
HARJOITUSALUEIDEN TUKEMINEN – kokoukseen 3.5.2012 
 

 

Palosuojelurahaston hallitus käsitteli harjoitusaluehankkeita kokouksissaan 

30.8.2010 (hallituksen kehittämisseminaari), 30.11.2010, 16.2.2011, 22.3.2011 ja 11.5.2011.  

 

 

Sihteeristö teki hallituksen päätöksenteon taustaksi kaksi aiheeseen liittyvää kyselytutkimusta. 

Vastaukset vuosina 2010 ja 2011 tehtyihin kyselyihin saatiin kaikista pelastuslaitoksista. 

 

 

Sihteeristö teki hallitukselle kyselyiden pohjalta seuraavat muistiot: 

 Pelastustoimen harjoitusaluehankkeisiin 2011–2017 haettavat avustukset  

kokoukseen 22.3.2011 (liitteenä) 

 Pelastustoimen harjoitusaluehankkeisiin 2011–2017 haettavat avustukset  

kokoukseen 16.2.2011  

 Harjoitusalueiden sijainti Palosuojelurahaston kyselytutkimuksen ja Pelastusopiston 

tutkimushankkeen pohjalta (yhteistyössä Paavo Tiitan kanssa) 

kokoukseen 30.11.2010 (liitteenä) 

 Harjoitusaluehankkeiden tukeminen  

kokoukseen 31.8.2010 

 

 

Palosuojelurahastolla on lisäksi ollut käytettävissä sisäasiainministeriön pelastusosastolta saatu 

lausunto harjoitusalueen tukemisen muodoista ja periaatteista sekä rahastoon tulleista 

harjoitusaluehankkeista.  

 

Pelastusosaston 15.4.2011 päiväämässä lausunnossa harjoitusaluehankkeiden tukemisesta 

(SMDno/2011/727) todetaan, että avustamisessa tulisi painottaa sitä, miten laajasti 

harjoitusalue palvelisi pelastustoimen ja myös sopimuspalokuntien harjoitustarvetta. 

Olennaista on, että pelastustoimen alueen paloasemat olisivat toimivia, koska 

tällä on vaikutusta myös sopimushenkilöstön saantiin alueella. Osaamisen pitäminen 

yllä on mahdollista ainoastaan riittävän harjoittelun avulla. Perusperiaatteena voisi 

lausunnon mukaan olla se, että harjoitusaluehankkeita priorisoitaisiin yksittäisten 

rakennushankkeiden edelle, koska harjoitusalue tarjoaa käyttömahdollisuuksia laajemmalle 

alueelle ja joukolle kuin yksittäinen muu rakennushanke. Myös olemassaolevien 

harjoitusalueiden käytettävyys ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa tulisi ottaa 

huomioon. Pitkän aikavälin tavoitteena lausunnon mukaan on, että jokaisella pelastustoimen 

alueella olisi mahdollisuus hyödyntää jotakin harjoitusaluetta. Harjoitusalueen 

tulee sijaita keskeisellä paikalla. Avustettuja harjoitusaluehankkeita tulisi seurata siten, 

että saataisiin raportit harjoitusalueen käyttöasteesta ja käyttäjätahoista. Näin voitaisiin 

kerätä tietoa siitä, miten laajaa aluetta harjoitusalue palvelee. 

 

 

Rahaston hallitus avasi kokouksessaan 13.10.2010 pelastustoimen alueille ja kunnille 

mahdollisuuden hakea harjoitusaluehankkeisiin tukea kalusto- ja rakennushankehaun yhteydessä. 

 

  



Pelastustoimen harjoitusaluehankkeisiin 2011–2017 haettavat avustukset 

22.3.2011 

 

Vuonna 2011 palosuojelurahastoon tuli 3 harjoitusaluehankehakemusta sekä 3 harjoitusalueen 

konttihakemusta. Harjoitusalueeksi lasketaan suurempi hanke kuin yksittäisen kontin hankinta.  

 

 

Vuosina 2012–2017 kaikkiaan 16 pelastuslaitosta uskoo toteuttavansa harjoitusaluehanketta. 

Näille vuosille suunniteltujen harjoitusalueiden kokonaiskustannukset ovat tämän hetken 

näkemyksen valossa 17 473 000 euroa, rahastolta haettava avustus on arviolta 3 139 200 euroa. 

Rahaston maksimiavustusta (350 000 euroa) on vuosina 2012–2017 hakemassa neljä 

pelastuslaitosta (Taulukko 2). Hankesuunnitelmat ja kustannusarviot perustuvat tammikuussa 2011 

toteutetun jatkokyselyn tuloksiin, arviot ja suunnitelmat voivat muuttua ja täsmentyä lähivuosina.   

 

 

Vain vuotta 2012 katsottaessa ilmenee, että 4–7 pelastuslaitosta ilmoittaa hakevansa rahoitusta 

harjoitusalueeseen (haku avataan lokakuussa 2011). Hankkeiden arvioidut kokonaiskustannukset 

ovat 2 738 000–8 888 000 euroa ja rahastolta haettava avustus on arviolta 545 200–955 200 euroa. 

 

 

Harjoitusaluehankkeiden kustannuksiin ei tämän hetken tiedon mukaan ole osallistumassa 

monia yhteistyökumppaneita. Varsinais-Suomen harjoitusalueen kustannuksiin on ottamassa osaa 

Saaristomeren meripuolustusalue. Satakunnan jatkohankkeeseen on tulossa tukea kunnalta ja 

yksityisestä rahoituksesta. Keski-Suomen hankkeeseen osallistuu Ilmasotakoulu vastuullansa 

olevien simulaattorien osalta, lisäksi omalla panoksellaan mukana on Finavia, MPK ry ja 

Palvelukoiraliitto. Pohjois-Savon hankkeiden osalta yhteistyötä saattaa syntyä Ilmailulaitoksen ja 

Karjalan Lennoston kanssa (Kuopion alueella), myös Poliisi on ollut kiinnostunut alueesta. Lapin 

hankkeessa on ollut mukana Ilmailulaitos, rahoitusta heillä ei kuitenkaan ole, Puolustusvoimat on 

ollut myös kiinnostunut Lapin harjoitusalueesta.  

 
 

Taulukko 2. Vuosina 2012–2017 Palosuojelurahastolta haettavat harjoitusalueavustukset   

 

AVI 

alue 

Harjoitus-

aluekysely 

2011 

Hankkeen nimi  

ja sijainti 

Toteutus 

vuonna 

Avustus 

haetaan 

vuonna 

Haettava 

avustus € 

 

Kustannus-arvio 

€ 
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Helsinki Roihupellon 

harjoitusalue 

2011  2012 27 200 € 68 000 € 

kuuma savu 

sukelluspaikka 

Länsi- 
Uusimaa 

Ei kiinteää aluetta, 

suunnitteilla 

liikuteltava 

simulaattori ja 

siirrettävät kontit 

2013–2015 2013–2015 

 

100 000 € 

 

 

54 000 € 

250 000 € 

(lieskahdus- 

simulaattori)  

135 000 €  

(3 konttia) 

Keski- 
Uusimaa 

Tarvetta on mutta 

taloudellisia 

mahdollisuuksia ei 

ainakaan vielä 

- - - - 

Itä-Uusimaa Ei hankkeita 

meneillään 

- - - - 



Kanta-
Häme 

Janakkalan 

paloasema ja 

harjoitusalue 

2012 

aikaisintaan 

2012 / 

2013 

350 000 € ei tiedossa 

(aiempi arvio 

6 000 000 €) 

Päijät-Häme Päijät-Hämeen 

pelastuslaitoksen 

harjoitusalue, 

Orimattila 

2012–2013 

rakennustyö 

2012 160 000 € 

ehkä 

400 000 € 

ehkä 

Kymenlaaks
o 

- - - - - 

Etelä-
Karjala 

- - - - - 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 691 200 € 6 853 000 € 
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 Varsinais-

