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TAMPEREEN 
ALUEPELASTUSLAITOKSEN

VUOSIKERTOMUS 2012

Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain 
osoittaa että teksti on valkoista.
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Tampereen aluepelastuslaitoksen vuosikertomus 2012.
Toimittanut Pirkanmaan pelastuslaitos / Veijo Kajan.  
Kuvat Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkisto.  
Taitto Matti Syrjä.  
Painotalo Ulonen Oy.  
Painosmäärä 350 kpl.
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PELASTUSJOHTAJAN 
KATSAUS

Koko toimintavuotta 2012 voidaan ku-
vata sanomalla sitä työntäyteiseksi 
kehittämisen vuodeksi. Vuoden aika-

na käynnistettiin ja toteutettiin vuorotyö-
tä tekevän henkilöstön työtehtävien jär-
jestelyyn liittyviä asioita, joissa kantavana 
voimana oli saada oikeat henkilöt oikeaan 
paikkaan ja oikeita työtehtäviä tekemään. 
Kuten suuressa työpaikassa monta kertaa 
tapahtuu vuosien varrella, eri syistä, ikään 
kuin ajaudutaan tilanteeseen, jossa lopulta 
eri työpisteissä ja työtehtävissä ei ole paras 
mahdollinen henkilöstökokoonpano. 

Tietyn positiivisen ”pakon” tälle työlle antoi 
ensihoitojärjestelyjen mittava muutostyö. 

Kuten tiedämme, muuttui paitsi ensihoi-
totoiminnan järjestämisvastuu, niin myös 
toiminnan sisältö ja henkilöstön pätevyys-
vaatimukset. Tämä mahdollisti toimintojen 
selkiyttämisen ensihoidon ja pelastustoi-
minnan välillä ja vuoden aikana aikaansaa-
tu eri toimipisteiden miehitysjärjestelmä 
antaa varmaan aiempaa paremman kuvan 
toiminnastamme. Samoin saatiin vuorotyö-
tä tekevän palohenkilöstön palkkaraken-
teen muutostyö käyntiin. Uudet tehtävä-
kohtaiset palkat otettiin palomiesten osalta 
käyttöön keväällä ja tätä kirjoitettaessa on 
muutos edennyt toiseen vaiheeseen, jossa 
palkkarakenteen muutosta tehdään ylipa-
lomiehille ja paloesimiehille.

Ensihoidon muutostyö tiivistyi vuoden 
2012 aikana ja varsinkin vuoden loppupuo-
lella sitä sävytti myös ensihoidon palveluta-
son päätöksenteon ongelmallisuus ja niin 
muodoin myös tästä johtuva toteutuksen 
kiire. Pirkanmaan pelastuslaitos on tun-
nustettu hyvän ambulanssitoiminnan to-
teuttaja ja tämä työ jatkuu edellä mainitun 
muutoksen jälkeenkin siten, että toimim-
me Ruoveden kuntaa lukuun ottamatta 
ensihoidossa samalla alueella kuin aikai-
semmin. Ensivastetoiminta toteutetaan 
toimestamme koko Pirkanmaalla. Tässä yh-
teydessä on syytä kiittää ensihoidon henki-
lökuntaa jaksamisesta ja kärsivällisyydestä 
useamman vuoden kestäneen prosessin 
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aikana. Muutos vaati työtä, mutta ensihoi-
don tilanne on vakiintumassa ja pääsemme 
taas kehittämään itse työn sisältöä. Edellä 
mainitusta hyvästä ambulanssitoiminnasta 
on mainiona osoituksena Hervannan palo-
aseman ensihoitotoiminnan palkitseminen 
Meriittitiilellä. Tämän tunnustuksen antoi-
vat Hervannan alueen eri toimijat.

Alkuvuoden aikana aloitti laatu- ja työ-
hyvinvointiyksikkö uuden vetäjän, Tiina 
Salmisen, johdolla työnsä. Vaikka toiminta 
oli meillä uutta, käynnistyi se heti hyvin 
konkreettisesti. Muun muassa koulutus-
toimintojen kehittämisen saralla päästiin 
hyvin liikkeelle ja varsin pian selkeni laa-
tu- ja työhyvinvointityön tehostamisen 
oikea suunta. Työ tulee jatkumaan muun 
muassa työhyvinvointiin liittyvän suun-
nittelun jäntevöittämisenä ja sitten sekä 
työn että työelämän laatuun keskittyen. 
Edellä mainitusta työstä esimerkkinä oli-
vat ensimmäiset pelastuslaitoksen omat 
ajankohtaistilaisuudet, joissa käytiin läpi 
eri kehittämishankkeita.

Kehittämistyötä teemme hyvinkin eri ta-
valla. Tästä näyttönä Palosuojelurahaston 

erityispalkinnon myöntäminen Ari Toivaril-
le pelastuslautan kehittämisestä ja Jukka 
Lahden vetämän Hot Pois -yhtyeen palkit-
seminen valistus- ja neuvontatyöstä.

Osoituksena pelastuslaitoksen turvalli-
suusviestinnän kehityksestä avattiin omat 
Facebook-sivut, jotka osaltaan täydentävät 
yhteydenpitoamme alueemme kansalai-
siin. Pääsimme hyvin nopeasti ihmisten 
tietoisuuteen ja profiloiduimme entistä 
paremmin kansalaisia lähellä olevana vi-
ranomaisorganisaationa. Erikoisuutena 
mainittakoon Facebookin käyttö suuron-
nettomuustiedottamisessa Nysse 2012 
-harjoituksessa. Ylipäätään laitoksemme se-
kä ulkoiseen että sisäiseen viestittämiseen 
on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. 
Aloitetoimintaa ja palautteenantomahdol-
lisuuksia on parannettu tarkoituksena saa-
da kaikki meillä työskentelevät aktiivisesti 
mukaan eri asioiden kehittämiseen.

Toimintaympäristössämme tapahtui myös 
muutoksia samoin kuin toimintamme hal-
linnollisessa järjestämisessä. Vuoden 2012 
aikana uudistettiin kuntien välinen yhteis-
toimintasopimus pelastustoimesta sekä 

TUNNUSLUVUT 2012 2011

Suoritteet

Palotarkastukset, ohjaus ja valvonta 25 429 23 239

Turvallisuusviestintä, lkm 128 463 106 918

Tehokkuus/taloudellisuus

Pelastustoimen maksuosuus, €/as 65,11 62,05

Käyttökate, % 0,57 3,65

Tilojen määrä (m2) 35 023 32 610

Tilakustannukset (1 000 e) 3 091 3 047

Toiminnan laajuus

Palo- ja pelastushälytykset 11 619 11 378

Sairaankuljetukset 39 997 42 864

Liikevaihto, milj. euroa 38,66 36,48

Asukasluku 496 568 491 375

Pinta-ala (km2) 14 471 14 471

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtosääntö. 
Pelastustoimen neuvottelukunnan roolin 
jäntevöittämistä lukuun ottamatta näkyvin 
muutos ulospäin näissä asiakirjapäivityksissä 
oli laitoksemme nimen muuttuminen koko 
maakunnallista toimintaa kuvaavaksi Pirkan-
maan pelastuslaitokseksi. Toiminta-alueem-
me laajeni länteen Kiikoisten ja Sastamalan 
kuntaliitoksen myötä eli vastuualueemme 
asukasluku ja pinta-ala laajeni ja toimijajouk-
koomme liittyi Kiikoisten VPK. Tähän liitty-
vät muutokset tehtiin hyvässä yhteistyössä 
sopimuspalokunnan, Kiikoisten kunnan ja 
Sastamalan kaupungin kanssa.

