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Esipuhe

Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelas-
tustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuo-
houspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista 
pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä. 

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mah-
dollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet 
voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaa-
tiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen. 

Alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä tulee ilmetä 
selkeästi alueen pelastustoimen toiminnan painopisteet ja stra-
tegiset tavoitteet sekä se, miten palvelutasopäätöksessä on otet-
tu huomioon valtakunnallinen pelastustoimen strategia. Lisäksi 
pelastuslaitoksen toimintaan vaikuttavat kunnalliset, alueelliset 
ja maakunnalliset painopisteet ja strategiat.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palve-
lutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella 
esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä 
toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja 
niiden taso.
Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelu-
tason kehittämisestä. Palvelutasopäätöksen tulee perustua me-
neillään olevan palvelutasokauden arvioinnin, uhkien arvioinnin 
ja keskeisten suunnitelmien pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin. 
Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toimin-
ta poikkeusoloissa.

Palvelutasopäätöksessä tehdään konkreettiset, mitattavat pää-
tökset palvelujen sisällöstä ja tasosta. Päätöksen tekee alueen 
pelastustoimi. Päätös on voimassa määräajan ja se on toimitetta-
va aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, 
aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu 
aloitettiin tammikuussa 2013 yhteisneuvottelulla palvelutaso-
päätöksen sisällöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen pelastusylitarkas-
tajan kanssa. 

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutaso on valmisteltu Pirkan-
maan pelastuslaitoksella virkamiestyönä työryhmässä vuosille 

2014 - 2017. Palvelutasopäätösesityksen rakenne koostuu kah-
desta osasta sekä kartta-aineistosta. Varsinainen palvelutaso-
esitys on luvussa 3 jakaantuen lakisääteisiin tehtäviin ja muihin 
pelastuslaitoksen suorittamiin tehtäviin ja luvuissa 1, 2 ja 4 on 
esitetty valmisteluun liittyvää taustamateriaalia.

Luvussa 1 on käsitelty pelastuslaitoksen organisaatiota, lainsää-
däntöä ja toimintaa ohjaavia strategioita. Luvussa 2 on arvioitu 
meneillään olevaa palvelutasokautta, toimintaympäristön riskien 
ja uhkien kehitystä, toiminnan tavoitteita ja suorituskykyä sekä 
palvelutasopäätöksen toteutumista. Näiden perusteella on tehty 
johtopäätös tarvittavien palvelujen tasosta. Luvussa 4 on esitetty 
kehittämissuunnitelma pelastustoimen palvelutason kehittämi-
seksi. Karttaliitteessä on kuvattu Pirkanmaan alueen jakaantumi-
nen I - IV riskiluokkien ruutuihin ja palokuntien yhdistetyt ensim-
mäisen yksikön 6 min, 10 min ja 20 min toimintavalmiusaikapiirit. 

Uudelle palvelutasopäätöskaudella 2014 -  2017 ennakoitujen 
toimintaympäristön muutosten mukaisesti toimintaa tulee ke-
hittää edelleen. Paloasemaverkostoa tulee tarkastella toimin-
tavalmiuden ylläpitämisen ja henkilöstön tehokkaan käytön 
näkökulmista. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn osalta on 
tärkeätä kiinnittää huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen 
ja yhteistyön tiivistämiseen eri toimijatahojen kanssa. Yhteistyö-
hankkeet Pirkanmaalla sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä 
muiden toimijoiden kanssa vanhusten ja muiden erityisryhmien 
paloturvallisuuden edistämiseksi ovat esimerkkejä uusista toi-
mintamalleista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvään 
esimiestyöhön tulee panostaa palvelutason ylläpitämiseksi ja 
toiminnan laadun ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

Kehittämissuunnitelman kustannusvaikutukset on arvioitu neut-
raaleiksi. Palveluiden kehittämistoimet eivät lisää kuntien kus-
tannuksia yleistä kustannustason nousua enempää. Palvelutaso-
kauden aikana mahdollisesti käynnistyvät paloasemahankkeet 
käsitellään erikseen. 

Pirkanmaan pelastuslaitos pyysi lausunnot palvelutasopää-
tösehdotuksesta Pirkanmaan kunnilta sekä Pirkanmaan liitol-
ta, Pirkanmaan poliisilaitokselta, Pirkanmaan Hätäkeskukselta 
ja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
neuvottelukunta käsitteli palvelutasopäätösesityksen 4.12.2013, 
ja päätti esittää sen Tampereen kaupunginhallituksen hyväksyt-
täväksi. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi palvelutasoesi-
tyksen 16.12.2013

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Pelastustoimi on organisoitu vuoden 2004 alusta alkaen 
(Pirkanmaalla 2003 alusta) uudelleen. Valtakunnan alue on 
jaettu 22 pelastustoimen alueeseen. Lisäksi Ahvenanmaa 

muodostaa oman alueensa. Aluejako esitetään kuvassa 1.

Kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastus-
toimen alueilla. Valtioneuvosto päättää pelastustoimen alueja-
osta ja alueen kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen jär-
jestämisestä.

1 Yleistä

1.  Helsinki
2.  Länsi-Uusimaa
3. Keski-Uusimaa
4.  Itä-Uusimaa
5. Varsinais-Suomi
6.  Kanta-Häme
7.  Päijät-Häme
8.  Kymenlaakso
9.  Etelä-Karjala
10. Etelä-Savo
11.  Keski-Suomi
12.  Pirkanmaa
13.  Satakunta
14.  Etelä-Pohjanmaa
15.  Pohjanmaa
16.  Keski-Pohjanmaa
17.  Pohjois-Savo
18.  Pohjois-Karjala
19.  Jokilaaksot
20.  Kainuu
21.  Oulu-Koillismaa
22.  Lappi

Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, 
pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukai-
sesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille säädetyistä 
tehtävistä.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle 
kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka 
tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien eh-
käiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä 
asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja 
onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa, pelastustoimen 
valvontatehtävistä, väestön varoittamisesta vaara- ja onnetto-
muustilanteissa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä 
sekä pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Pelastustoimi huolehtii pelastustoiminnasta myös vesialueilla 
ottaen lisäksi huomioon, mitä meripelastuslaissa säädetään 
meripelastustoimesta, öljyvahinkojen torjunnasta, vaarallisten 
kemikaalien valvonnasta, antaa toimialaansa soveltuvaa virka-

KUVA 1. Pelastustoimialueet
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apua muille viranomaisille sekä toimii asiantuntijana maankäy-
tön suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa.

Pelastuslaitos voi suorittaa myös ensihoitopalveluun kuuluvia 
tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa 
alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kesken on sovittu 
terveydenhoitolain perusteella. 

Pelastuslaitos tukee alueeseen kuuluvien kuntien valmiussuun-
nittelua, jos siitä on kuntien kanssa sovittu.

Kunnat osallistuvat pelastusviranomaisten johdolla toteutetta-
vaan evakuointisuunnitteluun ja vastaavat onnettomuuksien 
uhrien ja evakuoidun väestön majoituksesta, muonituksesta, 
vaatetuksesta ja muusta perushuollosta, väestönsuojelussa 
tarvittavasta raivaus- ja puhdistustoiminnasta sekä ensiavus-
ta ja näihin tehtäviin tarvittavan väestönsuojeluorganisaation 
valmisteluista. Lisäksi kunnat avustavat tarvittaessa pelastusvi-
ranomaisia pelastustoiminnassa ja väestönsuojelussa antamal-
la pelastusviranomaisille toimialaansa soveltuvaa asiantuntija-, 
kalusto- ja materiaalivirka-apua sekä virka-apua pelastushenki-
löstön huoltamiseksi sekä varautuvat tehtäviensä hoitamiseen 
poikkeusoloissa siten kuin siitä valmiuslaissa (1080/1991) sää-
detään. Lisäksi yksittäisten kuntien tulee huolehtia alueellaan 
sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin sam-
mutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaatio

Pirkanmaan pelastuslaitos on hallinnollisesti Tampereen kau-
punginhallituksen alainen Tampereen kaupungin taseyksikkö. 
Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta toimii pelastus-
toimen 10.12.2012 hyväksytyn johtosäännön 3. §:n mukaan 
toiminta-alueen kuntien yhteiselimenä. Neuvottelukunnan ko-
koonpanosta ja roolista säädetään johtosäännön pykälissä 4 ja 
5 sekä Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa.

Pelastuslaitos jakaantuu seuraaviin vastuualueisiin ja toimintayksiköihin:
1. Hallinto
 • Johto
 • Hallintopalvelut
 • Viestintä
2. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja kehittämisen vastuualue
 • Tekniset palvelut 
 • Laatu- ja työhyvinvointi
 • Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
3. Pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun vastuualue
 • Pelastustoiminta 
  o Komentotoimisto
  o Pelastustoimialueet 
 • Viesti- ja johtokeskus
 • Valmiussuunnittelu
4. Ensihoitopalvelujen vastuualue

KUVA 2. Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaatio 2013
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Henkilöstörakenne

Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstöön kuuluu koko Pir-
kanmaalla 510 vakinaista henkilöä. Sijaisten ja määräaikaisten 
lukumäärä on 94 henkilöä. (Fortime-K 31.5.2013). Sijaisten ja 
määräaikaisten lukumäärä vaihtelee vuodenajan mukaan. Lisäksi 
laitoksella on sopimus 149 työsopimussuhteisen palomiehen 
kanssa ja palvelusopimusten kautta vapaaehtoisten palokuntien 
hälytysosastoissa toimii noin 700 henkilöä.

Vuoden 2012 lopussa Pirkanmaan pelastuslaitoksen tehdyt hen-
kilötyövuodet olivat yhteensä noin 472 htv, mistä ensihoidon 
osuus oli 97 htv, onnettomuuksien ehkäisyn osuus 21htv, hal-
linto- ja tukipalvelujen osuus 31htv, varautumisen osuus 2htv ja 
pelastustoiminnan osuus 321htv. 

Talouden rakenne

Pirkanmaan pelastuslaitos rahoittaa pelastustoimintaansa pää-
osin pelastustoimen maksuosuuksilla, joita peritään alueen kun-
nilta asukaslukujen suhteessa. Vuoden 2013 maksuosuudet ovat 
arvioilta yhteensä 34,1 milj. euroa. Pelastustoimintaa rahoitetaan 
myös mm. laskuttamalla toistuvista erheellisistä paloilmoitinlai-
tehälytyksistä, yritysten ja laitosten palotarkastuksista sekä en-
sivastekeikoista. Muiden kuin maksuosuustulojen arvio vuonna 
2013 on 1,0 milj. euroa.

Pirkanmaan pelastuslaitos rahoittaa ensihoitotoimintaansa 
pääosin sairaanhoitopiirin maksuosuuksilla, joiden tuloarvio 
vuodelle 2013 on 6,0 milj. euroa. Muita ensihoitotuloja (Kela-
korvaukset, omavastuut) arvioidaan kertyvän vuonna 2013 yh-
teensä 2,0 milj. euroa.

KUVA 3. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintatulojen jakauma, arvio 2013

KUVA 4. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintamenojen jakauma, arvio 2013
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1.1 Lainsäädäntö

Pelastuslain 27 §:n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelas-
tustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuo-
houspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista 
pelastuslaissa sille säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja 
neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden on-
nettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuk-
sien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
2) pelastustoimen valvontatehtävistä;
3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa se-
kä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos:

1) voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensi-
hoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelas-
tustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 2 momentin perusteella;
2) tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmius-
suunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
3) huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen 
pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mah-
dollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet 
voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaa-
tiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vas-
tata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määri-
teltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palve-
lutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella 
esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä 
toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja 
niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitel-

ma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa määräajan.

Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos 
palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi pa-
lauttaa asiakirjan täydennettäväksi.

Pelastuslain 85 §:n mukaan aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, 
että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Tässä tarkoituksessa 
aluehallintovirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saa-
da maksutta alueen pelastustoimelta tarpeellisia tietoja ja selvityksiä. 

Jos palvelutasossa on huomattavia epäkohtia eikä niitä korjata 
aluehallintoviraston asettamassa määräajassa, aluehallintoviras-
to voi pelastuslain 105 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla vel-
voittaa alueen pelastustoimen saattamaan palvelut tässä laissa 
vaaditulle tasolle.

Tämän ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa palvelutaso-
päätösprosessia ja palvelutasopäätöksen sisältöä ja rakennetta.

1.2 Toiminnan painopisteet  
ja strategiset päämäärät

Strategiarakenne 

Tampereen kaupunkistrategia

Pirkanmaan alueellista pelastustointa säätelee edellä yleisesti 
kuvattu lainsäädäntö vuodelta 2011 sekä pelastustoimen kan-
salliset strategiat, Tampereen kaupungin strategia sekä pelas-
tuslaitoksen alueellisen pelastustoimen tarpeista lähtevä tuo-
tantostrategia.

Tampereen kaupunkistrategia uudistetaan vuoden 2013 aikana. 
Kaupunkistrategia on Tampereen ylin toimintaa ohjaava asiakir-
ja, jossa asetetaan suuntaviivat kaupungin toiminnalle ja kehit-
tämiselle tulevina vuosina. Valtuuston on määrä hyväksyä uusi 
kaupunkistrategia 19. elokuuta 2013.  

Strategian tavoitteita tarkennetaan neljässä toimintasuunnitel-
massa, joissa määritellään miten kaupunkistrategiaa vuosien 2014  
- 2017 aikana toteutetaan. Toimintasuunnitelmat ovat hyvinvointi-
suunnitelma, elinvoimasuunnitelma, kaupunkirakenne- ja ympä-
ristösuunnitelma sekä organisaation toimintakykysuunnitelma. 
Toimintasuunnitelmat valmistuvat syksyn 2013 aikana. (Lähde: 
http://www.tampere.fi/hallintojatalous/kaupunkistrategia.html). 
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Strategiset painopisteet on uudessa kaupunkistrategialuonnok-
sessa ryhmitelty viiteen näkökulmaan:

- Yhdessä tekeminen.
- Ennaltaehkäisy ja hyvinvointierojen kaventaminen.
- Elinvoima.
- Kestävä yhdyskunta.
- Tasapainoinen talous ja uudistuva organisaatio.

Tampereen kaupungin johtamisjärjestelmän strategisia asiakirjoja 
ovat kaupunkistrategia ja toimintasuunnitelmat sekä tuottajien 
toimintaa ohjaavat strategiset asiakirjat. 

KUVA 5. Tampereen kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat.

Näissä esitettyjä tavoitteita konkretisoidaan vuosittaisilla toimin-
nallisilla tavoitteilla kaupungin talousarviossa, lautakuntien ja 
tuotannon vuosisuunnitelmissa sekä tilaajan ja tuottajan välisissä 
palvelusopimuksissa. Lisäksi strategian toteutusta tuetaan tulos‐ 
ja kehityskeskusteluilla, johtoryhmätyöskentelyllä ja palkitsemis-
käytännöillä. (Lähde: Valma, Tampereen kaupunkistrategia 2025, 
luonnos.)
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Pirkanmaan maakuntasuunnitelma

Palvelutasopäätöksen valmistelussa käytetään maakuntasuunni-
telmaa arvioitaessa Pirkanmaan maakunnan toimintaympäristöä 
ja sen alueellista kehittymistä.

Pirkanmaan liitossa valmistellaan parhaillaan samanaikaisessa 
prosessissa uutta strategista maakuntasuunnitelmaa ja operatii-
vista maakuntaohjelmaa, jotka muodostavat yhden kokonaisuu-
den, Pirkanmaan maakuntastrategian. Maakuntahallitus esittää 
ehdotuksen maakuntastrategiaksi maakuntavaltuuston hyväk-
syttäväksi toukokuussa 2014. (Lähde: http://www.pirkanmaa.fi/
files/files/OAS_maakuntastrategia_netti.pdf.)

Pirkanmaan nykyisessä maakuntasuunnitelmassa  
on määritelty Pirkanmaan visio 2025 seuraavasti:

”Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyi-
nen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla ar-
vostetaan omaehtoisuutta ja monikulttuurisuutta. Yhtenäinen 
Pirkanmaa toimii ihmiskeskeisesti, kansainvälisesti, yhteistyö-
hakuisesti ja ympäristövastuullisesti.”

Visioon pyrkimiseksi ovat määritelty  
tärkeimmät kehittämiskokonaisuudet, jotka ovat:

Elinkeinot ja yrittäminen
• Uudistetaan Pirkanmaan tuotantorakenteet, jotta säilytämme 
maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyisenä.

Osaaminen ja työvoima
• Uudistetaan maakunnan koulutusrakenteet jotta voimme vas-
tata tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksiin.

Infrastruktuuri
• Pidetään tekniset järjestelmät kunnossa ja ajan tasalla taatak-
semme tuottavan toiminnan kehittymisen ja ihmisten viihtymi-
sen Pirkanmaalla.

Asuminen, elinympäristö ja palvelut
• Tarjotaan pito- ja vetovoimaiset toimintaympäristöt, niin että ihmi-
set voivat toteuttaa elämänsuunnitelmansa Pirkanmaalla. (Lähde: 
http://www.pirkanmaa.fi/fi/aluekehitys/maakuntasuunnitelma.)

Pelastustoimen strategia 2025

Pelastustoimen strategia 2025 tukee osaltaan pelastuslain sekä 
hallitusohjelman, yhteiskunnan turvallisuusstrategian, sisäisen 
turvallisuuden ohjelman ja sisäasiainministeriön hallinnonalan 
strategian toimeenpanoa.

Strategiassa määritellään ne painopisteet ja keskeiset toimintalin-
jat, joiden avulla pelastustoimi vastaa tulevaisuuden haasteisiin. 
Tarkoituksena on, että strategia antaa yhteiset perusteet pelastus-
toimen tehtävistä huolehtivien viranomaisten, laitosten ja vapaa-
ehtoisten järjestöjen toiminnan pitkäjänteiselle suunnittelulle ja 
kehittämiselle sekä siinä tarvittavalle yhteistyölle. Keskeisiä väli-
neitä strategian toimeenpanossa ovat pelastustoimen tehtävistä 
vastaavien tahojen palvelutasopäätökset, toiminta- ja taloussuun-
nitelmat, talousarviot ja muut yksityiskohtaisemmat suunnitelmat. 

Pelastustoimen arvot
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Sisäisen turvallisuuden ohjelma 

Valtioneuvosto hyväksyi kolmannen sisäisen turvallisuuden 
ohjelman 14.6.2012. Hallitusohjelmassa 17.6.2011 on asetettu 
sisäisen turvallisuuden tavoite seuraavasti: 

”Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan 
turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteis-
kunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena.”

(Lähde: Turvallisempi huominen - Sisäisen turvallisuuden ohjelma 26/2012).

Sisäisen turvallisuuden ohjelma varmistaa omalta osaltaan, että halli-
tusohjelmassa asetettu tavoite sisäiselle turvallisuudelle saavutetaan.

Sisäisen turvallisuuden ohjelma painottuu rikosturvallisuuteen ja 
osa-alueet, jotka liittyvät pelastustoimeen ovat arjen, asumisen ja 
kodin lähiympäristöjen turvallisuus sekä liikkumisen turvallisuus.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiseurannassa käytettävät, 
pelastustoimeen oleellisimmin liittyvät tunnusluvut ovat seuraavat:

Pelastustoimen visio 2025 (Lähde: Pelastustoimen strategia 2025)
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Pirkanmaan pelastustoimen visio

Tämä tarkoittaa kaikkea sitä turvallisuuden käsitettä, johon sekä 
Pirkanmaan pelastuslaitos että muut julkisyhteisöt ja yksityiset 
toimijat sekä kansalaiset voivat vaikuttaa. 

Pelastustoimen kannalta tämän  
strategia-ajattelun ytimenä ovat toimet, joilla:
-  Ennaltaehkäistään onnettomuuksia.
-  Pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä.
-  Varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Pelastustoimen visioon perustuen on pelastuslaitoksen toiminta-
ajatuksena eli vastauksena kysymykseen ”mitä me teemme”:
- Estämme tulipaloja ja muita onnettomuuksia tapahtumasta  
 valistuksen, koulutuksen, suunnittelun ja valvonnan keinoin.
-  Opetamme ihmisiä toimimaan oikein tulipaloissa ja muissa  
 onnettomuustilanteissa.
-  Annamme nopeaa, tehokasta ja järjestäytynyttä apua  
 tulipaloissa ja muissa onnettomuustilanteissa.
-  Autamme tulipalojen ja muiden onnettomuuksien jälkeisen  
 jälleenrakennustyön nopeaa alkamista.
- Opimme tapahtuneista tulipaloista ja muista onnettomuuksista.
-  Varaudumme ihmisten, omaisuuden ja ympäristön  
 suojaamiseen normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Toiminta-ajatus konkretisoituu pelastuslaitoksen toimintasuun-
nitelmiin, joissa sekä keskitetysti että toimialueisiin hajautettuna:
-  Valistetaan, neuvotaan ja koulutetaan organisaatioita ja ihmisiä.
-  Tehdään viranomaisvalvontaa ja tarkastuksia.
-  Tehdään rakentamisen ohjausta.
-  Koulutetaan omaa henkilöstöä ja sopimuspalokuntia.
-  Pidetään yllä onnettomuusuhkiin nähden riittävää toiminta 
 valmiutta eri paloasemilla.
-  Tehdään pelastustoimintaa ja ensihoitoa.
-  Pidetään yllä toimintavalmiuteen liittyen asianmukaista  
 paloasemaverkkoa ja kalustoa.
-  Toimitaan kustannustehokkaasti.
-  Huolehditaan väestön varoittamisesta ja suojaamisesta.
-  Ohjataan Pirkanmaan kuntien varautumista normaaliajan  
 häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

1.3 Palvelutasopäätösprosessi

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää pal-
velutasosta kuntia kuultuaan. Päätös on voimassa määräajan ja 

se on toimitettava aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi 
palauttaa asiakirjan täydennettäväksi. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelu aloi-
tettiin tammikuussa 2013 yhteisneuvottelulla palvelutasopäätöksen 
sisällöstä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen 
ja varautumisen vastuualueen pelastusylitarkastajan kanssa.

Nyt käsillä oleva palvelutasopäätös on valmisteltu Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella virkamiestyönä työryhmässä. Työryhmään 
kuuluivat pelastuspäällikkö Seppo Männikkö (pj), pelastuspääl-
likkö Esko Kautto, pelastuspäällikkö Matti Isotalo, johtava palo-
tarkastaja Pekka Mutikainen, kehittämispäällikkö Tiina Salminen, 
valmiuspäällikkö Markku Lehtonen, operatiivinen päällikkö Martti 
Honkala, palopäällikkö Jari Veija ja kehitysinsinööri Teemu-Taavetti 
Toivonen. Edellä mainittujen lisäksi talouspäällikkö Miia Ojala osal-
listui valmisteluun talouden ja henkilöstöresurssien osalta. 

Palvelutasopäätös on valmisteltu vuosille 2014 - 2017. 

Pirkanmaan pelastuslaitos on pyytänyt lausunnot palvelutaso-
päätösehdotuksesta Pirkanmaan kunnilta sekä Pirkanmaan liitol-
ta, Pirkanmaan poliisilaitokselta, Pirkanmaan Hätäkeskukselta ja 
Pirkanmaan ely -keskukselta.
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Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpei-
ta ja onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöksen tulee pe-
rustua meneillään olevan palvelutasokauden arvioinnin, 

uhkien arvioinnin ja keskeisten suunnitelmien pohjalta tehtyihin 
johtopäätöksiin.

2.1 Meneillään olevan palvelutasokauden arviointi

Meneillään olevan palvelutasokauden aikana keskeiset Pirkan-
maan pelastuslaitoksen toimintaa ohjaavat strategiat ovat olleet 
Tampereen kaupunkistrategia, Pirkanmaan maakuntasuunni-
telma ja pelastustoimen strategiat sekä sisäisen turvallisuuden 
ohjelmat. 

Tampereen kaupunkistrategia viestii halutusta tulevaisuudesta, 
sujuvasta elämästä, minkä toimintaperiaatteina ovat hyvä palve-
lu, yhdessä tekeminen, vastuullisuus ja aloitteellisuus.  

Sisäisen turvallisuusohjelman kolmannen vaiheen keskeinen 
teema on arjen ja asumisen turvallisuus. Sisäasiainministeriö on 

tehnyt toimintaohjelman ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden 
parantamiseksi, minkä suosituksissa kannustetaan kehittämään 
ja ottamaan käyttöön viranomaisten yhteistyöhön perustuvia 
menettelyjä, joilla voidaan varmistaa hoivaa ja palveluja tarvit-
sevien paloturvallisuus kotona. 

Pirkanmaan maakunnan yhtenä tulevaisuuden visiona on erot-
tua osaamista hyödyntävänä maakuntana. Pirkanmaan turval-
lisuustoimijat, erityisesti viranomaiset, ovat tehneet hyvää ja 
tuloksellista yhteistyötä. Pirkanmaalle on muodostunut laaja 
turvallisuustoimijoiden keskittymä, mikä on mahdollistanut 
turvallisuusklusterin syntymisen. Turvallisuusklusterin yhtenä 
osaamisverkostona vuonna 2012 aloitti Pirkanmaan pelastus-
laitoksen johtama ikäihmisten asumisturvallisuuden parantami-
nen ja palokuolemien vähentäminen -hanke, mikä toteutetaan 
Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman KOTI-hankkeen 
osana. Hankkeen kokonaistavoitteena on saattaa ikäihmisten ja 
toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden asumisen palo-
turvallisuus vähintään samalle tasolle muun väestön asumisen 
paloturvallisuudelta edellytetyn vähimmäistason kanssa.

Kuva: Antero Tenhunen
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KAAVIO 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen arviointi kuiluanalyysin avulla

Kuiluanalyysissä esitetään, kuinka hyvin pelastuslaitos on pystynyt vastaamaan vastaajien odotuksiin. Vihreä (oikealle osoittava pylväs) kuvaa kun-
kin arvioidun tekijän merkitystä vastaajalle. Mitä pitempi pylväs, sitä tärkeämpi tekijä. Lyhyempi punainen pylväs kuvaa puolestaan onnistumisen 
ja merkityksen erotusta. Mitä suurempi negatiivinen kuiluarvo on, sitä tyytymättömämpiä vastaajat ovat olleet. Kuilu -0,6 tai parempi tarkoittaa 
onnistunutta tekijää, pienemmän arvon saaneiden tekijöiden osalta on parantamisen varaa.

Vastaajista 95,4 % on tyytyväisiä asuinpaikkakuntansa paloase-
man palveluihin ja heistä 25,4 % on vieraillut siellä. Kunnittain 
vertaillen tyytyväisimpiä pelastuslaitoksen toimintaan ollaan 
Ruovedellä ja Ikaalisissa, tyytymättömimpiä Vesilahdella ja Vir-
roilla. Pirkanmaalaisten paloturvallisuustietouden osalta tutki-
mustulokset ovat osin ristiriitaiset. 

Vastaajista 85,1 % arvioi oman paloturvallisuustietoutensa hyväksi 
tai melko hyväksi (2008 82,0 %) ja heistä 43,6 % ilmoitti saaneensa 
paloturvallisuuteen liittyvää tietoutta pelastuslaitokselta viimeisen 

Seuraavissa kaavioissa 2-4 on esitetty  
kuiluanalyysin tuloksia kunnittain.

Pirkanmaan pelastuslaitos toteutti huhti - toukokuussa 2013 pa-
loturvallisuustutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vasta-
si Innolink Research Oy. Tutkimuksen sisällöllisenä tavoitteena oli 
kartoittaa vastaajien paloturvallisuustietoutta, kokemuksia nuo-
houspalveluista sekä käsityksiä asuntonsa paloturvallisuudesta. 
Tutkimuksella pyrittiin lisäksi selvittämään vastaajien odotuksia 
pelastuslaitoksen toiminnasta sekä heidän tyytyväisyyttään Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen toimintaan. Tutkimus toteutettiin 
nettipaneelina sekä puhelinhaastatteluina, joista vastauksia 
saatiin 1136 kappaletta.

kahden vuoden aikana. Kuitenkin vain alle 80 %:lla vastaajista on 
oikein sijoitettu palovaroitin ja alle 40 % vastaajista vaihtaa palo-
varoittimen pariston säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. 

Molemmissa arvoissa on alenemaa edellisistä tutkimuksista. 
Toisaalta alkusammutusvälineitä ja esim. häkävaroittimia on 
koteihin hankittu ilahduttavasti (sammutuspeite 84,2 %, käsi-
sammutin 46,3 % ja häkävaroitin 33,6 %:lla vastaajista). Samoin 
käsitykset pelastautumisajasta ja pelastuslaitoksen toimintaval-
miusajasta tulipalon sattuessa ovat pääosin totuudenmukaisia.

Tutkimuksen perusteella kuntalaisten tyytyväisyys pelastuslai-
toksen toimintaan on parantunut verrattuna edelliseen vuonna 
2008 tehtyyn tutkimukseen. Tyytyväisyys on parantunut eniten 
koulutus- ja valitustoiminnan sekä palotarkastustoiminnan osal-
ta, mutta toisaalta näiden sekä tiedotustoiminnan osalta koe-
taan olevan edelleen eniten parantamisen varaa. Merkityksel-
tään tärkeimpänä tekijänä koetaan pelastustoiminta. Vastaajien 
arvioit pelastuslaitoksen toiminnan tekijöiden merkityksestä ja 
pelastuslaitoksen onnistumisesta ko. tekijöiden osalta esitetään 
seuraavassa kaaviossa 1.
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Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisytoimintaa on palvelutasopää-
töskaudella tehostettu organisaatiota uudistamalla, uusilla toi-
mintatavoilla, henkilöstöresursseja lisäämällä ja kohdentamalla 
toimintaa arvioitujen riskien perusteella.

Tarkastustoiminnan laatua ja vaikuttavuutta on saatu kehitettyä 
lisäämällä tarkastushenkilöstön koulutusta ja -erikoistumista ja 
ottamalla käyttöön palautejärjestelmä ja valvontasuunnitelma. 
Uutena toimintamuotona asuinrakennuksissa on otettu käyt-
töön omavalvonta, jonka tuloksia päästään arvioimaan jo vuo-
den 2013 osalta. Pelastussuunnitteluvelvollisten kohteiden ohja-
usta ja palotarkastustoimintaa on saatu tehostettua tarkastuksia 
lisäämällä ja uusimalla ohjeistusta. 

Turvallisuusvalistuksen, -neuvonnan ja -koulutuksen laatua ja vai-
kuttavuutta on saatu kehitettyä yhtenäistämällä toimintatapoja, 
palautejärjestelmää kehittämällä, yhteistyötä lisäämällä median 
kanssa ja yhteistyöverkostoja laajentamalla turvallisuustietouden 
levittämisessä. Uusina toimintamuotoina on sosiaalisen median 
hyödyntäminen ja erityisryhmiin kuten maahanmuuttajiin ja asu-
misturvallisuuden erityisryhmiin kohdennettu turvallisuusviestintä. 

Pelastustoiminta

Pelastustoimintaa on kehitetty paloasemaverkostoa uudistamal-
la, vakinaisen miehistön henkilövahvuutta lisäämällä sekä pelas-
tustoiminnan johtamisen ja sen tukitehtävien tehostamisella. 
Tärkeänä osana kehittämisessä on ollut myös sisäisen harjoitus- 
ja koulutustoiminnan tehostaminen.

Pelastustoiminnan toimintavalmiutta on kehitetty riskialueiden saa-
vuttamisen parantamiseksi Tampereen seutukunnan Lempäälän, 
Pirkkalan, Ylöjärven, Linnainmaan ja Akaan miehitettyjen asemien 
henkilövahvuutta lisäämällä vahvuuteen 1+3 ja Ikaalisten vahvuu-
teen 3 sekä paloasemaverkostoa uudistamalla. Uudet 24h miehi-
tetyt paloasemat on rakennettu palvelutasokaudella Ylöjärvelle 
vt 65:n varteen Tampereen rajan läheisyyteen, Pirkkalaan Kurikan 
alueelle ohitustien läheisyyteen ja Akaaseen Kurjenkallion alueelle 
vt 3:n ja vt 9:n läheisyyteen. Lisäksi on rakennettu uusi paloasema 
Orivedelle keskustaan ohitustien varteen ja sopimuspalokuntien pa-
loasemat Sastamalan Sammaljoelle ja Akaan Kurisjärvelle. Toimen-
piteet ovat painottuneet vuosiin 2012 ja 2013 ja niiden vaikutukset 
toimintavalmiuteen on arvioitavissa vuoden 2014 aikana. 

Ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusajan mediaanit 
ovat 2010 - 2012 pidentyneet I- ja II-riskialueilla. III-riskialueella 
mediaani on pysynyt samalla tasolla vuosina 2010 - 2012 ja 
IV-riskialueella ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmi-
usajan mediaani on laskenut. Toimintavalmiusaikojen piden-
tyminen on aiheutunut pääosin ajoaikojen pidentymisestä.

Pelastustoiminnan joukkuetason johtamiseen tarkoitettu P3-
järjestelmä on uudistettu palvelutasopäätöskaudella muutta-
malla kuusi päivystysalueeseen perustuvaa pääosin varalla-
olomuotoista P3-päivystystä kolmeen 24/7 päivystysvalmiu-
dessa olevaan päivystykseen. Päivystysalueen päällekkäisissä 
joukkuetason tehtävissä toisen alueen P3 johtaa tarvittaessa 
päällekkäisen tehtävän.  Varajärjestelmänä on myös varalla-
olovalmiudessa P34, joka voi tarvittaessa johtaa joukkuetason 
tehtävää tai tukea pelastustoiminnan johtamista viesti- ja joh-
tokeskuksessa. Suuria onnettomuuksia ja pelastustehtävien 
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ruuhkatilanteita varten, joissa tarvitaan pelastuskomppaniaa 
tai sitä enemmän muodostelmia, on lisäksi varallaolovalmiu-
dessa P20, joka johtaa tehtävää tai tukea pelastustoiminnan 
johtamista viesti- ja johtokeskuksessa. Pelastustoiminnan joh-
tamisen tukemiseen tarvittavaan esikuntaan saadaan tarvitta-
essa lisähenkilöstöä vapaana olevasta päällystöstä. 

Pelastustoiminnan johtamisen laadun kehittämiseen on kiinni-
tetty huomiota lisäämällä johtamisharjoituksia ja aloittamalla 
P3:en osaamisen testaaminen.

Pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskusta on kehitetty henkilös-
tön koulutuksella, teknisiä valmiuksia parantamalla ja toimin-
tamalleja sekä tietojärjestelmiä uudistamalla pelastustoimin-
nan johtamisen, kuntien häiriötilanteiden käynnistämisen ja 
muissa soveltuvissa tukitoiminnoissa. Pelastustoiminnan kent-
täjohtamisen tietojärjestelmä on otettu käyttöön ja käyttöä 
on laajennettu ja kehitetty edelleen valtakunnallisten suun-
taviivojen mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Pelastustoiminnan suunnittelun painopisteenä on ollut erityistä 
riskiä aiheuttavien kohteiden ja yleisötapahtumien kohdesuun-
nittelu. Kohdesuunnitelmien määrää on saatu lisättyä, mutta 
suunnitelmien laadussa on vielä kehitettävää. Harjoitusmääriä 
kohteissa on saatu lisättyä. Sammutusvesisuunnitelman laadin-
ta on aloitettu, mutta se ei ole valmistunut säädetyssä ajassa. 

Varautuminen

Varautumisen painopisteenä on ollut pelastuslaitoksen oman va-
rautumisen suunnittelu ja ohjeistus erityisesti normaaliajan häiriö-
tilanteisiin. Suunnittelun yhteydessä on sovittu toimintamallit myös 
muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja muiden 
tahojen kanssa. Pelastuslaitoksen oman toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseen on laadittu pelastustoiminnan valmiussuunnitelma. 

Kuntien valmiustoiminnan ja varautumisen suunnittelun tuke-
miseen panostaminen on parantanut kuntien valmiuksia nor-
maaliaikaisten häiriötilanteiden hoitamiseen.

Paloturvallisuusseuranta

Paloturvallisuusseurannan kehittämishankkeessa (SPPL) on laa-
dittu mittaristo, jonka avulla voidaan vertailla muutoksia pelas-
tustoimen toimintaympäristössä, aiheutuneissa vahingoissa ja 
onnettomuuksien ehkäisytoiminnoissa kronologisesti aiempiin 

vuosiin verrattuna, vertailuna muuttujien valtakunnalliseen 
tasoon tai verrokki pelastuslaitoksiin. Pirkanmaan pelastuslai-
toksen verrokkeina ovat Helsingin, Keski-Uudenmaan, Länsi-
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokset. Mittarit ovat 
poimittavissa Pronto-onnettomuustilastointijärjestelmästä ja 
www.paloturvallisuusseuranta.fi -sivustolta.

Aiheutuneet vahingot

Tulipalojen määrä on laskenut viidenneksellä ja on alle valtakun-
nallisen tason. Verrokkiryhmään nähden tulipaloja on seitsemäs-
osa enemmän. Samaan aikaan tahallisten tulipalojen osuus on
laskussa ja alle vertailukohtien tason. Taloudelliset vahingot ovat 
laskeneet voimakkaasti vuosista 2009 - 2011 ja ovat valtakun-
nallista tasoa vähäisemmät joskin merkittävästi muita saman 
verrokkiryhmän pelastuslaitoksia korkeammat. Osaselitys ver-
rokkiryhmään nähden korkeille taloudellisille vahingoille Pir-
kanmaalla on se, että alueella sattuu verrokkiryhmään nähden 
lähes kaksinkertainen määrä tulipaloja sellaisissa rakennuksissa, 
joissa on potentiaalia suurille vahingoille. Suurpaloja sattui kaksi 
(aiempina vuosina keskiarvo 4,67), mikä selittää osaltaan vuonna 
2012 vähentyneitä taloudellisia vahinkoja.

Palokuolemia oli kaikkiin vertailutasoihin nähden paljon vuonna 
2012 kuten asuinrakennuspalojakin. Palokuolemat ovat olleet 
Pirkanmaalla voimakkaassa kasvussa ja ovat 30 % yli verrokki-
ryhmän tason, kuudenneksen valtakunnallista tasoa korkeam-
malla. Asuinrakennuspaloissa sattuu valtakunnallisesti noin 85 
% palokuolemista. Merkittävä ryhmä palokuolematilastoissa on 
yli 65-vuotiaat, ikäihmisten osuus on noin kolmannes palokuole-
mista ja noin 18 prosenttia väestöstä. Usein palokuoleman syynä 
on ihmisten puutteellinen toimintakyky tulipalotilanteessa. Tä-
hän tulee henkilövahinkojen torjumiseksi kiinnittää huomiota. 
Tahallaan sytytettyjä paloja oli vertailutasoihin nähden vähän ja 
määrissä oli myös vähän laskua.

Kone, laite tai prosessi eli kotitalouksien ja teollisuuden sähkö-
laite- ja muut konepalot ovat merkittävin yksittäinen syttymis-
syyluokka. Pirkanmaalla määrä on kasvanut edellisten vuosien 
väestömäärään suhteutetusta tasosta 45 palolla, joten kasvu on 
paloturvallisuuden kokonaisuuden kannalta huomionarvoinen. 
Verrokkiryhmän tasoon nähden korkea luku voi osin johtua elin-
keinorakenteiden eroista.

Tulisijapalot ovat lisääntyneet voimakkaasti ja niitä on verrok-
kiryhmän tasoon nähden hyvin paljon. Nokipaloja on verrokki-
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ryhmään nähden myös hyvin paljon, joskin määrä on laskenut 
aiemmista vuosista merkittävästi ja mennyt alle valtakunnallisen 
tason. Nämä kaksi muodostavat merkittävän osan pientalopa-
loista, joten niitä torjutaan pientaloihin kohdistettavilla onnet-
tomuuksien ehkäisyn kuten valvonnan keinoilla.

Tuntemattomasta syystä aiheutuneita paloja on vertailukohtiin 
nähden paljon, vaikka ne ovat vähentyneet viidenneksellä. Lu-
kuun voidaan vaikuttaa ennen kaikkea palontutkinnalla.

Toimintaympäristö

Miesten osuus on suurille kasvukeskuksille tyypilliseen tapaan 
matala, mikä voi osaltaan johtua suuresta korkeakouluopiskeli-
joiden määrästä, joista enemmistö on naisia. Yksinasuminen on 
Pirkanmaalla valtakunnallista tasoa tai mediaanikunnan tasoa 
yleisempää, mikä voi myös selittyä suurella opiskelijamäärällä. 
Samaisesta syystä koulutustaso on alueella korkea.

Paloturvallisuuden kannalta on haasteellista, että vanhaa raken-
nuskantaa on vertailutasoihin nähden paljon. Rakennuskannan 
ikä tulee ottaa esim. valvontatoiminnassa ja pelastussuunnitel-
missa huomioon.

Pirkanmaalla on tasaisesti kaupunkimaisia, taajaan asuttuja ja 
maaseutumaisia kuntia, joskin alue on kokonaisuudessaan kui-
tenkin moniin muihin alueisiin verrattuna urbaani. Alueella on 
kaikista pelastustoimen alueista Helsingin jälkeen toiseksi eniten 
asukkaita. Vaikka lähes 44 % alueen väestöstä asuu Tampereen 
kunnassa, sen väestöosuus koko Pirkanmaasta edustaa valta-
kunnallista keskivertoa pelastustoimen alueiden isäntäkuntien 
väestöosuudesta. 

Toimintaympäristönä maaseutumaiset kunnat ovat haastavim-
pia pelastustoiminnan palvelujen turvaamisen kannalta, koska 
etäisyydet ovat pidempiä ja paloasemaverkosto on harvempi. 
Toisaalta maaseudulla lähinkään naapuri ei ehdi pelastaa henki-
löä syttymistilasta ja pientaloihin liittyy enemmän ja/tai erilaisia 
potentiaalisia vaaranaiheuttajia kuin kerrostaloissa. Tämä vaatii 
erityispanostusta omatoimiseen varautumiseen.

Vanhusten koti- ja laitoshoito ovat vertailutasoja yleisempiä 
Pirkanmaalla, mikä voi parhaassa tapauksessa kertoa hyvästä 
palvelutarjonnasta tai olla merkki vanhusten huonosta kunnosta. 
Vanhusväestön asumisen paloturvallisuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota.

Turvallisuusviestintä

Työtunteja Pirkanmaalla oli Pronto-selosteiden perusteella valta-
kunnallisesti väestöön suhteutettuna neljänneksen vähemmän 
kuin valtakunnallisesti. Pirkanmaan turvallisuusviestinnän työtun-
nit olivat kuitenkin lisääntyneet tunnilla tuhatta asukasta kohden 
aiemmista vuosista ja niitä oli lähes puolet enemmän kuin verrok-
kiryhmässä. Myös koulutettavaa kohti tarjottua turvallisuuskou-
lutusta tehtiin Pirkanmaalla verrokkiryhmään nähden kolmannes 
enemmän, vaikka valtakunnallisesta tasosta jäädään 30 prosentilla. 

Aiempiin vuosiin nähden turvallisuuskoulutuksessa on huo-
mattavaa laskua. Luku on laskettu tilaisuuksien keston ja kou-
lutettavien määrän tulosta jaettuna asukasluvulla. Turvalli-
suuskoulutuksen osuus turvallisuusviestinnästä on laskenut  
61 % -> 51 %, mikä osaltaan selittää sitä, että turvallisuuskoulu-
tuksen koulutettavatunteja on vähemmän kuin aiempina vuosina. 

Pirkanmaalla reilu puolet turvallisuusviestinnästä toteutetaan 
turvallisuuskoulutuksena, mikä on enemmän kuin vertailukoh-
dissa. Messujen ja yleisötapahtumien osuus työajan käytöstä on 
hivenen suurempi kuin aiempina vuosina, mutta yhä hieman alle 
muiden vertailukohtien. 

Turvallisuusneuvontaa ja kampanjoita on kirjattu Pirkanmaalla 
saman verran kuin valtakunnallisesti. Kaiken kaikkiaan Pirkan-
maan turvallisuusviestinnän toteutustavat jakautuvat samalla 
tavalla kuin valtakunnallisesti.

Pirkanmaan turvallisuusviestinnän resursointi on Pronto-selostei-
den perusteella valtakunnallista tasoa alhaisempi, mutta verrokki-
alueisiin nähden resursointi on selvästi paremmalla tasolla. Tärkeintä 
turvallisuusviestinnän jakautumisessa eri aihealueisiin on suunnitel-
manmukaisuus ja riskiarviointiin perustuva kohdentaminen. Lisäksi 
riittävä resursointi on välttämätöntä onnistuneelle toiminnalle.

Pirkanmaalla turvallisuusviestintä kohdistuu enemmän turvallisuu-
den avainhenkilöille kuin aiemmin, valtakunnallisesti tai verrokki-
ryhmässä. Sen sijaan muille kiinnostaville kohderyhmille kohden-
nettua viestintää on merkittävästi vähemmän kuin aiempina vuosi-
na. Kohdentamatonta turvallisuusviestintää on kuitenkin edelleen 
kaikkia vertailukohtia enemmän. Koulutettavatunneilla mitattuna 
kohdentamaton viestintä ja matalamman riskin kohderyhmille 
tarjottu turvallisuusviestintä ovat vähentyneet. Muut kiinnostavat 
kohderyhmät ja turvallisuuden avainhenkilöt saavat yli puolet tur-
vallisuusviestinnästä, mikä on kohdentamisen kannalta hyvä asia.
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2.2 Uhkien ja riskien arviointi 

2.2.1 Erilaiset riskitekijät ja niiden aiheuttajat 

Pelastuslain 379/2011 mukaan pelastustoimelle kuuluvat teh-
tävät tulee hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla siten, että onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja te-
hokkaasti. Pelastustoimen järjestelyistä päätetään palvelutaso-
päätöksissä, joita varten alueen pelastustoimen tulee selvittää 
alueella esiintyvät uhat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä 
määrittää toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat. Palve-
lutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. 
Onnettomuuksista ihmisten terveyttä ja henkeä uhkaavat lähinnä 

tulipalot, kemikaali-, säteily- ja luonnononnettomuudet, hukkumi-
nen ja liikenneonnettomuudet. Ympäristöä uhkaavat vastaavasti 
pääasiassa tulipalot, kemikaali-, säteilyonnettomuudet. Omaisuut-
ta uhkaavat vakavimmin tulipalot ja luonnononnettomuudet.

