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Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain 
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 toimintaa tarkastelta-
essa mieleen nousee varsin helposti sana monitahoinen. Se kuvaa 
varsin hyvin pelastustoimen ja ensihoidon läpileikkaavaa luonnetta 
koko yhteiskuntaa silmällä pitäen. Ennen kaikkea olemme olleet mu-
kana useissa turvallisuutta lisäävissä tapahtumissa ja toiminnoissa 
kuluvan vuoden aikana. Heti vuoden alkuun olimme järjestämässä 
Tampereelle tulevaisuutta luotaavaa seminaaria, jossa tunnustetut 
tulevaisuuden tutkijat luotasivat tulevia vuosia nimenomaan yhteis-
kunnan turvallisuus keskeisenä tekijänä. Jatkoa teemaan moninai-
suus seurasi keväällä, jolloin Pirkanmaan pelastuslaitos oli yhtenä 
tahona vastaanottamassa sosiaali- ja terveysalan turvallisuuden 
tunnustuspalkintoa. Tämä tunnustus tuli jo varsin pitkäaikaisesta 
työstä asumisen paloturvallisuuden saralla. Läpileikkaava teema 
jatkui syksyllä, jolloin Pirkanmaan pelastuslaitos sai Palosuojelura-
hastolta määrärahan maahanmuuttajien turvallisuusopetusta kos-
kevan videomateriaalin tekemiseen. Tämäkin hanke on herättänyt 
kansallista kiinnostusta ja tulee valmistuttuaan palvelemaan koko 
maan tarpeita. 

Pelastusjohtajan katsaus
Jos tarkastellaan sitten perinteisempiä toimintamme muotoja, voi-
daan huomioida sopimuspalokuntien sopimusten uusinta ja allekir-
joitus viime keväänä. Tässä yhteydessä kaikkien sopimuspalokuntien 
ollessa kokoontuneena käytiin läpi myös lähitulevaisuuden muuttu-
vaa toimintaympäristöä ja voitiin todeta, että yhteistyömme Pirkan-
maan VPK:ien kanssa on hyvällä tolalla. Sopimuspalokuntakentässä 
tapahtui aivan loppuvuonna erityisen positiivinen asia uuden vpk:n 
tultua perustetuksi Valkeakoskelle. Valkeakosken vpk:n kanssa sol-
mittiin sopimus 1. päivänä joulukuuta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaympäristö on lähinnä Tampe-
reen osalta muuttunut ja tulee muuttumaan voimakkaasti. Pitkään 
jatkunut tunnelityömaa sai päätöksensä tunnelin valmistuessa ja 
siihen liittyvät liikennejärjestelyt sekä uudet käynnistyvät hankkeet 
Tampereella muokkaavat keskuspaloaseman arjen toimintaa. Itse 
tunneliin liittyen voidaan tyydytyksellä todeta, että käyttöön on otet-
tu Suomen ensimmäinen sprinklattu maantietunneli, joka muilta-
kin turvallisuusjärjestelyiltään on kansainvälistäkin huippuluokkaa. 
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Olemme olleet kiinteästi mukana kaikissa tunnelin turvallisuutta 
koskevissa asioissa, joista näkyvimpänä oli pelastusharjoitusten sarja 
hieman ennen tunnelin avaamista. Tampereen kaupunginvaltuuston 
päätettyä raitiotien rakentamisesta ja Tampereen Kansi-hankkeen 
käynnistyttyä tulee Tampereen keskusta olemaan mittavien raken-
nustöiden kohteena useamman lähivuoden ajan. Tämä asettaa meil-
le vaatimuksia keskuspaloaseman toiminnan suhteen samoin kuin 
tarvittavan erityiskalustonkin osalta.

Toimintaympäristömme tulee muuttumaan myös hallinnolliselta 
osalta. Olemme mukana suuressa maakuntauudistuksessa, jonka 
lopputulemana on se, että myös Tampereen pelastuslaitos saa uu-
den isännän. Tämä hallinnollinen muutostyö ei välttämättä heijastu 
arjen työhön, mutta tulee työllistämään pelastuslaitoksen johtoa, 
suunnittelua, hallintoa seuraavien kolmen vuoden ajan varsin tiiviisti. 
Olemme mukana sekä kansallisissa että pirkanmaalaisissa useissa 
työryhmissä, jotka eri tavoin ovat valmistelemassa vuonna 2019 al-
kavaa uutta kokonaisuutta. Tavoitteena on siirtää Pirkanmaan pelas-
tuslaitos entistä toimivampaan työympäristöön, jossa voisimme vielä 
nykyistäkin paremmin toimia yhteistyössä ensihoidon kanssa. 

Koko edellä mainittu muutoskokonaisuus on toteutettava kuitenkin 
niin, että arjen toiminta onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, pelas-
tustoiminnassa, ensihoidossa ja näihin liittyvissä tukitoiminnoissa ei 
häiriinny. Pyrimme muutenkin viemään laitostamme muutoksessa 

eteenpäin rauhallisin liikkein ja tästä esimerkkinä ovat muun muassa 
työaikaa koskevat päätökset. Samoin olemme esimerkiksi ensihoi-
dossa edenneet toimintaa kehittäen ja sitä laajentaen kuten 46 tä-
hän toimintaan perustettua vakanssia kertovat. Paloasemahankkeet 
Valkeakoskella, Ikaalisissa ja Kangasalla etenevät Tampereen kau-
punginhallituksen päätöksen mukaisesti ollen myös konkreettinen 
esimerkki siitä, että toimintamme pitkäjänteiset suunnitelmat eivät 
tässä hallinnollisessa muutoksessa ole muuttuneet.

Toiminnan talouden osalta vuosi oli ennakoidun kaltainen, jopa hie-
man parempi. Saavutimme tavoitteemme pääosin, ja teimme sen 
kuitenkin hyvää kulukuria noudattaen. Olemme myös edistyneet 
henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä, josta Kunta 10-tutki-
muskin osaltamme indikoi.

Viime vuoden toimintaa sekä tulevia lähivuosia arvioiden, voin mie-
lestäni kuitenkin tehdä sitä rauhallisella mielellä ja tyytyväisenä koko 
talon hyvin tehtyyn työhön. Olemme mielestäni yhdessä pystyneet 
siihen, mitä meiltä on odotettu ja vähän ylikin. Olemme enenevässä 
määrin kyenneet osoittamaan yhteenkuuluvuutta kuten hyvässä 
työyhteisössä merkille pantavaa on. Oli erinomaisen hienoa olla mu-
kana pelastuslaitoksen vuosipäiväjuhlassa, jossa henkilökuntamme 
puolisoineen viettivät rentoa ja mukavaa yhdessäolon hetkeä.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen

TUNNUSLUVUT

Suoritteet 2016 2015

Valvontatoiminta 26 341 25 005

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 99 381 102 600

 -joista turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 30 500 33 500

Tehokkuus/taloudellisuus

Pelastustoimen maksuosuus, €/as 66,98 66,85

Ensihoidon maksuosuus, €/as (pelastuslaitoksen oma toiminta) 18,39 18,76

Tilojen määrä (m2) 36 298 36 298

Tilakustannukset (1 000 e) 3 988 3 922

Toiminnan laajuus

Palo- ja pelastushälytykset 10 550 10 308

Sairaankuljetukset 38 559 36 182

Liikevaihto, milj. euroa 44,36 43,84

Asukasluku *509 279 507 106

Pinta-ala (km2) 14 613 14 613

*ennakkoväkiluku 13.2.2017, Statfin.

 



2016 VUOSIKERTOMUS 2016

4

2016 VUOSIKERTOMUS 2016
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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

Vuoden 2016 valtuustoon nähden sitovista tavoitteista saavutettiin 
palotarkastuksien määrään ja toimintavalmiusaikavaatimuksiin liit-
tyvät tavoitteet. Työhyvinvointiin liittyvä tavoite jäi saavuttamatta 
kasvaneiden tapaturmien ja varhaiseläkemaksujen vuoksi, vaikkakin 
huomioitavaa on, että henkilöstön kokemus vaikutusmahdollisuuk-
sista, innovatiivisuudesta, sosiaalisesta pääomasta ja päätöksenteon 
oikeudenmukaisuudesta ovat parantuneet. 

Talouden toteutuminen

Talouden osalta sitovia tavoitteita pelastuslaitoksella oli kaksi: liike- 
ylijäämä 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 2,5 milj. euroa ja rahoi-
tusosuuksia saatiin 0,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutus-
tuloja saatiin 0,1 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa investointeihin 
varauduttiin 2,6 milj. eurolla ja luovutustuloihin 0,2 milj. eurolla. Si-
tovuustason mukainen vuosisuunnitelman investointien rahavirta 
alittui 0,1 milj eurolla johtuen varavoimajärjestelmän viivästyneestä 
kilpailutuksesta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 44,4 
milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuot-
tojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-
maksut sekä palotarkastusmaksut. 

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja 
kertyi 34,1 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 6,2 
prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 95,9 
prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskun-
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nille yhteensä 1,47 milj. euroa. Lopullinen maksuosuus, euroa/
asukas, oli 66,98 euroa.

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 9 milj. euroa, muutos edelliseen 
vuoteen oli 1,71 % ja toteuma talousarviosta oli 95,7 prosenttia. 
Tuotoista 6 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimus-
laskutustuottojen toteutuma talousarviosta oli 90 prosenttia, 
sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirille yhteensä 0,6 milj. euroa. Muut liikevaihtoon 
kirjattavat ensihoitotuotot olivat 3 milj. euroa, muutos edelliseen 
vuoteen 6,5 %.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvonta-
toimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 
milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,6 milj. 
euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteu-
tuivat hieman talousarviota parempina.

Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota 
parempina. Ylitys johtui pääasiassa palosuojelurahaston myöntämis-
tä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 119% 
talousarviosta.

Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa 
44,8 milj. euroa, tuloarvio toteutui 97 prosenttisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 
43 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 97 pro-
senttia. Merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen ei ollut. Toi-
mintakuluista 74,6 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput 
ensihoidon kuluja.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 31,4 milj. euroa, pysyen samalla 
tasolla kuin edellisessä tilinpäätöksessä ja henkilöstökulujen to-

teuma talousarviosta oli 94,5 prosenttia. Maltillista kulukertymää 
selittävät kuitenkin seuraavat tekijät. Osa vakansseista oli täyttä-
mättä osan vuotta, täyttämättömistä sijaisuuksista johtuen. Sääs-
tölomakertymä väheni edelleen edellisestä tilinpäätöksestä. Myös 
muut palkkajaksotukset toteutuivat arvioituna pienempinä, suurin 
vaikutus oli kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen jakso-
tuksen leikkaus tilinpäätöksessä. Työhyvinvoinnin edistämiseen ja 
työsuojelun prosessien tehostamiseen liittyvä työ jatkui ja sekä 
lopulliset varhaiseläkemaksut että työtapaturmavakuutusmaksut 
toteutuivat arvioitua merkittävästi pienempinä.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarvi-
osta oli 104,3 prosenttia, yhteensä 11,5 milj. euroa ja muutos vuoden 
2015 tilinpäätökseen oli 3,4 prosenttia.

Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,8 milj. euroa toteuma oli ta-
lousarvion mukainen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2016 investoinnit koostuivat 
pääosin raskaiden ajoneuvojen, sairaankuljetusajoneuvojen, henki-
löpaloautojen sekä autokatosten 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 2,5 milj. euroa ja rahoi-
tusosuuksia saatiin 0,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutus-
tuloja saatiin 0,1 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa investointeihin 
varauduttiin 2,6 milj. eurolla ja luovutustuloihin 0,2 milj. eurolla. Si-
tovuustason mukainen vuosisuunnitelman investointien rahavirta 
alittui 0,1 milj eurolla johtuen varavoimajärjestelmän viivästyneestä 
kilpailutuksesta.
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Henkilöstö
Teoreettinen työaika henkilötyövuosina oli toimintakertomusvuon-
na 625,9. Luvussa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja määräaikaiset.

Tästä luvusta vähennetään henkilöstön kaikki poissaolot, niin saa-
daan tehty työaika henkilövuosina. Tehty työaika vuonna 2016 oli 
498,85 henkilötyövuotta, 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta ai-
emmin. Palkalliset henkilötyövuodet olivat tilipäätöskauden lopussa 
594,11 henkilötyövuotta, 1,3 prosenttia edellisvuotta suuremmat.

Henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat toimintakertomusvuonna 
2,7 % ja sairauspoissaolot henkilötyövuosina laskettuna olivat 14,08. 
Sairauslomat ja työtapaturmat kasvoivat. Liikennevahingoista, työ-

matkatapaturmista ja vapaa-ajan tapaturmista vähentyivät, samoin 
kuin esimiehen myöntämät sairaspoissaolot.

Pelastuksen ja varautumisen alueella muutettiin 4 ylipalomiehen 
virkaa paloesimiehen viroiksi esimiestyön vahvistamiseksi ja lakkau-
tettiin avoimeksi jäänyt ylipalomiehen virka. Perustettiin henkilös-
tökoordinaattorin toimi komentotoimistoon hoitamaan vuorotyötä 
tekevien työvuorosuunnittelua. 

Pohjoisen pelastusalueen henkilöstö siirtyi tekemään poikkeus-
luvan mukaista työaikaa ja varallaolosta luovuttiin. Tämä aiheutti 
lisärekrytointien tarvetta. Vuonna 2016 haettiin jatkoa poikkeuslu-
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van mukaiseen työaikaan ja jatko myönnettiin kahdeksi vuodeksi 
(2017–2018).

Tekniset palvelut -yksikössä lakkautettiin yksi virka ja muutettiin kah-
den vakanssin nimikettä sekä perustettiin uusi logistiikkatyöntekijän 
toimi ensisijaisesti pidentämään operatiivisen henkilöstön työuria 
työkyvyn heiketessä.

Ensihoidossa lakkautettiin kolme perustason ensihoitajan virkaa ja 
perustettiin 44 hoitotason virkaa ja yksi lääkintämestarin toimi.

Yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa 

Pirkanmaan pelastuslaitoksessa on toiminut vuoden 2016 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 pelastuspäällikkö Esko Kautto. 

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 6 kertaa. Rahasto jakoi avus-
tuksia henkilöstölle mm. ammatillisen opiskelun aikaisten matkakus-
tannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osallistumismaksujen 
maksamiseen sekä myöntämällä taloudellista tukea henkilöstön vir-
kistys- ja harrastustoimintaan. Vuoden 2016 aikana toteutettiin koko 
henkilöstölle suunnattu vapaa-ajantakkikampanja.

Työsuojelutoiminta

Työsuojelussa toimintavuoden 2016 aikana käynnistettiin useita 
kehittämishankkeita.  PERA (Pelastuksen ja Ensihoidon Riskien Arvi-
ointi) arviointikierrokset jatkuivat suunniteltuun tapaan. Tällä kertaa 
riskien arviointia hyödynnettiin myös Tullinkulman työterveyden 
työpaikkaperusselvityksen pohjatietona.

Alkuvuodesta paneuduttiin vahvasti jo edellisen vuoden lopulla 
esille nousseeseen Valkeakosken paloaseman sisäilmaongelmaan, 
sen syihin ja ratkaisuihin. Tutkimusten valmistuttua tehtiin esitetyt 
korjaustoimenpiteet.  Niiden vaikuttavuutta seurattiin Tampereen 
kaupunkikonsernin sisäilmaohjeistuksen mukaisesti yhteistyössä 
AVIn ja Tullinkulman työterveyden kanssa toimien ja henkilöstöä 
ohjeistaen.

Kesäkuussa järjestettiin altistumisen ehkäisyn työpajan Puhdas pa-
loasema -ajattelun hengessä ja katsantokantaa operatiivisen toi-
minnan puolelle laajentaen. Pirkanmaalainen altistumisen ehkäisyn 

projekti etenee suunnittelua ja koulutusta jatkaen, toimintatapojen 
muuttamista ja asenne -muokkausta unohtamatta.

Työsuojelun asioita raportoitiin vuosisuunnitelman mukaisesti Laa-
jennetun Johtoryhmän raporttikokouksissa, pelastuslaitoksen joh-
toryhmälle ja Yhteistyöryhmälle.  

Uutena käytäntönä pyydettiin niin sanotun oppivan organisaation 
hengessä selvityksiä ja raportteja työsuojeluorganisaation tietoon 
operatiivisissa hälytystehtävissä tai harjoitustilanteissa sattuneista 
vähältä piti- tai tapaturmatilanteista. Vuosisuunnitelman tavoittei-
den mukainen vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkintamalli laadit-
tiin käyttöön otettavaksi. 

Työturvallisuuskoulutusta pidettiin osastoittain syyskauden aikana 
ja koulutus jatkuu tulevinakin toimintakausina.  
Tiedottamista aktivoitiin, työsuojelun osuus vakioitiin osaksi kuu-
kausitiedotetta ja henkilöstölehteemme (Letku ja Laastari) laadittiin 
työsuojeluaiheisia kirjoituksia ajankohtaisista asioista.

Moninaisiin työsuojeluorganisaation toimintoihin ja eri aihealueisiin 
liittyviä ohjeistuksia kerättiin tarkasteluun ja laitettiin edelleen tar-
vittaessa asiantuntijatahojen päivitykseen.

Toimintavuoden aikana pidettiin työsuojelun toimintaohjelman mu-
kaiset yhteistoiminta- ja muut kokoukset.  Myös pelastuslaitosten 
kumppanuusverkoston järjestämiin työsuojelupäiviin osallistuttiin

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa kes-
kustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintaryh-
mä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2016 aikana 6 kertaa.
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Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat:

- pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
- palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen (29.1.2016 alkaen palopäällikkö Pekka Mellin)
- 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 31.8.2016 asti ja vs. projektityöntekijä Jarmo Ruotsalainen 1.9.2016 alkaen
- palkanlaskija Sirkku Pispala

sekä:

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

Työsuojeluorganisaatio vuoden 2016 alussa: työsuojelupäällikkö Pekka Mellin (keskellä) ja 
työsuojeluvaltuutetut Markku Savilahti (vasemmalla) sekä Matti Syrjä (oikealla).
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Kehittämisryhmä
Kehittämisryhmän tehtävinä on pelastuslaitoksen sisäisen toiminnan 
kehittäminen ja arviointi (ml. laatutyön koordinointi) yhdessä vas-
tuualueiden ja yksiköiden kanssa sekä työhyvinvoinnin edistämiseen 
tähtäävän toiminnan kehittäminen ja seuranta. Työhyvinvointityö-
hön kuuluvat mm. työsuojelutoiminnan ja työkykyä tukevien pro-
sessien ja toimintamallien kehittäminen sekä osaamisen arviointiin, 
hallintaan ja kehittämiseen liittyvät toiminnat.

Pelastuslaitos monessa hankkeessa mukana  

Pelastuslaitos oli monessa hankkeessa ja toiminnassa mukana. Moni 
näistä toiminnoista jakaantui eri vastuualueiden kesken. Tarkempia 
tietoja esitetyistä asioista löytyy vastuualueiden kertomuksista.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin toimintamallien kehitystyötä jatkettiin. Osana tätä 
työtä laadittiin suunnitelma terveystarkastusten toteutuksesta. Pal-
kitsemisohjeet sekä kehityskeskusteluohjeet ja -prosessi päivitettiin. 
Ryhmätyönohjauskokeiluja jatkettiin. 

Työhyvinvointiin kohdentuneiden opinnäytetöiden aiheina olivat 
mm. ensihoitoalan työturvallisuuden nykytilan kartoitus, tapatur-
mien ja vaaratilanteiden tutkintamalli, tietokonepohjaisten kognitii-
visten harjoitteiden vaikutus ikääntyvien palomiesten työn imuun, 
tasapainoharjoitteiden vaikutus pelastajien tasapainojärjestelmään, 
pelastuslaitoksen organisaatiokulttuurin vaikutus tunteiden käsitte-
lyyn ja ensihoitajien työnohjaus.     

Sisäiset esimieskoulutukset jatkuivat. Uutena sisältönä kokonai-
suudessa oli muutoskoulutus. Osallistuttiin Palopäällystönliiton 
koordinoiman valtakunnallisen esimiehille suunnatun täydennys-
koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Vuoden 2016 aikana 
kyseiseen koulutukseen osallistui Pirkanmaan pelastuslaitokselta 
kuusi esimiestä. Ajokoulutuksen järjestämismallia kuvaavaa koulu-
tussuunnitelmaa päivitettiin. Vakiintuneen käytännön mukaisesti Po-
liisiammattikorkeakoulu järjesti hälytysajo- ja turvallisuuskoulutusta 
ensihoitoon osallistuvalle henkilöstölle.  Lisäksi pelastuslaitoksella oli 
ulkomainen työharjoittelija, jonka työjakson järjestelyihin, ohjauk-
seen ja arviointiin osallistuttiin. 

