
1

VUOSIKERTOMUS       2013VUOSIKERTOMUS

2013

Musta tausta Ei ole osa tunnusta! Sen tarkoitus on vain 
osoittaa että teksti on valkoista.
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Toimintavuosi 2013 alkoi pelastuslaitoksen osalta sikäli näyttä-
västi, että laitoksen nimi muuttui Pirkanmaan pelastuslaitokseksi. 
Nimi kuvaakin aiempaa paremmin laitoksemme toiminnan laa-
juutta, ja tietyllä tavalla myös muutosvaiheen päätöstä. 

Olemme kymmenessä vuodessa nivoneet 33 kunnan palo- ja 
pelastustoimen yhdeksi koko Pirkanmaan alueella toimivaksi pe-
lastuslaitokseksi. Muutos on ollut vaativa ja opettavainen. Monta 
eri vaihetta on käyty läpi alkaen henkilöstön toimenkuvien ja 
työehtojen sorvaamisesta ja jatkuen paloasemarakenteen sekä 
kaluston uuteen suunnitteluun, ja lopulta on päästy pelastus-
laitoksen toiminnan sisäiseen koulutuksen ja esimiestyön ke-
hittämiseen. Tämä koko prosessi on nähdäkseni varsin selvästi 
osoittanut organisaatiomuutoksen olevan vaativa ”laji” ja sen 
ottavan aikaa. Valmiita kun ei olla vieläkään.

Esimiestyöhön panostetaan

Pelastuslaitoksen koko toiminnan keskeisiä tekijöitä on hyvä 
esimiestyö. Tässä tarkoitan tietysti paloesimiesten työsarkaa, 
mutta myös esimiestyötä kaikilla tasoilla. Esimiestyö on sinänsä 
nähtävä kokonaisuutena siten, että siihen sisältyvät näkökulmat 
esimiehen ja myös työntekijän kannalta. Esimiesten asemaa or-
ganisaatiossa on pyritty selkiyttämään palomestareiden työn 
uudistamisella, ja tämä työ saa tulevana vuonna jatkoa. Samoin 
on ylipalomiehen virka saanut selkeän perusteen, siis toimia yk-
sikkönsä vanhimpana.

Paloesimiesten työtä järjestelemällä on myös saatu aikaa kou-
luttautua, ja käydä vuoden aikana kertaamaan jopa aivan esi-
miestyön perusasioita. Myös palkallista kehitystä paloesimiesten 
osalta on kyetty edistämään.

Toimintavuoden aikana saatiin myös paloasemaverkostoa en-
tistä parempaan kuosiin. Aikanaan paljon huomiota saaneen 
Pispalan paloaseman ”perillisenä” Teivon uusi paloasema aloitti 
taipaleensa. Asema on sijainniltaan erinomaisella paikalla, ja 
nykyaikaisena paloasemakiinteistönä varmasti se täyttää ne 
vaatimukset, jotka siltä edellytetään. Paljolti samalla kuosilla 
on toteutettu Akaan uusi paloasema, jonka sijoitukseen niin 

Pelastusjohtajan katsaus

ikään kiinnitettiin paljon huomiota. Myös tämän paloaseman 
syntyyn liittyy palokuntamaailmaan varsin tyypillistä intohi-
moa, mutta uskoisin tulevaisuuden rakentuvan rauhallisen ke-
hityksen suuntaan myös tällä suunnalla. Ainakin paikkakunnan 
ihmiset ottivat uuden aseman hyvin vastaan avoimien ovien 
päivänä vihkiäisissä. Sammaljoen paloasema edustaa taas tyy-
piltään erilaista toteutusta, jossa paloaseman toimintavalmius 
on yhdistetty sopimuspalokunnan toiminnan edellytyksiin. 
Myös tämä paloasema näyttäytyi heti alkuun ”kansan” palo-
asemana, ja tuo osaltaan ympäristölleen tarvittavaa turvalli-
suuden tunnetta.

Ikään kuin hallinnon kehittämisen saralla voidaan menneen vuo-
den toiminnaksi laskea ainakin uudistettu johtosääntö ja kuntien 
välinen sopimus pelastustoimesta. Tuo edellä mainittu nimen 
muutos liittyi tähän samoin kuin uudenlainen neuvottelukunta, 
jossa jäsenet ovat kunnallisvaalien tuloksen mukaan nimettyjä. 
Henkilöstöhallinnon muutoksia on taas kesän vuosilomakauden 
ulkopuolella olevan palomiesten sijaisten vakanssien muuttami-
nen vakinaisiksi. Tämä tarkoitti noin parinkymmenen palomie-
hen viran perustamista ja täyttämistä.

Onnettomuusluvut laskussa Pirkanmaalla

Pelastustoiminnan osalta toiminta jatkui ennallaan kuitenkin 
niin, että onnettomuusluvut kehittyivät myönteiseen eli laske-
vaan suuntaan. Tulipalojen määrä oli hieman noussut, mutta 
rakennuspalojen määrässä oli laskua. Palokuolemat vähenivät 
koko maassa, myös Pirkanmaalla palokuolemia oli vähemmän. 
Suuronnettomuudeksi luokiteltavia tulipaloja Pirkanmaalla oli 
vain kaksi.

Valvontatoiminnassa otettiin käyttöön uusia menetelmiä. Pe-
rinteisissä pientalojen palotarkastuksissa siirryttiin käyttämään 
kohteiden omavalvontaa laajamittaisesti vuoden 2013 aikana. 
Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät pa-
lauta omavalvontalomaketta. Omavalvontalomakkeita toimi-
tettiin valvontakohteisiin 14 700 kappaletta, joista noin 11 700 
palautui pelastuslaitokselle. Jälkivalvonta jatkuu vuoden 2014 
puolelle.
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Loppuvuoden yllätys

Loppuvuodesta tuli niin ikään varsin mielenkiintoinen, sekä en-
nakoidusti että vähän odottamatta. Ennakoitua oli Pirkanmaan 
hätäkeskuksen toimintojen siirtyminen Poriin marraskuussa. 
Muutos tapahtui lähestulkoon suunnitellusti muutamien toi-
minnallisten yllätysten värittäessä yliheittoa.

Tämä muutos on uuden kehitystyön alku. Pelastuslaitos on siir-
tämässä Wivin toiminnot hätäkeskuksen aiempiin tiloihin, ja 
on kehittämässä toimintamallia, jossa rakennetaan yhteistyötä 
myös muiden viranomaisten kanssa.

Tuo hieman odottamaton uutinen liittyi maan hallituksen pää-
tökseen muuttaa nykyistä pelastuslaitosten määrää osana ra-
kenneuudistusta. Suunnitelman mukaan pelastusalueiden lu-
kumäärää vähennetään nykyisestä 22:sta 11:een. Lähtökohtana 
tälle uudistukselle on käytetty uutta poliisialuejakoa ja se tarkoit-
taisi nykyisten Pirkanmaan ja Keski-Suomen pelastusalueiden 
yhdistämistä. Samalla se myös tarkoittaisi ko. alueiden pelas-
tuslaitosten yhdistämissuunnittelun aloittamista. Vuoden 2014 
alussa lausuntokierroksella olevan esityksen päätösaikataulu on 
sellainen, että yhdistämispäätös tehtäisiin kevään 2014 aikana ja 
uudet laitokset aloittaisivat toimintansa 2016 alusta.

Yhdistämispäätös tarkoittaisi merkittävää hallinnon muutos-
työtä, jossa yhteen sovitettaisiin kahden pelastuslaitoksen eri 
toiminnot. Muutos vaikuttaisi Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
toimintaan oleellisesti laitoksen kehittämistyön jäädessä tois-
sijaiseksi yhdistämisprosessin takia. Samoin odotettavissa on 
pelastustoimen kustannustason nousua Pirkanmaan kunnille 
muutoskustannusten takia. Päätöksiä  rakenneasiassa tehdään 
kuluvan kevään aikana.

Ensihoito hyvässä mallissa

Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirsi 
kuntien järjestämisvastuulla olleen sairaankuljetuksen sairaan-
hoitopiirien järjestämisvastuulle vuoden 2013 alusta alkaen. Pir-
kanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) ja Pirkanmaan pelastuslaitos 

solmivat yhteistoimintasopimuksen koskien ensihoitopalvelun 
tuottamista 1.1.2013 alkaen Tampereen, Pirkkalan, Nokian ja Val-
keakosken sekä 1.12.2013 alkaen Lempäälän alueella. 
Vuosi 2013 käynnistyi Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoi-
topalveluissa mittavilla henkilöstörakenteiden ja työsuhteiden 
muutoksilla, kun vanhoja henkilöstöjärjestelmiä sopeutettiin 
uusiutuneiden lakien ja asetuksien tuomien vaatimusten mu-
kaisiksi. Vuoden aikana tehtiin useita sisällöllisiä tarkennuksia 
ja muutoksia ensihoidon ohjeistuksiin, varustuksiin sekä käy-
täntöihin PSHP:n ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaises-
ti. Toiminnan ja talouden raportointijärjestelmät rakennettiin 
palvelemaan PSHP:n tarpeita kokonaisuuksien hallitsemiseksi. 
Ensihoidon henkilöstö on tehnyt mittavan muutostyön: kiitos 
siitä heille.

Tulevat haasteet

Tulevaisuus näyttää tämä meidän varsin monisyisen pelastustoi-
memme osalta mielenkiintoiselta. Meillä on mahdollisuus itse 
kehittää omaa työkenttäämme, ja voimme nähdä tulevassa uusia 
mahdollisuuksia.

