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L iikevaihto 50,6 M€
P alkalliset henkilötyövuodet 646
H enkilöstöä 661 (31.12.2019)
H enkilöstön keski - ikä 44,1 vuotta
T ehtäviä yhteensä 60 026
»P elastustoimen tehtäviä 9 513
»E nsihoitotehtäviä 50 531

» V alvontasuoritteita 27 613
» T urvallisuusviestintä
tavoitti 96 066 henkilöä
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P E L A S T U S J O H TA J A N
K AT S A U S V U O T E E N 2 0 1 9
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2019 toiminnan ja talouden
lopputulos oli positiivinen ja talouden osalta pysyttiin talousarviossa,
jopa siten, että kunnille voitiin maksuosuutta hieman palauttaa.

T

oimintavuosi 2019 osoittaa toimintalukujen osalta loivasti kasvavaa käyrää. Tehtävämäärien kasvaminen, varsinkin Tampereen ja kaupunkiseudun
alueella, on tietysti seurausta kasvavasta väkimäärästä. Kansalaisten käyttäytymisessä on myös tapahtunut muutosta,
joka ei kaikilta osin valitettavasti ole positiivista. Tehtävämäärät kasvavat ja myös hankalat ja vaikeat tehtävät sekä
väkivallan kohtaaminen ovat lisääntymään päin.

linnon ja talouden uudistamistarpeista. Eli työ jatkuu ja
jossakin, vielä täsmentymättömässä, aikataulussa pyritään
uudelleen muodostamaan maakuntarakenne. Tällä kertaa
mukana ovat ainoastaan sosiaali- ja terveystoimi ja pelastustoimi.

Suuret yleisötapahtumat ja niissä kymmenien tuhansien
ihmismäärät ovat paitsi hieno osoitus alueen vetovoimasta,
myös haaste turvallisuudelle. Toimintaympäristö muuttuu,
mutta me muutumme myös mukana. Se tietysti vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja muutosvalmiutta.

Pirkanmaan pelastuslaitos, ja eritoten sen johto, on mukana syksyllä 2019 alkaneessa uudessa suunnittelussa ja
yhtenä painopisteenä tulee olemaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen selkeä ja itsenäinen asema mahdollisesti tulevassa maakuntahallinnossa. Tällä kertaa uudistusta vietäneen
eteenpäin aiemmasta poikkeavalla tavalla ja muutoksen
alussa keskityttäneen lainsäädännön valmisteluun ja päättämiseen, jonka jälkeen alkavat varsinaiset toteutustoimet.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2019 toiminnan ja
talouden alkuvuosi näytti hieman haasteelliselta. Alkuvuoden talouden seurantaluvut osoittivat, että tarkka taloudenpito tulee olemaan tarpeen ja eri toimintoja tarkasteltiinkin
alkuvuoden kuukausina kriittisesti.

Hallinnon myllerrysten ohella toimintavuotemme näyttäytyi erinomaisen vireänä ja omaa toimintaamme kehittävänä. Edellisen vuoden, juhlavuoden 2018, jälkeen painelimme taas eteenpäin uutta rakentaen, kouluttaen ja
toimintoja uudella tavalla pohtien.

Sote- ja maakuntauudistus

Kangasalan paloasema on hyvänä esimerkkinä uusista toiminnoista niin tekniikan kuin koulutuksenkin saralla. Molemmista kuullaan vielä lisää. Koulutus, kouluttautuminen ylipäätään ja työajan käyttö tähän tarkoitukseen
entistä paremmin ovat avaintekijöitä hyvään ja tuloksekkaaseen toimintaan.

Samaan aikaan kuitenkin kehitettiin työn sisältöä ja olimme myös keskeisesti mukana edellisen hallituksen aikana
käyntiin laitetussa sote- ja maakuntauudistuksessa. Tuo työ
liittyi varsin monen, varsinkin hallinnossa ja päällikkötehtävissä olevien, päivittäiseen työhön. Iso määrä työtunteja
käytettiin uuden maakuntarakenteen suunnitteluun ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen työsarkaa hahmotettiin tulossa
olevan organisaation eri tahojen kanssa.
Ennusmerkit tuon työn päättymisestä nähtiin jo alkuvuonna ja koko työ päättyikin maan hallituksen eroamiseen keväällä 2019. Tuolloin tilanne jäi paljolti avonaiseksi,
jos kohta odotettavissa oli, että tuo työ jatkuu ainakin sosiaali- ja terveystoimen uudistamisen osalta.

Maakuntauudistus käynnistyi uudelleen
Hetken hengähdyksen jälkeen maan uusi hallitus käynnisti uuden sote- ja maakuntauudistuksen ja tuossakin
olemme jälleen mukana. Vaikka paljon työpanosta kesken
jääneeseen hankkeeseen käytettiinkin, saatiin myös arvokasta tietoa pelastustoimen sisällöstä ja muun muassa hal4

Uusia tukikohtia
Työn sisällön kehittämisen ohella samaan aikaan tietysti kehitettiin ja hankittiin uutta kalustoa ja edelleen uudistettiin toimitiloja. Loppuvuonna käynnistettiin paloasemien rakennushankkeet Hämeenkyröön ja Urjalaan ja tehtiin
alustavaa suunnittelua Tampereen paloasemaverkon täydentämiseksi.
Paloasemaverkoston kehittämisessä olemme uudistaneet
lähes parikymmentä asemaa eri puolilla Pirkanmaata tarkoituksena ajanmukaistaa jo elinkaarensa päässä olevia paloasemia sekä tarvittaessa siirtää niitä paremmin alueellista palvelurakennetta vastaaviin paikkoihin.
Tampereen kaupungin ja osin myös sen ympäristökuntien yhä tiiviimpi kaupunkirakenne ja kasvava asukasmäärä
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ovat suunnanneet katseemme nyt tämän alueen palveluverkon tarpeisiin. Varsinkin Tampereen kaupungin osalta on
tapahtunut ja tapahtuu sellaista kaupunkirakenteen muutosta, joka vaatii toimintaresurssien hajasijoittamista ja
myös lisäresursointia.
Toimintavuoden aikana ja varsinkin loppuvuodesta palvelutasopäätöksen valmistelun yhteydessä käynnistettiin
selvitystyötä keskuspaloaseman tilojen joko kunnostamiseen tai hajasijoittamiseen. Myös läntisen Tampereen osalta aloitettiin selvitys uuden paloaseman sijoituspaikasta.

Uusi palvelutasopäätös
Vuoden 2019 aikana valmisteltiin palvelutasopäätöksen
tarkistus, joka vietiin päätöksentekoon vuoden vaihteessa
2019—2020. Palvelutasopäätöstä valmisteltaessa päivitettiin muuttunutta toimintaympäristöä ja riskialueita, käytiin asiaan liittyvät neuvottelut aluehallintoviraston kanssa ja valmisteluprosessin mukaisesti kuultiin asiasta kaikkia
Pirkanmaan kuntia.
Pelastustoimen neuvottelukunta käsitteli asiaa kahteenkin
otteeseen ja teki päätösesityksen Tampereen kaupunginhallitukselle, joka päätti palvelutasopäätöksestä tammikuussa
2020.
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Lopuksi
Toimintaa ja taloutta raporttien valossa tarkasteltaessa ja
myös sisältöä avaten voidaan todeta, että selvisimme vähintäänkin hyvin kasvavasta työmäärästä. Töitä tehtiin hyvällä
työilmapiirillä ja hyviä tuloksia saavuttaen. Vuoden aikana
siirtyi henkilöstöä eläkkeelle ja uutta nuorta kaartia tuli tilalle. Erityisen hienoa on ollut nähdä oman talon vetovoima
myös ulkopuolisten työnhakijoiden näkökulmasta.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2019 toiminnan ja
talouden lopputulos oli positiivinen ja talouden osalta pysyttiin talousarviossa, jopa siten, että kunnille voitiin maksuosuutta hieman palauttaa. Samoin ensihoidon palvelutuotanto selviytyi alun haasteellisesta urakastaan erinomaisesti
ja myös tästä kokonaisuudesta voitiin sopimuskumppanille, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, sopimuskorvausta palauttaa.
Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet erinomainen henkilöstö ja yhteistyökumppanit, sopimuspalokunnat, josta kaikille erityinen kiitos.

Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen
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PIRKANMAAN
PELASTUSLAITOKSEN
VUOSI 2019
Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Liikeylijäämä
toteutui talousarvion mukaisena nollatuloksena.
Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 661.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia, strategisia tavoitteita Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli kolme, joista kaikki toteutuivat:
1.	Suunniteltujen palotarkastusten toteuttaminen
2.	Toimintavalmius
3.	Työhyvinvoinnin parantuminen
Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa on esitetty arvio vuonna 2019 suoritettavasta määräaikaisesta valvonnasta. Asuin- ja asuinliikerakennuksiin suoritettiin
toimintavuoden aikana yhteensä 18 825 määräaikaista valvontatoimenpidettä (99,7%) ja yritys- ja laitoskohteisiin
2 407 määräaikaista valvontatoimenpidettä (100%).
Valvottavien yritys- ja laitoskohteiden määrä tarkentui
toimintavuoden aikana hieman arvioitua pienemmäksi ja
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toteutunut valvonta vastaa valvontasuunnitelman periaatteita. Määräaikainen valvonta toteutui valvontasuunnitelman mukaisesti.
Palvelutasopäätöksen toimintavalmiusaikatavoitteet täyttyivät pelastustoiminnan osalta sekä ensimmäisen yksikön
keskimääräisen toimintavalmiusajan että pelastustoiminnan keskimääräisen toimintavalmiusajan osalta kiireellisissä tehtävissä riskiluokasta riippumatta. Tavoiteajat alittuivat kummankin seurantakohteen osalta.
Työhyvinvointimatriisin kokonaistulos parantui neljä pistettä edellisestä tilikaudesta. Tämä johtui ensisijaisesti vähentyneistä sairaspoissaoloista ja työtapaturmista.
Työyhteisötaitoja kehitettiin erilaisten koulutusten, työryhmien ja sisäisen tiedotuksen avulla. Esimiesten koulutuksessa painotettiin työyhteisön yhdenvertaisuutta ja syrjinnän vastaisia tietoja. Tavoite toteutui.
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Talouden toteutuminen
Talouden osalta sitovia tavoitteita pelastuslaitoksella oli
kaksi:
liikeylijäämä sekä investointien rahavirta.
▶ Liikeylijäämä toteutui talousarvion mukaisena
nollatuloksena.
▶ Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 1,96
milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,2 milj. euroa. Pysyvien vastaavien luovutustuloja saatiin 0,01
milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa investointeihin varauduttiin 1,92 milj. eurolla, rahoitusosuuksiin 0,062
milj. eurolla. Investointien rahavirta oli 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi johtuen suunnitelmaa suuremmasta rahoitusosuuden kertymästä.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 50,6 milj. euroa. Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi 36,8 milj. euroa, muutos
edelliseen tilinpäätökseen oli 4,9 prosenttia. Maksuosuuksia palautettiin kunnille yhteensä 0,16 miljoonaa euroa.
Palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3 milj. euroa.
ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,545 milj.
euroa ja ne toteutuivat talousarviota parempina. Ensivas
tetuottojen toteuma on 0,2 milj. euroa. Ne toteutui
vat talousarviota huomattavasti pienempinä johtuen vas
temuutoksen aiheuttamasta tehtävämäärän huomattavasta
laskusta. Ensivastetehtävien määrä laski edellisestä vuodesta 45,3 prosenttia.
Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 12,7 milj. euroa, muutos
edelliseen vuoteen oli 4,1 prosenttia. Tuotoista 8,7 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille
yhteensä 0,03 milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 4 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen
2,9 prosenttia. Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1
milj. euroa talousarviota parempina. Ylitys johtui pääasiassa Öljynsuojelurahaston myöntämistä avustuksista.

jen toteuma talousarviosta oli 100,5 prosenttia. Toiminta
kuluista 75 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput
ensihoidon kuluja.
Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 35,5 milj. euroa, kasvua
edelliseen vuoteen 3,3 prosenttia. Henkilöstökulut alittivat kuitenkin vuosisuunnitelman 2,4 prosenttia johtuen
täyttämättömistä sijaisuuksista. Muiden toimintakulujen
kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 108,6
prosenttia, yhteensä 13,9 milj. euroa ja muutos edellisen
vuoden tilinpäätökseen oli 9,1 prosenttia. Kasvu johtuu
pääasiassa uusien paloasemien käyttöönotosta sekä asiantuntijapalveluiden ostojen kasvusta. Suunnitelman mukais
ten poistojen, 1,6 milj. euroa toteuma oli talousarviota pienempi 0,33 milj. euroa.