Sisäiset hankkeet ja selvitykset

Laadittiin Pirkanmaan pelastustoimen nykytilakatsaus, jossa käytiin 
läpi pelastuslaitoksen tehtävät ja organisointi, toiminnan ohjaus, 
käytettävissä olevat resurssit ja suoritteet. Katsauksessa arvioitiin 
pelastuslain, muun lainsäädännön sekä muilla perusteilla määräy-

tyvien tehtävien toteutuminen. Lisäksi tarkasteltiin verkosto- ja 
viranomaisyhteistyötä ja käytiin läpi toiminnassa toteutuneet muu-
tokset ja hankkeet vuosina 2011 - 2015. Katsauksessa tarkasteltiin 
toimintayksiköittäin kehittämistoimenpiteitä ja toiminnan arvioin-
tia sekä arvioitiin tulevaisuuden näkymiä valtakunnallisten ja maa-
kunnallisten uudistushankkeiden sekä pelastustoimen strategian 
näkökulmista. Nykytilakatsauksen ja tulevien toimintaympäristön 
muutosten perusteella tehtiin johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuk-
sia toiminnan kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi. 

Ikaalisten, Kangasalan ja Valkeakosken paloasemahankkeiden val-
misteluun osallistuttiin selvittämällä toimintaympäristön muutoksia, 
pelastustoiminnan toimintavalmiutta ja paloasemien sijaintivaihto-
ehtoja.

Pelastuslaitoksen ylläpitokoulutuksen harjoitusten ja harjoituspaik-
kojen kartoituksessa tarkasteltiin ylläpitoharjoitusten toteutusmah-
dollisuuksia ja -edellytyksiä eri paloasemilla.

Tehtiin selvitys Jämsä-Kuhmoinen pelastustoimen liittymisestä Pir-
kanmaan pelastustoimeen Jämsän esitettyä toiveensa liittymisestä 
Pirkanmaan maakuntaan. Selvityksessä kartoitettiin myös muutok-
sen edellyttämiä toimenpiteitä.

Osallistuttiin Pohjois-Pirkanmaan pelastustoiminnan valmiuden 
kehittämisvaihtoehtojen suunnitteluun, pelastuslaitoksen varalla-
olo-selvitykseen sekä työsuojelupiirin ja pelastuslaitoksen sisäisiin 
poikkeuslupa-selvityksiin. Tehtiin selvitys Nokian väestöhälyttimien 
muutoksista ja muutostarpeista palvelutasopäätöksen linjausten 
mukaisesti.

Pirkanmaan uusi riskiluokka -aineistosta tarkastettiin riskiluokkia 
määrittävien kiireellisten onnettomuuksien vaikutukset riskiluok-
kien määräytymiseen ja muutokset voimassa olevaan riskiluokka-
aineistoon sekä tehtiin muutosehdotukset Pirkanmaan uudeksi 
riskiluokkajaoksi.

Osallistuttiin uuden Pirkanmaan pelastustoiminnan johtamisoppaan 
valmisteluun.

Laatutyö

Mallinnettiin pelastustoiminnan ydinprosessit pelastuslaitokselle ja 
tehtiin selvitys pelastuslaitoksilla käytössä olevista palaute- ja arvi-
ointijärjestelmistä. Pelastustehtävien ja -ylläpitokoulutuksen harjoi-
tusten arviointia varten tehtiin suunnitelma palautejärjestelmistä.
Pelastuslaitosten laatutyön kehittämiseen osallistuttiin yhteistyössä 
Varsinais-Suomen, Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan pelastus-
laitosten kanssa. Laadittiin pelastuslaitoksen laatukäsikirjan sisäl-
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lysluettelo ja laatutyön kehittämisen askelmerkit pelastuslaitoksen 
laatutyön edistämiseksi.

Suunniteltiin malli pelastuslaitoksen tiedolla johtamisen kehittämi-
seksi, jossa määriteltiin prosessit organisaatiossa syntyvän ja ole-
van arviointitiedon järjestelmälliseksi hyödyntämiseksi toiminnan 
ohjauksessa. 

Alueellinen ja kansallinen yhteis-/kehittämistyö

Sisäministeriö asetti pelastustoimen uudistamista varten 14 valmis-
telutyöryhmää toimikaudelle 1.7.2016 - 31.12.2018. Pirkanmaan pe-
lastuslaitokselta on jäseniä työryhmissä: pelastuslaitoksen perus-
prosessityöryhmä (pelastuspäällikkö Matti Isotalo), kansainvälinen 
pelastustoiminta (pelastuspäällikkö Esko Kautto), pelastustoiminnan 
johtamisen kehittäminen (palopäällikkö Ari Vakkilainen), taloustyö-
ryhmä (taloussuunnittelija Krista Kurppa) ja työhyvinvointiryhmä 
(kehittämispäällikkö Tiina Salminen).

Pirkanmaan uuden maakuntaorganisaation valmistelutehtäviin osal-
listuttiin pelastuspäällikkö Esko Kauton vetämän pelastustoimi- ja 
varautuminen teemaryhmän ja sen alatyöryhmien myötä. Pelastus-
toimen maakunnallista suunnittelua varten laadittiin suppea nyky-
tilan kuvaus pelastuslaitoksen toiminnasta.

Pirkanmaan pelastuslaitos koordinoi kansallista CBRNE -hanketta, 
jonka tavoitteena on pelastustoimen operatiivisen toimintakyvyn 
ja onnettomuusvalmiuksien kehittäminen rikollisen toiminnan ai-
heuttamaan CBRNE -uhkaan parantamalla pelastustoimen CBRNE 
-valmiutta tunnistaa kiinteitä, nestemäisiä ja ilman välityksellä le-
viäviä aineita (kaasut, höyryt ja aerosolit) ja niistä aiheutuvia uhkia. 
Hankeaika on 1.7.2016 - 31.12.2017. Hankekumppaneina ovat Etelä-
Savon, Helsingin, Oulu-Koillismaan ja Satakunnan pelastuslaitokset. 
Vuoden 2016 tehtävinä oli hankintaprosessin käynnistäminen ja tar-
jouspyyntöjen jättäminen.

Osallistuttiin kansallisen Pera II -pelastustoimen ja sairaankuljetuk-
sen riskiarviointityökalun kehittämisen jatkohankkeeseen ja työkalun 
käyttöönottoon pelastuslaitoksella. PERA II jatkohankkeen keskeisenä 
tavoitteena oli PERA-turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän rakenta-
minen ja muokkaaminen niin, että se vastaa sovelletuin osin turvalli-
suusjohtamisen tietojärjestelmälle asetettuja vaatimusmäärityksiä.

Osallistuttiin asumisen paloturvallisuuden pirkanmaalaisiin ja val-
takunnallisiin hankkeisiin ja niiden valmisteluun. Eri työryhmien 
työskentelyyn osallistuttiin myös Pronto-onnettomuustilastointi-
järjestelmän kehittämisessä ja riskienhallinnan sekä pelastustoimen 
osaamisen ja indikaattoreiden kehittämisverkostoissa. 

Kustannus-vaikuttavuusanalyysin mahdollisuudet pelastustoimen 
palvelujen optimoinnissa -hankkeen ohjaukseen osallistuttiin oh-
jausryhmätyöskentelyssä yhdessä Pohjois-Savon-, Keski-Uuden-
maan-, Helsingin-, Pohjanmaan- ja Keski-Suomen pelastuslaitosten 
sekä Pelastusopiston, Kuntaliiton ja sisäasianministeriön kanssa.

Lisäksi annettiin lausuntoja ja vastattiin erilaisiin pelastustoimen 
valtakunnallista kehittämistä koskeviin kyselyihin, kuten Pelastus-
toimen tutkimuslinjaukset PETU10+ ja Pelastustoimen uudistus-
hankkeen perustietokysely.

Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa jatkettiin sekä harjoittelujakso-
jen että opinnäytetöiden osalta.

Safety 2016 -konferenssi

Pelastuslaitos osallistui kansainväliseen, Tampereella järjestettyyn 
Safety -konferenssiin. Pelastuslaitoksella oli konferenssissa yhteis-
osasto TUKES:in, Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Tampereen kaupun-
gin kanssa. Osastolla esiteltiin viranomaisten ja muiden toimijoiden 
välistä yhteistyötä turvallisuuden edistämiseksi. Teemana oli elin-
kaarimallin mukainen ”Turvallisuutta vauvasta vaariin”. Ideana oli 
nostaa esille eri ikäryhmille suunnattuja turvallisuuskampanjoita ja 
-toimintoja sekä käytänteitä 

Pirkanmaan pelastuslaitos, Tampereen kaupunki ja Sisä-Suomen po-
liisi yhteistyön tuloksena järjestettiin konferensissa sessio teemalla 
Safe Living Environment - Case Tampere (Turvallinen asuinympäristö 
- Tampere). Esitys koostui neljästä aiheesta: 

•  Improving safety and security in Tesoma neighbourhood  
 (Tanja Koivumäki, Niina Mustikkamäki: Tampereen kaupunki)
•  Improving the fire safety of elderly people and reducing fire  
 deaths (Seppo Männikkö, Markku Suominen ja Tytti Oksanen:  
 Pirkanmaan pelastuslaitos) 
•  Cooperation between the authorities brings safety, security and 
 operating models to daily life (Janne Leinonen, Pirkanmaan 
 pelastuslaitos; Nina Juurakko-Vesikko, Sisä-Suomen poliisilaitos; 
 Veijo Kajan, Pirkanmaan pelastuslaitos)
•  Safety and health security of asylum seekers in emergency  
 housing, case Finland and Tampere (Marja Nyrhinen, Tampereen 
 kaupunki; Sirpa Räsänen, Tampereen kaupunki; Nina Juurakko- 
 Vesikko, Sisä-Suomen poliisilaitos; Valtteri Väyrynen, Pirkanmaan  
 pelastuslaitos).
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2015 2016

Turvallisuusviestintä, 102 600 99 381

josta turvallisuuskoulutus 33 500 30 500

Viestintä 
Viestinnän yksikön tehtäviin kuului koordinoida organisaatiovies-
tintää sekä turvallisuusviestintää. Viestinnän yksikössä työskenteli 
tiedotuspäällikön johdolla viestintäsuunnittelija, erikoissuunnittelija, 
kaksi koulutussuunnittelijaa (toisella oli sijainen) ja turvallisuuskou-
luttaja (palomies). Elokuussa, kun koulutussuunnittelija palasi töihin, 
jatkettiin koulutussuunnittelijan sijaisuutta tekevän henkilön työtä 
projektityöntekijän nimikkeellä vuoden loppuun asti. Tavoitteena oli 
saada uusi turvallisuusviestinnän suunnitelma tehtyä.