Tuolla monisyisellä tarkoitan muun muassa pelastuslaitoksemme 
rakennetta, jossa yhdistyvät ammatillinen pelastusosaaminen 
ja kolmannen sektorin vapaaehtoistyö. Vakinainen voimavara 
ja VPK-voimavara mahdollistavat pelastustyön koko toiminta-
alueellamme. Tämä yhteisesti toimiminen on uraauurtavaa ja 
kaikin puolin kasvattavaa. Olen kohtalaisen surullisena seuran-
nut yhteistoimintaa koloavaa ”heittelyä”, jossa halutaan jollakin 
tavalla aliarvostaa, jopa kokonaan kyseenalaistaa milloin VPK- 
toiminta, milloin ammatillinen pelastustyö. Toivon ja edellytän 
Pirkanmaalla vastuullista, kaikkia arvostavaa ja kaikin puolin jär-
jen käyttöön perustuvaa toimintaa varsinkin silloin kun kyseessä 
on jonkun henkilön tai tahon tekemän työ. Täytyy muistaa, että 
pelastustoimen laiva on pieni, ja kaikkia soutajia tarvitaan.

Kiitos kaikille menneestä vuodesta. Mennään katse kirkkaana 
kohti tulevia aikoja.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta (suluissa varajäsen)

pj. Pekka Anttila  ..  ..  ..  ..  ..Tampere (Riitta Ollila    ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  Tampere)
vpj. Hannele Strömberg  ..  ..Tampere  (Mikko Leppälahti  .  ..  ..  ..  ..  Tampere)
Jaakko Stenhäll   ..   ..   ..   ..   ..Tampere  (Vilhartti Hanhilahti  .. .. .. .. Tampere)
Liisa Teeri..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Lempäälä  (Erkki Tarvainen..  ..  ..  ..  ..  ..  Vesilahti)
Mikko Väre  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Nokia (Kari Tolonen..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  Lempäälä)
Jaana Männikkö  ..  ..  ..  ..  ..Parkano  (Pekka Järvinen  .  ..  ..  ..  ..  ..  Valkeakoski) 
Timo Huikkala ..  ..  ..  ..  ..  ..Virrat (Katja Koponen-Andersson   .. Akaa) 
Antero Alenius .  ..  ..  ..  ..  ..Hämeenkyrö  (Maria Härkki-Santala   ..  ..  .. Hämeenkyrö) 
Antti Moisio..  ..  ..  ..  ..  ..  ..Ruovesi (Jenni Mäkinen ..  ..  ..  ..  ..  ..  Virrat)
Irma Koskela    ..   ..   ..   ..   ..   ..Orivesi (Ville Ellä   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..   ..  Pirkkala)

Organisaatio
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Hallintopalvelut

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuosi 2013 oli Pirkanmaan pelastuslaitokselle toiminnallisesti ja 
taloudellisesti hyvä vuosi: kaupunginvaltuustoon nähden sitovista 

toiminnallista tavoitteista kaksi saavutettiin, yhtä ei voitu arvioida 
muuttuneen mittariston takia. Sitovat tavoitteet liittyivät valvonta-
suunnitelman mukaisiin palotarkastuksiin, riskialueittaisen toiminta-
valmiusajan saavuttamiseen sekä työhyvinvoinnin parantumiseen.
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Talouden toteutuminen

Talouden osalta sitovia tavoitteita pelastuslaitoksella oli kaksi: 
liikeylijäämä sekä investointien rahavirta. 

1. Liikeylijäämä oli asetettu talousarviossa nollaksi ja tilinpää-
töksen liikeylijäämä oli 0,1 milj. euroa, joten tavoite saavutettiin. 
2. Investointien rahavirta oli talousarviossa -1,3 milj. euroa ja to-
teuma vuoden 2013 lopussa oli -1,5 milj. euroa, 0,2 milj. euroa 
tavoitetta heikompi. Investointimenojen ylitys johtui raskaan 
kaluston valmiusasteesta 31.12.2013, mikä oli arvioitua isompi. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintatuotot olivat tilinpäätös-
kauden lopussa 42,3 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen on 
6,9 prosenttia. Tuloarvio toteutui 98,7 prosenttisesti. 

Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja 
kertyi 32,3 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 0,0 
prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 94,6 
prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskun-
nille yhteensä 1,9 milj. euroa.

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 8,3 milj. euroa ja toteuma ta-
lousarviosta oli 106,2 prosenttia. Tuotoista 5,7 milj. euroa kertyi 
sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottojen toteutuma 
talousarviosta oli 89,1 prosenttia, sopimuslaskutustuottoja kir-
jattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 
0,7 milj. euroa. Muun kuin sopimuslaskutusten tuottokertymää 
kasvatti omavastuumaksun taksankorotus.

Vuoden 2013 alusta otettiin käyttöön myös pelastuslain mah-
dollistamat palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä 
perittävät maksut. Niitä kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. 
euroa. Nk. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,4 milj. 
euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,5 milj. euroa. Sekä ERHE-
maksutuotot että ensivastetuotot olivat arvioitua suuremmat.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätök-
sessä 40,5 milj. euroa, mikä oli 3,3 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 97,3 
prosenttia.  Toimintakuluista 80,1 prosenttia oli pelastustoimin-
nan kuluja, loput ensihoidon kuluja. 

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 29,8 milj. euroa, 2,8 prosent-
tia enemmän kuin edellisvuonna ja henkilöstökulujen toteuma 
talousarviosta oli 96,1 prosenttia. Maltillista kulukertymää se-

littävät kuitenkin seuraavat tekijät. Sairauspoissaolopäivät/htv 
–tunnusluku oli 14,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin 
ja täydellä palkalla maksettuja sairauslomapäiviä kertyi noin 1 
000 päivää vähemmän. Ylitöitä maksettiin 26,7 prosenttia vä-
hemmän kuin vuotta aiemmin ja vuorolisiin varattu määräraha 
oli mitoitettu oikein. Vertailua vuoteen 2012 vaikeuttaa vuoden 
2012 tilinpäätökseen tehdyt laskentatavan muutokset.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talous-
arviosta oli 101,0 prosenttia, yhteensä 10,6 milj. euroa ja muutos 
vuoden 2012 tilinpäätökseen oli 4,9 prosenttia.

Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,7 milj. euroa, toteuma ta-
lousarviosta oli 105,7 prosenttia ja muutos edellisvuoteen 5,7 
prosenttia.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2013 investoinnit koostui-
vat pääosin raskaiden ajoneuvojen, sairaankuljetusajoneuvojen 
sekä henkilöpaloautojen hankinnoista. 

Vuonna 2013 kalustettiin myös Sammaljoen, Ylöjärven ja Akaan 
paloasemat sekä investoitiin paloasemien valmiuden paranta-
miseen. 

TUNNUSLUVUT 2013 2012

Suoritteet

Valvontatoiminta 19 156 21 966

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 108 000 128 463

 -joista turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 32 000 33 919

Tehokkuus/taloudellisuus

Pelastustoimen maksuosuus, €/as 64,50 65,11

Käyttökate, % 4,33 0,99

Tilojen määrä (m2) 36 298 35 023

Tilakustannukset (1 000 e) 3 299 3 091

Toiminnan laajuus

Palo- ja pelastushälytykset 10 265 11  619

Sairaankuljetukset 32 489 39 997

Liikevaihto, milj. euroa 41,73 38,66

Asukasluku *500 104 496 568

Pinta-ala (km2) 14  613 14 471

*ennakkoväkiluku 28.1.2014,statfin, lopullinen valmistuu 22.3.

Pelastuslaitoksen investoinnit toteutuivat 1,8 milj. eurona, rahoi-
tusosuuksia saatiin 0,1 milj. euroa ja pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden luovutustuloja 0,2 milj. euroa



10

VUOSIKERTOMUS       2013

11

VUOSIKERTOMUS       2013
Henkilöstö

Teoreettinen työaika henkilötyövuosina oli toimintakertomus-
vuonna 588,78. Luvussa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja mää-
räaikaiset.

Tästä luvusta vähennetään henkilöstön kaikki poissaolot, niin 
saadaan tehty työaika henkilövuosina. Tehty työaika vuonna 
2013 oli 473,92 henkilötyövuotta, 0,4 prosenttia enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Palkalliset henkilötyövuodet olivat tilipäätös-
kauden lopussa 565,72 henkilötyövuotta, 0,4 prosenttia edellis-
vuotta suuremmat.

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät toimintakertomus-
vuonna 14,3 % ja sairauspoissaolot henkilötyövuosina lasket-
tuna olivat 13,09.

