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 » liikevaihto 52,7 M€
 » palkalliset henkilötyövuodet 648
 » henkilöstöä 670 (31.12.2020)

 » henkilöstön keski-ikä 43,1 vuotta

 » pelastustoiMen tehtäviä 9 343
 » ensihoitotehtäviä 49 383
 » valvontasuoritteita 24 602
 » tehtäviä yhteensä 58 276
 » turvallisuusviestintä tavoitti    

 18 357 henkilöä
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Pelastusjohtajan katsaus

Vuoden 2020 kaksi ensimmäistä kuukautta näyttivät käynnistyvän ennakoidulla tavalla sekä 
toiminnan että talouden osalta. Loppukevät ja koko loppuvuosi olivat koronan aiheuttaman 
poikkeustilanteen takia selvästi erilaisia. 

Ensimmäinen tilannekuva maaliskuussa koronan aiheut-
tamasta muutoksesta oli useista tietolähteistä tulleiden 
tietojen takia hieman sekava ja uhkakuva viruksen le-

viämisestä ja sairastavuudesta oli varsin kriittinen�

Tästä syystä Pirkanmaan pelastuslaitoksella varauduttiin mah-
dollisten runsaiden sairaustapausten varalta erityisin henki-
löstöjärjestelyin samoin kuin toiminnallisin ohjeistuksin yllä-
pitämään pelastus- ja ensihoitovalmiutta�

Uutta toimintatapaa

Valmiudessa olevan henkilöstön vuosilomia lykättiin ja va-
rattiin myös ylimääräistä henkilöstöä sairaustapausten varal-
ta� Samalla siirrettiin päivätyötä tekevä henkilöstö etätyöhön 
ja sisäministeriön ohjeistuksen mukaisesti onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn palotarkastukset organisoitiin uudelleen� 
Ohjeistuksen takia tarkastusmäärää myös vähennettiin� Tämä 
vaikutti onnettomuuksien ennaltaehkäisyn vuositavoitteisiin� 
Ensihoidossa lisättiin toimintakapasiteettiä muun muassa in-
fektioyksiköillä ja kouluttautumalla varauduttiin poikkeavaan 
tilanteeseen�

Pelastuslaitoksen varautuminen poikkeukselliseen tilantee-
seen sujui hyvin ja keskeiset toiminnot suoritettiin lähes en-
nalta suunnitellulla tavalla� Hyvä pelastus- ja ensihoitovalmius 
kyettiin turvaamaan� Koronatilanteen alussa henkilöstön hen-
kinen suorituskyky oli koetuksella, mitä osaltaan korosti heti 
ensimmäisenä viikkona henkilöstön keskuudessa havaittu ko-
ronavirustartunta�

Hyvä toimintakyky säilyi

Varsinkin ensihoidossa, mutta myös muuten, toimittiin olo-
suhteessa, joka oli laajuudeltaan uusi ja myös kestoltaan pitkä-
aikainen� Kaikesta huolimatta koko pelastuslaitoksen työsken-
telyilmapiiri oli hyvä, ja sen ansiosta kesän hengähdystauon 
jälkeen koronatilanteen jälleen pahetessa kyettiin toimimaan 
poikkeavassa toimintaympäristössä hyvin� Loppuvuonna ko-
ronan osalta valmistauduttiin henkilöstön rokottamiseen ja 
uuden toimintavuoden toiminnan suunnitteluun�

Muuta arkea

Muilta osin pelastuslaitoksen vuoden 2020 toimintaa sävyt-
ti valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen ja suunni-
teltujen ICT- ja paloasemahankkeiden eteenpäin viemiseen� 

Pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus uudistui merkittäväs-
ti saatuaan yhteistyökumppanikseen sairaanhoitopiirin ensi-
hoitokeskuksen, joka muutti samoihin tiloihin� Samalla tilan-
ne- ja johtokeskuksen ICT-ympäristöä uusittiin� 

Hämeenkyrön ja Urjalan paloasemahankkeita edistettiin� 
Vuoden 2020 syksyn aikana käynnistyi Hämeenkyrön palo-
aseman rakentaminen ja Urjalan paloaseman rakentaminen 
siirtyi vuoteen 2021� Urjalaan valmisteltiin tilivuoden lopulla 
uuden ns� hybridiyksikön käynnistämistä� Yksikkö sisältää se-
kä ensihoidon että pelastustoiminnan toimintakykyä ja se on 
pilotti jolla saattaa olla kauaskantoinen merkitys�

Kohti tulevaa

Vuosi 2021 on koronasta toipumisen vuosi ja samalla hyvin-
vointialueen konkreettisen valmistelun käynnistymisen vuosi� 
Koronasta toipuminen toteutuu toivottavasti alkuvuoden aika-
na kesään mennessä, ja hyvinvointialueen valmisteluun pääs-
tään lakiesitysten mentyä eduskunnassa läpi, konkreettisesti 
heinäkuun alussa� Tällöin ns�  väliaikaishallinto aloittaa toi-
mintansa� 

Vuoden 2021 alusta maakuntavaihdoksen takia Kuhmoisten 
kunta liittyi osaksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualuet-
ta� Pelastustoimen kehittämistyö aloitettiin välittömästi vuo-

"	 Pelastuslaitoksen	varautuminen	
poikkeukselliseen	tilanteeseen	
sujui	hyvin	ja	keskeiset	
toiminnot	suoritettiin	lähes	
ennalta	suunnitellulla	tavalla.
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den alusta pelastuskaluston, kuten sammutusauton uusinnan, 
toimitilojen parantamisen sekä muiden sopimuspalokunnan 
toimintaa edistävien toimenpiteiden osalta�

Vuoden 2021 talous on tarkan talouden aikaa ja myös tärkeä 
vuosi koskien pelastuslaitoksen hyvinvointialueen talouden 
suunnittelua� Vuoden aikana käynnistetään uusi pelastustoi-
men palvelutasopäätöksen valmistelu� Vuoden aikana jatke-
taan paloasemaverkon kehittämistä Tampereella, jossa länti-
sen ja eteläisen alueen tukikohtia suunnitellaan ja toteutetaan 
edelleen ja palveluverkkoa täydennetään itäisen alueen uuden 
paloaseman suunnittelulla�

Lopuksi

Tuo mennyt vuosi 2020 jää siis historian kirjoihin poikkeuk-
sellisella tavalla aiempaan nähden� Vuoden aikana Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen henkilökunta osoitti olevansa kriisinkestävä 
ja työnsä haastavissakin oloissa tekevä ammattilaisporukka� 
Vuosi antoi meille kaikille itseluottamusta ja uskoa siihen, et-
tä myös tulevien vuosien haasteet voidaan hoitaa� Kaikilla on 
syytä olla ylpeä työstään ja pelastuslaitoksen johtajana kiitän 
kaikkia viime vuoden työpanoksesta�

Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen

"	 Vuosi	2021	on	koronasta	
toipumisen	vuosi	ja	samalla	
hyvinvointialueen	konkreettisen	
valmistelun	käynnistymisen	vuosi.	

JARMO RUOTSALAINEN
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PIRKANMAAN PELASTUS
LAITOKSEN VUOSI 2020
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vaikutti koronatilanne valvontatoiminnan osal-
ta, mutta muutoin tavoitteet saavutettiin. Tilinpäätöksen tulos oli vuosisuunnitelman mu-
kainen nollatulos. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 670.

KIRSI KAIVONEN

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Valtuustoon nähden sitovia, strategisia tavoitteita Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella oli kolme:

1. Suunniteltujen palotarkastusten toteuttaminen.
2. Toimintavalmiuden parantuminen.
3. Työhyvinvoinnin parantuminen.

Näistä toimintavalmiuden ja työhyvinvoinnin tavoitteet toteu-
tuivat kokonaan ja valvonnan tavoitteet osittain�

Koronaviruspandemiasta huolimatta määräaikainen valvonta 
saatiin toteutettua asuinrakennuksissa valvontasuunnitelman 
mukaisesti ja kokonaistoteuma oli jopa arvioitua suurempi 
(pientalot 13831/13500 kpl; rivi- ja kerrostalot 1304/1000 kpl)� 
Yritys- ja laitoskohteissa määräaikaista valvontaa ei sen sijaan 
pystytty toteuttamaan valvontasuunnitelman mukaisessa laa-

juudessa valvonnan keskeytyksestä (18�3�-15�5�) ja koronati-
lanteen edellyttämistä tarkastusajankohtien siirroista johtuen�  
Valvonnan toteumaksi muodostui 94% (1828/1945 kpl)� Ta-
voite toteutui osittain� 

Palvelutasopäätöksen  toimintavalmiusaikatavoitteet täytty-
vät pelastustoiminnan osalta sekä ensimmäisen yksikön kes-
kimääräisen toimintavalmiusajan että pelastustoiminnan 
keskimääräisen toimintavalmiusajan osalta kiireellisissä teh-
tävissä riskiluokasta riippumatta� Tavoiteajat alittuivat kum-
mankin seurantakohteen osalta� 

Työhyvinvointimatrsiisin tulos oli parantunut vuodesta 2019 
johtuen laskeneista sairauspoissaloista ja työkyvyttömyyselä-
kemaksuista� Kunta10-tuloksissa etenkin työaikojen hallinnan 
tunne oli lisääntynyt� Tämä johtunee koronan vaikutuksista 
etätyön lisääntymiseen� Myös päätöksenteko koetaan aikai-
sempaa oikeudenmukaisemmaksi� Tavoite toteutui� 
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Toimintakulut ja poistot 1.1.31.12.2020

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Palvelujen ostot

Palkat ja palkkiot

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

Investointien rahavirta 1.1.31.12.2020

Rakennukset

Koneet ja kalusto

Rahoitusosuudet

Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot

Toimintatuotot 1.1.31.12.2020

Kuntien maksuosuustuotot

PSHP:n valmiuskorvaus
ensihoidosta

Muut liikevaihtoon kirjattavat
ensihoitotuotot

Ensivastetoiminnan tuotot

ERHE-maksut

Palotarkastusmaksut

Yöajan kiireettömän potilassiirron
välitykset

Talouden toteutuminen

Toiminnan tavoitteiden lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
sitovia talousarviotavoitteita olivat:

Liikeylijäämä sekä investointien bruttomenot vähennet-
tynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien luovutus-
tuloilla (investointien rahavirta).

 ▶ Pelastuslaitoksen liikeylijäämä ei toteutunut vuosisuun-
nitelman mukaisesti, vaan oli 0,293 milj� euroa ylijäämäi-
nen� Tämä johtuu rahoituskuluihin tehdystä pakollisesta 
varauksesta, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä oli vuosi-
suunnitelman mukainen nollatulos� 
 ▶ Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 2,38 milj� eu-

roa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,19 milj� euroa� Pysyvien 
vastaavien luovutustuloja saatiin 0,007 milj� euroa� Vuosi-
suunnitelmassa investointeihin varauduttiin 2,4 milj� eu-
rolla, rahoitusosuuksiin 0,21 milj� eurolla� Investointi-
en rahavirta oli 0,03 miljoonaa euroa vuosisuunnitelmaa 
pienempi johtuen öljyntorjuntaveneen lopullisesta rahoi-
tusosuudesta, joka oli suunnitelmaa suurempi�

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 
52,7 milj� euroa� Sopimukseen perustuvia pelastustoimen 
maksuosuustuottoja kertyi 38,8 milj� euroa, muutos edelliseen 
tilinpäätökseen oli 5,4 prosenttia� Maksuosuuksia palautettiin 
kunnille yhteensä 0,299 miljoonaa euroa�  Pelastuslain mah-
dollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteis-
tä perittäviä maksuja kertyi 0,29 milj� euroa� Koronasta johtu-
va valvontatoiminnan keskeytyminen aiheutti sen, että tulot 
jäivät 9% talousarviota pienemmiksi� ERHE-maksujen toteu-
ma oli vuoden lopussa 0,49milj� euroa ja ne toteutuivat talous-
arviota parempina� Ensivastetuottojen toteuma on 0,2 milj� eu-
roa� Ne toteutuivat talousarviota huomattavasti pienempinä 
johtuen vastemuutoksen aiheuttamasta tehtävämäärän huo-
mattavasta laskusta� Ensivastetehtävien määrä laski edellises-
tä vuodesta 28 prosenttia�  

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 12,97 milj� euroa, muutos 
edelliseen vuoteen oli 2,1 prosenttia� Tuotoista 9,4 milj� euroa 
kertyi sopimuslaskutuksesta, tilinpäätöksessä laskutettiin sai-
raanhoitopiiriltä 0,264 lisälaskua� Muut liikevaihtoon kirjat-
tavat ensihoitotuotot olivat 3,6 milj� euroa, muutos edelliseen 
vuoteen -9 prosenttia� Muutos johtuu kevään 2020 koronati-
lanteen aiheuttamista tehtävämäärien muutoksista� 

Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,1 milj� 
euroa� Lopullinen maksuosuus, euroa/asukas, oli 74,5 euroa, 
kasvua edellisestä vuodesta 3,5 euroa, +4,8%� Maksuosuus 
asukasta kohden oli vuosisuunnitelman mukainen� 

Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden 
lopussa 53 milj� euroa, tuloarvio toteutui 99,3 prosenttisesti� 
Toimintakulut ilman poistoja toteutuivat 1,6 milj� euroa edel-
lisvuotta suurempina ja alittivat suunnitellun tason 0,5%� Toi-
mintakuluista 77 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, lo-
put ensihoidon kuluja�  

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 36,8 milj� euroa, kasvua edel-
liseen vuoteen 3,5 prosenttia� Henkilöstökuluihin on kirjattu 
tilinpäätöksessä pakollinen varaus, suuruudeltaan 0,78 milj� 
euroa� Ilman varausta henkilöstökulut olisivat alittaneet vuo-
sisuunnitelman 3,6% johtuen täyttämättömistä vakansseista, 
jotka täytettiin lokakuussa 2020� Varauksen jälkeen henkilös-
tökulut alittivat kuitenkin vuosisuunnitelman 1,5 prosenttia�    

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma ta-
lousarviosta oli 102,3prosenttia, yhteensä 14,3 milj� euroa ja 
muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 2,5 prosenttia� 
Kasvu johtuu pääasiassa koronan aiheuttamista tarvikehan-
kinnoista ja ICT-kaluston ostoista�  

Rahoitustuotoissa ja -kuluissa on kirjattu pakolliseen varauk-
seen liittyvä viivästyskoron osuus 0,295 milj� euroa� 

Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,6 milj� euroa toteuma 
oli talousarviota pienempi 0,4 milj� euroa� Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen tilikauden tulos oli vuosisuunnitelman mukainen 
nollatulos�
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Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta 
1.1.–31.12.2020 (suluissa varajäsen)

 ▶ pj� Kari Niemelä, Tampere (Marjut Leppänen, Tre)
 ▶ vpj� Raimo Tihveräinen, Tampere (Eija Murtola, Tre)
 ▶ Hannele Piitulainen, Tre (Nina Silius-Haouari, Tre)
 ▶ Jussi Haavisto, Kangasala (Valto Sorva, Vesilahti)
 ▶ Yrjö Nevala, Ylöjärvi (Mirko Lännenpää, Nokia)
 ▶ Jukka Pulakka, Nokia (Jari Niemi, Ylöjärvi)

Tampereen kaupunginhallitus Pirkanmaan pelastustoimen 
neuvottelukunta

Pelastusjohtaja
 

Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen 

vastuualue

Pelastustoiminnan vastuualue Ensihoidon vastuualue

Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy

Valmius‐
suunnittelu

Tekniset palvelut

Komentotoimisto

Tilanne‐ ja 
johtokeskus

Eteläinen 
pelastusalue

Pohjoinen 
pelastusalue

Ensihoitopalvelu 
jaoksittain

Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaatio

Sopimuspalo‐
kunnat

Hallintopalvelut

Kehittämisyksikkö

Viestintäyksikkö

 ▶ Anna-Liisa Liettyä, Mänttä-Vilppula (Jarmo Kalliola, 
Hämeenkyrö)

