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Vuosi 2008 oli kuudes toimin-
tavuosi  aluepelastuslaitokselle 
Pirkanmaan laajuisena toimi-
jana. Olemme viime vuosina 
halunneet  kehittää toimintaam-
me kuuntelemalla kuntalaisten 
mielipiteitä ja toiveita. Teetimme 
vuonna 2004 pirkanmaalaisille 
asukkaille paloturvallisuusky-
selyn, jossa kartoitimme palo-
turvallisuuden tasoa ja omaa 
toimintaamme. Viime vuonna 
teimme vastaavanlaisen kyse-
lyn, jonka tavoitteena oli selvit-
tää pirkanmaalaisten vastaajien 
paloturvallisuustietoutta ja ko-
kemuksia asuntonsa paloturval-
lisuudesta. Samalla selvitettiin 
vastaajien tyytyväisyyttä Tam-
pereen aluepelastuslaitoksen 
toimintaan ja palveluihin.

Tutkimuksen mukaan aluepelastuslaitos 
on onnistunut hyvin pelastustoiminnas-
saan. Henkilökunnan palveluasenne sai 
myös kiitosta. Tulokset osoittivat myös 
sen, että kansalaiset ovat kiinnostuneita 
paloturvallisuusasioista. Tiedotus-, kou-
lutus- ja valistustoiminnalle on selkeää 
kysyntää.  Kyselyyn vastaajat arvostivat 
myös sitä, että aluepelastuslaitos panos-
taa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Pelastusjohtajan katsaus
Turvallisuustietoutta 
tarvitaan
Onnettomuuksien ehkäisyyn on myös 
panostettu. Kuntalaisille perinteinen ja 
ehkä näkyvin muoto tässä onnettomuuk-
sien ehkäisyssä on perinteinen palotar-
kastus. Palotarkastusprosentit nousivat 
ja pääsimme 12 %:n kasvuun, mikä tar-
koittaa 26 601 palotarkastusta.

Hoito- ja huoltolaitosten turvallisuus-
selvitykset ovat Pirkanmaalla olleet 
myös yhtenä keskeisenä painopiste-
alueena. Pelastuslaitoksen rekisterien 
mukaan Pirkanmaalla oli vuoden 2008 
lopussa yhteensä 403 kohdetta, joilta 
edellytetään tällaista turvallisuusselvi-
tyksen laatimista. Turvallisuusselvitys 
on asiakirja, jossa arvioidaan toiminta-
kyvyltään alentuneiden tai rajoittuneiden 
henkilöiden mahdollisuudet selviytyä tu-
lipalosta sekä tehdään johtopäätökset 
mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä 
turvallisuustason parantamiseksi. Käy-
tännössä turvallisuusselvitys johtaa lä-
hes aina kohteen sprinklaamiseen. Nyt 
näistä kohteista on sprinklattu jo lähes 
puolet ja toiminnanharjoittajien kanssa 
laadittujen aikataulujen mukaan loput-
kin on suojattu viiden vuoden kuluessa. 
Tämä on selvästi muuta maata ripeämpi 
toteutustahti. Näin on saatu parannet-

tua merkittävästi heikoimmassa turval-
lisuustilanteessa olevien ihmisten pa-
loturvallisuutta ja samalla palomiesten 
työturvallisuutta.

Onnettomuuksien ehkäisyn näky-
mättömin muoto kuntalaiselle on tur-
vallisuusvalistus, jonka tuloksia voimme 
arvioida vasta vuosien kuluttua. Tätä 
ihmisten turvallisuustietouden lisäämis-
tä tarvitaan edelleen, sillä tilastojen va-
lossa suurin syy tulipalojen syttymiseen 
on ihminen: 59 % tulipaloista aiheutuu 
ihmisen toiminnasta. Viime vuonna ta-
voitimme lähes 118 000 pirkanmaalaista 
turvallisuusaiheisella tapahtumalla. Uu-
tena toimintamuotona - ensimmäisinä 
Suomessa - aloitimme Tampereen toimi-
alueella maahanmuuttajien turvallisuus-
koulutuksen, jota tulemme laajentamaan 
koko Pirkanmaalle. 

Hälytysmäärät 
lievässä laskussa, 
sairaankuljetukset 
lisääntyvät

Onnettomuushälytysten määrä Pirkan-
maalla laski hieman. Pelastuslaitoksen 
yksiköt lähtivät erilaisiin onnettomuuksiin 
26 kertaa vuorokaudessa, ja tehtäviä oli 
kaikkiaan 9 330. Tehtävien määrä väheni 
1 031:llä.

Onnettomuustyypeissä tehtävien 
määrien väheneminen oli maltillista, ja 
määrällisesti eniten vähenivät ensivas-
tetehtävät, joissa oli lähes 29 %:n lasku 
(3 662  2 614). Tähän on vaikuttanut 
kuntien vastuulääkärien tekemä tarken-
nus hälytysohjeistoon. 

Toukokuu oli poikkeuksellisen kuiva ja 
silloin syttyi 89 maasto- ja metsäpaloa, 
mikä poikkeaa paljon kolmen edellisen 
vuoden keskiarvosta (58). Sateinen lop-
pukesä hillitsi lukumääräisesti maasto- ja 
metsäpaloja ja ne vähenivätkin 278:sta 
219:aan. Palanut maastopinta-ala kasvoi 
lähes kolminkertaiseksi viime  vuoteen 
verrattuna.

Sairaankuljetusten määrä on tasai-
sesti noussut viimeisinä vuosina noin 
tuhannen kuljetuksen vuosivauhtia. Niin 
myös vuonna 2008, jolloin sairaankul-
jetusten lukumäärä oli 39 969. Lisäystä 

Tampereen aluepelastuslaitos 

Tunnusluvut 2008
Palotarkastukset       26 601
Turvallisuusvalistus    117 526
Palo- ja pelastushälytykset        9 330
Sairaankuljetukset      39 969

Talous 
Nettomenot keskim. e/as., sis. inv.       59,75
Käyttökate, %         6,71

Toiminnan laajuus 
Liikevaihto, milj. euroa        35,6
Asukasluku   480 595
Henkilöstö          564
Vakituiset vakanssit          534
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viime vuoteen oli 1 048 (3,3 %). Syitä sai-
raankuljetusten lisääntymiseen on usei-
ta: Tampereen sairaankuljetuksen ja en-
sihoidon toimialueella väestön määrä on 
kasvanut ja kasvaa edelleen, uusia asu-
tusalueita tulee lisää ja väestö ikääntyy. 
Myös alkoholi lisää sairaankuljetuksen 
työtehtäviä erityisesti viikonloppuisin.

Terveydenhuoltolain valmistelussa 
myös ensihoito/sairaankuljetus ovat 
muutoksen edessä. Toiminnan järjestä-
misvastuun siirtyessä sairaanhoitopii-
rille tulee pelastuslaitosten ao. toiminta 
hyödyntää säätämällä meidän tehtävis-
tämme lailla. Vain tällä tavalla saadaan 
pelastuslaitoksen ja sairaanhoitopiirin 
yhteistyö rakennettua kestävälle kan-
salaisia palvelevalle pohjalle. Teemme 
osaltamme tätä kehitystyötä.