Pelastustoimen palkkarakenteen muutosohjelmaa jatkettiin ja 
vuonna 2013 ylipalomiesten ja paloesimiesten palkkatasoa kor-
jattiin 1.2. sekä 1.6. alkaen. Lisäksi ensihoidon hoitotason henki-
löstölle maksettiin Tehy-ratkaisuun liittyviä palkanlisiä. Vuonna 
2014 palkkarakenneohjelmaa jatketaan edelleen palomiesten 
tehtäväkohtaisten palkkojen korjauksilla.
 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella uudistettiin tiiviissä yhteis-työssä 
henkilöstön kanssa työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2014 – 
2015. Suunnitelman toteuttaminen tukee osaltaan vuonna 2013 
aloitettua koulutusta esimiesten roolin selkiyttämisestä ja esi-
miestyön kehittämisestä.
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Yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa

Pirkanmaan pelastuslaitoksessa on toiminut vuoden 2013 aika-
na rahasto, jonka nimi on Tampereen kaupungin palokunnan 
stipendi- ja virkistysrahasto. Rahasto on perustettu jo vuonna 
1936. Rahaston hallituksen jäseninä ovat toimineet pelastusjoh-
taja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja, ja muut jäsenet ovat pa-
loesimies Petri Tamminen (alipäällystö) sekä ylipalomiehet Pertti 
Tuominen ja Harri Friman (miehistö). Hallituksen kokouksissa 
on toiminut teknisenä asiantuntijana palvelussuhdepäällikkö 
Jukka Lehtonen. 

Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 6 kertaa. Rahasto jakoi 
avustuksia henkilöstölle mm. ammatillisen opiskelun aikaisten 
matkakustannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osal-
listumismaksujen maksamiseen sekä myöntämällä taloudellista 
tukea henkilöstön virkistys- ja harrastustoimintaan. Vuoden 2013 
pääavustuskohteena oli osallistua koko henkilöstölle hankittujen 
ulkoilujalkineiden kustannuksiin.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistyöryhmä, jossa kes-
kustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistyöryh-
mä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2013 aikana 6 kertaa.

Yhteistyöryhmään työnantajan edustajat:
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen
tekninen päällikkö Esko Kulmala
palopäällikkö Pekka Mellin
palomestari Timo Korpela.
Henkilöstön edustajat:
ylipalomies Markku Savilahti, työsuojeluvaltuutettu
paloesimies Matti Syrjä, työsuojeluvaltuutettu
paloesimies Pertti Lampinen
ensihoitaja Markku Salmijärvi
palkanlaskija Sirkku Pispala

sekä työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajalan asiantuntijajäsen 
sekä toimistoesimies Leila Kaikkonen yhteistyöryhmän sihteeri. 
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Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja kehittämisen vastuualu-
eeseen kuuluvat, tekniset palvelut, laatu- ja työhyvinvointi sekä 
onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kuuluvat toimialan ohjaus 
ja valvontatehtävät, turvallisuusviestintä, pelastustoimialalle 
kuuluva onnettomuuksien yleinen ehkäisy, paikallinen ja alueel-
linen turvallisuussuunnittelutyö, palontutkinta sekä nuohoustoi-
minta. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät suoritetaan 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön ja pelastusalueiden 
henkilöstön toimesta.

Valvontatoiminta

Valvontatoiminta on ollut varsin voimakkaan kehityksen koh-
teena viimevuosina ja on edelleen. Nykyinen lainsäädäntö ko-
rostaa valvonnan riskiperusteisuutta, laatua, säännöllisyyttä ja 
tehokkuutta, mutta antaa toisaalta mahdollisuuksia kehittää 
toimintatapoja perinteisistä valvontamenetelmistä. 

Valvontatoiminnan keskeiset periaatteet määritellään vuosittain tar-
kistettavassa lakisääteisessä valvontasuunnitelmassa, joka on ylei-
sesti nähtävillä pelastuslaitoksen verkkosivuilla. Perinteisten palotar-
kastusten ohessa käytössä on mm. omavalvonta ja asiakirjavalvonta. 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn  
ja kehittämisen vastuualue

Pientalojen valvontatoiminnassa siirryttiin vuonna 2013 val-
vontasuunnitelman mukaisesti perinteisestä yksinomaan viran-
omaisen suorittamasta palotarkastuksesta ns. omavalvontaan, 
jota kokeiltiin rajatuilla alueilla jo edellisenä vuotena. Omaval-
vonnalla tarkoitetaan sitä, että rakennuksen haltijalle toimite-
taan paloturvallisuuden omavalvontalomake ja tukimateriaalia 
omatoimisen palotarkastuksen tekemiseksi. Lomake palautetaan 
pelastuslaitokselle, jossa arvioidaan tarve jälkivalvonnalle lomak-
keen pohjalta. Kohteisiin, joista lomaketta ei palauteta sekä pis-
tokoeluontoisesti muihinkin kohteisiin suoritetaan perinteinen 
palotarkastus. Menetelmän tarkoituksena on lisätä valvonnan 
kattavuutta ja korostaa asukkaan omaa vastuuta turvallisuudes-
taan, mikä tuntuu saadun palautteen perusteella toteutuneen. 
Valvonnan laajuus jäi menetelmän käyttöönotossa ilmenneistä 
hankaluuksista johtuen suunniteltua pienemmäksi.

Omavalvonnan laajamittaisen käyttöönoton ohessa toinen kes-
keinen muutos aiempaan oli palotarkastusmaksun käyttöönot-
taminen 1.1.2013 lukien. Aiemmin maksua on peritty vain kemi-
kaaliturvallisuuslain mukaisista tarkastuksista. Maksu peritään 
muiden kuin asuinrakennusten määräaikaisista palotarkastuksis-
ta sekä jälkipalotarkastuksista, ylimääräisistä palotarkastuksista, 
erityisistä palotarkastuksista ja yleisötilaisuuksien palotarkastuk-
sista. Maksutuottoja kertyi kaikkiaan 0.3 milj euroa.

Valvontatoimenpiteitä suoritettiin vuonna 2013 (2012) seuraavasti:

Toimenpide: 2012 2013

Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset 2 556 2 415

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden yleiset palotarkastukset ja omavalvonta 19 295 13 756

Erityiset-, ylimääräiset- ja jälkipalotarkastukset 1 376 1 283

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle 314 297

Muut lausunnot, tarkastukset ja katselmukset 1 888 1 702
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Turvallisuusviestintä 

Turvallisuusviestinnällä pyritään lisäämään ihmisten turvallisuus-
tietoutta. Turvallisuusviestintää tehdään kouluttamalla ja neuvo-
malla ihmisiä sekä järjestämällä erilaisia yleisötilaisuuksia. Myös 
joukkoviestimien kautta välitetty turvallisuustiedon jakaminen 
kuuluu turvallisuusviestintään. 

Turvallisuusviestinnän näkyvimpiä tapahtumia olivat erilaiset 
yleisötilaisuudet, joista suurimpia olivat 112-päivä, Tampereen 
päivä ja Paloturvallisuusviikko. Helmikuussa järjestetty 112-päivä 
oli tavallista näyttävämpi. Keskuspaloasemalla vierailivat TiTi Nal-
let, Virtojen Kisapirtillä oli yleisötapahtuma, johon osallistuivat 
pelastuslaitoksen lisäksi eri viranomaisia ja vapaaehtoisjärjestö-
jä, Hervannan kauppakeskus Duossa oli yleisötapahtuma ja 16 
VPK:ta piti omia tapahtumiaan.

Tampereen päivä syyskuussa keskuspaloasemalla sekä Hervan-
nan ja Linnainmaan paloasemilla oli perinteisesti suosittu tapah-
tuma, jossa oli kävijöitä noin 7 000.

Paloturvallisuusviikko alkoi Päivä paloasemalla -tapahtumalla 
23.11., ja avoinna oli 21 paloasemaa Pirkanmaalla. Viikko pää-
tettiin Pohjoismaiseen palovaroitinpäivään 1.12. Viikon aikana 
kehotettiin eri viranomaisia ja yhteistyökumppaneita osallistu-
maan Oma paloharjoitus -tapahtumaan. 

Jo vakiintunut esi- ja peruskoululaisten Tulikettu-turvallisuus-
opetus jatkui. Tuliketun avulla tavoitetaan vuosittain noin 25 000 
pirkanmaalaista esi- ja peruskoululaista.

Pelastuslaitoksen Facebook-sivuilla jatkettiin turvallisuustiedon 
jakamista ja sivut ovat saaneet lisää ”tykkääjiä”.

2013            2012

Turvallisuusviestintä 108 000 128 926

josta Turvallisuuskoulutusta 32 000 33 954

Tulipalo muistisairaan kotona –seminaari 

Syyskuun 17. päivä Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan 
Turvallisuusklusteri järjestivät Tampereen keskuspaloasemal-
la Tulipalo muistisairaan kotona -seminaarin, jossa luennoitiin 
muistisairaiden paloturvallisemmasta asumisesta. Seminaari-
osallistujia oli lähes 90.

Viestintä

Viestinnän yksikössä työskenteli kaksi vakituista työntekijää sekä 
yksi Palosuojelurahaston kustantama projektityöntekijä. Viestin-
tä osallistui asiantuntijan roolissa turvallisuusviestintään sekä 
auttoi yleisötilaisuuksien järjestämisessä.

Vuonna 2013 toteutettiin edellisvuonna saatujen graafisten 
ohjeiden käyttöönottoa. Avack-informaatiojärjestelmän käyttö 
tehostui. Nyt kalustohallien näyttötauluihin tulivat myös hälytys-
tiedot. Yhdessä Laatu- ja työhyvinvointiyksikön kanssa pidettiin 
keskuspaloasemalla pelastuslaitoksen ajankohtaispäivät huhti-
kuussa ja marraskuussa. 

Aloitetoiminta vakiintui. Vuoden 2013 loppuun mennessä käsi-
teltyjä aloitteita oli 44 kappaletta. Moni aloite aiheutti jonkinas-
teisia toimenpiteitä pelastuslaitoksen toiminnassa, ja kuusi aloi-
tetta palkittiin, jonka lisäksi kaikkien aloitteiden lähettäneiden 
kesken arvottiin sadan euron palkinto. 

