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Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain 
osoittaa että teksti on valkoista.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintavuosi 2015 oli sekä 
laitoksen oman toiminnan osalta että myös toimintaym-
päristön osalta mielenkiintoinen. Oman toimintamme ke-
hittämisessä siirryimme hieman enemmän asioiden vakiin-

nuttamiseen suurempien muutosten sijaan. Noin vuoden käytössä 
ollut uusi esimies- ja johtamisjärjestelmä on palomestareiden osalta 
osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi ja matkan varrella ovat sekä 
aluepalomestareiden että tilannekeskuspalomestareiden toimenku-

Pelastusjohtajan katsaus
vat täsmentyneet. Aluepalomestarit ovat hyvin kyenneet täsmentä-
mään esimiesketjua koskien eri paloasemien henkilöstöä. Päivätyötä 
tekevä ja eri paloasemilla näkyvä palomestari täyttää varmaan myös 
asemien henkilöstön toiveita paremmasta esimiestyöstä.

Loppuvuodesta muokkasimme myös talous- ja henkilöstöhallintoon 
uutta ilmettä eri toimenkuvia kehittämällä. Palvelussuhdepäällikön 
toimi lakkautettiin eläköitymisen myötä, ja talouspäällikön tehtävä 
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muuttui hallintopäällikön tehtäviin. Lisäksi saimme uutta tuoretta 
ajatusmaailmaa Tampereen kaupungin henkilöstö- ja talousosaamis-
ta toimintaamme parantamaan, kun suunnittelijan ja taloussuunnit-
telijan toimet perustettiin.

Pelastuslaitoksen sisäistä viestintää kehitettiin, kun saimme käyttöön 
laitoksen sisäiset verkkosivut, intranetin. Näitä kehittämällä uskom-
me, että saamme paremmin tietoa nähtäville ja viestejä välitettyä. 
On kuitenkin muistettava, että tiedonkulku on paljolti myös tiedon 
vastaanottajan asia. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tietoa on aktiivisesti 
haettava ja tiedonvälitysjärjestelmää on osattava käyttää. Kansa-
laispintaan liittyen on sähköistä viestintää edelleen hyödynnetty 
turvallisuusviestinnässä ja omavalvonnassa.

Omien toimitilojemme osalta tehtiin eri paloasemilla vuosittai-
seen kunnossapitoon liittyviä asioita, näistä näkyvimpänä oli kes-
kuspaloaseman remontti, joka käynnistyi varushuollon siirrosta 
Hervannan paloasemalle. Uusina toimitilahankkeina käynnistyi 
Valkeakosken paloaseman uudisrakentaminen hankesuunnittelun 
osalta ja Kangasalan paloaseman hankesuunnittelu käynnistettiin. 
VPK-paloasemista uutena hankkeena käynnistyi Länsi-Vesilahden 
VPK:n paloasemahanke heidän omana toteutuksenaan. Sekä toi-
mitila- että toimintakehitykseen liittyen sekä tilannekeskuksen että 
poikkeusolojen johtokeskuksen osalta päästiin kuluvan vuoden aika-
na selkeästi eteenpäin. Pelastuslaitoksen tilannekeskus ja samoissa 
tiloissa työskentelevä Liikennekeskus Kaupissa ovat yhä enenevässä 
määrin löytäneet toisensa ja tästä yhteistyöstä on lupa odottaa uusia 
toimintamalleja lähitulevaisuudessa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet täyttyivät 
suunnitellulla tavalla sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, pe-
lastustoiminnan että ensihoidon osalta. Toimintaluvut noudattelivat 
pääosin viime vuoden lukuja kuitenkin siten, että osassa onnetto-
muustyypeistä tapahtui hienoista laskua. Toimintaamme liittyvä ta-
lous toteutui odotetulla tavalla, jopa hieman parempana, joka taas 
antaa mahdollisuuden myös osan henkilökunnan palkitsemiseen 
tavalla, joka näkyy hieman palkkapussissakin.

Pyrimme uudistamaan osana laitoksemme työhyvinvoinnin koko-
naisuutta myös palkitsemisjärjestelmää aiempaa täsmällisemmäksi 
ja veimme kunkin työntekijän toiminnan arviointia lähiesimiehel-
le aiempaa enemmän. Tarkoituksena on saada edelleen aiempaa 
enemmän merkitystä hyvälle työsuoritukselle, lähiesimiestyölle ja 
kehityskeskusteluille. Noudatamme palkitsemisjärjestelmässä Tam-
pereen kaupungin ohjeistusta, jota olemme kehittäneet pelastuslai-
toksen toimintoja varten tarkoituksenmukaisemmaksi.

Toimintaympäristön muutokseen liittyivät tietysti asiat, jotka nä-
kyivät ylipäätään suomalaisessa elämänmenossa. Turvapaikanha-
kijoiden tilanne näkyi paitsi yleisessä keskustelussa, myös pelastus-
laitoksen toiminnassa. Olimme tehtäviimme liittyen mukana turva-
paikanhakijoihin liittyvissä asioissa koskien lähinnä majoitustilojen 
tarkastusta ja turvapaikanhakijoiden koulutusta ja valistusta. Sano-
mattakin on selvää, että turvapaikanhakijoiden tilanne näkyi myös 
pelastustoiminnassa ja ensihoidossa. Nyt Suomeen tulevat turvapai-
kanhakijat ovat lähtöisin kokonaan toisenlaisesta elinympäristöstä 
ja tapakulttuurista sekä arvomaailmasta, mikä meille on tuttua ja 
itsestään selvää. Tämä taas aiheuttaa lieveilmiöitä, jotka olisi kaikin 
keinoin pyrittävä välttämään. Ja tällä tarkoitan tietysti niitä väkival-
taisia ilmiöitä, joita olemme valitettavasti joutuneet kohtaamaan 
turvapaikanhakijoihin liittyen. Kysehän on turvapaikanhakijoiden 
keskinäisistä jännitteistä ja suomalaisen kantaväestön voimakkaista 
ennakkoluuloista ja mielipiteen muodostuksesta. Olemme pyrkineet 
ottamaan kaikessa toiminnassamme huomioon turvapaikanhaki-
joihin liittyviä, ja toimintaamme koskevia asioita jotta pystymme 
vastaamaan tähän toimintaympäristön muutokseen hyvin. Pelastus-
viranomaisina suhtaudumme kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti - alan 
arvojen mukaan.
 
Aivan loppuvuonna tulivat valtakunnan politiikassa osana sote-
uudistusta esille myös tulevat muutokset pelastustoimen ja pelas-
tuslaitosten osalta. Pääministeri Sipilän hallitus on linjannut perus-
tettavaksi maahan 18 itsehallintoaluetta. Näille itsehallintoalueille 
siirretään tehtäväksi iso osa kansalaisiin liittyvästä julkisesta palve-
lusta, keskeisimpänä sosiaali- ja terveystoimen palvelut, mutta myös 
pelastustoimi. Mikäli uudistus etenee suunnitellulla tavalla tämä 
tarkoittaa myös Pirkanmaan pelastuslaitoksella siirtymistä uuteen 
hallintoympäristöön. Muutoksen aikataulu tähtää uuden hallintmal-
lin aloittavan vuoden 2019 alusta.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta (suluissa varajäsen)
puheenjohtaja Pekka Anttila, Tampere, (Riitta Ollila, Tampere)

varapuheenjohtaja Hannele Strömberg, Tampere, (Mikko Leppälahti, Tampere)

Jaakko Stenhäll, Tampere, (Tuomo Pekkanen, Tampere)

Liisa Teeri, Lempäälä, (Marko Lounasranta, Vesilahti)

Mikko Väre, Nokia, (Kari Tolonen, Lempäälä)

Jaana Männikkö, Parkano, (Pekka Järvinen, Valkeakoski) 

Timo Huikkala, Virrat, (Katja Koponen-Andersson, Akaa) 

Jarmo Kalliola, Hämeenkyrö, (Maria Härkki-Santala, Hämeenkyrö) 

Antti Moisio, Ruovesi, (Jenni Mäkinen, Virrat)

Irma Koskela, Orivesi, (Ville Ellä, Pirkkala)

Organisaatio
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuosi 2015 oli Pirkanmaan pelastuslaitokselle toiminnallisesti ja 
taloudellisesti hyvä vuosi: kaupunginvaltuustoon nähden sitovista 
toiminnallista tavoitteista kaikki saavutettiin. Sitovat tavoitteet liit-
tyivät valvontasuunnitelman mukaisiin palotarkastuksiin, riskialueit-
taisen toimin-tavalmiusajan saavuttamiseen sekä työhyvinvoinnin 
parantumiseen.

Talouden toteutuminen

Talouden osalta sitovia tavoitteita pelastuslaitoksella oli kaksi: liikey-
lijäämä sekä investointien rahavirta. 

1.Liikeylijäämä oli asetettu talousarviossa nollaksi ja tilinpäätöksen 
liikeylijäämä oli 0,0 milj. euroa, joten tavoite saavutettiin. 

HALLINTO

2. Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 1,8 milj. euroa ja rahoi-
tusosuuksia saatiin 0,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustulo-
ja saatiin 0,2 milj. euroa. Talousarviossa ja vuosisuunnitelmassa inves-
tointeihin varauduttiin 1,6 milj. eurolla ja luovutustuloihin 0,15 milj. 
eurolla. Sitovuustason mukainen vuosisuunnitelman investointien 
rahavirta toteutui johtuen arvioitua suuremmista rahoitusosuuksista 
sekä luovutustulojen arviota paremmasta toteumasta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 43,8 
milj. euroa, ollen edellisen vuoden tasolla. Liikevaihtoon kirjataan 
pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi 
myös ensivastetuotot, ERHE-maksut sekä palotarkastusmaksut. 

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 
33,9 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 1,3 prosenttia. 
Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 96,4 prosenttia. 
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Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskunnille yhteen-
sä 1,3 milj. euroa. Lopullinen maksuosuus, euroa/asukas, oli 66,85 
euroa.

