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Voitaneen todeta, että maassamme ei ole yli-
kunnallisen palvelutuotannon kulttuuria vielä 
riittävän pitkään harjoitettu, jotta kuntien johto- 
ja päättävät elimet tämän järjestelmän piirteet 
tiedostaisivat. Kuten aiemminkin olen sanonut, 
olemme tässä mielessä olleet paitsi pelastus-
toimen niin myös muun kunnallisen  alueellisen 
palvelutuotannon edelläkävijöitä. Ylikunnallinen 
palvelutuotantomallihan on tällä hetkellä kovaa 
vauhtia yleistymässä esimerkiksi sosiaali- ja 
terveyspalvelujen osalla.

Turvallisuusasiat kuuluvat kaikille

Toimintavuosi 2006 painottui edelleen onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyyn. Vaikka tehos-
tamistoimenpiteitä tehtiinkin kerran vuodessa 
tarkastettavien erityiskohteiden kuten hoito- ja 
huoltolaitosten, majoitustilojen, kokoontumis- ja 
liiketilojen ja teollisuuskohteiden suhteen, niin pa-
lotarkastuksia suoritettiin 92 % vaaditusta. Tässä 
mielessä edelleen kehittämistoimenpiteitä teh-
dään Tampereen toimialueella ja osin etelässä, 
koska muut toimialueet saivat tarkastusvelvoit-
teensa täysimääräisenä suoritettua. Yleisesti otta-
en täytyy kuitenkin todeta, että palotarkastuspro-
sessi kokonaisuudessaan on vuotta pidempään 
ajanjaksoon sidottu ja järjestelmää kokonaisuu-
dessaan voidaan tarkastella vuonna 2009. 

Tulikettu-kampanja jatkui valistus- ja neuvon-
tatoiminnan kärkihankkeena ja vuonna 2006 
opetus laajeni jokaisella toimialueella koske-
maan esikoululaisten ja kakkosluokkalaisten 
lisäksi myös kuudesluokkalaisia. Turvallisuus-
valistukseen ja eri tyyppiseen koulutukseen 
osallistui 6,2 % Pirkanmaan väestöstä ja ase-
tettu tavoite näin ollen saavutettiin. Tampereen 
aluepelastuslaitos järjesti myös eri tyyppisiä 
turvallisuuteen liittyviä tapahtumia ja kaikkiaan 
näihin osallistui 40 880 henkilöä. (8,7 % Pir-
kanmaan väestöstä). 

Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
neljäs toimintavuosi jatkoi 
aluepelastuslaitoksen 
kehittämisen linjalla. Vaikka 
perusorganisaatio on tehty 
jo aiemmin, kuului vuoteen 
eri toimintojen tehostamista 
ja uudelleen suunnitteluakin. 
Voidaan todeta, että 
aluepelastuslaitoksen 
kokonaisuuteen aletaan 
pikkuhiljaa tottua ja 
paloasemien ja kuntien uusi 
merkitys selkiintyy. Tämän on 
jo laitoksen oma henkilökunta 
omaksunut, sen sijaan osassa 
kuntia on vielä varsin paljon 
edellisen organisaation 
ajattelumallia. 
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Pelastusjohtajan 
katsaus



Valistuksen  ja neuvonnan kohteena tulevat 
edelleenkin olemaan lapset ja nuoret ja Tam-
pereen aluepelastuslaitos pyrkii voimakkaas-
ti kasvattamaan uusista sukupolvista nykyis-
tä paremman turvallisuuskulttuurin omaavia 
ihmisiä.

Pelastuslaitoksen sisäisestä tiedottamisesta 
ja erityisesti erinomaisesta Letku ja Laastari 
-lehdestä on annettava kiitos lehden piirissä 
työskenteleville ja siihen kirjoittaville. Täydel-
lä syyllä voidaan sanoa että kysymyksessä 
on kirkkaasti Suomen pelastuslaitosten pa-
ras tiedotuslehti sekä sisällöltään että ulko-
asultaan.

Onnettomuuksiin 
varauduttava ennakolta

Keskeisimpänä suoraan kuntiin vaikuttava-
na työsarkana on jatkettu valmissuunnitte-
lun eteenpäin viemistä kaikissa Pirkanmaan 
kunnissa. Kaiken kaikkiaan 24 kunnassa on 
käsitelty kuntien valmiussuunnittelun sisältö. 
Kertomusvuoden joulukuussa valmistui uu-

distettu automaattinen säteilynvalvontaverkko. 
Säteilyturvakeskuksen toimesta yhteistyössä 
aluepelastuslaitoksen kanssa sijoitettiin uusi 
mittauskalusto kaiken kaikkiaan 11 paloase-
malle. Kuntien johtokeskusten tarkistus suori-
tettiin 15 kunnassa. 

Kertomusvuoden syksyllä aloitettiin väestöhä-
lyttimien hankintasuunnitelman toteutus. Uu-
sien hälyttimien määrä oli vuoden lopussa 20 
kpl. Hankkeen valmistuttua vuoden 2007 aika-
na kaikki Pirkanmaan kuntien I-II riskialueen 
asukkaat ovat väestöhälyttimien kuuluvuus-
alueen piirissä. Väestöhälyttimiähän kokeillaan 
joka viikko maanantaisin. 

Toimintavuotemme 2006 on ollut työn täyteinen 
ja toiminnaltaan vilkas. Sekä arjen elämä että 
kehitystyö jatkuu hyvällä nousujohteisella ural-
la ja on kiitoksen aika pelastuslaitoksen henki-
löstölle niin vakinaiselle kuin toimenpidepalk-
kaiselle väelle sekä  sopimuspalokuntalaisille. 
Kanssanne on hyvä työskennellä ja meidän 
kaikkien on turvallista katsoa tulevaisuuteen 
ja nähdä se kaikin puolin hyvänä aikana.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Tampereen aluepelastuslaitos

TUNNUSLUVUT 2004 2005 2006

Suoritteet

Palotarkastukset 18 265 22 631 24 170

Valistus- ja neuvonta (5 -10 % 
kuntalaisista/v)

23 713 34 815 29 014

Palo- ja pelastushälytykset 6 942 10 261 11 299

Sairaankuljetukset 35 521 36 332 37 252

Nuohousyksiköt (1 000 kpl) 1 866 1 984 2 108

Talous

Nettomenot eur/asukas, sis. inv. 55,08 56,31 59,07

Käyttökate, % 6,95 7,29 6,32

Toiminnan voimavarat

Vakinaiset vakanssit 505 516 522
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Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy  
Johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen

Aluepelastuslaitoksen toiminnassa vuoden 
2006 painopisteenä oli edelleen onnettomuuk-
sien ennaltaehkäisy. Aiempien vuosien tapaan 
erityistä huomioita kiinnitettiin hoitolaitosten 
sekä erityisryhmien asuinrakennusten turval-
lisuusselvityksiin sekä niiden edellyttämien 
toimenpiteiden toteutukseen ja palotarkastus-
toiminnan käytäntöjen yhtenäistämiseen.

Loppuvuodesta osallistuttiin valtakunnallisten 
linjausten mukaisesti poliisipäälliköiden kihla-
kunnittain (yhtä kihlakuntaa lukuun ottamatta) 
koollekutsumiin paikallisten turvallisuussuun-
nitelmien kehittämistyön aloituskokouksiin. 
Pelastustoimen puolelta erityiseksi painopis-
tealueeksi käynnistyvässä turvallisuussuunnit-
telutyössä määriteltiin asumisen paloturvalli-
suuden parantaminen.

Tarkastustoiminta

Palotarkastusten määrä lisääntyi 7 % edelli-
sestä vuodesta jääden kuitenkin tavoitteista. 
Kerran vuodessa tarkastettavien erityiskohtei-
den, kuten hoito- ja huoltolaitosten, majoitus-
tilojen, kokoontumis- ja liiketilojen ja suureh-
kojen teollisuuskohteiden palotarkastuksista 
suoritettiin 92 % ja asuinrakennusten palotar-
kastuksista 79 %. Kerran vuodessa tarkastet-
tavien erityiskohteiden palotarkastusten osalta 
tarkastusvelvoite täytettiin 100 prosenttisesti 
Ylä-Pirkanmaan, Kaakkois-Pirkanmaan, Lou-
nais-Pirkanmaan ja Luoteis-Pirkanmaan toi-
mialueilla. 

Turvallisuusvalistus

Valistus- ja neuvontatoiminnassa jatkettiin Tu-
likettu-kampanjaa ja vuonna 2006 opetus laa-
jeni jokaisella toimialueella koskemaan myös 
6.-luokkalaisia. Turvallisuusvalistusta annettiin 
kaikkiaan 29 014 henkilölle. Valistettujen mää-
rä väheni lähes kaikilla toimialueilla verrattuna 

RiskienhallintaRiskienhallinta
Riskienhallintaan kuuluu 
onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy, 
pelastustoiminta ja 
valmiussuunnittelu. 
Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyllä 
pyritään edistämään 
henkilö- ja 
paloturvallisuutta. 
Käytännössä työ koostuu 
palotarkastuksista, 
rakenteellisesta 
palonehkäisystä, 
nuohouksesta ja näihin 
liittyvästä neuvonnasta. 
Turvallisuusvalistuksessa 
tärkeäksi kohderyhmäksi 
on otettu lapset ja nuoret.



edellisvuoteen. Tämä johtui osittain siitä, että 
tilaisuuksien tilastointimerkintöjä Pronto-jär-
jestelmään muutettiin. Turvallisuusvalistuksen 
määrälliset tavoitteet saavutettiin kuitenkin 
kaikilla toimialueilla Tampereen toimialuetta lu-
kuun ottamatta. Erilaisia turvallisuuteen liittyviä 
tilaisuuksia järjestettiin 1236, joissa tavoitettiin 
lähes 41 000 ihmistä.

Omatoiminen varautuminen

Pelastuslaitoksen ohje yritysten ja laitosten pe-
lastussuunnitelman laatimiseksi uudistettiin ja 
laitettiin sitä tarvitsevien saataville internet-si-
vuille vuoden alussa. Myös asuinrakennusten 
turvallisuushenkilöstön kurssiaineisto uudistet-
tiin ja turvallisuussuunnittelulomakkeet päivi-
tettiin ajan tasalle. Asuinrakennusten turvalli-
suushenkilöstön kurssit pidetään uudistuksen 
jälkeen yhdenmukaisella kurssiaineistolla koko 
toimialueella. Edellisvuoteen verrattuna asuin-
rakennusten turvallisuushenkilöstön kurssien 
osallistujamäärä väheni huomattavasti. Tästä 
johtuen pelastussuunnitelmien määrä kohteis-
sa ei kasvanut odotusten mukaisesti.