Suomi 
Saaristomeren 

meripuolustusalue, 

Koivuluoto 

suunnittelu 

aloitettu 

2008,  

maapohja 

valmis 

2010 

Ei tietoa,  

hanke  

aluillaan, 

pohjatyöt 

valmiina 

40 000 € 

pohjatyöt 

100 000 € 

pohjatyöt 

- hanketta 

viedään eteenpäin 

vuosittain 

Satakunta Länsi-Suomen 

harjoitusalue 

2012–2013 2012 

2013 

350 000 € 

350 000 € 

4 500 000 € 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 740 000 € 4 600 000 € 
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Keski-
Suomi 

Tikkakosken 

harjoitusalue, 

Jyväskylä 

2012  2012 ehkä 40 000 € 100 000 € 

 

Tampere Tarastejärven 

harjoitusalue 

2014–2015 2014 320 000 € 800 000 € 

Etelä-
Pohjanmaa 

Paloniemen 

harjoitusalue, 

Kauhava 

hanke 

alkanut ja 

jatkuu 

2012– 

2015 

20 000 € 50 000 € 

 

Pohjanmaa Kivijärven 

harjoitusalue, 

Mustasaaren kunta 

2013 

aikaisintaan, 

2014tod.näk 

2013 / 

2014 

aikaisintaan 

350 000 € 1 500 000 € 

Harjoitus-

aluekysely  

jatko-osa 

2011 

Hankkeen nimi  

ja sijainti 

Koska 

toteutetaan, 

vuosi 

 Haettava 

avustus € 

 

Avustus 

haetaan 

vuonna 

Keski-
Pohjanmaa 
ja 
Pietarsaari 

Ei 

määrärahaesityksiä 

lähivuosille 

- - - - 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 730 000 € 2 450 000 € 
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Etelä-Savo Etelä-Savon 

harjoitusalue, 

Joroisten kunta 

2012 2012 8 000 € 20 000 € 

palotaloon 

siirrettävä 

vesikate 

Pohjois-
Savo 

5 kpl = Jokaiselle 

päivystysalueelle 

oma harjoituskohde 

(Koillis-Savo, 

Varkaus, Sisä-

Savo, Iisalmen 

seutu, Kuopio) 

2012–2016 2013–2017 á 40 000 €  

yhden alueen 

hinta 

 

200 000 € 

kaikki  

á 100 000 € 

yhden alueen 

hinta 

 

500 000 € 

kaikki  



Pohjois-
Karjala 

Pohjois-Karjalan 

pelastuslaitoksen 

harjoitusalue 

(Repokallio,  

Joensuu) 

2013 jälkeen 2013  

jälkeen 

64 000 € 

 

 

 

16 000 € 

160 000 € 

asfalttikenttä, 

vesiasemat, 

sähköliittymät 

40 000 € palotalo 

ym. rakennelmat 

Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 288 000 € 720 000 € 
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Jokilaaksot JOHA 

harjoitusalue- 

hanke 

2013–2014 2013 80 000 – 

140 000 € 

200 000 – 

350 000 € 

Kainuu Laitoksen kontit on 

siirretty Kainuun 

Prikaatin 

lähiharjoi-

tusalueelle, alueen 

käytöstä sovittu  

- - - - 

Oulu-
Koillismaa 

Oulu-Zone, Arkala, 

Oulu 

2015 jälkeen 2015  

jälkeen 

200 000 € 

(alv 0 %) 

500 000 €  

(alv 0 %) 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto yhteensä 340 000 € 850 000 € 
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Lappi Lapin pelastus-

laitoksen harjoitus-

alue + Tornion-

Haaparannan/ 

Ruotsin yhteisalue 

2015 jälkeen 2015 

aikaisintaan 

350 000 € 

 

2 000 000 € 

Lapin aluehallintovirasto yhteensä 350 000 € 2 000 000 € 

Yhteensä  
kaikki AVI-alueet 

Hankesuunnitel-

mia 16 laitoksella 

2011–2016 2012–2017 3 139 200 € 

 

17 473 000 € 

 

Jokilaaksojen hanke on laskettu kokonaiskustannusten 350 000 € perusteella.  
     

  



 

Harjoitusaluehankkeiden sijainti 

Palosuojelurahaston kyselytutkimuksen ja Pelastusopiston 

tutkimushankkeen ja pohjalta 

30.11.2010 
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1 Harjoitusalueiden sijaintiin ja rakenteisiin vaikuttavia 
tekijöitä 

Harjoitusalueita ei voida rakentaa joka paikkaan. Toimivaan harjoitusalueverkostoon 

kuuluu joitakin laajoja harjoitusalueita, jotka voisivat palvella useamman 

pelastuslaitoksen käyttötarpeita sekä useampia pienempiä alueellisia harjoituspaikkoja ja 

paikallisia pieniä kuumakoulutuskohteita. Lisäksi paloasemilla voidaan suorittaa 

pelastustoimen harjoituksia.  

 

Laajojen hankkeiden ohella pinta-alaltaan pieni harjoitusalue voi olla monipuolinen ja 

toimiva. Pienillä harjoitusalueilla voidaan yhden sammutus- ja pelastusyksikön tasolla 

toteuttaa laadullisesti samantasoisia savusukellus- ja etsintäharjoitteita kuin laajoilla 

alueillakin ja ne mahdollistavat hyvin mieskohtaisten taitojen harjoittelun. 

 



Harjoitusalueiden pinta-alan ei tarvitse olla Pelastusopiston luokkaa, jotta niillä voidaan 

harjoitella myös useampien yksiköiden yhteistoimintaa ja johtamissuoritteita. 

Varsinaisiin sammutus- ja pelastusharjoituksiin kuuluvat harjoitusrakennelmat ja -kentät 

mahtuvat 1 - 2 hehtaarin alueelle, mallina esimerkiksi harjoitusalueet Tampereella, 

Helsingissä ja Pietarsaaressa (sekä Satakunnan suunnitelmat). Alueiden 

paloharjoitustaloissa on useita huonetiloja ja niissä voidaan liikkua eri kerroksissa sekä 

suorittaa kuumakoulutusta, sovellettuja sammutusharjoituksia, etsintää ja 

kattotyöskentelyharjoituksia. Lisäksi alueilla on tilaa esimerkiksi peruskontti- ja 

alkusammutuskoulutukselle sekä vaarallisten aineiden ja liikenneonnettomuuksien 

harjoittelulle. Kattotyöskentelyharjoittelua varten on pieniin kohteisiin kehitetty 

koukkulavan päälle rakennettuja siirrettäviä kattotyömoduuleita. Palotalojen taikka 

perus- ja hyökkäyskonttien yhteyteen on puolestaan rakennettu kattosiltoja sekä 

kiinnityspisteitä kattotyön harjoituksia varten. Vastaavia kaksi- ja osin kolmekerroksisia 

palotaloja on muuallakin. Lisäksi tarvitaan varasto- ja huoltotiloja sekä ajoneuvojen 

paikoitustiloja. Myös Pelastusopistolla varsinaiset harjoituskentät ovat varsin pieniä, 

niitä on kuitenkin sijoiteltu eri puolille laajaa aluetta. Huomioitava on myös se, että 

pienemmässä kohteessa alueen peruskunnossapito on helpompaa. Esimerkiksi 

Pelastusopistolla pelkästään harjoitusalueen teiden auraus talvisin on mittava, pääosin 

ylityönä tehtävä työ, joka on edellyttänyt oman aurauskaluston hankintaa. 

 

Pelastustoimen osalta harjoitusalueen laajuuteen ja rakenteeseen vaikuttaa muun muassa 

se, tehdäänkö kaikki harjoitteet harjoitusalueella, kuinka paljon rinnakkaisia harjoitteita 

toteutetaan yhtä aikaa ja se, onko alueen käyttö pääasiassa mies- ja yksikkökohtaisissa 

harjoitteissa. Mieskohtaisten perustaitojen kehittämistä varten voidaan joitakin 

harjoituksia siirtää koukkulava- tai perävaunurakennelmilla paloasemille. Paloasemalla 

suoritettavista harjoituksista ei tule kustannuksia laitoksille ja harjoitukset on helppo 

toteuttaa joustavasti muun asematyöskentelyn ohella. Muita paloasemilla suoritettavia 

harjoitteita ovat kylmät savusukellusharjoitukset ja pi-laitteiden käyttöharjoitukset. 