Häiriötilanteet hallintaan

Pelastuslaitosten ja kuntien välistä yh-
teistyötä erilaisissa häiriötilanteissa pa-
rannettiin viime vuonna. Kuntien sisäiset 
häiriötilanteet saattavat olla sellaisia, että 
ne eivät vaadi pelastuslaitosten välitöntä 
apua, mutta koskevat laajoja väestöno-
sia. Häiriö vaatii kunnalta kuitenkin no-

peaa reagointia operatiivisen toiminnan 
aloittamiseksi omilla organisaatioillaan, 
mutta kuntien järjestelmien luonteesta 
johtuen niillä ei aina ole valmiutta nope-
aan reagointiin. Erityisesti tämä ongelma 
korostuu jos häiriö sattuu virka-ajan ul-
kopuolella. Pelastuslaitos voi olla tässä 
toiminnassa apuna.

Vuoden 2008 aikana valmistettiin Tam-
pereen aluepelastuslaitoksen valvomoon 
kuntakohtaiset (24 kuntaa) ohjeet siitä, 
miten valmiustoiminta käynnistetään 
kuntaa koskevassa häiriötilanteessa ja 
miten pelastuslaitos voi tukea ko. toimin-
taa varsinkin häiriön alkuvaiheessa. Ohje 
sisältyy jokaisen kunnan valmiussuunni-
telmaan.

Valvomon roolia erilaisten onnetto-
muuksien johtokeskuksena harjoiteltiin 
syyskuussa aluepelastuslaitoksen jär-
jestämässä suuronnettomuusharjoituk-
sessa Tytti 2008. Harjoitukseen osallistui 
yli 300 henkilöä. Aluepelastuslaitoksen 
osalta harjoituksen tavoitteena oli suur-
onnettomuusvalmiuden testaaminen 
kokonaisuutena sekä viesti- ja johta-
misjärjestelmän testaaminen ja siihen 
liittyen pelastustoiminnan tilannekuvan 
ylläpitäminen.

Keskuspaloasema  
100 vuotta
Kaiken työn touhussa ehdimme hetken 
vetää henkeä ja juhlia keskuspaloase-
man sataa toimintavuotta. Wivi Lönnin 
suunnitteleman rakennuksen juhlapäivä 
oli 30.9.2008 mutta juhlia vietettiin koko 
syyskuu. Turvallisuusmessuilla oli esil-
lä vanhoja valokuvia rakennuksen eri 
vaiheista, keskuspaloasemalla avattiin  
Wivi Lönn –raitti ja  syyskuun lopussa oli 
keskuspaloasemalla kutsuvierasjuhlat. 
Tampereen päivänä yleisöllä oli mahdol-
lisuus tutustua rakennuksen sisätiloihin. 
Juhlan kunniaksi julkaistiin Juhani Ka-
tajamäen toimittama historiikki ”Kepalo 
100 vuotta”.

Vuoteen mahtuu paljon onnistumisia, 
mutta myös kehittämisen kohteita löytyy. 
Onneksi meillä on motivoitunut henkilö-
kunta ja hyvät sopimuspalokunnat,  joi-
den kanssa on helppo suunnata katseet 
tulevaisuuteen.

Pelastusjohtaja  
Olli-Pekka Ojanen
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Toimialueet ja tunnusluvut
Luoteis-Pirkanmaa 

Asukasluku 29 171
Pinta-ala 2 873
Hälytystehtävät 725
Palotarkastukset         1 439
Turvallisuuskoulutetut 3 640
Paloasemia (24h)          7 (3)
Henkilöstömäärä 36
Toimintakate (1 000 e) -2 414

Lounais-Pirkanmaa 

Asukasluku 27 998
Pinta-ala 1 752
Hälytystehtävät 719
Palotarkastukset         2 699
Turvallisuuskoulutetut 3 763
Paloasemia (24h)       12 (1)
Henkilöstömäärä 28
Toimintakate (1 000 e) -1 907

Tampereen toimialue 

Asukasluku 30 1880
Pinta-ala 2 078
Hälytystehtävät 4 936
Palotarkastukset       11 491
Turvallisuuskoulutetut 26 005
Paloasemia (24h)        16 (7)
Henkilöstömäärä 205
Toimintakate (1 000 e) -10 953

Pohjois-Pirkanmaa 
Asukasluku 27 419
Pinta-ala 3 727
Hälytystehtävät 716
Palotarkastukset           2 953
Turvallisuuskoulutetut 2 966
Paloasemia (24h)           8 (0)
Henkilöstömäärä 25
Toimintakate (1 000 e) -1 943

Kaakkois-Pirkanmaa 

Asukasluku 47 540
Pinta-ala 2 846
Hälytystehtävät 1 123
Palotarkastukset         4 725
Turvallisuuskoulutetut 3 990
Paloasemia (24h)        12 (1)
Henkilöstömäärä 29
Toimintakate (1 000 e) -2 439

Etelä-Pirkanmaa 

Asukasluku 42 623
Pinta-ala 1 192
Hälytystehtävät 1 111
Palotarkastukset         3 302
Turvallisuuskoulutetut 3 152
Palooasemia (24h)        12 (2)
Henkilöstömäärä 54
Toimintakate (1 000 e) -2 577

5
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Onnettomuuksien ehkäisy Tarkastustoiminta
Palotarkastuksia erilaisiin palotarkas-
tuskohteisiin suoritettiin Pirkanmaalla 
vuonna 2008 yhteensä 26 601 kpl, mikä 
tarkoittaa reilun 12 %:n nousua edellis-
vuoteen verrattuna. Kerran vuodessa 
tarkastettavista erityiskohteita tarkas-
tettiin 3 840 (98 %) kaikkiaan 3938:sta 
kohteesta. Suoritemäärä kasvoi näiden 
osalta edellisvuoteen 5,5 %. Asuinra-
kennuksiin sekä niihin palo- ja henkilö-
turvallisuuden kannalta rinnastettaviin 
kohteisiin kohdistuneita yleisiä palotar-
kastuksia kirjattiin 18 422 kpl, eli 12,6 % 
edellisvuotta enemmän. Suoritemäärä ei 
kuitenkaan yltänyt vielä palvelutasopää-
töksen edellyttämälle tasolle. Erityisiä-, 
ylimääräisiä- ja jälkipalotarkastuksia 
sekä muita tarkastuksia ja katselmuksia 
toimitettiin kaikkiaan 4 348 kpl.

Turvallisuusselvitykset

Onnettomuuksien ehkäisytoiminnan 
eräänä keskeisenä painopistealueena 
on ollut viime vuosien aikana hoitolaitos-
ten ja erityisryhmien asumisen palotur-
vallisuus. Pelastuslaitoksen rekisterien 
mukaan Pirkanmaalla oli vuoden 2008 
lopussa yhteensä 403 kohdetta, joilta 
edellytetään ns. turvallisuusselvityksen 
laatimista. Turvallisuusselvitys on asia-
kirja, jossa arvioidaan toimintakyvyltään 
alentuneiden tai rajoittuneiden henkilöi-
den mahdollisuudet selviytyä tulipalosta 
sekä tehdään johtopäätökset mahdolli-
sesti tarvittavista toimenpiteistä turval-
lisuustason parantamiseksi. Käytännös-
sä turvallisuusselvitys johtaa lähes aina 
kohteen sprinklaamiseen.

