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Pelastusjohtajan katsaus

V
uoden aikana on aluepelastuslaitok-
sessa omin voimin tehty toimintaa 
kehittäviä selvitystöitä. Näistä mai-
nittakoon pelastushenkilöstön työn 

elinkaarta selvittävä työ, sekä nuohoustoiminnan 
selvitystyö koko Pirkanmaata koskien. Ensim-
mäisen tavoitteena on valtakunnassakin paljon 
painoarvoa saaneen pelastushenkilöstön työssä 
jaksamisen- asiakokonaisuuden käsittely oman 
laitoksen voimin. Tässä on tavoitteena kuvata 
pelastushenkilöstön työuraa vuosien saatossa ja 
sen muuttumista kulloinkin käsillä olevan tilanteen 
mukaisesti. 

•
Nuohoustoimessa on päädytty siihen, että omas-
ta nuohoustoiminnasta siirrytään piirinuohous-
järjestelmään Tampereen seutukunnan alueella. 
Tämänkin prosessin tarkoituksena on kehittää 
toimintoja ja antaa pelastuslaitoksen nykyiselle 
nuohoushenkilöstölle hyvät mahdollisuudet jatkaa 
ammattiaan uusien työnantajien palveluksessa. 

Paloasemahankkeita

Aluepelastuslaitoksen toimintaedellytyksiä men-
neenä vuotena on edistetty jatkamalla paloase-
maverkoston kehittämistä siten, että nykyistä 
verkkoa saneerataan ja uudishankkeita käynnis-
tetään. Viime vuonna jouduttiin luopumaan meistä 
riippumattomista syistä Tampereen läntisen alu-
een asemahankkeesta Lielahteen ja välittömästi 
sen jälkeen käynnistettiin yhdessä Ylöjärven kau-
pungin kanssa uusi hanke, joka sijoittaa uuden 
paloaseman Teivon raviradan maastoon. Palo-
asemahankkeet tullevat etenemään seuraavasti 
myös Etelä-Pirkanmaan toimialueella, lähinnä 
Valkeakoskella sekä Kaakkois-Pirkanmaalla, lä-
hinnä Orivedellä. 

•
Uusista kalustohankinnoista mainittakoon ras-
kaimpina kaksi uutta puomitikasyksikköä jot-
ka sijoittuvat Tampereen keskuspaloaseman ja 
Hervannan tukikohtiin. Nyt käsillä olevana vuo-
tena jatketaan vuoden 2007 sammutusautojen 
hankintaa siten että riviin tulee kaiken kaikkiaan 
seitsemän uutta sammutusautoa.

Aluepelastuslaitoksen 
toiminnassa vuosi 2007 
on ollut tietyn tyyppinen 
käännekohta. Aiempien 
vuosien muutostyö 
uuden organisaation 
rakentamiseksi on 
takanapäin, toiminta on 
vakiintunut ja katsetta on 
selvästi käännetty uusien 
asioiden kehittämiseen. 
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Sopimuspalokuntien 
uudet sopimukset

Merkittävä koko Pirkanmaata koskeva uudistus-
työ oli kaikkiaan noin 50 sopimuspalokunnan so-
pimusten uusinta ja yhdenmukaistaminen. Pitkä, 
lähes kaksi vuotta kestänyt prosessi sai hyvän 
päätöksen kun vuoden 2007 aikana päästiin avoi-
meen ja kaikkia tasapuolisesti kohtelevaan sopi-
musjärjestelmään. Se on paras, ja itse asiassa 
ainoa tapa jatkaa kehitystyötä myös sopimuspa-
lokuntien osalta. 

Onnettomuudet lievässä laskussa

Toimintalukuja tarkasteltaessa voi kukin tuntea 
mielihyvää vuodesta 2007. Palattiin niin sanotus-
ti normaalitilanteeseen erittäin synkän vuoden 
2006 jälkeen. Tulipaloissa kuolleiden määrä oli 
viisi ja tulipaloissa aineelliset vahingot noudattivat 
pidempää keskiarvoa, ovat jopa sen alle. Vaik-
ka sairaankuljetuksen toimintaluvut osoittavat 
kasvua, voidaan taas todeta, että vuoden 2007 
aikana tapahtui toiminnan laadun paranemista 
entisestään. Isoja, myös valtakunnallisen uutis-
kynnyksen ylittäneitä tapahtumia oli, mainittakoon 
mm. Murhasaaren kemikaalirekan aiheuttaman 
ympäristöonnettomuus, mutta näissä pelastustoi-
minta on kaiken kaikkiaan sujunut hyvin. 

•
Laajaa julkisuutta saanut Nokian kaupungin juo-
maveden pilaantuminen aiheutti pelastuslaitok-

selle varsin vähän operatiivista toimintaa, koska 
kyseessä oli sosiaali- ja terveystoimen ja tekni-
sen toimen toimialaan kuulunut tilanne. Pelas-
tuslaitoksen asiantuntijat osallistuivat kuitenkin 
jatkuvasti Nokian kaupungin johtoryhmätyös-
kentelyyn koko tilanteen ajan. Myös tulevassa 
toiminnan kehittämisessä tullaan entisestään 
kiinnittämään huomiota aluepelastuslaitoksen 
ja kuntien väliseen yhteistoimintaan kaikissa 
häiriötilanteissa. Päällystön päivystysjärjestel-
mää ja valvomoa tullaan jatkossa käyttämään 
kuntien tukemiseen erityisesti häiriötilanteiden 
alkuvaiheissa. 

•
Nyt käsillä olevan vuoden 2008 toukokuussa tul-
laan julkaisemaan Tampereen yliopistossa tehty 
tutkimus jossa aluepelastuslaitosten toimintaa 
on selvitetty. Tampereen aluepelastuslaitos on 
yksi tutkituista pelastuslaitoksista ja saa toimin-
nastaan hyvän arvostelun. Kiitos tästä kuuluu 
joka ikiselle toiminnassa mukana olevalle ase-
mapaikasta tai tehtävästä riippumatta. Olemme 
pystyneet muuttamaan sirpaleisen kuntakoh-
taisen pelastusjärjestelmän yhtenäiseksi, pää-
määrätietoiseksi organisaatioksi, joka osaltaan 
tehokkaasti on pystynyt vastaamaan lähes 
500 000  ihmisen turvallisuudesta Pirkanmaalla. 

•
Omasta puolestani kiitän henkilökuntaa ja 
sopimuspalokuntalaisia vuodesta 2007 

– Tätä suuntaa on hyvä jatkaa. 

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS
TUNNUSLUVUT TP 2005 TP 2006 VS 2007 TP 2007 Tot-%

Suoritteet

Palotarkastukset 22 631 24 170 28 963 23 579 81,4

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 38 820 40 985 - 55 095 -

  - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 32 144 32 910 35 000 32 206 92,0

Palo- ja pelastushälytykset 10 261 11 299 10 500 10 323 98,3

Sairaankuljetukset 36 332 37 301 36 500 38 660 105,9

Nuohousyksiköt (1 000 kpl) 1 984 2 108 2 314 1 752 75,7

Talous

Nettomenot keskimäärin eur./as., sis. inv. 56,31 59,07 61,16 59 97,2

Käyttökate, % 7,29 6,32 5,81 8 130,6

Toiminnan laajuus

Liikevaihto, milj. euroa 32,1 33,6 34,6 35 99,7

Asukasluku (2007 ennakkotietona) 468 986 472 180 473 226 476 548 100,7

Henkilöstö

Vakinaiset vakanssit 516 522 522 522 100,0
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RiskienhallintaRiskienhallinta
Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö

V
uosi 2007 oli Pirkanmaalla onnetto-
muustilastojen mukaan edellisvuotta 
valoisampi. Hälytystehtävien määrä 
väheni noin 10 %, ja niitä oli runsaat 

10 300. Väheneminen kohdistui eniten ensivas-
tetehtäviin ja syynä tähän oli aluepelastuslaitok-
sen vuonna 2007 tekemä ensivastetoiminnan 
vasteiden järkeistämistyö.  Varsinaiset onnetto-
muudet vähenivät maltillisesti  lähes kaikissa on-
nettomuustyypeissä. Liikenneonnettomuuksia oli 
vuonna 2007 yhteensä 1000, jossa on lisäystä 
noin 5 %.

•
Tulipaloissa kuoli vuonna 2007 Pirkanmaalla 
5 ihmistä. Määrä vastaa pitkän ajan keskiarvoa 
Pirkanmaalla ja on merkittävästi pienempi kuin 
vuonna 2006, jolloin tulipaloissa kuoli 15 ihmis-
tä. Henkilöturvallisuuden kannalta uhkaavin tu-
lipalo oli 25.1.2007 Nokialla sattunut Pitkänie-
men sairaalan palo, jossa loukkaantui yhteensä 
18 ihmistä. Palossa vältyttiin palokuolemilta lä-
hinnä henkilökunnan ja palokunnan suoritta-
mien onnistuneiden pelastustoimien ansioista. 
Onnettomuustutkintakeskus katsoi tapahtuman 
suuronnettomuuden vaaratilanteeksi ja asetti tut-
kintalautakunnan tutkimaan paloa. Lautakunnan 
tutkintaseloste ei valmistunut vuoden 2007 aika-
na.  Lapintiellä Tampereella syyskuussa sattunut 
asuinkerrostalon tulipalo aiheutti  myös uhkaa-
van vaaratilanteen, jossa loukkaantui yhteensä 
19 asukasta.  

•
Myös omaisuusvahinkojen määrä rakennuspa-
loissa väheni merkittävästi vuoteen 2006 verrat-
tuna. Vuonna 2007 omaisuusvahingot olivat noin 
12 milj. , kun ne vuotta aiemmin olivat lähes 
30 milj.  Tuhoisin tilanne oli lokakuussa sattunut 
Kisapirtin tulipalo Virroilla. Toukokuussa sattui 
Tampereella Tuomiokirkonkadulla julkisivure-
montissa olleessa talossa uhkaava palo, jossa 
suojahuputetun talon julkisivu syttyi nopeasti koko 
rakennuksen korkeudelta.

Pelastustoiminta
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Tarkastustoiminta

K erran vuodessa tarkastettavien eri-
tyiskohteiden palotarkastusten mää-
rä kasvoi reilut 11 % edellisvuodesta. 