Toimintakulut ja poistot 1.1.-31.12.2019

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

Investointien rahavirta 1.1.-31.12.2019

Toimintatuotot 1.1.-31.12.2019
Kuntien maksuosuustuotot

Rakennukset

PSHP:n valmiuskorvaus
ensihoidosta

Koneet ja kalusto

Muut liikevaihtoon kirjattavat
ensihoitotuotot

Rahoitusosuudet

Ensivastetoiminnan tuotot
ERHE-maksut

Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot

Palotarkastusmaksut
Yöajan kiireettömän
potilassiirron välitykset

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut ilman poistoja olivat tilinpäätöksessä 49,5 milj. euroa, toimintakuluVUOSIKERTOMUS 2019

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2019 investoinnit
koostuivat pääosin raskaiden ajoneuvojen, ambulanssien ja
Kangasalan harjoituspaloaseman palotalon hankinnoista.
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Henkilöstö
Palkalliset henkilötyövuodet olivat tilinpäätöskau
den lopussa 646,46 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrä
31.12.2019 oli 661 henkilöä. Henkilöstön sairauspoissaolot
pienenivät toimintavuonna 6,1 % ja sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden laskettuna olivat 13,6 päivää.

Henkilöstön määrä 31.12.2019

Hallintopalvelut
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
ja valmiussuunnittelu
Pelastustoiminta
Ensihoitopalvelut

Komentotoimistoon perustettiin kokoaikainen toimistosihteerin toimi ja komentotoimiston työtehtäviä järjestel
tiin uudelleen ruiskumestarien ja toimistosihteerin kesken.
Kehittämisyksikköön perustettiin suunnittelija virka, jonka tehtäviin kuuluvat tieto- ja organisaatioturvallisuuteen
liittyvät suunnittelutehtävät. Tehtävään kuuluu lisäksi pelastuslaitoksen pelastusviranomaisten ja toimihenkilöiden
varmennekorttien prosessista vastaaminen. Suunnittelija
toimii pelastuslaitoksen Pronto-tietojärjestelmän hallinnollisena pääkäyttäjänä, johon kuuluvat käyttäjähallinta, tietojen oikeellisuuden ja puuttuvien tietojen tarkistus, käyttäjien tuki ja koulutus sekä osallistuminen Pronto-järjestelmän
kehittämiseen.
Pelastustoiminnan johtamisen yksikössä seitsemän päi
vystäjän toimea muutettiin viroiksi, sillä päivystäjillä tulee
olla pelastuslain 89 § mukainen tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten. Pelastuslain mukaan tämä tiedonsaantioikeus edellyttää henkilöltä julki
sen vallan käyttöä. Eteläiselle pelastusalueelle perustettiin
osa-aikainen logistiikkatyöntekijän toimi hoitamaan mm.
eri toimipisteiden välistä logistiikkaa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen organisaatio

Pirkanmaan pelastustoimen
neuvottelukunta

Tampereen kaupunginhallitus
Pelastusjohtaja

Hallintopalvelut
Komentotoimisto

Viestintäyksikkö

Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien
ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen
vastuualue

Pelastustoiminnan vastuualue

Onnettomuuksien
ennaltaehkäisy

Tilanne‐ ja
johtokeskus

Valmius‐
suunnittelu

Eteläinen
pelastusalue

Tekniset palvelut

Pohjoinen
pelastusalue

Ensihoidon vastuualue

Ensihoitopalvelu
jaoksittain

Sopimuspalo‐
kunnat
Kehittämisyksikkö

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
1.1.—31.12.2019 (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)
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▶ Anna-Liisa Liettyä, Mänttä-Vilppula (Jarmo Kalliola,
Hämeenkyrö)
▶ Jarmo Metsälä, Sastamala (Heidi Tulonen, Hämeenkyrö)
▶ Pirkko Seppi, Akaa (Jaana Männikkö, Parkano)
▶ Pentti Vaara, Virrat (Katja Kotalampi, Virrat)
*Alkaen 25.2.2019—
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Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- ja
virkistysrahasto
Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii rahasto, jonka nimi
on Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- ja virkis
tysrahasto. Rahasto on perustettu jo vuonna 1936.
Rahaston hallituksen jäseninä toimivat:
▶ pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
▶ paloesimies Petri Tamminen
▶ ylipalomies Pertti Tuominen
▶ ylipalomies Harri Friman
Hallituksen kokouksissa on toiminut teknisenä asiantuntijana pelastuspäällikkö Esko Kautto. Hallitus kokoontui
vuoden 2019 aikana neljä kertaa.
Rahasto jakoi avustuksia henkilöstölle mm. ammatillisen opiskelun aikaisten kustannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osallistumismaksujen maksamiseen sekä myöntämällä taloudellista tukea henkilöstön virkistys- ja
harrastustoimintaan. Vuoden 2019 aikana toteutettiin koko
henkilöstölle ja pelastuslaitoksen eläkeläisille suunnattu ulkoilutakkikampanja.

Yhteistoimintaryhmä
Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa keskustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintaryhmä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2019 aikana kuusi kertaa.
Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat ovat:
▶ pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
▶ palopäällikkö Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö
▶ pelastuspäällikkö Matti Isotalo
▶ pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen
▶ palopäällikkö Jyrki Paunila.
Yhteistoimintaryhmän henkilöstön edustajat ovat:
▶ ylipalomies Markku Savilahti, työsuojeluvaltuutettu
▶ ylipalomies Panu Mustajärvi
▶ ruiskumestari Heikki Kivelä
▶ ensihoitaja Paavo Leskinen
▶ palkanlaskija Sirkku Pispala
sekä
▶ työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, asiantuntijajäsen
▶ hallintosihteeri Saija Micklin, yhteistoimintaryhmän 		
sihteeri.

Vuoden 2019 tapahtumia

P
Y
P

elastuslaitoksen eläkeläisyhdistyksen 40-vuotisjuhlaa vietettiin Museokeskus Vapriikissa 27.8.2019.
Juhlasta voi lukea lisää Letku & Laastarin numerosta 3/2019.
lipalomies (eläk.) Pertti Seppälän kirja ”Palomiestarinoita — Kun tuli sammuu, sali tummuu” julkaistiin em. paloveteraanien juhlan yhteydessä. Kirjaan
on koottu palomiesten kertomia tarinoita vuosien varrelta.
alomuseon avajaiset. Uudistetun Tampereen palomuseon avajaisia vietettiin Keskuspaloasemalla
26.9.2019. Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen avasi tilaisuuden, minkä jälkeen Museokeskus Vapriikin puheenvuoron toi näyttelypäällikkö Marjo-Riitta Saloniemi.
Tilaisuudessa esiintyi palomieskuoro Tulikukot. Uudesta
palomuseosta ja avajaista voi lukea lisää Letku & Laastarin
numerosta 3/2019.
VUOSIKERTOMUS 2019
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ampereen päivää vietettiin 29.9.2019 perinteiseen
tapaan. Pelastuslaitos järjesti avoimet ovat Keskuspaloasemalla ja Hervannan paloasemalla. Samalla
yleisö pääsi ensimmäistä kertaa tutustumaan uuteen Palomuseoon.

S

isäministeri Maria Ohisalo vieraili Pirkanmaan pelastuslaitoksella 4.11.2019. Ohisalolle kerrottiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnasta ja tulevista suunnitelmista. Sisäministerin vierailusta voi lukea lisää Letku &
Laastarin numerosta 4/2019.

H

yvin toimineita kansalaisia huomioitiin 28.11.2019
Keskuspaloasemalla järjestetyssä tilaisuudessa. Vuoden 2019 tilaisuudessa palkittiin yhdeksän henkilöä.
Palkitsemistilaisuudesta voi lukea lisää Letku & Laastarin
numerosta 4/2019.
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ONNETTOMUUKSIEN
E N N A LTA E H K Ä I S Y,
VA L M I U S S U U N N I T T E LU JA
T E K N I S E T PA LV E L U T
Vuonna 2019 toteutettiin mm. onnettomuuksien
ennaltaehkäisyn kehittämishanke ja auto
korjaamolle tuli vuosi täyteen uusissa tiloissa.

Vastuualueen vuosi oli kaikissa kolmessa yksikössä työntäyteinen. Töitä tehtiin ahkerasti ja hyvällä otteella uusia kehitysaskeleita eteenpäin ottaen.
Pelastuslaitoksen oma valmiussuunnitelma toimenpidekortteineen päivitettiin ja alueellista riskiarviotyötä jatkettiin organisaatiokohtaisin toimenpidekortein. Osana
maakuntauudistuksen valmistelua tehtiin maakunnan valmiussuunnittelun ja varautumisen järjestämismalli.
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kehittämishankkeen
loppuraporttiin kirjattiin yli 40 kehittämistoimenpidettä.
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Pelastuspäällikkö
TEEMU-TAAVETTI
TOIVONEN

Keskeisenä osana kehittämishanketta valvontasuunnitelman riskiperusteet päivitettiin ja valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi tehostetaan korjausmääräysten jälkivalvontaa.
Paloasemaverkoston kehittäminen jatkui vuoden aikana uusien paloasemien suunnittelulla ja vanhojen asemien laajennuksilla. Toimintavalmiuden haasteet Tampereella
käynnistivät palveluverkon täydennystarpeiden selvittämisen.

VUOSIKERTOMUS 2019

ONNETTOMUUKSIEN
ENNALTAEHKÄISY
Johtava palotarkastaja
Pekka Mutikainen

O

nnettomuuksien ennaltaehkäisyn toimintayksikön
tehtäviin kuuluvat kuntalaisten ohjaus ja neuvonta
pelastustoimen alaan kuuluvissa kysymyksissä, pelastustoimelle kuuluvien valvontatehtävien koordinointi sekä toteuttaminen osaltaan valvontasuunnitelman ja toimintasuunnitelman mukaisesti, maankäytön ja rakentamisen
ohjaus- ja asiantuntijatehtävät, paikalliseen turvallisuussuunnittelutyöhön osallistuminen, palontutkinta, nuohoustoimintaan liittyvät tehtävät sekä turvallisuusviestinnän tehtävät osaltaan. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn
tehtävien hoitoon osallistuvat myös muut pelastuslaitoksen
yksiköt heille määritettyjen vastuiden mukaisesti.
Toimintayksikössä on 19 palotarkastajan vakanssia, 7 palotarkastusinsinöörin vakanssia ja johtavan palotarkastajan
vakanssi. Palotarkastusinsinööreistä neljä toimi esimiestehtävissä ja kolme asiantuntijatehtävissä. Henkilöstön vaihtuvuus oli toimintavuoden aikana edelleen suurta: yksikössä aloitti neljä uutta viranhaltijaa ja viides uusi viranhaltija
aloitti heti vuoden 2020 alussa.

Nuohoustoiminnan muutokset
Nuohousta koskeva lainsäädäntö muuttui toimintavuoden alussa. Lakimuutoksen myötä pelastuslaitokset eivät
enää päätä nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan
ja nuohouspalvelut siirtyivät koko maassa vapaan kilpailun piiriin viimeistään 1.7.2019 lukien. Pirkanmaalla muutos toteutettiin piirinuohoojien aloitteesta vaiheittain siten,
että pääosa (40/44) nuohouspiireistä vapautui kilpailulle jo
1.3.2019 lukien.
Muutoksen jälkeen pelastusviranomaiset valvovat ainoastaan rakennuksen omistajien ja haltijoiden velvoitetta nuohouttaa tulisijat ja savuhormit säännösten mukaisesti sekä
pitää ne kunnossa, mutta eivät valvo varsinaista nuohoustoimintaa. Nuohoustoiminnan valvonta toteutetaan kuluttajapalveluja koskevien säännösten mukaan.