Nyt näistä kohteista on sprinklattu 
jo lähes puolet ja toiminnanharjoittaji-
en kanssa laadittujen aikataulujen mu-
kaan loputkin on suojattu viiden vuoden 
kuluessa. Näin on saatu parannettua 
merkittävästi heikoimmassa turvalli-
suustilanteessa olevien ihmisten pa-
loturvallisuutta ja samalla palomiesten 
työturvallisuutta.

Paikallinen 
turvallisuussuunnittelu
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
sisäisen turvallisuuden ohjelmasta on 
asetettu tavoitteeksi, että Suomi on Eu-
roopan 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.

Turvallisuussuunnitelmien uudistami-
nen on käynnistynyt Pirkanmaalla hyvin 
vaihtelevasti. Vuoteen 2008 osunut polii-
sihallinnon uudistus ja monet kuntaliitok-
set ovat vieneet resursseja eikä turvalli-
suussuunnittelu ei ole edennyt kaikissa 
kunnissa kovinkaan hyvin. Vuoden lop-
puun mennessä ainoastaan Lempäälän 
kunnan turvallisuussuunnitelma oli eden-
nyt kunnanvaltuustoon asti. Vammalan 
kihlakunnan (nyk. Sastamala ja Punka-
laidun) ja Tampereen kaupungin turval-
lisuussuunnitelmat valmistelleet työryh-
mät saivat työnsä päätökseen vuoden 
loppuun mennessä, Etelä-Pirkanmaan 
turvallisuussuunnitelma oli myös vuoden 
vaihteessa lähes valmis. Näiden suunni-
telmien luottamusmieskäsittely tapahtu-
nee vuoden 2009 alkupuolella.

Nuohous

Nuohoustoiminnan osalta vuotta 2008 
hallitsi aluepelastuslaitoksen nuohous-
toiminnan ulkoistaminen. Edellisvuonna 
tehdyn nuohouspalvelujen järjestämis-
tä koskeneen selvityksen perusteella 
aluepelastuslaitos käynnisti toimenpi-
teet omasta nuohouspalvelutuotannos-
ta luopumiseksi ja piirinuohoukseen 
siirtymiseksi koko Pirkanmaan alueella. 
Nuohouspalvelutuotannosta luopumi-
nen hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
26.3.2008. 

Ulkoistamistoimenpiteet etenivät 
siten, että aluepelastuslaitoksen nuo-
houstoimen toiminta päättyi 31.12.2008. 
Nuohouspalvelut ulkoistettiin ns. liikkeen 
luovutuksena kilpailutuksen jälkeen seit-
semälle eri palvelun tuottajalle, joista 
kaksi palveluntuottajaa muodostui alue-
pelastuslaitoksen omasta henkilöstöstä. 
Nuohoustoimen henkilöstöä siirtyi liik-
keen luovutuksissa uusille työnantajille 
kaikkiaan 13 henkilöä. Kaksi nuohous-
toimen työntekijää siirtyi ilmanvaihtolait-
teiden puhdistustöihin Tampereen kau-
pungin tilakeskukselle ja kaksi hakeutui 
kaupungin liikuntatoimen palvelukseen. 
Määräaikaisia palvelussuhteita loppui 
vuoden vaihteessa 5 henkilöllä ja 3 hen-
kilöä irtisanoutui.

Turvallisuusvalistus  
ja koulutus
Turvallisuusvalistuksella tarkoitetaan eri-
laisten turvallisuusaiheisten tapahtumi-

en järjestämistä ja joissa pyritään lisää-
mään ihmisten turvallisuustietoutta. Toi-
mintavuotena osallistuttiin 112-päivään, 
kevään ja syksyn Asta-messuihin, Tur-
vallisuusmessuihin, Tampereen päivään 
sekä esiteltiin aluepelastuslaitoksen 
toimintaa useissa tapahtumissa ympäri 
Pirkanmaata. Tavoitteena on, että 10 % 
pirkanmaalaisista tavoitettaisiin erilaisilla 
turvallisuusvalistustapahtumilla. Vuonna 
2008 tavoitettiin turvallisuusvalistuksella 
117 526 (25 %) ihmistä.

Turvallisuuskoulutus on paloturvalli-
suusopetusta, poistumisharjoittelua, al-
kusammutuskoulutusta ja omatoimisen 
varautumisen koulutusta. Tampereen 
aluepelastuslaitoksen painopiste turval-
lisuuskoulutuksessa  on lapset ja nuo-
ret. Tulikettu-turvallisuuskoulutus onkin 
tarkoitettu esikoululaisille sekä 2.-, 6.- ja 
8.-luokkalaisille. 

Turvallisuuskoulutusta annetaan alue-
pelastuslaitoksen omalle henkilöstölle, 
sopimuspalokunnille, toimenpidepalk-
kaisille sekä kuntalaisille ja yhteisöille. 
Pelastuslaki velvoittaa järjestämään kou-
lutusta asuintalojen ja laitosten suojelu-
henkilöstölle. Vuonna 2008 järjestettiin 
17 kurssia, joissa koulutettiin 480 asuin-
rakennusten turvallisuuspäällikköä. Kaik-
kiaan turvallisuuskoulutusta annettiin 43 
561 (9 %) ihmiselle.

Vuonna 2008 aloitettiin keskuspalo-
asemalla koeluontoinen maahanmuut-
tajien turvallisuuskoulutus. Vuonna 2008 
pidettiin 10 turvallisuuskoulutustilaisuut-
ta, joiden osallistujat olivat Tampereen 
aikuiskoulutuskeskuksen suomen kielen 
opiskelijoita. Kaikkiaan koulutukseen 
osallistui noin 300 maahanmuuttajaa. 
Tilaisuuksissa kerrottiin kodin turvalli-
suuteen liittyvistä asioista (hätänumero, 
tulipalojen ennaltaehkäisy, alkusammu-
tusvälineet, palovaroitin, toiminta tulopa-
lotilanteessa, tapaturmien ennaltaehkäi-
sy) sekä käytiin tutustumassa ambulans-
si- ja paloautokalustoon.

Tilaisuudet pidettiin suomen kielellä ja 
osallistujien kielitaidosta riippuen asioita 
käsiteltiin syvällisemmin. Osallistujat oli-
vat kiinnostuneita kodin turvallisuudesta 
ja vierailu paloasemalla koettiin mielek-
kääksi. 

Vuoden aikana Tampereen aluepelas-
tuslaitos kokosi yhteen maahanmuutta-
jien kanssa työskenteleviä tahoja ja 
pidettiin kokous, jossa suunniteltiin tur-
vallisuuskoulutuksen levittämistä koko 
Pirkanmaan alueelle. Tampereen alue-
pelastuslaitos myös kehitti turvallisuus-
koulutuksen materiaalia.
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Vuosi 2008 oli Pirkanmaalla onnet-
tomuustilastojen mukaan kaksi-
jakoinen, oli positiivista mutta 

myös negatiivista muutosta. Hälytys-
tehtävien määrä väheni vuoteen 2007 
verrattuna noin 10%, ja niitä oli runsaat 
9 300. Tulipaloissa kuoli vuonna 2008 
Pirkanmaalla 14 ihmistä, mikä on lähes 
kolminkertainen määrä edellisvuoteen 
verrattuna ja ylittää selvästi pitkän ajan 
keskiarvon Pirkanmaalla. Muut onnetto-
muusvahingot olivat edellisvuoden tasoa 
lukuun ottamatta maastopaloja,  joissa 
maastopinta-alaa paloi noin kolminker-
taisesti edellisvuoteen verrattuna.