Näitä kohteita tarkastettiin yhteensä 3746 kpl, 
eli lähes 99 % tarkastusvelvoitteesta. 100 %:
n tarkastusmäärään yllettiin Kaakkois-, Lou-
nais- ja Ylä-Pirkanmaan sekä Tampereen toimi-
alueilla. Asuinrakennusten sekä niihin palo- ja 
henkilöturvallisuuden kannalta rinnastettavien 
kohteiden palotarkastuksista saatiin suoritet-
tua 68,3 % palvelutasopäätöksen mukaisesta 
velvoitteesta, mikä on selvästi vähemmän kuin 
edellisvuonna. Toimialueista ainoastaan Etelä- 
ja Kaakkois-Pirkanmaan toimialueilla tarkas-
tusten määrä kasvoi edellisvuodesta. Muiden 
kuin edellä todettujen yleisten palotarkastusten 
määrässä tapahtui lievää kasvua (1,0 %), tar-
kastussuoritteiden määrän ollessa 3622 kpl.

Turvallisuusselvitykset

Hoitolaitosten, erityisryhmien asuinrakennusten 
ja vastaavien kohteiden turvallisuusselvityksel-
lä tarkoitetaan asiakirjaa, jossa selvitetään toi-
mintakyvyltään alentuneiden tai rajoittuneiden 
henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta. 
Pirkanmaalla on hoitolaitoksiin ja erityisryhmien 
asuinrakennuksiin laadittu turvallisuusselvityksiä 
kaikkiaan 352 kohteeseen. Näistä 81 % (285 kpl) 
edellyttää kohteen varustamista tarkoitukseen 
soveltuvalla automaattisella sammutuslaitteis-

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Aluepelastuslaitoksen toiminnassa vuoden 2007 painopisteenä oli 
edelleen onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Tarkastustoiminnassa 
aiempien vuosien tapaan erityistä huomioita kiinnitettiin hoitolaitosten 
sekä erityisryhmien asuinrakennusten turvallisuusselvityksiin 
sekä niiden edellyttämien toimenpiteiden toteutukseen, 
turvallisuusvalistuksen painopiste oli koululaisten Tulikettu-
valistustoiminnassa. Vuonna 2006 aloitettujen kunnallisten 
turvallisuussuunnitelmien laatimiseen osallistuttiin niissä kunnissa/
kihlakunnissa, joissa suunnitteluprosessi eteni.

Riskienhallinta Onnettomuksien ehkäisy
Johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen
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tolla riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi. 
Vuoden 2007 loppuun mennessä sammutuslait-
teisto oli asennettuna 124 kohteeseen. Edellis-
vuoden lopussa kohteita oli 88 kpl, joten suojat-
tujen kohteiden määrä kasvoi vuoden aina peräti 
40 %. Merkittävimpiä suojattuja kohteita kuluneena 
vuotena olivat Koukkuniemen vanhainkoti, Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin, Sotainvalidien Veljeskodin 
ja Tammenlehväsäätiön kohteet Tampereella. 

Turvallisuusvalistus- ja koulutus

Toimintavuonna turvallisuusvalistuksen- ja neu-
vonnan sekä turvallisuuskoulutuksen tehtäviä sel-
kiytettiin. Turvallisuusvalistuksella- ja neuvonnalla 
tarkoitetaan kansalaisille annettavaa yleistä tieto-
utta turvallisuuskysymyksissä. Tällä toiminnalla 
tavoitettiin 11,7 % pirkanmaalaisista. 

•
Turvallisuuskoulutuksella tarkoitetaan tietylle koh-
deryhmälle suunnattua koulutusta, jonka sisältö ja 
kesto on tälle ryhmälle suunniteltu. Turvallisuus-
koulutuksella tavoitettiin 6,8 % pirkanmaalaisista.

Nuohous

Nuohoustoimintaan liittyen kuluneena vuotena 
toteutettiin kaksi merkittävää kehityshanketta. 
Työsuojelurahaston pääosin rahoittaman hank-
keen ”Hiljainen tieto nuohoojan ammatissa” ta-
voitteena oli avata nuohoojan ammatin kriittiset 
osaamisalueet ja tehdä niissä piilevä hiljainen 
ammatillinen osaaminen näkyväksi. Tarkoitukse-
na oli näiden toimenpiteiden avulla lisätä alalle 
opiskelevien turvallisuuskäyttäytymistä tekemällä 
ammattiin liittyviä keskeisiä turvallisuus-, ergo-
nomia- ja osaamisalueita näkyviksi sekä tukea 
ammattiin oppimista ja työssä oppimisen ohja-
usta. Hankkeen merkittävimpinä konkreettisina 
tuloksina ovat perehdyttämislomakkeisto uusille 
työntekijöille / nuohoojaoppilaille sekä nuohoojan 
ergonomiaa käsittelevä opaslehtinen. 

•
Loppuvuodesta 2007 laadittiin valmiiksi Pirkanmaan 
pelastustoimen palvelutasopäätöksessä tarkoitettu 
selvitystyö nuohoustoiminnan järjestämisestä Pir-
kanmaalla. Selvityksessä analysoitiin nuohouspal-
velujen toteutuminen Pirkanmaalla sekä pohdittiin 
lainsäädännön mahdollistamien eri toteutusvaihto-
ehtojen vaikutuksia kuntalaisten, nuohoojien ja pe-
lastustoimen kannalta. Selvityksen lopputuloksena 
päädyttiin siihen, että tarkoituksenmukaisin tapa 
tuottaa nuohouspalvelut olisi siirtyä piirinuohous-
järjestelmään koko Pirkanmaan alueella. Asiaa kos-
kevat päätökset ajoittuvat vuoden 2008 puolelle.



VarautuminenVarautuminen
Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen
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V arautumistoimenpiteitä ovat mm. valmi-
ussuunnittelu ja siihen liittyvät etukä-
teisvalmistelut sekä valmiusharjoitukset. 

Varautumisen turvajärjestelmä voidaan jakaa 
kolmeen osaan eli normaaliaikaan, normaaliajan 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Kuntien valmiussuunnitelmat

Kertomusvuoden marraskuussa sattuneen Noki-
an vesikatastrofi n vuoksi käynnistettiin laaja sel-
vitystyö kuntien valmiussuunnitelmien sisällön 
uudistamiseksi siten, että pelastuslaitoksen roo-
lia kunnan tukiorganisaatioina lisätään varsinkin 
häiriötilanteiden alkuvaiheessa. 

Tampereen eri toimintayksiköiden kanssa jatket-
tiin toimiala- ja liikelaitoskohtaisten valmiussuunni-
telmien kehitystyötä  yhteistyössä Tampereen kau-
pungin riskienhallintapäällikön sekä Tampereen eri 
toimintayksiköiden valmiussuunnittelun vastuuhen-
kilöiden kanssa. Toimiala- ja liikelaitoskohtainen 
valmiussuunnitelmarunko otettiin käyttöön Tampe-
reen lisäksi myös muissa Pirkanmaan kunnissa.

Kuntien evakuointisuunnitelmien sisältö uudis-
tettiin siten, että suunnitelmassa eriytettiin nor-
maaliolot, poikkeusolot, laajamittainen maahantulo 
ja joukkopako sekä siihen liittyvä vastaanottosuun-
nitelma. Samalla jatkettiin kuntakohtaista selvitys-
työtä evakuoidun väestön (esim. huoneistopalot) 
kuljetus-, huolto- ja majoitusjärjestelyistä. 

Johtokeskukset

Kuntien johtokeskuksien teknisiä tarkastuksia jatket-
tiin siten, että yhteenveto Länsi-Suomen lääninhalli-
tukseen saadaan kevään 2008 aikana. Tarkastukset 
on suorittanut palotarkastaja Timo Jalaskoski.

Väestöhälyttimet

Uusien väestöhälyttimien (15 kuntaa, 21 hälytintä) 
asennukset saatiin valmiiksi kevään 2007 aikana 
siten, että kaikki I- ja II-riskialueiden asukkaat saa-
tiin väestöhälyttimien kuuluvuusalueen piiriin.

Varautumiskoulutus

Vuoden aikana järjestettiin 78 varautumiseen liit-
tyvää koulutustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui 
yhteensä 892 henkilöä.

Pelastuskoirat

Pelastuskoirat ovat perinteisesti olleet viranomais-
ten apuna erilaisissa  etsinnöissä. Hälytysryhmiin 
koirakot pääsevät n. 2 - 3 vuoden koulutuksen 
jälkeen. Tampereella toimii kaksi pelastuskoirayh-
distystä, Tampereen Seudun Etsintäkoirat ry ja 
Pirkanmaan Pelastuskoirat ry. Tampereen Seu-
dun Etsintäkoirat ry ei järjestänyt raunioradalla 
pelastuskoirakokeita, vaan kokeet olivat maas-
toetsintäkokeita (6 kpl) ja jälkikokeita (6 kpl).

•
Radalla järjestettiin 9 pelastuskoirakoetta tai ko-
keiden osioita. Pelastusopistolla järjestettiin pe-
lastuskoirakoiden FRF-toimintaan liittyvää kou-
lutusta, jossa pääpaino on harjoitella sortumien 
alle hautautuneiden etsintää.

Varautuminen tarkoittaa 
suunnitelmallista valmistautumista 
kuntien elintärkeiden toimintojen 
turvaamiseen normaaliajan 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.



Valvomon palvelutason kohottamista ympärivuorokautisten 
luotettavien palvelujen tuottajaksi koko Pirkanmaan alueella 
jatkettiin Valvomo 2008 -projektin puitteissa. Valvomon henkilöstön 
ja projektiryhmän yhteinen työ- ja virkistyspäivä pidettiin syksyllä. 
Projekti jatkuu edelleen kuluvan vuoden syksyyn asti.

Valvomo/viestiliikenne
Viestipäällikkö Tarja Nieminen

TUNNUSLUVUT, VALVOMO TP 2007

Vakinaiset vakanssit 5

Toimintakate  -246

V alvomohenkilöstöä koulutettiin Avack- 
ja EBeam-järjestelmien  sekä VIRVE-
työasemien käyttöön. Lisäksi koulutusta 

annettiin vaarallisten aineiden rekisterien ja op-
paiden käyttöön.

•
Valvomon toimintoja ja järjestelmiä lisättiin muun 
muassa sammutuslaitteiston valvonnalla ja kame-
ravalvonnan lisäämisellä sekä ottamalla käyttöön 
viestiliikenteen VIRVE-puhetallennin. Väestöhä-
lyttimien lisääminen ja uusiminen aiheutti valvo-
mossa toimintatavan muutoksen väestöhälyttimi-

en koesoittojen yhteydessä. Muiden toimialojen 
päivystyspalveluja kartoitettiin.

•
Keväällä järjestettyyn valvomotyön infotilaisuu-
teen, joka oli tarkoitettu aluepelastuslaitoksen 
vakituiselle valvomotyöstä kiinnostuneelle henki-
löstölle, osallistui 13 henkilöä.