 ▶ Jarmo Metsälä, Sastamala (Heidi Tulonen, Hämeenky-
rö)

 ▶ Pirkko Seppi, Akaa (Jaana Männikkö, Parkano)
 ▶ Pentti Vaara, Virrat (Katja Kotalampi, Virrat)

Henkilöstön määrä 31.12.2020

Hallintopalvelut

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja
valmiussuunnittelu

Pelastustoiminta

Ensihoitopalvelut

Henkilöstö

Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaation osaamisen hallin-
taa ja kehittämistoiminnan tukemista varten perustettiin eri-
koissuunnittelijan toimi�

Kansallisen tason Numeron-työvuorosuunnittelujärjestelmän 
käyttöönottoprojektin koordinoimiseksi perustettiin hallin-
toon määräaikainen projektipäällikön toimi ajalle 1�1�2021 
- 31�10�2021� Lisäksi hallintoon perustettiin määräaikainen 
ruiskumestarin toimi ajalle 1�11�2020 - 31�12�2021, jotta työ-
vuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoon voidaan osoit-
taa tarvittava työpanos myös ruiskumestareilta perustyön sii-
tä kärsimättä�  

Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetiin kuusi ensihoitajan 
virkaa ja kaksitoista palomiehen virkaa 1�10�2020 alkaen� Urja-
lassa aloitetaan vuonna 2021 ns� hybridiyksikön toiminta, jos-
sa toimii sekä pelastuksen että ensihoidon henkilöstöä� 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pohjoisella pelastusalueella-
pelastustoimen ympärivuorokautisen valmiuden parantami-
seksi sekä työsuojelunäkökulma huomioiden on Vilppulan ja 
Virtain paloasemien ympärivuorokautinen valmius nostettiin 
kahteen palomieheen�
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Tampereen kaupungin palokunnan stipendi ja 
virki stysrahasto

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii rahasto, jon-
ka nimi on Tampereen kaupungin palokunnan stipen-
di- ja virki s tysrahasto� Rahasto on perustettu vuonna 1936� 

Rahaston hallituksen jäseninä toimivat:
 ▶ pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
 ▶ paloesimies Markku Mäntysaari
 ▶ ylipalomies Pertti Tuominen
 ▶ ylipalomies Harri Friman

Vuoden 2020 aikana hallituksen kokouksissa toimi teknise-
nä asiantuntijana pelastuspäällikkö Esko Kautto ja pelastus-
päällikkö Teemu-Taavetti Toivonen� Hallitus kokoontui vuo-
den 2020 aikana neljä kertaa�

Rahasto jakoi avustuksia henkilöstölle mm� ammatillisen opis-
kelun aikaisten kustannusten korvaamiseen, liikuntatapahtu-
mien osallistumismaksujen maksamiseen sekä myöntämällä 
taloudellista tukea henkilöstön virkistys- ja harrastustoimin-
taan�

Yhteistoimintaryhmä

Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoiminta-
ryhmä, jossa keskustellaan pelastuslaitoksen ajankoh-
taisista asioista� Yhteistoimintaryhmä ei ole päättävä 
elin� Kokouksia oli vuoden 2020 aikana kuusi (6) kertaa� 

Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat 2020:
 ▶ pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
 ▶ palopäällikkö Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö
 ▶ pelastuspäällikkö Matti Isotalo
 ▶ pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen
 ▶ palopäällikkö Jyrki Paunila�

Yhteistoimintaryhmän henkilöstön edustajat 2020:
 ▶ ylipalomies Markku Savilahti, työsuojeluvaltuutettu
 ▶ paloesimies Sami Ahola
 ▶ ruiskumestari Heikki Kivelä (–30�6�2020)
 ▶ palomestari Heikki Havukainen (1�7�2020–)
 ▶ ensihoitaja Erik Lydén
 ▶ palkanlaskija Sirkku Pispala

sekä
 ▶ työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, asiantuntijajäsen
 ▶ hallintosihteeri Saija Micklin, yhteistoimintaryhmän   

 sihteeri�

Vuoden 2020 tapahtumia

Tampereen päivää vietettiin vuonna 2020 virtuaalisesti� 
Lokakuun 4� päivä järjestetty tapahtuma näkyi kansa-
laisille pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavilla� 

Perinteiset avoimet ovet jäivät pois, mutta kansalaisille välitet-
tiin tunnelmia Keskuspaloasemalta ja Hervannan paloasemal-
ta sekä Palomuseosta kuvien ja videoiden muodossa� 

Rakennuspalosimulaattorin eli palotalon avajaisia vietet-
tiin 17�11� Kangasalan paloasemalla� Koronasta johtu-
en tilaisuus oli pienimuotoinen� Paikalla oli kuitenkin 

mediaa ja palotalon toimintoja esiteltiin sammutusnäytöksen 
avulla� Avajaisista voi lukeaa lisää Letku & Laastarin nume-
rosta 4/2020�

KIRSI KAIVONEN
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ONNETTOMUUKSIEN ENNALTA EHKÄISY, 
VALMIUSSUUNNITTELU 
JA TEKNISET PALVELUT

Pelastuspäällikkö 
TEEMUTAAVETTI 
TOIVONEN

Keväällä alkanut koronapandemia muutti 
nopeasti yksiköiden arjen toimintoja ja vai-
kutti yksiköiden toimintaan koko vuoden 
ajan. Poikkeuksellinen vuosi sujui kokonai-
suutena hyvin.

Vastuualueen vuosi käynnistyi kaikissa kolmessa yksikössä en-
nakoidusti� Keväällä alkanut koronapandemia muutti nopeasti 
yksiköiden arjen toimintoja ja vaikutti yksiköiden toimintaan 
koko vuoden ajan� Poikkeuksellinen vuosi sujui kokonaisuu-
tena hyvin�

Pelastuslaitoksen arjen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
toimintojen kehittämistyössä harpattiin askeleita eteenpäin ja 
varautuminen polttoaineen jakeluhäiriöihin nousi uudelle ta-
solle� Kuntien varautumista tuettiin eri tavoin ja yhdessä Län-
si- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa järjestetty Pir-
kanmaa 2�0 -valmiusharjoitus oli onnistunut�

Koronapandemia vaikutti merkittävimmin onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn yksikön toimintaan� Määräaikaiset palotar-

kastukset keskeytyivät keväällä noin kahdeksi kuukaudek-
si ja terveysturvallisuustoimet vaikuttivat sekä yritys- ja lai-
toskohteiden että asuinrakennusten valvontatoimintaan koko 
vuoden� Vuoden aikana opittiin uusia työmenetelmiä, joista 
parhaat jalostuvat uudenlaiseksi tavoiksi tehdä työtä turvalli-
suuden parantamiseksi�

Paloasemaverkoston kehittäminen jatkui Tampereella läntisen 
ja eteläisen alueen paloaseman suunnittelulla� Hämeenkyrön 
uuden paloaseman rakentaminen käynnistyi syksyllä� Kanga-
salan paloasemalle valmistui nykyaikainen palotalo ja ajoneu-
vokalusto täydentyi uuden sukupolven tikasautolla�

JEELI OKSANEN
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ONNETTOMUUKSIEN 
ENNALTAEHKÄISY 
Valvontapäällikkö 
Pekka Mutikainen

Korona vaikutti valvontatoimintaan
Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti merkittä-
västi myös pelastuslaitoksen valvontatoimintaan� Määräaikai-
set palotarkastukset olivat keskeytyksissä keväällä 2020 noin 
kaksi kuukautta ja keskeytyksen aikana muistakin kuin mää-
räaikaisista palotarkastuksista suoritettiin vain kaikkein vält-
tämättömimmät�

Ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden toteuttamisek-
si jouduttiin omaksumaan lyhyellä aikajänteellä myös uusia 
työmenetelmiä, mutta tehtävät pystyttiin kuitenkin hoitamaan 
asianmukaisesti ja asiakirjavalvontaa myös tehostamaan re-
surssien vapauduttu perinteisestä valvontatoiminnasta� Kes-
keytyksen jälkeen myös tarkastustoimintaa käynnistettiin 
uudelleen painottaen kohteita, joissa terveysturvallisuusnä-
kökohdat voitiin huomioida parhaiten� Terveysturvallisuus-
toimet vaikuttivat valvontatoimintaan kuitenkin tilanteesta 
riippuen koko loppuvuoden ajan� Onnettomuuksien ehkäisyn 
yksikön osalta toimintaan vaikutti lisäksi edelleen suuri vaih-
tuvuus henkilöstössä� Vuoden aikana yksiköstä siirtyi uusiin 
tehtäviin pelastuslaitoksella tai toisen työnantajan palveluk-
seen viisi henkilöä�   

Asuinrakennusten valvonta

Pientalojen valvonta käynnistyi suunnitelmien mukaisesti pa-
loturvallisuuden itsearviontien postituksella tammikuussa� 
Prosessia muutettiin kuluneelle vuodelle siten, että sekä lo-
makkeiden postitus että palautus hankittiin palveluntuottajal-
ta, joka mahdollisti myös sähköisen palautuksen� Lisäksi lähe-
tettiin muistutuskirje niille, jotka eivät palauttaneet lomaketta 
ajoissa� Uudistetulla toimintamallilla saatiin parannettua pa-
lautusastetta huomattavasti (91 %:iin), vaikka sähköisen palau-
tuksen osuus jäikin odotuksia pienemmäksi� Palotarkastukset 
kohteisiin, jotka eivät palauttaneet itsearviointilomaketta, jou-
duttiin siirtämään koronavirustilanteen vuoksi keväältä syk-
syyn� Tarkastukset ehdittiin suorittamaan juuri ja juuri ennen 
koronavirustilanteen heikkenemistä uudelleen�

Paloturvallisuuden itsearviointiin perustuvaa valvontakäytän-
töä laajennettiin myös kerrostaloihin jo aiemmin itsearvioin-
nin piirissä olleiden pien- ja rivitalojen lisäksi� Koronavirus-
pandemian johdosta aiheutuneen tarkastuskatkon ansiosta 
kerrostalojen paloturvallisuuden itsearvioinnin materiaali ja 
prosessi saatiin valmiiksi suunniteltua aiemmin ja valvonta 
käynnistyi jo kesällä� Itsearviointilomakkeita palautui rivi- ja 
kerrostaloista hieman ennakoitua enemmän ja kun myös mää-
räaikaisia palotarkastuksia saatiin suoritettua koronavirusti-
lanteesta huolimatta suunnitellusti, kokonaistoteuma oli val-
vontasuunnitelmassa arvioitua parempi (1304/1000 kpl)�

Pelastuslain 42 §:n mukaisia paloriski-ilmoituksia tuli pelas-
tuslaitokselle 234 kpl� Ilmoitusten johdosta suoritettiin yhteen-
sä 296 valvontakäyntiä� 

Erityisryhmien asumisen turvallisuus

Koronavirustilanne aiheutti merkittäviä muutoksia myös 
ikäihmisten ja muiden erityisryhmien turvallisen kotona-asu-
misen tukemiseen tehtävään työhön� Terveysturvallisuustilan-
teesta johtuen jo usean vuoden ajan toteutettuja yhdessä koti-
hoidon kanssa tehtäviä kotikäyntejä ei pystytty suorittamaan 
suunnitelmien mukaisesti� Myös kotihoidon henkilöstön, per-
hehoitajien, omaishoitajien ja erilaisten eläkeläisryhmien kou-
lutuksia pystyttiin suorittamaan selvästi aiempia vuosia vä-
hemmän (26 kpl / 489 hlöä)�

Yritys ja laitoskohteiden valvonta

Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman määrävälitaulukoi-
ta tarkistettiin vuodelle 2020� Vuosittainen valvottavien koh-
teiden määrä laski kokonaisuudessaan noin 20% aiempaan 
verrattuna, mutta vaihtelua eri kohdetyyppien osalta oli sekä 
harvempaan että tiheämpään valvontaväliin� Muutoksen tar-
koituksena on valvontaresurssin kohdentaminen aiempaa ris-
kiperusteisemmin sekä resurssien kohdentaminen vaikutta-
vuuden kannalta tarkoituksenmukaisemmin�
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Tyypillisimmät puutteet pientaloissa vuonna 
2020

PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO

Yllä olevan kaavion luvut perustuvat paloturvallisuuden itsearviointi-
lomakkeissa ilmoitettuihin puutteisiin.
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Toimenpide 2020 2019
Asuinrakennusten ja niihin 

rinnastettavien kohteiden määräaikainen 
valvonta

15 135 18 825

Yritys- ja laitoskohteiden määräaikainen 
valvonta 1 828 2407

Erityiset- ja ylimääräiset palotarkastukset 
sekä jälkivalvonta (sis� asiakirjavalvonnan) 3 308 2214

Muu asiakirjavalvonta 2 532 2347
Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset 

päätökset                  56 91

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset 
tarkastukset 219 261

Muut tarkastukset ja katselmukset 428 325

Lausunnot 1 096 816

Valvonnan ja asiantuntijapalveluiden suoritteet 2020 (2019)

Koronavirustilanteen edellyttämät terveysturvallisuustoimet 
heijastuivat keväisen tarkastustoiminnan keskeytyksen ohel-
la muutoinkin erityisesti yritys- ja laitoskohteiden valvontaan 
koko loppuvuoden ajan� Tarkastustoiminta käynnistettiin kes-
keytyksen jälkeen terveysturvallisuuden kannalta vähiten ris-
kialttiista kohteista ja valvonnan toteuttamiseksi erityisen 
herkissä kohteissa (hoitolaitokset ja vastaavat) räätälöitiin pa-
loturvallisuuden itsearviointiin perustuva valvontakäytäntö, 
ja varsinaisia kohteessa pidettäviä määräaikaisia tarkastuksia 
suoritettiin vain kohteen erikseen pyytäessä� Keväisestä val-
vontatyön katkosta sekä osittain myös yritysten terveysturval-
lisuuskäytänteistä johtuen aivan kaikkia suunniteltuja valvon-
takäyntejä ei pystytty suorittamaan, vaan osa tarkastuksista 
siirtyi vuodelle 2021� Valvonnan kokonaistoteumaksi muo-
dostui 94 % valvontasuunnitelman mukaisesta tavoitteesta�

Ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut

Kansalaisten, kiinteistöjen omistajien, rakennusalan ammat-
tilaisten sekä muiden viranomaisten neuvonta ja ohjaaminen 
palo- ja henkilöturvallisuuteen, rakenteelliseen väestönsuoje-
luun sekä vaarallisten kemikaalien käyttöön ja varastointiin 
liittyvissä kysymyksissä on yksi keskeisistä pelastusviranomai-
sen tehtävistä� Asiantuntijatehtävien määrä on kasvanut voi-
makkaasti viime vuosina ja ne muodostavatkin nykyään mer-
kittävän osan päätoimisen valvontahenkilöstön työtehtävistä� 

Kuluneen vuoden aikana asiantuntijatehtävissä jouduttiin 
omaksumaan nopealla aikataululla uusia työtapoja etätöiden 
ja etäpalaverien osalta� Olosuhteiden pakottamana käyttöön 
otetut uudet toimintatavat on havaittu monelta osin tehok-
kaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi, ja jäänevät ainakin osittain 
käyttöön myös terveysturvallisuustilanteen parantuessa� 

Yleistä ohjausta varten pelastuslaitoksella on ollut edelleen 
käytössä arkiaamupäivisin päivystävän palotarkastajan puhe-
linpalvelu� Puhelinpalveluun tulee puheluita viikoittain keski-
määrin 25 kpl� Lisäksi neuvoja kysytään runsaasti sähköpostit-
se� Yleisiä ohjeita kuntalaisille sekä yrityksille ja yhteisöille on 
ollut tarjolla myös pelastuslaitoksen verkkosivulla�

Palontutkinta

Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnettomuus- ja palontutkin-
taa, jonka tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja 
vastaavien onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen� Tässä tar-
koituksessa on laadittu kaikista pelastustoimen tehtävistä tar-
vittavat raportit kansalliseen onnettomuustilastointijärjestel-
mään sekä tutkittu ja raportoitu tarkemmin:

 ▶  Kuoleman aiheuttaneet tulipalot: 2 tutkintaa�
 ▶  Suuret omaisuusvahingot aiheuttaneet tulipalot: 4   

  tutkintaa�

Pelastuslaitoksella tehostettiin ilmoitusmenettelyä, jossa pe-
lastusviranomainen ilmoittaa poliisille sellaisesta tulipalosta, 
jonka syttymissyynä on tahallisuus tai tuottamuksellisuus tai 
syttymiselle ei löydy luonnollista syytä� Ilmoitusmenettelystä 
laadittiin pelastuslaitoksella toimintaohje�

Palontutkintatoiminnan tehostamiseksi ja tutkinnasta saatta-
vien tietojen tehokkaamman hyödyntämisen varmistamiseksi 
pelastuslaitoksella päivitettiin palontutkintaan liittyvää ohjeis-
tusta� Sen toteuttaminen tapahtuu vuoden 2021 aikana�

MIKA KUPIAINEN
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TEKNISET PALVELUT 
 
Tekninen päällikkö 
Joni Hakala

Paloasemien rakentamisen osalta vuosi 2020 toimi lähes täy-
dellisenä välivuotena� Sen sijaan suunnittelupuolella koitettiin 
olla sitäkin aktiivisempia� Hämeenkyrössä edettiin kaikista pi-
simmälle, sillä siellä tehtiin toden teolla suunnitelmia yhdessä 
paikallisten sopimuspalokuntalaisten kanssa ja syksyllä 2020 
päästiin myös tontilla vauhtiin� Rakennustyöt etenivät siten, 
että loppuvuodesta 2020 komeili paloasematyömaa harjakor-
keudessaan myös uuden Hämeenkyrönväylän-työmaan vie-
ressä� Rakennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi loppuvuo-
desta 2021 ja uusi paloasema vihittäneen käyttöön vuoden 
2022 alkupuolella�

Urjalan osalta suunnittelua jatkettiin lähinnä sijainnin selvittä-
misen osalta� Yhdessä sopimuspalokunnan ja Urjalan kunnan 
kanssa löydettiinkin kaikkia palveleva paikka Salmentien var-
resta läheltä nykyistä kuntakeskusta� Paloaseman suunnittelu- 
ja rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2021 aikana� 

Jo pidemmän aikaa paloasemahankkeita on toteutettu Pirkan-
maan muissa kunnissa kuin Tampereella, ja isäntäkaupunki on 
siten ollut lähinnä luovuttavassa roolissa� Esimerkiksi Pispa-
lan paloasema korvattiin Ylöjärven puolelle siirtyneellä Teivon 
paloasemalla ja Linnainmaasta luovuttiin, kun Kangasalan pa-
loasema rakennettiin aivan Tampereen rajalle� Nyt kuitenkin 
painopistettä ollaan taas tuomassa takaisin Tampereen kau-
punkialueelle� Verstastilojen tyhjentyminen Keskuspaloase-
man ”uudelta puolelta” loi haastetta tyhjiksi jäävien tilojen 
jatkojalostamiselle� Lisäksi autojen koon kasvaminen sitten 
80-luvun tarkoitti sitä, että keskuspaloaseman ”uutta puolta” 
ei ole tarkoituksenmukaista enää perusparantaa paloasema-
käyttöön�

Samanaikaisesti esiintyvät haasteet toimintavalmiusaikojen ta-
voittamisessa eteläisellä kantakaupunkialueella sytytti ajatuk-
sen uuden, isomman paloaseman rakentamiseksi� Myös polii-
silla on Nekalan alueella oma asemahankkeensa käynnissä ja 
kohta jo istuttiinkin yhdessä poliisin kanssa samassa pöydässä 
keskustelemassa mahdollisesta yhteishankkeesta� Melko pian 
kuitenkin kävi selväksi, että kahden eri organisaation aikatau-
lulliset ja muut intressit poikkesivat sen verran toisistaan, että 

päädyttiin toteuttamaan erillistä paloasemahanketta, tokikin 
samalle alueelle yhdessä poliisin kanssa� Nekalan paloaseman 
suunniteltu valmistumisajankohta on 2024�

Yhdessä Nekalan projektin kanssa käynnisteltiin myös hanket-
ta läntiselle Tampereelle� Siellä toimintavalmiuden osalta haas-
teelliseksi ovat osoittautuneet sekä Tesoman että Lentävänie-
men alue� Heti oli selvää, että yhdellä asemalla tätä rautatien 
ja harjun jakamaa aluetta ei pystytä kattamaan� Nyt painopiste 
päätettiin keskittää Tesoman suuntaan ja Niemenrannan osal-
ta osoitettiin jo tässä vaiheessa kaavanmuodostusta tahtotila 
paloaseman saamiseksi alueelle� Tesoman osalta paloasemaa 
suunnitellaan uudelleen kaavoitettavalle alueelle Tesoman Val-
tatien varteen� Aseman on tarkoitus olla valmis vuoden 2023 
lopulla�

Lisäksi paloasemien osalta on käyty keskusteluja Tampereen 
alueella Kissanmaa-Ruotula-alueesta sekä Mänttä-Vilppulas-
sa Mäntän ja Vilppulan väliseltä alueelta�

Kalustohankinnat

Pieniä pelastusajoneuvoja eli henkilöpaloautoja otettiin ker-
tomusvuonna käyttöön ainoastaan yksi� Vuoden ehkä merkit-
tävin ja huomiota herättävin ajoneuvo oli uuden tikasauton 
saaminen käyttöön Tampereen keskuspaloasemalle� Euroo-
passa ja Ruotsissakin hyvin yleisesti käytössä olevaa tikasau-
toa ei ollut hankittu Suomeen sitten vuoden 1986� Alustavat 
kokemukset tikasauton käytön nopeudesta ovat vastanneet en-
nakko-odotuksia� Tämän hankinnan myötä saatiin kierrätyk-
sellä nuorennettua Valkeakosken ja Mänttä-Vilppulan puomi-
tikasautot� Viimeksi mainitussa paikassa jo 35 vuotta sijainnut 
vanha auto voitiin poistaa käytöstä�

Viime vuonna hankittiin myös hieman onnekkaasti uusi 
P30-johtoauto� Autoksi löytyi Uudellemaalle lääkinnän joh-
toautoksi rakennettu ja hyvin muun muassa katonkorotuksella 
varusteltu MB Vito, ja jonka kauppa oli muutaman kuukauden 
käytön jälkeen purkautunut� Autoon tehtiin Kangasalan kor-
jaamolla muutamia viestiteknisiä täydennyksiä, jonka jälkeen 
autosta saatiin hyvin toimiva johtoyksikkö� Auto on suunnitel-
tu käytettäväksi myös P31- ja P32-autojen vara-autona�

Entinen P30-ajoneuvo peruskunnostettiin tekniikan osalta, 
purettiin johtovälineistöltään ja modifioitiin Kepaloon huol-
toautoksi, jossa on viisi henkilöpaikkaa� Takatavaratila eristet-
tiin ”likaiseksi” tilaksi puhdas paloasema -periaatteen mukai-
sesti� Uusia ambulansseja hankittiin kolme� Sammutusautoja 
hankittiin kaksi: toinen Hervantaan varustettuna peruskalus-
ton lisäksi korkean paikan pelastamisen erikoiskalustolla� Toi-
nen sijoitettiin Valkeakoskelle auton ollessa nelivetoinen ja va-
rustettu vesisukellusvalmiudella�

Säiliöautoja voitiin hankkia yksi, joka sijoitettiin Orivedelle� 
Kolmeakselisen auton vedenkuljetuskapasiteetti on 14 000 lit-
raa� Kalusto- ja logistiikka-ajoneuvo eli umpinaisella kuor-
makorilla ja perälautanostimella varustettu kevytkuorma-au-
to sijoitettiin Kangasalan paloasemalle� Lisäksi kelirikkoajan 
pelastusajoneuvon hankkimiseksi toteutettiin hankintaproses-
si, jonka lopputuloksena päädyttiin ilmatyynyaluksen hankin-
taan ja sijoituspaikkana on Valkeakoski�

PETRI KIVISTÖ
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VALMIUSSUUNNITTELU 
 
Valmiuspäällikkö 
Ari Saarinen

Toimintavuonna 2020 valmiuspäällikkönä toimi Ari Saarinen� 
Vuoden 2021 alusta vs� valmiuspäällikkönä toimi Elias Jokila 
ja 1�5�2021 valmiuspäällikkönä aloitti Arto Kärki�

Kuntien varautumisen kehittäminen

Valmiussuunnittelun yksikkö järjesti toukokuussa kunti-
en valmiuden yhteyshenkilöiden neuvottelutilaisuuden, jos-
sa käsiteltiin laajamittaista maahantuloa, LSS-19 valmiushar-
joituksen kokemuksia sekä väestönsiirtojen vastaanottamisen 
asioita� Lisäksi kesän 2020 aikana kerättiin kunnilta tieto-
ja väestönsiirto-ohjeen luomista ja kuntien yhteistoiminta-
muistioiden kehittämistä varten� Pirkanmaan kuntien johto-
ryhmien ja toimialakohtaisten ryhmien matkapuhelinviestien 
testaaminen suoritettiin viikoilla 10 ja 41�

Varautumiskoulutus ja yhteistoim. harjoitukset

Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset vaikuttivat erittäin 
merkittävästi myös valmiussuunnittelun yksikön tilaisuuk-
sien määrään� Lähes kaikki kevään jälkeiset tilaisuudet järjes-
tettiin etätapaamisina tai peruuntuivat� Valmiussuunnittelun 
yksikkö järjesti 38 koulutus-, kokous- harjoitustilaisuutta� Ti-
laisuuksiin osallistui yhteensä 366 henkilöä� Toimintavuonna 
Tampereen kaupungin johtokeskuksessa (Käpytie 48) järjes-
tettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta yh-
teensä 102 tilaisuutta�

Varautumisen valtakunnalliset kehitystyöt

Valmiussuunnittelun yksikkö osallistui 2020 kahteen laajaan 
pelastustoimen varautumisen kehittämistyöryhmään� Toi-
nen työryhmä tuotti toimintaohjeen pelastustoimen toimival-
tuuksien käytöstä poikkeusoloissa (Kumppanuusverkoston 
julkaisu 1/2021) ja toinen työryhmä tuotti ohjeen pelastus-
toimen polttoaineenjakelun varautumisen mitoitusperusteis-
ta (Kumppanuusverkoston julkaisu 4/2020)� Julkaisujen tar-
koituksena on kehittää ja tukea pelastuslaitosten varautumista 
valtakunnallisella tasolla sekä yhdenmukaistaa pelastuslaitos-
ten toimintamalleja varautumisessa�

Polttoaineen jakelun varmistaminen

Vuonna 2019 aloitettu työskentely polttoaineen jakelun var-
mistamiseksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa saatettiin 
loppuun vuonna 2020� Polttoaineenjakelun varmistamisek-
si häiriötilanteissa tehtiin sopimus polttoaineenjakeluyhtiön 
kanssa� Sopimuksen mukaisesti Pirkanmaalle tuotettiin kiin-
teä varavoima neljälle polttoaineenjakeluasemalle, jotka pit-
käkestoisissa häiriötilanteissa toimivat jakeluasemina viran-
omaisille�

Sopimuksellisen varautumisen lisäksi pelastuslaitokselle han-
kittiin kolme tankkausmoduulia� Pohjoiselle pelastusalueelle 
Vilppulan paloasemalle sijoitettiin 880 litran polttoainesäiliö 
ja eteläiselle pelastusalueelle keskuspaloasemalle ja Akaan pa-
loasemalle sijoitettiin 440 litran polttoainesäiliöt� Polttoaine-
säiliöt palvelevat pelastuslaitoksen polttoainehuoltoa niin nor-
maalioloissa kuin häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa�

Poikkeusolojen toimintojen suunnittelu

Pirkanmaan pelastuslaitoksen poikkeusolojen toimintojen ko-
konaisvaltaisen uudistamisen ensimmäinen osakokonaisuus 
saatiin vuoden 2020 aikana valmiiksi� Ensimmäisessä osa-
kokonaisuudessa määriteltiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
väestönsuojelutilanteiden aikaiset muodostelmat ja niiden si-
joittuminen� Osana poikkeusolojen toiminnan uudistamista 
pelastuslaitos kehitti myös tilaturvallisuutta tuottamalla kor-
kean turvallisuusluokan tiloja pelastuslaitokselle�

Pirkanmaan pelastuslaitoksen poikkeusolojen toimintojen 
kokonaisvaltainen uudistaminen jatkuu edelleen ja vuonna 
2021 valmiussuunnittelun yksikkö osallistuu Varsinais-Suo-
men hankkeeseen, jossa tuotetaan valtakunnallisia väestön-
suojelun toimintamalleja�

Pirkanmaa 2.0 valmiusharjoitus

Pirkanmaan pelastuslaitos sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-
lintovirasto järjestivät 2020 covid-19-pandemiaa käsittelevän 
valmiusharjoituksen Pirkanmaalla� Pirkanmaan pelastuslai-
toksen oli tarkoitus syksyllä 2020 järjestää väestönsuojelutoi-
mintaan liittyvä harjoitus, mutta pandemiatilanteen vuoksi 
koettiin ajankohtaiseksi käsitellä hyviä toimintamalleja sekä 
oppeja pandemian hoitamisesta�

Valmiusharjoitus toteutettiin webinaarina ja luennoitsijoina 
toimi useiden viranomaisten sekä elinkeinoelämän ja kolman-
nen sektorin edustajia muun muassa Satakunnan lennostosta, 
Ylestä, maahanmuuttovirastosta ja Tuomi logistiikasta� Har-
joitukseen osallistui ennätykselliset 255 henkilöä�

ARI SAARINEN
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pelastus
toiminta

Pelastuspäällikkö 
KARI ALANKO
1.6.–31.12.2020

Pelastuspäällikkö 
ESKO KAUTTO
1.1.–31.5.2020

Poikkeuksellinen vuosi saatiin kunnialla pa-
kettiin ja siitä iso kiitos kuuluu henkilöstölle.