Hälytystehtävien väheneminen koh-
distui edelleen eniten ensivastetehtäviin 
määrän laskiessa vuoden edellisvuoden 
noin 3 700:sta noin 2 600:aan vuonna 
2008. Liikenneonnettomuuksia oli vuon-
na 2008 yhteensä noin 1 100, jossa on 
lisäystä noin 10 %. Muiden onnettomuuk-
sien määrä pysyi lähes ennallaan.

Palokuolemat tapahtuivat 13 tulipa-
lossa eli yhdessä palossa kuoli kaksi ih-
mistä ja muissa uhreja oli yksi.  Uhreista 
12 oli miehiä ja 2 naisia ja he kaikki olivat 
keski-ikäisiä tai iäkkäitä ihmisiä. Keskei-
senä yhteisenä piirteenä uhreilla oli toi-
mintakyvyn aleneminen iän, sairauksien 
tai päihteiden käytön takia. 

Omaisuusvahinkoja rakennuspaloissa 
kertyi vuonna 2008 noin 12 milj., mikä on 
sama summa kuin vuotta aiemmin. Suur-
paloja, joissa vahingot ovat yli 500 000, 
oli Pirkanmaalla 5 kappaletta ja niiden 
vahingot olivat noin puolet kaikista palo-
vahingoista, eli 5,8 milj..  Tuhoisin palo oli 
5.1.2008 Tampereella sattunut mormoni-
kirkon tulipalo. Muut suurpalot olivat Päl-
käneellä, Vammalassa ja Valkeakoskella 
sattuneet teollisuusrakennusten palot 
sekä Kurussa sattunut navettapalo.

Palokunnan toimintavalmiusajan osal-
ta aluepelastuslaitos saavutti asetetun 
tavoitteen, eli riskialueittainen toimin-
tavalmiusaikavaatimus saavutettiin yli  
90 %:ssa (90,8%) kiireellisistä hälytys-
tehtävistä. Toimintavalmiusajat paranivat 
kaikilla riskialueilla edelliseen vuoteen 
verrattuna. I-riskialueella toimintaval-
miusaika oli 5:55 (6:11 vuonna 2007), 
II-riskialueella 7:15 (7:43), III-riskialu-
eella 8:52 (9:21) ja IV-riskialueella 12:44 
(12:56).

Pelastustoiminnan 
kehittäminen
Toimintakertomusvuonna aloitettiin Vai-
keat  sammutuskohteet kehittämishanke, 
jossa tutkitaan sekä teknisiä menetel-

miä, että työmenetelmiä vaikeiden sam-
mutuskohteiden hallintaa varten. Erityi-
senä kohteena ovat kattorakenteiden 
sammutustyö. Hankkeeseen on liitetty 
myös Cobra-korkeapainesammutusjär-
jestelmän kokeiluhanke, joka aloitettiin 
vuonna 2007.

Hankkeen ensivaiheessa on selvitetty 
kotimaisiin tutkimusjulkaisuihin perustu-
en ontelopalojen kehittymistä ja sammut-
tamista kaikissa rakennuskokoluokissa 
teoriapohjaksi sammutustaktiikoiden, 
-menetelmien ja käytettävän kaluston 
kehittämiseksi.  Hankkeessa on esitetty 
perusteet  ontelopalojen sammuttami-
seen valittavalle taktiikalle, kartoitettu 
aluepelastuslaitoksessa tällä hetkellä 
käytössä oleva ontelopalojen sammut-
tamiseen soveltuva kalusto ja aloitettu 
koulutusmateriaalin suunnittelu ja val-
mistelu.  Hanketta jatketaan väliraport-
tiin kirjattujen  kehittämistoimenpiteiden 
osalta vuoden 2009 loppuun.

Pelastustoiminnan johtamisen tuke-
miseksi laadittiin johtamisopas, jonka 
toimintamalleja testattiin yhteistoimin-
taviranomaisten kanssa syksyllä järjes-
tetyssä TYTTI-2008 suuronnettomuus-
harjoituksessa. Oppaassa käsitellään 
toimintamalleja tukemaan  pelastus-
toiminnan johtamista pienistä onnet-
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Pelastustoiminta

VAPAAEHTOISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUS 2008 Kurssit Osallistuneita
Ensivastekurssi ja Ppe-D koulutus 2 32
Laskeutumisen- ja kattotyöskentelynkurssi 21 224
Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kouluttajakurssi 1 10
Palokuntien ensiapukurssi 5 67
Pelastustyökurssi 2 30
Pintapelastuskurssit 2 17
Sammutustyökurssi osat 1 ja 2 (62) 5 76
Savusukelluskurssi 4 42
Sisäpalosimulaattorikouluttajakurssi - -   
Vaarallisten aineiden kurssi -  - 
Yksikönjohtajankurssi 12 op(ov) 1 18
Öljyvahingon torjuntakurssi 3 48

YHT 46 516

tomuuksista komppanialähtöä ja sitä 
suurempia voimavaroja tai merkittävää 
viranomaisyhteistyötä vaativiin onnetto-
muustilanteisiin ja niiden uhkatilanteisiin 
Pirkanmaan alueella.

Valvomo/viestiliikenne

Vuoden alussa valvomon henkilöstö-
määrää lisättäessä saatiin valvomoon 
vakinainen henkilöstö ympärivuorokau-

tisesti kaikkina viikonpäivinä. Valvomon 
palvelutason kohottaminen saavutti täl-
löin ison harppauksen eteenpäin ja ke-
hitystyötä jatkettiin koko vuosi Valvomo 
2008 –projektin puitteissa monipuolista-
malla valvomon tehtäviä. Projekti päätet-
tiin syksyllä, mutta kehitystyö jatkuu.

Valvomon tehtävien monipuolistumi-
nen ja lisääntyminen aiheutti suuren kou-
lutuspaineen valvomossa. Henkilöstön 
koulutusta lisättiin sekä vakinaiselle hen-
kilöstölle että sijaishenkilöstönä toimival-
le palomiehistölle. Myös paloesimiehiä 
ja palomestareita koulutettiin valvomon 
toimintoihin ja järjestelmiin, mm. VIRVEN 
työasema,  puhelinvaihde, palopostioh-
jelma ja EBeam. 

Syksyn suuronnettomuusharjoitus 
oli valvomolle suuri haaste, johon val-
mistauduttiin huolellisesti. Yhteystieto-
ja kartoitettiin, toimintoja harjoiteltiin ja 
henkilöstöä koulutettiin. Tilannekuvan 
muodostaminen harjoituksessa oli yksi 
valvomon tärkeä tehtävä. Harjoitukses-
ta saatujen kokemusten ja palautteiden 
perusteella saatiin suunta valvomon jat-
kokehitykselle.

Valvomon osuus Pirkanmaan kunti-
en valmiustoiminnan käynnistämisessä 
on merkityksellistä. Valvomoon kerättiin 
yhteystietoja kuntien johtoryhmien koolle 
kutsumiseksi tarvittaessa ja henkilöstöä 
opastettiin kuntien ja aluepelastuslaitok-
sen väliseen yhteistyöhön. 

