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Organisaatiokaaviot

Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintakertomus 2009: 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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Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2007 TP 2008 TA 2009 VS 2009 TP 2009 Tot-%

Suoritteet

Palotarkastukset 24 170 26 601 30 800 30 800 30 867 100,2

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 55 095 45 714 57 000 100 000 144 268 144,3

 - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 32 206 40 657 47 000 47 000 34 870 74,2

Palo- ja pelastushälytykset 11 299 9 330 8 800 8 800 9 551 108,5

Sairaankuljetukset 37 252 39 969 41 000 39 500 37 500 94,9

Talous

Kuntien maksuosuudet, €/as (eläkemenoper. maksut eliminoitu) 57,48 59,75 63,44 63,44 61,63 97,15

Käyttökate, % 6,32 6,71 4,52 4,42 5,94 134,39

Tilojen määrä, m2 39 405 35 491 39 405 39 405 39 405 100,0

Tilakustannukset (1 000 €) 2 749 2 788 2 844 2 844 2 913 102,4

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, milj. euroa 32,09 35,60 34,89 35,36 34,42 97,3

Asukasluku 476 631 480 595 476 631 476 631 484 389 101,6

Toiminnan voimavarat

Vakituinen henkilöstö 500 534 483 483 463 95,9
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Pelastusjohtajan katsaus

Tampereen aluepelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2007 TP 2008 TA 2009 VS 2009 TP 2009 Tot-%

Suoritteet

Palotarkastukset 24 170 26 601 30 800 30 800 30 867 100,2

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 55 095 45 714 57 000 100 000 144 268 144,3

 - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 32 206 40 657 47 000 47 000 34 870 74,2

Palo- ja pelastushälytykset 11 299 9 330 8 800 8 800 9 551 108,5

Sairaankuljetukset 37 252 39 969 41 000 39 500 37 500 94,9

Talous

Kuntien maksuosuudet, €/as (eläkemenoper. maksut eliminoitu) 57,48 59,75 63,44 63,44 61,63 97,15

Käyttökate, % 6,32 6,71 4,52 4,42 5,94 134,39

Tilojen määrä, m2 39 405 35 491 39 405 39 405 39 405 100,0

Tilakustannukset (1 000 €) 2 749 2 788 2 844 2 844 2 913 102,4

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, milj. euroa 32,09 35,60 34,89 35,36 34,42 97,3

Asukasluku 476 631 480 595 476 631 476 631 484 389 101,6

Toiminnan voimavarat

Vakituinen henkilöstö 500 534 483 483 463 95,9

Yksi mediassa paljon julkisuutta saanut 
säästötoimenpide oli Pispalan paloase-
man sulkeminen. 11.5.2009 suljetun palo-
aseman henkilöstö siirrettiin Ylöjärven ja 
Nokian paloasemille. Samalla tehtiin muu-
toksia hälytysvasteisiin eli Pispalan pelas-
tusyksikkö korvattiin keskuspaloaseman, 
Nokian tai Ylöjärven pelastusyksiköllä. 
Näin saatiin Läntisen Tampereen alueel-
le minimivahvuuden mukaiset yksiköt. Jo 
ennen talouslamaa oli tehty alustava pää-
tös, jossa Pispalan paloaseman toiminnat 
siirrettäisiin tarkoituksenmukaisempaan 
paikkaan. Uusi paloaseman paikka löytyi-
kin Ylöjärveltä, mutta hankkeen lopullinen 
ratkaisu viivästyi tonttikauppaan liittyvien 
aluepelastuslaitoksesta riippumattomien 
seikkojen takia.

Taloustilanteen hoitoa sävytti myös pe-
lastusvalmiudesta tehty kantelu alue-
hallintoviranomaisille, ja sen ympärillä 
pyörivä mediamyllytys, joka aika ajoin 
tuntui jo itsetarkoitukselta.
 
Yksi vuoden merkittävä tapahtuma oli 
Pirkanmaan pelastustoimen palveluta-
sopäätöksen valmistelu ja sen hyväksy-
minen. Vuosiksi 2010 - 2013 tehty suun-
nitelma meni kuntien lausuntokierroksen 
jälkeen Tampereen kaupunginhallituk-
selle, ja se hyväksyttiin 7.12.2009. Pir-
kanmaan pelastustoimen palvelutaso-
päätös on tehty valtakunnan linjausten 
mukaisesti samalla huomioiden alueen 
erityispiirteet siten, että Pirkanmaan pe-
lastustoimi olisi jatkossakin koko maan 
kärkitasoa. Myös palvelutasopäätöksen 
käsittelyssä kaupunginhallituksessa käy-
tiin kahden kokouksen mittainen keskus-
telu pelastustoiminnan valmiusasioista, 

ja tässä yhteydessä linjattiin myös kor-
jaavia toimenpiteitä. 

Yhtä kaikki, talousasioita on saatu korjat-
tua oikealle tolalle, ja nyt kuluvaa vuotta 
mennään aiempaa paremmassa valmi-
ustilanteessa.
 
Kesä meni osalla henkilöstöä työn tou-
hussa. Olimme mukana Valkeakosken 
asuntomessuilla yhteistyössä LÄHI-
turvatalossa monen eri turvallisuusalan 
toimijan kanssa. Talossa oli sprinklerilait-
teisto ja Tampereen aluepelastuslaitos oli 
omalla osastollaan havainnollistamassa 
sprinklerin toimintaa sprinklerikontin avul-
la. Aihe oli pirkanmaalaisittain läheinen, 
sillä viime vuonna toiminta-alueellamme 
sattui kolme uhkaavaa tulipaloa, joissa 
sprinkleri sammutti tulipalon. Uhattuna 
oli 35 henkilöä, ja mittavat omaisuusva-
hingot. Sprinklauksen ansiosta vahingot 
jäivät yhteensä noin 26 000 euroon ja 
yhtään ihmistä ei kuollut.
 
Asuntomessujen yhteydessä pidettiin 
”Turvallisen asumisen seminaari”, jonka 
käytännön toteutuksesta vastasi Tampe-
reen aluepelastuslaitos. Seminaariin oli 
kutsuttu pelastusviranomaisten lisäksi 
kuntien rakennusvalvontaviranomaisia 
sekä rakennusalan ammattilaisia. Semi-
naarilla oli paikkansa, sillä osanottajia oli 
runsas sata.  
 
Syyskuun 16. - 17. päivä järjestettiin 
Länsi-Suomen lääninhallituksen, tär-
keimpien aluehallintoviranomaisten, 
Tampereen aluepelastuslaitoksen sekä 
alueen kuntien välinen valmiusharjoitus 
koskien normaaliajan eri tyyppisiä häiri-

ötilanteita. Nyt aiheena oli myrskyn aihe-
uttama tulvatilanne.
 