Onnettomuusriskin suuruus on onnettomuuden todennäköisyyden 
ja sen aiheuttamien seurausten (henkilö-, omaisuus- ja ympäristö-
vahingot) tulo, joka voidaan esittää seuraavan kaavan muodossa:  

  R = T * S

R on onnettomuusriski 
T on onnettomuuden todennäköisyys
S on onnettomuuden seuraukset

Kuvassa 6 on esimerkkinä esitettynä Tampereen keskustan alueella sattuneet rakennuspalot  
vuosilta 2009 - 2012 ja pohjalla I- riskiluokan ruudukko.

KUVA 6
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Uhkien arviointi

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen 21/2012 
mukaan uhkien arvioinnissa käytetään alueiden riskiluokkien 
määrittelyä, riskikohteiden, onnettomuustyyppien ja tapahtu-
mien onnettomuusriskien määrittelyä onnettomuuden todennä-
köisyyden ja seurausvaikutusten perusteella sekä onnettomuus-
uhkien arviointia tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella. 

Pelastustoiminnan voimavarat mitoitetaan siten, että niillä pys-
tytään toimimaan tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Uhkien 
arviointi sovitetaan yhteen onnettomuuksien ehkäisyä ohjaavan 
valvontasuunnitelman kanssa soveltuvin osin.

Uhkien arviointi muodostuu kolmesta osasta:

1 Pelastustoiminnan toimintavalmiuden määrittämiseksi pelas- 
 tustoimen alueet jaetaan riskiluokkiin käyttäen regressiomallia  
 ja riskiluokan määrittäviä onnettomuuksia.
2 Tunnistetaan sellaiset onnettomuustyypit sekä yksittäiset riski- 
 kohteet, tapahtumat ja yleisötilaisuudet, joiden varalta  
 tarvitaan erityisiä järjestelyjä.
3 Seurataan onnettomuusuhkien, onnettomuuksien lukumäärän  
 ja syiden kehitystä sekä tehdään sen perusteella johtopäätök- 
 siä tarvittavista toimenpiteistä.

Riskiluokkien määrittely

Eri tutkimuksissa on voitu osoittaa onnettomuuksien määrän 
tarkastel¬tavalla alueella olevan riippuvainen mm. asukasmää-
rästä ja myös rakennuskantaa voidaan pitää riittävällä tarkkuu-
della tulipalojen syttymien mitoittavana tekijänä. 

Rakennuspalojen lukumäärän riippuvuutta asukasluvusta ja ker-
rosalasta sekä onnettomuustiheyttä riskiruutuaineistoon poh-
jautuen on selvitetty VTT:n tutkimuksessa ”Paloriskin arvioinnin 
tilastopohjaiset tiedot” (K. Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki). 

Tutkimuksessa on huomattu havaintoaineistoon perustuen 
rakennuspalojen lukumäärän riippuvan asukasluvusta ja ker-
rosalasta. Muiden onnettomuuksien on samassa tutkimuksessa 
todettu noudattavan samaa logiikkaa.

Riskiluokkien määritysperusteena käytetään regressiomallilla 
määritettyä riskitasoa, jossa on aiemmin käytetyn asukasluvun 
ja kerrosalan lisäksi tarkasteltu niiden yhteisvaikutusta. 

Regressiomalli on kehitetty toteutuneiden rakennuspalojen pe-
rusteella¹. Mallin avulla ennustetaan riskitaso kullekin 1 km x 1km 
ruudulle. Aiemmassa mallissa käytettiin 250mx250m ruutuja ja 
riskialue muodostui vähintään kymmenestä toisiinsa liittyneistä 
saman tai korkeamman riskiluokan ruudusta. Riskialue muodos-
tui ruutujen ulkorajojen mukaisesti.

Regressiomallin määritetyt riskitasot:

I Riskiluokka Riskitaso ≥ 1
II Riskiluokka 0,25 ≤ Riskitaso < 1
III Riskiluokka 0,1 ≤ Riskitaso < 0,25
IV Riskiluokka Riskitaso < 0,1

¹ Kati Tillander, Anna Matala, Simo Hostikka, Pekka Tiitanen, Esa 
Kokki & Olli Taskinen. Pelastustoimen riskianalyysimallien ke-
hittäminen. Espoo 2010. VTT Tiedotteita. Recearch Notes 2530.

Riskiluokkien määrittelyssä on käytetty tilastoaineistona raken-
nusten osalta rakennustietokannan tietoja vuodelta 2010 ja asu-
kaslukutietoja 31.12.2010 tilanteen mukaan. 

Tapahtuneiden onnettomuuksien aineistona on käytetty onnet-
tomuustilastointijärjestelmän (Pronto) tietoja rakennuspaloista 
ja rakennuspalovaaroista 2006 - 2010, liikenneonnettomuuksista 
vuosilta 2006 - 2010, muiden kiireellisten onnettomuuksien tie-
toja vuosilta 2006 - 2010 ja kiireellisten ihmisten pelastustehtä-
vien tietoja vuosilta 2009 - 2010. 

Riskiluokkien määrittelyssä tarkastellaan regressiomallin lisäksi 
tapahtuneita kiireellisiä onnettomuuksia. Tarkastelussa arvioi-
daan ne riskiruudut, joissa on tapahtunut riskiluokan määrittäviä 
onnettomuuksia viiden vuoden seurantajaksolla keskimäärin vä-
hintään kaksi kappaletta vuodessa. Määrittävät onnettomuudet 
ovat rakennuspalot ja -vaarat, muut tulipalot, liikenneonnetto-
muudet, sortumat ja sortumavaarat, räjähdykset ja räjähdysvaa-
rat, vaarallisten aineiden onnettomuudet ja kiireelliseksi luoki-
tellut ihmisten pelastustehtävät.

Pelastuslaitos voi arvioinnin perusteella korottaa riskiluokkia ruu-
duittain tapahtuneiden onnettomuuksien perusteella seuraavasti:

- Mikäli 5 vuoden seurantajaksolla n≥10, ruutu voidaan korot-
taa riskiluokkaan 1 ja mikäli 5 vuoden seurantajaksolla 2≤n<10, 
ruutu voidaan korottaa riskiluokkaan II, missä n = riskiluokan 
määrittävien onnettomuuksien lukumäärä vuodessa.
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Erityisesti tätä tarkastelua käytetään rajatapauksissa, kun riski-
luokka asukasluvun, kerrosalan ja niiden yhteisvaikutuksen avul-
la määritettynä on muuttumassa. Onnettomuusuhkien määrit-
telytyössä hyödynnetään onnettomuuksien syiden arvioinnissa 
ja selvittämisessä saatuja tietoja.

Riskiluokka-aineisto on tarkastettu manuaalisesti tapahtuneiden 
kiireellisten onnettomuuksien osalta niissä III- ja IV riskiluokan 
ruuduissa, joissa aineistossa on merkitty tapahtuneita määrittäviä 
onnettomuuksia keskimäärin kaksi tai enemmän viiden vuoden 
seurantajaksolla. Tarkastelun perusteella aineistossa oli virheitä, 

joissa sama onnettomuustieto kertaantui usealle vuodelle. III- ja 
IV-riskiluokissa ei tarkastelun perusteella ole ruutuja, joissa ris-
kiluokkaa on tarpeen nostaa tapahtuneiden onnettomuuksien 
perusteella. Lisäksi tarkasteltiin ne II-riskiluokan ruudut, joissa 
aineistoon oli merkitty tapahtuneita määrittäviä onnettomuuk-
sia kymmenen tai enemmän. II-riskiluokan ruuduista löytyi kaksi 
ruutua, joissa tarkemman tarkastelun perusteella tapahtuneiden 
onnettomuuksien määrä oli keskimäärin10 tai enemmän vuodes-
sa viiden vuoden seurantajaksolla. Nämä ruudut voidaan nostaa 
I-riskiluokkaan. Liikenneonnettomuuksista huomioitiin sellaiset, 
joissa oli henkilövahinkoja ja joissa pelastuslaitoksella oli tehtävää. 

Kuvassa 7 on esimerkkinä esitetty Urjalan ja Punkalaitumen vastaavankokoisella alueella sattuneet rakennuspalot vuosilta 
2009 - 2012 IV- riskiluokan alueella

KUVA 7
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Onnettomuudet eri riskialueilla 

Tarkasteltaessa onnettomuuksien määrää riskialueittain havai-
taan, että IV- riskialueilla tapahtuu onnettomuuksia lukumää-
räisesti eniten muihin riskiluokkiin verrattuna johtuen huomat-
tavasti suuremmasta riskiruutumäärästä. Onnettomuustiheys 
riskiruutua kohti on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin I ja 
II- riskiruuduissa (ks. KUVA 7).

Kiireellistä apua vaativien onnettomuuksien määrä on Pirkanmaalla kasvanut 2009 - 2012 IV-riskialueella 18 % ja III-riskialueella 15 
%.  Pienempi kasvu on ollut II-riskialueella (9 %) ja I-riskialueella ei ole tapahtunut huomattavaa muutosta kiireellistä apua vaativien 
onnettomuuksien määrässä. Liikenneonnettomuudet edustivat noin 66 % kiireellisistä onnettomuuksista IV-riskialueilla vuonna 
2012. Muilla riskialueilla muutokset eivät ole olleet yhtä suuria, mutta kasvu on kohdistunut erityisesti liikenneonnettomuuksiin.

KAAVIO 5

Asukaslukuun ja kerrosalaan suhteutettuna on onnettomuus-
määrä suurin IV riskialueilla ja pienin I- ja II-riskialueilla, mikä 
onkin ymmärrettävää johtuen I- ja II-riskialueiden suuresta asu-
kasmäärästä ja kerrosneliöiden määrästä.
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Onnettomuustyypit

Pelastustoimen tehtävänä on huolehtia onnettomuusriskien hal-
linnasta ennaltaehkäisyn ja pelastustoiminnan keinoin sellaisissa 
onnettomuuksissa, joista tarkoituksenmukaisesti voidaan huo-
lehtia pelastusviranomaisten toimesta. Tällaisia onnettomuuksia 
ovat muun muassa tulipalot, räjähdysonnettomuudet, öljyvahin-
got, sortumat, liikenneonnettomuudet, kaasu- tai nestevuodot, 
tulvat, rankkasade tai näihin verrattavat onnettomuudet taikka 
luonnontapahtumat.

Onnettomuudet voidaan luokitella tyyppinsä, kehittymistapan-
sa, laajuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella monel-

la tavalla. Pelastustoimintaan varautumisessa ja tarvittavien 
muodostelmien mitoituksen pohjana käytetään kolmiportaista 
onnettomuusjaottelua: päivittäinen onnettomuus, suuronnet-
tomuus ja poikkeusolot.

Päivittäisiin onnettomuuksiin varaudutaan jatkuvalla valmiudella 
(perusvalmiudella). Suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa pe-
lastusmuodostelmat täydentyvät suunnitelmien mukaisesti pidem-
män ajan kuluessa tehostettuun valmiuteen tai täysvalmiuteen.

Onnettomuudet voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteel-
la, kuinka kiireellistä pelastustoimen apua niiden hoitaminen 
edellyttää.

Onnettomuustyyppejä vertailtaessa on kasvua tapahtunut kaikissa onnettomuustyyppiluokissa. Tarkemmin eri onnettomuustyyp-
pien määrän kehitystä on esitetty seuraavassa kaaviossa (kaavio 6)Tiedot onnettomuuksista v. 2009 - 2012 onnettomuustyypeittäin 
yhteensä Pirkanmaalla. Onnettomuustyyppejä vertailtaessa on kasvua tapahtunut ensivastetehtävissä ja liikenneonnettomuuksissa.

KAAVIO 6
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Pelastuslaitoksen kiireellistä apua tarvitaan onnettomuuksissa, 
joissa onnettomuuden kehitys tai vakavien seurausten lisään-
tyminen tapahtuvat nopeasti. Nopeasti kehittyviä onnetto-
muuksia ovat esimerkiksi tulipalot. Onnettomuuden seurauk-
set pahenevat nopeasti myös silloin, kun on kysymys ihmisen 
elintoimintojen vaarantumisesta. Ihmisen elintoiminnot ovat 
vaarassa usein liikenne- ja hukkumisonnettomuuksissa. Nope-
asti kehittyvät onnettomuudet ja onnettomuudet, joissa niiden 
vakavat seuraukset pahenevat nopeasti, mitoittavat ensisijaisesti 
pelastustoiminnan toimintavalmiuden vaatimukset. Tällaisia kii-
reellistä pelastuslaitoksen apua vaativia onnettomuuksia ovat 
nykyisen onnettomuustilastoinnin jaottelun mukaan tulipalot, 
räjähdysonnettomuudet, vaarallisten aineiden onnettomuudet, 
sortumat, liikenneonnettomuudet (joissa ihmisiä pelastettavana) 
ja kiireelliset ihmisten pelastustehtävät. Ensivastetehtävät, joita 
pelastuslaitokset sopimusperusteisesti suorittavat, eivät ole kui-
tenkaan toimintavalmiutta mitoittavia tekijöitä. 

Toisessa onnettomuustyypissä onnettomuuden kehitys ja sen 
vakavien seurausten lisääntyminen tapahtuvat hitaammin. Täl-
löin pelastustoiminnan aloittamisen viivästyminen muutamilla 

minuuteilla ei ole ratkaisevaa onnettomuuden seurausten kan-
nalta. Tällaisia apua vaativia onnettomuuksia ovat muut pelas-
tustehtävät, vahingontorjuntatehtävät, avunantotehtävät, yh-
teistoimintatehtävät ja virka-aputehtävät. Nämä onnettomuudet 
mitoittavat vain harvoin pelastustoiminnan toimintavalmiutta ja 
niiden tehokas hoitaminen voidaan suorittaa useimmiten ikään 
kuin lisäarvona edellisessä kappaleessa kuvatun pelastustoimin-
nan toimintavalmiuden avulla.

Näiden kahden edellä kuvatun onnettomuustyypin lisäksi pe-
lastuslaitoksen hälytystehtäviin kuuluu kolmas tyyppi, tarkis-
tus- ja varmistustehtävät. Näissä ei ole kysymys lainkaan on-
nettomuudesta vaan yleensä automaattisen paloilmoittimen 
erheellisestä paloilmoituksesta tai inhimillisestä erehdyksestä. 
Nämä hälytystehtävät edustavat palokuntien hälytysmääristä 
keskimäärin kolmasosaa. Nämä tehtävät eivät mitoita lainkaan 
pelastustoiminnan toimintavalmiutta. 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) on tiedot onnettomuuksista 
v.2009 - 2012 yhteensä Pirkanmaalla edellä esitetyn jaottelun 
mukaisesti (neljän vuoden summatieto).

TAULUKKO 1
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Liikenneonnettomuudet

Liikenneonnettomuuksien määrän kasvu selittyy osin liikennesuo-
ritteiden määrän kasvulla ja myös vakuutusyhtiöiden korvaamien 
liikenneonnettomuuksien määrä on kasvanut vuosina 2008 - 2011. 
Poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrässä on 
pientä laskua vuosina 2008 - 2011 ja tilastokeskuksen aineiston 
perusteella kuolemaan ja loukkaantumisiin johtaneiden liikenne-
onnettomuuksien määrä on laskenut vuosina 2008 - 2011.  

On ollut myös havaittavissa lisääntynyt pelastuslaitoksen hälyttä-
minen muille viranomaisille ja toimijoille kuuluviin tehtäviin var-
muuden vuoksi. Liikenteen ohjaus, tien puhdistus ja tilanteet, joissa 
pelastuslaitoksella ei ole ollenkaan tehtävää edustivat tarkemmassa 
tarkastelussa noin 30 % liikenneonnettomuuksista. 

Myös ensihoitoon liittyvät tehtävät liikenneonnettomuuksissa olivat 
merkittävässä osassa ja ne korostuivat kevyen liikenteen ja jalan-
kulkijoiden onnettomuuksissa. Raivausta ja irrottamista hydrauli-
silla pelastusvälineillä tai käsityökaluilla on käytetty vain 24 %:ssa 
liikenneonnettomuuksista. 

Liikenneonnettomuuksien vaikutusten huomiointi riskiluokan 
muutoksissa tulee aina erikseen arvioida. Alueet, joilla on liiken-
neonnettomuuksien tihentymiä, mutta joissa ei tapahdu juu-
ri muita määrittäviä onnettomuuksia tulee arvioida erikseen. 
Riskienhallintakeinoina ovat ensisijaisesti liikennesuunnittelu 
ja kaavoitus sekä liikenneympäristön muutokset. Nämä toimen-
piteet edellyttävät viranomaisten yhteistoimintaa.

Luonnononnettomuuksien aiheuttamat riskit 

Ilmaston muutos on tuonut nopeat sään vaihtelut ja muuttanut 
perinteistä vuodenaikojen kulkua luonnon ilmiöiden ennustami-
sessa. Suurimpana muutoksena on ollut paikallisten rankkasatei-
den todennäköisyyden kasvu, syksy- ja talvisateiden määrällinen 
lisääntyminen sekä pakkaskauden lyheneminen. Myrskytuulien 
toistuvuus ja tuulen nopeudet ovat kasvaneet.

Pirkanmaalla esiintyy luonnononnettomuuksista perinteisesti 
metsä- ja maastopaloja, kevään sulamisvesien, kesän ja syksyn 
rankkasateiden aiheuttamia tulvia sekä myrskytuhoja ja talvi-
myrskyjen runsaita lumisateita.  Viime vuosien myötä taajamien 
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hulevesitilanteet sekä jokien hyydepadot ovat lisääntyneet ja 
ilmenneet paikoissa, joissa ongelmia ei aiemmin ole ollut. Taa-
jamien hulevesien hallinnassa merkittävä rooli on kaavoituksella 
ja vesilaitosten sekä teknisen hallinnon toimilla. Rakennusten 
omistajien ja haltijoiden varautumistoimilla on suuri merkitys 
rakennusten tulvasuojelussa.

Kokemäenjoen vesistöalueen juoksutusten säännöstelyssä pe-
rinteiset vuodenaikaan sidotut veden korkeudet eivät jatkossa 
mahdollista tehokasta tulvasuojelua. Suomen ympäristökeskus 
valmistelee uusia juoksutusmalleja ja paikallisesti selvitetään 
ranta-alueiden riskitekijöitä ennustettavissa olevilla vesistöjen 
pintojen korkeuksilla. Porin suojaaminen tulvilta tuo rasitteita 
Pirkanmaan tulvasuojeluun.

Tulva voi johtua myös pato-onnettomuudesta. Pirkanmaalla on 
tehty selvitys patoturvallisuudesta vuonna 2003. Selvityksen 

jälkeen osalle padoista tehtiin vanhalla luokituksella riskienar-
viointi, jolloin osa N-padoista muuttui luokitukseltaan P-padoksi. 

Padot luokitellaan vuoden 2009 lain muutoksessa niiden turval-
lisuusriskin perusteella kolmeen luokkaan seuraavasti:

1-luokan padoksi luokitellaan pato, joka onnettomuuden sat-
tuessa saattaa aiheuttaa ilmeisen vaaran ihmishengelle tai 
terveydelle taikka ilmeisen huomattavan vaaran ympäristölle 
tai omaisuudelle. Padon padotuskorkeus on yli kolme metriä, 
matalampikin voi kuulua luokkaan em. kriteerien täyttyessä. 
Tammerkosken padot Tampereella ja Upofloorin pato Nokialla 
ovat 1-luokan patoja.
2-luokan -pato aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vähäisem-
pää vaaraa kuin 1-luokan pato, mutta jota ei voi kuitenkaan pitää 
3-luokan patona.
3-luokan -pato voi aiheuttaa onnettomuuden sattuessa vain 
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KAAVIO 7

vähäistä vaaraa. Se ei voi ilmeisemmin aiheuttaa vaaraa ihmis-
hengelle tai terveydelle, tai vähäistä haittaa lukuun ottamatta 
ympäristölle tai toisen omaisuudelle.

Pirkanmaalla on neljä 1-luokan patoa, 14kpl 2-luokan patoa ja 
kolme 3-luokan patoa.  

Pirkanmaan I. vaihemaakuntakaavan 2011 mukaan turvetuotan-
toa Pirkanmaalla on pääasiassa maakunnan luoteis- ja pohjois-
osissa. sekä lounaisosassa. Yli 10 hehtaarin turvetuotantoalueita 
on yhteensä 46 kpl ja uusia turpeenottoalueita on kaavaan mer-
kitty 20 kpl. Yhteispinta-alaa turvetuotantoalueilla on noin 5 800 
hehtaaria. Kunnittain turvetuotantoalueita on eniten Parkanossa, 
Virroilla ja Punkalaitumella. Turvetuotantoon liittyy tulipalon riski.

Metsä- ja maastopalojen määrä vaihtelee vuosittain suuresti, 
mikä johtuu esimerkiksi erilaisista tuuli- ja kuivuusolosuhteista. 
Metsäpaloindeksillä pyritään ennakoimaan maastopalojen syt-

tymiä alueella. Indeksi perustuu lämpötila-, tuuli-, -ilmankoste-
us- ja muiden maaston syttymisherkkyyttä kuvaaviin mitattaviin 
arvoihin. Metsäpalon indeksin perusteella annetaan muun muassa 
metsä- ja ruohikkopalovaroitukset. Ilmatieteenlaitoksen turvalli-
suussääpalveluissa on viranomaisille käytössä säätietoja, joiden 
perusteella voidaan arvioida esimerkiksi muutoksia maastopalo-
jen syttymisherkkyyteen eri alueilla. Erityisen korkea syttymisriski 
katsotaan olevan metsäpaloindeksin ollessa neljä tai suurempi.

Erityisen korkean syttymisriskin päivien vaihteluväli Pirkanmaalla 
oli 4 - 118 vuosina 2009 - 2012. Päivät sijoittuivat huhtikuusta 
elokuulle. Maastopalojen määrä vuositalolla noudatti korkean 
metsäpaloindeksin päivien määrällistä vaihtelua vuosittain. Myös 
maastopalojen keskimääräinen paloala oli lähes kaksinkertainen 
korkean metsäpaloindeksin päivinä sattuneisiin maastopaloihin.

Kaaviossa 7 on maastopalojen määrät ja erityisen korkean syt-
tymisriskin päivien määrät Pirkanmaalla vuosina 2009 - 2012.
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Myrskytuhot ja niihin liittyvien vahingontorjuntatehtävien mää-
rissä ja ajankohdissa on runsaasti vaihtelua vuosittain. Tyypillistä 
niille on ajoittuminen muutaman vuorokauden sisään, jolloin 
tehtävien määrä vuorokaudessa nousee suureksi. Tyypillisiä 
myrskyvahinkoja ovat puiden kaatumiset linjojen tai rakennus-
ten päälle ja niiden seurauksina sähkökatkoja, puhelinkatkoja ja 
esteitä kulkuväylille. Myrskyn aiheuttamia vahingontorjuntateh-
täviä ovat muun muassa kattojen irtoamiset ja puiden raivauk-
set sekä voimakkaisiin vesisateisiin liittyvät veden pumppaus-
tehtävät. Talviaikaan voimakkaat lumisateet aiheuttavat myös 
vahinkoja.

Myrskytuhoja voidaan myös ennakoida Ilmatieteenlaitoksen tur-
vallisuussääpalveluista saatavilla tiedoilla ja ennakkoilmoituksilla 

mahdollisen myrskyalueen saapumisesta. Pirkanmaalla on pelas-
tuslaitos yhdessä Pirkanmaan metsäkeskuksen ja sähköyhtiöi-
den kanssa laatinut valmiussuunnitelman toimenpiteistä myrs-
kytuhojen varalle. Suunnitelmassa on sovittu toimintatavoista 
kaikkien osapuolten resurssien joustavasta käytöstä laajoissa 
myrskytuhoissa. Sähköverkkoyhtiöiden kanssa on myös sovittu 
tilannekuvan ylläpitoon liittyvästä yhteistoiminnasta.

Myrskytuhoja ja niiden aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä 
on vuosina 2009 - 2012 ollut kaikkina kuukausina, mutta suuri 
tehtävien määrä on vuosittain keskittynyt joillekin kuukausille. 
Vilkkaimpia ovat olleet kesä-elokuu ja talviaikana joulu-tammi-
kuu. Alla kaavio (kaavio 8) myrskyjen aiheuttamista tehtävistä 
Pirkanmaalla kuukausittain vuosina 2009 - 2012.

KAAVIO 8.

Luonnononnettomuuksien ja luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingontorjuntatehtävät ovat lisääntyneet selvästi edelliseen palvelu-
tasokauteen verrattuna. Sääolosuhteet vaihtuvat nopeasti ja luonnonilmiöt ovat aiempaa voimakkaampia. Varautuminen edellyttää 
aiempaa tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaistahojen ja muiden toimijoiden kanssa muun muassa tulvatilanteissa, myrskytuhoissa 
sekä luonnonilmiöiden aiheuttamissa vahingoissa.



34

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

35

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

Rautatieliikenne 

Tampere, Akaa ja Orivesi ovat rautateiden risteysasemia Pirkan-
maalla. Päärata tulee Tampereen keskustaan etelästä Akaan ja 
Lempäälän kautta jatkuen pohjoiseen lävistäen Ylöjärven ja Par-
kanon. Tampereen ratapiha sijaitsee keskeisellä paikalla kaupun-
gin keskustassa. Pääradasta risteää Viinikassa rata itään Oriveden 
suuntaan ja Lielahdessa rata länteen Nokian, Sastamalan suun-
taan. Kaikki radat kulkevat kaupunkialueella pääasiassa asuin- ja 
teollisuusalueiden läheisyydessä. Akaassa päärata risteää lounaa-
seen Kylmäkosken ja Urjalan kautta kohti Turkua. Orivedeltä rata 
risteää Jyväskylän suuntaan ja Haapamäen suuntaan.

Rautatieliikenne voidaan jakaa onnettomuusriskien perusteella 
kahteen ryhmään, matkustaja- liikenteeseen ja tavaraliikentee-
seen. Matkustajaliikenteessä onnettomuusriski kohdistuu etu-
päässä junassa matkustaviin. Tavaraliikenteessä onnettomuus-
riski kohdistuu rautateillä liikkuvien lisäksi mm. vaarallisten ke-
mikaalien kuljetusliikenteessä myös radan varren asukkaisiin ja 
alueella oleviin ihmisiin. 

Rautatieliikenteen onnettomuusriskit määräytyvät pelastuslai-
toksen toimialueella pääosin kohdassa 2.2.1 käsiteltävien vaa-
rallisten kemikaalien kuljetusriskien perusteella.

Matkustajaliikenne

Tampereen rautatieasema toimii valtakunnallisena solmuasema-
na, minkä vuoksi asema on erityisen vilkas. Henkilöjunia kulkee 
Tampereen kautta arkipäivisin n. 85 päivässä: etelään (Helsingin 
suuntaan) 37 kpl, pohjoiseen (Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki) 

Rataosuus matkustajia / vrk

Tampere-Lempäälä-Viiala-Toijala 12 000

Toijala-Riihimäki 11 000

Toijala-Kylmäkoski-Urjala-Turku 1 700

Tampere-Nokia-Vammala-Äetsä-Pori 800

Tampere-Ylöjärvi-Viljakkala-Ikaalinen-Parkano 5 500

Tampere-Kangasala-Orivesi 2 800

Orivesi-Längelmäki-Jyväskylä 2 400

Orivesi-Juupajoki-Vilppula-Haapamäki 180

TAULUKKO 2. Henkilöliikenteen matkustajamäärät eri rataosuuk-
silla vuonna 2011.

17 kpl, itään 14 kpl (Jyväskylä, Pieksämäki, Kuopio, Haapamäki) ja 
länteen (Turku, Pori) 17 kpl. Henkilöliikenteen matkustajamäärät 
vuonna 2011 on esitetty alla olevassa taulukossa 2.

Tavaraliikenne 

Tavaraliikenne voidaan puolestaan jakaa onnettomuusriskien 
perusteella kahteen ryhmään, tavanomaiseen rahtiliikenteeseen 
ja vaarallisten kemikaalien kuljetukseen. Vaarallisten kemikaalien 
kuljetuksen riskejä käsitellään kohdassa 2.2.1.

Tavanomaisen rahdin kuljettaminen voi aiheuttaa onnettomuu-
den lähinnä radalta suistumisen tai toiseen junaan törmäämisen 
muodossa. Tällöin henkilövahingot ja omaisuusvahingot kohdis-
tuvat lähinnä junissa oleviin henkilöihin ja itse juniin ja rataan.

Tampereen ratapiha on vaunumäärältään Kouvolan ohella maan 
suurin. Vuodessa laskumäessä käsitellään noin 3 200 vaunua. 
Vaunuja käsitellään arkisin 600 - 750 kappaletta. Vaarallisten ke-
mikaalien kuljetuksien osuus tavaraliikenteessä on noin 10 - 15 % 
ja Tampereen ratapihalla käsiteltävien vaunujen osuus 5 - 10 %. 
Onnettomuusriskiä selvitettäessä vaarallisten kemikaalien kul-
jetukset määräävät rautateiden tavaraliikenteen aiheuttaman 
onnettomuusriskin suuruuden.  

Tavaraliikenteen kuljetusmäärät vuonna 2011 nettotonneina 
(1000 tonnia) eri rataosuuksilla pelastuslaitoksen toiminta-alu-
eella on selvitetty alla olevassa taulukossa 3.

Rataosuus tavaraliikenne 
nettotonneina 
(1000 tonnia)

Tampere-Lempäälä-Viiala-Toijala 3 850

Toijala-Kylmäkoski-Urjala->(Turku) 1 088

Toijala- Valkeakoski (Kuurila)->(Helsinki) 3 351

Toijala-Valkeakoski 624

Tampere-Lielahti 3 206

Lielahti-Nokia-Vammala-Äetsä-Rauma/Mäntyluoto 3 206

Lielahti-Ylöjärvi-Viljakkala-Ikaalinen-Parkano-Vaasa 2 449

Tampere-Kangasala-Orivesi 3 552

Orivesi-Längelmäki-Jyväskylä 3 091

Orivesi-Juupajoki-Vilppula-Haapamäki 441

TAULUKKO 3. Tavaraliikenteen kuljetusmäärät eri rataosuuksilla 
vuonna 2011.
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Vesiliikenne 

Pirkanmaan järvillä liikkuu reitti- ja risteilyliikenteessä lähes kah-
dellakymmenellä aluksella toistasataatuhatta matkustajaa se-
songin aikana. Pyhäjärvellä matkustajia on eniten ja seuraavaksi 
vilkkaimpia vesistöjä ovat Näsijärvi ja Vanajavesi. Myös Roineel-
la, Mallasvedellä, Längelmävedellä, Kulovedellä, Rautavedellä, 
Kirkkojärvellä ja Kyrösjärvellä liikkuu useita tuhansia matkustajia 
erilaisilla laivoilla. Kokonaisuutena matkustajamäärät ovat jatku-
vassa kasvussa. 

Alukset ovat hyvin monen tyyppisiä, ikäisiä ja kokoisia. Matkus-
tajamäärät vaihtelevat 50 - 250 matkustajan välillä. Merenkul-
kulaitos valvoo alusten toimintakuntoa ja miehistön pätevyyt-
tä ja jokainen alus katsastetaan vuosittain. Ainoastaan yli 100 
matkustajapaikan aluksiin on tehtävä turvallisuussuunnitelma, 
jossa pitää olla toimintaohjeet aluksen henkilökunnalle erilaisis-
sa onnettomuustilanteissa. Jos matkustajamäärä on alle sata, ei 
kyseistä suunnitelmaa tarvitse virallisesti tehdä.

Matkustajaliikenteen lisäksi vesialueilla liikkuu eri tarkoituksissa 
runsaasti ihmisiä. Satama- ja laiturialueet kehittyvät ja kasvavat, 
Myös uusia laiturialueita ja veneiden laskupaikkoja rakennetaan 
lisääntyvän venemäärän tarpeisiin. 

Tampereen keskustan Tammerkosken ja Ratinan suvannon ym-
päristöä kehitetään jatkuvasti tarjoamaan aina laajemmalle ih-
misjoukolle vapaa-ajan tilaisuuksia ja uusia liikenneväyliä. Edellä 
mainittu kehitys lisää onnettomuusriskejä entisestään.

Vastapainona Tammerkosken ja Ratinan suvannon riskien kas-
vamiselle on uusi Tammerkosken yläpato, jolla kyetään muut-
tamaan kosken virtausta nopeasti ja sen rakenteilla kyetään 
estämään veneiden ja vedenvaraan joutuneiden ajautuminen 
koskeen. Rakenteet eivät kuitenkaan vähennä koskialueen on-
nettomuuksia, mutta auttavat pelastustehtävän suorittamista.

Kesätapahtumat lisäävät veneilyä ja rannoilla liikkumista ta-
pahtumapaikan läheisyydessä, esim. Tampereen Ratina ja Ete-
läpuiston kesäiset konsertit. Seuraavassa lueteltu yleisimpiä  
toimintoja, joihin liittyy hukkumis- ja tapaturmariski:

• Sulanvedenaikana: 
 o huviveneily
 o kalastus (onkijat, uistelijat, verkkokalastus)
 o uiminen
 o urheilusukellus
 o lihasvoimalla liikkuvat vesikulkuneuvot, soutuvene, kanootti
 o tuulivoimalla liikkuvat vesikulkuneuvot, surffi-lauta,  
  purjeveneet
 o moottorivoimalla kulkevat vesikulkuneuvot,  
  vetovarjo (veneen perässä vedetään ”laskuvarjoa”), vesijetti. 

• Jäällä:
 o kalastus (pilkkijät, verkkokalastus)
 o hiihto
 o luistelu
 o moottorikelkkailu
 o tuulivoimalla liikkuvat jääkulkuneuvot, jääpursi,  
  vetovarjo / jää-surffi (varjo tai pieni purje kuljettaa ihmistä).
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Liikenneilmailu laskeutumiset / vuosi matkustajaa* / vuosi

     kansainvälinen 2 800 465 000

     kotimaan liikenne 1 500 86 000

     YHTEENSÄ 4 300 551 000

Yleisilmailu

     kansainvälinen 70

     kotimaan liikenne 7 600

     YHTEENSÄ 7 670

Sotilasilmailu 4 100

YHTEENSÄ 16 070

Ilmaliikenne 

Pelastuslaitoksen alueella sijaitsee Tampere–Pirkkalan lentokent-
tä. Lentokentällä on sekä siviili- että sotilasliikennettä.

Lentoasemien pelastustoiminnan järjestäminen perustuu kan-
sainvälisiin siviili-ilmailun sopimuksiin ja ilmailulakiin (1194/2009). 
Suomessa Ilmailulaitos on antanut ilmailumääräyksen AGA M3-
11, joka perustuu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 
liitteen 14 luvun 1 normeihin ja suosituksiin sekä kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestö ICAO:n julkaisuun (Doc 9774, AN/969).

Ilmailumääräyksen perusteella lentoasemille määrätään palontorjun-
ta- ja pelastusluokka. Palontorjunta ja pelastusluokan määräytymi-
seen vaikuttaa mm. kenttää käyttävien lentokoneiden koko (pituus ja 
rungon suurin leveys). Pelastusluokka puolestaan määrittää palontor-
junta- ja pelastustoiminnan kaluston toimintavalmiusvaatimuksen. 
Tampere–Pirkkalan lentoaseman pelastusluokka on kymmenastei-
sessa luokituksessa aikataulunmukaisen liikenteen aikana 7. 

Tampere–Pirkkalan lentoaseman liikenne- ja matkustajamäärät 
vuonna 2012 on esitetty taulukossa 4.

* lähteneet, saapuneet, vaihtaneet

TAULUKKO 4. Tampere-Pirkkalan lentoaseman liikenne- ja mat-
kustajamäärät.

Kansainvälisen ja kansallisen liikenneilmailun matkustajamäärät 
sekä kansainvälisen, kansallisen ja sotilasilmailun laskeutumiset 
vuositasolla Tampere–Pirkkalan lentoasemalla ovat hieman las-
keneet edelliseen palvelutasopäätöskauden aikaan verrattuna.

Ilmaliikennettä on Pirkanmaalla lisäksi Teiskon ja Hämeenkyrön 
pienkonelentokentillä.

Vaarallisten kemikaalien kuljetus

Vaarallisten kemikaalien kuljetusten aiheuttama onnettomuus-
riski kohdistuu ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön. Kemikaalin 
olomuodosta ja pakkaustavasta johtuen onnettomuusriski voi 
kohdistua näihin kaikkiin laajalla alueella kuljetusväylän ympäris-
tössä. Vaarallisten kemikaalien leviäminen ympäristöön on otet-
tava onnettomuusriskin suuruutta arvioitaessa aina huomioon.

Vaarallisten kemikaalien kuljetusten onnettomuusriskejä tarkastellaan 
tässä riskianalyysissä pelastuslaitoksen alueella pääasiassa liikennemi-
nisteriön julkaisun 47/2004 ”Vaarallisten aineiden kuljetukset 2002, 
Viisivuotisselvitys” ja VR:ltä saatujen tietojen pohjalta. Selvityksessä 
on käsitelty vaarallisten kemikaalien kuljetuksia kaikissa kuljetus-
muodoissa. Selvityksestä ei ole mukana puolustusvoimien valvon-
nassa tapahtuvat kuljetukset. Maantiekuljetusten osalta tiekohtaisia 
reittikarttoja ei ole tämän jälkeen julkaistu. Vuonna 2012 koko maan 
vaarallisten aineiden kuljetusten maantiekuljetusten määrä oli 11,7 
miljoonaa tonnia. Vuonna 2002 maantiekuljetusten määrä oli vastaa-
vasti 12,3 miljoonaa tonnia. Voidaan todeta, että vuoden 2002 kulje-
tusreittikartat kuvaavat varsin hyvin vuoden 2012 tilannetta. Tässä ris-
kianalyysissä tarkastelu on rajoitettu maantie- ja rautatiekuljetuksiin, 
koska muita kuljetusmuotoja ei merkittävästi käytetä Pirkanmaalla. 

Vaaralliset kemikaalit on viisivuotisselvityksessä luokiteltu liiken-
neministeriön vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä antaman 
päätöksen mukaisesti seuraaviin luokkiin:

Luokka Nimi Huom.

Luokka 1 Räjähteet

Luokka 2 Kaasut

Luokka 3 Palavat nesteet

Luokka 4 Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään 

syttyvät aineet ja aineet, jotka veden kanssa kos-

ketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja.

Luokka 5 Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit

Luokka 6 Myrkylliset aineet ja tartuntavaaralliset aineet

Luokka 7 Radioaktiiviset aineet Ei mukana

Luokka 8 Syövyttävät aineet

Luokka 9 Muut vaaralliset aineet ja esineet

TAULUKKO 5.  
Sisäasiainministeriö on Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta 
laadituttanut TOKEVA -ohjeet (Torjuntaohjeet kemikaalien vaaratilanteille). 
TOKEVA -ohjeet on päivitetty TOKEVA -projektissa vuosina 2009–2012. Ohjeis-
sa esitettyjä periaatteita on noudatettu tässä riskianalyysissä torjuntavoimien 
ja kaluston tasoa mitoitettaessa vaarallisten kemikaalien onnettomuuksissa.
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Vaarallisten kemikaalien kuljetus maanteillä 

Vaarallisten kemikaalien kuljetusmäärät eri tieosuuksilla liikenne-
ministeriön julkaisun 47/2004 ”Vaarallisten aineiden kuljetukset 
2002, Viisivuotisselvitys” mukaan Pirkanmaalla on esitetty seuraa-
vissa taulukoissa. Tieosuuksien kuljetusmäärissä on sekä alueelle 
tulevat että sieltä lähtevät määrät.

Räjähteet (luokka 1)

pelastuslaitoksen toiminta-alueella räjähteitä kuljetetaan valtatie 
kolmella (vt 3) halki Pirkanmaan Valkeakosken, Toijalan, Lem-

Kaasut (luokka 2)
tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala-Lempäälä-Tampere-Pirkkala-Nokia-Ylöjärvi- Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 1 000 - 1 500

kt 23, Parkano-Kihniö-Virrat 50 - 100

kt 65, Ylöjärvi-Kuru-Virrat 0 - 50

kt 23, Parkano-Kankaanpää 0 - 50

vt 11, Nokia-Mouhijärvi-Suodenniemi 0 - 50

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Tampere 500 - 1 000

vt 12, Tampere-Kangasala-Pälkäne 100 - 500

kt 44, Äetsä-Kankaanpää 0 - 50

vt 9, Urjala-Kylmäkoski-Viiala-Toijala 100 - 500

vt 9, Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 500 - 1 000

pt 304–310, Valkeakoski-Kangasala 0 - 50

kt 58, Kangasala-Orivesi 100 - 500

pt 322, Pälkäne-Luopioinen 0 - 50

kt 66, Orivesi-Juupajoki-Ruovesi-Virrat 50 - 100

kt 58, Orivesi-Juupajoki-Vilppula-Mänttä 0 - 100

TAULUKKO 6.  

päälän, Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Hämeenkyrön, 
Ikaalisten ja Parkanon kuntien kautta.

Kuljetettava määrä on 50 - 100 tonnia viikossa.

Tyypillisiä luokan 1 kuljetettavia aineita on louhintaan käytettä-
vät räjähdysaineet, nallit, sytytysvälineet ja ilotulitteet. 
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Palavat nesteet (luokka 3). tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala-Lempäälä-Tampere 2 000 - 5 000

vt 3, Pirkkala-Nokia-Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 500 - 2 000

kt 23, Parkano-Kihniö-Virrat 0 - 500

kt 65, Ylöjärvi-Kuru-Virrat 0 - 500

kt 23, Parkano-Kankaanpää 50 - 1000

vt 11, Nokia-Mouhijärvi-Suodenniemi 2 000 - 5 000

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Tampere 2 000 - 5 000

vt 12, Tampere-Kangasala-Pälkäne 0 - 2 000

kt 44, Äetsä-Kankaanpää 0 - 500

vt 9, Urjala-Kylmäkoski-Viiala-Toijala 2 000 - 5 000

vt 9, Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 0 - 1 000

pt 304–310, Valkeakoski-Kangasala 0 - 2 000

kt 58, Kangasala-Orivesi 0 - 500

pt 322, Pälkäne-Luopioinen 0 - 500

kt 66, Orivesi-Juupajoki-Ruovesi-Virrat 0 - 500

kt 58, Orivesi-Juupajoki-Vilppula-Mänttä 0 - 1 000

TAULUKKO 7.  

Helposti syttyvät kiinteät aineet, helposti itsestään syttyvät aineet ja aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin 
joutuessaan kehittävät palavia kaasuja (luokka 4).

tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala-Lempäälä-Tampere-Pirkkala-Nokia-Ylöjärvi- Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 10 - 200

vt 11, Nokia-Mouhijärvi-Suodenniemi 2 - 15

vt 9, Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 2 - 20

kt 58, Kangasala-Orivesi-Juupajoki-Vilppula-Mänttä 2 - 15

pt 310, Kangasala-Valkeakoski 2 - 10

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Pirkkala-Tampere-Kangasala-Pälkäne 0 - 1

TAULUKKO 8.  
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Hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit (luokka 5). tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala-Lempäälä-Tampere-Pirkkala-Nokia-Ylöjärvi- Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 100 - 500

kt 23, Parkano-Kankaanpää 50 - 150

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Pirkkala-Tampere 100 - 500

kt 44, Äetsä-Kankaanpää 50 - 150

vt 9, Urjala-Kylmäkoski-Viiala-Toijala 50 - 100

vt 9, Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 100 - 500

pt 304, Valkeakoski 100- 505

vt 12, Tampere-Kangasala-Pälkäne 0 - 55

TAULUKKO 9.  

Myrkylliset aineet ja tartuntavaaralliset aineet (luokka 6). tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala-Lempäälä-Tampere 9 000 - 10 100

vt 3, Pirkkala-Nokia-Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 5 - 50

vt 9, Urjala-Kylmäkoski-Viiala-Toijala-Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 300 - 1 700

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Tampere-Kangasala-Pälkäne 0 - 5

vt 11, Nokia-Mouhijärvi-Suodenniemi 0 - 5

kt 58, Orivesi-Juupajoki-Vilppula 5 - 50

pt 304, Valkeakoski 300 - 1 700

TAULUKKO 10.  

Syövyttävät aineet (luokka 8). tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala-Lempäälä-Tampere-Pirkkala-Nokia 1 000 - 2 000

vt 9, Urjala-Kylmäkoski-Viiala-Toijala-Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 1 000 - 2 000

pt 304, Valkeakoski 1 000 - 2 000

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Tampere 1 000 - 2 000

kt 44, Äetsä-Kankaanpää 100 - 300

vt 11, Nokia-Mouhijärvi-Suodenniemi 0 - 100

vt 3, Nokia-Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 100 - 1 000

kt 23, Parkano-Kankaanpää 100 - 300

kt 23, Parkano-Kihniö-Virrat 0 - 100

vt 66, Orivesi-Juupajoki-Ruovesi-Virrat 0 - 100

kt 58, Kangasala-Orivesi-Juupajoki-Vilppula-Mänttä 0 - 100

vt 12, Tampere-Kangasala-Pälkäne 0 - 300

pt 310 Kangasala-Valkeakoski 100 - 300

pt 322, Pälkäne – Luopioinen 0 - 100

TAULUKKO 11.  
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Muut vaaralliset aineet ja esineet (luokka 9). tn / viikko

vt 3, Valkeakoski-Toijala 150 - 300

vt 9, Urjala-Kylmäkoski-Viiala-Toijala-Lempäälä-Tampere 300 - 500

pt 304–310, Valkeakoski-Kangasala 0 - 50

vt 12, Äetsä-Vammala-Nokia-Tampere 300 - 500

kt 44, Äetsä-Kankaanpää 0 - 50 

vt 3, Nokia-Ylöjärvi-Hämeenkyrö-Ikaalinen-Parkano 50 - 150

kt 23, Kankaanpää-Parkano-Kihniö-Virrat 0 - 50

kt 65, Ylöjärvi-Kuru-Virrat 0 - 50

vt 9, Tampere-Kangasala-Orivesi-Längelmäki 500 - 1 000

pt 322, Pälkäne-Luopioinen 0 - 50

TAULUKKO 12.  

Liikenneministeriö on vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 14 b §:n nojalla päättänyt, että Tampereen kaupun-
gissa vaarallisten aineiden läpiajokuljetus on kielletty kieltomerkillä n:o 318 ja lisäkilvellä n:o 849 merkittyjen pääteiden suunnista. 
Vaarallisten aineiden läpiajokuljetus on kielletty kaupunkia ympäröiviltä valtateiltä keskustan suuntaan.