•
Valvomon henkilöstömäärän lisäämisestä tehtiin pää-
tös syksyllä ja vuoden lopussa valittiin kolme uutta 
valvomonhoitajaa, joista yksi valittiin ulkoisen haku-
menettelyn ja kaksi sisäisen hakumenettelyn kautta.
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Resurssienhallinta

Resurssienhallinnalla 
pyritään varmistamaan, 
että riskienhallinnassa 
on oikeaan aikaan oikea 
resurssien mitoitus ja että 
toiminta on vaikuttavaa 
niin taloudellisesti kuin 
yhteiskunnallisesti. 
Resurssienhallinta jakautuu 
henkilöstöön, hallintoon, 
talouteen, tekniseen 
toimintaan, tietohallintoon 
ja koulutukseen.

Talous

Pelastuspäällikkö Esko Kautto

T
ampereen kaupungin strateginen oh-
jaus linkittyy aluepelastuslaitoksen 
toimintaan lähinnä resurssienhallin-
nan kautta. Tähän kokonaisuuteen 

kuuluvien vastuualueiden vuosisuunnitelman mu-
kaiset tavoitteet saavutettiin lähes kaikilta osin.

Aluepelastuslaitoksen talous toteutui arvioitua pa-
rempana ja kunnille palautettiin säästyneitä mak-
suosuuksia 0,6 milj. euroa. Palautuksen jälkeen 
tuottojen toteuma oli 98,8 % (35,0 milj. euroa)  
ja kulujen toteuma 99 % (32,3 milj. euroa) koko 
vuoden talousarviosta. Investointien nettosumma 
vuoden 2007 lopussa oli 2,3 milj. euroa (talousar-
viossa 2,0 milj. euroa). Toiminnan ja investointien 
rahavirta jäi n. 0,4 milj. euroa positiiviseksi (talous-
arviossa tavoite oli 0 euroa).

•
Toimintavuoden aikana valmistuivat tilaohjelma-
selvitykset Hämeenkyrö-Ikaalinen, Valkeakoski-
Akaa, Vilppula-Mänttä ja Tampere-läntinen -palo-
asemahankkeista. Tampereen läntisen tukikohdan 
rakentamishankkeesta tehtiin kielteinen päätös.
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HENKILÖSTÖASIAT TUNNUSLUVUT TP 2007
Vakanssit

Nykyiset vakinaiset kk-palkkaiset vakanssit, kpl 522

Henkilömäärä

Vakinainen henkilöstö, kpl 500

     Eläköityvät, kpl 6

     Muu poistuma, palvelussuhteiden määrä (kpl) 1

     Rekrytointitarve, palvelussuhteiden määrä (kpl) 7

Määräaikainen tilapäinen henkilöstö, kpl 1

Sijaiset, kpl 91

Henkilöstön  määrä yhteensä 592

Henkilöstökulut (1 000 euroa) -23 976

Uudelleensijoitustarve

Uudelleensij.tarve yksilöperusteisista syistä, kpl 1

T oimintakertomusvuoden lopussa aluepe-
lastuslaitoksessa oli vakinaisia vakans-
seja 522, joista vakinaisesti täytettynä oli 

500 vakanssia. Henkilöstösuunnitelman mukaan 
oli suunniteltu 11 uuden vakanssin perustaminen 
vuodelle 2007, mutta niiden perustaminen siirtyi 
vuodelle 2008. Kaikkien vuoden 2007 aikana va-
pautuneiden vakanssien (eläköityminen ja muu 
poistuma) täyttäminen ei ole onnistunut. Vaikeuk-
sia on ollut täyttää palotarkastajan, palomestarin, 
nuohoojien sekä eräiden palomiesten vakanssit. 
Pätevien hakijoiden puuttumiseen on vaikuttanut 
kyseessä olevan toimialueen koko tai siellä käytös-
sä olevan henkilöstön työaika. Edellä mainituista 
vakansseista palomestarin, palomiehen ja nuohoo-
jan vakanssit Tampereen kaupunki on luokitellut 
ns. työvoimapulan alaisiksi vakansseiksi. 

•
Aluepelastuslaitoksen sairauspoissaolot ovat 
lisääntyneet edellisestä vuodesta ja jotta toi-
mintavalmius säilytettiin entisellään, lisättiin 
sijaisten määrää paikkaamaan vakinaista hen-

kilöstöä. Sijaisten tarve ja määrä oli suurimmil-
laan kesäkautena, jolloin koko aluepelastus-
laitoksen alueella oli enimmillään 105 sijaista. 
Aiemmin tavoitteena on ollut, että myös sijaiset 
ovat pelastajan perustutkinnon suorittaneita, 
mutta kesällä 2007 sijaisiksi jouduttiin palkkaa-
maan vielä pelastajakoulutuksen perusopiske-
luvaiheessa olevia henkilöitä. Sijaisjärjestelmän 
myötä tulevia kokemuksia henkilöiden työtai-
doista on käytetty hyväksi uuden henkilöstön 
rekrytoinnissa.

•
Uuden henkilöstön rekrytointi järjestettiin pää-
sääntöisesti sisäisellä hakumenettelyllä koko 
Pirkanmaalla. Toimintakertomusvuoden aikana 
eläköityi 16 henkilöä. Muuta poistumaa oli kah-
deksan henkilöä. Rekrytointitarve oli siten 24 
uutta henkilöä.

•
Toimintakertomusvuoden aikana kiinnitettiin eri-
tyistä huomioita henkilöstön työssä jaksamisen 
tutkimiseen ja mahdollisuuksiin työllistää aluepelas-

Henkilöstö
Palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen
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tuslaitoksen omassa ympäristössä nykyisiin työteh-
täviinsä työrajoitteiset henkilöt. Työrajoitteisuuden 
vuoksi varsinaisia uudelleen sijoittamisia ei ollut.

•
Alueen paloasemaverkoston suunnitteluun ja 
niillä työskentelevän henkilöstön määrään vai-
kuttaa ympäröivän alueen riskikartoitus. Tavoit-
teena on, että jokaisella vakinaisesti miehitetyl-

lä paloasemalla on yksikönjohtaja, kuljettaja ja 
vähintään kaksi työparia (1 + 5). Vuoden 2007 
aikana emme saavuttaneet pelastushenkilöstön 
osalta edes minimivahvuutta (1 + 3) kaikilla alue-
paloasemilla.

•
Vuoden 2007 syksyllä valmisteltiin henkilöstö-
suunnitelma vuodelle 2008.
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Tekninen toimi 
pyrkii järjestämään 
määrärahojen 
puitteissa parhaat 
mahdolliset työvälineet 
aluepelastuslaitoksen 
eri osastoille sekä 
huoltotoiminnan joko 
omana tai ostopalveluna.

V uoden 2007 aikana hankittiin kak-
si uutta puomitikasautoa, mitkä 
sijoittuivat keskuspaloasemalle 

sekä Hervannan aluepaloasemalle. Näi-
den käyttöönotto oli vasta vuoden 2008 
puolella. 2007 hankittiin myös neljä sam-
mutusauton alustaa sekä varasammutus-
autoon rakennutettiin uusi kori.

•
Nokian aluepaloasemalle hankittiin siirto-
lava-alusta lähinnä vaarallisten aineiden 
torjuntakalustoa varten. 

•
Sairasautoja tuli kolme, mitkä kaikki sijoit-
tuivat keskuspaloasemalle uudesta mal-
lista johtuen.  

•
Palotarkastuskäyttöön hankittiin vä-
häpäästöis iä  Hunday Getzejä 
5 kpl sekä 7 kpl korkeamman maavaran 
omaavia Nissan Qashqaita. 

•
Väestöhälyttimien asennustyö valmistui 
vuoden 2007 aikana I- ja II-riskialueilla.

Kalusto/tekninen toimi
Tekninen päällikkö Esko Kulmala
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Tiedotus, viestintä
Tiedotuspäällikkö Veijo Kajan

T oimintavuonna vakiinnutettiin henkilöstö-
lehti Letku & Laastarin postitus henkilös-
tölle kotiin. Pien- ja kerrostalojen turvalli-

suusesitteitä päivitettiin ja julkaistiin nuohousesite 
”Kodin ja nuohoojan turvallisuudeksi”. 

•
Kuvatallenteiden ottamiseen ja arkistointiin teh-
tiin toimintaohjeet. Avack-informaatiojärjestelmän 
sisältöä kehitettiin. Verkkosivujen rakennetta ja 
sisältöä parannettiin.

•
Toimintavuonna ihmisiä tavoitettiin erilaisilla tur-
vallisuuteen liittyvillä tapahtumilla, joissa jaettiin 
turvallisuustietoa ja esiteltiin aluepelastuslaitok-
sen toimintaa. Tampereen päivä on edelleen suo-
situin yleisötapahtuma, mutta myös 112-päivä, 
Asta-messut ja erilaiset pienemmät tapahtumat 
olivat hyviä tapahtumia turvallisuustietouden ja-
kamisen kannalta. Sampolassa järjestettiin lo-
kakuussa turvallisuusaiheinen Tulikettu turvaa  -
hyväntekeväisyystapahtuma, jolla kerättiin rahaa 
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle.

Alue Tilaisuuksien 
lukumäärä

Neuvontaan 
osallistuneet

Osallistumis % 
väestöstä

Pirkanmaa 1238 55 095 11.7

Aluepelastuslaitoksen 
tiedotuksen näkyvin muoto on 
onnettomuustiedottaminen. 
Organisaation toimivuuden 
kannalta keskeisiä ovat myös 
sisäinen ja ulkoinen tiedotus. 
Tampereen aluepelastuslaitoksen 
on ottanut tiedottamisen 
yhdeksi näkökulmaksi myös 
turvallisuusneuvonnan, 
joka on mm. yleisölle 
suunnattua turvallisuustiedon 
jakamista erilaisissa 
turvallisuustapahtumissa. 

Valistukseen ja 
neuvontaan osallistuneet

Tuki- ja kehittämispalvelut
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T ampereen aluepelastuslaitoksen tieto-
järjestelmiä kehitettiin käyttäjiltä saadun 
palautteen mukaan sekä niihin liittyviä 

perustietoaineistoja päivitettiin. Myös järjestel-
mien käyttöä koulutettiin useissa tilaisuuksissa. 
Käyttöä saatiinkin tehostettua mm. uusien ohjel-
mistoversioiden ja koulutuksen avulla.

