvempi palomiehistä pystyy vaativiin pelastustehtäviin eläkkeelle jäämiseensä saakka. Mikäli vaativiin tehtäviin kelpoisuutensa menettäneille ei olisi osoittaa uusia perustettavia tehtäviä, jolloin heidän tilalleen ei voisi rekrytoida vaativiin pelastustehtäviin pystyviä palomiehiä, ei
taulukon 3 tavoiteaikoja tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisesta saavutettaisi.

Pelastusjoukkueen muodostaminen
Toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa on määritetty, milloin pelastusjoukkue tulee
saada muodostetuksi milläkin riskialueella. Aika tarkoittaa pelastusjoukkueeseen
kuuluvista yksiköistä viimeisenkin saapumista kohteeseen. Nämä tavoitteet toteutuvat kaikkialla Kanta-Hämeessä vähintään 85 prosenttisesti. Jopa IV-riskialueilla tavoitetaan lähes I-riskialueille asetettu aika. Tavoitteet ja toteutuneiden aikojen mediaanit sekä tavoiteaikoihin yltäneiden tehtävien prosenttiosuudet on esitetty taulukossa 4.
riskialueen
luokka

Pelastusjoukkueen muodostuminen

toteutuneiden
% toteutuneista
aikojen mediaani
tavoiteajassa
I
20 min
14:25
85 %
II
30 min
15:03
90 %
III
30 min
15:51
88 %
IV
20:06
Taulukko 4. Pelastusjoukkueen muodostuminen onnettomuuskohteeseen. Tavoiteajat sekä vuosina 2014-2018 toteutuneiden aikojen mediaanit ja tavoitteen saavuttaneiden prosenttiosuudet riskialueittain.
tavoiteaika
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Päätös
-

-

-

-

Vähintään 50 % taulukkojen 2-4 tavoiteajoista saavutetaan jokaisessa
riskialueiden ruudussa. Niissä riskialueiden ruuduissa, joissa ei toistaiseksi saavuteta 50 prosenttia tavoiteajoista, aloitetaan toimenpiteet
tavoiteaikojen parantamiseksi vähintään 50 %:n tasolle.
Tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen tavoiteajat edellyttävät vaativiin pelastustehtäviin kelpoisuutensa menettäneiden palomiesten sijoittamista uusiin perustettaviin tehtäviin, ja vaativiin pelastustehtäviin pystyvien palomiesten rekrytointia heidän tilalleen.
Työvuorojen minimivahvuuksiin luetaan vain vaativiin pelastustehtäviin
kelpoiset henkilöt.
Keskimääräinen koko pelastustoimialueen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoite on 12 minuuttia.
Toteutetaan sairaalahankkeen yhteydessä pelastusasema, jolla parannettaisiin Hämeenlinnan kantakaupungin länsiosien toimintavalmiusaikoja.
Varmistetaan, ettei lähtö- tai ajoajoissa ole sellaisia hidastavia tekijöitä,
joihin pelastuslaitoksella olisi vaikuttamismahdollisuuksia.

Tavoite: Toimintavalmiuden kehittämissuunnitelma
- saavutetaan koko maakunnan alueella vähintään 50 % taulukkojen 2-4
tavoiteajoista jokaisessa riskialueiden ruuduissa korjaamalla toteutumisaikojen poikkeamat.

4.4 Savusukellusvalmius
Nykytila
Savusukelluksella tarkoitetaan paineilmahengityslaitteiden ja asianmukaisten suojavarusteiden avulla tehtävää sammutus- ja pelastustyötä, joka edellyttää tunkeutumista palavaan ja rajattuun sisätilaan, jossa on savua. Palavan rakennuksen katolla
tapahtuva työskentely paineilmahengityslaitetta käyttäen rinnastetaan savusukellukseen.
Savusukellusta suorittavan on oltava savusukelluskelpoinen. Sisäministeriön julkaisemassa pelastussukellusohjeessa sekä Hämeenlinnan kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on selvitetty ne vaatimukset, jotka henkilön on täytettävä ollakseen savusukelluskelpoinen.
Savusukeltaminen kuuluu niihin tehtäviin, jotka luetaan tehokkaaseen pelastustoimintaan. Luvun 4.3 Toimintavalmius taulukossa 3 on esitetty tehokkaan pelastustoiminnan tavoitteet ja toteutuminen sisältäen myös savusukeltamisen. Samassa luvussa on selvitetty myös ne alueet, joilla savusukellusvalmius ei nykytilanteessa toteudu tavoiteajoissa.
Savusukellusvalmiuden ylläpitäminen myös jatkossa, vaikkakin palomiesten eläkeikää on nostettu, edellyttää uusien tehtävien perustamista vaativiin pelastustehtäviin
kelpoisuutensa menettäneille, jolloin heidän tilalleen voidaan rekrytoida savusukeltamiseen pystyviä palomiehiä.
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Savusukelluskelpoisia voivat olla myös sopimuspalokuntalaiset ja sivutoimiset.
Jotta heidän miehittämässään pelastusyksikössä olisi jokaisessa hälytystehtävässä
riittävällä todennäköisyydellä mukana pelastussukellusohjeen edellyttämät ainakin
neljä savusukelluskelpoista, tulee kyseisen paloaseman hälytysosaston jäsenistössä olla vaativiin pelastustehtäviin kelpoisia yhteensä vähintään kolminkertainen
määrä eli 12.
Päätös
-

-

Savusukellusvalmiutta pidetään yllä niin että onnettomuuskohteeseen
saadaan taulukossa 3 mainitussa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisajassa vähintään neljä savusukeltajaa. Tämä edellyttää vaativiin pelastustehtäviin kelpoisuutensa menettäneiden palomiesten sijoittamista
uusiin perustettaviin tehtäviin, ja vaativiin pelastustehtäviin kuten savusukellukseen pystyvien palomiesten rekrytointia heidän tilalleen.
Niillä riskialueilla, joilla ei toistaiseksi saavuteta 50%:a savusukellusvalmiuden tavoiteajoista (taulukko 3), aloitetaan toimenpiteet tavoiteaikojen korjaamiseksi vähintään 50%:n tasolle.

Tavoite: Savusukellusvalmiuden kehittämissuunnitelma
- pyritään saavuttamaan koko maakunnan alueella vähintään 50 % savusukellusvalmiuden tavoiteajoista (taulukko 3) korjaamalla tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisaikojen poikkeamat.

4.5 Kemikaalisukellusvalmius
Nykytila
Kemikaalisukelluksella tarkoitetaan välittömän vaaran alueella tehtäviä tiedustelu-,
pelastus-, torjunta- tai muita vastaavia tehtäviä, jotka edellyttävät paineilmahengityslaitteen ja soveltuvan kemikaalisuojapuvun käyttöä. Kemikaalisukellusta eivät ole
sellaiset opastus-, avustus-, asiantuntija-, jälkiraivaus- ja muut vastaavat tehtävät,
joissa ei ole olennaista kemikaalialtistuksen vaaraa.
Kemikaalisukellusta suorittavan on oltava savusukelluskelpoinen. Sisäministeriön
julkaisemassa pelastussukellusohjeessa sekä Hämeenlinnan kaupungin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on selvitetty ne vaatimukset, jotka henkilön on
täytettävä ollakseen savusukelluskelpoinen. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen vaarallisten aineiden torjuntaohjeessa on lisäksi määritelty muut kemikaalisukeltajan
vaatimukset.
Kemikaalisukellusvalmius tarkoittaa vähintään neljän kemikaalisukeltajan ja heidän
tarvitsemansa kaluston ylläpitämistä päätoimisilla paloasemilla niin, että Kanta-Hämeen alueella on käytettävissä yhteensä 16 kemikaalisukeltajaa toimintavalmiusaikojen puitteissa. Neljän kemikaalisukeltajan valmiudella voidaan vastata pelastussukellusohjeessa määriteltyihin tavanomaisiin kemikaalionnettomuustilanteisiin ja
kokonaisvalmiudella pelastussukellusohjeessa määriteltyihin vaativiin kemikaalionnettomuustilanteisiin.
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Vaarallisten aineiden torjuntaohje on päivitetty vuonna 2017. Siinä on määritelty toimintamallit vaarallisten aineiden onnettomuuksissa.
Kemikaalisukellusvalmiuden ylläpitäminen myös jatkossa, vaikkakin palomiesten
eläkeikää on nostettu, edellyttää uusien tehtävien perustamista vaativiin pelastustehtäviin kelpoisuutensa menettäneille, jolloin heidän tilalleen voidaan rekrytoida kemikaalisukeltamiseen pystyviä palomiehiä.
Päätös
-