Harjoitus oli tarpeellinen, sillä oli tiedossa, 
että Tampereen kaupungin tilaaja-tuotta-
ja-mallista ei löydy selkeää operatiivista 
johtoryhmää, jolle häiriötilanteen aikainen 
johtovastuu voitaisiin antaa. Pormestarin 
määräyksestä kesän ja syksyn aikana 
kaupungille laadittiin häiriötilanteen aikai-
nen johtosääntö, jossa on ohjeistettu mm. 
mihin tilanteisiin johtosääntöä sovelletaan 
sekä mikä on nimetyn johtoryhmän toimi-
valta eri häiriötilanteissa. 

Vuoden 2009 aikana on tehty mittava 
määrä hyvää, ja kansalaisten kannalta 
tarkoituksenmukaista työtä turvallisuu-
den eteen. Se helposti unohtuu kun 
julkisuudessa käydään pääsääntöisesti 
”epäkohta-keskustelua”. Pelastuslai-
toksemme, sen henkilökunta, sopimus-
palokunnat ja yhteistyökumppanit ovat 
kuitenkin jaksaneet keskittyä niihin tehtä-
viin, joita varten yhteiskunnassa olemme. 
Tulevaisuudessa tulemme keskittymään 
entistä  enemmän kuntatoimintakenttään 
- kuntalaisten turvallisuuden parantami-
seen - tavoitteena tilanne, jossa Tam-
pereen aluepelastuslaitos, oikeammin 
Pirkanmaan pelastuslaitos, on maakun-
nan keskeisin turvallisuusvaikuttaja. Se 
perustuu hyvään pelastustoimintaan, 
laajaan ennaltaehkäisevään toimintaan, 
varautumisen asiantuntemukseen ja en-
nen kaikkea positiiviseen asenteeseen, 
jolle uusi ei ole pelottavaa. 

Kiitos vuodesta 2009 !
  
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen

Selvää oli, että erittäin vaikea taloustilanne vaati 
tuntuvia toimenpiteitä.

Vuosi 2009 oli Tampereen aluepelastuslaitokselle taloudellisesti haastava. Maailmanlaajuinen 
taloudellinen taantuma näkyi myös meillä julkisella sektorilla ja pelastustoimessa. Jouduimme 
kesken toimintavuoden karsimaan jo suunniteltuja menoja, kun Tampereen kaupunginvaltuusto 
päätti 29.4.2009, että kuntien maksuosuuksia pelastustoimintaan vähennetään 2 % eli yhteensä 
0,6 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti vuosisuunnitelmiin sisältyvien 
sosiaaliturvamaksuvarauksien pienentämisestä, ja se pienensi aluepelastuslaitoksen 
sosiaaliturvamaksuja yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Jouduimme siis miettimään, miten 
säästämme toiminnastamme 0,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi eteen tuli vuoden 2010 
talousarvion valmistelussa kaikkiaan 0,9 miljoonan euron leikkausvaade henkilöstömenoihin.
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Toimialueet ja tunnusluvut

4

TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat  

 - Asuinrakennukset 3 343

 - Erityiskohteet 1 587

 - Tapahtumat 33

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne

 - Koulutetut 2 401

 - Koulutettavat 4 908

Valistus ja neuvonta 48 711

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 8 932

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 2 302

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 457

 - Kemikaalitarkastukset 101

 - Muut tarkastukset 2 181

Hälytystehtävät 5 249

Vakinaiset vakanssit 185

Asukaslkm 314 137

Pinta-ala (km2) 2 080

TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 550

 - Erityiskohteet 350

 - Tapahtumat 20

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne

 - Koulutetut 400

 - Koulutettavat 30

Valistus ja neuvonta 4 607

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 2 300

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 404

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 75

 - Kemikaalitarkastukset 25

 - Muut tarkastukset 300

Hälytystehtävät 1 100

Vakinaiset vakanssit 43

Asukaslkm 42 700

Pinta-ala (km2) 1 192

Tampereen toimialueEtelä-Pirkanmaan toimialue
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TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat  

 - Asuinrakennukset 3 343

 - Erityiskohteet 1 587

 - Tapahtumat 33

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne

 - Koulutetut 2 401

 - Koulutettavat 4 908

Valistus ja neuvonta 48 711

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 8 932

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 2 302

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 457

 - Kemikaalitarkastukset 101

 - Muut tarkastukset 2 181

Hälytystehtävät 5 249

Vakinaiset vakanssit 185

Asukaslkm 314 137

Pinta-ala (km2) 2 080

Kaakkois-Pirkanmaan toimialue

TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat  

 - Asuinrakennukset 
(rivitalot+kerrostalot 601 kpl)

365

 - Erityiskohteet        (403 kpl) 402

 - Tapahtumat 5

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne

 - Talosuojeluhenkilöt 330

 - Koulutettavat 872

Valistus ja neuvonta 6 258

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 4 618

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 418

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 50

 - Kemikaalitarkastukset 41

 - Muut tarkastukset 210

Hälytystehtävät 1 040

Vakinaiset vakanssit 27

Asukaslkm 48 500

Pinta-ala (km2) 2 845

TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat  

 - Asuinrakennukset 290

 - Erityiskohteet 312

 - Tapahtumat 4

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne

 - Talosuojeluhenkilöt 665

 - Koulutettavat 31

Valistus ja neuvonta 2 900

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 2 000

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 207

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 104

 - Kemikaalitarkastukset 15

 - Muut tarkastukset 270

Hälytystehtävät 740

Vakinaiset vakanssit 25

Asukaslkm 26 850

Pinta-ala (km2) 1 715

Lounais-Pirkanmaan toimialue

Luoteis-Pirkanmaan toimialue Pohjois-Pirkanmaan toimialue

TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat  

 - Asuinrakennukset 333

 - Erityiskohteet 225

 - Tapahtumat 10

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne 366

 - Talosuojeluhenkilöt 215

 - Koulutettavat 0

Valistus ja neuvonta 3 127

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 1 540

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 365

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 72

 - Kemikaalitarkastukset 19

 - Muut tarkastukset 186

Hälytystehtävät 703

Vakinaiset vakanssit 34

Asukaslkm 29 400

Pinta-ala (km2) 2 873

TUNNUSLUVUT TP 2009

Pelastussuunnitelmat  

 - Asuinrakennukset 314

 - Erityiskohteet 248

 - Tapahtumat 5

Suojeluhenkilöstön koulutustilanne

 - Talosuojeluhenkilöt 80

 - Koulutettavat 0

Valistus ja neuvonta 3207

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 2590

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 301

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 197

 - Kemikaalitarkastukset 24

 - Muut tarkastukset 157

Hälytystehtävät 720

Vakinaiset vakanssit 25

Asukaslkm 27 000

Pinta-ala (km2) 3727

TUNNUSLUVUT, SAIRAANKULJETUS TP 2008 TP 2009

Sairaankuljetukset 39 969 37 400

Ensivastetehtävät 2613 3 100

Vakinaiset vakanssit 119 118
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Onnettomuuksien 
ehkäisy

Lainsäädännössä ja palvelutasopäätöksessä asetettujen velvoitteiden ja tavoitteiden toteuttami-
seksi suoritettiin aluepelastuslaitoksessa vuonna 2009 (2008) 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.