Nuohous

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopää-
töksessä tarkoitettu selvitystyö nuohoustoi-
minnan järjestämisestä Pirkanmaalla aloitet-
tiin asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tutkimus 
toteutettiin Innolink Research Oy:n toimesta 
lomaketutkimuksena. Tutkimuksen tavoittee-
na oli kartoittaa omakoti- ja paritaloissa sekä 
maatiloilla asuvien kokemuksia nuohouspalve-
luista, selvittää vastaajien nuohouspalveluille 
asettamia vaatimuksia sekä vastaajien tyyty-
väisyyttä nuohouspalveluun. Lisäksi kerättiin 
vapaamuotoista palautetta. Tutkimuslomakkeet 
postitettiin 3000 talouteen ympäri Pirkanmaata 
ja niitä palautui 812, joten palautusprosentiksi 
muodostui 27. 

Tutkimukseen vastanneiden antama yleisar-
vosana nuohouspalveluille oli 5,8 (asteikolla 
1 - 7), mitä voidaan pitää hyvänä. Enemmistö 
vastaajista arvioi nuohouspalvelujen laadun 
pysyneen samana viimeisen kahden vuoden 
aikana. 14 % arvioi palvelun parantuneen ja 
9 % heikentyneen. Eniten parannettavaa on 
tutkimuksen mukaan nuohoojan antamas-
sa palautteessa paloturvallisuuden kannalta 
olennaisissa asioissa. Parhaiten on onnistuttu 
ajankäytössä. Tutkimuksen tulosten analysoin-
ti ja johtopäätösten tekeminen jatkuu vuonna 
2007.
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Pelastustoiminta
Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö

Pelastustoiminta

Tulipaloissa kuoli vuonna 2006 Pirkanmaal-
la 15 ihmistä. Määrä on suurin sitten vuoden 
1979, jolloin Virroilla sattunut vanhainkodin pa-
lo synkisti tilastoja. Omaisuusvahinkojen määrä 
rakennuspaloissa yli kaksinkertaistui vuoteen 
2005 verrattuna ollen yhteensä lähes 30 milj.  
Noin puolet palovahingoista kertyi kolmesta 

suurpalosta. Tuhoisin oli Kruunukalusteen ka-
lustemyymälän palo Tampereen Lielahdessa 
22.5.2006. Ylöjärvellä 17.6.2006 sattunut maa-
li- ja tapettitehdas Fintex Oy:n suurpalo työllisti 
merkittävästi myös ympäristövahinkovaaran ta-
kia. Tehdas sijaitsi tärkeällä pohjavesialueella. 
Ympäristövahingolta lopulta säästyttiin. Kol-
mas suurpalo oli Virroilla 28.12.2006 sattunut 
teollisuushallin palo.

Vuonna 2006 pelastustoiminnan kehittämisen 
yksi painopistealue oli kemikaalitorjunnan val-
miuden parantaminen koko Pirkanmaan alu-
eella.  Myös pelastustoiminnan johtamisjärjes-
telyjä kehitettiin edelleen sekä teknisesti että 
koulutuksellisesti.  

Onnettomuustutkinta

Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminnan 
kehittämisen yhtenä keinona on sattuneiden 
onnettomuustilanteiden analysointi ja nii-
den johtopäätöksistä oppiminen. Tätä varten 
aluepelastuslaitoksella laaditaan jokaisesta 
onnettomuudesta onnettomuutta ja pelastus-
toimintaa koskevat raportit  PRONTO-onnet-
tomuustietokantaan.

Näiden perusraporttien lisäksi laaditaan yksityis-
kohtaisemmat selvitykset jokaisesta kuolemaan 
tai vakavaan vaaratilanteeseen johtaneesta tu-
lipalosta sekä kaikista sellaisista onnettomuuk-
sista, joita pidetään oppimisen tai pelastustoi-
men kehittämisen kannalta merkittävinä. 

Vuonna 2006 Pirkanmaalla oli yhteensä 20 tuli-
paloa, josta tehtiin yksityiskohtaisempi selvitys. 
12 selvitystä tehtiin kuolemaan johtaneista pa-
loista, joissa kuoli yhteensä 15 ihmistä.  Muista 
selvityksistä merkittävin oli Kruunukalusteen 
palon tutkinta, jonka palon kehittymisestä tee-
tettiin tutkinta VTT:llä.
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Vuosi 2006 oli Pirkanmaalla 
kiireinen ja synkkä 
onnettomuustapahtumien osalta. 
Hälytystehtävien määrä lisääntyi 
yli 10 %, ja niitä oli yli 11 000.  
Rajuinta kasvu oli edelleen 
ensivastetehtävissä. Vuodesta 
2004 vuoteen 2006 niiden 
määrä on yli kaksinkertaistunut.  
Selvää lisäystä oli myös 
rakennuspaloissa, 
liikenneonnettomuuksissa, 
maastopaloissa ja 
tarkistustehtävissä.



Varautuminen
Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen

Varautuminen tarkoittaa 
suunnitelmallista valmistautumista 
kuntien elintärkeiden 
toimintojen turvaamiseen 
poikkeusoloissa, kuten säteily- tai 
kemikaalionnettomuuksissa. Tämä 
tarkoittaa mm. suunnittelua ja 
koulutusta, tietoliikenneyhteyksien 
ja johtamis-, valvonta-, sekä 
hälytysjärjestelmien ylläpitoa, 
varautumista evakuointeihin, 
pelastustoimintaan, ensiapuun, 
väestön huoltoon sekä raivaus-, ja 
puhdistustoimintaan.

Kuntien valmiussuunnitelmat

Kuntien johtoryhmien koulutustilaisuuksia jär-
jestettiin 23 kunnassa. Kuntien kanssa käyn-
nistettiin myös selvitystyö evakuoidun väestön 
(esim. huoneistopalot) kuntakohtaisista kulje-
tus- ja majoitusjärjestelyistä. 

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa sovittiin yh-
teistyöstä ja toimintaperiaatteista koskien kun-
tien valmiussuunnitelmien sisältöä eri pooliyri-
tysten osalta. Tampereen eri toimintayksiköiden 
kanssa jatkettiin toimiala- ja liikelaitoskohtaisten 
valmiussuunnitelmien kehitystyötä yhteistyössä 
Tampereen kaupungin riskienhallintapäällikön 
sekä Tampereen eri toimintayksiköiden valmi-
ussuunnittelun vastuuhenkilöiden kanssa.

Kuntien johtokeskuksien tekniset tarkastukset 
suoritettiin15 kunnan johtokeskuksessa. Väes-
töhälyttimien hankintasuunnitelman (15 kuntaa, 
20 hälytintä) toteutus aloitettiin syksyllä siten, et-
tä kaikki I- ja II- riskialueiden asukkaat saadaan 
kuuluvuusalueen piiriin kevään 2007 aikana.

Säteilynmittausverkoston uusiminen saatiin 
valmiiksi kertomusvuoden joulukuussa. Sätei-

lyturvakeskus toimitti laitteet Pirkanmaan hä-
täkeskukseen ja 11 paloasemalle Pirkanmaan 
alueella. Samalla laadittiin pelastuslaitokselle 
toimintaohjeet mahdollisissa säteilyn annosno-
peuden ylitystapauksissa. 

Vuoden aikana järjestettiin 84 varautumiseen 
liittyvää koulutustilaisuutta. Keski-Suomen val-
miusharjoitukseen osallistui Keski-Suomen pe-
lastuslaitos ja heidän toimialueen 30 kuntaa. 
Länsi-Suomen lääninhallituksen johtamaan 
harjoitukseen ja sen valmisteluihin osallistui 
valmiuspäällikkö.

Focus-group

Länsi-Suomen lääninhallituksen, Lapin yliopis-
ton, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen 
ja Tampereen aluepelastuslaitoksen toimesta 
käynnistettiin ns. focus-group-ryhmähaastat-
telu, jossa tutkitaan kuntien luottamuselinten 
roolia ja vastuukysymyksiä erilaisissa häiriö-
tilanteissa. 

Pelastuskoirat

Pelastuskoirat ovat perinteisesti olleet viran-
omaisten apuna erilaisissa etsinnöissä. Häly-
tysryhmiin koirakot pääsevät n. 2 - 3 vuoden 
koulutuksen jälkeen. Tampereella toimii kaksi 
pelastuskoirayhdistystä, Tampereen Seudun 
Etsintäkoirat ry ja Pirkanmaan Pelastuskoirat 
ry.

Tampereen Seudun Etsintäkoirat ry ei jär-
jestänyt raunioradalla pelastuskoirakokeita, 
vaan kokeet olivat maastoetsintäkokeita (6 
kpl) ja jälkikokeita (7 kpl). Pelastusopistolla 
järjestettiin pelastuskoirakoiden FRF- toi-
mintaan liittyvää koulutusta, jossa pääpaino 
on harjoitella sortumien alle hautautuneiden 
etsintää.
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Henkilöstö 
Palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen

Toimintakertomusvuoden 
lopussa aluepelastuslaitoksessa 
oli vakinaisia vakansseja 522, 
joista vakinaisesti täytettynä 
oli 500 vakanssia. Vuoden 2006 
aikana vapautuneet vakanssit 
(eläköityminen ja muu poistuma) on 
saatu kaikki vakinaisesti täytettyä 
lukuun ottamatta Ylä-Pirkanmaan 
toimialueen ja Lempäälän 
aluepaloaseman palomiehen 
virkoja, joihin ei ole ollut 
muodolliset pätevyysvaatimukset 
täyttäviä hakijoita. 

Toimintavalmiuden säilyttämiseksi myös vaki-
naisen henkilöstön poissaolojen aikana pal-
kattiin tarpeellinen määrä sijaisia. Sijaisiksi 
jouduttiin palkkaamaan vielä pelastajakoulu-
tuksen perusopiskeluvaiheessa olevia henki-
löitä. Uuden henkilöstön rekrytointi järjestettiin 
pääsääntöisesti sisäisellä hakumenettelyllä ko-
ko Pirkanmaalla. 