Viestintä julkaisi vuosikertomuksen, neljä kertaa vuodessa ilmesty-
vän henkilöstölehti Letku & Laastarin, kerran kuukaudessa ilmesty-
vän henkilöstötiedotteen sekä osallistui pelastuslaitoksen julkaisujen 
tuottamiseen. 

Pirkanmaalaisten turvallisuustietoa lisättiin - 
netti ja some hurjassa kasvussa

Ihmisten asenteisiin vaikuttamalla voidaan ehkäistä monta tulipaloa. 
Pirkanmaan pelastuslaitos panostaa turvallisuusviestintään, jolla py-
ritään lisäämään ihmisten turvallisuustietoutta sekä antamaan turval-
lisuuskoulutusta. Pelastuslaitos on tavoittanut turvallisuusviestinnän 
keinoin vuonna 2016 lähes 100 000 kansalaista yli 1 177:ssä eri tilaisuu-
dessa. Suurelle yleisölle kohdennettuihin tilaisuuksiin osallistui n. 69 
000 ihmistä. Turvallisuuskoulutusta annettiin 30 500:lle henkilölle.

Esi- ja peruskoululaisten turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallis-
tui 21 500 henkilöä, ja toisen tai korkeamman asteen opiskelijoita 2 
400 henkilöä. Hoitolaitosten henkilökuntaa turvallisuuskoulutuksiin 
osallistui lähes 2 400 henkilöä. Ikäihmisiä turvallisuusviestinnän ti-
laisuuksiin osallistui n. 800 henkilöä. Maahanmuuttajia koulutuksiin 
osallistui 770.

Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut aktiivinen sosiaalisen median käy-
tössä turvallisuusviestinnän apuna. Pelastuslaitoksen nettisivuilla, 
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 2016 pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän käyntimäärä 
(kattavuus) oli 4,5 miljoonaa kertaa (2 miljoonaa vuonna 2015). 
Erilaisia vuorovaikutustilanteita (vaikuttavuus) - viestien jakamista, 
kysymyksiä, kilpailuun osallistumisia ym. kontakteja - oli yli 400 000 
(200 000 vuonna 2015).



2016 VUOSIKERTOMUS 20162016 VUOSIKERTOMUS 2016

15



2016 VUOSIKERTOMUS 2016

16

2016 VUOSIKERTOMUS 2016

Toimenpide: 2016 2015

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 398 480

Muut lausunnot ja neuvonta 547 526

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 valvonta-
suunnitelmassa, joka tarkistetaan vuosittain. Valvontaa kohdenne-
taan valvontasuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti 
riskiperusteisesti sekä yritys- ja laitoskohteisiin että asuinrakennuk-
siin. Valvontavälit vaihtelevat 6 kk ja 120 kk välillä kohdetyypistä ja 
kohteen yksilöllisestä riskitasosta riippuen. Lisäksi suoritaan tarpeen 
mukaan ylimääräisiä palotarkastuksia, erityisiä palotarkastuksia ja 
jälkipalotarkastuksia, sekä kemikaaliturvallisuuslain edellyttämiä tar-
kastuksia. Osasta valvontatoimenpiteitä 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 säännös-
ten noudattamista. Lisäksi valvotaan annettujen korjausmääräysten 

ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN 
JA TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE

toteutumista sekä arvioidaan valvontatoiminnan tuloksellisuutta. 
Valvonnassa korostetaan kohteen omistajan, haltijan ja toiminnan-
harjoittajan toiminnan vastuuta turvallisuuden ylläpidossa ja pa-
rantamisessa

Perinteisten kohteessa suoritettavien palotarkastusten ja muiden 
valvontakäyntien ohessa käytössä on mm. omavalvonta ja asia-
kirjavalvonta. Omavalvontaa laajennettiin toimintavuoden aikana 
pientaloista vapaa-ajan asuntoihin sekä osaan pelastussuunnittelu-
velvollisista asuinrakennuksista.

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.

Pelastuslain 42§:n mukaisten ilmoituksien (ilmoitus ilmeisestä palovaa-
rasta tai muusta onnettomuusriskistä) määrä vuonna 2016 oli 82 kpl.

Toimenpide: 2016 2015

Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset 2478 2514

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden yleiset palotarkastukset ja omavalvonta 17 965 15 970

Erityiset- ja ylimääräiset palotarkastukset sekä jälkivalvonta 1631 1333

Asiakirjavalvonta (ei. sis. omavalvontaa) 2076 2213

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset päätökset 71 64

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tarkastukset 262 247

Muut tarkastukset ja katselmukset 878 1658

Kaikkiaan valvontatoimenpiteitä suoritettiin vuonna 2016 
(2015) seuraavasti:

Ohjausta, neuvontaa ja lausuntoja kirjattiin tehdyksi seuraavasti:
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Palontutkinta

Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnettomuus- ja palontutkintaa, 
jonka tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja vastaavi-
en 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, 
 5 tutkintaa.
-  Suuret omaisuus- tai ympäristövahingot aiheuttaneet tulipalot, 
 5 tutkintaa.
-  Palot ja läheltä piti - tapaukset hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja 
 tukiasunnoissa, 1 tutkinta.
-  Tulipalo asuinrakennuksessa 8 tutkintaa.

Tutkituista tapauksista ”tulipalo asuinrakennuksessa” on ns. teema-
tutkinta, joka on valittu valtakunnallisesti yksityiskohtaisemman 
tiedon saamiseksi ko. palotapauksista. Teematutkinnan aiheita on 
vaihdeltu viime vuosien aikana. Vuoteen 2016 asti Pirkanmaan pe-
lastuslaitos laatii vuosittain valtakunnallisen yhteenvedon hoitolai-
toksissa sekä palvelu- ja tukiasunnoissa tapahtuneista tulipaloista. 

Onnettomuustutkintaa on tehty Pirkanmaalla hyvässä yhteistyössä 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa  

Ikäihmisten asumisen paloturvallisuus

Pirkanmaan pelastuslaitos on jatkanut ikäihmisten turvallisen kotona-
asumisen panostamista vuoden 2016 aikana. Asumisturvallisuuden tii-
miin kuului vuoden 2016 aikana palotarkastusinsinööri, palotarkastaja 
sekä projektityöntekijä. Tiimin vastuulla on ikäihmisten turvallisuuden 

edistämisen lisäksi omavalvonnan organisointi sekä pelastuslain 42 
§:n mukaisten ilmoitusten hoitaminen.

Ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi asumisturvallisuuden tiimi 
on kouluttanut kotihoidon henkilöstöä, perhehoitajia, omaishoitajia, 
erilaisia eläkeryhmiä yhdessä muiden kanssa. Kotihoidon henkilöitä 
koulutettiin yhteensä 359 henkilöä eri paikkakunnilla (Tampere, Akaa, 
Hämeenkyrö, Lempäälä, Ruovesi, Urjala, Valkeakoski, Virrat, Ylöjärvi). 
Erilaisissa eläkeläisryhmien koulutuksissa kävi yhteensä 839 ikäihmistä. 
Omais- ja perhehoidon koulutukset suoritetaan kaupungin järjestämi-
en koulutusten yhteydessä kutsuttaessa. Koulutusten tavoitteena on 
kiinnittää sekä hoitajien, hoidettavien että omaisten huomio asukkaan 
turvallisuusnäkökulmiin.

Koulutusten lisäksi kotihoidon asiakkaille tehdään kotihoidon työn-
tekijän kanssa kotikäyntejä, joissa pääasiassa huomioidaan asukkaan 
poistumismahdollisuudet, palovaroittimen toiminta, ylimääräinen 
palokuorma, asukkaan elintavat (ruuanlaitto, alkoholin tai tupakan 
käyttö, lääkkeet). Kotikäyntejä tehtiin vuoden 2016 aikana 299.

Ikäihmisten turvallisuuden edistämiseen liittyvä PaloRAI-hanke päät-
tyi elokuussa 2016. Hankkeen puitteissa luotiin kotihoidossa käytet-
tävään RAI-järjestelmään sisällytettävä EVAC-mittari, jonka avulla 
asukas arvioidaan seuraaviin ryhmiin: pääsee poistumaan asunnosta 
3 minuutissa, saattaa päästä poistumaan asunnosta 3 minuutissa, ei 
pääse poistumaan asunnosta 3 minuutissa. Näin ollen kotihoidon 
työntekijä saa asukkaan poistumismahdollisuuksista erittäin tär-
keää tietoa ilman erillisiä arviointimenetelmiä. EVAC-mittari saatiin 
luotua, mutta sitä ei ole tällä hetkellä integroitu RAI-järjestelmään. 
Integroinnin mahdollisuuksia selvitellään tulevaisuudessa. PaloRAI-
hankkeessa asennettiin myös 10 huoneistokohtaista sammutuslait-
teistoa erilaisille kotona asuville henkilöille. Laitteistoista on saatu 
hyvää kokemusta ja kiinnostusta laitteistoa kohtaan on tullut myös 
Pirkanmaan ulkopuolelta.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkon työryhmä: Ikäihmisten kotona 
asumisen turvallisuus aloitti syksyllä 2016. Työryhmässä on edustaja 
myös Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Lisäksi pelastusviranomainen 
on mukana Tampereen kaupungin hallinnoimassa maakunnallisessa 
IKÄNEUVO-hankkeessa. IKÄNEUVO-hankkeen tavoitteena on kehittää 
ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. 

Nuohoustoiminta

Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella on käytössä ns. piirinuohous-
järjestelmä. Alue on jaettu 42 nuohouspiiriin, joissa toimii yhteensä 
21 nuohouspalvelujen tuottajaa. Nuohouspalvelujen tuottajissa ei 
tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Myös nuohoustaksa pysyi 
ennallaan (0,76 e/yksikkö).

Kaikki on tarkastettu tai puhelimella varmistettu. Neuvontapöytä-
kirjoja on kirjoitettu 40 kpl ja ylimääräisen palotarkastuksen pöy-
täkirjoja 26 kpl. Loput 16 kpl on hoidettu suullisella ohjeistuksella 
tai ilmoituksen aihe on hoitunut ilman toimenpiteitä (esim. asukas 
muuttanut pois tai menehtynyt).

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.
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2016 VUOSIKERTOMUS 2016
Tekniset palvelut
Kangasalan koulutuspaloaseman suunnittelu lähti käyntiin kevättal-
vesta 2016. Kesätauon jälkeen suunnittelu on edennyt aktiivisesti ja 
arkkitehdin laatimat pohjakuvat olivat loppuvuodesta käytettävissä 
jo muillakin suunnittelijoilla. Tampereen Palvelukiinteistöjen omis-
tamaa rakennusta on suunniteltu Insinööritoimisto Jorma Väänäsen 
johdolla. Paloaseman on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2018.