Valvontatoiminta
Pelastuslaitoksen valvontatoimintaa jatkettiin aiempien vuosien tapaan laajalla rintamalla. Määrällisesti suurin kohderyhmä valvonnassa olivat asuinrakennukset,
joihin kohdentui lähes 19 000 määräaikaista valvontatoimenpidettä sekä noin 1 000 kpl muita valvontakäyntejä
ja asiakirjavalvontaa. Määräaikaisesta valvonnasta pääosa
(n. 15 000 kpl / 79 %) muodostui pelastuslaitokselle palautuneista paloturvallisuuden itsearviointilomakkeista (pienja rivitaloista). Varsinkin pientalojen osalta palautumisaste
(85 %) oli erittäin hyvä.
Yritys- ja laitoskohteisiin (käytännössä muut kohteet kuin
asuinrakennukset) suoritetusta määräaikaisesta valvonnasVUOSIKERTOMUS 2019

ta pääosa (94 %) oli pelastusviranomaisen suorittamia palotarkastuksia. Ainoastaan viljankuivaamot olivat paloturvallisuuden itsearvioinnin piirissä. Määräaikaisen valvonnan
lisäksi kohderyhmän kohteisiin suoritettiin reilut 3 000 kpl
muita valvontakäyntejä ja asiakirjavalvontaa.
Pelastuslain 42 § edellyttää viranomaisia, kuntia, julkisyhteisöjä, palvelu- ja tukiasumisesta huolehtivia toiminnanharjoittajia sekä näiden palveluksessa olevia ilmoittamaan
rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa olevasta
palonvaarasta tai onnettomuusriskistä pelastuslaitokselle. Ilmoituksen voi tehdä mm. puhelimitse tai sähköisesti
verkkosivujen ilmoituslomakkeen kautta. Ilmoituksia tuli
pelastuslaitokselle vuonna 2019 pääasiassa eri viranomaisilta, kuntien työntekijöiltä ja isännöitsijöiltä yhteensä 226 kpl
(kasvua 27 %). Ilmoitusten johdosta suoritettiin asianomaisiin kohteisiin 308 valvontakäyntiä.
Yhteensä valvontatoimenpiteitä suoritettiin:
Toimenpide
Asuinrakennusten ja niihin
rinnastettavien kohteiden yleiset
palotarkastukset ja omavalvonta
Yritys- ja laitoskohteiden yleiset
palotarkastukset ja omavalvonta
Erityiset- ja ylimääräiset
palotarkastukset sekä
jälkivalvonta
Asiakirjavalvonta (ei. sis.
omavalvontaa)
Kemikaaliturvallisuuslain
mukaiset päätökset
Kemikaaliturvallisuuslain
mukaiset tarkastukset
Muut tarkastukset ja katselmukset

2019

2018

18825

17906

2407

2338

2214

2252

2347

2072

91

124

261

288

325

457

Ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut
Kansalaisten, kiinteistöjen omistajien, rakennusalan ammattilaisten sekä muiden viranomaisten neuvonta ja ohjaaminen palo- ja henkilöturvallisuuteen, rakenteelliseen
väestönsuojeluun sekä vaarallisten kemikaalien käyttöön
ja varastointiin liittyvissä kysymyksissä on yksi keskeisistä pelastusviranomaisen tehtävistä. Yleistä ohjausta varten
pelastuslaitoksella on ollut käytössä päivystävän palotarkastajan puhelinpalvelu arkena aamupäivisin, ja tähän on vuoden aikana tullut n. 1 300 puhelua.
Asiantuntijalausuntoja kaavoitukseen ja rakennuslupakäsittelyyn liittyvissä asioissa on annettu yli 800 kpl, minkä lisäksi on osallistuttu lukuisiin neuvotteluihin. Asiantuntijatehtävien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja
ne muodostavatkin nykyään merkittävän osan päätoimisen
valvontahenkilöstön työtehtävistä.
Ohjausta, neuvontaa ja lausuntoja kirjattiin tehdyksi:
Toimenpide

2019

2018

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle

669

649

Kaava- ja muut lausunnot

147

182

Neuvonta

327

439
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Erityisryhmien asumisen turvallisuus

Palontutkinta

Pirkanmaan pelastuslaitos on viime vuosien tapaan jatkanut ikäihmisten ja muiden erityisryhmien turvalliseen kotona-asumiseen panostamista.

Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnettomuus- ja palontutkintaa, jonka tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja vastaavien onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen.

Onnettomuuksien ehkäisyn yksikössä on erillinen Asumisturvallisuuden tiimi, johon kuului vuoden 2019 aikana
palotarkastusinsinööri sekä kolme palotarkastajaa. Tiimin
vastuulla on erityisryhmien asumisen turvallisuuden edistämisen lisäksi paloturvallisuuden itsearviointien (pientalot ja rivitalot) organisointi sekä pelastuslain 42 §:n mukaisten paloriski-ilmoitusten hoitaminen.
Asumisen turvallisuuden edistämiseksi Asumisturvallisuuden tiimi on yhdessä muiden kanssa kouluttanut kotihoidon henkilöstöä, perhehoitajia, omaishoitajia sekä erilaisia eläkeryhmiä.
Kotihoidon henkilöitä koulutettiin yhteensä 378 henkilöä eri paikkakunnilla (Akaa, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Tampere, Valkeakoski) ja erilaisissa eläkeläisryhmien koulutuksissa kävi yhteensä 832 ikäihmistä. Omais- ja
perhehoidon koulutukset suoritetaan kaupungin järjestämien koulutusten yhteydessä kutsuttaessa. Omaishoidolle järjestetyissä tilaisuuksissa oli mukana vuonna 2019 yhteensä 151.
Koulutusten lisäksi kotihoidon asiakkaille tehdään kotihoidon työntekijän kanssa kotikäyntejä, joissa pääasiassa huomioidaan asukkaan poistumismahdollisuudet, palovaroittimen toiminta, ylimääräinen palokuorma, asukkaan
elintavat (ruuanlaitto, alkoholin tai tupakan käyttö, lääkkeet). Kotikäyntejä tehtiin vuoden 2019 aikana 326.
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Tässä tarkoituksessa on laadittu kaikista pelastustoimen
tehtävistä tarvittavat raportit kansalliseen onnettomuustilastointijärjestelmään sekä tutkittu ja raportoitu tarkemmin:
▶ Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen
aiheuttaneet tulipalot: 4 tutkintaa.
▶ Suuret omaisuusvahingot aiheuttaneet
tulipalot: 6 tutkintaa.
▶ Palot ja läheltä piti -tapaukset hoitolaitoksissa
sekä palvelu- ja tukiasunnoissa: 2 tutkintaa.
▶ Ihmisen pelastaminen: 1 tutkinta.
Edellä mainittujen lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos selvitti automaattisen sammutuslaitteiston toiminnan hyödyllisyyttä laitteiston aktivoittaneissa hoitolaitoksissa ja
palvelu- ja tukiasunnoissa tapahtuneissa tulipaloissa koko
Suomen osalta. Kyseisiä palotapauksia oli 77 kappaletta aikavälillä 2012—2019.

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittämishanke
Pelastuslaitoksella toteutettiin onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kehittää
pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä.
Hankkeen johtopäätöksenä kirjattiin noin 40 eritasoista
kehittämistoimenpidettä, joista osa näkyy jo vuoden 2020
valvontasuunnitelmassa. Pääosin toimeenpantavat uudistukset käynnistetään vuonna 2020.

VUOSIKERTOMUS 2019

TEKNISET PALVELUT
Tekninen päällikkö
Joni Hakala

T

eknisten palveluiden tilat Kangasalan asemalla saivat ensimmäisen kokonaisen vuoden toimintaa taakseen. Tilojen suunnittelu ja varustelu todettiin nykyaikaiseksi ja toimivaksi.
Harjoitusalueen ja koulutuksen sijoittuminen samalle
tontille koettiin käytännössä tuovan lisähyötyä erilaisten
tuote-esittelyjen ja testausten myötä.
Uudiskohteiden rakentamisen osalta vuosi 2019 toimi välivuotena. Hämeenkyrön ja Urjalan osalta haluttiin varmistua vuokravelvoitteiden taloudellisista resursseista ja sillä
hankkeita siirrettiin siten, että suunnittelu pyritään molemmissa kohteissa käynnistämään vuoden 2020 aikana. Asemien laajennuspuoli olikin sitten aktiivisempaa.

Juupajoen asema sai rinnalleen uuden pesuhallin sekä yhden kalustohallipaikan ja Akaan asemalla laajennettiin oleskelutiloja.
Sopimuspalokuntapuolella Kangasalan VPK juhli uuden asemansa avajaisia. Käpytiellä valvomotilojen laajennus käynnistyi loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020
valvomossa aloitti toimintansa PSHP:n Ensihoitokeskuksen kenttäjohto.

Kepalon tulevaisuutta mietittiin
Keskuspaloaseman tyhjäksi jääneille korjaamotiloille
alettiin pohtia jatkokäyttöä, mutta pian todettiin, että tyhjilleen jääneet tilat palvelisivat huonosti niitä tarpeita, joita
pelastuslaitoksella on.
Samalla todettiin, että Keskuspaloaseman laajennusosa
lähentelee neljääkymmentä ikävuottaan ja mahdollista perusparannusta. Tätä taustaa vasten Keskuspaloasemalla
käynnisteltiin loppuvuodesta kuntotutkimuksia mahdollisia peruskorjausinvestointeja silmällä pitäen.
Toimintavalmiuden haasteet Tampereen eteläisellä ja
läntisellä alueella käynnistivät palveluverkon täydennystarpeen pohdinnan niin Nekalan kuin Tesoman alueella.
Yhdessä Tampereen kaupungin kanssa käynnistettiin tarveselvitys kahden uuden aseman rakentamiseksi Tampereen
kaupungin rajojen sisään. Tarveselvityksen on määrä valmistua keväällä 2020.

Vierailijahallinta
Tieto- ja tilaturvallisuuden osalta panostettiin vierailijakokemuksen parantamiseen Keskuspaloasemalla. Uuden järjestelmän ansiosta vierailija saa erillisen kutsun ja
sisäänpääsyn Keskuspaloasemalle ja isäntä saa vierailijasta ilmoituksen hänen kirjauduttuaan järjestelmään aulassa. Näin vierailijoista saadaan reaaliaikainen kirjanpito eikä
isännättömiä vierailijoita enää ole. Muilla miehitetyillä paloasemilla vierailijoiden kirjaaminen tapahtuu perinteisesti.

Kalusto
Kaluston kierrätyskunnostusta jatkettiin aktiivisesti Teknisten palveluiden omana työnä. Poistettua erilaista kalustoa ja omaisuutta myytiin vuoden aikana nettihuutokaupalla, mm. kaksi vanhaa miehistöautoa, kolme sammutusautoa
ja yksi raivausauto.
Uutta kalustoa vuonna 2019 hankittiin:
▶ Kolme ambulanssia
▶ Yksi säiliöauto, sijoituspaikka Parkano
▶ Yksi sammutusauto, sijoituspaikka Ikaalinen
▶ Kaksi kevyen sammutusauton alustaa sekä näihin
2 kpl CAFS-sammutuspumppuja. Korityöt toteutettiin 		
vuoden 2019 aikana ja autojen käyttöönotto talvella 		
2020.

VUOSIKERTOMUS 2019
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VALMIUSSUUNNITTELU

Pirkanmaan alueellinen riskiarviotyö

Valmiuspäällikkö
Ari Saarinen

Pirkanmaalla alueellista riskiarviotyötä jatkettiin vuoden
2019 aikana. Vuoden 2018 tarkastelun kohteeksi valituista 10 alueellisesta riskistä tehtiin organisaatiokohtaiset toimenpidekortit. Jatkotyö keskittyi organisaatiokohtaisten
toimenpideohjeiden luomiseen, mutta osin myös ennaltaehkäiseviin varautumisen toimenpiteisiin. Alueellisessa riskiarviotyössä yhdistettyjä riskejä tarkasteltiin jatkotyössä
pääosin erillisinä riskeinä ja lopputuloksena syntyi 21 toimenpidekorttia sisältäen uutena riskinä myös viranomaiseen tai väkijoukkoon kohdistuva vakava väkivallanteko.

V

almiussuunnittelun yksikkö järjesti toukokuussa
kuntien valmiuden yhteyshenkilöiden neuvottelutilaisuuden, jossa käsiteltiin kriisi- ja häiriötilanneviestintää. Lisäksi kesän ja syksyn 2019 aikana järjestettiin
kunnille ja kuntien valmiuden yhteyshenkilöille kahdenväliset neuvottelutilaisuudet, joissa käsiteltiin kuntien valmiussuunnitelmia, maakunnan varautumisen ajankohtaisia
asioita sekä tulevaisuuden yhteistyösuunnitelmia. Pirkanmaan kuntien johtoryhmien ja muiden toimijoiden tekstiviestien välitysjärjestelmän testaaminen suoritettiin viikoilla 10 ja 41.

Varautumiskoulutus
Valmiussuunnittelun yksikkö järjesti 44 koulutus-, kokous- harjoitustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä
452 henkilöä. Toimintavuonna Tampereen kaupungin johtokeskuksessa järjestettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta yhteensä 149 tilaisuutta.