Kemikaalisukellusvalmiutta ylläpidetään päätoimisilla paloasemilla Forssassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Riihimäellä. Tämä edellyttää
vaativiin pelastustehtäviin kelpoisuutensa menettäneiden palomiesten sijoittamista uusiin perustettaviin tehtäviin, ja vaativiin pelastustehtäviin kuten kemikaalisukellukseen pystyvien palomiesten rekrytointia heidän tilalleen.

4.6 Vesipelastusvalmius
Nykytila
Sisäministeriön pelastussukellusohjeessa on määritelty vesipelastusvalmiuden eri
tasot. I-tason vesipelastusvalmius tarkoittaa välitöntä pintapelastus- ja vesisukellusvalmiutta, jossa vesisukeltajat ovat I-tason vesisukeltajia. I-tason vesisukeltajien
vaatimukset on määritelty samassa ohjeessa.
Pintapelastusvalmius määritellään alueen vesistöriskien mukaan. Pintapelastusta
suorittavat palokunnat on määritelty pelastuslaitoksen vesipelastusohjeessa.
Tällä hetkellä pelastuslaitoksen vesipelastusvalmius pystytään pääsääntöisesti toteuttamaan pelastuslaitoksen vesipelastusohjeen mukaisesti. Vesisukellusvalmius
ei toteudu kaikkina aikoina, koska työvuoron sukellusvalmiudessa olevia puutteita
ei paikata ylityönä. Tällä hetkellä sukellusvalmiuden suurimpana haasteena on palomiesten saaminen vesisukelluskurssille riittävän henkilöstöresurssin saavuttamiseksi.
Päätös
-

I-tason vesisukellusvalmiutta ylläpidetään Hämeenlinnan paloasemalla
ja vesisukeltajia pyritään kouluttamaan lisää.
Pintapelastusvalmiutta ylläpidetään niillä paloasemilla, jotka on määritetty pelastuslaitoksen vesipelastusohjeessa pintapelastusta suorittaviin
palokuntiin.
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4.7 Sammutustoiminta
Nykytila
Vuosi 2018 oli kuiva, lämmin ja kiireinen maastopalovuosi. Maastopalotehtäviä oli
vuoden 2018 aikana yhteensä 110 kun sitä edeltävänä kahtena vuonna tehtävämäärät ovat olleet 25 (2016) ja 39 (2017). On myös ennustettu, että sään ääri-ilmiöt
tulevat lisääntymään. Tehtävistä selviydyttiin, mutta kävi ilmi, että toimintaa tulisi
kehittää. Myös rakennuspalojen sammuttamiseen liittyy jatkuvaa kehittymistarvetta.
Päätös
- Sammutustoiminnan kehittämiseksi perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä
on kehittää laaja-alaisesti Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sammutustoimintaa. Työryhmän tavoitteenasettelussa huomioidaan myös vaihtoehtoiset
sammutusmenetelmät sekä kalustollisen valmiuden suunnittelu.

4.8 Öljyvahinkojen torjunta
Nykytila
Kanta-Hämeessä tapahtuu vuosittain noin sata öljyvahinkoa, joista suurimmassa
osassa ympäristöön pääsee vain pieniä määriä öljyä. Vakavampia tapauksia, joissa
öljyonnettomuuden suuruus on satoja litroja tai enemmän, on ollut vuodessa 2-3.
Maaöljyvahingoista noin kuudesosa sattuu pohjavesialueella. Vesialueilla tai satamissa tapahtuu muutama vahinko vuodessa. Pohjavesialueilla sijaitseviin asuinrakennusten öljysäiliöihin on kiinnitetty erityistä huomiota kohdistamalla asuinrakennusten valvontatoimintaa erityisesti niihin.
Jokaisessa pelastusyksikössä on öljyntorjunnan peruskalusto ja koko henkilöstöllä
on osaamista öljyvahingontorjuntaan. Useimmin, kun öljymäärä on vähäinen, saadaan se haltuun pienimuotoisin toimenpitein yhdellä pelastusyksiköllä. Vaativimmat
öljyvahingot ovat päästömäärältään suuria ja leviävät laajalle alueelle tai vesistöön.
Niitä varten tarvitaan erityiskalustoa ja – osaamista monilta eri tahoilta sekä eri toimijoiden yhteistyötä ja asiantuntemusta.
Öljyvahinkojen torjunnassa tehdään yhteistyötä öljyn omistajan lisäksi alueen kuntien, ympäristöviranomaisten, Hämeen ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, öljysuojarahaston, öljyisen jätteen käsittelijöiden, kuljetusliikkeiden, ympäristökonsulttien ja teiden ylläpitäjien kanssa.
Päätös
-

-

Kumotun öljyntorjuntalain mukainen öljyntorjunnan suunnitelma päivitetään vastaamaan paremmin nykyvaatimuksia, huomioiden muunkin
tyyppiset ympäristövahingot.
Varmistetaan, että pelastuslaitoksen öljyntorjunta- ja venekalusto on
ajanmukaista ja käyttötarkoitukseensa sopivaa.
Järjestetään henkilöstölle öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaista
koulutusta ja riittävä määrä harjoituksia venekalustolla.
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4.9 Liikenneonnettomuudet
Nykytila
Liikenneonnettomuuksien määrä on pysytellyt viime vuodet noin 500 vuosittaisessa
tapauksessa. Kanta-Hämeen halki kulkee valtatie 3:n lisäksi useita muita korkeiden
nopeuksien vilkkaita teitä, joilla sattuu vakavia onnettomuuksia. Ajoittain niissä on
mukana myös raskasta liikennettä ja vaarallisia aineita. Kaluston ja henkilöstön
osaamisen on vastattava sekä myös pelastusteknisesti vaativiin tehtäviin. Palvelutasopäätöksen perusteluosassa on selvitetty liikennemääriä ja niiden kehittymistä
niin tie-, raide- kuin vesiliikenteessäkin.
Tieliikennepelastamisen suorituskykyä on parannettu nousujohteisesti viime vuosien ajan. Kehittämistyötä on erityisesti tehnyt vuonna 2017 perustettu tieliikennepelastamisen työryhmä. Työryhmä mm. suunnittelee ja tekee ehdotuksia tieliikennepelastamiseen liittyvistä ratkaisuista sekä järjestää vuosittain tieliikennepelastamisen työvuorokouluttajille koulutusta ajankohtaisista ja muuttuneista pelastustekniikoista.
Valmius pelastustyöhön liikenneonnettomuuksissa toteutuu tällä hetkellä taulukon 3
mukaisten toimintavalmiusaikojen puitteissa.
Päätös
-

Valmius liikenneonnettomuuksissa pelastamiseen toteutuu taulukon 3
toimintavalmiusaikojen puitteissa.
Varaudutaan kaluston ja koulutuksen osalta pelastamaan myös tilanteista, joissa on mukana raskasta kalustoa.
Tieliikennepelastamisen työryhmä jatkaa kokonaisvaltaista tieliikennepelastamisen kehittämistyötä huomioiden myös erittäin vaativat pelastustehtävät.