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 8,8 milj. euroa, muutos edelliseen 
vuoteen oli -2,2 % ja toteuma talousarviosta oli 96,1 prosenttia. Tuo-
toista 6 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutus-
tuottojen toteutuma talousarviosta oli 96 prosenttia, sopimuslasku-
tustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 
yhteensä 0,6 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuo-
tot olivat 2,8 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 1,6 %.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvonta-
toimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 
milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,4 milj. 
euroa ja ensivastetuottojen to-teuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteu-
tuivat hieman talousarviota parempina.

Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota 
parempina. Ylitys johtui pääasiassa arvioitua paremmista pysyvien 
vastaavien myyntivoitoista, sosiaalitoimen avustustehtävien mää-
räaikaisen sopimuksen tuloista sekä sopimuspalokunnilta takaisin-
laskutetuista maksuista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 
147% talous-arviosta.

Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 
44,3 milj. euroa, tuloarvio toteutui 97 prosenttisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätökses-
sä 42,5 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 96,5 
prosenttia. Merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen ei ollut. Toi-
mintakuluista 79,7 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput 
ensihoidon kuluja.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 31,3 milj. euroa, pysyen samalla 
tasolla kuin edellisessä tilinpäätöksessä ja henkilöstökulujen toteu-
ma talousarviosta oli 94,6 prosenttia. Maltillista kulukertymää selit-
tävät kuitenkin seuraavat tekijät. Osa vakansseista oli täyttämättä 
osan vuotta, osittain organisaatiomuutoksesta ja täyttämättömistä 
sijaisuuksista johtuen. Säästölomakertymä väheni edelleen edel-
lisestä tilinpäätöksestä. Myös muut palkkajaksotukset toteutuivat 
arvioituna pienempinä. Työhyvinvoinnin edistämiseen ja työsuoje-
lun prosessien tehostamiseen liittyvä työ jatkui ja sekä lopulliset 
varhaiseläkemaksut että työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat 
arvioitua merkittävästi pienempinä.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarvi-
osta oli 102,3 prosenttia, yhteensä 11,2 milj. euroa ja muutos vuoden 
2014 tilinpäätökseen oli 2,8 prosenttia.

Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,9 milj. euroa, toteuma talousar-
viosta oli 111,5 prosenttia ja muutos edellisvuoteen 2,8 prosenttia. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos näyttää vuoden lo-
pussa 0,0 milj. euron ylijäämää ja on talousarvion mukainen.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2015 investoinnit koostuivat 
pääosin raskaiden ajoneuvojen, sairaankuljetusajoneuvojen sekä 
henkilöpaloautojen hankinnoista. 

Investointien osalta Pirkanmaan pelastuslaitokselle on sitovaa inves-
tointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien 
vastaavien hyödykkeiden luovutustuloilla. Tarkastelutasona on siten 
rahoituslaskelman investointien rahavirta. 

Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 1,8 milj. euroa ja rahoitus-
osuuksia saatiin 0,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja 
saatiin 0,2 milj. euroa. Talousarviossa ja vuosisuunnitelmassa inves-
tointeihin varauduttiin 1,6 milj. eurolla ja luovutustuloihin 0,15 milj. 
eurolla. Sitovuustason mukainen vuosisuunnitelman investointien 
rahavirta toteutui johtuen arvioitua suuremmista rahoitusosuuksista 
sekä luovutustulojen arviota paremmasta toteumasta.

Henkilöstö

Teoreettinen työaika henkilötyövuosina oli toimintakertomusvuonna 
612,50. Luvussa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja määräaikaiset.

Tästä luvusta vähennetään henkilöstön kaikki poissaolot, niin saa-
daan tehty työaika henkilövuosina. Tehty työaika vuonna 2015 oli 
490,71 henkilötyövuotta, 0,4 prosenttia enemmän kuin vuotta ai-
emmin. Palkalliset henkilötyövuodet olivat tilipäätöskauden lopussa 
586,08 henkilötyövuotta, 0,4 prosenttia edellisvuotta suuremmat.

Henkilöstön sairauspoissaolot pienenivät toimintakertomusvuonna 
3,3 % ja sairauspoissaolot henkilötyövuosina laskettuna olivat 13,92. 
Sairauslomat vähenivät. Liikennevahingot, työmatkatapaturmat ja 
vapaa-ajan tapaturmat lisääntyivät, samoin kuin esimiehen myön-
tämät sairaspoissaolot.
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Vuoden 2015 aikana toteutettiin hallinnon organisaatiomuutos, 
jonka myötä lakkautettiin yksi virka, muutettiin kahden toimen ni-
mikettä ja tehtävänkuvaa sekä perustettiin yksi toimi. Uudistuksen 
tavoitteena oli selkeyttää hallinnon sisäistä tehtäväjakoa ja vahvistaa 
henkilöstö- ja talousosaamista. 

Pelastuksen ja varautumisen vastuualueella lakkautettiin yksi virka ja 
esimiestyön vahvistamiseksi muutettiin kolme ylipalomiehen virkaa 
paloesimiehen viroiksi. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikköön perustettiin palotar-
kastajan ja palotarkastusinsinöörin virat. Virkojen myötä vahvistettiin 
pelastuslaitoksen edellytyksiä kehittää omavalvontatoimintaa sekä 
tukea ja ohjeistaa muita viranomaisia ja järjestöjä ikäihmisten ja eri-
tyisryhmien asumisturvallisuuden parantamiseksi.

Yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa 

Pirkanmaan pelastuslaitoksessa on toiminut vuoden 2014 aikana 
rahasto, jonka nimi on Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- 
ja virkistysrahasto. Rahasto on perustettu jo vuonna 1936. Rahaston 
hallituksen jäseninä ovat toimineet pelastusjohtaja Olli-Pekka Oja-
nen, puheenjohtaja, ja muut jäsenet ovat paloesimies Petri Tammi-
nen (alipäällystö) sekä ylipalomiehet Pertti Tuominen ja Harri Friman 
(miehistö). Hallituksen kokouksissa on toiminut teknisenä asiantun-
tijana palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen. 

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 4 kertaa. Rahasto jakoi avus-
tuksia henkilöstölle mm. ammatillisen opiskelun aikaisten matkakus-
tannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osallistumismaksujen 
maksamiseen sekä myöntämällä taloudellista tukea henkilöstön 
virkistys- ja harrastustoimintaan. Vuoden 2015 aikana ei toteutettu 
minkäänlaista koko henkilöstölle suunnattua hankintakampanjaa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa kes-
kustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintaryh-
mä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2015 aikana 6 kertaa.

Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat:
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen
pelastuspäällikkö Matti Isotalo
johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen
palopäällikkö Jari Veija.
Yhteistoimintaryhmän henkilöstön edustajat:
ylipalomies Markku Savilahti, työsuojeluvaltuutettu
ylipalomies Panu Mustajärvi
paloesimies Pertti Lampinen
ensihoitaja Henri Backman
palkanlaskija Sirkku Pispala

sekä työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, asiantuntijajäsen 
ja hallintosihteeri Saija Micklin, yhteistoimintaryhmän sihteeri.

Suoritteet 2015 2014

Valvontatoiminta 25 005 25 900

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 102 600 96 349

 -joista turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 33 500 27 302

Tehokkuus/taloudellisuus

Pelastustoimen maksuosuus, €/as 66,85 66,49

“Ensihoidon maksuosuus, €/as (pelastuslaitoksen oma toiminta)” 18,76 19,70

Tilojen määrä (m2) 36 298 36 949

Tilakustannukset (1 000 e) 3 922 3 817

Toiminnan laajuus

Palo- ja pelastushälytykset 10 308 10 250

Sairaankuljetukset 36 182 32 489

Liikevaihto, milj. euroa 43,84 41,73

Asukasluku *507 106 503 382

Pinta-ala (km2) 14 613 14 613

*ennakkoväkiluku 28.1.2015, Statfin.

 

TUNNUSLUVUT
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Kehittämisryhmä

Vuoden 2015 aikana edistettiin työhyvinvoinnin eri osa-alueiden 
kehitystyötä ja laadittiin työhyvinvoinnin kehittämisen kannalta 
keskeiset suunnitelmat vuosille 2016 - 2017. Työhyvinvointisuunni-
telmassa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa ja työsuojelun 
toimintaohjelmassa asetettiin selkeät, työyhteisön hyvinvoinnin ja 
työkyvyn tukemista ja kehittämistä tukevat tavoitteet tulevalle toi-
mikaudelle.

Henkilöstön palkitsemisen ja huomioimisen tavat kirjattiin. Samalla 
otettiin käyttöön uudet palkitsemisen periaatteet, joiden mukaan 
selkeästi odotukset ylittävän työsuorituksen ohella voidaan henki-
löstöä palkita myös toiminnan tai työyhteisön kehittämisestä. Ohje 
Henkilöstökoulutuksen ja omaehtoisen osaamisen kehittämisen 
periaatteet Pirkanmaan pelastuslaitoksella -valmistui. Ohjeistuksen 
tavoitteena on linjata henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä 
asioita siten, että pelastuslaitoksella on kaikilla tiedossa olevat yh-
teiset pelisäännöt henkilöstön kouluttamiseen ja kouluttautumiseen 
tukemiseen. 

Uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumisen parantamiseksi ja hälytys-
ajotaidon kehittämiseksi jatkettiin koulutusyhteistyötä Poliisiammat-
tikorkeakoulun kanssa. Uutena yhteistyöavauksena oli koko henki-
löstölle suunnattu työturvallisuusiltapäivä, jossa käsiteltiin uhka- ja 
väkivaltatilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä.  

Pelastuslaitoksen intranettiin laadittiin TyöTie-sivusto, joka tarjo-
aa tietoa palvelussuhteen ohella työhyvinvoinnin eri osa-alueilta. 
TyöTie-sivuston materiaalia voi hyödyntää mm. perehdytyksessä. 
Suunnitelmallisen perehdytyksen toteutumiseksi laadittiin perehdy-
tysprosessi ja mentorointi-malli. Mentoroinnin pilotointi on tarkoitus 
aloittaa vuoden 2016 aikana.  