Paloasemaverkoston uusintaa jatkettiin 
ja loppusuoralle saatettiin Sastamalassa 
Sammaljoen, Ylöjärvellä Teivon ja Akaan 
paloasemien rakennustyöt. Kaikki mainitut 
paloasemat otetaan käyttöön vuoden 2013 
alkupuolella.

Edellä olen kuvannut muutos- ja kehitysasi-
oita, mutta pääkiitos koko talon ja yhteis-
työkumppanien työstä kohdistuu tietysti 
pelastustoiminnan ja onnettomuuksien 
ennalta ehkäisyn tavoitteiden saavutta-
miseen. Täytimme erityiskohteiden palo-
tarkastusten osalta, pelastustoiminnan 
toimintavalmiuden osalta sekä myös työ-
hyvinvoinnin paranemisen osalta meille 
asetetut tavoitteet. Tämä tarkoittaa sitä – 
muodollisten lukumäärätavoitteiden lisäksi 
- että olemme pystyneet ylläpitämään pir-
kanmaalaisten turvallisuustasoa osaltam-
me hyvällä tasolla. Kuten kaikki tiedämme, 
on toimintamme mahdollisimman konk-
reettisesti kohdistuttava kaikkiin alueel-
lamme asuviin ja täällä toimiviin tahoihin ja 
meidän on myös ansaittava ja ylläpidettävä 
kansalaisten luottamus Pirkanmaan pelas-
tuslaitokseen.

Kiitän kaikkia talossamme työskenteleviä 
sekä yhteistyökumppaneitamme, erityises-
ti sopimuspalokuntiamme, vuoden 2012 
aikana tehdystä hyvästä työstä kaikkien 
pirkanmaalaisten hyväksi.
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HALLINTOPALVELUT

Vuosi 2012 oli aluepelastuslaitoksel-
le toiminnallisesti hyvä vuosi: kau-
punginvaltuustoon nähden sitovat 

tavoitteet saavutettiin. Sitovat tavoitteet 
liittyivät erityiskohteiden palotarkastuk-
siin, riskialueittaisen toimintavalmiusajan 
saavuttamiseen sekä työhyvinvoinnin li-
säämiseen.

Talouden osalta sitovista tavoitteista jäätiin. 
Liikealijäämän 5 000 euron tavoite ei toteu-
tunut vaan ylittyi 1,2 milj. eurolla erityisesti 
ennakoitua suurempien palkkajaksotusten 
vuoksi, mikä johtui lomapalkkavelan kirjaus-
tavan muutoksesta sekä oikaisuista pitämät-
tömien lomien määriin. Edellä mainittujen 
muutosten vaikutus oli -1,1 milj. euroa. 

Aluepelastuslaitoksen toimintatuotot olivat 
vuoden lopussa 39,5 milj. euroa, muutos 
edelliseen vuoteen oli 6,3 prosenttia. Toimin-
tatuottojen toteuma talousarviosta oli 103,0 
prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma 
talousarviosta oli 100,0 prosenttia ja ensihoi-
totoiminnan tuottojen toteuma talousarvi-
osta oli 122,1 prosenttia. 11.6.2012 voimaan 
astunut sairaankuljetuksen kustannusten 
korvaustaksan korotus vaikutti positiivisesti 
sairaankuljetustoiminnan tuottoihin. Tou-
kokuun alusta ensihoidon muutosproses-
sista johtuvien uusien järjestelyiden vuoksi 
D-kiireellisyysluokan kuljetusten määrä 
väheni noin 500 kuljetusta/kuukausi, mutta 
siirtokuljetusten vähentyminen vaikutti ko-
konaiskuljetusmäärään arvioitua vähemmän. 

Aluepelastuslaitoksen toimintakulut olivat 
vuoden lopussa 39,1 milj. euroa, 9,2 prosent-
tia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimin-
takulujen toteuma talousarviosta oli 106,3 
prosenttia. Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 
29,0 milj. euroa, 11,4 prosenttia enemmän 
kuin edellisvuonna ja henkilöstökulujen 
toteuma talousarviosta oli 106,8 prosenttia. 
Vuorotyötä tekevän pelastushenkilöstön 
palkkarakenteen kolmivuotinen muutosoh-
jelma toteutettiin huhtikuussa suunnitellulla 
tavalla. 
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Rahoituslaskelman investointien rahavirran 
1,4 milj. euron tavoite toteutui lähes suunni-
tellusti. Investoinnit koostuvat mm. muihin 
kuljetusvälineisiin kirjatuista kahdesta sai-
rasautosta, raskaista pelastusajoneuvoista, 
henkilöpaloautoista, valistusautosta, mön-
kijöistä sekä muusta kalustosta.

Henkilötyövuodet kasvoivat 2,8 % edellis-
vuodesta, yhteensä 15,98 henkilötyövuot-
ta. Teoreettinen työaika henkilötyövuosi-
na oli toimintakertomusvuonna 585,30. 
Luvussa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja 
määräaikaiset.

Tästä luvusta vähennetään henkilöstön 
kaikki poissaolot, niin saadaan tehty työaika 
henkilövuosina. Tehty työaika vuonna 2012 
oli 472,14 henkilötyövuotta, 3,1 % enem-

män kuin vuotta aiemmin. Henkilöstön 
sairauspoissaolot vähenivät toimintakerto-
musvuonna 17,3 % ja sairauspoissaolot hen-
kilötyövuosina laskettuna olivat 15,28.
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ONNETTOMUUKSIEN  
ENNALTAEHKÄISYN JA KEHITTÄMISEN VASTUUALUE

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn 
kuuluvat toimialan ohjaus ja valvonta-
tehtävät, turvallisuusviestintä, pelastus-
toimialalle kuuluva onnettomuuksien 
yleinen ehkäisy, paikallinen ja alueellinen 
turvallisuussuunnittelutyö, palontutkinta 
sekä nuohoustoiminta. Onnettomuuksien 

ennaltaehkäisyn tehtävät suoritetaan on-
nettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön 
ja pelastusalueiden toimesta.

Toimintavuosi 2012 oli onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn kannalta uudistusten 
vuosi. Merkittävimmin toimintaan vaikut-

ti uudistuneen pelastuslain edellyttämän 
valvontasuunnitelman käyttöön ottaminen 
vuoden alusta lukien. Toimintavuoden ai-
kana valmistui myös pelastuslaitoksen 
turvallisuuskoulutussuunnitelma ja loppu-
vuodesta pilotoitiin vielä pientalojen palo-
tarkastuksia korvaavaa omavalvontaa.
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Vuonna 2011 uusiutuneen pelastuslainsää-
dännön eräänä keskeisimpänä tavoitteena 
oli, että pelastusviranomaisen suorittamat 
tarkastukset ja muut turvallisuutta edistä-
vät toimet kohdennetaan jatkossa aiempaa 
paremmin riskikohteisiin. Uudessa lainsää-
dännössä ei aiemmasta poiketen määritellä 

ONNETTOMUUKSIEN  
ENNALTAEHKÄISYN JA KEHITTÄMISEN VASTUUALUE

Valvontatoiminta
yksityiskohtaisesti palotarkastettavia koh-
teita, vaan pelastuslaitokset määrittelevät 
kohteet itse alueellaan esiintyvien riskien 
perusteella. Tätä varten pelastuslaitoksen 
on laadittava valvontasuunnitelma. Valvon-
tasuunnitelmassa esitetään palotarkastus-
ten lisäksi muut valvontatoimenpiteet sekä 

kuvataan miten valvontasuunnitelman to-
teutumista arvioidaan. Valvontasuunnitel-
ma on tarkistettava vuosittain ja muutoin-
kin, jos tarkistamiseen on erityinen syy.