•
Tietohallinto osallistui vuoden aikana myös mui-
den vastuualueiden kehittämishankkeisiin, joista 
Valvomotoiminnan kehittämisprojektin vetovastuu 
oli tietohallinnolla.

•
Toimintavuoden lopulla tehtiin selvitys aluepelas-
tuslaitoksen tietoliikenneyhteyksistä, jonka perus-
teella tehtiin ratkaisu aluepaloasemien yhteysno-
peuksien nostamisesta.

•
Tampereen aluepelastuslaitos osallistui myös pe-
lastustoimen kansallisiin kehittämishankkeisiin, 
joissa käsiteltiin mm. sopimuspalokuntalaisten 
hälyttämisjärjestelmän kehittämistä. 

•
Toimintavuodelta voidaan poimia muutamia tie-
toteknisiä ohjelmiston kehittämisiä. Esimerkik-
si PaloNet-johtamisjärjestelmän ohjelmistoa ja 
tekniikkaa kehitettiin käyttöliittymän ja toiminta-
varmuuden osalta. Valvomon tietotekniikkaa ke-

Tietohallinto
Tietohallintopäällikkö Jari Helsing

hitettiin ja sen käyttöä koulutettiin henkilöstölle 
Uusimpana ohjelmistona otettiin käyttöön eBeam, 
joka on helppo- ja monikäyttöinen työkalu mm. 
koulutusmateriaalin valmistukseen ja levittämi-
seen verkossa.

Toimintavuotena 2007 aloitettiin tietohallinnon 
järjestelyjen kehittäminen ja toimintojen kuvaaminen. 
Vuoden loppupuolella voimaan tulleen toimintasäännön 
mukaan tietohallinnon henkilöresursseja vahvistettiin 
siirtämällä teknisen osaston korjausmestarin toimi 
tietohallintoon. Samassa yhteydessä päätettiin 
toiminimike muuttaa viestimestariksi. Järjestelyllä 
tehostetaan johtamis- ja viestijärjestelmätekniikan 
ylläpitoa ja kehittämistä.
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Tampereen aluepelastuslaitoksen 
koulutustoimiston päätehtävä 
on koordinoida vakituisen 
henkilökunnan sekä 
sopimuspalokuntien koulutusta. 
Tavoite on myös kehittää 
kansalaisiin kohdistuvaa 
turvallisuuskoulutusta ja edistää 
hyvää turvallisuuskulttuuria. 
Koulutustoimiston tehtäviin 
kuuluu turvallisuuskoulutuksen 
suunnittelua ja toteuttamista.

K oulutusta järjestetään sekä aluepelas-
tuslaitoksen henkilöstölle, sopimuspa-
lokunnille, toimenpidepalkkaisille sekä 

kuntalaisille ja yhteisöille. Pelastuslain mukaan 
alueen pelastustoimen tulee järjestää koulutusta 
asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstölle.

•
Turvallisuuskoulutus on paloturvallisuusiopetusta, 
poistumisharjoittelua, alkusammutuskoulutusta, 
hätäensiapua ja omatoimisen varautumisen kou-
lutusta, asuintalojen, yritysten ja laitosten henki-
löstölle sekä muille kansalaisryhmille.

•
Koulutuksesta vastaa ja sitä koordinoi ja kehittää 
Pirkanmaan tasolla koulutusmestari. Toimialueen 
palopäälliköt vastaavat koulutuksesta omien alu-
eidensa osalta.

Koulutus
Koulutusmestari Timo Halme

Täydennyskoulutuspäiviä 1100

Koulutustilaisuuksia 142

Osallistujia 195

Alue Osall. määrä Osall.% 
väestöstä

Pirkanmaa 32 206 6.8

Pirkanmaan turvallisuuskoulutus

Pirkanmaan palohenkilöstön 
täydennyskoulutus
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SAIRAANKULJETUS

TUNNUSLUVUT 2007

Sairaankuljetukset 38660

Ensivastetehtävät 3651

Vakituiset vakanssit 110

Toimintakate -311

Vuosi 2007 oli sairaankuljetuksen 
ja ensihoidon osalta ennen kaikkea 
muutosten odottelun aikaa. 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
valmisteli ja tätä kirjoitettaessa 
valmistelee edelleen kuumeisesti 
uutta terveydenhuollon 
kokonaislakiuudistusta. Laissa 
yhdistettäisiin terveydenhuollon 
osalta niin perusterveydenhuolto 
kuin erikoissairaanhoito samaan 
lakiin. Laissa määriteltäisiin myös 
sairaankuljetusta ja ensihoitoa 
koskevat asiat. 

Y ksittäisen potilaan kannalta oleellista on, 
miten nopeasti ja miten siihen tilantee-
seen tarkoituksenmukaista ja laadukas-

ta sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelua hän saa. 
Koko maakuntaa ja näin ollen myös Tampereen 
aluepelastuslaitoksen sairaankuljetuksen ja en-
sihoidon kehittämistä ajatellen on tärkeää, että 
lääkinnällisen ensihoidon koko toimintaketju toimii 
samojen ohjeiden ja toimintamallien mukaan. 

Hoitoketju vahvistunut

Hoitoketjuajattelu on tuotu myös sairaalan ul-
kopuoliseen ensihoitoon. Potilaan kannalta on 
ensiarvoisen tärkeätä, että hän saa välittömästi 
oikeanlaisen avun ja ensihoidon, siten että hä-
nen tilanteensa ei huonone, vaan paranee, jopa 
korjaantuu jo kohteessa ja jatkohoitopaikkaan 
saattamisen aikana. 

•
Hoitoketjun toimivuuden kannalta henkilöstön 
perus- ja jatkokulutukseen on entisestään kiinni-
tetty huomiota. Ensivastehenkilöstön koulutus on 
saatu koko maakunnassa systemaattiseksi. Sopi-
mukset on uusittu ja kuntien ensihoidon vastuu-
lääkärit ovat kiitettävästi aktivoituneet ja ottaneet 
osin jo osaa oman kuntansa ensivastetoiminnan 

Sairaankuljetus ja ensihoito

Sairaankuljetus
Sairaankuljetuspäällikkö Matti Isotalo
Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä
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kehittämiseen, kouluttamiseen ja valvontaan. 
Aluepelastuslaitos on tätä toimintaa tukenut en-
sihoitokouluttajan työpanoksen suuntaamisella 
nimenomaan Tampereen ulkopuolisten kuntien ja 
kuntayhtymien ensivastetoiminnan kehittämiseen. 
Tätä tukee kaluston, varusteiden, lääkinnällisten 
välineiden ja hoito-ohjeiden yhtenäistäminen. 
Kuntien vastuulääkäreillä on mahdollisuus oman 
kuntansa tai kuntayhtymänsä sisällä antaa lisäoh-
jeita ja -vastuita. Aluepelastuslaitoksen puolesta 
on mm. kaikkien käyttöön toimitettu henkilöstön 

todistusmalli sekä hoito-ohjekansiot ja ensivas-
telomakkeet, joita kuntien vastuulääkärit voivat 
hyödyntää myös omassa työssänsä. Koulutuksis-
ta pidetään keskitettyä rekisteriä.

•
Perustason sairaankuljetuksen rungon muodos-
tavat edelleen hyvän perus- ja jatkokoulutuksen 
saaneet palomies-sairaankuljettajat ja pelastajat. 
He toimivat myös ensivastehenkilöstönä niissä 
kunnissa, missä Tampereen aluepelastuslaitos 
suorittaa sairaankuljetusta ja ensihoitoa: Tampe-
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re, Pirkkala, Nokia, Valkeakoski ja Ruovesi. Yhä 
useammalla perustason sairaankuljettajalla on 
myös terveydenhuollon ammattitutkinto. Koulutus-
ten seurantaan on luotu mm. seurantarekisteri. 

•
Varsinaiset hoitotason sairaankuljetusyksiköt on si-
joitettu Tampereen alueella keskuspaloasemalle ja 
Hervannan aluepaloasemalle. Lisäksi Nokian pa-
loasemalle on siirretty aiemmin Pispalan aluepa-
loasemalla ollut hoitotason yksikkö ja vastaavasti 
Pispalaan on siirretty perustason yksikkö. Valkea-
kosken ja Ruoveden välittömän valmiuden sairaan-
kuljetusyksiköt ovat osin hoitotason yksiköitä, jos-
kin virallistamista ei vielä ole tapahtunut. Vastaavat 
muutokset on tehty hätäkeskukselle annettuihin 
tehtäväkohtaisiin vasteisiin. Hoitotason koulutuk-
sesta ovat huolehtineet Tampereen ja Nokian yksi-
köiden osalta Tampereen kaupungin vastuulääkäri 
yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
vastuulääkärin kanssa. Yhä useampi hoitotasolla jo 
pitkään työskennellyt alemman terveydenhuollon 
tutkinnon suorittanut on hakeutunut opiskelemaan 
ammattikorkeakouluun tavoitteenaan sairaanhoita-
jan tai AMK-ensihoitajan pätevyys.

•
Kaikkiin välittömässä valmiudessa (24/7) oleviin 
yksiköihin on hankittu 12-kanavaiset lähettävät 
EKG-laitteistot. Välineistöä on ajanmukaistettu 
ja ajoneuvoja on uusittu. Hätäkeskuksen kanssa 
yhteistoiminta kehittyi ja tiivistyi. Ensivastetoimin-
taa koskevilla vastemuutoksilla koko maakunnan 
alueella saatiin ensivastetehtävien määrää mer-
kittävästi vähennettyä ja toimintaa järkeistettyä. 

Seurantaa kehitetty

Sairaankuljettajien kuntotestausta on kehitetty yh-
dessä työterveyden kanssa. Sairaankuljetuksen ja 
ensihoidon asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty 
ja palaute-ohjeistus on päivitetty yhdessä Tampereen 
kaupungin potilasasiamiehen kanssa. Laadunvalvon-
taa on kehitetty edelleen ja lääkehuollon ohjeistus on 
ajanmukaistettu. 

Osallistuimme sairaanhoitajan tutkintoon täh-
täävien opiskelijoiden toteuttamaan ensihoidon 
ja sairaankuljetuksen asiakastyytyväisyyskyse-
lyyn, joka toi paljon arvokasta tietoa, niin kyselyn 
toteutustavasta kuin asiakkaiden ajatuksista mm. 
ensihoidon ja sairaankuljetuksen laadusta. Tulem-
me jatkamaan asiakastyytyväisyyskyselyitä 2 - 3 
vuoden välein, jotta pysymme ajan tasalla ensi-
hoitoon kohdistuvien vaatimuksien kanssa.  