Vastaavasti liikenneministeriö on kieltänyt vaarallisten aineiden läpiajokuljetuksen Sastamalassa tiellä n:o 2521 välillä Vammala 
Sammaljoki. Sastamalassa perustana kiellolle ovat laajat pohjavesialueet ja pohjavedenottamo. Läpiajokuljetuskiellon tarkoituksena 
on vähentää onnettomuusriskiä tiheään asutuilla alueilla.
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Vaarallisten kemikaalien kuljetus rautateillä 

Vaarallisten kemikaalien kuljetusmäärät vuonna 2011 eri rata-
osuuksilla on esitetty alla olevassa taulukossa 13. Kuljetusmää-
rissä on sekä alueelle tulevat että sieltä lähtevät kuljetusmäärät. 

Luokka Tampere – 
Toijala 

Tampere – 
Kokemäki

Tampere – 
Seinäjoki

Tampere – 
Orivesi

Luokka1 Räjähteet 65 65

Luokka 2 Kaasut 64 574 38 253 42 286 520

Luokka 3 Palavat nesteet 28 373 26 748 3 077 0

Luokka 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 0 0 0 0

Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet 502 0 502 0

Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan 
kehittävät palavia kaasuja

180 0 180 0

Luokka 5.1 Sytyttävästi vaikuttavat eli hapettavat aineet 66 70 4 0

Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit 0 0 0 0

Luokka 6.1 Myrkylliset aineet 251 393 9 113 8 469

Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet 0 0 0 0

Luokka 7 Radioaktiiviset aineet 0 0 0 0

Luokka 8 Syövyttävät aineet 327 370 208 072 528 325 170

Luokka 9 Muut vaaralliset aineet 1 151 0 12 1 139

YHTEENSÄ (1000 tonnia) 422 274 584 10

TAULUKKO 13. Vaarallisten kemikaalien kuljetusmäärät rautateillä vuonna 2011.

Maantieliikenteestä poiketen kaikki vaarallisten kemikaalien rau-
tatiekuljetukset kulkevat useiden kaupunkien ja kuntakeskusten 
asutusten, mm. Tampereen ydinkeskustan läpi. Onnettomuus-
riskiä lisää junien järjestely ja siihen liittyvä tilapäinen seisot-
taminen Tampereen Viinikan ratapihalla. Viinikan ratapiha on 
tässä suhteessa yksi maan vilkkaimmista ratapihoista. Liikenteen 
turvallisuusvirasto on nimennyt Viinikan ratapihan vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta rautateillä annetun asetuksen (195/2002) 
mukaiseksi järjestelyratapihaksi, jolle on laadittava erillinen tur-
vallisuusselvitys. Toijalan ratapihalla järjestelyä tehdään vähäi-
sessä määrässä.

Tampereen Viinikan ratapihan ja radanvarren raideliikenteestä 
aiheutuvien suuronnettomuusriskien arvioinnista toteutettiin 
selvitys vuonna 2012. Selvityksessä arvioitiin vaarallisten ai-
neiden kuljetuksien suuronnettomuusriskiä kaavoituksen nä-
kökulmasta Tampereen alueella. Ratapihan läheisyydessä ole-

vat alueet ovat strategisesti erittäin tärkeitä kantakaupungin 
kehittämiselle. Ratapiha-alueen läheisyydessä on parhaillaan 
käynnissä useita kaavahankkeita. Lisäksi Tampereen kaupungin 
alueella olevien radanvarsien läheisyydessä on käynnissä useita 
kaavoitushankkeita. Viinikan järjestelyratapihan siirtotarvetta 
on käsitelty Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä. 
Järjestelyratapihan siirto harvaan asutulle alueella pienentäisi 
huomattavasti siitä aiheutuvaa riskiä. 

Kaikilla pelastuslaitoksen alueella olevilla rataosuuksilla kuljete-
taan merkittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja. Maantieliiken-
teestä poiketen kaikki vaarallisten kemikaalien rautatiekuljetuk-
set kulkevat useiden kaupunkien ja kuntakeskusten asutusten, 
mm. Tampereen ydinkeskustan läpi. Onnettomuusriskiä lisää 
junien järjestely ja siihen liittyvä tilapäinen seisottaminen Tam-
pereen Viinikan ratapihalla. Viinikan ratapiha on tässä suhteessa 
yksi maan vilkkaimmista ratapihoista. Liikenteen turvallisuusvi-



44

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

45

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

rasto on nimennyt Viinikan ratapihan vaarallisten aineiden kul-
jetuksesta rautateillä annetun asetuksen (195/2002) mukaiseksi 
järjestelyratapihaksi, jolle on laadittava erillinen turvallisuusselvi-
tys. Toijalan ratapihalla järjestelyä tehdään vähäisessä määrässä.

Kaikilla pelastuslaitoksen alueella olevilla rataosuuksilla kuljete-
taan merkittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja. 

Maakaasun siirto 

Maakaasu on hajuton ja mauton hiilivety, joka on ilmaa kevyem-
pää. Maakaasu siirretään kuluttajille maanalaisessa putkistossa.  
Putkistossa on 15 - 20 km välein venttiiliasemia joista käsin kaa-
sun virtaus voidaan katkaista ja osa putkistoa tyhjentää esim. on-
nettomuus- tai huoltotöiden takia. Maakaasun siirtojärjestelmää 
Suomessa valvotaan Kouvolassa olevasta keskusvalvomosta kä-
sin. Keskusvalvomoon siirtyy tietoa putkistossa olevista kohteista 
Gasumin oman linkkijärjestelmän välityksellä. 

Gasum Oy:n korkeapaineinen maakaasun maanalainen siir-
tolinja tulee pelastuslaitoksen toimialueelle Iittalasta vanhan 
3-tien tuntumassa Valkeakoskelle ja edelleen Lempäälän Kul-
juun, jossa se haarautuu Kangasalan ja Pirkkalan suuntiin sekä 
moottoritien vierellä Tampereelle. Tampereella maakaasun 
siirtolinja kulkee Viinikan ja Ratinan kautta Pyynikin yli Santa-
lahteen, jossa haarautuu oma linja Naistenlahteen ja pääputki 
jatkaa Paasikiventien vartta Lielahden voimalaitokselle sekä 
Nokian moottoritien vartta Kalkkuun. Kalkussa Pirkkalasta ja 
Tampereelta tulevat linjat jälleen yhdistyvät ja haarautuvat 
Nokialle ja Ylöjärvelle. Ylöjärveltä putki jatkuu edelleen Kyrös-
koskelle M-Real Oy:n tehtaalle. 

Niin kutsuttu rinnakkaisputki ”Kutinen-Kulju” valmistui 2009. Put-
ki haarautuu vanhasta putkesta Kutisen venttiiliasemalla hieman 
Iittalan eteläpuolella. Putkilinja haarautuu runkoputkesta Kutisen 
venttiiliasemalla hieman Iittalan eteläpuolella ja liittyy takaisin 
vanhaan putkeen Kuljun venttiiliasemalla.  

Suomessa maakaasun tankkausasemia on 16, joista yksi on Pir-
kanmaalla. Tankkausasema sijaitsee Tampereella Nekalan kau-
punginosassa. Tankkausasemahankkeita on tälläkin hetkellä 
käynnissä, joten lukumäärä tulee nousemaan. Siirtolinjassa on 
Pirkanmaalla pelastuslaitoksen alueella 23 paineenvähennys-
asemaa ja noin 23 venttiiliasemaa joista 8 on kauko-ohjattuja 
keskusvalvomosta käsin. Maakaasulinja on turvallisuussyistä 
merkitty maastoon näkyvästi varoituskyltein.

Valkeakoskella, Akaassa, Lempäälässä, Tampereella, Pirkkalassa, 
Kangasalla, Nokialla, Ylöjärvellä, Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa pai-
kalliset lämpöä jakavat yritykset jakavat maakaasua suoraan käyt-
täjille omissa jakeluputkistoissaan. Jakeluputkistossa maakaasun 
paine on huomattavasti alhaisempi kuin siirtoputkistossa. 

Maakaasu on palava kaasu, joka suurina pitoisuuksina aiheuttaa 
myös tukehtumisvaaran. Ulkona tapahtuvan vuodon vaara-alue 
on paikallinen, koska maakaasu on ilmaa kevyempää ja nousee 
ylös. Pirkanmaalla maakaasun suurkäyttäjiä on alle 30.

Maakaasua toimitetaan myös nesteytettynä, mutta kuljetettuna toi-
mitetun nesteytetyn maakaasun käyttäjiä ei Pirkanmaalla toistaiseksi 
ole. Nesteytetty maakaasu (LNG, Liquid Natural Gas) kuljetetaan tyhjö-
eristetyillä 18 tonnin vetoisilla säiliöillä. Kuljetuksia menee Pirkanmaan 
läpi toistaiseksi harvoin. Nesteytetyn maakaasun lämpötila on -160 C. 

Erityisriskikohteet 

Erityisriskikohteilla tarkoitetaan sellaisia kohteita ja tapahtu-
mia, joissa suuren henkilömäärän, henkilöiden heikentyneen 
toimintakyvyn, rakennuksen koon tai muodon, onnettomuuden 
syntymis- ja laajenemistodennäköisyyden ja muiden vastaavien 
syiden takia onnettomuusriski on tavanomaista suurempi.  

Onnettomuusriskin suuruuden arvioimiseksi on tarpeen selvittää 
onnettomuuden todennäköisyys, onnettomuuden seuraukset 
henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen osalta sekä onnet-
tomuuden syntymekanismi.

Yksittäisen kohteen onnettomuusriskin suuruus (riskiluku) voidaan 
pukea seuraavan kaavan muotoon, jossa aiemmin esitetyn riskikaa-
van onnettomuuden seuraukset (S) on jaettu neljään osaan.

R=T*(H+Ä+M+Y)

jossa:
T  on onnettomuuden todennäköisyys
H  on uhattuna olevien henkilöiden määrä
Ä  kuvaa onnettomuuden äkillisyyttä
M  on onnettomuuden omaisuusvahingot
Y  kuvaa onnettomuuden ympäristövaikutuksia.

Tällä kaavalla voidaan periaatteessa määrittää kunkin kohteen 
onnettomuusriski esimerkiksi lukuarvona ja sen suuruutta voi-
daan verrata muiden kohteiden riskiin.
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Riskiluvun määrittämisen eri tekijöiden määrittämiseen ei toistai-
seksi ole kehitetty riittävän yksityiskohtaisia ohjeita. Tästä syystä 
edellä esitettyä kaavaa ei ole käytetty tässä selvityksessä yksin-
omaisena riskien luokittelumenetelmänä, vaan apuvälineenä.

Pelastuslaitokset ovat tehneet onnettomuusriskien tunnista ja 
arviointia jo 1990-luvun alusta lähtien. Tilastopohjaista tukea 
riskinarviointia varten ei juuri ole ollut olemassa, jolloin harvoin 
toistuvien onnettomuuksien taajuusarviointi on ollut vaikeaa. 
Suurten onnettomuusriskien tunnistamis- ja arviointiohjelma 
(Peltori) on tehty helpottamaan riskinarviota. Ohjelman avulla 
voidaan tunnista erilaisia suuronnettomuusvaarallisia kohteita ja 
arvioida niistä aiheutuvaa riskiä. Kohteiden riskitaso arvioidaan 
erikseen henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen osalta. 
Seurausvaikutukset luokitellaan kaikissa tapauksissa seitsemään 
luokkaan vähäisestä erittäin vakavaan. Ohjelma kokoaa tiedot 

kolmeen riskimatriisiin erikseen henkilö-, ympäristö- ja omai-
suusvahinkojen osalta. Riskimatriisien avulla voidaan seurata, 
paljonko riskikohteita on esimerkiksi vakavimmissa riskiluokissa. 
Riskimatriisit on jaettu värityksen perusteella kuuteen riskiluok-
kaan helpottamaan tarkastelua. Kansallisesti merkittäviksi on-
nettomuusuhkiksi katsotaan onnettomuusuhat, jotka toteutues-
saan aiheuttavat vakavat tai erittäin vakavat seuraukset ihmisille, 
ympäristölle tai omaisuudelle.

Riskinarviotyössä pelastuslaitos käyttää Peltori-ohjelmaa arvioi-
dessaan merkittäviä uhkia Pirkanmaalla. Taulukoissa 14 - 16 on 
esitetty vuonna 2013 Peltori-ohjelmalla tehdyt riskitarkastelut 
henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen osalta. Tarkastelus-
sa on hyödynnetty onnettomuustilastoja (Pronto-tietokanta) ja 
kokemusperäistä tietoa. Tarkastelun mukaan riskit kohdistuvat 
eniten henkilöihin ja omaisuuteen, vähiten ympäristöön.

TAULUKKO 14. Henkilöriskimatriisi
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TAULUKKO 15. Ympäristöriskimatriisi

TAULUKKO 16. Omaisuusriskimatriisi

Pelastuslain uudistumisen myötä pelastusviranomaisen suoritta-
ma valvonta ja muut turvallisuutta edistävät toimet kohdentuvat 
paremmin riskikohteisiin. Lainsäädäntö ei määrittele enää yksi-
tyiskohtaisesti palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos 
määrittelee kohteet ja tarkastusvälin alueella esiintyvien riskien 
perusteella. Pelastuslaitos on laatinut valvontasuunnitelman, 
missä esitetään palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet.

Seveso-direktiivi säätelee vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjuntaa. Suuronnettomuusvaaralliset 
laitokset on direktiivissä luokiteltu kemikaalimäärien ja käytettyjen 

kemikaalien vaarallisuuden perusteella. Suurimman riskin aiheut-
tavia kohteita (turvallisuusselvityslaitos) on Pirkanmaalla seitse-
män. Pelastuslaitos on laatinut kohteisiin ulkoisen pelastussuun-
nitelman. Ulkoinen pelastussuunnitelma on onnettomuustilan-
teessa pelastustoimintaa ja tilanteen johtamista tukeva asiakirja.

Suuria yleisötapahtumia on Pirkanmaalla vuosittain. Suurimmat yleisötapah-
tumat ovat pääsääntöisesti Tampereen keskustassa ajoittuen kesäaikaan.  
Yleisötapahtumia valvovat monet eri viranomaiset. Yleisötapahtumien turval-
lisuus edellyttää toimivaa viranomaisyhteistyötä. Pelastuslaitos on ohjeistanut 
oman toimintansa ja osaltaan tapahtumajärjestäjien turvallisuusjärjestelyt.
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Kansallisesti merkittävän kulttuuriomaisuuden suojelusta on 
sovittu Haagin yleissopimuksessa. Kulttuuriomaisuuden suo-
jaamistoimenpiteitä ovat mm. omaisuusluettelon laadinta ja vi-
ranomaisvastuiden selvittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
(OKM) on antanut Haagin yleissopimuksen ja sen pöytäkirjojen 
mukaisen kulttuuriomaisuusluettelon laatimisen Museoviraston 
tehtäväksi. Pelastuslaitoksen tehtävänä on valvoa, että luetteloi-
tuihin kohteisiin laaditaan pelastussuunnitelma.

Poistumisturvallisuusselvityskohteet 

Kohteella, jolta edellytetään erillisen poistumisturvallisuusselvityk-
sen laatimista, tarkoitetaan kohdetta, jossa asuvien, hoidettavien tai 
muutoin oleskelevien henkilöiden kyky omatoimisesti pelastautua 
tulipalosta on alentunut tilapäisesti tai pysyvästi iän, sairauden, vam-

man tai muun syyn takia. Tyypillisiä tällaisia kohteita ovat sairaalat, 
vanhainkodit, hoitolaitokset, liikuntarajoitteisten ja muiden erityis-
ryhmien palvelu- ja asuinrakennukset sekä rangaistuslaitokset ja 
muut näitä vastaavat tilat. Poistumisturvallisuusselvityksen tarkoi-
tuksena on selvittää, kykenevätkö em. henkilöt poistumaan raken-
nuksesta turvalliseen paikkaan omatoimisesti tai muiden avustuk-
sella ennen kuin olosuhteet muuttuvat hengenvaaralliseksi. Mikäli 
näin ei ole, tulee olosuhteiden muuttuminen hengenvaaralliseksi 
estää asentamalla kohteeseen automaattinen sammutuslaitteisto. 
Alla olevassa taulukossa 17 on eritelty kunnittain poistumistur-
vallisuusselvityskohteiden määrä ja niiden suojaustaso 31.7.2013. 
Poistumisturvallisuusselvityskohteita, joilta edellytetään kohteen 
suojaamista automaattisella sammutuslaitteistolla, on Pirkanmaalla 
yhteensä 355 kappaletta. Näistä kohteista 31.7.2013 automaattisella 
sammutuslaitteistolla on suojattu 298 (83,9 %).

Kunta Poistumisturvallisuus-selvityskohteita Sprinklattujen kohteiden lukumäärä Sprinklattujen kohteiden osuus 

Akaa 19 15 78,9

Hämeenkyrö 15 11 73,3

Ikaalinen 14 11 78,6

Juupajoki 7 4 57,1

Kangasala 21 12 57,1

Kihniö 5 4 80,0

Lempäälä 10 7 70,0

Mänttä-Vilppula 17 13 76,5

Nokia 25 18 72,0

Orivesi 14 8 57,1

Parkano 7 4 57,1

Pirkkala 11 7 63,6

Punkalaidun 4 3 75,0

Pälkäne 10 6 60,0

Ruovesi 8 7 87,5

Sastamala 39 30 76,9

Tampere 133 98 73,7

Urjala 4 4 100,0

Valkeakoski 16 10 62,5

Vesilahti 4 3 75,0

Virrat 6 6 100,0

Ylöjärvi 23 17 73,9

Yhteensä 412 298 72,3

TAULUKKO 17. Poistumisturvallisuusselvityskohteiden lukumäärä Pirkanmaalla 31.7.2013

Tässä luvussa kuvattujen kohteiden turvallisuustasossa on Pirkanmaalla tapahtunut valtakunnallisessakin mittakaavassa merkittävää para-
nemista. 31.7.2013 poistumisturvallisuusselvitystä edellyttävistä kohteista 298 (72,3 %) oli varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.
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Yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin 
kohdistuvat uhkat (uhkamallit) 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan turvallisuus-
strategiaksi (16.12.2010) on kuvattu ne yhteiskunnan elintärkeät 
toiminnot, jotka on turvattava kaikissa olosuhteissa. Periaate-
päätöksessä on kuvattu myös ne uhkamallit, jotka elintärkeitä 
toimintoja uhkaavat.

Strategiassa kuvatut yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat:

– valtion johtaminen
– kansainvälinen toiminta 
– Suomen puolustuskyky 
– sisäinen turvallisuus 
– talouden ja infrastruktuurin toimivuus 
– väestön toimeentuloturva ja toimintakyky 
– henkinen kriisinkestävyys. 

Uhkamalli tarkoittaa tässä strategiassa kuvausta turvallisuusym-

päristön mahdollisista häiriöistä. Strategiassa kuvatut uhkamallit 
on rajattu valtiota, yhteiskuntaa ja väestöä koskettaviksi koko-
naisuuksiksi, joihin varaudutaan poikkihallinnollisesti ja yhteis-
kunnan eri toimijoiden yhteistyönä.

Strategiassa kuvatut uhkamallit ovat:

– voimahuollon vakavat häiriöt 
– tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt - kyberuhkat 
– kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt 
– yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt 
– elintarvikehuollon vakavat häiriöt 
– rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt 
– julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen 
– väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt 
– suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat 
– terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus 
– rajaturvallisuuden vakavat häiriöt 
– poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus 
– sotilaallisen voiman käyttö. 
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2.2.2 Riskien kartoitus 

Edellä luvussa 2.2 on esitetty riskien kartoituksessa ja riskiluokkien 
muodostamisessa käytetyt periaatteet. Kohdassa 2.2.1 todettujen 
raja-arvojen perusteella on Pirkanmaan pelastustoimen alueelta 
muodostettu asukaslukuun ja rakennusten kerrosalaan sekä nii-
den yhteisvaikutukseen pohjautuva riskiruutuaineisto. Riskiruutu-
aineistoon on liitetty myös tiedot tapahtuneista riskiluokan mää-
rittävistä onnettomuuksista niissä ruuduissa, joissa onnettomuuk-
sia viiden vuoden seurantajaksolla on ollut keskimäärin vähintään 
kaksi vuodessa. Aineisto esitetään liitteenä olevalla kartalla.

Seuraavassa taulukossa (taulukko 18) on esitetty kunnittain Pir-
kanmaalle muodostuvat riskiluokat (I – III), sekä näiden kunnit-

tain yhteenlaskettu asukasluku (aslkm), rakennusten kerrosala 
(krsa) ja alueiden pinta-ala (km²). Tarkemmin niiden sijainti sel-
viää tämän selvityksen liitteenä olevasta karttaliitteestä.

Vuoden 2009 riskikartoitukseen verrattuna I-riskiluokan (en-
tinen riskialue) pinta-ala on lisääntynyt 5,6 km², II-riskiluokan 
pinta-ala 125,3 km² ja III-riskiluokan pinta-ala on lisääntynyt 
15,2km². Asukasluku on kasvanut I-riskiluokassa vain 0,3 %, 
mutta II-riskiluokassa kasvu on ollut 14,6 % ja III-riskiluokassa 
taas asukasluku on pienentynyt 25,7 %. Kerrosalan määrä on 
hieman pienentynyt I-riskiluokassa (7,6 %) ja kasvanut selvästi 
II-riskiluokassa (31,2 %). III -riskiluokan kerrosalan määrä on 
selvästi pienentynyt (20,7 %).

TAULUKKO 18.
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Pelastustoimen palvelutaso muodostuu onnettomuuksien en-
naltaehkäisystä, ja onnettomuuden tapahduttua suoritetavasta 
pelastustoiminnasta. Pelastustoimen palvelutasossa otetaan 
huomioon myös toiminta normaaliajan häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa.

Yhteiskunnan kokonaisvaltaisessa onnettomuusriskien hallin-
nassa kiinnitetään huomiota sekä onnettomuuksien todennäköi-
syyden vähentämiseen että niiden seurausten lieventämiseen. 
Tämä johtaa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista koostuvaan 
turvallisuusketjuun:

•  Onnettomuuksien todennäköisyyttä vähennetään  
 ennalta ehkäisyllä.

2.3 Toiminnan tavoitteiden  
ja suorituskyvyn arviointi

•  Mahdollisten onnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseen  
 varaudutaan esimerkiksi valistuksella ja koulutuksella sekä  
 kaavoituksellisin ja rakenteellisin suojaustoimin, erilaisilla  
 valvontatoimilla ja tarvittaessa väestöä varoittamalla ja  
 evakuoimalla jo ennen varsinaista onnettomuutta.
•  Samalla pidetään yllä organisatorista, tietotaidollista ja  
 yhteistoiminnallista valmiutta pelastustoimintaan sekä  
 kohotetaan tarvittaessa valmiutta uhkatilanteissa.
•  Onnettomuuden tapahduttua se pyritään rajoittamaan  
 pelastustoimenpitein.
•  Jälkihoidolla pyritään minimoimaan onnettomuuden  
 seuraukset.
•  Saatuja kokemuksia hyödynnetään pelastustoimen  
 onnettomuustutkinnassa onnettomuuden syiden ja  
 tapahtumankulun selvittämiseen sekä pelastustoiminnan  
 arviointiin ja koko riskienhallintajärjestelmän edelleen  
 kehittämiseen.

KUVA 8. Tehtäväkokonaisuudet pelastustoimen turvallisuusketjussa



52

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

53

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

2.3.1 Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä 
ja ennalta varautumalla vähentää onnettomuudesta aiheutuvia 
vahinkoja.

Pelastuslailla on pelastuslaitokselle säädetty tehtäväksi tulipalo-
jen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi huolehtia alu-
eellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta 
ja neuvonnasta, valvonnasta ja palontutkinnasta.  Pelastuslai-
toksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä 
alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua 
paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Pe-
lastuslaitoksen on myös seurattava onnettomuusuhkien sekä 
onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä ja siitä tehtävien 
johtopäätösten perusteella ryhdyttävä osaltaan toimenpiteisiin 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja tarvittaessa tehtävä esityksiä 
muille viranomaisille. Vastuu nuohouspalvelujen järjestämisestä 
on säädetty lisäksi alueen pelastustoimelle sekä kemikaalitur-
vallisuuslaissa tiettyjä valvontatehtäviä pelastusviranomaisille.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pystytään pienentämään 
onnettomuusriskiä (R) tehokkaasti, koska sillä pystytään vai-
kuttamaan sekä onnettomuuden todennäköisyyteen (T) että 
onnettomuuden seurauksiin (S). 

Onnettomuusriskin suuruus on näiden tekijöiden tulo (R = T * S).

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn merkitystä on viime vuosina 
korostettu muun muassa lainsäädännön muutoksissa. Onnet-
tomuuksien ehkäisyn tehostaminen oli keskeisenä tavoitteena 
pelastustoimen lainsäädäntöä uudistettaessa jo vuonna 1999. 
Tärkeä silloin toteutettu uudistus oli pelastusviranomaisten 
ennaltaehkäisyä koskevan vastuun laajentaminen koskemaan 
tulipalojen lisäksi muitakin onnettomuuksia. Viranomaisten 
velvollisuutta antaa valistusta korostettiin. Erittäin merkittävää 
oli kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnan harjoittajan 
oman vastuun painottaminen. Heinäkuussa 2011 voimaan tul-
leen nykyisen pelastuslain lähtökohtana on edelleen korostaa 
yksilön, yhteisön, yrityksen sekä muun toiminnan harjoittajan 
tai toiminnasta vastaavan omaa vastuuta turvallisuudesta. 
Myös muiden viranomaisten vastuuta turvallisuuskysymyksis-
sä on pyritty selkiyttämään. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena 
lainsäädännön uudistamisessa oli, että pelastusviranomaisen 

suorittamat tarkastukset ja muut turvallisuutta edistävät toimet 
kohdennetaan jatkossa aiempaa paremmin riskikohteisiin. Palo-
tarkastusten ja muun valvonnan ohella keskeisiä turvallisuutta 
edistäviä toimia ovat mm. pelastustoimeen liittyvä ohjaus ja 
neuvonta sekä turvallisuusviestintä ja -koulutus.

Lainsäädännön painotusten lisäksi on onnettomuuksien eh-
käisyn tärkeyttä korostettu pelastustoimen valtakunnallisessa 
strategiassa ja tulostavoitteissa. 

Onnettomuuksien ehkäisy Pirkanmaalla

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät hoidetaan Pirkan-
maan pelastuslaitoksella sekä onnettomuuksien ennaltaehkäi-
syn yksikön että pelastustoiminnan vastuualueen henkilöstön 
toimesta. Myös muu henkilöstö osallistuu tehtävien hoitoon 
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön keskeisiä tehtäviä 
ovat onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvä yleinen ohjaus, tur-
vallisuusvalistuksen ja -koulutuksen suunnittelu ja koordinointi 
sekä toteutus osaltaan, maankäytön ja rakentamisen ohjaus- ja 
asiantuntijatehtävät, pelastustoimelle kuuluvat vaativat valvon-
tatehtävät, paikalliseen turvallisuustyöhön osallistuminen ja pa-
lontutkinta sekä nuohoustoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävien 
hoitamiseksi yksikössä on johtavan palotarkastajan virka, kuusi 
palotarkastusinsinöörin virkaa, 16 palotarkastajan virkaa, kaksi 
koulutussuunnittelijan tointa sekä projektihenkilön toimi.

Pelastustoiminnan vastuualueen tehtäviin kuuluu turvallisuusvies-
tinnän toteutus osaltaan sekä tietyt valvontatehtävät, kuten ylei-
sötilaisuuksien ja tapahtumien valvonta, pientalojen valvonta sekä 
yritys- ja laitoskohteiden valvonta tarkoituksenmukaisiltaosin. 

2.3.1.1 Pelastustoimelle  
kuuluva ohjaus ja neuvonta 

Pelastuslain 27§:n mukaan pelastuslaitoksen on huolehdittava 
alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta ja neuvonnas-
ta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien 
ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä 
asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja on-
nettomuuksien rajoittamisessa. Ohjauksella ja neuvonnalla tarkoi-
tetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää ja tukee pelastuslain 2 ja 
3 luvuissa säädettyjen velvoitteiden toteutumista.
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Pelastuslain 2 luvussa annetaan kaikkia kansalaisia koskevia ylei-
siä määräyksiä, kuten yleinen toimintavelvollisuus tulipalon tai 
muun onnettomuuden satuttua tai uhatessa, huolellisuusvelvoi-
te tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon vält-
tämiseksi, varovaisuusvelvoite tulen käsittelyssä sekä avotulen 
tekoa ja kulotusta koskevat rajoitteet ja velvoitteet. 

Pelastuslain 3 luvussa puolestaan määritellään toiminnanharjoit-
tajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet. Lu-
vussa säädetään rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta, 
uloskäytävistä, kiinteistöjen pelastusteistä, laitteiden kunnos-
sapidosta, nuohouksesta ja ilmanvaihtolaitteistojen huollosta, 
omatoimisesta varautumisesta, pelastussuunnitelmista, palo-
varoittimista, poistumisturvallisuudesta hoitolaitoksissa sekä 
palvelu- ja tukiasumisessa, poistumisturvallisuusselvityksestä ja 
turvetuotantoalueiden paloturvallisuudesta. Luvussa annetaan 
lisäksi pelastusviranomaiselle velvoitteita poistumisturvallisuu-
den arviointiin liittyen.

Ohjaus ja neuvonta Pirkanmaalla

Ohjausta ja neuvontaa suoritetaan käytännössä monilla eri toi-
mintatavoilla ja se kuuluu jokaisen työntekijän toimenkuvaan 
tehtävän edellyttämässä laajuudessa. Kuntalaisten yleistä ohja-
usta ja neuvontaa varten pelastuslaitoksella on tavoitettavissa 
päivystävä palotarkastaja arkisin virka-aikaan. Virka-ajan ulko-
puolella ohjausta ja neuvontaa antaa tarvittaessa päivystävät 
palomestarit sekä muu pelastus- ja valvomohenkilöstö. 

Ohjaus ja neuvonta ovat keskeisessä roolissa myös pelastus-
laitoksen valvontatoiminnassa, viranomaisyhteistyössä ja asi-
antuntijatoiminnassa sekä turvallisuusviestinnässä. Opastavaa 
turvallisuustietoa on saatavilla pelastuslaitoksen internetsivuilla 
sekä sosiaalisessa mediassa.

2.3.1.2 Pelastustoimelle kuuluva valistus

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan 
pelastustoimelle kuuluvasta valistuksesta, jonka tavoitteena on tu-
lipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautumi-
nen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta on-
nettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien rajoittamisessa.

Pelastustoimen keskeinen tavoite on onnettomuuksien eh-
käiseminen ja hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen vaikut-
tamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin yhteistyös-

sä muiden viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja asukkaiden 
kanssa. Tavoitteena on, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuun-
sa paitsi omasta myös läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta. 

Turvallisuusvalistus on osa pelastustoimen turvallisuusviestintää. 
Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategian mukaan kohde-
ryhmät valitaan riskiperusteisesti pelastuslain määrittelemistä 
varautumisvelvollisista huomioiden elinkaarimalli ja valtakun-
nalliset linjaukset.

Suunnitelmallisen ja myös pelastustoimen ulkopuolista asi-
antuntemusta vaativan valistustoiminnan lisäksi on tarpeen 
huomata, että turvallisuustietouden edistäminen tulee yhdis-
tää pelastuslaitosten muihinkin työtehtäviin. Kaikessa onnetto-
muuksiin liittyvässä toiminnassa pelastuslaitosten henkilöstön 
on hyvä tiedostaa oma merkittävä osuutensa ihmisten turvalli-
suustietouden lisäämisessä, ja sen levittäminen kuuluu kaikille 
pelastustoimen alalla työskenteleville.

Pelastustoimelle  
kuuluva valistus Pirkanmaalla

Pelastustoimelle kuuluva valistus on osa Pirkanmaan pelastuslai-
toksen turvallisuusviestintää, joka sisältää turvallisuusvalistuksen 
lisäksi turvallisuuskoulutuksen ja joukkoviestinnän.

Turvallisuusvalistuksella tarkoitetaan pelastustoimelle kuuluvan 
valistuksen antamista yleisötilaisuuksissa, kuten messuilla, erilai-
sissa joukkotapahtumissa sekä valistuskampanjoissa, joissa ylei-
sön kohtaaminen ei ole aina määrämuotoista ja ennakoitavaa. 
Turvallisuusvalistusta on myös turvallisuustiedon välittäminen 
esim. kohdennetuilla postituksilla. 

Turvallisuuskoulutuksella tarkoitetaan tietylle kohderyhmälle 
annettavaa turvallisuusaiheista luentoa, oppituntia, opetustuo-
kiota tai harjoitusta. Turvallisuuskoulutuksessa osallistujilla on 
yleensä henkilökohtainen tai yhteisöllinen oppimistavoite, jonka 
toteutumista seurataan. 

Joukkoviestintään kuuluu turvallisuusaiheisten viestien välittä-
minen joukkoviestimillä (radio, TV, elokuvat, www-sivut, lehdistö 
ja sosiaalinen media).

Turvallisuusvalistuksen ja -koulutuksen suunnittelu ja ohjaus kuu-
luu onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön tehtäviin. Tehtävää 
varten yksikössä on kaksi koulutussuunnittelijan vakanssia. 
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen suunnitelmallisen turvallisuus-
koulutuksen kohderyhmät, turvallisuuskoulutuksen keskeinen 
sisältö sekä yleisötilaisuuksissa tapahtuvan valistuksen periaat-
teet on määritelty kesäkuussa 2012 vahvistetussa turvallisuus-
koulutussuunnitelmassa.

Turvallisuusvalistuksen ja -koulutuksen toteutukseen osallistuu 
pelastustoiminnan ja varautumisen vastuualueen sekä onnet-

Kunta Väkiluku 31.12.2011 Tilaisuuksien lukumäärä Osallistujien lukumäärä Osallistujia väkiluvusta (%)

Akaa 17 091 169 6356 37

Hämeenkyrö 10 533 118 3 476 33

Ikaalinen 7 375 74 42 647* 578

Juupajoki 2 046 37 3 224 158

Kangasala 29 891 224 8565 29

Kihniö 2 179 30 1 396 64

Lempäälä 20 888 143 9 570 46

Mänttä-Vilppula 11 308 207 9 326 82

Nokia 32 056 263 10 443 33

Orivesi 9 590 193 7 588 79

Parkano 6 982 83 13 565 194

Pirkkala 17 763 92 4 518 25

Punkalaidun 3 236 17 877 27

Pälkäne 6 882 53 3416 50

Ruovesi 4 940 100 5 141 104

Sastamala 24 498 313 9 419 38

Tampere 215 168 1 398 161 439** 75

Urjala 5 246 51 1 167 22

Valkeakoski 21 022 206 7 780 37

Vesilahti 4 383 78 3 045 69

Virrat 7 453 135 3 651 49

Ylöjärvi 30 942 282 13 575 44

Yhteensä 491 472 4 266 330 184

*Luvussa mukana Ti - Ti Nallen talon turvallisuushuoneessa vierailleet.
**Luvussa mukana Tampereen asuntomessuilla olleella pelastus-
laitoksen osastolla vierailleet.

TAULUKKO 19. Turvallisuusviestintätilaisuudet ja osallistujamäärät kunnittain Pirkanmaalla 2010 - 2012 Pronto-tietokannan mukaan.

tomuuksien ehkäisyn ja kehittämisen vastuualueen henkilöstö. 
Turvallisuusviestinnän kokonaisuutta koordinoi tiedotuspäällik-
kö. Vuosittain turvallisuusvalistuksen ja -koulutuksen tapahtu-
missa tavoitetaan Pirkanmaalla yli 100 000 henkilöä. Joukko- ja 
verkkoviestinnän sekä sosiaalisen median kautta tavoitettuja 
henkilöitä ei vielä nykyään tilastoida.
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Turvallisuusvalistus Pirkanmaalla 

Valistustoiminnan pääasiallinen tarkoitus on eri tavoin pyrkiä 
vaikuttamaan ihmisten turvallisuusajatteluun ja -tietoisuuteen 
ja korostaa siten kansalaisten oman toiminnan suurta merkitystä 
onnettomuuksien ehkäisemisessä. 

Suurelle yleisölle tarkoitettuja turvallisuustapahtumia järjeste-
tään vuosittain. Ne ovat turvallisuustietouden levittämisen kan-
nalta tärkeitä, sillä yleisötilaisuuksissa ihmisillä on myös mahdol-
lisuus lähestyä viranomaisia henkilökohtaisesti. Valtakunnallisia 
tapahtumia/kampanjoita joihin pelastuslaitos ja sopimuspalo-
kunnat ovat osallistuneet ovat mm. 112-päivä, Piippaako sinulla?, 
Päivä paloasemalla ja Nou Hätä!, joka on integroitu Tulikettu-
turvallisuuskoulutukseen. Paikallisesti merkittäviä tapahtumia 
ovat mm. eri kuntien tapahtumaviikot/-päivät, joiden yhteydessä 
järjestetään tapahtuman luonteeseen sopivia turvallisuusaiheisia 
esittelyjä. Pelastuslaitos tekee lisäksi turvallisuusaiheista yhteis-
työtä Ti - Ti Nallen ja Ransu Karvakuonon kanssa. Yhteistyöhank-
keisiin on saatu rahoitusta Palosuojelurahastosta. Hahmojen 
kautta on saavutettu huomattava määrä lapsia ja lapsiperheitä.

Yleisötilaisuuksiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin osallistumi-
nen suunnitellaan vuosittain. Valtakunnallisiin teemapäiviin ja ta-

pahtumiin liittyvien yleisötilaisuuksien suunnittelu ja järjestelyt 
tehdään onnettomuuksien ehkäisyn yksikön koulutussuunnit-
telijoiden johdolla. Paikalliset yleisötilaisuudet suunnitellaan ja 
toteutetaan kunnissa ensisijaisesti alueen asianomaisten vastuu-
henkilöiden johdolla. Koulutussuunnittelijat tukevat ja ohjaavat 
toimintaa koko Pirkanmaalla.

Turvallisuustietoutta levitetään myös median avulla. Ajankohtai-
sista aiheista tehdään tietoiskuja, joita lähetetään medialle sekä 
julkaistaan sosiaalisessa mediassa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
Facebook sivulla on nykyään yli 2 000 seuraajaa. Joukkoviestintää 
koordinoi tiedotuspäällikkö.

Turvallisuustietouden lisääminen on myös tärkeä osa valvon-
tatoimintaa. Vuonna 2013 Pirkanmaalla laajemmin käyttööno-
tettava pientalojen omavalvonta sisältää keskeisesti asukkaille 
toimitettavan turvallisuusoppaan. Myös perinteisemmässä val-
vontatoiminnassa olennaista on kohdattavien ihmisten opasta-
minen ja neuvominen turvallisuuskysymyksissä. 

Suurelle yleisölle järjestetyissä tapahtumissa jaetaan Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen tuottamaa, pelastuslaitosten yhteistyönä tuo-
tettua sekä mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Palo-
päällystöliiton tuottamaa valistusmateriaalia.

Kunta Tilaisuuksien 
lukumäärä

Osallistujien 
lukumäärä

Akaa 35 2 508

Hämeenkyrö 13 1 169

Ikaalinen 8 41 032

Juupajoki 11 2 601

Kangasala 17 2 662

Kihniö 7 992

Kylmäkoski 6 732

Lempäälä 48 6 191

Mänttä-Vilppula 26 4 894

Nokia 37 2 734

Orivesi 33 3 662

Parkano 19 11 790

Kunta Tilaisuuksien 
lukumäärä

Osallistujien 
lukumäärä

Pirkkala 15 1 686

Pälkäne 18 1 843

Ruovesi 8 2 552

Sastamala 21 1 861

Tampere 101 111 649

Urjala 17 484

Valkeakoski 19 1 965

Vesilahti 48 2 156

Virrat 18 1 709

Ylöjärvi 39 5 584

Yhteensä 564 212 456

TAULUKKO 20. Yleisötilaisuuksien lukumäärä ja osallistujat 2010 - 2012
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Turvallisuuskoulutus Pirkanmaalla

Tärkeä osa turvallisuusviestinnästä on turvallisuuskoulutus. Tur-
vallisuuskoulutus on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja 
sisältää tietylle kohderyhmälle annettavan turvallisuusaiheisen 
luennon, oppitunnin, opetustuokion tai harjoituksen. Turvalli-
suuskoulutusta ovat myös turvallisuuskävelyt, alkusammutus-
koulutus ja pelastuslaitoksen järjestämä poistumisharjoitus. Pe-
lastuslaitos on laatinut turvallisuuskoulutuksen toteuttamiseksi 
erillisen turvallisuuskoulutussuunnitelman, joka päivitetään 
palvelutasopäätöskausittain ja tarvittaessa useamminkin.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutussuunnitel-
massa 2012 määritellään turvallisuuskoulutuksen ensisijaiset 
kohderyhmät ja niille annettavan koulutuksen keskeinen sisältö 
ja tavoitteet. Koulutussuunnitelman kohderyhmiä valittaessa on 
huomioitu elinkaarimalli ja kansalliset linjaukset. 

Turvallisuuskoulutuksen ensisijaisia kohderyhmiä ovat: 
1) esikoululaiset ja peruskoulun 2., 6.ja 8.-luokkien oppilaat, eri-
tyisoppilaat sekä toisen asteen opiskelijat (koululaisten ja opis-
kelijoiden turvallisuusopetus);

2) sairaaloiden ja hoitolaitosten henkilökunta, lasten ja kouluko-
tien sekä rangaistuslaitosten henkilökunta, avopalvelujen ja yksi-
tyisen kotihoidon henkilökunta, päiväkotien ja perhepäiväkotien 
henkilökunta, perusopetusta antavien oppilaitosten henkilökun-
ta sekä toisen asteen oppilaitosten henkilökunta (työpaikkojen 
turvallisuuskoulutus);
3) avopalvelujen ja kotihoidon piirissä olevat henkilöt ja ikäihmi-
set, maahanmuuttajat sekä yleishyödylliset yhdistykset ja järjes-
töt (muu turvallisuuskoulutus).

Turvallisuuskoulutusta annetaan resurssien salliessa myös muille 
julkisille organisaatioille, virastoille ja liikelaitoksille sekä yrityk-
sille tai muille kohderyhmille niistä saatujen koulutuspyyntöjen 
mukaan. Asuinrakennusten pelastussuunnitelmien laatimiseen 
annettavan koulutuksen järjestää Hämeen pelastusliitto pelas-
tuslaitoksen ja liiton välisen sopimuksen mukaisesti.

Pelastuslaitoksen koulutusmateriaalia, koulutusjärjestelmää ja 
välineistöä kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä turvallisuuskou-
lutukseen on käytettävissä mm:

•  Tulikettu -turvallisuuskoulutusmateriaali esi- ja peruskoululaisille 
•  koulutusmateriaalit hoitolaitosten henkilökunnalle,  
 kodinhoitajille ja opettajille
•  yrityksen turvallisuuskoulutus -materiaali
•  myymälän henkilökunnan koulutus -materiaali
•  kerrostaloasukkaan turvallisuuskoulutus -materiaali
•  arjen turvallisuus -koulutusmateriaali iäkkäille
•  maahanmuuttajien koulutusmateriaali
•  turvallisuuskoulutusperävaunu  
 (sis. mm. sammutuslaitteistosimulaattorin)
•  turvallisuusvalistusajoneuvoja 2 kpl
•  alkusammutuskoulutusperäkärryjä 7 kpl
•  alkusammutuskoulutusvälineistöjä paloasemilla 10 kpl 
•  turvallisuuskoulutussettejä (tietokone, datatykki ym.) x kpl.

Turvallisuuskoulutusta koordinoi onnettomuuksien ehkäisyn 
yksikön koulutussuunnittelijat. Koulutuksen toteutukseen osal-
listuu pelastustoiminnan ja varautumisen vastuualueen sekä 
onnettomuuksien ehkäisyn ja kehittämisen vastuualueen hen-
kilöstö. Turvallisuuskoulutuksiin käytetty kokonaistyöaika pelas-
tustoimen Pronto -tietokannan mukaan on n. 2900 htt vuosittain, 
mikä vastaa n. 1,8 henkilötyövuotta. Työaika ei sisällä kehittämis-, 
koordinointi- ja huoltotehtäviin käytettävää työaikaa.
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 Työpaikkojen  
turvallisuuskoulutus

Koululaisten ja  
opiskelijoiden turvalli-
suuskoulutus

Muu  
turvallisuuskoulutus

Yhteensä

Kunta Väki-
luku 
31.12. 
2011

Tilaisuuk-
sien luku-
määrä

Osallistu-
jien luku-
määrä

Tilaisuuk-
sien luku-
määrä

Osallistu-
jien luku-
määrä

Tilaisuuk-
sien luku-
määrä

Osallistu-
jien luku-
määrä

Tilaisuuk-
sien luku-
määrä

Osallistu-
jien luku-
määrä

% väki-
luvusta

Akaa 17091 17 391 92 2461 15 228 124 3080 18,0 %

Hämeenkyrö 10533 17 238 71 1918 15 115 103 2271 21,6 %

Ikaalinen 7375 14 322 37 1162 10 75 61 1559 21,1 %

Juupajoki 2046 5 99 13 474 7 34 25 607 29,7 %

Kangasala 29891 67 1275 96 3555 31 575 194 5405 18,1 %

Kihniö 2179 5 36 11 347 7 21 23 404 18,5 %

Lempäälä 20888 52 1095 16 1443 14 177 82 2715 13,0 %

Mänttä-Vilppula 11308 41 854 107 3114 29 415 177 4383 38,8 %

Nokia 32056 46 1199 128 5006 28 447 202 6652 20,8 %

Orivesi 9590 45 762 80 2322 26 687 151 3771 39,3 %

Parkano 6982 13 219 34 1258 12 231 59 1708 24,5 %

Pirkkala 17763 10 326 50 1987 16 299 76 2612 14,7 %

Punkalaidun 3236 4 147 7 604 5 86 16 837 25,9 %

Pälkäne 6882 4 88 18 1127 8 37 30 1252 18,2 %

Ruovesi 4940 26 767 50 1131 16 691 92 2589 52,4 %

Sastamala 24498 89 1873 172 5089 29 564 290 7526 30,7 %

Tampere 215168 449 14648 526 27689 274 5914 1249 48251 22,4 %

Urjala 5246 6 257 16 288 5 24 27 569 10,8 %

Valkeakoski 21022 86 1851 70 2781 16 364 172 4996 23,8 %

Vesilahti 4383 5 79 5 358 8 47 18 484 11,0 %

Virrat 7453 36 528 54 1030 27 384 117 1942 26,1 %

Ylöjärvi 30942 50 1773 139 4658 39 853 228 7284 23,5 %

Yhteensä 491472 1 087 28 827 1 792 69 802 637 12 268 3 516 69802 14,2 %

TAULUKKO 21. Turvallisuuskoulutuksen toteutuminen kunnittain 2010 -2012
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2.3.1.3 Yhteistyö  
onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteis-
työssä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen 
ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen 
turvallisuussuunnittelutyöhön. Säännöksen tavoitteena on yh-
teistyön edistäminen ja turvaaminen ja samalla tehostaa yleisesti 
paikallista turvallisuustyötä. 