Pirkanmaan alueellisessa riskiarviotyössä oli keskeisenä näkökulmana riskiarvion hyödynnettävyys organisaatioiden valmiussuunnittelussa ja varautumisessa häiriötilanteisiin. Tavoitteena oli myös oppia tunnistamaan eri
organisaatioiden suorituskyvyt ja tehtävät erilaisissa häiriötilanteissa ml. johto- ja viestintävastuut. Organisaatiot voivat itsenäisesti tarkentaa ja muokata toimenpidekortteja tukemaan paremmin omaa varautumistyötään.

Polttoaineen jakelun varmistaminen
Pirkanmaan pelastuslaitos aloitti vuonna 2019 työskentelyn polttoaineen jakelun varmistamiseksi häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa. Työ saatetaan loppuun vuoden 2020 aikana. Polttoaineenjakelu häiriötilanteissa pyritään varmistamaan sopimuksella polttoaineenjakeluyhtiön kanssa sekä
polttoaineenjakeluperäkärryillä.
Suunnittelua polttoaineenjakelun varmistamiseksi on
tehty yhteistyössä myös Panssariprikaatin Pirkanmaan
aluetoimiston kanssa. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa vuoden 2020 aikana yhteistyössä Panssariprikaatin, alueen viranomaisten sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Poikkeusolojen toimintojen suunnittelu
Pirkanmaan pelastuslaitoksen poikkeusolojen toiminnan
kokonaisvaltainen uudistaminen aloitettiin vuonna 2019 ja
työ jatkuu pitkälle vuoteen 2020. Poikkeusolojen toiminnan
uudistamista tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten
ja kuntien kanssa. Osana poikkeusolojen toiminnan uudistamista Pirkanmaan pelastuslaitos kehittää häiriönsietokykyään sekä kiinteistöjen ja henkilöstön omasuojaa.

LSS19-valmiusharjoitus
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti 2019
väestönsuojeluteemaisen valmiusharjoituksen viiden
maakunnan alueella. Harjoituksen aikana perehdyttiin
väestönsuojelun kokonaisuuteen, eri toimijoiden rooleihin
väestönsuojelussa sekä luotiin ja testattiin väestönsuojelujärjestelyjä.
Valmiusharjoitus koostui ennakkotehtävistä, webinaareista ja marraskuussa järjestetyistä harjoituspäivistä. Harjoitukseen osallistuivat alueelliset viranomaiset, elinkeinoelämä ja kolmas sektori kaikkien viiden maakunnan
alueella Länsi- ja Sisä-Suomessa.
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P E L A S T U S T O I M I N TA 

Pelastustoimen tehtävämäärissä ei
ollut suuria muutoksia vuonna 2019.

P

elastustoiminnan vastuualueen vuositavoitteina olivat palvelutasopäätöksen uusiminen, Erica-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto ja pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän kehittämishanke.
Palvelutasopäätöksen uusiminen saatiin valmiiksi vuosille 2020—2021 ja kuntien lausuntokierrosten jälkeen kaupungin hallituksen käsiteltäväksi ja edelleen hyväksytyksi.
Uuden hätäkeskustietojärjestelmä Erican käyttö Porin hätäkeskusalueella aloitettiin helmikuussa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.
Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän kehittämisen
hanketyöryhmä valmisteli esityksen eri toimintamallivaih-
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Pelastuspäällikkö
ESKO KAUTTO

toehdoista. Mahdollisten uusien toimintamallien lisävalmistelu ja käyttöönotto siirtyi vuodelle 2020.
Kolmen uuden, vuonna 2018 syksyllä avatun paloaseman
toimintojen vakiinnuttaminen ja erityisesti Kangasalan paloaseman yhteyteen suunnitellun harjoitusalueen kehitystyö palotalohankkeineen vaikutti keskeisesti työtehtävien
painopisteajatteluun. Lisäksi jatkettiin Hämeenkyrön ja
loppuvuodesta myös Urjalan paloasemien uudishankkeiden valmistelua.
Tampereen mittavista rakennushankkeista johtuvat haasteelliset liikennejärjestelyt erityisesti kaupungin keskustassa
vaikeuttivat osittain pelastusyksiköiden toimintavalmiusaikojen saavuttamista 1-riskialueella.
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Tehtävämäärissä ei suuria muutoksia
Pelastustoimen tehtäviä vuonna 2019 oli 9 513. Vuoteen
2018 (11 000) verrattuna tehtävien määrä väheni 1 487:llä.
Eniten pelastustoimen tehtäviä oli kesäkuussa (980). Rauhallisinta oli maaliskuussa (617). Vilkkain viikonpäivä oli
perjantai (1 490) ja rauhallisin päivä oli sunnuntai (1210).

Tarkistus- ja varmistustehtävät vähenivät
Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 3 162 (3 425).
Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia
hälytyksiä oli 1 681 (1685), mikä on 4 vähemmän kuin edellisvuonna. Tarkastustehtävistä huomattavasti olivat lisääntyneet palovaroittimien tarkistustehtävät. Vuonna 2019 niitä oli 465. Edellisenä vuonna niitä oli 350.
Liikenneonnettomuudet lisääntyivät. Pelastuslaitoksella oli viime vuoden aikana 1 735 (1 513) liikenneonnettomuustehtävää, mikä on 222 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna.
Ensivastetehtäviä oli 1 481 (-1 228). Ensivastetehtävä on
tehtävä, jossa ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään pelastuslaitoksen pelastusyksikkö tjoko avustamaan
tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.

Tulipaloja vähemmän
Tulipaloja oli viime vuonna 1031 eli 63 vähemmän kuin
edellisvuotena. Rakennuspalot ja -vaarat olivat vähentyneet
14:llä. Nyt niitä oli 417 kpl (431 vuonna 2018). Rakennuspalovaaroja oli 256 (287) ja rakennuspaloja 161 (144). Rakennuspalovaara on palosta, kuumenemisesta tai kärähtämisestä syntynyttä näkyvää savua, josta olisi voinut kehittyä
rakennuspalo, mutta ei ole levinnyt rakenteisiin.
Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli 480 (496
vuonna 2018). Luonnontapahtuman aiheuttamia tulipaloja oli 52 (75). Koneesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja
oli 309 (309). Palovaarallinen aine aiheutti 17 (11) tulipaloa,
muun syyn takia tai syytä ei voi arvioida syttyi 199 tulipaloa
(125). Eläimen (joutsen 2, kissa, koira, kurki, naakka, näätä, varis) sytyttämiä tulipaloja kirjattiin 8 (4 vuonna 2018).

Pirkanmaalla vain kaksi palokuolemaa
Suomessa kuoli tulipaloissa 51 ihmistä, mikä on ennätyksellisen vähän. Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi kaksi henkilöä (Parkano, Tampere).
Edellisenä vuonna kuoli viisi henkilöä. Pelastuslaitoksen
välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 106. Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan 154 henkilöä eri
tyyppisissä vaara- tai onnettomuustilanteissa.

Toimintavalmiusajat tavoitettiin
Pelastustoiminnassa pelastusyksikön toimintavalmiusaika tarkoittaa keskimääräistä aikaa, jolloin ensimmäinen
pelastusyksikkö (paloauto) on paikalla. Pelastustoiminnan
toimintavalmiusaika taas tarkoittaa keskimääräistä aikaa,
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kun pelastustoiminta voidaan tehokkaasti aloittaa. 1-riskialueella ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiusaikatavoite on 6 minuuttia, ja pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite 11 minuuttia.
Pirkanmaalla luvut olivat 5:54 ja 11:04. 2-riskialueella
vastaavat ajat ovat 10 minuuttia ja 14 minuuttia. Pirkanmaalla ne olivat 7:38 ja 11:53. 3-riskialueella tavoiteajat ovat
20 minuuttia ja 22 minuuttia. Pirkanmaalla ne olivat 8:20
ja 11:04. 4-riskiluokalla ei ole tavoiteaikaa ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajalle, mutta pelastustoiminnan toimintavalmiusajan tavoite on 40min. Pirkanmaalla hälytyksiin ehdittiin ajassa 13:57 ja 16:11.

Neljä suuronnettomuutta
Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhoutuu 500 000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia tulipaloja, joissa omaisuutta tuhoutui yli
500 000 euron edestä, oli Pirkanmaalla 4 (Hämeenkyrö 2,
Tampere 2).

Sopimuspalokunnat
Vuosi 2019 oli sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän kaksivuotisen kauden jälkimmäinen toimintakausi. Ryhmä
kokoontui toimintavuonna kolme kertaa kesäkuun kokoontumisen ollessa laajempi tilaisuus, jossa alueelliset
palokuntafoorumit ja yhteistyöryhmä aloittivat kukin tahoillaan ja näiden jälkeen pidettiin suurempi yhteiskokous
sopimuspalokuntien päällikköfoorumin kanssa. Aluepalomestarit pitivät alueillaan vuosikellon mukaiset aluefooruminsa. Erican tuleminen puhututti sopimuspalokuntaväkeä läpi vuoden kuin myös aina ajankohtaiset kalusto- ja
varusteasiat.
Hälytystehtäviä sopimuspalokunnilla oli kaikkiaan 3821,
joissa toiminta-aikaa kertyi 26 002 tuntia. Ensivastetehtäviä sopimuspalokunnilla oli 553 kpl. Lähtöaikojen keskiarvoksi muodostui 5:57 minuuttia ja toimintavalmiusaikojen
keskiarvo oli 15:05.
Palokuntien jäsenmäärä hälytys-, nuoriso-, nais- ja veteraaniosastot yhteen laskien on kaikkiaan 1871, josta hälytysosastolaisia 833 ja heistä savusukelluskelpoisia 200. Harjoitustunteja kertyi kaikkiaan 42951.
Sopimuspalokunnille järjestetyt kurssit:
Lukumäärä

Suorittaneita

Sammutustyökurssi

2

48

Savusukelluskurssi

1

14

Kurssi

Ensiapu

2

36

Ensivaste

1

16

Öljyvahingon torjunta

1

15

Vaaralliset aineet

0

0

Tieliikennepelastaminen

2

28

Korkean paikan työskentely

2

22

Tieliikennepelastamisen
täydennyskoulutus (pilotti )

1
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ETELÄINEN PELASTUSALUE

TILANNE- JA JOHTOKESKUS

Palopäällikkö
Jyrki Paunila

Palopäällikkö
Jari Nieminen

E

T

teläiselle pelastusalueella toteutettiin vuonna 2019 ensimmäisen kerran koko pelastusalueen operatiivisen
henkilöstön yhteiset koulutuspäivät (3 kpl 8 h). Sisältönä kaikille yhteisten asioiden hoito pelastuslaitoksella,
operatiivisessa toiminnassa tieliikennepelastaminen ja pelastajien toiminta ensihoidon tehtävissä. Esimiesten teoriaosuudessa jatkettiin esimiestyön kehittämistä.
Kangasalan harjoitusalueen palotaloprojekti käynnistyi
sekä rakennuksen rakentamisen osalta että rakennuksessa
toteutettavien harjoitteiden suunnittelulla.
Paloasemaverkon kehittämiseksi käynnistettiin hankkeita Hämeenkyrössä ja Urjalassa sekä jatkettiin paloasemien tilojen käytön kehittämistä ”puhdas paloasema”-periaatteen tavoitteisiin.
Pelastuslaitoksen vesisukeltajien harjoitusleiri järjestettiin Viljakkalassa Haverin louhoksella kahdessa jaksossa
8.—11.4. sekä 15.—18.4.2019. Leirille osallistui 51 sukeltajaa sekä alipäällystö- ja päällystöviranhaltijoita. Harjoitustunteja leirien aikana kertyi yhteensä 1007 tuntia ja harjoitussukelluksia suoritettiin 132 kpl.