Toimenpide: 2009 2008

Erityiskohteiden palotarkastukset 3 945 3 938

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden 
palotarkastukset

22 760 18 422

Erityiset-, ylimääräiset- ja jälkipalotarkastukset 1 447 1 675

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 505 463

Muut lausunnot, tarkastukset ja katselmukset 2 414 2 367

Turvallisuusvalistus 144 268 117 526

Turvallisuuskoulutus 48 711 43 561

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 2009 aikana kuntakohtaiset 
turvallisuussuunnitelmat hyväksyttiin 
Tampereella ja Nokialla sekä alueel-
liset suunnitelmat Etelä-Pirkanmaalla 
(Akaa, Kylmäkoski, Urjala, Valkeakoski) 
ja Lounais-Pirkanmaalla (Sastamala ja 
Punkalaidun). 

Tarkastusmäärät 
kasvussa
Vuonna 2009 kiinnitettiin erityistä huo-
miota palotarkastustoiminnan vuosi-
suunnitteluun ja toteuman seurantaan. 
Tämän ansiosta saatiinkin kerran vuo-
dessa tarkastettavien erityiskohteiden 
tarkastusmäärä nostettua 100 %:n. 
Myös asuinrakennuksiin sekä niihin pa-
lo- ja henkilöturvallisuuden kannalta rin-
nastettaviin kohteisiin kohdistuneet palo-

Palotarkastustoiminnan asiakaspalaute  
IW-järjestelmään marras-joulukuussa 2009.

tarkastukset lisääntyivät edellisvuodesta 
(lähes 25 %), mutta siitä huolimatta nii-
den osalta jäätiin vielä n. 10% vuoden ta-
voitteesta. Kokonaissuoritemäärä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna n. 16%.

Palotarkastuksen 
laatujärjestelmä 
käyttöön
Palotarkastusten määrällisen toteuman 
lisäksi on välttämätöntä kiinnittää huo-
miota myös toiminnan jatkuvaan laadul-
liseen kehittämiseen. Laadunhallinnan 
apuvälineeksi otettiin aluepelastuslai-
toksella marraskuun alussa käyttöön 
IW-laatujärjestelmä. Järjestelmä on 
nettiympäristössä toimiva ja koostuu 
palotarkastajan tarkastuksen jälkeen 
tekemästä lyhyestä itsearvioinnista se-
kä palotarkastuskohteen edustajan teke-
mästä laajemmasta arvioinnista. Kohteet 
voivat antaa järjestelmään myös avointa 
palautetta. Järjestelmän avulla vastauk-
sista voidaan hakea monipuolisesti eri-
laisia raportteja sekä löytää toiminnan 
vahvuudet ja kehittämiskohteet. Yksilö-
tasolla kukin tarkastaja voi analysoida 
järjestelmän avulla omaa toimintaansa 
sekä verrata omia tuloksiaan muiden tu-
loksiin. Itsearvionti- ja asiakaskysymyk-
set laadittiin järjestelmän toimittajan ja 
palotarkastajien yhteistyönä. Järjestelmä 
on ollut alkuvaiheessa käytössä päätoi-
misilla palotarkastajilla ja toimialueiden 
vastuupalotarkastajilla. Saatu  palaute 
palotarkastustoiminnan laadusta on ollut 
erittäin myönteistä.



10

Sprinklaus yleistyy 
hoitolaitoksissa
Onnettomuuksien ehkäisytoiminnan 
eräänä keskeisenä painopistealueena on 
ollut viime vuosien aikana hoitolaitosten 
ja erityisryhmien asumisen paloturvalli-
suuden edistäminen. Pelastuslaitoksen 
toimesta on muiden toimenpiteiden lisäk-
si ohjattu aktiivisesti kohteita ns. poistu-
misturvallisuusselvityksen laadinnassa 
sekä sen usein edellyttämien turvalli-
suustasoa parantavien toimenpiteiden 
toteuttamisessa. Johdonmukaisen ja 
aktiivisen toiminnan tuloksena Pirkan-
maalla päästiin viime vuoden aikana ti-
lanteeseen, että yli puolet kaikista ja 64% 
poistumisturvallisuusselvityksen perus-
teella automaattista sammutuslaitteistoa 

edellyttävistä kohteista on varustettu ko. 
laitteistolla (kohteita yhteensä 425, jois-
ta 322 edellyttää sammutuslaitteistoa ja 
207:n sellainen on asennettu). 

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 
tuloksena valmistui opas kiinteistön 
omistajille sekä materiaali tiedotekam-
panjaan. Projektiin saatiin osarahoitus 
Öljysuojarahastosta. 

2) Turvetuotantoalueiden polttoaineiden 
varastointi. Projektin yhteistyökumppa-
neina ovat olleet Pirkanmaan ympäris-
tökeskus, Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskus, TUKES, VAPO ja Turvete-
ollisuusliitto. 

3) Maatalouden polttonesteiden varas-
tointi. Tämän projektin yhteistyökump-
paneina ovat olleet Maataloustuottajain 



11

(MTK) Pirkanmaa liitto, ProAgria Pir-
kanmaa, TUKES, Pirkanmaan ympä-
ristökeskus ja Tampereen kaupungin 
ympäristöpalvelut.

Aluepelastuslaitos on lisäksi osallistu-
nut ja antanut tukea polttoainesäiliöi-
den  kartoitusprojekteihin Tampereen, 
Valkeakosken, Kylmäkosken ja Urjalan 
pohjavesialueilla (kiinteistöjen öljysäiliöt 
ja maatalojen ns. farmarisäiliöt). Kaikki 
edellä todetut kehittämisprojektit jatkuvat 
edelleen.