4.10 Luonnononnettomuudet
Nykytila
Luonnononnettomuuksia ovat mm:
- myrskyjen, voimakkaiden trombien ja tykkylumen aiheuttamat puiden
kaatumiset maantielle, rakennusten ja sähkölinjojen päälle
- rankkasateen aiheuttamat hulevesivahingot
- Vantaanjoen ja Loimijoen vesistöalueilla tulvimisesta aiheutuvat vahingot kiinteistölle ja omaisuudelle.
Pelastustoimi huolehtii osaltaan luonnononnettomuuksien pelastustoimista. Sääilmiöiden arvioidaan voimistuvan ilmastonmuutoksen seurauksena. Luonnononnettomuuksien pelastustoimiin varaudutaan osana pelastustoiminnan päivittäisvalmiutta.
Pelastustoiminnan johtajat (P2, P31, JokiP3) seuraavat päivittäin vallitsevaa säätilaa
ja tarvittaessa säätilan merkittäviin muutoksiin varaudutaan tapauskohtaisesti erillis29
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toimenpitein. Merkittävissä luonnononnettomuuksissa on tarpeellista korottaa pelastuslaitoksen johtamisvalmiutta. Jos hätäkeskus ruuhkautuu myrskystä aiheutuvista
tehtävistä pelastuslaitos ottaa käyttöön myrskyjohtokeskuksen. Myrskyjohtokeskuksen käyttöönotolla varmistetaan toimintavalmius kiireellisiin tehtäviin sekä tarkoituksenmukaisimpien yksiköiden käyttö.
Päätös
-

Luonnononnettomuuksien hoitamiseksi pelastuslaitos hankkii torjuntatoimiin soveltuvaa kalustoa kuten moottorisahoja ja pumppauskalustoa.
Luonnononnettomuuksien edellyttämä erikoisosaaminen huomioidaan
niin sopimus- kuin ammattihenkilöstön koulutussuunnitelmissa
Pelastuslaitos jatkaa osallistumista vesistöalueiden tulvatyöryhmien
työskentelyyn
Täydennetään johtamisohjeisiin valmiit määritelmät johtokeskuksen
käyttöönottamisesta vaarallisissa säätiloissa.

4.11 Muut pelastustehtävät
Nykytila
Pelastustoiminnan tehtäviin kuuluvat onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten pelastaminen. Pelastustehtävät ovat hyvin moninaisia ja kattavat muun muassa pelastamisen erityyppisiin liikennevälineisiin liittyvistä onnettomuuksista, sekä
pelastustehtävät niin korkealta kuin syvältäkin. Kanta-Hämeessä ei ole ylikorkeita
rakennuksia, joista pelastaminen edellyttäisi erityisjärjestelyitä. Alueen laajat maanalaiset tilat ovat erillistapauksina varusteltuja yksittäiskohteita.
Valmius korkealta pelastamiseen toteutuu tällä hetkellä taulukon 3 mukaisten toimintavalmiusaikojen puitteissa.
Pelastuslaitos vastaa pelastuslain mukaan myös ympäristön ja omaisuuden suojaamisesta ja pelastamisesta.
Päätös
-

Korkealta pelastaminen toteutetaan korkealla työskentelyn työryhmän
määrittämien toimintamallien ja heidän laatimansa ohjeen mukaan.
Vaativia korkealla pelastamisen tehtäviä suorittaa vain päätoiminen
henkilöstö.

4.12 Sammutusvesijärjestelyt
Nykytila
Kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen
tarpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Sammutusvesi-suunnitelman sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta laatii pelastuslaitos yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa.
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Sammutusveden toimittamiseen kuuluu vedenhankinta ja vedenjohtaminen vesihuoltolaitoksen verkostoon kuuluviin paloposteihin ja sammutusvesiasemille, sekä
näiden ja luonnonvedenottopaikkojen kunnossapito. Sammutusvesisuunnitelma on
laadittava siten, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat onnettomuusuhkia.
Alueen pelastustoimi on hyväksynyt Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman. Siinä mainittuja keskeisiä kehittämissuuntia ovat nykyisten maapalopostien määrän vähentäminen ja uusien palopostien rakentaminen aina maanpäällisinä sammutusvesiasemina. Vesijohtoverkoston ja juomaveden käyttöä sammutusvetenä pyritään vähentämään lisäämällä luonnonvedenottopaikkojen ja luonnonvesiasemien määrää ja käytettävyyttä. Pelastuslaitoksen tavoitteena on kehittää
omalta osaltaan sammutusveden hankintaa luonnonvedenottopaikoista ja luonnonvesiasemilta. Kunnan tulee kiinnittää huomiota sammutusveden riittävyyteen jo kaavoitusvaiheessa. Sammutusvesisuunnitelmassa on huomioitu myös sammutusjätevedet.
Päätös
-

Sammutusvesisuunnitelma päivitetään vuosittain ja laaditaan kuntakohtaiset liitteet sammutusveden saannista ja tarpeista.
Sammutustoiminnan työryhmä suunnittelee vesihuollon toimintamallit ja
niiden toteuttamiseen tähtäävän henkilöstö- ja kalustovalmiuden. Luonnonveden hyödyntäminen huomioidaan suunnittelussa.

4.13 Pelastustoimintaan osallistuva päätoiminen henkilöstö
Nykytila
Edellisten lukujen valmius edellyttää taulukon 5 mukaista vuoden- ja vuorokauden
ympäri ylläpidettävää henkilöstön minimivahvuutta.

Forssa
Hämeenlinna
Janakkala
Riihimäki

Päivystävä Päivystävä
päällikkö
palomestari
1 1)
1 1)

1 1)

Paloesimies
2)

1
1
1
1

Palomies 2) Palomies 2),
tukiyksikkö
3
3
1 3)
3
3

1) Päivystyspiste

ja -tapa riskien painottumisen perusteella
vaativat tehtävät
3) Sijoituspaloasema riskien painottumisen perusteella ja ensisijaisesti korkealta pelastamiseen.
2) Savusukelluskelpoinen,

Taulukko 5. Välittömässä valmiudessa olevan henkilöstön vähimmäismäärä, joka
edellytetään taulukossa 2 ja kohdissa 4.2 - 4.7 mainitun valmiuden ylläpitämiseksi.

Pelastuslaitoksen henkilöstö työskentelee myös ensihoitopalveluiden tehtävissä yhteensä 38 henkilötyövuoden verran. Osa palomiehistä on suorittanut myös terveydenhuoltoalan tutkinnon.
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Valtaosa pelastustoimen tehtävistä on päivittäisonnettomuuksia, joihin välittömässä
valmiudessa oleva henkilöstömäärä pystyy vastaamaan. Päivittäisonnettomuuksiin
hälytetään välittömän valmiuden lisäksi myös lähin muu kuin päätoiminen pelastusyksikkö, mikäli toimintavalmiusaika onnettomuuskohteeseen on lyhyempi jollakin
muulla kuin välittömässä valmiudessa olevalla päätoimisella yksiköllä.
Päätös
-

Välittömässä valmiudessa olevan pelastustoiminnan henkilöstön minimivahvuus on 4 + 13.
Minimivahvuuteen luetaan vain vaativiin pelastustehtäviin kelpoiset henkilöt. Tämä edellyttää vaativiin pelastustehtäviin kelpoisuutensa menettäneiden palomiesten sijoittamista uusiin perustettaviin tehtäviin, ja vaativiin pelastustehtäviin pystyvien palomiesten rekrytointia heidän tilalleen.