Aluepelastuslaitoksen toiminnallisista syistä 
uudelleen sijoitettavia ei toimintakertomus-
vuonna ollut. Sen sijaan kuuden henkilön 
työrajoitteisuuden vuoksi heidät sijoitettiin uu-
teen tehtävään aluepelastuslaitoksen omas-
sa  organisaatiossa. Alueen paloasemaver-
koston suunnitteluun ja niillä työskentelevän 
henkilöstön määrään vaikuttaa ympäröivän 
alueen riskikartoitus. Tavoitteena on, että jo-
kaisella vakinaisesti miehitetyllä paloasemalla 
on yksikönjohtaja, kuljettaja ja vähintään kak-
si työparia (1 + 5). Vuoden 2006 aikana em-
me saavuttaneet pelastushenkilöstön osalta 
edes minimivahvuutta (1 + 3) kaikilla aluepa-
loasemilla. Vuoden 2006 syksyllä valmisteltiin 
henkilöstösuunnitelma vuodelle 2007. 

Resurssien-Resurssien-
hallintahallinta

Aluepelastuslaitoksen 
organisaatiossa 
resurssienhallinta huolehtii 
varsinaisen ydintoiminnan 
eli riskienhallinnan 
tukitoiminnoista. Se 
tarkoittaa, että riittävät 
resurssit mahdollistavat 
pelastustoiminnan eri 
sektoreiden oikea-aikaisen, 
oikein mitoitetun ja  
mahdollisimman taloudellisen 
toteutuksen. 
Resurssienhallintaan kuuluu 
laitoksen henkilöstö- ja 
taloushallinto, tekninen 
toiminta, sisältäen kaluston 
ja kiinteistöjen hankinnan 
ja hallinnoinnin sekä muut 
tukitoiminnot.  
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Tekninen toimi pyrkii järjestämään 
määrärahojen puitteissa 
parhaat mahdolliset työvälineet 
aluepelastuslaitoksen eri osastoille 
sekä huoltotoiminnan joko omana 
tai ostopalveluna. 

Kalusto

Ajoneuvokalusto muodostuu 311 ajoneuvosta, 
mikä jakautuu 114 raskaaseen ja 197 kevy-
empään ajoneuvoon. Kevyempiin ajoneuvoihin 
kuuluu mm. 10 johtoautoa, 33 tarkastusautoa 
sekä 25 sairasautoa.

Sammutusautoja on 70 kpl. Niitä pyritään 
kierrättämään siten, että uuden auton ensim-
mäinen sijoituspaikka on runsaasti tehtäviä 
sisältävä asemalla 3 - 6 vuotta, seuraavassa 
tehtävässä ikävuodet esim. 3 -10 vuotta ja vii-
meisessä tehtävässä 8 - 12 vuotta, poistuisi 18 
vuotta vanhana. Tehtävien tavoitemäärä kuta-
kin sammutusautoa kohti on 5000 - 7000 kpl.

Saman tyyppisten periaatteiden mukaan kier-
rätetään säiliöautoja sekä nostolavakalustoa.

Sairasautojen keski-ikä on vajaat viisi vuotta 
ja pyritään siihen, ettei laitoksella olisi kuutta 
vuotta vanhempaa sairasautoa sairaankulje-
tustehtävissä.

Hankinnat 2006

Vuoden 2006 aikana hankittiin neljä sammu-
tusautoa, mitkä sijoittuivat Valkeakoskelle, 
Vilppulaan, keskuspaloasemalle ja Pispalaan 
sekä säiliöauto Ruovedelle. Sairasautoja tuli 
kolme, mitkä sijoittuivat Ruoveden, Pispalan, 
Hervannan asemille.

Paineilmalaitteita hankittiin korvaamaan ikään-
tyneitä laitteita sekä poistamaan toimialuekoh-
taista merkkikirjavuutta. Väestöhälyttimiä han-
kittiin 20 kpl korvaamaan sekä täydentämään 
hälytinverkkoa, asennustyö jatkuu vuonna 
2007.

Kiinteistöt

Aluepelastuslaitoksen käytössä on 68 paloase-
maa, joiden yhteispinta-ala on noin 40 000 m2.

Kalusto/tekninen toimi
Tekninen päällikkö Esko Kulmala
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Aluepelastuslaitoksella on Tampereen, Pirkka-
lan, Nokian, Valkeakosken ja Ruoveden kuntien 
terveystoimen kanssa sopimukset sairaankul-
jetuksen järjestämisestä. Kaikkien Pirkanmaan 
kuntien alueella Tampereen aluepelastuslaitos 
huolehtii ensivastetoiminnasta korkeariskisissä 
sairaankuljetustapauksissa. Aluepelastuslaitos 
vastaa lisäksi nuohouspalvelujen tuottamisesta 
Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Lempää-
lässä ja osassa Kangasalan kuntaa.

Tampereen aluepelastuslaitoksen talous toteu-
tui talousarvion mukaisesti. Toimintakate (2,1 
milj. euroa) jäi hieman talousarviota (1,7 milj. 
euroa) paremmaksi ennakoitua suurempien 
sairaankuljetusmäärien ansiosta. Syntyneitä 
säästöjä käytettiin investointeihin ja toiminnan 
ja investointien rahavirta (0,1 milj. euroa) jäi 
lähelle talousarviossa asetettua nollatulosta. 
Jäsenkunnille ei syntynyt palautettavaa vuo-
delta 2006.

Vuonna 2006 pelastustoimen kustannukset 
jaettiin ensimmäistä kertaa puhtaasti asukaslu-
kujen suhteessa. Muutos aiheutti kunnissa joko 
pelastustoimen maksuosuuden vähenemistä 
tai lisääntymistä. 

Aluepelastuslaitoksen taseen loppusumma 
31.12.2006 oli 12,5 milj. euroa, kasvu edelli-
sen vuoden tilinpäätökseen oli 16,9 %. Taseen 
pysyvät vastaavat kasvoivat 26,6 % ja niiden 
osuus taseen loppusummasta oli 46,2 %. Alue-
pelastuslaitoksen kassavarat lisääntyivät vuo-
den 2005 tilinpäätöksestä 9,5 % ollen vuoden 
lopussa 5,6 milj. euroa.  

Taseen vastattavien oman pääoma oli tilinpää-
töksessä 6,1 milj. euroa, mikä on 26,6 % edel-
lisvuotta suurempi. Oman pääoman osuus ta-
seen loppusummasta oli 49,1 %, kasvu vuoden 
2005 lopun tilanteeseen oli 3,8 prosenttiyksik-
köä. Vieras pääoma kasvoi vuoden aikana 0,5 
milj. euroa eli 8,8 %.

Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 33 (v. 2007 
alusta 28) kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen toiminta-ajatuk-
sena on estää ennalta tulipaloja ja muita onnetto muuksia, opettaa ihmisiä 
toimimaan oikein on nettomuustilan teessa, antaa nopeaa, tehokasta ja 
järjestäytynyttä apua onnettomuustilanteessa, auttaa onnettomuuden 
jälkei sen rakennustyön nopeaa alkamista ja oppia ta pahtu neista onnet-
tomuuksista. 

Talous
Talouspäällikkö Miia Ojala
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Toimintavuonna jatkettiin 
viestintään liittyvien toimintojen 
kehittämistä. Pelastuslaitosten 
onnettomuustiedottamisen 
tehostamiseksi medialle kehitetty 
112-mediainfo osoittautui 
kohtuullisen toimivaksi. 

Aluepelastuslaitoksen www-sivujen kehitystyö 
jatkui. Kuvatallenteiden arkistointiohjelmaa ei 
vielä otettu täysipainoisesti käyttöön, mutta 
sen kehitystyö saatiin päätökseen.

Osana Tulikettu-turvallisuusvalistusta järjestet-
tiin huhtikuussa Tampereen keskuspaloase-
malla Hot Pois -yhtyeen kanssa  seitsemän 
kappaletta turvallisuuskonsertteja, joilla tavoi-
tettiin lähes tuhat esikouluikäistä. 

Syyskuussa aluepelastuslaitos osallistui Pirk-
kahallissa pidettyihin Turvallisuusmessuihin, 
joissa pääpaino oli kodin paloturvallisuusasi-
oissa. Tampereen päivänä oli tuttuun tapaan 
runsaasti kävijöitä keskuspaloasemalla sekä 
Linnainmaan ja Hervannan aluepaloasemilla.

Henkilöstölehti Letku & Laastari ilmestyi 
neljä kertaa ja joulunumero postitet-
tiin ensimmäistä kertaa kotiin ko-
ko henkilöstölle. Turvallisuus-
tietouden levittämiseksi 
yleisölle tehtiin kaksi 
esitettä: Kerros- ja 
pientalojen tur-
vallisuusop-
paat. 
 

Tuki- ja Tuki- ja 
kehittämis-kehittämis-
palvelutpalvelut

Tiedotus, viestintä
Tiedotuspäällikkö Veijo Kajan

Tiedonkulku 
pelastustoimessa on 
perusasia, joka ei silti ole 
jo itsestäänselvyys. Tuki- 
ja kehittämispalvelujen 
yhtenä tehtävänä on 
taata sisäisen ja ulkoisen 
viestinnän resurssit ja se, 
että aluepelastuslaitoksen 
viestintä on sisällöltään 
laadukasta ja asiallista.
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Väestöhälyttimien koesoitot aloitettiin uudel-
leen valvomosta helmikuussa 2006.  Koesoi-
tot tehdään viikoittain maanantaisin klo 18.00 
koko Pirkanmaalla. Pirkanmaan hätäkeskus 
käynnistää koesoitot joka kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina.

Kuntien yhdistymisestä aiheutuneiden osoi-
tetietojen päivityksessä yhteistyötä lisättiin 
kuntien ja Pirkanmaan Maanmittaustoimiston 
kanssa.

Valvomon toiminnan tehostamiseksi tehtiin 
henkilöstön työaikamuutoksia. Valvomonhoi-
tajia valvomossa on nyt myös viikonloppuisin ja 
juhlapyhinä. Vakinainen henkilöstömäärä ei ole 
kasvanut. Valvomon henkilöstölle on järjestetty 
koulutuksia mm. VIRVEstä ja Palonet-johtamis-
järjestelmästä.
  

RescuePlanner-järjestelmän toiminnalli-
suus otettiin tuotantokäyttöön kaikilta osin se-
kä henkilöstön käyttökoulutusta jatkettiin.

