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T
ampereen aluepelastuslaitoksen 

kolmas toimintavuosi Pirkanmaan 

pelastustoimen vastuuorganisaa-

tiona jatkui uuden organisaation kehit-

tämisenä. Toiminta haki vielä muotojaan 

jos kohta keskeiset linjaukset ja päätök-

set oli jo aiemmin tehty ja toiminnan 

pääsuunta oli selvä. 

Samaa ei voida sanoa kansallisesta pelastus-
toimen tilanteesta kyseisenä vuonna 2005. 
Pelastustoimen isäntäkysymys - kunta vai val-
tio - aiheutti kuntauudistuskeskustelun yhte-
ydessä myös pelastustointa koskevan uudel-
leentarkastelun. Vuoden alkupuolella nähtiin 
13 kunnallisen toiminnan listaus, joiden suh-
teen piti tehdä päätös toiminnan uudelleen 
järjestelystä. Pelastustoimi oli yhtenä listalla. 
Vasta vuoden loppupuolella selvisi ettei pe-
lastustoimen siirto kunnilta valtion vastuulle 
tapahdukaan siten, että valtio ottaa pelastus-
toimen kustannukset hoitaakseen. Paljon epä-
selvää oli myös siitä miten pelastuslaitosten 
toiminnasta merkittävä osa, sairaankuljetus 
tulisi järjestymään uudessa valtion hoitamas-
sa pelastustoimessa.  Aivan loppuvuodesta 
saatiin linjaus, jonka mukaan toiminta jatkuu 
nykymuotoisena alueellisena kuntien vas-
tuulla olevana toimintana. 

◊
Kunta - valtio keskustelu aiheutti varmastikin 
paljon epäselvyyttä ja epävarmuutta pelastus-
alan sisällä. Ja sitä se teki myös ainakin osassa 
kuntakenttää. Voitaneen kait todeta että tehty 
selvitystyö ja käyty keskustelu ei ollut turhaa 
mikäli nyt tehty päätös pitää ja pelastusalalle 
saadaan vuosia kestävä työrauha. 

◊
Toinen koko maan pelastustointa kiinnosta-
va asiakysymys oli sisäministeri Kari Rajamä-
en kokoaman ”palomiesten työssä jaksamis-
ta” -käsittelevän työryhmän työ- ja lopputulos. 
Tältä työryhmältähän odotettiin kannanottoa 
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palomiesten eläkeikään tai ainakin tämän asi-
an käsittelyä. Taisi olla sekä toimeksiantajan 
että pelastusalan kannalta pettymys, ettei ko. 
työryhmä eräiden sen jäsenten vaatimuksesta 
käsitellyt eläkekysymystä lainkaan. Asia on siis 
edelleen kesken. 

◊
Tampereen aluepelastuslaitoksen omalla vas-
tuualueella toiminta on noudatellut aikaisem-
pien vuosien suuntausta. Pelastustoiminnan 
osalta alkuvuoden Luhtaankadun tulipalo Tam-
pereella oli paitsi tuhoisa onnettomuus myös 
tapahtuma, jolla on jälkiseurauksia asumisen 
paloturvallisuuden kehittämisessä. Tampereen 
aluepelastuslaitoksen ja Tampereen asuntotoi-
men yhteistoiminnalla on asumisen paloturval-
lisuuden parantamiseen ryhdytty konkreettisin 
toimenpitein. Sekä erityisryhmien asumisen 
että asumisen paloturvallisuuden yleensä nos-
to kansalliseen keskusteluun on paljolti Seppo 
Männikön vetämän aluepelastuslaitoksen palo-
nehkäisytyötä tekevän ryhmän ansiota.

◊
Ennaltaehkäisevä työ lähinnä kansalaisten eri-
toten nuorten kouluttamiseksi ja valistamiseksi 
turvallisuusasioista jatkui. Tästä työstä kuuluu 
erityisesti kiitos niille aktiivisille henkilöille, jotka 
lähtivät Tulikettu-projektin kehitys- ja toteutus-
työhön aktiivisesti mukaan. Se että Tampereen 
aluepelastuslaitos ottaa vastuuta yhteiskunnan 
turvallisuuskehityksestä ja pyrkii huolehtimaan 
niin nuorista kuin iäkkäistäkin asukkaistaan on 
mielestäni hyvä esimerkki laitoksemme laajasta 
katsantokannasta. 

◊
Toimintavuoden 2005 aikana yhdenmukaistet-
tiin aluepelastuslaitoksen toimenpidepalkkais-
ten työsopimukset ja saatiin aikaan sopimuspa-
lokuntia koskevan uuden sopimuksen yleinen 
osa. Nämä toimenpiteet ovat osa aluepelastus-
laitoksen hallinnon ja sopimustoiminnan yh-
tenäistämistä. Sopimuspalokuntien osalta työ 
jatkuu palokuntasopimusten uudistamisella ja 

tarkoituksena on saada tämä työ valmiiksi vuo-
den 2006 aikana.

◊
Tampereen aluepelastuslaitoksen talousvuosi 
oli hyvä joten sekä hyvästä tulotilanteesta että 
tiukasta kulukurista johtuen oli mahdollisuus 
ennakoida tulevia investointeja sekä myös 
palauttaa kunnille perittyjä maksuosuuksia. 
Hallinnon ja talouden osalta Tampereen alue-
pelastuslaitosta, kuten muitakin Tampereen 
kaupungin toimintayksiköitä, hämmensivät 
organisaatiomuutoksen tuulet. Sekä uusi toi-
minnanohjausjärjestelmä että uudet palvelus-
keskukset vaativat sekä hallintohenkilöstöltä 
että koko päällystö- ja esimieskaartilta varsin 
paljon kouluttautumista ja uudelleen ajattelua. 
Toimintavuoden 2005 ajan järjestelmät olivat 
käyttöönoton osalta kesken ja kehitystyö jat-
kuu vuoden 2006 aikana. Aluepelastuslaitos on 
em. hallinnon muutoksissa erilaisessa asemas-
sa ja toimintaympäristössä toimiva organisaa-
tio verrattuna kaupungin muihin toimintayk-
siköihin. Tässä mielessä tehdyt ratkaisut ovat 
joiltakin osin poikkeavia muuhun kaupunkiin 
nähden. 

◊
Kokonaisuutena ottaen voidaan todeta vuo-
den 2005 olleen varsin mielenkiintoisen, näin 
etenkin maassa vallinnutta pelastustoimen 
isäntäkysymystä tarkasteltaessa. Epävarmuutta 
aiheuttavista tuulahduksista huolimatta on lai-
toksen koko henkilökunta tehnyt työnsä hyvin. 
On menty eteenpäin uusia asioita luoden ja on 
tehty perusturvallisuustyö kansalaisten edel-
lyttämällä tavalla. Omalta osaltani kiitän koko 
henkilökuntaa mukaan lukien toimenpidepalk-
kainen ja sopimuspalokuntien väki siitä työstä 
jota olette tehnyt Pirkanmaalla asuvien ja toimi-
vien ihmisten ja yhteisöjen hyväksi. 

Olli-Pekka Ojanen
pelastusjohtaja



6

Tampereen aluepelastuslaitos huolehtii 
Pirkanmaan alueen 33 kunnan pelastus-
toimesta. Aluepelastuslaitos toimii pelas-

tuslain määrittelemänä vastuuorganisaationa 
huolehtien kaikista pelastustoimen tehtävistä: 
ennaltaehkäisystä ja pelastustoiminnasta aina 
poikkeusoloihin varautumiseen. Tämän lisäksi 
aluepelastuslaitoksella on Tampereen, Pirkkalan, 
Nokian, Valkeakosken ja Ruoveden kuntien ter-
veystoimen kanssa sopimukset sairaankuljetuk-
sen järjestämisestä. Aluepelastuslaitos huolehtii 
nk. ensivastetoiminnasta korkeariskisissä saira-
ustapauksissa useimmissa Pirkanmaan kunnissa.