Loppuvuodesta 2016 nytkähtivät myös Ikaalisten ja Valkeakos-
ken paloasemahankkeet käyntiin. Molemmat asemat rahoitetaan 
leasing-rahoituksella, mutta rakennutetaan kuntien toimesta. Sekä 
Ikaalisissa että Valkeakoskella pelastuslaitos toimii vuokralaisena. 
Ikaalisten paloaseman suunniteltu valmistumisajankohta on alku-
vuosi 2018 ja Valkeakoskella syyskesä 2018.

Perusparannukset ovat suunnitteilla sekä Mäntän että Hämeenkyrön 
paloasemilla. Vapaapalokuntapuolella Narvassa juhlittiin avajaisia, 
Halkivaha jatkaa meijerin muutostyötään ja Kangasalan VPK:lle ha-
ettiin palosuojelurahaston avustusta oman kiinteistön ostamiseen 
sekä kunnostamiseen paloasemaksi.

Varavoimahankinta Nokian, Vammalan, Parkanon, Virtain, Vilppulan 
ja Oriveden paloasemille käynnistettiin keväällä 2016, mutta erinäi-
sistä syistä johtuen varsinainen sopimus allekirjoitettiin vasta vuoden 
2017 puolella.

Varushuolto siirtyi saman katon alle Hervantaan, kun varushuollon 
tilat keskuspaloasemalla muutettiin toimistokäyttöön ja Vammalan 
varushuolto lopetettiin. Nyt Hervannan varushuollossa palokuntalai-
sia palvelee kaksi vaatehuoltajaa sekä varushuollon esimies.
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Pelastuskalustoa uusittu

Vuonna 2016 uusittiin kalustoa:

- 7 kpl ambulansseja, joista kaksi ns. normaalin uusintakierron mukaisesti sekä 5 kpl lisää uusia autoja toiminnan laajenemisen vuoksi
- 1 kpl sammutusauto, jonka sijoituspaikka oli Nokia
- 2 kpl säiliösammutusautoja Vilppulaan ja Ikaalisiin
- 1 kpl säiliö/vaahtoauton peruskorjaus Pirkkalaan
- 12 kpl uusittuja tarkastusautoja
- 1 kpl alumiinirunkoinen vesipelastusvene keskuspaloasemalle, joka sijoitettiin Takon soutajien rantaan.



2016 VUOSIKERTOMUS 2016

20

2016 VUOSIKERTOMUS 2016

Pelastustoiminta 

Pelastustoimen tehtävämäärät kasvoivat

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2016 erilaisiin 
ensihoidon ja pelastustoimen tehtäviin 134 kertaa vuorokaudessa. 
Tehtäviä oli kaikkiaan 49 109 (46 490 tehtävää vuonna 2015). Näistä 
ensihoidon tehtäviä oli 38 559, mikä on 2 377 tehtävää enemmän 
kuin edellisvuotena.

Pelastustoimen tehtäviä oli 10 550. Vuoteen 2015 (10 308) verrattuna 
tehtävien määrä lisääntyi 242:lla. Eniten tehtäviä oli elokuussa (1 
243). Rauhallisinta oli maaliskuussa (702). Vilkkain viikonpäivä oli 
lauantai (1 928) ja rauhallisin päivä oli sunnuntai (1352). 

Kaikki tehtävätyypit nousussa

Tulipaloja oli viime vuonna 1 023, eli 50 enemmän kuin edellisvuo-
tena. Rakennuspalot ja -vaarat olivat nousseet 18:lla. Nyt niitä oli 
450 kpl (432 vuonna 2015). Rakennuspalovaaroja oli 275 (286) ja 
rakennuspaloja 175 (146). Rakennuspalovaara on palo, joka ei ole 
levinnyt syttymiskohdasta rakennuksen rakenteisiin tai irtaimistoon, 
mutta josta olisi ollut mahdollista kehittyä rakennuspalo.

Hälytystehtävistä eniten työllistivät ensivastetehtävät, joita oli 2 893 
(+307). Ensivastetehtävä on tehtävä, jossa ambulanssin lisäksi poti-
laan luokse lähetetään pelastuslaitoksen pelastusyksikkö (=paloau-
to) joko avustamaan tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.

Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 3059 (+167). Näistä auto-
maattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli 1 696, 
mikä on 51 enemmän kuin edellisvuonna.

Liikenneonnettomuudet lisääntyivät. Pelastuslaitoksella oli viime 
vuoden aikana 1 410:ssä liikenneonnettomuustehtävää, mikä on 
141 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna. 

Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli 510 (487 vuonna 2015). 
Luonnontapahtuman aiheuttamia tulipaloja oli 26 (26). Koneesta tai 
laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 270 (236). Palovaarallinen aine 

PELASTUSTOIMINNAN JA 
VALMIUSSUUNNITTELUN VASTUUALUE

aiheutti 14 (9) tulipaloa, muun syyn takia tai syytä ei voi arvioida 
syttyi 197 tulipaloa (206)

Eläimen sytyttämiä tulipaloja kirjattiin 6 (9 vuonna 2015). Koira ai-
heutti tulipalon kaksi kertaa, orava kaksi kertaa, joutsen kerran ja 
muurahaiset yhden kerran. Koirat aiheuttivat tulipalon, kun hella 
oli mennyt päälle ja sen lähellä oli ollut palavaa materiaalia. Oravat 
löytyivät kuolleena muuntajista. Joutsen oli lentänyt sähkölinjoihin 
ja aiheutti maastopalon. Muurahaiset olivat aiheuttaneet sähköjoh-
doissa oikosulun.

Pirkanmaalla vain yksi palokuolema
 
Suomessa tulipaloissa menehtyneiden lukumäärä nousi 82:een edel-
lisvuoden 78:sta. Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi vain yksi henkilö 
Nokialla. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 
87. Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan 176 henkilöä eri 
tyyppisissä vaara- tai onnettomuustilanteissa.

Toimintavalmiusajat tavoitettiin

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

1-riskialueella ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaikata-
voite on 6 minuuttia, ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite 
11 minuuttia. Pirkanmaalla luvut olivat 5:38 ja 10:17. 2-riskialueella 
vastaavat ajat ovat 10 minuuttia ja 14 minuuttia. Pirkanmaalla ne oli-
vat 7:01 ja 11:24. 3-riskialueella tavoiteajat ovat 20 minuuttia ja 22 
minuuttia. Pirkanmaalla ne olivat 8:30 ja 11:06. 4-riskiluokalla ei ole 
tavoiteaikaa. Pirkanmaalla hälytyksiin ehdittiin ajassa 13:01 ja 16:33. 

Vain yksi suuronnettomuus

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 
yksi (vuonna 2015 5). Punkalaitumella paloi maatalo.
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2016 VUOSIKERTOMUS 2016
Tilannekeskus

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilannekeskus on toimintayksikkö, 
joka palvelee ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja 
henkilökuntaa sekä Pirkanmaan kuntia. Tilannekeskus hoitaa pelas-
tustoimintaan liittyviä tukitoimintoja ja tuottaa tietoja turvallisuuden 
tilannekuvaan Pirkanmaalla. Lisäksi tilannekeskuksesta avustetaan 
tarvittaessa Pirkanmaan kuntien valmiustoiminnan käynnistämistä 
ja tiedottamista sekä ylläpidetään pelastuslaitoksen, viranomaisten 
ja yhteistyötahojen yhteystietoja ja suunnitelmia.

Tilannekeskus on toiminut entisissä Pirkanmaan hätäkeskukselta va-
pautuneissa tiloissa vuodesta 2014 lähtien. Tilannekeskuksen toimin-
ta on vakiintunut, ja se on nyt kiinteä osa Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen operatiivista johtamisjärjestelmää. Vuonna 2016 toimintamalleja 
ja ohjeistusta päivitettiin sekä harjoituksista että todellisista pelastus-
toimintatilanteista saatujen kokemusten ja huomioiden perusteella. 

Harjoitustoimintaa, mihin Tilannekeskus osallistui, oli runsaasti, mm. 
Viinikan ratapihan suuronnettomuusharjoitus, Rantaväylän tunnelin 
käyttöönottoon liittyvät harjoitukset sekä Satakunnan Lennoston or-
ganisoima TYRSKY-16 viranomaisyhteistoimintaharjoitus. Toimintaa 
pyritään kehittämään jatkossakin ja tähän liittyen Tilannekeskuksen 
henkilöstö vieraili Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskuksessa 
joulukuussa 2016.

Rantaväylän tunnelin käyttöönotto Tampereella syksyllä 2016 oli 
tapahtuma, jonka myötä Tilannekeskuksen teknistä ja toiminnallis-
ta valmiutta lisättiin. Tämän hankkeen myötä samassa kiinteistössä 
toimivan Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskuksen kanssa 
tehtävä yhteistyö tiivistyi entisestään.

Erityisesti syksyllä 2016, Rantaväylän tunnelin käyttöönoton yhte-
ydessä, Tilannekeskuksen tiloihin ja toimintaan kävi tutustumassa 
runsaasti vieraita. Pelastuslaitos ja Liikennevirasto järjestivät useita 
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sekä omia, että yhteisiä tilaisuuksia ja kokouksia kiinteistön tiloissa. 
Tutustumassa kävi henkilöitä muun muassa eri pelastuslaitoksista, 
Pirkanmaan sopimuspalokuntien henkilöstöä sekä Sisä-Suomen 
poliisin kenttähenkilöstöä. Myös Maanpuolustuksen tieteellisen 
neuvottelukunnan MATINEn varautumisen jaos kävi tutustumassa 
Kaupin tiloihin ja toimintaan.

Vuonna 2016 valmistauduttiin myös uuden valtakunnallisen hätä-
keskustietojärjestelmä ERICAn käyttöönottoon, ja tehtiin tähän val-
mistavia teknisiä ja koulutuksellisia toimenpiteitä. Käyttöönottopro-
jektiin kiinnitettiin henkilöstöresursseja n. 1,5 henkilötyövuotta.

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 pidetään reaaliaikaisesti 
ajan tasalla kunnista tulleiden ilmoitusten mukaisesti. 

Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö

Pelastustoiminnan johtamisen yksikön toiminnat sijoittautuvat Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen Tilannekeskukseen (Tike) sekä kahteen 
kentällä toimivaan päivystävään palomestariin (Kenttä P3) ja heidän 
johtoyksikköihinsä. Tilannekeskuksessa päätoimisesti (24/7) työsken-
televä päällystöviranomainen on Suomessa edelleen harvinaisuus. Ti-
lannekeskuksen palomestarin työhön kuuluu ohjata pelastustoimen 
yksiköitä, pitää yllä tilannekuvaa Pirkanmaalta ja seurata sitä myös 
naapurialueilta. Hän koordinoi pelastustoimen tehtäviä ja huolehtii 

yksiköiden valmiussiirroista. Myös tiedottaminen ja ilmoituksien teko 
mm. sisäministeriöön kuuluvat hänen toimenkuvaansa.