Toimintakyvyn tukemiseen liittyen yhteistyötä Tampereen ammat-
tikorkeakoulun kanssa jatkettiin. Toisen kerran järjestetyn ergono-
miaviikon aikana fysioterapeuttiopiskelijat vierailivat paloasemilla 
ja opastivat henkilöstöä työergonomiaan (mm. nostot, laskut) ja 
kuntosaliharjoitteluun liittyvissä asioissa. Ammattikorkeakoulun 
hyvinvointiklinikalla järjestettiin alaraajojen ongelmiin keskittynyt 
jumpparyhmä. Lisäksi fysioterapiaopiskelijat aloittivat opinnäyte-
työn tekemisen tasapainoharjoittelun vaikutuksesta pelastajien ta-
sapainojärjestelmään. 

Tampereella järjestetään syksyllä kansainvälinen, WHO;n koordi-
noima Safety 2016 konferenssi. Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui 
konferenssin käytännön järjestelyiden ja sisällön suunnitteluun. Kon-
ferenssissa tuodaan esille mm. pelastuslaitoksen osaamista ja roolia 

turvallisuuden edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä turvallisuuden 
edistämiseksi tehtävää viranomaisyhteistyötä.   

Pelastuslaitos osallistui aktiivisesti pelastuslaitosten yhteisiin hank-
keisiin. Pelastajan toimintakyvyn ylläpitäminen - työpaikkaliikunnan 
rooli -ohjeen tavoitteena on tukea ja motivoida pelastuslaitosten 
operatiivista henkilöstöä turvalliseen, terveelliseen ja tavoitteelliseen 
liikuntaan ja samalla pyrkiä ehkäisemään liikuntatunneilla sattuvia 
työtapaturmia. Ohje laadittiin kumppanuusverkoston tukipalvelui-
den toimeksiannosta ja ohjeen laadintaan osallistui henkilöitä kuu-
desta pelastuslaitoksesta.  

Pelastuslaitos oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Palo-
päällystöliiton koordinoimaa ja Palosuojelurahaston rahoittamaa Lä-
hiesimiestyön kehittäminen pelastuslaitoksilla -hanketta. Hankkeen 
tavoitteena on vahvistaa osallistujien valmiuksia toimia esimiehenä. 
Hankkeessa rakennettiin lähiesimiehille suunnattu koulutusohjelma, 
johon Pirkanmaan pelastuslaitokselta osallistui kuluneena vuonna 
kolme lähiesimiestä. 

Pelastuslaitosten tuottavuutta tarkasteltiin Keski-Suomen pelastus-
laitoksen koordinoimassa hankkeessa, jonka painopiste oli resurssien 
käytössä ja hyödyntämisessä.  

Laatutyön aloittamista tukivat kaksi opinnäytetyötä. Hallintotietei-
den maisteritutkintoa varten Erik Muurinen teki pro gradu -tutkiel-
man, jonka aiheena oli Laatuajattelu ja organisaation itsearviointi 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
yksikössä ja Martti Honkalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 
varten tekemä opinnäyte aiheesta Tiedolla johtaminen pelastustoi-
minnassa. Opinnäytetöiden tuloksia tullaan hyödyntämään laaditta-
essa Pirkanmaan pelastuslaitokselle laatutyön tiekarttaa.



2015 VUOSIKERTOMUS 20152015 VUOSIKERTOMUS 2015

11

Viestintä 

Viestinnän yksikön tehtäviin kuului koordinoida organisaatiovies-
tintää sekä turvallisuusviestintää. Viestinnän yksikössä työskenteli 
tiedotuspäällikön johdolla viestintäsuunnittelija, erikoissuunnittelija, 
kaksi koulutussuunnittelijaa, turvallisuuskouluttaja (palomies) sekä 
kesäkuun alusta yksi työllistämistuella palkattu projektityöntekijä.

Viestintä julkaisi vuosikertomuksen, neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vän henkilöstölehti Letku & Laastarin, kerran kuukaudessa ilmesty-
vän henkilöstötiedotteen sekä osallistui pelastuslaitoksen julkaisujen 
tuottamiseen. Viestinnän yksikkö toimitti myös valtakunnallisen En-
sihoidon kielioppaan, jota levitettiin kentälle Kumppanuusverkoston 
avulla.

Pelastuslaitoksen intranet saatiin aktiivikäyttöön keväällä, ja erityi-
sesti ensihoidon henkilöstö on ottanut intran hyvin vastaan.

Pirkanmaalaisten turvallisuustietoa lisättiin - 
nyt myös sähköinen viestintä apuna

Turvallisuusviestinnän avulla Pirkanmaan pelastuslaitos pyrkii lisää-
mään ihmisten turvallisuustietoutta sekä antamaan turvallisuuskou-
lutusta. Pelastuslaitos tavoitti turvallisuusviestinnän keinoin vuonna 
2015 noin 102 600 kansalaista yli 1 400:ssa eri tilaisuudessa. Suurelle 
yleisölle kohdennettuja tilaisuuksia järjestettiin 83 ja näihin osallistui 
n. 59 000 ihmistä. Turvallisuuskoulutusta annettiin 33 500:lle henki-
lölle 1 000:ssa eri tilaisuudessa.

Esi- ja peruskoululaisten turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui 
20 000 henkilöä, ja toisen tai korkeamman asteen opiskelijoita 3 100 
henkilöä. Laitosten ja yritysten henkilökuntaa turvallisuuskoulutuk-

siin osallistui lähes 5 500 henkilöä 290 tilaisuudessa. Suurimpana 
ryhmänä oli hoitolaitosten henkilökunta (3 700 henkilöä). Virka- ja 
luottamusmiehiä koulutuksiin osallistui n. 900 henkilöä. Ikäihmisiä 
turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui n. 500 henkilöä. Yhtei-
söjen ja järjestöjen jäseniä koulutettiin n. 900 henkeä.

Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut aktiivinen sosiaalisen median 
käytössä turvallisuusviestinnän apuna. Pelastuslaitoksen nettisuilla, 
facebookissa, twitterissä ja instagramissa jaetaan turvallisuusaiheista 
tietoutta kevyemmässä muodossa kuin perinteisessä virkamiesvies-
tinnässä. Pelastuslaitos tilastoi kuukausittain sähköisen viestinnän 
kävijämääriä sekä kävijöiden kanssa käymiä vuorovaikutustilanteita. 
Vuonna 2105 pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän käyntimäärä 
(kattavuus) oli yli 2 miljoonaa kertaa. Erilaisia vuorovaikutustilanteita 
(vaikuttavuus) - viestien jakamista, kysymyksiä, kilpailuun osallistu-
misia ym. kontakteja - oli lähes 200 000. 

Syksyllä viestinnän yksikkö aloitti turvapaikanhakijoiden turvallisuus-
koulutuksen kehittämisen. Yksi koulutussuunnittelija kävi antamassa 
perustietoa turvapaikanhakijoille pelastuslaitoksen toiminnasta. Tä-
män jälkeen vastaanottokeskusten henkilökunnalle annettiin tur-
vallisuuskoulutusta, ja tulevaisuudessa maahan jääville pakolaisille 
annetaan kattavampi turvallisuuskoulutus. 

2014 2015

Turvallisuusviestintä, 96 349 102 600

josta turvallisuuskoulutus 27 302 33 500
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Toimenpide: 2015 2014

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 480 500

Muut lausunnot ja neuvonta 526 660

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kuuluvat toimialan ohjaus ja 
valvontatehtävät, turvallisuusviestintä, pelastustoimialalle kuuluva 
onnettomuuksien yleinen ehkäisy, paikallinen ja alueellinen turval-
lisuussuunnittelutyö, palontutkinta sekä nuohoustoiminta. Onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät suoritetaan onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn yksikön ja pelastusalueiden henkilöstön toimesta.

Valvontatoiminta

Valvontatoiminnan keskeiset periaatteet on määritelty valvontasuun-
nitelmassa, joka tarkistetaan vuosittain. Valvontaa kohdennetaan val-
vontasuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti riskiperustei-
sesti sekä yritys- ja laitoskohteisiin että asuinrakennuksiin. Valvontavälit 
vaihtelevat 12 kk ja 120 kk välillä kohdetyypistä ja kohteen yksilöllisestä 
riskitasosta riippuen. Lisäksi suoritaan tarpeen mukaan ylimääräisiä pa-
lotarkastuksia, erityisiä palotarkastuksia ja jälkipalotarkastuksia, sekä 
kemikaaliturvallisuuslain edellyttämiä tarkastuksia. Osasta valvontatoi-
menpiteitä peritään maksu vahvistetun taksan mukaisesti.

Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa palo- ja 
henkilöturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä tarvittaessa 
valvoa pelastusviranomaisen valvottavaksi määrättyjen säännösten 
noudattamista. Lisäksi valvotaan annettujen korjausmääräysten toteu-
tumista sekä arvioidaan valvontatoiminnan tuloksellisuutta. Valvon-
nassa korostetaan kohteen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan 
toiminnan vastuuta turvallisuuden ylläpidossa ja parantamisessa

ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN 
JA TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE

Perinteisten kohteessa suoritettavien palotarkastusten ja muiden valvon-
takäyntien ohessa käytössä on mm. omavalvonta ja asiakirjavalvonta. 

Pelastuslain 42 § edellyttää viranomaisia, kuntia, julkisyhteisöjä, 
palvelu- ja tukiasumisesta huolehtivia toiminnanharjoittajia sekä 
näiden palveluksessa olevia ilmoittamaan rakennuksessa, asunnossa 
tai muussa kohteessa olevasta palonvaarasta tai onnettomuusris-
kistä pelastuslaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä mm. puhelimitse tai 
sähköisesti verkkosivujen ilmoituslomakkeen kautta.

Vuonna 2015 pelastuslaitokselle tuli 52 pelastuslain 42 §:n mukais-
ta ilmoitusta, joiden johdosta annettiin neuvontaa 35 kohteessa ja 
suoritettiin palotarkastus 17 kohteessa. 