Palontutkinta
Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnetto-
muustutkintaa, jonka tarkoituksena on tur-
vallisuuden parantaminen ja vastaavien 
onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen. 
Tässä tarkoituksessa on laadittu kaikista 
pelastustoimen tehtävistä tarvittavat ra-
portit kansalliseen onnettomuustilastoin-
tijärjestelmään sekä tutkittu ja raportoitu 
tarkemmin kuoleman tai vakavan louk-
kaantumisen taikka suuret omaisuus- tai 
ympäristövahingot aiheuttaneet tulipalot 
(palontutkinta). Palontutkintaselosteita 
laadittiin vuonna 2009 21 kpl, joista 10 
kohdistui omaisuus- ja ympäristövahingon 
aiheuttaneisiin tilanteisiin, 8 kpl palokuo-
lematapauksiin ja 3 kpl hoitolaitoksissa 
sattuneisiin tulipaloihin, joissa automaatti-
nen sammutuslaitteisto oli osallisena. Vii-
memainittujen tapausten tutkinta vahvisti 
edelleen aiempaa käsitystä automaattis-
ten sammutuslaitteistojen tehokkuudesta 
niin henkilö- kuin omaisuusvahinkojenkin 
vähentämisessä.

Onnettomuustutkintaa on tehty Pirkan-
maalla hyvässä yhteistyössä alueen 
poliisin kihlakuntien kanssa. Vuoden 
2009 alussa aloittaneen Pirkanmaan 
poliisilaitoksen kanssa on jatkettu sa-
maa yhteistyötä. Sekä poliisilaitos että 
pelastuslaitos tarkensivat ja yhtenäistivät 
kuluneen vuoden aikana ohjeitaan yh-
teistyöstä palontutkinnan osalta. 

Nuohouksessa yhteen  
järjestelmään koko 
alueella
Pirkanmaan nuohoustoiminnassa siir-
ryttiin vuoden 2009 alusta lukien yksin-
omaan ns. piirinuohousjärjestelmään 
edellisvuonna loppuun saatetun aluepe-
lastuslaitoksen nuohousyksikön ulkoista-
misen johdosta. Muutoksen yhteydessä 
muodostetuissa uusissa nuohouspiireis-

sä (9) aloitti kolme uutta nuohouspalve-
lun tuottajaa, muissa uusissa nuohous-
piireissä palvelut tuotettiin Pirkanmaalla 
jo aiemmin toimineiden nuohoojien toi-
mesta. Nuohoustoiminta uusissa nuo-
houspiireissä vakiintui vuoden kuluessa 
ja uudet palveluntuottajat ovat pystyneet 
tuottamaan nuohouspalvelut kuntalaisille 
aiempaa paremmin.

Muualla Pirkanmaalla vuoden aikana va-
pautui nuohouspiirejä eri syistä yhteensä 
4 kpl, joista kolmea hoidettiin vielä vuoden 
vaihteessa tilapäisjärjestelyillä. Vuoden 
2009 lopussa Pirkanmaalla oli kaikkiaan 
46 nuohouspiiriä, joissa nuohouspalvelut 
tuotettiin tilapäisjärjestelyt mukaan lukien 
30 palveluntuottajan toimesta.

Nuohoustoiminnan sekä nuohoojien ja 
pelastusviranomaisten välisen yhteistoi-
minnan kehittämiseksi perustettiin touko-
kuussa 2009 nuohoustoiminnan yhteis-
työryhmä, jossa on sekä piirinuohoojien 
että pelastusviranomaisten edustajia. 
Yhteistyöryhmän tarkoituksena on suun-
nitella ja valmistella nuohoojille ja pelas-
tusviranomaisille suunnattuja yhteisiä 
koulutuksia, ohjeistuksia ja toimintata-
poja, joilla edistetään nuohoustoiminnan 
laatua ja vaikuttavuutta, nuohoojien toi-
mintamahdollisuuksia asumisen palotur-
vallisuuden edistämiseksi, nuohouksen 
työturvallisuutta, nuohoojien ja pelastus-
viranomaisten ammattitaitoa sekä yleistä 
tietojenvaihtoa. Yhteistyöryhmässä voi-
daan käsitellä lisäksi muita ajankohtaisia 
nuohoustoimeen liittyviä asioita. 

Turvallisuusvalistus ja 
koulutus
Tampereen aluepelastuslaitoksen turval-
lisuusvalistuksella tarkoitetaan suurelle 
yleisölle annettua turvallisuustietoa. Se 
käsittää myös suppeammalle kohderyh-
mälle annattavan turvallisuuskoulutuk-
sen.

Vuonna 2009 Tampereen aluepelastus-
laitoksella oli vilkas turvallisuusvalistei-
nen vuosi. 112-päivä järjestettiin yhdessä 
poliisin, hätäkeskuksen ja vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun kanssa. Tapahtu-
ma räätälöitiin kutsuvierasjuhlaksi, jossa 
osa Tampereen 4.-luokkalaisista olivat 
vieraina.  

Lokakuussa järjestettiin perinteinen 
Tampereen päivä, jolloin Tampereen 
paloasemilla oli kymmenisen tuhatta vie-

railijaa. Tampereen messukeskuksessa 
Tampereen aluepelastuslaitos osallistui 
yhdessä poliisin kanssa kaksipäiväisille 
Muksumessuille, jossa turvallisuustieto-
utta kohdistettiin perheille.

Marraskuussa järjestettiin valtakunnal-
linen sopimuspalokuntien rekrytointita-
pahtuma, johon osallistui Pirkanmaalta 
14 VPK:ta.

Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi 
aluepelastuslaitos osallistui moniin eri 
paikallisiin turvallisuusaiheisiin tapahtu-
miin, jotka kaikki on kirjattu PRONTO-
seurantajärjestelmään

Asuntomessut 
menestys
Suurin ja työläin turvallisuustapahtuma 
oli Valkeakosken asuntomessut heinä-
elokuussa. Tampereen aluepelastus-
laitos osallistui yhdessä eri toimijoiden 
kanssa messuille Lähi-turvatalossa ja 
aluepelastuslaitoksen omalla osastolla 
oli esillä sprinklerikontti.

Lähi-turvatalossa kävijöitä oli noin 70 000. 
Aluepelastuslaitoksen osastolla kävijöitä 
oli 10 746, joista turvallisuusaiheiseen ky-
selyyn vastasi 6 149 kävijää. Sprinkleri-
näytöksiä oli 110 kertaa, joiden yhteenlas-
kettu katsojamäärä oli 2 836 henkilöä.

Turvallisuuskoulutus
Esi- ja peruskoululaisten Tulikettu-tur-
vallisuuskoulutusta annettiin 24 396:lle 
oppilaalle koko Pirkanmaalla. 

Laitosten suojeluhenkilöstön koulutusta 
suoritettiin vuosisuunnitelman mukai-
sesti.  

Asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilös-
töä koulutettiin 10 kurssilla yhteensä 302 
henkilöä.

