
1

TAMPEREEN 
ALUEPELASTUSLAITOS

Toimintakertomus 2010



2



3

Organisaatiokaaviot

Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintakertomus 2010: Toimittanut Tampereen aluepelastus-
laitos/Veijo Kajan. Kuvat Tampereen aluepelastuslaitoksen arkisto. Taitto Matti Syrjä. Painotalo 
Hämeen Offset-Tiimi Oy. Painosmäärä 350 kpl.
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Pelastusjohtajan katsaus

Vuoden 2010 alussa alettiin Pirkanmaan 
pelastustoimessa elää uuden palveluta-
sopäätöksen suuntaamien linjausten 
mukaan. Palvelutasopäätös on voimas-
sa vuoden 2013 loppuun asti. Palveluta-
son tulee  pelastuslain mukaan vastata 
onnettomuusuhkia ja sitä määritettäes-
sä on otettava myös huomioon toimin-
ta poikkeusoloissa. Pelastustoimi on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että 
onnettomuuksien ehkäisy on järjestetty 
ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa 
viivytyksettä ja tehokkaasti. Muutamia 
tarkistuksia palvelutasopäätökseen jou-
duttanee tekemään, kun uusi pelastus-
laki tulee voimaan.

Uuden pelastuslain arveltiin tulevan 
voimaan jo viime vuonna, mutta se siirtyi 
vuodelle 2011. Uudessa pelastuslaissa 
tulee korostumaan entistä enemmän 
onnettomuuksien ehkäisy, joka entistä 
enemmän painottuu ihmisten turvalli-
suustietouden lisäämiseen. Tätä työ-
tä olemme Pirkanmaalla jo tehneet ja 
tulemme entistä enemmän tekemään. 
Tilastoinnin mukaan tavoitimme lähes 
93 000 pirkanmaalaista erilaisilla turval-
lisuusaiheisilla tapahtumilla, joissa on 
mahdollisuus kertoa onnettomuuksien 
ehkäisystä ja oikeista toimintatavoista 
mahdollisissa vaaratilanteissa.

Turvallisuustietouden lisäämisen tarve 
konkretisoitui ikävällä tavalla Tampereel-
la, kun Hämeenkatu 10:ssä kuoli kolme 
ihmistä tahallaan sytytetyssä tulipalossa. 
Meille pelastusviranomaisille tuli ehkä yl-
lätyksenä, että ihmisten tietämys savuisen 
rappukäytävän vaarallisuudesta ei ole-
kaan itsestäänselvyys. Tampereella sat-
tui toinenkin tulipalo, Commercen-tulipalo, 
jossa tiedoista oikeista toimintatavoista tu-
lipalon alkuvaiheessa olisi ollut apua.

Uusi organisaatio
Tampereen aluepelastuslaitoksen uusi 
johtamis- ja päivystysjärjestelmän suun-
nittelu eteni hyvin. Johtamis- ja päivys-
tysjärjestelmän uudistuksella jaetaan 

päivystävien palomestareiden työpanos-
ta tasaisemmin ja lisätään tehtävän hou-
kuttelevuutta työntekijöitä rekrytoitaessa. 
Entisten kuuden toimialueiden sijaan on 
uudessa mallissa kolme pelastusaluetta. 
Keskuspaloasemalla on komentotoimis-
to, jonka tehtävänä on mm. pitää huolta, 
että paloasemille riittää henkilöstöä ta-
saisesti koko Pirkanmaalla.

Suunnittelun aikana tuli ilmi, että toi-
mintatapojen muutos edellyttää myös 
hallinnollisen organisaation muutosta. 
Vuoden loppuun mennessä tehtiinkin 
uusi organisaatiomalli, jonka tavoitteena 
on panostaa aiempaa enemmän työhy-
vinvointiin ja sen kehittämiseen.  Orga-
nisaatioon tulee oma laatu- ja työhyvin-
vointiyksikkö. Uuden yksikön työn satoa 
tullaan korjaamaan lähivuosina. 

Paloasemahankkeet 
etenivät
Viime vuosi oli Pirkanmaalla poikkeuk-
sellisen hyvä uusien paloasemien kan-
nalta. Neljä  uutta paloasemaa valmistui: 
Sääksjärven, Suodenniemen, Kurisjär-
ven ja Pirkkalan paloasema. Lisäksi 
Oriveden paloasema otetaan käyttöön 
vuonna 2011 ja Akaan paloasemaa 
aletaan rakentaa. Uusien paloasemien 
rakentaminen herätti median kiinnos-
tuksen, kuinka pelastuslaitoksella on 
varaa tähän. Näin monen paloaseman 
rakentaminen oli hyvien yhteensattumi-
en summa. Asiat loksahtivat kohdalleen 
ja jo pitkäänkin vireillä olleet hankkeet 
pystyttiin toteuttamaan ripeästi. Paloase-
mat voivat olla yksityisen yrittäjän rahoit-
tamia tai kunnan omistamia. Myös monet 
VPK:t omistavat kiinteistöjä. 

Ensihoidon uudistuksia
Uuden terveydenhoitolain suunnitteluun 
liittyvät muutokset ovat työllistäneet 
myös pelastuslaitoksen sairaankulje-
tuksesta vastaavia. Vaikka töitä on teh-
ty entiseen malliin, on muutos heijastu-
nut työntekijöihin ainakin ajatustasolla. 

Meillä Pirkanmaalla on tällä hetkellä 
toimiva sairaankuljetuksen ja ensihoi-
don järjestelmä, jonka alasajaminen 
olisi ollut huono vaihtoehto. Joulukuus-
sa hyväksytyssä laissa ensihoitopalve-
lujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Tätä 
luettaessa suunnitelmat ovat vielä kes-
ken. Pelastuslaitos on esittänyt oman 
toimintamallinsa hyväksikäyttämistä 
tulevassa järjestelmässä. Aika näyttää, 
millaiseen toimintamalliin Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri vastuutahona päätyy. 
Toivomme, että hyvä yhteistyö jatkuu 
tälläkin saralla.

Juhlahumua
Kun arjen työtä tehdään, unohtuu usein 
arvostaa niitä saavutuksia, joita mei-
dän edeltäjämme ja me itsekin olemme 
tehneet. Kesällä juhlivat Kangasalan ja 
Kyröskosken VPK:t  130-vuotista taival-
taan. Nurmen VPK täytti sata vuotta. 

Tampereen palokunnan urheilijat (Ta-
Pu) vietti 60-vuotisjuhliaan kesällä. 
Tampereen aluepelastuslaitoksen palo-
veteraanit juhlivat 30-vuotista taivaltaan 
keskuspaloasemalla. Tasavuosia vietti 
myös pelastuslaitoksen henkilöstölehti 
Letku & Laastari, kun sille  tuli kymme-
nen vuotta täyteen.

