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Pelastuslaitos, pe a stuskomentaja, pelastusko ~Il ••• 

Helsingin pela~ ;1 ushallinnossa 
laaja uudell~n i~irjestely 

Helsingin kaupunginval
tuusto on yksimielisesti hy
väksynyt pääkaupungin 
pelastushallinnon uudel
leenjärjestelyn. Kesäkuun 
kokouksessaan valtuusto 
päätti, että palolaitoksesta 
ja väestönsuojelukeskuk
sesta muodostetaan 
1.4.1991 lukien pelastus-
laitos. 

Oloissamme suuri tur
vallisuusorganisaation uu
delleenjärjestely tapahtui 
ripeästi ja kaikissa päättä
vissä elimissä yksimielises
ti. Pelastuslaitoksen muo
dostamisen käytännön jär
jestelyjä varten jäi nyt riit
tävästi aikaa, lähes vuosi. 
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PElJ\STUSLAlTOKSEN MUODOSTAMINEN 

INRAnANOE AV En RÄOONINGSV
ERK 

Palontorjunta on käsitellyt 
Helsingin palo- ja pelastustoi
men kehittämissuunnitelmia 
viimeksi numerossa 3/89, jol
loin kerroimme Pelastuslaitos -
90-projektista. 

Tämänkertaisen esittelyn 
pohjana on Helsingin kaupun
ginhallituksen mietintö "Pelas
tuslaitoksen muodostaminen". 
Sen on valmistellut kaupungin
johtajan viime vuonna asetta; 
ma virkamiestyöryhmä, johon 
kuuluivat puheenjohtajana 
kaupunginsihteeri Hannu Ha
kala ja jäseninä palopäällikkö 
Rainer Alho ja väestönsuoje
lupäällikkö Niilo Kohonen. 
Työryhmä valitsi sihteereik
seen erityissuunnittelija Bo 
Winqvistin palo laitoksesta ja 
valmiuspäällikkö Veikko Löt-

jösen väestönsuojelukeskuk
sesta. 

Väestönsuojelupäällikkö Ko
honen ja valmiuspäällikkö Löt
jönen liittivät muutoin hyväksy
määnsä mietintöön erillisen 
kannanoton , jossa huomautet
tiin 98,5 % väestönsuojelukes
kuksen noin 50 hengen suurui
sesta henkilöstöstä vastusta
van yhdistämistä. Palolaitok
sen noin 500:a henkilöä edus
tavat kaikki ammattijärjestöt 
olivat puolestaan virastojen yh
distämisen kannalla, eräät va
rauksin, eräät vähäisin varauk
sin. 

Pelastuslautakunta 

Vapaakuntalainsäädännön 
perusteella Helsingin kaupun-

-
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ginvaltuusto yhdisti jo kuluvan 
vaalikauden alussa paloIauta
kunnan ja väestönsuojelulau
takunnan. Tilalle perustettiin 
Helsingin kaupungin pelastus
lautakunta, jonka alaisuudessa 
1.4.1991 saakka toimivat palo
laitos ja väestönsuojelukes
kus: 

Lautakuntien yhdistämiseen 
saakka palolautakunta ehti 
hoitaa tehtäväänsä lähes päi
välleen 150 vuotta ja väestön
suojelulautakunta noin 50 
vuotta. Niinpä pelastuslauta
kunnalla on vaalittavanaan 
Suomen oloissa todella pitkät 
ja arvokkaat perinteet sekä pa
lotoimen että väestönsuojelun 
alalla. 
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Pelastuslaitos 

Uuden pelastuslaitoksen 
I Jhtävänä on huolehtia tulos
vo tuullisesti pelastustoimen 
Ohittämisestä sekä muista pe-

1\ tushallintoon kuuluvista teh
I vistä sen mukaan kun laeis-

ja asetuksissa on säädetty 
I \ pelastuslaitokse johtosään-
11 ssä tarkemmi määrätty. 
Ilelastuslaitos tOimii palo- ja 
J) lastustoimesta annetun lain 
I rkoittamana palokuntana, 

kä väestönsuojelulain tar
k ittamana väestönsuojeluvi
I nomaisena. 

Pelastuslaitoksessa on viisi 
() astoa ja kaksi osastoon ver
I ttavaa toimintayksikköä. 
Nämä ovat pelastusosasto, 
v estönsuojeluosasto, hallin
to-osasto, tekninen osasto, 
v Ivontaosasto sekä alue häly
Iyskeskus ja pelastuskoulu . 

lisäksi pelastuslaitoksessa 
n pelastuskomentajan toimis

I ja suoraan pelastuskomen-
1. jan alaisena kaupungin yleis
I valmiussuunnittelua varten 
valmiuspäällikkö. 

Pelastusosastoa johtaa pe
lostusjohtaja. Pelastusjohtajan 
I htävään siirtyy 1.4.1991 lu
kien I apulaispalopäällikkö Åke 
Grönmark, jonka virka samaI
I lakkaa. Väestönsuojeluo-
aston johtajana on väestön
uojelujohtaja. Väestönsuoje

lujohtajan virassa toimii jo ke
ästä 1990 alkaen väestön
uojelupäällikkö Niilo Koho

nen. Johtosäännön mukaan 
väestönsuojelujohtaja toimii 
väestönsuojelulain tarkoitta
mana väestönsuojelupäällik
könä. Hallinto-osaston päällik
könä jatkaa hallintopäällikkö 
Kari Lehtokangas. Teknisen 

osaston päällikkönä jatkaa niin 
ikään viran entinen haltija " 
apulaispalopäällikkö Jarmo 
Sirola, jonka uusi virkanimike 
tulee olemaan tekninen pääl
likkö. Samalla " apulaispalo
päällikön virka lakkaa. Entisen 
palonehkäisyosaston korvaa 
valvontaosasto, jonka päällik
könä jatkaa johtava palotar
kastaja Jorma Lilja. Hänen 
uusi virkanimikkeensä tulee 
olemaan valvontapäällikkö. 
Aluehälytyskeskuksen päällik
könä jatkaa palolaitoksen enti
nen viestipäällikkö Markus 
Grönholm, jonka uusi virkani
mike tulee olemaan aluehäly
tyspäällikkö. 