Pelastustoiminnan vastuualueen vuosi 2020 oli poikkeukselli-
nen monessakin suhteessa� Vuoden alussa tuskin kukaan ajat-
teli, että koko vuosi mennään poikkeusoloissa covid19-viruk-
sen vuoksi�  Keväällä kaikki joutuivat pakosti muuttamaan 
työskentelymenetelmänsä hyvin nopealla aikataululla palave-
reiksi, jossa oltiin etänä ja lähijohtaminen muuttui etäjohta-
miseksi� Vuorotyössä olevien elämään muutos ei vaikuttanut 
muutoin kuin suojautumisen muodossa, mistä tuli entistä tär-
keämpää, erityisesti asemapalvelussa�

Kesäkuun 1� päivä pelastuspäällikkö Esko Kautto pääsi ansai-
tuille eläkepäiville ja loppuvaiheessa hänen tehtävänään oli 
vielä perehdyttää allekirjoittanut Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen tapoihin ja toimintaan� Perehdytys oli tiivis ja paljon jäi 
vielä opeteltavaa, mutta pohja on hyvä mistä ponnistaa� Es-
kon läksiäisiä vietettiin kesäisissä tunnelmissa elokuussa� Es-
kolle tässäkin vielä kiitos ja hyviä eläkepäiviä�

Vuoden toiminnallisina tavoitteina oli muun muassa Tilanne- 
ja johtokeskuksen tekniikan uusiminen Kaupin toimipisteessä, 
sopimus- ja toimenpidepalkkaisten palomiesten toimintaky-
kyhanke, uusien asemien suunnittelu yhdessä teknisen vas-
tuualueen kanssa sekä loppuvuodesta hybridiyksikön tekni-
nen ja taktinen suunnittelu�

Kangasalan koulutuspaloaseman toiminnasta saatiin maisti-
aiset yksikkö- ja joukkuelähdön harjoitusten muodossa hyvin 
organisoiduissa harjoituksissa�

Poikkeuksellinen vuosi saatiin kunnialla pakettiin ja siitä iso 
kiitos kuuluu henkilöstölle pelastustoiminnassa sinisten puo-
lelle, sivutoimisille ja sopimushenkilöstölle ja kaikille, jotka 
hoitivat osuutensa kokonaisuudesta hienosti huolimatta vai-
keistakin hetkistä�

JARMO RUOTSALAINEN
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Tehtävämäärissä näkyi koronavirus

Vuoden 2020 tilastomerkinnät näyttävät, että pelastustoimen 
ja ensihoidon tehtävät Pirkanmaalla ovat vähentyneet� Suu-
ri osa tehtävämäärien vähenemisestä johtuu koronaviruksen 
aiheuttamista muutoksista� Väestö ei ollut niin vilkkaasti liik-
keellä kuin edellisvuotena�

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2020 
erilaisiin pelastustoimen ja ensihoidon tehtäviin 161 kertaa 
vuorokaudessa� Tehtäviä oli kaikkiaan 58 726 (60 044 tehtä-
vää vuonna 2019)�

Pelastustoimen tehtäviä oli 9 343� Vuoteen 2019 (9 513) ver-
rattuna tehtävien määrä väheni 170:llä� Ensihoidon tehtäviä oli 
49 383, mikä on 1 148 tehtävää vähemmän kuin edellisvuote-
na� Eniten pelastustoimen tehtäviä oli kesäkuussa 1 148� Rau-
hallisinta oli huhtikuussa 567� Vilkkain viikonpäivä oli torstai 
1 572 ja rauhallisin päivä oli tiistai 1 108� 

Tarkistus ja varmistustehtävät vähenivät

Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 2 923 (3 162)�  
Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia 
hälytyksiä oli 1 481 (1 681)� Palovaroittimien tarkistustehtä-
viä oli 409 (465)� Muut tarkistus- tai varmistustehtävät olivat 
lisääntyneet 17:llä� 1033 (1016)�

Liikenneonnettomuudet vähenivät� Pelastuslaitoksella oli nii-
tä viime vuoden aikana 1 490 (1 735), joka on 245 tehtävää 
vähemmän kuin edellisvuonna� Tulipaloja oli viime vuonna 
1 126 eli 95 enemmän kuin edellisvuotena� Rakennuspalot 
ja rakennuspalovaarat kasvoivat 17:llä� Nyt niitä oli 434 (417 
vuonna 2019)� Rakennuspalovaaroja oli 291 (256) ja raken-
nuspaloja 143 (161)� Rakennuspalovaara on palosta, kuume-
nemisesta tai kärähtämisestä syntynyttä näkyvää savua, josta 
olisi voinut kehittyä rakennuspalo, mutta joka ei ole levinnyt 
rakenteisiin�

Ensivastetehtäviä oli 1 061 (1 481)� Ensivastetehtävä on teh-
tävä, jossa ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään pe-
lastuslaitoksen pelastusyksikkö (=paloauto) joko avustamaan 
tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä� Ihmisen toiminnasta ai-
heutuvia tulipaloja oli 573 (480)�

Luonnontapahtuman aiheuttamia tulipaloja oli 32 (52)� Ko-
neesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 288 (309)� Palo-
vaarallinen aine aiheutti 13 (17)� Tulipaloa, muun syyn takia 
tai syytä ei voi arvioida syttyi 134 tulipaloa (199)� Eläimestä 
johtuvia tulipaloja kirjattiin 5 (8)� 

Pirkanmaalla vain kaksi palokuolemaa

Suomessa kuoli tulipaloissa 49 ihmistä, mikä on ennätyksel-
lisen vähän� Pirkanmaallakin tulipaloissa menehtyi vain kak-
si henkilöä (molemmat Tampereella)� Edellisenä vuonna kuo-
li myös kaksi henkilöä� Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta 
pelastettuja ihmisiä oli 121� Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi 
turvaan kaikkiaan 336 henkilöä eri tyyppisissä vaara- tai on-
nettomuustilanteissa�

Viisi suuronnettomuutta

Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuo-
lee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tu-
houtuu 500 000 euron arvosta� Suuronnettomuuksiksi luoki-
teltavia tulipaloja, joissa omaisuutta tuhoutui yli 500 000 euron 
edestä, oli Pirkanmaalla 5 (Tampere 2, Mänttä-Vilppula, Ur-
jala, Valkeakoski)�

Sivutoiminen henkilöstö

Tampereen kaupunkiin työsopimussuhteessa olevaa sivutoi-
mista pelastustoimen henkilöstöä on Pirkanmaalla 130� Kysei-
nen palokuntamuoto on käytössä Ikaalisissa, Kihniössä, Sasta-
malassa, Orivedellä (keskustan alue ja Eräjärvi), Vilppulassa, 
sekä Kurussa� 

Sivutoimisen henkilöstön yhteistoimintaryhmä kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa� Ryhmässä on edustus jokaisesta 
sivutoimisesta palokunnasta� Kyseessä oli yhteistoimintaryh-
män kaksivuotiskauden toinen vuosi� 

Sivutoiminen henkilöstö osallistuu samoille peruskursseille 
kuin sopimuspalokuntien henkilöstö ja heillä on täten sama 
koulutuspohja� Myös vuosittaisen ylläpitokoulutuksen suun-
nittelussa käytetään samaa toimintaperiaatetta kuin sopimus-
palokunnissa� Vuonna 2020 esillä olleita asioita olivat työso-
pimuspohjan päivittäminen, pelastustoimintakelpoisuuden 
tarkastelu sekä kehityskeskustelumallin käyttöönotto�

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokuntien toimintakausi 2020 lähti liikkeelle tam-
mikuun lopun yhteistyöryhmän kokouksella� Varusteiden 
jakamisen, vuosikellon päivityksen ja koulutusinfon lisäk-
si keskeisimmäksi aiheeksi nousi palokuntien toimintakyky-
hankkeen käsittely ja valmistelun käsitteleminen� Helmikuulla 
pääsimme pelastuslaitoksen edustuksella osallistumaan Suo-
men Sopimuspalokuntien Liiton liittokokouksen (SSPL) Tam-
pere-talossa�

Toimintakykyhankkeen liikkeelle lähtö tapahtui asemapaikoil-
la 17�2�2020 palokuntien huolia, toiveita ja parannusehdotuk-
sia kuullen� Näin jatkettiin vielä neljänä iltana aina kolme tai 
neljä palokuntaa per ilta haastatellen, kunnes Suomeenkin 
rantautunut pandemia laittoi kierroksen toviksi jäihin� Myös 
suuri osa palokuntien omista harjoitustoimista keskeytyi� Pe-
lastustoimikin opetteli ja otti nopeasti haltuun uusia toiminta-
tapoja� Palokuntien toimintakykyhanketta jatkettiin 21�4�2021 
alkaen Teams-etäkokouksina� Näin toimien saatiin kaikkiaan 
13:ssa jatkokokouksessa 1�7�2021 mennessä koko Pirkanmaan 
sopimuskunnat kuultua suunnitellusti� Toimintakykyhanke 
johti osittain palokuntakohtaisten ongelmien välittömään rat-
kaisemiseen� 

Painopiste oli kuitenkin sopimuspohjan pidemmän tähtäimen 
tarkastelussa sekä operatiivisen toimintakykyisyyden kuin 
myös taloudellisen kantokyvyn osalta vuosien aikana muut-
tuneessa kustannustilanteessa� Muun muassa työterveys-, va-
kuutus- ja erityisesti kiinteistökustannusten muutos nousi 
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Kurssi Lukumäärä Suorittaneita
Laskeutuminen ja kattotyöskentely 1 9

Palokuntien ensiapukurssi 1 10
Palokuntien ensivastekurssi 1 10

Ryhmänjohtajakurssi 1 19
Pelastustoiminnan peruskurssi 2 59

Öljyvahingon torjuntakurssi 1 16
Tieliikennepelastaminen 1 8

Tieliikennepelastaminen, jatko 2 17

Sopimushenkilöstölle järjestetyt kurssit 2020:

POHJOINEN PELASTUSALUE 
 
Palopäällikkö 
Mika Salmela

ETELÄINEN PELASTUSALUE 
 
Palopäällikkö 
Jyrki Paunila

Pohjoisen pelastusalueen merkittävin tapahtuma ja samal-
la toiminnallinen muutos oli Vilppulan ja Virtain paloase-
mien siirtyminen 40 tunnin työajasta 42 tunnin työaikaan eli 
24h-työvuoroihin vahvuudella 2 alka-en 1�10� Toteutuksessa 
käytettiin henkilösiirtoja, ja kun riittävää siirtohalukkuutta 
alueelle löytyi, niin pe-lastusaluekohtaista rekrytointia ei erik-
seen tarvittu� Miehistön hallinnointi siirtyi samalla yhä kat-
tavammin Pirkanmaan komentotoimiston alaisuuteen� Muu-
tos aiheutti myös muiden toimintamallien ajattelua ja luontia, 
kuten työnkuvien tarkastelua sekä vaste- ja kalustosuunnitte-
lua yhdessä alueen sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalo-
kuntien kanssa� 

Koronaepidemialla on ollut suuret vaikutukset alueen ta-
voitteiden saavuttamiseen ja niihin vaadittavien työtapojen 
muuttamiseen� Kohderyhmien omat toimintarajoitukset vai-
keuttivat tarkastus-, valistus- ja koulutustehtävien hoitamis-
ta vuositavoitteiden mukaisesti� Vastaavasti oman henkilöstön 
kouluttamiseen henkilömäärärajoitteet toivat haasteita�

Kangasalan palotalon ensimmäinen koulutuskokonaisuus to-
teutettiin koko pelastushenkilöstölle aiheena kerrostalon huo-
neistopalo� Palotalon käytön, harjoitusten ja harjoitusolosuh-
teiden kehitystyö jatkuu harjoitusalueen kehitystyöryhmässä 
koulutuspalomestarien johdolla� Työvuoroharjoituksissa huo-
mioitiin suojautuminen ja turvavälit�

Sopimuspalokuntien toimintakykyhanke toteutettiin ja sen 
tulokset näkyvät palokunnille vuoden 2021 toiminnassa� Va-
paaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmän muutos Pelas-
tusopiston alaisuuteen toi muutoksia kurssijärjestelyihin ja 
kurssien vastuuhenkilöiden koulutuksiin� Koulutustapahtu-
mia järjesteltiin uudelleen henkilömäärärajoitteiden mukai-
sesti� Taitojen ylläpitoharjoituksissa jäätiin osin hieman jäl-
keen vuositavoitteista�

Toimintavalmiuden kehittämiseen liittyviä hankkeita käyn-
nistettiin vuoden aikana, kuten esimerkiksi pelastusyksikön 
osa-aikainen operointi Kaavarinkadulta� Haasteita yksiköiden 
liikkumiseen toivat Tampereen keskusta-alueen liikennever-
kon ja kiinteistöjen rakentaminen� Hämeenkyrön paloaseman 
rakentaminen alkoi� Aseman valmistumisen myötä sinne siir-
tyy vakinaisen henkilöstön lisäksi kaksi sopimuspalokuntaa 
yhdistyen yhdeksi palokunnaksi�

Asemien lukituksien ja kulunvalvonnan parantamista jatket-
tiin� Kalustomuutoksia oli, kun kevytyksiköt Cafs-sammutus-
järjestelmällä otettiin käyttöön Hämeenkyrössä ja Kangasalla� 
Keskuspaloasemalle tuli tikasauto ja uusi öljyntorjuntavene�

Uusien paloasemien hankkeita laitettiin vireille Etelä- ja Län-
si-Tampereelle Urjalan ollen edelleen valmistelussa� Urjalaan 
valmisteltiin yhdessä ensihoidon kanssa hybridiyksikköpilot-
tia, jossa samalla ajoneuvolla tuotetaan pelastustoimen ja en-
sihoidon palveluita� Pelastustoimessa tähdätään alkutoimen-
piteisiin ja tiedusteluun� Puhdaspaloasema-prosessia vietiin 
eteenpäin kiinteistöjen ja varusteiden sallimissa rajoissa�

selkeästi pintaan vaatien pelastuslaitokselta huomion kiinnit-
tämistä palokuntakentän toiminnallisen kantokykyyn tältä-
kin osin�

Toimintakykykierroksen yhteydessä palokuntia kannustettiin 
jatkamaan harjoitustoimintojensa jatkamista suunnitellusti 
koronavarotoimet huomioiden� Poikkeuksellinen toiminnal-
linen tilanne edellytti vahvaa ohjeistamista sekä kaikkien osa-
puolten vastuun kantamista� Tässä kaikessa onnistuttiin hyvin� 
Osa palokunnista jatkoi harjoitustoimintaansa yli kesän jät-
täen normaalin kesätauon osin väliin� Viikonloppuleirejäkin 
pidettiin� Hämeen Pelastusliiton kanssa neuvoteltiin ja sovit-
tiin yhteistyön uudesta mallista toimintaraportteineen�

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä kokoontui kolme ker-
taa� Vuoden viimeisessä kokouksessa 29�10�2020 palokuntien 
edustajat kantoivat huolta siitä, miten pelastuslaitos suhtau-
tuu sellaisiin hälytysosaston jäseniin, jotka eivät ole päässeet 
vaadittuun viiteentoista harjoituskertaan� Pelastuslaitosta vel-
voittaa erityisesti palokuntasopimuksen yleisen osan lauseke 
”palokuntatoiminta turvataan”, jonka mukaisesti sovittiin toi-
mittavan kokonaistilanteen selvittyä� Myös Sisäministeriön ja 
Pelastusopiston lanseeraama uusi kurssijärjestelmä vaati tie-
don jakamista, perusteiden välittämistä sekä ennakkoasentei-
den muuttamista positiivisemmaksi, joka prosessi jatkuu� Lop-
puvuodesta vedettiin yhteen toimintakykykierroksen anti ja 
alettiin suunnitella vaikuttavia toimenpiteitä seuraavalla bud-
jettikaudella toteutettavaksi�

Varsinaisissa vuositavoitteissa oli pitkälti yhteneväisyyttä ete-
läisen pelastusalueen kanssa ja ne olivat osin koko Pirkan-
maata koskettavia� Pääpaino oli sivutoimisessa henkilöstössä 
sekä sopimuspalokunnissa� Sivutoimisen henkilöstön työso-
pimus oli päivitystyön alla, ja lisäksi luotiin kyseisen henki-
löstön toimintakykyi-syyden kartoittamisen malli sisältäen 
muun muassa pelastustoimintakelpoisuuden tarkastelun� So-
pimus-palokuntien osalta päivitettiin vuonna 2013 tehty yh-
distysten toimintaa tarkasteleva toimintakykyhanke� Keväällä 
alkanut koronaepidemia toi omat haasteensa ja edellä mainit-
tujen hankkeiden toteuttaminen siirtyi osin vuodelle 2021�
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Tilanne- ja johtokeskus on toimintayksikkö, joka palvelee ym-
pärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja henkilö-
kuntaa sekä Pirkanmaan kuntia� Tilanne- ja johtokeskuksen 
toiminnasta vastaa palopäällikkö varahenkilönään viestipääl-
likkö� Palopäällikön alaisuudessa toimivat tilannekeskukses-
sa toimivat palomestarit (Tike P3)� Tilannekeskustoiminnois-
ta osaltaan vastaa myös viestipäällikkö alaisenaan päivystäjät� 
Viestipäällikön toimialaa ovat lisäksi hätäkeskusyhteistyöasiat� 
Vuonna 2020 yksikköön rekrytoitiin operatiivinen päällikkö, 
joka vastaa kentällä liikkuvien päivystävien palomestareiden 
(Kenttä P3) esimiestehtävistä, kenttätoimintojen johtamisen 
kokonaisuudesta sekä Tilanne- ja johtokeskuksen vastuulla 
olevista onnettomuuksien ehkäisytehtävien koordinoinnista�

Tilanne- ja johtokeskusyksiköllä on kokonaisvastuu pelastus-
toiminnan onnettomuustilanteiden aikaisesta johtamisesta 
Pirkanmaalla� Tämä toteutetaan pelastuslaitoksen johtamisoh-
jeen ja muiden asiasta annettujen toimintaohjeiden ja suun-
nitelmien mukaisesti� Tilanne- ja johtokeskuksessa pidetään 
yllä Tike P3:n toimesta Pirkanmaan pelastustoimen kokonais-
tilannekuvaa sekä tietoa käytössä olevista pelastustoiminnan 
resursseista, ja hän seuraa myös maakunnan naapurialueita� 
Osana kokonaisturvallisuuden reaaliaikaista tilannekuvaa seu-
rataan myös säätilaa, liikennetilannetta, yleisötapahtumia se-
kä muita mahdollisesti turvallisuuspoikkeamia aiheuttavia ti-
lanteita�

Viranomaisyhteistyö on kiinteä osa Tilanne- ja johtokeskuk-
sen toimintaa� Yhteistyö samassa kiinteistössä toimivan Fin-
ntraffic Oy:n operoiman Tampereen Tieliikennekeskuksen 
kanssa on jatkunut erittäin kiinteänä ja hyvänä� Päivittäinen 
yhteistyö on pääasiassa tieverkolla tapahtuvien liikenneonnet-
tomuuksien yhteydessä tapahtuvaa tietojen vaihtoa sekä ilmoi-
tusten ja tukitoimintapyyntöjen välittämistä�

Vuonna 2020 samassa kiinteistössä aloitti toimintansa myös 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskus� Tällä hae-
taan uutta, entistä kiinteämpää yhteistyötä pelastustoiminnan 
ja ensihoidon välillä� Käytännössä tämä tarkoittaa ensihoidon 
kenttäjohtajan (L4) ja tilanne- ja johtokeskuksen päivystävän 
palomestarin (Tike P3) työskentelyä käytännössä samoissa 
johtamistiloissa� Tämä puolestaan mahdollistaa muun muas-
sa reaaliaikaisen tilannetietoisuuden jakamisen organisaatioi-
den välillä ja sitä kautta kiinteämmän yhteistoiminnan ja joh-
tamisen�

Covid19-pandemia näkyi monella tavalla yksikön työssä 
vuonna 2020� Muun muassa sisäisiä koulutuspäiviä ja kokouk-
sia jouduttiin perumaan ja toteuttamaan uusilla, etäyhteyksiin 
perustuvilla tavoilla� Yksikön toimintaan ja pelastustoiminnan 
johtamiseen keskeisesti vaikuttavat toiminteet saatiin kuiten-
kin varmistettua� Henkilöstö toimi hyvin ja vastuullisesti an-
nettujen suojautumisohjeiden mukaan, eikä yksikköön koh-
distunut tartuntatapauksia eikä -ketjuja�

Osana pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä päi-
vystävät palomestarit suorittivat lakisääteisiä palotarkastuksia 
yritys- ja laitoskohteisiin 161 kpl� Tämän lisäksi päivystävät 
palomestarit suorittivat 708 kpl muita onnettomuuksien eh-
käisyn tehtäviä� Niin kuin suoriteluvuista on nähtävissä, pe-
lastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn koronaohjeistusten 
mukaan näitä tehtäviä karsittiin vuonna 2020�

Pirkanmaalla järjestettävien yleisötapahtumien valvontatoi-
minnan osalta Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävät palo-
mestarit käsittelevät tapahtumailmoitukset ja tarkastavat ti-
laisuuksien pelastussuunnitelmat sekä tarvittaessa suorittavat 
tapahtumiin valvontatarkastuksen� Vuonna 2020 kuvatun val-
vontaprosessin mukaisia yleisötapahtumia Pirkanmaalla oli 
315 kpl; näissä tapahtumissa ilmoitettu yleisömäärä on ollut 
yhteensä 676 898 kpl� Näissä luvuissa näkyi selkeä pudotus 
edelliseen vuoteen nähden� Johtuen yhteiskunnan yleisistä ko-
ronarajoituksista yleisötapahtumien järjestäminen väheni jyr-
kästi vuonna 2020�

Automaattisten paloilmoitinjärjestelmien erheellisistä paloil-
moituksista tehtäviä ilmoituksia ja korjauskehotuksia päi-
vystävät palomestarit laativat yhteensä 627 kpl� Varsinaisia 
ERHE-laskutuksia useasta erheellisestä automaattisen paloil-
moittimen hälytyksestä päivystävät palomestarit lähettivät 
kohteiden haltijoille 610 kpl, ja kohteilta laskutettu summa 
erheellisistä hälytyksistä oli vuonna 2020 yhteensä 488 000 €�

Tilanne- ja johtokeskuksen päivystäjien tehtäviin kuuluu pe-
lastustoiminnan tukitoimintojen lisäksi muun muassa pelas-
tuslaitoksen puhelinliikenteen hoitaminen ympärivuorokauti-
sesti kaikkina viikon päivinä� Näitä puheluja otettiin vastaan ja 
välitettiin vuonna 2020 yhteensä 16 421 kpl� Lisäksi päivystä-
jät välittävät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiireettömiä, am-
bulanssilla tapahtuvia potilassiirtoja hoitolaitosten välillä ar-
kisin klo 20�00–07�00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo 
17�00–09�00� Vuonna 2020 välitettyjen potilassiirtotehtävien 
kokonaismäärä oli 4556 kpl, joista tuloja saatiin 40 078 €�

Harjoitustoiminta on keskeinen pelastustoiminnan suori-
tuskyvyn arviointi- ja kehittämismenetelmä� Tilanne- ja joh-
tokeskuksen henkilöstö vastaa osaltaan harjoitustoiminnan 
suunnittelusta ja toteutuksesta, erityisesti johtamis-, suuron-
nettomuus- ja viranomaisyhteistyöharjoitusten osalta�

Osa näistä harjoituksista on lainsäädännön velvoittamia, osa 
muita, esimerkiksi riskianalyysiperusteisesti järjestettyjä ta-
pahtumia� Vuonna 2020 näitä harjoitustapahtumia järjestet-
tiin seuraavasti:

 ▶ Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvomat ja 
arvioidut harjoitukset;  suuronnettomuusvaaralliset koh-
teet, ulkoisen pelastussuunnitelman testaus 3 kappaletta�

Muut harjoitukset:

 ▶ Rantatunnelin onnettomuusharjoitus
 ▶ BuildERS – Tehostetun viestinnän harjoitus: Poliisiam-

mattikorkeakoulun järjestämä, poliisilaitosten viestinnän 
valmiusryhmille (Sisä-Suomi ja Häme) suunnattu tehos-
tetun viestinnän harjoitus�

TILANNE- JA JOHTOKESKUS 
 
Palopäällikkö 
Jari Nieminen
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ENSIHOITO PALVELUT 

Pelastuspäällikkö 
MATTI ISOTALO

Vuoden 2020 ensihoidon toimintaan ja tehtävämääriin 
vaikutti maailmanlaajuisen koronapandemian leviäminen 
maahamme.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 10�6�2019 
ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2020� Kilpailutetun 
palvelutuotannon osalta päätettiin jatkaa vuosien 2017–2018 
tuotantosopimusta, jota oli jo jatkettu vuodelle 2019, optio-
mallilla myös vuodelle 2020� Ensihoitopalvelun toteuttami-
nen jatkui siten 2020 monituottajamalilla� Ensihoidon toimin-
ta tapahtui kilpailutuksen kautta yksityisiltä palveluntuottajilta 
hankittuina palveluina sekä Pirkanmaan pelastuslaitokselta vi-
ranomaisyhteistyösopimuksella toteuttamana toimintana�

Vuoden 2020 ensihoidon toimintaan ja tehtävämääriin vai-
kutti maailmanlaajuisen covid19-pandemian leviäminen maa-
hamme� Kevään aikana ensihoidossa toiminnassa siirryttiin 
toimimaan pandemian vaatimien suojautumistoimien mukai-
sesti� Ensihoitotehtävillä määrättiin käytettäväksi erityisiä suo-
javarusteita suojaamaan niin henkilökuntaa kuin hoidettavia 
potilaitakin�

Alkuvuodesta tarvittavien suojavarusteiden saatavuudessa oli 
ajoittain haasteita� Pelastuslaitoksen logistiikkaketjut ja han-
kinnat saatiin kuitenkin toteutettua siten, ettei suojavarusteet 
riittivät hyvin eikä saatavuudessa jouduttu turvautumaan sai-
raanhoitopiirin hallinnoimiin varmuusvarastoihin�

Koronapandemia vaikutti ensihoidon tehtävämääriin merkit-
tävästi kevään 2020, jolloin tehtävämäärä oli joidenkin kuu-
kausien aikana jopa kahdeksan prosenttia normaalia alhai-
sempaa� Toisaalta tehtävissä kuluva aika (tehtäväsidonnaisuus) 
kasvoi vastaavasti lisääntyneen puhtaanapidon, desinfioinnin 
ja suojavarusteiden käyttämisen johdosta� Kesällä yhteiskun-
nan koronarajoitteita purettiin, jolloin tehtävämäärät palasi-
vat lähelle normaalia� 

Ensihoidon suorittamien ensihoitotehtävien kokonaismäärä 
oli 49 383 ja laskua oli edellisvuoteen nähden 1 148 tehtävää�

KIRSI KAIVONEN
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Ensivastetoiminta

Vuoden 2020 ensivastetoimintaan vaikutti pandemian rajoit-
teet ja ohjeistukset� Pelastuslaitoksen tuottamaan ensivaste-
toiminnan tehtävämääriin vuonna 2020 vaikutti selkeästi Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen toteuttama 
vastemuutos, jonka keskeisenä tavoitteena oli olla altistamatta 
ensivastehenkilöstöä virukselle� Vuonna 2020 Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen suorittamien ensivastetehtävien kokonaismää-
rä oli 1061, muutos edellisvuoteen nähden oli - 420 tehtävää� 
Covidin tuoma vaikutus jalkautui myös ensivastetoiminnassa 
käytettävien hengityksen hoitamiseen- ja tukemiseen käytet-
tävien tuotteiden osalta monikäyttöisten tuotteiden vaihtuessa 
kertakäyttötuotteisiin� Myös ensivastetoiminnassa opeteltiin 
uusien toimintamallien ja ohjeistusten oppiminen henkilö-
tasolla turvallisen infektiosuojautumisen näkökulmasta� Pir-
kanmaan pelastuslaitos tuotti sopimuspohjaista ensivastetoi-
mintaa Pirkanmaalla 47:n yksikön voimin ja syksy oli myös 
Kuhmoisten liittymisen (2021 alussa) Pirkanmaahan valmis-
televaa aikaa� 

Henkilöstö

Vakansseja perustettiin sekä uusia (6) että niitä vapautui täy-
tettäväksi, tehtäväkierron, luonnollisen poistuman ja irtisa-
noutumisien kautta� Kuluneen vuoden aikana ensihoitajien 
vakansseja täytettiin kaikkiaan neljätoista sekä yksi lääkin-
täesimiehen vakanssi� 

Kalusto ja toimipisteet

Investointisuunnitelman mukaisesti vuonna 2020 hankittiin 
kolme uutta ambulanssia� Ambulanssien korityöt valmistettiin 
hankinnan vuonna 2019 voittaneen J5L-nimisen yhtiön toi-
mesta� Uudet ajoneuvot saapuivat loppuvuodesta ja ne otetaan 
käyttöön alkuvuodesta 2021� Yksiköt sijoitettiin Akaan, Lem-
päälän ja Valkeakosken toimipisteisiin� Lääkehapen pulloko-
kojen muuttuminen vaati muutostöitä ja hankintoja telineissä 
happireppujen kohdalta� Toimipisteissä ei tapahtunut muu-
toksia� Työhöntulopisteiden osalla tehtiin korona-epidemian 
johdosta järjestelyitä Kaavarinkadulle ja Teivon paloasemalle�

Sisäiset koulutukset

Vuoden 2020 koulutuksiin toi haasteita vallitseva Covid-19 ti-
lanne, joka aiheutti rajoituksia kokoontumisiin ja ryhmäko-
koihin� 

Ensimmäinen ensihoidon 8h-koulutuspäivä ehdittiin pitä-
mään ennen rajoituksia� Aiheena oli myrkytykset ja neuro-
logia� Tähän päivään osallistui yhteensä 106 ensihoitajaa� Ke-
vään toinen koulutuspäivä jouduttiin siirtämään syksyyn, siinä 
aiheena oli vammat� Tämän teeman koulutuspäiviin osallistui 
yhteensä 111 ensihoitajaa� Kolmas koulutuspäivä, ensihoita-
jien ja ensihoidossa työskentelevien pelastajien yhteinen päivä, 
jouduttiin pitämään etätoteutuksena koronatilanteen vuoksi� 
Aiheena koulutuspäivässä oli työturvallisuus, potilaan oikeu-
det, työhyvinvointi ja reponointi� Koulutuspäivä toteutettiin 
Teamsillä niin, että työvuorot menivät omille asemapaikoil-
leen muutamin poikkeuksin� Pirkkalan henkilöstö kokoon-
tui keskuspaloaseman pikkuluokassa, koska omalla asemalla 
ei ole kokoustiloja� Kangasalan paloaseman henkilöstö osal-
listui koulutukseen Hervannan asemalla yhdessä Hervannan 
henkilöstön kanssa�  Etäyhteyksin pidettyyn koulutuspäiviin 
osallistui 97 ensihoitajaa ja 189 pelastajaa, yhteensä 286 ensi-
hoidossa työskentelevää henkilöä�

Ulkopuoliset koulutukset

Koronatilanteen vuoksi suuri osa ulkopuolisista koulutuksista 
jouduttiin perumaan, joten koulutuskertymät vuodelta 2020 
jäävät selkeästi pienemmiksi kuin vuonna 2019�

Ensihoitokeskuksen koulutuksista toteutui simulaatiokoulu-
tukset, Cadaver-harjoittelut sekä TECC-koulutus� TECC-kou-
lutuksia pystyttiin toteuttamaan yksi ja siihen osallistui 7 hen-
kilöä� Simulaatiokoulutuksia pidetiin yhteensä 10 kertaa ja 
niihin osallistui yhteensä 28 henkilöä� Cadaver (vainajahar-
joittelu) päiviä pidettiin 5 kertaa ja niihin osallistui yhteen-
sä 18 henkilöä�

Polamkin kaksipäiväisestä hälytysajokoulutuksesta ehdittiin 
pitämään vain yksi päivä ja siihen osallistui 9 henkilöä� Pe-
lastuslaitokselle koulutettiin 7 uutta jälkipurkuohjaajaa ja sen 
lisäksi Suomen Palopäällystöliiton järjestämiin vertaispur-
kuohjaajakoulutuksiin ja kertauspäivään osallistui useita de-
fusingryhmän jäseniä� enkilöturvallisuuskoulutusta pystyttiin 
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pitämään kahdesti, mutta muut kerrat jouduttiin perumaan� 
Osallistujia oli yhteensä 19 henkilöä� 

Pirkanmaan pelastuslaitokselle koulutettiin 14 ajokouluttajaa 
neljän päivän mittaisella koulutuksella� Ensimmäinen pilotti 
omasta ajokoulutuksesta toteutettiin uusien kesäsijaisten pe-
rehdytyksessä ja siitä saatiin hyvää palautetta� Ajokoulutuksen 
toteutusta ja muotoa on tarkoitus kehittää edelleen�

Yhteensä ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuttiin 121 kertaa, 
kun edellisenä vuonna luku oli 405 kertaa� Kaikkiaan Pirkan-
maan pelastuslaitoksen henkilöstöä osallistui vuoden 2020 ai-
kana 12:sta eri sisältöiseen koulutustilaisuuteen� 

TEMSkoulutus

Covid-19 pysäytti taktisen ensihoitoryhmän koulutukset suu-
relta osin vuonna 2020� Myös poliisille asetetut rajoitteet yh-
teistoimintaharjoittelulle vähensivät merkittävästi koulu-
tustapahtumia vuoden aikana� Taktisen ensihoidon erillisiä 
koulutustapahtumia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 6 
kertaa� Näistä 2 kertaa harjoiteltiin yhdessä poliisin kanssa ja 
TEMS-ryhmän sisäisiä koulutuspäiviä järjestettiin 4 kertaa� 
Näistä yksi kerta oli kolmepäiväinen TTLS/TECC-kurssi� Ob-
duktioharjoittelua kertyi kaikkiaan 9 tuntia� Koulutustunteja 
Pirkanmaan TEMS-ryhmäläisille kertyi yhteensä 693� 

Opiskelijaharjoittelu

Korona aiheutti isoja muutoksia myös kevään osalta Pirkan-
maan pelastuslaitoksen opiskelijoiden harjoitteluihin� Pshp:n 
ohjeistuksella kevään harjoitteluista iso osa jouduttiin peru-
maan, ja ainoastaan valmistuvat opiskelijat saivat hoitaa lop-
pukevään harjoittelunsa suunnitellusti�

Vuonna 2020 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ensihoi-
don harjoittelussa yhteensä 60 opiskelijaa� Harjoittelujakso-
jen pituuden vaihtelivat 2–8 viikon välillä� Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella tehtyjen ensihoidon harjoittelujaksojen 
kokonaisviikkomäärä oli kevätlukukaudella 88 opintoviikkoa 
ja syyslukukaudella 151 opintoviikkoa; yhteensä 239 viikkoa� 
Laskua edellisvuoteen oli 123 opintoviikkoa� Opiskelijoita oli 
kymmenestä eri oppilaitoksesta� Suurimman ryhmän harjoit-
telijoista muodostivat eri ammattikorkeakoulujen ensihoitaja-
opiskelijat� Ensihoitajien lisäksi harjoittelussa oli pelastajia ja 
lähihoitajia� Hätäkeskuspäivystäjien jaksot peruuntuivat ko-
ronan takia� Myöskään erikoistuvia lääkäreitä ei ollut vuonna 
2020 tutustumisjaksolla� Edellisvuosien tapaan tammikuussa 

oli myös kansainvälisiä opiskelijoita: Tamkin kautta kaksi pa-
ramedic-opiskelijaa Australiasta� 

Opiskelijoita oli vuonna 2020 kahdessa eri työajassa: klo 8–22 
24h-yksiköiden matkassa sekä klo 8–20 12h-yksiköiden mat-
kassa� Ensihoidon toimipisteisiin tuli vuoden aikana muutama 
muutos� Koronan takia EPI 128 ja EPI 129 työhöntulopisteet 
siirrettiin Kepalosta niille asemille, joissa yksiköiden työpiste 
on eli 128 Kaavarinkadulle ja 129 Teivoon�

Ensivastekoulutus 2020

Ensivastetoiminnassa ylläpitokoulutus aloitettiin toiminta-
vuoden 2020 osalta Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoito-
palveluissa tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti� Suunni-
telma muuttui rajoitteiden tullessa voimaan� Kokoontumis- ja 
harjoittelurajoitteet toivat haasteita palokuntatasolla, jolloin 
opetusmateriaalit suunniteltiin uudelleen enemmälti pienryh-
mä- ja etäkoulutus-pohjaisesti (Teams), jolloin pystyttiin tur-
vaamaan koulutussuunnitelman mukaiset tavoitteet EVY-pa-
lokuntakohtaisesti� Opetussuunnitelma sisälsi kolme kevään 
aihetta sekä kolme syksyn aihetta� Toteutuneiden koulutustun-
timäärät olivat 12 tuntia/palokunta�

Evy-koulutuksiin osallistui toimintavuonna 2020 yhteensä 2 
274 henkilöä kokonaistuntimäärän ollessa 361 tuntia ja kou-
lutuskerran ajallisen keskiarvon ollessa 1 t 36 min�  Palokun-
tien ensiapu- ja ensivastekursseja Pirkanmaalla järjestettiin 
suunnitelmien mukaisesti yhteensä neljä, EA-kursseja kaksi 
ja EVY-kursseja kaksi� Kursseille osallistui yhteensä 31 henki-
löä� Kurssitoiminnan osalta rajoitteet toivat oman haasteensa 
kurssitoiminnan järjestämiseksi� Kurssien teoriaopetus siirret-
tiin vastuukouluttajan pitämiin etäkoulutuksiin ja käytännön 
harjoitukset suoritettiin pienryhmätoteutuksena kulloinkin 
voimassa olevien henkilörajoitteita noudattaen�

SANNA KAUPPINEN
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HALLINTO
PALVELUT
Uudet digitaaliset työskente-
lyalustat varmistivat lisäänty-
neen etätyön tehokkuuden ja 
hyvän tiedonvälityksen koro-
natilanteessa.

Hallintopalvelut vastaa pelastuslaitoksen henkilöstö-, talous-, 
tieto-, sekä yleishallinnosta� Hallintopäällikkö toimii hallinto-
palveluiden esimiehenä� Hallintopäällikkönä toimi Miia Oja-
la 1�1�–17�5�2020, ma� hallintopäällikkönä 21�6�–19�7�2020  
Esko Kautto ja ma� hallintopäällikkönä Jutta Heikkilä 18�5–
20�6�2020 sekä 20�7�–31�3�2021� Pirkko Lindström aloitti hal-
lintopäällikkönä 1�4�2021�

Vuonna 2020 koronaepidemia vaikutti voimakkaasti hallin-
non työskentelytapoihin, kun etätyöt lisääntyivät� Vuoden ai-
kana työskenneltiin myös Tampereen kaupungin hybridimal-
lissa, jossa osa työajasta tehtiin etätyötä ja osa oltiin työpaikalla 
läsnä� 

Uudet digitaaliset työkalut, mm� Microsoftin O365-järjestel-
mät otettiin käyttöön nopeutetulla aikataululla keväällä 2020� 
Näiden käyttöönotto onnistui hyvin ja varmisti etäolosuhteis-
sa tapahtuneen työskentelyn tehokkuuden ja tiedonvälityksen�

Automaattisen talousraportoinnin vaatimat laskentasäännöt 
saatiin valmiiksi ja pelastuslaitos on valmis vuoden 2021 ta-
loustietojen palveluluokkakohtaisen raportointitiedon tuotta-
miseen� Henkilöstösuunnitteluohjelma Numeronin käyttöön-
ottoprojektin valmistelu saatiin toteutettua ja projekti alkaa 
vuonna 2021�

Komentotoimisto

Komentotoimisto on vuorotyötä tekevän henkilöstön keskitet-
ty palveluyksikkö� Komentotoimiston ensisijainen tehtävä on 
vastata riittävistä henkilöstöresursseista, mihin kuuluu mm� 
työvuorosuunnittelu, rekrytointitarpeen määritys, sijaisrekry-
toinnin hoitaminen sekä sairauslomien ja lakisääteisten ja har-
kinnanvaraisten vapaiden myöntäminen päätettyjen vahvuus-
rajojen puitteissa� 

Yksikön esimiehenä toimii suunnittelija Jutta Heikkilä� Ko-
mentotoimiston henkilöstömäärä on viisi henkilöä� 

Vuoden aikana vakiinnutettiin 24h-työaikaa tekevien kou-
lutusaikataulutus sekä määriteltiin asemasiirtoihin liittyvien 
matkakustannusten periaatteet� 

Toimistopalvelut

Toimistopalvelut vastaa pelastuslaitoksen osto- ja myyn-
tilaskujen käsittelystä sekä ensihoitopalvelun laskutukses-
ta� Lisäksi yksikössä työskentelevien tehtävänkuviin kuuluu 
palkanlaskentaan ja palvelussuhteisiin sekä arkistointiin ja 
matkalaskuihin liittyviä työtehtäviä� Yksikössä tehdään myös 
päätösvalmisteluun liittyviä tehtäviä� Yksikön esimiehenä toi-
mii hallintosihteeri Saija Micklin ja sen henkilöstömäärä on 
11 henkilöä�

Vuonna 2020 otettiin ensihoitolaskutuksessa käyttöön uusi 
laskutusjärjestelmä Codea� Käyttöönotto sujui hyvin korona-
tilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta� Uuden järjestel-
män myötä työskentely on nopeutunut� Tämä on mahdollis-
tanut uusien Kelalta siirtyneiden tehtävien hoitamisen ilman 
lisäresurssien tarvetta�

KIRSI KAIVONEN
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KEHITTÄMIS YKSIKKÖ

Kehittämispäällikkö 
MARTTI HONKALA

Vuoteen 2020 mahtui paljon erilaisia hankkeita, selvityksiä ja 
suunnitelmia. Organisaatioon luotiin osaamisen hallinnan ja 
kehittämisen toimintamalli ja kehittämissuunnitelma. 

Kansalliset hankkeet ja työryhmät

Kansalliseen Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistut-
kimus- ja kehittämishankkeiden hankehakuun pelastuslaitos 
osallistui alueellisen Tilanne- ja johtokeskusjärjestelmän ke-
hittämishankkeella�

Kehittämisyksikkö on osallistunut kansallisen ICT-kehittä-
mishankkeeseen kuuluvan pelastustoimen tiedolla johtami-
sen työvälineiden ja tiedonhallinnan edistämisen projektin 
ydin- ja laajennetun työryhmän työskentelyyn� Hanke kuu-
luu osana onnettomuuksien ehkäisyn tietojärjestelmien koko-
naisuuteen ja se jatkuu myös 2021� Projektin tarkoituksena on 
mahdollistaa erilaisten tietojen yhdistäminen ja niiden muo-
dostamisen tietotuotteiksi, joiden avulla on mahdollista pa-
rantaa pelastustoimen päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta� 
Edelleen nykyisille ja tuleville uusille toimialasidonnaisille jär-
jestelmille rakentuu keskitetty visuaalinen raportointiratkaisu, 
jossa voidaan soveltaa myös edistyneen analytiikan esimerkik-
si tekstianalytiikan keinoja� Ratkaisua varten tuotetaan tekni-
nen alusta, joka mahdollistaa tiedon keskitetyn koostamisen 
ja raportoinnin�   

Kehittämisyksikkö on osallistunut pelastustoimen kansallisen 
TKI-verkoston toimintaan, jossa aiheena 2020 on ollut muun 
muassa ennakoiva analytiikka, omavalvonnan käyttöönoton 
tukeminen ja onnettomuustietojen keräämisen kehittäminen�

”Turvallisuus kuuluu kaikille” -hanke on aloitettu vuonna 
2019 ja se jatkuu 2021� Hankkeessa järjestetään turvallisuus-
osaamisen täydennyskoulutusta oppilaitosten henkilöstölle 
perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa kou-
lutuksessa ja vapaassa sivistystyössä� Hankkeen toteuttaa ja 
sitä hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulun ammatilli-
nen opettajankoulutus� Oamk, HAMK, JAMK ja Haaga-He-
lia� Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan pelastuslaitos ja 
Tampereen yliopisto tuottavat sisältöjä, materiaaleja ja asian-
tuntemusta koulutuksiin sekä toteuttavat koulutuksia alihan-
kintana�

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistuu TAMK:n ”Lisätty todel-
lisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä” -ke-
hittämishankkeeseen, joka aloitettiin 2019 hanke ja se jatkuu 
2021� Hankkeessa kehitetään turvaopasteiden ja niihin liitty-
vien toimintamallien opetuksen ja käytön syventämistä lisätyn 

Kehittämisyksikön tehtävinä on pelastuslaitoksen toi-
mintaympäristön analysointi ja palvelutarpeiden ar-
viointi, sisäisen toiminnan kehittäminen ja arviointi 

yhdessä vastuualueiden ja yksiköiden kanssa sekä työhyvin-
voinnin kehittäminen ja seuranta�

Työhyvinvointityöhön kuuluvat muun muassa osaamisen hal-
lintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät toiminnat sekä 
työsuojelutoiminnan, työterveyshuollon ja työkykyä tukevien 
prosessien ja toimintamallien kehittäminen�
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todellisuuden ja pelillistämisen keinoin� Hankkeen ohjausryh-
mässä on edustus myös Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, 
SPEK�stä ja SPPL:stä�

Vuonna 2018 aloitettua Opeturva-hanketta on jatkettu 2020 
saakka� Hankkeessa kehitettiin opettajakoulutuksen palotur-
vallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuurin edistämistä opet-
tajakoulutuksessa� Hanke tuottaa paloturvallisuutta edistävää 
tutkimusta ja koulutusmateriaalia opettajakoulutuksen käyt-
töön� Hankepartnereina on Turun, Helsingin, Tampereen 
ja Itä-Suomen yliopistot sekä Satakunnan, Helsingin, Poh-
jois-Karjalan ja Pirkanmaan pelastuslaitokset�

Kyselyt ja selvitykset

Koronapandemian vaikutuksia pelastustoimen palveluiden ja 
palvelutason sopeuttamistarpeisiin selvitettiin� Selvitettiin Pe-
lastusopiston koulutustarvekyselyyn pelastuslaitoksen koulu-
tustarpeita vuosille 2021–2026 ja vastattiin kyselyyn pelastus-
toiminnan peruskurssien pääsykriteereitä� Rakennuspalojen 
pitkän aikavälin historiatietoja palojen määristä, syttymissyis-
tä ja vahingoista Tampereella selvitettiin Yleisradion pyynnös-
tä�

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston pyynnöstä selvi-
tettiin pelastustoimen suunnitelmia ja suunnittelutilannetta 
ja valmisteltiin lausunto aluehallintoviraston tarkennuspyyn-
töön palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelmasta� Valmis-
teltiin lausunto aluehallintoviraston tietopyyntöön pelastus-
toimen muutoksista ja säästötoimista vuosina 2020–2021� 

Valmisteltiin vastaukset sisäministeriön pelastusosaston ky-
selyyn Pelastustoimen resurssien tavoitetila 2030 mennessä� 
Hyvinvointialueneuvotteluun, jossa mallinnettiin sisäministe-
riön ja hyvinvointialueen välistä pelastustoimen järjestämisla-
kiehdotuksen mukaista neuvottelua, valmisteltiin taustamuis-
tio Pirkanmaan pelastustoimen osalta�

Sisäiset hankkeet ja kehittäminen

Vuoden 2020 Kunta10-tulosten julkaisu, tulosten analysointi 
ja kehittämisehdotukset valmisteltiin yhdessä vastuualueiden 
ja toimintayksiköiden kanssa�

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasoa ja palvelutarpeita 
arvioitiin yhdessä vastuualueiden ja toimintayksiköiden kans-
sa uusien paloasemahankkeiden valmistelussa ja pelastustoi-
minnan toimintavalmiuden kehityksen seurannassa erityisesti 
Tampereen kaupunkialueen I-riskiluokan ruuduissa�

Kuhmoisten liittymistä Pirkanmaahan valmisteltiin yhdessä 
pelastustoiminnan vastuualueen kanssa� Valmisteltiin lausun-
toja muun muassa hallituksen lakiesityksistä ja muista säädök-
sistä�

Sisäisen valvonnan ja -riskienhallinnan riskiarvion päivittä-
miseen Kehittämisyksikkö osallistui yhdessä Hallintopalve-
lujen, Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja Valmiussuunnit-
telun kanssa� Toimintaohjeiden kartoitus toteutettiin yhdessä 
vastuualueiden ja toimintayksiköiden kanssa ja valmisteltiin 

toimintaohjeiden laadintajärjestelmän päivitystä�

Pelastuslaitoksen tietoturvallisuutta lisättäessä oli Kehittä-
misyksikkö mukana paloasemien lukituksien uudistamisen 
suunnittelussa sekä avainten hallinnan sähköisen järjestel-
män käyttöönotossa� Tietosuojan kehittämiseksi ja digitaalis-
ten palveluiden lisäämiseksi aloitettiin sähköisen asiointipal-
velun käyttöönoton suunnittelu osana Tampereen kaupungin 
palveluita� Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto tietopyyn-
töjen käsittelyyn pelastuslaitoksella siirtyy vuodelle 2021�

Koronaepidemian alkaessa Suomessa keväällä 2020 perustet-
tiin Pirkanmaan pelastuslaitokselle tilannekuvaryhmä, johon 
Kehittämisyksikkö osallistui muiden vastuualueiden ja toi-
mintayksiköiden kanssa� Yhtenä tehtävänä oli tilannekuvan 
tietojen ylläpitäminen� Tilannekuvaryhmän toiminta jatkuu 
vuonna 2021�

Henkilöstön virkakorttien hankintaa ja suunnittelua jatkettiin 
pelastuslaitoksella koronarajoitukset huomioiden� Tehtävään 
perehdytettiin vuoden aikana kaksi projektihenkilöä, jotka 
poistuivat eri syistä laitoksen palveluksesta� Korttien hankin-
ta jatkuu vuonna 2021 yhteistyössä Komentotoimiston kanssa�

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnin toimintamallien kehitystyötä jatkettiin� Laa-
dittiin Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma vuosille 2020–
2021 ja osallistuttiin Työterveyshuollon toimintasuunnitelman 
2021–2022 valmisteluun yhdessä muiden toimintayksiköiden 
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kanssa� Suunnitelmassa tarkennettiin terveystarkastusten ja 
raportoinnin toimintamalleja� Vuoden 2020 kehityskeskuste-
lujen tulokset analysoitiin yhdessä toimintayksiköiden kanssa�

Kiusaamistyöryhmä jatkoi toimintaansa kiusaamisen, häirin-
nän ja syrjinnän vähentämiseksi� Syrjintäkyselyn tulokset ana-
lysoitiin yhdessä toimintayksiköiden kanssa ja tuloksia käsitel-
tiin muun muassa yhteistyöryhmässä, henkilöstötiedotteissa ja 
toimintayksiköiden tilaisuuksissa� Julkistettiin ohjeet toimin-
tamallista kiusaamisen, häirinnän ja syrjinnän poistamiseksi 
ja ilmoitusmenettelyssä käytettävä lomake� Työryhmä jatkaa 
työtä koetun kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentämi-
seksi

Kunta10-tuloksissa (2020) kokonaissijoitus on edellisen kyse-
lyn tasolla� Tuloksia on käsitelty työyhteisöpalavereissa ja kir-
jattu kehittämiskohteet ja vahvuusalueet� Työyhteisömittarei-
den tulokset ovat parantuneet, työmittareissa tulokset ovat 
sekä Tampereen kaupungin osalta että koko Kunta10-tuloksia 
paremmat� Johtamisen mittareiden tulokset ovat hieman las-
keneet� Pelastuslaitoksen kehittämiskohteiksi on valikoitunut 
kehityskeskustelujen pitäminen, päätöksenteon oikeudenmu-
kaisuus ja kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vähentäminen 
sekä vahvuusalueeksi positiivinen yhteisöllisyys�

Osaamisen kehittäminen

Toimintamalli ja kehittämissuunnitelma käyttöön

Vuonna 2020 julkaistiin PEL koulutushankeraportti 2019 se-
kä siihen liittyvät johtopäätökset ja ratkaisuehdotukset sekä 
ratkaistavat asiat� Lisäksi luotiin organisaatiotason osaamisen 
hallinnan ja kehittämisen toimintamalli ja kehittämissuunni-
telma� 

Yhteistyön vahvistaminen

Henkilöstön osaamisen kehittämisen teema on vuosille 2020–
2021 ”Yhteistyö ja -toiminta”� Joka toimintayksiköstä nimet-
tiin vähintään yksi koulutusvastaava� Poikkihallinnollisesti 
työskennellen valmisteltiin vuoden 2021 PEL koulutussuun-
nitelman yhteinen osa sekä kartoitettiin eri toimintayksiköi-

den koulutustarpeita vuodelle 2021 tiimityönä� Tarpeita prio-
risoitiin ja aikataulutettiin PEL henkilöstökoulutuskalenteriin 
vuodelle 2021� Työ jatkuu vuonna 2021�

Systemaattisuuden vahvistaminen

Työn ja osaamisen hallintaan liittyen tehtiin organisaatiotasol-
le ja johtoryhmätasolle PEL Strateginen vuosikello, koko ta-
lon henkilöstölle PEL Henkilöstökoulutuskalenteri 2021 sekä 
joka toimintayksikölle hallinnollinen vuosikello� Edellä mai-
nitut työkalut edistävät osaamisen johtamista ja yhteisohjau-
tuvuutta sekä toimivat osaamisen kehittämistoiminnan suun-
nittelun ja ohjauksen tukena� Pyrkimys välttää päällekkäisten 
tilaisuuksien järjestämistä mahdollisimman onnistuneesti�

Koulutushanke 2019 pilotit

Aiheet on määritetty vuosille 2020–2021� Tilanne vuonna 
2020:

1: Yhteiset toimintamallit –hallinnolliset vuosikellot on luo-
tu joka toimintayksikköön, käyttöä edistettävä� Pelastuslaitok-
sen henkilöstökoulutuskalenteri on luotu ja käytössä intrassa, 
poikkihallinnolliset koulutus- ja -kehittämispäivät ja yhteisen 
esimiesfoorumin kehittäminen - kesken, edistetään v�2021

2: Operatiivisen henkilöstön koulutuskäytänteiden kehittämi-
nen, erityisesti operatiivisen henkilöstökoulutuksen yhteisiä 
toimintamalleja, suunnitelmapohjia ja prosesseja yhdenmu-
kaistetaan ja rakennetaan tarpeen mukaan yhteistyössä, kes-
ken, edistetään v�2021� 

3: Osaamiskartoitus paloesimiehille OKA2 selkeä suunnitel-
ma on tehty ja liitetty Koulutushankeraportin liitteeksi� To-
teutuksen suunnittelu kesken ja toteuttajavastuita pohditaan�

4: Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn perehdytys pelastustoi-
minnalle� Ei aloitettu� 

5: Palomestareiden perehdytyksen kehittäminen� Tarkempi 
yhteenveto ja kehittäminen kesken�

6: Hybridi-koulutuspaketti valmis� Koulutuspaketti toteutet-
tiin 01/2021�

Tutkimuslupia opinnäytetöille ja muille Pirkanmaan pelastus-
laitokseen kohdistuneille tutkimuksille myönnettiin 14 kappa-
letta vuoden 2020 aikana�
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TYÖSUOJELU 
 
Palopäällikkö 
Pekka Mellin

Tavoitteet

Työsuojelua sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 
2020 päätettiin PERA-riskiarvioinnit Kangasalan paloaseman 
huoltokorjaamolla, Kangasalan paloaseman harjoitusalueella 
sekä Teivon ja Parkanon asemapaikoilla� Näissä toimipisteissä 
tarkasteltiin kaluston, kiinteistön ja henkilöstön osuudet, työ-
terveyden osallistuessa henkilöstöosuuteen toimipaikkakoh-
taisen suunnatun työpaikkaselvityksen tekemiseksi�

Kymmenen PERA riskienarviointijärjestelmästä kiinnostu-
nutta sopimuspalokuntaa lähetti edustajansa keskuspaloase-
malle perehdytys- ja koulutusiltaan, jossa heille luotiin käyt-
tötunnukset sekä informoitiin arviointi- ja seurantatuesta 
jatkoon�

Uudistuksia ja jatkumoa

Vuoden 2020 aikana voimaan tuleen täydennetyn lainsää-
dännön kautta pelastuslaitokset siirtyivät ilmoitusvelvollisiksi 
ASA-rekisteriin, ja tästä tuli laatia toimintaohje pelastusjohta-
jan hyväksyttäväksi� Lisäksi käynnistettiin Työturvallisuuspal-
velujen projektiryhmä kehittämään uutta Työturva Monitorin 
korvaavaa ilmoitus- ja tilastointijärjestelmää� 

Pitkäaikaisen työsuojeluvaltuutettumme Markku Savilahden 
eläköityminen vuoden vaihteessa nosti varatyösuojeluvaltuu-
tettu Jarno Lamminpään perehdytettäväksi uuteen tulevaan 
tehtäväkenttäänsä�  Perehdytys jakaantui useampaan jaksoon�

Yhteistyössä ajankohtaisia aiheita

Pelastusopisto käynnisti Työturvallisuuden harjoitusalue 
-hankkeen (TTHA), johon myös Pirkanmaan pelastuslai-

toksen edustaja kutsuttuna osallistui työn jatkuessa edelleen� 
Huhtikuussa kokoonnuttiin Aluehallintoviraston aloitteesta 
tarkastelemaan pelastuslaitoksen työntekijöiden mahdollisia 
ylityökertymiä sekä mitattiin työn kuormittavuutta niin sano-
tun Valmeri-ohjelman mukaisesti�  Tarkastelun kohteena ol-
leet seikat voitiin vahvistaa olevan hyvällä tolalla kaikin mit-
tarein�

Toimintaympäristömme ja asiakaspintamme tiedostettu muu-
tos sai kaupunkikonsernitasoista huolta ja huomiota osak-
seen, kun heti alkuvuodesta järjestettiin johdon seminaari 
työnimellä ”Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta ja ehkäisy”� 
Työilmapiiriasiat olivat toimintavuonna osin keskiössä ja tä-
män asiakokonaisuuden osalta saatiin hyvää kokemusta vas-
taisen varalle sekä tarkennettiin pelastuslaitoksen käytänteitä�

Tilaisuudet

Tampereen kaupunkikonsernin työsuojelutoimikunta piti 
toimintavuoden aikana kolme kokousta ja kaupunkikonser-
nin työsuojeluvaltuutetut kokoontuivat kuusi kertaa� Varhai-
sen välittämisen tukemisen toteutumista ja sairauspoissaolo-
jen seurantaa käsiteltiin yhteistyössä työterveys Pirten kanssa 
kahdessa tarkastelukokouksessa aina puolen vuoden välein� 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Yhteistyöryhmä kokoontui pe-
lastusjohtajan johdolla kuusi kertaa� Pirkanmaan pelastuslai-
toksen työsuojeluväki (ts-valtuutetut ja asiamiehet) kokoon-
tuivat kolmeen ajankohtaispäivään�

Työsuojelun edustus oli mukana myös kalustoryhmässä ja 
teknisten asioiden valmisteluryhmässä sekä poikkeukselli-
sen vuoden kyseessä ollen koronatilannekuvaryhmässä� Työ-
suojeluun liittyvien toimintojen osalta järjestettiin uusille 
työntekijöille perehdytystä viidessä eri tilaisuudessa� Urjalan 
hybridihankkeeseen osallistuttiin� Miehistön ja alipäällystön 
koulutuspäivillä toteutettiin myös työsuojeluoppitunti�
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VIESTINTÄYKSIKKÖ

Tiedotuspäällikkö 
VEIJO KAJÀN

Korona muutti työtapoja ja suurin osa tapahtumista jouduttiin 
perumaan. Työyhteisöviestinnässä näkyi tiedottaminen koro-
nakriisistä. Turvallisuusviestintätyötä toteutettiin kuitenkin 
etäyhteyksin.

Julkaisut

Viestintäyksikkö toimitti ja julkaisi neljä kertaa vuodessa il-
mestyvää henkilöstölehti Letku & Laastaria� Lehti tarjosi tie-
toa pelastuslaitoksen tapahtumista, eri toimintayksiköiden toi-
minnasta ja vapaa-ajan tapahtumista� Vuonna 2020 Letku & 
Laastari täytti 20 vuotta, mitä juhlistettiin juhlalehdellä�

Viestintäyksikkö julkaisi myös kerran kuukaudessa ilmestyvää 
henkilöstötiedotetta� Henkilöstötiedote toimitetaan Viestintä-
yksikössä ja sisällön siihen toimittavat pääosin eri toiminta-
yksiköt� Viestintäyksikkö julkaisi Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen vuosikertomuksen sekä osallistui myös pelastuslaitoksen 
muiden julkaisujen tuottamiseen (esim� erilaiset paloturvalli-
suusoppaat)� 

Viestintäyksikössä työskenteli tiedotuspäällikön johdolla kak-
si viestintäsuunnittelijaa ja erikoissuunnittelija (viestintätiimi) 
sekä kaksi koulutussuunnittelijaa ja palomiehen virkanimik-
keellä yksi turvallisuuskouluttaja (koulutustiimi)� Viestintäyk-
sikössä työskenteli myös projektityöntekijä Palosuojelurahas-
ton rahoittamassa hankkeessa�

Viestintäyksikön tehtäviä ovat  sisäisen ja ulkoisen viestin-
nän sekä turvallisuusviestinnän koordinointi� Viestintäyksik-
kö osallistuu onnettomuusviestinnän kehittämiseen yhdessä 
Tilanne- ja johtokeskuksen kanssa�  Viestintäyksikkö järjes-
tää turvallisuuskoulutuksia ja turvallisuusviestinnän yleisöta-

pahtumia sekä pelastuslaitoksen sisäisiä tapahtumia� 

Koronavuosi näyttäytyi myös Viestintäyksikön turvallisuus-
viestinnän toteutuksessa� Koronan takia jouduttiin suuret ylei-
sötilaisuudet peruuttamaan, mutta turvallisuuskoulutusta an-
nettiin pienryhmille ja näin tavoitettiin 21 357 henkilöä�

Viestintäyksikön henkilöstö työskenteli suurimman osan vuo-
desta etänä� Yhteyttä pidettiin Teams-palavereissa aluksi päi-
vittäin� Henkilöstö osallistui vuoden aikana myös eri webinaa-
reihin, joissa järjestettiin muun muassa viestintäkoulutusta�

JORMA NARVI

Turvallisuusviestinnän tapahtumia 

Helmikuussa viestintäyksikkö organisoi perinteisen 112-päi-
vän tapahtuman Lempäälän Ideaparkissa, jossa eri viranomai-
set esittelivät toimintaansa� Mukana tapahtumassa olivat mm� 
Hätäkeskuslaitos, Sisä-Suomen poliisi,  Tays  Ensihoitokes-
kus, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Tampereen sosiaalipäi-
vystys ja alueen sopimuspalokuntia (kuva vasemmalla)� 

Maaliskuun 7� päivä pelastuslaitos osallistui Tampere-talossa 
järjestetyille K50-messuille näytteilleasettajana� Tapahtumas-
sa pelastuslaitosta edustivat viestintäsuunnittelija ja kaksi pa-
lotarkastajaa, jotka kertoivat kodin turvallisuuteen liittyvistä 
asioista sekä vastailivat messuvieraiden kysymyksiin� 
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Pelastuslaitoksen perinteiset tapahtumat jouduttiin perumaan 
tai siirtämään� Hyvin toimineet kansalaiset -palkitsemistilai-
suus oli jo sovittu ja valmistelut tehty, kun kiristyneet kokoon-
tumisrajoitukset siirsivät tilaisuuden vuodelle 2021� Pelastus-
laitoksen henkilöstön vuosijuhlaa valmisteltiin vuoden alussa, 
mutta se jouduttiin siirtämään samoin kuin joulujuhla� 

Sosiaalinen media  

Koronavuosi vähensi kasvotusten käytävän vuorovaikutuk-
sen määrää merkittävästi ja pakotti ihmiset siirtymään  en-
tistä enemmän  sähköisille alustoille�  Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksenkin  aktiivisuus  somen turvallisuusviestinnän 
välineenä korostui ja monipuolistui entisestään� Jo aiemmin 
käytössä olleiden sosiaalisen median kanavien Facebook, Ins-
tagram, YouTube ja Twitter rinnalle otettiin käyttöön erityi-
sesti lasten ja nuorten suosima palvelu TikTok�

Sosiaalisen median kanavilla ihmisiä tavoitetaan laajasti ja ma-
talalla kynnyksellä� Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden 
myös vuorovaikutukseen ja nopeaan reagointiin esimerkiksi 
muuttuvissa sääolosuhteissa� Pelastuslaitoksen Instagramiin 
julkaisuja on tehnyt myös erikseen siihen koulutettu ryhmä, 
nk� Some-tiimi� Some-tiimissä oli vuonna 2020 noin 15 henki-
löä koostuen eri toimintayksiköiden henkilöistä� Sometiimin 
koulutukset vuodelta 2020 jouduttiin perumaan�

Vuonna 2020 pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän käynti-
määrä (kattavuus) kasvoi hieman viime vuodesta ja oli 4,7 mil-
joonaa kertaa� Facebookin algoritmeista johtuva hiljeneminen 
saatiin hienosti korvattua  TikTok:n  aktiivisuudella�  Erilai-
sia vuorovaikutustilanteita (vaikuttavuus) - tykkäyksiä, kom-
mentteja ja jakoja - oli lähes 370 000�

Joulukuussa some-kanavilla toteutettiin turvallisuusviestintä-
kampanja joulukalenterin muodossa� Kalenterissa julkaistiin 
1�–24�12� päivittäin turvallisuuskalenterin luukku, joka sisälsi 
vaihtuvan turvallisuusaiheen�

Onnettomuusviestintä

Tiken kanssa yhteistyössä jatkettiin onnettomuusviestinnän 
kehitystyötä ja tehostettu onnettomuusviestintä otettiin viral-
lisesti käyttöön elokuussa, kun pelastusjohtaja hyväksyi toi-
mintaohjeen�

Viestintäyksikkö osallistui marraskuussa Rantatunnelissa 
järjestettyyn RATU20-harjoitukseen, jossa harjoiteltiin te-
hostettua onnettomuusviestintää sekä toimittiin median yh-
teyshenkilöinä� Joulukuussa viestintä osallistui Poliisiammat-
tikorkeakoulun järjestämään BuildERS -tehostetun viestinnän 
harjoitukseen yhdessä Tilanne- ja johtokeskuksen kanssa�

Perinteistä Tampereen päivää  vietettiin  sunnuntai-
na  4�10�2020  poikkeusjärjestelyin ja tapahtuma toteutettiin 
kokonaan virtuaalisesti� Tampereen päivä näkyi pelastuslai-
toksen sosiaalisen median kanavilla klo 9-21 välisenä aika-
na monipuolisena ohjelmana, jolla osallistettiin myös kansa-
laisia osallistumaan päivän viettoon�  

Koronarajoitukset vaikuttivat perinteisten tapahtumien jär-
jestelyihin valtakunnallisesti  ja niin myös pelastuslaitoksel-
la� Pandemiatilanteesta johtuvien rajoitusten vuoksi keskey-
tettiin, peruttiin tai siirrettiin mm� seuraavat tapahtumat:

 ▶ 4�-luokkalaisten vaikuttamispäivät 
 ▶ Nou hätä -kilpailut peruskoulujen 8�-luokkalaisille 
 ▶ Museoiden Yö -tapahtuma 
 ▶ Punainen Liitu -liikenneturvallisuuskampanja toisen as  

 teen opiskelijoille 
 ▶ ASTA-messut 
 ▶ EuroSafety-turvallisuusmessut�

Tapahtumia ja vierailuja
Viestintäyksikkö koordinoi yhdessä TAYS:n Lasten- ja nuor-
ten sairaalan kanssa palomiesten vierailun lastenosastoille� 
Vierailuilla sairaalaan ei sinänsä ole turvallisuusviestinnälli-
siä sisältötavoitteita, vaan tarkoitus on ilahduttaa sairaalassa 
olevia lapsia ja heidän perheitään� Palomiehet ovat odotettuja 
vieraita sairaalassa ja lokakuulle ehdittiin jo sopia uusi vierai-
lu, mutta koronatilanne peruutti vierailun�

Keskuspaloasemalla vieraili heinäkuussa some-vaikuttajia, 
jotka ovat etenkin nuorten keskuudessa hyvin suosittuja� Mu-
kana oli tubettajia ja tiktokkaajia, jotka tutustuivat mm� pa-
loasemaan ja paloturvallisuuteen� Tätä viestiä he välittivät 
eteenpäin omille seuraajilleen�
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Palomuseo

Palomuseon aukiolo yleisölle vaihteli poikkeuksellisten olo-
suhteiden takia� Ennen koronapandemiaa hiihtolomalla mu-
seossa vieraili kahden päivän aikana yli 100 asiakasta� Kevään 
sulun jälkeen museo oli taas avoinna kesä- heinä- ja elokuus-
sa yhteensä 12 päivänä� Syksyllä palomuseota pidettiin auki 
joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina iltapäivästä iltakuu-
teen� Marraskuun alussa aukiolo kuitenkin jouduttiin peru-
maan� Vuoden aikana palomuseossa kävi lähes 350 henkeä�

Hankkeet ja projektit

Viestintäyksiköstä oli edustus Pelastusopiston järjestämässä 
ja Palosuojelurahaston rahoittamassa VIVAPE-viestintähank-
keessa� Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoi-
meen on kehittämis- ja koulutushanke, joka tukee pelastus-
toimen yhteisen viestinnän suunnittelua, toteutusta, arviointia 
ja kehittämistä� Hanke jatkuu 31�1�2022 saakka�

Pelastuslaitoksen historiallisen kuva-aineiston digitointi ja lu-
ettelointi Siiri-kokoelmatietokantaan jatkui tammi- ja helmi-
kuussa 2020� 

Keväällä 2020 viestintäyksikön projektityöntekijä toteut-
ti hankkeen, jossa suunniteltiin ja testattiin pelastustoimen 
onnettomuuskuvien siirtämistä tallennuslaitteilta suljetulle 
NAS-palvelimelle� Hankkeessa laadittiin ohjeistus kuvien siir-
tämiseksi ja siirrettiin noin 5000 onnettomuuskuvaa suunni-
teltuun kansiojärjestelmään� 

Viestintäyksikön projektityöntekijä on toiminut kesäkuusta 
2020 Palosuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa ”Pelas-
tustoimen museoesineiden kartoittaminen ja historiallisen ai-
neiston säilymisen edistäminen”� Hankkeessa toteutettiin kyse-
ly pelastustoimen historiallisen aineiston nykytilasta Suomen 
pelastuslaitoksilla� Pirkanmaan pelastuslaitoksella kartoitettiin 

17 paloaseman historiallinen aineisto� Lisäksi Hämeenkyrön 
paloasemalla aineistoa valittiin, luetteloitiin ja pakattiin varas-
toon ensi syksyn muuton tieltä� Hankkeessa tehdään ohjeistus 
pelastuslaitosten historiallisen materiaalin kartoittamiseksi ja 
käsittelemiseksi�

Viestintäyksikkö on ylläpitänyt pelastuslaitoksen tietoja Pal-
velutietovarannossa, joka on julkishallinnon yhteinen tieto-
varanto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista� Vies-
tintäsuunnittelija osallistui Tampereen kaupungin projektiin, 
jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa tietojen ylläpitomalli ja 
edistää tiedon hyödyntämistä eri kohteissa�

Viestintäyksikkö on osallistunut Vapriikissa syksyllä 2021 au-
keavan Tampere liekeissä -näyttelyn tekemiseen osallistumalla 
näyttelytyöryhmään, hoitamalla näyttelyyn lainattavien esinei-
den ja valokuvien valintaa ja siirtoa sekä osallistumalla sisäl-
löntuotantoon� Pirkanmaan pelastuslaitos on näyttelyn yhteis-
työkumppani�

TET

Viestintäyksikön koulutussuunnittelija koordinoi pelastus-
laitoksen TET-harjoitteluja� Loka–marraskuussa järjestettiin 
9�-luokkalaisille kaksi erillistä viikon kestävää työelämän tu-
tustumisjaksoa yhdessä pelastustoiminnan, varautumis- ja on-
nettomuuksien ehkäisyn yksikön kanssa� Jaksoilla koululaiset 
saivat teoreettista oppia mm� palotarkastuksista ja varautumi-
sesta ja käytännön opetuksena alkusammutusta ensiapua ja 
pintapelastusta� 

Viestintäyksikkö tarjosi vuonna 2020 yhdelle Tredun opiske-
lijalle työssäoppimispaikan, joka kuitenkin koronatilanteen 
takia jouduttiin keskeyttämään� Harjoittelija ehti osallistu-
maan  NouHätä-alkukarsintojen järjestelyihin� Paloasemilla 
toteutetut alkukarsinnat saatiin toteutettua lähes kokonaan, 
mutta kilpailun jatkovaiheet jäivät koronan myötä totutta-
matta�

Turvallisuuskoulutus 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusta koor-
dinoi Viestintäyksikön kaksi koulutussuunnittelijaa, jotka 
myös itse osallistuivat turvallisuuskoulutusten toteuttami-
seen� Turvallisuuskoulutusta toteuttaa myös muut toiminta-
yksiköt� Koulutussuunnittelijoiden uudet toimitilat siirrettiin 
keväällä keskuspaloaseman uuden puolen tiloihin� 

Vuosi 2020 vaikutti myös turvallisuuskoulutukseen ja koulu-
tustoiminta siirtyi osin verkkoon (Teams)� Turvallisuuskoulu-
tusta annettiin hoitoalan, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten 
henkilökunnalle sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoil-
le� Teorian jälkeinen käytännön harjoittelu toteutettiin nyt yk-
sinomaan ulkotiloissa� Palomiesten toteuttamat Tulikettu-tur-
vallisuuskoulutukset, voitiin suorittaa vain osittain� 

Koulutusyksikkö tuotti operatiivisen henkilöstön ansiokkaalla 
avustuksella, turvallisuusaiheista verkkomateriaalia eskareille 
ja 2�-,6�- ja ja 8�-luokkien oppilaille� Materiaalit otettiin käyt-
töön vuoden 2021 alussa�

JARMO RUOTSALAINEN
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Palomieskuoro Tulikukot

Palomieskuoro Tulikukot on pirkanmaalainen mieskuoro, 
jonka jäsenistö koostuu pääosin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
henkilökunnasta ja pelastuslaitoksen eläkeläisistä� Palomies-
kuoro Tulikukkojen johtajana vuonna 2020 toimi Marja-Lii-
sa Rautelo� Kuoron vahvuus vuonna 2020 oli 25 jäsentä� Kuo-
roharjoituksissa ja esiintymistilaisuuksissa kuoron vahvuus on 
10–20 jäsentä� Kuoro harjoittelee viikoittain pelastuslaitoksen 
tiloissa� Esiintymisien määrä ja tiheys vaihtelevat� Kiireisintä 
aikaa on loppuvuosi ja joulun aika, mutta koronapandemian 
takia Tulikukot esiintyi vain viisi kertaa� 

Syksyllä 2019 nauhoitettu Talent-kilpailu esitettiin televisios-
sa helmikuussa 2020� Mainittavimpia tapahtumia 2020 oli Tu-
likukkojen 10-vuotiskonsertti Tampereen komediateatterin 
isolla näyttämöllä sekä Tampereen tuomiokirkossa ja Keskus-
paloasemalla nauhoitettu kauneimmat joululaulut�

Tampereen palokunnan Urheilijat ry

Poikkeuksellinen koronavuosi aiheutti useiden kilpailuiden 
ja harjoitusten peruuntumisia, joten vuosi jää historiaan erit-
täin hyvin muistiin� Kaksi kertaa viikossa järjestettyihin kiek-
kovuoroihin osallistui 20–30 miestä kerrallaan� Korona kes-
keytti keväällä maaliskuulla ja marraskuun lopulla jäävuorot� 
Lentopallovuoro Vuoreksen koululla on myös saavuttanut hy-
vän suosion ja palloilijoita käy 10–15 henkilöä joka keskiviik-
ko� Korona aiheutti myös lentopallovuoroihin taukoa keväällä 
ja marras–joulukuussa� Jalkapalloa käytiin potkimassa kesällä 
Kaupissa kerran viikossa muutaman kymmenen miehen voi-
min� Salibandya on pelattu perjantaisin Kauppi Sports Cente-
rissä ja porukkaa on ollut 10–20� Siellä myös korona aiheut-
ti tauot�

Veneilykausi jäi viime kesänä kokonaan väliin koska Taputta-
ren moottori oli rikki ja uutta saatiin odottaa heinäkuun lop-
puun� Asennus kesti myös aikansa ja sillä ajettiin vain elokuus-
sa muutama sisäänajomatka� Talkoita tehtiin edellisvuosien 
tahtiin tähtäimessä seuraavat WPFG-kilpailut Rotterdamissa�

Golfkisat käytiin Hämeenlinnassa, jossa meillä oli kolme osal-
listujaa� Beach-turnauksissa käytiin Lappeenrannassa, jossa 
meiltä oli kaksi paria pelaamassa� Elokuussa SM-jalkapallo-
turnaus oli Kokkolassa� Joukkueemme pelasi hienosti voittaen 
hopeaa�

Tampereen aluepelastuslaitoksen seniorit
Vuonna 2020 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Leo Kaare-
la, sihteerinä Jukka Lehtonen ja rahastonhoitajana Aune Jär-
vinen� Johtokuntaan kuuluivat em� henkilöiden lisäksi Esko 
Tamski, Jukka Vigren ja Jouko Vartiainen� Jäseniä yhdistyk-
sellä oli 126 henkilöä, joista yli 80-vuotiaita eli vapaajäseniä 
oli 16� Yhdistyksen tarjoamaan aktiiviseen toimintaan kuuluu 
kuukausitapaamisten lisäksi perjantaisin tapahtuva ohjattu lii-
kunta keskuspaloaseman liikuntatiloissa� Vuoden 2020 aikana 
jäsenille järjestettiin 7 tilaisuutta, joihin osallistui keskimää-
rin 13 henkilöä�

Joitakin tapaamisia jouduttiin peruuttamaan koronaviruksen 
vuoksi� Kuukausikokouksia pidettiin Keskuspaloasemalla ja 
Kangasalan paloasemalla sekä ulkotiloissa Pyynikin näkötor-
nilla, Parkkuun Metsästysseuran majalla ja Niihaman ulkoi-
lumajalla� Ryhmä eläkeläisiä osallistui Palomuseo-toimintaan 
liittyvään vanhoista valokuvista tunnistamiseen� Vuonna 2020 
valtakunnallinen paloveteraanien Kuusapila-kongressi piti ol-
la toukokuussa Kuopiossa, mutta se jouduttiin peruuttamaan 
koronapandemian vuoksi� Suomen paloveteraanijärjestöjen 
yhteyshenkilönä Pirkanmaalla toimi sihteeri Jukka Lehtonen�

Yhdistyksen sihteeri osallistui syksyllä pidettyyn pelastuslai-
toksen seniorikokoukseen museokeskus Vapriikissa esitellen 
eläkeläistoimintaan tuleville eläkeläisille� Tampereen kaupun-

gin liikuntapalveluiden järjestämä ohjattu kuntojumppa pidet-
tiin perjantaisin Keskuspaloaseman liikuntatiloissa� Korona-
viruksen aiheuttamat rajoitukset salien käytössä ja ohjaajan 
poissa ollessa keskeyttivät toiminnan sekä keväällä että syk-
syllä�

Yhdistys tarjosi jälleen eläkkeellä olevalle ja pelastuslaitoksesta 
eläkkeelle siirtyvälle henkilöstölleen mielenkiintoista toimin-
taa ja mahdollisti yhteydenpidon entisten työtovereiden kes-
ken�

TAPU

TULIKUKOT

ANTTI KOSKELA
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