Töitä on tehty, vaikka toimintaympäristön 
jatkuva eläminen aiheuttaa välillä tun-
teen, että emme ehdi ajatella ja punta-
roida asioita tarpeeksi, kun tulee jo uusi 
muutos. Tämä ei olisi mahdollista ilman 
toimivaa ja ammattitaitoista organisaa-
tiota, jonka jäsenet ymmärtävät oman 
tehtävänsä työyhteisössään. Suuri kii-
tos menneestä vuodesta kuuluu myös 
aluepelastuslaitoksen yhteistyökumppa-
neille – erityisesti sopimuspalokunnille 
-  joita ilman emme pärjäisi vaativassa 
tehtävässämme tehdä Pirkanmaa turval-
liseksi ympäristöksi elää ja asua.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen

Vuosi 2010 oli Pirkanmaan pelastustoimessa toiminnan ja odotuksen vuosi. 
Töitä tehtiin normaaliin tapaan, mutta samalla odotettiin muutoksia, jotka tulevat 
vaikuttamaan pelastuslaitosten toimintaan. Valtakunnan tasolla uusi Pelastuslaki ja uusi 
terveydenhoitolaki tulevat aiheuttamaan joitain tarkistuksia toiminnassamme.  Paikallisella 
tasolla Tampereen aluepelastuslaitoksen uutta johtamis- ja päivystysjärjestelmää 
valmisteltiin, jotta sen käyttöönotto olisi mahdollista heti vuoden 2011 alussa.
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Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut 2009 2010

Suoritteet

Palotarkastukset 30 867 24 955

Turvallisuusviestintä 144 268 92 829

 - joista turvallisuuskoulutettu 34 870 43 708

Palo- ja pelastushälytykset 9 551 10 608

Sairaankuljetukset 37 500 38 276

Talous

Kuntien maksuosuudet, €/as 61,63 60,18

Käyttökate, % 5,94 4,24

Tilojen määrä, m2 39 405 38 910

Tilakustannukset (1 000 €) 2 913 2 919

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, milj. euroa 34,42 34,76

Asukasluku 484 389 487 890

Toiminnan voimavarat

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 438,31 443,24
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TUNNUSLUVUT 2009 2010

Palotarkastukset 2 779 2 558

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 550 446

 - Erityiskohteet 350 375

 - Tapahtumat 20 13

Paloasemat (24h) 8 (2) 8 (2)

Hälytystehtävät 1 100 1 238

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 38,08 36,30

Vakinaiset vakanssit 51 52

Asukaslkm 42 700 43 191

Pinta-ala (km2) 1 192 1 192

Tampereen toimialueEtelä-Pirkanmaan toimialue

Kaakkois-Pirkanmaan toimialue Lounais-Pirkanmaan toimialue

Luoteis-Pirkanmaan toimialue Pohjois-Pirkanmaan toimialue

TUNNUSLUVUT 2009 2010

Palotarkastukset 11 691 9 940

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 3 343 3 405

 - Erityiskohteet 1 587 1 838

 - Tapahtumat 33 80

Paloasemat (24h) 10 (6) 10 (6)

Hälytystehtävät 5 249 5 803

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 163,72 172,78

Vakinaiset vakanssit 224 215

Asukaslkm 314 137 314 534

Pinta-ala (km2) 2080 2080

TUNNUSLUVUT 2009 2010

Palotarkastukset 5 068 4 448

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 365 354

 - Erityiskohteet 402 393

 - Tapahtumat 5 6

Paloasemat (24h) 9 (1) 9 (1)

Hälytystehtävät 1 040 1 166

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 23,96 24,60

Vakinaiset vakanssit 29 29

Asukaslkm 48 500 48 336

Pinta-ala (km2) 2 844 2 844

TUNNUSLUVUT 2009 2010

Palotarkastukset 2 311 1 902

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 290 282

 - Erityiskohteet 312 301

 - Tapahtumat 4 4

Paloasemat (24h) 10 (1) 10 (1)

Hälytystehtävät 740 764

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 23,12 22,02

Vakinaiset vakanssit 23 27

Asukaslkm 26 850 27 776

Pinta-ala (km2) 1 752 1 752

TUNNUSLUVUT 2009 2010

Palotarkastukset 1977 1150

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 333 213

 - Erityiskohteet 225 162

 - Tapahtumat 10 7

Paloasemat (24h) 4 (3) 4 (3)

Hälytystehtävät 703 885

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 31,59 32,09

Vakinaiset vakanssit 36 35

Asukaslkm 29 400 27 121

Pinta-ala (km2) 2 647 2 647

TUNNUSLUVUT 2009 2010

Palotarkastukset 3 088 3 704

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 314 429

 - Erityiskohteet 248 300

 - Tapahtumat 5 2

Paloasemat (24h) 8 (0) 8 (0)

Hälytystehtävät 720 752

Henkilötyövuodet (tehty työaika) 22,16 24,70

Vakinaiset vakanssit 27 27

Asukaslkm 27 000 23 965

Pinta-ala (km2) 2 906 2 906
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Onnettomuuksien 
ehkäisy

Lainsäädännössä ja palvelutasopäätöksessä asetettujen velvoitteiden ja tavoitteiden toteuttami-
seksi suoritettiin aluepelastuslaitoksessa vuonna 2010 (2009) toimenpiteitä seuraavasti:

Pelastuslaitoksen viranhaltijat antoivat lisäksi eri yhteyksissä kuntalaisille, rakentajille, suunnitte-
lijoille ja muille yhteistyötahoille turvallisuusneuvontaa ja –opastusta sekä osallistuivat lukuisiin 
eri neuvotteluihin, työryhmiin ja katselmuksiin ilman, että niitä olisi järjestelmällisesti tilastoitu. 
Merkittävimpinä ja työllistävimpinä hankkeina mainittakoon Rantaväylän tunneli sekä Tampereen 
kansi ja keskusareena hankkeet Tampereella.

Toimenpide: 2009 2010

Erityiskohteiden palotarkastukset 3 945 3892

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden 
palotarkastukset

22 760 19810

Erityiset-, ylimääräiset- ja jälkipalotarkastukset 1 447 1364

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 505 309

Muut lausunnot, tarkastukset ja katselmukset 2 414 1899

Turvallisuusvalistus 144 268 92 829

Turvallisuuskoulutus 48 711 43 708

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentää 
onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja. Onnettomuuksien ehkäisyyn luetaan 
onnettomuuksien yleinen ehkäisy ja siihen liittyvä viranomaisten yhteistyö, 
rakennusten turvallinen käyttö, viranomaisvalvonta, turvallisuusviestintä sekä 
tulen ja palovaarallisten aineiden ja  laitteiden huolellinen käsittely.
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Paikallinen 
turvallisuussuunnittelu

Valtioneuvoston periaatepäätökses-
sä sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 
on asetettu tavoitteeksi, että Suomi on 
Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. 
Eräänä sisäisen turvallisuuden ohjel-
maan sisältyvänä keinona on paikallisen 
turvallisuussuunnittelun kehittäminen ja 
turvallisuussuunnitelmien uudistaminen. 
Turvallisuussuunnittelun keskeisiä toimi-
joita ovat kunnat, poliisi ja pelastustoimi. 
Aluepelastuslaitos on pyrkinyt toimimaan 
aktiivisesti turvallisuussuunnittelutyöryh-
missä ja turvallisuussuunnittelun edistä-
miseksi alueella. 