4.14 Pelastustoimintaan osallistuvat muut kuin päätoimiset
Nykytila
Pelastustoimintaan osallistuu myös sopimuspalokuntalaisia, sivutoimisia palomiehiä ja muita sopimuksen tehneitä yhteisöjä. Heidän minimääränsä ja asemapaikkansa ovat vähintään sellaiset, joilla taulukossa 2 esitetyt tavoitteet ensimmäisen
yksikön saapumisesta kohteeseen, pelastustoiminnan aloittamisesta ja pelastusjoukkueen kokoon saamisesta toteutuvat riskiruuduittain. Lisäksi minimimäärällä on
pystyttävä vastaamaan kohdassa 5.2. esitettyyn valmiuteen suuronnettomuuksissa.
Kahden vuorottelevan pelastusyhtymän sekä päivittäisen valmiuden ylläpitäminen
edellyttää vähintään 330 henkilöä sopimuspalokuntiin ja sivutoimisille paloasemille.
Tavoiteltava määrä on kuitenkin tätä suurempi. Sopimuspalokuntien miehittämiä paloasemia on 25, sivutoimisia 3 sekä muiden yhteisöiden, tehdas- ja sotilaspalokuntien ylläpitämiä 7 paloasemaa.
Pelastustoimintaan osallistuvia henkilöitä koskevat vaatimukset on määritelty pelastuslaissa, pelastussukellusohjeessa sekä pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien
välisessä aluesopimuksessa.
II-riskialueella toimivien palokuntien valmiutta voidaan vahvistaa varallaolojärjestelyllä, mikäli se on tarpeen taulukon 2 tavoitteiden saavuttamiseksi.
Sopimuspalokuntalaisten ja sivutoimisten palomiesten harjoittelun, huollon ja valmiuteen liittyvien työtuntien määrän kasvattaminen tarkoittaa kasvavia palkkiokustannuksia.
Päätös
-

Sopimuspalokuntalaisten ja sivutoimisten palomiesten minimimäärä on
yhteensä 330 hälytysosastokelpoista henkilöä.

Tavoite: Muun kuin päätoimisen henkilöstön kehittämissuunnitelma
- Muun kuin päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen pyritään
palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan päätoimista henkilöstöä.
Työurasuunnittelussa huomioidaan koulutustehtävät.
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4.15 Pelastustoiminnan suunnitelmat
Nykytila
Nykyiset suunnitelmat on esitetty taulukossa 6. Pelastuslain 47 §:n 1 momentin mukaan pelastuslaitoksen tulee laatia pelastustoimen alueen onnettomuusuhkien edellyttämät pelastustoimintaa ja sen johtamista koskevat suunnitelmat. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella pelastustoiminta ja toimintavalmius päivittäistä pelastustoimintaa, vaativia tilanteita ja poikkeusoloja varten. Sisäministeriö on antanut vuonna
2018 asetuksen pelastustoimen suunnitelmista (1363/2018), jossa tarkennetaan,
mistä järjestelyistä suunnitelmiin on sisällyttävä selvitys. Nykyiset suunnitelmat eivät
sisällä niitä täysimääräisesti, vaan tarvitsevat laajentamista ja päivittämistä.
Pelastuslain 47 §:ssä tarkoitetut pelastustoimen suunnitelmat on päivitettävä, tarvittaessa uusittava ja 64 §:ssä tarkoitetut väestönsuojelua koskevat suunnitelmat on
laadittava 1.1.2020 mennessä.
suunnitelma
päivitetty
/päivitetään/ laaditaan
Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt
laaditaan 2019
Pelastustoiminta vaativissa tilanteissa
laaditaan 2019
Pelastustoiminnan johtamisohje
2017
vuosittain
Tiedotusohje
2017
vuosittain
Johtokeskusohje
2018
vuosittain
Viestiohje
2016
vuosittain
Kohdekohtaiset suunnitelmat
eri vuosina palvelutasopäätöskaudella
Vaarallisten aineiden torjuntaohje
2017
vuosittain
Korkealla työskentelyn ohje
2018
vuosittain
Vesipelastusohje
2017
vuosittain
RPAS-ohje
2019
vuosittain
Nostolavaohje
2018
vuosittain
Ulkoiset pelastussuunnitelmat
eri vuosina vähintään 3 vuoden välein
Sammutusvesisuunnitelma
2016
vuosittain
Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma
2011
vuosittain
2019
Toimintaohje öljyvahinkoihin
Palontutkintaohje
2015
vuosittain
Valmiussuunnitelma
2018
vuosittain
Evakuointisuunnitelma
2006
päivitetään 2019
Asemapalveluohje
2017
vuosittain
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2017
vuosittain
Taulukko 6. Ohjeiden ja suunnitelmien laatimisen ajoittaminen.
Alueella on viisi kohdetta, joita koskee erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisen pelastussuunnitelman laadinta- ja ylläpitovelvollisuus (pelastuslaki 48 §). Niihin
on laadittu ulkoinen pelastussuunnitelma, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Suunnitelmaa laadittaessa kuulee pelastuslaitos vaaralle alttiiksi
joutuvaa väestöä sekä toimii yhteistyössä alueensa ja naapurialueiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitos ja toiminnanharjoittaja huolehtivat yhteistyössä suunni33
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telmasta tiedottamisesta ja sen päivittämisestä kolmen vuoden välein. Suunnitelmien toimivuutta ja sisällön tiedostamista harjoitellaan kolmen vuoden välein. Harjoitukseen osallistuvat pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan lisäksi tarvittavat
yhteystyöviranomaiset ja kohteen sijaintikunnan toimijat. Suunnitelmakohteet, suunnitelmien päivittämiset sekä kohteissa järjestetyt harjoitukset on esitetty taulukossa
7.
Suunnitelmakohde

Viimeisin
päivitys

Päivitykset
2020-21

Fortum (ent. Ekokem),
2017
Riihimäki
Oy Aga Ab, Riihimäki
2017
Ratapiha, Riihimäki
2019
Länsi-Suomen huoltoryk2017
mentti, Hattula
Länsi-Suomen huoltoryk2019
mentti, Tammela
Taulukko 7. Ulkoisten pelastussuunnitelmien
kohteissa pidettävät harjoitukset.
Päätös
-

-

Viimeisin
harjoitus

2020

2019

2020

2018
2017

2020

2019
2017

Harjoitukset
2020-21

2021
2020

2020

kohteet, suunnitelmien laatiminen ja

Pelastustoiminnan suunnitelmia ja ohjeita laaditaan ja päivitetään taulukon 6 mukaisesti.
Suunnitelmat ja ohjeet laajennetaan vastaamaan sisäministeriön asetusta pelastustoimen suunnitelmista.
Taulukossa 7 esitetyt ulkoisten pelastussuunnitelmien kohteiden palvelutasopäätöskaudelle ajoittuvat suunnitelmapäivitykset ja harjoitukset toteutetaan.
Laaditaan suunnitelma- ja toimintaohje ulkoisen pelastussuunnitelman
laadintavelvollisten kohteiden harjoittelusta, aikatauluttamisesta ja resursoinnista.