Muiden toimialojen päivystyspalvelui-
den kartoittamista lisättiin ja neuvottelut 
käynnistyvät puhelunvälityspalveluiden 
tuottamisesta v. 2009. 

Valvomon kehittyvä toiminta kiinnosti 
muitakin. Valvomoon kävi tutustumassa 
vierailijoita muun muassa Tampereen 
kaupungin katutilavalvonnasta ja hallin-
topalvelukeskuksesta, Päijät-Hämeen pe-
lastuslaitokselta, Tampereen poliisilaitok-
selta ja Pirkanmaan hätäkeskuksesta.

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnat (51), joista vapaa-
ehtoisia yhdistyspohjaisia palokuntia 
45, osallistuivat toimintavuoden aikana 
yhteensä 3 991 hälytykseen. Näistä 
miestyöntunteja kertyi 32 531. Tehtävien 
määrällinen pudotus johtui hälytysvaste-
muutoksista, ensisijaisesti ensivastetoi-
mintatehtävien osalta. Palokuntien häly-
tysosastojen henkilömäärä on kääntynyt 
lievään nousuun. Merkille pantavaa oli 
myös nuoriso-osastojen jäsenmäärän 
kasvu. Toimintavuoden aikana toteutetut 
joko yhteiset tai palokuntakohtaiset rek-
rytointi- ja toimintapäivät ovat siis tuot-
taneet tulosta. Harjoitusaktiivisuudessa, 
joka on yksi menetyksellisen operatiivi-
sen toiminnan kulmakivi , tapahtui jonkin 
verran laskua varsinkin henkilömääräl-
tään pienten palokuntien osalta.

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä 
kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 
Palokunnissa toivuttiin sopimusten uu-
simisprosessiin jälkeisestä kokouskes-
keistä ajasta ja toiminta oli ehken sees-
teisempääkin edellisvuosiin verrattuna. 
Merkkivuosia täyttivät mm. Lempäälän, 
Onkkaalan ja Virtain vapaaehtoiset pa-
lokunnat.
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Varautuminen
Varautumistoimenpiteitä ovat mm. 

valmiussuunnittelu ja siihen liit-
tyvät etukäteisvalmistelut sekä 

valmiusharjoitukset. Varautumisen tur-
vajärjestelmä voidaan jakaa kolmeen 
osaan eli normaaliaikaan ja normaaliajan 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Valmiussuunnittelusta 
kuntien valmiustoiminnan 
tukemiseen 
Pelastustoimen uudelleenjärjestelyjen ja 
tarkentuneiden yhteiskunnan uhkamal-
lien myötä kuntien valmiutta nopeaan 
operatiiviseen johtamiseen on tarkastel-
tu uudelta pohjalta. Uhkat ja häiriötilan-
teet saattavat olla kunnan sisäisiä, mutta 
kuitenkin laajoja väestönosia koskevia. 
Tällöin tilanteen hoitamiseksi tarvitaan 
lähinnä kunnan omia johtamisjärjestel-
miä sekä heidän operatiivisia toimialaor-
ganisaatioita. Näissä tilanteissa ei välttä-
mättä tarvita pelastustoimen resursseja 
lainkaan tai niiden tarve on vähäinen. 
Häiriö vaatii kunnalta kuitenkin nope-
aa reagointia operatiivisen toiminnan 
aloittamiseksi omilla organisaatioillaan, 
mutta kuntien järjestelmien luonteesta 
johtuen niillä ei aina ole valmiutta nope-
aan reagointiin ja erityisesti tämä ongel-
ma korostuu jos häiriö sattuu virka-ajan 
ulkopuolella.

Koska häiriötilanteiden vaikutukset 
väestöön saattavat olla vakavat ja myös 
taloudelliset menetykset erittäin suuret, 
on tarkoituksenmukaista huomioida 

varautumisessa aluepelastuslaitoksen 
24h-valmiudessa olevat keskitetyt ja 
alueelliset järjestelmät ja mahdollisuu-
det aloittaa nopeasti häiriötilanteissa 
tarvittavien kunnallisten vastuuhenki-
löiden ja yhteistyötahojen hälyttäminen 
sekä tarvittavien johtamisjärjestelmien 
luominen.

Kertomusvuoden aikana valmistettiin 
kuntakohtaiset ohjeet siitä, miten valmi-
ustoiminta käynnistetään kuntaa koske-
vassa häiriötilanteessa ja miten pelas-
tuslaitos voi tukea ko. toimintaa varsinkin 
häiriön alkuvaiheessa. Ohje sisältyy jo-
kaisen kunnan valmiussuunnitelmaan.

Tampereen eri toimintayksiköiden 
kanssa jatkettiin toimiala- ja liikelaitos-
kohtaisten valmiussuunnitelmien kehi-
tystyötä yhteistyössä Tampereen kau-
pungin riskienhallintapäällikön sekä  
Tampereen eri toimintayksiköiden val-
miussuunnittelun vastuuhenkilöiden 
kanssa.

Kuntien johtokeskuksien tekniset tar-
kastukset saatiin tehtyä kertomusvuoden 
kesällä. Yhteenveto tarkastuksista lähe-
tettiin Länsi-Suomen lääninhallitukseen 
syksyllä 2008.

Vuoden aikana järjestettiin 102 va-
rautumiseen liittyvää koulutustilaisuutta. 
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1458 
henkilöä.

Pelastuskoirat

Pelastuskoirat ovat perinteisesti olleet vi-
ranomaisten apuna erilaisissa etsinnöis-

Tekninen toimi
Tekninen toimi pyrkii järjestämään 

määrärahojen puitteissa parhaat 
mahdolliset työvälineet aluepelas-

tuslaitoksen eri osastoille sekä huoltotoi-
minnan joko omana tai ostopalveluna.

Vuoden 2008 aikana hankittiin kolme 
sammutusauton  alustaa ja seitsemän 
sammutusauton korirakennetta. Tämä 
merkitsi seitsemän sammutusauton val-
mistumista. Edellisenä vuonna oli han-
kittu jo 4 alustaa. Uudet sammutusautot 
tulivat  Hämeenkyröön, Kangasalle, Lin-
nainmaalle, Lempäälään, Ruovedelle, 
Toijalaan sekä  Vammalaan. Edellisten 

vuosien raskaita autoja rekisteröitiin 
myös 2008, siten että kaikkiaan kymme-
nen raskasta autoa otettiin käyttöön.

Toimialueiden johtoautoja uusittiin 5 
kpl miehistöautopohjaisiksi Mercedes Vi-
to 4x4 autoiksi. Sairasautoja tuli kolme, 
mitkä sijoittuivat Nokialle kaksi ja Valkea-
koskelle yksi auto. 

Tarkastuskäytöön hankittiin vähä-
päästöisiä Hyunday i30 sekä Nissan 
Qashqaita. Tarkastusautoja rekisteröitiin 
2008 yhteensä 18 ajoneuvoa ja vastaa-
vasti poistettiin vuonna 2004 hankitut 
tarkastausautot.

sä. Hälytysryhmiin koirakot pääsevät n. 2 
- 3 vuoden koulutuksen jälkeen. Tampe-
reella toimii kaksi pelastuskoirayhdistys-
tä, Tampereen Seudun Etsintäkoirat ry. ja 
Pirkanmaan Pelastuskoirat ry. Koirayh-
distysten koe- ja harjoitusratana toimii 
Sulkavuoren rauniorata.