Vuoden 2010 aikana kuntien yhteiset 
turvallisuussuunnitelmat saatiin valmiik-
si ja hyväksyttiin seuraavissa kunnissa: 
Kangasala, Kuhmalahti ja Pälkäne, Ori-
vesi ja Juupajoki, sekä Mänttä-Vilppula, 
Ruovesi ja Virrat. Aiemmin (v. 2009) 
suunnitelmat ovat valmistuneet ja hy-
väksytty kuntakohtaisina Tampereella ja 
Nokialla sekä kuntien yhteisenä Etelä-
Pirkanmaalla (Akaa, Kylmäkoski, Urja-
la, Valkeakoski) ja Lounais-Pirkanmaalla 
(Sastamala ja Punkalaidun). 

Tarkastusmäärissä 
laskua
Vuonna 2010 palotarkastussuoritteiden 
määrä kääntyi laskuun edellisvuoteen 
verrattuna. Tarkastussuoritteiden koko-
naismäärä oli noin 12 % edellisvuotta 
pienempi, mutta kuitenkin suurempi kuin 

vuonna 2008. Kerran vuodessa tarkas-
tettaviin erityiskohteisiin tehtiin 3 892 pa-
lotarkastusta, mikä on 99 % velvoittees-
ta (3 942). Puuttuvat tarkastukset jäivät 
suorittamatta Tampereen toimialueella ja 
Etelä-Pirkanmaalla. Asuinrakennuksiin 
sekä niihin palo- ja henkilöturvallisuu-
den kannalta rinnastettaviin kohteisiin 
kohdistuneita määräaikaisia palotarkas-
tuksia suoritettiin 19 810 kohteeseen, 
mikä vastaa 88 %:a vuosisuunnitelman 
mukaisesta tavoitteesta. 

Palotarkastukset 
laadukkaita
Palotarkastusten laadunhallinnan apuväli-
neeksi otettiin aluepelastuslaitoksella mar-
raskuussa 2009 käyttöön Innolink Rese-
arch Oy:n toimittama IW –laatujärjestelmä. 
Järjestelmän periaatteena on, että palo-
tarkastustapahtumaa arvioidaan sekä pa-
lotarkastajan että tarkastuskohteen näkö-
kulmasta. Järjestelmän analyysitoiminnon 
avulla saatuja tuloksia ja niiden kehitystä 
voidaan seurata monipuolisesti.

Ensimmäisen täyden toimintavuoden 
aikana (2010) järjestelmää käyttäneet 
palotarkastajat tekivät arvioinnin 616 
palotarkastuskohteeseen, joista 394 
kohdetta vastasi arviointiin omalta 
osaltaan. Saatu palaute järjestelmän 
käyttöönottovaiheessa on ollut erittäin 
positiivista. Palotarkastuskohteiden an-
tama kokonaisarviointi palotarkastuksen 
onnistumisesta oli 6,4 (asteikolla 0-7). 
Onnistuminen osa-alueittain selviää seu-
raavasta kuviosta
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Polttonesteiden 
varastoinnin 
turvallisuuteen 
huomiota

Vaarallisten kemikaalien käytön ja varas-
toinnin valvonnan painopistealueena oli
polttonesteiden varastoinnin turvallisuu-
den kehittäminen. Aluepelastuslaitoksen 
johdolla vietiin vuoden aikaan eteenpäin  
kolmea eri projektia: 

1) Kiinteistöjen öljysäiliöt. Projekti on 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen (nyk. 
Pirkanmaan ELY-keskus), Tampereen 
kaupungin ympäristöpalvelujen ja alue-
pelastuslaitoksen yhteisprojekti, jonka tu-
loksena valmistui  asukastiedote ja opas 
kiinteistön omistajille. ”Pidä huolta öljy-
säiliöstäsi” asukastiedote jaettiin Pirkan-
maalla talven 2010 aikana noin 29 000 
öljylämmitteiseen kiinteistöön. Projektiin 
saatiin osarahoitus Öljysuojarahastosta.

2) Eri viranomaisten sekä öljyalan ja 
polttonesteiden käyttäjien yhteinen 
työryhmä on valmistellut loppukeväällä 
2011 ilmestyvää opasta, johon on koottu 
polttonesteiden työmailla ja maastossa 
tapahtuvaan säilytykseen ja tiekulje-
tukseen liittyvät ohjeet ja määräykset. 
Työryhmässä ovat olleet edustettuina 
Tampereen aluepelastuslaitos, Oulu-
Koillismaan pelastuslaitos, Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskus, Tampereen kaupun-
gin ympäristönsuojeluyksikkö, Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Polii-
si, Öljyalan Keskusliitto, Koneyrittäjät ja 
Turveteollisuusliitto.

3) Maatalouden polttonesteiden varastoin-
ti.Tämän projektin yhteistyökumppaneina 
ovat olleet Maataloustuottajain (MTK) Pir-
kanmaa liitto, ProAgria Pirkanmaa, TU-
KES, Pirkanmaan ympäristökeskus (nyk. 
Pirkanmaan ELY-keskus) ja Tampereen 
kaupungin ympäristöpalvelut.             

Lisäksi Tampereen aluepelastuslaitos 
on osallistunut ja antanut tukea polttoai-
nesäiliöiden  kartoitusprojekteihin Tam-
pereen,  Valkeakosken, Kylmäkosken, 
Urjalan pohjavesialueilla (maatalouden 
farmarisäiliöt ja kiinteistöjen öljysäiliöt).

Palontutkinta
Pelastustoimi suorittaa osaltaan on-
nettomuustutkintaa, jonka tarkoitukse-
na on turvallisuuden parantaminen ja 
vastaavien  onnettomuuksien ennalta 
ehkäiseminen. Tässä tarkoituksessa 
on laadittu kaikista pelastustoimen teh-
tävistä tarvittavat raportit  kansalliseen 
onnettomuustilastointijärjestelmään se-
kä tutkittu ja raportoitu tarkemmin kuole-
man tai vakavan loukkaantumisen taikka 
suuret omaisuus- tai ympäristövahingot 
aiheuttaneet tulipalot (palontutkinta).