Tilannekeskuksen palomestarin tehtäviin kuuluu myös huolehti-
minen niin sanottujen erheellisten automaattisten paloilmoitus-
ten (ERHE) laskuttamisesta. Erhe-laskutusjärjestelmä toimi vuonna 
2016 selkeästi yli odotusten. Osa palomestareista tilannekeskuksessa 
vastaa myös alueellisesti vastesuunnittelusta eli laatii suunnitelmat 
erilaisiin onnettomuuksiin lähetettävistä pelastustoimen yksiköistä 
alueellisesti ja paikallisesti paikkakunnittain. 

Tilannekeskuksen päivystävä palomestari ja kentällä toimivat palo-
mestarit tekevät lukuisia erilaisia raportointeja, jotta toimintaa voidaan 
seurata ja kehittää. Kentällä toimivat palomestarit vastaavat yleisöta-
pahtumien palotarkastuksista sadoissa erilaissa yleisötapahtumissa 
Pirkanmaalla joko tekemällä tapahtumiin ylimääräisiä palotarkastuksia 
tai antamalla ohjausta ja neuvontaa pienempien tapahtumien tur-
vallisuuden parantamiseksi. Myös operatiivisten kohdekorttien teko 
kuuluu palomestareiden tehtäviin olennaisena osana, koska nimen-
omaan he ovat niitä henkilöitä, jotka johtavat mahdollisesti kyseisessä 
kohteessa tapahtuvassa tulipaloissa pelastustoimintaa. Kohdekorttien 
laadintaan on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

Palomestarit pitävät työvuoronsa aikana joukkueharjoituksia sekä luento-
ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Suurimpana yksitäisenä koulutus- ja 
harjoituskohteena viime vuonna oli Rantatunneli. Tunnelia koskevia oppi-
tunteja ja tutustumiskäyntejä sekä harjoituksia pidettiin lukuisia. Toisena 
merkittävän koko viikon kestävänä harjoitusprojektina oli yhteistyöharjoi-
tus TYRSKY-16, jossa yhteistyötä harjoiteltiin poliisin, puolustusvoimien, 
ensihoidon sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa. 
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Tietohallinto
Kansallisella tasolla jatkui tulevien Hätäkeskus- ja kenttäjohtamisjär-
jestelmien (Erica, Kejo) kehittäminen. Erican osalta työ oli testausvai-
heessa ja Kejon osalta oltiin ohjelmointivaiheessa. Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksen toimesta laadittiin pelastustoimelle yhteiset tieto-
turvaohjeet, joiden käyttöönotto aloitettiin loppuvuodesta.

Kaupunkitasolla suurimmat tietotekniikkaan liittyvät muutokset 
olivat palveluntuottajan vaihtuminen Fujitsulta Tieto Finland Oy:lle. 
Myös tietotekniikkatoimittaja vaihtui Fujitsulta Also Oy:lle. Haltuun-
otto tapahtui kesäkuusta alkaen.

Pelastuslaitoksen omia tietojärjestelmiä kehitettiin. Reaaliaikaisen ku-
vansiirtojärjestelmän käyttöä laajennettiin, sairaankuljetuslaskutuksen 
raportointia edelleen kehitettiin, sekä AVACK-järjestelmää päivitettiin 
ja käyttöä laajennettiin vaki- ja ensihoitoasemille. PEKE-käyttöä edel-
leen laajennettiin VPK-yksikkötasolla. Myös palvelinlaitteita uusittiin.

Erica- ja Kejo-järjestelmä tulevat vaatimaan vahvaa tunnistautumis-
ta, mikä suoritetaan sirullisella toimikortilla. Korttien tilausta varten 
pelastuslaitoksen Tilannekeskukseen perustettiin oma Varttti-piste, 
mistä tilaukset voidaan syöttää VRK:n järjestelmään.

Komentotoimisto 

Komentotoimiston työskentely lähti vuoden alussa vajaalla hen-
kilökunnalla, koska toimistosihteeri oli pitkällä vapaalla ja töitä 
jouduttiin jakamaan. Tammikuun lopulla pitkän sairausloman paik-
kaajia olivat ruiskumestarit Teuvo Saarinen Jouni Lammi kesäkuun 
alkuun asti, jolloin paloesimies Heikki Kivelä tuli komentotoimis-
toon osa-aikaisena ruiskumestarin tehtäviin. Vuosilomista johtuen 
komentotoimistossa oli töissä kaksi ruiskumestaria ja kaksi vahti-
mestaria helmikuun alusta syyskuun puoliväliin. Henkilövajauk-
sesta huolimatta komentotoimisto suoriutui annetuista tehtävistä 
määräaikoihin mennessä.

Toimistosihteeriksi tuli työkokeiluun Terttu Lehtinen lokakuun alusta 
joulukuun loppuun.

Hyvissä ajoin syksyllä aloitettiin uuden 12-tuntisen työajan suun-
nittelu ensihoidon kanssa. Marraskuun puolivälissä saatiin tehtävää 
hoitamaan henkilöstökoordinaattori Riikka Järvinen.

Loppuvuosi sujui lomasuunnittelussa, sijaisten rekrytoinnissa, sekä 
uuden työajan käyttöönoton suunnittelussa. Heikki Kivelä aloitti 
Teuvo Saarisen tehtäviin perehtymisen lokakuussa, koska Saarinen 
jää vanhuuseläkkeelle vuonna 2017.

Kaksi vahtimestaria ottivat uutena tehtävänä vastaan Timecon-
avaimien ylläpidon, ja he ovat suoriutuneet muistakin annetuista 
tehtävistä hyvin. 

Uusien tietotekniikkaohjelmien (Selma ja Titania) opettelussa ja käyt-
töönotossa ei ollut ongelmia.

Yhteistyö pelastuksentoiminnan sekä ensihoidon kanssa on ollut 
sujuvaa ja mutkatonta.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu 

Valmiussuunnittelun lähtökohdat

Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimin-
taperiaatteet, joilla eri organisaatiot voivat toimia siten, että yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa normaaliolojen häiri-
ötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi. Suunnittelun pohjana 
on valtioneuvoston 16.12.2010 antama periaatepäätös yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiasta. Varautumistoimenpiteitä ovat pelastuslaitok-
sen, kuntien sekä kunnan eri toimialojen ja sitä tukevien yhteistyöta-
hojen valmiussuunnittelu ja siihen liittyvät valmiusharjoitukset.

Kuntien jatkuvuudenhallinta  
ja varautuminen

Pelastuslaitos osallistui Kuntaliiton laatimaan ns. jatkuvuudenhal-
lintaprojektiin (KUJA-projekti), jossa tuettiin ja kehitettiin kuntien 
kykyä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen ja 
palvelujen toimintavarmuus erilaisissa häiriötilanteissa.

Puolustusvoimien ja kuntien väliset 
yhteistoimintasopimukset poikkeusoloja varten

Kertomusvuonna jatkettiin yhteistyössä puolustusvoimien ja kuntien 
kanssa kuntien yhteistoimintasopimusten laadintaa. Yhteistoimin-
tasopimukset (pääasiakirjat) valmistuivat kertomusvuoden lopulla. 
Sopimuksissa tarkennettiin kuntien ja Puolustusvoimien keskinäisiä 
vastuita koskien poikkeusolojen valmiussuunnittelua, -johtamisjär-
jestelyjä sekä -tilannekuvan ylläpitoa.

Sammutusvesisuunnitelma

Pelastusjohtaja teki 19.2.2015 päätöksen sammutusvesisuunnitelman 
laatimisesta Pirkanmaalle. Sammutusvesisuunnitelma valmistui syksyl-
lä 2016, jonka jälkeen se toimitettiin painoon. Sammutusvesisuunni-
telma jaetaan vesihuoltolaitoksille sekä kunnille talvella 2017.
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Turvapaikanhakijat

Syyskuussa 2015 Suomeen alkoi saapua hallitsemattomasti turvapai-
kanhakijoita Tornion rajanylityspaikalta. Toimintavuonna jatkettiin 
turvapaikanhakijoiden saapumisen vuoksi aiheutuvia toimintoja se-
kä järjestelyjä. Laadittiin Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten 
kanssa Laajamittaisen maahantulon varautumissuunnitelma.

Varautumiskoulutus

Vuoden aikana yksikön toimesta järjestettiin 42 koulutus-, kokous- ja 
harjoitustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 522 henkilöä. 
Toimintavuonna Tampereen kaupungin johtokeskuksessa (Käpytie 
48) järjestettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta 
yhteensä 112 tilaisuutta.

Sopimuspalokunnat

Heti alkuvuodesta 2016 käytiin sopimuspalokuntakierros, jossa kaik-
kien palokuntien tiedot käytiin läpi tarkoituksena uusia ja täydentää 
palokuntasopimukset Yhteistyöryhmässä suunnitellulla ja päätetyllä 
tavalla.   Sopimusten allekirjoitustilaisuus oli 30.3.2016 Tampereen 
keskuspaloasemalla.

Pelastusjohtaja nimesi uuden sopimuspalokuntien Yhteistyöryhmän 
päätöksellään 23.5.2016.  Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii pe-
lastuspäällikkö Esko Kautto ja sihteerinä palopäällikkö Pekka Mellin.

Nimeämisen jälkeen Yhteistyöryhmä kokoontui kolme kertaa. Lisäksi 
loppuvuodesta kutsuttiin koolle palokuntakokous palokuntien pääl-
liköiden ja puheenjohtajien edustuksella.

Honkolan VPK päätti palokuntasopimuksensa. Uutena palokuntana 
sopimuksen teki Valkeakosken VPK.
 
Vuoden 2016 aikana vuosijuhliaan viettivät Kyröskosken, Urjalan, 
Illon, Viialan ja Länsi-Vesilahden VPK:t.

Pirkanmaan pelastuslaitos otti vuoden 2017 Jehumalja -kilpailun ve-
tovastuun.  Järjestämistoimikunta alkoi suunnittelutyönsä ripeästi pu-
heenjohtajansa palopäällikkö Jyrki Paunilan johdolla järjestäytyen.