Käyntikertoja koirayhdistyksille tuli yh-
teensä 216 ja käyttötunteja 650. Myös 
Tampereen päivänä koirayhdistykset 
esittelivät toimintaansa. Pelastusopis-
tolla järjestettiin pelastuskoirakoiden 
FRF-toimintaan liittyvää koulutusta, jos-
sa pääpaino on harjoitella sortumien alle 
hautautuneiden etsintää.
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Resurssit
Henkilöstö
Toimintakertomusvuoden lopussa alue-
pelastuslaitoksessa oli vakinaisia va-
kansseja 534, joista vakinaisesti täytet-
tynä oli 453 vakanssia. Uusia vakansseja 
perustettiin vuonna 2008 kaikkiaan kah-
deksan. Niistä kuusi sairaankuljettajan 
tointa ovat toistaiseksi määräaikaisia. 
Teknisellä ja tietotekniikan osastolla 
suoritettiin vakanssien nimien muutok-
sia. Kaikkien vuoden 2008 aikana vapau-
tuneiden vakanssien (eläköityminen ja 
muu poistuma) täyttäminen ei onnistu-
nut. Vaikeuksia on ollut täyttää palotar-
kastajan, palomestarin, nuohoojien sekä 
eräiden palomiesten vakanssit. Etenkin 
miehistötason vakanssien täyttämistä on 
vaikeuttaneet pätevien hakijoiden puut-
tuminen. Siihen on vaikuttanut kyseessä 
olevan toimialueen koko tai siellä käy-
tössä olevan henkilöstön työaika. Edellä 
mainituista vakansseista palomestarin, 
palomiehen ja nuohoojan vakanssit Tam-
pereen kaupunki on luokitellut ns. työvoi-
mapulan alaisiksi vakansseiksi.  

Jotta toimintavalmius pystytään pitää 
vähintäänkin tyydyttävänä, on vapaana 
olevia vakansseja pyritty paikkaamaan 
sijaisilla, joka mm. selvittää aluepelastus-
laitoksen sijaisten suuren määrän. Sijais-
ten määrä saattoi vaihdella suurestikin 
lähes päivittäin. Sijaisten tarve ja määrä 
oli suurimmillaan kesäkautena, jolloin 
koko aluepelastuslaitoksen alueella oli 
enimmillään 125 sijaista. Kaikki sijaiset 
eivät ole olleet pelastajan perustutkin-
non suorittaneita. Osalla peruskoulutus 

Henkilöstö tunnusluvut 31.12.2008

Kk-palkkaiset vakanssit 534
Vakinainen henkilöstö 453
Eläköityvät 12
Muu poistuma 4
Rekrytointitarve 16
Määräaikainen hlstö 10
Sijaiset 71
Henkilöstö yht. 550
Henkilöstökulut (1000 e) -24 672
Uudelleensijoitustarve 3

oli vielä kesken tai olivat suorittaneet 
Suomen Pelastusalan Keskusliitto ry:
n koulutusjärjestelmän mukaisen sivu-
toimiselta palohenkilöstöltä vaadittavan 
koulutuksen. Sijaisjärjestelmän myötä tu-
levia kokemuksia henkilöiden työtaidois-
ta on käytetty hyväksi uuden henkilöstön 
rekrytoinnissa. 

Uuden henkilöstön rekrytointi jär-
jestettiin pääsääntöisesti sisäisellä ha-
kumenettelyllä koko Pirkanmaalla. Toi-
mintakertomusvuoden aikana eläköityi 
12 henkilöä. Muuta poistumaa oli neljä 
henkilöä. Rekrytointitarve oli siten 16 
uutta henkilöä. Rekrytointitarpeeseen 
tulisi huomioida myös kaikkien vapaina 
olevien vakanssien täyttäminen. Toimin-
takertomusvuoden aikana työllistettiin 
aluepelastuslaitoksen omassa piirissä 
omiin työtehtäviinsä työrajoitteisia hen-
kilöitä kaksi. 

Alueen paloasemaverkoston suun-
nitteluun ja niillä työskentelevän henki-
löstön määrään vaikuttaa ympäröivän 
alueen riskikartoitus. Tavoitteena on, että 
jokaisella vakinaisesti miehitetyllä palo-
asemalla on yksikönjohtaja, kuljettaja ja 
vähintään kaksi työparia (1 + 5). Vuoden 
2008 aikana emme saavuttaneet pelas-
tushenkilöstön osalta edes minimivah-
vuutta (1 + 3) kaikilla aluepaloasemilla.

Nuohoustoiminnasta teetetyn selvi-
tyksen perusteella tehtiin päätös, että 
nuohoustoiminta aluepelastuslaitoksen 
toimintana lakkautetaan vuoden 2009 
alusta alkaen. Vuoden 2008 aikana käy-
tiin nuohoustoimen henkilöstöä koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut.
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Sairaankuljetus  
ja ensihoito
Tampereen aluepelastuslaitos 

tuottaa sairaankuljetus- ja ensi-
hoitopalvelut Tampereen, Nokian, 

Pirkkalan, Valkeakosken ja Ruoveden 
kuntien alueella kuntien kanssa tehtyjen 
sopimusten mukaisesti. Lisäksi aluepe-
lastuslaitos tuottaa Virtain kaupunkia 
lukuun ottamatta ensivasteyksikköpal-
velut joko vakinaisen, puolivakinaisen 
tai VPK:n ja ko. kunnan kanssa tehtyjen 
sopimusten mukaisesti. 

Sairaankuljetuksen ja ensihoidon 
tavoitteeksi on asetettu hätätilapotilaan 
viiveetön, eettisesti ja hoidollisesti asian-
mukainen kohtaaminen ja hoito. Ensi-
vastetoiminta koko Pirkanmaan alueella 
tulee olla tasalaatuista, alueen erityisolo-
suhteet huomioivaa ja samanlaatuista 
kaikille. Tähän on pyritty välittömällä ym-
pärivuorokautisella valmiudella, hyvällä 

kalustolla, hoitovälineillä ja koulutetulla 
henkilöstöllä. 

Sairaankuljetuksen ja ensihoidon hal-
linnosta ovat vastanneet sairaankuljetus-
päällikkö, lääkintämestari, ensihoidon 
vastuulääkäri ja ensihoidon kouluttaja. 
Sairaankuljetus ja ensihoito ovat suo-
raan pelastusjohtajan alaisuudessa. 
Päivittäisestä työvuorokohtaisesta lää-
kinnällisestä ja sairaankuljetukseen sekä 
ensihoitoon liittyvästä asemapalvelusta 
ovat omalta osaltaan vastanneet ja si-
tä johtaneet lääkintäesimiehet (L4). He 
toimivat myös Tampereen alueella sekä 
ympäristökunnissa kuntien vastuuviran-
omaisten kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti erikseen määritellyissä suur-
onnettomuus ja/tai monipotilastilanteissa 
lääkinnällisinä johtajina pelastustyön joh-
tajan alaisuudessa. 