•
Vuoden kuluessa hankittiin kolme niin sanottua 
uuden sukupolven sairaankuljetusajoneuvoa, 
jotka sijoitettiin kaikki keskuspaloasemalle, joh-
tuen pitkälti ajoneuvojen sisältämästä tietotek-
niikasta. Ajoneuvoihin tehdyt korityöt päätyivät 
kilpailutuksen jälkeen Tamperelaiselle korira-
kentajalle ja käyttäjiltä saadun palautteen si-
sältö on ollut jopa harvinaisenkin positiivista. 
Muun kaluston osalta etenimme suunnitellusti, 
hankkimalla mm. uusia alkometrejä.

•
Terveydenhuoltoalan opiskelijoita oli työharjoitte-
lujaksoilla vuoden 2007 aikana yhteensä 70 kpl 
suorittaen yhteensä 263 opintoviikkoa. Pirkan-
maalla toteutettiin monivuotinen TOPSOTE-han-
ke (Työssäoppimisen kehittäminen sosiaali- ja 
terveysalalla Pirkanmaan alueella ), jonka yhtenä 
osana arvioitiin mm. eri työssäoppimisympäristö-
jä. Hanketta johtanut TOPSOTE-neuvottelukunta 
myönsi 5.9.2007 Tampereen aluepelastuslaitok-
sen ensihoito ja sairaankuljetukselle TOP SER-
TIFIKAATIN nro 2. Opiskelijamäärät kasvoivat 
edellisvuodesta ja ilman oppilaitoksien merkit-
täviä aikataulumuutoksia, emme pysty enempää 
paikkoja tarjoamaankaan.

•
Tehtävämäärissä kasvuvauhti oli pitkälti edellis-
vuoden kaltainen. Kasvua oli noin 1000 ensihoi-
to- ja sairaankuljetustehtävää, kuntakohtaisesti 
eniten Tampereella ja Nokialla. Kuntien tekemät 
hoitopaikkojen päivystysmuutokset vaikuttivat ja 
kasvattivat edelleen esim. sairaankuljetus ja ensi-
hoitotehtäviin käytettyä aikaa.
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Toimialueet
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Tampereen 
toimialue
Palopäällikkö Ari Vakkilainen

TAMPEREEN TOIMIALUE

TUNNUSLUVUT 2007

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 3 130
 - Erityiskohteet 1 530
 - Tapahtumat 15
Suojeluhenkilöstön koulutus

 - Talosuojeluhenkilöt 3 852
 - Koulutettavat 435
Valistus ja neuvonta 33 647

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 6 765
 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 2 158
 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 346
 - Kemikaalitarkastukset 147
 - Muut tarkastukset 1 809
Hälytystehtävät 5 905

Vakinaiset vakanssit 181

Asukaslkm 301 267

Pinta-ala 2 080

Toimintakate -10 926

Hälytystilastoissa Tampereen 
toimialueella tapahtui vuonna 
2007 käänne parempaan 
suuntaan: pääsääntöisesti 
onnettomuudet vähenivät. 
Vain liikenneonnettomuudet ja  
avunantotehtävät lisääntyivät.
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E niten tehtävien väheneminen näkyi en-
sivastetehtävissä, joiden määrä väheni 
466:lla  (1832). Tapahtumavuonna julki-

suudessakin huomiota herättäviä tulipaloja Tam-
pereen toimialueella oli tammikuussa sattunut 
Pitkäniemen sairaalan palo, jossa oli suuronnet-
tomuuden aineksia. Tampereella oli syyskuussa 
kaksi merkittävää tulipaloa Tuomiokirkonkadulla 
ja Lapintiellä. Palokunnan ansiokkaan toiminnan 
vuoksi jälkimmäisessä palossa säästyttiin myös 
vakavimmilta henkilövahingoilta. Lämpökameroi-
den hankinnoista todettiin olevan suurta hyötyä 
uhrien ja palopesäkkeiden löytämisessä. Tam-
pereen keskuspaloaseman sammutusyksikköön 
hankittiin Suomessa ensimmäinen Cobra-merk-
kinen korkeapainetta käyttävä uusi sammutus-
väline. Laitteen hankinta sai aikaan ammattialan 
keskuudessa ansaittua huomiota. Nokian vesi-
kriisi ei varsinaisesti työllistänyt pelastustoimen 
henkilöstöä. 

•
Kertomusvuonna operatiiviseen toimintaan Tam-
pereen toimialueella kuului uuden valtakunnallisen 
savusukellus- sekä korkeanpaikan työskentelyjen 
ohjeistus. Ohjeistus sekä uudet laitehankinnat 
saivat aikaan useita koulutustapahtumia, joita 
järjestettiin niin vakinaiselle kuin vapaaehtoiselle 
väelle. 

•
Suomen Palloliiton ja Tampere Unitedin menesty-
miset jalkapallossa toivat useita tarkastuskäynte-
jä ja palavereja pidettäväksi Ratinan Stadionilla. 
Olimme mukana myös turvajärjestelyissä suun-
nitteluvaiheesta alkaen. Pispalan paloaseman 50-
vuotista taivalta juhlittiin syyskuussa. 

Onnettomuuksien ehkäisy

Kerran vuodessa tarkastettavien palotarkastus-
kohteiden palotarkastuksia suoritettiin Tampe-
reen toimialueella 2158 kpl, eli 100 % velvoit-

teesta. Asuinrakennuksia sekä niihin palo- ja 
henkilöturvallisuuden osalta rinnastettavia koh-
teita tarkastettiin yhteensä 7111 kpl, eli noin 
70 % palvelutasopäätöksen mukaisesta tavoit-
teesta.

•
Turvallisuusvalistuksella ja -neuvonnalla tavoitet-
tiin 11,3 % toimialueen asukkaista. Tampereen 
toimialueella järjestettiin myös erilaisia turvalli-
suuteen liittyviä tapahtumia. Suosituin tapahtuma 
oli perinteinen Tampereen päivä, jolloin keskuspa-
loasema ja aluepaloasemat pitivät avoimia ovia. 
Kävijöitä asemilla oli noin 7 000. 

•
Turvallisuuskoulutukseen osallistui 5,5 % toimi-
alueen asukkaista. Asuinrakennusten talosuo-
jelukursseja järjestettiin 11, joihin osallistui 366 
koulutettavaa.

•
Sopimuspalokuntien koulutustilaisuuksiin osal-
listui kaikkiaan106 henkilöä.

Nuohoustoimi

Nuohoustoimen toimintaan vaikutti koko vuoden 
ajan merkittävästi henkilöstöpula. Nuohoustoimen 
henkilöstömäärä on vähentynyt jo pidemmän ai-
kaa, eikä ammattihenkilöstöä ole saatu rekrytoi-
tua. Kuluneen vuoden aikana poistumaa paikattiin 
nuohoojaoppilailla, joita oli vuoden lopussa 5 kpl. 
Nuohoustoimen palveluksessa oli vuoden lopus-
sa kaikkiaan 27 henkilöä.

•
Henkilöstövajeesta johtuen nuohoustoimen suo-
ritemäärä jäi kuluneena vuotena aiempaa vä-
häisemmäksi. Nuohousyksiköitä kertyi vuoden 
aikana kaikkiaan n. 1 750 000 kpl, eli n. 17 % 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yksikköker-
tymän vähyydestä johtuen toimintakate jäi nega-
tiiviseksi.

• • •
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Ylä-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Jari Veija

YLÄ-PIRKANMAA
TUNNUSLUVUT 2007
Pelastussuunnitelmat
 - Asuinrakennukset 301
 - Erityiskohteet 281
 - Tapahtumat 1
Suojeluhenkilöstön koulutus
 - Talosuojeluhenkilöt 0
 - Koulutettavat 0
Turvallisuusvalistus ja 
neuvonta

4 227

Palotarkastukset
 - Asuinrakennusten yl. pt 1 791
 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 313
 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 102
 - Kemikaalitarkastukset 21
 - Muut tarkastukset 266
Hälytystehtävät 863
Vakinaiset vakanssit 24
Asukaslkm 27 434
Pinta-ala 3 727
Toimintakate -2  072

Ylä-Pirkanmaan toimialue muuttui 
vuoden 2007 alusta. Orivesi 
siirtyi kaakon toimialueeseen ja 
Längelmäen kunta lakkautettiin 
kuntaliitoksen yhteydessä. 
Lisäksi huhtikuun alussa 
myös Juupajoki siirtyi kaakon 
toimialueeseen. Näin ollen Ylä-
Pirkanmaan toimialueeseen 
kuuluu toimintavuoden lopussa 
viisi kuntaa.

T oimialueen muutos vaikutti myös siihen, 
että entinen Ylä-Pirkanmaan palopäällik-
kö siirtyi Operatiivisen päällikön virkaan 

keskuspaloasemalle ja alueella aloitti uusi palo-
päällikkö 1.3.2007. 

•
Mänttä-Vilppula alueen paloasemahankeselvitys 
tehtiin toimintavuonna. Tämä selvitys johti siihen, 
että ko. alueella jatketaan edelleen kahden ase-
man miehitystä. Syksyn ajan miehistö oli koe-
mielessä jaettu molemmille asemille ja tulevana 
toimintavuonna päätetään kuinka asemat tulevai-
suudessa miehitetään.
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Onnettomuuksien ehkäisy

Ylä-Pirkanmaalla toimintavuonna 2007 panos-
tettiin edelleen onnettomuuksien ehkäisyyn ja 
mm. palotarkastuksia tehtiin hiukan edellisvuotta 
enemmän. Kemikaalilain uusiin velvoitteisiin va-
rauduttiin keskittämällä kemikaaliasioiden lupa- 
ja tarkastusasiat yhdelle päällystöviranhaltijalle. 
Turvallisuusvalistuksella saavutettiin Ylä-Pirkan-
maalla keskimäärin 8,4 % kuntalaisista pääpai-
non ollessa lapsissa ja nuorissa. 

Pelastustoiminta

Toimialuemuutos johti myös siihen, että ennen 
Ylä-Pirkanmaalla toimineet kaksi päivystysaluetta 
Mänttä-Vilppula-Juupajoki ja Kuru-Ruovesi-Vir-
rat yhdistettiin toukokuun alussa. Mänttä-Vilppula 
alue olisi yksinään jäänyt liian pieneksi päivys-
tysalueeksi Juupajoen siirryttyä Kaakkois-Pirkan-
maan toimialueeseen.

•
Pelastustoimen tehtävät vähenivät edellisvuo-
desta n. 7 %. Rakennuspaloja oli 44 kpl, joissa 

menehtyi yksi henkilö. Liikenneonnettomuuksissa 
menehtyi kaksi henkilöä.