Pilottikokeiluna Tampereen toimialueella 
aloitettiin valistustilaisuuksien pitäminen 
taloyhtiöiden asukasilloissa. Näitä pidet-
tiin palomiesten toimesta neljä tilaisuut-
ta, joista saatu palaute oli todella positii-
vista. Tämän perusteella tämäntyyppistä 
valistusta on päätetty jatkossakin järjes-
tää kysynnän ja resurssien mukaan.

Yritysten- ja muiden tahojen henkilöstöl-
le annettiin omakustannushintaista kou-
lutuspalvelua kysynnän mukaan.
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Tampereen aluepelastuslaitoksen yksiköt 
lähtivät vuonna 2009 ympäri Pirkanmaa-
ta erilaisiin onnettomuuksiin 26 kertaa 
vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan  
9 551. Vuoteen 2008 verrattuna tehtävi-
en määrä lisääntyi 221:llä. Sairaankulje-
tusten määrä puolestaan väheni. Vuon-
na 2009 niitä oli 37 500 (40 044).

Tulipaloissa menehtyi 8 henkilöä, mikä 
on kuusi henkilöä vähemmän kuin vuon-
na 2008. Erilaisissa onnettomuuksista 
pelastettiin 488 ihmistä. Tulipaloissa 
evakuoitiin kaikkiaan 215 henkilöä.

Tulipaloja oli viime vuonna 1 135, eli 45 
vähemmän kuin viime edellisvuonna. Ra-
kennuspalojen tilastointitapaa muutettiin 
vuonna 2009. Nyt luokitellaan erikseen 
rakennuspalot ja rakennuspalon vaarat. 
Rakennuspaloja oli 215 ja rakennuspa-
lon vaaroja 303 kpl eli yhteensä 518 kpl 
(vuonna 2008 463) eli rakennuspalot 
ovat lisääntyneet.

Onnettomuustyypeistä eniten pelas-
tuslaitosta työllistivät ensivastetehtävät  
3 081 (2 614), automaattisen paloilmoitti-
men tarkistus- tai varmistustehtävät sekä 
muut tarkistustehtävät 2 773 (2 869) sekä 
liikenneonnettomuudet 1 114 (1 133).

Keskimääräiset toimintavalmiusajat 
riskialueittain paranivat. 1-riskialueella 
toimintavalmiusaika parani 5:55 minuu-
tista 5:35 minuuttiin (vaatimus 6 min). 
2-riskialueella toimintavalmiusaika oli 
7:06 (7:15, vaatimus 10 min), 3-riski-
alueella 8:46 (8:52, vaatimus 20 min) ja 
4-riskialueella 12:15 (12:44, vaatimusta 
ei määritelty).

Neljä 
suuronnettomuutta
Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos 
onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai 
loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta 
tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suuron-
nettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja Pir-
kanmaalla oli neljä. Tammikuun 7. päivä 
syttyi Tampereen Pispalassa omakotitalo. 
Helmikuun 13. päivä paloi Parkanossa 
tehdashalli. Vesilahdella 25.3 paloi kal-
liomurskausaseman murskain. Kesäkuun 
16. päivä Kangasalla paloi rivitalo. Palo-
kuolemia ei näissä tulipaloissa sattunut.

Pelastustoiminta
Pelastustoiminnan 
kehittäminen
Toimintakertomusvuonna hyväksyttiin 
käyttöön uusi pelastustoiminnan joh-
tamisopas, jossa käsitellään toiminta-
malleja tukemaan  pelastustoiminnan 
johtamista pienistä onnettomuuksista 
komppanialähtöä ja sitä suurempia voi-
mavaroja tai merkittävää viranomaisyh-
teistyötä vaativiin onnettomuustilanteisiin 
ja niiden uhkatilanteisiin Pirkanmaan alu-
eella. Toimintamallin laajempi koulutus 
pelastushenkilöstölle aloitettiin.

Tampereen aluepelastuslaitos osallistui 
sisäasiainministeriön pelastuslaitosten ja 
–henkilöstön toimintakykyhankkeen osa-
hankkeena pelastusyksikön alkuselvityk-
siin kohteessa kuluva aika eri vahvuuk-
silla -hankkeeseen ja sen osana myös 
pelastushenkilöstön kuormittumisen ja 
palautumisen arviointiin.

Valvomo
Valvomon kehittäminen jatkui koko vuo-
den ja syksyn 2008 suuronnettomuushar-
joituksesta kerätyt kokemukset ohjasivat 
kehittämisen suuntaa. Henkilöstöä kou-
lutettiin säännöllisesti ja heille järjestettiin 
harjoituksia erilaisista tilanteista. Tilanne-
kuvan muodostaminen ja ylläpitäminen 
sekä kuntien valmiustoiminnan käynnis-
täminen olivat tärkeitä harjoittelun kohtei-
ta. Käytännössä toimintoja myös testattiin 
PIRKKA 09 –valmiusharjoituksessa. 

Valvomonhoitajien määrä kasvoi kevääl-
lä seitsemään henkilöön. Koko valvomo-
toiminta hoidettiin tuolla henkilöstöllä 
kaikkina vuorokauden aikoina. 

Kuluneen vuoden aikana valvomon toi-
mintoja lisättiin myös Tampereen kau-
pungin eri toimijatahojen kanssa tehtyjen 
sopimusten mukaisesti. Muun muassa 
Hyvinvointipalveluiden kanssa tehtiin so-
pimus kaupungin sairaaloiden virka-ajan 
ulkopuolisesta puhelunvälityksestä. 

Myös Tampereen Tieliikennekeskuksen 
kanssa lisättiin yhteistyötä liikenteen häi-
riötilanteissa. 
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Tietohallinto
Tietohallinnon järjestelyjen kehittämistä 
ja käyttöönottoa jatkettiin. Pääpaino oli 
siinä, että tulevaisuudessakin turvataan 
toimintakriittisten (operatiivisten) järjes-
telmien ylläpito omassa organisaatiossa. 
Kaupunki aloitti tietotekniikkapalveluiden 
ulkoistuksen.

VHF-tukiasemaverkon alasajo sekä VIR-
VE/VHF-ohjainlaitetekniikan kartoitus ja 
uudistaminen aloitettiin. Tehtiin mm. sel-
vitys VHF-tukiasemaverkon purkamises-
ta ja sen kustannuksista ja säästöistä. 
Useita vuokrapaikoilla olevia tukiasemia 
purettiin.

PEKE–kenttäjohtosovelluksen kehit-
tämistä jatkettiin Sisäasiainministeriön 
asettaman työryhmän toimesta. Ohjel-
miston tuotantoversio valmistui joulu-
kuussa 2009 ja sen käyttöönotto aloitet-
tiin alkuvuodesta 2010.