Tampereen aluepelastuslaitos otti käyttöön 
valvontasuunnitelman vuoden 2012 alusta 
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lukien. Suunnitelma laadittiin loppuvuo-
desta 2011 pelastuslaitosten yhteisen työ-
ryhmän laatiman valvontasuunnitelmaoh-
jeen periaatteita noudattaen ja Pirkanmaan 
paikalliset olosuhteet sekä voimassa oleva 
palvelutasopäätös huomioiden.

Merkittävimmin valvontasuunnitelma 
vaikutti vuonna 2012 yritys- ja laitoskoh-
teiden valvontaan (aiemmin ”erityiskoh-
teet”). Valvontaperusteiden muutoksesta 
johtuen vuosittainen valvontavelvoite 
laski huomattavasti aiemmasta. Vuoden 
2012 valvontasuunnitelmassa valvontata-
voitteeksi asetettiin 2 400 määräaikaista pa-

lotarkastusta (yleinen palotarkastus), joita 
suoritettiin yhteensä 2 556 kpl, eli noin 6,5 
% asetettua tavoitetta enemmän. 

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten 
osalta valvontasuunnitelma noudatteli 
voimassa olevaa palvelutasopäätöstä ja 
tavoite oli omavalvonta mukaan lukien 25 
000 valvontatoimenpidettä. Palotarkastuk-
sia asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin 
toteutettiin 19 295 kpl. Omavalvontaa koh-
dennettiin lisäksi Pälkäneellä, Ylöjärven 
Viljakkalassa ja Kihniössä noin 2 500 koh-
teeseen. Yhteensä valvontaa kohdennettiin 
siten noin 22 800 kohteeseen, mikä on 91 % 

asetetusta tavoitteesta ja selvästi aiempia 
vuosia enemmän. Paloturvallisuuden oma-
valvonta tarkoittaa sitä, että asuinraken-
nuksen omistajalle/haltijalle toimitetaan 
paloturvallisuuden omavalvontalomake ja 
tukimateriaalia omatoimisen palotarkas-
tuksen tekemiseksi. Lomake palautetaan 
pelastuslaitokselle, jossa arvioidaan tarve 
jälkivalvonnalle lomakkeen pohjalta. Koh-
teisiin, joista lomaketta ei palauteta sekä 
pistokoeluontoisesti muihinkin kohteisiin 
suoritetaan perinteinen palotarkastus. Me-
netelmän tarkoituksena on korostaa kunkin 
omaa vastuuta turvallisuudestaan sekä te-
hostaa valvontatoimintaa.

Lainsäädännössä ja palvelutasopäätöksessä asetettujen velvoitteiden ja tavoitteiden toteuttami-
seksi suoritettiin aluepelastuslaitoksessa vuonna 2012 (2011) toimenpiteitä seuraavasti:

Toimenpide: 2011 2012

Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset 3523* 2556*

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden yleiset palotarkastukset 16199 19295

Erityiset-, ylimääräiset- ja jälkipalotarkastukset 1153 1376

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 325 314

Muut lausunnot, tarkastukset ja katselmukset 2039 1888

Turvallisuusviestintä 106918 128 926

joista turvallisuuskoulutusta saaneet 33991 33954

Valvonta jatkuu...

*luvut eivät vertailukelpoisia valvontaperusteiden muutoksesta johtuen
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Turvallisuusviestinnän kautta pyritään lisää-
mään ihmisten turvallisuustietoutta. Tur-
vallisuusviestintää tehdään kouluttamalla 
ja neuvomalla ihmisiä sekä järjestämällä 
erilaisia yleisötilaisuuksia. Myös joukkovies-
timien kautta välitetty turvallisuustiedon 
jakaminen kuuluu turvallisuusviestintään. 

Toimintavuoden 2012 alkupuolella saatiin 
valmiiksi pelastuslaitoksen turvallisuuskou-
lutussuunnitelma. Suunnitelmassa määri-
teltiin suunnitelmallisen ulkoisen koulutuk-
sen kohderyhmät ja keskeinen sisältö sekä 
yleisötilaisuuksissa tapahtuvan turvalli-
suusneuvonnan ja -valistuksen periaatteet. 
Kohderyhmien määrittelyssä huomioitiin 
kansalliset painopisteet sekä aiemmat pir-
kanmaalaiset käytännöt. Turvallisuuskou-
lutusta annettiin vuonna 2012 kaikkiaan 
33 954 henkilölle. Turvallisuuskoulutuksen 
suurimpana kohderyhmänä olivat aiempi-
en vuosien tapaan esi- ja peruskoululaiset 
sekä hoitolaitosten henkilökunta.

Heinä – elokuussa Tampereen Vuoreksessa 
järjestetyillä asuntomessuilla vieraili noin 
145 000 kävijää. Tampereen aluepelastus-
laitoksen messuosastolle näistä vieraista 
saatiin käymään 16 976 kävijää. 

Pelastuslaitoksen messuosasto muodos-
tui uudesta turvallisuusperäkärrystä, joka 
osoittautui hyvinkin monikäyttöiseksi ja te-
hokkaaksi turvallisuusviestinnän työkaluksi. 
Keskeiset teemat olivat asuntosprinklauk-
sen tunnetuksi tekeminen, omakotitalon 
ennaltaehkäisevä kunnossapito palotur-
vallisuuden näkökulmasta sekä iäkkäiden 
ihmisten turvallinen asuminen.

Sprinklerinäytöksiä pidettiin 150, rasvapa-
lonäytöksiä 480 ja alkusammutusta pääsi 
kokeilemaan lähes 3 000 henkilöä. 

Turvallisuusviestintä

Asuntomessujen yhteydessä Tampereen 
aluepelastuslaitos järjesti ”Turvallisen asumi-
sen seminaarin” keskuspaloasemalla 7.8.2012. 
Seminaarin keskeinen teema oli ikääntyvien 
ihmisten paloturvallinen asuminen. 

Lasten turvallisuustiedon lisäämiseksi pe-
lastuslaitos jatkoi yhteistyötä Ransu Kar-
vakuonon kanssa, ja viiden opetusvideon 
lisäksi tehtiin toiset viisi opetusvideota. 
Hankkeen rahoituksesta vastasi Palosuoje-
lurahasto. Saman tapainen yhteistyö alkoi 
myös TiTi Nallen kanssa. Tämäkin hanke on 
Palosuojelurahaston tukema.

Näiden lisäksi esi- ja peruskoululaisten Tu-
likettu-turvallisuusopetus jatkui. Tuliketun 
avulla tavoitetaan vuosittain noin 30 000 
pirkanmaalaista esi- ja peruskoululaista.

Helmikuussa Tampereen aluepelastuslaitos 
aloitti oman Facebook-sivuston ylläpidon. 