Myös pelastustyökalujen käyttöharjoituksia ja autojen pilkkomisia voidaan tehdä 

muuallakin kuin pelastuslaitosten omilla harjoitusalueilla, esimerkiksi autopurkaamoissa 

ja kuntien varikkoalueilla, jolloin ympäristönsuojelunäkökulmat ja romuautojen 

kuljetukset eivät jää vain pelastustoimen vastuulle. Yhtä lailla vaarallisia aineita voidaan 

mieskohtaisten taitojen osalta harjoitella Pelastusopiston tapaan paloasemilla tai 

toiminta-alueen teollisuuskohteissa vuoto (vesi)- ja höyrysimulaattoreilla. Kun 

harjoittelu tapahtuu toiminta-alueen teollisuuden erityiskohteissa, saadaan harjoitusten 

lisäetuna myös tutustua alueen todellisiin riskikohteisiin ja niiden varautumiseen.  

 

Kaikki harjoitteet eivät käytännössä siirry pelastustoimen harjoitusalueelle, vaikka 

tällainen alueella olisikin olemassa. Tärkeä kysymys onkin, aikooko ja kykeneekö 

pelastustoimi rahoittamaan ja toteuttamaan muunlaisia harjoituksia kuin ainoastaan 

mieskohtaisia tai yhden yksikön harjoitteita pelastussukellusohjeen minimivaatimusten 

mukaisesti. Rajaavina tekijänä ovat vuorovahvuudet, ylityömahdollisuudet ja muut 

koulutusjärjestelyt sekä harjoitusalueen etäisyys paloasemasta, jotta työvuoron 

päivittäisonnettomuuksiin varautuminen toimii. Alueelliset mahdollisuudet ja tarpeet 

harjoitusten toteuttamisessa ovat erilaisia.   

 

Useiden yksiköiden yhteistoiminta harjoitusalueella, ”kovilla” aineilla tapahtuvat 

vaarallisten aineiden harjoitukset ja isot palokuormat asettavat harjoitusalueelle 

suurempia vaatimuksia muun muassa ympäristölupien, valmistelujen, polttomateriaalien 

varastoinnin ja harjoituskäyttöön osoitetun kaluston osalta. Tällaisia harjoituksia ei 



kuitenkaan ole joka viikko kaikilla pelastustoimen alueilla. Harjoitusalueverkoston 

osalta on tarkasteltava kokonaisuutta ja sitä, onko mahdollisuus matkustaa sellaisille 

harjoitusalueille, joissa voidaan erikoistua esimerkiksi vaarallisten aineiden tai 

teollisuuden riskeihin (esimerkkinä Harjavallan TUKES puisto).  

 

Pienempien, suhteellisen monipuolisten perusharjoituksiin soveltuvien harjoitusalueiden 

ja harjoituspaikkojen lisänä tulisi olla alueellisia harjoitusmahdollisuuksia tukeva, 

verkottunut järjestelmä (Pelastusopiston täydennyskoulutuksen lisäksi), jonka kautta 

tarjolla olisi erikoistumista ja pelastustoimea lähellä riittävän iso harjoitusalue sekä sille 

osoitettu kalusto. Lisäksi harjoitusalueiden lähellä on hyvä olla myös 

majoitusmahdollisuuksia. Joka paikkaan ei voida investoidaan rakenteisiin, joiden käyttö 

lopulta jää vähälle tai pelastuslaitoksella ei ole varaa alueen ylläpitoon. Synergiaetuja on 

saatavissa myös muiden viranomaisten harjoitustarpeista ja -alueista, erityisesti 

Puolustusvoimilta, jolla sotilaspalokuntia on 32 ja pelastusryhmiä 18. Sotilaspalokunnan 

omaavissa varuskunnissa on myös kuumakoulutusta varten harjoitusmahdollisuuksia. 

Pelastustoimi voi osaltaan tuoda näihin kohteisiin asiantuntemusta esimerkiksi 

kuumakoulutussimulaattorien rakentamiseen ja niiden käyttämiseen.  

 

Kyselyjen mukaan pienten harjoitusalueiden toimivan käytön kannalta niiden tulisi 

sijaita mahdollisimman lähellä käyttäjää. Matkustusaika laajemmalle harjoitusalueelle 

tulisi olla alle tunti. Viikkoharjoitteet on hyvä voida suorittaa alle puolen tunnin 

ajomatkan päässä. Harjoitusalueen hyvän sijainnin lisäksi yhtä tärkeää on se, että 

alueella on harjoitus-, ja koulutussuunnitelma, toimiva isännöinti, hyvä tahtotila, 

ympäristöluvat kunnossa ja toiminnan jatkomahdollisuudet varmistettu. Lisäksi alueen 

yhteistyösuunnitelma muiden laitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa tulee olla 

selvitetty. Tarvittaessa alueellisia pelastajakursseja on hyvä voida järjestää ainakin 

osassa harjoitusalueita. SPEK-järjestelmän kursseja tulee voida toteuttaa helposti ja 

laadukkaasti. 

 

 

2 Tiivistelmä pelastuslaitosten harjoitusaluetarpeesta 
Etelä-Suomi tarvinnee ainakin yhden laajan harjoitusaluekokonaisuuden, jossa 

voitaisiin mahdollisesti järjestää myös alueellisia pelastajakursseja ja 

alipäällystökursseja, kenties myös ruotsinkielisiä kursseja. Paikka voisi olla 

pääkaupunkiseudulla tai pääkaupunkiseutua lähellä hyvien liikenneyhteyksien varrella. 

Pääkaupunkiseudulle voidaan saada uutta, joskin pientä harjoitusaluetilaa myös 

esimerkiksi Merivoimien ja Meriturvan yhteisen rakennushankkeen kautta 

Upinniemestä.  

 

Helsingin oma harjoitusalue Roihupellossa on varsin toimiva ja Vantaalla voi olla 

mahdollisuuksia yhteistyöhön myös Finavian ja lentokentän kanssa. Kanta-Hämeeen ja 

Päijät-Hämeen pelastuslaitosten alueelle suunnitellaan molempiin laajaa harjoitusaluetta. 

Kymenlaaksoon on valmistumassa harjoituspaikka Haminaan. Toisesta alueesta on 

alustavia suunnitelmia. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alueella Lappeenrannassa on 

harjoitusalue, jota kehitetään aktiivisesti moniviranomaisyhteistyönä. Pelastuslaitos on 

sijoittanut alueeseen vuosittain noin 20 000 euroa. Harjoitusaluetta kehitetään ja alueella 

on myös muita viranomaiskäyttäjiä.  

 



Keski-Suomi tarvinnee oman harjoitusalueen. Moniviranomaistoimintaa ja olemassa 

olevia rakenteita luontevimmin hyödyntävä paikka näyttäisi olevan Luonetjärven 

varuskunnassa Tikkakoskella, jossa toimii Suomen Ilmavoimien Ilmasotakoulu ja muita 

Ilmavoimien toimintoja. Varuskunnan vieressä on myös Jyväskylän lentokenttä. Keski-

Suomen pelastuslaitoksen suunnittelema hanke Ilmavoimien kanssa on vasta kehitteillä 

ja se toteutetaan useamman vuoden projektina. Kustannusarvio on noin 400 000 - 

500 000 euroa, suunnitelmissa on voitu ottaa huomioon synergiaetuja varuskunnan ja 

lentokentän toiminnoista. Keski-Suomessa on myös mahdollisuus yhteistoimintaan 

Keuruun Pioneerirykmentin kanssa, alueella on kuumakoulutukseen ja vaarallisiin 

aineisiin hyvät harjoitusmahdollisuudet. 