∞
Tampereen aluepelastuslaitoksen kolmas toimin-
tavuosi toteutui toiminnan ja talouden osalta pää-
osin palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pirkanmaan 
palvelutasopäätös vuosille 2005 – 2009 hyväksyt-
tiin Tampereen kaupunginhallituksessa 20.12.2004. 
Palvelutasopäätöksen mukaan palvelutasoa ke-
hitetään valtakunnallisten linjausten mukaan niin, 
että pelastustoimen taso on valtakunnallisesti mi-
tattuna kärkitasoa. Pääpaino kehittämisessä on on-
nettomuuksien ennaltaehkäisyssä. 

∞
Onnettomuuksien ennaltaehkäisytoiminta jat-
kui edelleen myönteisesti kehittyen.  Palotarkas-
tusten määrä lisääntyi 20 % edellisestä vuodesta 
toteutuen lähes tavoitteiden mukaisesti. Erityis-
kohteiden, kuten hoito- ja huoltolaitosten, ko-
koontumis- ja liiketilojen ja teollisuuskohteiden 
palotarkastuksista suoritettiin 88 % ja asuinraken-
nusten palotarkastuksista 87 %. Turvallisuusvalis-
tusten määrä lisääntyi vuodesta 2004 yhteensä 47 
% tavoitteen (7,5 % asukkaista) mukaisesti. Tavoi-
tetasoa nostetaan asteittain 10 prosenttiin nykyi-
sestä viidestä.

∞
Pelastustoiminnassa hälytysten kokomäärä li-
sääntyi selvästi (48 %) edelliseen vuoteen ylit-
täen vuoden 2005 arviotason 47 prosentilla. 
Onnettomuuksista rakennuspalot, liikenneon-
nettomuudet ja luonnononnettomuudet lisään-

Kuva M
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tyivät jonkin verran. Merkittävin muutos tapah-
tui ensivastetehtävissä, jossa kasvua edelliseen 
vuoteen oli 115 %. Muutos liittyy Pirkanmaan 
hätäkeskuksen aloittamisen yhteydessä tapah-
tuneeseen ohjeistuksen muutokseen, joka ei ole 
ollut tarkoituksenmukainen. 

∞
Henkilöstön kehittäminen tapahtuu sisäisellä 
koulutuksella ja täydennyskoulutuksella. Vuon-
na 205 koulutukseen osallistui 358 henkilöä (197 
koulutuspäivää).

∞
Kemikaalilain muutosten myötä työtehtävät li-
sääntyivät kemikaalien vähäisen käsittelyn ja 
varastoinnin tarkastustehtävissä. Uuden lainsää-
dännön mukaan koko tehtäväkentästä huolehtii 
pelastusviranomainen. Pirkanmaan laajuisesti tä-
mä tarkoittaa kolmea kemikaalitarkastajan virkaa.

∞
Valmiussuunnittelun osalta koordinoitiin ja oh-
jeistettiin yhteistyössä Pirkanmaan kuntien joh-
don kanssa varautumissuunnittelua. Kuntien 
evakuointisuunnitelmat päivitettiin.

∞
Tampereen aluepelastuslaitoksen talous toteutui 
lähes täsmälleen vuoden 2004 kaltaisesti: tilikau-
den ylijäämäksi kirjattiin 1,8 milj. euroa. Aluepelas-
tuslaitoksen toimintatuotot ylittyivät pääosin hyvin 
toteutuneen sairaankuljetustoiminnan ansiosta ja 
jäsenkunnille tullaan palauttamaan yhteensä 0,5 
milj. euroa. Toimintakuluissa saavutetuilla säästöillä 
aikaistettiin tulevien vuosien investointeja ja täten 
aluepelastuslaitoksen nettoinvestoinnit ylittivät ta-
lousarvion ollen 2,2 milj. euroa. Varsinaisen toimin-
nan ja investointien nettokassavirta (0,2 milj. euroa) 
jäi lähelle talousarviossa asetettua nollatulosta. 

∞
Vuonna 2006 pelastustoimen kustannukset jaetaan 
ensimmäistä kertaa puhtaasti asukaslukujen suh-
teessa. Muutos aiheuttaa kunnissa joko pelastustoi-
men maksuosuuden vähenemistä tai lisääntymistä. 

Talouspäällikkö Miia Ojala
Tarkemmat tiedot taloudesta löytyvät:Tarkemmat tiedot taloudesta löytyvät:
www.tampere/aluepelastuslaitos.fi www.tampere/aluepelastuslaitos.fi 
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O
nnettomuuksien ehkäisyn vastuu-

alueeseen kuuluu palotarkastus-

toiminta ja rakenteellisen palo-

turvallisuuden ohjaaminen, vaarallisten 

kemikaalien käytön ja varastoinnin val-

vonta, yritysten ja laitosten sekä asuin-

rakennusten omatoimisen varautumisen 

ohjaaminen, nuohoustoiminta sekä kun-

talaisille annettava valistus ja neuvonta. 

◊
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn vastuualu-
eella toiminnan kannalta merkittävimpinä uusi-
na asioina voidaan pitää peruskoululaisille tarkoi-
tetun Tulikettu-valistusaineiston valmistumista 
ja käyttöönottoa sekä vaarallisten kemikaalien 
käyttöön ja varastointiin liittyvän lainsäädän-
nön uusiutumista 1.7. alkaen. Tulikettumateriaa-
lin valmistelu, kouluttajakoulutus ja toiminnan 
organisointi on ollut iso urakka, jonka tulokset 
näkyvät jo nyt sekä suoritemäärissä että hyvänä 
palautteena kohderyhmiltä.

Tarkastustoiminta

Kertomusvuonna palotarkastustoiminnan ja raken-
teellisen palonehkäisyn alueilla pyrittiin edelleen 
kehittämään toimintojen suunnitelmallisuutta ja 
sisältöä. Hoito- ja huoltolaitoksilta sekä erityisryh-
mien majoitus- ja asuinrakennuksilta edellytettyjen 
turvallisuusselvitysten perusteella asennettavien 
sammutuslaitteistojen asennukset olemassa ole-
viin rakennuksiin lisääntyivät huomattavasti edel-
lisvuoteen verrattuna. Laitteistojen suunnittelun 
ohjaus sitoi huomattavasti resursseja. 

◊
Asuinrakennusten palotarkastustoiminnan osal-
ta haettiin toimialueittain tarkoituksenmukaisia 
toimintamalleja ja saavutettiin edellisvuoteen 
verrattuna parempia määrällisiä tuloksia lähes 
kaikilla toimialueilla.

◊
Vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin 
valvonnan osalta tehtiin lainsäädännön edellyt-

Kuva M
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tämät muutokset toimintatavoissa ja sovittiin 
tarvittavista yhteistyömenettelyistä sidosryhmi-
en kanssa. Toiminnan kehittäminen jatkuu edel-
leen.

◊
Kerran vuodessa tarkastettavia palotarkastus-
kohteita tarkastettiin yhteensä 3451 kpl (87,8 % 
velvoitteesta), harvemmin tarkastettavia erityis-
kohteita 625 (94,6 % velvoitteesta) sekä asuin- ja 
vapaa-ajanrakennuksia 15820 (83,9 % velvoit-
teesta). Muita tarkastuksia suoritettiin 3422 kpl. 
Tarkastussuoritteiden kokonaismäärä kasvoi 24 
% edellisvuoteen verrattuna. 

Omatoimisen varautumisen 
ohjaaminen

Asuinrakennusten sekä yritysten- ja laitosten
pelastussuunnittelun ohjaaminen sekä asuin-
rakennusten turvallisuushenkilöstön kou-
luttaminen muodostavat erään keskeisistä 
toimintamuodoista onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyssä.
Edellisen vuoden alusta voimaan tulleen lain-
säädännön pelastussuunnitelmia koskevien 
muutosten siirtymäaika umpeutui vuodenvaih-
teessa ja aiheutti lähes koko vuoden lisäpainet-
ta suunnitelmien ohjauksen ja henkilöstön kou-
luttamisen saralla. Loppuvuodesta aloitettiin 
talon turvallisuuspäällikön kurssien materiaalin 
uusiminen. Tavoitteena on yhtenäistää talosuo-
jeluhenkilöstön kurssit koko Pirkanmaan alu-
eella keskeiseltä sisällöltään yhdenmukaisiksi.