Facebook-sivut on tarkoitettu yhdeksi kei-
noksi kertoa turvallisuusviestinnän asioita, 
mutta Nysse-suuronnettomuusharjoitus 
osoitti, että tämän tapainen viestintäka-
nava voisi olla hyvänä lisänä esimerkiksi 
onnettomuustiedottamisessa. Sisällölli-
sesti Facebook-sivusto on varsin moni-
puolinen. Siellä on jaettu turvatietoa, jul-
kaistu runsaasti kuvia ja videoita, kerrottu 
pelastuslaitoksen tai henkilöstön saamista 
tunnustuksista ja palkinnoista, jaettu val-
takunnallista materiaalia, järjestetty kilpai-
luja sekä aloitettu henkilöstöstä kertovan 
blogisarja. 

Syksyllä pelastuslaitos osallistui Turvalli-
suusmessuille samantapaisella osastolla 
kuin Vuoreksen asuntomessuille. Lisäksi 
syksyllä oli perinteinen Tampereen päivä, 
jolloin avoimet ovet houkutteli taas tu-
hansia ihmisiä keskuspaloasemalle sekä 
Linnainmaan ja Hervannan paloasemille.
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Vuonna 2012 laatu- ja työhyvinvointiyk-
sikön toiminta laajeni koulutuksen suun-
nittelusta ja koordinoinnista kokonaisval-
taisempaan toiminnan ja työhyvinvoinnin 
kehittämiseen. 

Tampereen kaupunki on strategiassaan 
asettanut tavoitteeksi esimiestyön kehit-
tämisen ja tukemisen. Asiaan liittyen pe-
lastuslaitoksella aloitettiin paloesimiesten 
esimieskoulutuksen sisällön suunnittelu 
tavoitteena koulutuksen aloittaminen ke-
väällä 2013 sekä valmistautuminen laitok-
sen esimiesten 360 arviointiin. 

Vuonna 2012 laatu- ja työhyvinvointiyksikkö 
suunnitteli pelastustoiminnan operatiivisen 
henkilöstön ylläpitokoulutuskokonaisuuden. 
Järjestelmän tavoitteena on taata yhtenevä 
koulutus- ja harjoitustoiminta koko operatii-
viselle henkilöstölle koko Pirkanmaan alueel-
la. Kokonaisuuteen kuuluu koulutusprosessin 
kuvaus ja ylläpitokoulutustoiminnan toteu-
tuksen vastuuttaminen pelastusalueiden 
henkilöstölle. Järjestelmän mukainen kou-
lutustoiminta aloitettiin toukokuun alusta. 
Tällöin aloitettiin myös ylläpitokoulutuksen 
seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittä-
minen, joka jatkuu vuonna 2013.

Kesällä 2012 laatu- ja työhyvinvointiyksik-
kö toteutti päivystäville palomestareille ja 

Tekniset palvelut
Tekninen toimi pyrkii järjestämään mää-
rärahojen puitteissa parhaat mahdolliset 
työvälineet aluepelastuslaitoksen eri osas-
toille sekä huoltotoiminnan joko omana tai 
ostopalveluna. Vuoden 2012 aikana raskai-
ta ajoneuvoja tilattiin säiliöauto Virroille ja 

Laatu- ja työhyvinvointipalvelut
operatiiviselle alipäällystölle koulutustar-
vekyselyt, joilla kartoitettiin kyseisten hen-
kilöstöryhmien omia näkemyksiä koulutus-
tarpeistaan. Kyselyjen tuloksia on käytetty 
näille henkilöstöryhmille suunniteltujen, 
räätälöityjen koulutuskokonaisuuksien 
suunnittelussa; nämä koulutuskokonai-
suudet toteutetaan vuonna 2013. Syksyn 
aikana järjestettiin hallinto- ja onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyn ja kehittämisen 
yksikön henkilöstöille ensiapu- ja alkusam-
mutuskoulutusta. 

Vastuiden ja tehtäväkokonaisuuksien sel-
keyttämiseksi aloitettiin toiminnan proses-
sikuvausten tekeminen. Kuvauksia tehtiin 
mm. työturvallisuusprosesseista ja sopi-
muspalokuntien koulutusta ja testausta 
koskevista kokonaisuuksista. Prosessiku-
vausten tekemistä tullaan jatkamaan. 

Tampereen aluepelastuslaitos osallistui ak-
tiivisesti Pirkanmaan turvallisuusklusterin 
toimintaa. Turvallisuusklusterin tarkoituk-
sena on koota alueen turvallisuustoimijat 
yhteen, luoda siltaa yhteistyölle ja vastata 
turvallisuuteen liittyviin haasteisiin yhteis-
toiminnan kautta. Tampereen aluepelas-
tuslaitos vastaa Ikäihmisten asumisturval-
lisuuden parantaminen ja palokuolemien 
vähentäminen,- osaamisverkostosta. Ta-
voitteena on tuoda Sastamalassa käynnissä 

olevaan Koti-hankkeeseen paloturvallisuu-
den osaamisen asiantuntemus ja toteuttaa 
hankkeessa rakennettaviin asuntoihin pa-
loturvallisuuteen liittyvät tekniset ratkaisut. 
Samalla tuotetaan hoiva-alan koulutukseen 
koulutusmateriaalia ja osallistutaan koulu-
tuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kuluneen vuoden aikana verkostoiduttiin 
laajasti muiden iäkkäiden henkilöiden 
kotona asumisen tukemista käsittelevien 
hankkeiden ja projektien kanssa Pirkan-
maalla (mm. Ikäihmisten perhehoito (Pek-
ka-) ja Kehitysvammaisten perhehoito (Ke-
Pe) –hankkeet, TampereSenior, STM:n Kaste 
–ohjelma/Ikälain pilotointi –osahanke).

Syksyllä käynnistyi kaksi Palosuojelurahas-
ton rahoittamaa riskianalyysin kehittämis-
hanketta. Onnettomuusvahingot pelastus-
toimen toimintavalmiuden suunnittelussa 
-hankkeeseen osallistuvat Helsingin pelas-
tuslaitos, Tampereen aluepelastuslaitos, 
Pohjanmaan pelastuslaitos, Jokilaaksojen 
pelastuslaitos ja VTT. Toimintavalmiuden 
vaikuttavuus asuntopaloissa –hankkee-
seen puolestaan osallistuvat  Helsingin 
pelastuslaitos, Tampereen aluepelastus-
laitos ja VTT. Molempia hankkeita koordi-
noi Helsingin pelastuslaitos ja niiden on 
tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppuun 
mennessä.

sammutusauto Parkanoon sekä säiliösam-
mutusauto Orivedelle, mikä valmistui vasta 
vuoden 2013 puolella.

Koulutus-, valistus- ja neuvonta-autoksi 
hankittiin Ford Transit. Vuoden 2011 tar-

kastusautot tulivat vasta toimtavuoden 
aikana: 5 kpl Hyundai i20 sekä 9 kpl  Dacia 
Dustereita korvaavina hankintoina.

Sairasautoja hankittiin kaksi kappaletta 
Tamlans-korityöllä MB 315 cdi alustalle.
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Pelastustoiminta
Tampereen aluepelastuslaitoksen yksiköt 
lähtivät vuonna 2012 erilaisiin tehtäviin 32 
kertaa vuorokaudessa; tehtäviä oli 11 619. 

Pelastuslaitoksen tekemät ensihoito- ja sai-
raankuljetustehtävät vähenivät. Tehtäviä oli 
kaikkiaan 39 977 (-2 887). Tehtävien määrän 
väheneminen johtui osaksi terveydenhuol-
tolain muutoksesta, mikä viime vuonna 
käynnistyi myös Pirkanmaalla. 