Ohjaus, neuvonta ja asiantuntija tehtävät

Pelastuslaitos osallistuu omalta osaltaan asiantuntijana maankäytön 
ja rakentamisen ohjaukseen antamalla lausuntoja kaavoitukseen ja 
rakennuslupakäsittelyyn liittyvissä asioissa sekä osallistumalla niitä 
koskeviin neuvotteluihin. Lisäksi ohjataan suunnittelijoita, rakentajia 
ja muita tahoja palo- ja henkilöturvallisuuskysymyksissä, pelastus-
toimen laitteissa ja väestönsuojelussa.

Ohjausta, neuvontaa ja lausuntoja kirjattiin tehdyksi seuraavasti:

Toimenpide: 2015 2014

Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset 2514 2496

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden yleiset palotarkastukset ja omavalvonta 15970 16617

Erityiset- ja ylimääräiset palotarkastukset sekä jälkivalvonta 1333 2005

Asiakirjavalvonta (ei. sis. omavalvontaa) 2213 1924

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset päätökset 64 64

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tarkastukset 247 271

Muut tarkastukset ja katselmukset 1658 1363

Kaikkiaan valvontatoimenpiteitä  
suoritettiin vuonna 2015 (2014) seuraavasti:



2015 VUOSIKERTOMUS 20152015 VUOSIKERTOMUS 2015

13

Palontutkinta

Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnettomuus- ja palontutkintaa, 
jonka tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja vastaavien 
onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen. 

Tässä tarkoituksessa on laadittu kaikista pelastustoimen tehtävistä 
tarvittavat raportit kansalliseen onnettomuustilastointijärjestelmään 
sekä tutkittu ja raportoitu tarkemmin:
 
-  Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen aiheuttaneet  
 tulipalot, 11 tutkintaa.
-  Suuret omaisuus- tai ympäristövahingot aiheuttaneet  
 tulipalot, 2 tutkintaa.
-  Liikennevälinetulipalot, 1 tutkinta. 
-  Tulipalo maahanmuuttajien hätämajoitusyksikössä, 1 tutkinta. 
-  Palot ja läheltä piti - tapaukset hoitolaitoksissa  
 sekä palvelu- ja tukiasunnoissa, 5 tutkintaa.
-  Tapaukset, joissa pelastuslaitos on pelastanut  
 ihmisiä tulipalosta, 2 tutkintaa.
-  Valvonnan vaikuttavuus teollisuusrakennusten  
 tulipaloissa, 1 tutkinta.
-  Maatilatulipalot, 3 tutkintaa.

Tutkituista tapauksista neljä viimeksi mainittua ryhmää ovat ns. tee-
matutkintoja, jotka on valittu valtakunnallisesti yksityiskohtaisem-
man tiedon saamiseksi ko. palotapauksista. Teematutkinnan aiheita 
on vaihdeltu viime vuosien aikana. Pirkanmaan pelastuslaitos laatii 
vuosittain valtakunnallisen yhteenvedon hoitolaitoksissa sekä pal-
velu- ja tukiasunnoissa tapahtuneista tulipaloista. Onnettomuus-
tutkintaa on tehty Pirkanmaalla hyvässä yhteistyössä sisä-Suomen 
poliisilaitoksen kanssa  

Ikäihmisten paloturvallisuus

Pirkanmaan pelastuslaitos on panostanut ikäihmisten turvalliseen 
kotona-asumiseen enenemässä määrin vuoden 2015 aikana. Nyt pro-
jektin parissa työskentelee projektityöntekijä, palotarkastaja ja palotar-
kastusinsinööri. Tiimin vastuulla on myös omavalvonnan organisointi 
sekä pelastuslain 42§:n mukaisten ilmoitusten hoitaminen.

Kotihoidon piirissä olevien turvalliseen kotona-asumiseen on vuo-
den 2015 aikana panostettu kouluttamalla kotihoidon henkilökuntaa 
sekä tekemällä kotikäyntejä kotihoidon kanssa eri paikkakunnilla 
(koulutettuja yhteensä 516). Kouluttamisen tavoitteena on saattaa 
kotihoidon henkilökunnalle tietoon mitä heidän tulisi huomioida 
käydessään kotikäynneillä asukkaiden luona. Kotihoidon henkilö-
kunta on ottanut hyvin vastaan koulutuksissa tuotuja asioita ja ovat 
selkeästi havahtuneet ajattelemaan tilannetta. Kotihoidon henkilö-

kunnan kanssa käydyillä kotikäynneillä on huomioitu ikäihmisten ko-
tien turvallisuutta etenkin poistumisturvallisuutta, asukkaan henki-
lökohtaista poistumiskykyä, palovaroittimen toimintaa, ylimääräistä 
palokuormaa, asukkaan elintapoja (ruuanlaitto, alkoholin tai tupakan 
käyttö, lääkkeet). Kotikäyntejä on tehty vuoden 2015 aikana 172.

PaloRAI-hanke alkoi toukokuussa 2015. Hankkeen tavoitteena on 
luoda monen paikkakunnan kotihoidossa käytössä olevaan RAI-
järjestelmään poistumisturvallisuutta kuvaava lisäominaisuus. RAI-
järjestelmän olemassa olevilla kysymyksillä saadaan selville arvio 
siitä, pääseekö asukas poistumaan 3 minuutissa pois asunnostaan. 
Vuoden 2015 aikana saatiin PaloRAI-mittari hyvään vaiheeseen ja 
hanke päätetään kesään 2016 mennessä. Mittarin ja hankkeessa 
esitettyjen paloturvallisuusvajeen kompensointikeinojen pilotointi 
aloitetaan Tampereen kotihoidon kanssa vuoden 2016 aikana.

Nuohoustoiminta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella on käytössä ns. piirinuohous-
järjestelmä. Alue on jaettu 43 nuohouspiiriin, joissa toimii yhteensä 
21 nuohouspalvelujen tuottajaa. Vuoden 2015 aikana piirinuohooja 
vaihtui Sastamalan Kiikoisissa ja Mouhijärvellä sekä Vesilahdella.

Nuohousyksikön hintaan tehtiin piirinuohoojien esityksen pohjalta 
tavanomaista suurempi korotus ja yksikön arvonlisäveroton hinta 
korotuksen jälkeen oli 0.76 e / yksikkö.

Tekniset palvelut

Vuoden 2015 aikana kartoitettiin paikkaa Valkeakosken uudelle palo-
asemalle ja lopulta uusi toimiva paikka löytyi Holmin teollisuusalueel-
ta. Paloasemasta tehtiin hankesuunnitelma yhdessä arkkitehtitoimisto 
Kontukosken kanssa, joka toimitettiin Valkeakosken kaupungille. Lop-
puvuodesta 2015 Kangasalan kunta lähestyi Pirkanmaan Pelastuslaitos-
ta tarjoten tonttia uudelle paloasemalle sekä harjoitusalueella Kallion 
teollisuusalueelta. Kaavoitusyhteistyö käynnistettiin vuoden vaihteessa 
ja kohteen rakennuttajaksi valikoitui Tampereen Palvelukiinteistöt.

Vapaapalokuntapuolella Länsi-Vesilahden VPK käynnisti rakennus-
hankkeen oman paloaseman rakentamisesta Narvaan. Vesilahden 
VPK taas osti kunnalta paloaseman itselleen ja Halkivahan VPK hank-
ki paikallisen meijerirakennuksen jalostaakseen siitä paloaseman. 
PSR:n avustusta haettiin Halkivahan hankkeeseen. 

Valmiuspaloasema-ajattelua tarkennettiin vuoden 2015 aikana ja 
vuoden 2016 investointiesitykseen varattiin rahaa kiinteiden vara-
voimalaitteiden hankintaan paloasemille.
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Vuonna 2014 pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus sai uudet ti-
lat Pirkanmaan hätäkeskukselta vapautuneista tiloista Käpytieltä. 
Samoihin tiloihin tuli myös Liikenneviraston valvomo. Käpytieltä 
vapautui myös toimistotiloja pelastuslaitoksen käyttöön, minkä joh-
dosta pelastuslaitos pystyi luopumaan Koskitalon vuokratiloista.

Ylöjärven paloasemalla tehtiin loppuvuodesta ja alkuvuodesta 2015 
tilamuutoksia toiminnallisempaan suuntaan. Varavoimavalmiutta pa-
rannettiin Vammalan, Akaan, Pirkkalan ja Hervannan paloasemilla.

Pelastuskalustoa uusittu

-  3 kpl ambulansseja, sijoitus Hervannan, Pirkkalan  
 ja Nokian paloasemat.
-  1 kpl sammutusauto, sijoitus Vammala  
 (käyttöönotto huhtikuu 2015)
-  2 kpl sammutusauto, sijoitus kepalo  
 ja Linnainmaa (syksy 2015)
-  1 kpl säiliösammutusauto Kangasala  
 (käyttöönotto huhtikuu 2015)
-  1 kpl nelivetoinen, 13 tonnin sammutusauto sukeltajille  
 (käyttöönotto maaliskuu 2015)
-  1 kpl säiliösammutusauto, entisestä raivausautosta (VR15),  
 omana työnä tehty muutostyöt, Nokian VPK:n käyttöön
-  1 kpl puomitikasauton uusinta Vammalaan  
 (käytetty puomitikasauto)
-  19 kpl uusittu tarkastusautoja
- 1 kpl Alumiinirunkoinen vesipelastusvene 

Kuvassa hyökkäyskehikko, joka sai Palosuojelurahaston 
kunniamaininnan ja 2000 euron palkinnon. Hyökkäys-
kehikon suunnittelijat olivat palomies Eetu Räsänen ja 
paloesimies Jaakko Alasaukko-oja.
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Pelastustoiminta 

Pirkanmaan pelastustoimen  
tehtävämäärät kasvoivat

Vuoden 2015 tilastomerkinnät näyttävät, että pelastustoimen teh-
tävät Pirkanmaalla olivat hienoisessa noususuunnassa. Vaikka teh-
tävämäärät lisääntyivät niin tulipalot, automaattisten paloilmoitin-
laitteistojen hälytykset ja ensivastetehtävät vähenivät.
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2015 erilaisiin 
ensihoidon ja pelastustoimen tehtäviin 127 kertaa vuorokaudessa 
(46 490 tehtävää 45 570 tehtävää vuonna 2014). Näistä ensihoidon 
tehtäviä oli 36 182, mikä on 741 tehtävää enemmän kuin edellis-
vuotena.

