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HELSINGIN PELASTUSLIITTO RY:N JÄSENET (18)

Helsingin Pelastusliitto ry
(HELPE) perustettu 1992

Helsingin Pelastusliitto HELPE Oy
perustettu 2002

Vapaaehtoiset Palokunnat
15 kpl perustettu 1864-1996

Helsingin Väestönsuojelu
-yhdistys HVSSY 

perustettu 1941
Helsingin kaupunki

Haagan VPK

Helsingin VPK

Laajasalon VPK

Lauttasaaren VPK

Malmin VPK

Marjaniemen VPK

Oulunkylän VPK

Pakinkylän VPK

Pitäjänmäen VPK

Puistolan VPK

Pukinmäen VPK

Tammisalon VPK

Tapanilan VPK

Vanhan Käpylän VPK

Vuosaaren VPK

Helsinki 
Shipyard TPK

Helsinki Shipyard Oy  
kannatusjäsen
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Ydintoiminnot
1.  Turvallisuuskoulutus ja –viestintä
• Koulutusta ja kursseja asukkaille ja yhteisöille

– Asuinkiinteistön turvallisuuskoulutus
– Väestönsuojanhoitajien koulutus
– Turvallisuuskävelyt, hätäensiapu..

• kodin ja asuinympäristön turvallisuus
• kumppanuus- ja hankeyhteistyö 

2. Palokuntakoulutus
• sopimuspalokuntien (VPK) palokuntien perus- ja 

täydennyskoulutus

3. Järjestötoiminta
• palokuntanuorisotyö
• pelastusalan nais- ja veteraanityö
• jäsenyhdistysten tukeminen 
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Asuinkiinteistön turvallisuus -kurssi
Väestönsuojan hoitajan kurssi        
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Hätäensiapu

Sopimuspalokuntien koulutus
Pelastuskoirat etsivät
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Asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutus
Asuinkiinteistöjen turvallisuus -kurssit

Peruskoulutus asuintalojen taloturvallisuushenkilöille, 2 arki-iltaa tai
viikonlopun päivä.
Antaa valmiudet asuinrakennuksen pelastussuunnitteluun ja
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan vaaratilanteissa 

Kurssilla käsitellään tyypillisimmät asuintalon ja sen asukkaiden
vaaranpaikat, niiden ennaltaehkäisykeinot ja varautuminen sekä 
toiminta ongelmatilanteissa. 

Väestönsuojan hoitajan kurssit
Asuintalojen suojanhoitajlle, suositellaan Asuinkiinteistön turvallisuus
kurssia pohjaksi.          
Yhden illan käytännönläheinen peruskoulutus suojan kuntoon
laittoon ja vuositarkistukseen.
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Turvallisuus-
organisaatio 

yleismalli, 
täydennetään 

Hekan
ohjeistusten 

pohjalta 
talokohtaiseksi

Talon  omistajan 
Hekan edustaja

Taloturvallisuus-
henkilö

Talourvallisuus-
henkilön
apulainen

Väestönsuojan 
hoitaja

Isännöitsijä

Kiinteistöhuolto

Väestönsuojan 
hoitajan 

apulainen

Turvallisuus-
tiimi
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Turvallisuustiimit huolehtivat yhdessä aluetoimiston 
turvallisuushenkilöstön kanssa kiinteistöjen turvallisuusasioiden 
käytännön toteuttamisesta – Helpe tarjoaa koulutusta. 

o Kiinteistön turvallisuustehtäviin nimettäville ei tule juridista 
vastuuta talon turvallisuudesta.

o Turvallisuustiimien tehtäviä: 
- osallistuminen pelastussuunnitelman laatimiseen ja ylläpitoon

ja turvallisuusasioiden kehittämiseen 
- turvallisuuskävelyjen vetäminen ja  raportointi Hekaan
- osallistuu itsearvioinnin toteuttamiseen 