Tulipaloja oli viime vuonna 1 008, eli 276 
vähemmän kuin edellisvuonna. Yksi selitys 
laskuun on maastopalojen vähyys. Niitä oli 
56, kun edellisvuonna lukumäärä oli 233. 
Rakennuspalot olivat hieman nousseet. Nyt 
niitä oli 551 kpl (532 vuonna 2011).

Tahallaan sytytetyt tulipalot vähenivät Pir-
kanmaalla 58:lla. Vuonna 2012 tahallaan 
sytytettyjä tulipaloja kirjattiin 135. Ihmisen 
toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli sytty-
neistä paloista 459    (-165). Eläimen sytyttä-
miä tulipaloja kirjattiin 5, luonnonilmiöstä 
syttyi 20 paloa, kone tai laite aiheutti 306 
tulipaloa, palovaarallinen aine 18, muun 
syyn takia tai syytä ei voida arvioida syttyi 
200 tulipaloa.
 
Tulipaloissa menehtyi 9 henkilöä, mikä on 
kuusi enemmän kuin vuonna 2011. Uhreja 
oli Tampereella 2, Valkeakoskella 2 sekä Vir-
roilla, Orivedellä, Parkanossa, Kangasalla ja 
Nokialla yksi henkilö. Menehtyneistä 7 oli 
miehiä ja 2 naisia, keski-ikä oli 60 v. Pelastus-
laitoksen välittömästä vaarasta pelastamia 
ihmisiä oli 176. Pelastuslaitoksen pelastamia 
henkilöitä, joilla ei ollut välitöntä vaaraa, oli 
205. Pelastuslaitos evakuoi 366 ihmistä.

Hälytystehtävistä eniten pelastuslaitosta 
työllistivät automaattisen paloilmoittimen 
tarkistus- tai varmistustehtävät sekä muut 
tarkistustehtävät 3 356 (+120), ensivaste-
tehtävät 3 813 (+294), sekä liikenneonnetto-
muudet 1 574 (+393). Vaikka muiden viran-

omaisten tilastoissa liikenneonnettomuudet 
ovat vähentyneet, pelastuslaitoksen tilas-
toissa niiden määrä kasvaa vuosittain. Yksi 
selitys on se, että pelastuslaitos hälytetään 
usein onnettomuuspaikalle, vaikka mitään 
välitöntä vaaraa ei ole eikä tehtävä välttä-
mättä kuuluisi pelastuslaitokselle.

Toimintavalmiusajat saavutettiin jokaisella 
neljällä riskialueella ja keskimääräinen toi-
mintavalmiusaika koko Pirkanmaalla oli 10:16 
minuuttia. 1-riskialueella toimintavalmiusaika 
oli 5:59 minuuttia (vaatimus 6 min).  

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos 
onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai 
loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta 
tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suur-
onnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja 
Pirkanmaalla oli kaksi ja yksi liikenneonnet-
tomuus. Edellisenä vuonna suuronnetto-
muuksia oli kaksi. Suuronnettomuuksiksi 
luokitellut rakennuspalot olivat Tampe-
reella 27.2.2012 ja Juupajoella14.7.2012. 
Näissä ei kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. 
2.4.2012 oli Lempäälässä liikenneonnetto-
muus, jossa loukkaantui 13 ihmistä. 

Kuukausi 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä

Tammikuu 735 705 940 774 1043 4197

Helmikuu 695 612 723 770 931 3731

Maaliskuu 685 645 665 718 866 3579

Huhtikuu 728 790 749 826 868 3961

Toukokuu 881 834 866 959 951 4491

Kesäkuu 1010 894 937 1130 1067 5038

Heinäkuu 833 989 1122 1287 1225 5456

Elokuu 830 843 1334 958 955 4920

Syyskuu 695 864 803 893 883 4138

Lokakuu 738 805 802 895 961 4201

Marraskuu 781 745 779 836 905 4046

Joulukuu 719 822 918 1332 964 4755

Yhteensä 9330 9548 10638 11378 11619 52513

Taulukko:  
Pelastustoimen tehtävät vuosittain/kuukausittain
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Vuosi 2012 oli Wivissä jälleen toiminnan 
kehittämisen aikaa. Henkilöstöä koulutet-
tiin, sidosryhmäyhteistyötä lisättiin sekä 
toimintoja ja järjestelmiä kehitettiin. Wivin 
toiminta kiinnosti useita eri tahoja, ja muun 
muassa pelastuslaitoksilta ja sopimuspalo-
kunnilta kävi ryhmiä tutustumassa Wiviin ja 
sen toimintaan. 

Satakunnan pelastuslaitoksen ja Hätäkes-
kuslaitoksen kanssa käynnistettiin yhteistyö 
liittyen tulevaan yhteiseen hätäkeskukseen. 
Yhtenä tavoitteena on pelastuslaitosten 
toimintamallien yhtenäistäminen liittyen 
hätäkeskustoimintaan. Lisäksi selviteltiin 
Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa mo-
lempien pelastuslaitosten tilanne- /viesti-
keskuksien toimintoja. 

Hätäkeskusmuutoksia ja Wivin kehittämistä 
käsiteltiin myös Tampereen aluepelastuslai-
toksen pelastustoiminnan johtamisjärjestel-
mää kehittävän työryhmän raportissa, joka 
luovutettiin pelastusjohtajalle joulukuussa. 

Wivi oli vuoden aikana mukana pelastus-
alueiden useissa harjoituksissa ja syksyllä 
ponnisteltiin menestyksekkäästi laitoksen 
järjestämässä suuronnettomuusharjoi-
tuksessa. Harjoituksessa testattiin ja har-
joiteltiin pelastustoiminnan johtamisen 
tukitoiminnan lisäksi yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa. Esimerkiksi valmiustoi-

Wivi viesti- ja johtokeskus

TILASTOA v. 2012

Puhelut; pelastuslaitos 19145 kpl

Puhelut; Hyvinvointipalvelut, Tampere 12400 kpl

Puhelut; Katuasiat, Tampere. 120 kpl

Tekstiviestien testilähetykset kuntiin ja toimialoille 1002 kpl

mintayhteistyö kunnan ja ns. kolmannen 
sektorin kanssa oli jälleen kerran hyvin 
opettavaista Wivin toimintaa ajatellen. 

Wivin tekstiviestijärjestelmää testattiin Pir-
kanmaan kuntiin ja toimialoille keväällä ja 
syksyllä. Yhteystietojen ylläpito ajoittui jäl-
leen oleellisesti testausajankohtiin. 

Wivin henkilöstölle järjestettiin vuoden ai-
kana neljä toiminnallisuuteen suuntautuvaa 
koulutuspäivää, joissa käytiin läpi uusia oh-
jelmia ja järjestelmiä sekä tehtiin tutustu-
miskäyntejä eri sidosryhmien toimipisteisiin. 
Vierailuja tehtiin muun muassa Kouvolaan 
Gasumille, Tampereella VR-liikenteenohjaus-
keskukseen, poliisin tilannekeskukseen sekä 
Pirkanmaan hätäkeskukseen. 

Vuoden lopulla valmisteltiin Kiikoisten 
kunnan liittymistä Sastamalaan sopimus-
palokunnan viesti- ja hälytystekniikan sekä 
hätäkeskustoimintaan liittyvien asioiden 
osalta. Lisäksi huomioitiin kartta-asiat ja 
tiennimimuutokset. 

Viesti- ja hälytystekniikan osalta aloitettiin 
viestimestarin ja viestiasentajan toimesta 
määrältään mittava VIRVE-radioiden uusi-
minen pelastustoimen sammutus- ja säi-
liöyksiköihin. Työ jatkuu edelleen vuonna 
2013. VHF-radiokalustoa kartoitettiin ja 
hankittiin lisää. 