Palontutkintaselosteita laadittiin vuonna 
2010 15 kpl, joista 11 kohdistui omai-
suus- ja ympäristövahingon aiheuttanei-
siin tilanteisiin, 3 kpl palokuolematapauk-
siin ja 1 kpl hoitolaitoksissa sattuneisiin 
tulipaloihin. Onnettomuustilastointijär-
jestelmään tehtävien selosteiden lisäk-
si Pelastuslaitoksella tehtiin kahdesta 
huomattavan omaisuus- ja ympäristö-
vahingon  aiheuttaneesta tulipalosta 
laitoksen sisäinen palontutkintaraportti. 
Pelastuslaitos osallistui myös viiteen 
linja-autopalon tutkintaan.  

Vuoden 2009 alussa aloittaneen Pirkan-
maan poliisilaitoksen kanssa on jatkettu 
samaa yhteistyötä.  

Nuohous keskustelutti 
Sastamalassa
Pirkanmaalla oli vuoden 2010 alussa 46 
nuohouspiiriä, joista kolmessa nuohous-
palvelut tuotettiin tilapäisjärjestelyin. 
Vuoden aikana vapautui lisäksi toiset 
kolme nuohouspiiriä. Nuohouspiireihin 
haettiin palveluntuottajat voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisesti hankin-
tamenettelyllä. 

Sastamalan Äetsän alueen piirinuo-
houspalvelujen kilpailutuksen lopputu-
los alkukesällä 2010 nostatti alueella 
poikkeuksellisen voimakkaan kansalais-
keskustelun ja vastustuksen uutta pal-
veluntuottajaa kohtaan. Vastustus johti 
mm. valtuustoaloitteeseen, jolla esitet-
tiin Äetsän aluetta ns. vapaan kilpailun 
kokeilualueeksi Pirkanmaalla. Pelastus-
toimen näkökulmasta vapaan kilpailun 
kokeilualuetta ei nähty tässä muodossa 
tarkoituksenmukaiseksi vaan tilanteelle 

haettiin ratkaisua käytössä olevan nuo-
housjärjestelmän puitteissa. Eri osa-
puolia tyydyttävä ratkaisu saatiin aikaan 
Lounais-Pirkanmaalla vapautuneiden 
muiden nuohouspiirien hankintamenet-
telyjen yhteydessä loppuvuodesta. 

Vuoden 2011 alussa Pirkanmaalla on 44 
nuohouspiiriä, joissa nuohouspalvelut 
tuotetaan yhteensä 26 palveluntuottajan 
(piirinuohoojan) toimesta.

Turvallisuusviestintää 
tarvitaan
Erilaisilla turvallisuusviestintäaiheisilla 
tapahtumilla tavoitettiin 92 829 henki-
löä, joka on 19,2 % pirkanmaalaisista. 
Näistä turvallisuuskoulutusta sai 43 708 
henkilöä.

Turvallisuusviestintää tarvitaankin, sillä 
tilastojen valossa suurin syy tulipalo-
jen syttymiseen on ihminen: 52 % tuli-
paloista aiheutuu ihmisen toiminnasta. 
Toiseksi yleisin palon aiheuttaja on kone 
tai laite (22 %). Vuonna 2010 alkusam-
mutusyrityksistä 320 (87 %) sammutti 
palon tai rajoitti sitä. Vain 46:ssa (12 %) 
tapauksessa alkusammutuksella ei ollut 
vaikutusta.

Turvallisuusviestintä otettiin uutena 
terminä käyttöön ja se korvaa turvalli-
suusvalistuksen ja neuvonnan. Turvalli-
suusviestintä sisältää turvallisuuskoulu-
tuksen, -neuvonnan, yleisötilaisuudet ja 
joukkoviestimet. Uusi terminologia kuvaa 
paremmin ihmisten turvallisuustietou-
den parantamista: pelastuslaitos pyrkii 
olemaan vuorovaikutuksessa ihmisten 
kanssa eikä pelkästään yksipuoliseen 
tiedon jakamiseen. 

Turvallisuusviestinnän tapahtumiin osal-
listuttiin aktiivisesti. 112 tapahtumaa kir-
jattiin, joista suurimpia tapahtumia olivat 
112-päivä, Tampereen päivä, sopimus-
palokuntien rekrytointipäivä sekä syk-
syn Turvallisuusmessut ja lastenmessut 
Tampereen Messukeskuksessa.

Esi- ja peruskoululaisten Tulikettu-
turvallisuuskoulutus on vakiinnuttanut 
asemansa Pirkanmaalla. Koulutukseen 
osallistui yli 20 000 oppilasta.
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Pelastustoiminta

PERUSKURSSIT

Sammutustyön kurssi 3 kurssia 89 henkilöä
Savusukelluskurssi 1 kurssia 12 henkilöä
Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi 1 kurssia 6 henkilöä
Ensiapukurssi 3 kurssia 57 henkilöä
Ensivastekurssi 3 kurssi 48 henkilöä
Pintapelastuskurssi 1 kurssia 8 henkilöä
Öljyvahinkojen torjuntakurssi 2 kurssi 28 henkilöä
TÄYDENNYSKURSSIT

Konttikouluttajakurssi 1 kurssi 4 henkilöä

yhteensä  16 kurssia        269 henkilöä

SOPIMUSPALOKUNTIEN KOULUTUS

Tulipaloissa menehtyi 5 henkilöä (Tam-
pere 3, Akaa, Virrat), mikä on kolme hen-
kilöä vähemmän kuin vuonna 2009. Eri-
laisissa onnettomuuksissa oli uhattuna 
kaikkiaan 1991 henkilöä. Pelastuslaitos 
pelasti 401 ihmistä, ja tulipaloissa eva-
kuoitiin kaikkiaan 246 henkilöä.

Tulipaloja oli viime vuonna 1 232, eli 98 
enemmän kuin edellisvuonna. Raken-
nuspaloja olivat myös lisääntyneet. Nyt 
niitä oli 572 kpl (vuonna 2009 517).

Hälytystehtävistä eniten pelastuslaitos-
ta työllistivät automaattisen paloilmoitti-
men tarkistus- tai varmistustehtävät sekä 
muut tarkistustehtävät 3229 (+456), en-
sivastetehtävät 3159 (+80), sekä liiken-
neonnettomuudet 1066 (- 48).

Luonnononnettomuudet 
lisääntyivät
Tehtävien määrässä prosentuaalisesti 
eniten lisääntyivät luonnononnettomuu-
det, jotka kasvoivat 166 % (105  280). 

Vahingontorjuntatehtävät  kasvoivat 71 
% (312  535). Virka-aputehtävät kas-
voivat näennäisesti eniten (373 %, 60  
284). Syy tähän on valtakunnallisen ti-
lastointitavan muutos. Tehtävät kirjataan 
eri tavalla kuin edellisvuonna. 

Keskimääräiset toimintavalmiusajat riski-
alueittain olivat 1-riskialueella 5:39 (5:35, 
vaatimus 6 min). 2-riskialueella toiminta-
valmiusaika oli 7:17 (7:06, vaatimus 10 
min), 3-riskialueella 9:03 (8:46, vaatimus 
20 min) ja 4-riskialueella 12:22 (12:15, 
vaatimusta ei määritelty).