Sairaankuljetuslaskutusohjelmistoa kehitettiin 
lisäämällä siihen raportointiosio.
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Valvomo/
viestiliikenne
ViestipäällikköTarja Nieminen

Keskuspaloaseman 
valvomon toimintojen 
kehittämistä jatkettiin. 
Yksi konkreettinen  
toimenpide oli, kun 
perustettiin työryhmä, joka 
järjesti kehittämispäivän 
Lapinniemessä. Vuoden 
lopussa päätettiin 
perustaa Valvomo 2008  -
projekti, jonka tarkoitus on 
kehittää valvomosta koko 
Pirkanmaata palveleva 
informaatiokeskus.

Vuoden 2006 aikana 
otettiin käyttöön PaloNet- 
johtamisjärjestelmä 
kaikilla päivystysalueilla 
sekä Valvomossa. 
Myös Avack Info -
tiedotusjärjestelmä 
otettiin käyttöön laitoksen 
laajuisesti.

VALVOMO

TUNNUSLUVUT 2006

Vakinaiset vakanssit 4

Toimintakate -180

Tietohallinto 
Tietohallintopäällikkö Jari Helsing
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Vaatimusten kasvua

Hoitovälineistöltä edellytetään monipuolisuut-
ta, toimintavarmuutta ja helppokäyttöisyyttä. 
Lääkevalikoimaan on tullut uusia valmisteita. 
Perustasolla on välineitä, jotka aiemmin miel-
lettiin vain hoitotasolle kuluviksi. 12-kanavai-
sen EKG:n välitön saatavuus, tulkittavuus ja 
lähetettävyys on jo perustason valmiuksia. 
Sydänpotilaan hoitoketju on vahvistunut em. 
välineillä ja koulutuksella niin perus- kuin hoi-
totasolla. Koulutuksessa on myös läpikäyty 
näitä asioita  Tampereen (Pirkkala) lisäksi 
Nokialla, Valkeakoskella ja Ruovedellä. Ruo-
vedellä on aloitettu lisäksi rajoitettu sydänin-
farktipotilaan liuotushoito kentällä. 

Toimiva yhteistyö

Yhteistoiminta Tampereen yliopistollisen sai-
raalan ensiavun ja sydänosaston välillä on 
tehostanut sydäninfarktien tavoittamisviiveen 
lyhentämiseksi tehtävää työtä ja yhä useampi 
potilas on liuotushoidon sijasta tai sen lisäksi 
päässyt päivystysluonteiseen sepelvaltimoi-
den varjoainekuvaukseen ja mahdolliseen pal-
lolaajennukseen. Yhä enemmän hoitolaitokset 
ottavat huomioon sairaalan ulkopuolisen en-
sihoidon suunnitellessaan sairaalan sisäistä 
hoitoketjua. Tästä hyviä esimerkkejä ovat ai-
voverenkiertopotilaan (aivoveritulppa), em. sy-
dänpotilaan ja monivammapotilaan hoitoketjut. 
Toimintaa on kehitetty yhdessä aluepelastus-
laitoksen ja Tampereen yliopistollisen sairaa-
lan kanssa. Yhteistyö Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin ensihoidon vastuulääkärin kanssa on 
ollut varsin hedelmällistä. Hätäkeskuksen sosi-
aali- ja terveystoimen alatyöryhmän kautta on 
pyritty kehittämään hätäkeskuksen valmiuksia, 
vaste-ehdotuksia, suosituksia ja ohjeita koski-
en koko Pirkanmaan sairaankuljetusta ja ensi-
hoitoa, ensivastetoiminta mukaan lukien.

SairaankuljetusSairaankuljetus
ja ensihoitoja ensihoito

Sairaankuljetus
Sairaankuljetuspäällikkö Matti Isotalo
Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä
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SAIRAANKULJETUS

TUNNUSLUVUT 2006

Sairaankuljetukset 37 252

Ensivastetehtävät 4 416

Vakituiset vakanssit 108

Toimintakate -491

Sairaankuljetus on 
yhä enenevässä 
määrin ensihoitoa. 
Kuljetusmäärät ovat 
lisääntyneet. Potilaiden 
hoidollinen tarve on 
monipuolistunut. 
Potilaiden 
valveutuneisuus ja 
vaatimustaso on noussut. 
Hoitolaitokset edellyttävät 
hyvää ensihoidon tasoa ja 
toimivaa hoitoketjua. 



Sairaankuljetuksen 
valtakunnallinen selvitys

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvi-
tysmiehen (dos. Markku Kuisma) kartoittamaan 
sairaankuljetus- ja ensihoitokenttää. Hänen teh-
tävänään on laatia ehdotus sairaankuljetuksen 
ja ensihoidon järjestämiseksi koko valtakunnan 
alueella. Hänen tulee tehdä ehdotus niin ensi-
vaste, perus- kuin hoitotason sairaankuljetuk-
sen järjestämiseen liittyvistä asioista. Ehdotus 
tullee sisältämään esitykset lakimuutoksista, ta-
somäärityksistä, valmiuksista, yksiköiden sijoit-
tamis- tarpeista, rahoitusmalleista eri tasoille, 
pelastushelikopteritoiminnasta jne. Esitys luo-
vutetaan ministerille 10.4.2007, jonka jälkeen 
ministeriö jatkaa valmistelutyötä ja lähiaikoina 
on odotettavissa isohkoja linjanvetoja ja muu-
toksiakin. Dos. Markku Kuismalla on vankka 
kokemus sairaankuljetuksesta ja ensihoidos-
ta sekä hän tuntee hyvin niin pelastuslaitokset 
kuin muutkin palveluntuottajat.

Koulutukseen panostettu

Koulutusorganisaatiota on vahvistettu en-
sihoidon kouluttajan toimella, jonka toimen 
haltijaksi on tullut erikoissairaanhoitaja Timo 
Lauro. Hänellä on vankka lääkinnällinen taus-
ta mm. Tampereen yliopistollisen sairaalan 
ensiavusta. Vuonna 2006 ja osin vielä 2007 
tulee olemaan koulutuksen pääpaino laitekou-
lutuksessa sekä lisäksi uusien elvytysohjei-
den kouluttamisessa niin sairaankuljetuksessa 
kuin ensivasteyksiköissä  ympäri maakuntaa. 
Uudet elvytysohjeet on läpikäyty teoriassa ja 
käytännön harjoituksissa. Erityisaiheita on lä-
pikäyty erikseen hoitotasolla ja perus- sekä 
ensivastetasolla.

Kuluneen vuoden aikana saimme vakautettua 
sairaankuljetus ja ensihoidon organisaatiota, 
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kun kaksi ns. roikkuvaa sairaankuljettajan toin-
ta vakinaistettiin, virkamuutoksin yksi ensihoi-
tajan virka sekä perustettiin määräaikainen 
ensihoitokouluttajan toimi. Työaikamuutosko-
keiluja aloitettiin niin Ruovedellä kuin keskus-
paloaseman päiväyksiköiden kohdalla. 

Vastemuutoksia ensihoidon vastuulääkärin 
toimesta tehtiin Pirkanmaan hätäkeskukseen 
koskien niin sairaankuljetus- kuin ensivaste-

yksiköitä. Merkittävin muutos vasteissa lienee 
keskuspaloaseman sairaankuljetusyksiköiden 
ns. pooliajattelu, joka on tuonut yksiköiden vä-
lisiin tehtävämääriin kaivattua tasapuolisuutta. 
Järjestelmä osaltaan ehkäisee pitkien yhtäjak-
soisten tehtäväputkien syntymistä. 

Vuoden kuluessa hankittiin poikkeuksellisesti 
3 kpl uusia ajoneuvoja, Ruovedelle, Pispalaan 
ja Hervantaan. Ajoneuvojen kierrätystä tulee 
jatkossa tehostaa, jotta koko ajoneuvokalusto 
pysyy iskukykyisenä, suurten paikkakuntakoh-
taisten erojen johdosta. Lääketilausmenette-
lyssä siirryttiin sähköiseen ”E-medi” -järjes-
telmään. Tampereen kaupungin sähköinen 
SAP-laskutusjärjestelmä saatiin täysimääräi-
sesti käyttöön, joka vielä osin hakee linjojaan 
asioitaessa eri hallintokuntien välillä. 

Sairaankuljetus ja ensihoitojaos koulutti laitok-
sen koko henkilökunnan hätäensiapuvalmiuksi-
en osalta kuluneen vuoden aikana. Varsinaisel-
le sairaankuljetushenkilöstölle alkoi koulutus ja 
laitemuutokset uusien elvytysohjeiden osalta, 
joka saadaan loppuun tämän vuoden aikana. 
Syksyä säväytti ja työllisti Tampereella järjes-
tetyt EU-kokoukset. Terveydenhuoltoalan opis-
kelijoita oli työharjoittelujaksoilla vuoden 2006 
aikana yhteensä 67 kpl suorittaen yhteensä 
243 opintoviikkoa. Tampereen aluepelastuslai-
tos on nyt ja tulee jatkossakin olemaan hyvin 
merkittävä opiskelupaikka terveydenhuollon 
saralla. Lisäksi tarjosimme lyhyitä työelämään 
tutustumisjaksoja eri ryhmille mm. lääketieteen 
kandeille. 

Tehtävämäärät kaikkiaan kasvoivat vajaalla tu-
hannella, kuntakohtaisesti eniten Tampereella 
ja Ruovedellä. Sairaankuljetustehtävien ajalli-
seen kestoon syntyi suuriakin eroavuuksia pe-
rusterveyshuollon sekä erikoissairaanhoidon 
päivystysjärjestelmien muutoksien johdosta.

18



Toimialueet
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Tampereen 
toimialue
Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Tampereen toimialueella 
oli vuosi 2006 
toiminnallisesti erittäin 
vilkas. Kuiva kesä aiheutti 
runsaasti toimintaa 
vesillä ja maastossa. 
Suuri ja tutkinnallisesti 
mielenkiintoinen 
Kruunukalusteen tulipalo 
herätti keskustelua 
suurten liikerakennusten 
paloturvallisuudesta 
valtakunnallisestikin.

Onnettomuuksien ehkäisy

Tampereen toimialueella jäätiin jälkeen vuo-
delle asetetuista tavoitteista. Kerran vuodessa 
tarkastettavista erityiskohteista saatiin tarkas-
tettua 87 % velvoitteesta (1896 kpl). Pienistä 
erityiskohteista saatiin tarkastettua 70 % (279 
kpl) ja asuinrakennuksista 90 % (7934) vuosi-
suunnitelman mukaisesta tavoitteesta. Muita 
tarkastuksia suoritettiin yhteensä 2049. Vaikka 
tavoitteista jäätiin, tarkastusten kokonaismäärä 
kasvoi 9,8 prosenttia edellisvuodesta.