Nysse 2012 
-suuronnettomuusharjoitus

Syyskuun 25. päivä toteutettiin Nokian ja 
Ylöjärven välisellä moottoritieosuudella, 
suuronnettomuusharjoitus. Harjoituss-
kenaariossa linja-auto oli törmännyt yh-
distelmäajoneuvoon. Linja-autossa oli 47 
ylöjärveläistä nuorta matkalla Helsinkiin 
konserttiin. Seitsemän menehtyi ja useita 
loukkaantui. Lisäksi Puolustusvoimien yh-
distelmäajoneuvossa kuljetettiin säteily-
vaarallista materiaalia, josta ei ollut välitön-
tä vaaraa ihmisille. Vaarallinen altistumis-
aika oli kaksi tuntia. Säteilevän materiaalin 
vuoksi paikalle hälytettiin Teknisen Tutki-
muslaitoksen palokunta sekä Satakunnan 
lennostosta virka-apua. Onnettomuuspai-
kalla oli kova tuuli ja gsm-puhelimet eivät 
toimineet.

Oman lisänsä onnettomuustiedottami-
seen toi pelastuslaitoksen Facebook-sivut. 
Pelastuslaitos testasi harjoituksessa, miten 
Facebook-sivut toimivat mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa. Harjoituksesta ei 
ollut tiedotettu aikaisemmin ja olikin yllä-
tys, miten tehokkaasti sosiaalinen media 
toimi. 

Ensimmäinen tiedote (tilapäivitys) tavoit-
ti 2051 Facebook ihmistä. Viestillä oli 377 
jakoa ja arvion mukaan yli 40 000 ihmistä 
sai viestin Facebookin kautta. Kaikkiaan 
Facebookin kautta annettiin neljä harjoi-
tukseen liittyvää tiedotetta. Palaute oli 
positiivinen. Vain muutama negatiivinen 
kommentti tuli.

Pelastuslaitoksen Facebook-sivut on tar-
koitettu turvallisuusviestinnän työkaluksi, 
mutta tulevaisuus näyttää, otetaanko Fa-
cebook mukaan yhdeksi onnettomuustie-
dottamisen kanavaksi merkittävissä onnet-
tomuuksissa.
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TVT-palvelujen osalta oli vuosi 2012 tieto-
järjestelmien kehittämisen aikaa. Pelastus-
laitoksen omia järjestelmiä päivitettiin ja 
toimintoja kehitettiin. Operatiivisten hen-
kilöresurssien hallintaan liittyvä Rescue 
Planner päivitettiin uuteen versioon sekä 
toiminnallisuutta kehitettiin muun muassa 
koulutusseurannan osalta. Rescuen käyt-
töä myös harjoiteltiin toimittajan pitämäs-
sä koulutustilaisuudessa. Rescuen Saku-
laskutusohjelman raportointitoimintoihin 
tehtiin muutoksia ja lisäyksiä. 

AVACK Infoshow- järjestelmä koki uudistu-

Tietohallinto

Komentotoimiston toinen vuosi on sel-
keyttänyt toimiston roolia henkilökunnal-
le. Operatiivisen henkilöstön tarkka loma-
suunnittelu, rekrytointitarpeen määrittely, 
vahvuuksien ylläpito sekä sijaisten hankin-
ta tarpeen mukaisesti ovat saaneet aikaan 
sen, ettei paloasemien sulkemisia juurikaan 
ole tapahtunut. Komentotoimiston seuran-
nan ja tarkistuksen kautta menee vuorotyö-
tä tekevien henkilöiden sekä palomestarei-
den haittakorvaukset maksatukseen. 

Komentotoimisto

Pelastusalueet
Vuoden 2011 alusta pelastusjohtajan pää-
töksellä käynnistetty kolmen pelastusalu-
een aluejako uusine johtamisjärjestelmi-
neen vakiinnutti toimintavuoden 2012 
aikana asemansa.  Samalla kun olemassa 
olevaa johtamis- ja aluejako mallia vakiin-
nutettiin, haettiin uudesta mallista mahdol-
lisia valuvikoja tai muita kehittämistarpeita 
huomioitavaksi mahdollisissa tulevissa pää-
töksissä toiminnan edelleen kehittämiseksi 
ja tarkoituksenmukaisimman toimintamal-
lin hiomiseksi. Pelastusalueiden henkilöstö 

misen. Omasta palvelinalustasta luovuttiin 
ja nyt se ostetaan palveluna, työasemaoh-
jelmat päivitettiin kaikkien koneille, sekä 
uusi selainpohjainen tiedonsyöttöön tar-
koitettu ohjelmisto WebTuottaja otettiin 
käyttöön. Järjestelmällä myös ohjataan 
hälytystehtävien tiedot ”hallinäytöille”. 

Kaluston hallintaan hankittua KOHU-ohjelmis-
toa kehitettiin lisäämällä siihen mm. kaluston 
merkitsemiseen liittyvää toiminnallisuutta. 
Varushuollon tarpeisiin hankittiin KOHU:un 
lisäsovellus, jolla mm. ylläpidetään tietoja 
henkilöstölle luovutetuista varusteista.

Komentotoimisto käsittelee vuosittain noin 
1 300 viranomaispäätöstä (VIPS- ja HH-pä-
tökset), jotka koskevat henkilöstön erilaisia 
sijaisuuksia ja poissaoloja. Henkilöstö osaa 
nykyisin katsoa jo ennalta vuorovahvuuksia 
Rescue Plannerista ja komentotoimiston yl-
läpitämistä taulukoista hakiessaan poissa-
oloa jollekin aikajaksolle. Komentotoimistoa 
on työllistänyt palkkatyöryhmän työn perus-
teella tehdyt palkkauksien muutokset sekä 
pelastushenkilöstön uudelleen asemointi 

Pelastustoimen yhteisen PEKE-kenttäjoh-
tamisohjelmiston käyttöönotto aloitettiin 
Pirkanmaalla. Tietokone ja PEKE-ohjelma 
korvaa SKL-tilatietopainikkeiston, eli sta-
tukset lähetetään jatkossa PEKE-ohjelmal-
la. Sen lisäksi ohjelma mahdollistaa muun 
muassa tehtäväseurannan, paikantamisen 
(tehtävä, oma sijainti, muut yksiköt) ja rei-
tityksen. Koneet asennetaan johtoyksiköi-
hin sekä myös vakiasemien sammutusyk-
siköihin.  Ensimmäinen ”sammutusyksik-
köasennus” tehtiin viime kesänä Ylöjärven 
uuteen yksikköön.

paloasemien tehtävien ja tarpeiden mukai-
sesti. Suurimpana muutoksia aiheuttavana 
yksittäisenä tekijänä olivat ensihoidon lain-
säädännön aiheuttamat muutokset. 

Komentotoimiston henkilöstö kasvoi hei-
näkuun alusta yhdellä toimistotyönteki-
jällä. Hänen työmääränsä jakautuu ko-
mentotoimiston ja palonehkäisyn kesken 
siten, että komentotoimiston osuus on  
60 % hänen työajastaan. 

suoriutui heille asetetuista asuntojen pa-
lotarkastuksiin, hälytystoiminnan tehok-
kuuden ja valistustehtävien hoitamisten 
tavoitteista hyvin.