4.16 Yhteistoiminta
Nykytila
Alueen pelastustoimi voi sopia pelastustehtävien hoitamisesta myös toisella pelastustoimen alueella. Pelastuslaitosten tulee tarvittaessa antaa apua toisilleen. (pelastuslaki 44 ja 45 §). Kanta-Hämeen pelastuslaitos on tehnyt yhteistoimintasopimuksen kaikkien rajanaapuripelastuslaitostensa kanssa (Pirkanmaa, Päijät-Häme,
Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa ja Varsinais-Suomi). Sopimuksissa todetaan, että
kunkin alueen pelastustoiminta ja hälyttäminen suunnitellaan hyödyntäen kaikkia
resursseja pelastuslaitoksen rajoja huomioimatta.
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa on lisäksi laadittu yhteistoimintasopimus yhteisesti toteutettavasta pelastustoiminnan johtamisjärjestelmästä (JokiP3),
jossa puolet palomestareista on Kanta-Hämeen ja puolet Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstöä.
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Vapaaehtoisjärjestöjen ja pelastuslaitoksen välillä ei ole tehty suoria yhteistoimintasopimuksia, vaan heidän hyödyntämisensä on sovittu tapahtuvan Kanta-Hämeen
kuntien alueella toimivan sosiaalipäivystyksen kautta. Sopimuspalokuntien ja muiden pelastuslain 25 § mukaisten järjestöjen kanssa on tehty palokuntasopimukset.
Pelastuslain 26 §:n mukaisesta pelastustoiminnan suunnitteluun ja pelastustoimintaan osallistumisesta on laadittu yhteistoiminta-asiakirjat Puolustusvoimien Panssariprikaatin ja 2 Logistiikkarykmentin Tammelan varaston sotilaspalokunnan, sekä
Liikenneviraston Riihimäen pelastus- ja raivausyksikön kanssa. Lisäksi yhteistoiminnan käytäntöjä on linjattu alueen kuntien, viranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Päätös
-

Ylläpidetään ja kehitetään yhteistoimintaa.

4.17 Kansainvälinen yhteistyö
Nykytila
Kansainvälisen avun vastaanottamisesta on laadittu suunnitelma. Sen tarkoituksena on hallinnollisten ja tiedonkulun esteiden poistaminen, jotta Suomen pyydettyä
katastrofitilanteissa kansainvälistä apua, sujuisi kansainvälisten avustusjoukkojen
ja avustustarvikkeiden maahantulo, operatiivinen toiminta, maastalähtö sekä kauttakulku tehokkaasti. Kansainvälistä apua pyydetään sisäministeriön päivystäjän tai
sisäministeriön johtokeskuksen kautta.
Pelastuslaitoksen henkilöstö voi halutessaan kouluttautua osallistumaan kansainvälisiin pelastustehtäviin.
Päätös
-

Kansainvälisen avun hankkimisessa ja vastaanottamisessa noudatetaan
siitä laadittua suunnitelmaa. Suunnitelma päivitetään vuosittain.
Mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen kansainväliseen pelastustoimintaan.
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5. VARAUTUMINEN SUURONNETTOMUUKSIIN, HÄIRIÖTILANTEISIIN JA POIKKEUSOLOIHIN
5.1 Varautumisen periaatteet
Nykytila
Pelastustoiminta pyritään toteuttamaan suuronnettomuuksissa, häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa mahdollisimman samankaltaisena kuin päivittäisissä onnettomuuksissa normaalioloissa. Tavoiteaikojen saavuttaminen ei kuitenkaan välttämättä ole
mahdollista, mikäli suuronnettomuus sitoo huomattavasti resursseja, tai häiriötilanteen tai poikkeusolojen luonne aiheuttaa pelastustoiminnalle lisätehtäviä tai vaikeuttaa suorittamisolosuhteita. Toimenpiteet valmiuden turvaamiseksi vaativissa tilanteissa on esitetty vuonna 2018 laaditussa valmiussuunnitelmassa.
Päätös
-

Toteutetaan valmiussuunnitelmassa esitetyt varautumistoimenpiteet taloudellisten mahdollisuuksien mukaan.

5.2 Suuronnettomuudet
Nykytila
Suuronnettomuus voi aiheutua tilanteen laajuuden, harvinaisuuden, poikkeuksellisen luonteen tai vakavuuden vuoksi. Myös yksittäinen tehtävä voi olla suuronnettomuus. Esimerkiksi laajat metsäpalot, sähkökatkot, luonnonilmiöt, raideliikenne- ja
lento-onnettomuudet sekä CBRNE-tilanteet voivat edellyttää suuronnettomuusvalmiutta.
Suuronnettomuusvalmius tarkoittaa vähintään pelastusyhtymän muodostamaa kokonaisuutta, joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. Pelastuslaitos kokoaa
pelastusyhtymän viimeistään kahden tunnin kuluttua ensimmäisen yksikön hälytyksen vastaanottamisesta. Suuronnettomuusvalmius on määritelty sisäministeriön ohjeen mukaisen mitoituksen perusteella, ja sen lisäksi osoitetaan resurssit myös samanaikaisten päivittäisonnettomuuksien edellyttämään valmiuteen.
Suuronnettomuuksissa käytetään tarvittaessa pelastuslain mukaista oikeutta määrätä sopimuspalokuntalaiset ja sivutoimiset työskentelemään varsinaisen työnsä
sijaan pelastustoimen tehtävissä. Päätoimisten palomiesten työajaksi voidaan
muuttaa työskentely joka toisena vuorokautena.
Suunnittelussa ei ole huomioitu toisten pelastuslaitosten resursseja. Toisilta pelastuslaitoksilta pyydetään ja heille annetaan apua mahdollisuuksien mukaan, mutta
kukin pelastustoimialue huolehtii ensisijaisesti omasta valmiudestaan eikä minimimitoituksessa tukeuduta toisten resursseihin.
Vuorottelevat pelastusyhtymät muodostetaan kuvan 4 mukaisesti. Henkilöstö riittää
kahteen pelastusyhtymään, jotka vuorottelevat niin, että toinen on kerrallaan töissä.
Lisäksi toteutetaan päivittäinen vuorotteleva valmius kaikilla neljällä päätoimisella
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paloasemalla ja II-riskialueiden paloasemilla. Tarkemmat tiedot pelastusyhtymän
muodostamisesta ja toimintaperiaatteista esitetään vaativien tilanteiden suunnitelmassa (entinen suuronnettomuussuunnitelma), joka laaditaan 31.12.2019 mennessä.

Kuva 4. Kahden vuorottelevan pelastusyhtymän henkilöstövahvuus ja muodostaminen. Kuva 4 on kokonaisuudessaan ja selitteineen liitteenä 1. Kuvassa johtamiskoulutetut henkilöt ovat punasävyisiä, päätoimiset palomiehet keltaisia ja sopimispalokuntalaiset ja sivutoimiset vihreäsävyisiä.

Kalustosuunnittelussa huomioidaan, että päivittäisen I- ja II-riskialueiden 22:n pelastusyksikön ylläpitämisen lisäksi pelastusyhtymän kalustaminen edellyttää riittävän montaa muuta soveltuvaa pelastusyksikköä ja muodostelmien johtajien ajoneuvoja.
Suuronnettomuuksiin valmentavia johtamisharjoituksia järjestetään yhteistyössä
alueen riskikohteiden kanssa.
Päätös
-

-

Ylläpidetään mahdollisuutta kahden vuorottelevan riittävän suorituskyvyn pelastusyhtymän muodostamiseen samanaikaisesti päivittäisvalmiuden kanssa.
Tarvittavat suunnitelmat ja ohjeet pidetään ajan tasalla.
Järjestetään johtamisharjoituksia, joiden avulla kehitetään ja kartoitetaan johtamisvalmiuksia.
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5.3 Hälytystehtävien priorisointi
Nykytila
Olosuhteiden vaatiessa on tehtävät asetettava kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen
(Pelastuslaki 32 §). Tehtävät priorisoidaan tarvittaessa, kuten valmiussuunnitelmassa on esitetty.
Päätös
-

Toteutetaan valmiussuunnitelman mukaisesti.