Turvallisuusvalistus

Turvallisuusvalistus jaetaan Tampereen alue-
pelastuslaitoksessa turvallisuusneuvontaan ja 

–koulutukseen. Turvallisuusneuvonta on kaikille 
kuntalaisille suunnattua turvallisuustiedon ja-
kamista erilaisissa yleisötilaisuuksissa.  Turvalli-
suuskoulutus on mm. paloturvallisuusopetusta, 
poistumisharjoittelua, alkusammutuskoulutus-
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ta sekä lapsille päiväkodeissa ja kouluissa annet-
tavaa turvallisuusopetusta.

◊
Asuinrakennusten turvallisuushenkilöstölle jär-
jestettiin aluepelastuslaitoksen toimesta 29 kou-
lutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 1058 
henkilöä. Pelastussuunnitelmia oli aluepelastus-
laitoksenrekisterien mukaan laadittuna asuinra-
kennuksissa yhteensä 4618 (73 % velvollisista). 
Pelastussuunnitelmia on yrityksissä  ja laitoksissa 
laadittu rekisteriemme mukaan 2373 kohteessa 
(69 % velvollisista).

◊
Järjestelmällinen peruskoululaisten turvalli-
suusvalistus aloitettiin syksyllä 2005, kun Tu-
likettu-opetusmateriaali otettiin käyttöön 
Tampereen toimialueella, Etelä-Pirkanmaalla, 
Luoteis-Pirkanmaalla ja Kaakkois-Pirkanmaalla. 
Lounais-Pirkanmaalla ja Ylä-Pirkanmaalla esi- ja 
peruskoululaisia valistettiin ”vanhoilla opetus-
materiaaleilla”.

Nuohous

Kertomusvuoden alusta lukien koko maakun-
nan alueella oli käytössä yhtenäiset nuohous-
yksikön määräytymisperusteet ja sama yksi-
kön hinta. Vuoden lopussa alueella toimi 31 
piirinuohoojaa 29 kunnan alueella. Tampereen 
aluepelastuslaitos vastasi nuohouksesta neljän 
kunnan alueella kokonaan ja yhden kunnan 
alueella osittain.

◊ 
Aluepelastuslaitoksen nuohoustoimiston yk-
sikkökertymä nuohous- ja ilmanvaihtopuhdis-
tustöistä oli vuonna 2005 yhteensä 1 983 743 
yksikköä. Nuohottuja kiinteistöjä oli yhteensä 
26 472. Nuohoustoimen taloudellinen tulos oli 
hyvä.

Johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen

Kuva M
atti Syrjä
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T
ampereen aluepelastuslaitoksen toi-

minnan kehittämisen yhtenä keinona 

on sattuneiden onnettomuustilantei-

den analysointi ja niiden johtopäätöksis-

tä oppiminen. Tässä mielessä kehitettiin 

vuonna 2005 Pirkanmaalla palontutkin-

taa osana valtakunnallista kehittämishan-

ketta.  Palontutkinnassa viranomaisten ja 

muiden asianosaisten välinen yhteistyö 

on tärkeää. Pirkanmaalla on toiminut pa-

lontutkinnan yhteistyöryhmä, jossa vuon-

na 2005 oli edustajat aluepelastuslaitok-

sen jokaiselta toimialueelta, Pirkanmaan 

kaikista kihlakunnista, Pirkanmaan hätä-

keskuksesta ja vakuutusyhtiöistä.

∞
Aluepelastuslaitoksella laaditaan jokaises-
ta onnettomuudesta onnettomuutta ja pe-
lastustoimintaa koskevat raportit. Näiden 
perusraporttien lisäksi on päätetty laatia 
yksityiskohtaisemmat selvitykset sellaisista 
onnettomuuksista, joita pidetään oppimi-
sen tai turvallisuuden kehittämisen kannal-
ta merkittävinä. Tällaisia paloja ovat kaikki 
kuolemaan johtaneet tulipalot ja niiden sel-
keät vaaratilanteet sekä merkittäviä omai-
suus- tai ympäristövahinkoja aiheuttaneet 
tulipalot.

∞
Yksityiskohtaisemmat selvitystyöt tehdään tur-
vallisuuden parantamiseksi ja uusien onnetto-
muuksien ennalta ehkäisemiseksi. Selvitystyössä 
ei käsitellä onnettomuudesta johtuvaa vastuuta 
tai vahingonkorvausvelvollisuutta. 

∞
Vuonna 2005 tutkittiin Pirkanmaalla yksityiskoh-
taisemmin viisi kuolemaan johtanutta raken-
nuspaloa ja yksi kuolemaan johtanut autopalo, 
neljä merkittäviä omaisuusvahinkoja aiheutta-
nutta paloa sekä kaksi läheltä piti tilannetta.

∞

Vakavin tulipalo sattui 2.2.2005 Tampereella 
Luhtaankadulla olevassa asuinrakennukses-
sa. Palossa kuoli kolme henkilöä, loukkaantui 
kolme henkilöä ja omaisuusvahingot olivat yli 
500 000 €. Neljässä muussa kuolemaan joh-
taneessa rakennuspalossa kuoli yksi henkilö 
kussakin. Yhteisenä piirteenä kaikissa palo-
kuolemissa oli se, että uhrin toimintakyky oli 
ainakin osittain heikentynyt. Omatoiminen 
pelastautuminen ei tästä syystä onnistunut.

∞
Palontutkintatapausten lisäksi Turvateknii-
kan keskus (TUKES) on tutkinut Äetsässä 
31.10.2005 hienokemikaalitehtaalla sattu-
nutta räjähdysonnettomuutta.

Seppo Männikkö
Pelastuspäällikkö

Kuva M
atti Syrjä

Onnettomuustutkinta Pirkanmaalla Onnettomuustutkinta Pirkanmaalla 
vuonna 2005vuonna 2005
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Tietohallinto

Tampereen kaupunki otti SAP-toiminnanoh-
jausjärjestelmän käyttöön, ja tämä aiheutti 
muutoksia myös aluepelastuslaitoksen toi-

minnassa, sillä mm. sairaankuljetus- ja nuohous-
laskutus siirrettiin tähän järjestelmään.  

◊    
Sähköpostijärjestelmä vaihtui Outlookiin, mikä 
lisäsi koulutustarvetta. Keskuspaloaseman val-
vomon toiminta käynnistettiin ja sinne koulutet-
tiin vakituinen henkilöstö. Myös valvomon vie-
reen perustettu tilannehuone saatiin valmiiksi. 

◊
Tietojärjestelmähankkeista Rescue Planner han-
kittiin operatiivisen henkilöstön työn suunnitte-
lun tueksi. Valvomo ja johtoyksiköt varustettiin 
PaloNet-johtamisjärjestelmällä.

Jari Helsing
Tietohallintopäällikkö

Valvomo

Vuosi 2005 oli Valvomon rutiinien ja toi-
mintamallin sisäänajoa. Valvomo oli, var-
sinkin vuoden alkupuoliskolla, monille 

uusi asia ja usein vielä puhuttiin päivystyshuo-
neesta ja sen vanhoista toiminnoista. Vuoden 
2005 kuluessa aluepelastuslaitoksen henkilös-
tö on oppinut yhä enemmän tukeutumaan Val-
vomoon erilaisia palveluita tarvittaessa. Näistä 
hyvänä esimerkkeinä voidaan pitää erilaiset 
rekisterit yhteistyöviranomaisista, puhelu- ja 
viestipalvelut sekä erilaiset tiedotteiden ja tie-
tojen välittäminen eteenpäin niin talon sisällä 
kuin talosta ulospäin. Valvomon henkilökunta 
on sitoutunut työhönsä hyvin ja tämä on näky-
nyt aluepelastuslaitoksen asiakaspalvelun (niin 
ulkoisen kuin sisäisen) laadun parantumisena. 
Tästä on tullut paljon positiivista palautetta.

◊

Kuva Petri Rem
su

Tuki- ja kehittämispalvelutTuki- ja kehittämispalvelut
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Operatiivisen toiminnan tukeminen hakee vielä 
muotoaan. Valvomon yksi tehtävä on operatii-
visen toiminnan tukeminen ja tämä vielä usein 
kentällä unohtuu. Erilaisten tiedotteiden ja vies-
tien välittäminen onnistuu mainiosti Valvomosta 
ja silloin pelastustoiminnan johtajille jää aikaa 
tärkeämpiin tehtäviin.