Sopimuspalokunnat
Sopimuspalokunnat (51), joista vapaa-
ehtoisia yhdistyspohjaisia palokuntia 45, 
osallistuivat toimintavuoden aikana 3 990 
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunte-
ja kertyi yhteensä 28 882. Tehtävämää-
rät olivat edellisvuoden tasolla ja heilah-
teluja aikaisempina vuosina aiheuttanut 
ensivastetoiminta näyttää vakiintuneen 
noin 1000 tehtävään sopimuspalokunti-
en osalta, joista 23:lla on evy-sopimus. 
Palokuntien hälytysosastojen henkilö-
määrä on kääntynyt lievään nousuun 
ollen vuodenvaihteessa yhteensä 726. 
Harjoitusaktiivisuudessa, joka on yksi 
menetyksellisen operatiivisen toiminnan 
kulmakivi, tapahtui jonkin verran laskua 
varsinkin henkilömäärältään pienten pa-
lokuntien osalta.

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä, 
jonka kokoonpano koostui uusista kaksi-
vuotiskaudeksi nimetyistä toimialueiden 
edustajista, kokoontui toimintavuoden 
aikana kolme kertaa. Yhteistyöryhmä 
keskittyi toimialueiden palokuntien päi-
vittäisten asioiden käsittelyyn, huomioi-
maan toiminnassaan kiristyvä kuntatalo-
us ja sen mahdolliset vaikutukset sopi-
muskorvauksiin, palokuntasopimuksen 
edellyttämien kirjaamismenettelyjen 
yhdenmukaistamiseen ja lisäksi valmis-
teltiin mahdollisia tarkennusehdotuksia 
sopimuspohjiin.

Sammutustyön kurssi 3 kurssia 41 henkilöä

Savusukelluskurssi 2 kurssia 19 henkilöä

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi 5 kurssia 38 henkilöä

Ensiapukurssi 3 kurssia 47 henkilöä

Pelastustyökurssi 5 kurssia 59 henkilöä

Ensivastekurssi 1 kurssi 15 henkilöä

Pintapelastuskurssi 2 kurssia 21 henkilöä

Vaarallisten aineiden kurssi 2 kurssia 29 henkilöä

Öljyvahinkojen torjuntakurssi 1 kurssi 14 henkilöä

yhteensä  24 kurssia        283 henkilöä

VAPAAEHTOISHENKILÖSTÖN KOULUTUS

Peruskurssien suoritemäärät Pirkanmaalla 2009
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Resurssit
Henkilöstö
Toimintakertomusvuoden lopussa 
aluepelastuslaitoksessa oli vakinaisia 
vakansseja 496, joista vakinaisesti täy-
tettyinä oli 463. Kaikkien vuoden 2009 
aikana vapautuneiden vakanssien (elä-
köityminen ja muu poistuma) täyttämi-
nen ei onnistunut. Edelleen on ollut vai-
keuksia täyttää palomestarin ja eräiden 
palomiesten vakanssit. Miehistötason 
vakanssien täyttämistä ovat vaikeut-
taneet kyseessä olevien toimialueiden 
koko tai siellä käytössä olevan henki-
löstön työaika. Mainituista vakansseista 
palomestarin ja palomiehen vakanssit on 
Tampereen kaupunki luokitellut ns. työ-
voimapulan alaisiksi vakansseiksi.

Jotta toimintavalmius pystytään pitämään 
vähintäänkin tyydyttävänä, on vapaana 
olevia vakansseja pyritty korvaamaan 
sijaisilla, joka mm. selvittää aluepelas-
tuslaitoksen sijaisten suuren määrän. 
Sijaisten määrä saattoi vaihdella lähes 
päivittäin. Sijaisten tarve ja määrä oli 
suurimmillaan kesälomakautena, jolloin 
koko aluepelastuslaitoksen alueella oli 
enimmillään 120 sijaista. Kaikki sijaiset 
eivät olleet pelastajan perustutkinnon 
suorittaneita. Osalla peruskoulutus oli 
vielä kesken tai olivat suorittaneet Suo-
men Pelastusalan Keskusliitto ry:n kou-
lutusjärjestelmän mukaisen sivutoimisel-
ta palohenkilöstöltä vaadittavan koulu-
tuksen. Sijaisjärjestelmän myötä tulevia 
kokemuksia henkilöiden työtaidoista 
on käytetty hyväksi uuden henkilöstön 
rekrytoinnissa. Vapautuvien vakanssien 
täyttämistä sisäisellä hakumenettelyllä 
on vaikeuttanut myös lain uusi tulkinta 
vapautuneiden vakanssien täyttämisestä 
julkisella haulla. 

Uuden henkilöstön rekrytointi järjestettiin 
pääsääntöisesti sisäisellä hakumenettelyllä 
koko Pirkanmaalla. Toimintakertomusvuon-
na eläköityi 11 henkilöä. Muuta poistumaa 
oli kahdeksan henkilöä, joten rekrytointitar-
ve oli 19 uutta henkilöä. Toimintakertomus-
vuoden aikana työllistettiin aluepelastuslai-
toksen omassa piirissä omiin työtehtäviinsä 
työrajoitteisia henkilöitä yksi.

Alueen paloasemaverkoston suunnite-
luun ja niillä työskentelevien henkilöiden 
määrään vaikuttaa ympäröivän alueen 
riskikartoitus. Tavoitevahvuutena jokai-
sella vakinaisesti miehitetyllä paloase-
malla on yksikönjohtaja, kuljettaja ja 
vähintään kaksi työparia (1+5). Vuoden 
2009 aikana emme saavuttaneet pelas-
tushenkilöstön osalta edes minimivah-
vuutta (1+3) kaikilla aluepaloasemilla.

Tekninen toimi
Tekninen toimi pyrkii järjestämään mää-
rärahojen puitteissa parhaat mahdol-
liset työvälineet aluepelastuslaitoksen 
eri osastoille sekä huoltotoiminnan joko 
omana tai ostopalveluna.
 
Vuoden 2009  aikana raskaita ajoneuvoja 
tilattiin yhteensä neljä. Niiden valmistumi-
nen ja käyttöönotto tapahtuvat kuitenkin 
keväällä 2010. Kyseessä on kaksi sam-
mutusautoa jotka sijoittuvat Nokialle ja 
Tampereen Linnainmaalle. Lisäksi Ylö-
järvelle sijoitetaan raskas säiliösammu-
tusauto jolla korvataan sekä vanha pois-
tettava säiliöyksikkö että Ylöjärven toinen 
sammutusauto, Y12. Myös yksi ”perus-
säiliöauto” kuuluu 2009 hankintoihin.    
 