5.4 Johto- ja tilannekeskus
Nykytila
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtokeskuksen (PEL-JOKE)
perustaa tarvittaessa päivystävä päällikkö (P2). PEL-JOKE on muun muassa häiriötilanteiden aikaista toiminnan johtamista varten perustettu toiminnallinen kokonaisuus, joka käsittää henkilöstön, tilan, välineet ja tarvittavan ohjeistuksen. Johtokeskuksen henkilöstönä toimii pelastuslaitoksen päätoiminen päällystö, joka hälytetään tehtäviin tarvittaessa vapaalta. Johtokeskustila on rakennettu Hämeenlinnan
paloaseman yhteyteen. Johtokeskustoimintaa varten on laadittu johtokeskusohje.
Johtokeskustila pitää sisällään Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tilanne (TIKE)- ja
viestikeskuksen (VIKE). Tilannekeskuksessa kerätään ja muokataan tietoa pelastustoiminnan sekä ensihoidon johtamista ja päätöksentekoa varten. Tilannekeskus
muodostaa kerätystä tiedosta tilannekuvan ja välittää sitä yhteistoimintaviranomaisille ja alueen kunnille mahdollisuuksien mukaan.
Tilannekuvaa on mahdollista seurata Hämeenlinnan paloaseman tilannekeskuksesta, joka on päiväaikaan miehitetty vähintään tilannekeskuspäivystäjän toimesta.
Lisäksi siellä työskentelevät muiden tehtäviensä ohella vuorossa oleva päivystävä
palomestari (P31) ja ensihoidon kenttäjohtaja (L4). Muina aikoina päivystävä palomestari miehittää tilannekeskuksen itse, käyttää apunaan työvuoroa tai hälyttää tarvittavan tilannekeskusresurssin vapaavuorosta. Tilannekeskuksen valmiutta laajennetaan P2:n tai L4:n päätöksellä. Tilannekuvaa voi seuranta myös sekä päivystävän
palomestarin että päivystävän päällikön kannettavilta laitteilta sekä ajoneuvoista.
Johtokeskukseen kutsutaan tarpeen mukaan myös muita viranomaisia ja asiantuntijoita. Tilanteen yleisjohtajana toimiva pelastusviranomainen määrittää kutsuttavat
tahot ja johtaa työskentelyä heidän muodostamassaan johtoryhmässä.
Päätös
-

-

Ylläpidetään Hämeenlinnan paloasemalla johtokeskusta, pelastustoiminnan johtokeskusta ja tilannekeskusta. Sen tilat ja tekniikka mahdollistavat
tehokkaan johtamistoiminnan suuronnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä
poikkeusoloissa.
Ylläpidetään johtokeskuksessa työskentelevien johtamis- ja toimintavalmiuksia.
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Tavoite: Johtokeskuksen kehittämissuunnitelma
- Valmistellaan ympärivuorokautisen tilannekeskuksen perustamista ja toteutetaan se palvelutasopäätöskauden aikana vaiheittain siten, että
aluksi tilannekeskus toimii virka-aikaan. Pelastushenkilöstön työurasuunnittelussa huomioidaan tilannekeskuksen tehtävät.
- Suunnitellaan tilannekeskuksen toiminnan järjestelyt siten, että se voidaan miehittää ympärivuorokautisesti erikseen hälytettävällä tilannekeskushenkilöstöllä.

5.5 Virka-apu muille viranomaisille ja kuntien varautumisen tukeminen
Nykytila
Pelastuslaki määrittää, että pelastusviranomainen voi antaa toimialaansa soveltuvaa virka-apua valtion tai kunnan viranomaisen ja laitoksen laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi (Pelastuslaki 50 §).
Pelastuslaitos tarjoaa virka-apua muille viranomaisille siinä laajuudessa kuin pelastustoimen omat lakisääteiset tehtävät sallivat. Kuntien varautumista tuetaan omien
tehtävien ohella mahdollisuuksien mukaan. Laajempi kuntien tukeminen on mahdollista, mikäli kunta sopii pelastuslaitokselta hankittavasta varautumisen asiantuntijapalvelusta.
Päätös
-

Virka-apua annetaan kuten pelastuslain 50 §:ssä on säädetty.
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6. VÄESTÖNSUOJELU
6.1 Väestönsuojelun organisointi yhteistyössä kuntien kanssa
Nykytila
Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen alueella ei ole voimassa olevaa suojelulohkojärjestelmää eikä pelastuslaitosvetoisia väestönsuojelumuodostelmia. Väestönsuojelun tehtävät pyritään hoitamaan ensisijaisesti tehostetulla valmiudella sekä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Paikalliset paloasemat toimivat avun
alueellisina koordinoinnin keskuksina. Paloasemia voidaan käyttää myös alueen tilapäisinä johtopaikkoina.
Normaalioloissa pelastuslaitos tukee kuntien varautumista sekä luo edellytykset sujuvaan yhteistoimintaan laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Viestiliikenne
ja johtamisvalmius on rakennettu teknisesti yhteensopivaksi VIRVE-verkon sekä
muiden sähköisten järjestelmien osalta. Kuntien omat väestönsuojelumuodostelmat
ovat käytännön tasolla olemattomat erityisesti pienissä kunnissa.
Päätös




Luodaan väestönsuojelun piirijako tukemaan kansalaisten omatoimista
varautumista.
Kuntien valmiussuunnittelua ja käytännön varautumistyön tukemista jatketaan resurssien sallimissa rajoissa. Kuntien varautumisessa pyritään
kohti kuntien seutukunnallista yhteistyötä.
Kehitetään seutukunnallisia valmiuskeskuksia yhteistyössä kuntien ja järjestösektorin kanssa.

6.2 Henkilöstö-, kalusto- ja tilavaraukset
Nykytila
Pelastuslaitos on varannut oman ja sopimushenkilöstönsä käyttöönsä VAP-menettelyllä poikkeusolojen varalta. Oma kalusto on varattu omaan käyttöön kaikissa turvallisuustilanteissa. Tilojen suhteen toiminta nojautuu lähtökohtaisesti pelastuslaitoksen hallinnassa oleviin kiinteistöihin ja toissijaisesti alueen kuntien ja yhteisöjen
tiloihin.
Päätös
-

VAP-listaukset pidetään ajantasaisina ja päivitetään viiden vuoden välein.
ELY-keskuksen POOLERI-järjestelmän seuraajan julkistamisen jälkeen
ajoneuvokaluston varaukset käydään uudelleen läpi.
Tilavarauksia tarkastellaan erityisesti evakuointien näkökulmasta.
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6.3 Väestönsuojelumateriaali
Nykytila
Pelastuslaitoksella ei ole tällä hetkellä erillistä VSS-materiaalia. Erikoiskaluston ja
väestönsuojelumateriaalin saamista eri turvallisuustilanteissa on pyritty turvaamaan
parantamalla tarviketoimittajien kanssa tehtyjä sopimuksia.
Päätös
-

-

Hankitaan resurssien mukaan varastoon materiaalia, joka voi tukea pelastuslaitoksen normaaliolojen valmiutta ja samalla väestönsuojelutilanteen materiaalitarpeita.
Jatketaan sopimuksiin perustuvan ja kirjatun huoltovarmuuden kehittämistä.

6.4 Väestön suojaaminen
Nykytila
Maakunnan alueella on väestönsuojapaikkoja noin puolelle väestöstä. Suojapaikat
keskittyvät taajamiin ja alueen kaupunkeihin. Osa suojista ei enää täytä vaatimuksia
kaasu- ja säteilyhiukkastiiviyden osalta. Osaan suojia on mahdotonta enää saada
varaosia laitteistojen korkean iän takia. Nämä suojat palvelevat lähinnä sirpalesuojina.
Pelastuslaitos valvoo väestönsuojien kymmenen vuoden välein tehtäviä tiiviyskokeita ja tarkastuksia osana valvontatoimintaa.
Päätös
-

Väestösuojien tiiveyskokeiden valvontaa osana valvontatoimintaa jatketaan ja siihen kiinnitetään huomiota valvontatoimintaa tekevän henkilöstön koulutuksessa.