Sopimuspalokuntien tarpeita on nykyiset 
toiminnalliset vaatimukset huomioiden 
syytä kuunnella tarkoin, asia on tiedostet-
tu ja näin on toimittu. Tämän toiminnan 
täydentämiseksi ja sopimuspohjien päivit-
tämiseksi ideoitiin tulevalle toimintavuo-
delle 2013 käynnistettäväksi palokuntien 

kehittämishanke yhteisten päämäärien ja 
tavoitteiden selvittämiseksi sekä resursoin-
nin ja toteuttamismahdollisuuksien kartoit-
tamiseksi.

Pohjoisella pelastusalueella vapaaehtoisen 
henkilöstön rekrytointia tuettiin, ja mikä pa-
rasta, niin uutta henkilöstöä saatiin jossain 
määrin toimintaan mukaan. Pelastusalue 
oli perinteisesti tehokas vapaaehtoishen-
kilöstön peruskurssien järjestämisessä ja 
kurssilaisia oli runsaasti tarjolla. 
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Läntinen pelastusalue Itäinen pelastusalue Pohjoinen pelastusalue

Asukasluku 175 092 276 577 44899

Pinta-ala 4094 4074,79 6263

Paloasemat 21 (24 h, 6) 27 (24 h, 7) 13 (24 h, 1)

Vakanssit 98 202 40

Hälytystehtävät 3 095 7 072 1 452

Tehty työaika (htv) 78,58 141,64 34,48

Toimintakulut (1000 e) - 7 100 - 12 001 - 3 704
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Varautumistoimenpiteitä ovat pelastuslai-
toksen, kuntien sekä kunnan eri toimialojen 
ja sitä tukevien yhteistyötahojen valmius-
suunnittelu ja siihen liittyvät valmiushar-
joitukset. 

Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset 
johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaat-
teet, joilla eri organisaatiot voivat toimia 
siten, että yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen ylläpito erilaisissa normaali-
olojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
tulee turvatuksi.  Suunnittelun pohjana on 
valtioneuvoston 16.12.2010 antama peri-
aatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstra-
tegiasta.      
                                                                
Valmiussuunnittelussa tärkeä rooli on 
kuntien johtoryhmien toiminta häiriöti-
lanteissa. Kertomusvuoden aikana kun-
tien johtoryhmille järjestettiin infotilai-
suuksia koskien häiriötilanteiden aikaista 
yhteistyötä pelastuslaitoksen viesti- ja 
johtokeskus Wivin sekä muiden avustavi-

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Sopimuspalokunnat
Sopimuspalokunnat (51), joista vapaaehtoi-
sia yhdistyspohjaisia palokuntia on 47, osal-
listuivat toimintavuoden aikana 4 266:een 
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunteja 
kertyi yhteensä 32 784. Tehtäviä oli 414 vä-
hemmän kuin vuonna 2011, ja miestyötun-
nit vähenivät vastaavasti 2 076 h. Ensivaste-
sopimuksen omaavilla (23) palokunnilla oli 
ensivastehälytyksiä 1 124, eli 15 tehtävää 
enemmän kuin edellisvuonna. 

Palokuntien hälytysosastojen henkilömää-
rä on edelleen lievässä nousussa, ja vuo-

en organisaatioiden kanssa. Samalla päi-
vitettiin kuntien valmiussuunnitelmat.

Syksyllä aloitettiin myös varsinaisten valmi-
usharjoitusten pito johtoryhmille. ”Nysse 
2012 -suuronnettomuusharjoituksen yhte-
ydessä testattiin onnettomuuden aikaista 
yhteistoimintaa Ylöjärven kaupungin, Wi-
vin sekä seurakunnan välillä.

Seurakuntien rooli erilaisissa häiriötilanteissa 
ja onnettomuuksissa on tärkeä, joten seura-
kuntien valmiussuunnittelua tuettiin erittäin 
merkittävällä panoksella. Pirkanmaan seu-
rakuntien vastuuhenkilöstö, henkisen tuen 
ryhmät sekä käytettävissä olevat tilat (esim. 
evakuoiduille) päivitettiin Wivin tiedostoon.
  
Vuoden aikana yksikön toimesta järjestet-
tiin 229 suunnittelu- ja koulutustilaisuutta. 
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1 353 hen-
kilöä. Johtokeskuksessa (Käpytie 48) järjes-
tettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyö-
tahojen toimesta yhteensä 147 tilaisuutta.

denvaihteessa henkilöstön vahvuus oli 773. 
Harjoitusaktiivisuus, joka on yksi menetyk-
sellisen operatiivisen toiminnan kulmakivi, 
kasvoi ja harjoitustunteja kertyi yhteensä 
ennätykselliset 43 922 tuntia.

Marraskuussa kutsuttiin keskuspaloase-
malle sopimuspalokuntien rekrytoinnista 
kiinnostuneita VPK:oiden jäseniä. Tarkoi-
tuksena oli aloittaa ”jatkuvan rekrytoinnin  
kampanja”, jonka avulla pelastuslaitos osal-
listuisi VPK:oiden kanssa uusien jäsenten 
hankkimisen suunnitteluun.
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Kurssi lkm suorittaneita

Sammutustyökurssi 7 96

Savusukelluskurssi 2 24

Palokuntien ensiapukurssi 3 63

Pelastustyökurssi 1 14

Vaarallisten aineiden kurssi 2 29

Pintapelastuskurssi 2 24

Palokuntien ensivastekurssi 2 33

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelynkurssi 2 26

Yksikönjohtajakurssi 1 12

yhteensä 22 321

Halkivahan VPK
Honkolan VPK
Kurisjärven VPK
Kylmäkosken VPK
Menosten VPK
Nuutajärven VPK
Toijalan VPK
Urjalan VPK
Viialan VPK
Aitoon VPK
Kangasalan VPK
Korkeakosken VPK
Kuhmalahden VPK
Onkkaalan VPK
Rautajärven VPK
Sahalahden VPK
Salmentaan VPK
Illon VPK
Keikyän VPK
Kiikan VPK
Kiikoisten VPK
Mouhijärven VPK
Punkalaitumen VPK
Suodenniemen VPK
Tyrvään VPK, Lantula

Tyrvään VPK, Myllymaa
Tyrvään VPK, Sammaljoki
Tyrvään VPK, Vihattula
Hämeenkyrön kk:n VPK
Itä-Ikaalisten VPK
Kyröskosken VPK
Parkanon VPK
Viljakkalan VPK
Lempäälän VPK
Linnavuoren TPK
Länsi-Vesilahden VPK
Nokian VPK
Nurmen VPK
Pirkkalan VPK
Sääksjärven-Kuljun VPK
Tampereen VPK
Teiskon VPK
Vesilahden VPK
Ylöjärven VPK
Killinkosken VPK
Kolhon VPK
Muroleen VPK
Mäntän VPK
Ruoveden VPK
Virtain VPK

Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa  
sopimuksen tehneet VPK:t:
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Toimintavuosi 2012 oli monessa mielessä Tampereen aluepelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelun osalta erittäin vilkas ja monivaiheinen. 1.5. 2012 siirtyivät 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) yksiköiden sisäiset ei kiireelliset siirto-
kuljetukset PSHP:n kuljetustoimiston järjestämisvastuulle. 1.12.2012 siirtyivät 
myös kuntien yksiköiden tilaamat ei-kiireelliset siirtokuljetukset sairaanhoito-
piirin kuljetustoimiston hoidettavaksi. Muutokset aiheuttivat pelastuslaitok-
selle sen, että ambulansseja jouduttiin vähentämään kaiken kaikkiaan neljä 
yksikköä. Eri henkilöstöryhmien kanssa käytiin useita eri YT-neuvotteluja, joi-
den tuloksena toiminta mukautettiin uuteen tilanteeseen.