◊
Kehityskohteena on selkeästi tullut esille valvo-
mohenkilöstön lisäpalkkaus siten, että Valvomo 
olisi jatkuvasti miehitettynä vakinaisilla valvo-
motyöntekijöillä. Nyt palvelutasossa tapahtuu 
selkeä notkahdus kun Valvomo on miehitetty-
nä pelastushenkilöstöstä tulevilla henkilöillä. 
Toinen selkeä haaste on tehdä Valvomo tutuksi 
koko Pirkanmaan alueella toimivalle pelastus-
henkilöstölle. Nyt toiminta on hyvin Tampere-
keskeistä, vaikka Valvomon tuottamat palvelut 
on tarkoitettu koko aluepelastuslaitoksen väelle 
niin operatiivisen toiminnan kuin muiden tarpei-
den tueksi.

Apulaispalopäällikkö
Pekka Tiainen

Tiedotus

Vuoden 2005 alusta perustettiin aluepe-
lastuslaitokseen tiedotuspäällikön toimi. 
Toimenkuvaan kuuluu koko aluepelastus-

laitoksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordi-
nointi.

◊
Töitä tehtiinkin vuonna 2005 hyvässä työilma-
piirissä. Tiedotustilaisuus medialle aluepelastus-
laitoksen vuoden 2005 toiminnoista pidettiin 
helmikuussa 112-päivänä. Myös sisäasianminis-
teriön pelastusosaston lanseeraaman 112-medi-
ainfon käyttöönotosta pidettiin tiedotustilaisuus 
medialle syksyllä 2005. Käyttöön tämä järjestel-
mä otettiin Pirkanmaalla 1.11.2005. Toiminnan 

Kuva M
atti Syrjä

tarkoitus on parantaa onnettomuustiedottamis-
ta medialle. 

◊
Ulkoisen viestinnän kehittämiseksi perustettiin 
työryhmä, joka kehittää aluepelastuslaitoksen 
www-sivuja. Sivujen yhteydessä voidaan puhua 
visuaalisen viestinnän merkityksen kasvamises-
ta, ja tämän alueen kehittämiseksi aluepelastus-
laitoksen valokuvauskoulutus on edennyt myös 
ripeästi. Jokaisella toimialueella on henkilöt, jot-
ka vastaavat toimialueensa valokuvauksesta ja 
kuvien arkistoinnista.

◊
Esi- ja peruskoululaisille suunnattu Tulikettu-tur-
vallisuusvalistus käynnistyi lähes koko Pirkan-
maalla. Tiedotuksen tehtäviin kuuluu myös ylei-
nen turvallisuusvalistus suurelle yleisölle. Tämä 
tarkoittaa erilaisia teemapäiviä, messuja ja muita 
tapahtumia, joissa pelastuslaitos on mukana. 

◊
Vuoden 2005 suurin yksittäinen tapahtuma oli 
Tampereen päivä, jolloin Keskuspaloasemalla, 
Linnainmaan ja Hervannan paloasemilla kävi en-
nätysyleisö: yhteensä kymmenisen tuhatta kävi-
jää. Tampereen päivänä oli keskuspaloasemalla 
taidenäyttely ”Taiteen paloa”, jossa oli esillä en-
tisten palomiesten taidegraafi kko Seppo Syrjän 
ja Taisto Toivosen teoksia. Näyttely huomioitiin 
Tampereen kaupungin kulttuuritoimen osalta 
siten, että se järjestettiin Emil-saliin marraskuun 
lopusta joulukuun loppuun.

Tiedotuspäällikkö
Veijo Kajan

Kuva M
atti Syrjä
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Tampereen toimialueella mennyt vuosi oli 
erittäin vilkas. Tehtävämäärät nousivat pe-
lastustoimessa ja sairaankuljetuksissa. Suu-

rimpana yksittäisenä tekijänä oli ensivasteteh-
tävien lisääntyminen. Ensivastetehtävien määrä 
kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Myös 
uusi hätäkeskus, Pirkanmaan hätäkeskus, osal-
taan aiheutti tehtävämäärien kasvua toiminta-
kulttuurin muutoksen vuoksi. Hätäkeskuksen 
vaihtuminen rasitti  henkilökuntaamme, sillä hä-
täkeskuksen hälytysjärjestelmän muuttuminen 
ns. ELS-järjestelmään aiheutti sen, että kaikki 
vaste-ehdotukset oli tehtävä uudelleen. 

Koulutus

Nykyään työpaikoilla lisääntyvä työssäoppimi-
sen määrä henkilökunnassamme lisääntyi huo-
mattavasti. Menneenä vuonna päättyi kaksi ja 
puoli vuotta sitten alkanut palomiehille suunnat-
tu ensihoitopainotteinen lähihoitajatutkinto op-
pisopimuskoulutuksena. Vesisukeltajia valmistui 
myös oppisopimuskoulutuksella yhteistyössä 
pelastusopiston kanssa järjestetyllä kurssilla. 
Myös ”palokuntakuvaaja” aloitti kouluttautumi-
sen vaativaan tilannekuvauksen hoitamiseen.

Valistaminen

Esi- ja peruskoululaisten turvallisuusvalistus käyn-
nistyi joustavasti, kun vapaaehtoisia työntekijöitä 
löytyi riittävästi ja yhden ylipalomiehen työaika 
voitiin muuttaa osittain päivävuoroksi syyskuusta 
joulukuun puoliväliin. Tämä toimintamalli todet-
tiin niin hyväksi, että sitä tultaneen lisäämään.

Operatiivinen toiminta

Suurta valtakunnallista kohua aiheutti traaginen 
puukerrostalon tulipalo Luhtaankadulla, jossa 

Kuva Petri Rem
su
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Tampereen alueTampereen alue
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menehtyi kolme miestä. Kansainväliset jalkapal-
lo-ottelut turvajärjestelyineen toivat vaihtelua 
palomiesten ja operatiivisen päällystön arkeen.  

Kansainvälinen toiminta

Tampereella järjestettiin ensimmäiset Puolus-
tus- ja tuvallisuusmessut, joilla esiintyi laitoksen 
FRF-henkilöstöä kalustoineen. Ennen messuja 
Helsingistä ja Vantaalta tuotuun FRF-kalustoon 
perehdytettiin laitoksen omaa henkilöstöä nel-
jän päivän ajan.   

∞
Euroopan Unionin siviilikriisinhallinnan tehtä-
vään osallistuttiin ensimmäistä kertaa. Laitok-
sestamme oli edustajat Romanian tulva-alueella. 
Samoin ensimmäistä kertaa osallistuttiin EU:n 
järjestämiin harjoituksiin Puolassa kesällä. FRF:n 
painopiste tullee sisäasiainministeriön mukaan 
muuttumaan EU:n siviilikriisinhallinnan antamiin 
tehtäviin ja koulutuksin.  

∞
Laitoksemme FRF-varasto siirrettiin Pispalan 
aluepaloasemalta keskuspaloasemalle, josta 
henkilökunnan on helpompi ja nopeampi läh-
teä katastrofi alueille. Valmiudessa oltiin myös 
Pakistanin maanjäristysalueelle. Alueelle pääsi 
kuitenkin lähtemään vain UNDAC-support hen-
kilöstöön kuuluvaa laitoksemme edustajaa.

Palopäällikkö
Ari Vakkilainen

Kuva Petri Rem
su
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Vuosi 2005 oli ensimmäinen tässä laa-
juudessa kun Kangasalan kunnan alue 
kuuluu pelastustoimen Kaakkois-Pir-

kanmaan toimialueeseen. Toimintaan tuli 
oleellinen muutos, joka nähtiin vain vahvis-
tuksena pelastustoimen asioiden hoitami-
seksi.