Pelastustoimen tehtäviä oli 10 308. Vuoteen 2014 (10 136) verrattuna 
tehtävien määrä lisääntyi 172:lla. Eniten tehtäviä oli marraskuussa 
(1 168). Rauhallisinta oli helmikuussa (628). Vilkkain viikonpäivä oli 
lauantai (1 598) ja rauhallisin päivä oli maanantai (1 367).

Tulipalojen määrässä lievää laskua

Tulipaloja oli viime vuonna 973, eli 123 vähemmän kuin edellisvuo-
tena. Rakennuspalot ja -vaarat olivat laskeneet 37:llä. Nyt niitä oli 
432 kpl (469 vuonna 2014). Rakennuspalovaaroja oli 286 (293) ja 
rakennuspaloja 146 (176).

Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli syttyneistä paloista lä-
hes puolet eli 487 tulipaloa (531 vuonna 2014). Tahallaan sytytettyjä 
tulipaloja oli 126 (103) Luonnonilmiöstä syttyi 26 (67) paloa, kone tai 
laite aiheutti 236 (247) tulipaloa, palovaarallinen aine 9 (13), muun 
syyn takia tai syytä ei voida arvioida syttyi 206 (225) tulipaloa. 

Eläimen sytyttämiä tulipaloja kirjattiin 9 (9 vuonna 2014). Koira ai-
heutti tulipalon kolme kertaa, kissa kaksi kertaa, hiiri kaksi kertaa ja 
orava kerran. Yhden palon syy on joko kissa tai koira. Kissat ja koirat 
ovat aiheuttaneet tulipalon, kun hella on mennyt päälle ja sen lä-
hellä on ollut palavaa materiaalia. Orava löytyi kuolleena palaneen 
muuntajan päältä. Hiiri oli nakertanut sähköjohtoa.

PELASTUSTOIMINNAN JA 
VALMIUSSUUNNITTELUN VASTUUALUE

Palokuolemia seitsemän
 
Suomessa tulipaloissa menehtyneiden lukumäärä laski 78:aan edellisvuo-
den 87:stä. Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi 7 henkilöä, mikä on yksi 
enemmän kuin vuonna 2014. Uhreista yksi oli Pirkkalasta, yksi Nokialta, 
yksi Sastamalasta, yksi Kangasalta, Yksi Pälkäneeltä ja kaksi Hämeenky-
röstä. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 126 
(105). Pelastuslaitoksen pelastamia henkilöitä, joilla ei ollut välitöntä vaa-
raa, oli 230 (288). Pelastuslaitos evakuoi tulipaloista 111 (59) ihmistä.

Hälytystehtävistä eniten työllistivät ensivastetehtävät, joita oli 2 586 
(-273). Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 2 892 (-205). Näistä au-
tomaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli 1 645, 
mikä on 135 vähemmän kuin edellisvuonna. Liikenneonnettomuudet li-
sääntyivät. Pelastuslaitokset olivat auttamassa 1 269:ssä liikenneonnetto-
muudessa, mikä oli 16 onnettomuutta enemmän kuin edellisvuonna. 

Toimintavalmiusajat tavoitettiin

Pelastustoiminnassa pelastusyksikön toimintavalmiusaika tarkoittaa 
aikaa, jolloin ensimmäinen pelastusyksikkö (paloauto) on paikalla. 
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika taas tarkoittaa aikaa, kun 
pelastustoiminta voidaan tehokkaasti aloittaa. 

1-riskialueella ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaika on 
6 minuuttia, ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 11 minuut-
tia. Pirkanmaalla luvut olivat 5:50 ja 10:38. 2-riskialueella vastaavat 
ajat ovat 10 minuuttia ja 14 minuuttia. Pirkanmaalla ne olivat 7:09 ja 
11:37. 3-riskialueella tavoiteajat ovat 20 minuuttia ja 22 minuuttia. 
Pirkanmaalla ne olivat 8:15 ja 11:59. 4-riskiluokalla ei ole tavoiteaikaa. 
Pirkanmaalla hälytyksiin ehdittiin ajassa 13:20 (15:56). 

Viisi taloudellisesti suurta tulipaloa

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee 5 
henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 
000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja, 
joissa omaisuutta tuhoutui yli 500 000 euron edestä, oli Pirkanmaalla 
viisi. Rakennuspaloja oli Nokialla 11.2., Sastamalassa 31.3., Tampe-
reella 3.4. ja Hämeenkyrössä 11.6. Ylöjärvellä oli liikennevälinepalo, 
kun autonosturi paloi 19.5.2015.
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Tilanne- ja johtokeskus

Tilanne- ja johtokeskuksen toiminta uusissa tiloissa ja toimintaym-
päristössä vakiintui vuoden 2015 aikana. Päivystäjien ja Tike-palo-
mestareiden yhteistyö kehittyi merkittävästi loppuvuotta kohti ja 
yhteiset käytänteet saatiin toimimaan. Palomestareiden tehtäviin 
kuuluu muun muassa pelastustoiminnan johtamiseen ja valmiuteen 
liittyvät asiat ja päivystäjien tehtäviin kuuluu pelastustoiminnan ja 
sen johtamisen tukitoiminnot sekä muita tehtäviä, kuten puhelin-
vaihteen hoitaminen. 

Pelastuslaitoksen puhelinvaihteeseen saapuneiden puheluiden mää-
rä oli edellisvuoden tasolla eli noin 18 000 puhelua.

Pirkanmaan kuntien johtoryhmien ja toimialakohtaisten henkilöryh-
mien matkapuhelinten tekstiviestien yhteystestejä jatkettiin edellis-
ten vuosien tavoin. Ryhmien yhteystietoja pidettiin reaaliaikaisesti 
ajan tasalla kunnista tulleiden ilmoitusten mukaisesti. 

Tampereen Tieliikennekeskus muutti Kauppiin samaan kiinteis-
töön tammikuussa 2015. Yhteistyö Tieliikennekeskuksen ja heidän 
henkilöstönsä kanssa oli alusta alkaen tiivistä ja hyvää. Molempien 
organisaatioiden toiminnan ja yhteistyön aloittamisesta pidettiin 
kiinteistössä yhteinen tiedotustilaisuus medialle 11.2.2015. 

Tieliikennekeskuksen henkilöstön kanssa järjestettiin yhteinen tu-
tustuminen rakenteilla olevaan Tampereen rantatunneliin, jonka 
valmistuminen lisännee keskusten yhteistyötä merkittävästi huomi-
oitaessa muun muassa tunnelin kameravalvonta. Lisäksi molempien 
organisaatioiden henkilöstöt vierailivat yhdessä Helsingin Tieliiken-
nekeskuksessa ja Ilmatieteen laitoksella.

Kiinteistön tiloihin ja toimintaan kävi tutustumassa runsaasti vieraita. 
Pelastuslaitos ja Liikennevirasto järjestivät useita sekä omia, että yh-
teisiä tilaisuuksia ja kokouksia kiinteistön tiloissa. Tutustumassa kävi 
henkilöitä muun muassa Liikennevirastosta, eri pelastuslaitoksista, 
kuten Etelä-Savosta, Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaalta, Varsinais-
Suomesta ja Helsingistä. Lisäksi muun muassa Pirkanmaan sopi-
muspalokuntien henkilöstöä ja pelastuslaitoksen eläkeläisiä kävi 
vierailulla. 

Pelastusjohtaja perusti keväällä 2015 Tilanne- ja johtokeskuksen 
kehittämishankkeen ja nimesi kehittämissuunnittelusta vastaavan 
työryhmän. Työryhmä jätti pelastusjohtajalle joulukuussa loppura-
portin, jossa esitettiin kehittämistoimenpiteitä liittyen tilanneku-
vatoimintojen kuvaamiseen, keskuksen työohjeiden laadintaan ja 
kuntien kanssa tehtävän yhteistoiminnan kehittämiseen.  

Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö

Pelastustoiminnan johtamisen yksikön toiminnat sijoittautuvat Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskukseen (Tike) sekä 
kahteen kentällä toimivaan päivystävän palomestarin (Kenttä P3) 
johtoyksikköön. Tikessä toimii tilannekeskuksessa työskentelevä 
palomestari, joka koordinoi ja osittain myös johtaa Pirkanmaalla 
tapahtuvia pelastustoimen tehtäviä. Kentällä on yhteensä 10 palo-
mestaria ja Tikessä kuusi. Tilannekeskuksessa päätoimisesti työsken-
televä päällystöviranomainen on Suomessa harvinaisuus. Muualla 
vastaavaa toimintaa ei vielä ole, vaan henkilöt ohjautuvat erilais-
ten järjestelmien kautta johtamisentoimintaan. Suurin muutos on 
tapahtunut ja on tapahtumassa nimenomaan pelastustoiminnan 
johtamistavoissa ja välineissä. Välineet ovat suurelta osin erilaisia 
tietokone-ohjelmia ja sovelluksia.

Toimintaa kehitetään edelleen uusien pelastusalalle tulevien tie-
tokone- ja johtamisohjelmistojen (Jotke, Peke) päivitysten myötä 
ja kokonaan uudenlaisten ohjelmien ja sitä kautta tulevien uusien 
toimintatapojen kanssa. Näistä voi mainita uuden hätäkeskusjärjes-
telmän Erican ja uuden kenttäjohtamisjärjestelmän KEJOn.    

Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö on ollut mukana Rantatien 
tunnelin turvallisuuteen liittyvässä suunnittelussa sekä toimintaoh-
jekorttien laatimisessa. Yksikkö on jo aloittanut ensi syksynä alkavan 
harjoitusjakson aikana tapahtuvien harjoitusten ja oppituntien suun-
nittelutyöt. Olemme mukana myös mahdollisen raitiotiehankkeen 
etukäteissuunnittelussa pelastustoimen alueelta.