Pelastuslaitoksen uudet www-sivut saatiin valmiiksi (julkaisu 
siirtyi vuodeksi 2014).

Palosuojelurahaston avulla viestinnän yksikössä työskenteli projek-
tityöntekijä ”Pelastustoimen virtuaalisen ympäristön kehityshank-
keessa”. Hankkeen tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten yhte-
näisiä toimintoja verkossa, tehostaa laitosten omaa toimintaa sekä 
parantaa kansalaisten palvelutasoa. Hanke alkoi maaliskuussa 2013.

Keskeiset kokonaisuudet olivat:

1) Pelastuslaitokset.fi -sivuston kehittäminen palvelemaan pa-
remmin pelastuslaitosten tarpeita.
2) Sosiaalisen median nykyisten toimintojen ylläpito ja tuki.
3) Vaatimusmääritysten luonti (ml. sisällöt ja ulkoasu) laitosten 
verkkosivuja (ulkoinen ja sisäinen) varten. 
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Tekniset palvelut

Paloasemaverkosto laajeni vuonna 2013 yhdellä paloasemalla, kun 
Teivon paloasema otettiin käyttöön. Vanha paloasema Ylöjärven 
keskustassa jäi tukitoiminnoille sekä Ylöjärven VPK:lle. Toijalan pa-
loasema korvattiin kesällä 2013 Akaan Hirsikankaalle rakennutulla 
paloasemalla, mihin saatiin käyttäjäksi myös Toijalan VPK. Loppu-
vuodesta 2012 Tyrvään VPK:n Sammaljoen osasto sai uudet tilat 
Sammaljoen keskustaan paikallisen kylätalon naapuriin.

Pelastuskalusto

-  2 kpl  sairasautoja, sijoitus Hervannan ja Nokian paloasemat.
-  2 kpl  johtoautoja päivystäville palomestareille Nokialle ja Hervantaan. Käyttöönotto helmikuu 2014.
-  1 kpl  raskas 3-akselinen koukkuvaihtolava-auto, sijoitus Ruovesi.
-  1 kpl  sammutusauto Hervanta, käyttöönotto tammikuu 2014.
-  1 kpl  säiliösammutusauto Hämeenkyrö, käyttöönotto tammikuu 2014.
-  1 kpl  pakettiautotyyppinen neuvonta- ja valistusauto Keskuspaloasemalle,  
  josta siirrettiin vuoden vanha vastaava auto pohjoiselle toimialueelle.
-  17 kpl  tarkastusautojen uusintoja. Autoista 4 kpl oli ns. korkeamman maavaran autoja maaseutukäyttöön (Dacia Dustereita).
-  6 kpl  neuvonta- valistusperäkärryjä.

Paloasemien varautumista poikkeusoloihin parannettiin hankki-
malla kaksi uutta varavoimakonetta sekä muuttamalla Nokian, 
Parkanon, Oriveden ja Virtojen varavoimavalmiutta siten, että ne 
pystyvät toimimaan lähes täydellisesti varavoimakoneen perässä 
ilman valtakunnallista sähkönsyöttöä. Valmiuden parantamista 
jatketaan myös vuonna 2014.
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Laatu ja työhyvinvointiyksikkö

Laatu- ja työhyvinvointiyksikössä työskenteli vuonna 2013 seitse-
män vakituista henkilöä. Yksikön tehtävänä on työhyvinvointiin 
ja toiminnan laatuun sekä kehittämiseen liittyvät asiat. Lisäksi 
yksikkö vastaa tutkimus- ja hanketoiminnasta sekä korkeakou-
luyhteistyöstä. 

Vuoden 2013 aikana laadittiin ja päivitettiin työhyvinvointiin 
olennaisesti liittyviä asiakirjoja. Laitoksen työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma päivitettiin vuosille 2014 - 2015 ja samalla 
laitokselle laadittiin ensimmäistä kertaa sekä työhyvinvointi-
suunnitelma että työsuojelun toimintaohjelma. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelma laa-
dittiin kaksivuotiskaudeksi (2014 - 2015). Suunnitelma koostuu 
viidestä sisällöllisestä osa-alueesta: työhyvinvoinnin johtami-
nen, työyhteisöviestintä, henkilöstön henkinen ja fyysinen toi-
mintakyky, työsuojelu sekä osaamisen ylläpito ja kehittäminen. 
Nykytilan ja tavoitetilan kartoituksen perusteella osa-alueille 
asetettiin tavoitteet työhyvinvoinnin systemaattiseksi kehit-
tämiseksi. Pelastuslaitoksen henkilöstö osallistettiin työhyvin-
vointisuunnitelman laadintaan kyselyjen ja pientyöryhmätyös-
kentelyn kautta. 

Työhyvinvointiasiat olivat esillä pelastustoimessa myös laajem-
min. Syksyllä 2013 toteutettiin ensimmäistä kertaa pelastustoi-
men valtakunnallinen työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset 
saadaan alkuvuodesta 2014 ja niiden perusteella tarkennetaan 
ja päivitetään laitoksen työhyvinvointisuunnitelmassa esitettyä 
tavoitteita ja toimenpiteitä.   

Esimiestyön kehittäminen tärkeää

Sekä Tampereen kaupungin että Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
tavoitteena on esimiestyön ja johtamisen kehittäminen. Nyky-
tilanteen kartoittamiseksi laitoksen esimiehet osallistuivat 360 
arviointiin, jonka toteutuksesta ja koordinaatiosta vastasi Tampe-
reen kaupunki. Tulosten perusteella saatiin tietoa esimiestoimin-
nan vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Kartoitustyön aikana 
aloitettiin myös paloesimiesten esimieskoulutus, jonka ensisi-
jaisena tavoitteena oli esimiesten työnjohdollisten valmiuksien 
vahvistaminen.  
 
Yhteistyössä pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun vas-
tuualueen kanssa toteutettiin pilottina ensimmäistä kertaa pe-

lastustoiminnan operatiivisten johtamisvalmiuksien kartoitus 
vakituisille päivystäville palomestareille. Tarkastelun kohteena 
oli ko. henkilöstön teoreettiset ja käytännön valmiudet sekä toi-
mintatyyli. 

Osana pelastuslaitoksen osaamisen hallinnan kehittämistä otet-
tiin koko henkilöstölle käyttöön Moodle -verkko-opiskelualusta 
kesällä 2013. Moodlen avulla pyritään jakamaan tehokkaammin 
ja paremmin henkilöstöryhmittäin osaamiseen ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen liittyvää materiaalia. Samalla Moodleen luotiin 
kattava yleisperehdytysmateriaali. 

Edellä mainittujen lisäksi merkittävimmät asiat koulutus- ja 
harjoitustoiminnan osalta olivat ylläpitokoulutusten kirjaus- ja 
raportointijärjestelmän käyttöönotto ja viranomaisten yhteis-
toimintaharjoitteluun tarkoitetun virtuaalimallinnusjärjestelmän 
kehittäminen yhteistyössä Insta Oy:n kanssa.  Syksyllä 2013 to-
teutettiin ko. järjestelmän avulla kaksi pilottiharjoitusta, joihin 
osallistuivat pelastustoimen ohella myös poliisi ja Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus.

Yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Kuluneen vuoden aikana tiivistettiin yhteistyötä alueen ammat-
tikorkeakoulujen kanssa. Poliisiammattikorkeakoulun kanssa sol-
mittiin kumppanuussopimus, jonka tarkoituksena on tiivistää 
yhteistyötä koulutus- ja harjoitustoiminnan osalta.  Tampereen 
ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat tekivät opinnäy-
tetöitä pelastajien fyysisen toimintakyvyn tukemiseen tähtäävis-
tä harjoittelumalleista. 

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui kahteen riskienhallinnan 
kehittämiseen liittyvään tutkimushankkeeseen, jotka jatku-
vat vuoden 2014 maaliskuulle saakka. Hankkeisiin on saatu 
Palosuojelurahaston avustus. Onnettomuusvahingot pelas-
tustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa -hankkeessa 
on vetäjänä Helsingin pelastuslaitos ja mukana Pohjanmaan 
pelastuslaitos, Jokilaaksojen pelastuslaitos ja VTT. Hankkeessa 
tutkitaan rakennuspalojen ja liikenneonnettomuuksien seura-
usten riippuvuutta eri riskiruutuihin kiinnitettävissä olevista 
muuttujista ja tavoitteena on laajentaa riskiarviointia huomi-
oimaan uhatut arvot ja todennäköisten seurausten laajuus 
valituissa onnettomuustyypeissä. Hankkeen tuotoksena luo-
daan menettelyt todennäköisten onnettomuusvahinkojen 
huomioimiseksi riskianalyysissä ja toimintavalmiuden suun-
nittelussa. 
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Toisessa hankkeessa tutkitaan toimintavalmiuden vaikuttavuutta 
asuntopaloissa ja siinä on myös vetäjänä Helsingin pelastuslaitos 
ja mukana on myös VTT. Hankkeessa mallinnetaan pelastustoi-
minnan toimintavalmiutta asuinrakennuspaloissa ja henkilö- ja 
omaisuusvahinkojen kertymää ajan kuluessa. Tavoitteena on 
rakentaa malli toimintavalmiudelle ja henkilö- ja omaisuusva-
hinkojen kertymälle asuntopaloissa toimintavalmiuden vaikut-
tavuuden arvioimiseksi.