Yksittäisistä palotarkastuskohteista voidaan 
nostaa esille Lempäälään marraskuun lo-
pussa valmistunut Ideapark-kauppakeskus. 
Kauppakeskuksen rakenteellisten paloturval-
lisuusratkaisujen sekä pelastustoimen laittei-
den suunnittelun ja rakentamisen ohjaus ja 
valvonta työllistivät pelastuslaitosta varsinkin 
loppuvuodesta erittäin runsaasti. 

Turvallisuusvalistus

Tampereen toimialueella turvallisuusvalistusta 
annettiin noin 4,5 % toimialueen asukkaista. 
Pääosa suoritteista tuli Tulikettu-turvallisuusva-
listustoiminnalla, jota annettiin esikoululaisille 
sekä peruskoulun 2.- ja 6.-luokkalaisille. 

Nuohoustoimi

Nuohoustoimen yksikkökertymä kasvoi edellis-
vuodesta 6,3 % n. 2,1 miljoonaan yksikköön. 
Vaikka yksikkökertymä kasvoikin kokonaisuu-
tena, savuhormien ja tulisijojen nuohouksesta 
kertyvät yksiköt vähenivät hieman edellisvuo-
desta ja nuohouskierto jäi lisää jälkeen tavoi-
teaikataulusta. Taloudellisesti vuoden tulos oli 
positiivinen. Vuoden aikana nuohoojan virkojen 
määrä väheni kahdella viranhaltijoiden siirtyes-
sä teknisen osaston palvelukseen.
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TAMPEREEN TOIMIALUE

TUNNUSLUVUT 2006

Pelastussuunnitelmat
 - Asuinrakennukset 3 047

 - Erityiskohteet 1 528

 - Tapahtumat 10

Suojeluhenkilöstön koulutus
 - Talosuojeluhenkilöt 3 417

 - Koulutettavat 210

Valistus ja neuvonta 14 386

Palotarkastukset
 - Asuinrakennusten yl. pt 7 934

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 1 896

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 279

 - Kemikaalitarkastukset 147

 - Muut tarkastukset 1 902

Hälytystehtävät 6 382

Vakinaiset vakanssit 181

Asukaslkm (1 000 asukasta) 298

Pinta-ala 2079

Toimintakate -10 654



Pelastustoiminta

Poikkeuksellisen suuri tulipalo suuressakin 
aluepelastuslaitoksessa on harvinaisuus. 
Kruunukalusteen tulipalo oli tätä niin kool-
taan kuin tutkinnallisestikin. Tämä mielen-
kiintoinen   palo herätti keskustelua suurten 
liikerakennusten paloturvallisuudesta val-
takunnallisesti. VTT teki ensimmäistä ker-
taa Suomessa analyysin palonleviämisestä 
suurliiketiloissa.

EU:n erilaiset kokoukset Tampereella olivat 
lähinnä poliisin kanssa tehtävän yhteistyön 
hyvänä mittarina. Jälkikäteen todettuna tuo 
yhteistyö Tampereella vain lujittui ja vahvistui 
entisestäänkin. Kokouksien johdosta pidettiin 
erilaisia neuvottelupalavereita, tarkastuskäyn-
tejä ja oltiin operatiivisessa valmiudessa ko-
kouspaikoilla.

Koulutus

Keskeisenä tavoitteena Tampereen toimialu-
eella oli saada kemikaalitorjuntakalusto kou-
lutuksineen ajan tasalle vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Tämä tavoite saavutettiin osittain, 
sillä erikoiskaluston ja koulutuksen osalta työ 
vielä jatkuu. 

Pelastustoimen sisäinen ja ulkoinen koulutus 
jatkui perinteisellä jo edellisvuosien viitoittamal-
la tiellään. Ulkopuolisille laitoksille, esimerkiksi 
TAYS:lle pidettiin erikseen järjestettyä palotur-
vallisuuskoulutusta. Onnettomuusharjoituksia 
pidettiin TUKES-kohteille, näistä mainittakoon 
Naistenlahden voimalaitos. 

Asuinrakennuksen turvallisuushenkilöstön 
kursseille osallistui vuoden aikana 210 hen-
kilöä, mikä on vain 30 % edellisvuoden mää-
rästä. 
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Tavoitteet ja toteutuminen

EU:n erilaiset kokoukset Tampereella olivat 
lähinnä poliisin kanssa tehtävän yhteistyön 
hyvänä mittarina. Jälkikäteen todettuna tuo 
yhteistyö vain Tampereella lujittui ja vahvistui 
entisestäänkin. Kokouksien johdosta pidettiin 
erilaisia neuvottelupalavereita, tarkastuskäyn-
tejä ja oltiin operatiivisessa valmiudessa ko-
kouspaikoilla.

Keskeisenä tavoitteena Tampereen toimialu-
eella oli saada kemikaalitorjuntakalusto kou-
lutuksineen ajan tasalle vuoden 2006 loppuun 
mennessä. Tämä tavoite saavutettiin osittain, 
sillä erikoiskaluston ja koulutuksen osalta työ 
vielä jatkuu.

Yhtenä merkittävänä tavoitteena oli saada toi-
mialueelle lämpökamerat uhrien nopean löytä-
misen helpottamiseksi savun täyttämästä huo-
netilasta sekä palomiesten työturvallisuuden 
parantamiseksi. Näitä ei saatu hankituksi, to-
dellista syytä asiantilan huonoon hoitamiseen 
ei ole saatu.



Onnettomuuksien ehkäisy

Palotarkastustoimintaa tehostettiin ja palo-
tarkastusmääriä lisättiin edellisestä vuodesta 
567kpl eli n.25 %. Aktiivisella turvallisuusva-
listuksella saavutettiin Ylä-Pirkanmaalla 3841 
(n.9,4 %) kuntalaista pääpainon ollessa lap-
sissa ja nuorissa, joiden koulutus pääosin to-
teutettiin Tulikettu-kampanjamateriaalin poh-
jalta.

Pelastustoiminta

Hälytysten kokonaismäärä kasvoi n. 8 % ja 
merkittävää nousua oli liikenneonnettomuuk-
sissa 17 % ja maastopaloissa 70 %. Luonnon-
onnettomuuksia sen sijaan oli 59 % edellistä 
vuotta vähemmän. Onnettomuuksissa kuoli 
kaksi henkilöä enemmän ja loukkaantui 16 
henkilöä edellisvuotta enemmän. Omaisuus-
vahinkojen määrä lähes kaksinkertaistui Vir-
roilla joulukuussa sattuneen tehdashallipalon 
seurauksena.

Koulutus

Sisäisen koulutuksen painopisteenä oli si-
vutoimisen henkilöstön peruskoulutus ja 
yksikönjohtajien täydennyskoulutus. Perus-
kursseista järjestettiin ensiapukurssi, ensivas-
tekurssi, kaksi pintapelastuskurssia ja kaksi 
sammutustyökurssia. Lisäksi järjestettiin yksi 
yksikönjohtajien täydennyskurssi. Kursseilta 
saadut palautteet olivat erittäin positiivisia. Va-
kinainen henkilöstö osallistui laitoksen omiin 
koulutustilaisuuksiin ja opintopäiviin/seminaa-
reihin.

Ulkoista koulutusta järjestettiin mm. hoitolaitos-
ten henkilöstölle, yrityksille ja laitoksille. Tulityö-
kursseja järjestettiin neljä kappaletta.

Ylä-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Martti Honkala

Ylä-Pirkanmaan 
toimialueella 
keskityttiin edelleen 
onnettomuuksien ehkäisyyn. 
Sopimuspalokuntien 
ja puolivakinaisen 
henkilöstön rekrytointia 
tehostettiin. Ruoveden 
toimipisteessä panostettiin 
sairaankuljetuksen 
kehittämiseen lisäämällä 
henkilöresursseja ja 
muuttamalla työvuoro 
ympärivuorokautiseksi 
arkisin. Viikonloppuisin 
sairaankuljetusyksikkö on 
varallaolovalmiudessa.
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YLÄ-PIRKANMAA

TUNNUSLUVUT 2006

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 380

 - Erityiskohteet 270

 - Tapahtumat 0

Suojeluhenkilöstön koulutus

 - Talosuojeluhenkilöt 223

 - Koulutettavat 73

Turvallisuusvalistus ja neuvonta 3 841

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 1 753

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 481

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 253

 - Kemikaalitarkastukset 24

 - Muut tarkastukset 336

Hälytystehtävät 1 293

Vakinaiset vakanssit 34

Asukaslkm (1 000 asukasta) 40

Pinta-ala 5151

Toimintakate -2 720
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Onnettomuuksien ehkäisy

Toimialueen yleinen palotarkastus toimitettiin 
alueella kaksi. Vakinainen miehistö tarkasti kym-
menen minuutin toimintavalmiusalueella olevat 
kohteet ja päällystö ja kalustonhoitaja muilla 
alueilla olevia kohteita. Erityiskohteiden palo-
tarkastuksen hoiti päällystö ja alipäällystö.

Koulutus 

Koulutuksella oli tavoite saavuttaa 1774 asu-
kasta. Kuluvana vuonna tavoite saavutettiin 
133 prosenttisesti. Koulutuksen piirissä oli 
2360 toimialueen asukasta.

Tulikettu opintojaksot toteutettiin 2.- ja 6.-luokal-
la kaikissa kouluissa ja kaikkien koulujen kah-
deksannet luokat osallistuivat sekä toimialueen 
että Hämeen alueen Nou Hätä- kilpailuihin.

Pelastustoiminta

Hälytysten määrä kasvoi noin 5 % edellisvuodes-
ta. Tilastoja synkensi Luoteis-Pirkanmaalla sattu-
neet kaksi palokuolemaa. Kuiva kesäkausi työl-
listi palokuntia metsissä ja turvetuotantoalueilla, 
ja palaneen maaston pinta-ala ylitti 200 ha.

Resurssit

Kalusto uudistui yhdellä uudella sammutusau-
tolla, jonka sijoituspaikka on Ikaalinen. Kalus-
tokierrossa Ikaalisten sammutusauto siirrettiin 
Parkanoon. Tampereen vanha säiliöauto sijoi-
tettiin Hämeenkyröön josta säiliöauto siirtyi 
Parkanoon. Parkanon säiliöauto siirrettiin täy-
sin palvelleena eläkkeelle.