 

Länsi-Suomessa Tampereen alueella on kaksi harjoituskohdetta, joista Tampereen 

seutukunnan alue Lakalaiva tullaan uusimaan tulevina vuosina. Tarvetta Tampereen 

aluepelastuslaitoksella olisi myös pienemmälle kuumakoulutuskohteelle. Tampereella 

voisi olla mahdollisuuksia hyödyntää Poliisiammattikorkeakoulun harjoitusaluetta 

soveltuvin osin, siten että pelastustoimen harjoittelu tukisi myös poliisitoimen omaa 

harjoitustoimintaa (esimerkiksi palonsyyntutkinta). Joidenkin harjoitteiden osalta 

nykyäänkin on hyödynnetty Poliisiammattikorkeakoulun harjoituskaupungin rakenteita 

(puomitikasharjoittelu). Lisäksi Pirkkalan kentän vieressä toimii Ilmavoimien 

lentotukikohta, jossa voisi olla mahdollisuuksia samanlaiseen yhteistoimintaan kuin 

Keski-Suomessa. Pirkanmaan suunnitelmissa ollaan vasta alkuvaiheessa ja 

suunnitelmien toteuttaminen vie useita vuosia. Asemaverkoston mahdollisuus 

harjoituspaikkojen liittämiseen uusien paloasemien suunnittelussa on mahdollista ottaa 

huomioon. 

 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitoksilla olisi tarvetta arvionsa mukaan 

laajemmalle harjoitusalueille kuin vain kuumakoulutuskohteille. Vaasan vieressä olevan 

Kivijärven harjoitusalueen hyödyntäminen on osoittautunut hankalaksi. Molemmat 

pelastuslaitokset ovat myös kiinnostuneita käyttämään ja kehittämään jo olemassa olevia 

yhteistyökumppaneiden harjoitusalueita. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella on 

hyvin toimiva ja ylläpidetty harjoitusalue Pro Center. Alueella on omaa kalustoa ja sitä 

käytetään palotoimen harjoitusten lisäksi myös turvallisuuskoulutukseen. Myös 

lähiseudun teollisuus hyödyntää alueen mahdollisuuksia. Harjoituspaikassa on toteutettu 

alueellinen palomieskurssi. Pelastuslaitoksella on alustavia pohdintoja kahden pienen 

kuumakontin rakentamiselle. Konttien hankinta-arvio on noin 20 000 euroa, hankkeiden 

kehittely on vasta alkuvaiheessa. Yhteistyökumppaneiden harjoitusalueita löytyy 

laitoksen mukaan Tampere-Pirkkalan lentoasemalta, jossa on alue lentokonepalo- ja 

polttoainepaloharjoituksiin. Lisäksi sairasautojen, johtoautojen ja muiden kevyiden 

autojen liukkaan kelin ja hälytysajon harjoitteluun voidaan käyttää lähistöllä olevaa 

Poliisiammattikorkeakoulun ajoharjoittelurataa.  

 

Lounais-Suomessa on tarvetta omalle harjoitusalueelle. Satakunnan pelastuslaitoksen 

säätiöpohjaisessa Länsi-Suomen pelastusharjoituskeskus -harjoitusaluehankkeessa 

ollaan oltu aktiivisia ja suunnittelutyö on jo pitkällä. Alue sijoittuu Porin lentokentän 

läheisyyteen, jossa synergiaetuja on haettu muun muassa Finavian lentokentän 

toiminnoista. Hankkeen kustannusarvio asteittain toteutettuna on yhteensä noin 5.4 

miljoonaa euroa. Varsinais-Suomessa suunnitellaan harjoitusaluehanketta yhdessä 

Meripuolustusalueen kanssa. Varsinais-Suomessa tarvetta ilmenee laitoksen mukaan 

myös pienelle kuumakoulutuskohteelle.  

 



Pohjois-Suomessa olisi tarvetta harjoitusalueelle. Alueen sijaintipaikaksi sopinee Oulu, 

jossa on ilmennyt omaa tahtoa harjoitusaluehankkeen kehittämisessä ja harjoitusten 

toteuttamisessa. Jokilaaksot ovat käynnistämässä selvityksen tekemisen 

harjoitusaluetarpeesta ja sen pohjalta hankinnat käynnistettäneen vuonna 2012. 

Suunnitelmat kohdistuvat yhteen alueelliseen harjoituspaikkaan ja muutamaan 

konttikohteeseen. Harjoitustarve kohdistuu kylmäharjoitusten ohella kuumaharjoitteluun 

erilaisissa tulipaloissa. Kainuussa ei ole tällä hetkellä tarvetta harjoitusalueelle. 

Pelastuslaitos tekee hyvää yhteistyötä Puolustusvoimien Kainuun prikaatin kanssa ja 

yhteistyötä on myös Finavian kanssa. Lapin harjoitusaluetarve kohdistuu useampaan 

kuumakoulutuskonttiin. Pelastuslaitoksen taloussuunnitelmassa 

harjoitusaluehankkeeseen ei ole varauduttu.  

 

Itä-Suomessa Pelastusopiston harjoitusalue vastaa erityiskoulutuksen tarpeeseen. Etelä-

Savossa on Joroisten harjoitusalue, jota on kehitetty noin 10 000 euron 

vuosikustannuksin. Alueella suoritetaan tavanomaisia ammattitaitoa ylläpitäviä 

harjoitteita sekä SPEK-vapaaehtoisten palokuntien koulutusjärjestelmän mukaisia 

kursseja. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen harjoitusaluetarve kohdistuu pienille 

kuumakoulutuskohteille. Pelastuslaitos on esittänyt, että viidelle seutukunnalle 

rakennetaan omat harjoituspaikat, joissa jokaisessa on kuumakoulutusmahdollisuudet. 

Yhden alueen rakentamiskustannukset ovat arviolta 100 000 euroa. Hankkeiden 

käynnistys on aloitettu omalla rahalla, toteutus etenee hitaasti. Harjoitusalueen käyttöä 

on kuukausittain sekä omalta ja että muilta alueilta. Pohjois-Savossa on mahdollista 

hyödyntää ja saada synergiaetuja Pelastusopiston ohella myös Kuopion lentokentän ja 

Karjalan lennoston alueilta Tikkakosken tapaan. Pohjois-Karjalassa harjoitusaluetarve 

kohdistuu yhteen paremmin varusteltuun harjoituspaikkaan, jonka kustannusarvio on 

laitoksen mukaan noin 200 000 euroa.  

 

 

3 Vireillä olevia keskisuuria tai laajempia 
harjoitusaluehankkeita 

Seuraava yksityiskohtaisempi listaus vireillä olevista keskisuurien tai laajempien 

harjoitusalueiden rakentamistarpeista perustuu Palosuojelurahaston kesällä 2010 

tekemän kyselytutkimuksen ja Pelastusopiston tutkimushankkeen pohjalta saatuihin 

tietoihin.  

 

3.1 Etelä-Suomi 

3.1.1 Pääkaupunkiseutu 

Tarvitaanko pääkaupunkiseudulle (Helsinki- Espoo-Vantaa) oma yhteinen harjoitusalue, 

on kysymys, mikä on usein aiemminkin tullut esille. Epävarmuus riippuu alueen 

yhteistyö-, isännöinti-, huoltojärjestely ym. mahdollisuuksista. Myös alueen 

maantieteellinen koko ja liikenne aiheuttavat haastetta henkilöstön ja kaluston 

siirtymisille. Helsingillä on oma toimiva alue Roihupellossa, jonka 

käyttömahdollisuuksien laajentamiseen pelastuslaitos keskittyy. Roihupelto on pieni, 

tiivis alue, jossa on luento-, huolto- ja sosiaalitilat sekä päätoimisia henkilöitä 

ylläpidossa. Alueella voidaan tehdä monipuolisia mieskohtaisia harjoitteita sekä myös 

yksikkökohtaisia sovellettuja harjoituksia. Alueella on mahdollista järjestää myös 



useamman yksikön yhteistoimintaan liittyviä suoritteita. Suurin puute alueella on 

kuumien savusukellusharjoitusten toteuttamisessa. Helsingin Pelastuskoulu suorittaa 

Roihupellon harjoitusalueella pelastajakurssien harjoituksia. Pelastajakurssit 

harjoittelevat myös erityiskohteissa pääkaupunkiseudulla. Savusukellusharjoitteita ja 

vaarallisten aineiden koulutusjaksoja PEKO:n pelastajakurssit suorittavat myös 

Pelastusopistolla Kuopiossa. Yhteistyö toimii hyvin.   