•
Ruoveden palomiesten kokeiltavana ollut työ-
aikajärjestelmä (40h/vko) otettiin vakituisesti 
käyttöön.

Koulutus

Päällystölle annettiin johtamisjärjestelmän kou-
lutusta. Peruskursseista järjestettiin ensiapu- ja 
ensivastekurssit. Sisäistä koulutusta järjestettiin 
kaikilla miehitetyillä asemilla.

Kalusto

Kalusto uudistui Ylä-Pirkanmaan toimialueella 
sammutus- sekä säiliöautolla. Sammutusauton 
sijoituspaikka on Vilppula ja säiliöauto sijoitettiin 
Ruovedelle. Vilppulan vanha sammutusauto siir-
rettiin Killinkoskelle ja sieltä vanha siirtyi Murolee-
seen. Linnainmaalta siirrettiin uuden liiturin tilalta 
vanha Virroille. Ruovedelle sekä Virroille asennet-
tiin uudet väestöhälyttimet.
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Luoteis-
Pirkanmaa
vs. Palopäällikkö Tommi Lönnqvist

LUOTEIS-PIRKANMAA
TUNNUSLUVUT 2007
Pelastussuunnitelmat
 - Asuinrakennukset 306
 - Erityiskohteet 219
 - Tapahtumat 4
Suojeluhenkilöstön koulutus
 - Talosuojeluhenkilöt 377
 - Koulutettavat 82
Turvallisuusvalistus ja 
neuvonta

3 725

Palotarkastukset
 - Asuinrakennusten yl. pt 1 234
 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 316
 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 42
 - Kemikaalitarkastukset 23
 - Muut tarkastukset 138
Hälytystehtävät 808
Vakinaiset vakanssit 34
Asukaslkm 29 700
Pinta-ala 2873
Toimintakate -2 403

Vaikka  toimintavuonna Luoteis-
Pirkanmaan toimialueella tehtiin 
kuntamuutoksia, niin se ei 
pelastuslaitoksen toimintaan 
vaikuttanut.  ”Vanhan” Viljakkalan 
kunnan maantieteellinen alue 
säilytettiin osana Luoteis-Pirkanmaan 
toimialuetta niin hallinnollisesti 
kuin operatiivisestikin. Päätös on 
osoittautunut hyväksi ja toimivaksi 
eri osapuolilta saadun palautteen 
perusteella. 

V iljakkalan palotalo ja harjoitusalue vihittiin 
käyttöön 7.3 2007. Alueen palokunnat 
ovat pystyneet toteuttamaan  aikaisem-

paa paremmin harjoitusohjelmiin merkityt pelas-
tus- ja savusukellusharjoitukset. Harjoitusalue on 
ollut myös naapurialueiden käytössä lämpimien 
harjoitusten pitopaikkana. 

Onnettomuuksien ehkäisy

Palotarkastustoiminnan osalta kerran vuodessa 
tarkastettavien kohteiden tarkastukset pystyttiin to-
teuttamaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Tar-
kastukset suoritettiin alueen päällystön toimesta.

•
Asuinrakennusten ja kerran kolmessa vuodessa 
tarkastettavien kohteiden tarkastuksissa päästiin 
hieman yli 70 %:n asetetusta tavoitteesta, joka on 
käytettävissä oleviin henkilöresursseihin nähden 

Taulukko sisältää vanhan Viljakkalan alueen 
ja sillä alueella tehdyt työt.
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hyvä tulos. Asuinrakennusten palotarkastuksia 
suoritti koko vakinainen henkilökunta aina kalus-
tonhoitajasta päällikköön asti.

•
Asuinrakennusten pelastussuunnitelmien päivittymi-
nen eteni talosuojeluhenkilöiden koulutuksen myötä. 

Koulutus 

Sisäisessä koulutuksessa keskityttiin vakinaisen 
henkilöstön työvuoroharjoituksiin, työvuorojen 
viikkoharjoitusohjelmat olivat yhtenäiset kaikilla 
kolmella asemalla. Sivutoimisten henkilöstön viik-
koharjoitukset toteutettiin erillisten harjoitusohjel-
mien mukaisesti. Sivutoimisen ja vapaaehtoisen 
henkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksen 
mukaisia kursseja suoritti yhteensä 34 henkilöä. 
Loppuvuodesta aloitettiin korkeanpaikan työs-
kentelyn koulutus alueen kaikissa palokunnissa. 
Pelastussukellusohjeen mukaiset ns. lämpimät 
harjoitukset toteutettiin ensimmäistä kertaa vaki-
naisen henkilökunnan osalta 100-prosenttisesti.

•
Valistus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia koulu-
laisille järjestettiin toimialueen kaikissa kunnissa 
esikoululaisista kahdeksasluokkalaisiin asti. Kou-
lutus toteutettiin Tulikettu-materiaalia käyttäen. Nou 
Hätä -kilpailut järjestettiin kaikissa kunnissa.

•
Yrityksien, hoitolaitoksien henkilökuntaa sekä eri-
laisten yhdistysten ja  järjestöjen jäsenistöä kou-
lutettiin koulutuspyyntöjen ja tarpeiden mukaan. 

Talosuojelukursseille osallistui yhteensä 82 hen-
kilöä.  Ulkoinen koulutustoiminta tavoitti kaiken 
kaikkiaan 2386 henkilöä.

•
Kaikissa toimialueella järjestetyissä valistus- ja 
neuvonta tilaisuuksissa osallistujien määrä kohosi 
yhteensä 3725 henkilöön joka on 12,7 % toimi-
alueen väestöpohjasta.

Pelastustoiminta

Hälytystehtävien kokonaismäärä alueella laski 120 
kappaleella edellisvuoteen verrattuna. Merkittävin 
syy tehtävien vähenemiseen oli ensivastetehtävien 
määrän väheneminen. Palokuolemilta ei vältytty, pa-
loissa menehtyi alueella yksi henkilö. Liikenneonnet-
tomuuksien määrä kasvoi edelleen hieman, Valtatie 
3:lla tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien osuus 
hälytyksistä oli hieman yli puolet. Pronto-tilastoin-
nin mukaan liikenneonnettomuuksissa menehtyi 
yhteensä 8  ja loukkaantui 106 henkilöä.

Kalusto ja resurssit

Sammutusautokaluston kierrätyksen myötä kah-
den sopimuspalokunnan autokalustoon saatiin 
merkittävä parannus. Kyröskosken VPK sai käyt-
töönsä  muutaman vuoden vanhan sammutusau-
ton Pispalasta ja Itä-Ikaalisten VPK sai puolestaan 
käyttöönsä Kyröskosken kunnostetun sammutus-
auton. Sammutusautojen keski-ikä alueella laski 
reilulla kolmella vuodella ja viimeinenkin 70-luvun 
auto siirtyi varakalustoon. 

•
Maastokulkuneuvojen määrää lisättiin yhdellä 
mönkijällä ja yksi käytöstä poistettava moottori-
kelkka korvattiin uudella. Pintapelastusvalmiutta 
parannettiin täydentämällä pintapelastuskalustoa. 
Pintapelastuslauta varusteineen kuuluu nyt kaik-
kiin alueen sammutusautoihin.

•
Uusia väestöhälyttimiä asennettiin alueelle riski-
kartoituksen perusteella neljä kappaletta.
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LOUNAIS-PIRKANMAA
TUNNUSLUVUT 2007
Pelastussuunnitelmat
 - Asuinrakennukset 236
 - Erityiskohteet 196
 - Tapahtumat 4
Suojeluhenkilöstön koulutus
 - Talosuojeluhenkilöt 0
 - Koulutettavat 4
Turvallisuusvalistus ja 
neuvonta

2 275

Palotarkastukset
 - Asuinrakennusten yl. pt 1 181
 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 205
 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 58
 - Kemikaalitarkastukset 10
 - Muut tarkastukset 264
Hälytystehtävät 643
Vakinaiset vakanssit 25
Asukaslkm 28 004
Pinta-ala 1 752
Toimintakate -1 833

Lounais-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Hannu Tähtö

Toimintavuosi 2007 oli 
Tampereen aluepelastuslaitoksen 
viides kokonainen vuosi. 
Palvelutasopäätöksen 
toteuttamisosan ohjaama toiminta 
Lounais-Pirkanmaan resursseilla 
toteutuu tyydyttävällä tasolla. 
Kaiken kattavalla yhteistyöllä 
perusasiat saadaan kyllä 
toimimaan ja kehittäminenkin 
on mahdollista, jos kaikki 
haluavat hyväksyä kehittämisen 
omaksi työkseen. Rehellisesti 
kehittäminen ja työnteko on meistä 
itsestä kiinni. 

T ampereen aluepelastuslaitos palvelee ul-
kopuolisia asiakkaitaan edelleen hyvin. 
Strategia ja toimintamalli ovat hyviä. Alue-

pelastuslaitos kouluttaa, neuvoo, valistaa ja opet-
taa. Omissa sisäisissä toiminnoissa on edelleen 
päällekkäisyyttä ja jäsentämätöntä toimintaa.. 

Valistus ja Neuvonta

Palvelutasossa asetettu tavoite 10 % vuoteen 
2009 toteutui Lounais-Pirkanmaalla noin 8 %:n 
tasolla vuonna 2007. Kuntakohtaista vaihtelua on 
sitten enemmänkin. Vammalan osalta Tulikettu on 
koulujen opetusohjelmassa ja pyörinyt kuluvan 
vuoden. Ylipalomies Hannu Saari on huolehtinut 
Tuliketusta Vammalan kouluilla, joissa Tulikettu 
onkin otettu Vammalan koulujen opetussuunni-
telmiin. Tulikettu projekti toteutettiin vuona 2007 
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alueen kaikissa kunnissa. (Mouhijärvi, Punkalai-
dun, Vammala ja Äetsä).

Palotarkastus 

Päällystön suorittaman kerran vuodessa tarkas-
tettavien erityiskohteiden palotarkastus toteutuu 
100 %:n tasolla palvelutason mukaisesti. Erityis-
kohteet Lounais-Pirkanmaalla on nimetty ja päi-
vämääritetty.  

•
Yleisen palotarkastuksenkin osalta kehitys on 
positiiviseen suuntaan. Nykyisillä resursseilla 
pystymme 50 - 60 %:n tasoon. 

Pelastustoiminta

Pelastustehtävien määrät ovat vuoden 2007 ai-
kana vähentyneet. Myös ensivastetoiminnan hä-
lytykset Lounais-Pirkanmaalla ovat pudonneet 
normaalille tasolle vastemääritysten myötä.  