Kentällä toimivat palomestarit ovat olleet ja tulevat olemaan mukana 
myös vuonna 2016 paloehkäisytoiminnassa suorittaen palotarkas-
tuksia kiinteistöissä ja yleisötapahtumissa. TUKES-kohteissa tehdään 
myös palotarkastus ennen pelastusharjoitusta.  

Tietohallinto

Kansallisella tasolla jatkui tulevien Hätäkeskus- ja kenttäjohtamisjär-
jestelmien (Erica, Kejo) kehittäminen. Erican osalta työ oli ohjelmis-
tokehitys vaiheessa ja Kejon osalta oltiin määrittelyvaiheessa, minkä 
tiimoilta Keskuspaloasemalla pidettiin joulukuussa ajankohtaispäi-
vät. Paikalla oli osallistujia lähes kaikista pelastuslaitoksista.

Kaupunkitasolla suurimmat tietotekniikkaan liittyvät muutokset 
olivat palvelussopimusten kilpailutukset perustietotekniikan, tieto-
liikenteen ja puhelinpalvelujen osalta. Voittajia olivat Tieto Finland 
Oy (perustietotekniikka), Sonera (tietoliikenne) ja DNA (puhelinpal-
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velut). Haltuunotto suoritetaan kuluvan vuoden aikana. Muita muu-
toksia tapahtui ohjelmistorintamalla, eli Microsoft Office -paketit 
päivitettiin 2013-versioon.

Myös Pelastuslaitoksen omia tietojärjestelmiä kehitettiin. Reaali-
aikaisen kuvansiirtojärjestelmän koekäyttö päätettiin ja siirryttiin 
tuotantokäyttöön, sairaankuljetuslaskutuksen raportointia edel-
leen kehitettiin, sekä AVACK- järjestelmää päivitettiin ja käyttöä 
laajennettiin vakiasemille. Myös PEKE-käyttöä laajennettiin VPK-
yksikkötasolle.

Komentotoimisto 

Komentotoimiston työskentely lähti vuoden 2014 organisaatio-
uudistuksen jälkeen liikkeelle hyvässä tekemisen työilmapiirissä. 
Toiminta jatkui ammatillisena ja ajantasaisena siitä huolimatta että 
komentotoimisto joutui osan aikaa toimimaan vajaalla miehityksellä. 
Ruiskumestari Jouni Lammi siirtyi vetovastuuseen ja lisävahvistuk-
sena vs. ruiskumestariksi saatiin aluksi paloesimies Heikki Kivelä ja 
lokakuun alusta edelleen paloesimies Rami Räntilä. Työtehtäviä jous-
tavasti organisoiden ja jakaen komentotoimisto vastasi haasteisiin 
suoriutuen moninaisista tehtävistään.

Tavoitepuolella normaalien päivittäisrutiinien oheen kirjattu Essi-
koulutusten järjestäminen työvuoroille on muotoutunut jatkumoksi 
ja osaksi erilaisten henkilöstöasioiden normaalia eteenpäin vientiä. 

Esimiestyön roolien selkeyttäminen yhdessä pelastusalueiden 
sekä pelastustoimen johtamisen yksikön kanssa haki muoton-
sa toimintavuoden aikana pitkässä juoksussa, saaden lopulliset 
formaattinsa päätöksen teon ja muun muassa erilaisten työvuo-
roluetteloiden ylläpidon suhteen uuden toimintavuoden 2016 
kynnyksellä.  

Tulevien vuosien suunnittelussa on huomioitava hiljaisen tiedon 
siirtäminen ruiskumestareiden eläköitymisrotaatiosta johtuen sekä 
osaavan korvaavan henkilöstön varmistamisen osalta.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu 

Valmiussuunnittelun lähtökohdat

Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja 
toimintaperiaatteet, joilla eri organisaatiot voivat toimia siten, et-
tä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa nor-
maaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.                                                         
Suunnittelun pohjana on valtioneuvoston 16.12.2010 antama periaa-

tepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Varautumistoimen-
piteitä ovat pelastuslaitoksen, kuntien sekä kunnan eri toimialojen ja 
sitä tukevien yhteistyötahojen valmiussuunnittelu ja siihen liittyvät 
valmiusharjoitukset.

Varautumisen nykytila  
pelastuslaitoksissa -selvitystyö

Yksiköstä osallistuttiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 
varautumisen työryhmän selvitykseen koskien valmiussuunnitte-
lua ja kuntien varautumisen tukemisen nykytilaa pelastuslaitoksis-
sa. Selvitys valmistui joulukuussa ja selvitystyön yksi tärkeimmistä 
johtopäätöksistä oli se, että pelastuslaitosten organisaatio- ja hal-
lintomuutosten yhteydessä tulee varmistaa valmiussuunnittelun ja 
varautumisen em. tehtävien pysyminen ja vahvistuminen pelastus-
laitosten tehtäväkentässä. 

Kuntien varautuminen 

Kuntien varautumissuunnittelun yhtenä päätehtävänä oli laajamit-
taisissa evakuoinneissa tarvittavien tilojen kartoittaminen. Tehty 
kartoitus on osa kuntien poikkeusolojen valmiussuunnittelua. Kun-
tien toimialakohtaisten valmiussuunnittelun tukemista jatkettiin 
edellisvuosin tapaan.

Puolustusvoimien ja kuntien väliset 
yhteistoimintasopimukset poikkeusoloja varten

Kertomusvuonna aloitettiin yhteistyössä puolustusvoimien kans-
sa kuntien yhteistoimintasopimusten laadinta. Sopimusasiakirja 
noudattelee perusteita, jotka on kirjattu Maavoimien esikunnan ja 
Panssariprikaatin sekä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten väleille 
laadittuihin ohjausasiakirjoihin. Lisäksi sopimusrakenne noudattaa 
kunnan valmiussuunnitelman rakennetta. Sopimuksella tarkenne-
taan mm. keskinäisiä vastuita koskien poikkeusolojen valmiussuun-
nittelua, -johtamisjärjestelyjä sekä -tilannekuvan ylläpitoa.
Sammutusvesisuunnitelma

Pelastusjohtaja teki 19.2.2015 päätöksen sammutusvesisuunnitel-
man laatimisesta Pirkanmaalle. Samalla pelastusjohtaja nimesi sam-
mutusvesisuunnitelmaa valmistelevan hankeryhmän. Kuntien ja ve-
sihuoltolaitosten edustajille pidettiin aloituskokous 21.4.2015, jossa 
heille kerrottiin prosessi ja aikataulu, jolla sammutusvesisuunnitelma 
on tarkoitus tehdä. Kesän ja syksyn aikana kerättiin taustamateriaalia 
kunnilta ja vesihuoltolaitoksilta. Sammutusvesisuunnitelman luon-
nos kuntaliitteineen lähetettiin lausunnolle joulukuun alussa. Lau-
suntoaikaa annettiin vuoden 2016 tammikuun 29. päivään saakka. 
Sammutusvesisuunnitelma valmistuu keväällä 2016.
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Turvapaikanhakijat

Syyskuussa 2015 Suomeen alkoi saapua hallitsemattomasti turvapai-
kanhakijoita Tornion rajanylityspaikalta. Turvapaikanhakijoita saapui 
myös Pirkanmaalle ja paine saada heille majoitus- sekä ruoka-apua 
painottui ensi vaiheessa Tampereen kaupungin seudulle. Yhteistyös-
sä Tampereen evankelisluterilaisen seurakunnan, SPR:n, Tampereen 
kaupungin sekä pelastuslaitoksen kanssa tulijoille järjestettiin hätä-
majoitustiloja alkuvaiheessa Tampereen kaupungin sekä Ylöjärven 
kaupungin alueelle. Syksyn aikana tulijamäärä tasoittui ja toimintaan 
tuli mukaan myös yksityisiä toiminnanharjoittajia. Vuoden lopussa 
tilanne Pirkanmaalla oli hyvin vakaa, toiminnassa olevissa vastaanot-
tokeskuksissa sekä hätämajoituskohteissa ei ollut ruuhkaa, ja joitain 
alkuvaiheessa perustettuja yksiköitä oli voitu sulkea. Vuoden lopussa 
Pirkanmaalla oli n. 2 100 turvapaikanhakijaa.

Varautumiskoulutus

Vuoden aikana yksikön toimesta järjestettiin 142 koulutus-, kokous- 
ja harjoitustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1773 henkilöä. 
Toimintavuonna Tampereen kaupungin johtokeskuksessa (Käpytie 
48) järjestettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta 
yhteensä 124 tilaisuutta.

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnat (51), joista vapaaehtoisia yhdistyspohjaisia 
palokuntia on 47, osallistuivat toimintavuoden aikana 2554:een 
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunteja kertyi yhteensä 22 381. 
Tehtävämäärät olivat edellisvuoden tasolla. Ensivastesopimuksen 
omaavilla (27) palokunnilla oli ensivastehälytyksiä 726. Ensivaste-

tehtävien henkilötyötunnit olivat yhteensä 3331. Nämä tehtävät 
jatkoivat laskuaan edellisvuoisen tapaan.
 
Palokuntien hälytysosastojen henkilömäärä oli vuodenvaihteessa 
813. Henkilömäärässä tapahtui pientä kasvua. Harjoitusaktiivisuus 
oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Harjoitustunteja kertyi yhteensä 
41 503 henkilötyötuntia.
 
Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä jatkoi toisena toimintavuon-
naan edellisvuoden tavoin palokuntayhdistysten yhteisten asioiden 
käsittelyä ja palokuntasopimuskokonaisuuden päivitystyötä. Ryhmä 
kokoontui neljä kertaa.
 
Pelastustoimen ja valmiussuunnittelun vastuualueella toteutetun 
organisaatiomuutoksen myötä uuden aluepalomestarijärjestelmän 
käyttöönotto ja sisäänajo aktivoi myös sopimuspalokuntia keskinäi-
sen yhteistyön tiivistämiseen uuden toiminta-aluejaon myötä.