Viranomaisyhteistyö Pirkanmaalla

Pirkanmaan pelastuslaitos toimii yhteistyössä muiden viran-
omaisten ja tahojen kanssa seuraavassa esitettävien periaattei-
den mukaisesti: 

• Kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset 
Pelastusviranomainen osallistuu asiantuntijana maankäytön ja 
rakentamisen ohjaukseen. Tässä tarkoituksessa annetaan pyy-
dettäessä lausuntoja kaavoitukseen ja rakennuslupakäsittelyyn 
liittyvissä asioissa, osallistutaan tarvittaessa näitä koskeviin neu-
votteluihin sekä ohjataan suunnittelijoita, rakentajia ja muita 
tahoja palo- ja henkilöturvallisuuskysymyksissä ja väestönsuo-
jelussa. Pelastusviranomainen osallistuu lisäksi rakentamiseen 
liittyviin katselmuksiin valvontasuunnitelmassa esitettävien 
periaatteiden mukaisesti (erityinen palotarkastus).

• Kuntien ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysviranomaiset
Tässä kohdassa tarkoitetaan seuraavia ympäristönsuojelu- ja ym-
päristöterveysviranomaisten valvonta-alueita: ympäristönsuojelu, 
elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, kemikaalivalvonta ja kulut-
tajaturvallisuusvalvonta. Pelastusviranomainen toimii yhteistyössä 
em. tahojen kanssa kuntakohtaisten käytäntöjen ja tarpeen mukaan, 
esim. öljysäiliöiden kunnon valvontaan, majoitus- ja ravitsemisliikkei-
den aloittamiseen tai muutoksiin, ympäristöluvallisiin valvontakoh-
teisiin sekä kuluttajapalveluiden valvontaan liittyen. Yhteistoimin-
nassa huomioidaan kunkin tahon laatimat valvontasuunnitelmat.

• Pirkanmaan ELY-keskus
Pelastuslaitoksella on valvontaan liittyvää yhteistyötä ELY-keskuksen 
ympäristönsuojelu ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa. Yhteistoi-
minta painottuu vesien ja maaperän suojeluun liittyviin kysymyksiin 
(polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten kemikaalien kä-
sittely ja varastointi). Yhteistyötä tehdään myös maatalouden val-
vontaan ja tuettuun rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Pelastuslaitoksella on valvontaan liittyvää yhteistyötä aluehal-
lintoviranomaisen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuu-
alueen sekä työsuojelun vastuualueen kanssa. Pelastuslaitos 
antaa pyydettäessä lausunnon aluehallintovirastolle sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavien kohteiden henkilö- ja paloturvalli-
suusjärjestelyistä. Työsuojeluviranomaisen kanssa suoritetaan 
tarvittaessa yhteistarkastuksia.  

• Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES
Pelastusviranomainen (palotarkastaja ja/tai palomestari) osal-
listuu TUKESin pitämiin kemikaalikohteiden määräaikaistar-
kastuksiin. Vuonna 2013 määräaikaistarkastettavia kohteita on 
Pirkanmaalla TUKESin ilmoituksen mukaan 15 kpl. Pelastuslaitos 
saa lisäksi TUKESilta tarvittaessa asiantuntija-apua TUKESin toimi-
alaan kuuluvissa kysymyksissä (mm. kemikaalivalvonta, räjähteet 
ja ilotulitteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, sähkö-
turvallisuus, kuluttajaturvallisuus).

• Pirkanmaan poliisilaitos
Pelastuslaitos ja Pirkanmaan poliisilaitos tekevät kiinteää yh-
teistyötä suurten yleisötapahtumien turvallisuuden ennakko-
suunnittelussa ja ohjaavat tapahtumien järjestäjien pelastus-/
turvallisuussuunnittelua sekä suorittavat ennen tapahtumien 
alkamista tapahtumatarkastuksen (viranomaistarkastus) tarvit-
taessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitos 
ja poliisi tekevät myös yhteistyötä oppilaitosten, anniskeluravin-
toloiden ja ilotulitteiden valvontaan liittyen. Yhteistoiminnan 
käytännön toimet sovitaan neuvonpidoissa ennen em. kohtei-
siin kohdistuvan valvonnan aloittamista. Pelastusviranomainen 
pyytää lisäksi tarvittaessa virka-apua poliisilta, jos se on tarpeen 
palotarkastuksen tai muun valvontatehtävän suorittamiseksi.

• Pirkanmaan hätäkeskus
Pelastuslaitos tekee valvontatoimintaan liittyvää yhteistyötä 
Pirkanmaan hätäkeskuksen kanssa pääasiassa hätäkeskukseen 
liitettyjä ja liitettäviä paloilmoitin- ja sammutuslaitteita koskien. 
Laitteiston liittäminen tai pois kytkeminen edellyttää pelastus-
viranomaisen hyväksynnän. Pelastusviranomainen voi lisäksi tie-
dustella tarvittaessa hätäkeskukselta yksittäisten paloilmoitinlait-
teiden kuukausikokeilujen lokitietoja valvontatoimintaa varten. 

• Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen tarkastuslaitokset 
Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKESilta valtuutuksen saaneet tar-
kastuslaitokset suorittavat automaattisille paloilmoittimille ja auto-
maattisille sammutuslaitteistoille käyttöönotto- ja määräaikaistarkas-
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tuksia. Pelastusviranomainen osallistuu tarkastuslaitoksien suoritta-
miin tarkastuksiin mahdollisuuksiensa mukaan. Pelastusviranomai-
nen valvoo tarkastuslaitosten suorittamien tarkastusten puutteiden 
korjaamista määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä ja vakavien 
puutteiden osalta tarvittaessa myös ylimääräisillä palotarkastuksilla.

• Kuntien sosiaali- ja terveysviranomaiset
Pelastuslaitos toimii yhteistyössä kuntien sosiaali- ja terveysviran-
omaisten kanssa asumisen paloturvallisuuteen liittyvissä kysymyk-
sissä. Pelastuslaitos käsittelee pelastuslain 42§:n mukaiset ilmoi-
tukset havaituista paloturvallisuuspuutteista sekä antaa tarvittavaa 
ohjausta, neuvontaa ja koulutusta. Pelastuslaitos tekee lisäksi tarvit-
taessa ennakkotarkastuksia esim. palvelu- ja tukiasumiskohteisiin. 

Lasten luvattomaan tulenkäyttöön liittyen pelastuslaitoksella 
on yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten lisäksi 
kasvatusviranomaisten ja poliisin kanssa ns. Tulipysäkki toimin-
tamallin kautta. (Toiminta laajentumassa koko Pirkanmaalle)

Paikallinen turvallisuussuunnittelu 

Paikallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennalta eh-
käistä ja torjua onnettomuuksia ja tapaturmia, rikoksia, häiriöitä 
ja parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tavoitteena on 
myös lisätä asukkaiden tietoa siitä, miten heidän turvallisuuttaan 
ja turvallisuuden tunnettaan tullaan parantamaan.

Paikallinen turvallisuussuunnittelu käynnistyi vuonna 1999 val-
tioneuvoston tekemällä Turvallisuustalkoot -periaatepäätöksellä. 
Ensimmäiseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, jota koskevan 
periaatepäätöksen valtioneuvosto teki 23.9.2004, sisältyi linjauk-
set paikallisen turvallisuussuunnittelun edelleen kehittämiseksi. 
Toisessa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (valtioneuvoston pe-
riaatepäätös 8.5.2008) asetettiin tavoitteeksi, että uudenmuotoi-
set paikalliset turvallisuussuunnitelmat käsitellään valtuustoissa 
viimeistään vuoden 2010 aikana. Kolmannesta sisäisen turval-
lisuuden ohjelmasta, jonka nimi on Turvallisempi huominen, 
valtioneuvosto teki periaatepäätöksen 14.6.2012. 

Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimen-
piteet otetaan huomioon paikallisissa turvallisuussuunnitelmis-
sa. Paikallista turvallisuussuunnittelua johtaa johtoryhmä, johon 
kuuluvat kunnan johto, poliisitoimen johto sekä alueellisen pe-
lastustoimen johto. Alueellisen toimeenpanon varmistamiseksi 
on lisäksi valmisteltu aluehallintovirastojen johdolla alueelliset 
toimeenpanosuunnitelmat, jotka valmistuivat syksyllä 2012. 

Paikallinen turvallisuussuunnittelu Pirkanmaalla

Paikallinen turvallisuussuunnittelu on edennyt Pirkanmaalla kunnit-
tain hieman vaihtelevasti. Osa suunnitelmista on laadittu seutukun-
nittain tai muutoin useamman kunnan yhteisinä suunnitelmina ja osa 
kuntakohtaisina suunnitelmina. Suunnitelmissa asetettujen tavoit-
teiden toimeenpano ja seuranta vaatii jatkossa erityisesti huomioita. 

Pelastuslaitos on omalta osaltaan nimennyt kunnittain vastuuhen-
kilöt sekä pyrkinyt osallistumaan ja tukemaan suunnittelutyötä. 
Joidenkin kuntien osalta pelastuslaitoksen osuus on kuitenkin 
jäänyt hyvin vähäiseksi. Pelastuslaitoksen tiedossa oleva suunnit-
telutilanne Pirkanmaalla 31.5.2013 selviää seuraavasta taulukosta:

Yhteistyökunnat Hyväksytty

Akaa Urjala, Valkeakoski 2009

Hämeenkyrö -

Ikaalinen - 2012

Juupajoki* Orivesi 2010

Kangasala Pälkäne 2010

Kihniö -

Lempäälä* - 2008

Mänttä-Vilppula* Ruovesi, Virrat 2010

Nokia - 2009

Orivesi* Juupajoki 2010

Parkano -

Pirkkala - 2011

Punkalaidun Sastamala 2009

Pälkäne Kangasala 2010

Ruovesi Mänttä-Vilppula, Virrat 2010

Sastamala Punkalaidun 2009

Tampere - 2009

Urjala Akaa, Valkeakoski 2009

Valkeakoski Akaa, Urjala 2009

Vesilahti - 2011

Virrat Mänttä-Vilppula, Ruovesi 2010

Ylöjärvi -

TAULUKKO 22.
*STOIII:n mukainen päivitystyö aloitettu 2013.
Pelastuslaitos toimii yhteistyössä Hämeen Pelastusliiton kanssa 
asuinrakennusten pelastussuunnitelman laatijoille tarkoitetun 
kurssin toteuttamisessa.
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2.3.1.4 Valvontatoiminta 

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 
kyseisen lain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista ja tämän 
velvoitteen toteuttamiseksi tehtävä palotarkastuksia ja muita 
valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvonnan tulee 
olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.

Nykyisessä lainsäädännössä ei aiemmasta poiketen määritellä 
yksityiskohtaisesti palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslai-
tokset määrittelevät kohteet itse alueellaan esiintyvien riskien 
perusteella. Tätä varten pelastuslaitoksen on laadittava valvon-
tasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suori-
tettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä ku-
vattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan. 
Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muutoinkin, 
jos tarkistamiseen on erityinen syy.

Valvontasuunnitelman tarkoituksena on kohdentaa pelastuslai-
toksen valvonta aiempaa paremmin alueen riskien ja muiden eri-
tyisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja 
mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteis-
työtahojen ohjaukseen. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastus-
viranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituk-
sena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä 
tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman, 
poistumisturvallisuusselvityksen sekä muiden palo- ja poistumis-
turvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. 

Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa 
palo- ja henkilöturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä 
tarvittaessa valvoa pelastusviranomaisen valvottavaksi määrät-
tyjen säännösten noudattamista. Lisäksi valvotaan annettujen 
korjausmääräysten toteutumista sekä arvioidaan valvonta-
toiminnan tuloksellisuutta. Valvonnassa korostetaan kohteen 
omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan toiminnan vastuuta 
turvallisuuden parantamisessa.

Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä 
valvontatoimista pelastuslain 96 §:n mukaisesti maksun.

Valvontatoiminta Pirkanmaalla

Pirkanmaan pelastuslaitos otti käyttöön valvontasuunnitelman 
vuoden 2012 alusta lukien. Suunnitelma laadittiin pelastuslaitos-
ten yhteisen työryhmän laatiman valvontasuunnitelmaohjeen 

periaatteita noudattaen ja Pirkanmaan paikalliset olosuhteet 
huomioiden. Valvontasuunnitelma päivitettiin vuodelle 2013. 
Pelastuslain mahdollistama palotarkastusmaksu otettiin käyt-
töön vuoden 2013 alussa.

Valvontasuunnitelmassa valvontakohteet jaetaan kahteen pää-
luokkaan: asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin sekä yritys- ja 
laitoskohteisiin. Valvontasuunnitelmassa esitetään molempien 
pääluokkien säännöllisen valvonnan (yleinen palotarkastus) 
periaatteet, määrävälit ja niiden perusteet. Valvontasuunnitel-
massa esitetään lisäksi epäsäännöllisesti suoritettavan valvon-
nan, asiakirjavalvonnan, viranomaisyhteistyön ja kemikaalitur-
vallisuuslain nojalla tehtävän valvonnan periaatteet sekä miten 
valvontasuunnitelman toteutumista seurataan.

Valvontatoiminnan suunnittelua, palotarkastusten ja muun 
valvonnan toimittamista ja seurantaa sekä rakennusten ja lait-
teiden käyttöturvallisuuden sekä omatoimisen varautumisen 
valvontaa, sekä kemikaaliturvallisuuslain mukaista valvontaa 
varten pelastuslaitoksella on käytössä Merlot Palotarkastus 
ohjelmisto. 

Asuin ja vapaa-ajan asuinrakennusten 
määräaikaiset palotarkastukset 

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten palotarkastusten keskei-
senä tavoitteena on asumisen paloturvallisuuden parantaminen 
ja erityisesti palokuolemien vähentäminen.

Suomessa kuolee vuosittain keskimäärin noin 90 ihmistä tulipa-
loissa, mikä on kansainvälisesti vertaillen väkilukuun suhteutet-
tuna korkea määrä. Asiaan on kiinnitetty huomioita mm. valtio-
neuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmissa jo usean vuoden 
ajan, mutta tilanne ei ole kääntynyt parempaan suuntaan. 

Kuolemaan johtaneista tulipaloista valtaosa, yli 95 %, tapahtuu 
asuinympäristössä. Olennainen tekijä on asukkaan toimintakyky: 
selviytyäkseen asukkaan on voitava havaita syttyvä tulipalo ja 
sen jälkeen hänen on pystyttävä toimimaan järkevällä tavalla 
tai hänet on pystyttävä pelastamaan. Keskeisiä riskiryhmiä ovat 
mm. vanhukset ja sairaat, joiden toimintakyky on alentunut sekä 
päihteiden väärinkäyttäjät. Väestön ikääntymisen ja koko ajan 
lisääntyvän kotihoidon myötä on odotettavissa, että palokuo-
lemien määrä edelleen kasvaa ellei nopeasti tehdä tarvittavia 
turvallisuutta parantavia muutoksia.
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Jotta palotarkastustoiminnalla voidaan vaikuttaa edellä todettui-
hin keskeisiin tavoitteisiin, on resursseja välttämätöntä kohdentaa 
aiempaa selvemmin riskiperusteisesti sekä kehitettävä valvonta-
toimintaa tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. 

Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja resurssien 
kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisemmin Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella ollaan siirtymässä tavanomaisten pientalojen 
ja vapaa-ajan asuinrakennusten palotarkastuksessa perinteises-
tä palotarkastuksesta kohti kohteiden omavalvontaa. Omaval-
vonnalla tarkoitetaan menettelyä, jossa asukkaille toimitetaan 
omatoimisen palotarkastuksen tekemiseksi omavalvontaloma-
ke sekä tukimateriaalina turvallisuusopas. Omavalvontalomake 
palautetaan pelastuslaitokselle, jossa lomake käydään läpi jälki-
valvontatarpeen arvioimiseksi ja tallennetaan palotarkastusre-
kisteriin. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka 
eivät palauta omavalvontalomaketta. Lisäksi tehdään pistokoe-
luontoisia tarkastuksia ja jälkivalvontaa. Menettely on käytössä 
useilla pelastustoimen alueilla ja siitä on saatu erittäin positiivisia 
kokemuksia. 

Pelastussuunnitteluvelvollisten asuinrakennusten valvonta on 
suoritettu vielä toistaiseksi aiemman käytännön mukaisesti pe-
rinteisenä palotarkastustoimintana, mutta tätäkin on jatkossa 
tarpeen arvioida vaikuttavuuden ja tehokkuuden kannalta uu-
delleen. 

Valvontaväli on ollut molemmissa edellä mainituissa ryhmissä 
aiemman palvelutasopäätöksen mukaan enintään viisi vuotta. 
Käytännössä tarkastukset eivät kuitenkaan ole toteutuneet aivan 
tavoitteen mukaisesti. Jatkossa valvontaväliä ei ole tarkoituk-
senmukaista päättää kategorisesti johonkin aikamäärään, vaan 
aikaväli voi vaihdella kohteesta ja olosuhteista riippuen. Aika-
väliä valittaessa tulee ratkaisun perustua riskianalyysiin, jossa 
otetaan huomioon esim. asukkaiden poistumismahdollisuudet 
huoneistosta ja rakennuksesta, asukkaiden kyky omatoimiseen 
pelastautumiseen, palon leviämisvaara kohteesta, palokunnan 
toimintavalmius, kohteen saavutettavuus, alueen riskiluokka, ra-
kentamistapa ja -materiaali taikka palo- ja henkilöturvallisuuteen 
vaikuttavat seikat, jotka on sovittu tarkkailtavaksi nuohouksen 
yhteydessä. Taustamateriaalina käytetään mm. Pronto-tietokan-
nan tilastoja sekä VTT:n ym. tutkimuslaitosten ja muiden tahojen 
tutkimuksia ja selvityksiä. Valvonnan määrävälit päätetään val-
vontasuunnitelmassa.

Pientalojen ja vapaa-ajan asuinrakennusten omavalvonnan 
kirjaukset ja täydentävät palotarkastukset toteutetaan pääosin 
palo- ja paloesimiesten toimesta. Pelastussuunnitteluvelvollisten 
kohteiden valvonta sekä asuinrakennusten valvonnan suunnit-
telu ja koordinointi tehdään pääosin onnettomuuksien ehkäisyn 
yksikön toimesta. 

Taulukossa 23 on esitetty asuinrakennuksiin suoritettu määräai-
kainen valvonta vuosina 2008 - 2012.

 Kohde- 
määrä

Pientalot- 
ja vapaa- 
ajan asuin-
rakennuk-
set

Pelastus-
suunnitte-
luvelvolli-
set asuinra-
kennukset

Yht.

Akaa 5 594 3 570 162 3 732

Hämeenkyrö 4 598 2 115 42 2 157

Ikaalinen 4 723 1 594 79 1 673

Juupajoki 1 225 774 17 791

Kangasala 10 725 7 026 59 7 085

Kihniö 1 669 349 22 371

Lempäälä 6 150 4 614 179 4 793

Mänttä-Vilppula 4 923 4 363 191 4 554

Nokia 8 044 5 687 275 5 962

Orivesi 6 210 3 878 21 3 899

Parkano 3 676 1 731 96 1 827

Pirkkala 3 571 2 559 292 2 851

Punkalaidun 2 148 996 16 1 012

Pälkäne 6 253 1 136 57 1 193

Ruovesi 4 042 2 939 51 2 990

Sastamala 13 413 8 451 205 8 656

Tampere 22 056 13 769 2 541 16 310

Urjala 3 613 1 416 15 1 431

Valkeakoski 5 705 4 110 166 4 276

Vesilahti 3 103 2 907 32 2 939

Virrat 5 424 4 575 103 4 678

Ylöjärvi 10 942 4 616 260 4 876

Yhteensä: 137 807 83 175 4 881 88 056

TAULUKKO 23.
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Yritys- ja laitoskohteiden  
määräaikaiset palotarkastukset  

Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, 
joita olivat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät olleet asuin-
rakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia 
kohteita. Näistä kohteista käytetään Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen valvontasuunnitelmassa nimitystä yritys- ja laitoskohteet. 
Osalle näistä kohteista oli aiemmassa lainsäädännössä asetettu 
palotarkastusväliksi enintään yksi vuosi. Nykyisen lain mukaan 
pelastuslaitokset määrittelevät valvontavälin riskinarvioinnin 
perustella valvontasuunnitelmassa.

Kohteiden ja niiden valvontavälien määrittelyssä on Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaa laadittaessa käytetty 
lähtökohtana pelastuslaitosten yhteystyössä laatiman valvonta-
suunnitelmaohjeen määräväliehdotuksia, joita on täydennetty ja 
tarkennettu paikallisen riskinarvioinnin perusteella.

Pelastuslaitosten valvontasuunnitelmaohjeessa on esitetty peri-
aatteelliset tarkastusvälit käyttötaparyhmittäin. Tarkastusvälien 
määrittämisessä on käytetty seuraavia periaatteita:

• Koska aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvonta-
kohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, 
tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytettiin tulipalon 
aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Omaisuusvahinkoriskin 
lisäksi arvioitiin myös suuronnettomuuden henkilöriskin mah-
dollisuutta sekä pyrittiin huomioimaan merkittävien kulttuuri- 
ja ympäristöarvojen riskit. Tarkastusvälien määrittely on tehty 
hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinko-
riskeistä, joka on saatu VTT:n seulomista Pronto-tilastoista syt-
tymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona.

• Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa ly-
hentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muutta-
misen perusteena voidaan käyttää arvioivan palotarkastuksen 
riskilukua, turvallisuuskulttuuria, uhattuja arvoja ja tietoja tapah-
tuneista onnettomuuksista / läheltä piti -tilanteista. 

• Valvontasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa painottaa jotain 
kohderyhmää, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan 
muutenkin esim. valtakunnallista turvallisuuskampanjointia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa vuodelle 
2013 tarkennetaan edellä kuvattua määrittelyä seuraavasti:

• Valvontaväliä tihennetään niissä palotarkastuskohteissa, jotka 
sijaitsevat alueilla joilla pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 
ei vastaa riskialueen vaatimusta sekä niissä palvelutasopäätök-
sen (2010 - 2013) kohdan 3.1.8 mukaisen riskiluokan I tai II koh-
teissa, joissa pelastustoiminnan toimintavalmius ei ole kyseisen 
luokan vaatimusten mukainen.

• Teollisuus- ja varastorakennusten osalta alimpana pinta-ala-
rajana käytetään 1500 m2:ä, joka vastaa aiempaa käytäntöä ja 
on sama kuin pelastussuunnitteluvelvollisuuden pinta-alaraja.

• Valvontaväliä tihennetään lisäksi 120 kk:sta 36 kk:n rasvakeit-
timellä varustetuissa pikaruokaravintoloissa, jotka sijaitsevat 
osana muuta rakennusta tai joiden asiakaspaikkamäärä on yli 50.

• Harvemmin kuin kerran vuodessa tarkastettavien kohteiden 
palotarkastuksia kohdennetaan edelleen vuonna 2013 erityisesti 
maatalousrakennuksiin kohteiden vahinkokehityksestä johtuen.

• Mikäli enimmäistarkastusväli on yli 60 kk, kohteelta edellyte-
tään turvallisuuden omavalvontalomakkeen täyttämistä valvon-
tavälin aikana. Näihin kohteisiin kohdennetaan lisäksi valvontaa 
pistokoeluontoisesti.

• Kulttuurihistorialliset kohteet, kuten rakennussuojelulain tai 
kirkkolain nojalla suojellut kohteet tarkastetaan enintään 60 kk:n 
välein, ellei kohteen käyttötapa edellytä tiheämpää tarkastus-
väliä.

Valvontatoiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi pelastus-
laitos on ottamassa käyttöön uusia valvontamenetelmiä. Par-
haillaan mm. ajetaan sisään ns. auditoivaa palotarkastusmallia 
(kehitetty Helsingin pelastuslaitoksella), jossa tarkastettavan 
kohteen turvallisuutta arvioidaan laaditun kriteeristön mukaan. 
Arvioitavia kohtia ovat mm. turvallisuusjohtaminen, riskienhal-
linta, turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja ohjeet, rakenteellinen 
paloturvallisuus, tekniset turvallisuusjärjestelmät sekä turvalli-
suusviestintä ja -osaaminen. Mallia kehitetään edelleen saatavi-
en kokemusten perusteella. Myös omavalvonnan laajentamista 
tarkoituksenmukaisilta osin yritys- ja laitoskohteisiin pohditaan. 
Uudessa palvelutasoesityksessä on luovuttu yksittäisten koh-
teiden jakamisesta I- ja II-riskiluokkiin, jottei niitä sekoitettaisi 
toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaisiin toimintavalmi-
utta ohjaaviin uusiin riskiluokkiin. Kohteiden palotarkastusten 
valvontavälit määräytyvät valvontasuunnitelman mukaisesti. 
Valvontaväliä voidaan edelleen tihentää kohteissa, joissa se 
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riskiarvioinnin perusteella on tarpeen. Valvontasuunnitelman 
tarkistamisen yhteydessä tarkistetaan tarkastuskohteiden mää-
rittely vastaamaan uutta palvelutasopäätöstä.

Yritys- ja laitoskohteiden määräaikaiset palotarkastukset toi-
mitetaan pääosin onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön 
palotarkastajien ja palotarkastusinsinöörien toimesta valvonta-
suunnitelman mukaisesti. Pelastustoiminnan vastuualueen pa-

Kohderyhmä A1  
Ympärivuoro-
kautisessa 
käytössä  
olevat kohteet

A2  
Opetusraken-
nukset ja  
päiväkodit

A3  
Kokoontumis- 
ja liiketilat

A4  
Teollisuus- ja 
varastoraken-
nukset

A5  
Maatalousra-
kennukset

A6  
Muut rakennuk-
set ja kohteet

Yht.

Valvontaväli 12 - 60 kk 12 - 60 kk 12 - 120 kk 12 - 120 kk 12 - 60 kk 12 - 120 kk 12 - 120 kk

Kunta        

Akaa 13 10 7 13 6 4 53

Hämeenkyrö 20 13 16 18 18 8 93

Ikaalinen 18 13 19 16 9 8 83

Juupajoki 4 3 4 4 2 2 19

Kangasala 15 29 26 51 27 4 152

Kihniö 6 4 4 12 7 10 43

Lempäälä 7 16 15 30 6 9 83

Mänttä-Vilppula 15 8 21 33 8 5 90

Nokia 23 29 25 44 10 9 140

Orivesi 18 13 16 11 4 3 65

Parkano 8 5 22 24 3 19 81

Pirkkala 5 16 37 51 2 11 122

Punkalaidun 4 4 6 9 9 7 39

Pälkäne 7 8 7 7 6 6 41

Ruovesi 11 4 10 8 4 3 40

Sastamala 28 27 40 42 27 48 212

Tampere 70 110 297 284 1 66 828

Urjala 4 6 7 9 6 5 37

Valkeakoski 8 14 13 32 6 8 81

Vesilahti 5 10 2 0 0 3 20

Virrat 10 8 20 21 13 22 94

Ylöjärvi 26 32 22 47 7 6 140

Yht. 325 382 634 766 191 457 2755

lomestareille on vastuutettuna joitain valvontakohteita pysyväs-
ti, lisäksi palomestarit osallistuu valvontaan vuosittain erikseen 
päätettävän vastuujaon mukaan. Kunkin kohteen vastuullinen 
palotarkastaja on kirjattuna Merlot Palotarkastus -ohjelmistoon.

Yritys- ja laitoskohteisiin suoritettiin vuonna 2012 määräaikaisia 
palotarkastuksia seuraavasti:

TAULUKKO 24.
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Asiakirjavalvonta

Pelastuslain uudistumisen myötä asiakirjavalvonta on aiem-
paa korostetummin yksi keskeinen valvontatyön muoto. Asia-
kirjavalvonnan tarkoituksena on valvoa, mutta myös ohjata ja 
neuvoa, rakennusten ja muiden kohteiden omistajia, haltijoita 
ja toiminnanharjoittajia pelastuslain mukaisten velvoitteiden 
noudattamisessa. Asiakirjavalvontaa kohdennetaan mm. pois-
tumisturvallisuusselvitysten valvontaan, pelastussuunnitelmien 
valvontaan sekä huolto- ja kunnossapitoasiakirjojen valvontaan. 

Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta 

Pirkanmaan pelastuslaitos valvoo pelastuslain 19§:ssä tarkoi-
tettujen poistumisturvallisuusselvitysten laatimista ja niiden 
edellyttämien toimenpiteiden toteutumista palotarkastusten 
yhteydessä sekä erillisellä kohdekohtaisella seurannalla. Pelas-
tusviranomainen antaa tarvittaessa neuvontaa poistumisturval-
lisuusselvityksen laadinnasta vastaavalle toiminnanharjoittajalle 
tai palvelu- ja tukiasumisesta vastaavalle taholle. 

Pelastusviranomainen arvioi saamansa poistumisturvallisuussel-
vityksen perusteella kohteen poistumisturvallisuuden ja mah-
dollisen suunnitelman poistumisturvallisuuden parantamiseksi 
sekä antaa tarvittaessa näitä koskevan toteuttamismääräyksen 
pelastuslain säädösten mukaisesti.

Pirkanmaalla poistumisturvallisuusselvityksiin liittyvää ohjausta 
ja valvontaa on suoritettu järjestelmällisesti jo useiden vuosien 
ajan. Tästä syystä pääosa Pirkanmaalla toimivista kohteista on 
jo toteuttanut selvityksen edellyttämän turvallisuustason nos-
ton tai kohteen turvallisuustaso on ollut hyväksyttävällä tasolla 
ilman toimenpiteitä toiminnan luonteesta tai uudisrakentami-
sen yhteydessä toteutetusta riittävästä turvallisuustasosta joh-
tuen. Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisista kohteista 72,3 % 
(298/412 kpl) on varustettu automaattisella sammutuslaitteistol-
la (sammutuslaitteistoa edellyttävistä kohteista 83,9 % (298/355 
kpl). Pelastusviranomaisen määräystä poistumisturvallisuuden 
parantamiseksi ei ole toistaiseksi tarvinnut antaa.

Rakennuksen ja muun  
kohteen pelastussuunnitelma 

Pelastuslain 15§:n mukaan pelastusasetuksessa tarkemmin mää-
riteltävään rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on pois-
tumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista 

vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle 
tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen 
onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida 
olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma pelastuslain 
14§:ssä tarkoitetuista omatoimisen varautumisen toimenpiteistä. 

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 
1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuus-
järjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnetto-
muuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa 
toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen 
liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelmassa on huomioitava myös kohteen tavan-
omaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. 
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedo-
tettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun 
kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallis-
tuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. (PelA 2§)

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen 
haltija ja se on laadittava yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 

Pelastusasetuksen 1§:n mukaan pelastussuunnitelma on laadittava:
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;
2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin;
3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa 
käytettäviin tiloihin;
4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, per-
hepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjes-
tämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;
5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) 
tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) 
tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille;
6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen 
joukkomajoitukseen;
7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teatterei-
hin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuis-
toille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin;
8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin 
myymälöihin;
9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;
10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;
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11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ym-
päristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin;
12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista kä-
sittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaaral-
listen kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005)24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen;
13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa 
kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määritel-
tyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin 
lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin 
rakennuksiin ja kohteisiin;
14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti 
paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50;
15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin ja
16) turvetuotantoalueille. (3.5.2012/203)

Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain 
taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojal-
la laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 
erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat 
asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä 
on mainittava suunnitelmassa.

Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitel-
mia valvotaan kohteisiin suoritettavien palotarkastusten yhtey-
dessä sekä mikäli kohde omatoimisesti toimittaa suunnitelman 
pelastusviranomaiselle. Pelastussuunnitelman sisältöä valvotaan 
erityisesti, jos tarkastuksella havaitaan tarpeita suunnittelun oh-
jauksesta tai puutteita suunnitelmassa ja sen riskien arvioinnissa, 
turvallisuusjärjestelyjen kuvauksessa, henkilöstön koulutuksessa 
tai muussa keskeisessä asiassa. Valvonnasta vastaa kohteen palo-
tarkastaja. Valvontatoimenpiteet kirjataan Merlot Palotarkastus 
ohjelmaan.

Yleisötilaisuuksien  
pelastussuunnitelmien valvonta 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien 
ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy 
merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestä-
jän on laadittava pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvi-
oitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään 
tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamises-
ta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle 

annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnetto-
muus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeis-
tään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen 
pelastusviranomaiselle. Alueen pelastusviranomainen voi erityi-
sestä syystä hyväksyä, että yleisötilaisuuden pelastussuunnitel-
ma toimitetaan sille tiedoksi edellä mainitun määräajan jälkeen. 
Jos 2 momentissa tarkoitettu selvitys ja arvio tilaisuuden vaarois-
ta ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvallisuusjär-
jestelyt ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen arvion mu-
kaan puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi palauttaa 
suunnitelman täydennettäväksi. Alueen pelastusviranomaisen 
tulee myös tarvittaessa suorittaa kohteessa 80 §:n mukainen 
palotarkastus ja ryhtyä 81 ja 82 §:n mukaisiin toimenpiteisiin. 
Alueen pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa ilmoittaa sille 
toimitetusta suunnitelmasta poliisille ja ensihoidosta vastaavalle 
terveysviranomaiselle. Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaaral-
listen kemikaalien käytöstä erikoistehosteena tulee ilmoittaa 
etukäteen alueen pelastusviranomaiselle siten kuin asiasta sää-
detään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turval-
lisuudesta annetun lain (390/20)
 
Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuun-
nitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita 
taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomai-
sesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain 
kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman 
määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava 
suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei 
tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt 
suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun 
muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelas-
tussuunnitelman laadinnasta.Yleisötilaisuuden pelastussuunni-
telmiin liittyvän ohjauksen ja valvonnan suorittavat pelastusalu-
eiden päivystävät palomestarit edellä kuvattujen lainsäädännön 
vaatimusten mukaisesti. Valvontatoimenpiteet kirjataan Merlot - 
Palotarkastus- ohjelmaan.
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Muu asiakirjavalvonta 

Pelastusviranomaiselle toimitettaviin asiakirjoihin liittyvää val-
vontaa ovat mm. sähkötarkastuspöytäkirjojen, räjähdyssuojaus-
asiakirjojen, ilmanvaihdon puhdistuspöytäkirjojen, öljysäiliöiden 
tarkastuspöytäkirjojen, väestönsuojan määräaikaistarkastusten 
dokumenttien sekä savunpoistolaitteistojen huolto-/tarkastus-
dokumenttien valvonta. Em. asiakirjoja toimitetaan pelastus-
laitokselle suoraan huolto- ja tarkastusliikkeiltä, sekä valvon-
takohteista, jos asiakirja ei ole ollut nähtävissä tarkastuksella. 
Kohteen palotarkastaja kirjaa toimenpiteen tiedot palotarkastus-
ohjelmaan ja valvoo tarpeen mukaan, että pöytäkirjoissa mah-
dollisesti mainitut puutteet korjataan. Tarvittaessa suoritetaan 
ylimääräinen palotarkastus. 

Asiakirjavalvontaa on myös nuohoojien vikailmoitusten käsittely. 
Nuohoojilla on velvollisuus ilmoittaa tulisijoissa, savuhormeissa 
ja kattoturvavarusteissa havaitsemistaan vioista ja puutteista pe-
lastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen käsittelee saamansa 
ilmoitukset ja antaa rakennuksen tai muun kohteen omistajalle 
tai haltijalle tarvittaessa korjausmääräyksen. 

Muu valvonta

Pelastuslain valvontaan sekä pelastustoimelle kuuluvaan ohja-
ukseen ja neuvontaan liittyen suoritetaan määräaikaisten palo-
tarkastusten ja asiakirjavalvonnan lisäksi seuraavia tarkastuksia:

- erityinen palotarkastus ennen rakennuksen tai muun  
 kohteen käyttöönottoa, 
- jälkitarkastus palotarkastuksessa annettujen  
 korjausmääräysten toteutumisen valvomiseksi,
- ylimääräinen palotarkastus, kun on jostakin erityisestä syystä  
 syytä epäillä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutu- 
 van tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran lisääntyneen,
- yleisötilaisuuden palotarkastus, jos yleisötilaisuuteen liittyy  
 osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen  
 syyn vuoksi merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski,
- käyttöönottotarkastus tai muu valvontatoimenpide, jolla  
 varmistetaan että pelastustoimen laitteistot ja väestönsuojat  
 täyttävät niille asetetut vaatimukset sekä
- rakennusten käyttöönottoon liittyen paloteknisen  
 toteutuksen ennakkokatselmuksia ja pelastusteiden tarkastuksia.

Kuva: Antero Tenhunen
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Kunta Kohdemäärä Pientalot ja vapaa-ajan 
asuinrakennukset

Pelastussuunnittelu- velvolliset 
asuinrakennukset

Valvonta 
yhteensä

Valvonta %

Akaa 5 594 3 529 161 3 690 66

Hämeenkyrö 4 600 2 112 43 2 155 47

Ikaalinen 4 724 1 594 78 1 672 35

Juupajoki 1 226 774 17 791 65

Kangasala 10 720 7 019 58 7 077 66

Kihniö** 1 666 348 22 370 22

Lempäälä 6 165 4 613 179 4 792 78

Mänttä-Vilppula 4 927 4 256 191 4 447 90

Nokia 8 034 5 668 276 5 944 74

Orivesi 6 180 3 860 21 3 881 63

Parkano 3 672 1 726 96 1 822 50

Pirkkala 3 530 2 533 292 2 825 80

Punkalaidun 2 149 996 16 1 012 47

Pälkäne** 6 252 1 138 56 1 194 20

Ruovesi 4 050 2 924 51 2 975 73

Sastamala 13 349 8 421 201 8 622 65

Tampere 21 935 13 707 2 541 16 248 74

Urjala 3 614 1 412 15 1 427 39

Valkeakoski 5 704 4 104 166 4 270 75

Vesilahti 3 103 2 907 32 2 939 95

Virrat 5 432 4 523 103 4 626 85

Ylöjärvi** 10 940 4 603 261 4 864 44

Yht. 137 368 82 767 4 876 87 643 64

** lisäksi omavalvonnan pilotointi vuodenvaihteessa 2012 - 2013.

TAULUKKO 25.

Määräaikaisten palotarkastusten määrävälien harvennuttua pelas-
tuslain uudistuksen myötä on edellä kuvattujen valvontatoimenpi-
teiden merkitys kasvanut entisestään. Valvontavälien harventues-
sa on erittäin tärkeää, että heti uusien rakennusten käyttöönoton 
yhteydessä saadaan sekä kohteen tekninen että hallinnollinen 
turvallisuus asianmukaiselle tasolle. Määrävälien harvennuttua on 
myös aiempaa useammin tarvetta asiakkaan pyynnöstä tehtäville 
neuvonta- ja valvontakäynneille. Myös viranomaisyhteistyön kaut-
ta (mm. PelL 42§) pelastuslaitokselle tulee ilmoituksia valvontatar-
peesta. Valvonnan vaikuttavuuden näkökulmasta on erityisesti 
tarpeen kiinnittää aiempaa enemmän huomiota jälkivalvontaan. 
Nykyinen jälkivalvonnan määrä on osin huolestuttavan alhainen. 

Edellä kuvatut valvontatoimenpiteet suoritetaan pääosin pää-
toimisen palotarkastushenkilöstön toimesta. Jälkitarkastukset 
hoitaa ensisijassa varsinaisen palotarkastuksen suorittaja ja 
yleisötilaisuuksiin liittyvät tarkastukset päivystävät palomestarit. 
Valvonnan toteuttamisen periaatteet kuvataan yksityiskohtai-
semmin valvontasuunnitelmassa.

Epäsäännöllisesti suoritettavia palotarkastuksia ja asiakirjaval-
vontaa suoritettiin vuonna 2012 seuraavasti:
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2.3.1.5 Kemikaaliturvallisuuslainsäädännön 
mukainen valvonta 

Pelastuslainsäädännön perusteella annettujen tehtävien lisäksi 
pelastusviranomaisille on säädetty tehtäviä palo- ja räjähdysvaa-
rallisten sekä terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien 
valvontaan liittyen. Toimialan säännöstöä on uusittu viimeisinä 
vuosina huomattavasti ja viimeisimmät muutokset ovat tulleet 
voimaan 1.1.2013.

Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin sekä niihin 
liittyvän valvonnan keskeiset periaatteet määritellään laissa 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta (390/2005) sekä valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2013).  
Turvallisuusvaatimuksia täsmennetään useissa muissa asetuk-
sissa ja alemmissa säädöksissä, kuten valtioneuvoston asetus 
vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus-
vaatimuksista (856/2013) sekä valtioneuvoston asetus nestekaa-
sulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2013).

Pelastusviranomainen on määrätty toimimaan valvontaviran-
omaisena vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja 
varastointia, öljylämmityslaitteistojen asennusta, maanalaisten 
öljysäiliöiden tarkastusta ja pyroteknisten tuotteiden varastoin-
tia kaupan yhteydessä koskevissa asioissa. Pelastusviranomaisel-
la on lisäksi oikeus antaa ilotulitteiden käyttöä koskevia paikalli-
sista olosuhteista johtuvia, pelastustoimen aluetta tai sen osaa 
koskevia yleisiä määräyksiä sekä asettaa yksittäistapauksessa 
ilotulitteiden käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden 
käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. Laajamittaista vaarallis-
ten kemikaalien käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto TUKES. Pelastuslaitos osallistuu TUKESin tarkas-
tuksiin ja antaa pyydettäessä lausuntoja TUKESille.

Pelastusviranomaisen tehtävänä on osaltaan valvoa edellä mai-
nittujen säädösten perusteella, että vaarallisten kemikaalien kä-
sittely ja varastointi on pelastuslaitoksen toimialueella ihmisten, 
ympäristön ja omaisuuden kannalta turvallista. 

Pirkanmaan pelastuslaitos on huomioinut valvontasuunnitel-
massaan pelastustoimelle kuuluvilta osin kemikaaliturvallisuus-
lainsäädännössä tarkoitetun valvonnan:

1. Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi
- Kemikaaliturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säädösten 

valvontaa suoritetaan kohteiden tekemien ilmoitusten perus-
teella ao. säädösten mukaisesti (päätös ja tarkastus). Kohteiden 
jatkuva valvonta sekä alle ilmoitusrajan jäävien kohteiden val-
vonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä 
sekä tarvittaessa ylimääräisillä palotarkastuksilla.

2. Öljylämmityslaitteistot
- Käyttöön otettaville öljylämmityslaitteistoille suoritetaan pe-
lastusviranomaisten toimesta 3 kk:n kuluessa laitteiston käyt-
töönotosta tarkastus, kun säiliön tai säiliöiden yhteistilavuus on 
enintään 10 m3. Säiliötilavuuden ollessa suurempi noudatetaan 
edellisessä kohdassa todettua ilmoitusmenettelyä. Kohteiden 
jatkuva valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen 
yhteydessä sekä tarvittaessa ylimääräisillä palotarkastuksilla. 

3. Öljysäiliöiden valvonta
- Öljysäiliöiden kunnon valvontaa sekä säiliöille tehtävien tarkas-
tusten toteutuman valvontaa suoritetaan sekä palotarkastusten 
yhteydessä että valvontarekisterin tietojen pohjalta. Valvonnassa 
tehdään yhteistyötä kuntien ympäristöviranomaisten ja Pirkan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY -keskus) 
kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään kuntien öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelmissa määritellyillä tärkeillä pohjavesialueilla 
sijaitseviin öljysäiliöihin. 

4. Pyrotekniset tuotteet
- Alueen pelastusviranomainen valvoo kemikaaliturvallisuus-
lain perusteella pyroteknisten tuotteiden varastointia kaupan 
yhteydessä ja luovutusta yksityiseen kulutukseen. Valvontaan 
liittyen pelastusviranomainen käsittelee toiminnanharjoittaji-
en tekemät ilmoitukset, tekee tarvittavat päätökset ilmoitusten 
johdosta sekä tarkastaa pyroteknisten tuotteiden varastoinnin 
ja myyntipisteet pääasiallisena myyntikautena 27.12. – 31.12. 

5. Erikoistehosteet
- Räjähteitä sekä palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa 
käyttää kemikaaliturvallisuuslain mukaan yleisötilaisuuksissa ja 
kokoontumishuoneistoissa erikoistehosteena, jos siitä on tehty 
ilmoitus pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen käsitte-
lee saapuneet ilmoitukset, sekä määrää tarvittaessa tehosteiden 
turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja tai 
kieltää käytön, jos siitä katsotaan aiheutuvan ilmeistä henkilö-, 
ympäristö- tai omaisuusvahingon vaaraa.

Pelastusviranomaiselle kuuluvan valvonnan suorittaa Pirkan-
maalla pääosin onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön 
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henkilöstö lukuun ottamatta erikoistehosteisiin liittyvä valvonta, 
jonka suorittaa pääosin pelastusalueiden päivystävät palomes-
tarit. Kemikaalivalvontaa koordinoi ja ohjaa tehtävään nimetty 
palotarkastusinsinööri.