Seitsemän 
suuronnettomuutta
Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos 
onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä 
tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omai-
suutta tuhoutuu 500 000 euron arvos-
ta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia 
tulipaloja Pirkanmaalla oli seitsemän. 
Tammikuussa Pälkäneellä paloi navet-
ta. Huhtikuussa tuhoutui liikerakennus 

Tampereen aluepelastuslaitoksen vuoden 2010 onnettomuustilastot 
kertovat, että pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät ympäri Pirkanmaata 
erilaisiin onnettomuuksiin 29 kertaa vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 
10 608. Vuoteen 2009 verrattuna tehtävien määrä lisääntyi 1060:llä (11 %).  
Sairaankuljetukseen aluepelastuslaitoksen ambulanssit lähtivät 105 kertaa 
vuorokaudessa. Kuljetuksia Pirkanmaalla oli kaikkiaan 38 276, joissa lisäystä 
viime vuoteen on 776 kuljetusta.

Tampereen Lielahdessa. Teollisuushalli 
paloi Valkeakoskella toukokuussa. Hei-
näkuussa oli Tampereella maanalaisen 
autosuojan tulipalo. Kerrostalon palo Pel-
lavatehtaankadun ja Verkatehtaankadun 
risteyksessä oli myös heinäkuussa.

Kaksi suurta tulipaloa saivat paljon julki-
suutta:  Tampereen Keskustorilla Com-
mercen talon tulipalo toukokuussa ja Hä-
meenkatu 10:n tulipalo marraskuussa. 
Commercen tulipalossa säästyttiin hen-
kilövahingoilta, mutta aineelliset vahin-
got olivat arviolta 10 miljoonaa euroa. 
McDonaldsin ravintolan rasvakeittimestä 
alkaneen tulipalon korjaukset arvioidaan 
kestävän joulukuuhun 2011 saakka. 

Seurauksiltaan vakavin tulipalo oli Tam-
pereella marraskuussa, jolloin Hämeen-
katu 10:ssä sijaitsevassa Voimantalon 
palossa kuoli kolme henkilöä ja neljä 
loukkaantui. Räjähdysmäisesti levinnyt 
tulipalo todettiin poliisitutkimusten mu-
kaan tahallaan sytytetyksi.
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SOPIMUSPALOKUNTIEN KOULUTUS

SuVi 2010 
vesisukellusharjoitus
Tampereen aluepelastuslaitos järjesti 
alueellisen vesisukelluksen suurharjoi-
tuksen 29.9.2010 Tampereella. Harjoi-
tuksen suunnittelusta vastasivat Länsi-
Suomen merivartiosto, Rajavartiolaitos, 
Keski-Suomen pelastuslaitos ja Tampe-
reen aluepelastuslaitos.

Harjoituksen tavoitteena oli kehittää 
viranomaisten yhteistoimintaa ja eri or-
ganisaatioiden vesisukeltajien välistä 
yhteistyötä vedenalaisessa pelastusti-
lanteessa. Harjoitukseen osallistui sukel-
lusryhmiä Keski-Suomen, Kymenlaak-
son, Varsinais-Suomen ja Tampereen 
aluepelastuslaitokselta. 

Teuvo-
yhteistoimintaharjoitus
Pirkanmaan poliisilaitos ja Tampereen 
aluepelastuslaitos järjestivät tyhjillään 
olleessa Pellervon koulussa yhteishar-
joituksen 9.11.2010, jonka tarkoitukse-
na oli kehittää koulujen ja oppilaitosten 
turvallisuutta ja harjoitella viranomaisten 
yhteistoimintaa. Harjoitukseen osallistui 
lisäksi Tampereen koulutoimi, Pirkan-
maan hätäkeskus ja Poliisiammattikor-
keakoulu.

Pelastustoiminnan 
päivystys- ja 
johtamisjärjestelmän 
uudistus

Vuoden 2010 aikana suunniteltiin ja 
valmisteltiin vuodenvaihteessa 2011 to-
teutettu pelastustoiminnan päivystys- ja 
johtamisjärjestelmän uudistus. Uudis-
tusta valmisteltiin työryhmässä, jossa 
henkilöstö oli laajasti edustettuna. Päi-
vystys- ja johtamisjärjestelmän uudistuk-
sen tavoitteena oli vähentää päivystäjien 
työn kuormittavuutta ja työhön kuluvaa 
sidonnaisuusaikaa sekä lisätä tehtävän 
houkuttelevuutta työntekijöitä rekrytoi-
taessa. Uudistus parantaa päivystäjän 
työturvallisuutta ja pelastustoiminnan 
johtaminen on mahdollista aloittaa te-
hokkaasti jo matkalla kohteeseen.

Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän 
perustana on aiemman kuuden päivys-

Pelastustoiminnan kehittäminen
tysalueen sijaan kolme pelastusaluetta, 
joissa kussakin on kasarmoituna välit-
tömässä lähtövalmiudessa päivystävä 
palomestari P3 ja hänellä käytössään 
kuljettaja. P3:n lisäksi toimii varajärjes-
telmänä P30 varallaolossa ja suurten 
tilanteiden johtamista varten päivystävä 
päällikkö P2 varallaolossa. Palomesta-
reiden päivystyspisteinä toimivat Ruove-
si, Tampereen Hervanta ja Nokia.

Wivi viesti- ja 
johtokeskus
Keväällä 2010 aluepelastuslaitoksen val-
vomo-nimi vaihtui nimikilpailun tuloksena 
Wivi viesti- ja johtokeskukseksi. 
Pääpaino Wivin toiminnan kehittämi-
sessä oli henkilöstön tietojen ja taitojen 
lisääminen koulutuksien ja harjoituksien 
avulla. Koulutusta järjestettiin mm. kau-
pungin sairaaloiden puhelunvälitysasi-
oista ja kuntien valmiustoiminta-asioista. 
Lisäksi järjestettiin ns. case -harjoituksia 
ja henkilökohtaista osaamistasoa kar-
toitettiin. Valvomonhoitajien henkilöstö-
määrä kasvoi loppuvuonna kahdeksaan 
henkilöön.

Wivin toimintaa ja palveluita sekä Wivin 
osuutta Pirkanmaan kuntien valmius-
toiminnan käynnistämisessä ja avusta-
misessa esiteltiin maakuntakierroksilla 
aluepelastuslaitoksen ja sopimuspalo-
kuntien henkilöstölle. Lisäksi toimintaa 
esiteltiin lokakuussa 2010 pelastuslai-
tosten yhteisessä tilaisuudessa, jonka 
aiheena oli pelastustoimen tilannekes-
kusten kehittäminen.