Kurssi Lukumäärä Suorittaneita

Sammutustyökurssi 5 80

Savusukelluskurssi 1 11

Palokuntien ensiapukurssi 2 32

Palokuntien ensiapukurssi + PPE - D 1 20

Pelastustyökurssi 2 24

Pintapelastuskurssi 1 6

Palokuntien ensivastekurssi 3 32

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi 2 20

Öljyvahinkojen torjuntakurssi 2 30

yhteensä 19 255

Sopimuspalokuntien peruskoulutus
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Ensihoitotoiminnan osalta tuli voimaan vuoden 2015 alusta ensihoi-
don uusi palvelutasopäätös, joka muutti Pirkanmaalla vain Tampereen 
ensihoitojärjestelmää. Keskuspaloasemalla lääkintäesimiehen ”ei kul-
jettava” hoitotason yksikkö lopetettiin ja kaksi perustason yksikköä 
muutettiin hoitotason yksiköiksi. Lääkintäesimiestoimintaa kehitettiin 
ja heidän roolinsa oman jaoksensa ensihoidon lähiesimiehinä korostui. 
Kesäkaudella (kesä - syyskuu) nostettiin Nokian EPI 531:n 8h valmiu-
desta 24h valmiuteen ja tämän lisäresursoinnin vaikutuksia arvioitiin 
yhdessä PSHP:n ensihoitokeskuksen kanssa. Yhteistyö ensihoitokes-
kuksen kanssa oli sujuvaa ja ensihoidossa työskentelevien koulutukset 
toteutuivat tehtyjen suunnitelmien niin talon ulkopuolisen kuin sisäi-
sen koulutussuunnitelman mukaisesti. Lempäälässä ensivastetoiminta 
käynnistettiin Sääksjärven VPK:n toimesta 1.2.2015.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä on asetettu aikatavoitteet (8/15 
min), jonka mukaan ensihoitopalveluiden tulisi tavoittaa potilaat vii-
dessä eri riskiluokassa palvelutasopäätöksessä päätetyillä prosenteilla 
A/B- kiireellisyyksien tehtävissä.

PSHP:n ensihoidon palvelutason seurantaraportin (2015) mukaan ko-
ko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin keskimääräinen saavutettavuus oli 
2015 riskiluokittain seuraava:

ENSIHOITO
Riskiluokassa 1, palvelutasopäätös on toteutunut hyvin. A ja B – teh-
tävissä ensihoitopalvelu on ollut 1- 12/2015 kohteessa 8 minuutissa 
88,04 % (2014 koko vuosi 90,58 %) ja 15 minuutissa 98,47 % (2014 
koko vuosi 99,15 %). 

Riskiluokassa 2, palvelutasopäätös vaatimus on toteutunut kes-
kimääräisesti hiukan alle asetetun palvelutasovaatimuksen (65 %). 
A- ja B tehtävissä ensihoito-palvelu on ollut 1-12/2015 kohteessa 8 
minuutissa 64,31 % kaikista tehtävistä (2014 koko vuosi 67,8 %). 15 
minuutin palvelutasopäätöksen tavoitteeseen päästiin 95,38 % (2014 
koko vuosi 96 %). 

Riskiluokassa 3, palvelutasopäätös vaatimus ei toteutunut, 2015 A ja 
B – tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa 48,89 
% (2014 koko vuosi 53,7 % ). 15 minuutin tavoite sen sijaan täyttyi ja 
87,09 % tehtävistä kohteessa oltiin 15 minuutissa (2014 koko vuosi 
91,25 % ).

Riskiluokassa 4, palvelutasopäätös on toteutunut. 2014 A ja B – tehtä-
vissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa 23,3 % kaikista 
tehtävistä (2014 koko vuosi 26,2 %) ja 15 minuutissa 68,89 % tehtävistä 
(2015 koko vuosi 71 %).
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Riskiluokassa 5, tavoiteaikoja ei ole palvelutasopäätöksessä määri-
tetty. 2015 on A ja B – tehtävissä ensihoitopalvelu ollut kohteessa 8 
minuutissa 7,87 % kaikista tehtävistä (2014 koko vuosi 13,3 %) ja 15 
minuutissa 43,26 % tehtävistä (2014 koko vuosi 68,89 %).

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttaman ensihoitopalvelun omil-
la vastuualueilla (Tampere, Nokia, Lempäälä, Pirkkala ja Valkeakoski) 
kuntakohtaisissa tuloksissa 1-riskialueiden tavoiteajat saavutettiin 
hyvin (Tampere 88,84 % ja Nokia 77,14 %). 
2-riskialueilla tavoiteajat eivät toteutuneet Lempäälän, Pirkkalan ja 
Tampereen osalta.
3-riskialueilla tavoiteajoissa jäi myöskin parannettavaa Lempäälän, 
Pirkkalan ja Tampereen osalta. 
4-riskialueilla tavoitteet toteutuivat kaikissa muissa vastuualueilla 
paitsi Valkeakoskella.  

Ensihoitopalvelujen koulutuksia järjestettiin kokonaisuudessaan 460 
kertaa, joihin osallistui yhteensä 3 268 henkilöä. LYNC-välitteisesti 
työvuorojen aikaista koulutusta järjestettiin183 kertaa, joihin otti 
osaa 732 henkilöä. Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelevis-
tä henkilöistä yhteensä 153 henkilöä osallistui PSHP:n järjestämiin 
koulutuksiin, joita järjestettiin 10 kertaa. Sidosryhmien toteuttamiin 
ulkopuolisiin ammatillisiin koulutuksiin osallistui 248 henkilöä 36:ssa 
eri tilaisuudessa. Ensivastekoulutuksia pidettiin yhteensä 50 koulu-
tuskertaa, joihin otti osaa 430 henkilöä. 

Vuonna 2015 Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon opiskelijoiden 
harjoittelupaikkoihin tuli muutoksia vuoden 2015 alussa. Hoitotason 

harjoittelupaikkoja saatiin lisää, mutta perustason harjoittelupaikat 
vähenivät. Hoitotason harjoittelijoita otettiin keskuspaloasemalle EPI-
123 ja EPI-124 yksiköihin, Hervannan EPI-121, Linnainmaan EPI-122, 
Nokian EPI- 521, Pirkkalan EPI 421 sekä Valkeakosken EPI-423 säilyi-
vät hoitotason harjoittelupaikkoina ennallaan. Perustason harjoitte-
lijat sijoitettiin keskuspaloaseman EPI-131 ja EPI-132 yksiköihin, sekä 
Hervannan EPI-134:ään. Nokian perustason auton työaika muuttui 
vuoden vaihteessa klo 8 - 16. Kokeilusta sijoittaa sinne opiskelija, joka 
työskentelee kaikkien työvuorojen matkassa ma-pe klo 8 - 16, saatiin 
hyviä kokemuksia. Pääsääntöisesti opiskelijat tekevät harjoittelun 
pitkinä päivinä kahden työvuoron matkassa. Harjoittelupaikkojen 
kysyjiä riitti tänäkin vuonna sekä perus- että hoitotasolle enemmän 
kuin oli mahdollista ottaa vastaan. Ongelma on ollut jo vuosikausia 
se, että koulujen harjoittelujaksot sijoittuvat samoihin ajankohtiin, 
jolloin tiettyinä aikoina on kovasti ruuhkaa ja toisena ajankohtana 
olisi hyvin tilaa. 
 
Vuonna 2015 opiskelijoita oli 15:stä eri oppilaitoksesta, koulutuslin-
jat pysyivät samoina kuin edellisvuosina. Harjoittelussa oli pelasta-
jia, ensihoitajia, sairaanhoitajia, hätäkeskuspäivystäjiä ja lähihoitajia. 
Kaikkiaan vuonna 2015 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ensihoidon 
harjoittelussa 58 opiskelijaa, yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Har-
joittelujaksojen pituuden vaihtelivat 2 - 8 viikon välillä. Lähihoitajien 
opintoihin kuuluvia aikuisopiskelijoiden osaamisen näyttöjä otettiin 
vastaan neljältä opiskelijalta. Pirkanmaan pelastuslaitoksella tehtyjen 
ensihoidon harjoittelujaksojen kokonaisviikkomäärä oli kevätluku-
kaudella 116 opintoviikkoa ja syyslukukaudella 121 opintoviikkoa, 
yhteensä 237 viikkoa.
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TAPAHTUMIA

Vuosipäivä

Tampereen keskuspaloasemalla järjestettiin 2.10.2015 seminaari 
”Tampereen palosta 150 vuotta”. Seminaarissa käsiteltiin vuoden 
1865 tuhoisan tulipalon vaikutuksia Tampereen kaupungin kaavoi-
tuksen suunnitteluun sekä palotoimen kehitykseen. Seminaarissa 
kuultiin myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita.

Seminaarissa julkistettiin, että Pirkanmaan pelastuslaitos ottaa vuo-
sipäiväkseen elokuun 19:nnen päivän. Vuosipäivän vietto hakee vielä 
muotoaan, mutta yhtenä vuosipäivän tarkoituksena on pelastuslai-
toksen henkilöstön huomioiminen. 

Palkitut kansalaiset

7.12.2015 Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus, 
johon oli kutsuttu 19 henkilöä. He olivat toimineet neuvokkaasti eri-
laisissa onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapahtumia oli yksitoista.

Tällä jo vakiintuneella huomioimisella Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
tarkoituksena on korostaa kansalaisten omaa varautumista onnetto-
muuksiin. Tämä tarkoittaa ihmisten turvallisuustietouden lisäämistä ja 
heidän vastuutaan erilaisissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan pelastus-
laitos haluaa huomioimisellaan tuoda esille kansalaisten omatoimisen 
toiminnan tärkeyden erilaisissa onnettomuuksissa. Kun pelastuslaitos 
saa hälytyksen, se pelastaa hätään joutuneita ja estää lisäonnetto-
muuksien syntymisen. Onnettomuuksien suuruuteen ja mahdollis-
ten uhrien määrään vaikuttaa hyvin paljon tehdyt ensitoimet. Näihin 
ensitoimiin pystyvät vaikuttamaan vain paikalla olevat. Siksi onkin 
tärkeätä, että toiminta onnettomuuden alussa olisi tehokasta.
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TaPU

Tampereen Palokunnan Urheilijat (TaPU) on perustettu 1950. Seuran 
puheenjohtaja on palomies Petteri Meskanen. Urheiluseura järjestää 
henkilöstölle erilaisia liikuntatapahtumia ja seuran jäsenet osallistu-
vat kansallisiin ja kansainvälisiin pelastusalan urheilukilpailuihin.
Viikoittain TaPulla on kaksi jäävuoroa Hakametsän harjoitushallissa 
ja sählyvuoro Ruotulan tenniskeskuksessa.