Pirkanmaalla on tällä hetkellä 7 turvallisuusselvityslaitosta, 12 
toimintaperiaateasiakirjalaitosta ja 42 laajamittaista vaarallisten 
kemikaalien tuotantolaitosta tai varastoa, joiden ensisijainen 
valvontaviranomainen on Turvatekniikan keskus. Pelastusviran-

Kunta Kemikaalipäätökset Vaarallisiin kemikaaleihin ja 
pyroteknisiin tuotteisiin liit-
tyvät tarkastukset

Öljylämmityslaitteistojen tar-
kastukset (katsastukset)

Öljysäiliöiden tarkastus-
ten asiakirjavalvonta

Akaa 3 45 59 105

Hämeenkyrö 2 27 26 160

Ikaalinen 1 21 17 105

Juupajoki 1 5 10 20

Kangasala 11 60 40 317

Kihniö 9 14 4 13

Lempäälä 5 80 49 152

Mänttä-Vilppula 9 52 67 91

Nokia 19 99 50 283

Orivesi 2 35 20 61

Parkano 16 52 29 105

Pirkkala 7 83 19 177

Punkalaidun 2 12 5 27

Pälkäne 6 10 17 86

Ruovesi 1 22 3 67

Sastamala 12 99 79 339

Tampere 42 418 117 1 451

Urjala 2 15 8 73

Valkeakoski 6 30 40 303

Vesilahti 0 6 13 19

Virrat 12 38 15 92

Ylöjärvi 7 71 51 330

Yhteensä: 175 1 294 738 4 376

TAULUKKO 26.

omaisen valvonnassa olevia vaarallisten kemikaalien vähäistä 
teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavia tuotantolaitoksia 
ja varastoja on kaikkiaan lähes 500 kpl ja ilotulitteiden myynti-
pisteitä noin 150 - 185 kpl vuosittain. 

Pelastusviranomaiset suorittivat vaarallisten kemikaalien käsitte-
lyyn ja varastointiin liittyviä valvontatoimenpiteitä vuosina 2008 
- 2012 seuraavasti:
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2.3.1.6 Nuohous

Pelastuslain 13§:n mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toi-
minnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palve-
levien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan 
olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on 
nuohottu lain 59 §:n mukaisella tavalla määrävälein ja että tikkaat, 
kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa 
kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Nuohouksessa puhdistetaan tulisija ja savuhormi niihin liittyvine 
osineen sekä tarkastetaan tulisijan ja savuhormin kunto. Tarkoi-
tuksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. 
Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on 

energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten 
terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polt-
toaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen 
päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. 

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai 
puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoi-
tettava niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pe-
lastuslaitokselle. Jos nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien 
osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, 
ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoi-
tettava myös niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle 
ja pelastuslaitokselle. Nuohoojat tarkkailevat lisäksi muita henki-
lö- ja paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja kiinteistöissä.
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Kunta Nuohous-
piirejä

Kunta Nuohous-
piirejä

Akaa 3 Parkano 2

Hämeenkyrö 1 Punkalaidun 1

Ikaalinen 2 Pälkäne 1

Juupajoki 1 Ruovesi 2

Kangasala 4 Sastamala 7

Kihniö 1 Tampere 4

Kylmäkoski 1 Urjala 1

Lempäälä 1 Valkeakoski 2

Mänttä-Vilppula 1 Vesilahti 1

Nokia ja Pirkkala 1 Virrat 3

Orivesi 1 Ylöjärvi 3

TAULUKKO 27.

Pelastuslain 59 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää nuo-
houspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Alueen pelastustoimi 
voi alueellaan tai osassa sitä:

1) tuottaa nuohouspalvelut pelastuslaitoksen omana työnä;
2) hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta; tai
3) sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta 
palvelujen tuottajan kanssa.

Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut 2 momen-
tin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla se päättää myös nuoho-
uksesta perittävästä maksusta.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan 13 §:ssä 
säädetty velvollisuus huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit 
on huollettu ja puhdistettu voidaan toteuttaa ainoastaan alueen 
pelastustoimen 1 momentin mukaisesti päättämän palvelujen 
tuottajan toimesta. Pelastuslaitos voi kuitenkin yksittäisen koh-
teen osalta antaa luvan siihen, että nuohouksen suorittaa joku 
muu kuin nuohooja.

Nuohoustoiminta on vapaan kilpailu periaatteen kannalta poik-
keuksellisen säänneltyä toimintaa ja keskustelua nuohoustoi-
minnan vapauttamisesta avoimemmalle kilpailulle on käyty 
vuosia. Sisäasianministeriössä on menossa parhaillaan esiselvi-
tyshanke nuohouksen muutostarpeista.

Nuohous Pirkanmaalla 

Nuohouspalvelut tuotetaan Pirkanmaalla pelastuslain 59§ 
2 mom 2) kohdan mukaisesti ns. piirinuohousjärjestelmällä. 
Nuohouspalvelujen tuottamiseksi maakunta on jaettu 44 nuo-
houspiiriin, joissa toimii tällä hetkellä 24 nuohousyrittäjää. Nuo-
houspalvelusopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia lukuun 
ottamatta entisen Tampereen aluepelastuslaitoksen nuohoustoi-
miston alueelle solmittuja sopimuksia, jotka ovat määräaikaisia. 

Alueen pelastustoimen järjestäessä nuohouspalvelut pelas-
tuslain 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla se 
päättää myös nuohouksesta perittävästä maksusta. Alueen 
pelastustoimen monijäsenisenä toimielimenä toimiva Tampe-
reen kaupunginhallitus on vahvistanut alueella noudatettavat 
nuohouspalveluhinnastot, jotka sisältävät nuohousyksikön mää-
räytymisperusteet ja yksikön hinnan. Yksikön hinta tarkastetaan 
piirinuohoojien kanssa tehtyjen nuohouspalvelusopimusten 
mukaisesti vuosittain.

Nuohoustoiminnan harjoittaja on velvollinen pitämään luette-
loa nuohoamistaan kohteista ja antamaan siitä maksutta tieto-
ja pelastuslaitokselle (PeL 62 §). Pelastuslaitoksen ja piirinuo-
hoojien välisten nuohouspalvelusopimuksissa on sovittu, että 
nuohoojat toimittavat pelastusviranomaiselle yhteenvetotiedot 
nuohoamistaan kohteista kolmannesvuosittain sekä tarkemman 
selvityksen nuohoustoiminnastaan kerran vuodessa. 

Pelastuslaitos valvoo nuohoustoiminnan toteutumista em. ra-
porttien, palotarkastustoiminnan sekä kuntalaispalautteiden 
avulla. Valvonta on vastuutettu pelastuslaitoksella muutamille 
onnettomuuksien ehkäisyn yksikön viranhaltijoille.  

Pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan ja kansalaispalauttei-
den perusteella nuohouspalvelujen toteutumisessa on puutteita 
jonkin verran. Pelastuslaitoksen teettämissä asiakastyytyväisyys-
kyselyssä (toukokuu 2013) 70 % omakotiasujista ilmoitti olevan-
sa tyytyväisiä pelastuslaitoksen valitsemaan piirinuohoojaan. 
Nuohoustoiminnan, nuohoojien suorittaman paloturvallisuuden 
tarkkailun sekä pelastusviranomaisten ja nuohoojien yhteistyön 
kehittämiseksi Pirkanmaalla toimii nuohoojien ja pelastusviran-
omaisten yhteistyöryhmä. 

Nuohouspiirit jakaantuvat kunnittain taulukko 27 mukaisesti:



78

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

79

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

2.3.2 Pelastustoiminta 

Pelastustoimintaa ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka 
onnettomuuden sattuessa tai uhatessa toteutetaan ihmisten, 
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä 
vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Pelastus-
toimintaan kuuluviin toimiin ryhdytään myös tahallisesti aiheute-
tuissa, seurauksiltaan vastaavissa tilanteissa tai niiden uhatessa. 

Pelastustoiminnan merkitys onnettomuusriskien (R) pienentämi-
sessä perustuu onnettomuuden seurauksien (S) pienentämiseen. 
Onnettomuuden todennäköisyyteen (T) pelastustoiminnalla ei 
juurikaan voida vaikuttaa. (R = T * S).

Pelastustoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että on-
nettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan 
suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. 
 
Pelastustoiminnan tuotos on sattuneissa onnettomuuksissa 
pelastustoiminnan ansiosta pelastetut ja suojellut arvot, kuten:
- pelastetut ihmiset
- pelastettu omaisuus
- ympäristövahinkojen estäminen tai rajoi¬ttaminen
- kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen
- työpaikkojen säilyminen ja tuotantokeskeytysten ehkäisy.

Pelastustoimessa varaudutaan paitsi usein toistuviin päivittäisiin 
onnettomuuksiin myös suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin. 
Viimeksi mainittujen onnettomuustilanteiden osalta koko pe-
lastustoimen tuotoksena voidaan pitää myös valmiutta toimia 
tarvittaessa näissä tilanteissa.

Tuotoksen mittaamiseen päivittäisten onnettomuuksien, suur-
onnettomuuksien tai poikkeusolojen osalta ei ole käytettävis-
sä kattavia ja luotettavia mittareita. Mittausta suoritetaan vain 
joidenkin onnettomuustyyppien ja niissä pelastettujen arvojen 
osalta onnettomuustilastoinnin yhteydessä.

2.3.2.1 Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin

Pelastustoiminnan toimintavalmius 

Palokuntien suorittaman pelastustoiminnan onnistuminen 
perustuu toimintavalmiuteen. Pelastustoiminnan toimintaval-
miudella tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti pelastustoiminta 

pystytään aloittamaan onnettomuuden vakavuuteen nähden 
riittävän tehokkaasti. Pelastustoiminnan toimintavalmius muo-
dostuu viidestä osatekijästä: henkilöstön määrästä ja laadusta, 
kaluston määrästä ja laadusta, ennakkoon laadituista toimin-
nallisista suunnitelmista, johtamisen organisoinnista sekä pe-
lastustoiminnan toimintavalmiusajasta. Pelastustoiminnan 
toimintavalmiusvaatimus perustuu onnettomuustyyppeihin ja 
onnettomuusriskin suuruuteen. 

Päivittäisissä onnettomuuksissa riittävää toimintavalmiutta yllä-
pidetään jatkuvasti. Suuronnettomuuksien edellyttämän toimin-
tavalmiuden runko muodostuu päivittäisiin onnettomuuksiin 
varautuvasta organisaatiosta. Tätä täydennetään suunnitelmien 
mukaisesti suuronnettomuustilanteessa. Poikkeusoloissa valmi-
utta kohotetaan suunnitelmien mukaisesti täysvalmiuteen asti 
olosuhteiden niin vaatiessa.

Päivittäisissä onnettomuuksissa on toimintavalmiudella kaksi tärkeää 
tasoa. Toiminnan aloittaminen mahdollisimman nopeasti onnetto-
muuden tapahduttua on useiden onnettomuustyyppien osalta rat-
kaisevan tärkeää. Tätä varten palokuntien operatiivinen organisaatio 
on hajautettu pienille toiminta-alueille. Pelastusryhmä on yleisimmin 
käytetty pelastustoiminnan muodostelma. Pienillä resursseilla ei kui-
tenkaan pystytä hallitsemaan vähäisiä tilanteita lukuun ottamatta 
onnettomuuksia tehokkaasti. Tästä syystä pelastustoiminnassa käy-
tetään yleensä onnettomuuksien hallintaan useiden pelastusyksiköi-
den resursseja. Tämä ns. joukkuelähtö muodostuu yleensä kahden 
tai kolmen eri paloaseman yksiköistä. Useimmissa onnettomuustyy-
peissä onnettomuuden kehittymistapa edellyttää mahdollisimman 
suurta resurssiylivoimaa alkuvaiheessa, jotta tilanne on saatavissa 
nopeasti hallintaan. Tästä syystä palokuntien hälyttämisessä käyte-
tään maailmanlaajuisesti ns. etupainotteista resurssien mitoitusta.

Paloasemaverkoston ja henkilöstön sekä kaluston mitoitukseen vai-
kuttaa sekä ensimmäisen pelastusyksikön, että pelastusjoukkueen 
vahvuisen toimintaorganisaation toimintavalmiusaika onnetto-
muuskohteisiin Näille molemmille määritetään minimivaatimukset 
onnettomuusriskin perusteella. Yksittäisessä tilanteessa ylimitoi-
tettu lähdön vahvuus voidaan helposti palauttaa asemille, mutta 
liian pieni lähtövahvuus tarkoittaa yleensä tilanteen hallinnan me-
nettämistä ja onnettomuuden seurausten hallitsematonta kasvua.

Pelastustoiminnan perusvaatimuksiin kuuluu, että pelastustoi-
minta voidaan järjestää apua tarvitseville kaikissa tilanteissa. 
Pelastustoiminnan ollessa käynnissä pitää varautua olemassa 
oleviin riskeihin nähden riittävästi siihen, että samanaikaisesti 



78

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

79

PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASO 2014 - 2017

sattuu toinen onnettomuus. Koska todennäköisyys samanaikai-
sille onnettomuuksille on kuitenkin yksittäistä onnettomuutta 
selvästi pienempi, hyväksytään toisen onnettomuuden osalta 
alhaisempi toimintavalmiuden taso. 

Samanaikaisiin onnettomuuksiin varaudutaan tarvittaessa ensim-
mäisen onnettomuuden jälkeen käytettäväksi jäävien pelastusyk-
siköiden valmiussiirroilla tai täydentämällä päivittäistä valmiutta 
muutoin suunnitelmien mukaisesti. Valmiussiirroissa käytettävissä 
olevat pelastusyksiköt ryhmitellään uudelleen syntyneen tarpeen 
mukaisesti siten, että toimintavalmius koko aluetta ajatellen on op-
timaalinen. Valmiussiirtona voidaan käyttää vakinaisesti miehitetyn 
pelastusyksiön sijoittamista toiselle asemalle tai tilapäiseen päivys-
tyspisteeseen. Sopimuspalokuntien yksiköiden valmiutta voidaan 
kohottaa myös hälyttämällä ne valmiuteen omalle asemalle.

Pelastustoimintaan kuluu myös erityistehtäviä, jotka pelastuslai-
toksen on pystyttävä riittävän tehokkaasti suorittamaan. Näiden 
onnettomuuksien todennäköisyys on kuitenkin pieni ja pelas-
tustoimintaa mitoittava onnettomuusriski ei siten muodostu 
suureksi. Pelastustehtävien suorittamiselle voidaan näissä ta-
pauksissa asettaa yleisestä toimintavalmiusvaatimuksesta poik-
keava alhaisempi vaatimustaso. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
kemikaalisukellus, vesisukellus ja savusukellus. Näihin tehtäviin 
liittyy korkeat vaatimukset sekä suorittavan henkilöstön että 

varustuksen ja kaluston osalta. Työturvallisuussäädökset sekä 
muuttuva toimintaympäristö ilmastomuutoksineen tuovat koko 
ajan haasteita sekä tekniselle valmiudelle, että osaamiselle.

Kaikilla paloasemilla ei ole tarpeen tai mahdollista ylläpitää korkeaa 
valmiutta näiden tehtävien suorittamiseen. Tämä korkeampi valmius 
on tarkoituksenmukaista keskittää onnettomuusriskien perusteella 
siten, että pelastustoiminta voidaan suorittaa riittävän tehokkaasti.

Vesipelastuksesta ja kemikaalitorjunnasta on laadittu omat toi-
mintasuunnitelmansa.

Avunsaantiaika

Avunsaantiaika alkaa siitä, kun hätäkeskuksessa vastataan hätä-
puheluun ja loppuu siihen, kun tehokas pelastustoiminta alkaa. 
Avunsaantiaikaa mitataan A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävistä.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, joka al-
kaa siitä, kun ensimmäinen yksikkö vastaanottaa hälytyksen ja päät-
tyy siihen, kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pelastustoiminnan.

KUVA 9. Avunsaantiaikajana. Vihreällä nuolella on merkitty 
pelastustoiminnan toimintavalmiusaika. Sinisellä nuolella 
on merkitty viranomaisten yhteinen toimintavalmiusaika. 
Punaiset nuolet kuvaavat avunsaantiaikaa onnettomuu-
den uhrin kannalta.
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Havaitsemisaika on aika onnettomuuden tapahtumisesta tai 
alkamisesta sen havaitsemiseen. Automaattisella valvonnalla, 
kuten automaattisella paloilmoittimella tai sammutuslaitteistolla 
tämä aika on varsin lyhyt. Mikäli havainnon tekee ihminen, aika 
voi olla hyvinkin pitkä. 

Ilmoitusaika on se aika, joka kuluu onnettomuuden havaitsemises-
ta hätäilmoituksen tekemiseen. Automaattisilla paloilmoittimilla, 
sammutuslaitteistoilla ja vastaavilla ilmoitusaika on hyvin lyhyt. 
Mikäli havainnon tekee ihminen, riippuu ilmoitusaika hänen mah-
dollisuuksistaan olla yhteydessä hätäkeskukseen. Ilmoitusajat ovat 
viime aikoina lyhentyneet matkaviestimien yleistyttyä.

Ilmoituksen käsittelyaika on hätäkeskuksen hätäilmoituksen 
käsittelyyn käyttämä aika. Hätäkeskuslaitoksen tulostavoitteis-
sa 90 %:iin hätäpuheluista vastataan 10 sekunnissa ja 95 %:iin 
30 sekunnissa. Hätäilmoituksen käsittelyyn ei ole asetettu tu-
lostavoitteita. Vuosina 2009 - 2012 Pirkanmaan hätäkeskuksen 
hätäilmoituksen käsittelyaika on ollut keskimäärin 2:08 min. Alu-
een pelastustoimi ei voi vaikuttaa suoraan tähän aikaviiveeseen. 
Hätäkeskuksen ilmoituksenkäsittelyaikaan vaikuttavat monet 
eri asiat, kuten osoitteiston ja paikannuksen selvyys ja hätäil-
moituksen tekijän kyky kertoa tapahtumatietoja. Pitkällä aika-
välillä asiaan voidaan vaikuttaa mm. osoitteistoa selkiyttämällä, 
turvallisuusvalistuksella sekä hätäkeskustoimintaa kehittämällä.

Vakinaisten yksiköiden lähtöaika on keskimäärin 90 s. Sopimus-
palokuntien lähtöaika määritetään alueen pelastustoimen kans-
sa tehdyssä sopimuksessa. Ensilähdössä käytettävien sopimus-
palokuntien lähtöaika on 5 tai 10 minuuttia. Reservipalokuntien 
lähtöaika on pitempi.

Ajoaikaan vaikuttaa kaksi tekijää, ajomatka ja ajonopeus. Ajomatka 
voidaan mitata tieverkostoa pitkin tarkasti. Ajonopeuteen vaikuttaa 
useita eri tekijöitä. Keskeisimmät näistä ovat liikennetiheys, keliolosuh-
teet, tien laatu jne. Nämä puolestaan saattavat vaihdella sääolosuh-
teista, vuorokaudenajasta, vuodenajasta jne. johtuen merkittävästi.

Ajoaika voidaan määrittää eri tavoin käyttötarpeesta riippuen. 
Jos tarkastellaan keskimääräisiä ajoaikoja suuressa hälytysmää-
rässä, voidaan melko yleisilläkin malleilla päästä riittävän tark-
kaan tulokseen. Kokemusperäisesti on voitu todeta ajomatkan 
palokunnan hälytysajossa olevan keskimäärin noin 1 km/min. 
Tämä keskimääräinen ajoaika ei huomioi millään lailla erilaisia 
tieluokkia ja niiden ajonopeuksien eroja.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusajan suunnittelun pohjaksi 
on edellä esitetyn perusteella tässä riskianalyysissä otettu kunkin 
kohteen tai alueen yksilöllisen tieverkoston mukainen, mutta 
keski-määräisiä keli-, liikenne- ja muita vastaavia olosuhteita 
vastaavaksi määritettyä ajonopeutta vastaava ajoaika. 

Alueen tieverkoston ja eri tieluokilla käytettävien ajonopeuksien 
perusteella voidaan muodostaa ajoaikakuvaajat paloasemien 
ympärille olemassa olevan tieverkoston mukaisesti. Ajoaika-
kuvaaja esitetään toimintavalmiusaikavaatimusten mukaisesti 
luokiteltuna 6 minuutin, 10 minuutin ja 20 minuutin toiminta-
valmiusaika-alueisiin.  Niissä on huomioitu sekä ensimmäisen 
pelastusyksikön lähtöaika että ajoaika.

Onnettomuuden sattuessa paikassa, jonne ei ole maantieyhteyt-
tä kuten maastossa, järvellä tai saaressa, edellä kuvattua toimin-
tavalmiusajan määrittämistä ei sellaisenaan voi käyttää. Onnet-

TAULUKKO 28.

Taulukossa 28 on esitetty 1+3 vahvuisen pelastusyksikön toimintavalmiuden kehittyminen Pirkanmaan riskialueilla vuosina 2010 - 
2012 kiireellisissä onnettomuustyypeissä ja -tehtävissä. Toimintavalmius on pysynyt samalla tasolla I-riskialueella, laskenut hieman 
II-riskialueella ja parantunut   III- ja IV-riskialueilla. 
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tomuuskohteeseen joudutaan tällöin siirtymään yleensä useilla 
joko paikalla olevilla tai mukana kuljetetuilla eri kulkuvälineillä.  

Ensitoimenpiteisiin kuluvalla ajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu 
tiedusteluun ja sellaiseen ensimmäiseen kalustoselvitykseen, 
joka mahdollistaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamisen. 
Jollei luotettavaa tietoa toteutuneista ajoista ole saatavilla, käy-
tetään viiden minuutin laskennallista aikaa I riskiluokassa, neljän 
minuutin laskennallista aikaa II riskiluokassa ja kahden minuutin 
laskennallista aikaa III riskiluokassa.

Sisäasiainministeriön pelastusosaston Pelastustoimen toimin-
tavalmiuden suunnitteluohje 21/2012 määrittelee suunnittelu-
perusteet eri riskiluokkien toimintavalmiuden tavoitteiksi, jois-
ta päätetään alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksessä. 
Ohjeen mukaisena vähimmäistavoitteena on, että kiireellisissä 
pelastustehtävissä ensimmäinen yksikkö saavuttaa riskiruudul-

le asetetun toimintavalmiusaikatavoitteen vähintään 50 %:ssa 
tehtävistä. Lisäksi pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tulee 
täyttyä vähintään 50 %:ssa tehtävistä.

I-riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 6 minuutin kuluessa siitä, kun se on vas-
taanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoi-
minnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 11 minuuttia ja 
avunsaantiaika olisi korkeintaan 13 minuuttia. Joukkuelähdössä 
pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun 
ottamatta paikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen
yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

II-riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vas-
taanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoi-
minnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 14 minuuttia ja 

TAULUKKO 29.

Taulukossa 29 on esitetty 1+3-vahvuisen pelastusyksikön toimintavalmiusajan osatekijöiden kehitys Pirkanmaan riskialueilla vuosina 
2010 - 2012 kiireellisissä onnettomuustyypeissä ja -tehtävissä. Toimintavalmiusajan paranemiseen IV-riskialueilla on vaikuttanut 
ajoajan lyhentyminen ja II-riskialueilla lähtöajan lyheneminen. I-riskialueella ajoajat ja lähtöajat ovat pysyneet samalla tasolla ja 
II-riskiluokassa sekä lähtöajat, että ajoajat ovat hieman pidentyneet.
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avunsaantiaika olisi korkeintaan 16 minuuttia. Joukkuelähdössä 
pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun 
ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen
yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

III-riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 20 minuutin kuluessa siitä, kun se on vas-
taanottanut hälytyksen. Tavoitteena on myös, että pelastustoi-
minnan toimintavalmiusaika olisi korkeintaan 22 minuuttia ja 
avunsaantiaika olisi korkeintaan 24 minuuttia. Joukkuelähdössä 
pelastusjoukkueen tulisi olla pelastustoiminnan johtajaa lukuun 
ottamatta paikalla 30 minuutin kuluessa siitä, kun ensimmäinen
yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

IV-riskiluokan asutuilla alueilla tehokas pelastustoiminta voi alkaa pi-
demmänkin ajan kuluessa kuin I - III-riskiluokissa. Jos pelastustoimin-
taa ei kyetä aloittamaan alle 40 minuutissa, on kyseisillä alueilla kiin-
nitettävä erityistä huomiota ihmisten omatoimiseen varautumiseen.

Paloturvallisuustekniikan kehittyessä ja yleistyessä maailmalla 
nopeasti, on toimintavalmiusaikavaatimusta ryhdytty kompen-
soimaan esimerkiksi automaattisella sammutuslaitteistolla. Uusia 
asuinalueita suunniteltaessa ainakin Uudessa-Seelannissa on pa-
lokunnan toimintavalmiusvaatimusta voinut alentaa tästä syystä. 
Automaattinen sammutuslaitteisto on tällöin pakollinen kaikissa 
rakennuksissa kyseisellä alueella. Samaa ajatusta on toteutettu 
Pirkanmaalla automaattisella sammutuslaitteistolla varustettujen 
kohteiden vastesuunnittelussa. Automaattinen sammutuslaitteis-
to pienentää kohteen riskiluokitusta ja ensimmäisenä kohteeseen 
hälytettävää hälytysvastetta voidaan tällä perusteella pienentää 
verrattuna vastaavaan suojaamattomaan kohteeseen.

Toimintavalmiusaika Pirkanmaalla

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika-alueet on esitetty 6, 10 
ja 20 minuutin vyöhykkeinä liitteenä olevassa kartassa ensim-
mäisen yksikön toimintavalmiuden mukaan. Samassa kartas-
sa on esitetty myös riskiluokat. Toimintavalmiusaika-alueiden 
suunnittelu perustuu paloasemien sijaintipaikoista reittiohjel-
milla laskettuihin alueisiin, joissa käytetään eri tieluokille arvioi-
tuja keskimääräisiä ajonopeuksia. Todellisuudessa yksittäisten 
hälytystehtävien toimintavalmius riippuu tilanteenaikaisista 
liikenneolosuhteista, sääolosuhteista ja pelastusyksikön vara-
ustilanteesta ja sijainnista hälytyksen tullessa. Yksikkö saattaa 
lähteä hälytystehtävään myös toiselta hälytystehtävältä tai kou-
lutuksesta tai muulta työtehtävältä paloaseman ulkopuolelta.   

Paloasemien määrällä ja sijainnilla on keskeinen merkitys toi-
mintavalmiusaikoihin. Pirkanmaalla on yhteensä 64 paloasemaa, 
joilta toimintavalmiutta ylläpidetään. Paloasemat sijaitsevat kun-
takeskuksissa tai muissa taajamissa siten, että niiltä saavutetaan 
ympäristön riskikohteet hyvin. Paloasemien sijoittelu on aiemmin 
perustunut kuntakeskeiseen toimintamalliin, jossa jokainen kunta 
on huolehtinut oman alueensa pelastustoimesta (palotoimesta). 
Mikäli pelastustoimintaa mitoittavia riskialuekeskittymiä sisältävät 
kuntakeskukset tai muut taajamat ovat riittävän lähellä toisiaan, voi 
yhteinen paloasema jossain tapauksessa palvella molempia kuntia/
taajamia jopa tehokkaammin kuin kaksi erillistä paloasemaa. 

Henkilöstön osuus toimintavalmiudessa

Pelastuslaitoksen henkilöstö voi olla päätoimisia, toimenpide-
palkkaisia tai sopimuspalokuntalaisia. Pelastuslaitoksen pelas-
tustoiminnalta vaadittu toimintavalmiusaika määrittää osaltaan 
tarkoituksenmukaisen palokuntamuodon. Mikäli pelastuslaitok-
sen toimintavalmiusaikavaatimus on 6 minuuttia, on vakinainen 
pelastuslaitos käytännössä ainoa vaihtoehto sen täyttämiseen. 
Pidemmän (10 tai 20 minuutin) toimintavalmiusaikavaatimuk-
sen voi saavuttaa myös toimenpidepalkkaisista tai sopimuspa-
lokuntalaisista muodostettu palokunta. Tarkoituksenmukaisen 
palokuntamuodon valintaan vaikuttaa lisäksi muun muassa hä-
lytysten määrä. Muualla työssä käyvän ja pohjimmiltaan vapaa-
ehtoisuuteen perustuvan henkilöstön hälytystehtävien määrä ei 
voi kuormittaa liikaa tätä henkilöstöä. Usein on esitetty 100 - 200 
hälytystehtävää vuodessa olevan sopimuspalokunnalle maksimi. 
Määrä on tietysti yksilöllinen.

Palokuntamuotona voidaan käyttää myös erilaisia yhdistelmiä. 
Esimerkiksi päiväaikainen vakinainen henkilöstö täydennettynä 
ilta-, yö- ja viikonloppuaikaisella sopimuspalokunnan valmiudel-
la on yleistynyt. Tällöin vakinainen henkilöstö vastaa päiväaikana 
pelastustoiminnan valmiudesta, kun sopimuspalokunnalla on 
usein tänä aikana hankaluuksia valmiuden ylläpidossa. 

Yhä merkittävämmäksi palokuntamuodon valinnassa on tullut 
kaikkien pelastustoimen tehtävien vaatiman työpanoksen ko-
konaisuus. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy tarvitsee työpa-
noksen myös pelastustoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä. 
Vakinainen henkilöstö suorittaa jonkin verran erilaisia ennalta-
ehkäiseviä tehtäviä mm. palotarkastustoiminnassa joka liittyy 
pientalojen omavalvontaan sekä erilaisissa valistus/koulutus-
tehtävissä. Näitä toimintoja on tarkoituksenmukaisinta tehdä 
aikana, jolloin ihmiset ovat parhaiten tavoitettavissa. 
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Kuva: Tiina Suvanto
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Henkilöstön osuus toimintavalmiudessa jakaantuu kahteen 
osaan, määrään ja laatuun. Henkilöstön määrän tarve muo-
dostuu tarvittavien pelastusyksiköiden määrästä ja yksiköiden 
miehityksestä, joista muodostuu pelastusryhmä. Pelastusryh-
mälle on määritelty tavoitevahvuus Pelastustoiminnan toimin-
tavalmiuden suunnitteluohjeessa. Tämä vahvuus on johtaja, 
vähintään kolme ja enintään seitsemän henkilöä, sekä tehtävän 
mukaisista ajoneuvoista ja kalustosta. 

Pelastusasetus määrittelee päätoimisen pelastustoimen henki-
löstön yleiset kelpoisuusvaatimukset. Eräiden tehtävien, kuten 
kemikaalisukellus, vesisukellus ja savusukellus, suorittaminen 
asettaa säännöllisen harjoittelun ja kouluttautumisen lisäksi 
suorittajille erityisvaatimuksia myös terveyden sekä fyysisen ja 
henkisen kunnon osalle.

Toimenpidepalkkaisen henkilöstön sekä sopimuspalokuntien 
hälytysosastojen henkilöstön koulutusvaatimuksista on säädetty 
Pelastusasetuksessa. Alueen pelastustoimi huolehtii siitä, että 
hälytysosastojen henkilöstöllä on riittävä koulutus.

Pelastushenkilöstö Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on vuoden 2013 lopussa vakinaisesti ympärivuo-
rokautisesti miehitettyjä paloasemia Tampereen keskuspaloase-
ma, Lempäälän, Hervannan, Linnainmaan, Kangasalan, Nokian, 
Pirkkalan, Valkeakosken, Teivon, Akaan ja Sastamalan (Vamma-
la) paloasemat. Näillä paloasemilla pelastustoimen ympärivuo-
rokautinen päivystysvahvuus on pyritty pitämään vähintään 
pelastusryhmän (1+3) suuruisena. Ikaalisten paloasemalla on 
kolmen hengen päivystysvahvuus ja Hämeenkyrön ja Parkanon 
paloasemilla kahden hengen ympärivuorokautinen päivystys-
vahvuus.  Päiväaikaan palomiehiä on lisäksi Oriveden, Mänttä-
Vilppulan ja Virtain paloasemilla. Vakinaisen henkilöstön lähtö-
valmius hälytyksen tultua on keskimäärin 90 sekuntia.

Ikaalisissa, Parkanossa, Kihniössä, Ylöjärvellä (Kurussa), Orivedel-
lä, Sastamalassa (Vammala) ja Mänttä-Vilppulassa (Vilppula) on 
pelastustoimen ensilähdössä lisäksi toimenpidepalkkaisia sam-
mutusmiehiä, joilla on pelastuslaitoksen kanssa työsopimus osal-
listumisesta pelastustoimintaan. Näiden toimenpidepalkkaisten 
lähtövalmiusaika on viisi minuuttia.

Seitsemässä muussa Pirkanmaan kunnassa pelastustoiminnasta 
huolehtivat vain sopimuspalokunnat pelastuslaitoksen kanssa 
tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Pirkanmaalla on vuoden 

2013 lopussa kaikkiaan 50 pelastuslaitoksen kanssa sopimuk-
sen tehnyttä sopimuspalokuntaa, joista 45 on VPK:ta, kolme 
sotilaspalokuntaa ja kaksi tehdaspalokuntaa. Sopimuspalokun-
tien paloasemista 28 on viiden minuutin lähtövalmiudessa, 13 
kymmenen minuutin lähtövalmiudessa ja 8 toimii reservipalo-
kuntana.  Lisäksi pelastuslaitoksella on sopimus Suomen meri-
pelastusseura Pirkanmaa ry:n kanssa.

Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikakarttaan, joka on liittee-
nä, eri palokuntien toimintavalmiusajat on laskettu edellä esitet-
tyjen lähtöaikojen perusteella. Niiden palokuntien osalta, joissa 
on ympärivuorokautisesti vakinaista pelastushenkilöstöä, mutta 
päivystysvahvuus alittaa pelastusryhmän koon, toimintavalmi-
usaika on laskettu kuten vakinaisilla palokunnilla. Jos vakinaista 
pelastushenkilöstöä on vain osan aikaa, toimintavalmiusaika on 
laskettu heikoimman ajankohdan mukaisena.

Henkilöstön työkyvyn säilymiseen panostetaan mahdollistamal-
la liikunta työaikana, omaehtoiseen liikuntaan kannustavana. 
Fyysisen työkyvyn seurantaan on mahdollista käyttää ohjaavaa 
päiväkirjaa, jossa on mukana tulosten mukainen liikuntaohjeistus.

Sisäisellä työpaikkakoulutuksella ylläpidetään henkilöstön am-
mattitaitoa pelastustoimen eri tehtävissä. Koulutuksella on tärkeä 
merkitys myös perustehtävien hallinnan kannalta, koska hälytys-
tehtävien määrä ei riitä niissäkään rutiinitason ylläpitämiseen.

Vakinaisesti miehitetyissä paloasemissa on edellisellä palveluta-
sokaudella miehitys ja asemapaikat muuttuneet niin, että Ylöjär-
ven miehitys siirtyi uudelle Teivon paloasemalle, sekä Toijalan 
miehitys siirtyi niin ikään uudelle Akaan paloasemalle. Lisäksi 
Ikaalisten paloasemalle on kirjavahvuuteen lisätty kolmas henki-
lö. Sopimuspalokuntien määrä on laskenut 52:sta 50:een ja viiden 
minuutin valmiudessa olevien sopimuspalokuntien määrä niissä 
kunnissa, joissa on lisäksi toimenpidepalkkaista henkilöstöä, on 
laskenut 16:sta 12:een. Näissä kunnissa 10 minuutin valmiudessa 
olevien sopimuspalokuntien määrä on laskenut kuudesta vii-
teen. Niissä kunnissa, joissa pelastustoiminnasta huolehtii pelas-
tuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella pelkästään 
sopimuspalokunta, on palokuntien määrä laskenut 27:stä 21:een. 
Vähennys on kohdistunut palokuntiin, joiden toimintavalmius-
aika on ollut suurempi kuin 10 minuuttia.

Tampereen kaupunkiseutu ja sen lähialueet ovat maan voimak-
kaimmin kasvavia alueita. Tämä tarkoittaa sitä, että myös pelas-
tustoiminnan toimintavaatimukset kasvavat koko ajan.  
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Vakinaisten paloasemien miehitysten lisäysten Sastamalassa, 
Akaassa, Lempäälässä, Pirkkalassa, Ylöjärvellä ja Linnainmaalla 
voidaan arvioida parantaneen toimintavalmiutta asemien vai-
kutuspiirissä. Muutokset sopimuspalokuntien määrissä ja niiden 
sopimuksenmukaisissa lähtöajoissa ovat pääosin toteutuneet so-
pimuspalokuntien sopimusten uusimisen yhteydessä. Sopimukset 
saatettiin siinä yhteydessä vastaamaan paremmin sopimuspalo-
kuntien todellisia henkilömääriä ja lähtövalmiutta. Sopimuspa-
lokuntien henkilömäärissä on esiintynyt laskua erityisesti muut-
totappiokunnissa ja kehityssuunnan voidaan arvioida jatkuvan.

Kaluston osuus toimintavalmiudesta

Pelastustoimen yleinen valmiusvaatimus edellyttää, että pelas-
tustoimi on suunniteltava ja järjestettävä siten, että siihen kuu-
luvat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. 
Tämä vaatimus säätelee myös pelastustoiminnan kaluston 
vaatimukset. Kalustolla tulee päästä onnettomuuskohteeseen 
riittävän nopeasti ja kalustolla tulee selviytyä kaikista todennä-
köisistä pelastustehtävistä tehokkaasti. Kaluston tulee lisäksi olla 
korkealuokkaista, toimintavarmaa ja turvallista. Ajoneuvokalus-
ton osalta nämä vaatimukset täytetään varmimmin pitämällä 
kaluston käyttöikä kohtuullisena. 

Onnettomuustyyppien mukaan pelastustehtävissä voidaan tar-
vita pelastusyksiköiden lisäksi muuta raskasta erikoiskalustoa. 

Erikoiskaluston tarve ja saatavuus suunnitellaan riskien perus-
teella. Perusteita ovat esimerkiksi:
- lisäveden ja muiden sammutusaineiden saatavuus siten,  
 että tehokas sammutustoiminta on mahdollista
- puomitikas- tai nostolava-auto taikka muu asianmukainen  
 kalusto, joka mahdollistaa korkealta pelastamisen
-  kemikaalitorjuntakalusto suurempien 
 kemikaalionnettomuuksien varalta.

Pelastuslaitos kuljettaa mukanaan ensi-iskussa tarvittavan mää-
rän sammutusaineita, kuten vettä, vaahtonestettä ja jauhetta. 
Suurissa ja/tai pitkäkestoisissa tulipaloissa sammutusaineiden 
tarve on kuitenkin niin suuri, että niiden saatavuus on suunni-
teltava erikseen. Lisäveden tarve saadaan kaavoitetulla alueella 
yleensä tyydytettyä vesijohtoverkostossa olevista paloposteista. 
Joillakin alueilla on sammutusveden saanti järjestetty erityisillä 
palovesiasemilla, joiden tuotto on tavanomaista palopostia suu-
rempi. Kaavoitettujen alueiden ulkopuolella lisävesi toimitetaan 
yleensä säiliöautoilla. Säiliöautoilla paikalle tuotava vesikään ei 

aina riitä, jolloin säiliöautot käydään tankkaamassa luonnonve-
denottamolta tai vesijohtoverkostosta. 

Kerrostaloista ja eräistä muista korkeista kohteista ihmisten 
pelastaminen tulipalon uhatessa on suunniteltu tapahtuvaksi 
pelastuslaitoksen toimenpitein. Tätä varten on pelastuslaitok-
silla tikas- ja nostolavakalustoa. Tätä kalustoa käytetään myös 
korkeissa rakennuksissa sammutustehtäviin.

Asumisen paloturvallisuus on suunniteltu rakenteellisesta palo-
turvallisuudesta alkaen siten, että palavasta tilasta pelastautu-
minen tapahtuu omatoimisesti. Mikäli henkilöiden toimintakyky 
ei ole riittävä omatoimiseen pelastautumiseen, tulee heidän pa-
loturvallisuutensa suunnitella erikseen.

Pelastuskalusto Pirkanmaalla 

Pelastuslaitoksen kokemuksen perusteella kaluston teknisen 
vanhenemisen johdosta ajoneuvokaluston käyttöiäksi on mää-
ritelty päivittäisessä käytössä olevan raskaan kaluston osalta 
12 vuotta, jonka jälkeen auto siirtyy hälytystiheydeltään vähäi-
sempään käyttöön. Sairasautojen käyttöiäksi on Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin vaatimusten mukaan määritetty 4 vuotta. Tällä 
periaatteella ajoneuvokalusto on pystytty ja pystytään pitämään 
toimintakunnoltaan luotettavana ja on varmistettu kohtuulliset 
kunnossapitokustannukset. 

Sammutusautot pyritään sijoittamaan siten, että ensisijaisessa 
tehtävässä auto olisi 12 vuotta ja toissijaisessa tehtävässä kuusi 
vuotta eli yhteensä 18 vuotta. Tämän jälkeen ajoneuvo voidaan 
poistaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi pelastuslaitoksen kalus-
tolle 9 vuoden keski-ikää. Keski-ikä vuoden 2012 lopussa oli en-
silähdön osalta sammutusautoissa 11,6 vuotta.

Kierrätyksellä pyritään minimoimaan kustannukset tehtävää 
kohden, eli sammutusauto on ensimmäisessä sijoituspaikassa 
3 - 5 vuotta, toisessa 7 - 9 vuotta ja kolmannessa sijoituspaikassa 
noin kuusi vuotta. Näin kaikille sammutusautoille saadaan riittä-
västi tehtäviä kilometrit huomioiden ja ajoneuvoista aiheutuvat 
kustannukset tehtävää kohti ovat samaa suuruusluokkaa. Ajo-
neuvolle tulee sen elinkaaren aikana noin 6 000 hälytystehtävää. 

Muun raskaan kaluston osalta kierrätystä ei voida soveltaa yhtä te-
hokkaasti kaluston vähäisen määrän takia. Raivausautojen määrää 
tullaan vähentämään, koska sammutusautojen pelastuskaluston ta-
so nousee edelleen sammutusautojen uusiutumisen myötä. Ensiläh-
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dönkaluston keski-iät vuoden 2012 lopussa olivat säiliöautoilla 14,5, 
puomitikas- ja nostolava-autoilla 14,0 ja raivausautoilla 20, 0 vuotta.

Kaluston poistoaika raskaiden pelastusajoneuvojen osalta on 
10 vuotta, sairasautojen 5 vuotta sekä henkilöautotyyppisten 
ajoneuvojen osalta 5 vuotta. 

Pelastusalue Sammutusautot Säiliöautot Raivausautot Nostol./puomit. autot Johto-/Jokeautot

Itä-PM 25 8 1 3 4

Akaa 4 2    

Kangasala 3 1    

Lempäälä 3 1 1   

Pälkäne 4 2    

Tampere 4   2 4

Urjala 3 1    

Valkeakoski 2 1  1  

Vesilahti 2     

Länsi-PM 22 10 3 3 1

Hämeenkyrö 2 1 1   

Ikaalinen 3 1  1  

Nokia 3   1 1

Pirkkala 2 1    

Punkalaidun 1 1    

Sastamala 8 4 1 1  

Ylöjärvi 3 2 1   

Pohjois-PM 12 11 2 1 1

Juupajoki 1 1    

Kihniö 1 1    

Mänttä-Vilppula 3 2 1 1  

Orivesi 1 1    

Parkano 2 2    

Ruovesi 1 1   1

Virrat 2 2 1   

Ylöjärvi, Kuru 1 1    

Pirkanmaan ensilähtö 59 29 6 7 6

TAULUKKO 30.

Pelastuslaitoksen alueella toimivien palokuntien ensilähdön pe-
lastusajoneuvokalusto vuoden 2012 lopussa on esitetty taulu-
kossa 30. Siinä on huomioitu alle 10 minuutin lähtövalmiudessa 
oleva kalusto.

ENSILÄHDÖN KALUSTON KESKI-IKÄ 31.12.2012

Pelastuslaitoksen toimialueella raskas ajoneuvokalusto on jonkin verran yli-ikäistä edellä esitetyn ikäkriteerin perusteella. Se on kuitenkin 
kokonaisuutena tarkastellen varsin kohtuullisessa kunnossa. Kaaviossa 9. on esitetty raskaan ajoneuvokaluston keski-ikä välillä 2004 - 2012.
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KAAVIO 9.

Sammutusautojen määrä on palvelutasokaudella laskenut 63:sta 
59:ään ja säiliöautojen 30:stä 29:ään. Raivausautokontti on lisän-
nyt pelastusautojen määrän viidestä kuuteen. Autojen keski-ikää 
on saatu pienenemään uushankinnalla, kaluston kierrätyksellä 
ja poistamalla käytöstä vanhempaa kalustoa. Raskaan kaluston 
keski-ikä on palvelutasokaudella hieman laskenut, mutta kalus-
ton käyttöiän pitäminen kohtuullisena edellyttää jatkossakin 
panostusta kalustoinvestointeihin.

Sammutusveden saatavuus tulee suunnitella siten, että tehokas 
sammutustoiminta on katkeamatta mahdollista. Mikäli vettä ei 
ole riittävästi saatavilla vesijohtoverkostosta tai muusta kiinteästä 
järjestelystä, tulee säiliöautojen määrä ja kapasiteetti mitoittaa 
tämän tarpeen mukaisesti. Tämä edellyttää yleensä sitä, että jo-
kaiseen joukkuelähtöön on mahdollista sisällyttää vähintään yksi 
säiliöauto ja täydennyslähtönä on palopaikalle saatavissa lisäksi 
vähintään kaksi säiliöautoa. Täydennyslähtönä tulevien säiliöauto-
jen on saavuttava riittävän nopeasti palopaikalle. Tämä tarkoittaa 
I-riskiluokassa enintään 20 - 25 minuutin sekä II- ja III-riskiluokassa 

enintään 30 - 35 minuutin toimintavalmiusaikaa täydennyslähtönä 
tuleville säiliöautolle.  Komppanialähtöön tulee vastaavasti olla 
saatavilla ainakin yhdeksän säiliöautoa alle 60 minuutissa.

Kohteissa, joissa on suurpalon vaara, kuten suuret varastot ja 
teollisuuslaitokset, joilla on suuria palokuormakeskittymiä, 
sammutusveden saanti tulee suunnitella erikseen yhteistyössä 
kyseisen kohteen kanssa. 