 

Espoolla lienee mahdollisuuksia saada harjoitusaluetilaa Upinniemestä Merivoimien ja 

Meriturvan yhteisen rakennushankkeen kautta. Sotilaspalokunta ja Meriturva saanevat 

yhteisen pelastusaseman ja huoltorakennuksen Upinniemeen. Pelastustoimella voisi olla 

mahdollisuuksia päästä hankkeeseen mukaan kehittämään simulaatiokenttää ja 

harjoitusaluetta. Vantaalla saattaisi olla mahdollisuuksia yhteistyöhön Finavian ja 

Helsinki-Vantaan lentokentän kanssa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen 

harjoitustarve kohdistuu kuumakoulutuskohteessa suoritettujen harjoitusten lisäksi 

monipuoliseen muuhun harjoitteluun. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen harjoitustarve 

kohdistuu savusukelluksen lämpimiin harjoituksiin ja kattotyöskentelyyn.  

3.1.2 Kanta-Häme 

Kanta-Hämeen harjoitusaluekokonaisuus on suunniteltu toteutettavaksi paloaseman ja 

harjoitusalueen yhteishankkeena. Alustava kustannusarvio on noin 6 miljoonaa euroa. 

Kustannusarvio sisältää uuden paloaseman, jossa on otettu huomioon 

harjoitusaluetoimintaa tukevat huolto- ja teoriaopetuksen vaatimukset sekä harjoitusalue 

erilaisine rakenteineen. Aluetta käytetään laitoksen arvion mukaan useita kertoja 

viikossa (päätoimisen henkilöstön koulutusohjelman mukaiset harjoitukset + alueen 

sopimuspalokuntien harjoitukset). Muiden pelastuslaitosten tarve harjoitella kohteessa 

riippuu harjoitusaluehankkeista naapurialueilla (muun muassa Päijät-Hämeessä ja 

pääkaupunkiseudulla). Harjoitusalueella on tarve toteuttaa esimerkiksi 

sopimuspalokuntien kursseja ja harjoituksia, ammatillista täydennyskoulutusta ja 

mahdollisesti alueellista pelastajakoulutusta. Harjoitusaluetarve kohdistuu 

pelastustoiminnan perustehtävien ja viranomaisyhteistoiminnan harjoittamiseen. 

Ekokem Riihimäellä, AGA:n tuotantolaitokset, VR-toiminnot ja niiden aktiivinen 

suojelutoiminta antavat synergiaetua ja mahdollistavat lähellä olevia 

asiantuntijapalveluja harjoitusten ja teollisuuden vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 

Harjoitusalueen sijainti on hyvien liikenneyhteyksien varrella ja koska alue sijoittuu 

paloaseman viereen, saa se luento- ja huoltotiloja sekä alueen ylläpitoa varten 

synergiaetua paloaseman tiloista.  

3.1.3 Päijät-Häme 

Päijät-Hämeen harjoitusalueesta on tehty alustavat suunnitelmat, hankkeelle ei ole vielä 

tarkkaan arvioitua hintaa. Harjoitusaluetta käytetään laitoksen arvion mukaan noin 500 

kertaa vuodessa, mikä tarkoittaa useiden rinnakkaisten koulutusten järjestämistä. 

Todennäköisimpiä kohteen käyttäjiä olisivat alueen yhteistyöviranomaiset ja 

vapaaehtoisjärjestöt sekä kolmas sektori. Muiden pelastuslaitoksien käyttötarve riippuu 

tulevasta harjoitusaluelinjauksesta. Yhteistyö eri toimijoiden välillä vaatii laitoksen 

mukaan tahtotilan muutosta, harjoitusaluekartoitusta ja harjoitusvastaavien seminaareja. 

Myös koulutuksen merkityksen ymmärtäminen operatiivisen henkilöstön ensisijaisena 

tehtävänä on tärkeää. Harjoitusalueen käyttötarve kohdistuu perusharjoitteisiin 

(savusukellus, liikenneonnettomuus), soveltaviin harjoitteisiin (yhteistoiminta-, 

johtamisharjoitteet, monipotilastilanteet), ulkopuoliseen koulutukseen 

(alkusammutuskoulutus), muuhun harjoitteluun (yhteistyöviranomaisten itsenäiset 



harjoitteet, vapaaehtoisjärjestöjen harjoitteet) sekä muuhun yleisempään käyttöön 

(valistus, alueellinen pelastustoimen kehitystyö, toiminta yhteistyötahojen kanssa).  

3.1.4 Kymenlaakso  

Haminaan on valmistumassa kuumaharjoitusalue ja toista kohdetta ollaan 

suunnittelemassa tulevina vuosina. Harjoitusalueen hintaan vaikuttaa maa-alueen 

omistus ja rakenteiden määrä. Kustannusarviot ovat noin 100 000 - 150 000 euroa (alv 0 

%). Kymenlaakson eräänä yhteistoimintakohteena on Puolustusvoimien koulutuskeskus 

Utissa, jossa pelastuslaitos voi hyödyntää Jääkärirykmentin harjoituslaitteita, 

köysilaskeutumistornia ja harjoitustaloa. Lisäksi Kouvolan lähellä Vekaranjärvellä 

(entisessä Valkealan kunnassa) toimii Karjalan prikaati ja varuskunta-alueella on 

sotilaspalokunta sekä heidän harjoittelumaastonsa. Tämä paikka voi palvella lähinnä 

Kouvolan ja Kuusankosken seutua. Pelastuslaitoksella on Kouvolassa savusukeltajien 

häkkirata ja harjoitusalue. Laitoksen mukaan on järkevä rakentaa yhteiskäyttöisiä 

harjoitusalueita. Vuosittainen yksittäisten henkilöiden harjoituskertojen määrä on 

laitoksen arvion mukaan 1350.  Harjoitustarve kohdistuu savusukellukseen, 

kemikaalisukellukseen ja korkeanpaikantyöskentelyyn.  

3.1.5 Etelä-Karjala  

Lappeenrannassa on harjoituspaikka, jota kehitetään edelleen muu viranomaisyhteistyö 

huomioiden. Harjoituskohteeseen on sijoitettu vuosittain noin 20 000 euroa. Alueen 

ympäristölupa pitäisi saada hyväksynnän. Harjoituspaikassa on palotalo, jota myös 

Puolustusvoimat ovat käyttäneet. Kohteessa on lisäksi öljyvaunu, lentokoneen runko ja 

rauniorata palveluskoirille sekä alkusammutuskoulutuspaikka. Lieskahduskontti 

täydentyy hyökkäyskontiksi vuoden 2011 aikana. Alueelle tullaan asfaltoimaan 

katuverkosto ja häkkivarasto autoille. Ratapihan rakentamista selvitetään. Kohteeseen 

pyritään saamaan myös simulaattoreita. Etelä-Karjalan harjoittelu on keskittynyt 

Lappeenrannan harjoituspaikkaan, kunnista löytyy edelleen myös kontteja.  

 

3.2 Lounais-Suomi 
 

3.2.1 Varsinais-Suomi   

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on oman arvion mukaan tarve laajalle 

harjoitusalueelle, jota useampi viranomaispohjainen yhteistyötaho voisi hyödyntää, sekä 

pienelle kuumakoulutuskohteelle. Laajempia ja vaativimpia harjoituksia varten tarvitaan 

isompi kokonaisuus, jossa voitaisiin vaihdella erityyppisten harjoitusten tekemistä 

(esimerkiksi kerrokset, hyttikäytävät, kellari- ja ullakkopalot). Useamman 

pelastuslaitoksen kesken ei ole tarvetta harjoitusalueelle mutta suunnitteilla on ollut 

yhteistoimintahanke Meripuolustuksen kanssa, jolla on osoittaa harjoitusalue käyttöön. 