Pelastushenkilöstön SM-kilpailuihin osallistuttiin hiihdossa (Hä-

PELASTUSLAITOKSEN HARRASTETOIMINTA

meenlinna), keilailussa (Kokkola), yleisurheilussa (Nastola), jalkapal-
lossa (Espoo), golfissa (Pori), lentopallossa (Turku), suunnistuksessa 
(Tampere), sählyssä (Helsinki), voimailussa (Raisio), slalomissa (Tah-
ko) ja jääkiekkoturnauksen järjestimme Tampereella, joka oli vuoden 
isoin tapahtuma.

Muita liikunnallisia tapahtumia olivat viranomaisten jääkiekkoturnaus 
Turussa, ”Reino-höntsyt” Tampereen Koulukadulla, Beach-turnaus 
Akaassa, Beach-turnaus Lappeenrannassa sekä pelastuslaitoksen 
henkilöstön viestihiihtokilpailut Tampereen Kaupissa.
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Tulikukot

Pelastuslaitoksen Tulikukot-mieskuoron vuosi kului toiminnallisesti. 
Harjoitukset olivat torstaisin keskuspaloasemalla, ja harjoituksissa 
kävi noin puolet kuorolaisista (kuorossa on noin 20 jäsentä). 

Esiintymisiä kertyi 22. Niihin sisältyi perinteiset vierailut vanhusten 
hoitokodeissa. Pelastuslaitoksen tilaisuuksissa Tulikukot esiintyi Tam-
pereen palosta 150 -seminaarissa, pelastuslaitoksen joulujuhlassa 
sekä eri eläketilaisuuksissa.

Näyttäviä pelastustoimen tilaisuuksia, joissa Tulikukot esiintyi, olivat 
kevään Palopäällystöliiton opintopäivät Tulliklubin pakkahuoneella 
sekä syksyllä Mesukeskuksen Turvallisuusmessut.

Uutena aluevaltauksena oli yhteistyö ”4Wattia” -yhtyeen kanssa. Yh-
teistyönä syntyi cd-levy, joka sisältää Juha Wainion lauluja.

Tampereen Palolaitoksen sukeltajat ry
Nuorisotoiminta

Pelastuslaitoksen henkilökunnan lapsille ja heidän kavereilleen jär-
jestettiin mielekästä toimintaa koko vuoden erilaisiin vesiurheilulaji-
en puitteissa sekä tekemällä tutustumiskäyntejä erilaisiin nuoria kiin-
nostaviin kohteisiin. Nuorten harjoituksia pidettiin kerran viikossa 
keskuspaloaseman altaalla opettaen nuorille perusvälinesukellusta 
ja turvallista liikkumista vedessä. Heinäkuussa pidimme viikonlop-
puleirin. Norppia osallistui vanhempineen leirille Taulasalon saareen 
yhteensä 13 henkeä. Nuorisoa pyritään saada toimintaan lisää. Ke-
vätkausi alkoi 7.1.2015 ja päättyi 3.6.2015. Syyskausi alkoi elokuun 
26. päivä ja päättyi allaspikkujoulujuhliin joulukuun 16. päivä 2015. 

Laitesukellustoiminta

Talvikaudella järjestimme yhteistyössä muiden sukellusseurojen 
kanssa talvisukellustapahtuman huhtikuun alussa. TaPsun 8 sukelta-
jaa osallistui talvisukellukseen. Torstaisukellukset alkoivat toukokuun 
alussa vesien vapauduttua. Torstaisukelluksia järjestettiin 9 kertaa ja 
niissä kävi yhteensä 55 sukeltajaa ympäri Pirkanmaata.

Maltan perhelomareissu 
Seuran jäseniä matkusti lokakuun 5. - 15. päivä Maltalle perhelo-
mareissulle yhteensä 14 henkeä. Kangasalan VPK:n sukeltajista oli 
matkalla 5 henkeä. Osallistuimme Divers Night tapahtumaan mar-
raskuussa 8 sukeltajan voimin.

Uimarantojen puhdistus
Seuran sukeltajat tekivät myös työtä uimarantojen uintiturvallisuu-
den hyväksi puhdistamalla Lempäälän kunnan 11 rantaa vaarallisista 
roskista kesäkuun alkuun mennessä.

Ohjaajakoulutus
Sukeltajaliiton nuorisotoiminnan ohjaajille tarkoitetun teema ja idea-
viikonlopun toukokuun alussa kävi J-P Tanner.

Laitesukelluskurssit
P1 laitesukelluskurssi alkoi tammikuun 30. Päivä. Kurssin suoritti 
vuoden loppuun mennessä 18 uutta sukeltajaa.
P2 laitesukelluksen jatkokurssi alkoi huhtikuun 12. päivä 8 oppilaan 
voimin. Heistä 6 suoritti kurssin loppuun vuoden 2015 aikana.   
P3 syventävä jatkokurssi alkoi marraskuun 26. päivä myös 8 oppilaan 
voimin. Kurssi jatkuu kesälle 2016. 
            
Laitesukelluskokeilut
Kertomusvuonna laitesukelluskokeiluja järjestettiin yhdessä Tampe-
reen kaupungin liikunnanopettajien kanssa lukioille ja 8.-luokkalai-
sille keväällä ja syksyllä yhteensä 97:lle oppilaalle.

Palokuvaajat

Palokuvaajien hallituksen puheenjohtaja oli Teemu Lehtimäki ja va-
rapuheenjohtaja Jukka Lehtonen. Hallitukseen kuuluvat Matti Syrjä, 
Jarmo Ruotsalainen, Ossi Myllymäki ja Sirkku Pispala. Varajäseniä 
ovat Tapio Liesko ja Petri Remsu.
 
Syysretki tehtiin 12.9. Taulasaloon Tapu:lta vuokratulla veneellä. Ret-
ken kipparina toimi J-P Tanner.
 
Vuotuisen valokuvakilpailun aiheena oli ”Tuli”. Aiheen oli valinnut vii-
mevuotisen kilpailun voittaja Ari Vakkilainen. Kilpailun voittajakuvan 
valitsivat yhdistyksen haalituksen puheenjohtaja Teemu Lehtimä-
ki, sekä edellisvuoden kilpailun voittaja Ari Vakkilainen. Kilpailuun 
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osallistui vain kaksi otosta. Voittajaksi selviytyi Tapio Liesko kuvalla 
”Tanssit on nyt tanssittu, tuli noutaja”. Kuva oli palaneesta Kyröskos-
ken suurlavasta.
 
Joulukahvit nautittiin 7.12. Keskuspaloaseman isossa luokassa. Ta-
pahtumassa palkittiin vuoden aikana ansioituneita jäseniä, sekä 
puhuttiin jonkin verran tulevasta vuodesta.
 
Palokuvaajat osallistuivat myös Pirkanmaan naisensihoitajien ka-
lenteriprojektiin.

Tampereen pelastuslaitoksen veteraanit

Tampereen pelastuslaitoksen veteraanit on Pirkanmaan pelastuslai-
toksen eläkeläisten yhdistys. Vuonna 2015 puheenjohtajana toimi 
Leo Kaarela, sihteerinä ja rahastonhoitajana toimi Eila Kallio. Jäseniä 
yhdistyksellä oli 98, joista vapaajäseniä 22.

Pelastuslaitoksen eläkeläisten toiminta oli aktiivista, josta osoituk-
sena tiistaisin keskuspaloaseman tiloissa järjestetty ohjattu liikunta. 
Vuoden aikana jäsenistölle tarkoitettuja tilaisuuksia järjestettiin 11. 
Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 16 jäsentä. 

Tammikuussa pidettiin vuosikokous, jossa valittiin yhdistyksen toimi-
henkilöt kuluvalle vuodelle. Helmikuussa vierailtiin Ilmailulaitoksen 

palokunnassa Pirkkalassa. Maaliskuussa vierailtiin pelastuslaitoksen 
Tilanne- ja johtokeskuksessa ja tieliikennekeskuksessa Kaupissa. 
Maaliskuussa tutustuttiin myös Aito Säästöpankin toimintaan. Tou-
kokuun kuukausitilaisuus vietettiin Tapani Kauppisen kotimuseossa 
Lempäälässä. Kesäkuussa järjestettiin kesätapahtuma Kurun Park-
kuun Metsästysseuran majalla. 

Syyskauden avajaissaunatilaisuus pidettiin elokuussa perinteisen 
tavan mukaisesti Kurun Parkkuussa. Syyskuun kuukausitilaisuus pi-
dettiin keskuspaloasemalla. Lokakuun kuukausitilaisuus pidettiin 
keskuspaloasemalla Risto Ahlmanin luentoa kuunnellen. Marraskuun 
kuukausitilaisuudessa kerrattiin vuoden 2015 ajan tapahtumia, ja 
joulukuussa kuukausitilaisuus jouluglögin ja kääretortun kera.

Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui toukokuussa Varalassa pidet-
tyyn pelastuslaitoksen seniorikokoukseen luennoiden pelastus-
laitoksen senioritoiminnasta Pirkanmaalla. Kesäkuussa suorittivat 
puheenjohtaja ja Tytti-Maija Virkki onnittelukäynnin pelastusjohtaja 
Ojasen luokse. Lokakuussa puheenjohtaja ja sihteeri/rahastonhoitaja 
osallistuivat kutsuttuina Tampereen palon 150-vuotisjuhlaan keskus-
paloasemalla. Lisäksi eläkeläiset osallistuivat keskuspaloasemalla 
sähköiseen muotoon vietyjen vanhojen valokuvien tunnistamiseen. 
Vanhoista valokuvista saatiin paljon hyödyllistä tietoa, joka tallennet-
tiin pelastuslaitoksen valokuva-arkistoon.
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KOHTI VUOTTA 2016


