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Arvoisat juhlavieraat 

Minulla on ollut kunnia saada kutsu esittää 70-vuotis juhliaan viettävän Uudenmaan 
Pelastusliiton historiaa, mutta lyhykäisesti. 

Uudenmaan Pelastusliitto ry – Nylands Räddningsförbund rf   

aloitti toimintansa Uudenmaan läänin palokuntaliiton nimellä syyskuun 21. päivä 1952. 
Tuolloin hyväksyttiin myös liiton säännöt sekä valittiin liittohallitus. 

Helsingin palokunnan palomestari Allan Harne toimi liiton ensimmäisenä puheenjohtajana 
vuosina 1952–1954, jäseninä vasta perustetulla liitolla oli 22 palokuntaa. 

Neljä vuotta myöhemmin liittokokous päätti perustaa 4 palokuntapiiriä tehostaakseen liiton 
toimintaa.  

Uudenmaan palokuntaliiton 10-vuotisjuhlaa vietettiin huhtikuussa 1962.  Juhlan yhteydessä 
vihittiin liiton lippu, jonka Uudenmaan Palokuntaliiton naistoimikunta oli teettänyt ja 
lahjoittanut liitolle. 

Tuolloin jäsenpalokuntia oli jo 126 ja kannatusjäseninä 27 kuntaa. 

Uudenmaan Palokuntaliiton toiminnan neljännen vuosikymmenennen aikana Palokuntien 
keskusliitto ja Suomen palosuojeluyhdistys yhdentyivät Suomen Palontorjuntaliitoksi. Uuden 
liiton mallisääntöjen mukaan Uudenmaan palokuntaliiton nimi tulee olla suomen- ja 
ruotsinkielinen ja liiton kotipaikkana Helsinki. Säännöissä määrättiin myös hallituksen koko, 
puheenjohtajan lisäksi hallitukseen piti kuulua 15 jäsentä. 

Liiton uudeksi nimeksi tuli Uudenmaan läänin palontorjuntaliitto- Nylands läns 
brandskyddsförening.  

Liiton säännöt uudistettiin taas 1986 ja uudistuksen myötä hallituksen jäsenmäärä pieneni 
yhdeksään jäseneen. 

Myös kokopäiväisen toiminnanjohtajan haku käynnistettiin vuoden 1988 lopulla ja samalla 
päätettiin palkata toimistoon osa-aikainen toimistovirkailija.                                                                                
Ensimmäiseksi kokopäiväiseksi liiton toiminnanjohtajaksi hallitus valitsi Kauko Salonahon 1. 
helmikuuta 1989 alkaen. 



 
 

Vuoden 1992 lopussa Suomen palontorjuntaliitto ja Suomen väestönsuojelujärjestö 
lopettivat toimintansa ja Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK aloitti toiminnan 1993 
alkaen. 

Myös Uudenmaan läänin palontorjuntaliitossa valtakunnallinen yhdistyminen aiheutti jälleen 
sääntömuutoksia.                                                           Tämänkin muutoksen myös liiton nimi 
vaihtui. Syyskokouksessa 1993 liiton nimeksi tuli Uudenmaan Pelastusliitto – Nylands 
Räddninsgförbund ja uudet säännöt otettiin käyttöön toukokuussa 1994. 

Aluetasolla yhdentyminen tapahtui siten, että entinen palokuntapiiri ja 
väestönsuojeluyhdistys yhdistivät toimintansa ja näin muodostui alueellinen 
pelastusyhdistys. Em. yhdistyminen vaati kymmenkunta neuvottelukokousta ja 
yhdistymisneuvotteluita käyneitä 12 neuvottelijaa alettiin kutsua ”likaiseksi tusinaksi”. 
Likaisen tusinan puheenjohtajana toimi Uudenmaan Pelastusliiton puheenjohtaja Matti 
Ylätupa. Ensimmäisinä liiton jäseniksi hyväksyttiin Länsi-Uudenmaan pelastusyhdistys ja 
Vantaan pelastusalan yhdistys. 