Tampereen, Nokian ja Pirkkalan kun-
tien kanssa yhteistyö on auttanut yksi-
köiden sijoittamista siten, että em. tavoite 
saavutettaisiin mahdollisimman hyvin. 
Tämän takia vuoden alussa tehtiin yksi-
köiden asemavaihtoja. Nokian aseman 
toinen perustason yksiköistä nostettiin 
hoitotasolle ja samalla Pispalan aseman 
yksiköstä tuli perustason yksikkö. Lää-
kintäesimiehen (L4) yksikkö säilyi kes-
kuspaloasemalla ja Hervannan toinen 
perustason yksiköistä nostettiin hoitota-
solle. Yksiköihin tehtiin muutosta vastaa-
vat hoitovälineistön, lääkkeiden ja hen-
kilöstön muutokset. Perustason ympäri 
vuorokauden välittömässä valmiudessa 
olevat yksiköt ovat keskuspaloaseman 
kolme yksikköä, Hervannan yksi yksikkö, 
Linnainmaan yksi yksikkö, Pispalan yksi 
yksikkö ja Nokian yksi yksikkö. Lisäksi 
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keskuspaloaseman viisi erillistä välit-
tömän valmiuden perustason yksikköä 
toimivat maanantaista lauantaihin klo 
7.00 - 19.00 porrastetusti. Perustason 
yksiköissä on kaikissa pääsääntöisesti 
sama varustus. 

Yhteistyö pelastustoimen kanssa on 
ollut saumatonta. Sairaankuljetuksella 
on ollut oma varastonhoitaja. Hänen 
työpanoksensa on ollut merkittävä mo-
nien ihan päivittäistenkin asioiden hoi-
tamisessa.

Ammattitaitoinen 
henkilöstö
Henkilöstö on isolta osin pelastustoi-
men kanssa samaa moniammatillista 
palomies-sairaankuljettaja tai pelasta-
jatutkinnon suorittanutta henkilöstöä. 
Yhä useammalla on lisäksi terveyden-
huollon ammattitutkinto. Päätoimisten 
sairaankuljettajien määrä on lisääntynyt. 
Hoitotason tutkintovaatimuksena uusille 
työntekijöille on sairaanhoita-jan, AMK 
sairaanhoitajan tai AMK ensihoitajan 
tutkinto. Aluepelastuslaitoksen sisäistä 
ohjeistusta on tarkennettu siten, että hoi-
totasolle itsenäiseen työskentelyyn vaa-
ditaan em. tutkinnot ja vähintään kaksi 
vuotta toimimista perustason sairaankul-
jetusyksikössä sekä yksi vuosi hoitota-
son yksikössä vastuullisen ensihoitajan 
kanssa. Tämän jälkeen voi saada luvan 
toimia itsenäisenä vastuullisena ensihoi-
taja noudattaen vastuulääkärin antamia 
ohjeita. Hoitotason henkilöstöltä on lisäk-
si vaadittu ensihoidon vastuulääkärin pi-
tämä erillinen hoitotason kurssi ja siihen 
liittyvät tentit. Yhteistyö hoitotason tentti-
en ja kurssien osalta on aloitettu Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin kanssa. 

Henkilöstön jaksamiseen ja potilaiden 
kohtaamiseen on panostettu mm. siten, 
että keskuspaloaseman kolmeen välittö-
män valmiuden yksikköön on perustettu 
kuusi ns. päivätointa, jolloin pelastajien 
työpanos painottuu iltaan ja yöhön. Yksit-
täisiä työrupeamia on näin voitu lyhen-
tää. Tämä kokeilu on toteutettu yhdessä 
henkilöstön kanssa ja suurelta osin hei-
dän toiveistansa lähtien.

Henkilöstön kouluttamiseen ja kou-
luttautumiseen on kiinnitetty huomiota. 
Ensihoidon kouluttaja on vuoden aika-
na kiertänyt kaikki aluepelastuslaitoksen 
alaisuudessa toimivat ensivasteyksiköt 
kouluttaen suunnitelman mukaisesti 
henkilöstön. Suunnitelma on toteutunut 
erittäin hyvin. Monen kunnan ensihoidon 
vastuulääkärit ovat ottaneet aktiivisesti 

osaa tuoden oman erittäin merkittävän 
panoksensa koulutus, valvonta ja kehit-
tämisyhteistyöhön. Kalusto on yhtenäis-
tetty ja viimeisetkin merkittävät hankinnat 
ovat saatu tai saadaan alkavan vuoden 
alussa suoritettua. Ensihoidon koulutta-
ja on kehittänyt koulutusten seuranta-
järjestelmää. Uusi järjestelmä otetaan 
käyttöön vuoden 2009 alusta. Työvuo-
rokohtaista koulutusta on annettu pää-
asemalla sekä alueasemilla ensihoidon 
vastuulääkärin, ensihoidon kouluttajan, 
lääkintäesimiesten sekä hoitotason hen-
kilöstön toimesta.

Kuljetusmäärät kasvussa

Sairaankuljetusten määrä on tasaises-
ti noussut viimeisinä vuosina n. 1 000 
kuljetusta/vuosi, niin myös vuonna 2008. 
Tämä on asettanut kasvavia haasteita. 
Yksiköiden kuormittavuus on lisäänty-
nyt. Yhä enemmän potilaita tutkitaan ja 
hoidetaan kotona tai muussa kohtees-
sa. Tampereen aluepelastuslaitoksen 
sairaankuljetuksen ja ensihoidon toimi-
alueella väestön määrä on kasvanut ja 
kasvaa edelleen. Uusia asutusalueita 
tulee lisää. Väestö lisäksi ikääntyy. Tämä 
näkyy osaltaan kuljetusten määrässä. Al-
koholin kulutuksen kasvu lisää varsinkin 
ilta ja yöaikaan sekä viikonloppuina kul-
jetusten määrää. Tähän muutokseen on 
pyritty reagoimaan siten, että lauantaihin 
iltapäivään on lisätty yksi perustason yk-
sikkö. Kuljetusmäärien kasvaessa joudu-
taan lähiaikoina tekemään suunnitelmia 
mahdollisten lisäyksiköiden perustami-
seksi. Kiireellinen sairaankuljetus on 
hoidettava riippumatta päivästä tai kel-
lonajasta. Myös kiireetön sairaankuljetus 
lisääntyy väestö-, päivystys- ja muiden 
muutosten vuoksi.

Opiskelijat ovat olleet alepelastuslai-
tosta elävöittävä voimavara. Heidän pe-
rehdyttämiseensä ja opastamiseensa on 
panostettu. Hoitotason sairaankuljetta-
jista on opiskelijat vastuutettu erikseen 
nimetyille henkilöille. Lääkintämestari on 
ollut tässä yhteyshenkilönä oppilaitosten 
ja aluepelastuslaitoksen välillä.