Wivi osallistui Suvi 2010- sekä Teuvo-
harjoituksiin, joissa harjoiteltiin erityisesti 
tilannekuvan muodostamista ja viestikes-
kustoimintoja eri toimijatahojen välillä. 
Wivin toiminta kiinnosti Pirkanmaan eri 
toimijoita ja vierailijoita kävikin tutustu-
massa mm. Pirkosta ja Tampereen lai-
toshoidosta. 

Tietohallinto
Tietohallinnon vuoden 2010 tavoitteiden 
mukaisesti keskityttiin laitteistojen ja tie-
toaineistojen sekä ohjelmistojen käytön 
osaamisen kehittämiseen. Laitteistojen 
osalta tärkein kehityskohde oli johtoyk-
siköiden johtamisjärjestelmälaitteiden 
päivitys ja niiden käyttökoulutuksen an-

taminen henkilöstölle. Tietoaineistojen 
osalta kehityskohteet liityivät Merlot- ja 
Palonet- järjestelmien kartta-aineistojen 
päivityksiin, sekä uuden digitaalisen 
kartta-aineiston muodostamiseen. Myös 
MapInfo ja Grouter- suunnitteluohjelmis-
tojen käyttökoulutusta järjestettiin.

Sopimuspalokunnat
Sopimuspalokunnat (51), joista vapaa-
ehtoisia yhdistyspohjaisia palokuntia 45, 
osallistuivat toimintavuoden aikana 4 559 
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunte-
ja kertyi yhteensä 34 442. Tehtävämää-
rät olivat edellisvuoden tasolla ja heilah-
teluja aikaisempina vuosina aiheuttanut 
ensivastetoiminta näyttää vakiintuneen 
noin 1 000 tehtävään sopimuspalokun-
tien osalta, joista 23:lla on evy-sopimus. 
Palokuntien hälytysosastojen henkilö-
määrä on kääntynyt lievään nousuun 
ollen vuodenvaihteessa yhteensä 723. 
Harjoitusaktiivisuudessa, joka on yksi 
menetyksellisen operatiivisen toiminnan 
kulmakivi, tapahtui jonkin verran nousua 
edellisvuoteen verrattuna.

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä 
jatkoi edellisvuoden kokoonpanossa ja 
kokoontui toimintavuoden aikana neljä 
kertaa. Yhteistyöryhmä keskittyi toimi-
alueiden palokuntien päivittäisten asioi-
den käsittelyyn, palokuntien rekrytoinnin 
haasteellisuuteen uusien jäsenien saa-
miseksi vpk-toimintaan.

Uusi tuleva aluepelastuslaitoksen johta-
misjärjestelmän muutos aiheutti huolta 
sopimuspalokuntien osalta. Erityisesti 
yksikönjohtajien vastuusta onnettomuuk-
sien alkuvaiheen johtamisessa kannet-
tiin huolta. 

Pirkanmaan vapaaehtoispalokunta-
kentässä tapahtui myös ensimmäinen 
’ei toivottu’ muutos eli Luopioisten vpk 
joutui alasajamaan hälytystoimintaan 
osallistumisensa henkilöstön vähyyden 
vuoksi ja tästä syystä irtisanomaan pa-
lokuntasopimuksen.  Loppuvuodesta 
tapahtui myös myönteistä kehitystä eli 
joulukuussa solmittiin uusi palokuntaso-
pimus Toijalan vapaaehtoinen palokunta 
ry:n kanssa. 
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Resurssit
Henkilöstö
Toimintakertomusvuoden lopussa alue-
pelastuslaitoksessa oli vakinaisia vakans-
seja 499, joista vakinaisesti täytettyinä oli 
454. Vuoden 2010 aikana kaupungin oh-
jeistettua avoimien virkojen täyttämisen 
uudelleen vapautuneet palomiehen virat 
täytettiin julkisen haun kautta. Vapautu-
neiden päällystö- ja alipäällystövirkojen 
täyttäminen siirrettiin vuodelle 2011 orga-
nisaatiomuutoksen suunnittelun vuoksi.

Vapaina olleet vakanssit oli täytetty mää-
räaikaisilla sijaisilla. Tästä johtuen sijais-
ten tarve ja määrä oli korkea vaihdellen 
90 ja 120 henkilön välillä. Korkeimmil-
laan sijaisten määrä oli kesälomakaute-
na. Kaikki sijaiset eivät olleet pelastajan 
perustutkinnon suorittaneita. Osalla pe-
ruskoulutus oli vielä kesken tai he olivat 
suorittaneet Suomen Pelastusalan Kes-

kusliitto ry: koulutusjärjestelmän mukai-
sen sivutoimiselta palohenkilöstöltä vaa-
dittavan koulutuksen. Sijaisjärjestelmän 
myötä tulevia kokemuksia henkilöiden 
työtaidoista on käytetty hyväksi uuden 
henkilöstön rekrytoinnissa. Toimintaker-
tomusvuonna eläköityi 17 henkilöä.   

Paloasemaverkoston suunnitteluun ja niillä 
työskentelevien henkilöiden määrään vai-
kuttaa ympäröivän alueen riskikartoitus. 
Tavoitevahvuutena jokaisella vakinaisesti 
miehitetyllä paloasemalla on yksikönjoh-
taja, kuljettaja ja vähintään kaksi työparia 
(1 + 5). Vuoden 2010 aikana ei saavutettu 
pelastushenkilöstön osalta edes minimi-
vahvuutta (1 + 3) kaikilla paloasemilla.

Vuoden 2010 aikana pelastusjohtajan 
asettama työryhmä on käsitellyt Pir-
kanmaan pelastustoiminnan johtami-
sen päivystysjärjestelmän uusimista ja 

Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 31.12.2009

Vakinainen, pysyvä, toistaiseksi otettu 454 463

Sijainen, viran/toimen väliaikainen hoitaja 89 78

Määräaikainen tehtävä 3 3

YHTEENSÄ 546 544

jättänyt työryhmäraporttinsa 26.2.2010 
pelastusjohtajalle. Työryhmän esityksen 
mukaisesti varsinainen suunnittelutyö 
muutoksen käytännön järjestelyjen osal-
ta aloitettiin välittömästi työryhmärapor-
tin jättämisen jälkeen. Muutokset tulivat 
voimaan 1.1.2011. Esityksen mukaan 
johtamisvalmius Pirkanmaalla järjeste-
tään kolmena kasarmoituna pelastusalu-
eena. Työaika on pituudeltaan 40 h/vko 
ja koostuu kasarmoituna suoritettavasta 
päivystyksestä ja muu työaika tehtäisiin 
päivätyönä pääsääntöisesti arkisin. Täten 
P3-päivystäjien varallaoloista luovuttiin. 
Muutos toteutettiin käytännössä työaika-
muutoksena pääosin nykyisissä viroissa. 
Kasarmoituun päivystysjärjestelmään 
osallistuvien päivystysryhmään kuuluu 7 
palomestaria jokaiselta pelastusalueelta. 
Päivystävälle palomestarille järjestettiin 
kuljettaja matkalla tapahtuvan johtamisen 
parantamiseksi