6.5 Väestönsuojeluhenkilöstön koulutus
Nykytila
Pelastuslaitos ei anna tällä hetkellä väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstön eikä
muun väestönsuojeluhenkilön koulutusta johtuen väestönsuojeluorganisaation rakenteesta, joka ei huomioi kyseisen henkilöstön käyttöä.
Päätös
-

Pelastuslaitos kehittää ja tarjoaa väestönsuojelun johto-, erityis- ja muun
väestönsuojeluhenkilöstön koulutusta tarpeen mukaan.
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6.6 Väestön varoittaminen
Nykytila
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä (pelastuslaki
27 §). Alueellinen väestön varoittaminen perustuu väestöhälyttimiin, jotka on sijoiteltu riskiperusteisesti maakunnan riskien mukaisille I- ja II-riskialueille. Tämän lisäksi hälyttimien sijoitteluun vaikuttavat erilliset riskitekijät kuten vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja vaarallisten aineiden teolliseen käytön ja varastoinnin paikat.
Nykyisillä väestöhälyttimillä tavoitetaan pääosa I-riskialueista sekä myös II-, III- ja
IV-riskialueiden asukkaita, vaikkakaan ei kattavasti. Väestöhälyttimien kuuluvuusalueiden ulkopuolella ja hälyttimiä täydentävinä tiedottamisvälineinä käytetään joukkoviestimien välittämiä viranomaistiedotteita sekä pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavia.
Päätös
-

-

Jatketaan väestönvaroitinverkoston ylläpitoa ja kehittämistä 1-2 väestöhälyttimen vuosittaisella hankinnalla. Hälyttimet sijoitetaan riskiperusteisesti.
Uudistetaan väestöhälyttimien ohjausjärjestelmä.
Jatketaan varoittamista täydentävien sosiaalisen median ja muiden kanavien käytön kehittämistä.

6.7 Varautuminen evakuointeihin
Nykytila
Pelastuslaitoksen evakuointisuunnitelma on päivityksessä. Nykyisessä, voimassa
olevassa suunnitelmassa, varaudutaan evakuointeihin kaikissa turvallisuustilanteissa sekä laaja-alaisiin väestönsiirtoihin.
Päätös
-

Päivitetään suojaväistö- ja evakuointisuunnitelma palvelutasopäätöskauden aikana. Suunnitelmaan liitetään myös seutukunnalliset valmiuskeskukset.
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7. HALLINTO, KALUSTO JA KIINTEISTÖT
7.1 Hallinto
Kanta-Hämeen alueen kunnat ovat sopineet pelastuslain sekä pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain tarkoitetun alueellisen pelastustoimen järjestämisestä valtioneuvoston vahvistamalla Kanta-Hämeen pelastustoimen alueella.
Pelastustoimen alueen (alueen pelastustoimi) hallinnosta vastaa Hämeenlinnan
kaupunki.
Strategia- ja kehittämispalveluissa, talouspalveluissa ja henkilöstö- ja hallintopalveluissa pelastuslaitos tukeutuu Hämeenlinnan kaupungin konsernipalveluihin.

7.2 Kalusto
Nykytila
Pelastustoimintaan osallistuvan ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi tehokas pelastustoiminta vaatii määrältään ja laadultaan riittävän kaluston. Päivittäisten onnettomuuksien edellyttämä toimintavalmius kyetään turvaamaan asemapaikoille hankituilla sammutus-, pelastus- ja säiliöautoilla, joiden kalustoon sisältyvät välineet mm.
liikenneonnettomuuksia, tulipaloja, pelastustehtäviä ja tavanomaisia torjuntatehtäviä varten. Vaativia pelastus- ja torjuntatehtäviä varten on oltava erikoiskalustoa,
jotta tarvittavat pelastustoimet voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti.
Päätös
-

-

-

-

Pelastuslaitoksen uutta ajoneuvokalustoa hankitaan ensisijaisesti I- ja IIriskialueille. Muiden riskialueiden kalustoa uusitaan kalustoa kierrättämällä. Ikääntyneet ja kunnoltaan epäluotettavat ajoneuvot ja muu kalusto
poistetaan käytöstä.
Kalusto- ja varustehankinnoissa ja niiden sijoittamisessa huomioidaan
onnettomuusuhat, toimintojen keskittämisellä saatavat kustannussäästöt
sekä kaluston kierrättämis- ja yhteiskäyttömahdollisuudet.
Periaatteet pelastustoiminnan keskeisen kalustoresurssin sijoittamisesta
paloasemille on esitetty palvelutasopäätöksen perustelumuistiossa.
Erityisen kalliin kaluston investoinnit suunnitellaan palvelutasopäätöksen
voimassaolokautta tarkastelevan investointiohjelman avulla, joka on esitetty palvelutasopäätöksen perustelumuistossa. Perustelumuistiossa on
esitetty myös kaluston ohjeelliset uusimisvälit.
Investointiohjelman mukaiset kalustohankinnat vahvistetaan vuosittain
investointisuunnitelmassa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Tavoite: Kaluston hankinnan ja ylläpidon kehittämissuunnitelma
- Kaluston ja varusteiden ylläpito- ja huoltotoimintaa kehitetään edelleen
pelastustoimen valmiutta palvelevaksi. Kaluston ja varusteiden ylläpitoon
ja huoltotoimintaan pyritään palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan päätoimista henkilöstöä. Pelastushenkilöstön työurasuunnittelussa
huomioidaan huoltotoiminnan tehtävät.
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-

Vaativia sammutus, pelastus- ja torjuntatehtäviä varten hankitaan tarvittavaa erikoiskalustoa.
Ylläpidetään riittävää määrää kalustoa kahdelle vuorottelevalle pelastusyhtymälle sekä samanaikaiselle päivittäisvalmiudelle.

7.3 Kiinteistöt
Nykytila
Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat vastaavat alueellaan
siitä, että pelastuslaitoksen käyttöön osoitetaan tarvittavat tilat. Paloasemat ovat
pääasiassa kuntien omistamia ja pelastuslaitos on niissä vuokralla. Vuokranmääräytymisperusteet ovat yhtenäistetty.
Päätös
-

-

Pelastuslaitos ylläpitää riskialueiden tavoittamisen suhteen riittävää ja oikein sijoitettua paloasemaverkostoa.
Pelastuslaitoksen vuokraamien tilojen kuntokartoituksia jatketaan palvelutasopäätöskauden aikana.
Hämeenlinnan kaupungin länsiosien I-riskialueita ei tavoiteta nykyisellä
asemaverkostolla pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen
mukaisesti. Toimintavalmiutta kehitetään ja asema rakennetaan osana
uutta keskussairaalaa (Assi-sairaala).
Forssan kaupungin ja Lopen kunnan kanssa käynnistetään hankesuunnittelu alueen paloasemaratkaisuista.