Iäkkäiden ihmisten paloturvallisuus 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vetämä Pirkanmaan turvallisuus-
klusterin alaisuudessa toimiva Iäkkäiden ihmisten asumisen tur-
vallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen –
hanke eteni hyvin. Yhteistyö Tampereen kaupungin kotipalvelun 
kanssa tiivistyi. Pelastuslaitoksen edustaja osallistui kotihoidon 
asiakkaiden luona tehtyihin kotikäynteihin. Toimintamallin avulla 
paloturvallisuuteen liittyvät näkökohdat tulevat paremmin huo-
mioiduksi kotona asuvan kokonaisvaltaista palvelutarvetta arvi-

oitaessa. Kotihoidon henkilöstölle ja asiakasohjaajille järjestettiin 
sekä ryhmäkoulutusta että yksilöllistä koulutusta ja neuvontaa. 
Yhteistyö jatkui ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon 
hankkeiden (Pekka- ja Kepe -hankkeet) kanssa. Hankkeiden 
päättyessä ja perhehoidon toimintojen vakiintuessa kuntalai-
sille tarjottavaksi palveluiksi jatketaan hankkeen aikana luotuja 
paloturvallisuutta koskevia käytänteitä.

Pelastuslaitos osallistuu syksyllä 2013 alkaneeseen Hyvinvoin-
tia ja laatua – vanhuspalvelulain toimeenpanohankkeeseen. 
Hankkeessa selvitetään mm. asumisen turvallisuutta (erityisesti 
paloturvallisuus asiakkaiden kotona). YIT:n (nykyisin Caverion 
Oy) suunnittelema siirrettävä automaattinen sammutuslaitteisto 
asennettiin Sastamalassa sijaitsevan Voimarinteen mallihuoneis-
toon. Jälkiasennettavien siirrettävien automaattisten sammutus-
laitteistojen saamiseksi iäkkäiden ja muiden toimintakyvyltään 
rajoittuneiden ihmisten koteihin (pilottikohteet) pelastuslaitos 
on lisännyt henkilöresursseja erilaisten rahoitusjärjestelyjen 
hankintaan.
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Pelastustoiminta

Onnettomuudet Pirkanmaalla olivat laskusuunnassa. Tulipaloja 
oli silti enemmän kuin edellisvuotena.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2013 eri-
laisiin ensihoidon ja pelastustoimen tehtäviin 117 kertaa vuo-
rokaudessa (42 754 tehtävää). Näistä ensihoidon tehtäviä oli 32 
489, mikä on 7 488 vähemmän kuin edellisvuotena.

Pelastustoimen tehtäviä oli 10 265. Vuoteen 2012 verrattuna teh-
tävien määrä väheni 1 384:llä. Eniten tehtäviä oli kesäkuussa (1 
087). Rauhallisinta oli huhtikuussa (716). Vilkkain viikonpäivä oli 
tiistai (1 555) ja rauhallisin päivä oli keskiviikko (1 390).

Tulipaloja oli viime vuonna 1 058, eli 49 enemmän kuin edellis-
vuotena. Rakennuspalot olivat laskeneet 92:lla. Nyt niitä oli 460 
kpl (552 vuonna 2012).

Tahallaan sytytetyt tulipalot vähenivät Pirkanmaalla 34:llä. Vuon-
na 2013 tahallaan sytytettyjä tulipaloja kirjattiin 101(135 vuonna 
2012). Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli syttyneistä 
paloista lähes puolet eli 456 tulipaloa. Eläimen sytyttämiä tuli-
paloja kirjattiin 1, luonnonilmiöstä syttyi 55 paloa, kone tai laite 
aiheutti 294 tulipaloa, palovaarallinen aine 14, muun syyn takia 
tai syytä ei voida arvioida syttyi 230 tulipaloa. Kirjaamatta oli 
kaksi tapausta.

Suomessa tulipaloissa menehtyi 51 ihmistä. Pirkanmaalla tulipa-
loissa menehtyi 4 henkilöä, mikä on viisi vähemmän kuin vuonna 
2012. Uhreista kaksi oli Tampereelta, yksi Hämeenkyröstä ja yksi 
Ikaalisista. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja 
ihmisiä oli 147. Pelastuslaitoksen pelastamia henkilöitä, joilla ei 
ollut välitöntä vaaraa, oli 235. Pelastuslaitos evakuoi 184 ihmistä.

Hälytystehtävistä eniten työllistivät ensivastetehtävät, joita oli 3 
078 (-735). Automaattisen paloilmoittimen tarkistus- tai varmis-
tustehtäviä sekä muita tarkistustehtäviä oli 2 913 (-443). Näistä 
automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia erheellisiä 
hälytyksiä oli 1 841 mikä on 316vähemmän kuin edellisvuonna. 

Pelastustoiminnan ja 
valmiussuunnittelun vastuualue

Liikenneonnettomuudet myös vähenivät. Pelastuslaitokset olivat 
auttamassa 1 332:ssa liikenneonnettomuudessa, mikä oli 242 
onnettomuutta vähemmän kuin edellisvuonna. 

Toimintavalmiusajat tavoitettiin

Pelastustoiminnassa pelastusyksikön yksikön toimintavalmi-
usaika tarkoittaa aikaa, jolloin ensimmäinen pelastusyksikkö 
(paloauto) on paikalla. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 
taas tarkoittaa aikaa, kun pelastustoiminta voidaan tehokkaasti 
aloittaa. 

1-riskialueella ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusai-
ka on 6 minuuttia, ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 11 
minuuttia. Pirkanmaalla luvut olivat 5:50 ja 10:51.2-riskialueella 
vastaavat ajat ovat 10 minuuttia ja 14 minuuttia. Pirkanmaalla ne 
olivat 7:23 ja 11:47. 3-riskialueella tavoiteajat ovat 20 minuuttia 
ja 22 minuuttia. Pirkanmaalla ne olivat 8:34 ja 11:47. 4-riskiluo-
kalla ei ole tavoiteaikaa. Pirkanmaalla hälytyksiin ehdittiin ajassa 
13:54 ja 17:20.

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuo-
lee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhou-
tuu 500 000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia 
tulipaloja Pirkanmaalla oli kaksi. Kihniössä paloi suuri sikala loka-
kuun 22. päivä, ja Pirkan kirpputorikeskus paloi 1.11. Kangasalla. 

Onnettomuusharjoitus  
Tampereen järjestelyratapihalla

Sisäasiainministeriön asetus ”erityistä vaaraa aiheuttavien koh-
teiden ulkoisesta pelastussuunnittelusta” edellyttää, että Pirkan-
maan pelastuslaitoksen pitää tehdä Tampereen järjestelyratapi-
halle ulkoinen pelastussuunnitelma ja ratapihalla tulee toteut-
taa kolmen vuoden välein suurharjoitus. 22.10. järjestettiinkin 
Tampereen järjestelyratapihalla onnettomuusharjoitus, jossa 
harjoiteltiin ammoniakkivuodon aiheuttamaa pelastustehtävää.

Harjoituksen suunnittelu käynnistettiin pelastuslaitoksella huh-
tikuussa ja suunnitteluun kutsuttiin mukaan ratapihan toimin-
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nanharjoittaja VR Transpointin lisäksi lukuisia yhteistyötahoja, 
joista osa osallistui itse harjoitukseen ja osa seurasi harjoitus-
suunnittelua taustalla. Kaikilla kutsutuilla oli mahdollisuus tuoda 
harjoitukseen omaan organisaatioonsa liittyviä toimintoja. 

Wivi viesti- ja johtokeskus

Wivi viesti- ja johtokeskuksessa valmisteltiin tiiviisti vuonna 2013 
pelastuslaitoksemme osalta hätäkeskuspalveluiden loppuvuo-
den siirtoa Poriin. Wivin henkilöstöön lisättiin muutoksen val-
mistelua varten projektihenkilö. Yhteistyötä ja toimintamallien 
yhdenmukaistamista suunniteltiin Satakunnan pelastuslaitoksen 
ja Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksemme vaste-, re-
surssi- ja viestiyhteystietoja kerättiin ja päivitettiin Hätäkeskuslai-
tokselle sovittujen aikataulujen mukaisesti. Paloasemien, yksiköi-
den ja henkilöiden viestiyhteyksien testaus tehtiin Satakunnan 
hätäkeskuksesta marraskuun alussa ja Porin hätäkeskus aloitti 
nimen vaihdon myötä toimintansa Pirkanmaan ja Satakunnan 
alueiden hätäkeskuspalveluiden tuottajana 19.11.2013.

Wivin henkilöstö seurasi tarkoin muutoksen yhteydessä hälytys-
tehtäviä ja ilmoitti kiireellisissä tapauksissa puutteista ja ongel-
mista päivystäville palomestareille. Toiminnan seuranta ja sovittu 
palautejärjestelmä jatkuu edelleen Hätäkeskuslaitoksen kanssa. 

Wivin henkilöstölle järjestettiin neljä koulutuspäivää, joiden 
aikana kerrattiin asioita muun muassa pelastustoiminnan tuki-

palveluiden antamisesta ja kuntien valmiustoiminnan avustami-
sesta. Lisäksi koulutuspäivien ohjelmiin kuului eri järjestelmien 
harjoittelua ja luennoitsijoita kävi kertomassa laitoksemme eri 
osastojen toiminnoista.