Hanke koostuu pohjatöistä, luvista, ja rakennelmista alueelle. Pelastuslaitoksen 

harjoittelutarve on viikoittainen. Harjoitusalueen käyttötarve kohdistuu lämpimiin ja 

kylmiin savusukellusharjoituksiin, korkeanpaikan harjoituksiin, kattotyöskentelyyn, 

vaarallisten aineiden harjoituksiin, liikenneonnettomuuksiin sekä häiriö- ja 

poikkeusolojen harjoituksiin.  



3.2.2 Satakunta  

Länsirannalle tarvittaneen oma harjoitusalue. Porin säätiöpohjaisessa hankkeessa ollaan 

suunnittelussa jo pitkällä. Harjoitusaluetarve kohdistuu kaikkeen pelastustoimen 

valmentavaan harjoitteluun, esimerkiksi sammutustyöhön, liikenneonnettomuuksiin, 

kemikaalionnettomuuksiin, vahingontorjuntaan, korkean paikan työskentelyyn ja 

raunioharjoitteluun.  Lisäksi alueen teollisuus- ja liikelaitosten henkilöstö sekä muut 

tahot tarvitsisivat harjoitusmahdollisuuden alueelta. Yhteistyötä on ollut muun muassa 

Finavian ja lentosotakoulun kanssa. Hankesuunnitelman arvioitu hinta asteittain 

toteutettuna on yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Harjoitusalueen käyttötarve 

pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien osalta on 2 - 5 kertaa viikossa, muiden 

viranomaisten taholta 1 - 5 kertaa viikossa ja muiden käyttäjien toimesta 0 - 5 kertaa 

viikossa. Muiden pelastuslaitosten tarve käyttää aluetta on arviolta kerran kuukaudessa.  
 

 

3.3 Länsi- ja Sisäsuomi 

3.3.1 Keski-Suomi  

Keskeinen Suomi tarvitsisi oman harjoitusalueen, jolle luontevin paikka näyttäisi olevan 

Tikkakosken Puolustusvoimien Ilmasotakoulun kanssa toteutettava yhteishanke 

Jyväskylässä. Pelastusalue on käynyt yhteisen harjoitusalueen rakentamisesta 

neuvotteluja Ilmasotakoulun kanssa. Perusstruktuuri on jo nyt valmiina ja selkeä 

viranomaisyhteistyökuvio on olemassa. Lentosotakoulu säilynee Puolustusvoimien 

selonteoissa ja suunnitelmissa myös tulevaisuudessa jos varuskuntia oltaisiin 

supistamassa. Toteutuminen on vielä kiinni molempien osapuolten lopullisista 

päätöksistä. Tämän lisäksi mukana olisi muutama muukin taho. Harjoitusalueella pitäisi 

pystyä järjestämään kaikki pakolliset harjoitukset ja erikoisharjoitukset, esimerkiksi 

kuuma-ajot, korkealta pelastaminen, vaarallisten aineiden harjoitukset ja 

maastoajoneuvojen harjoitukset. Alueella tulisi voida järjestää myös kaikki 

vapaaehtoishenkilöstön peruskurssit. Alustava kustannusarvio niiden töiden osalta, joita 

ei saada Puolustusvoimien harjoitustyönä hankittua, on 300 000 euroa. 

Kuumaharjoitustalon kustannusarvio on noin 100 000 euroa. Kiinteät tai liikuteltavat 

kuumakontit maksavat yhteensä noin 60 000 €. Keski-Suomen alueella Keuruulla on 

Puolustusvoimien Pioneerirykmentti, jonka kanssa voidaan lisäksi kehittää 

yhteistoimintaa.  

3.3.2 Tampere  

Tampereen pelastuslaitoksen alueella on kaksi varsinaista harjoitusaluetta, Tampereen 

seutukunnan harjoitusalue Lakalaiva sekä Viljakkala. Lakalaiva tullaan uusimaan ja 

rakentamaan tulevaisuudessa johonkin paloasemakiinteistön yhteyteen. Lisäksi tarvetta 

on yhdelle tai kahdelle pienemmälle kuumakoulutuskohteelle. Harjoitustarve kohdistuu 

päivittäiskoulutuksessa savusukellukseen, kattotyöskentelyyn, alkusammutukseen sekä 

sammutus-, raivaus- ja liikennevälineistä pelastautumisen harjoitteluun. Raskaan 

kaluston hälytysajoa ja liukkaankelin koulutuspaikkoja ei ole lähettyvillä, tämä tarve on 

laitoksen mukaan kuitenkin myös suuri. Tämänhetkiset harjoitusalueet ovat pääosin itse 

tehtyjä, pieniä, tiiviitä ja toimivia kuumakoulutussimulaattoreita, joita on käytetty 

malleina myös muiden laitosten harjoituskohteiden rakentamisessa.  



3.3.3 Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella on oman arvion mukaan tarve laajemmalle 

harjoitusalueelle. Pelastuslaitoksen alueella on Kauhavan Lentosotakoulun 

harjoituspaikka, joka on hyvin toimiva alue. Pelastuslaitoksella on varattu 8 hehtaaria 

yhteistä tilaa Kauhavan lentosotakoulun alueelta. Alueella on käytössä kylmää ja 

lämmintä harjoitusta varten savusukellussimulaattorit sekä kattotyöskentelyä ja 

tikasharjoittelua varten oma kohteensa. Hankkeessa on saatavutettavissa selvää 

synergiaetua Puolustusvoimien Lentosotakoulun kanssa. Harjoitusaluetarve kohdistuu 

sisäpalosimulaattoriin sekä savusukellussimulaattoriin, korkeanpaikan työskentelyyn, 

raideliikenteeseen ja vaarallisiin aineisiin. Harjoitusaluetta käytetään noin 500 henkilön 

koulutukseen vuosittain.  

3.3.4 Pohjanmaa   

Pohjanmaan pelastuslaitoksella on oman arvionsa mukaan tarve laajemmalle 

harjoitusalueelle. Alustavaa keskustelua on käyty myös naapurialueiden kanssa. 

Hankkeen kokonaishinta-arvioita ei ole tehty. Harjoitusaluetta käytetään arviolta 2 - 4 

kertaa kuukaudessa. Muiden pelastuslaitosten keskuudesta käyttöä olisi 1 - 3 kertaa 

vuodessa. Alueelle on rakennettu Finavian tarpeiden mukainen 

lentokoneonnettomuuksien harjoittelupaikka, jota voidaan hyödyntää muun muassa 

savusukellusharjoittelussa. Lisäksi Poliisi, Raja ja Puolustusvoimien vapaaehtoisjärjestöt 

käyttävät aluetta lähinnä perustaitojen harjoitteluun (ammunta). Alueelle on suunniteltu 

pelastuksen tarpeiden mukaisia harjoituspaikkoja, mutta ne eivät ole toteutuneet 

rahoituksen puuttuessa. Rescue Park hanke ei ole valmistunut Kivijärven ympäristön 

käyttäjien alkuperäisten odotusten mukaisesti. Hankkeessa oli yhdistetty ampumarata, 

moottoriurheilukeskus ja pelastusharjoitusalue. Harjoitusalueen käyttötarve kohdistuu 

huoneistosimulaattoreihin, tavanomaisiin liikenneonnettomuuksiin, öljyntorjuntaan sekä 

vaarallisten aineiden perusharjoituksiin sekä korkealla työskentelyyn. Laitoksen mukaan 

monikäyttöinen alue takaa paremman käyttöasteen ja kohteen ylläpito helpottuu. Lisäksi 

alueen kustannukset jakaantuvat eri käyttäjätahojen kesken.  Tärkeätä on, että yksi taho 

vastaa alueen hoidosta.  