POHJOINEN PELASTUSALUE
Palopäällikkö
Mika Salmela

P

ohjoisen pelastusalueen vuositavoite oli pelastustoimen ja ensihoidon riskikartoituksen (PERA) päivittäminen palokunnittain. Lisäksi henkilömuutoksista johtuen organisoitiin pienkohteiden paloturvallisuuden
itsearviointijärjestelmää ja suunniteltiin alueellista tavaroiden kuljetuslogistiikkaa. Yhteisiä tavoitteita eteläisen
pelastusalueen kanssa olivat Pirkanmaalla toteutettava putkilukkohanke ja Pirkanmaan paloasemien tilaturvallisuuden suunnittelu ja toteutus.

ilanne- ja johtokeskus on toimintayksikkö, joka palvelee ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja henkilökuntaa sekä Pirkanmaan kuntia. Tilanne- ja johtokeskuksen toiminnasta vastaa palopäällikkö
varahenkilönään viestipäällikkö.
Palopäällikön alaisuudessa toimivat kentällä liikkuvat päivystävät palomestarit (Kenttä P3). Tilannekeskustoiminnasta osaltaan vastaa viestipäällikkö alaisenaan tilannekeskuksessa toimivat palomestarit (Tike P3) sekä
päivystäjät. Viestipäällikön toimialaa on lisäksi hätäkeskusyhteistyöasiat.

Maakunnallinen tilannekuva
Tilanne- ja johtokeskusyksiköllä on kokonaisvastuu pelastustoiminnan onnettomuustilanteiden aikaisesta johtamisesta Pirkanmaalla. Tämä toteutetaan pelastuslaitoksen
johtamisohjeen ja muiden asiasta annettujen toimintaohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti. Tilanne- ja johtokeskuksessa pidetään yllä Tike P3:n toimesta Pirkanmaan pelastustoimen kokonaistilannekuvaa sekä tietoa käytössä
olevista pelastustoiminnan resursseista, ja hän seuraa myös
maakunnan naapurialueita. Osana kokonaisturvallisuuden
reaaliaikaista tilannekuvaa seurataan myös säätilaa, liikennetilannetta, yleisötapahtumia sekä muita mahdollisesti
turvallisuuspoikkeamia aiheuttavia tilanteita.
Viranomaisyhteistyö on kiinteä osa Tilanne- ja johtokeskuksen toimintaa. Yhteistyö samassa kiinteistössä toimivan Intelligent Traffic Management Finland Oy:n operoiman Tampereen Tieliikennekeskuksen kanssa on jatkunut
erittäin kiinteänä ja hyvänä. Päivittäinen yhteistyö on pääasiassa tieverkolla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien
yhteydessä tapahtuvaa tietojen vaihtoa sekä ilmoitusten ja
tukitoimintapyyntöjen välittämistä.

Keskeisin pelastusalueen tavoite, PERA-riskikartoituksen
päivitys saatiin toteutettua paloasemittain vuoden loppuun
mennessä. Itsearviointijärjestelmän osalta suoritettiin uusi
työnjako ja henkilöstön koulutus alkuvuodesta. Alueellisen
logistiikan toteutuksessa ryhdyttiin käyttämään entistä tehostetummin Tampereen kaupungin logistiikkapalveluita
sekä resursoitiin uutta työvoimaa pelastuslaitoksen logistiikkasuunnitteluun.
Pirkanmaalainen putkilukkohankesuunnittelu toteutui ja
siinä tullaan tukeutumaan nykyaikaisen lukitustekniikkaan.
Tilaturvallisuuden osalta saatiin suoritettua alustavat katselmukset ja kartoitukset paloasemittain.
VUOSIKERTOMUS 2019
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Erica otettiin käyttöön
Vuonna 2019 Hätäkeskuslaitos otti käyttöön uuden hätäkeskustietojärjestelmän nimeltään ERICA (Emergency
Response Integrated Common Authorities). Kyseessä on
kaikkien hätäkeskusrajapinnassa toimivien viranomaisten hälyttämiseen tarkoitettu tietojärjestelmä. Järjestelmän
käyttöönotto edellytti jokaiselta viranomaiselta runsaasti valmistelutyötä sekä omien resurssien ominaisuuksien
ja viestiyhteyksien suunnittelua ja syöttämistä ko. järjestelmään. Porin hätäkeskus otti ERICA:n hälytyskäyttöön
12.2.2019 klo 03:00, mikä tarkoitti, että tuon hetken jälkeen
Pirkanmaan maakunnassa kaikki viranomaiset hälytettiin
uuden järjestelmän avulla.
ERICA:n käyttöönotto muutti hälytysvasteiden muodostumisen periaatetta ja edellytti tehostettua toiminnan seurantaa koko vuoden ajan. ERICA:n käyttöönoton valmistelutyö Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta toteutettiin
asiantuntijapalomestarin ympärille kootun valmisteluryhmän toimesta. Hankkeeseen käytettiin 1,5 htv:tä, ja kehitystyö järjestelmän osalta on jatkunut koko vuoden 2019 ajan.

Ennaltaehkäisyä ja valvontaa
Osana pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisytyötä päivystävät palomestarit suorittivat lakisääteisiä palotarkastuksia yritys- ja laitoskohteisiin 114 kpl. Tämän lisäksi
päivystävät palomestarit suorittivat 900 kpl muita onnettomuuksien ehkäisyn tehtäviä; automaattisten paloilmoitinjärjestelmien erheellisistä paloilmoituksista tehtäviä
korjauskehotuksia ja -määräyksiä, yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien tarkastuksia, varsinaisia yleisötapahtumatarkastuksia, ilotulitetarkastuksia sekä pikkujoulukauden ravintola-tarkastuksia.
Automaattisten paloilmoittimien erheellisten paloilmoitusten osalta varsinaisia ERHE-laskutuksia useasta erheellisestä automaattisen paloilmoittimen hälytyksestä päivystävät palomestarit lähettivät kohteiden haltijoille 703 kpl.
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Pirkanmaalla järjestettävien yleisötapahtumien valvontatoiminnan osalta Tilanne- ja johtokeskuksen päivystävät
palomestarit käsittelevät tapahtumailmoitukset ja tarkastavat tilaisuuksien pelastussuunnitelmat sekä tarvittaessa suorittavat tapahtumiin valvontatarkastuksen. Vuonna
2019 kuvatun valvontaprosessin mukaisia yleisötapahtumia Pirkanmaalla oli 694 kpl; näissä tapahtumissa ilmoitettu yleisömäärä on ollut yhteensä 1 500 504 henkilöä.

Päivystäjät
Tilanne- ja johtokeskuksen päivystäjien tehtäviin kuuluu
pelastustoiminnan tukitoimintojen lisäksi mm. pelastuslaitoksen puhelinvaihteeen hoitaminen. Näitä puheluja otettiin vastaan ja välitettiin vuonna 2019 yhteensä 18 831 kpl.
Lisäksi päivystäjät välittävät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kiireettömiä, ambulanssilla tapahtuvia potilassiirtoja
hoitolaitosten välillä arkisin klo 20:00—07:00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhisin klo 17:00—09:00. Vuonna 2019 välitettyjen potilassiirtotehtävien kokonaismäärä oli 5201 kpl.

Harjoitustoiminta
Harjoitustoiminta on keskeinen pelastustoiminnan suorituskyvyn arviointi- ja kehittämismenetelmä. Tilanne- ja
johtokeskuksen henkilöstö vastaa osaltaan harjoitustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta, erityisesti johtamis-, suuronnettomuus- ja viranomaisyhteistyöharjoitusten osalta.
Osa näistä harjoituksista on lainsäädännön velvoittamia, osa muita, esim. riskianalyysiperusteisesti järjestettyjä tapahtumia. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvomia ja arvioimia harjoituksia järjestettiin kolme
(suuronnettomuusvaaralliset kohteet, ulkoisen pelastussuunnitelman testaus). Lisäksi muita harjoituksia olivat viranomaisyhteistoimintaharjoitus, Satakunnan Lennoston
MOVI 19 -viranomaisyhteistoimintaharjoitus ja liikenteen
häiriötilanteen johtamisharjoitus.
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Pelastuslaitoksen ensihoitopalveluiden
toteutustavoissa ei tapahtunut vuonna
2019 merkittäviä muutoksia.

P

irkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi
28.5.2018 palvelutasopäätöksen vuodelle 2019. Kilpailutetun palvelutuotannon osalta päätettiin jatkaa
vuosien 2017–2018 tuotantosopimusta optiolla vuodelle 2019. Sopimus mahdollisti tilaajalle optionkäytön vielä
vuodelle 2020. Palvelutasopäätöksessä kuvataan ensihoitopalvelun palvelutasotavoitteet, ambulanssien määrä, tasot ja
valmiusajat sekä tuotantorakenne joko kilpailutuksen kautta yksityisiltä palveluntuottajilta tai Pirkanmaan pelastuslaitokselta tuottamana viranomaisyhteistyösopimuksella.
Keväällä 2018, palvelutasopäätöksen valmistelussa vuodelle 2019, ensihoitokeskus arvioi kiireellisimmiksi kehityskohteiksi ensihoidossa kasvavan tehtäväkuorman hallinnan, operatiiviseen johtamiseen liittyvien resurssivajeiden
korjaamisen sekä harvaanasuttujen alueiden yöaikaisen ensihoitovalmiuksien turvaamisen.

VUOSIKERTOMUS 2019

Pelastuspäällikkö
MATTI ISOTALO

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi
10.06.2019 pidetyssä kokouksessaan ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2020. Yksityisen palvelutuotannon
osalta optioita jatketaan vuodelle 2020. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri saavutti ensihoidon palvelutasopäätöksessä
vuodelle 2019 asetetut tavoitteet AB-tehtävien osalta kaikissa muissa tavoittamisryhmissä, paitsi haja-asutusalueiden 50% tavoittamisosuudessa (tavoite 15 min, toteuma
15,2 min).
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttaman ensihoidon
osalta vuoden 2019 tehtävämäärät kuukausittain jakaantuivat edellisvuodesta poiketen tasaisesti läpi vuoden. Vuoden
vilkkain kuukausi oli elokuu (4426) ja hiljaisin helmikuu
(3713). Vuonna 2019 Pirkanmaan pelastuslaitoksen suorittamien ensihoitotehtävien kokonaismäärä oli 50 531, kasvua oli edellisvuoteen nähden 512 tehtävää.
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Toimipisteet

Osaamisen hallinta - Sisäiset koulutukset

Toimintatavan muutoksia ensihoidon toimipisteissä tapahtui siten, että vuodenvaihteessa lakkautetun Linnainmaan paloaseman, ja Kangasalle rakentuneen uuden paloaseman myötä ensihoitoyksikkö PI 122 siirtyi operoimaan
yksityiseltä taholta vuokratuista tiloista käsin Tuomaalankadulta 1.1.2019 alkaen. Henkilöstön työssäkäyntipisteenä
oli Kangasalan paloasema ja päivystysaika Tuomaalankadulla oli klo 8:30–07:30. Syksyllä 01.10.2019 alkaen työssäkäyntipiste vaihdettiin Hervannan paloasemalle päivystyspisteen säilyessä samana.

Pelastuslaitoksen ensihoitopalveluiden yksi merkittävimpiä muutoksia oli vuonna 2019 toteutettu ylläpitokoulutusjärjestelmän uudistaminen. Ylläpito- ja täydennyskoulutuksen tavoitteena on ylläpitää henkilöstön ammatillista
osaamista sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ja yleisesti
asetettujen koulutus- ja osaamisvaatimusten edellyttämällä
tavalla, ja että jokaisella pelastuslaitoksen ensihoitotyöhön
osallistuvalla on työssä vaadittavat ajantasaiset perustiedot ja
-taidot.

Maaliskuun alusta alkaen ensihoitoyksikkö PI 128 siirtyi Tampereen kaupungin omistamista Ajokinkadun tiloista yksityiseltä taholta vuokrattuihin tiloihin Lahdesjärven
alueen Kaavarinkadulle.

Kalusto
Investointisuunnitelman mukaisesti vuonna 2019 tilattiin kolme uutta ambulanssia, joista yksi ensimmäistä kertaa nelivetoisena, minkä ominaisuuden toimivuudesta saadaan tietoa vuoden 2020 aikana.
Ambulanssien korityöt valmistettiin ensi kertaa kilpailutuksen voittaneen J5L-nimisen yhtiön toimesta. Uudet ajoneuvot saapuivat loppuvuodesta ja ne otetaan käyttöön alkuvuodesta. Yksiköt sijoitetaan Teivon ja Nokian (2 kpl)
toimipisteisiin.