Wivi osallistui myös useisiin viranomaisten yhteisiin harjoituk-
siin sekä laitoksemme omiin harjoituksiin, joissa Wivin toiminta 
tukipalveluiden antajana ja tilannekuvan rakentajana oli opet-
tavaista ja harjaannuttavaa.

Kuntien johtoryhmien ja toimialakohtaisten henkilöryhmien 
matkapuhelinten tekstiviestien testaaminen tehtiin edelleen 
Wivistä kaksi kertaa vuodessa. Yhteystietoja pidettiin ajan tasalla 
kunnista tulleiden ilmoitusten mukaisesti. 

Pelastusjohtaja päätti Wivin kehittämishankkeen perustamisesta 
keväällä 2013. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella uudel-
leen pelastuslaitoksen johtamisen tekninen toimintaympäris-
tö. Suunnittelussa tuli alustavasti huomioida hätäkeskukselta 
mahdollisesti vapautuvat tilat ja eri yhteistyötahojen tilanne- ja 
johtokeskustoimintojen liittäminen kyseisiin tiloihin. 

Hätäkeskustilojen vapautuminen osin pelastuslaitoksen käyt-
töön varmistui loppuvuoden aikana ja joulukuussa 2013 pelas-
tusjohtaja päätti jatkohankkeen käynnistämisestä. Hanke nimet-
tiin ”Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen 
uudistaminen normaali- ja poikkeusolojen toimintaa varten” 
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-hankkeeksi. Hankesuunnitelman mukainen suunnittelu jatkuu 
vuonna 2014 ja uuden toimintaympäristön suunniteltu käyt-
töönotto on vuoden 2014 kesän alkupuolella.

TILASTOA v. 2013

Puhelut: pelastuslaitos, 18 425 kpl.
Puhelut: Hyvinvointipalvelut/Tampere, 10 386 kpl.
Puhelut: Katuasiat/Tampere, n.100 kpl.

Viesti- ja hälytystekniikan osalta viestimestari ja viestiasentaja 
jatkoivat VIRVE-radioiden uusimista sammutus- ja säiliöyksiköi-
hin. Lisäksi ensihoitoyksiköiden viestikalustoa uusittiin ja PEKE 
-kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöä laajennettiin johto- ja sam-
mutusyksikköihin.

Tietohallinto

PEKE- kenttäjohtamisjärjestelmän käyttöä laajennettiin. PEKE 
on pelastustoimen yhteinen kenttäjohtamisjärjestelmä, joka on 
käytössä lähes kaikissa pelastuslaitoksissa. Pirkanmaalla PEKE- 
tietokoneita on asennettu neljään johtoyksikköön sekä 17:ään 
sammutusyksikköön. Päivittäiskäytössä se on myös Wivissä sekä 
Hervannan, Nokian ja Ruoveden päivystyspisteissä.  Käyttäjät 
saavat tietokoneen näytölle hälytystehtävät sekä niihin liittyvää 
tietoa (osoite, hälytetyt yksiköt ym. lisätietoja). Ohjelmalla voi-
daan myös seurata karttapohjalla omaa sekä muiden yksiköiden 
sijaintia.  Myös tilatietojen lähetys ja seuranta tehdään PEKE:llä. 
Ohjelmistossa on lisäksi monipuoliset karttatoiminnallisuudet. 
PEKE:n käyttö liittyy koko pelastustoiminnan johtamisen ketjuun 
yksikkötasolta viesti- ja johtokeskustasolle.

Tietohallintokokonaisuuden nykytilan kuvaus

Tampereen kaupunki ulkoisti tietotekniikkapalvelunsa (entinen TIO) 
vuonna 2010. Nykyisessä toimintamallissa tietotekniikkapalveluista 
vastaa Fujitsu Service ja datapalveluista Sonera. Kaupunkikonsernin 
tietohallinto johtaa, kehittää ja valvoo palveluja tilaajan puolelta, sekä 
vastaa ICT- toiminnan kokonaistaloudesta. Kustannukset konsernin 
eri yksiköille on jyvitetty yksikön ”ostamien” palveluiden perusteella.

Muuttuneesta tilanteesta tehtiin vuoden 2012 osalta selvitys, jossa 
toimintaympäristö kuvattiin ja kustannusrakenne selvitettiin. Myös 
käytössä olevista tietojärjestelmistä ja ohjelmista tehtiin kuvaus.

Komentotoimisto

Komentotoimiston rooli on löytänyt paikkansa henkilöstön si-
joittelussa ja sitä kautta vahvuuksien ylläpidossa, korvausten 
maksamisessa ja lomien suunnittelussa sekä uuden henkilös-
tön rekrytoinnissa. Komentotoimisto käsittelee vuosittain toista 
tuhatta eritasoista päätöstä, jotka liittyvät edellä mainittuihin 
seikkoihin. Henkilöstö on tottunut seuraamaan vuorovahvuuksia 
Rescue Plannerista ja komentotoimiston ylläpitämistä taulukois-
ta hakiessaan poissaoloa jollekin aikajaksolle. 

Pelastuslaitoksen pelastushenkilöstön palkkauksien muutoksia se-
kä pelastushenkilöstön uudelleen asemointia suoritetaan paloase-
mien tehtävien ja tarpeiden mukaisesti jatkuvasti. Uusina tulevina 
haasteina komentotoimistossa nähdään Tampereen kaupungin 
uudet tulevat henkilöstöhallintaan liittyvät tietokoneohjelmat ja 
käytännöt. Komentotoimiston henkilöstö pitää ammattitaitoaan 
yllä jatkuvasti kouluttautumalla uusiin henkilöstöhallintaan liittyviin 
asioihin. Esimerkkinä mainittakoon uudet KVTES ja TS 2014 - 2016.

Pelastusalueet 

Läntinen pelastusalue Itäinen pelastusalue Pohjoinen pelastusalue

Asukasluku 179 936 278 096 39 781

Pinta-ala 4 484 5 025 6 263

Paloasemat 21 (24 h, 7) 27 (24 h, 7) 13 (24 h, 0)

Vakanssit 120 198 27

Hälytystehtävät 8 841 1 424

Tehty työaika (htv) 89,15 147,84 24,01

Toimintakulut (1000 e) - 8 464 - 12 423 - 2 860
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Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautumistoimenpiteitä ovat pelastuslaitoksen, kuntien sekä 
kunnan eri toimialojen ja sitä tukevien yhteistyötahojen valmi-
ussuunnittelu ja siihen liittyvät valmiusharjoitukset.

Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja 
toimintaperiaatteet, joilla eri organisaatiot voivat toimia siten, et-
tä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa nor-
maaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.                                         

Suunnittelun pohjana on valtioneuvoston 16.12.2010 antama 
periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta.

Valmiussuunnitelmien sähköinen  
tallennus- ja ylläpitojärjestelmä

Kertomusvuoden aikana valmistui valmiussuunnitelmien säh-
köinen tallennus- ja ylläpitojärjestelmä.  Kunta- ja pelastuslai-
tostahojen valmiussuunnitelmien ylläpidosta vastaavat voivat 
kumpikin tahollaan täyttää valmiussuunnitelman tietoja. Uusin 
ja ajantasainen tieto on palvelun kautta luettavissa ja ladattavissa 
dokumenttina milloin tahansa. Sähköpostitse tapahtuvaa valmi-
ussuunnitelmien vaihtoa ei enää välttämättä tarvita. Järjestelmää 
testataan kevään 2014 aikana.

Kuntien vesihuollon varautuminen ja 
yhteistoiminta pelastuslaitoksen kanssa

Pirkanmaan kuntien vesihuollon vastuuhenkilöt sekä päivystyk-
seen liittyvät yhteysjärjestelmät päivitettiin vuoden 2013 toi-
mintasuunnitelman mukaisesti. Tiedot viedään pelastuslaitoksen 
viesti- ja johtokeskuksen (Wivi) tietokantaan. Järjestelmän avulla 
nopeutetaan kuntien ja pelastuslaitoksen välistä yhteistoimintaa 
erilaisissa veden häiriötilanteissa Pirtevan ja Kokemäenjoen Ve-
sistön Vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Kuntien johtoryhmien valmiusharjoitukset

Kuntien johtoryhmien koulutuksessa testattiin suuronnetto-
muuden aikaista yhteistoimintaa kunnan ja pelastuslaitoksen 
sekä kolmannen sektorin välillä. Harjoituksen lähtökohtana oli 
kunnan alueella sattuva bussiturma. Harjoituksessa mietittiin 
mm. miten nopeasti kunnan johtoryhmä kokoontuu, jos onnet-
tomuus sattuu virka-aikana / virka-ajan ulkopuolella ja mikä olisi 
pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksen (Wivi) rooli johtoryh-

män hälytyksessä ja muissa tukitoiminnoissa. Kyseinen harjoitus 
järjestettiin 16 kunnassa.