Ulkopuolisia yhteistyötahoja ovat ol-
leet mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
(Tampereen yliopistollinen sairaala), 
Tampereen terveyskeskus (Hatanpään 
päivystysasema), Nokian terveyskeskus, 
Pirkkalan Terveyskeskus, Ylöjärven ter-
veyskeskus, Lempäälän ja Vesilahden 
terveyskeskus, Kangasalan ja Oriveden 
terveyskeskus, Valkeakosken ja Ruove-
den terveyskeskus. Sairaanhoitopiirin 

kanssa on tehty merkittävää yhteistyötä 
yhdessä Lääninhallituksen kanssa mm. 
VIRVE-asioissa. Hätäkeskuksen kanssa 
on ollut määrävälein alatyöryhmän koko-
ukset ja muulloinkin on päästy sujuvas-
ti asioimaan aina kun se ollut tarpeen. 
Vaste-esitysmuutokset ovat hoituneet 
sujuvasti. Reklamaatiot on selvitetty yh-
teistoimin. Tavoitteena niin em. reklamaa-
tioissa kuin muutoinkin on ollut antaa tar-
vittavat selvitykset ohjeaikojen puitteissa. 
Muille viranomaisille on annettu heidän 
pyytämänsä lausunnot. Sairaanhoitopii-
rin kanssa on ollut myös koulutuksellis-
ta yhteistyötä. Yhteispäivystys ACUTA:n 
suunnittelussa sairaankuljetuksen edus-
tus on ollut mukana. Poliisin kanssa on 
oltu yhteistyössä mm. TEMS toiminnan 
suunnittelussa, suuronnettomuusharjoi-
tuksen osalta.

Katkeamaton hoitoketju

Hoitoketjujen toimintaan on edelleen 
kiinnitetty huomiota. Varsinkin aivoveren-
kiertohäiriöpotilaiden, sydänpotilaiden ja 
monivammapotilaiden viiveettömään oi-
keanlaiseen havaitsemiseen, konsultaa-
tioihin ja hoitoon on panostettu. Tulokset 
aivoverenkiertopotilaiden liuotushoitojen 
osalta ovat Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rissä kansainvälisestikin huippuluokkaa. 
Yhä nopeammin ja varmemmin myös 
perustason sairaankuljetusyksiköt ha-
vaitsevat rintakivun taustalla olevan sy-
dänperäisen ongelman ja potilas päätyy 
jo välittömästi kardiologin arvioon ja 
hoitoon. Pallolaajennus mahdollisuuden 
kattaessa käytännössä ympärivuoro-
kautisesti kaikki viikon päivät on johta-
nut siihen, että aiemmin liuotushoidon 
saaneista valtaosa päätyykin suoraan 
kardiologiseen yksikköön ja välittömään 
pallolaajennukseen. Tämä toiminta vaatii 
vielä tehostamista ja varhaiseen havait-
semiseen auttavaa koulutusta kaikilla 
tasoilla. Samoin monivammapotilaiden 
havaitseminen, hoito kentällä ja koko hoi-
toketjun toimiminen vaatii hiomista.

Tietojärjestelmien kehittäminen on 
vielä kesken. Tämän on tehtävä yh-
teistyössä eri terveydenhuollon viran-
omaisten kanssa. Tarvitaan sähköinen 
yhteensopiva järjestelmä koko sairaan-
hoitopiirin alueelle. Sen on linkityttävä 
hätäkeskuksen,  KELA:n, sairaanhoito-
piirin, terveyskeskusten ja päivystysten 
tietojärjestelmiin. Tämä on edellytys jo 
luotettavien tietojen, tilastojen ja muun 
seurannan ja valvonnan kannalta oleel-
lisen tiedon saamiseksi.
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TULOSLASKELMA  
    
   1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007

Liikevaihto  35 647 199,70 34 516 060,55

Valmistus omaan käyttöön 1 986 532,47 1 687 914,51

Liiketoiminnan muut tuotot 657 588,69 448 082,06

Materiaalit ja palvelut
  
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
  Ostot tilikauden aikana -3 841 089,17 -3 289 164,88
 
 Palvelujen ostot -4 452 566,21 -4 113 535,15

Henkilöstökulut
  
 Palkat ja palkkiot -19 036 221,06 -17 917 722,18
 
 Henkilösivukulut  
  Eläkekulut -4 174 147,36 -4 640 047,09
  Muut henkilösivukulut -1 461 561,45 -1 418 077,03

Poistot ja arvonalentumiset
  
 Suunnitelman mukaiset poistot -1 263 890,81 -983 707,54

Liiketoiminnan muut kulut -2 926 869,29 -2 631 938,50

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 134 975,51 1 657 864,75

Rahoitustuotot ja -kulut  
 Korkotuotot 29 553,60 24,06
 Muut rahoitustuotot 9 060,45 13 042,57
 Muille maksetut korkokulut 0,00 -84,10
 Muut rahoituskulut -367,23 -388,85

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 173 222,33 1 670 458,43
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TASE
  

   31.12.2008 31.12.2007
VASTAAVAA  
    
PYSYVÄT VASTAAVAT
  
Aineettomat hyödykkeet
  Aineettomat oikeudet 3 688,37 20 378,51

   3 688,37 20 378,51
Aineelliset hyödykkeet
 Kiinteät rakenteet ja laitteet 348 496,35 364 022,05
 Koneet ja kalusto 7 538 850,40 5 335 114,72
 Ennakkomaksut ja  
 keskeneräiset hankinnat 161 074,55 1 344 910,31
   
   8 048 421,30 7 044 047,08
Sijoitukset 
 Muut saamiset 3 671,00 3 671,00

   3 671,00 3 671,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  
Saamiset 
 
Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 298 301,63 471 958,62
 Saamiset kunnalta 5 473 715,03 6 113 138,63
 Muut saamiset 179 955,57 490 857,21
 Siirtosaamiset 0,00 68,84

   5 951 972,23 7 076 023,30
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 007 752,90 14 144 119,89
    
VASTATTAVAA
  
OMA PÄÄOMA
  
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 7 813 317,57 6 142 859,14

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 173 222,33 1 670 458,43

   8 986 539,90 7 813 317,57
VIERAS PÄÄOMA
  
Lyhytaikainen
  
 Ostovelat   799 256,32 2 229 876,86
 Korottomat velat kunnalta 85 085,82 34 622,28
 Muut velat 816 738,74 494 024,95
 Siirtovelat 3 320 132,12 3 572 278,23

   5 021 213,00 6 330 802,32
    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 007 752,90 14 144 119,89
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RAHOITUSLASKELMA
  
   1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007
Toiminnan rahavirta
  
   Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 134 975,51 1 657 864,75
   Poistot ja arvonalentumiset 1 263 890,81 983 707,54
   Rahoitustuotot ja -kulut 38 246,82 12 593,68
   Tulorahoituksen korjauserät -92 195,51 -164 014,91

   2 344 917,63 2 490 151,06
Investointien rahavirta
  
  Investointimenot -2 687 384,30 -2 448 794,45
   Rahoitusosuudet investointimenoihin 230 000,00 167 673,00
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 298 004,92 172 715,98

   -2 159 379,38 -2 108 405,47
  
Toiminnan ja investointien rahavirta 185 538,25 381 745,59
  
Rahoituksen rahavirta
  
   Antolainauksen muutokset  
   Antolainasaamisten lisäykset muilta -849,00 0,00
   Antolainasaamisten vähennykset kunnalta 849,00 0,00

   0,00 0,00
 Oman pääoman muutokset
  
 Muut maksuvalmiuden muutokset
  
     Saamisten muutos kunnalta 639 423,60 -433 239,53
     Saamisten muutos muilta 484 627,47 77 367,83
    Korottomien velkojen muutos kunnalta 50 463,54 -936,45
     Korottomien velkojen muutos muilta -1 360 052,86 -24 937,44

   -185 538,25 -381 745,59

   -185 538,25 -381 745,59
  
Rahavarojen muutos 0,00 0,00
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