 

3.4 Itä-Suomi   

3.4.1 Pohjois-Karjala  

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on oman arvion mukaan tarve yhdelle paremmin 

varustellulle harjoitusalueelle, joka vastaa harjoittelutarpeeseen paremmin kuin pienet 

kuumakoulutuskohteet. Hankkeen kustannusarvio on 160 000 euroa maapohjan ja 

kunnallistekniikan osalta (asfalttikenttä, vesiasemat ja sähköliittymät). Varsinaisiin 

palotalo- ja muihin rakennelmiin kuluu arviolta 40 000 euroa. Harjoitusalueen 

käyttötarve kohdistuu rakennuspaloihin (kuumat savusukellusharjoitukset), 

liikenneonnettomuuksiin ja vaarallisten aineiden onnettomuuksiin. Kohdetta käytetään 

omalta alueelta noin 3 kertaa viikossa. Pelastuslaitoksella on yhteistyötä myös 

pelastuskoiratoiminnan kanssa. Yhteistyötä voitaisiin tehdä lisäksi Finavian kanssa 

yksittäisissä suoritteissa, joissa harjoitellaan palavien nesteiden tilannetta. Muiden 

yhteistyöviranomaisten alueita voitaisiin hyödyntää joissain harjoituksissa, yhteistyötä 

on tehty etenkin Puolustusvoimien kanssa. Harjoitusalue tulisi olla suunniteltu niin, että 

se palvelee mahdollisimman laajasti pelastuslaitoksen omia tarpeita.  



3.4.2 Etelä-Savo  

Pelastuslaitoksella on oma harjoitusalue Joroisissa, joka vastaa Helsingin ja Tampereen 

pieniä harjoitusalueita ja on mahdollisuuksiltaan monipuolinen ja hyvä. Aluetta on 

kehitetty vuosittain noin 10 000 euron omarahoituksella. Huolto- ja luentotilat ovat 

tarjolla muutaman kilometrin päässä Joroisten paloasemalla, jonne mahtuu myös 

harjoituksiin osoitettua kalustoa (pois hälytyskäytöstä). Lisäksi alue saa hyvää 

synergiaetua Joroisten lentokentästä, jonka vieressä paikka sijaitsee. Joroisten 

harjoitusalue on kuitenkin hieman syrjässä, sinne on Etelä-Savon pelastuslaitoksen 

keskuskunnista Mikkelistä ja Savonlinnasta matka-aikaa tunnin verran ja 

kaukaisemmista pienistä kunnista, joissa on puolivakinaista palotointa, vieläkin 

kauemmin. Tarve vaativimpien harjoitteiden suorittamiseen on 1 - 3 kertaa vuodessa. 

Tarve vaativien harjoitusten suorittamiseen (esim. lieskahduskontti-, korkeanpaikan- ja 

joukkuetason harjoitteet sekä lentokonepalo- ja rautatieonnettomuusharjoitteet) on 

puolestaan yli 10 kertaa vuodessa. Omalla alueella suoritetaan tavanomaiset, 

ammattitaitoa ylläpitävät harjoitukset, esimerkiksi nestepalosammutusten ja 

liikenneonnettomuuspelastamisen harjoitteet. Tällaisten harjoitusten tarvetta on yli 20 

kertaa vuodessa.  
 

 

3.5 Pohjois-Suomi  

3.5.1 Oulu-Koillismaa  

Pohjois-Suomeen tarvittaisiin laaja harjoitusalue, alueen sijaintipaikka olisi varmaankin 

Oulussa, jossa on selvästi omaa tahtoa alueen kehittämiseen ja harjoitusten 

toteuttamiseen. Ouluun on rakennettu lentokentän kupeeseen konttipalotalo (mallia 

Helsinki-Tampere). Ongelmana on nykyisen harjoitustalon määräaikainen 

ympäristölupa. Harjoitustalo on valmistunut vuonna 2010 ja ympäristöluvat ovat 

tilapäisluvalla voimassa seuraavat 5 vuotta. Hanke tarvitsisi tukea, jotta pitkäjänteisempi 

suunnittelutyö olisi mahdollista. Tavoitteena on rakentaa alueellinen koulutuskeskus 

Kuusamontien varteen. Hankesuunnitelman arvio valmistuu pelastuslaitoksen 

investointirahoituksen yhteydessä, hinnasta ei vielä ole tarkkaa tietoa. Harjoitusaluetta 

käytetään omalta alueelta  muutamia kertoja kuukaudessa. Muut pelastuslaitokset 

käyttäisivät harjoitusaluetta arvioilta muutamia kertoja kuukaudessa. Harjoitusalueen 

käyttötarve kohdistuu etenkin raskaan kaluston ajoon. Lisäksi tarvitaan myös 

rauniokoirien harjoitusalue. Pelastuslaitos on neuvotellut lisäksi Finavian alueelle 

paikan, jossa voidaan harjoitella savusukeltamista kuumassa tilassa.  
 

4 Kuumakoulutuskohteen/konttikohteen tarve pelastusalueilla  
Pienten kuumakohteiden tai konttikohteen tukeminen on myös tärkeää ja tämä palvelee 

osaltaan valtakunnallista harjoitusaluekokonaisuutta. Seuraavilla pelastuslaitoksilla on 

oman ilmoituksensa mukaan tarvetta pienelle kuumakohteelle/alueelle tai 

konttikohteelle:    

 

Pääkaupunkiseutu, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Tampere, Pohjanmaa, 

Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari, Etelä-Savo (mahdollisesti), Pohjois-Savo, Jokilaaksot, 

Lappi 
 

 



5 Muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 
harjoittelupaikkoja 

Muun muassa seuraavien muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden 

harjoittelupaikkojen hyödyntämistä kannattaa pohtia: 

 

 Meriturva, Upinniemi 

 Neste Oil, Kilpilahti (Pelastustoimen alueet käyneet vähän harjoittelemassa, alue on 

Nesteen tehdaspalokunnan käytössä) 

 Varuskuntien harjoitusalueet. Jokaisella suurella varuskunnalla, jossa on 

sotilaspalokunta, on oma harjoitusalueensa. Esimerkkinä Keuruun pioneerirykmentti, 

jossa on oma palotalo sekä Karjalan Prikaatti Vekaranjärvellä (Kouvola-

Kuusankoski) Utti ja kaikki Ilmavoimien lentokentät (Ilmasotakoulu Tikkakoski, 

Lentosotakoulu Kauhava ja Rissala). Sotilaspalokuntia on kaikkiaan yhteensä  

 Rajavartiosto, Imatralla koulutuskeskus, hyvä harjoitusalue maastoliikenne 

harjoituksiin 

 Poliisilla hyvä alue Tampereella 

 SPEK Padasjoki, hyvä ja monipuolinen paikka majoitus- ja huoltotilojen osalta, ei 

kuumakoulutusta 

 Finavian hankkeet  

 VR konsernin alueet (harjoitusratapihat VR henkilökunnan koulutusta varten)   

 Trafi  

 Suurteollisuuden kohteet (Aga, Ekokem, paperiteollisuus) 

 

  



HARJOITUSALUEHANKKEIDEN TUKEMINEN -  30.8.2010 (lyhennelmä) 

 

Kesällä 2010 toteutetussa harjoitusaluehankkeiden tukemista koskevassa 

Palosuojelurahaston kyselyssä, johon saatiin vastaus jokaiselta 

pelastuslaitokselta, todettiin että alueellinen pelastustoimi tarvitsee hyvät 

edellytykset ja onnistumisen mahdollisuudet henkilöstön ammattitaidon 

edistämiseksi. Toimivat harjoitusalueet ovat osa tätä kokonaisuutta.  
 

Harjoitusalueet tulisi sijaita maantieteellisesti ja toiminnallisesti sopivissa paikoissa ja 

kohteet tulisi suunnitella alueelliset erityistarpeet huomioon ottaen. 

Kuumaharjoitukset pitäisi pystyä toteuttamaan lähellä paloasemaa, 

erikoisharjoituksiin voidaan mennä vähän kauemmaksikin. Harjoitusalueiden 

suunnittelussa tulisi huomioida ajoneuvojen siirtymien harjoitusalueelle ja 

operatiivisen henkilöstön mahdollisuudet osallistua harjoitteluun. Toisaalta mainittiin, 

että harjoitusalueen hyödyntämisen voi olla hankalaa riippumatta alueen sijainnista, 

esimerkiksi siirtymiset, korvaukset, alueen käyttö ja valvonta on toisinaan vaikeaa.  