Varautumiskoulutus

Vuoden aikana yksikön toimesta järjestettiin 110 suunnittelu- ja 
koulutustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1137 henki-
löä. Toimintavuonna järjestettiin johtokeskuksessa (Käpytie 48) 
pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta yhteensä 
159 tilaisuutta. 
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Sopimuspalokuntien peruskoulutus

Kurssi Lukumäärä Suorittaneita

Perehdytyskurssi 1 10

Sammutustyökurssi 3 50

Savusukelluskurssi 2 23

Palokuntien ensiapukurssi 3 58

Pelastustyökurssi 3 57

Vaarallisten aineiden kurssi 1 15

Pintapelastuskurssi 2 19

Palokuntien ensivastekurssi 2 28

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi 1 6

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kouluttajakurssi 1 9

Sisäpalosimulaattorin kouluttajakurssi 1 9

Yksikönjohtajakurssi 1 10

yhteensä 21 294

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokunnat (51), joista vapaaehtoisia yhdistyspohjaisia 
palokuntia on 47, osallistuivat toimintavuoden aikana 4 155:teen 
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunteja kertyi yhteensä 32 702. 
Tehtäviä oli 195 vähemmän kuin vuonna 2012, ja miestyötunnit 
vähenivät vain 46 h. Ensivastesopimuksen omaavilla (25) palo-
kunnilla oli ensivastehälytyksiä 974, eli 179 tehtävää vähemmän 
kuin edellisvuonna. 

Palokuntien hälytysosastojen henkilömäärä oli vuodenvaihtees-
sa 774. (v.2012, 773) Harjoitusaktiivisuus väheni 247 henkilötyö-
tuntia. Harjoitustunteja kertyi yhteensä 46 690 henkilötyötuntia.

Pelastusalueilla vietiin läpi Palokuntien toimintakykyhanke, jossa 
keskusteltiin jokaisen palokunnan kanssa sen toiminnan tilasta. 
Tehtyjen yhteenvetojen perusteella harkitaan, mitä toimenpitei-
tä tulee tehdä toimintojen yhdenmukaistamiseksi. 

Koulutustyöryhmä valmisteli eri prosessikuvaukset sopimus-
palokuntien aloitetoimintaan, harjoitussuunnitelmiin, nuorem-
maksi sammutusmieheksi nimeämiseen, savusukelluskurssille 
hakeutumiseen, FireFit-testaukseen ja pelastussukeltajaksi ni-
meämiseen. Palokunnille laadittiin myös vuosikello, missä on 
ajankohdat palokunnan ja pelastuslaitoksen suorittamista so-
vituista toimenpiteistä. Toimintavuosi oli Sopimuspalokuntien 
Yhteistyöryhmän kaksivuotistoimikauden viimeinen.

Sopimuspalokuntien täydennyskoulutus

PeiliPinta Consulting Oy järjesti 11. - 14.11.2013 Fortumin kustantaman koulutuksen: Virtaa ja jännitettä yhteistyöhön, Pelastustyön 
turvallisuus sähköverkossa. Näihin neljään, neljä tuntia kestäviin tilaisuuksiin, osallistui kaikkiaan 202 sopimuspalokuntien henkilöä.
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Toukokuussa 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki siirsi 
kuntien järjestämisvastuulla olleen sairaankuljetuksen sairaan-
hoitopiirien järjestämisvastuulle vuoden 2013 alusta alkaen. 
Vuosi 2013 käynnistyi Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoi-
topalveluissa mittavilla henkilöstörakenteiden ja työsuhteiden 
muutoksilla, kun vanhoja henkilöstöjärjestelmiä sopeutettiin 
uusiutuneiden lakien ja asetuksien tuomien vaatimusten mu-
kaisiksi. Vuoden aikana tehtiin useita sisällöllisiä tarkennuksia 
ja muutoksia ensihoidon ohjeistuksiin, varustuksiin sekä käy-
täntöihin PSHP:n ensihoitokeskuksen ohjeistuksen mukaises-
ti. Toiminnan ja talouden raportointijärjestelmät rakennettiin 
palvelemaan PSHP:n tarpeita kokonaisuuksien hallitsemiseksi.  

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä on asetettu aikatavoitteet 
(8/15/30min), jonka mukaan ensihoitopalveluiden tulisi tavoittaa 
potilaat viidessä eri riskiluokassa palvelutasopäätöksessä pää-
tetyillä prosenteilla. Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttama 
ensihoitopalvelu saavutti omilla vastuualueillaan (Tampere, 
Nokia) 1-riskiluokan alueet erinomaisesti, 2-riskiluokan alueet 
Valkeakoskella hyvin ja kohtalaisesti Nokialla, Tampereella sekä 

Ensihoito

Pirkkalassa. 3-riskialueet tavoitettiin Valkeakoskella erinomaisesti 
ja Nokialla, Tampereella sekä Pirkkalassa kohtalaisesti. 4-riskiluo-
kan osalta Tampereella, Nokialla ja Pirkkalassa hyvin, kun taas 
Valkeakoskella kohtalaisesti.  

Vuonna 2013 Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä 
oli yhteensä 32 489 tehtävää ja ensivasteyksiköillä 3 078 teh-
tävää. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu järjesti 
henkilöstölleen sisäistä työvuorojen aikaista ensihoitokoulutus-
ta yhteensä 272 h ja ensivastehenkilöstölle 155 h, koulutuksiin 
osallistujia oli yhteensä 2 200. Pelastuslaitoksen ensihoidossa 
työskentelevistä henkilöistä yhteensä 102 henkilöä osallistui 
PSHP:n järjestämiin koulutuksiin.

Pelastuslaitos suosittu harjoittelupaikka

Vuonna 2013 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli opiskelijoita 
yhteensä 16:sta eri oppilaitoksesta. Harjoittelussa oli pelastajia, 
ensihoitajia, sairaanhoitajia, hätäkeskuspäivystäjiä ja lähihoitajia. 
Kaikkiaan vuonna 2013 aluepelastuslaitoksella oli ensihoidon 
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harjoittelussa 61 opiskelijaa. Näiden lisäksi toimintaan oli tutus-
tumassa yksi ensihoitolääkäri, pintapelastaja sekä lääketieteen 
kandidaatteja kolme henkilöä.

Pirkanmaan pelastuslaitos on tehnyt Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin kanssa ensihoidon osalta yhteistoimintasopimuksen en-
sivastetoiminnan osalta koskien Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
toimialueen kuntia ja ambulanssitoiminnan osalta koskien Tam-
pereen, Nokian ja Valkeakosken kaupunkeja ja Pirkkalan kuntaa. 
Vuoden 2013 lopulla tehtiin yhteistoimintasopimus myös Lem-
päälän kunnan osalta.

Toimintavuosi 2013 oli ensihoidon osalta merkittävien muu-
tosten aikaa. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sai-
raanhoitopiireille. Pirkanmaan hätäkeskus siirtyi osaksi Satakun-
nan hätäkeskusta, josta muodostettiin Porin hätäkeskus. Tätä 
edelsivät jo alkuvuoden ja kesän alussa tehdyt valtakunnalliset 
hätäkeskukselle annetut viranomaisohjeistukset. Siirryttiin pai-
kallisista ohjeista valtakunnallisiin eri viranomaisten antamiin 
hälytysohjeisiin. Muutoksella pyrittiin yhtenäiseen hälytyskäy-
täntöön koskien kaikkia hätäkeskuksia. Ambulanssien hälyttämi-
sessä lähdettiin toteuttamaan A- ja B-tehtävien osalta lähimmän 
yksikön hälyttämisen periaatetta. Aiempi vasteajattelu ei enää 
toteutunut. Muutoksilla oli merkittävä vaikutus myös Pelastuslai-
toksen ensihoitotoimintaan. Ensivasteiden hälyttämiskäytäntöjä 
pyrittiin ohjaamaan nyt valtakunnallisesti, mikä aiheutti myös 
merkittävää kustannuspainetta ja jopa toiminnan muutosta. Am-
bulanssien osalta eri yksiköiden välistä käyttöasteita on uuden 
järjestelmän vuoksi ollut vaikeampi hallita.

Keskuspaloasemalla toimivan lääkintäesimiehen miehittämän 
yksikön hälyttäminen ja esimiestehtävän sisältö haki alkukesään 
asti paikkaansa. Alkuvuosi kesään asti keskittyi työnjohdollisten 
tehtävien suorittamiseen varsinaisten hälytystehtävien puuttu-
essa lähes kokonaan. Ensihoitokeskuksen kanssa asiaa oli puitu 
moneen otteeseen ja lopulta vaste-esitystä muutettiin siten, että 
lääkintäesimiehen miehittämä ei-kuljettava hoitotason yksikkö 
liitettiin uudelleen vasteisiin osaksi Tampereen keskusta-alueen 
ensihoidon yksikkörakennetta.

Yhteistyömallia kehitettiin

Yhteistoimintaa kehitettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kans-
sa. Erityisesti ensihoitokeskuksen vastuuviranomaisten ja pelas-
tuslaitoksen ensihoidon henkilöstön välinen yhteistyö tiivistyi. 
Yhdessä todettiin, miten moneen asiaan pieneltäkin tuntuvat 

muutokset voivat vaikuttaa. Tehtävämääriä, vasteaikoja ja häly-
tysten osuvuutta pyrittiin tarkastelemaan ensimmäisen vuosi-
puoliskon ja loppuvuoden todellisten tilastojen pohjalta. Ensi-
hoitolääkäritoiminta asettui hyvin ensihoidon kokonaisuuteen. 
Tieteellisiä tutkimushankkeita käynnistyi. Toiminta- ja hoito-oh-
jeiden pyytäminen ensihoitolääkäriltä sai entistä toimivamman 
ja konkreettisemman muodon. 