Jotta kerrostalossa pelastaminen naapuriasunnosta (toisesta 
palo-osastosta) on mahdollista riittävän nopeasti, pidetään ti-
kas- tai nostolava-autojen toimintavalmiusaikojen ja hälytysoh-
jeiden suunnittelussa lähtökohtana kohteen saavutettavuutta 
30 minuutissa. Tikas- ja nostolava-autojen tarve on huomioitu 
myös hälytysohjeissa. Kohteina ovat asuinkerrostalot ja eräät 
muut niihin verrattavat korkeat kohteet, joissa ihmisten pelas-
taminen tulipalon uhatessa on suunniteltu tapahtuvaksi palo-
kunnan toimenpitein. Puomitikaskalustoa käytetään korkeissa 
rakennuksissa myös sammutustehtäviin.
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Pelastuslaitos voi pelastaa ihmisiä kerrostaloista ja muista kor-
keista paikoista tulipalon uhatessa myös muilla keinoin kuin 
tikas- ja nostolava-autolla. Palomiehet voivat pelastaa ihmisiä 
vaarasta toimittamalla heille hengityssuojaimia ja opastamalla 
näin suojatut ihmiset savuisten tilojen läpi turvaan. Varakeinoi-
na on vielä tikas-/nostolavayksiköihin RPI 106, RPI 146 sekä RPI 
506 sijoitetut laskeutumissukat, jotka on tarkoitettu ensisijai-
sesti nostokorissa työskentelijän turvaksi sekä ns. hyppytyynyt, 
joihin korkealta vaarassa oleva ihminen voi hypätä. Tätä keinoa 
käytetään sen vaarallisuuden takia vasta, kun mitään muuta ei 
enää ole tehtävissä.

Pelastuslaitoksen pelastusyksiköt kykenevät selviytymään rajalli-
sista kemikaalionnettomuuksista, jotka eivät välittömästi uhkaa 
levitä ja joissa kemikaalivuoto voidaan tukkia tai rajata yksin-
kertaisilla toimenpiteillä. I- ja II-riskiluokkien alueella sijaitsevien 
pelastusyksiköiden kalustoa on täydennetty erityiskalustolla, mi-
kä edesauttaa selviytymistä rajallisista kemikaalionnettomuuk-
sista. Jokaisella toimialueella kemikaalien torjuntakalustot ovat 
TOKEVA-tason 2 tai 1 vaatimusten mukaisia. TOKEVA-tason 3 
mukainen kalusto on keskitetty Nokian paloasemalle.

Pelastustoiminta erityisolosuhteissa

Kemikaalitorjunnan kehittäminen perustuu TOKEVA ohjeistuk-
sen periaatteisiin, missä määritetään vaatimukset toimintaval-
miudelle ja kemikaalitorjunnan kalustolle. Toiminta on suunni-
teltava ja toteutettava alueen onnettomuusriskien mukaisesti. 

Kemikaalien torjunnassa valmiusvaatimukset jaetaan neljään 
tasoon. Alhaisimmalla tasolla riskit ovat vähäiset ja siellä ka-
lusto- ja henkilöstövaatimukset rajautuvat pienien onnetto-
muuksien kiireellisiin ensitoimenpiteisiin. Korkeimmilla tasoilla 
varaudutaan kalustollisesti ja henkilöstön osalta suurempiin ja 
pitkäkestoisiin onnettomuuksiin. Näissä tilanteissa hyväksytään 
pidempi toimintavalmiusaika (60 - 90 minuuttia), josta johtuen 
pelastuslaitoksen kalusto ja henkilöstö voidaan keskittää yhteen 
pisteeseen.

Pelastustoiminta vesialueilla kuuluu kiinteänä osana pelas-
tustoimeen. Alueen vesistöjen onnettomuusriskit määrittävät 
pelastuslaitoksen varautumisen niin kalustollisesti kuin kou-
lutuksellisesti vesipelastustoimintaan. Vesipelastustoimintaan 
kuuluu pintapelastus ja sen lisäksi tarvittaessa vesisukellus. Va-
rautumisessa huomioidaan myös muut toimintaan osallistuvat 
yhteistoimintatahot. 

Savusukellus on kolmas erityisolosuhteissa tapahtuva pelas-
tustoiminnan muoto, jonka käyttöön liittyy aina tilannepaikalla 
tehty riskinarviointi. Savusukellus liittyy pääasiassa rakennuspa-
loihin ja niissä rakennuksen sisällä tai joissakin tapauksissa myös 
katolla työskentelyyn palon aikana.

Pelastustoiminta  
erityisolosuhteissa Pirkanmaalla

Vaarallisten kemikaalien torjuntakaluston vaatimustaso tulee pe-
lastuslaitoksella olla TOKEVA-ohjeen kalustotaso 3:n mukainen. Tä-
mä taso edellytetään silloin, kun toiminta-alueella esiintyy suuria 
kemikaaliriskejä. Tällaisiksi luokitellaan muun muassa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen alueella tapahtuvat vaarallisten kemikaalien 
kuljetusten aiheuttamat onnettomuusriskit Viinikan ratapihalla 
ja laajamittaista vaarallisten kemikaalien varastointia ja käyttöä 
harjoittavat laitokset. Näitä laitoksia on Pirkanmaalla yhteensä 69 
kappaletta. Pelastuslaitoksen kemikaalien torjuntakalusto on ta-
son 3 vaatimusten mukainen Nokian paloasemalla, minkä lisäksi 
jokaisella toimialueella kemikaalien torjuntakalusto- ja henkilös-
tövalmius on tasojen 2 tai 1 vaatimusten mukainen.

Kalustotaso (taso 4), jota edellytetään merkittävimpien vaaral-
listen kemikaalien varastointia ja käyttöä harjoittavien laitosten 
aiheuttaman riskin takia, täydennetään pelastuslaitoksen tasosta 
3 yhteistyössä näiden laitosten oman kaluston kanssa. Pirkan-
maalla on näitä turvallisuusselvitystä edellyttäviä vaarallisten 
kemikaalien varastointia ja käyttöä harjoittavia laitoksia yhteensä 
7 kappaletta.

Vaarallisten kemikaalien torjuntavalmiudesta vuonna 2008 tehty 
suunnitelma on päivityksessä ja valmistuu vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Suunnitelmassa on esitetty tarkemmin vaarallisten 
kemikaalien riskit ja niihin varautuminen.

Pirkanmaan vesistöjen onnettomuusriskien perusteella on mää-
ritetty pelastuslaitoksen varautuminen niin kalustollisesti kuin 
koulutuksellisestikin. Pelastuslaitoksella on kaikkiaan 39 kpl 
nopean pelastustoiminnan venettä sijoitettuna vesialueiden 
riskikartoituksen pohjalta koko toimialueelle. Osa kalustosta on 
sijoitettuna avovesikauden ajaksi kiinteästi vesille, suurin osa 
kalustosta on liikuteltavaa kaikkien vesialueiden tavoittamiseksi. 
Isoja öljyntorjunta- ja tukialuksia on tällä hetkellä Hämeenkyrön 
Kyrösjärvellä ja Näsijärvellä. Hämeenkyrön alusta on suunniteltu 
siirrettäväksi Pyhäjärvelle. Lisäksi käytettävissä on helposti pie-
nille järville siirrettävää pienvenekalustoa. 
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Pirkanmaan Meripelastusyhdistys ry:llä on yhteistyösopimus 
pelastuslaitoksen kanssa ja oma kalustonsa, joka täydentää so-
pimusten mukaisten alueiden vesipelastusvalmiuksia. Tukikoh-
dat ovat Tampereen molemmilla isoilla järvillä ja Valkeakoskella.

Venekaluston lisäksi pelastuslaitoksella on eri vuodenaikoihin 
soveltuvia kulkuvälineitä vesialueille. Kolme liikuteltavaa ilma-
tyynyalusta, moottorikelkkoja, mönkijöitä sekä pintapelastuslau-
toja sijoitettuna riskikartoituksen mukaisesti koko toimialueelle. 
Ilmatyynyaluksia tarvitaan lisää erityisesti pohjoiseen.

Koulutuksellisesti ja kalustollisesti pelastuslaitos on panostanut 
voimakkaasti koko toimialueen pintapelastusvalmiuden paran-
tamiseen. Pintapelastustoiminnan tavoitteena on, että 30 mi-
nuutin kuluttua hälytyksestä apu on paikalla koko Pirkanmaalla.

Pelastuslaitoksella on aina 1-tason vesisukellusvalmius Tampe-
reella keskuspaloasemalla sekä henkilöstön määrästä riippuen 
Valkeakoskella sekä Sastamalassa. Välittömässä lähtövalmiudes-
sa on vähintään yksi sukelluspari, jonka toimintasyvyys on 30 m.

Vesisukellusvalmiuden täydentämistä kiireettömiin tehtäviin so-
veltuvalla osaamisella sopimuspalokuntien tuottamana palveluna 
kannustetaan. Tämä tarkoittaa 2-tason vesipelastusvalmiutta, jos-
sa koulutussyvyys on15 m ja tehtävät ovat ennalta suunniteltuja.

Pelastuslaitos suorittaa vesiturvallisuuteen liittyvää valistusta 
ja koulutusta koko toimialueella. Viranomaisyhteistyö poliisin 
ja pelastuslaitoksen välillä on vesipelastuksen osalta kiinteää.

Vesipelastustoiminnasta on laadittu oma erillinen palvelutaso-
päätöksensä, 2/2007.  Tämä päivitetään Pirkanmaan vesipelas-
tusohjeeksi 9/2013 mennessä.

Rakennuspalojen osuus kaikista pelastustoiminnan tehtävistä 
Pirkanmaalla on nykyään noin 2 % ja rakennuspalovaarojen 
osuus noin 3 %.  Kaikissa rakennuspaloiksi luettavissa tulipa-
loissa ei tarvita savusukellusta, vaan voidaan käyttää korvaavia 
sammutusmenetelmiä. Koska tulipalotilanteessa on runsaasti 
muitakin tehtäviä kuin savusukellus, voidaan sammutustoimin-
ta suorittaa siten, että savusukellusta suorittaa siihen erikseen 
nimetyt henkilöt. Etukäteissuunnittelulla ja harjoittelulla tämä 
voidaan järjestää pelastuslaitoksella toimintavalmiutta heikentä-
mättä. Pelastussukelluksessa noudatetaan sisäasianministeriön 
pelastussukellusohjetta ja lisäksi pelastuslaitoksen omaa pelas-
tussukellusohjetta Nro 12/2009.

Pelastustoiminnan muodostelmat  
ja niiden hälyttäminen 

Pelastustoiminnan muodostelmia ovat yksikkö, pelastusryhmä, 
pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelastusyhtymä. Pelas-
tustoiminnan muodostelmalla on aina johtaja, joka on ensisijai-
sesti ennalta määrätty, pelastustoiminnan johtajan määräämä tai 
onnettomuuspaikalle ensimmäisenä saapuneen muodostelman 
jäsenten yhteisesti sopima henkilö.

Tilannepaikan johtaja on pelastustoimintaa onnettomuuskoh-
teessa johtava henkilö.

Yksikkö on henkilön tai henkilöstön, kulkuneuvon ja kaluston 
muodostama toimintakokonaisuus, joka kykenee itsenäiseen 
toimintaan. Yksiköitä ovat esim. pelastusyksikkö, sammutusyk-
sikkö, raivausyksikkö, säiliöyksikkö, tikasyksikkö.

A – kiireellisyysluokan tehtävä edellyttää välitöntä ihmisen, ym-
päristön tai suurien omaisuusarvojen pelastamista. Siirtyminen 
onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.

B – kiireellisyysluokan tehtävä on varmentamaton, mahdollisesti 
henkeä pelastava tai suuria lisävahinkoja estävä tehtävä. 

Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi:
- tavanomaiset onnettomuudet ja tulipalot
- tuntemattoman riskin tehtävät
- ilmoitinlaiteilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen
- kiireellinen virka-apu toiselle viranomaiselle
Siirtyminen onnettomuuspaikalle tapahtuu hälytysajona.

C – kiireellisyysluokan tehtäviä ovat staattiset onnettomuudet, 
joista ei arvioida aiheutuvan välittömästi merkittäviä lisävahinkoja. 

Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi:
- ilmoitinlaiteilmoitukset kohteesta ja olosuhteista riippuen
- kiireetön virka-apu toiselle viranomaiselle
Siirtyminen onnettomuuspaikalle ei tapahdu hälytysajona, ellei 
pelastustoiminnan johtaja katso sitä saamiensa tietojen perus-
teella tarpeelliseksi.

D – kiireellisyysluokan tehtävä ei edellytä välittömiä toimia, mut-
ta se on hoidettava toiminnallisesti sopivana tai asiakkaan kanssa 
erikseen sovittuna ajankohtana. Siirtyminen onnettomuuspai-
kalle ei tapahdu hälytysajona.
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Pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelas-
tusyhtymä ovat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä 
pelastustoiminnan muodostelmia.

Pelastusryhmä koostuu johtajasta, vähintään kolmesta ja enin-
tään seitsemästä henkilöstä sekä tehtävän mukaisista ajoneu-
voista ja kalustosta.

Pelastusjoukkue koostuu johtajasta, vähintään kahdesta ja enin-
tään viidestä pelastusryhmästä.

Pelastuskomppania koostuu johtajasta, pelastustoiminnan joh-
tajaa avustavasta esikunnasta, vähintään kahdesta ja enintään 
viidestä pelastusjoukkueesta.

Pelastusyhtymä koostuu johtajasta, johtokeskuksesta ja vähin-
tään kahdesta pelastuskomppaniasta.

Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyös-
sä pelastustoimintaan osallistuvien, virka-apua antavien viran-
omaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa laatia hälytysohje 
pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä. 
Hälytysohjeessa tulee ottaa huomioon myös pelastuslain 44 §:n 
mukainen yhteistoiminta ja 45 §:n mukainen avunanto.

Hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi hälyttää pe-
lastustoimintaan lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt riippu-
matta siitä, miltä alueelta ne ovat.

Pelastuslaitosten on huolehdittava hälytysohjeiden valtakunnal-
lisesta yhteensovittamisesta sekä pelastuslaitosten kesken että 
Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Pelastustoiminnan muodostelmien hälyttäminen tapahtuu hä-
lytysohjeen perusteella. Hälytysohjeessa on määriteltävä perus-
teet tehtävien jakamiseksi kiireellisyysluokkiin A, B, C ja D.
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Pelastustoiminnan muodostelmat  
ja niiden hälyttäminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan pelastuslaitoksen hälytysohjeet voimavarojen hä-
lyttämisestä ja avun antamisesta on laadittu uudelle Porin hätä-
keskukselle yhteistyössä hätäkeskuslaitoksen, naapurialueiden, 
muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten sekä 
virka-apua antavien viranomaisten kanssa. Ohjeet on laadittu 
vuoden 2013 aikana.

Hälytysvasteet on laadittu riskiarvion perusteella onnettomuus- 
ja tehtävätyypeittäin kiireellisyysasteineen neljään vasteluok-
kaan; yksikkölähtö, pelastusryhmä, joukkuelähtö ja komppania-
lähtö. Vastealueet on muodostettu maantieteellisille vastealueil-
le, pääteille, suurille vesistöille ja osin kohdekohtaisesti. Pirkan-
maan reuna-alueilla vasteisiin on liitetty myös naapurialueiden 
yksiköitä.

Ensimmäisen pelastusyksikön ja pelastusryhmän hälyttämisen 
suunnittelun perusteena käytetään toimintavalmiuden suun-
nitteluohjeen mukaisia tavoiteaikoja. 

Pelastustoiminnan suunnittelun perusteena käytetään lisäksi 
sitä, että pelastusjoukkue saataisiin pelastustoiminnan johtajaa 
lukuun ottamatta onnettomuuskohteeseen seuraavasti:
- I-riskiluokassa 20 minuutin, 
- II-riskiluokassa 30 minuutin ja
- III-riskiluokassa 30 minuutin kuluessa hälytyksestä.
- IV-riskiluokassa tämä aika voi olla edellä mainittuja pidempi.

Pelastuskomppanian toiminnan suunnittelun perusteena käy-
tetään sitä, että ensimmäinen pelastusjoukkue saataisiin onnet-
tomuuskohteeseen edellä mainitussa toimintavalmiusajassa. 
Seuraavien pelastusjoukkueiden toimintavalmiusaika voi olla 
tätä pidempi. Tavoitteena on, että komppanialähtö saataisiin 
onnettomuuskohteeseen enintään 60 minuutissa hälytyksestä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty toimintavalmiusaikojen kes-
kiarvot vuosilta 2009 - 2012 ensimmäisenä paikalle ehtineen yk-
sikön mukaan Pirkanmaalla kunnittain kiireellistä palokunnan 
apua vaativien onnettomuuksien osalta. Ensimmäisen pelastus-
yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika on vuosina 2009 
- 2012 ollut 9:19 min.

Tapahtumakunta Tehtävien 
lukumäärä

Lähtöaika 
(mmm:ss)

Toiminta-
valmiusaika  
1. yksikön 
mukaan 
(mmm:ss)

Akaa 403 3:05 8:51

Hämeenkyrö 280 2:00 9:04

Ikaalinen 195 2:19 10:05

Juupajoki 75 4:10 11:06

Kangasala 512 2:30 10:15

Kihniö 54 3:42 11:53

Lempäälä 459 3:04 9:31

Mänttä-Vilppula 277 4:05 9:22

Nokia 513 2:16 9:13

Orivesi 336 4:35 11:07

Parkano 242 2:29 10:27

Pirkkala 216 2:01 8:24

Punkalaidun 81 4:35 11:46

Pälkäne 201 4:56 11:18

Ruovesi 133 4:41 12:17

Sastamala 677 3:24 9:44

Tampere 2 491 1:44 7:14

Urjala 176 5:34 12:44

Valkeakoski 387 2:07 8:19

Vesilahti 108 4:55 12:20

Virrat 211 4:43 13:55

Ylöjärvi 500 2:55 11:18

Yhteensä 8 527 2:47 9:19

TAULUKKO 31.

Seuraavassa kaaviossa (kaavio 10) on esitetty pelastustoimen 
tehtävien jakautuminen pelastusmuodostelman mukaan tammi-
heinäkuussa 2013.  Suurin osa tehtävistä (86 %) on hoidettu yh-
den pelastusyksikön (< 1+3 henkilövahvuus) tai pelastusryhmän 
(≥ 1+3 ≤ 1+7 henkilövahvuus) resursseilla. Joukkuelähtöä on 
tarvittu 12 %:ssa tehtäviä. Pelastuskomppanian tai sitä suurem-
pia muodostelmia on käytetty kolme kertaa.
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KAAVIO 10.

Pelastustoiminnan johtaminen 

Pelastuslain 34 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa pelastus-
viranomainen. Pelastusviranomaiselle on siksi toimitettava tieto 
kaikista tehtävistä ja pelastusviranomaisen on oltava yhteydessä 
tilannepaikalle hälytettyyn lähimpään yksikköön ja määrättävä 
pelastustoiminnan johtajan alaisuuteen yksikön jäsenistä tilan-
nepaikan johtaja, jos sitä ei ole ennalta määrätty. Tilannepaikan 
johtaja johtaa toimintaa onnettomuuskohteessa pelastustoimin-
nan johtajana toimivan pelastusviranomaisen antamien ohjei-
den mukaisesti. Pelastustoiminnan johtajana toimivan pelastus-
viranomaisen ei kuitenkaan tarvitse tulla onnettomuuspaikalle, 
ellei tilanne sitä edellytä.

Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa pelastusviranomaiseen ei 
vielä ole saatu yhteyttä, pelastustoimintaa voi tilapäisesti joh-
taa muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspalo-
kuntaan kuuluva henkilö. Tällöin tilannepaikalle ensimmäisenä 
saapuneen muodostelman johtaja toimii tilapäisenä pelastus-
toiminnan johtajana ja tilannepaikan johtajana.

Pelastustoimintaa johtava henkilö voi määrätä ihmisiä suojau-
tumaan, evakuoida ihmisiä ja omaisuutta sekä ryhtyä sellaisiin 
välttämättömiin toimenpiteisiin, joista voi aiheutua vahinkoa 
kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle siinä määrin kuin ne ovat 
välttämättömiä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön pelasta-
miseksi ja suojaamiseksi sekä onnettomuudesta aiheutuvien 
vahinkojen rajoittamiseksi ja onnettomuuden seurauksien lie-
ventämiseksi.

Kaikilla pelastustoimen muodostelmilla tulee olla johtaja. Yleis-
periaatteena on, että jokaisen muodostelman johtaja kykenee 
tarvittaessa johtamaan seuraavaksi suurempaa uutta johtamis-
porrasta edellyttävää muodostelmaa. Johtovastuun tulee olla 
kaikissa tilanteissa yksiselitteinen. Johtovastuun siirtyminen tu-
lee välittömästi ilmoittaa kaikille, joita asia suoranaisesti koskee.

Lähtökohtana voidaan pitää, että pelastusryhmän johtajalla on 
yksikönjohtajan koulutus ja pelastusjoukkueen tai sitä suurem-
man muodostelman johtaja on päätoiminen päällystöviranhalti-
ja. Poikkeuksellisesti on mahdollista, että alipäällystöviranhaltija 
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toimii pelastusjoukkueen johtajana. Pelastuskomppanian johta-
jan tulee olla pelastustoimen päätoiminen päällystöviranhaltija, 
jolla on riittävä johtamiskokemus.

Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjes-
telmää. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä tulee suunnitella 
siten, että sen avulla pystytään selviytymään pelastustoiminnan 
johtamisesta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä kai-
kissa turvallisuustilanteissa. Pelastustoimen alueella sovelletta-
vasta johtamisjärjestelmästä päätetään palvelutasopäätöksessä. 
Johtamisjärjestelmästä tulee selvitä muodostelmien johtamisen 
rakentuminen.

Jos pelastustoimintaan osallistuu useamman toimialan viran-
omaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johta-
ja. Yleisjohtaja vastaa tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan 
yhteensovittamisesta sekä tehtävien antamisesta eri toimialoille. 
Yksiköt toimivat oman johtonsa alaisuudessa. Tilanteen yleis-
johtaja voi muodostaa avukseen viranomaisten, laitosten ja 
toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten yksiköiden edustajista 
koostuvan johtoryhmän ja kutsua asiantuntijoita avukseen.
 
Alueen pelastustoimen tulee kyetä perustamaan tilanteen aikai-
nen johtokeskus. Suurissa onnettomuustilanteissa johtokeskuk-
sia voi olla tarpeen perustaa usealle johtamistasolle. Johtokes-
kuksen on tarvittaessa kyettävä koordinoimaan pelastustoimen 
ja yhteistyötahojen voimavarojen tehokasta käyttöä.

Pelastustoimen alueen palvelutasopäätöksessä tulee päättää, 
missä ajassa suuronnettomuusvalmius kyetään perustamaan. 
Suuronnettomuusvalmius tulee kyetä perustamaan 2 tunnin 
kuluessa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hä-
lytyksen.

Pelastustoiminnan johtaminen Pirkanmaalla

Pelastusjoukkueen johtajana toimii vuorollaan erikseen nimetty 
päätoiminen päällystöviranhaltija, P3X. Jos pelastusjoukkueen 
johtaja saapuu onnettomuuspaikalle muuta muodostelmaa 
myöhemmin, on onnettomuuspaikalla olevan johtajan varau-
duttava johtamaan pelastusjoukkuetta päätoimisen päällystö-
viranhaltijan radioteitse antamien ohjeiden mukaisesti.

Pelastustoiminnan johtamis- ja päivystysjärjestelmä uusittiin 
vuoden 2011 alusta. Pirkanmaalla pelastusjoukkueiden johta-
misessa on muodostettu päivystysalueet, jotka perustuvat hallin-

nollisiin toimialueisiin. Päivystysalueissa on kuitenkin huomioitu 
toiminnalliset reunaehdot kuten kohdealueiden saavutettavuus 
ja käytettävissä oleva henkilöstö. Nykyiset päivystysalueet on 
esitetty kuvassa 10. 

Tällä päivystysjärjestelyllä jokaiseen joukkuelähtöön saadaan 
johtajaksi päätoiminen päällystöviranhaltija. Kun alueen päällys-
töviranhaltija kantaa vuorollaan vastuun pelastustoiminnan joh-
tamisesta, voidaan muiden työpanosta käyttää muihin tehtäviin. 
Tavoitteena on saada lisättyä muun muassa onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyyn käytettävissä olevaa työaikaa. Pelastusaluei-
den päällystöviranhaltijat ovat työaikajärjestelmässä, missä heillä 
kullakin on vuorollaan viikon aikana yksi 24-tuntinen päivystys-
vuoro ja pääsääntöisesti kaksi 8-tunnin virkapäivää, työajan ol-
lessa 40 h/vko.

Pelastuskomppanian johtajana toimii pelastuslaitoksen päivys-
tävä päällikkö (P20) tai pelastusjohtaja (P10). Toimialueena on 
koko Pirkanmaa. Päivystävät päälliköt ovat päätoimisia päällys-
töviranhaltijoita, joista yksi vuorollaan toimii P20:na virka-ajan 
ulkopuolella vapaamuotoisessa varallaolossa.
 
Pelastustoimintaa johdetaan suuronnettomuustilanteissa vähin-
tään kahdella tasolla; johtamalla toimintaa tilannepaikalla ja joh-
tamalla resursseja taustalla. Onnettomuuksissa, joissa tarvitaan 
vähintään kahta pelastuskomppaniaa, pelastustoimintaa johtaa 
pelastustoimen alueen ylin pelastusviranomainen (pelastusjoh-
taja) tai hänen varahenkilönsä. Alkuvaiheessa pelastustoiminnan 
johtajana toimii päivystävä päällikkö P20, kunnes pelastusjohtaja 
P1 tai hänen varahenkilönsä ottaa johtovastuun. Pelastustoimin-
nan johtaja vastaa johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustamisesta, 
antaa määräykset tarvittavan henkilöstön hälyttämisestä ja joh-
taa sen toimintaa. 

Johtamisen avuksi varaudutaan perustamaan esikunta. Esikunta 
ylläpitää tilannekuvaa ja dokumentoi tapahtumat toimintaa, tut-
kintaa ja arviointia silmälläpitäen, pitää luetteloa käytettävissä 
olevista voimavaroista, huolehtii viestinnästä, tiedotuksesta ja 
huollon järjestelyistä. Esikunta saa käskynsä pelastustoiminnan 
johtajalta. Komppanialähdön hälytysvasteessa on mukana kol-
me P3:sta ja lisäksi P34 ja P20. P34 ja viesti- ja johtokeskuksen 
päivystäjä muodostavat alkuvaiheessa P20:n esikunnan. Useita 
pelastuskomppanioita vaativien onnettomuuksien johtamiseen 
ei pelastuslaitoksella ole varauduttu jatkuvalla valmiudella. Vir-
ka-aikana johtamisjärjestelmä saadaan muodostettua nopeasti, 
mutta virka-ajan ulkopuolella järjestelmää ei ole varmistettu.
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KUVA 10. Pirkanmaan päällystöpäivystysalueet
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KUVA 11. Tilannekuvan ylläpidon periaatekaavio

KUVA 12. Johtamisjärjestelyt tilanteen laajetessa
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Pelastusviranomaisen johtamassa suuronnettomuudessa tai sen 
uhkatilanteessa alkutoimenpiteet käynnistetään pelastuslaitok-
sen johtamisoppaan mukaisesti.  Muissa onnettomuus- tai häi-
riötilanteissa johtovastuu määräytyy ao. viranomaisten omassa 
lainsäädännössä. Esimerkkinä tartuntatautiepidemia tai joukko-
väkivaltatilanne (lääkintä- ja poliisiviranomainen). 

Tampereen keskuspaloaseman tiloissa toimii ympärivuorokauti-
nen pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus Wivi, jonka miehitys 
on vuorokauden ajasta riippuen 1 - 2 päivystäjää. Sen tehtävänä 
on toimia pelastuslaitoksen neuvonta- ja palvelupisteenä sekä 
pelastustoiminnan tukitehtävissä. Viesti- ja johtokeskus osal-
listuu pelastustoiminnan johtamisen tukitoimintoihin muun 
muassa pelastustoiminnan johtokeskuksen viestikeskuksena, 
tilannekuvan ylläpidossa ja esikuntatyöskentelyssä. Viesti- ja 
johtokeskuksessa suoritettavia tehtäviä ovat muun muassa lisä-
henkilöstön hälyttäminen, puheryhmien päivystäminen ja nii-
den tapahtumaseuranta sekä tilannejaotustaulun kirjaaminen. 
Lisäksi lisähenkilöstön saavuttua tehtävänä on myös tilannehuo-
neen valmisteleminen johtamistoimintaan, tietopankkien käyttö 
ja muut tukitehtävät.

Öljyntorjunta 

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun 
lain 5§:n 2 momentin ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumi-
sen ehkäisemisestä annetun lain 12§:n 2 momentin mukaan alu-
een pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen 
torjunnasta. Alueen pelastustoimella on oltava hyväksytty öljyva-
hinkojen torjuntasuunnitelma. Alueen kuntien eri viranomaiset 
ja laitokset osallistuvat tarvittaessa öljyvahinkojen torjuntaan.

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma on lakisääteinen pelastus-
toimen suunnitelma. 

Tulevan öljyntorjunta-asetuksen luonnoksen mukaan öljyvahin-
kojen torjuntasuunnitelmassa on vähintään oltava seuraavat asiat:

1) tiedot öljyvahinkojen torjuntaorganisaatiosta
2) selvitys pelastuslain (379/2011) 28 §:n mukaisesti määritellystä 
pelastustoimen palvelutasosta, siltä osin kuin se liittyy öljyvahin-
kojen torjuntaan
3) tiedot kalustosta ja muusta torjuntavalmiudesta.

(VN asetus öljyvahinkojen torjunnasta, 2 § Öljyvahinkojen tor-
juntasuunnitelma, luonnos 22.3.2013.)

Öljyntorjunta Pirkanmaalla

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma täydentää erityissuunni-
telmana alueen muita pelastustoimen suunnitelmia. Torjunta-
suunnitelmassa on otettu huomioon, mitä ympäristöministeri-
ön ja Suomen ympäristökeskuksen asiaa koskevissa ohjeissa on 
mainittu ja mitä Pirkanmaan ympäristökeskus on öljyvahinkojen 
torjunnan järjestämisestä esittänyt.

Torjuntasuunnitelmassa asiat on todettu yleisellä ja periaatteelli-
sella tasolla, kuitenkin niin, että Öljysuojarahaston rahoituksella 
hankitusta ja hankittavaksi suunnitellusta torjuntakalustosta on 
suunnitelman liitteenä yksityiskohtainen luettelo. Sopimusteitse 
tai muulla tavoin käyttöön saatava vieras torjuntakalusto, vahinko-
jätteiden siirtokalusto sekä muu erikoiskalusto on selvitetty alueen 
pelastustoimen muissa suunnitelmissa tai kalustoluetteloissa. 

Pelastuslaitos on ottanut voimassa olevan torjuntasuunnitelman 
käyttöön 1.1.2007 alkaen. Suunnitelma tulee päivittää tai uusia 
seuraavan kerran 2014. Suomen ympäristökeskuksen mukaan 
öljyntorjuntalain perusteella annettava öljyntorjunta-asetus on 
valmistumassa. Kyseisessä asetuksessa tulee olemaan tarken-
nuksia öljyntorjuntasuunnitelman sisältöön.

Voimassa olevassa torjuntasuunnitelmassa on huomioitu Pirkan-
maan kuntien siitä antamat lausunnot ja sen sisältö on esitelty ja itse 
suunnitelma on jaettu kuntien ympäristötoimien edustajille. Suunni-
telmaa voidaan myöhemmin täydentää, tarkistaa tai muuttaa. Käyttö- 
ja hankintakustannuksia koskevien kohtien tarkistus tapahtuu joka 
neljäs vuosi (ÖkvtA 5 §). Pirkanmaan ympäristökeskus on osaltaan 
tarkastanut ja vahvistanut voimassaolevan öljyntorjuntasuunnitel-
man. Öljyntorjuntasuunnitelmassa on määritelty torjuntavastuut, 
niiden siirtyminen pelastuslaitoksen organisaation sisällä ja käytän-
nön menettelytavat yleisellä tasolla. Öljyntorjuntasuunnitelmaa on 
tarkennettu öljyntorjuntaan liittyvillä torjuntaohjeilla sekä käytännön 
ohjeistuksella, jossa on tarkennettu torjuntavastuun siirtoa öljyntor-
juntaviranomaiselta öljyvahinkojen jälkitorjunnan vastuuviranomai-
selle (siirto vahvistetaan Pirkanmaalla aina kirjallisella asiakirjalla ja 
ennen siirtoa pyydetään asiantuntijalausunto ELY-keskukselta).

Torjuntatoiminta on jaettu kolmeen vaiheeseen: vahinkoalu-
een tarkastus, alkutorjunta ja jälkitorjunta, jotka useimmiten 
hoidetaan pelastuslaitoksen omin voimavaroin. Pirkanmaan 
pelastuslaitos vastaa aina vahinkoalueen tarkastuksesta ja al-
kutorjunnasta. Jälkitorjunnasta vastaa vahinkoalueen kunta, 
ellei toisin sovita. Pirkanmaan pelastuslaitos voi vastata myös 
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jälkitorjunnasta, jos se torjunnan kokonaisuuden kannalta on 
tarkoituksenmukaista.

Öljyvahinkojen torjuntaan on käytettävissä koko vakituinen pe-
lastushenkilöstö ja sopimuspalokuntien henkilöstö sillä edelly-
tyksellä, että muuhun pelastustoimintaan säilyy riittävä valmius.

Tampereella Linnainmaan paloasemalla on Pirkanmaan keskusva-
rasto, jossa mm. kaksi öljyvahingontorjuntakonttia, kuorma-auton 
lavalle rakennettu öljynerotin ja torjunta-aineita. Jokaisella toi-
mialueella (pelastuslaitoksen sisäinen toiminta-aluejako vuoden 
2010 mukaisesti) on pienempi keskusvarastonsa, joiden kalustossa 
on huomioitu alueen riskit. Kaikilla paloasemilla on varauduttu 
pienien öljyvahinkojen torjuntaan. Useilla paloasemilla on lisäksi 
pieni öljyntorjuntavarasto ja käytettävissä öljyntorjuntavene (pe-
lastusvene) ja -perävaunu sekä hieman torjunta-aineita. 

Seuraamuksiltaan merkittävimmät öljyvahinkoriskit ovat pohjavesi-
alueilla ja pintavedenottamoiden alueilla tapahtuvat onnettomuudet 
tai vahinkotapahtumat öljynkuljetuksissa ja suurissa öljysäiliöissä. 
Yhtenä erityisriskinä ovat koko Pirkanmaalla maanalaiset lämmitys-
öljysäiliöt. Öljysäiliöt alkavat olla niin vanhoja, että öljyn vuotamista 
maaperään pidetään monien säiliöiden osalta merkittävänä riskinä.

Öljyvahinkojen torjunnan kehittämissuunnitelma kaudella 2013 
- 2017 käsittää uuden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman laa-
timisen sekä torjuntakaluston osittaisen uusimisen ja riskienmu-
kaisen sijoittelun. 

Torjuntakaluston osittaisella uusimisella pyritään entisestään te-
hostamaan torjuntavalmiutta. Kaluston uusimisen liittyy tavoite 
saada koko Pirkanmaan alueelle kattava ja nopeasti käyttöön 
otettava ja vahinkoalueelle siirrettävä torjuntakalusto, jonka si-
joittelussa huomioidaan vahinkoriskit. 

Pelastustoiminnan suunnittelu

Pelastusviranomaiset sekä muut pelastustoimintaan ja väestön-
suojeluun osallistuvat viranomaiset ja yhteisöt ovat velvollisia 
laatimaan yhteistoiminnassa keskenään tarpeelliset pelastus-
toimen suunnitelmat. Muiden viranomaisten ja yhteisöjen tu-
lee antaa pelastusviranomaiselle selvityksiä pelastustoimintaan 
käytettävissä olevista voimavaroistaan.

Niissä kunnissa, joissa on ydinenergialain 3 §:n 5 kohdassa tar-
koitettu tai vaarallistenkemikaalien teollista käsittelystä ja varas-

toinnista annetussa asetuksessa (59/1999) määritelty suuronnet-
tomuuden vaaraa aiheuttava laitos, on laadittava suunnitelma 
laitoksessa sattuvan onnettomuuden varalta. Suunnitelmaa 
laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä ja 
huolehdittava suunnitelman tiedottamisesta.

Niihin kohteisiin, jotka aiheuttavat tavanomaista suuremman on-
nettomuusriskin, tulee varautua erityistoimenpitein pelastustoi-
minnan osalta. Tähän varautumiseen kuuluu riittävän tarkkojen 
kohdesuunnitelmien tekeminen. Kohdesuunnitelmalla tarkoite-
taan pelastuslaitoksen toimesta tehtyä onnettomuustilanteessa 
suoritettavaa pelastustoimintaa koskevaa toimintasuunnitelmaa. 
Kohteen itsensä laatimaa pelastussuunnitelmaa käytetään apuna 
kohdesuunnitelman tekemisessä. Kohdesuunnitelmassa varau-
dutaan tarvittaessa kohteessa suoritettavan pelastustoiminnan 
lisäksi mahdollisiin onnettomuuskohteen ulkopuolelleen aihe-
uttamien vaaratilanteiden vaatimiin toimenpiteisiin. 

Kohdesuunnitelma laaditaan kaikista kohteista, joissa henkilö-
turvallisuuteen liittyy erityisen merkittävä onnettomuusriski ja 
joissa sammutus- ja pelastustoimintaan liittyy kohteesta johtuvia 
erityispiirteitä. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi hoito- ja huolto-
laitokset, majoitusliikkeet, suuret kokoontumistilat ja -alueet se-
kä laajamittaista toimintaa harjoittavat vaarallisten kemikaalien 
käsittely- ja varastointilaitokset ja suurteollisuus. Myös erityisen 
merkittäviä omaisuus-, ympäristö- ja kulttuuriarvoja sisältävistä 
kohteista laaditaan kohdesuunnitelma. 

Alueen pelastustoimen tulee yhteistyössä naapurialueiden, 
muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten, virka-
apua antavien viranomaisten sekä hätäkeskuksen kanssa laatia 
hälytysohje pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hä-
lyttämisestä ja avun antamisesta.

Hälytysohje on laadittava siten, että hätäkeskus voi hälyttää lähim-
mät tarkoituksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, minkä alueen yk-
siköitä ne ovat. Alueen pelastustoimi määrittelee onnettomuustyy-
peittäin ja maantieteellisin perustein tarkoituksenmukaiset yksiköt.

Pelastuslaki (379/2011) edellyttää, että pelastuslaitos laatii sammu-
tusvesisuunnitelman yhdessä pelastustoimen alueen kuntien ja alu-
eella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa. Pelastuslaissa on sää-
detty paitsi suunnitelmasta myös eri osapuolten velvollisuuksista. 
Pelastuslain 30 §:n 2 momentin mukaan kunnan tulee huolehtia 
alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tar-
peisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla.
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Kunnan tulee ottaa sammutusveden hankinta huomioon vesihuol-
tolain mukaisessa vesihuollon kehittämissuunnitelmassa sekä hyväk-
syessään vesihuoltolaitokselle vesihuoltolaissa tarkoitetun toimin-
ta-alueen. Kunnan vastuulla olevaan sammutusveden hankintaan 
kuuluu lisäksi velvollisuus huolehtia sammutusvesisuunnitelmassa 
määriteltävistä sammutusveden ottopaikoista luonnonvesilähteisiin.

Pelastuslain 30§:n 3 momentin mukaan vesihuoltolaissa tarkoi-
tetun vesihuoltolaitoksen ja tälle vettä toimittavan vesilaitoksen 
tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtoverkosta sammutusvesi-
suunnitelmassa määritellyllä tavalla pelastuslaitoksen tarpeisiin. 
Sammutusveden toimittamiseen kuuluu veden hankinta ja johta-
minen vesihuoltolaitoksen verkostoon kuuluviin paloposteihin ja 
sammutusvesiasemille. Sammutusveden toimittamiseen  kuuluu 
myös palopostien ja sammutusvesiasemien kunnossapito ja huolto.

Sammutusvesisuunnitelmassa tarkastellaan pelastustoimen jär-
jestelyjä ja sammutusvesijärjestelyjen nyky- ja tavoitetilaa. Sam-
mutusvesisuunnitelma on laadittava siten, että sammutusveden 
hankinta ja toimittaminen vastaavat pelastustoimen palveluta-
sopäätöksessä määriteltyjä onnettomuusuhkia.

Pelastustoiminnan suunnittelu Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on laadittu yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhtei-
söjen kanssa erikoistilannesuunnitelmia ja toimintaohjeita niihin varau-
tumisesta. Palvelutasokaudella on laadittu muun muassa evakuointi-
suunnitelma, myrskytuhosuunnitelma ja patoturvallisuussuunnitelma. 

Pirkanmaalla on seitsemän ulkoista pelastussuunnitelmaa edel-
lyttävää kohdetta. Kohteisiin on laadittu ulkoiset pelastussuun-
nitelmat sekä huolehdittu niiden päivittämisestä, suunnitelman 
mukaisista harjoituksista kolmen vuoden välein sekä säädös-
ten edellyttämästä tiedottamisesta. Toimintaperiaateasiakirjaa 
edellyttäviä vaarallisia kemikaaleja varastoivia ja/tai käyttäviä 
kohteita Pirkanmaalla on 8 kappaletta ja TUKES:in toimintalupaa 
edellyttäviä kemikaalikohteita 48 kappaletta.

Pelastustoiminnan tarpeisiin on Pirkanmaalla suunniteltu hälytysvas-
teet vuonna 2013 Porin hätäkeskuksen aloittaessa toimintansa marras-
kuussa. Vastesuunnittelua ja muutoksia hälytysvasteisiin toteutetaan 
koko ajan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perusteella. 

Pelastustoimen järjestelyt Pirkanmaan vesialueilla ja vaarallisten ai-
neiden torjuntasuunnitelmat on myös laadittu palvelutasokaudella. 
Pelastustoiminnan johtamista varten on laadittu johtamisopas, jossa 

on suunniteltu toimintamallit myös suuronnettomuuksien johtamis-
järjestelyiksi. Pelastustoimintaa tukevia toimintaohjeita on laadittu 
muun muassa pelastussukellukseen ja korkeanpaikan työskentelyyn.

Pelastuslaitoksella on aloitettu kohdesuunnitelmien laatiminen 
erityistä henkilöturvallisuusriskiä aiheuttaviin kohteisiin sekä 
kohteisiin joiden pelastustoimintaan liittyy erityispiirteitä. Näitä 
kohteita on Pirkanmaalla yhteensä n. 300 kappaletta. Lisäksi koh-
desuunnitelma laaditaan erillisen harkinnan perusteella muun 
muassa kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin.

Suuriin yleisötapahtumiin laaditaan myös erillinen pelastustoiminnan 
kohdesuunnitelma. Tämä suunnitelma on usein tapahtumakohtainen.

Hätäkeskusuudistuksessa Pirkanmaan hätäkeskustoiminta ta-
pahtuu Porin hätäkeskuksessa, kun Satakunnan ja Pirkanmaan 
hätäkeskukset on yhdistetty syksyllä 2013. Hälytysohjeet on 
laadittu vuoden 2013 aikana yhteistyössä Porin hätäkeskuksen 
ja Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Ohjeita on yhteen so-
vitettu valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Sammutusvesijärjestelyt selvitetään tarkemmin valmisteltavassa 
uudessa sammutusvesisuunnitelmassa. Sammutusvesijärjeste-
lyjen tarpeita on huomioitu sammutus- ja säiliöautojen luku-
määrissä ja sijoituksissa siten, että ne mahdollistavat pelastus-
muodostelmien saamisen tulipalo- ym. onnettomuuspaikalle 
suunnitellussa ajassa.   Sammutus- ja säiliöautoihin on sijoitettu 
letkukalustoa veden siirtoon ja paloasemilla on varastoituna 
vaihtoletkuja noin kaksinkertaiset määrät verrattuna ko. aseman 
sammutus- ja säiliöautojen mukanaan kuljettamiin määriin.

2.3.2.2 Varautuminen häiriötilanteisiin

Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtuma, 
joka vaarantaa yhteiskunnan turvallisuutta, toimintakykyä tai väes-
tön elinmahdollisuuksia ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja 
muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoi-
mintaa ja viestintää (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010). Tällai-
sia ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet kuten myrsky-
tuhot ja vedenpinnan äkillinen nousu sekä säteilyonnettomuudet.

Pelastuslain 46 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kunnan viran-
omaiset, laitokset ja liikelaitokset ovat velvollisia osallistumaan 
pelastuslaitoksen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun siten, 
kuin 47 §:ssä säädetään sekä toimimaan onnettomuus- ja vaarati-
lanteissa niin, että pelastustoiminta voidaan toteuttaa tehokkaasti.
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Pelastuslain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, 
jotka ovat velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua 
ja asiantuntija-apua tai joiden asiantuntemusta muutoin tarvitaan 
pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laa-
timaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään 
tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoi-
minnan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan.

Pelastuslain 27 §:n 2 momentin nojalla pelastuslaitos vastaa pe-
lastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, 
muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpi-
teitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäris-
tön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole 
onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin 
hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation 
hoidettavaksi. Vastuu normaaliolojen häiriötilanteen hoitami-
sesta ja johtamisesta saattaa näin ollen kuulua myös muulle kuin 
pelastustoimen viranomaiselle. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi 
kiireettömät myrskyvaurioiden korjaamistoimet. Pelastuslain 50 
§:n mukaan pelastusviranomainen voi antaa toimialaansa sovel-
tuvaa virka-apua valtion tai kunnan viranomaisen ja laitoksen 
laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi. 

Häiriötilanteisiin varautuminen Pirkanmaalla

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan kuntien valmius-
suunnittelu normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja var-
ten perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen (16.12.2010) 
yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi.

Pelastuslaitoksella on laadittu valmiussuunnitelma sellaisia normaa-
liajan häiriötilanteita sekä poikkeusoloja varten, jotka vaativat päivit-
täisistä onnettomuuksista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää se-
kä laajamittaista yhteistyötä kuntaorganisaatioiden, yhteistyöviran-
omaisten ja kolmannen sektorin (SPR, VaPePa, seurakunta) kanssa.

Pelastuslaitoksella on Pirkanmaalla vähintään viiden minuutin 
lähtövalmiudessa vakinaisia-, sopimuspalokuntien ja toimenpi-
depalkkaisia sammutusryhmiä yhteensä 44 kappaletta. Pelas-
tustoiminnan joukkue-lähdön johtamista varten on jatkuvassa 
johtamisvalmiudessa kolme palomestaria. Päällekkäisiin tilan-
teisiin ja suurempia tilanteita varten on näiden lisäksi varalla-
olovalmiudessa päivystävä päällikkö P20 ja yksi palomestari P34.  