Onnettomuuksien ehkäisy

Valistuksen (päiväkodit, koululaiset ja kunta-
laiset) osalta ylitettiin tavoitteet toimialueen 
tasolla. Toimialueen kaikille 2.-luokkalaiselle 
annettiin Tulikettu oppitunteja käsittäen hä-
täilmoitusta ja turvallisesti kotona ja koulussa 
koulutus. Myös 6.-luokkalaislle aloitettiin tur-
vallisuuskoulutus sekä Nou Hätä -koulutukset 
8.-luokkalaisille. Valistus- ja neuvontatapah-
tumia pidettiin myös mm. eri yhdistyksille ja 
vastaaville niin, että tilaisuuksissa oli osallis-
tujia vuoden aikana yli 5000. Kerran vuodessa 
tarkastettavien palotarkastuskohteiden osalta 
päästiin tavoitteeseen. Kerran viidessä vuodes-
sa tarkastettavien kohteiden palotarkastuksissa 
ei päästy tavoitteeseen.

Pelastustoiminta

Pelastustoimessa ei tapahtunut v. 2005  yksit-
täistä suurta onnettomuutta. Hälytysmäärät 
lisääntyivät valtakunnallisen tason mukaises-
ti lukuun ottamatta ensivastehälytyksiä, jotka 
kaksinkertaistuivat edellisvuoteen verrattu-
na.

Koulutus

Toimialueella järjestettiin sopimuspalokunnille 
peruskursseja edellisvuosien tapaan näin var-
mistaen hälytysosastoissa olevien  henkilöiden 
pätevyys ja soveltuvuus pelastustoimen tehtä-
viin.                                     

Kuva M
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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. Luopioisten Rautajärven 
yksikkö saatiin vaihdettua aluepelastuslaitok-
sen sammutusautoon, jolla parannettiin ko. 
palokunnan toimintavalmiutta kaluston suh-
teen.

◊
Kesäkuussa vietettiin Kangasalan VPK:n 125-
vuotisjuhlia. Paloautoparaatia oli seuraamassa 
paljon väkeä.
 
Palopäällikkö
Tapio Räfsten
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Luoteis-Pirkanmaan näkyvimpiä tapahtu-
mia oli Parkanon uuden paloaseman val-
mistuminen. Paloaseman rakentaminen 

alkoi marraskuussa 2004. Rakennus valmistui 
heinäkuussa 2005 ja viralliset avajaiset pidettiin 
tammikuussa 2006.

∞
Parkanon aluepaloasema on suunniteltu siten, 
että se palvelee koko toimialuetta. Asema eri-
koistuu letkujen huoltoon ja voi tarjota palvelua 
myös toimialueen ulkopuolelle. Tavoitevahvuu-
tena tulee pelastustyössä olemaan kaksi miestä. 
Paloasemalla on tilat myös Parkanon puolivaki-
naiselle miehistölle ja Parkanon VPK:lle.

∞
Rakennus on yhteiskäytössä Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen ja Parkanon kaupungin teknisen 
viraston kanssa. Asema sijoittuu  sivuun kaupun-
gin keskustasta, mutta on hyvien liikenneyhteyk-
sien päässä ja näin helpottaa ja nopeuttaa koh-
teiden saavutettavuutta ja luo sijainnillaan hyvät 
harjoittelumahdollisuudet.

Tulikettu jalkautettiin

Peruskoululaisten opetussuunnitelma ja -materi-
aalipaketti Tulikettuprojekti saatettiin loppuun ja 
koulutuspaketit saivat lopullisen muotonsa. Työ-
ryhmä lopetti työnsä kesällä 2005 ja näin Tuliket-
tu lähti leviämään koko Pirkanmaalle. Ketun ete-
nemistä seurataan myös erillisellä tilastoinnilla. 

Uusi harjoitusalue

Uusi harjoitusalue alkoi valmistua Viljakkalaan. 
Ensimmäiset kontit on siirretty alueelle ja alue 
rakentuu edelleen vuonna 2006. Alue on Viljak-
kalan aluepaloaseman läheisyydessä, missä si-
jaitsevat pesu- ja huoltotilat. Alueen on tarkoitus 
palvella koko Läntistä-Pirkanmaata.

Palopäällikkö
Kalevi Lehtinen

Luoteis-PirkanmaaLuoteis-Pirkanmaa
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Ylä-Pirkanmaalla toimintavuonna 2005 lisät-
tiin panostusta onnettomuuksien ehkäisyyn 
ja mm. palotarkastuksia tehtiin n. 1000 kpl 

edellisvuotta enemmän. Kemikaalilain uusiin vel-
voitteisiin varauduttiin keskittämällä kemikaaliasi-
oiden lupa- ja tarkastusasiat yhdelle päällystövi-
ranhaltijalle. Turvallisuusvalistuksella saavutettiin 
Ylä-Pirkanmaalla keskimäärin 8,4 % kuntalaisista 
pääpainon ollessa lapsissa ja nuorissa. Hyvänä 
esimerkkinä kouluissa tehdystä turvallisuustyöstä 
oli Oriveden yhteiskoulun voittama Opetusalan 
turvallisuuden tunnustuspalkinto. 

∞
Pelastustoimen tehtävät lisääntyivät edellisvuo-
desta lähes 46 % johtuen pääosin ensivasteteh-
tävien lisääntymisestä, joita oli kaksinkertainen 
määrä edellisvuoteen verrattuna. Muilta osin 
onnettomuuskehitys noudatti valtakunnallista 
suuntausta mm. liikenneonnettomuudet lisään-
tyivät  lähes 40 % ja myös syysmyrskyjen aiheut-
tamat luonnononnettomuudet työllistivät palo-
kuntia aiempaa enemmän. Rakennuspaloja oli 
64 kpl, eikä palokuolemilta tänä vuonna vältytty, 
tulipaloissa menehtyi kaksi ihmistä.

∞
Pelastustoimen toimintavalmiusajat ovat Ylä-Pir-
kanmaalla keskimäärin hieman parantuneet, mut-
ta paikkakuntakohtaisesti on nähtävissä ongelmia 
sopimuspalokuntien henkilömäärän pienenemi-
sen vuoksi. Ylä-Pirkanmaalla sopimuspalokunti-
en henkilöstö on pienentynyt kertomusvuoden 
aikana 16 %. Vakinaisten palomiesten saatavuus 
päivätöihin on myös edelleen ongelmana Ylä-Pir-
kanmaan toimialueella. Palomiehen 17 virasta on 
vakinaisesti täytettynä vain 11. 

∞
Kuntien varautumisen koordinointia on kehitetty 
ja kuntien valmiussuunnitelmien yleiset osat sekä 
evakuointisuunnitelmat on kaikissa Ylä-Pirkan-
maan kunnissa hyväksytty vuoden 2005 aikana.

Palopäällikkö
Martti Honkala

Ylä-PirkanmaaYlä-Pirkanmaa

Kuva Seppo Knuuttila



20

Toimintavuosi 2005 oli Etelä-Pirkanmaalla mo-
nin tavoin historiallinen ja alueellisesti suurten 
muutosten aikaa. Tampereen aluepelastus-

laitos ei kovasta yrityksestä huolimatta saanut 
Toijalassa aikaiseksi sopimusta hälytystoiminnan 
jatkamiseksi aiemmalla, tietynlaiseen varalla-
oloon perustuvalla miehistömallilla. Pitkällisen 
neuvottelun ajauduttua umpikujaan oli alue-
pelastuslaitoksen ratkaistava asia Toijalalaisten 
turvallisuuden takaamiseksi uusin keinoin. En-
simmäinen helmikuuta 2005 Toijalassa aloitti en-
simmäistä kertaa kaupungin historiassa vakinai-
nen 1+2 -vahvuinen vakinainen yhden minuutin 
asemavalmiudessa oleva henkilöstö. Tämä vaati 
kahdeksan uuden palomiehen viran perustamis-
ta. Vuoden aikana saatujen kokemusten perus-
teella ratkaisu on ollut oikeaan osunut ja osoit-
tanut toimivuutensa myös käytännössä. On toki 
suomessa harvinaista, että 8400 asukkaan kun-
nassa on vakinaisen palokunnan miehistö, mutta 
aluepelastuslaitoksen perusajatuksen mukaisesti 
asiaa tulee tarkastella myös laajemmin Etelä-Pir-
kanmaan muidenkin kuntien turvallisuustason 
kohottamisena ja aktiivisten sopimuspalokunti-
en toiminnan tukemisena. Uutena myönteisenä 
asiana tästä yhteydestä mainittakoon yhteinen 
harjoitusohjelma, jossa Toijalan vakinaisen palo-
kunnan miehistö laaditun ohjelman mukaisesti 
kouluttaa Viialan ja Kurisjärven sopimuspalokun-
tien miehistöjä. Toijalan miehistöstä onkin muo-
dostunut seutukuntaan uusi voimavara, joka 
mahdollistaa myös nykyään niin keskeisen palo-
nehkäisytyön monipuolistamisen ja tehostami-
sen alueella.