Hengityssuojainten laitemerkin yhtenäistäminen 
aloitettiin. Uusia laitteita sijoitettiin riskikartoituksen 
ja käyttöasteen perusteella alueen palokuntiin.

Luoteis-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Kalevi Lehtinen

LUOTEIS-PIRKANMAA

TUNNUSLUVUT 2006

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 295

 - Erityiskohteet 196

 - Tapahtumat 3

Suojeluhenkilöstön koulutus

 - Talosuojeluhenkilöt 295

 - Koulutettavat 0

Turvallisuusvalistus ja neuvonta 2 360

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 1 698

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 289

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 66

 - Kemikaalitarkastukset 21

 - Muut tarkastukset 227

Hälytystehtävät 928

Vakinaiset vakanssit 34

Asukaslkm (1 000 asukasta) 30

Pinta-ala 2873

Toimintakate -2 396

Toimialueella tehtiin töitä 
tuttuun tapaan. Koulutus ja 
turvallisuusvalistus etenivät 
suunnitelmien mukaan. 
Pelastustoiminnan kasvu 
aiheutui ensivastetehtävien 
lisääntymisestä sekä 
kuivan kesän aiheuttamista 
metsäpaloista.



Onnettomuuksien ehkäisy

Palotarkastuksista on  pystytty huolehtimaan ko-
konaisuutena suunnitellun mukaisesti. Päällys-
tön suorittaman kerran vuodessa tarkastettavien 
erityiskohteiden palotarkastus toteutuu 100 %:
n tasolla palvelutason mukaisesti. Erityiskohteet 
Lounais-Pirkanmaalla on nimetty ja päivämääri-
tetty. Aikataulumme on siinä hyvä ja toteutamme 
sitä jatkossakin. Yleisen palotarkastuksen osalta 
tulos ei näytä yhtä hyvältä. Nykyisillä resursseilla 
pystymme 50 - 60 %:n tasoon. Aikataulullisesti 
toki aikaa on jäljellä toteuttaa suunniteltua palve-
lutasoa kohti vuotta 2009. Yleisen palotarkastuk-
sen osalta onkin syytä tarkastella asiaa tarkem-
min vuoden 2007 aikana ja resursseihin liittyen 
mahdollisesti muuttaa joitain toimintatapoja tai 
malleja paremman tuloksen saavuttamiseksi. 

Valistus ja Neuvonta

Palvelutasossa asetettu tavoite 10 % vuoteen 
2009 toteutui Lounais-Pirkanmaan tasolla vuon-
na 2006. Kuntakohtaista vaihtelua on sitten 
enemmänkin. Vammalan osalta Tulikettu-tur-
vallisuusvalistus on koulujen opetusohjelmassa 
ja pyörinyt kuluvan vuoden. Ylipalomies Han-
nu Saari on huolehtinut Tuliketusta Vammalan 
kouluilla. Tulikettu on Vammalassa otettu perus-
koulujen opetussuunnitelmaan. Vuonna 2006 
koulutettiin kakkos- ja kuutosluokat sekä esi-
koululaiset ja vuonna 2007 mukaan liittyy kah-
deksannet luokat. Toimialueen muissa kunnissa 
syksyllä 2006 aloitettavaksi tarkoitettu Tulike-
tun aloitus siirtyi kevääseen 2007.Valistuksen 
ja neuvonnan  osuudet näyttävät lisääntyneen 
eniten.

Pelastustoiminta

Pelastustehtävissä oli selvää nousua vuoteen 
2005 ja tehtäviin käytetyt tuntimäärät ovat 

Lounais-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Hannu Tähtö

Toimintavuosi 
2006 oli Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
neljäs kokonainen vuosi. 
Ajoittain tehtävien 
sujumaan saaminen 
vaatii panostamista. 
Kehityskeskustelujen 
avulla on pyritty 
vaikuttamaan työnkuvaan 
ja motivaatioon yksilö- sekä 
yksikkötasolla. Strategia 
ja toimintamalli ovat 
hyviä. Aluepelastuslaitos 
kouluttaa, neuvoo, valistaa ja 
opettaa. Omissa sisäisissä 
toiminnoissa on edelleen 
huomattavasti byrokratiaa.
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LOUNAIS-PIRKANMAA

TUNNUSLUVUT 2006

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 223

 - Erityiskohteet 178

 - Tapahtumat 3

Suojeluhenkilöstön koulutus

 - Talosuojeluhenkilöt

 - Koulutettavat 64

Turvallisuusvalistus ja neuvonta 4 275

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 1 120

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 199

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 103

 - Kemikaalitarkastukset 18

 - Muut tarkastukset 304

Hälytystehtävät 773

Vakinaiset vakanssit 22

Asukaslkm (1 000 asukasta) 28

Pinta-ala 1751

Toimintakate -1 681



nousseet voimakkaasti, mikä näkyy talou-
dessakin. Kuuma ja kuiva kesä aiheutti Lou-
nais-Pirkanmaallakin maasto- ja metsäpaloja. 
Sammaljoella sattunut metsäpalo oli kooltaan 
noin 10 hehtaaria ja tosi hankalaa maastoa 
sammutettavaksi. Palon jälkisammutuksenkin 
jälkeen jatkui työ Vammalan aluepaloasemal-
la viikkoja rikkoutuneen kaluston korjauksis-
sa ja mittavassa letkuhuollossa. Taisi lopulta 
käydä niin, että tuhoutuneen metsän arvo jäi 
pienemmäksi kuin sammutuskustannukset. 
Suomalainen sammutustaktiikka ja tekniikka 
on perusteellista ja asiat hoidetaan loppuun 
aina kunnialla ja se väkisin vähän maksaa. Se 
henkilöstö, joka siellä työskenteli teki kuitenkin 
niissä olosuhteissa merkittävän teon estämällä 
palon leviämisen vielä laajemmaksi. Aluepe-
lastuslaitos näytti tässä kyseisessä tehtävässä 
monen osa-alueen vahvuutta, hienoa työtä.

Pelastustehtäviin kuuluvana asiana Lounais-
Pirkanmaalla nimettiin siirtymäajan savu, vesi 
ja  kemikaalisukeltajat 17.8.2006. Asia tulee 
saamaan uudenlaisen käänteen vuoden 2007 
aikana kunhan savusukellusohjeen mukai-
set testaukset otetaan kokonaisuudessaan 
käyttöön. Pelastustoimen operatiivinen hen-
kilömäärä vakituisten osalta on viisi (5) pääl-
lystöviranhaltijaa joista yksi palopäällikkö ja 
neljä palomestaria, neljä paloesimiestä, neljä 
ylipalomiestä ja viisi palomiestä. Palonehkäi-
syn puolella on yksi palotarkastaja ja teknisiä 
kalustonhoitajia on kaksi sekä osapäiväinen 
varushuoltaja. Lounais-Pirkanmaan henkilö-
määrä yhteensä on 22 henkilöä. 

Koulutus

Kevätkaudella Vammalan aluepaloaseman 
kouluttajat kouluttivat Finnish Chemicalsin pa-
lokunnan henkilöstöä. Tehtaan palomiehistölle 
pidettiin sammutustyö- ja savusukelluskurssit. 

Iso panostus meni tehtaan palokunnan tason 
nostamiseksi ja toki hyödymme myös itse siitä, 
koska tehtaan sammutusyksikkö on vasteissa 
Äetsän  Keikyän pään joukkue lähdöissä. Eri 
yhteistyötahoille annettua koulutusta on saatu 
siirrettyä maksulliseksi.

Savusukellusohjeen mukaiset kuumakoulutuk-
set toteutettiin keväällä Huittisten palotalossa, 
jonka toiminta kesällä 2006 lopetettiin kaavalli-
sesti huonosta sijainnista johtuen. Syksyllä ajot 
ajettiin Vammalassa Kontissa. Kontti kuljetettiin 
tarpeeseen Nokialta. Kunhan Luoteis-Pirkan-
maalle Viljakkalaan valmistuva harjoittelupaik-
ka valmistuu, niin  jatkossa harjoitukset siir-
tyvät sinne. Syksyllä Lounaassa pidettäväksi 
tarkoitettu savusukelluskurssi peruuntui, koska 
kurssille ei ollut riittävästi ilmoittautuneita. Sopi-
muspalokunnan ja puolivakinaisen palokunnan 
miehistöä on muuten koulutettu mahdollisim-
man monipuolisesti.

Ensilähdön sopimuspalokunnille suunnattu 
liikenneonnettomuuksien tilanteen aikainen 
toiminta kurssitus on jatkunut tänä vuonnakin. 
Peruskoulutuksesta vastaavat alipäällystö, 
miehistö ja osittain myös päällystö.

Talous

Käyttösuunnitelman osalta talousarvio ylittyi 
henkilöstömenojen ja aineiden tarvikkeiden 
ja tavaroiden määrärahojen osalta. Kolman-
nesvuosiraportteja hyödyntäen asioita on 
pyritty hoitamaan mahdollisimman taloudelli-
sesti. Määrärahojen seurantaa tullaan tehos-
tamaan.

Henkilöstömenojen osalta menoja lisäsi häly-
tyksiin käytettyjen työtuntimäärien huomattava 
nousu, joka osaltaan johtuu muiden tahojen 
töiden luisumisesta pelastustoimelle. 
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Onnettomuuksien ehkäisy

Tulikettu-turvallisuusvalistusta annettiin esikoulu-
laisille, 2.-, 6.- ja 8.-luokkalaisille. Näitä valistusti-
laisuuksia oli kaikkiaan 77 kappaletta. Hoito- ja 
huoltolaitoksissa järjestettiin 10 erilaista koulu-
tus- ja valistustilaisuutta. Yrityksille  ja laitoksille 
annettiin turvallisuuskoulutusta. 112-päivänä jär-
jestettiin avoimet ovet eri paloasemilla antaen 
siellä alkusammutuskoulutusta ja neuvontaa.

Kylätoimikuntien ja eri yhteisöjen järjestämis-
sä tilaisuuksissa (11 eri tilaisuutta) Tampereen 
aluepelastuslaitos oli mukana antamassa va-
listusta, neuvontaa ja alkusammutusta. Valis-
tus- ja neuvontatapahtumiin osallistui vuoden 
aikana yli 5200 henkilöä.