Sopimuspalokunnat (51), joista vapaaehtoisia yhdistyspohjaisia palo-
kuntia on 47, osallistuivat toimintavuoden aikana 2530:een hälytysteh-
tävään. Näistä miestyöntunteja kertyi yhteensä 40 350. Tehtäviä oli 650 
vähemmän kuin edellisvuonna. Miestyötunnit kuitenkin lisääntyivät. 
Ensivastesopimuksen omaavilla (27) palokunnilla oli ensivastehälytyk-
siä 860. Tehtäviä oli 110 vähemmän kuin edellisvuonna. Ensivastetoi-
minnan aloitti kauden aikana kaksi uutta palokuntaa.

Palokuntien hälytysosastojen henkilömäärä oli vuodenvaihteessa 
774. Joka on ollut samaa tasoa jo kolme vuotta. Harjoitusaktiivisuus 
oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Harjoitustunteja kertyi yhteensä 
46 700 henkilötyötuntia.

Pelastusalueilla suoritetun Palokuntien toimintakykyhankeen mu-
kaisten jatkotoimien suorittaminen. Valmisteltiin sopimuskokonai-
suuden tarkastelua ja tehtiin korjausesityksiä. Sopimukset tullaan 
uusimaan 2015 vuoden aikana.

Organisaatiomuutoksen vuoksi keskusteltiin ryhmän nimeämistä uudel-
leen noudattaen uutta pelastusaluejakoa. Palokunnat olivat kuitenkin
sitä mieltä, että nykyinen ryhmä jatkaa toimikautensa loppuun.

Kurssi Lukumäärä Suorittaneita

Sammutustyökurssi 4 60

Savusukelluskurssi 3 28

Palokuntien ensiapukurssi 2 38

Pelastustyökurssi 2 24

Pintapelastuskurssi 3 30

Palokuntien ensivastekurssi 3 55

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi 3 34

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kouluttajakurssi 1 8

Vaarallisten aineiden kurssi 1 15

Öljyvahinkojen torjuntakurssi 1 15

yhteensä 22 292

Sopimuspalokuntien peruskoulutus
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Alkuvuodesta 2016 toteutettiin kokeiluluonteinen kahden kuukauden 
pituinen palvelutuotannon asemapaikkojen muutos siten, että yksikkö 
EPI 134 sijoitettiin Hervannan paloasemalta ympärivuorokautisesti 
Teivon aluepaloasemalle ja vastaavasti yksikkö EPI 021 keskuspalo-
asemalta sijoitettiin Hervannan aluepaloasemalle, aina silloin kuin en-
sihoitajien työvuorokohtaiset vahvuudet mahdollistivat valmiuteen 
nostamisen. Pilottihankkeen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon 
Teivoon sijoittuminen edistää Länsi-Tampereen palvelutasototeumaa 
ja kuinka laajasti Teivon asemapaikasta käsin ensihoitoyksikkö tavoit-
taa (A/B 8 min) potilaat. Samaan aikaan arvioitiin yksikköjen siirtelyn 
vaikutusta koko Tampereen ja viereisten kuntien palvelutuotantoon 
ja palvelutasoon. 

Osana seurannan ja kokeilujen vaikutuksia ja tuloksia, tehtiin maa-
liskuun alkupäivinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätöksillä pal-
velutuotannossa muutos, jossa Nokian toinenkin ensihoitoyksikkö 
nostettiin 24h valmiuteen. Muutoksella haettiin parannusta sekä No-
kian, että läntisen Tampereen ensihoidon palvelutason toteutumiseen 
asetettuihin tavoitteisiin. 

Kevään 2016 aikana sairaanhoitopiirissä valmisteltiin uusi palvelutaso-
päätös vuosille 2017- 2018. Päätös toi tullessaan merkittäviä muutok-

ENSIHOITO
sia, joiden valmistelu käynnistettiin heti päätöksen tultua hyväksytyksi 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston kesäkuun 2016 kokouksessa. 
Muutokset edellyttivät toimenpiteitä sekä olemassa olevan infran että 
henkilöstön osalta. tarvittiin uutta kalustoa, hoitovälineitä, henkilös-
töä, päivystyspisteitä ja asemapaikkoja sekä niiden varustamista

Lääkintäesimiehen toimenkuva muuttui 1.1.2015 enemmän lähiesi-
miestyötä tukevaksi. Tätä työtä kehitettiin lääkintäesimiesten työn-
ohjauksella vuonna 2016. Ensihoidon kehittäminen edellyttää henki-
löstön jatkuvaa tukemista, kouluttautumista ja kouluttamista. Työhy-
vinvointi on yhä merkittävämmässä roolissa henkilöstön jaksamisen 
osalta. Tätä kehitettiin yhdessä Pelastuslaitoksen työhyvinvoinnista 
vastaavien henkilöiden ja tahojen kanssa. Potilas turvallisuuteen ja 
henkilöstön turvallisuuskysymyksiin paneuduttiin koulutuksilla ja 
käytännön työssä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu järjesti henkilöstölleen 
sisäistä työvuorojen aikaista koulutusta yhteensä 250 h ja ensivas-
tehenkilöstölle 146 h, koulutuksiin osallistujia oli yhteensä yli 3300. 
Tärkeänä koulutusmuotona koulutuksia välitettiin Skype for Business 
( LYNC) - ohjelmiston välityksellä 137 kertaa, joihin otti osaa eri toi-
mipisteissä 489 eri henkilöä. Pelastuslaitoksen ensihoidossa työsken-
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televistä henkilöistä yhteensä 257 henkilöä osallistui PSHP:n järjes-
tämiin ja hyväksymiin pelastuslaitoksen ulkopuolisiin koulutuksiin, 
joita järjestettiin 36 kertaa. Sidosryhmien toteuttamiin ulkopuolisiin 
ammatillisiin koulutuksiin osallistui 150 henkilöä 23:ssa eri tilaisuu-
dessa ja lisäksi muihin koulutustapahtumiin otti osaa 107 henkilöä (13 
tapahtumaa). Lisäksi ensivaste ja ensiapukursseille osallistui kolmen 
järjestetyn kurssin aikana 49 henkilöä. Ensihoidon vastaava lääkäri ja 
ensihoitokouluttaja kiersivät alueittain vakinaiset palokunnat, joissa 
pidettiin uusien 2015 voimaan tulleiden elvytysohjeiden kouluttami-
nen ja käytännön harjoitus.

Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen koulutuksiin on osallistunut 
perus- ja hoitotason henkilöstöä. Lääkeosaamista on kehitetty mm. 
henkilöstön osallistumisella lääkeosaamista kartoittavaan valtakun-
nalliseen LOVE- tenttiin. Uusille perus- ja hoitotason henkilöille on 
pidetty kirjallisia kuulusteluja. Uudet hoitovälineet on käyty jokaisen 
kanssa erikseen lävitse. Ensihoidon sisäinen koulutus jatkui vuosisuun-
nitelman mukaisesti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon harjoittelupaikat olivat 
kysyttäjä myös vuonna 2016 edellisvuosien tapaan. Pääsääntöisesti 

opiskelijat tekivät harjoittelunsa pitkinä päivinä kahden työvuoron 
matkassa. Harjoittelupaikat pysyivät samoina vuoteen 2015 verrat-
tuna. Hervannan perustason auto oli keväällä kokeilujakson Teivon 
aluepaloasemalla, mutta palasi kokeilun jälkeen takaisin Hervannan 
asemalle. Nokialla perustason auto palasi tämän vuoden aikana ta-
kaisin 24h vuoroihin.

Kaikkiaan vuonna 2016 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ensihoidon 
harjoittelussa 73 opiskelijaa, mikä on selvästi enemmän kuin parina 
viime vuonna. Harjoittelujaksojen pituuden vaihtelivat 1 - 8 viikon vä-
lillä. Lyhyitä jaksoja oli enemmän kuin aiempina vuosina. Lähihoitajien 
opintoihin kuuluvia aikuisopiskelijoiden osaamisen näyttöjä otettiin 
vastaan yhdeksältä (9) opiskelijalta. Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
tehtyjen ensihoidon harjoittelujaksojen kokonaisviikkomäärä oli ke-
vätlukukaudella 142 opintoviikkoa ja syyslukukaudella 136 opintoviik-
koa, yhteensä 278 viikkoa, tässä myös kasvua viime vuosiin.

OPISKELIJAMÄÄRÄT:   2016 OPINTOVIIKOT: 2016

KOULUN NIMI kevät syksy kevät syksy

Hätäkeskuspäiv. Kuopio 1 1

Kymen AMK, Kotka 2 10

pelastusopisto, Kuopio 7 6 14 12

Metropolia AMK 3 4 15 20

Turku AMK 1 1 5 5

Tamk, Tampereen AMK 16 6 64 16

Tredu Tampereen ammattioppilaitos                            4              8 22 36

Stadia ammattiopisto, Helsinki 1 5

Turun ammatti-instituutti 1 8

Savonia, Kuopio AMK 1 8

Saimia, Saimaan AMK 1 2 7 8

Koulutuskeskus sedu, Seinäjoki 1 4

jao, Jämsän ammattiopisto 1 1 4 3

lääkäri,  pshp 2 2 6 4

sh opettaja, Seinäjoki 1 1

YHT. 37 36 142 ov 136

K+S K+S

yht. 73 yht 278

Oheisessa kaaviossa on kevään ja syksyn opiskelijamäärät 
sekä tehdyt opintoviikot.



2016 VUOSIKERTOMUS 2016

28

2016 VUOSIKERTOMUS 2016
TAPAHTUMIA
Vuosipäivä

Vuonna 2015 järjestettiin seminaari ”Tampereen palosta 150 vuotta”. 
Tästä tapahtumasta jalostettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosipäi-
vä, jota vietettiin 19.8.2016. Juhlapaikkana toimi Vapriikin museoravin-
tola Valssi. Musiikin, stand up -komiikan ja hyvän ruoan ystäviä kerääntyi 
juhliin reilut 300. Juhlassa mukana oli myös henkilöstön läheisiä.

Arjen sankareiden kahvitilaisuus

9.12.2016 Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus, 
johon oli kutsuttu 14 henkilöä. He olivat toimineet neuvokkaasti eri-
laisissa onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapahtumia oli seitsemän. 
Pirkanmaan pelastuslaitos on huomioinut hätätilanteissa hyvin toi-
mineita kansalaisia jo useita vuosia. 

Tilaisuus on saanut hyvän vastaanoton myös mediassa. Median osuus 
huomioimistilaisuuksissa onkin merkittävä, sillä median avulla pelas-
tuslaitos saa tärkeän viesti perille: toisista välittäminen.

Piispa Matti Repo  
vieraili keskuspaloasemalla

Piispa Matti Repo vieraili Tampereen keskuspaloasemalla 25.11. Muka-
na piispan seurueessa oli tuomiorovasti Olli Hallikainen, asessori Riitta 
Särkiö sekä Tuomiokirkon johtava kappalainen Salla Häkkinen.