Toiminnan uudet suuntaviivat

Myös toimialueen johtamisessa on tapahtunut 
kuluneen vuoden aikana: Toimialueen palopääl-
likkö Kauko Käppi siirtyi pyynnöstään projekti-
tehtäviin ja hänen seuraajakseen piti valita uusi 
henkilö vetovastuuseen. Tehtävään oli useita 
päteviä hakijoita, joista  valinta kohdistui Tampe-

reen läntisen alueen aluepalomestarin tehtäviä 
aiemmin hoitaneeseen palomestari Pekka Melli-
niin. Uusi päällikkö aloitti perehtymisensä toimi-
alueeseen maaliskuussa 2005.  

∞
Näin edellä kerrottuun viitaten voidaan perustel-
lusti todeta, että Etelä-Pirkanmaan toimintavuosi 
2005 on ollut monella tavoin poikkeuksellinen.

∞
Toijalan uusi vakinainen miehitys ja toimialueen 
uusi päällikkö yhdistettynä Valkeakosken perin-
teiseen ja jo vakiintuneeseen pelastustoimen 
tilanteeseen, on toiminnallisesti tarkoittanut uu-
den kehityksen etsimistä ja organisaation toimin-
tojen tarkastelua uudella, kriittiselläkin tavalla. 
Toiminnallinen runko on riittävä ja aluepelastus-
laitos on taustalla antanut uudelle alueen päälli-
kölleen riittävän tuen ja tarpeeksi resursseja ko-
konaisuuden viemiseksi eteenpäin. Henkilöstön 
uudelleen sijoittelulla on haettu uutta vireyttä 
ja pyritty tässä huomioimaan myös yksittäisten 
palomiesten omat toiveet. Palomestarit Mika 
Kupiainen ja Matti Saarinen toimivat tarkastelu-
vuoden aikana oman toimen ohella asemames-
tareina, jolla järjestelyllä etsittiin keinoja tehok-
kaampaan toimintatapaan.  

Koulutus

Tampereen aluepelastuslaitoksen sisäinen kou-
lutus on tuottanut toimialueemme käyttöön 
yksikönjohtajakoulutettuja palomiehiä, joita 
ensimmäisen kerran käytettiin aktiivisesti kesäl-
lä 2005 Valkeakosken paloesimiesten ja Toijalan 
P11:n sijaisuuksissa. Rohkealta tuntuneeseen 
kokeiluun liittyi jonkin verran negatiivisia en-
nakko-odotuksia. Näin jälkikäteen on kuitenkin 
mukava todeta, että yksikönjohtajakoulutus 
on osoittautunut käytännön työssä tasoltaan  
riittävän laadukkaaksi, eikä mainittavia ongel-
mia ole esiintynyt. Siitä kiitos kouluttajille ja 
koulutetuille. Hyvän kokemuksen perusteella 
tulemme jatkamaan nyt aloitetulla linjalla ja 

Etelä-Pirkanmaa
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valmistaudumme kouluttamaan sopivia miehiä 
jatkossakin.

∞
Kulunut vuosi on ollut muutosta organisaatiossa 
myös henkilöstöhallinnon osalla.  Tamperelai-
seen malliin paloesimiesten roolia on korostettu. 
Paloesimies tulee jatkossa  kokonaisvaltaisem-
min vastaamaan oman työvuoronsa toiminnasta 
ja toimintakykyisyydestä.  Tämä tarkoittaa esi-
miehen aktiivisempaa otetta ja vastuuta vuoron 
vahvuuden ylläpitämisessä lomasuunnittelun ja 
muun ennakoivan seuraamisen kautta. Sanonta 
kuuluu, että ”sota hävitään tai voitetaan jo pa-
perilla”, tarkoittaen tässä yhteydessä vuorovah-
vuuden kaikkinaista ennakoivaa huomioimista 
ja suunnittelua. Tähän osioon liittyy myös vakava 
velvoite tasapuolisuuden noudattamisesta jos-
kus vaikeitakin päätöksiä tehtäessä.

∞
Silloin kun paloesimiehille annetaan uutta vastuuta 
miehistönsä johtamisessa, vapautetaan päällystöä 
koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tämä tarkoittaa 
tänä päivänä tavoitteidemme ja palvelutasopää-
töksen mukaisesti voimavarojen kohdentamista 
operatiivisen päivystystoiminnan ulkopuolella eri-
tyisesti ehkäisevään toimintaan; palotarkastuksiin, 
koulutukseen, valistukseen ja neuvontaan. Koko 
pelastustointa koskevana uutena toiminnallisena 
vastuuna on kemikaalilain mukanaan tuomat vel-
voitteet, jotka ovat  näkyneet lisää työtä tuottavana 
mielenkiintoisena osa-alueena, joka on haastava 
tekijöilleen, mutta antaa palautteena toivon mu-
kaan onnistumisien kautta hyvää mieltä. Ykkös-
riskikohteiden palotarkastus saatiin toimialueella  
kovan loppukirin kautta hyvälle toteuttamistasolle.  
Täydelliseen suoritukseen jäi vielä hieman matkaa, 
mutta 100 %:n toteuttaminen jatkossa ei ole epä-
realistinen haave. Luotankin päällystömme työmo-
raaliin ja selkärankaan tässä asiassa. Uskon, että se 
keskinäinen hyvä henki, jota olemme tavoitelleet 
ja pääosin saaneet aikaiseksikin, luo pohjan myös 
hyvien työtulosten aikaansaamiselle.

∞

Kuva Petri Rem
su

Kiitän Tampereen aluepelastuslaitoksen johtoa Kiitän Tampereen aluepelastuslaitoksen johtoa 
käyttöömme annetusta materiaalisesta, talou-käyttöömme annetusta materiaalisesta, talou-
dellisesta ja henkilöstöresurssista. Kiitän myös dellisesta ja henkilöstöresurssista. Kiitän myös 
Etelä-Pirkanmaan henkilöstöä hyvien tulosten Etelä-Pirkanmaan henkilöstöä hyvien tulosten 
aikaansaamisesta muutosten keskellä, unohta-aikaansaamisesta muutosten keskellä, unohta-
matta laajan alueemme tehokasta sopimuspa-matta laajan alueemme tehokasta sopimuspa-
lokuntaväkeä, joka on vakuuttanut kuluneena lokuntaväkeä, joka on vakuuttanut kuluneena 
vuotena käytännön toiminnan näytöillään.   vuotena käytännön toiminnan näytöillään.   

∞∞
Tulevaisuus on täynnä uusia asioita, jotka sisäl-Tulevaisuus on täynnä uusia asioita, jotka sisäl-
tävät myönteisiä odotusarvoja.  tävät myönteisiä odotusarvoja.  
Kehitys jatkuuKehitys jatkuu
..
PalopäällikköPalopäällikkö
Pekka MellinPekka Mellin
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Kuluneen vuoden yhtenä päätehtävänä oli 
saada aikaan 1.1.2005 hyväksytyn Pirkan-
maan pelastustoimen palvelutasopäätök-

sen toteutusohjelma vuosille 2005 - 2009. Ohjel-
ma syntyi osin jo toteutetun strategian pohjalta 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn, sammutus- 
ja pelastustoimintaan onnettomuuden tapah-
duttua sekä varautumiseen poikkeusoloihin. 
Päätehtävänä palotarkastusten, valistuksen ja 
neuvonnan kautta saada aikaan turvallinen Pir-
kanmaa. 