Pirkanmaan reuna-alueilla hälytysvasteisiin on liitetty naapuri-
kuntien pelastusyksiköitä ja lisäapua varten on kartoitettu naa-

purialueiden resurssitietoja. Vastaavasti Pirkanmaan yksiköitä on 
liitetty naapurialueiden hälytysvasteisiin. 

Pelastustoiminnassa varaudutaan myös pitkäkestoiseen toimintaan 
valmiussuunnitelmassa ja pelastuslaitoksen johtamisoppaassa. Suun-
nittelussa huomioidaan johtaminen tukitoimineen, pelastuslaitoksen 
ja sopimuspalokuntien henkilöstön käyttö sekä huollon järjestelyt. 

Paloasemakohtaiset (11 asemaa) valmiudet toimia myös pitkä-
kestoisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on varmistettu.

Häiriötilanteiden johtamisjärjestelmä perustuu pelastuslaitoksen jat-
kuvasti miehitetyn viesti- ja johtokeskuksen Wivin ja johtokeskuksen 
esikunnan toiminnan asteittaiseen tehostamiseen tilannekuvan ylläpi-
tämisessä ja johtamisen tukitoiminnoissa. Wivin 1-2 päivystäjän lisäksi 
johtokeskuksen toiminnan aloittaa päivystävä päällikkö P20 ja P34. 
Esikunnan henkilöstöä vahvistetaan asteittain päällystöllä, asiantunti-
joilla ja yhteistyöviranomaisilla. Esikunnan lisäksi kootaan tarvittaessa 
yhteistyöviranomaisista, asiantuntijoista ja muista pelastustoimintaan 
osallistuvista toimijoista johtoryhmä pelastustoiminnan johtajan tueksi. 

Häiriötilanteiden aiheuttamiin pelastustoimen kiireettömien 
tehtävien ruuhkatilanteisiin on varauduttu suunnittelemalla ja 
sopimalla toimintamalli tehtävien tärkeysjärjestykseen laittami-
sesta ja kiireettömien tehtävien siirtämisestä pelastuslaitoksen 
viesti- ja johtokeskuksen hälytettäväksi.

Häiriötilanteiden varalle on laadittu uhkamalleihin liittyviä toi-
mintaohjeita ja -suunnitelmia ja nimetty tarvittavia yhteistoimin-
taviranomaisia. Yhteistoimintaviranomaisten kanssa on sovittu 
yhteistoiminnan järjestelyistä.

Uhkamalleihin liittyvät toimintaohjeet on laadittu seuraaviin 
häiriötilanteisiin:
- häiriö lämmön- ja sähkön jakelussa
- häiriö vedenjakelussa
- tulvavesien aiheuttama vahingontorjunta
- tulvasuojelu
- pato-onnettomuus
- sammutusvesisuunnitelmat
- pandemia tai muu laaja-alainen tartuntatilanne
- säteilyonnettomuus tai säteilyarvojen ylitys
- häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aiheuttamat evakuoinnit.

Evakuointien osalta on nimetty vastuu- ja tukiorganisaatiot ja 
sovittu kuljetusten järjestelyistä.
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Häiriötilanteiden suunnittelussa on huomioitu muiden pelastustoi-
mintaan osallistuvien viranomaisten ja toimijoiden resurssit ja vas-
taavasti pelastuslaitoksen apu häiriötilanteesta vastaaville tahoille.

Väestön varoittamiseen tarkoitettujen väestöhälyttimien kuulu-
vuusalueet on määritelty ja hälytinten lukumäärää on täydennet-
ty siten, että kaikki I-, ja II-riskialueenasukkaat ovat hälyttimien 
kuuluvuusalueella. Väestöhälyttimien testaus tehdään viikoittain.

2.3.2.3 Varautuminen poikkeusoloihin

Valmiuslain 3 §:n mukaan poikkeusoloja ovat:
1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan 
rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila;
2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vaka-
vuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten 
torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitön-
tä käyttöön ottamista;
3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin 
kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauk-
sena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot 
olennaisesti vaarantuvat;
4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä
5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava 
hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.

Valmiuslain 6 §:n mukaan poikkeusolojen olemassaolon toteaa 
valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 
ja käyttöönottoasetuksesta päättää lopullisesti eduskunta.

Pelastustoimen varautumistehtävistä poikkeusoloihin on sää-
detty sekä pelastuslaissa että valmiuslaissa. Pelastuslain 2 §:n 
mukaan toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että se 
on mahdollista myös valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. 
Valmiuslain 12 §:n mukaan valtion viranomaisten sekä kuntien, 
kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmi-
ussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukä-
teisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä 
mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Pelastuslaki 64 § määrittelee pelastustoimen varautumisen väes-
tönsuojeluun sekä poikkeusoloihin liittyvät henkilö-, materiaali- ja 
tilavaraukset. Lain 77 § mukaan pelastuslaitoksen tulee varmistaa 
poikkeusolojen johtamisedellytykset sekä lain 84 § mukaan pelastus-
viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia laissa säädettyjen suuronnet-
tomuuksien ja poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen valvomiseksi.

Valmiuslain 12 §:n mukaan kuntien on varauduttava valmiussuun-
nitelmin myös poikkeusoloissa tapahtuvien tehtäviensä hoitoon.

Poikkeusoloihin varautuminen Pirkanmaalla

Pelastuslaitos on varautunut poikkeusoloihin huolehtimalla oman 
toiminnan jatkuvuudesta valmiussuunnittelulla ja muilla ennakko-
toimenpiteillä sekä yhteen sovittamalla väestönsuojelun varautumi-
sen yhteistoimintaa. Ennakkotoimenpiteinä tehdään muun muassa 
poikkeusolojen henkilö-, tila-, ajoneuvo- ja materiaalivaraukset.

Häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta on laadittu johtamisjär-
jestelmä. Poikkeusoloissa pelastustoiminnan johtamista varten 
perustetaan pelastustoimen johtokeskus Tampereen kaupungin 
johtokeskukseen os. Käpytie 48. Lisäksi perustetaan tarvittava 
määrä omatoimisen johtamista varten suojelupiirien ja -lohko-
jen johtokeskuksia. Pelastusjohtaja tai pelastuspäällikkö määrää 
tilanteen mukaisesti pelastuslaitoksen edustajat kuntien johto-
keskuksiin.

Pelastuslaitos varautuu kokoamaan vähintään kolme keskey-
tyksettömään toimintaan kykenevää pelastuskomppaniaa 
poikkeusolojen toimintaan. Valmiussuunnittelussa ja yhteistoi-
mintaohjeissa huomioidaan myös muiden pelastustoimintaan 
osallistuvien viranomaisten ja tahojen resurssit ja osallistuminen.    
Väestön varoittamiseen on käytettävissä I- ja II-riskiluokissa kiin-
teitä väestöhälyttimiä ja muilla alueilla varoittaminen hoidetaan 
liikuteltavilla hälyttimillä ja tiedotusvälineitä apuna käyttäen.

Väestön suojaamiseksi väestönsuojien lukumääristä ja suojapaik-
kojen kokonaismäärästä ylläpidetään tietoja palotarkastusjärjes-
telmässä sekä kuntakohtaisesti manuaalikortistona.

Väestön tai sen osan siirtämiseen tai vastaanottamiseen tarvit-
tavat vastuu- ja tukiorganisaatiot on nimetty ja evakuointijär-
jestelyt on suunniteltu. Evakuoinnin vastuutahoille on laadittu 
yhteistoimintaohjeita. Suunnittelussa on huomioitu evakuoidun 
väestön elinedellytykset sijoitetulle alueelle ja esimerkiksi laaja-
mittaiseen maahantuloon ja joukkopakoon liittyvät ohjeet.

Pelastussuunnitteluvelvoitteisten kohteiden varautumisen suun-
nittelua tuetaan osana omatoimista varautumista. 

Poikkeusoloihin varautumiseen ja valmiussuunnitteluun Pirkan-
maan pelastuslaitoksella on osoitettu yksi valmiussuunnittelija ja 
yksi valmiussuunnitteluyksikön palomestari sekä valmiuspäällikkö.
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2.4 Palvelutasopäätöksen toteutumisen 
seuranta ja arviointi

2.4.1 Pirkanmaan maakunnan 
kehitysnäkymät 

(lähde: Pirkanmaan maakuntakaava)

Pirkanmaan maakunnan kehitysnäkymiä on tarkasteltu tässä yh-
tenä osana pelastustoimen toimintaympäristön muutosta, joka 
huomioidaan toiminnan pitkän aikavälin suunnittelussa. Tällaisia 
asioita ovat muun muassa väestökehitys, asuminen, työpaikat 
ja liikenne.

Väestökehitys

Pirkanmaa on maan harvoja kasvumaakuntia. 1.1.2012 pirkan-
maalaisia oli 495 438, ja heidän osuutensa koko maan väestöstä 
oli 9,1 %. Viime vuosina väestönkasvu on ollut noin neljä tuhatta
henkeä vuodessa, ja puolen miljoonan pirkanmaalaisen rajan 
rikkoutuminen on odotettavissa  vuonna 2013. Muuttoliikkee-
seen perustuva kasvu kuitenkin hidastunee. Ulkomaalaisten 
osuus  maakunnan väestöstä on kasvanut vähitellen, mutta on 
edelleen vain 2,2 %. 

Vuonna 2012 yli 65-vuotiaiden osuus Pirkanmaan väestöstä oli 
18,7 % ja alle 15-vuotiaiden osuus 16,4 %. Vuoteen 2040 ulottu-
van ennusteen mukaan alle 15-vuotiaiden osuus laskee 15,3 %:iin 
ja yli 65-vuotiaiden osuuden ennakoidaan kasvavan merkittäväs-
ti. Heitä ennakoidaan olevan vuonna 2040 koko Pirkanmaalla 
25,2 % väestöstä. Tampereen seutukunnalla yli 65-vuotiaiden 
osuus olisi 23,6 %, Etelä-Pirkanmaan seutukunnalla 27,2 %, Lou-
nais-Pirkanmaan seutukunnalla 31,8 %, Luoteis-Pirkanmaan seu-

tukunnalla 34,3 % ja Ylä-Pirkanmaan seutukunnalla yli 65-vuotiai-
den osuus olisi 38,2 % väestöstä vuonna 2040. Yli 75-vuotiaiden 
määrä kasvaa Pirkanmaalla lähivuosina nopeimmin.

Kokonaisuudessaan väestöllinen huoltosuhde (lasten ja van-
husten lukumäärän suhde työikäisiin) nousee Pirkanmaalla 14 
prosenttiyksikköä nykyisestä 54 prosentista 68 prosenttiin vuo-
teen 2040. Pirkanmaalla sen ennakoidaan kuitenkin olevan 4 
prosenttiyksikköä koko maata alhaisempi. 

Lähde: Pirkanmaan maakuntaohjelma 2011 - 2014, Pirkanmaan 
alueellisia tunnuspiirteitä ja kehitysnäköaloja.

Pirkanmaan keskimääräinen asukastiheys on 39,5 asukasta maa-
neliökilometriä kohden. Koko maassa asukastiheys on 17,9. Taa-
jamaväestön osuus on Pirkanmaalla 87 % ja 84,4 % koko maassa. 
Tampereen seutukunnalla taajamaväestön osuus on 91,9 %. Pir-
kanmaalla on myös hyvin harvaan asuttuja ja joitakin lähes asu-
mattomia seutuja. Lounais-Pirkanmaalla taajama-aste on 64,6 %, 
Ylä-Pirkanmaalla 63,7 % ja Luoteis-Pirkanmaalla 58,8 %. Maaseu-
dun väestön väheneminen vie kehitystä edelleen tähän suuntaan. 
Haja-asutusalueilla asuu enää noin 13 % maakunnan väestöstä, ja 
monien maaseutualueiden autioituminen etenee. Ei ole näkyvissä, 
että keskittävä suuntaus erityisesti heikkenisi.  

Vuonna 2011 Pirkanmaan noin 490 000 asukasta jakaantuivat 234 
000 asuntokuntaan. Asuntokuntien koko on laskenut tasaisesti 
viime vuosikymmeninä, kun yhden henkilön taloudet ovat yleisty-
neet. Vuonna 1990 yhden henkilön asuntokuntia oli Pirkanmaalla 
33 prosenttia, vuonna 2000 38 prosenttia ja vuonna 2010 42 pro-
senttia. Kolmen ja sitä useamman henkilön muodostamat kotitalo-
udet ovat puolestaan vähentyneet samassa suhteessa. Tampereen 
“sinkkutalouksista” huomattavan suuri osa on alle 30-vuotiaiden ja 
naimattomien henkilöiden muodostamia, kun haja-asutusalueen 

Pirkanmaan väestöennuste 2012 iän mukaan 2012 - 2040

Kunta Vuosi Ikäluokat yhteensä – 14 15 - 64 65 - – 14 15 - 64 65 -

% % %

Pirkanmaan maakunta 2012 495 438 81 023 321 924 92 491 16,4 65,0 18,7

2014 503 261 82 789 321 153 99 319 16,5 63,8 19,7

2020 525 201 87 512 322 777 114 912 16,7 61,5 21,9

2030 555 123 88 986 330 888 135 249 16,0 59,6 24,4

2040 575 875 88 267 342 613 144 995 15,3 59,5 25,2

TAULUKKO 32.
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kunnissa ne ovat useimmiten yli 60-vuotiaiden henkilöiden koti-
talouksia. Vähiten yhden henkilön asuntokuntia on Vesilahdessa, 
Ylöjärvellä, Lempäälässä ja Pirkkalassa (27–29 %). Ne ovat viime 
vuosina keränneet paljon muuttovoittoa lapsiperheistä.

Kaiken kaikkiaan 37 prosenttia Pirkanmaan asunnoista on eril-
lisiä pientaloja. Tampereen urbaani asumismuoto alentaa maa-
kunnan keskiarvoa, sillä Tampereen ulkopuolella keskimäärin 
56 prosenttia talouksista asuu erillisessä pientalossa. Seutukun-
nittain omakotitaloasuntoja on suhteellisesti eniten Luoteis-
Pirkanmaalla (65 %) ja vähiten Tampereen seutukunnassa (30 
%). Rivi- tai ketjutalossa sijaitsevien asuntojen osuus on Pirkan-
maalla 14 prosenttia. Kerrostaloasuminen on selvästi yleisintä 
Tampereella, jossa 72 prosenttia kaikista vakituisesti asutuista 
asunnoista sijaitsee kerrostalossa. Seuraavaksi suurimmat osuu-
det ovat Valkeakoskella (45 %) ja Nokialla (38 %). 

Tampereen seudun vahvan väestönkasvun seurauksena rivi- ja 
kerrostaloasuntojen tuotanto on jälleen 2000-luvulla selvästi 
lisääntynyt. (Lähde: Tilastokeskus ja Pirkanmaan liitto Alueta-
louskatsaus 2011.)

Merkittävimmät uudet asuinalueet on Pirkanmaan 1. maakun-
takaavassa esitetty Tampereen Nurmi-Sorilaan sekä Tampereen 
ja Lempäälän raja-alueelle Vuorekseen, joka on jo osittain ra-
kentunut. Lisäksi maakuntakaavan yleispiirteisyydestä johtuen 
sijoittuu taajamatoimintojen alueille runsaasti rakentamattomia 
alueita erityisesti Tampereen kaupunkiseudulla. Täydennysra-
kentamista on tapahtunut etenkin väestökasvukunnissa.

Uusia isompia asuinalueita on suunniteltu ja rakennettu muun 
muassa Ojala-Lamminrahkan alueelle Tampereen ja Kangasalan 
rajalle, Kangasalan Suinulan ja Pikonlinnan alueille, Ylöjärven 
Siivikkalan ja Metsäkulman alueet ovat laajentuneet, Härmälä-
Partolan alue on laajentunut Tampere-Pirkkalan rajalle sekä 
Tampereen Lielahdessa vanhalle tehdasalueelle suunnitellun 
Niemenrannan alueen rakentaminen on alkanut.  Vuoreksen 
alueeseen yhtenäisesti tulee rakentumaan myös uudet Hervan-
tajärven alue Tampereella ja Sääksjärven ympäristö Lempäälässä.

Työpaikat ja kauppa

Työpaikka-alueita on maakuntakaavassa osoitettu lähes kaikkiin 
taajamiin ja osa nykyisistä työpaikka-alueista sisältyy yleispiirtei-
syydestä johtuen taajamatoimintojen alueisiin. Työpaikka-alueil-
le on tyypillistä tuotantotoiminnan ja kaupallisten toimintojen 

sekoittuminen. Uusien irrallisten työpaikka-alueiden osoittamis-
ta taajamavyöhykkeiden ulkopuolelle on vältetty. Hervannan 
itäpuolella on varaus työpaikka-alueen laajentamiseen Kanga-
salan rajaa kohti.

Maakuntakaavassa osoitetut teollisuusalueet tukeutuvat nykyi-
siin liikenne- ja teknisen huollon verkkoihin. Esimerkiksi uuden 
Tampereen läntisen kehätien varsi Pirkkalassa on jo täydentynyt 
merkittävästi teollisuusrakentamisesta ja jatkunut edelleen Tam-
pereen, Nokian ja Ylöjärven alueille, ns. kolmen kulman alueella. 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Tampereen kaupunkiseudulle 
osoitetut uudet, seudullisesti merkittävät, kaupalliset keskittymät/ 
vähittäiskaupan suuryksiköt ovat suurelta osin jo toteutuneet. 

Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella seudullisesti merkittä-
viä vähittäiskaupan suuryksiköitä on maakuntakaavassa osoitettu 
Ikaalisiin, Kylmäkoskelle, Mouhijärvelle, Hämeenkyröön, Parka-
noon ja Sastamalaan. Sastamalassa ja Ikaalisissa on rakentaminen 
käynnissä valtateiden läheisyyteen. Muut suuryksiköt ovat jo maa-
kuntakaavan mukaisessa laajuudessaan kokonaan toteutuneet.

Liikenne 

Tieliikenne on Pirkanmaan pääliikennemuoto. Maanteiden lii-
kennesuoritteesta Pirkanmaan osuus on noin 9 prosenttia. Hen-
kilöautoliikenteen on ennustettu kasvavan Tampereen seudulla 
vuoteen 2030 mennessä noin 40 prosenttia. Joukkoliikenteellä 
Pirkanmaalla ajettiin 10 prosenttia koko maan ajokilometreistä.

Pirkanmaa on tieverkon valtakunnallinen solmukohta. Alueella 
kohtaavat Suomen tärkeimpiin pohjois-eteläsuuntaisiin yhte-
yksiin kuuluva valtatie 3 Helsingistä Vaasaan sekä Itä- ja Keski-
Suomesta Länsi-Suomen satamiin liikennettä välittävät valtatiet 
9, 11, 12 ja 23. Myös valtatie 2 Helsingistä Poriin kulkee lyhyen 
matkaa Pirkanmaan kautta. Muita valtakunnallisesti ja maakun-
nallisesti tärkeitä yhteyksiä ovat kantatiet 44 (Äetsä– Kauhajoki), 
56 (Jämsä–Mänttä), 58 (Kangasala–Keuruu-Kärsämäki), 65 (Tam-
pere–Virrat), 66 (Orivesi–Lapua) ja 68 (Virrat–Pietarsaari).

Tiehallinnon (nykyisin Liikennevirasto) laatiman väestöennus-
teeseen pohjautuvan Tulevaisuuden näkymiä 2007 -raportin 
liikenne-ennusteen mukaan tieliikenteen kasvu on voimakkainta 
Pirkanmaalla, jossa maantieverkon liikennemäärät kasvavat vuo-
teen 2040 mennessä 1,51 -kertaisesti nykytilanteeseen verrattu-
na. Liikennemäärien kasvu kohdistuu erityisesti päätieverkolle. 
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Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa ja 2. Vaihemaakuntakaavassa 
on valtatie 3 osoitettu merkittävästi parannettaviksi päätieksi 
Ylöjärveltä pohjoiseen maakunnan rajalle asti. Välille Ylöjärvi–
Hämeenkyrö valtatielle 3 on osoitettu uusi moottoritietasoinen 
ohjeellisen tien linjaus ja Hämeenkyrön kohdalle ohitus. Valtatie 
9 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi välillä Tampere–
Orivesi ja valtatie 12 merkittävästi parannettavaksi tieksi välillä 
Tampere–Kangasala sekä Nokialla. Lisäksi kantatie 65 Ylöjärvellä 
välillä Kyrönlahti–Kuru on merkitty merkittävästi parannettavak-
si tieksi. Moottoritieyhteydet on toteutettu valtatien 3 osalta 
Tampereelta Helsinkiin sekä Tampereen kehäteillä. Tampereen 
läntinen kehätie on rakennettu moottoritieksi. 
 
Maakunnan yhdysrakenteen kannalta merkittäviä parannettavia 
yhtenäisiä tieosia ovat:

- kantatie 65 ja valtatie 12/ Tampereen rantaväylä  
 (Ylöjärvi–Paasikiventie, Kekkosentie, Teiskontie);  
 maakuntakaava sisältää Rantaväylän tunnelin.
- seututie Valkeakoski–Pälkäne
- seututie Vammala–Punkalaidun
- seututie Mouhijärvi–Lavia
- seututie Sahalahti–Kuhmoinen.

Aluevarauksina kokonaan uusia tieyhteyksiä varten on osoitettu 
seuraavat kohteet:

- kehä 2 (Pirkkala–Sääksjärvi–Hervanta–Kangasala)
- Vammalan ohikulku (Kilpinokan silta)
- valtatie 3:n eteläinen oikaisu (Puskiainen–Pirkkala)
- Kankaanpää–Ikaalinen seututien uusi linjaus Kilvakkalassa.

Ratahallintokeskuksen (nykyisin Liikennevirasto) vuonna 2009 
laatiman Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittämis-
selvityksen mukaan Tampere on valtakunnallinen solmukohta 
raideliikenteessä ja tavaraliikenteen keskuspaikka. Suuri osa ko-
timaisesta tavaraliikenteestä kulkee Tampereen kautta, ja lähes 
kaikki saapuvat tavarajunat järjestellään uudelleen Tampereella, 
jossa sijaitsee Suomen toinen pääsolmuratapiha eli tavaraliiken-
teen järjestelyratapiha. 

Ratahallintokeskus on vuonna 2009 laatinut raakapuun terminaa-
li- ja kuormauspaikkaverkon kehittämistä koskevan selvityksen  
(A 4/2009), jonka mukaan Pirkanmaan ratakapasiteettiin kohdistuu 
kasvuvaatimuksia. Myös lisääntyvän kaivannaisteollisuuden kuljetuk-
set voivat lisätä rautatiekuljetuksien määriä Pirkanmaan rataverkolla. 

Tavaraliikenteen ohella Tampere on merkittävä solmukohta 
henkilö-junaliikenteessä. Tampere–Helsinki -väli on Suomen 
vilkkain rataosa matkustajamäärän ollessa vuosittain yli 4 mil-
joonaa matkustajaa ja solmupisteen häiriöt heijastuvat laajalle 
alueelle valtakunnan junaliikenteeseen. Henkilöjunaliikenteen 
osalta asemien ja rataverkon kapasiteetti on puutteellinen jo 
nykyisillä liikennemäärillä Tampereen rautatieasemalla ja pää-
radalla Tampereelta Helsinkiin.

Ratahallintokeskuksen laatiman tulevaisuuden henkilöliikenne-
selvityksen mukaan rautatieliikenne on henkilöautoliikenteen ja 
lentoliikenteen suhteen houkutteleva vaihtoehto kauko- ja alu-
eellisessa liikenteessä kaikkialla, missä on potentiaalista kysyn-
tää. Tampereen kaupunkiseudulla on tavoiteltu lähijunaliikenteen 
käynnistämistä alueella. Vuonna 2010 hyväksytty Tampereen kau-
punkiseudun rakennesuunnitelma perustuu osittain lähijunalii-
kenteeseen pohjautuvaan joukkoliikennejärjestelmään.

Päärata Tampereelta etelään on nykyisin kaksiraiteinen. Tampe-
reen Lielahdesta pohjoiseen pääradalla on ainoastaan yksi raide. 
Jyväskylän radalla on kaksoisraiteet Orivedelle asti. Orivedeltä 
eteenpäin sekä Mänttä-Vilppulan että Jyväskylän suuntiin on 
yksi raide. Porin rata on yksiraiteinen Lielahdesta Porin suuntaan 
samoin kuin Turun rata Toijalasta Turun suuntaan.

Raideliikenteen kehittäminen Pirkanmaalla -selvityksen mukaan 
junaliikenteen kapasiteetin lisäämismahdollisuudet nykyisellä 
rataverkolla Pirkanmaan vilkkaimmin liikennöidyillä rata-osuuk-
silla ovat rajalliset. Rataverkon ohella myös Tampereen henkilö- 
ja järjestelyratapihojen kapasiteetit alkavat olla lähes kokonaan 
käytössä. Selvityksen mukaan Pirkanmaan rataverkolla on syytä 
varautua lisäraiteiden rakentamiseen. 

Pitkällä tähtäimellä junaliikenteen toimintaedellytyksien varmista-
minen Pirkanmaalla ja Tampereen seudulla tarkoittaa laadittujen 
selvityksien perusteella varautumista Tampereen läntiseen oikora-
taan ja järjestelyratapihan siirtämiseen. Näihin liittyy myös raidelii-
kenteen yhteystarve Tampereen keskustaan, joka on myös yhteys-
tarve Tampereen läntiseltä oikoradalta Jyväskylän radalle. (Lähde: 
Pirkanmaan 2. Vaihemaakuntakaava Liikenne ja Logistiikka.)

Veneilyn ja yleensä sisävesiliikenteen ennustetaan kasvavan 3 - 5 
% vuodessa. Myös veneiden käyttöaika purjehduskautta kohti pi-
tenee ja venekoko kasvaa. Paremmat väyläkartat ja kehittyvä sata-
maverkosto lisännevät lähivuosina venematkailua vielä venekan-
nan normaalikasvua nopeammin. Myös Pirkanmaalla matkailun 
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lisääntymisen ennakoidaan kasvattavan vesiliikennemääriä. Koti-, 
vieras- ja palvelusatamiksi tai sellaisiksi kehitettäviä satama-alueita 
on maakuntakaavaan merkitty kolminkertainen määrä nykytilaan 
verrattuna. (Lähde: Pirkanmaan 1. maakuntakaava.)

Tampere-Pirkkalan lentokenttä on yksi maakunnan tärkeimmistä 
kehittämiskohteista, jonka elinkeinopoliittiset ja aluetaloudelli-
set kerrannais-vaikutukset ovat merkittävät. Lentoasema mah-
dollistaa elinkeinoelämälle ja asukkaille suorat kansainväliset 
yhteydet. Siviililiikenteen ohella Tampere-Pirkkalan lentokenttä 
palvelee sotilas-lentoliikennettä. Puolustusvoimauudistuksen 
myötä Ilmavoimien kuljetus-, yhteys- ja koelentotoiminta keski-
tetään Pirkkalaan, mutta hävittäjäjoukko-osastot Rovaniemelle 
ja Siilinjärvelle. Lentoasema sijaitsee Tampereen läntisen ohitus-
tien, valtatien 3 varressa, ja kahden tunnin matka-ajan säteellä 
kentästä asuu noin 3 miljoonaa ihmistä.

Tampere-Pirkkalan lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain ulko-
maanliikenteen lentokenttä.  Tampere-Pirkkalan matkustajamää-
rät ovat kasvaneet merkittävässä määrin viime vuosien aikana. 
Vuonna 2011 kentän kautta kulki 657 630 matkustajaa, Lento-
kenttä tarjoaa suoria kotimaan ja ulkomaan lentoja, ja keskeisiä 
ovat säännölliset lennot neljään lentoliikenteen solmukenttään: 
Helsinkiin, Tukholmaan, Riikaan ja Kööpenhaminaan. Siviililen-
toliikenteen osalta Tampere-Pirkkalan lentokenttää kehitetään 
yhtenä valtakunnan reitti-, tilaus- ja tavaraliikenteen pääkentistä. 

Harrastusilmailua palvelevina lentopaikkoina maakuntakaavassa 
on esitetty olemassa olevat Tampereen Kaanaan ja Hämeenkyrön 
pienkonekentät.

2.5 Johtopäätös

Pirkanmaan maakunta kuuluu valtakunnallisesti nopeasti kehitty-
viin alueisiin, jossa väestömäärä edelleen kasvaa noin 4000 asuk-
kaalla/vuosi. Väestön kasvu on kohdistunut erityisesti Tampereen 
kaupunkiseutuun ja Etelä-Pirkanmaan alueelle. Väestörakenteen 
osalta vuoteen 2040 ulottuvan ennusteen mukaan alle 15-vuotiai-
den osuus laskee 15,3 %:iin ja yli 65-vuotiaiden osuuden ennakoi-
daan kasvavan merkittävästi. Heitä ennakoidaan olevan vuonna 
2040 koko Pirkanmaalla 25,2 % väestöstä. Sisäisen turvallisuusoh-
jelman keskeinen teema on arjen ja asumisen turvallisuus. Sisä-
asiainministeriön toimintaohjelman suosituksissa kannustetaan 
kehittämään ja ottamaan käyttöön viranomaisten yhteistyöhön 
perustuvia menettelyjä, joilla voidaan varmistaa hoivaa ja palve-
luja tarvitsevien paloturvallisuus kotona. 

Vuoden 2009 riskikartoitukseen verrattuna I-riskiluokan (entinen 
riskialue) pinta-ala on lisääntynyt 5,6 km², II-riskiluokan pinta-
ala 125,3 km² ja III-riskiluokan pinta-ala on lisääntynyt 15,2km². 
Kerrosalan määrä on myös selvästi kasvanut II-riskiluokassa (31,2 
%). Korkeamman riskiluokan alueiden kasvua lukuun ottamatta 
Pirkanmaan alueen riskiprofiilissa ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia. Riskeissä korostuu myös Pirkanmaalla teknistyvän yh-
teiskunnan häiriöherkkyyden lisääntyminen, voimakkaiden sääil-
miöiden yleistyminen ja pelastustehtävien monimutkaistuminen. 

Toimintaympäristöön liittyviä lainsäädännöllisiä muutoksia pal-
velutasopäätöskauden aikana ovat olleet pelastuslain uudistus 
2011, jossa muun muassa korostetaan kiinteistön omistajien ja 
haltijoiden sekä toiminnan harjoittajien vastuuta onnettomuuk-
sien ehkäisyssä ja varautumisessa pelastustoimintaan ja valvon-
tasuunnitelma, jolla kohdennetaan onnettomuuksien ehkäisy-
toimenpiteitä riskiperusteisesti. Uutena asiana nousi esille myös 
pelastuslaitoksen rooli kuntien valmiustoiminnan tukemisessa.  
Kansanterveyslain uudistuksessa siirrettiin ensihoidon järjestä-
misvastuu sairaanhoitopiireille.

Palvelutasopäätöskaudella toimintaympäristön muutoksiin on 
reagoitu paloasemaverkostoa uudistamalla, lisäämällä henkilö-
vahvuutta ennakoidusti kasvualueiden paloasemilla, pelastus-
toiminnan johtamisjärjestelmää uudistamalla, kohdentamalla 
toimenpiteitä ja henkilöresursseja onnettomuuksien ehkäisy-
työssä, organisaation rakennetta muokkaamalla ja osaamista 
kehittämällä sekä tiivistämällä yhteistyötä muiden viranomaisten 
ja toimijoiden kanssa. Osaamisen kehittämisessä työkaluina on 
otettu käyttöön muun muassa 360-arviointi, kunta10 ja osaa-
misen koulutusta on kohdennettu esimiesasemissa toimiviin.

Uudelle palvelutasopäätöskaudella 2014 - 2017 ennakoitujen 
toimintaympäristön muutosten mukaisesti toimintaa tulee kehit-
tää edelleen. Paloasemaverkostoa tulee tarkastella toimintaval-
miuden ylläpitämisen ja henkilöstön tehokkaan käytön näkökul-
mista ennakoitujen toimintaympäristön muutosten mukaisesti. 
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn osalta on tärkeätä kiinnittää 
huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen ja yhteistyön tiivis-
tämiseen eri toimijatahojen kanssa. Yhteistyöhankkeet Pirkan-
maalla sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä muiden toimijoiden 
kanssa vanhusten ja muiden erityisryhmien paloturvallisuuden 
edistämiseksi ovat esimerkkejä uusista toimintamalleista. Henki-
löstön osaamisen kehittämiseen ja hyvään esimiestyöhön tulee 
panostaa, jotta voidaan muuttuvassa toimintaympäristössä yl-
läpitää palvelutasoa ja lisätä toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. 
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Pelastuslain 29 §:n mukaan palvelutasopäätöksessä on määritet-
tävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut 
ja niiden taso. Palvelutasopäätöksen kustannusvaikutukset on 
arvioitu neutraaleiksi. Palvelutasopäätös ei lisää kuntien kustan-
nuksia yleistä kustannustason nousua enempää. Palvelutaso-
kauden aikana mahdollisesti käynnistyvät paloasemahankkeet 
käsitellään erikseen.

3.1 Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tar-
koituksena on pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennal-
ta varautumalla vähentää onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Pelastuslailla on pelastuslaitokselle säädetty tehtäväksi tulipalo-
jen ja muiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi huolehtia alu-
eellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta 
ja neuvonnasta, valvonnasta ja palontutkinnasta.  Pelastuslai-
toksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden 
ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä 
alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua 
paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Pe-
lastuslaitoksen on myös seurattava onnettomuusuhkien sekä 
onnettomuuksien märän ja syiden kehitystä ja siitä tehtävien 
johtopäätösten perusteella ryhdyttävä osaltaan toimenpiteisiin 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja tarvittaessa tehtävä esityksiä 
muille viranomaisille. Vastuu nuohouspalvelujen järjestämisestä 
on säädetty lisäksi alueen pelastustoimelle sekä kemikaalitur-
vallisuuslaissa tiettyjä valvontatehtäviä pelastusviranomaisille.

3.1.1 Pelastustoimelle  
kuuluva ohjaus ja neuvonta 

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimelle 
kuuluvasta ohjauksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on 
tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja va-
rautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen 
toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien 
rajoittamisessa. Ohjausta ja neuvontaa kohdennetaan erityisesti 
pelastuslain 2 ja 3 luvuissa säädettyihin asioihin, vaarallisten ke-
mikaalien käyttöön ja varastointiin liittyviin asioihin sekä maan-
käytön ja rakentamisen turvallisuuteen liittyviin asioihin.

Pelastuslain yleinen ohjaus- ja neuvontavelvoite toteutetaan osa-
na päivittäistä onnettomuuksien ehkäisy-, pelastus-, viestintä- ja 
hallintotoimintaa ja siihen osallistuu osaltaan koko henkilökunta. 

3 Palvelutasopäätös

Yleistä ohjausta ja neuvontaa varten pelastuslaitoksella on myös 
tavoitettavissa päivystävä palotarkastaja arkisin virka-aikaan. Vir-
ka-ajan ulkopuolella ohjausta ja neuvontaa antaa tarvittaessa päi-
vystävät palomestarit sekä muu pelastus- ja valvomohenkilöstö. 
Vaarallisten kemikaalien käyttöön ja varastointiin sekä maankäy-
tön ja rakentamisen turvallisuuskysymyksiin liittyvää erityistä asi-
antuntemusta vaativaa ohjausta ja neuvontaa varten on erikseen 
nimetyt viranhaltijat. Opastavaa turvallisuustietoa on saatavilla 
pelastuslaitoksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

3.1.2 Pelastustoimelle kuuluva valistus 

Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii alueellaan pelastustoimel-
le kuuluvasta valistuksesta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja 
muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen on-
nettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnet-
tomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien rajoittamisessa.

Valistustoiminnan keskeinen tavoite on onnettomuuksien eh-
käiseminen ja hyvän turvallisuuskulttuurin edistäminen vaikut-
tamalla turvallisuusasenteisiin, -tietoihin ja -taitoihin. Tavoittee-
na on, että ihmiset ja yhteisöt tuntevat vastuunsa paitsi omasta 
myös läheisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta. 

Valistusta annetaan 20 %:lle pirkanmaalaisista vuosittain, jakaantu-
en tasan turvallisuuskoulutuksen, turvallisuusvalistuksen ja joukko-
viestinnän kesken. Turvallisuuskoulutus toteutetaan laaditun ja vuo-
sittain tarkistettavan turvallisuuskoulutussuunnitelman mukaisesti. 
Turvallisuusvalistuksen ja joukkoviestinnän toteuttamiseksi laadi-
taan vuosittain erilliset suunnitelmat. Valistustoiminnassa tehdään 
tarkoituksenmukaista yhteistyötä muiden viranomaisten ja alueella 
toimivien tahojen, sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa

Pelastustoimelle kuuluvan valistuksen toteuttamiseksi Pirkan-
maan pelastuslaitoksella on palvelutasopäätöskauden alussa 3,5 
päätoimisesti valistustoimintaan varattua vakanssia. Päätoimisen 
henkilöstön lisäksi turvallisuusvalistuksen toteutukseen osallis-
tuu koko henkilöstö tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. 
Kokonaisuudessaan valistustoimintaan resursoidaan vuosittain 
7 - 8 henkilötyövuotta. 

3.1.3 Yhteistyö 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi 

Pirkanmaan pelastuslaitos toimii onnettomuuksien ehkäise-
miseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden 
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viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden 
kanssa sekä osallistuu paikalliseen ja alueelliseen turvallisuus-
suunnittelutyöhön. 

Keskeisiä yhteistyöviranomaisia ovat kuntien kaavoitus- ja ra-
kennusvalvonta-, ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveys-, sekä 
sosiaali- ja terveysviranomaiset, Pirkanmaan ELY-keskus, Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
to, Pirkanmaan poliisilaitos sekä Pirkanmaan hätäkeskus. Yhteis-
toiminnasta sovitaan kuntakohtaisesti paikallisten olosuhteiden 
ja tarpeiden mukaan. Koko toimialueella toimivien tahojen kans-
sa yhteistoiminnasta sovitaan keskitetysti. Yhteistoimintaa kuva-
taan tarkemmin valvontasuunnitelmassa.

Pelastuslaitos osallistuu paikalliseen turvallisuussuunnitteluun 
valtakunnallisten linjausten mukaisesti kuntakohtaisesti sovitta-
valla tavalla. Erityisenä painopisteenä pidetään asumisen palo-
turvallisuuden parantamiseen liittyviä kysymyksiä. Pelastuslaitos 
nimeää omalta osaltaan vastuuhenkilöt kunnittain. 

3.1.4 Onnettomuustutkinta 

Pelastustoimen suorittama onnettomuustutkinta on turvalli-
suustutkintaa, jonka tarkoituksena on turvallisuuden paranta-
minen ja vastaavien onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen. 
Poliisin suorittamasta oikeudellisesta tutkinnasta turvallisuustut-
kinta eroaa siten, että siinä ei käsitellä onnettomuudesta mah-
dollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. 

Pelastustoimessa on käytössä kansallinen onnettomuustilastoin-
tijärjestelmä PRONTO, johon raportoidaan kaikki palokunnan 
tehtävät. Lisäksi pelastustoimi tutkii ja raportoi tarkemmin kaikki 
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen taikka suuret omaisuus- 
tai ympäristövahingot aiheuttaneet tulipalot.  

Pelastustoimen lisäksi onnettomuuksiin liittyvää turvallisuustut-
kintaa suorittaa suuronnettomuuksiin ja niiden vaaratilanteisiin 
liittyen Onnettomuustutkintakeskus, Sisäasianministeriö ja Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto.

Pelastuslaitoksessa onnettomuustutkintaa suorittaa yhdeksän 
viranhaltijaa muiden työtehtäviensä ohella. Onnettomuustut-
kintaan arvioidaan kuluvan kuusi henkilötyökuukautta.  

Pirkanmaalla onnettomuustutkintaa on tehty hyvässä yhteis-
työssä Pirkanmaan poliisilaitoksen kanssa. Pirkanmaalla sekä 

poliisilaitos että pelastuslaitos on antanut yhtenäiset ohjeet 
yhteistyöstä erityisesti palontutkinnan osalta. Käytännössä tällä 
ohjeistuksella on varmistettu sujuva tiedonvaihto viranomaisten 
välillä ja sovittu myös palontutkinnan käytännön yhteistyöstä.

3.1.5 Valvontatoiminta 

Pelastuslaissa säädetyn valvontatehtävän suorittamiseksi Pirkan-
maan pelastuslaitos tekee palotarkastuksia ja muita valvontateh-
tävän edellyttämiä toimenpiteitä vuosittain tarkistettavan val-
vontasuunnitelman mukaisesti. Valvontasuunnitelma pidetään 
julkisesti nähtävillä pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Valvontasuunnitelmassa esitetään säännöllisen valvonnan 
(yleinen palotarkastus ja omavalvonta) periaatteet, määrävälit 
ja niiden perusteet. Valvontasuunnitelmassa esitetään lisäksi 
epäsäännöllisesti suoritettavan valvonnan, asiakirjavalvonnan, 
viranomaisyhteistyön ja kemikaaliturvallisuuslain nojalla teh-
tävän valvonnan periaatteet sekä miten valvontasuunnitelman 
toteutumista seurataan. 

Palotarkastettavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet mää-
ritellään valvontasuunnitelmassa pelastuslain mukaisesti pai-
kallisten olosuhteiden ja alueella esiintyvien riskien perusteella. 
Riskienarvioinnissa käytetään tarkoituksenmukaisimpia pe-
lastuslaitoksen käytössä olevia riskienarviointimenetelmiä. 
Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten osalta riskienarvioinnin 
lähtökohtana on ensisijaisesti henkilövahinkoriski. Yritys- ja 
laitoskohteiden osalta riskinarvioinnin lähtökohtana pidetään 
omaisuusvahinkoriskiä, mutta käyttötavan perusteella huomioi-
daan tarvittaessa myös henkilövahinkoriskit sekä ympäristö- ja 
kulttuuriarvojen riskit. 

Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa 
palo- ja henkilöturvallisuuden sekä kemikaaliturvallisuuden 
ylläpidossa ja kehittämisessä sekä tarvittavilta osin valvoa pe-
lastusviranomaisen valvottavaksi määrättyjen säännösten nou-
dattamista ja näillä keinoin osaltaan pienentää onnettomuuden 
todennäköisyyttä ja vähentää mahdollisesta onnettomuudesta 
aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja materiaali- ja taloudellisia 
vahinkoja. Valvontatoiminnassa tehdään yhteistyötä kuntien ja 
valtionhallinnon viranomaisten ja muiden tahojen kanssa val-
vontasuunnitelmassa tarkemmin esitettävällä tavalla.

Valvonnan tavoitteiden toteuttamiseksi määräaikaisten palo-
tarkastusten ja muun säännöllisen valvonnan enimmäisvälinä 
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pidetään yleensä enintään 60 kk. Matalan riskitason kohteissa 
määräväli voi kuitenkin olla enintään 120 kk. Pyydetyt palotar-
kastukset suoritetaan tilanteen kiireellisyys huomioiden mah-
dollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 1 kk kuluessa tar-
kastuspyynnöstä.

Valvontatoiminnan suorittamiseksi Pirkanmaan pelastuslaitok-
sella pidetään yllä tarkoituksenmukaista organisaatiota siten, 
että valvontatoiminta pystytään suorittamaan pelastuslain vaa-
timusten mukaisesti laadukkaasti, säännöllisesti ja tehokkaasti. 
Toimintaan varataan vuosittain vähintään 27 htv:n suuruinen 
työpanos.

3.1.6 Nuohous 

Nuohouspalvelut tuotetaan Pirkanmaalla pelastuslain 59§ 2 
mom 2) kohdan mukaisesti ns. piirinuohousjärjestelmällä alueen 
pelastustoimen päätöksen mukaisesti.

Pelastuslaitos ylläpitää tarkoituksenmukaista nuohouspiirijakoa 
ja huolehtii siitä, että jokaisessa nuohouspiirissä on nuohouspal-
veluja saatavilla pelastuslain säädösten mukaisesti. Nuohouspal-
velujen tuottajat (piirinuohoojat) hankitaan julkisista hankinnois-
ta annettujen säädösten mukaisesti.

Nuohouspalvelusopimusten noudattamista ja nuohouspalvelu-
jen toteutumista seurataan ja valvotaan 
nuohouspalvelusopimusten mukaisten piirinuohoojien raport-
tien lisäksi palotarkastusten yhteydessä sekä asiakaspalautteiden 
kautta. Pelastuslaitos ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin nuo-
houspalvelujen saattamiseksi sopimuksen mukaiseksi taikka 
sopimuksen päättämiseksi. Valvonnassa huomioidaan tilaaja-
vastuulaki. 

Nuohoojan pelastuslaitokselle toimittamat pelastuslain edellyt-
tämät vikailmoitukset käsitellään valvontasuunnitelman mukai-
sesti.

Nuohoustoiminnan yhteistyöryhmä kokoontuu tarpeen mukaan 
muutamia kertoja vuodessa. Alueen nuohoojille järjestetään li-
säksi 1-2 koulutus-/neuvottelutilaisuutta vuosittain ajankohtai-
sista asioista. Tilaisuuksien tavoitteena on osaltaan tukea laadu-
kasta ja ammattitaitoista nuohoustoimintaa Pirkanmaalla.

Nuohoustoiminnan valvontaan ja hankintojen valmisteluun ar-
vioidaan kuluvan vuosittain 0,2 henkilötyövuotta.

3.2 Pelastustoiminta

Pelastuslaitos vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien 
hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka 
vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, 
omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi ei-
vätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi 
joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomai-
sen tai organisaation hoidettavaksi. 

Pelastuslain 32 §:n mukaan pelastustoimintaan kuuluu:

1) hälytysten vastaanottaminen;
2) väestön varoittaminen;
3) uhkaavan onnettomuuden torjuminen;
4) onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäris-
tön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen;
5) tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen;
6) 1—5 kohdassa mainittuihin tehtäviin liittyvät johtamis-, vies-
tintä-, huolto- ja muut tukitoiminnat.

Alueen pelastustoimi voi pelastuslain 25 §:n mukaan käyttää 
pelastustoiminnassa apunaan sopimuspalokuntia tai muita pe-
lastusalalla toimivia yhteisöjä sen mukaan kuin niiden kanssa 
sovitaan. Pelastustoimen viranomaisten tulee pelastuslain 52 §:n 
mukaan myös mahdollisuuksiensa mukaan edistää pelastustoi-
men tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden 
toimintaedellytyksiä. 

Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen  
tulee varautua hoitamaan tehtävänsä:
- päivittäisissä tilanteissa
- normaaliolojen häiriötilanteissa
- poikkeusoloissa.

Tämä edellyttää turvallisuustilanteen mukaista johtamisjärjes-
telyiden, pelastustoimen muodostelmien ja yhteistoiminnan 
suunnittelua, valmiussuunnittelua ja varautumista sekä oman 
toiminnan turvaamista. 

3.2.1 Varautuminen päivittäisiin tilanteisiin

Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyös-
sä pelastustoimintaan osallistuvien, virka-apua antavien viran-
omaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa laatia hälytysohje 
pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä. 
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Pelastuslaitoksen johdolla tehtävä hälytysohje on laadittava siten, 
että hätäkeskus voi hälyttää pelastustoimintaan lähimmät tarkoi-
tuksenmukaiset yksiköt riippumatta siitä, miltä alueelta ne ovat. 

Pelastustoiminnan muodostelmien hälyttäminen tapahtuu 
hälytysohjeen perusteella. Hälytysohjeessa on määriteltävä pe-
rusteet tehtävien jakamiseksi kiireellisyysluokkiin A, B, C ja D. 
Pelastusryhmä, pelastusjoukkue, pelastuskomppania ja pelas-
tusyhtymä ovat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtäviin hälytettäviä 
pelastustoiminnan muodostelmia.

Tehokas pelastustoiminta edellyttää toimivaa johtamisjärjes-
telmää. Pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmä tulee suunnitella 
siten, että sen avulla pystytään selviytymään pelastustoiminnan 
johtamisesta ja sen edellyttämästä viranomaisyhteistyöstä kai-
kissa turvallisuustilanteissa.

Ensimmäisen yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoi-
te prosentteina riskiluokittain:

I-riskiluokassa ensimmäisen yksikön 6 minuutin toimintavalmi-
usajan saavuttamisen tavoitteena on 60 %

II-riskiluokassa 10 minuutin toimintavalmiusajan saavuttamisen 
tavoitteena on 80 %

III-riskiluokassa 20 minuutin toimintavalmiusajan saavuttamisen 
tavoitteena on 95 %

IV-riskiluokassa ei aseteta ensimmäiselle yksikölle toimintaval-
miusaikatavoitetta.

Pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite 
prosentteina riskiluokittain:

I-riskiluokassa pelastustoiminnan 11 minuutin toimintavalmius-
ajan saavuttamisen tavoitteena on 55 %

II-riskiluokassa pelastustoiminnan 14 minuutin toimintavalmi-
usajan saavuttamisen tavoitteena on 75 %

III-riskiluokassa pelastustoiminnan 22 minuutin toimintavalmi-
usajan saavuttamisen tavoitteena on 95 %

IV-riskiluokassa pelastustoiminnan 40 minuutin toimintavalmi-
usajan saavuttamisen tavoitteena on 95 % .

Keskimääräinen toimintavalmiusaikatavoite min:sek kaikissa 
kiireellisissä tehtävissä riskiluokista riippumatta:

- ensimmäisen yksikön keskimääräinen toimintavalmiusaika- 
 tavoite 10:00 min.
- pelastustoiminnan keskimääräinen toimintavalmiusaika- 
 tavoite 15:00 min.

Samanaikaiset onnettomuudet:

- samanaikaisten onnettomuuksien sattuessa  
 samalla toiminta-alueella jälkimmäisessä onnettomuudessa  
 toimintavalmiusaikavaatimus voi olla yhtä riskiluokkaa  
 alemman vaatimustason mukainen.

Johtamisen rakentuminen pelastustoimen alueella, johtamista-
sot ja pelastustoiminnan johtajan pätevyys, päivystysjärjestelmä 
ja johtopaikkojen perustaminen:

- Pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen, joka  
 tarvittaessa määrää tilannepaikalle hälytetyn yksikön jäsenistä  
 tilannepaikan johtajan, jos sitä ei ole ennalta määrätty.

- Pelastusryhmän johtajana toimii paloesimies tai yksikönjohta- 
 jakoulutuksen saanut palomies. Pelastusryhmän johtaja  
 saapuu onnettomuuspaikalle pelastusyksikön mukana.

- Pelastusjoukkueen johtajana toimii päätoiminen päällystö- 
 viranhaltija (P3X). Pelastusjoukkueen johtaja saapuu onnet- 
 tomuuspaikalle tilanteen sitä edellyttäessä pääsääntöisesti  
 vaaditussa pelastusjoukkueen toimintavalmiusajassa.

- Pelastuskomppanian johtajana toimii päivystävä päällikkö  
 (P20) tai pelastusjohtaja (P10). Päivystävä päällikkö on  
 jatkuvasti johtamisvalmiudessa.

- Pelastusviranomaisen jatkuva johtamisvalmius varmistetaan  
 päivystysjärjestelmällä, johon on nimetty päätoimisia  
 päällystöviranhaltijoita.

- Pelastustoiminnan johtamispaikka perustetaan toiminta- 
 alueelle tai pelastuslaitoksen 24/7 toimivaan tilanne- ja  
 johtokeskukseen. Pelastuskomppaniaa tai sitä suurempia  
 muodostelmia käytettäessä perustetaan tarvittaessa toiminta- 
 alueen johtopaikan lisäksi pelastustoiminnan johtokeskus ja  
 esikunta johtamistoiminnan tukemiseen.
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Pelastussukellustoiminnan järjestelyt, savusukellusvalmius ris-
kialueittain, vesisukellusvalmius, pintapelastusvalmius, vaaral-
listen kemikaalien torjuntavalmius:
- Savusukelluksen toimintavalmiuden suunnittelun perusteena 
käytetään sitä, että joukkuelähtö pystyy suorittamaan savusukel-
lusta turvallisesti. II-riskiluokassa suunnittelun perusteena käy-
tetään kuitenkin sitä, että savusukellustoiminta voidaan aloittaa 
turvallisuusohjeiden mukaisesti pelastustoiminnan tavoiteajassa 
eli pääsääntöisesti viimeistään 14 minuutissa. I-riskiluokassa en-
simmäisen pelastusryhmän tulee kyetä aloittamaan savusukel-
lustoiminta pelastustoiminnan tavoiteajassa eli pääsääntöisesti 
11 minuutissa turvallisuusohjeiden mukaisesti. Tulipaloihin, 
joissa edellytetään savusukellusta, hälytetään Pirkanmaalla aina 
vähintään joukkuelähtö. Savusukellustoiminnassa noudatetaan 
valtakunnallisen pelastussukellusohjeen 48/2007 lisäksi pelas-
tuslaitoksen omaa pelastussukellusohjetta 12/2009.

- Vesipelastuksen toimintavalmius järjestetään siten, että koko 
Pirkanmaan alueella pintapelastus voidaan aloittaa enintään 30 
minuutin kuluessa hälytyksestä. Varsinainen vesisukellusvalmius 
(1 - 2 tason valmius) pidetään yllä erillisessä vesipelastustoiminnan 
palvelutasopäätöksessä (2/2007) määritellyillä riskialueilla.

- Vaarallisten kemikaalien torjuntavalmiutta ylläpidetään siten, 
että Nokian paloasemalla on TOKEVA-ohjeen kalustotaso 3:n mu-
kainen kalustollinen ja henkilöstövalmius. Muilla paloasemilla 
toimintavalmius järjestetään tason 2 tai 1 mukaisesti vaarallisten 
kemikaalien torjunnasta laaditun suunnitelman, vaarallisten ke-
mikaalien torjuntavalmius Pirkanmaalla (2/2008) mukaisesti.

Väestön varoittamisjärjestelyt
- Väestön varoittamiseen tarkoitettuja kiinteitä väestöhälytti-
miä ylläpidetään I- ja II-riskiluokkien alueella niin, että asukkaat 
ovat kuuluvuusalueella. Muilla alueilla varoittaminen hoidetaan 
liikuteltavilla hälyttimillä sekä tiedotusvälineitä apuna käyttäen. 

Pelastushenkilöstön koulutus
- Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön koulutus jär-
jestetään erillisen koulutussuunnitelman mukaisesti siten, että 
henkilöstöllä on tehtävän edellyttämä riittävä koulutustaso. Kou-
lutuksen toteutumista seurataan jatkuvasti.

3.2.2 Varautuminen häiriötilanteisiin

Normaaliolojen häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapah-
tuma, joka vaarantaa yhteiskunnan turvallisuutta, toimintaky-

kyä tai väestön elinmahdollisuuksia ja jonka hallinta edellyttää 
viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa 
tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää (Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategia 2010). Tällaisia ovat esimerkiksi vakavat luon-
nononnettomuudet kuten myrskytuhot ja vedenpinnan äkillinen 
nousu sekä säteilyonnettomuudet.

Lähtökohtaisesti pelastustoimen palvelutason tulee vastata 
paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja onnettomuus- ja 
vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet tulee voida suorittaa 
viivytyksettä ja tehokkaasti myös häiriötilanteissa. 

Pelastuslaitoksen omien voimavarojen lisäksi erityisesti laajamit-
taisten häiriötilanteiden hoitaminen ja toiminta poikkeusoloissa 
edellyttää yhteistoimintaa ja sen suunnittelua myös toisten pe-
lastuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa.

Pelastuslain 28 §:n mukaan olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetetta-
va tärkeysjärjestykseen. Tämä edellyttää yhteistyössä Hätäkeskuslaitok-
sen kanssa tehtävää etukäteissuunnittelua, joka sisältää mm. tärkeysjär-
jestyksen periaatteiden määrittämistä sekä hätäkeskuksen ja pelastus-
laitoksen johto- tai tilannekeskuksen tehtäväjaon yhteensovittamista.

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaan pe-
lastustoimen alueen palvelutasopäätöksessä tulee päättää, missä 
ajassa suuronnettomuusvalmius kyetään perustamaan. Suuronnet-
tomuusvalmius tarkoittaa vähintään pelastusyhtymän muodostamaa 
kokonaisuutta, joka kykenee keskeytyksettömään toimintaan. Suur-
onnettomuusvalmius tulee kyetä perustamaan kahden tunnin kulu-
essa siitä, kun ensimmäinen yksikkö on vastaanottanut hälytyksen.

Suuronnettomuusvalmiuden määrittely ja kokoamisaika
- Pelastuslaitos kokoaa suuronnettomuusvalmiutena kaksi pe-
lastuskomppaniaa ja perustaa toiminta-alueen- ja pelastustoi-
minnan johtokeskuksen kahden tunnin kuluessa ensimmäisen 
yksikön hälytyksestä.

Avun antamisen periaatteet toiselle pelastuslaitokselle ja avun 
pyytämisen periaatteet toiselta pelastuslaitokselta
- Pelastuslaitos varautuu antamaan avuksi erikoiskalustoa, 
pelastusyksiköitä ja johtamisen tukitoimintoja toiselle pelas-
tuslaitokselle esitetyn pyynnön mukaisesti pelastustoiminnan 
johtajan päätöksellä Pirkanmaan resurssitilanteen sallimissa ra-
joissa. Pelastuslaitoksen ja naapuripelastuslaitosten resursseista 
ylläpidetään resurssiluetteloa. Päivittäisten onnettomuuksien 
osalta avustavat yksiköt ovat suoraan hälytysohjeessa.
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- Pelastustoiminnan johtaja pyytää hätäkeskukselle laaditussa hä-
lytysohjeessa kirjattujen naapuripelastuslaitosten erikoiskaluston 
ja yksiköiden lisäksi tarvittaessa lisäapua hätäkeskuksen kautta tai 
suoraan naapuripelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtajalta.

Hälytysohjeesta poikkeava yksiköiden hälyttäminen ja tehtävien aset-
taminen tärkeysjärjestykseen (yhteistyö Hätäkeskuslaitoksen kanssa)
- Pelastuslaitoksella on suunniteltu ja sovittu toimintamalli hätä-
keskuksen kanssa ruuhkatilanteissa kiireettömien tehtävien siirtä-
misestä pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksen hälytettäväksi.

Johto- tai tilannekeskuksen perustaminen ja henkilöstö mukaan 
lukien tilanteet, joissa tarvitaan pelastustoimintaan osallistuvia 
muita viranomaisia
- Pelastuslaitoksella on jatkuvasti 1-2 päivystäjällä miehitettynä 
viesti- ja johtokeskus tilannekuvan ylläpitämiseen ja johtamisen 
tukitoimintoihin. Pelastustoiminnan johtokeskuksen perustami-
nen koko laajuudessaan on suunniteltu Pirkanmaan pelastuslai-
toksen johtamisoppaassa. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.
 
Miten ja millä järjestelmillä tilannekuva kerätään, ylläpidetään 
ja jaetaan
- Pelastustoiminnan- ja yhteisen tilannekuvan kerääminen, yl-
läpito ja jakaminen on kuvattu Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
johtamisoppaassa.

Toiminta, johtaminen ja voimavarat pitkäkestoisissa tilanteissa
- Pelastuslaitos varautuu pitkäkestoiseen toimintaan pelastus-
toiminnan valmiussuunnitelmassa ja johtamisoppaassa. Suun-
nittelussa huomioidaan johtaminen ja sen tarvittavat tukitoi-
minnot, pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstön 
käyttö sekä huollon järjestelyt.
 
Suunnitelma, miten toteutetaan pelastustoimintaan velvollisten 
viranomaisten osallistuminen pelastustoimintaan
- Laaditaan yhteistoimintasuunnitelma muiden viranomaisten 
osallistumisesta pelastustoimintaan. Suunnitelmassa esitetään 
pelastustoimintaan käytettävissä olevat resurssit, resurssien hä-
lyttäminen, resurssien käytön perusteet, johtamisen yhteenso-
vittaminen mukaan lukien yhteisen tilannekuvan ylläpitäminen 
sekä yhteistoiminnan järjestelyt.

Muille viranomaisille annettavan virka-avun perusteet (tarjottava 
kalusto, varusteet, henkilöstö ja asiantuntemus)
- Pelastuslaitos varautuu antamaan avuksi erikoiskalustoa, pe-
lastusyksiköitä ja johtamisen tukitoimintoja muille viranomaisille 

esitetyn pyynnön mukaisesti pelastustoiminnan johtajan pää-
töksellä Pirkanmaan resurssitilanteen sallimissa rajoissa. Pelas-
tuslaitoksen resursseista ylläpidetään resurssiluetteloa. 

- Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelmaa ylläpidetään sellaisia 
normaaliajan häiriötilanteita sekä poikkeusoloja varten, jotka 
vaativat päivittäisistä onnettomuuksista poikkeavaa johtamis-
mallia ja viestintää sekä laajamittaista yhteistyötä kuntaorgani-
saatioiden, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen sektorin (SPR, 
Vapepa, seurakunta) kanssa.

3.2.3 Poikkeusolot

Poikkeusolojen varalta suunniteltava valmius perustuu uhkien 
arviointiin. Perusteet arvioinnille saadaan mm. Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategiasta ja sotilasviranomaisilta. Uhkien arvioinnin 
perusteella päätetään tarvittavasta suorituskyvystä, joka koostuu 
mm. johtamisjärjestelmästä, kyvystä suojata, varoittaa ja eva-
kuoida väestöä, pelastuslaitoksen omista resursseista, muilta 
pelastuslaitoksilta saatavista resursseista, pelastustoimintaan 
osallistuvien muiden viranomaisten resursseista sekä valmius-
lain perusteella perustettavista muodostelmista. 

Poikkeusoloihin varautumiseen kuuluu myös oman toiminnan 
jatkuvuudesta huolehtiminen siten, että varmistetaan esimer-
kiksi polttoaineiden ja varaosien saatavuus. 

Pelastuslaitoksen tulee määritellä ja kyetä huolehtimaan seuraa-
vista asioista poikkeusoloissa:

- Oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen.
- Valmiuslaissa säädetty pelastustoimen varautuminen.
- Pelastustoimen alueen kaikkien pelastustoimintaan käytettä-
vissä olevien voimavarojen määrittely sekä niiden suorituskyky.

Tämän lisäksi pelastuslaitoksen tulee varautua pelastustoimen 
valmiuslain 3 §:n kohdan 1 mukaisen aseelliseen tai siihen va-
kavuudeltaan rinnastettavaan hyökkäykseen ja sen välittömään 
jälkitilaan tai kohdan 2 mukaiseen huomattavaan aseelliseen 
tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavaan hyökkäyksen uhkaan.

Oman toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen
- Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamisjärjestelmä on 
laadittu.
- Paloasemakohtaiset valmiudet toimia myös pitkäkestoisissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on suunniteltu.
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- Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu ja sitä päi-
vitetään vuosittain.

Valmiuslaissa säädetty pelastustoimen varautuminen
- Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu ja sitä päi-
vitetään vuosittain.
- Erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin on tehty yhteistoimin-
taohjeet.

Pelastustoimen alueen kaikkien pelastustoimintaan käytettä-
vissä olevien voimavarojen määrittely sekä niiden suorituskyky
- Pelastuslaitos varautuu kokoamaan vähintään kolme kes-
keytyksettömään toimintaan kykenevää pelastuskomppaniaa 
poikkeusolojen toimintaan.
- Muiden pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja ta-
hojen voimavarat ja osallistuminen suunnitellaan valmiussuun-
nitelmassa ja yhteistoimintaohjeissa.

Väestön varoittamisen varmistaminen
- Väestön varoittamiseen tarkoitettuja kiinteitä väestöhälytti-
miä ylläpidetään I- ja II-riskiluokkien alueella niin, että asukkaat 
ovat kuuluvuusalueella. Muilla alueilla varoittaminen hoidetaan 
liikuteltavilla hälyttimillä sekä tiedotusvälineitä apuna käyttäen. 

Väestön suojaaminen (väestönsuojat, tilapäiset suojat)
- Väestönsuojien lukumäärä ja suojapaikkojen kokonaismäärää 
ylläpidetään Merlot palotarkastusjärjestelmässä ja kuntakohtai-
sesti manuaalikortistona.

Valmiuslain 121 §:n nojalla toteutettavat väestön evakuointijär-
jestelyt (väestön siirtäminen alueelta ja alueelle siirretyn väestön 
vastaanottaminen)
- Väestön tai sen osan siirtämiseen tarvittavat vastuu- ja tuki-
organisaatiot on nimetty.
- Evakuointijärjestelyt on suunniteltu ja yhteistoimintaan liitty-
vät ohjeet on laadittu.

Johtamisjärjestelmän täydentäminen tarvittaessa alajohtopor-
tailla sekä johtokeskusten perustaminen, henkilöstö ja suojaa-
minen
- Pelastusjohtaja tai hänen varahenkilönsä määrää tilanteen 
mukaisesti pelastuslaitoksen edustajat kuntien johtokeskuksiin.
- Pelastustoiminnan johtokeskus perustetaan Tampereen kau-
pungin johtokeskukseen, lisäksi perustetaan tarvittava määrä 
omatoimista suojautumista varten suojelupiirien ja -lohkojen 
johtokeskuksia.

Pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostelmien 
mitoittaminen ja perustaminen
- Pelastustoimen vastuulla olevien väestönsuojelumuodostel-
mien mitoittaminen ja perustaminen on suunniteltu pelastuslai-
toksen valmiussuunnitelmassa.

Pelastustoimen vastuulla olevan väestönsuojeluhenkilöstön va-
raaminen, kouluttaminen ja harjoitukset
- Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien henkilöstön poikke-
usolojen varaukset tehdään kahden vuoden välein.

Pelastustoimen tarvitseman kaluston ja rakennusten varaaminen
- Poikkeusolojen tila-, ajoneuvo- ja materiaalivaraukset tehdään 
kahden vuoden välein.

Omatoimisen varautumisen järjestelyjen tukeminen
- Pelastuslaitos tukee pelastussuunnitteluvelvollisten varautu-
misen suunnittelua.

3.2.4 Pelastustoimen ohjeet ja suunnitelmat 

Pelastuslain 30 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee tehdä suunni-
telma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (sammu-
tusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuu-
luvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien 
vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten 
sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa. Sammutusve-
sisuunnitelma on laadittava siten, että sammutusveden hankinta 
ja toimittaminen vastaavat palvelutasopäätöksessä määriteltyjä 
onnettomuusuhkia. Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy alu-
een pelastustoimi.

Pelastuslain 33 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee yhteistyös-
sä pelastustoimintaan osallistuvien, virka-apua antavien viran-
omaisten sekä Hätäkeskuslaitoksen kanssa laatia hälytysohje 
pelastustoiminnassa tarvittavien voimavarojen hälyttämisestä. 
Hälytysohjeessa tulee ottaa huomioon myös pelastuslaitosten 
44 §:n mukainen yhteistoiminta ja 45 §:n mukainen avunanto.

Pelastuslain 47 §:n mukaan viranomaiset, laitokset ja liikelaitokset, 
jotka ovat velvollisia antamaan pelastusviranomaisille virka-apua 
ja asiantuntija-apua tai joiden asiantuntemusta muutoin tarvitaan 
pelastustoiminnassa ja siihen varautumisessa, ovat velvollisia laa-
timaan pelastuslaitoksen johdolla ja yhteistoiminnassa keskenään 
tarpeelliset suunnitelmat tehtäviensä hoitamisesta pelastustoimin-
nan yhteydessä ja osallistumisesta pelastustoimintaan. Pelastuslai-
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tokselle on annettava selvitykset pelastustoimintaan käytettävissä 
olevista voimavaroista.

Pelastuslain 48 §:n mukaan pelastuslaitoksen on laadittava on-
nettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä 
asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa alueille, joilla on:

1)  ydinenergialain (990/1987) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettu ydinlaitos;
2)  vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta annetun lain (390/2005) 30 §:n 1 momentissa tai 62 §:n 
1 momentissa tarkoitettu tuotantolaitos, josta toiminnanharjoit-
tajan tulee laatia turvallisuusselvitys;
3)  ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n 2 momentissa tar-
koitettu kaivannaisjätteen jätealue;
4)  vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtio-
neuvoston asetuksen (195/2002) 32 §:n mukainen järjestelyrata-
piha; tai
5)  vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä 
satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen (251/2005) 
8 §:n mukainen satama-alue.

Pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava yh-
teistyössä suunnitelmasta tiedottamisesta sekä järjestettävä har-
joituksia pelastussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi.

Pelastuslain 79 §:n mukaista valvontasuunnitelmaa on käsitelty 
tämän ohjeen kohdassa 3.1.5.
- Pirkanmaalla on laadittu yhteistyössä muiden viranomaisten 
ja yhteisöjen kanssa erikoistilannesuunnitelmia ja toimintaohjei-
ta niihin varautumisesta. Palvelutasokaudella on laadittu muun 
muassa evakuointisuunnitelma, myrskytuhosuunnitelma ja pa-
toturvallisuussuunnitelma.  
- Pirkanmaalla on seitsemän kohdetta, joihin on laadittu ulkoi-
set pelastussuunnitelmat sekä huolehdittu säädösten mukaisesti 
niiden päivittämisestä, suunnitelman mukaisista harjoituksista 
kolmen vuoden välein sekä säädösten edellyttämästä tiedot-
tamisesta. Suunnitelmiin on määritelty vastuuhenkilöt, jotka 
vastaavat niiden ylläpitämisestä ja harjoitusten järjestämisestä 
Pelastuslaitoksen osalta. Lisäksi on määritelty yksi vastuuhenkilö 
hallinnoimaan koko prosessia. Suunnitelmien toimivuutta arvi-
oidaan harjoitusten perusteella.
- Toimintaperiaateasiakirjaa edellyttäviä vaarallisia kemikaale-
ja varastoivia ja/tai käyttäviä kohteita Pirkanmaalla on 8 kappa-
letta ja TUKES:in toimintalupaa edellyttäviä kemikaalikohteita 
48 kappaletta.

- Pelastustoiminnan tarpeisiin on Pirkanmaalla suunniteltu 
hälytysvasteet yhteistyössä Porin hätäkeskuksen ja Satakunnan 
pelastuslaitoksen sekä muiden naapuripelastuslaitosten kanssa 
vuonna 2013 Porin hätäkeskuksen aloittaessa toimintansa. Oh-
jeita on yhteen sovitettu valtakunnallisten linjausten mukaises-
ti. Vastesuunnittelua ja muutoksia hälytysvasteisiin toteutetaan 
koko ajan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten perus-
teella. Hälytysvasteiden valmisteluun on määritelty vastuuhen-
kilöt toimialueittain ja vastesuunnittelusta vastaa viestipäällikkö. 
Pelastustoiminnan johtajat seuraavat vasteiden toteutumista 
ja tekevät tarvittavia tilanteen aikaisia muutoksia niihin. Poliisi- 
ja lääkintäviranomainen ovat määrittäneet omien resurssiensa 
hälytysvasteet pelastustoimen tehtäviin. 
- Pelastustoimen järjestelyt Pirkanmaan vesialueilla ja vaarallisten 
aineiden torjuntasuunnitelmat on myös laadittu palvelutasokaudella. 
- Pelastustoiminnan johtamista varten on laadittu johtamiso-
pas, jossa on suunniteltu toimintamallit myös suuronnettomuuk-
sien johtamisjärjestelyiksi. 
- Pelastustoimintaa tukevia toimintaohjeita on laadittu muun 
muassa pelastussukellukseen ja korkeanpaikan työskentelyyn.
- Pelastuslaitoksella on aloitettu kohdesuunnitelmien laati-
minen erityisiin riskikohteisiin. Näitä kohteita on Pirkanmaalla 
yhteensä n. 300 kappaletta. Lisäksi kohdesuunnitelma laaditaan 
erillisen harkinnan perusteella muun muassa kulttuurihistorialli-
siin rakennuksiin.
- Suuriin yleisötapahtumiin laaditaan myös erillinen pelastus-
toiminnan kohdesuunnitelma. Tämä suunnitelma on usein ta-
pahtumakohtainen.
- Pelastuslaitos laatii sammutusvesisuunnitelman yhteistyös-
sä kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa harjoittavien 
vesihuoltolaissa (119/2001) tarkoitettujen vesihuoltolaitosten 
sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa. Suunnitelma 
laaditaan vuoden 2014 aikana ja sitä päivitetään tarvittaessa.

3.2.5 Öljyntorjunta 

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun 
lain 5§:n 2 momentin ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumi-
sen ehkäisemisestä annetun lain 12§:n 2 momentin mukaan alu-
een pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen 
torjunnasta. Alueen pelastustoimella on oltava hyväksytty öljyva-
hinkojen torjuntasuunnitelma. Alueen kuntien eri viranomaiset 
ja laitokset osallistuvat tarvittaessa öljyvahinkojen torjuntaan.

Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma täydentää erityissuunni-
telmana alueen muita pelastustoimen suunnitelmia. Torjunta-
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suunnitelmassa on otettu huomioon, mitä ympäristöministeri-
ön ja Suomen ympäristökeskuksen asiaa koskevissa ohjeissa on 
mainittu ja mitä Pirkanmaan ympäristökeskus on öljyvahinkojen 
torjunnan järjestämisestä esittänyt.

Torjuntasuunnitelmassa asiat on todettu yleisellä ja periaatteel-
lisella tasolla, kuitenkin niin, että Öljysuojarahaston rahoituksel-
la hankitusta ja hankittavaksi suunnitellusta torjuntakalustosta 
on suunnitelman liitteenä yksityiskohtainen luettelo. Sopimus-
teitse tai muulla tavoin käyttöön saatava vieras torjuntakalus-
to, vahinkojätteiden siirtokalusto sekä muu erikoiskalusto on 
selvitetty alueen pelastustoimen muissa suunnitelmissa tai 
kalustoluetteloissa. 

Pelastuslaitos on ottanut voimassa olevan torjuntasuunnitelman 
käyttöön 1.1.2007 alkaen. Suunnitelma tulee päivittää tai uusia 
seuraavan kerran 2014. Suomen ympäristökeskuksen mukaan 
öljyntorjuntalain perusteella annettava öljyntorjunta-asetus on 
valmistumassa. Kyseisessä asetuksessa tulee olemaan tarken-
nuksia öljyntorjuntasuunnitelman sisältöön.

Voimassa olevassa torjuntasuunnitelmassa on huomioitu Pir-
kanmaan kuntien siitä antamat lausunnot ja sen sisältö on esi-
telty ja itse suunnitelma on jaettu kuntien ympäristötoimien 
edustajille. Suunnitelmaa voidaan myöhemmin täydentää, 
tarkistaa tai muuttaa. Käyttö- ja hankintakustannuksia koske-
vien kohtien tarkistus tapahtuu joka neljäs vuosi (ÖkvtA 5 §). 
Pirkanmaan ympäristökeskus on osaltaan tarkastanut ja vah-
vistanut voimassaolevan öljyntorjuntasuunnitelman. Öljyntor-
juntasuunnitelmassa on määritelty torjuntavastuut, niiden siir-
tyminen pelastuslaitoksen organisaation sisällä ja käytännön 
menettelytavat yleisellä tasolla. Öljyntorjuntasuunnitelmaa 
on tarkennettu öljyntorjuntaan liittyvillä torjuntaohjeilla sekä 
käytännön ohjeistuksella, jossa on tarkennettu torjuntavastuun 
siirtoa öljyntorjuntaviranomaiselta öljyvahinkojen jälkitorjun-
nan vastuuviranomaiselle (siirto vahvistetaan Pirkanmaalla aina 
kirjallisella asiakirjalla ja ennen siirtoa pyydetään asiantuntija-
lausunto ELY-keskukselta).

Torjuntatoiminta on jaettu kolmeen vaiheeseen: vahinkoalueen 
tarkastus, alkutorjunta ja jälkitorjunta, jotka useimmiten hoidetaan 
pelastuslaitoksen omin voimavaroin. Pirkanmaan pelastuslaitos 
vastaa aina vahinkoalueen tarkastuksesta ja alkutorjunnasta. 
Jälkitorjunnasta vastaa vahinkoalueen kunta, ellei toisin sovita. 
Pirkanmaan pelastuslaitos voi vastata myös jälkitorjunnasta, jos 
se torjunnan kokonaisuuden kannalta on tarkoituksenmukaista.

Öljyvahinkojen torjuntaan on käytettävissä koko vakituinen pe-
lastushenkilöstö ja sopimuspalokuntien henkilöstö sillä edelly-
tyksellä, että muuhun pelastustoimintaan säilyy riittävä valmius.
Tampereella Linnainmaan paloasemalla on Pirkanmaan keskus-
varasto, jossa mm. kaksi öljyvahingontorjuntakonttia, kuorma-
auton lavalle rakennettu öljynerotin ja torjunta-aineita. Jokai-
sella toimialueella (pelastuslaitoksen sisäinen toiminta-aluejako 
vuoden 2010 mukaisesti) on pienempi keskusvarastonsa, joiden 
kalustossa on huomioitu alueen riskit. Kaikilla paloasemilla on 
varauduttu pienien öljyvahinkojen torjuntaan. Useilla palo-
asemilla on lisäksi pieni öljyntorjuntavarasto ja käytettävissä 
öljyntorjuntavene (pelastusvene) ja -perävaunu sekä hieman 
torjunta-aineita. 

Seuraamuksiltaan merkittävimmät öljyvahinkoriskit ovat pohja-
vesialueilla ja pintavedenottamoiden alueilla tapahtuvat onnet-
tomuudet tai vahinkotapahtumat öljynkuljetuksissa ja suurissa 
öljysäiliöissä. Yhtenä erityisriskinä ovat koko Pirkanmaalla maan-
alaiset lämmitysöljysäiliöt. Öljysäiliöt alkavat olla niin vanhoja, 
että öljyn vuotamista maaperään pidetään monien säiliöiden 
osalta merkittävänä riskinä.

Öljyvahinkojen torjunnan kehittämissuunnitelma kaudella 2013 
- 2017 käsittää uuden öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman laa-
timisen sekä torjuntakaluston osittaisen uusimisen ja riskien-
mukaisen sijoittelun. Öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma on 
lakisääteinen pelastustoimen suunnitelma. 

Tulevan öljyntorjunta-asetuksen luonnoksen mukaan öljyva-
hinkojen torjuntasuunnitelmassa on vähintään oltava seuraa-
vat asiat:
 
1) tiedot öljyvahinkojen torjuntaorganisaatiosta
2) selvitys pelastuslain (379/2011) 28 §:n mukaisesti määritellystä 
pelastustoimen palvelutasosta, siltä osin kuin se liittyy öljyvahin-
kojen torjuntaan
3) tiedot kalustosta ja muusta torjuntavalmiudesta.

Torjuntakaluston osittaisella uusimisella pyritään entisestään te-
hostamaan torjuntavalmiutta. Kaluston uusimisen liittyy tavoite 
saada koko Pirkanmaan alueelle kattava ja nopeasti käyttöön 
otettava ja vahinkoalueelle siirrettävä torjuntakalusto, jonka si-
joittelussa huomioidaan vahinkoriskit. 

(Lähde: VN asetus öljyvahinkojen torjunnasta, 2 § Öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelma, luonnos 22.3.2013.) 
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3.3 Muut tehtävät

3.3.1Ensihoitopalvelut 

Ensihoitopalvelun tavoitteena on samantasoisten ensihoito-
palvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan saman-
laisilla alueilla.  Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa 
potilaan kiireellisestä tilanarviosta ja tarvittaessa ensihoidosta 
ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja 
tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan 
terveydenhuollon yksikköön. Päivystystoimintoja keskitettäessä 
korostuu potilaiden tarkoituksenmukaisen hoitoonohjaus. Näin 
voidaan vähentää turhia potilassiirtoja ja siten vapauttaa ambu-
lansseja tarkoituksenmukaisiin tehtäviin. Kiireettömät ennalta 
suunnitellut hoitolaitosten väliset potilassiirrot, aikatilauskulje-
tukset ja kotiinkuljetukset eivät kuulu ensihoitopalvelun järjestä-
misvastuulle ellei sairaanhoitopiiri toisin päätä. Ensihoitopalvelu 
sisältää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella hoitolaitosten 
väliset potilassiirtokuljetukset. Ensihoitokeskus koordinoi ja yh-
teen sovittaa kiireettömiä potilassiirtokuljetuksia. Asianomaiset 
yksiköt ovat ensihoitokeskuksen käytettävissä esimerkiksi suur-
onnettomuustilanteissa.

Lainsäädäntö

Terveydenhuoltolaissa määritelty ensihoitopalvelu sisältää aiem-
min kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa ja sairaankulje-
tuksesta annetussa asetuksessa käytetyt käsitteet sairaankuljetus, 
ensihoito ja lääkinnällinen pelastustoiminta. Toukokuussa 2011 

voimaantulleen terveydenhuoltolain mukaan vastuu ensihoidon 
järjestämisestä siirtyi kunnilta sairaanhoitopiireille. Ensihoitopal-
velu on terveydenhuollon toiminnallinen osa, joka vastaa pääasi-
assa hoitolaitosten ulkopuolella olevien potilaiden kiireellisestä 
hoidon tarpeen arvioinnista ja kuljetuksesta. Terveydenhuol-
tolaissa ja sen nojalla annetussa sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa ensihoitopalvelusta säädetään, että sairaanhoitopiiri 
tekee ja vahvistaa ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalve-
lun saatavuus, taso ja sisältö ensihoitopalvelun toiminta-alueella. 
Ensihoidon palvelutasopäätös perustuu riskianalyysiin, erilaisiin 
sairastumis- ja onnettomuusuhkiin sekä muihin ensihoidon tar-
peeseen vaikuttaviin paikallisiin tekijöihin. Palvelutasopäätök-
sessä on huomioitu myös ensivastetoiminta. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös on 
voimassa 1.1.2013 - 31.12.2014. Sairaanhoitopiiri seuraa sopimus-
kauden aikana palvelutasopäätöksen toteutumista ja valmistelee 
seurannan perusteella uuden päätösesityksen 1.1.2015 alkaen.

Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjes-
tämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan 
henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja 
muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeel-
liset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määritelty ensihoito-
palvelun sisältö siten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti ja siinä on otettu huomioon ensihoidon 
ruuhkatilanteet.  Palvelutasopäätöksen toteutumista seurataan 
säännöllisesti ja palvelutasopäätöstä päivitetään tarvittaessa.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen  
toteuttama ensihoitopalvelu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat 
solmineet yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen toteuttamasta ensihoitopalvelun toimintako-
konaisuudesta Tampereella ja sen lähiympäristössä. Sopimuksen 
tarkoituksena on taata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkun-
tien asukkaille sairaanhoitopiirin laatiman ensihoidon palveluta-
sopäätöksen mukaiset palvelut. Yhteistoimintasopimuksen mu-
kaisesti pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt toimivat Tampereen, 
Pirkkalan, Nokian ja Valkeakosken paloasemilta käsin. Ensihoito 
on Tampereen pelastuslaitoksen hallinnossa erillinen talousko-
konaisuus ja toiminta järjestetään omakustannuspohjalta siten, 
että sillä on nollatulostavoite. Ensihoitopalvelujen henkilöstömi-
toitus on rakennettu niin, ettei palvelujen tuottaminen vaikeuta 
pelastustoimen lakisääteisten tehtävien hoitoa.

Ensivastetoiminta

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat 
solmineet sopimuksen ensivastetoiminnan toteuttamisesta. So-
pimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus sisältää Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen toteutettaman ensivastetoiminnan sekä toiminta-
periaatteet järjestettäessä ensivastetoimintaa pelastuslaitoksen 
sopimuspalokuntien pelastusyksiköillä. Pirkanmaan pelastuslaitos 
tekee ensivastetoiminnasta tarvittavat erilliset sopimukset (ali-
hankintasopimus) toimintaan osallistuvien sopimuspalokuntien 
kanssa. Ensivasteyksikkö on mikä tahansa hätätilapotilaan ensim-
mäisenä tavoittava yksikkö, joka pystyy potilaan tilan ensiarvioon, 
hätäensiapuun sekä mm. äkillisen sydänpysähdyksen ensihoidon 
aloittamiseen. Ensivasteyksikkönä toimii vakinaisen, puolivaki-
naisen tai vapaaehtoisen palokunnan yksikkö, joka on varusteltu 
asianmukaisella henkilöstöllä ja välineistöllä. Pelastuslaitoksen toi-
minta-alueella ensivasteyksikköinä käytetään pääsääntöisesti pe-
lastusyksiköitä. Ensivasteyksiköiden käytettävyyden määrittelevät 
sairaanhoitopiiri yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa.

3.3.2 Kansainvälinen toiminta 

Pelastuslain (379/2011) 38 §:n mukaan sisäasiainministeriö voi 
toisen valtion tai kansainvälisen järjestön esittämän pyynnön pe-
rusteella päättää pelastustoimeen kuuluvan avun antamisesta 
ulkomaille, milloin avun antaminen ihmisten, ympäristön tai omai-
suuden turvaamiseksi on perusteltua. Avun antamisessa ulkomailla 
sovelletaan lakia siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan 

(1287/2004) sekä sisäasiainministeriön asetusta kriisinhallintaan 
osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista (35/2005). 
Pelastuspalvelun suunnittelu ja budjetointi kuuluvat sisäasiainmi-
nisteriön pelastusosastolle, joka osallistuu kansainväliseen valmiste-
luun ja päätöksentekoon sekä varusteiden ja kaluston hankintaan. 

Pelastusosaston kansainvälisten asioiden yksikkö vastaa sisä-
asiainministeriön työjärjestyksen mukaan Pelastusopiston Krii-
sinhallintakeskuksen (CMC) tulosohjauksesta ja tulossuunnit-
telusta. Pelastuslaitoksen henkilöstöä on rekrytoitunut CMC:n 
siviilikriisinhallinta-koulutukseen ja sitä kautta kansainvälisiin 
humanitäärisen avun asiantuntija-tehtäviin.

3.3.3 Valmiussuunnittelun tukeminen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan kuntien valmius-
suunnittelu normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja var-
ten perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen (16.12.2010) 
yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi.

Pirkanmaan pelastuslaitos tukee kuntien ja niiden toimialojen 
valmiustoiminnan suunnittelua ja toiminnan käynnistämistä 
erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Suunnittelun avuksi on 
laadittu yhtenäiset kuntien valmiussuunnitelmien mallit myös 
kunnan eri toimialoille. Suunnitelmien ylläpitoon on nimetty 
vastuuhenkilöt kunnista ja pelastuslaitokselta. 

Pelastuslaitoksen toimialueen tasolla valmiussuunnittelun toi-
mintayksikön palomestari koordinoi kuntien toimialojen varautu-
mista yhdessä kuntien toimialajohtajien kanssa. Valmiuspäällikkö 
koordinoi koko toimialueen kuntien varautumista yhteistyössä 
kunnanjohtajien kanssa ja pitää yhteyttä yhteistyöviranomaisiin.

Toiminnan käynnistämistä varten on laadittu uhkamalleihin 
liittyviä toimintaohjeita ja nimetty tarvittavat yhteistyöviran-
omaiset ja -tahot. Kuntien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
johtamista varten on luotu johtamisjärjestelmä. Pelastusjohtaja 
tai pelastuspäällikkö määrää tilanteen mukaisesti pelastuslaitok-
sen edustajat tarvittaessa kuntien johtokeskuksiin. 

Kuntaorganisaatioiden hälyttämisjärjestelmä on ohjeistettu ja tar-
vittaessa kuntien johtoryhmien hälyttäminen ja valmiustoiminnan 
käynnistäminen tapahtuu pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuk-
sesta. Pelastuslaitos ylläpitää em. järjestelmää ja päivittää kunta-
tiedot kaksi kertaa vuodessa. Järjestelmään liittyy tekstiviestipoh-
jainen kunnan johtoryhmän hälyttämisjärjestelmä.
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4.2 Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan varautumista päivittäisiin onnettomuuksiin, 
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin kehitetään johtamisjärjes-
telmää ja johtokeskuksen toimintoja kehittämällä sekä yhteis-
toiminnan suunnittelua tehostamalla pelastustoimintaan osal-
listuvien viranomaisten ja kuntien kanssa.

Palvelutasopäätöskaudella selvitetään pelastustoiminnan joh-
tamisjärjestelmän ja johtokeskustilojen kehittämistarpeet ja 
kehitetään viesti- ja johtokeskusta edelleen pelastustoiminnan 
johtamisen, kuntien häiriötilanteiden käynnistämisen ja muissa 

Kehittämissuunnitelman kustannusvaikutukset on arvioi-
tu neutraaleiksi. Palveluiden kehittämistoimet eivät lisää 
kuntien kustannuksia yleistä kustannustason nousua 

enempää. Palvelutasokauden aikana mahdollisesti käynnistyvät 
paloasemahankkeet käsitellään erikseen.

4.1 Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisytoimintaa kehitetään omia toiminta-
malleja kehittämällä, resursseja ja osaamista kohdentamalla sekä 
kehittämällä yhteistoimintaa muiden viranomaisten ja kolman-
nen sektorin kanssa. Onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuutta 
parannetaan tarkentamalla toimintamenetelmiä yhteistyössä 
muiden pelastuslaitosten kanssa ja kohdentamalla toimintaa 
riskiperusteisesti. 

Pelastustoimelle kuuluvan ohjauksen ja neuvonnan riittävän 
resursoinnin varmistamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi 
kehitetään toimintaan liittyviä kirjaamismenettelyjä.

Turvallisuuskoulutuksen ja -valistuksen vaikuttavuuden paranta-
miseksi kehitetään toimintamenetelmiä sekä resursointia siten, 
että aiempaa suurempi määrä toiminnasta voidaan toteuttaa 
päätoimisen tai turvallisuusviestintään erikoistuneen henkilös-
tön toimesta. Turvallisuusviestinnän kokonaisuuden hallitsemi-
seksi laaditaan turvallisuusviestintäsuunnitelma.

Pelastuslaitos kehittää yhteistoimintaa kuntien sosiaali- ja ter-
veysviranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 
erityisesti iäkkäiden tai toimintakyvyltään muutoin alentuneiden 
asumisen paloturvallisuuden parantamiseksi.

Valvontatoiminnan vaikuttavuutta pyritään parantamaan ke-
hittämällä ja tarkentamalla toimintamenetelmiä yhteistyössä 
muiden pelastuslaitosten kanssa, kohdentamalla valvontaa 
aiempaa selvemmin riskikohteisiin sekä tehostamalla jälkival-
vontaa.

Pelastuslaitos tehostaa nuohoustoiminnan valvontaa ja luo yh-
dessä alueen nuohoojien kanssa menettelytavat, joilla varmiste-
taan riittävät ja laadukkaat nuohouspalvelut koko Pirkanmaan 
alueella.

Palvelutasopäätöskauden aikana tehdään nuohoustoiminnan 
toimintatarkastelu ja sen perusteella päätetään tarvittaessa nuo-
housjärjestelmän uudistamisesta.

4 Kehittämissuunnitelma
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soveltuvissa tukitoiminnoissa huomioiden yhteistoiminta mui-
den pelastustoimintaan osallistuvien viranomaisten kanssa.

Pelastustoiminnan kenttäjohtamisen tietojärjestelmää kehite-
tään edelleen valtakunnallisten suuntaviivojen mukaisesti yh-
teistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Paloasemaverkoston kehittämistä jatketaan tavoitteena toimin-
tavalmiuden ylläpitäminen ja henkilöstöresurssien tehokas käyt-
tö muuttuvassa toimintaympäristössä.

Laaditaan yhteistoimintasuunnitelma muiden viranomaisten 
osallistumisesta pelastustoimintaan ja pelastuslaitoksen anta-
masta virka-avusta.

4.3 Muut tehtävät

4.3.1 Ensihoito

Ensihoitotoimintaa kehitetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen 

mukaisesti. Ensivastetoimintaa kehitetään pelastuslaitoksen ja 
sairaanhoitopiirin ensivastetoiminnan toteuttamisesta solmiman 
sopimuksen mukaisesti.  Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se 
sisältää Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteutettaman ensivaste-
toiminnan sekä toimintaperiaatteet järjestettäessä ensivastetoi-
mintaa pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien pelastusyksiköillä. 

4.3.2 Kunnan valmiustoiminnan tukeminen 

Pelastuslaitos kehittää toimintamalleja kuntien häiriötilanteiden 
ja poikkeusolojen toiminnan tukiorganisaationa. Pelastustoimen 
suunnitelmien ylläpitoon kehitetään uutta järjestelmää, jonka 
avulla voidaan ylläpitää, säilyttää ja välittää pelastuslaitoksen ja 
kuntien valmiussuunnitelmien tietoja vastuuhenkilöiden välillä. 
Pelastuslaitos sopii Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoiminta-
sopimuksen mukaisesti muusta tarvittavasta yhteistoiminnasta 
kuntien kanssa.
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