Vuoden 2012 aikana valmistauduttiin uuden Terveydenhuoltolain ja ensihoi-
toasetuksen mukaisen ensihoitojärjestelmän tuomiin muutoksiin. Ensihoidon 
järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2013 sairaanhoitopiirin vastuulle. Ensihoidon pal-
velutasopäätöksen valmistelu PSHP:ssä toteutui siten, että lopullinen palvelu-
tasopäätös hyväksyttiin sairaanhoitopiirin päättävissä elimissä marraskuussa 
2012. Yhteistoimintasopimus sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan pelastuslai-
toksen (31.12.2012 asti Tampereen aluepelastuslaitos) allekirjoitettiin vuo-
den lopussa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ambulanssit toimivat Tampereella, 
Pirkkalassa, Nokialla ja Valkeakoskella. Ensivastetoiminnasta pelastuslaitoksen 
osalta sovittiin siten, että se käsittää koko pelastuslaitoksen toimialueen. Osal-
taan tämän muutoksen vaatima suunnittelutyö on vaatinut niin Tampereen 
kaupungin ensihoidon vastuuviranomaisilta kuin aluepelastuslaitoksen sai-
raankuljetuspäälliköltä ja muiltakin laitoksen pelastusviranomaisilta ja koko 
henkilöstöltä merkittävää normaalin työn lisäksi tehtävää suunnittelu- ja val-
mistelutyötä.

Hätäkeskukselle annettuja ensihoitoyksiköiden vasteita tarkasteltiin yhteis-
työssä Tampereen kaupungin ensihoidon vastuuviranomaisen kanssa. Pirkan-
maan hätäkeskuksen kanssa käytiin hedelmällisiä keskusteluja. Loppuvuodes-
ta pyrittiin valmistautumaan Hätäkeskuslaitoksen tuleviin vastemuutoksiin. 

Lääkintäesimies, TL4, toimi merkittävässä roolissa nopeasti paikasta toiseen 
siirtyvänä ei kuljettavana hoitotason yksikkönä. Lääkintäesimiehen rooli vuo-
ronsa lääkinnällisenä työnjohtajana kehittyi ja vahvistui. 

Lääkäriyksikkö aloitti toiminnan maayksiköllä 2011 ja 2012 käynnistyi myös 
lääkärihelokopteritoiminta tukikohtanaan Pirkkalan lentoasema. Tähän liittyen 
käytiin yhdessä vastuullisen operaattorin FinnHemsin kanssa keskusteluja 
yhteistoiminnan kehittämiseksi. Operaattorin toimesta käytiin pitämässä len-
totoimintaan liittyviä koulutuksia.

Ensihoitopalvelun kehittämisessä jatkuvalla koulutuksella on huomattava 
merkitys. Koulutus on käsittänyt suuren määrän sisäistä viikoittaista ja työ-
vuorokohtaista koulutusta. Lisäksi on ollut ulkopuolista koulutusta joko niin, 
että kouluttajat ovat tulleet laitokselle tai henkilöstöä on käynyt ulkopuoli-
sissa koulutuksissa. Sairaanhoitopiiri on järjestänyt ensihoitajille suunnattuja 

Ensihoito
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Ensihoito
koulutuksia, joihin pelastuslaitoksen ensihoitajia on osallistunut. Hoitotason 
henkilöstöä on osallistunut mm. lääkinnällisen johtamisen koulutukseen. Sa-
moin alemman terveydenhuollon ja/tai pelastajatutkinnon suorittaneita on 
ollut täydentämässä tutkintoaan AMK-ensihoitajan tai AMK-sairaanhoitajan 
tutkinnoiksi. Laitoksella on tehty useita merkittäviä opinnäytetöitä. Laitos on 
ollut tukemassa myös väitöskirjatasoista tutkimusta.  

Ensihoitotarvike- ja lääkevaraston tarkastuksia on suoritettu mm. sairaanhoi-
topiirin Kuvantamis- ja apteekkilaitoksen ja ensihoidon vastuuviranomaisen 
toimesta. Tarkastuksissa on todettu varastoinnin, tarvikkeiden käsittelyn, lääk-
keiden käsittelyn, varastoinnin ja kirjanpidon olevan asianmukaista ja järjes-
telmällistä. Välinehuolto on ollut hyvää ja määräykset täyttävää. Ajoneuvoka-
lusto niin ajoneuvojen kuin hoitotarvikkeiden ja muun kalustuksen osalta on 
hyväkuntoista ja ajanmukaista normit täyttävää. Yhteistyö sairaanhoitopiirin 
hygieniavastaavien kanssa on tuottanut koulutusmateriaalia. Samoin tilojen ja 
ambulanssien entistä parempaan puhtaus- ja hygieniatasoon on panostettu.

Ensihoidon kouluttaja on viisivuotis- ja sen pohjalta tehdyn vuosisuunnitel-
man mukaisesti kiertänyt useaan kertaan kaikki maakunnan ensivasteyksiköt 
ja käynyt heidän kanssaan läpi suunnitelman mukaiset aiheet niin teorian kuin 
käytännön harjoitustenkin muodossa.

Ensihoidon vastuulääkäri on viisivuotis- ja sen pohjalta tehdyn vuosisuun-
nitelman mukaisesti pitänyt kaikilla asemilla ja kaikille työvuoroille lääkärin 
pitämiä ensihoidon koulutuksia. Samoin lääkintäesimiehet ja hoitotason en-
sihoitajat ovat omalta osaltaan vieneet tietoa ja pitäneet koulutuksia omissa 
ryhmissään.

Oppimateriaalin ja ohjeistusten päivitystä on tehty. Materiaali on liitetty osaksi 
WIKI- ympäristöä. Tätä kautta on mahdollistunut tiedon saanti ja hankkiminen 
työvuorossa ja vapaalla.

Määrävälein toistuvat ensihoitohenkilöstön kirjalliset, suulliset ja käytännön 
testaukset ja harjoitteet on saatettu hoitotason henkilöstön osalta asianmu-
kaiselle tasolle. LOVE-lääkekoulutus ja tentit käynnistettiin ja joita tullaan 
jatkamaan yhteistyössä Tampereen kaupungin erikoissairaanhoidon kanssa. 
Koko perustason henkilöstölle pidettiin kirjallinen ensihoidollisten tietojen ja 
koulutustarpeiden kartoitus. Käytännön harjoitus pidettiin kaikille ryhmille. 
Harjoituksiin osallistuivat ensihoitajien lisäksi koko operatiivinen henkilöstö.  
Myös koko muulle, ei operatiiviselle henkilöstölle, pidettiin kertaava ensiapu-
koulutus, joka käsitti niin tiedollisen osan kuin käytännön harjoitukset.

Ensihoidon toiminnallisia ja hoito-ohjeita on päivitetty osaltaan yhdessä Tam-
pereen yliopistollisen sairaalan eri erikoisalojen ja Ensihoitokeskuksen kanssa. 
Yhteistoiminta Pirkanmaan hätäkeskuksen kanssa on sujunut hyvin ja yhteisiä 
kokouksia on pidetty aina tarpeen mukaan lyhyelläkin varoitusajalla.
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Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain 
osoittaa että teksti on valkoista.