Pirkanmaan pelastuslaitos muutti aiempia ylläpitokoulutustapoja siten, että pelastuslaitos järjesti ylläpitokoulutusta vakituiselle poikkeusluvan mukaista (24h) työaikaa tekevälle ensihoidon henkilökunnalleen vaihtamalla yhden
24h-työvuoron kolmeen kahdeksan tunnin mittaiseen ylläpito- ja täydennyskoulutuspäivään. Määräaikaisten sijaisten
ja vakituisten poikkeusluvan mukaista (12h) työaikaa tekevien ensihoitajien ylläpito- ja täydennyskoulutusta toteutettiin edelleen sekä työvuorosuunnittelun että koulutustasoitusvapaajärjestelmän avulla. Edelleen jatkettiin myös
työvuoronaikaisia nk. ”keskiviikkokoulutuksia”, mutta sisällölliset painotukset muutettiin koskemaan enemmän ensivastetoimintaa sekä äkillisiä ajankohtaisia aiheita.
Ensihoitajien ylläpitokoulutus toteutetaan määrittämällä
kullekin vuodelle kolme ensihoidon keskeistä teemaa. Kaikkiaan koulutuksellisia teemoja on valittu yhdeksän, jonka
läpivieminen vie aikaa kolme vuotta, jonka jälkeen koulutuskierros aloitetaan alusta. Kukin teema huipentuu jaoksittain järjestettäviin koulutuspäiviin, joissa opetus järjestetään osin rastikoulutustyyppisinä käytännön harjoituksina.
Edeltävästi ensihoitajilla on mahdollisuus kerrata teeman
aihepiiriä koottavan tukimateriaalin avulla. Käyttöön otettua muutosta valmisteltiin yhteistyössä PSHP:n ensihoidon
koulutussuunnittelusta vastaavien henkilöiden kanssa.
Muutoksien avulla pelastuslaitos pyrkii parantamaan ensihoidon sisällöllistä ylläpito- ja täydennyskoulutusta aiempaa laadukkaammaksi, suunnitellummaksi sekä yhteneväisemmäksi koko ensihoitopalvelussa toimivalle
henkilöstölle. Vuonna 2019 järjestettiin yhteensä 16 koulutuspäivää (8h) ja näihin tilaisuuksiin otti osaa noin 600
henkilöä.
Koulutuspäiviin osallistui ensihoitajia, ensihoitoon osallistuvia palomiehiä sekä erikseen omiin tilaisuuksiinsa palomiehiä, jotka eivät osallistu ensihoitoon. Näille palomiehille koulutus oli erikseen ”räätälöity” ensivastetoiminnan
asioista. Uusittu koulutusjärjestelmä otettiin hyvin vastaan
sekä henkilöstöltä että kouluttajilta saatujen palautteiden
perusteella.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu järjesti henkilöstölleen sisäistä työvuorojen aikaista koulutusta
yhteensä 488 tuntia ja koulutuksiin osallistujia oli yhteensä
3022 henkilöä. Koulutuksia välitettiin myös etänä paloasemille tuntikertymän ollessa 32 tuntia. Näihin koulutuksiin
otti osaa eri toimipisteissä yhteensä 160 henkilöä.
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Osaamisen hallinta - Ulkoiset koulutukset
Vuonna 2019 ensihoitajat osallistuivat aktiivisesti oman
talon ulkopuolisiin koulutuksiin. Eniten osallistujia keräsi henkilöturvallisuuskoulutukset. Niitä toteutettiin 8 tunnin koulutuksena kahdeksana päivänä, osallistujia oli yhteensä 69.
Seuraavaksi suosituin oli ensihoitokeskuksen järjestämä
yhteistoiminnallinen hems-, kejo- ja Acuta-koulutuspäivä,
joka toteutettiin kahtena saman sisältöisenä päivänä. Koulutuksessa oli osallistujia yhteensä 61. Kolmanneksi suosituin koulutus oli Ensihoitokeskuksen Hermo- ja mielipäivä,
joka toteutettiin myös kahtena päivänä, yhteensä osallistujia 53.
Simulaatioharjoituksiin osallistuttiin yhteensä 22 kertaa.
Polamkin järjestämässä hälytysajokoulutuksessa kävi 29
henkilöä ja turvallisuusajattelusta turvallisuuskäytäntöön
koulutuksessa 40 henkilöä.
Taktisen ensihoidon erillisiä koulutustapahtumia järjestettiin vuoden aikana yhteensä 27 kertaa. Näistä 17 kertaa
harjoiteltiin yhdessä poliisin kanssa ja TEMS-ryhmän sisäisiä koulutuspäiviä järjestettiin 10 kertaa. Obduktioharjoittelua kertyi kaikkiaan 54 tuntia. Koulutustunteja Pirkanmaan TEMS-ryhmäläisille kertyi yhteensä 1177. Taktisen
ensihoidon valtakunnalliselle peruskurssille valittiin ja sen
suoritti hyväksytysti neljä pelastuslaitoksen ensihoitajaa.
Yhteensä ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuttiin 405
kertaa ja siinä on pientä nousua edellisvuoteen (390).
Kaikkiaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä
osallistui vuoden 2019 aikana 23 eri sisältöiseen koulutustilaisuuteen. Vuoden 2019 aikana ensihoitopalveluista otettiin osaa 47 eri koulutustilaisuuteen.

Ulkopuoliset koulutukset, osallistumiskerrat 2019
69
61
51

53
40
29

22
14

18
5

5

4

7

5

9
4

5

1

1

1

1

Simulaatiot, pshp

Ehk, erica

ehk, hermo ja mieli
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Opiskelijat
Pirkanmaan pelastuslaitos oli vuonna 2019 erittäin suosittu harjoittelupaikka edellisvuosien tapaan, ja kaikille hakijoille emme pystyneet paikkaa tarjoamaan. Vuonna 2019
Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ensihoidon harjoittelussa yhteensä 91 opiskelijaa. Harjoittelujaksojen pituuden
vaihtelivat 1–8 viikon välillä. Lähihoitajien opintoihin kuuluvia aikuisopiskelijoiden osaamisen näyttöjä otettiin vastaan seitsemältä opiskelijalta.Opiskelijoita oli vuonna 2019
kahdessa eri työajassa: klo 8–22 24 h -yksiköiden matkassa
sekä klo 8–20 12 h -yksiköiden matkassa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella tehtyjen ensihoidon harjoittelujaksojen kokonaisviikkomäärä oli kevätlukukaudella 211 opintoviikkoa ja syyslukukaudella 151 opintoviikkoa,
yhteensä 362 viikkoa. Laskua edellisvuoteen oli 15 opintoviikkoa. Vuonna 2019 opiskelijoita oli kymmenestä eri oppilaitoksesta, näistä seitsemän oli ammattikorkeakouluja eri
puolilta Suomea. Suurimman ryhmän harjoittelijoista muodostivat ensihoitaja amk -opiskelijat.
Lisäksi harjoittelussa oli pelastajia, lähihoitajia ja hätäkeskuspäivystäjiä. Myös erikoistuvia lääkäreitä oli viikon
mittaisella tutustumisjaksolla. Harjoittelussa oli myös kansainvälisiä opiskelijoita Tamk:n kautta: Australiasta kolme
paramedic-opiskelijaa.

Ensivastetoiminta
Pelastuslaitoksen tuottamaan ensivastetoiminnan tehtävämääriin vuonna 2019 vaikutti voimakkaasti Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen toteuttama vastemuutos vuoden 2018 lopulla. Vuonna 2019 Pirkanmaan pelastuslaitoksen suorittamien ensivastetehtävien kokonaismäärä oli 1481, muutos edellisvuoteen nähden oli -1228
tehtävää.
Taulukossa vuoden 2019 kevään ja syksyn opiskelijamäärät sekä tehdyt opintoviikot:
KOULUN NIMI
Tamk, Tampereen ammattikorkeakoulu
Tredu Tampereen seudun ammattiopisto
Savonia, Kuopio AMK
Metropolia AMK
Turku AMK
Saimia, Saimaan AMK
Pelastusopisto, Kuopio, pelastajat
Pelastusopisto, Kuopio, hätäkeskuspäivystäjät
Oulu amk
Xamk, Kaakkois-Suomen AMK
lääkäri pshp
YHT.
YHT.
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Ensivastekoulutus 2019
Ensivastetoiminnassa ylläpitokoulutus toteutettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalveluissa tehdyn
koulutussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma sisälsi kolme kevään aihetta sekä kolme syksyn aihetta. Toteutuneiden koulutusmäärät olivat 12 tuntia/palokunta.
Evy-koulutuksiin osallistui yhteensä 2087 henkilöä kokonaistuntimäärän ollessa 373 tuntia. Palokuntien ensiapu- ja
ensivastekursseja Pirkanmaalla järjestettiin suunnitelmien
mukaisesti yhteensä viisi, EA-kursseja kolme ja EVY-kursseja kaksi. Kursseille osallistui yhteensä 77 henkilöä.

OPISKELIJAMÄÄRÄT
2019
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H A L L I N T O P A LV E L U T

Henkilöstöhallinnon toimintaohjeiden
päivitystyö aloitettiin ja tulevia tieto
järjestelmähankintoja valmisteltiin.

Hallintopäällikkö
MIIA OJALA

Hallintopalvelut vastaa pelastuslaitoksen henkilöstö-, talous-, tieto- sekä yleishallinnosta. Hallintopalveluiden esimiehenä toimii hallintopäällikkö Miia Ojala.
Vuonna 2019 järjestettiin henkilöstölle tietotekniikkakoulutusta koko Pirkanmaan alueella. Päällystön kanssa
käytiin läpi hyvän johtamis- ja hallintotavan mukaiset eettiset periaatteet ja riskienhallinnan kuvaus päivitettiin.
Riskiprofiilin päivityksestä tehtiin kiinteä osa vuosisuunnittelua. Henkilöstöhallinnon toimintaohjeiden päivitystyö
aloitettiin ja työ jatkuu vielä vuonna 2020.
Tietojärjestelmähankintoja koskien työvuorosuunnittelua ja ensihoitolaskutusta valmisteltiin ja ensihoidon uuden laskutusjärjestelmän käyttöönottohanke käynnistettiin.

Komentotoimisto

Toimistopalvelut

Komentotoimisto on vuorotyötä tekevän henkilöstön
keskitetty palveluyksikkö. Komentotoimiston ensisijainen
tehtävä on vastata riittävistä henkilöresursseista, mihin
kuuluu mm. työvuorosuunnittelu, rekrytointitarpeen määritys, sijaisrekrytoinnin hoitaminen sekä sairauslomien ja
lakisääteisten ja harkinnanvaraisten vapaiden myöntäminen päätettyjen vahvuusrajojen puitteissa. Yksikön esimiehenä toimii suunnittelija Jutta Heikkilä. Komentotoimiston
henkilöstömäärä on 5 henkilöä.

Toimistopalvelut vastaa pelastuslaitoksen osto- ja myyntilaskujen käsittelystä sekä ensihoitopalvelun laskutuksesta. Lisäksi yksikössä työskentelevien tehtävänkuviin kuuluu palkanlaskentaan ja palvelussuhteisiin sekä arkistointiin
ja matkalaskuihin liittyviä työtehtäviä. Yksikössä tehdään
myös päätösvalmisteluun liittyviä tehtäviä. Yksikön esimiehenä toimii hallintosihteeri Saija Micklin. Toimistopalveluiden henkilöstömäärä on 11 henkilöä.

Vuonna 2019 komentotoimistossa toteutettiin koko vuorotyötä tekevän henkilöstön henkilöstöasioiden hallinnan
käyttöönotto sekä 24 t työvuorojen koulutusaikataulujen
koordinointi uuden käytännön mukaisesti. Komentotoimistossa luotiin malli ensihoidon sijaisrekrytoinnin kehittämiselle ja ylläpitämiselle ja käynnistettiin Timecon-kulkutunnistimien ja kulkuoikeuksien hallinta.
VUOSIKERTOMUS 2019

Vuonna 2019 toimistopalvelut huolehti osaltaan Tampereen kaupungin antamissa talousraportoinnin ja tilinpäätös
aikatauluissa pysymisestä.
Toimistopalvelut osallistui ensihoitolaskutuksen uuden
laskutusjärjestelmän käyttöönottohankkeeseen ja joiltakin osin Pirkanmaan pelastuslaitoksen intranetsivujen sekä henkilöstöhallinnon toimintaohjeiden päivitystyöhön.
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K E H I T TÄ M I S Y K S I K K Ö

Vuoteen 2019 mahtui paljon erilaisia
hankkeita, selvityksiä ja suunnitelmia.

Kehittämispäällikkö
MARTTI HONKALA

K

ehittämisyksikön tehtävinä on pelastuslaitoksen toimintaympäristön analysointi ja palvelutarpeiden arviointi, sisäisen toiminnan kehittäminen ja arviointi
yhdessä vastuualueiden ja yksiköiden kanssa sekä työhyvinvoinnin kehittäminen ja seuranta.
Työhyvinvointityöhön kuuluvat mm. osaamisen hallintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät toiminnat sekä
työsuojelutoiminnan, työterveyshuollon ja työkykyä tukevien prosessien ja toimintamallien kehittäminen.