Palotarkastus

Kerran vuodessa tarkastettavissa kaikissa eri-
tyiskohteissa (riskiluokka I tai II) tehtiin yleinen 
palotarkastus. Suoritteiden (tarkastusten) yh-
teismäärä oli 270. Tämän lisäksi tehtiin muita 
erityiskohteiden tarkastuksia, kuten erityisiä 
palotarkastuksia, ylimääräisiä palotarkastuksia, 
jälkitarkastuksia ja katsastuksia yhteensä 90.

Asuinrakennusten palotarkastus oli suunnattu 
Luopioisten kunnan vakituisiin ja loma-asun-
toihin. Tarkastussuoritteita tehtiin palotarkas-
tusohjelman tulosteen  mukaan 2440. Tässä 
eivät kuitenkaan ole kaikki tehdyt tarkastukset. 
Kaikki tehdyt tarkastukset eivät kirjaudu ohjel-
maan. Mikäli kohdetta ei ole tarkastusohjelman 
tietokannassa, tai kohteen osoitteen yksilöin-
ti ei onnistu, ei tarkastusta sen suorituksesta 
huolimatta voi kirjata ohjelman tietokantaan.  

Pelastustoiminta

Pelastustoimen tehtävät lisääntyivät edellis-
vuodesta n. 14 % hälytystehtävien määrän 

Kaakkois-
Pirkanmaa
Palopäällikkö Tapio Räfsten

Toimintavuosi 2006 oli 
Kaakkois-Pirkanmaalla 
toinen vuosi tässä 
kokoonpanossa ja 
osin välillä tuntui siltä 
että tässä mennään 
ns. rutiinilla eteenpäin. 
Näinhän vuositasolla 
ei ole vaan uusia 
haasteita tulee ja 
menee sekä niihin 
vastataan.
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KAAKKOIS-PIRKANMAA

TUNNUSLUVUT 2006

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 333

 - Erityiskohteet 293

Suojeluhenkilöstön koulutus

 - Talosuojeluhenkilöt 228

 - Koulutettavat 36

Turvallisuusvalistus ja neuvonta 5 203

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 2 346

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 340

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt - 

 - Muut tarkastukset 161

Hälytystehtävät 788

Vakinaiset vakanssit 20

Asukaslkm (1 000 asukasta) 35

Pinta-ala 1611

Toimintakate -1 520



ollessa  788 hälytystä. Yleisimpänä yksittäi-
senä tehtävänä lisääntyivät ensivastetehtävät 
muiden onnettomuustehtävien lisääntyessä 
tasaisemmin. 

Palokuntien toimintavalmiusajat eri riskialueille 
on saavutettu palvelutason mukaisesti lukuun 
ottamatta Kangasalan II riskialueella muuta-
mia tehtäviä joissa niissäkin ajoajat ovat olleet 
palvelutason mukaisia mutta vuorovahvuuk-
sissa on ollut puutteita.

Syksyllä järjestettiin joukkuetason ”Tukes”-
harjoitus Saarioinen Oy:n tehtaalla.

Koulutus

Toimialueen toimesta järjestettiin sopimus-
palokunnille peruskursseja edellisvuosien ta-
paan (sammutustyökurssi, pelastustyö-
kurssi) näin varmistaen häly-
tysosastoissa olevien  
henkilöiden

 pätevyys ja soveltuvuus pelastustoimen tehtäviin. 
Toimialueen palokunnista osallistui hälytys-
osaston jäseniä myös muiden toimialueen jär-
jestämillä kursseilla. Päällystö on osallistunut 
sopimuspalokuntien viikkoharjoituksien harjoi-
tuksien kouluttajana.

  
Taloyhtiöille suunnattuja turvallisuuspäällikön 
peruskursseja järjestettiin kahdella (Kangasa-
la, Pälkäne) eri paikkakunnalla.

Kalusto, kaluston huolto ja kunnostus

Sopimuspalokuntien käytössä olevan kaluston 
ylläpidosta ovat VPK:t vastanneet sopimusten-
sa mukaisesti. Letku-, paineilmalaite- ja muun 
erikoiskaluston huolto on teetetty Kangasalan 
aluepaloasemalla.
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Onnettomuuksien ehkäisy

Palotarkastustoiminnassa asuntojen palotar-
kastuksen lopullinen toteuma oli 100 % vuosi-
tavoitteesta, joskaan kohteisiin ei sataprosent-
tisesti päästy. Kerran vuodessa tarkastettavien 
erityiskohteiden vastaava luku oli 93,2 %. Ko-
vasta loppukiristä huolimatta sata prosenttia jäi 
hieman auki. Lopputulokseen vaikutti pääsään-
töisesti tarkastusten vanhakantainen painotta-
minen loppuvuoteen. Tilanne normalisoitunee 
jatkossa uusien suunnitteluohjeiden kautta.   

Turvallisuusvalistuksessa tavoitettiin eri tilai-
suuksissa kaikkiaan 11,1 % toimialueen vä-
estöpohjasta. Turvallisuusvalistukseen liittyen 
Tulikettu-projekti laajennettiin suunnitellusti 
Etelässä kattamaan esikoululaisten ja kak-
kosluokkalaisten lisäksi myös kuudesluokka-
laiset.

Lausunnot annettiin kaikista pyydetyistä koh-
teista aikataulussa. Kemikaalivalvonnan edel-
lyttämä tarkastusvelvoite osoittautui ennakoitua 
huomattavasti suuritöisemmäksi ja vaativam-
maksi tekijöiltään.

Nuohoustoiminnassa oli jonkin verran ylimää-
räistä vaikeutta sairaustapausten vuoksi ja 
Urjalan suunnalla ns. villin nuohoustoiminnan 
kaitsemisessa. 

Pelastustoiminta

Riskialueiden mukaisia toimintavalmiusaikoja 
ei aina ole kyetty toteuttamaan vaatimusten 
mukaisesti. Kysymys on osittain ollut uuden 
hälytystekniikan tuomista teknisistä viiveistä, 
osittain puutteista tarkkuudessa seurantalait-
teiden käytössä sekä kirjauksissa Pronto-jär-
jestelmään. Annetun palautteen perusteella 

Etelä-Pirkanmaa
Palopäällikkö Pekka Mellin

Vuosi 2006 oli Etelä-
Pirkanmaalla uusien 
toimintamuotojen 
vakiinnuttamista. Vastuita 
ja tehtäviä pyritty jakamaan 
alaspäin organisaatiossa. 
Asemamestarijärjestelmää 
ajettiin sisään. 
Työvuorovahvuuden 
ylläpitäminen oli 
ennakoitua haastavampaa, 
henkilöstömenojen hallinta 
vaati erityistä huomiota, 
jatkuvaa seurantaa ja 
reaktionopeutta sekä 
organisatorista joustavuutta.
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ETELÄ

TUNNUSLUVUT  2006

Pelastussuunnitelmat

 - Asuinrakennukset 420

 - Erityiskohteet 215

 - Tapahtumat 15

Suojeluhenkilöstön koulutus

 - Talosuojeluhenkilöt 287

 - Koulutettavat 126

Turvallisuusvalistus ja neuvonta 2 651

Palotarkastukset

 - Asuinrakennusten yl. pt 2 253

 - Erityiskohteiden (1/a) yl. pt 369

 - Erityiskohteiden (harv.) yl. pt 52

 - Kemikaalitarkastukset 49

 - Muut tarkastukset 278

Hälytystehtävät 1 135

Vakinaiset vakanssit 45

Asukaslkm (1 000 asukasta) 42

Pinta-ala 1191

Toimintakate -2 545



asia korjautui toimintakauden aikana.
Pelastussukellusohje saatiin käyttöön ja vas-
tuuhenkilöt nimettiin. Toimintaa toteutetaan 
vastuuhenkilöiden työryhmän määrittämien 
yhtenäisten linjausten mukaisesti.

Pelastustoimen palvelutason 2005 - 2009 mu-
kainen selvityshanke Etelä-Pirkanmaan palo-
asemahankkeista toteutettiin pelastusjohtajan 
ohjeistuksen mukaisesti kolmiportaisena vaih-
toehtomallina. Selvityksen perusteella neuvo-
tellaan toiminnallisesti järkevin toteuttamismalli 
suunnittelun käynnistämisestä.

Taloyhtiöiden pelastussuunnitelmissa oli vuo-
den 2006 tavoitteena saada aikaan 100 %:n to-
teuma. 31.12.2006 kohdalla saavutettu toteu-
maprosentti oli 76 %. Aktiivisimmat taloyhtiöt 
noudattivat  suunnitteluvelvoitetta nopeassa 
yhteistyössä. Loppujen osalta on syytä ryhtyä 
erityisiin toimenpiteisiin.

Taloyhtiöiden suojeluhenkilöstön koulutukses-
sa tavoitteemme, kaksi henkilöä taloyhtiötä 
kohden vuoden 2009 loppuun mennessä,  on 
vielä kaukana tavoitteesta ja vaatii aivan oman 
panostuksensa.

Koulutus

Ammatillista koulutusta on toteutettu suunni-
tellun mukaisesti. Pelastusopiston vaarallisten 
aineiden kursseille osallistui yksi palomestari, 

paloesimies ja yksikönjohtaja. Lisäksi lähetettiin 
yksi palomies maastoajoneuvo (mönkijä) -kurs-
sille ja yksi paloesimies osallistui myrskypuiden 
raivauskurssille Evolla. Vesisukeltajistamme 
kävi kaksi erikoiskoulutuksessa pääkaupunki-
seudulla sekä yksi sukeltaja Puolustusvoimien 
ja eri viranomaistahojen yhteistoimintaharjoi-
tuksessa Turussa, pääkohtia mainitakseni.Vuo-
den vaihteessa työvuorokohtaiseen harjoitte-
luun osoitettiin lisäresurssia esimieskurssilta 
valmistuneiden vahvistuksiemme kautta.

Sopimuspalokuntiemme jäsenille järjestettiin 
ensiapukurssi, johon osallistui yhteensä 15 
miestä ja naista. Lisäksi Toijalan alueaseman 
henkilöstö on pitänyt Viialan VPK:lle kuukausit-
tain koulutusta/harjoitukset.  Kurisjärven VPK:n 
henkilöstöä on ollut aiheesta riippuen mukana. 
Urjalan väkeä on harjaannutettu defi brillaatto-
rin käyttöön. 