Valistus ja neuvonta

Lounais-Pirkanmaalla valistuksen ja neuvonnan 
osalta ei pudotettu tasoa olemassa olevasta 
noin 10 %:n tasosta vaan jatkettiin samalla oh-
jelmalla kuin aikaisemminkin. Joulukuussa 2005 
saatiin Tulikettu-ohjelma Vammalan koulujen 
opetusohjelmaan; toteutus alkaa keväällä 2006 
ja Lounais-Pirkanmaan muiden kuntien osalta 
syksyllä 2006.

Hallinto

Pitkästä aikaa Lounais-Pirkanmaan päällystö on 
ollut täysilukuinen 11.4.2005 alkaen. Tämä on 
helpottanut töiden suorittamista ja sovittamis-
ta päällystöpäivystyksen kanssa. On nimittäin 
erittäin tärkeää huolehtia myös siitä, että resurs-
sit muillakin alueilla ovat kohdallaan; on sitten 
kysymys pelastajista tai päällystöstä. Töissä jak-
saminen ja motivoituminen eivät synny pelkillä 
ohjelmilla. 

∞
Päällystön täysimääräisyys on antanut alueella 
orastavan mahdollisuuden keskittyä alueen joh-
tamiseen ja alueen asioiden hoitamiseen. Yhte-
nä esimerkkinä on vahvempi panostus alueen 
sopimuspalokuntien toimintaan. Sopimuspalo-
kuntien hälytysosastoissa toimivien keski-ikä on 
korkea ja uusien henkilöiden mukaan saaminen 
on vaikeaa. 

Hätäkeskusuudistus

Valtion hätäkeskuksen aloitettua virallisesti toi-
mintansa joulukuussa 2004 olemme opetelleet 
uudenlaista hälytyskulttuuria, mikä kaikilta osin 
ei ole vastannut nykyajan odotuksia. 

∞
Omassa toiminnassakin on havaittu puutteita. 
Kaikkia näitä on hiottu koko toimintavuoden 
ajan, ja parannustakin on tapahtunut. Koko-
naisuudessaan viranomaisradioverkko laittei-
neen ja hälytyskeskuksen toiminta sekä omat 
toimet  ovat voimakkaasti lisänneet  päivystä-
vän palomestarin roolia ja vastuuta toiminnan 
turvaamiseksi. 

Pelastustehtävät

Pelastustehtäviä Lounais-Pirkanmaalla oli 500. 
Hälytysmäärä lienee verrattavissa  asukaslu-
kuun ja elämään alueella eli noin 28000 asukas-
ta aiheuttaa noin 500 vahinkoa. Toki asukasluku 
päivittäisen elämän ja kauttakulun vuoksi on 
paljon suurempi vuorokausitasolla. Rakennus-
palot ovat lievästi nousseet, mutta ensivastehä-
lytykset ovat nousseet runsaalla puolella. Häly-
tystekniset syyt ja vasteiden laatimiset lienevät 
osasyyllisiä ensivastehälytysten voimakkaaseen 
kasvuun. Kemiran omistama Finnish Chemicals 
Äetsän tehtaat on aiheuttanut vipinää hälytys-
rintamalla: näyttää siltä, että tehtaan totutut 
työtavat ja turvaohjeet eivät kaikilta osin koh-
taa. 

∞
Palotarkastusten toteuttaminen on Lounais-Pir-
kanmaalla suunniteltu vuoteen 2016 saakka. 
Yleisen palotarkastuksen viiden vuoden kierros-
ta selviytymiseen eivät nykyiset resurssit anna 
mahdollisuutta. Lounais-Pirkanmaalla päällystö 
suorittaa erityskohteiden ja  pääosin haja-asu-
tusalueen palotarkastukset. Tuloksen syntyyn 
vaikuttaa aina tietysti se, montako viranhaltijaa 
on työssä. Kuluneen vuoden tulos ei ole suun-

Lounais-Pirkanmaa
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nitellun mukainen, koska neljän kuukauden 
ajan yksi päällystöviranhaltijan virka oli täyt-
tämättä.

∞
Vammalan aluepaloaseman vakinainen miehis-
tö suorittaa yleisen palotarkastuksen keskus-
tan kaavoitetulla alueella ja vähän sen ylikin. 
Päällystön ja miehistön tarkastusmalli toimii 
Lounaassa. Päällystön yleisen palotarkastuksen 
osuus nähdään tärkeänä, sillä se on oiva valis-
tuspaikka ja siellä myös valistusta tehdään. Mie-
histön ajattaminen laajalle haja-asutusalueelle 
Lounais-Pirkanmaalla ei tuota tulosta menetet-
tyyn muuhun hyötyyn. Se muu hyöty löytyy 
valistuksesta, neuvonnasta, koulutuksesta ja 
kaluston kunnossapidosta, koska kaikki huol-
totoiminta ja muutkin alueelliset toiminnat on 
keskitetty Vammalaan. 

Koulutus

Koulutustoiminta on ollut laajaa tänäkin vuon-
na: vakinaista ja puolivakinaista henkilöstöä 
sekä koko sopimuspalokuntakenttää on kou-
lutettu. Puolivakinaisen henkilöstön koulutuk-
sessa on pyritty vastaamaan heitä koskevassa 
uudessa Pirkanmaan yhteisessä sopimuksessa 
olevaan kurssituslinjaan. Puolivakinaisten ja so-
pimuspalokuntien toimintakyvyn ylläpitäminen 
edellyttää useiden kurssien pitämistä vuosit-
tain. Vuonna 2005 keväällä järjestettiin ensiapu-
kurssi ja syksyllä kolme kurssia: sammutustyön-
kurssi, pintapelastuskurssi ja ensivastekurssi. 
Muita pienempimuotoisia sopimuspalokuntia 
koskevia kursseja ovat olleet korkean paikan 
työskentelyn jatkokurssitus ja erillinen liikenne-
onnettomuuden tilanteen aikaisen toiminnan 
kertauskurssi, joka jatkuu uuden vuoden puo-
lella.  Koulutusvastuun kantavat koulutukseen 
vihkiytynyt vakinainen alipäällystä ja miehistö.

Palopäällikkö 
Hannu Tähtö

Kuva M
atti Syrjä
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Sopimuspalokuntien toimintaSopimuspalokuntien toiminta
Sopimuspalokuntien tehtävät ovat lisääntyneet 
lähes kaikilla. Merkittävin onnettomuustyyppi oli 
ensivastetehtävät, joiden määrä aiempiin vuosiin 
verrattuna oli yli kaksinkertainen.

◊

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

Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli käynnistää  
palokuntasopimusten uusimisprosessi.

◊
Palokuntasopimusten yleinen osa saatiin valmiik-
si marraskuussa ja pelastusjohtaja teki päätöksen 
9.1.2006 sen käyttöönotosta osaksi aluepelastus-
laitoksen ja vapaaehtoispalokuntien välistä sopi-
muskokonaisuutta. Seuraavan toimintavuoden 
aikana valmistellaan varsinainen palokuntakoh-
tainen sopimuksen osa ja ryhdytään valmistele-
maan sopimusten uusimista yhdessä palokunti-
en kanssa.

 ◊
Lisäksi viime vuoden aikana tehtiin kahden so-
tilaspalokunnan, Lylyn Viestivarikko ja Parkanon 
Pioneerivarikko, ja aluepelastuslaitoksen välillä uu-
det sopimukset ulkopuoliseen pelastustoimintaan 
osallistumisesta Puolustusvoimien mallin mukai-
sesti.

Pelastuspäällikö Esko Kautto

Kuva M
atti Syrjä

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

Tähtinen Kari  --  -Oriveden puolivakinaiset palomiehet ry
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Varautuminen
Kuntien valmiussuunnittelu 

Kertomusvuoden aikana kuntien valmiussuun-
nitelman yleinen osa hyväksyttiin  käyttööno-
tettavaksi 26 kunnassa. Suunnitelmien ajan ta-
salla pito vaatii kuitenkin jatkuvaa yhteistyötä 
aluepelastuslaitoksen ja kuntiin nimettyjen val-
miussuunnittelun yhteyshenkilöiden kanssa.