Vierailu liittyi Tampereen Hiippakunnassa pidettyyn piispantarkas-
tukseen, jossa piispa tutustuu hiippakuntiensa seurakuntien työhön 
noin kymmenen vuoden välein. Aloitteen piispan vierailusta palo-
asemalle teki pelastuslaitoksen pappi Antero Niemi. 
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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 osallis-
tuvat kansallisiin ja kansainvälisiin pelastusalan urheilukilpailuihin. 
Viikoittain TaPUlla on kaksi jäävuoroa Hakametsän harjoitushallissa 
ja sählyvuoro Ruotulan tenniskeskuksessa.

Pelastushenkilöstön SM-kilpailuihin osallistuttiin hiihdossa (Valkeakos-
ki), keilailussa (Turku), yleisurheilussa (Äänekoski), jalkapallossa (Vaa-
sa), golfissa (Kotka), lentopallossa (Raisio), suunnistuksessa (Joensuu), 
jääkiekko(Helsinki), voimailussa (Oulu), slalomissa (Ruka) ja salibandytur-
nauksen järjestimme Tampereella, joka oli vuoden isoin tapahtuma.

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

Tampereen Palolaitoksen sukeltajat ry

Vuonna 1988 perustettu Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry eli 
tuttavallisemmin TapSu on monipuolinen sukellustaitoja kouluttava 
yhdistys. Jäseninä on sekä pelastuslaitoksen työntekijöitä että sopi-
muspalokuntien henkilöstöä, heidän perheenjäseniään tai ystäviään, 
ja yhteensä jäseniä on 160.

TapSu on jaettu laitesukellus- ja norppajaostoiksi. Lisäksi erikseen 
sovittu ryhmä suunnittelee retkiä. Koulutusta annetaan niin laitesu-

PELASTUSLAITOKSEN HARRASTETOIMINTA
kelluksen perus- ja jatkokursseilla kuin myös erikoiskursseilla, joiden 
aiheita ovat mm. jään alle sukeltaminen, pimeässä sukeltaminen, 
biosukellus tai syvävesisukellus. Lisäksi seura järjestää laitesukellus-
kokeiluja esimerkiksi työyhteisöille tai kouluryhmille.

Laitesukelluksen peruskursseja järjestetään kerran vuodessa ja ala-
ikärajana on 15 vuotta. Laitesukelluksen jatkokursseja järjestetään 
tarvittaessa, yleensä joka toinen vuosi. Lisäksi joka toinen vuosi jär-
jestetään yhteinen sukellusretki ulkomaille erilaisiin kohteisiin.

Lasten ja nuorten Norppajaoksessa opetellaan perusuintia ilman väli-
neitä, veden alla olemista ja siellä rauhoittumista sekä vaatteet päällä 
veden varassa olemista ja pelastautumista.  Norppien toiminta on 
monipuolista eikä se rajoitu vain altaaseen, vaan ohjelmassa on ollut 
tutustumiskäyntejä, vierailuja, alkusammutusta, ensiapua sekä leire-
jä. Norppien toimintaan voi osallistua heti, kun hieman osaa jo uida, 
mutta uimataidottomat lapsetkin pääsevät mukaan, kun mukana on 
oma vanhempi. Norppien yläikärajana toimii laitesukelluskurssille 
osallistuminen, jonka jälkeen siirrytään laitesukellusjaostoon. Norpat 
toimivat kahdessa ryhmässä iän ja sukellustaitojen perusteella. Lap-
sia ja nuoria on ollut mukana 10 - 20 ja viimeistään syyskuun alussa 
alkaa syyskausi, joka kestää altaan pohjalla pidettäviin pikkujouluihin 
asti. Kevätkausi kestää tammikuusta toukokuulle. 

Laitesukelluksen peruskurssin suoritti kertomusvuonna 12 sukeltajaa.
Laitesukelluksen jatkokurssin suoritti 6 sukeltajaa. Laitesukelluksen 
syventävän jatkokurssin suoritti 4 sukeltajaa. Laitesukelluskokeiluja 
järjestettiin yhdessä lukioiden ja yläasteiden kanssa. Kertomusvuon-
na kävi liikunnanopettajien mukana 88 nuorta kokeilemassa laitesu-
kellusta. Polttariryhmiä kävi 4 ryhmää. 
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Tulikukot

Palomieskuoro Tulikukot on pirkanmaalainen mieskuoro, jonka jä-
senistö koostuu pääosin Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökun-
nasta ja pelastuslaitoksen eläkeläisistä. Palomieskuoro Tulikukkojen 
taiteellisena johtajana on vuonna 2016 toiminut Marja-Liisa Rautelo. 
Kuoron vahvuus vuonna 2016 oli 25 jäsentä. Kuoroharjoituksissa ja 
esiintymistilaisuuksissa kuoron vahvuus on 10 - 20 jäsentä. 

Kuoro harjoittelee viikoittain, harjoittelupaikkana on Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen keskuspaloaseman tilat. Esiintymisien määrä ja tiheys 
vaihtelee; kiireisintä aikaa on loppuvuosi ja joulun aika. Kuoro esiintyi 
erilaisissa tilaisuuksissa vuoden 2016 aikana yhteensä 32 kertaa. 

Poimintoja toimintavuodelta 2016:

- Helmikuussa Lempäälän Ideaparkissa oli palomies Joonas Mäkipellon 
toistoleuanvedon maailmanennätys vuorokauden aikana ja Tulikukot 
oli laulun muodossa mukana kannustamassa uutta ennätystä. 
- Maaliskuussa Tulikukot oluvat Tampere-talon Isossa-salissa Punai-
nen sulka -hyväntekeväisyystapahtumassa. 
- Useampana vuonna Tulikukkoja on voinut kuunnella Tuomiokir-
kossa kevätmessu-jumalanpalveluksessa sekä vappupäivänä Pik-
kupalatsin parvekkeelta. 
- Tulikukot olivat mukana myös Kauppahallin 115-vuotissyntymä-
päivillä kesäkuussa. 
- Heinäkuussa esiinnyttiin Mää on Mäntästä -tapahtumassa, jonka yhte-
ydessä avattiin Mäntän kirjastossa Juice Leskisestä kertova näyttely. 
- Tampereen päivänä esiintyminen Keskuspaloasemalla on myös ol-
lut jo useampana vuotena käytäntö, kuten tänäkin vuonna. 
- Joulunajan esiintymiset alkoivat marraskuussa, jolloin esitettiin 
”Tampereen kiälistä Tiernapoikia” hyvällä menestyksellä monissa eri 
paikoissa; ehkä mieleenpainuvin oli kaupunginvaltuuston pikkujou-
lut Tampereen Raatihuoneella, jossa se oli yllätysohjelmana. 
- Pelastuslaitoksen perinteisissä joulujuhlissa Tulikukot olivat mukana. 
- Touko-kesäkuussa tehtiin levy Akun tehtaalla Ylöjärvellä.

Palokuvaajat

Pelastuslaitoksen henkilöstön valokuvauskerho Palokuvaajat ry:ssä 
oli 28 jäsentä vuonna 2016. Puheenjohtajana toimi edelleen Teemu 
Lehtimäki.

Yhdistys järjestää erilaisia kuvaamiseen liittyviä koulutustapahtumia 
sekä tutustumis- ja kuvausretkiä. Viime vuonna kerholaiset tekivät 
keväällä kuvausretken,  jonka aiheena oli tutustuminen Tampereen 
patsaisiin. Syksyn kuvausretkellä harjoiteltiin ”pimeässä” kuvaamista 
Tampereen keskustassa.

Vuosittain järjestetään myös valokuvauskilpailu, jonka voittaja jul-
kaistiin perinteisesti joulukuun tilaisuudessa. Vuoden 2016 aiheena 
oli Hymy. Kuvakisan voitti Jarmo Ruotsalainen. Palkinnoksi hän sai, 
kuten tapana on ollut, 50 euron lahjakortin valokuvausliikkeeseen.

Tampereen pelastuslaitoksen veteraanit

Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit on Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen eläkeläisten yhdistys. Vuonna 2016 puheenjohtajana 
toimi Leo Kaarela, sihteerinä Jukka Lehtonen ja rahastonhoitajana 
Aune Järvinen. Johtokuntaan valittiin em. henkilöiden lisäksi Esko 
Tamski ja Allan Pirttijärvi. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 
kolme kertaa. Jäseniä yhdistyksellä oli 97, joista vapaajäseniä 24. 
Vapaajäseneksi vaaditaan 80 vuoden ikä.
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Pelastuslaitoksen eläkeläisten toiminta oli aktiivista, josta osoituk-
sena keväällä tiistaisin ja syksyllä perjantaisin keskuspaloaseman 
tiloissa järjestetty ohjattu liikunta. Vuoden aikana jäsenistölle tarkoi-
tettuja tilaisuuksia järjestettiin 11. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 
17 jäsentä. 

Tammikuussa pidettiin vuosikokous, jossa valittiin yhdistyksen toi-
mihenkilöt kuluvalle vuodelle. Helmikuussa kuultiin palokuntapappi 
Antero Niemen esitys toiminnastaan pelastuslaitoksella. Maaliskuus-
sa pidettiin pilkkitapahtuma. Maaliskuussa kuultiin pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojasen esitys pelastustoimen ajankohtaisista asioista. 
Huhtikuussa Jukka Lehtonen esitteli veteraanitoimintaa pelastus-
laitoksen senioritilaisuudessa Varalan urheiluopistossa. Huhtikuus-
sa Allan Pirttijärvi esitteli palokunta-aiheisen kirje-, postikortti- ja 

– merkkikokoelmansa. Toukokuussa vierailtiin Tapani Kauppisen 
kotimuseossa Lempäälässä.  

Syyskauden avajaissaunatilaisuus pidettiin elokuussa perinteisen 
tavan mukaisesti metsästysseuran mökillä Kurun Parkkuussa. Syys-
kuussa vierailtiin Tammer-Voiman jätteenpolttolaitoksessa Taras-
tenjärvellä. Lokakuussa tutustuttiin pelastuslaitoksen Pohjoisen 
toimialueen toimintaan Virtain aluepaloasemalla. Marraskuussa 
pelastuspäällikkö Matti Isotalo kertoi pelastustoimen tulevaisuu-
desta Pirkanmaalla. Joulukuussa Aune Järvinen edusti veteraaneja 
pelastuslaitoksen senioritilaisuudessa Museokeskus Vapriikissa. 

Vuoden 2016 aikana heräteltiin henkiin osallistumista valtakunnalli-
sen paloveteraanien Kuusapilakongressin vuositapaamiseen.
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KOHTI VUOTTA 2017