Lopuksi

Vuosi 2006 oli haasteellinen. Toimialuetta kehi-
tettiin eteenpäin ja tavoitteena on luoda Etelä-
Pirkanmaan turvallisuuden tekijöille entistäkin 
parempaa me-henkeä ja uskoa tulevaisuuden 
kehittämiseen ja haasteiden voittamiseen, vir-
ka-asemasta tai palokuntamuodosta riippu-
matta. Kiitän Tampereen aluepelastuslaitoksen 
johtoa tuesta ja resursseista sekä yhteistyö-
kumppaneita ja Etelä-Pirkanmaan omaa väkeä 
työstä ja vastuun kantamisesta. 
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Yhteistyöryhmä

Sopimuspalokuntien ja vakinaisten palokunti-
en yhteistyöelimeksi perustettiin yhteistyöryh-
mä, jossa Tampereen aluepelastuslaitoksen 
edustajina ovat pelastuspäällikkö Esko Kaut-
to ja koulutusmestari Timo Halme. Sopimus-
palokuntien edustajia yhteistyöryhmässä on 
kaksi jokaiselta kuudelta toimialueelta. Yhteis-
työryhmän työskentely on Pirkanmaalla ollut 
sujuvaa. 

Tekijöitä kaivataan

Pelastustoimelle sopimuspalokuntien aktiivi-
nen toiminta on välttämätöntä. Viime vuosina 
on ollut nähtävillä suuntaus, että sopimuspa-
lokuntiin ei saada rekrytoitua tarpeeksi toimi-
joita. Pirkanmaalla järjestettiin 25.11.2006 rek-
rytointipäivä, jonka tarkoituksena oli houkutella 
etenkin nuoria mukaan palokuntatoimintaan, 
sillä nykyisin kilpailevia harrastuksia on paljon. 
Rekrytointipäivänä pyrittiin aktivoimaan myös 
aikuisia palokuntalaisia, jotka ovat muuttaneet 
kotiseudultaan toiseen kuntaan työn, opiskelun 
tai jonkun muun elämäntilannemuutoksen ta-
kia. Miesten lisäksi vapaaehtoinen palokunta-
työ kaipaa myös naisjäseniä, sillä palokuntayh-
distysten toimintaan on perinteisesti kuulunut 

Sopimus-Sopimus-
palokunnatpalokunnat  
Suomeen perustettiin 
vuonna 2004 
uusi alueellinen 
pelastuslaitosmalli 
– Pirkanmaalla jo 
vuonna 2003 - jonka 
avulla haluttiin mm. 
tehostaa kuntien 
välistä yhteistyötä 
pelastustoimessa. 
Tämä tarkoitti 
myös vakinaisten 
ja vapaaehtoisten 
palokuntien yhteistyön 
lisäämistä.

Sopimuspalokunnat
Pelastuspäällikkö Esko Kautto
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naisjaosto, jonka nykyiseen tehtäväkenttään 
tulee huoltotoimien lisäksi kuulumaan erilai-
set turvallisuusvalistustehtävät.

Pirkanmaalla 
sopimusneuvottelut myötätuulessa

Tampereen aluepelastuslaitoksen toiminta-
alueella on yhteensä 51 erilaisilla sopimuk-
silla toimivaa sopimuspalokuntaa. Palokun-
tasopimuksen yleinen osan käyttöönotosta 
tehtiin päätös 9.1.2006. Toimintavuoden aika-
na uutta sopimusmallia käytiin esittelemässä 
jokaisella Tampereen aluepelastuslaitoksen 
toimialueella, ja ilmapiiri oli pääosin myöntei-
nen. Vuoden aikana valmisteltiin varsinaisia 
palokuntakohtaisia sopimuksia, jotka on tar-
koitus ottaa käyttöön viimeistään heinäkuus-
sa 2007.

Sopimuspalokuntien 
yhteistyöryhmä 2005 - 2006

Kautto Esko, pj Aluepelastuslaitos
Halme Timo, siht. Aluepelastuslaitos

Etelä-Pirkanmaa

Leppäniemi Jukka Halkivahan vpk
Rupponen Ilari Kylmäkosken vpk

Kaakkois-Pirkanmaa

Salminen Juha Kangasalan vpk
Seppälä Mikko Rautajärven vpk

Lounais-Pirkanmaa

Mäkipää Esa Tyrvään vpk
Nurmi Pekka Keikyän vpk

Luoteis-Pirkanmaa

Kivelä Tapio Parkanon vpk
Lager Timo Hämeenkyrön-Kirkonkylän vpk

Tampere

Huurne Jani Lempäälän vpk
Willberg   Kare     Pirkkalan vpk

Ylä-Pirkanmaa

Eskelinen Jari          Kolhon vpk
Timo Huikkala Virtain vpk



Tilinpäätos 2006
TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2006 01.01.-31.12.2005

Liikevaihto 33 572 529,67 32 087 805,03

Valmistus omaan käyttöön 1 306 225,12 0,00

Liiketoiminnan muut tuotot 319 462,53 327 408,28

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 148 966,46 -1 520 368,72

Palvelujen ostot -3 605 000,95 -3 500 263,03

-6 753 967,41 -5 020 631,75

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -17 885 055,09 -17 095 023,78

Henkilösivukulut

Eläkekulut -4 528 545,75 -4 107 463,56

Muut henkilösivukulut -1 377 846,40 -1 421 395,30

-23 791 447,24 -22 623 882,64

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -851 563,62 -583 012,11

Liiketoiminnan muut kulut -2 510 518,38 -2 406 473,28

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 290 720,67 1 781 213,53

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 1 068,38 0,00

Muut rahoituskulut -687,96 -50,16

380,42 -50,16

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 291 101,09 1 781 163,37

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 290 720,67 1 781 213,53

Poistot ja arvon alentumiset 851 563,62 583 012,11

Rahoitustuotot ja -kulut 380,42 -50,16

Muut tulorahoituksen korjauserät -46 610,00 -253 950,46

2 096 054,71 2 110 225,02

Investointien rahavirta

Investointimenot -2 279 845,27 -2 474 169,98

Rahoitusosuudet investointimenoihin 216 407,58 289 184,80

Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 46 610,00 253 950,46

-2 016 827,69 -1 931 034,72

Toiminnan ja investointien rahavirta 79 227,02 179 190,30

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -2 822,00 0,00

-2 822,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutokset kunnalta -106 779,95 -464,40

Saamisten muutokset muilta -3 236,92 -549 536,06

Korottomien velkojen muutos 515 794,49 1 121 502,81

405 777,62 571 502,35

Rahoituksen rahavirta 402 955,62 571 502,35

Rahavarojen muutos 482 182,64 750 692,65

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 5 572 654,55 5 090 471,91

Rahavarat 1.1. 5 090 471,91 4 339 779,26

482 182,64 750 692,65



TASE

VASTAAVAA 31.12.2006 31.12.2005

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 59 575,46 87 654,33

Muut pitkävaikutteiset menot 42 513,75 18 685,76

102 089,21 106 340,09

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet 66 653,92 0,00

Koneet ja kalusto 4 587 349,97 3 423 356,45

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 019 619,65 1 034 142,14

5 673 623,54 4 457 498,59

Sijoitukset

Muut saamiset 3 671,00 849,00

3 671,00 849,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 338 096,48 514 222,97

Saamiset kunnalta 107 244,55 464,60

Muut saamiset 500 992,36 453 625,82

Siirtosaamiset 201 163,66 69 166,79

1 147 497,05 1 037 480,18

Rahat ja pankkisaamiset 5 572 654,55 5 090 471,91

VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 499 535,35 10 692 639,77

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4 851 758,05 3 070 594,68

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 291 101,09 1 781 163,37

6 142 859,14 4 851 758,05

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 2 472 398,45 1 652 794,06

Muut velat 430 047,29 1 150 489,08

Siirtovelat 3 454 230,47 3 037 598,58

6 356 676,21 5 840 881,72

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 499 535,35 10 692 639,77



Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat 
oikeudet

Muut 
pitkävaikutteiset 

menot

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 87 654,33 18 685,76 106 340,09

Lisäykset tilikauden aikana 22 978,92 23 827,99 46 806,91

Tilikauden poisto -51 057,79 0,00 -51 057,79

Poistamaton hankintameno 31.12. 59 575,46 42 513,75 102 089,21

Kirjanpitoarvo 31.12. 59 575,46 42 513,75 102 089,21

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja 
laitteet

Koneet ja kalusto Ennakkomaksut 
ja keskeneräiset 

hankinnat

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 0,00 3 423 356,45 1 034 142,14 4 457 498,59

Lisäykset tilikauden aikana 118 902,73 972 121,74 1 142 013,89 2 233 038,36

Rahoitusosuudet tilikaudella -48 000,00 -28 887,58 -139 520,00 -216 407,58

Siirrot erien välillä 0,00 1 017 016,38 -1 017 016,38 0,00

Tilikauden poisto -4 248,81 -796 257,02 0,00 -800 505,83

Poistamaton hankintameno 31.12. 66 653,92 4 587 349,97 1 019 619,65 5 673 623,54

Kirjanpitoarvo 31.12. 66 653,92 4 587 349,97 1 019 619,65 5 673 623,54

Olennaiset lisäpoistot

Päätöksellä 182 § / 29.12.2006 poistettu 
yhteensä 65 200,93 euron arvosta Koneet ja 
kalusto -erään aktivoituja hankintoja.

INVESTOINTIEN ERITTELY 31.12.2006 31.12.2005

Tietokoneohj. käyttöoik. ja valm. menot 22 978,92 40 955,40

Muut pitkävaikutteiset menott 23 827,99 18 685,76

Kiinteät rakenteet ja laitteet 118 902,73 0,00

Tietokonelaitteet 7 983,70 0,00

Viestintälaitteet 152 586,52 0,00

Kuljetusvälineet 658 968,18 694 656,10

Muut koneet ja kalusto 152 583,34 515 850,44

Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet 988 179,47 1 204 022,28

Ennakkomaksut 153 834,42 0,00

YHTEENSÄ 2 279 845,27 2 474 169,98

Rahoitusosuudet -216 407,58 -289 184,80

NETTO 2 063 437,69 2 184 985,18

PYSYVIEN VASTAAVIEN AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET



35

Hälytykset onnettomuustyypeittäin 
2000 - 2006
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Tampereen aluepelastuslaitos
Satakunnankatu 16, 33100 Tampere
puh. (03) 565 612
www.tampere.fi /aluepelastuslaitos