•
Pelastustoimen operatiivinen henkilömäärä vaki-
tuisten osalta on viisi päällystöviranhaltijaa joista 
yksi palopäällikkö ja neljä palomestaria, neljä pa-
loesimiestä, neljä ylipalomiestä ja kahdeksan palo-
miestä. Palonehkäisyn puolella on yksi palotarkas-
taja ja teknisiä kalustonhoitajia on yksi + yksi sekä 
osapäiväinen varushuoltaja. Lounais-Pirkanmaan 
henkilömäärä yhteensä on 25 henkilöä. 

•
Vammalan aluepaloaseman kaikkien toimintojen 
osalta tapahtui huomattava parannus kun kaikki-
en vuorojen vahvuus nousi kolmen uuden palo-
miehen viran myötä ollen nyt 1+3. Operatiiviseen 
vahvuuteen kuuluu myös aktiivinen puolivakinai-
nen miehistö joita on 18 henkilöä. Puolivakinainen 
miehistö toimii pelkästään Vammalan aluepalo-
asemalla johtuen siitä, että Karkun aluepaloase-
man  toiminta loppui 31.10.2007. Karkun alue-
paloaseman kolme sammutusmiestä siirtyivät 
toistaiseksi Vammalan miehistöön.

Miehistön loppuminen oli myös syynä Punka-
laitumen Liitsolan osaston lopettamiseen. Pal-
velutaso ja toimintavalmiusajat mahdollistivat 
kuitenkin tämän ratkaisun. Jatkossakin Karkun 
alueen pelastustehtävät pystytään hoitamaan 
riskikartoituksen osoittamien toimintavalmius-
aikojen puitteissa. Yksikkölähdöt ajetaan Vam-
malan keskuspaloasemalta ja joukkuelähtöihin 
kuuluvat Vammalan yksiöiden lisäksi Mouhijärvi.  
Alueen muiden palokuntien ( Kiikan VPK, Keiky-
än VPK, Mouhijärven VPK, Punkalaitumen VPK, 
Suodenniemen VPK ja Tyrvään VPK)  miesmää-
rät vaihtelevat vuosittain, mutta varmaan yleises-
ti voidaan puhua sopimusvahvuudesta yhteen-
sä 44 sammutusmiestä. Yhteistoiminta kaikkien 
osapuolten kesken sujuu. Operatiivisten tehtä-
vien hoitamisesta pitää kiittää, mutta paljon on 
korjattavaa.

Koulutus

Yksi sammutustyökurssi toteutettiin keväällä 2007 
ja savusukelluskurssi pidettiin syksyllä 2007. Va-
kinaisen, puolivakinaisen ja sopimuspalokunnan  
palokunnan miehistöjä on muuten koulutettu 
mahdollisimman monipuolisesti.

•
Ensilähdön sopimuspalokunnille suunnattu lii-
kenneonnettomuuksien tilanteen aikainen toimin-
takurssitus on jatkunut tänä vuonnakin. Perus-
koulutuksesta vastaavat alipäällystö, miehistö ja 
osittain myös päällystö.

•
Päällystöpalaverit pidetään edelleen joka viik-
ko ellei toisin sovita. Uuden käytännön mukaan 
Vammalan aluepaloaseman työpaikkapalaverit 
vakinaiselle henkilöstölle pidetään kolme kertaa 
vuodessa aina kolmannesvuosiraportin jälkeen 
ja tarvittaessa useimminkin.  Sopimuspalokun-
tien päälliköt, puheenjohtajat ja yksikönjohtajat 
kokoustavat Lounais-Pirkanmaalla palopäällikön 
johdolla 4 - 8 kertaa vuodessa.
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Kaakkois-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Tapio Räfsten

KAAKKOIS-PIRKANMAA
TUNNUSLUVUT 2007
Pelastussuunnitelmat
 - Asuinrakennukset 334
 - Erityiskohteet 368
 - Tapahtumat 3
Suojeluhenkilöstön koulutus
 - Talosuojeluhenkilöt 251
 - Koulutettavat 23
Turvallisuusvalistus ja 
neuvonta

5 606

Palotarkastukset
 - Asuinrakennusten yl. pt 3 213
 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 407
 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 30
 - Kemikaalitarkastukset 11
 - Muut tarkastukset 157
Hälytystehtävät 950
Vakinaiset vakanssit 27
Asukaslkm 47 532
Pinta-ala 2 845
Toimintakate -2 289

Toimintavuosi 2007 oli Kaakkois-
Pirkanmaalla ensimmäinen vuosi 
uudessa kokoonpanossa. Vuoden 
alussa alueeseen kuuluivat 
Kangasalan, Kuhmalahden ja 
Pälkäneen kunnat sekä Oriveden 
kaupunki. Alue laajeni huhtikuun 
alussa, kun Juupajoen kunta 
liitettiin Kaakkois-Pirkanmaan 
toimialueeseen. Aluetta halkovat 
suuret vesistöt, joka ei voi olla 
antamatta omaa leimaansa 
pelastustoimen järjestelyihin.

V uoden aikana totuteltiin uuteen päällys-
tön vastuualuejakoon ja tehtäviin. Toimi-
alueelle saatiin kaksi uutta palomestarin 

virkaa lisää ja päätoimista henkilöstöä on sijoitettu 
kahdelle aluepaloasemalle, Orivedelle ja Kanga-
salle. Muilla alueen yhdeksällä paloasemilla, pe-
lastustoimen tehtävien suorittamisesta vastaavat 
sopimuspalokunnat ja niissä ei ole sijoitettuna 
päätoimista pelastushenkilöstöä. Juupajoen Lylys-
sä toimii aktiivinen sotilaspalokunta, josta saatiin 
myös apua pelastustoimen tehtäviin.

Onnettomuuksien ehkäisy

Jokaiseen kerran vuodessa tarkastettavaan 
kohteeseen toimitettiin yleinen palotarkastus. 
Tarkastettavien kohteiden yhteismäärä nousi 
huomattavasti alueen laajennuttua ja myös mui-
ta tarkastuksia suoritettiin selvästi viime vuotta 
enemmän. Rakennuslupalausuntoja annettiin 
myös selvästi enemmän mitä aikaisimpina toimin-
tavuosina. Asuinrakennusten palotarkastusten 
painopistealueita oli kaksi. Tällä kertaa vuorossa 
olivat Pälkäneen kunnan läntiset sekä eteläiset 
alueet ja uutena alueeseen liitetty vanhan Län-
gelmäen kunnan alue, joka siirtyi kuntaliitoksen 
myötä Oriveden kaupungille.  
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Pelastustoiminta

Pelastustoimen tehtävät vähenivät kaikkiaan noin 
50:llä. Toimialueella aloitettiin päällystön toimesta 
kiinnittää huomiota automaattisten paloilmoittimi-
en tekemiin erheellisiin hälytyksiin vuoden 2007 
alusta ja vähenivätkin 33:lla. Onnettomuuksia 
tapahtui vähemmän. Rakennuspaloista pelas-
tuslaitos pelasti 27 henkilöä ja yhteensä tehtäviä 
alueen palokunnilla oli 950 koko vuoden aikana.

Valistus ja neuvonta

Tulikettu-valistusta annettiin edellisvuoden malliin 
jälleen esi- ja peruskoululaisille. Tilaisuuksia järjes-
tettiin yhteensä 92. 112-päivänä pidettiin avoimet 
ovet Oriveden ja Kangasalan aluepaloasemilla 
alkusammutuskoulutuksen ja turvallisuusneuvon-
nan merkeissä. Vapaapalokunnat järjestivät 112-
päivätapahtumat Juupajoella, Kuhmalahdella sekä 
Salmentaan paloasemilla ja ohjelmana neuvonnan 
lisäksi oli palokunnan toimintanäytös. Kylätoimi-
kuntien ja eri yhteisöjen tilaisuuksissa vierailtiin 10 
kertaa. Hoito- ja erityisasumisen kohteissa järjes-
tettiin 17 erilaista koulutustilaisuutta. Yrityksille ja 
laitoksille pidettiin koulutustilaisuuksia pyyntöjen 
mukaisesti ja näissä tilaisuuksissa kouluttajina toi-
mivat myös päätoimiset palomiehet. 

Koulutus

Toimialueella järjestettiin useita palokuntien pe-
ruskoulutusjärjestelmän mukaisia kursseja. Ilah-
duttavaa on ollut huomata, että palokuntatoiminta 
herättää edelleen kiinnostusta ja perehdytyskou-
lutukseen on ollut jopa tungosta. Uutena sisäisenä 
koulutusmuotona toteutettiin yksikönjohtajien täy-
dennyskoulutus johon osallistui 11 yksikönjohtajaa 
alueen palokunnista. Toisen suuren sisäisen kou-
lutarpeen aiheutti putoamissuojainten vaatimusten 
kiristyminen. Uusiin turvavarusteisiin oli annettava 
perusteellinen koulutus ja alueella vaativaan kou-

lutustehtävään koulutettiin erikseen päätoimisesta 
pelastushenkilöstöstä halukkaita kouluttajia.

Kalusto 

Kalusto toimialueella on suhteellisen hyvässä kun-
nossa ja ajoneuvoissa olevaa pelastuskalustoa 
päivitettiin suunnitelman mukaisesti. Kaakkois-Pir-
kanmaan toimialueelle saatiin Tampereelta viime 
vuonna uudehko sammutusauto kalusteineen ja yk-
si sammutusauto poistui rivistä täysin palvelleena. 

Viesti- ja hälytystoiminta

Toimialueen muutosten myötä myös pelastus-
toimen resurssien käyttö sekä hälyttäminen oli 
suunniteltava uudelleen. Vasteuudistus työllisti 
tehokkaasti alueen yhden päällystöviranhaltijois-
ta mutta projektista selvittiin kunnialla ja uudet 
hälytysvasteet saatiin syksyllä käyttöön. 

Varautuminen 

Väestöhälytysjärjestelmää täydennettiin kolmel-
la suurtehohälyttimellä Kangasalan Ruutanassa 
ja Sahalahdella sekä Pälkäneen Onkkaalassa. 
Uudella järjestelmällä on mahdollista varoittaa 
vaarasta ja tiedottaa myös puheella, koska lait-
teisto koostuu useista kaiuttimista. Järjestelmää 
kokeiltiin syksyllä onnistuneesti.