Henkilöstön määrä ja rakenne sekä työaika 31.12.2010

Henkilöstön määrä vastuu-/toimialueittain
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31.12.2010 31.12.2009

Kokoaikainen 539 581

Osa-aikainen (työnantajan vähentämä) 4 3

Sivuvirka tai –toimi (toimenpidepalkkaiset) 132 138

Osa-aikainen (viran/toimenhoitajan pyynnöstä) 3 5

YHTEENSÄ 678 727

2010 2009

Palomies 278 271

Ylipalomies 63 61

Paloesimies 36 39

Palomestari 31 38

Sairaankuljettaja 28 29

Ensihoitaja 20 17

Palotarkastaja 15 14

Valvomonhoitaja 8 7

Huoltoasentaja 7 6

Toimistosihteeri 7 10

Henkilöstön lukumäärä yleisimmissä nimikkeissä

Ikäjakauma

Päätoimisuus
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Varautuminen

Tekninen toimi
Tekninen toimi pyrkii järjestämään määrä-
rahojen puitteissa parhaat mahdolliset työ-
välineet aluepelastuslaitoksen eri osastoil-
le sekä huoltotoiminnan joko omana tai os-
topalveluna. Vuoden 2010 aikana raskaita 
ajoneuvoja tilattiin yhteensä kolme. Niiden 
valmistuminen ja käyttöönotto tapahtuvat 
kuitenkin keväällä 2011. Kyseessä on kak-

si säiliöautoa, jotka sijoittuvat Vammalaan 
ja Tampereen keskuspaloasemalle. Lisäksi 
keskuspaloasemalle sammutusauto, T11. 
Tarkastusautoiksi hankittiin 2006 vuoden 
korvaavina 6 kpl Hyundai i30 sekä 5 kpl  
Nissan  Qashqai-autoja. Sairasautoja han-
kittiin kaksi kappaletta Tamlans-korityöllä 
MB 315 cdi alustalle.

Paloasemia otettiin vuoden 2010 aikaan 
käyttöön 4: Suodenniemi, Kurisjärvi, 
Sääksjärvi sekä Pirkkala. Oriveden alue-
paloaseman rakentaminen alkoi. Akaan 
aluepaloaseman suunnittelu valmistui 
kuluneen vuoden aikana. 

Varautumistoimenpiteitä ovat pelastus-
laitoksen, kuntien sekä kunnan eri toi-
mialojen valmiussuunnittelu ja siihen 
liittyvät etukäteisvalmistelut sekä valmi-
usharjoitukset. Varautumisen turvajär-
jestelmä voidaan jakaa kolmeen osaan 
eli normaaliaikaan, normaaliajan häiriö-
tilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia 
Valtioneuvoston periaatepäätös yhteis-
kunnan turvallisuusstrategiasta julkais-
tiin 16.12.2010 ja se korvaa vastaavan 
version vuodelta 2006. Strategiassa 

määritetään yhteiskuntamme elintärke-
ät toiminnot sekä elintärkeitä toimintoja 
vaarantavat uhkamallit ja niihin liittyvät 
mahdolliset häiriötilanteet. Pelastuslai-
toksen sekä kuntien valmiussuunnittelu 
perustuu ko. strategiaan.

Pelastuslaitoksen 
valmiussuunnitelma
Kertomusvuoden alussa aloitettiin pe-
lastuslaitoksen valmiussuunnitelman 
laadinta. Suunnittelulla pyritään siihen, 
että pelastustoimi turvaa toimintansa 
jatkuvuuden kaikissa yhteiskuntaa kos-
kevissa häiriötilanteissa.

Kuntien 
valmiussuunnittelu

Kuntien valmiussuunnitelmien päivityk-
sissä huomioitiin järjestelmä, jossa  pe-
lastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus voi 
hälyttää kuntien johtoryhmät ja tarvitta-
vat tukiorganisaatiot kuntaa koskevassa 
häiriötilanteessa.

Varautumiskoulutus
Vuoden aikana järjestettiin 195 koulutus-
tilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteen-
sä 3 762 henkilöä.
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Sairaankuljetus  
ja ensihoito
Sairaankuljetus ja ensihoito, ensihoito-
palvelu kokonaisuutena on huomattavan 
uudistuksen edessä. Uuden terveyden-
hoitolain valmisteluvaiheeseen liittyneet 
lausunto- ja muut toimet ovat työllistäneet 
koko vuoden. Lakiesitys annettiin edus-
kunnalle kesäkuussa 2010 ja laki läpäisi 
eduskunnan käsittelyn joulukuussa. Lain 
pohjalta STM teki sekä asetusesityksen 
että esityksen ohjeeksi palvelutasopää-
töksen tekemiseksi kunkin sairaanhoito-
piirin toimesta. Ensihoitopalvelun järjes-
tämisvastuu siirtyy yksittäisiltä kunnilta 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Sai-
raanhoitopiiriin perustetaan mm. ensi-
hoitokeskus järjestämään, ohjaamaan ja 
koordinoimaan koko ensihoitopalvelua. 
Erityisvastuualueen (ERVA) kiireetöntä 
siirtokuljetuspalvelua koordinoi yliopis-
tosairaanhoitopiirin ensihoitokeskus. 
Samoin se huolehtii ERVA-alueen päi-
vystävästä ensihoitolääkäritoiminnasta 
ja koordinoi oman alueensa lääkäriheli-
kopteritoimintaa.

Tampereen aluepelastuslaitoksella on 
vuoden aikana varauduttu tulevaan 
muutokseen. Suunnitelmia on tehty siir-
tymävaiheen varalle ja lopullisen sopi-
muspohjan laatimiseksi sairaanhoitopii-
rin ja Tampereen aluepelastuslaitoksen 
kesken.