Liiton alkutaipaleella toimisto sijaitsi vaihtelevissa pakoissa, mm paloasemilla tms. paikassa 
ja jopa useamman vuoden ajan Carl von Bellin kotona. Sieltä toimisto siirtyi Iso Roobertin 
kadulle. 1990 luvulla toimisto muutti näkyvämmälle paikalle Albertin kadulle. -90 luvun 
viimeinen muutos oli Uudenmaan Pelastusliiton muutto Vantaan Vapaalaan, jolloin liitto sai 
ajanmukaiset toimisto- ja koulutustilat. 

2000 vuoden alusta UPL ja LSPL perustivat yhdessä SafeSec Oy:n Yritykselle siirrettiin liittojen 
yritysturvallisuuskoulutus ja –konsultointi. Perustamisen puuhamiehinä toimivat 
toiminnanjohtajat Ari Keijonen ja Pauli Heikkinen. Uudenmaan Pelastusliitto jatkoi 
yleishyödyllisen ja aatteellisen toiminnan hoitamista. 

Liiton 50-vuotisjuhlaa vietettiin 85 kutsuvieraan voimin 20. syyskuuta 2002 silloin vielä 
voimissaan olevan vakuutusyhtiö Pohjolan pääkonttorissa. 

Vuoden 2004 alusta aloittivat toimintansa alueelliset pelastuslaitokset.  

Uudenmaan Pelastusliitolla oli palokunta – ja varautumiskoulutusta sekä järjestötoimintaa 
koskevat palveluhankintasopimukset Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
kanssa. Palokuntakoulutusta varten laadittiin koulutustoimikuntaan edustajat kaikkien 
aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien neuvottelukuntien valitsemista edustajista. 

 



 
 

2005 UPL oli mukana Tampereella 12.5. perustamassa pelastusliittojen yhteistyöfoorumia. 
Allekirjoittanut valittiin liittojen foorumin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan tehtävänä oli 
toimia liittojen ja SPEK:n tapaamisissa liittojen puhetorvena asioita käsiteltäessä.  

Uudenmaan pelastusliiton hallitus antoi SPEK:lle lausunnon, missä liitolle esitetty SPEK:n 
sääntömuutosehdotus ei toisi tarpeellista lisäarvoa keskusjärjestölle eikä varsinkaan liitoille. 
Lausunnon pohjalta suurin osa pelastusliitoista ei siirtänyt toimintaansa SPEK:n alaisuuteen. 

 2008 vuoden alussa toiminnanjohtajana aloittanut Markku Virtanen kävi ankarat neuvottelut 
Rauplan Oy:lle myydyn SafeSec Oy:n myyntihinnasta. Neuvottelutulos oli Uudenmaan 
Pelastusliiton talouden kannalta erittäin onnistunut.  

Liiton 60-vuotisjuhlaa vietettiin työn merkeissä, koska Palosuojelurahasto ei hyväksynyt liiton 
avustusanomusta juhlakuluihin. 

Uudenmaan Pelastusliitolla on 70-vuotisen historiansa aikana ollut 17 henkilöä 
toiminnanjohtajana sekä 10 henkilöä puheenjohtajana. 

70 vuoden aikana on liiton toiminta kasvanut monella sektorilla. 

Nykyisin liiton vahvuus perustuu palokunta- sekä varautumiskoulutuksen, palokuntanaisten, 
sekä palokunta nuorten ja palokuntaveteraanien aktiiviseen toimintaan. 

Oma 17-vuotinen puheenjohtajuuteni päättyi vuoden 2014 lopussa ja vuoden 2015 alusta 
toimintansa puheenjohtajana aloitti Jyrki Landstedt. 

Joten vuodesta 2015 eteenpäin Uudenmaan Pelastusliiton historian tuntevat itseäni 
paremmin toiset henkilöt. 

Toivotan vireänä toimivalle Uudenmaan Pelastusliitolle menestystä sekä vahvuutta vastata 
pelastusalan haasteisiin tulevinakin vuosikymmeninä.  

 