Yhteistyötahojen 
valmiussuunnittelu

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkko-
hallitus hyväksyi täysistunnossaan 20.12.2005 
valtakunnallisen ohjeen kirkon valmiussuun-
nittelun yleisistä perusteista. Ohje on laadittu 
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja alue-
pelastuslaitoksen yhteistyönä laaditun Tampe-
reen ev.lut seurakuntayhtymän valmiussuunni-
telman pohjalta.

Kuntien normaali- ja 
poikkeusolojen 
evakuointisuunnitelmat

Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan alue-
pelastuslaitos laati ko. suunnitelmarungot 
yhteistyössä kuntien ja muiden osapuolten 
kanssa. Aluepelastuslaitos esitäytti osaltaan 
ko. suunnitelmat ja lähetti ne kuntiin edel-
leen täydennettäväksi. Kertomusvuoden ai-
kana evakuointisuunnitelmat on hyväksytty 
20 kunnassa.

Johtokeskukset

Parkanon ja Kihniön yhteinen johtokeskus val-
mistui kertomusvuoden lopulla. Aluepelastus-
laitos laati tarkastusohjeen kuntien johtokes-
kustilojen teknisten valmiuksien ylläpitämiseksi. 
Tampereen kaupungin saneeratut johtokeskus-
tilat toimivat aluepelastuslaitoksen koulutusti-
loina. Aluepelastuslaitos järjesti 31.3.2005 yh-

teistyössä Pelastusopiston kanssa Tampereen 
tilakeskuksen henkilöstölle kalliosuojien hoita-
jien kurssin.

Väestöhälyttimet

Väestöhälytinkartoituksen pohjalta tehtiin lisähan-
kintasuunnitelma siten, että kaikki I ja II riskialuei-
den asukkaat saadaan kuuluvuusalueen piiriin. 

Varautumiskoulutus

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 93 tilaisuut-
ta, joista osa oli virastojen, laitosten, yritysten 
turvallisuussuunnittelukoulutusta.

Pelastuskoirat

Pelastuskoirat ovat perinteisesti olleet viranomaisa-
puna erilaisissa etsinnöissä. Hälytysryhmiin koira-
kot pääsevät n. 2-3 vuoden koulutuksen jälkeen.

Pelastusopistolla järjestettiin pelastuskoirakoi-
den FRF-toimintaan liittyvää koulutusta, jossa 
pääpaino on harjoitella  sortumien alle hautau-
tuneiden etsintää.  

Pirkanmaan Pelastuskoirat ry käytti Sulkavuoren 
harjoitusalueen rauniorataa seuraavasti:

- rataa käytetty 220 kertaa/vuosi
- keskimäärin 18.5 kertaa/kk
- koirien harjoituskerrat 1405/vuosi

Radalla järjestettiin myös:
- 3 kpl pelastuskoiratottelevaisuus- ketteryyskoetta
- 2 kpl raunio A-tason koetta
- 1 kpl raunio B-tason koetta
- 2 kpl alkeiskurssin karsintatilaisuuksia
- 2 kpl alkeiskurssia ja niille jatkona
- 2 kpl jatkokurssia

Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen
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Sairaankuljetus ja ensihoitoSairaankuljetus ja ensihoito

Sairaankuljetus ja ensihoito osana lääkinnäl-
listä pelastuspalvelua on ollut vuoden 2005 
aikana huomattavan kehitystyön kohteena. 

Tampereen aluepelastuslaitoksella on sairaankul-
jetus ja ensihoitotoiminnasta sopimukset Tam-
pereen, Nokian ja Valkeakosken kaupunkien ja 
Pirkkalan sekä Ruoveden kuntien kanssa. Lisäk-
si aluepelastuslaitoksella on sairaankuljetuksen 
varavalmiussopimukset Tampereen lähikuntien 
kanssa. Sairaankuljetus- ja ensihoitotoiminnan 
organisaatiota on vahvistettu uudella sairaan-
kuljetuspäälliköllä ja lääkintämestarilla. 

Sairaankuljettajilta vaaditaan yhä 
enemmän

Potilaiden ensihoitoa vaativat tilanteet ovat jon-
kin verran lisääntyneet. Hoitovalmiudet myös 
sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ovat ke-
hittyneet. Samanaikaisesti potilaiden hoidon 
tarve jo kohteessa on kasvanut. Tämä on vaa-
tinut yhä kasvavia tiedollisia ja taidollisia val-
miuksia niin ensivaste-, perus-  kuin hoitotason 
henkilöstöltä.  Valtakunnallisissa ja Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin ohjeissa on otettu kantaa 
perus- ja hoitotason sairaankuljetuksessa toi-
mivien henkilöiden lääkinnälliseen peruskoulu-
tustasoon. Hoitotasolla vaaditaan jatkossa ter-
veydenhuoltoalan koulutus ja hoitovastuussa 
olevan ensihoitajan tulisi omata saraanhoitajan 
tai AMK-ensihoitajan tutkinto. Niin sanotulla 
kaksoistutkinnolla (palomies-sairaankuljettaja+
lääkintähuollollinen koulutus) on edelleen oma 
myönteinen painoarvonsa varsinkin vaativissa 
onnettomuustilanteissa.

∞
Tampereen aluepelastuslaitoksella on ensivaste-
yksiköt ja –toimintaa lähes kaikissa toimialueen-
sa kunnissa. Ensivastehenkilöstölle on järjestetty 
koulutusta alueittain. Lääkinnällistä kalustoa on 
kohennettu siten, että kaikissa toimivissa sopi-
muksenalaisissa yksiköissä on mm. puoliauto-
maattinen defi brillaattori.   

Kuva M
atti Syrjä
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Perustasoon panostettu

Perustason sairaankuljetusyksiköiden lääkinnälli-
sen hoidon valmiutta on parannettu koulutuksella 
ja hankkimalla mm. kaikkiin välittömän valmiuden 
sairaankuljetusyksiköihin 12-kanavaiset lähettävät 
seuranta ja valvonta monitori-defi brillaattorit. Pe-
rustason yksiköt on sijoitettu sopimuksenalaisten 
kuntien asemaverkko huomioiden siten, että riski-
kohteet tavoitettaisiin tavoiteajassa. Tampereella 
yksiköt on sijoitettu siten, että keskuspaloasemalla 
on 9 (1+3+5), Pispalan asemalla 1, Linnainmaan ase-
malla 1, Hervannan asemalla 2 ja Nokian asemalla 2 
sairaankuljetus/ensihoitoyksikköä. Keskuspaloase-
malla toimii yksi ei kuljettava hoitotason yksikkö (L4) 
ja Pispalan aseman yksikkö on kuljettava hoitotason 
yksikkö. Hervannan aseman toista yksikköä kehite-
tään hoidollisen yksikön suuntaan. Valkeakoskella 
on kaksi yksikköä, joista toista kehitetään hoidollisen 
yksikön tasolle. Ruovedellä on yksi yksikkö. Kaikilla 
edellä mainituilla asemilla on myös ensivasteyksiköt.

∞
Hoitotason sairaankuljetusta on kehitetty yhdessä 
sairaanhoitopiirin kanssa. Huomattavampia kehitys-
kohteita ovat olleet edelleenkin sydän-, aivoveren-
kiertohäiriö- ja monivammapotilaan hoitoketjut. Pe-
rustasolla on pidetty käytännön harjoituksia, joissa 
on arvioitu niin tiedollista kuin taidollista osaamista. 
Hoitotasolle on pidetty kirjalliset kuulustelut. 

∞
Tampereen, Valkeakosken, Nokian, Pirkkalan ja 
Ruoveden ensivastehenkilöstö on osallistunut pe-
rustason sairaankuljettajille järjestettyyn koulutuk-
seen. Hoitotason koulutuksessa on ollut mukana 
soveltuvin osin myös perustason sairaankuljettajia.

∞
Sairaankuljetusten määrä on pysynyt jokseenkin 
edellisten vuosien tasolla. Ensivastetehtävissä on 
ollut koko maakunnan alueella merkittävä kasvu. 
Hoitotason tehtävien määrä on vakiintunut  edel-
listen vuosien tasolle. 

Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä

Kuva M
atti Syrjä
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Tampereen aluepelastuslaitos
www.tampere.fi /aluepelastuslaitos
puh. 020 711 019 (keskus)

LÄNGELMÄKI