 

Harjoitusalueiden arvioitu käyttöaste vaihtelee pelastuslaitosten mukaan muutamista 

kymmenistä kerroista useihin satoihin vuodessa. Harjoitusalueen tulevaa käyttöä oli 

toisaalta vaikea arvioida, sillä käyttöaste riippuu harjoituspaikkojen sijoittelusta ja 

tulevista linjauksista. Käyttöasteeseen vaikuttaa myös se, minkälaisia palveluita 

alueella on. Lisäksi harjoitusalueen sijoituspaikka ratkaisee, paljonko koulutusta 

annetaan. Jos harjoitusalue sijoitetaan omalle alueelle, käyttöä on runsaammin. 

 

Harjoitusalueen tukemisen kannalta tärkeää on alueen rakentamisen ja toiminnan 

rahoittaminen sekä rahoituksen riittävyys. Alueiden rakentamisessa tulisi huomioida 

myös muiden yhteistyötahojen tarpeet. Harjoitusalueen käyttäjiä tuee olla tarpeeksi, 

jotta käyttöaste saadaan riittävän suureksi. Harjoitusalueiden rakentamiseen tarvitaan 

hyvä suunnittelu sekä toteutukseen liittyvä tieto-taito. Suunnittelussa tarvitaan myös 

linjausta harjoitusalueiden rakenteesta, käytettävistä järjestelmistä, alueen tulevasta 

käytöstä ja isännöinnistä. Harjoitusten toimivuuden kannalta tärkeää on myös alueen 

monipuolisuus, paloaseman läheisyys sekä riittävät sosiaali- ja huoltotilat. 

Harjoitusalueelta edellytetään myös ympäristöystävällisyyttä. Alueella tulee olla 

tarvittavat ympäristöluvat ja maa-alueen pohjatyöt tulee tehdä oikein jotta myös 

yhteistyökumppanit ovat mukana hankkeessa.  

 

Toimiva harjoitusalue - tai useampi- tulisi saatujen vastausten mukaan olla jokaisella 

pelastuslaitoksella. Tarve kohdistuu usein laajaan harjoitusalueeseen. Tällaisia alueita 

on joitakin jo rakennettu ja monia ollaan suunnitteilla. Myös useamman 

pelastuslaitoksen yhteinen harjoitusalue katsotaan eräin paikoin mahdolliseksi. 

Pienille kuumakoulutuskohteille on myös tarvetta harjoitusalueiden tueksi. Tämän 

lisäksi esitettiin valtakunnallisen harjoitusalueen rakentamista, lähinnä Etelä-Suomen 

alueelle. Toisaalta eräät pelastuslaitokset totesivat, että Pelastusopiston harjoitusalue 

vastaa valtakunnallista tarvetta. Jo olemassa olevien viranomaisyhteistyö-

kumppaneiden tai muiden toimijoiden alaisuudessa olevien harjoitusalueiden 

hyödyntämisestä oltiin kiinnostuneita. Tällaista yhteistyömahdollisuutta ei kuitenkaan 

ollut kaikkialla ja toisinaan yhteistyö katsottiin vaikeaksi, lisäksi tarvitaan tietoa eri 

toimijoiden harjoitusalueista, koulutusta vastuuhenkilöille ja myös toimintakulttuurin 

muutosta. Eräin paikoin moniviranomaisyhteistyötä harjoitusaluehankkeiden osalta 

esiintyy ja tällaisia yhteistyöhankkeita oli myös suunnitteilla.  



 Pelastuslaitosten harjoitusaluetarve Palosuojelurahaston vuonna 2010 toteuttaman kyselyn 

pohjalta. Kyselyä ei toteutettu Ahvenanmaan alueella. 

 

 
PELASTUSLAITOS 
 

HARJOITUSALUETARVE 

Helsinki Oma harjoitusalue toteutettu, nyt keskitytään alueen 
käyttömahdollisuuksien laajentamiseen. Tarve on kuumien 
savusukellusharjoituskohteiden toteuttamiseen. 

Länsi-Uusimaa Uudellemaalle tulisi sijoittaa valtakunnallinen harjoitusalue. 
Pääkaupunkiseutujen pelastuslaitosten yhteinen harjoitusalue on 
mahdollinen. Tarvetta on kolmelle konttikoulutuspaikalle.  

Keski-Uusimaa Etelä-Suomeen tarvitaan valtakunnallinen harjoitusalue. 
Pääkaupunkiseudulla on tarve laajaan harjoitusalueeseen pienten 
kuumakoulutuskohteiden lisäksi.  

Itä-Uusimaa Useamman pelastuslaitoksen kesken voisi olla harjoitusalue. Omalle 
harjoitusalueelle on suuri tarve. Tarvetta on pienille 
kuumakoulutuskohteille. 

Kanta-Häme Tarvetta on yhteen varsinaiseen harjoitusaluehankkeeseen sekä 
muutaman pienemmän alueen rakentamiseen. Laajempi 
harjoitusaluehanke on suunniteltu paloaseman ja harjoitusalueen 
yhteishankkeena. 

Päijät-Häme Harjoitusalueen tarve on ehdoton. Tarve kohdistuu laajaan 
harjoitusaluekokonaisuuteen. 

Kymenlaakso Tarvetta on kahdelle harjoitusalueelle. Toinen valmistuu Haminaan, 
toisesta ei vielä ole suunnitelmia. 

Etelä-Karjala Lappeenrannassa on harjoitusalue, jota parhaillaan aktiivisesti 
kehitetään, mukana on myös muita käyttäjätahoja. 

Varsinais-Suomi Tarvetta harjoitusalueelle, jota useampi yhteistyötaho voisi hyödyntää. 
Pohdinnassa on yhteinen alue meripuolustusalueen kanssa. Tarvetta 
on sekä laajaan alueeseen että pieneen kuumakoulutuskohteeseen. 

Satakunta Tarve on laajalle harjoitusalueelle. Vähimmillään hajanaiset 
harjoitusalueet ja harjoitusrakennelmat tulisi koota yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 

Keski-Suomi Tarve on yhdelle laajemmalle harjoitusalueelle sekä muutamalle 
pienemmälle kuumakoulutuskohteelle. 

Tampere Omalla alueella on kaksi harjoitusaluetta, joista Tampereen 
seutukunnan harjoitusalue tullaan uusimaan. Lisäksi tarve on 
muutamalle pienelle harjoitusalueelle. 

Etelä-Pohjanmaa Selkeä tarve on laajemmalle harjoitusalueelle.  

Pohjanmaa Tarve kohdistuu laajempaan harjoitusalueeseen, jota täydentäisi 
muutama paikallinen pienempi harjoituskohde. 

Keski-Pohjanmaa ja 
Pietarsaari 

Pelastuslaitoksella on oma harjoitusalue, joten tarvetta osallistua 
uusiin hankkeisiin ei ole. Enemmän on tarvetta useammalle pienelle 
kuumakoulutuskohteelle. 

Etelä-Savo Alueelle on oma harjoitusalue. Tavoitteena on kehittää olemassa 
olevaa aluetta. Mahdollisesti toiseen pienempään harjoitusalueeseen 
olisi tarvetta.  

Pohjois-Savo Tarvetta on pienille kuumakoulutuskohteille. 

Pohjois-Karjala Tarve kohdistuu yhdelle paremmin varustetulle harjoitusalueelle. 

Jokilaaksot Tarve on yhdelle B- tai C-luokan harjoitusalueelle (luokitusta on 
selitetty tarkemmin pelastuslaitoksen omassa osiossa) 

Kainuu Omalla alueella riittää yksi perusharjoitusalue, tällä hetkellä tarvetta ei 
ole. Valtakunnallisesti yhdelle isolle harjoitusalueelle olisi tarvetta 
(ehkä Uudellemaalle). 

Oulu-Koillismaa Tarve harjoitusalueeseen on. Tämä tarve poistuu, kun Oulun 
harjoitusalue valmistuu. 

Lappi Harjoitusaluetarve kohdistuu useampaan kuumakoulutuskonttiin sekä 
yhteen harjoitusalueeseen.  



 
 

 