Ensihoidon kehittäminen edellyttää henkilöstön jatkuvaa tu-
kemista, kouluttautumista ja kouluttamista. Sairaanhoitopiirin 
ensihoitokeskuksen koulutuksiin on osallistunut perus- ja hoito-
tason henkilöstöä. Lääkeosaamista on kehitetty mm. henkilöstön 
osallistumisella lääkeosaamista kartoittavaan valtakunnalliseen 
LOV- tenttiin. Perus- ja hoitotason henkilöstölle on pidetty kirjal-
lisia kuulusteluja. Uudet hoitovälineet on käyty jokaisen kanssa 
erikseen lävitse. 

Ensihoidon sisäinen koulutus jatkui vuosisuunnitelman mukai-
sesti. Työvuorottain käytiin lävitse ajankohtaisia aiheita ja mää-
rätyn välein kerrattavia asioita. Perus- ja hoitotason henkilöstöl-
le järjestettiin lisäksi kaksi koulutuspäivää Tampereen kylpylän 
tiloissa. Niissä käytiin lävitse ensihoidon kehitystä, tulevaa ja 
mennyttä. Lisäksi päiviin mahtui ensihoitokeskuksen koulutus-
osio ja muuta teoriakoulutusta tapausselostusten muodossa. 
Virve ja hälyttämisasiat olivat esillä, samoin pelastuslaitoksen 
hyvinvointisuunnitelma. Marraskuussa käynnistettiin pilot-
tihankkeena verkko-oppimisen mahdollistava LYNC-video 
koulutushanke. Ensimmäiset videoidut koulutukset pidettiin 
Hervannan paloasemalta käsin. Ne välitettiin Kangasalan, Val-
keakosken ja Akaan asemille. Toiminta osoittautui alkuvaiheen 
teknisistä puutteista huolimatta toimivaksi. Koulutuksilla ta-
voitetaan työvuoroittain nyt aiempaa laajempi kuulijakunta. 
Samoin WIKI:iin syötettiin oppimateriaali ja Moodle-oppimis-
ympäristöä lähdettiin kehittämään. Tuettiin näin myös omaeh-
toista oppimiskulttuuria.

Ensivasteyksiköiden koulutusta jatkettiin vuosisuunnitelman 
mukaisesti. Uutena yksikkönä mukaan saatiin Nokian Linnavuo-
ren VPK:n ensivastehenkilöstö.

Uutta ambulanssi ja ensihoitovälineistöä hankittiin suunnitel-
man mukaisesti. Lempäälän yksikön käynnistyessä joulukuussa 
yksikkö saatiin auton ja välineistön sekä henkilöstönkin osalta 
toimintavalmiuteen hyvin lyhyellä varoitusajalla. Eteen tulleisiin 
muutoksiin ja sairaanhoitopiirin asettamiin lääkinnällisiin ja ka-
lustovaatimuksiin pystyttiin vastaamaan tavoiteajassa.
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Tulikukot

Vuosi 2013 oli pelastuslaitoksen mieskuorolle kiireinen. Kuoro-
laiset harjoittelivat kerran viikossa lukuun ottamatta kuukauden 
kesälomaa ja kahden viikon taukoa jouluna. Harjoituksissa kävi 
keskimäärin 15 laulajaa, ja vuoden lopussa jäseniä oli 23. Esiinty-
misiä Tulikukoilla oli 20. Eniten katsojia keräsi jääkiekko-ottelun 
Tappara – Lukko erätauon esiintyminen.

Ehkä mielenkiintoisin ohjelmauudistus Tulikukoilla oli oma versio 
Tiernapojista, joka sai nimekseen” Tampereenkiäliset Palokunnan 
Tiarnasällit”. Esityskertoja oli kolme.

Palokuvaajat

Pelastuslaitoksen Palokuvaajat -yhdistyksessä on 23 jäsentä. 
Yhdistys järjestää erilaisia valokuvaamiseen liittyviä koulutus-
tapahtumia sekä tutustumis- ja kuvausmatkoja. Viime vuonna 
kerholaiset tutustuivat kuvankäsittelyyn Photoshopin avulla. 
Vedenalaisesta kuvaamisesta luennoimassa oli Timo Vikman.

Vuosittain järjestetään valokuvauskilpailu. Vuoden 2013 teema-
na oli puiden kuvaaminen. Kuvakisan voitti Jukka Lehtonen. Osa 
yhdistyksen jäsenistä kävi Unkarissa perustajajäsen Matti Syrjän 
50-vuotisjuhlilla. 

Pelastuslaitoksen harrastetoiminta

Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit

Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit on Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen eläkeläisten yhdistys. Puheenjohtaja toimi Jukka 
Fagerströn ja sihteerinä Tytti Virkki. Jäseniä yhdistyksessä oli 89.
 
Pelastuslaitoksen eläkeläisten toiminta oli aktiivista. Tiistaisin oli 
keskuspaloasemalla ohjattua liikuntaa. Kerran kuussa oli kuukau-
sitapaaminen, joka järjestettiin keskuspaloasemalla tai vierailtiin 
jossain muussa kohteessa. Kuukausitapaamisiin kutsuttiin usein 
ulkopuolisia luennoitsijoita. Luennoitsijoina olivat pelastusjoh-
taja Olli-Pekka Ojanen, rikoskomisario Antti Heijari, joukkoliiken-
nelogistikko Juha Kortteus, apulaispormestari ja Pekka Salmi.  

Veteraanit osallistuvat myös kansallisiin eläkeläisten tapahtu-
miin. Toukokuussa seitsemän henkeä lähti edustamaan pirkan-
maalaisia Kuusiapilakongressiin Jyväskylän Laajavuoreen.

Syksyn toiminnan aloitus pidettiin Kurussa metsästysseuran 
majalla. Syksyn ensimmäinen kuukausikokous pidettiin tutus-
tumismatkana Teivon paloasemalle. Lokakuussa 20 yhdistyksen 
jäsentä katsoi Tampereen Työväen teatterin näytelmän ”Prinses-
sa”. Marraskuussa jäsenet vierailivat Poliisimuseossa ja vuoden 
viimeinen tapahtuma oli joulukuussa Akun Tehtaalla järjestetty 
joulujuhla.
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TaPU

Tampereen Palokunnan Urheilijat (TaPU) on perustettu 1950. 
Seuran puheenjohtaja on palomies Petteri Meskanen. Urheilu-
seura järjestää henkilöstölle erilaisia liikuntatapahtumia ja seuran 
jäsenet osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin pelastusalan 
urheilukilpailuihin.

Seuralla oli jäähallissa jääkiekkovuorovuorot talvikaudella kaksi 
kertaa viikossa sekä kerran viikossa salibandyvuoro liikuntahal-
lissa. Pelastushenkilöstön SM-kilpailuihin osallistuttiin keilailussa, 
yleisurheilussa, jalkapallossa, suunnistuksessa, salibandyssa sekä 
voimailussa. Myös poliisien ja palomiesten MM-kilpailuihin Bel-
fastissa oli urheiluseuralla edustus.

TaPU järjesti helmikuussa lämminhenkisen ja mieliinpainuvan 
muistogaalan pelastuslaitoksen entisen ylipalomiehen ja jää-
kiekkolegendan Pekka Marjamäen muistoksi. Maalikuussa oli 
perinteiset henkilöstön viestihiihtokilpailut. ”Reinohöntsy” ja 
jääkiekko-ottelu ”vanhat vastaan nuoret” vakiinnuttivat paik-
kansa urheiluseuran järjestämissä tapahtumissa.. 

Tampereen Palolaitoksen sukeltajat ry

Sukellusseuran toiminta jakaantui nuorisotoimintaan, laitesu-
kellustoimintaan, ohjaajakoulutukseen, laitesukelluskursseihin 
ja laitesukelluskokeiluihin.

Nuorisotoiminnassa oli mukana 31 ”norppaa” ja muutama van-

hempi avustajan roolissa. Nuorille järjestettiin mielekästä toimin-
taa koko vuoden erilaisten vesiurheilulajien parissa. 

Laitesukelluksessa talvikaudella järjestettiin yhteistyössä muiden 
sukellusseurojen kanssa talvisukellustapahtuma, johon sukel-
lusseurasta osallistui kuusi jäsentä. Torstaisukellukset alkoivat 
toukokuun alussa vesien vapauduttua.

P1-laitesukelluskurssi järjestettiin, ja kurssin suoritti 14 uutta 
sukeltajaa. Nitrox- sukelluskurssi toteutettiin 6 oppilaan voimin. 
Kurssi antoi valmiudet sukeltaa alle 40 %:lla happihengityskaa-
sulla. P2 laitesukelluksen jatkokurssin suoritti kuusi oppilasta. 
P3-syventävän jatkokurssin suoritti neljä oppilasta. 

Kysynnän mukaan toteutettiin intro-laitesukelluskokeiluja työyh-
teisöille ja Tampereen koululuokille yhdessä liikunnanopettajien 
kanssa. Kokeiluilla pyrittiin tutustuttamaan osallistujia laitesukel-
lukseen lajina ja saamaan lajin harrastajia lisää kurssien avulla. 
Vuoden aikana kokeiluissa kävi 86 osallistujaa 
 
Maltalle suuntautunut sukellus-  ja perhematka tehtiin syksyllä 
ja matkalle osallistui seuran norppia vanhempineen yhteensä 10 
henkeä. Matka tehtiin yhdessä Kangasalan VPK:n kanssa. 

Tampereen Palokunnan Urheilukalastajat

Kalastajien vetäjänä on palotarkastusinsinööri Tomi-Pekka Olk-
konen. SM-pilkkikisoihin seura osallistui maaliskuussa ja touko-
kuun lopussa oli pelastuslaitoksen onkikilpailut.
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