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Uudenmaan Pelastusliitto  
Nylands Räddningsförbund

Liitto perustettiin 21.9.1952, yhdistämään vapaaehtoinen 
väestönsuojelu- ja paloturvallisuustyö Uudellamaalla. 
Perustamisvuonna liittoon kuului 22 vapaapalokuntaa. 

Nimi muutettiin 80-luvulla Uudenmaan läänin 
palotorjuntaliitoksi, ja 1993 nimeksi päätettiin 
Uudenmaan Pelastusliitto ry.

Liiton toiminta alue on koko Uusimaa. 
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Jäsenistö 2021
• 153 jäsentä

• 105 sopimuspalokuntaa (VPK) ja niissä noin 6 000 jäsentä

• Hälytysosastoissa n. 100 kpl on n. 2 300 jäsentä

• Nuoriso-osastoissa 95 kpl on n. 2 000 nuorta

• Nais-, veteraani- ja tukiosastoissa n. 2 500 jäsentä

• Yhdistysjäseniä 12 

• Kunta-, yritys ja kannatusjäseniä loput
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Liiton toiminta
• Peruskoulutus

• Täydennyskoulutus

•Palokuntakoulutus

• Naistyö

• Nuorisotyö

• Veteraani- /tukitoiminnat

•Järjestötoiminta

• Varautumiskoulutus

• Turvallisuusviestintä

• Yrityskoulutus

•Turvallisuuden edistäminen
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Liiton missio ja visio 
Missio 

Uudenmaan Pelastusliiton perustehtävänä on tukea palokuntia 
sekä edistää kansalaisten turvallisuutta.

Visio
- Jokainen uusimaalainen tuntee käsitteet sopimus- ja 

vapaapalokunta
- Elinvoimaiset palokunnat, joilla laaja ja osaava jäsenkanta
- Koulutustarjontaa on runsaasti ja monipuolisesti
- Liitolla on kattava kouluttaja- sekä vapaaehtoiskenttä
- UPL on arvostettu, osaava, vakavarainen ja reilu työnantaja 

sekä vapaaehtoisten yhteisö
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Liiton strategiset painopisteet

Jäsenistön kouluttaminen
- Hälytysosaston koulutukset
- Järjestötoiminnan koulutukset

Kansalaisten kouluttaminen
- Materiaalin tuottaminen
- Kouluttajien rekrytointi ja koulutus
- Tiedon tuotteistaminen
- Markkinointi ja viestintä

Palokuntatoiminnan markkinointi
- Viestintä yhdessä jäsenistön kanssa
- Viestintäsuunnitelmalla imagon ja 

brändin nostaminen

Järjestötoiminnan tukeminen
- Vertaistukiwebinaarit
- Toimintaan jalkautuminen
- Jäsenistön kontaktointi
- Toimintojen koordinointi
- Uudistuvan tiedon jakaminen

Yhteistyö pelastustoimijoiden 
kanssa

- Verkostoituminen useiden 
toimijoiden kanssa

- Suunnitelmallinen yhteydenpito

Millä toimenpiteillä kohti tavoitteiden toteutumista:
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Yhteistoimintasopimukset

• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

• Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 

• Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 
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Miia Savilampi – Turvallisuusasiantuntija

• Turvallisuusviestintä
• Turvallisuuskoulutus

• Varautumiskoulutus
• Turvallisuusvalmentajat
• Yrityskoulutus
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Varautumiskoulutus

Väestönsuojanhoitaja-kurssi

• Väestönsuojan kunnossapidosta ja 
toimintakunnosta voidaan varmistua
nimeämällä ja kouluttamalla tehtäviin
väestönsuojan hoitaja, joka tekee suojalle
vuosittaisen toimintatarkastuksen sekä
ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin
puutteiden korjaamiseksi.

• Suojan hoitaja laatii myös suojan
tyhjentämissuunnitelman, johtaa suojan
käyttökuntoon laittoa ja ihmisten toimintaa
suojautumistilanteen aikana.

• Hänet perehdytetään kurssilla suojan
laitteiden ja varusteiden käyttöön
suojautumisen eri vaiheissa.

Asuinkiinteistön
turvallisuuskurssi

• Asuinkiinteistönturvallisuuskurssi on 
tarkoitettu vähintään kolmen asunnon
asuinrakennuksien turvallisuushenkilön
tehtävään valituille henkilöille. 

• Kurssia suositellaan myös kiinteistön
hallituksen jäsenille, isännöitsijälle sekä
kaikille niille, joille oman asumisen
turvallisuuden edistäminen on tärkeää.

• Kurssilla perehdytään perusteellisesti
asumisturvallisuuden eri osa-alueisiin sekä
annetaan valmiudet suoriutua
asuinkiinteistön turvallisuusasioiden
tiedottamisesta muille talon asukkaille.



www.upl.fi 11

Turvallisuusvalmentajat

• Konsepti aloitettu vuonna 2019

• Tällä hetkellä n. 20 turvallisuusvalmentajaa

• Alkuperäinen idea on tarjota 
turvallisuusvalmennusta asuintalojen asukasiltoihin, 
painottuen yhteisön tarpeisiin

• Valmennusaineisto päivittyy ja laajentuu jatkuvasti

• Näkökulman tarkoitus "laajentua" yksilön 
varautumisesta yhteisölliseen varautumiseen ja 
yhteisön/alueen toimintaan häiriötilanteissa
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Turvallisuusvalmennuksen aihepiirejä:

Asuminen/Asunto/Asukas

• Sähkökatko
• Sähkön vaarat
• Tulipalo
• Ihminen rikki
• Luonnonilmiöt
• Sisälle suojautuminen
• Kotivara
• Kodin vaaranpaikat
• Rikosturva
• Säteilyonnettomuudet
• Vaaratilanteen jälkeen

Kiinteistö/Ympäristö

• Sähkökatko
• Tulipalon ennaltaehkäisy
• Ihminen rikki
• Luonnonilmiöt
• Onnettomuus lähellä
• Piha, saapuminen
• Kiinteistön yleiset tilat
• Huolto, ylläpito
• Rikos
• Pelastussuunnitelma
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Turvallisuusvalmentajat

• Ideaali tilanne on, että 
tulevaisuudessa Uudenmaan 
Pelastusliitolla on alueellisesti laaja 
turvallisuusvalmentajaverkosto

• Tällöin liitto pystyy osoittamaan 
alueeltaan yhteydenottajaa lähimpänä 
olevan sopimuspalokunnan, josta löytyy 
turvallisuusvalmentaja tukemaan 
alueen/yhteisön tarvetta

• Tavoitteena on, että 2021 loppuun 
liitolla on 50 koulutettua 
turvallisuusvalmentajaa

Liitto voi valmentajien kautta olla 
auttamassa:

• alueiden tarpeiden kartoituksessa
• koulutuksissa
• = turvallisuuden ja turvallisuuden 

tunteen kehittämisessä ja 
kehittymisessä
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UPL:n henkilöstö

• Teresa Pentikäinen: toiminnanjohtaja 

• Miia Savilampi: turvallisuusasiantuntija
turvallisuuden edistäminen

• Sari Tuuri-Salonen: järjestökoordinaattori
järjestötoiminta, palokuntavaatteiden myynti

• Johanna Vuorensyrjä: koulutuspäällikkö
palokuntakoulutus
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Kiitos mielenkiinnosta!