Kansalliset hankkeet ja työryhmät
Pirkanmaan pelastuslaitoksen koordinoima kansallinen
CBRNE-hanke vaarallisten aineiden tunnistamisen parantamiseksi päättyi 31.12.2018 ja hankkeen loppuraportointiin ja kustannuslaskentaan liittyvät tehtävät saatiin
valmiiksi helmikuussa 2019. Hankekumppaneina olivat
Etelä-Savon, Helsingin, Oulu-Koillismaan ja Satakunnan
pelastuslaitokset.
Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui kansalliseen onnettomuuksien ehkäisyn kehittämishankkeeseen, jossa laadittiin valtakunnallinen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma ”Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki”.
”Turvallisuus kuuluu kaikille”-hanke on aloitettu vuonna
2019 ja se jatkuu 2020. Hankkeessa järjestetään turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitosten henkilöstölle
perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Hankkeen toteuttaa ja
sitä hallinnoi Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus. Muut neljä ammatillista opettajakorkeakoulua Oamk, HAMK, JAMK ja Haaga-Helia sekä Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan pelastuslaitos
ja Tampereen yliopisto tuottavat sisältöjä, materiaaleja ja
asiantuntemusta koulutuksiin sekä toteuttavat koulutuksia
alihankintana.
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Pirkanmaan pelastuslaitos osallistuu TAMK:n ”Lisätty
todellisuus arjen palosuojelun ja -turvallisuuden edistäjänä”-kehittämishankkeeseen, joka aloitettiin 2019. Hankkeessa kehitetään turva-opasteiden ja niihin liittyvien toimintamallien opetuksen ja käytön syventämistä lisätyn
todellisuuden ja pelillistämisen keinoin. Hankkeen ohjausryhmässä on edustus myös Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta, SPEK.stä ja SPPL:stä.
Vuonna 2018 aloitettua Opeturva-hanketta on jatkettu
vuonna 2019 ja jatkohanke on edelleen käynnissä. Hankkeessa kehitetään opettajakoulutuksen paloturvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuurin edistämistä opettajakoulutuksessa. Hanke tuottaa paloturvallisuutta edistävää
tutkimusta ja koulutusmateriaalia opettajakoulutuksen
käyttöön. Hankepartnereina on Turun, Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä Satakunnan, Helsingin,
Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan pelastuslaitokset.
Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui ”Malli pelastustoimen mittaristoksi”-hankkeen työhön. Hankkeessa valmistettiin Pronto-tietoihin perustuva pelastuslaitoksille
yhteinen mittaristopohja, jonka avulla voidaan seurata ja
arvioida pelastuslaitosten toiminnan toteutumista esimerkiksi suoritteiden määrän ja resurssienkäytön näkökulmista. Hankkeen loppuraportti on julkaistu Pelastusopiston
julkaisusarjassa ja raportti sisältää hankekuvauksen lisäksi myös mittariston käyttöohjeen sekä opetusmateriaalia.
VUOSIKERTOMUS 2019

Kansallisessa valmistelussa osallistuttiin PTA-maakunta
koordinaatiotyötyhmän työskentelyyn 2018—2019. Paikkatietoalustahankkeessa kehitetään yhteistä alustaa ja rajapintoja maakuntakaavan aineistojen yhdenmukaistamiseksi ja
paikkatietotuotteiden yhteen toimivuuden parantamiseksi.

Sisäiset hankkeet, selvitykset ja suunnitelmat
Vuoden 2018 Kunta10-tulosten julkaisu, tulosten analysointi ja kehittämisehdotukset valmisteltiin yhdessä vastuualueiden ja toimintayksiköiden kanssa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutason arviointi ja
palvelutasopäätöksen tarkistus vuosille 2020—2021 valmisteltiin yhdessä vastuualueiden kanssa. Palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyen osallistuttiin uusien paloasemien
tarve- ja sijaintipaikkaselvitykseen. Suunnitteluun liittyen
seurataan pelastustoiminnan toimintavalmiuden kehitystä erityisesti Tampereen kaupunkialueen I-riskiluokan ruuduissa.
Pelastuslaitoksen sisäisen koulutuksen kehittämishankkeen osalta tehtiin osaamisen hallinnan nykytilan kartoitus. Tavoitteena oli tuoda esiin osaamista ja sen hallinnan
ja organisoinnin yhtenäistämistä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Nykytilan kartoitus aloitettiin vastuualueiden päälliköille tehdyillä kyselyillä ja ryhmähaastatteluilla,
jonka jälkeen henkilöstöä osallistettiin hanketyöskentelyyn
muun muassa eri vastuualueiden koulutus- ja kokoustapahtumien, työryhmätyöskentelyn ja henkilöstökyselyn avulla.

Kehittämisyksikkö osallistui Palontutkinnan toimintamallien kehittämishankkeen ja Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kehittämishankkeen työskentelyihin. Sisäisen
valvonnan ja -riskienhallinnan riskiarvion päivittämiseen
Kehittämisyksikkö osallistui yhdessä Hallintopalvelujen,
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja Valmiussuunnittelun kanssa.

Työhyvinvoinnin edistäminen
Työhyvinvoinnin toimintamallien kehitystyötä jatkettiin.
Ryhmätyönohjaukset jatkuivat pelastustoiminnan johtamisen vastuualueella ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman 2020—2022 valmisteluun osallistuttiin yhdessä muiden toimintayksiköiden kanssa. Kehittämisyksikkö
osallistui yhdessä toimintayksiköiden kanssa kehityskeskustelujen tulosten analysointiin.
Kiusaamistyöryhmän loppuraportti kehittämistoimenpiteineen valmistui ja työryhmää täydennettiin ensihoidon ja
teknisen toimen edustajilla. Kunta10-tuloksissa (2018) kiusaaminen on vähentynyt selvästi ja tapauksista on myös ilmoitettu työnantajalle aiempaa herkemmin. Itsekoettu kiusaaminen on vähentynyt vuoden 2014 14,8 %:sta vuoden
2018 9,6 %:iin. Tulos on sekä koko Tampereen kaupunkia
että Kunta10-kokonaistulosta parempi. Työryhmä jatkaa
työtä koetun kiusaamisen ja syrjinnän vähentämiseksi, ja
toteutti henkilöstökyselyn syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ilmenemisestä pelastuslaitoksella.

Aineistosta nousseet kehittämistarpeet koskivat etenkin
yhteistyön ja -toiminnan, osaamisen ja tiedolla johtamisen,
yhteisten toimintamallien ja suunnitelmallisuuden kehittämistä ja merkitystä. Hankeraportointi valmistuu ja ratkaisuehdotukset raportoidaan helmikuun 2020 lopussa. Hankkeen päämääränä on luoda edellytyksiä sekä osaamisen
ennakoivalle hallinnalle että sisäisen koulutuksen suunnittelun koordinoinnin kehittämiselle. Lisäksi Kangasalan paloasemasta kehitetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen osaamiskeskusta.
Valmisteltiin tietoturvahankkeeseen liittyvän TUVE-käyttöoikeuksien sekä varmenteellisten henkilö- ja
virkakorttien prosessi, perustettiin pelastuslaitoksen rekisteripiste ja aloitettiin pelastuslaitoksen virka- ja henkilökorttien hakeminen. Osallistuttiin myös paloasemien
tilaturva-asioiden kartoittamiseen ja kehittämiseen sekä lisättiin tietosuojaosaamista koulutuksiin osallistumalla.
Pelastustoiminnan johtamisyksikön johdolla valmisteltiin pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän arviointia, johon kehittämisyksikkö osallistui. Kuhmoisten liittymistä Pirkanmaahan valmisteltiin yhdessä pelastustoiminnan
vastuualueen kanssa. Kehittämisyksikkö teki varallaolokiistan tuomioistuinkäsittelyä varten selvityksen varallaolosta
ja sen aikaisista hälytyksistä vuosilta 2012—2014 yhdessä
hallintotoimiston kanssa. Valmisteltiin lausuntoja muun
muassa hallituksen lakiesityksistä ja muista säädöksistä ja
Kuhmoisten kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi
ja liittymisestä Pirkanmaahan.
VUOSIKERTOMUS 2019

Koulutus ja osaamisen kehittäminen
Valmisteltiin vuoden 2019 koulutussuunnitelman yleisen
osan runko sekä kartoitettiin toimintayksiköiden koulutustarpeita vuodelle 2019.
Osallistuttiin uuden henkilöstösuunnitteluohjelmiston
hankinnan suunnitteluun yhdessä hallintoyksikön kanssa
osaamisen hallinnan tarpeista.
Tutkimuslupia opinnäytetöille ja muille Pirkanmaan pelastuslaitokseen kohdistuneille tutkimuksille myönnettiin
18 kappaletta vuoden 2019 aikana.
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TYÖSUOJELU
Palopäällikkö
Pekka Mellin

T

yösuojelutoiminta Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli 2019 hyvin aktiivista. Henkilöstön yhteydenottoihin ja esityksiin vastattiin ripeällä otteella hyvässä yhteisymmärryksessä toimien. Työturva-Monitorin
käyttöä saatiin tehostettua tavoitteellisesti, mikä näkyi erityisesti vaaratilanneilmoitusten määrän kasvuna. Vaaratilanneilmoituksista saimme arvokasta tietoa mahdollisesti korjauksen tarpeessa olevista työhön liittyvistä seikoista.
Vakavia työtapaturmia ei toimintakaudella sattunut. Vakiintuneen tavan mukaisesti sattuneista työtapaturmista
sekä vaaratilanteista raportoidaan aina Yhteistoimintaryhmän kokouksissa, kuten myös muista työsuojelutoiminnan
ohjelmassa olevista hankkeista. Merkille pantavaa on uhka- ja väkivaltatilanteiden kasvu. Erityisesti kesäkauden tapahtumafestivaalien yhteydessä nähtiin ei-toivottu määrällinen nousupiikki.
Riskienarviointia tehtiin Pelastuksen ja Ensihoidon Riskienarviointi -järjestelmän (PERA) kautta tarkastellen erillisissä kokoontumisissa kiinteistöä, kalustoa ja henkilöstöä
koskevia kysymyksiä Ikaalisten, Kangasalan ja Valkeakosken paloasemilla. Henkilöstöosuudessa oli mukana myös
työterveyden edustaja laatien kohteesta työpaikkaselvityksen. Pohjoisen toimialueen asemapaikat arvioitiin vanhalla
hyvällä rutiinilla oman henkilöstön toimesta työsuojeluväen konsultoidessa tarvittaessa.

läpi koko toimintavuoden. Työterveyden toimintasuunnitelma saatiin päivitettyä ja jatkettiin sairauslomatilastojen
seurantatyötä sovituin askelmerkein. Työsuojelu piti paloesimiesten ja yksikönjohtajien koulutuksissa omat oppituntinsa. Suomen Palopäällystöliiton projektipäällikkö Saku
Sutelainen kertoi syvällisessä luennossaan 24.10.2019 keinovalikoimaa yhä ajankohtaisemmaksi nousseen henkisen
työsuojelun osa-alueella.

Työsuojelun edustus osallistui myös pelastuslaitoksen sisäisen kiusaamisen eliminoimisen (”kiusaamistyöryhmä”)
ryhmän toimintaan. Järjestimme pyynnöstä perehdytystä
työsuojeluun liittyvistä käytänteistä uusille työntekijöillemme.
Korkeariskisten toimintojen osalta valmiiksi saatiin putoamisvaarallisen työskentelyn ohje. Myös laajaa operatiivista toiminta-aluetta käsittelevä pelastussukelluksen (savu-, kemikaali- ja vesisukellus) ohjeen laatiminen saatiin
asiantuntijapalomestareiden kanssa yhteistyössä toimien
lausuntokierrokselle ja esittelyyn.
Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana seitsemän pelastuslaitoksen yhteisessä sammutusasujen kilpailutuksessa vuodesta 2020 eteenpäin hankintoja varten. Lähtökokous pidettiin kesäkuussa työsuojelupäällikön kutsumana
Tampereella. Lempäälän paloasemalla sijaitsevaan huoltokonttiin hankittiin kevyet suojahaalarit ja -kypärät pitkäkestoisten maastopalojen varalle. Selvitettiin yhteistyössä pelastustoiminnan ja ensihoidon kanssa mahdollisuutta
ulkoistaa palvelusasujemme pesu- ja huoltopalvelut. Työsuojelun edustus oli mukana teknisessä hankintaryhmässä
sekä kalustoryhmässä.