Tarkastus/johtoautoja uusittiin siten, että 
pääpaino oli henkilöautojen vaihdossa. 
Laitoksen ylimmälle johdolle hankittiin 
Skoda Superb-autot ja toimialueiden 
päälliköiden käyttöön Skoda Octaviat. 
Näidenkin toimitus tapahtuu talven 2010 
aikana.

Lounaan toimialueen, Vammalaan sijoi-
tetun nostolava-auton heikkokuntoisuu-
den vuoksi etsittiin ratkaisua ja päädyt-
tiin hankkimaan käytetty puomitikasauto 
joka tällä hetkellä palvelee Savonlinnan 
paloasemalla. Sinne hankittavan uuden 
auton aikataulun vuoksi saamme auton 
käyttöön keväällä 2010.
 
Tarkastuskäyttöön hankittiin vähäpääs-
töisiä ajoneuvoja, Hyunday i30 ja vas-
taavasti poistettiin vuonna 2005 hankitut 
tarkastausautot.
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Henkilöstötunnusluvut 31.12.2009

Kk-palkkaiset vakanssit 496

Vakinainen henkilöstö 463

Eläköityneet 11

Muu poistuma 8

Rekrytointitarve 19

Määräaikainen henkilöstö 3

Sijaiset 78

Henkilöstö yhteensä 544

Henkilöstökulut (1000 e) -23 467

Uudelleensijoitustarve 3
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Pirkanmaalla järjestettiin 16.-17.9 2009 Länsi-Suomen 
lääninhallituksen, tärkeimpien aluehallintoviranomaisten, 
Tampereen aluepelastuslaitoksen sekä alueen kuntien 
välinen valmiusharjoitus Pirkka 09. Harjoituksessa tes-
tattiin normaaliajan erityyppisiä häiriötilanteita. sekä eri 
osapuolten valmiussuunnitelmien toimivuutta, kuntien krii-
sitiedottamista sekä eri viranomaisten välistä yhteistoimin-
taa alue- ja paikallishallinnon tasoilla. Harjoitus käynnistyi 
häiriötilannetta koskevalla viranomaistiedotteella koskien 
Ilmatieteen laitoksen ennustetta tulevasta myrskystä. Vi-

Varautuminen

ranomaistiedotteen sisältö välitettiin kuntien johtoryhmien jäsenil-
le tekstiviestillä Tampereen aluepelastuslaitoksen valvomosta.
 
Tampereen kaupungin poikkeusolojen ja häiriötilanteen aikai-
nen johtosääntö laadittiin yhteistyössä Tampereen kaupungin ja 
aluepelastuslaitoksen kanssa. Tampereen kaupunginvaltuusto 
hyväksyi johtosäännön 21.10.2009
 
Vuoden aikana järjestettiin 144 koulutustilaisuutta. Tilaisuuksiin 
osallistui yhteensä 2 061 henkilöä.

Varautumistoimenpiteitä ovat mm. kuntia ja kunnan eri toimialoja 
koskeva valmiussuunnittelu ja siihen liittyvät etukäteisvalmistelut sekä 
valmiusharjoitukset. Varautumisen turvajärjestelmä voidaan jakaa kolmeen 
osaan eli normaaliaikaan, normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kuntien valmiusharjoitus – Pirkka 09
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Sairaankuljetus  
ja ensihoito
Sairaankuljetus ja ensihoito on voimak-
kaan murroksen kourissa. Valmisteilla 
oleva Terveydenhoitolaki tuo aikanaan 
omat muutoksensa. Jo nyt eri tahoilla 
varaudutaan lain mahdollisesti tuomiin 
muutoksiin. Aluepelastuslaitoksella on pa-
rin vuoden ajan tehty tiiviimpää sairaan-
kuljetuksen ja ensihoidon tulevaisuuden 
järjestämissuunnitelmiin liittyvää selvitys-
työtä. Aluepelastuslaitoksella nähdään 
pelastustoimen merkitys kiireellisen sai-
raankuljetuksen ja siihen liittyvien välittö-
män valmiuden tukitoimintojen tuottajana 
jatkossakin erittäin merkittävänä. Tämän 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen on 
panostettu ja ollaan jatkossakin valmiita 
panostamaan. Yhteistyö eri viranomais-
ten välillä on ollut hyvää ja yhteistoimin-
tamalleja on parannettu niin Pirkanmaan 
poliisilaitoksen, Sairaanhoitopiirin, Hätä-
keskuksen kuin Tampereen kaupungin 
erikoissairaanhoidon kanssa. 

Tampereen aluepelastuslaitoksen sai-
raankuljetuksesta vastasivat sairaankul-
jetuspäällikkö, lääkintämestari, ensihoi-
don kouluttaja, ensihoidon vastuulääkäri 
ja päivittäisestä ympärivuorokautisesta 
lääkinnällisestä johtamisesta vuorokoh-
taiset lääkintäesimiehet. Päätoimisesti 
sairaankuljetuslaskutuksesta vastasi 
neljä toimistovirkailijaa. Sairaankulje-
tusvarastosta ja välinehuollosta vastasi 
”varastomestari”. Aluepalolaitoksen tek-
ninen osasto antoi apua teknisissä han-
kinnoissa ja mm. huoltoasioissa.

Tampereen aluepelastuslaitos tuotti sai-
raankuljetus ja ensihoitopalvelut Tampe-
reen, Nokian, Pirkkalan, Valkeakosken 
ja Ruoveden kuntien kanssa tehtyjen 
sopimusten mukaisesti kyseisissä kun-
nissa. Varavalmiussopimuksien pohjalta 
ensihoitoa ja sairaankuljetuspalveluja 
tuotettiin myös Ylöjärven, Lempäälän, 
Vesilahden ja Kangasalan kuntien alu-
eille. Lääkinnällisen johtamisen lääkin-
täesimiespalveluja TL4 (lääkintäesimies) 
tuotettiin sopijakuntien kanssa erikseen 
tehdyn sopimuksen mukaisissa, myös 
Tampereen ja Pirkkalan ulkopuolisissa 
suuronnettomuus- ja monipotilastilanteis-
sa. Lisäksi Aluepelastuslaitoksen vakinai-

set, puolivakinaiset ja sopimuspalokun-
nat (VPK:t) kuntien terveysviranomaisten 
kanssa sovittujen sopimusten mukaisesti 
suorittivat ensivastetoimintaa.