32

Etelä-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Pekka Mellin

ETELÄ-PIRKANMAA
TUNNUSLUVUT  2007
Pelastussuunnitelmat
 - Asuinrakennukset 435
 - Erityiskohteet 250
 - Tapahtumat 20
Suojeluhenkilöstön koulutus
 - Talosuojeluhenkilöt 350
 - Koulutettavat 105
Turvallisuusvalistus ja 
neuvonta

5 695

Palotarkastukset
 - Asuinrakennusten yl. pt 1 792
 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 360
 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 48
 - Kemikaalitarkastukset 39
 - Muut tarkastukset 387
Hälytystehtävät 1 236
Vakinaiset vakanssit 45
Asukaslkm 42 611
Pinta-ala 1192
Toimintakate -2 667

Pelastustoimen ikääntyvän 
henkilöstön ja operatiivisen 
toiminnan edellyttämän 
toimintakykyisen joukon 
välinen kuilu levenee käytännön 
päivittäistä toimintaresurssia 
tarkasteltaessa vuosi vuodelta. 
Lisääntyvät poissaolot 
johtuen tuki- ja liikuntaelimien 
korjausleikkauksista ja muista 
vanhuuden vaivoista syövät 
alati työvuoron operatiivista 
vahvuutta. Ammattitaitoisia 
sijaisia on vaikeata löytää 
tilalle, koulutusmäärät ovat 
pelastusalalla liian pieniä maan 
tarpeeseen nähden. Jatkuva 
vuorovahvuuksien vajaus 
ja sijaisten järjesteleminen 
vie toimialueen johdon ja 
paloesimiesten työaikaa ja oli 
leimaa antavana toimintavuotena 
2007. 

T oimialueella ei vuonna 2007 tulipalois-
sa kuollut lainkaan ihmisiä. Läheltä piti 
-tilanteita kylläkin oli ja tästä syystä pa-

lonsyyntutkintamenettely kohdennettiin kahteen 
tulipaloon, Akaassa ja Valkeakoskella.

•
Palotarkastuksissa ei päästy tavoitteisiin. Asunto-
jen tarkastusprosentti oli 69,7 %, erityiskohteiden 
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vastaava luku oli 89,1 %, joka on 
edellisvuotista hieman heikom-
pi. Tapahtumien tarkastuksia ja 
muita ylimääräisiä tarkastuksia 
tehtiin hyvinkin aktiivisesti, eli 
387 kpl, joka on lähes yhtä pal-
jon kuin toimialueemme kerran 
vuodessa tarkastettavien kohtei-
den kokonaislukumäärä.

•
Turvallisuusvalistuksella tavoitimme 13,4 %:n 
toimialueen asukkaista, mikä on enemmän kuin 
edellisenä vuotena.    

Rakennuslupiin ja kaavoihin liittyviä lausuntoja 
annettiin 64 kpl, kolmasosan arvioitua enemmän. 
Rakentamisen suunnittelun ohjausta pyrittiin li-
säämään yhteistyössä kuntien rakennusvalvon-
taviranomaisten kanssa.  Kemikaalivalvonnan 
osa-aluetta tehostettiin kohteiden ja niiden rekis-
teritietojen kartoituksen kautta.

Pelastustoiminta

Riskialueiden mukaisien toimintavalmiusaikojen 
saavuttamisessa päästiin aiempaa parempaan to-
teumaan, kehitys on oikeansuuntainen ja toiminta-
valmiutta seurataan ja kehitetään jatkossakin. So-
pimuspalokuntien kohdalla käytännön valmius ja 
sen seuranta liittyy olennaisesti myös toimintavuo-
den aikana uusittuihin VPK-sopimuksiin ja niiden 
mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.  

•
Hälytyksiä oli kaiken kaikkiaan 1238, joka oli 102 
lähtöä edellisvuotta enemmän. Huomion arvoinen 
ja hämmästyttävä yksityiskohta on, että kun muilla 
Pirkanmaan toimialueilla ensivastetoiminnan pai-
mennustyö johti tehtävien vähenemiseen, Etelä-
Pirkanmaalla tehtävämäärä nousi edelleen. 

•
Etelä-Pirkanmaan paloasemien uusimisen sel-
vitys- ja pohjatyö saatiin valmiiksi pelastusjoh-

tajan päätöksiä ja jatkotoimenpiteitä varten. 
Priorisoinnissa ykkösenä on rakentaa uusi pa-
loasema Akaan Hirsikankaalle, mutta myös Val-
keakosken osalta on päädytty ratkaisemaan toi-
mitila-asia rakentamalla uusi paloasema vanhan 
kolmostien Holmin teollisuusalueen risteyksen 
tuntumaan.   

•
Valkeakoski sijaitsee Hämeenlinnan, Nokian ja 
Oriveden suuntien vesistöllisessä risteysasemas-
sa ja myös vesistön suojeluvalmiuteen suhtaudu-
taan uusin ajatuksin alueellista öljyntorjuntavalmi-
utta suunnittelemalla ja kehittämällä mahdollisin 
alushankinnoin. Myös vesipelastukseen on pa-
nostettu, Valkeakosken aseman sukeltajille saa-
daan viimein henkilökohtaiset varusteet. 

Koulutus  

Valkeakosken ja Toijalan vakinaisen henkilöstön 
työvuoroharjoittelun suunnitelmallisuuteen ja to-
teutukseen on panostettu ja tuloksia on jatkossa 
odotettavissa. Toijalan aluepaloasema on ollut 
harjoitus- ja luentoyhteistyössä myös paikallisen 
sairaankuljetusyrityksen kanssa, joka toiminta 
hyvien kokemusten perusteella jatkuu vuonna 
2008. Valkeakosken Saarioisten tehtailla järjestet-
tiin joukkuelähdön tasoinen vaarallisten aineiden 
torjunnan yhteistoimintaharjoitus.

•
Lisäksi päätoimisen henkilöstömme koulutus- ja 
kurssiaiheista mainittakoon myrskyvauriopuiden 
raivaus, pelastustyöntekijän henkilöturvallisuus, 
vaaralliset aineet, säteilyn valvonta, lääkitys ensi-
hoidossa, lämpökameran käyttäminen, korkealla 
työskentely ja palonehkäisy.

•
Toimialueelle on vuonna 2007 perustettu erillinen 
koulutustyöryhmä, joka on heti järjestäydyttyään 
saanut tehoa sopimuspalokuntien pätevöittämis-
kurssitoimintaan ja koulutustoiminta on tältäkin 
osin aktivoitunut huomattavasti. 
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Sopimus-
palokunnat
Pelastuspäällikkö Esko Kautto V arsinaisessa yhdistystoiminnassa pää-

paino keskittyi palokuntasopimusten 
uusimiseen ja sitä kautta yksittäisten 

palokuntien osalta toimintaympäristön muutok-
seen yhdistysten toimiessa aiempaa selkeäm-
min työnantajana hälytysosastonsa henkilös-
tölle. Uusien palokuntasopimusten neuvottelut, 
päätyen yhteisiin toimialuekohtaisiin allekirjoi-
tustilaisuuksiin, saatiin toteutettua pääsään-
töisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 
Näiden sopimusten myötä aluepelastuslaitos 
maksaa sopimuspalokunnille vuosittain lähes 
2 miljoonaa euroa sopimuskorvauksia.
  

Sopimuspalokunnat (51 kpl) 
osallistuivat 2007 aikana 
yhteensä 4 121 hälytykseen, 
joista miestyöntunteja 
kertyi 28 945. Myös 
harjoitusaktiivisuudessa 
tapahtui merkittävä parannus 
aikaisempiin toimintavuosiin 
verrattuna. Palokuntien 
hälytysosastoissa toimii 
sopimusehdot täyttävää 
sopimuspalohenkilöstöä 
yhteensä 700.
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Tilinpäätos 2007

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

Liikevaihto 34 516 060,55 33 572 529,67
Valmistus omaan käyttöön 1 687 914,51 1 306 225,12

Liiketoiminnan muut tuotot 448 082,06 319 462,53

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 289 164,88 -3 148 966,46

Palvelujen ostot -4 113 535,15 -3 605 000,95

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -17 917 722,18 -17 885 055,09

Henkilösivukulut

Eläkekulut -4 640 047,09 -4 528 545,75

Muut henkilösivukulut -1 418 077,03 -1 377 846,40

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -983 707,54 -851 563,62

Liiketoiminnan muut kulut -2 631 938,50 -2 510 518,38

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 657 864,75 1 290 720,67
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 24,06 0,00

Muut rahoitustuotot 13 042,57 1 068,38

Muille maksetut korkokulut -84,10 0,00

Muut rahoituskulut -388,85 -687,96

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 670 458,43 1 291 101,09



TASE 31.12.2007 31.12.2006

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 20 378,51 59 575,46

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 42 513,75

20 378,51 102 089,21
Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet 364 022,05 66 653,92

Koneet ja kalusto 5 335 114,72 4 587 349,97

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 344 910,31 1 019 619,65

7 044 047,08 5 673 623,54
Sijoitukset

Muut saamiset 3 671,00 3 671,00

3 671,00 3 671,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 471 958,62 338 096,48

Saamiset kunnalta 6 113 138,63 5 679 899,10

Muut saamiset 490 857,21 500 992,36

Siirtosaamiset 68,84 201 163,66

7 076 023,30 6 720 151,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 144 119,89 12 499 535,35

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 6 142 859,14 4 851 758,05

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 670 458,43 1 291 101,09

7 813 317,57 6 142 859,14
VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 2 229 876,86 2 436 839,72

34 622,28 35 558,73

Muut velat 494 024,95 430 047,29

Siirtovelat 3 572 278,23 3 454 230,47

6 330 802,32 6 356 676,21

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 144 119,89 12 499 535,35



RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007 1.1. - 31.12.2006

Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 657 864,75 1 290 720,67

Poistot ja arvonalentumiset 983 707,54 851 563,62

Rahoitustuotot ja -kulut 12 593,68 380,42

Tulorahoituksen korjauserät -164 014,91 -46 610,00

Investointien rahavirta
Investointimenot -2 448 794,45 -2 279 845,27

Rahoitusosuudet investointimenoihin 167 673,00 216 407,58

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 172 715,98 46 610,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 381 745,59 79 227,02

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset muilta 0,00 -2 822,00

0,00 -2 822,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta -433 239,53 -588 962,59

Saamisten muutos muilta 77 367,83 -3 236,92

Korottomien velkojen muutos kunnalta -936,45 35 558,73

Korottomien velkojen muutos muilta -24 937,44 480 235,76

-381 745,59 -76 405,02

Rahoituksen rahavirta -381 745,59 -79 227,02

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

38



39



40

Tampereen aluepelastuslaitos
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere
puh. (03) 565 612
www.tampere.fi /aluepelastuslaitos