Tampereen aluepelastuslaitos tuottaa 
pääsääntöisesti Pirkanmaan maakunnan 
alueella ensivastepalvelut. Ensivastepal-
velussa aivan oleellisessa asemassa on 
kuntien VPK:t. Niiden työ toiminnan ke-

hittämisessä on ollut merkittävää. Tätä 
on tukenut Tampereen aluepelastuslai-
toksen ensihoidon koulutus. Ensihoidon 
kouluttaja on käynyt pitämässä koulutus-
ohjelman mukaiset koulutukset kussakin 
ensivasteyksikkö toimintaa ylläpitävässä 
palokunnassa. Lisäksi puolivakinaisten 
ja vakinaisten palokuntien ensivastehen-
kilöstölle on annettu vastaava koulutus. 
Aluepelastuslaitoksella on nähty erittäin 
tärkeänä ensivastetoiminta osana ensi-
hoitopalvelua. Sitä on edelleen kehitetty 
ja koulutus on säännöllistä ja tehokasta. 
Koulutuksia seurattiin ja niiden aiheet 
sekä osallistujat kirjattiin koulutusrekis-
teriin. EVY-tehtäviä seurattiin ensivas-
telomakkeiden kautta ja niistä annettiin 
palautetta sekä ensivastehenkilöstölle, 
että kunkin kunnan vastuulääkäreille. 
Palaute otettiin tyytyväisyydellä vastaan. 
Tilastollisin menetelmin annettiin edel-
lisen vuoden tehtävistä palaute kunkin 
kunnan vastuulääkärille. Saadun tiedon 
avulla on kehitetty toimintaa ja arvioidaan 
jatkossakin sen laatua ja vaikuttavuutta. 
Kiireellinen sairaankuljetus on ollut ke-
hittämisen kohteena. Välitön vuoden jo-
kaisena päivänä toteutuva ammatillisesti 
ja eettisesti tasalaatuinen ja korkeatasoi-
nen perus- ja hoitotason ambulanssipal-
velu sopii hyvin aluepelastuslaitoksen, 
joka on mitä suurimmassa määrin myös 
kriisiorganisaatio, toimintakulttuuriin. Po-
tilaiden tavoittamisviiveiden minimoimi-
seksi sijoitettiin yksi Tampereen eteläis-
ten kaupunginosien ja Pirkkalan kuntaa 
palveleva hoitotason ambulanssi uudelle 
Pirkkalan paloasemalle.

Sairaankuljetus, tunnusluvut    2009        2010

Sairaankuljetukset 37 400 38784

Ensivastetehtävät 2 613 3158

Henkilöstömäärä 111 111
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TULOSLASKELMA  
    
   1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009

Liikevaihto  34 763 309,79 34 416 613,98

Valmistus omaan käyttöön 3 220,00 236 236,77

Liiketoiminnan muut tuotot 765 165,05 561 815,75

Materiaalit ja palvelut
  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 013 086,25 -2 178 458,79

 Palvelujen ostot -4 655 687,80 -4 557 685,60
  
Henkilöstökulut
  
 Palkat ja palkkiot -19 757 553,57 -18 772 339,50

 Henkilösivukulut  
  Eläkekulut -3 636 369,64 -3 473 154,67
  Muut henkilösivukulut -1 128 443,40 -1 221 964,41

Poistot ja arvonalentumiset
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 504 760,00 -1 568 768,83

Liiketoiminnan muut kulut -2 834 874,57 -2 934 368,76

Liikeylijäämä (-alijäämä) -63 089,22 571 934,77

Rahoitustuotot ja -kulut  
 
 Muut rahoitustuotot 2 126,56 7 019,10
 Muut rahoituskulut -86,34 -182,49

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -61 049,00 578 771,38
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TASE
  

   31.12.2010 31.12.2009
VASTAAVAA  
    
Aineelliset hyödykkeet
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 368 312,80 417 663,77
 Koneet ja kalusto 6 956 966,37 6 933 031,73
 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 654 101,51 882 742,39

   7 979 380,68 8 233 437,89

Sijoitukset 
 Muut saamiset 3 671,00 3 671,00

   3 671,00 3 671,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  
Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 90 836,45 92 147,77
 Saamiset kunnalta 6 195 695,44 6 098 401,39
 Muut saamiset 522 172,88 415 938,71
 Siirtosaamiset 14 850,00 0,00

   6 823 554,77 6 606 487,87

Rahat ja pankkisaamiset 0,00 0,00
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 806 606,45 14 843 596,76

VASTATTAVAA
  
OMA PÄÄOMA
  
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 195 121,49 8 986 539,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -61 049,00 578 771,38

   9 134 072,49 9 195 121,49

VIERAS PÄÄOMA
  
Lyhytaikainen
  
 Ostovelat   1 369 246,70 1 519 177,29
 Korottomat velat kunnalta 31 595,52 30 828,25
 Muut velat 771 999,20 804 660,87
 Siirtovelat 3 499 692,54 3 293 808,86

   5 672 533,96 5 648 475,27 
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 806 606,45 14 843 596,76
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RAHOITUSLASKELMA
  
   1.1. - 31.12.2010 1.1. - 31.12.2009
Toiminnan rahavirta
  
   Liikeylijäämä (-alijäämä) -63 089,22 571 934,77
 Poistot ja arvonalentumiset 1 568 768,83 1 504 760,00
   Rahoitustuotot ja -kulut 2 040,22 6 836,61
   Tulorahoituksen korjauserät -169 778,70 -26 158,66

   1 337 941,13 2 057 372,72
Investointien rahavirta
  
  Investointimenot -1 758 072,62 -1 943 114,15
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 285 000,00 90 000,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 328 139,70 193 184,59

   -1 144 932,92 -1 659 929,56

Toiminnan ja investointien rahavirta 193 008,21 397 443,16

Rahoituksen rahavirta
  
   Muut maksuvalmiuden muutokset
  
     Saamisten muutos kunnalta -97 294,05 -624 686,36
     Saamisten muutos muilta -119 772,85 -29 829,28
    Korottomien velkojen muutos kunnalta 767,27 -54 257,57
     Korottomien velkojen muutos muilta 23 291,42 311 330,05

   -193 008,21 -397 443,16

Rahoituksen rahavirta -193 008,21 -397 443,16

Rahavarojen muutos 0,00 0,00
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Investoinnit (1 000 euroa)

TP 2010 Muutettu  
TA 2010

Ero Alkup.  
TA 2010

KV:n  
muutok-
set

Muut  
muutok-
set

TP 2009

AINEELLISET HYÖDYKKEET -1 758 -1 210 -548 -1 610 400 0 -1 943

    

Kiinteät rakenteet ja laitteet -3 0 -3 0 0 0 -108

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. -3 0 -3 0 0 0 -108

Koneet ja kalusto -1 101 -1 210 109 -1 610 400 0 -863

Henkilö- ja pakettiautot -107 -110 3 -120 0 10 -250

Puiset alukset ja muut uivat työkoneet -245 -250 5 -250 0 0 -50

Muut kuljetusvälineet -336 -310 -26 -342 0 32 -236

Muut raskaat koneet -119 -230 111 -678 400 48 -146

Muut laitteet ja kalusteet -293 -310 17 -220 0 -90 -181

Ennakkomaksut aineellisista hyöd. -325 0 -325 0 0 0 -455

Keskeneräiset hankinnat -330 0 -330 0 0 0 -518

Kuljetusvälineet -330 0 -330 0 0 0 -518

INVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 758 -1 210 -548 -1 610 400 0 -1 943

Rahoitusosuudet 285 0 285 0 0 0 90

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 473 -1 210 -263 -1 610 400 0 -1 853

Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot 328 110 218 110 0 0 193
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