Organisaation uudistuksen 
yhteydessä perustettavan pe
lastuskoulun päällikkönä toimii 
pelastuskoulun johtaja. Virka 
on uusi. Yhdistetyn organisaa
tion kokonaisvahvuus lähente
lee 600 henkeä. 

Pelastuskomentaja 

Pelastuslaitoksen päällikkö-
. nä toimii pelastuskomentaja. 
Pelastuskomentaja toimii palo
ja pelastustoimesta annetun 
lain tarkoittamana palopäällik
könä. Helsingissä ei ole nähty 
asialliseksi yhdistää palopäälli
kön ja väestönsuojelupäällikön 
tehtäviä kuten monilla muilla 
paikkakunnilla. (Väestönsuoje
lulain tarkoittamana väestön
suojelupäällikkönä toimi väes
tönsuojelujohtaja.) 

Pelastuskomentaja toimii 
pelastuslaitoksen virastopääl
likkönä ja johtosäännössä tar
kemmin määritellyn tehtävä
luettelon mukaisesti laitoksen 
ylimpänä hallinnollisena ja 
operatiivisena johtajana. Pe-

PELASTUS KOMENTAJA 

lastuskomentajan tehtävään 
siirtyy 1.4.1991 lukien Helsin
gin nykyinen palopäällikkö Rai
ner Alho. Samalla palopäälli 
kön virka lakkautetaan. 

Valmiuspäällikkö ja 
pelastus komentajan 

toimisto 

Mielenkiintoinen on johto
säännön kohta, jonka mukaan 
pelastuslaitoksessa on pelas
tuskomentajan toimisto ja suo
raan pelastuskomentajan alai
sena kaupungin yleistä val
miussuunnittelua varten val 
miuspäällikkö. 

Valmiuspäällikön tehtävänä 
on huolehtia kaupunginjohta
jan antamien ohjeiden mukai
sesti yhteistoiminnassa kau
pungin hallintokuntien kanssa 
kaupungin valmiussuunnitte
lusta ja varautumistoimista 
poikkeusoloihin sekä huolehtia 
kaupungin keskushallinnon 
poikkeusolojen toimitilojen 
kunnosta ja toimintavalmiu
desta. 

Pelastuskomentajan toimis
tosta ei johtosäännössä ole 
tarkempia määräyksiä. Sen 
tehtävänä lienee avustaa pe
lastuskomentajaa tämän laa
jentuneissa tehtävissä. Huo
mioita kiinnittää, ettei valmius
päällikköä ole sijoitettu väes
tönsuojelujohtajan alaiseksi 
väestönsuojeluosastoon. Aina
kin yksi syy on se, että val 
miuspäällikön tehtävänä on it
senäisesti ylläpitää valmius
suunnitteluyhteyksiä kaupun
gin keskushallintoon sekä vi 
rastoihin ja laitoksiin. 
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Pelastuskoulu 

Erityisen mielenkiintoinen 
valtakunnallisesti tarkasteltuna 
on jOhtosäännön määräys, jon
ka mukaan Helsingin kaupun
gin pelastuslaitoksessa on pe
lastuskou lu. Johtosäännön 
mukaan koulun tehtävänä on 
vastata pelastushallinnon ja 
pelastusalan koulutuksen 
suunnittelusta ja valvonnasta 
sekä huolehtia opetustehtävis
tä. Perustettava pelastuskoulu 
korvaa Haagan paloasemalla 
toimivan palolaitoksen koulu
tuskeskuksen, joka tähän asti 
on vastannut lähinnä palo
mieskoulutuksesta Helsingin 
tarpeisiin . Nykyinen koulutus
keskus kuuluu pelastusosas
toon ja on sen koulutusjaoksen 
päällikön alainen toimintayk
sikkö. 

Uudelleenjärjestelyn yhtey
dessä "koulu " nousee itsenäi
seksi osastoon verrattavaksi 
toimintayksiköksi, jonka tehtä
vät on suunniteltu palolaitok
sen koulutuskeskuksen vas
tuualuetta laajemmaksi. Uusi 
koulu todennäköisesti hoitaa 
kaikkia kaupungin pelastushal
linnon alaan kuuluvia koulutus
tehtäviä . Perustettavan pelas
tuskoulun painoarvoa korostaa 
sekin, että koulun johtajan teh
täviä varten perustetaan uusi 
virka. 

laaja delegointi 

Uudelleenjärjestelyn myötä 
vastuuta ja päätäntävaltaa siir
retään laajasti pelastuskomen
tajalle samoinkuin palopäälli
kön entisiä tehtäviä osasto
päälliköille. Delegointia on 
suoritettu muun muassa talou
dellista vastuuta koskevissa 
asioissa, henkilöstön valinnas
sa, joista pääsääntöisesti päät
tää pelastuskomentaja tai 
asianomainen osastopäällikkö. 
Pohjoismaisen pelastuspalve
luyhteistyön nopeuttamiseksi 
näihin maihin suuntautuvista 
virka matkoista päättää pelas
tuskomentaja. Myös hankinta
asioissa on suoritettu laaja de
legointi. 

Mietintö ei esittele pelastus
laitoksen organisaation yksi
tyiskohtia. Palaamme asiaan 
tuonnempana. 
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