- osallistuu tarvittaessa asiantuntijana  oman vmy:n
talotoimikunnan kokouksiin silloin, kun käsitellään
taloturvallisuuteen liittyviä asioita

- jakaa asukkaille turvallisuustietoa ja sopii turvallisuusilloista
Sujuva yhteistyö Hekan aluetoimiston ja talon asukkaiden kanssa 
on keskeistä – turvallisuus tehdään yhdessä.
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Turvallisuuskävely
turvallisuustiimin vetämänä 
pelastussuunnitelman 
tarkistuksen pohjaksi tai 
kurssina turvallisuustiimille

• Tarkoittaa ympäristön havainnointia 
konkreettisesti kiertämällä rakennuksessa 
ja sen ympäristössä

• Kohteita yhteiset tilat (porrashuoneet, 
kerhohuoneet, varastotilat jne.), piha-
alue, mahdollisesti myös lähialue. Ei 
yksittäiset asunnot!

• Mukaan myös asukkaita, helppo tapa 
jalkauttaa turvallisuusasioita 

• Kävelyn ajankohtaa kannattaa vaihdella: 
eri vuoden- ja vuorokaudenaikoina 
havaittavissa erilaisia asioita

• Tarkastuslista helpottaa, täydennä ja 
raportoi turvallisuuspuutteista Hekaan

.
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Väestönsuojanhoitajan tehtäviä
• 1. Vuosihuollon suorittaminen yhdessä Hekan kanssa

• 2. Tiiveyskokeen suorittamisen sopiminen 10 vuoden välein       
yhdessä Hekan kanssa

• 3. Väestönsuojan tyhjennyssuunnitelman laatiminen ja                         
sen liittäminen talon pelastussuunnitelmaan

• 4. Toiminta ja sen ohjaus tilanteessa, jossa väestönsuoja        
on saatettava käyttökuntoon

• 5. Väestönsuojan turvallisuusasioista ja mahdollisesti havaituista 
puutteista  raportointi Hekaan.
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Tarkista suojan välineet ja laitteet vuosittain
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72 tuntia varautumisen suositus kotitalouksille
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72 tuntia varautumisen suositus kotitalouksille

• Arjen haasteet, häiriötilanne 15 min – 72 h
– Pidempiaikainen sairastuminen, pankkikortti tai netti ei toimi, 

pitkittynyt vesikatko
– Varautumista on esim. kotona vähän käteistä rahaa tai 

kotona on ruokaa yli päivittäisen tarpeen

• Häiriötilanne yli 72 h 
– viranomaisten apua ja ohjeita oman varautumisen lisäksi

• Poikkeusoloissa ilmenee häiriötilanteita
– Oma varautuminen oltava kunnossa jopa 

väestönsuojelutilanteessa.
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Turvallisuus tehdään yhdessä -
peiliin katsomisen paikka –
toiminko turvallisesti?

Arjen haasteet – häiriötilanteet –
poikkeusolot tuleeko minusta varautumisen 
mestari?

Aloitetaan pienin askelin arjen 
turvallisuudesta kotona:
• Tarkistanko palovaroittimet 

säännöllisesti?
– Jos en, miten voisin luoda itselleni toimivan 

käytännön?
• Käytänkö kodinkoneita ja lataanko 

puhelinta ja muita akkuja vain valvotusti?
• Suljenko aina pesukoneen hanan?
• Oionko? Hätäilenkö? Hosunko? Teenkö 

asioita liian kiireessä?
• Ja se kotivara, taskulamppu, vesiastiat….
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www.helpe.fi

Annamme mielellämme lisätietoa 
helsingin.pelastusliitto@helpe.fi ja 09-477 0810.

Helpen kurssit löytyvät www.helpe.fi ja tarjoamme 
mielellämme myös erikseen tilattuna kursseja 
teille sopivaan aikaan ja sopivassa paikassa.

Kiitos mielenkiinnosta – ollaan yhteydessä

http://www.helpe.fi/
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