Sairaankuljetustehtävien määrässä oli las-
kua  reilut 2000 tehtävää verrattuna vuoden 
2008 tehtävämääriin. Taantuman vaikutus 
näkyi selvästi jo helmikuulta lähtien. Osin 
tehtävämäärien laskusta sekä asetetuista 
taloudellisista säästövelvoitteista reagoitiin 
mm. ottamalla yksi sairaankuljetusyksikkö 
pois rivistä kesän ajaksi.

Sairaankuljetukseen vaikutti Pispalan pa-
loaseman lopettaminen siten, että Pispa-
lan yksikkö T291 siirtyi Nokian aluepalo-
asemalle. Vaste-esitys muutokset tehtiin 
hätäkeskukseen siten, että mahdollinen 
viiveiden kasvu kiireellisten potilaiden 
tavoittamisen osalta saatiin minimoitua. 
Nokian yksikkö N191 muuttui vuoden 
alusta hoitotason yksiköksi. Sen toiminta-
alue käsittää Nokian lisäksi Tampereen 
ja Pirkkalan läntiset osat. Tampereen 
itäisen alueen hoitotason yksikkö toimii 
Hervannan aluepaloasemalta käsin. Tam-
pereen keskisen alueen hoitoyksikkönä 
ja samalla koko Tampereen ja Pirkkalan 
alueen lääkinnällisenä kenttäjohtajana 
toimii TL4:n ei kuljettava hoitoyksikkö 
keskuspaloasemalta käsin. TL4 pystyi 
hyvin paikkaamaan muita hoitoyksiköitä 
niin sanotuissa päällekkäistehtävissä.

Lääkinnällinen koulutus niin Aluepelas-
tuslaitoksen sisällä kuin sidosryhmien 
kanssa oli suunniteltua ja jatkuvaa. Ensi-
hoidon kouluttaja piti säännölliset, kunti-
en ensihoidon vastuulääkäreiden kanssa 
sovitut ja osin heidän kanssansa ensi-
vastehenkilöstölle kaikissa Pirkanmaan 
sopimuksen tehneissä kunnissa ja niiden 
ensivasteyksiköissä perusteellisen ker-
taavan ja täydentävän sydänpysähdys-
potilaan elvytyskoulutuksen harjoituksi-
neen. Lisäksi käytiin hengitysvaikeus- ja 
rintakipupotilaan ensivastehenkilöstölle 
tarkoitettu koulutusjakso lävitse.  Ensi-
vasteyksiköihin hankittiin uudet puoliau-
tomaattiset defibrillaattorit. Varustusta 
edelleen yhtenäistettiin.
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TULOSLASKELMA  
    
   1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008

Liikevaihto  34 416 613,98 35 647 199,70

Valmistus omaan käyttöön 236 236,77 1 986 532,47

Liiketoiminnan muut tuotot 561 815,75 657 588,69

Materiaalit ja palvelut
  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
  Ostot tilikauden aikana -2 178 458,79 -3 841 089,17
 
 Palvelujen ostot -4 557 685,60 -4 452 566,21

Henkilöstökulut
  
 Palkat ja palkkiot -18 772 339,50 -19 036 221,06
 
 Henkilösivukulut  
  Eläkekulut -3 473 154,67 -4 174 147,36
  Muut henkilösivukulut -1 221 964,41 -1 461 561,45

Poistot ja arvonalentumiset
  
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 504 760,00 -1 263 890,81

Liiketoiminnan muut kulut -2 934 368,76 -2 926 869,29

Liikeylijäämä (-alijäämä) 571 934,77 1 134 975,51

Rahoitustuotot ja -kulut  
 Korkotuotot 0,00 29 553,60
 Muut rahoitustuotot 7 019,10 9 060,45
 Muut rahoituskulut -182,49 -367,23

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 578 771,38 1 173 222,33



21

TASE
  

   31.12.2009 31.12.2008
VASTAAVAA  
    
PYSYVÄT VASTAAVAT
  
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 0,00 3 688,37

   0,00 3 688,37
Aineelliset hyödykkeet
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 417 663,77 348 496,35
 Koneet ja kalusto 6 933 031,73 7 538 850,40
 Ennakkomaksut ja  
 keskeneräiset hankinnat 882 742,39 161 074,55
   
   8 233 437,89 8 048 421,30
Sijoitukset 
 Muut saamiset 3 671,00 3 671,00

   3 671,00 3 671,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  
Saamiset 
 
Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 92 147,77 298 301,63
 Saamiset kunnalta 6 098 401,39 5 473 715,03
 Muut saamiset 415 938,71 179 955,57
 Siirtosaamiset  0,00

   6 606 487,87 5 951 972,23
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 843 596,76 14 007 752,90
    
VASTATTAVAA
  
OMA PÄÄOMA
  
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 8 986 539,90 7 813 317,57

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 578 771,38 1 173 222,33

   9 565 311,28 8 986 539,90
VIERAS PÄÄOMA
  
Lyhytaikainen
  
 Ostovelat   1 519 177,29 799 256,32
 Korottomat velat kunnalta 30 828,25 85 085,82
 Muut velat 804 660,87 816 738,74
 Siirtovelat 2 923 619,07 3 320 132,12

   5 278 285,48 5 021 213,00
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 843 596,76 14 007 752,90
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RAHOITUSLASKELMA
  
   1.1. - 31.12.2009 1.1. - 31.12.2008
Toiminnan rahavirta
  
   Liikeylijäämä (-alijäämä) 571 934,77 1 134 975,51
   Poistot ja arvonalentumiset 1 504 760,00 1 263 890,81
   Rahoitustuotot ja -kulut 6 836,61 38 246,82
   Tulorahoituksen korjauserät -26 158,66 -92 195,51

   2 057 372,72 2 344 917,63
Investointien rahavirta
  
  Investointimenot -1 943 114,15 -2 687 384,30
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 90 000,00 230 000,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 193 184,59 298 004,92

   -1 659 929,56 -2 159 379,38
  
Toiminnan ja investointien rahavirta 397 443,16 185 538,25
  
Rahoituksen rahavirta
  
   Antolainauksen muutokset  
   Antolainasaamisten lisäykset muilta 0,00 -849,00
   Antolainasaamisten vähennykset kunnalta 0,00 849,00

   0,00 0,00
 Oman pääoman muutokset
  
 Muut maksuvalmiuden muutokset
  
     Saamisten muutos kunnalta -624 686,36 639 423,60
     Saamisten muutos muilta -29 829,28 484 627,47
    Korottomien velkojen muutos kunnalta -54 257,57 50 463,54
     Korottomien velkojen muutos muilta 311 330,05 -1 360 052,86

   -397 443,16 -185 538,25

Rahoituksen rahavirta -397 443,16 -185 538,25
  
Rahavarojen muutos 0,00 0,00
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