Tavoite: Paloasemakiinteistöjen kehittämissuunnitelma
- Pelastuslaitoksen mahdollisuudet pelastustoiminnan osaamisen kehittämiseen ja harjoittamiseen ovat riittämättömät harjoitteluun soveltuvan
alueen puutteen vuoksi. Riittävien harjoitusmahdollisuuksien rakentumiseksi tehdään hankeselvitys, jossa tarkastellaan yhteistyömahdollisuudet alueen eri toimijoiden kanssa.
- Paloasemakiinteistöjen kehittämiseksi käynnistetään hanke, jossa selvitetään eri asemakonseptien rakentamis- ja elinkaarikustannuksia. Hanke
pyritään toteuttamaan yhteistyössä esim. oppilaitoksen kanssa.
- Pelastuslaitoksen toimintavalmius vesistössä tapahtuvaan pelastustoimintaan ja öljyntorjuntaan on riittämätön. Mahdollisuudet Vanajaveden
rantaan sijoittuvan vene- ja öljyntorjuntasataman rakentamiseksi selvitetään.
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8. MUUT TEHTÄVÄT
8.1 Sopimuksen mukaiset ensihoito- ja ensivastepalvelut
Nykytila
Pelastuslaitos voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain perusteella (terveydenhuoltolaki 39 § 2 mom. ja pelastuslaki 27 § 3 mom. 1 kohta).
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kanta-Hämeen alueen pelastustoimi ovat tehneet 1.1.2012 voimaan astuneen yhteistoimintasopimuksen ensihoitopalveluiden toteuttamisesta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä.
Sopimus ensihoitopalveluiden kuulumattomien kiireettömien potilassiirtojen ottamisesta sairaanhoitopiirin toiminnaksi on allekirjoitettu 16.11.2017.
Sisäministeriön tavoitteena on, että pelastustoimen pelastustoiminnan ja sosiaali- ja
terveystoimen ensihoitopalvelujen synergiaedut palvelutuotannossa mahdollistetaan jatkossakin. Tavoitteena on, että kaikissa julkisen hallinnon kehittämisen rakenteellisissa vaihtoehdoissa varmistetaan, että pelastuslaitokset voivat tuottaa ensihoitopalveluja (Pelastuslaki 379/2011,27 § 3 mom. 1 kohta).
Ensihoitopalvelut sisältävät myös ensivastetoiminnan. Ensivastetehtäviä pelastusyksiköillä on yli tuhat vuodessa. Kaikki pää- ja sivutoimiset pelastusyksiköt (4+3) on
varustettu myös ensivasteyksiköiksi, ja niiden henkilöstö on ensivastekoulutettua.
Sopimuspalokunnista suurin osa (16) on varustettu ja koulutettu ensivastepalokunniksi.
Päätös
-

-

Pelastuslaitos toteuttaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiirin hyväksymän ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset ensihoitopalvelut.
Ensivastetoiminta sisältyy ensihoitopalveluihin.
Yhteistoimintasopimus päivitetään palvelutasopäätöskauden aikana.
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9. KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Toimenpiteet pelastuslaitoksen palvelutason kehittämiseksi on mainittu kunkin aihekokonaisuuden yhteydessä. Seuraavaan on koottu niistä ja niiden arvioiduista kustannusvaikutuksista yhteenveto.
Tavoite: Henkilöstöresurssin kehittämissuunnitelma
- Tehostetaan henkilöstön urasuunnittelua sekä osaamisen ja toimintakyvyn ylläpitoa.
Tavoite: Pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen kehittämissuunnitelma
- Kuntalaisten ja yritysten, laitosten ja yhteisöjen ohjaus- ja neuvontapalveluita varten selvitetään palvelunumeron käyttöönoton mahdollisuus.
Tavoite: Turvallisuusviestinnän kehittämissuunnitelma (yksi virka 40 000 € vuodessa)
- Turvallisuusviestintään pyritään palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan määrän ja laadun parantamiseksi päätoimista henkilöstöä. Hyödynnetään urapolkusuunnittelu.
Tavoite: Valvontatoiminnan kehittämissuunnitelma (yksi virka 40 000 € vuodessa)
- Valvontatoimintaan pyritään palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan päätoimista henkilöstöä erityisesti asumisen paloturvallisuuden ja
sen valvonnan tehostamiseksi. Hyödynnetään urapolkusuunnittelu.
Tavoite: Toimintavalmiuden kehittämissuunnitelma
- saavutetaan koko maakunnan alueella vähintään 50 % taulukkojen 2-4
tavoiteajoista jokaisessa riskialueiden ruuduissa korjaamalla toteutumisaikojen poikkeamat.
Tavoite: Savusukellusvalmiuden kehittämissuunnitelma
- pyritään saavuttamaan koko maakunnan alueella vähintään 50 % savusukellusvalmiuden tavoiteajoista (taulukko 3) korjaamalla tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisaikojen poikkeamat.
Tavoite: Muun kuin päätoimisen henkilöstön kehittämissuunnitelma (yksi virka 40 000
€ vuodessa)
- Muun kuin päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen pyritään
palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan päätoimista henkilöstöä.
Työurasuunnittelussa huomioidaan koulutustehtävät.
Tavoite: Johtokeskuksen kehittämissuunnitelma
- Valmistellaan ympärivuorokautisen tilannekeskuksen perustamista ja toteutetaan se palvelutasopäätöskauden aikana vaiheittain siten, että
aluksi tilannekeskus toimii virka-aikaan. Työurasuunnittelussa huomioidaan tilannekeskuksen tehtävät.
- Suunnitellaan tilannekeskuksen toiminnan järjestelyt siten, että se voidaan miehittää ympärivuorokautisesti erikseen hälytettävällä tilannekeskushenkilöstöllä.

46

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS
Palvelutasopäätös
Tavoite: Kaluston hankinnan ja ylläpidon kehittämissuunnitelma
- Kaluston ja varusteiden ylläpito- ja huoltotoimintaa kehitetään edelleen
pelastustoimen valmiutta palvelevaksi. Kaluston ja varusteiden ylläpitoon
ja huoltotoimintaan pyritään palvelutasopäätöskauden aikana resursoimaan päätoimista henkilöstöä. Pelastushenkilöstön työurasuunnittelussa
huomioidaan huoltotoiminnan tehtävät.
- Vaativia sammutus, pelastus- ja torjuntatehtäviä varten hankitaan tarvittavaa erikoiskalustoa.
- Ylläpidetään riittävää määrää kalustoa kahdelle vuorottelevalle pelastusyhtymälle sekä samanaikaiselle päivittäisvalmiudelle.
Tavoite: Paloasemakiinteistöjen kehittämissuunnitelma
- Pelastuslaitoksen mahdollisuudet pelastustoiminnan osaamisen kehittämiseen ja harjoittamiseen ovat riittämättömät harjoitteluun soveltuvan
alueen puutteen vuoksi. Riittävien harjoitusmahdollisuuksien rakentumiseksi tehdään hankeselvitys, jossa tarkastellaan yhteistyömahdollisuudet alueen eri toimijoiden kanssa.
- Paloasemakiinteistöjen kehittämiseksi käynnistetään hanke, jossa selvitetään eri asemakonseptien rakentamis- ja elinkaarikustannuksia. Hanke
pyritään toteuttamaan yhteistyössä esim. oppilaitoksen kanssa.
- Pelastuslaitoksen toimintavalmius vesistössä tapahtuvaan pelastustoimintaan ja öljyntorjuntaan on riittämätön. Mahdollisuudet Vanajaveden
rantaan sijoittuvan vene- ja öljyntorjuntasataman rakentamiseksi selvitetään.
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10. PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN LAADINTA JA VOIMASSAOLOAIKA
Nykytila
Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa määräajan.
Päätös
-

Palvelutasopäätös on voimassa 2020 - 2021.

11. PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN SEURANTA
Nykytila
Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan osavuosiraportein, talouden kuukausiraportein ja muilla raporteilla.
Päätös
-

-

-

-

Palvelutason toteutumisen seurannasta ja raportoinnista huolehtivat tulosyksikön päälliköt yhteistyössä vastuualueiden päälliköiden kanssa.
Toteutumista seurataan johtoryhmän vuotuisessa arviointitilaisuudessa.
Osavuosiraportit lähetetään tiedoksi Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle Hämeenlinnan kaupungin antamien ohjeistusten mukaisesti.
Pelastusjohtaja raportoi neuvottelukunnalle toimintaansa ja talouteensa
liittyvät asiat yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Taloussuunnittelija
lähettää talouden kuukausiraportit neuvottelukunnan jäsenille, sopijakuntien talousvastaaville sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille.
Pelastuslautakunnalle saatetaan tiedoksi jokaisessa kokouksessa pelastuslaitoksen toiminnan ja talouden toteutumaraportit.
Taloussuunnittelijan valmistelemia talouden raportointijärjestelmästä
saatavia pelastuslaitoksen henkilöstö- ja talousraportteja käsitellään johtoryhmän kokouksissa.
Aluehallintovirasto valvoo pelastustointa sekä pelastustoimen palvelujen
saatavuutta ja tasoa toimialueellaan.
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