Myös Keskuspaloasemalla sijaitsevat Viestintäyksikön tilat arvioitiin. Lisäksi tehtiin työpaikkaselvitys ensihoitohenkilöstön toimintojen osalta sekä tarkasteltiin kuluneella
kaudella käyttöönotettujen ensihoidon Tuomaalankadun ja
Kaavarinkadun päivystyspisteet. Ensihoidon vastuualueelle
perustettiin oma työturvallisuusryhmä, jonka aloitusta työsuojelu oli mielellään tukemassa. Aluehallintovirasto AVI
tarkasti osaltaan uudet Ikaalisten, Kangasalan ja Valkeakosken paloasemat.
Yhteistyötä työterveys Pirten kanssa tehtiin eri osa-alueilla joko suoraan tai yhteistyössä muun hallintomme kanssa
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Tampereen kaupunkikonsernin koolle kutsuma työsuojelutoimikunta kokoontui työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalon johdolla vuosikellonsa mukaisesti neljä kertaa vuoden viimeisen kokoontumisen ollessa koko päivän kestänyt
niin sanottu Turva-seminaari erityisteemanaan työssä jaksaminen sekä kasvaviin mielenterveyden haasteisiin vastaamisen työpajat. Kaupungin työsuojeluvaltuutetut ovat
jatkaneet käytäntöään kuukausittaisista kokouksista eri
toimipaikoissa. Pormestari on kutsunut työsuojeluvaltuutettuja koolle neljästi kalenterivuoden aikana. Pirkanmaan
pelastuslaitoksen oma työsuojeluorganisaatio kokoontui
ajankohtaisten teemojen äärelle kolme kertaa.
VUOSIKERTOMUS 2019

V I E S T I N TÄY K S I K K Ö

Palomuseohanke saatiin päätökseen ja
turvallisuusviestinnän yleisötapahtumissa
kohdattiin jälleen lukuisa määrä kansalaisia.
Viestintäyksikössä työskenteli tiedotuspäällikön johdolla kaksi viestintäsuunnittelijaa ja erikoissuunnittelija (viestintätiimi) sekä kaksi koulutussuunnittelijaa ja yksi
turvallisuuskouluttaja palomies-virkanimikkeellä (turvallisuuskoulutustiimi). Viestintäyksikössä työskenteli myös
Palomuseo-hankkeessa ostopalveluna tutkija Museokeskus
Vapriikista.

Tiedotuspäällikkö
VEIJO KAJÀN

Viestintäyksikkö tarjosi vuonna 2019 neljälle Tredun
opiskelijalle työssäoppimispaikat (kukin 10 viikkoa). Lisäksi ensihoidosta oli projektityöntekijänä yksi henkilö kaksi
kuukautta turvallisuusviestintätyössä.
Viestintäyksikön tehtäviä ovat sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä turvallisuusviestinnän koordinointi. Viestintäyksikkö osallistuu onnettomuusviestinnän kehittämiseen
yhdessä Tilanne- ja johtokeskuksen (Tike) kanssa. Viestintäyksikkö järjestää turvallisuuskoulutuksia ja turvallisuusviestinnän yleisötapahtumia sekä pelastuslaitoksen sisäisiä
tapahtumia.
Vuonna 2019 pelastuslaitos tavoitti turvallisuusviestinnän
keinoin 96 066 (102 000 vuonna 2018) kansalaista 1 136 tilaisuudessa. Suurelle yleisölle kohdennettuihin tilaisuuksiin
osallistui 64 147 ihmistä. Turvallisuuskoulutusta annettiin
31 919 (28 328) henkilölle.

Julkaisut

Turvallisuuskoulutus

Viestintäyksikkö toimitti ja julkaisi neljä kertaa vuodessa
ilmestyvää henkilöstölehti Letku & Laastaria. Henkilöstölehden juttujen pääpainoa ohjattiin entistä enemmän pelastuslaitoksen henkilöiden ja heidän työnkuviensa esittelyyn.
Lisäksi lehti tarjosi tietoa pelastuslaitoksen tapahtumista,
eri toimintayksiköiden toiminnasta ja vapaa-ajan tapahtumista useiden eri kirjoittajien ansiosta.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusta
koordinoi Viestintäyksikön kaksi koulutussuunnittelijaa,
jotka myös itse osallistuivat turvallisuuskoulutusten toteuttamiseen. Turvallisuuskoulutusta toteuttavat myös muut
toimintayksiköt.

Viestintäyksikkö julkaisi myös kerran kuukaudessa (pl.
heinäkuu) ilmestyvää henkilöstötiedotetta. Henkilöstötiedote toimitetaan Viestintäyksikössä ja sisällön siihen tuottavat pääosin eri toimintayksiköt.
Viestintäyksikkö julkaisi Pirkanmaan pelastuslaitoksen
vuosikertomuksen sekä osallistui myös pelastuslaitoksen
muiden julkaisujen tuottamiseen (esim. erilaiset paloturvallisuusoppaat).
VUOSIKERTOMUS 2019

Aikuisille suunnattua turvallisuuskoulutusta annettiin
pääasiassa hoitoalan, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten
henkilökunnalle sekä maahanmuuttajille. Lisäksi koulutusta annettiin ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille sekä
ikäihmisille.
Tulikettu-turvallisuuskoulutuksilla tavoitettiin 24 285 lasta. Käytännön toteutuksen Tuliketussa tekevät eri asemien
ja työvuorojen palomiehet. Vuonna 2019 uudistettiin Tulikettu-koulutusmateriaalia kuvaamalla uusia turvallisuusaiheisia videoita mm. toimimisesta tulipalossa ja onnettomuudessa. Uudistyö saatetaan päätökseen 2020.
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Vuonna 2019 turvallisuuskoulutukseen osallistui:
Kohderyhmä

Henkilöä

Hoitoalan henkilökunta

2085

Kotihoito

352

Oppilaitosten henkilökunta

527

Päivähoitohenkilöstö

291

Maahanmuuttajat

77

Ikäihmiset

841

Opiskelijat

214

Tulikettu

24 285

Nouhätä

1 031

Perinteistä Tampereen päivää vietettiin 29.9.2019, jolloin
järjestettiin avoimet ovet Keskuspaloasemalla sekä Hervannan paloasemalla. Organisointi tehtiin Viestintäyksikön ja
työvuorojen yhteistyönä. Keskuspaloaseman tapahtumassa olivat mukana Tampereen VPK, Meripelastusseura, Liikenneturva, Suomen lentopelastusseura, Vapepa Tampereen paikallisyhdistys sekä TaPU. Uusi palomuseo esiteltiin
yleisölle ensimmäistä kertaa.

Vuoden 2019 lopulla Keskuspaloasemalla oleva turvallisuuskoulutuspiste alkusammutusvälineineen siirrettiin
vanhan autokorjaamon tiloihin.

Turvallisuusviestinnän tapahtumia
Viestintäyksikkö organisoi 112-päivän tapahtuman
11.2.2019 Lempäälän Ideaparkissa, jossa eri viranomaiset
esittelivät toimintaansa. Kansalaisia tavoitettiin 4 000.
Helmikuussa toteutetuilla ASTA-messuilla otettiin käyttöön turvallisuusvuorovaikutuksessa uusi väline eli pakohuonepeli. Messuilla tavoitettiin 3 000 henkilöä.
Maaliskuussa pelastuslaitos oli mukana Tampere-talossa
järjestetyillä K50-messuilla ensimmäistä kertaa. Tapahtuma
oli tarkoitettu yli 50-vuotiaille ja pelastuslaitoksen osastolla keskityttiin kodin paloturvallisuuden perusasioihin. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kanssa.
Kotimaan matkailu -messuilla huhtikuussa messuosaston yhteydessä järjestettiin myös mahdollisuus pelata kodin turvallisuusaiheista pakohuonepeliä. Pelin käsikirjoitus, pelihuoneen sisustus ja taustatarina olivat erilaiset
kuin ASTA-messuilla järjestetyssä pakohuonepelissä. Messuosastolla keskityttiin mm. vuokramökin turvallisuuteen.
Messuilla tavoitettiin 3 000 henkilöä.

Muita tapahtumia
Helmikuussa Viestintäyksikkö järjesti kouluttajakoulutuspäivät turvallisuuskoulutusta tekeville. Osallistujia oli yhteensä 54 eri toimintayksiköistä. Kahden saman sisältöisen
koulutuspäivän aiheita olivat esiintymistaidot, pelastuslaitoksen toimintayksiköiden välinen yhteistyö Tulikettu-koulutuksissa, Tulikettu-koulutusmateriaalin kehittäminen sekä turvallisuuskoulutusten aktivointimenetelmät.
Henkilöstölle järjestettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen
vuosijuhla Museokeskus Vapriikin juhlatiloissa 6.9.2019.
Tapahtumaan osallistui noin 330 henkilöä pelastuslaitoksen henkilöstöä ja aveceja.
Pelastuslaitos järjesti Tampereen aluepelastuslaitoksen
veteraanit -yhdistyksen 40-vuotisjuhlat Museokeskus Vapriikissa. Samassa yhteydessä julkaistiin ylipalomies Pertti
Seppälän kirja ”Palomiestarinoita – Kun tuli sammuu, sali
tummuu”. Viestintäyksikkö koordinoi tapahtumajärjestelyt.
Viestintäyksiköstä osallistui kaksi henkilöä vuoden mittaan
Seppälän kirjan toimittamiseen ja oikolukuun.

Viestintäyksikkö oli maalis—huhtikuussa mukana Tampereen kaupungin järjestämillä Vaikuttamispäivillä, joissa
neljännen luokan oppilaat kiersivät rastitehtäviä yhteensä
viiden saman sisältöisen päivän aikana. Pelastuslaitoksen
rastilla oppilaat piirsivät turvallisuusaiheisia julisteita. Osaa
näistä julisteista on käytetty myöhemmin turvallisuusviestinnässä. Vaikuttamispäivillä kohdattiin noin 1 000 neljännen luokan oppilasta.
Kesäkuussa Viestintäyksikkö järjesti yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Rullan kanssa paloturvallisuusaiheisen tapahtuman, jossa sisältöinä olivat lapsille suunnatut turvallisuusaiheiset puuhatehtävät.
Viestintäyksikkö organisoi yhdessä Liikenneturvan kanssa Punainen liitu -esitykset elokuussa Sampolassa Tampereella. Esityksiä oli kaksi ja niillä tavoitettiin noin 600 toisen
asteen oppilasta Tampereelta ja kehyskunnista.
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Viestintäyksikkö järjesti vuosittaisen Hyvin toimineet
kansalaiset -palkitsemistilaisuuden Keskuspaloasemalla.
Tapahtuman tavoitteena on kertoa kansalaisten tärkeästä roolista onnettomuuden ensiauttajina, mikä rohkaisee
myös muita toimimaan ja auttamaan onnettomuustilanteissa.Vuonna 2019 palkittiin 9 kansalaista.
VUOSIKERTOMUS 2019

Henkilöstön ja eläkeläisten yhteistä koko perheen joulujuhlaa vietettiin 20.12.2019. Joulujuhlan järjestelyjä koordinoi Viestintäyksikkö ja käytännön toteutukseen osallistui jokainen Keskuspaloaseman työvuoro.

Tampereen palomuseo
Viestintäyksikön vuositavoitteena oli saattaa päätökseen Palosuojelurahaston avustusta saanut Keskuspaloaseman palomuseohanke. Hankkeen aikana vanha näyttely
purettiin, esineet puhdistettiin ja pakattiin ja uuteen näyttelyyn tulevat esineet valittiin. Hankkeessa ostopalveluna
työskennellyt tutkija kirjoitti näyttelyn käsikirjoituksen yhdessä museotyöryhmän kanssa. Näyttelytilassa tehtiin koko huonetilan pintaremontti ja näyttelyvalaistus uusittiin.
Näyttelyn graafisesta suunnittelusta ja taitosta vastasi Viestintäyksikön erikoissuunnittelija. Uuden näyttelyn rakennus- ja ripustustyöt saatiin valmiiksi elokuussa. Palomuseon avajaiset pidettiin museon tekemiseen osallistuneille ja
yhteistyötahoille 26.9.2019.

Onnettomuusviestintä
Tiken kanssa yhteistyössä jatkettiin onnettomuusviestinnän kehitystyötä. Viestintä laati yhteistyössä Tiken kanssa toimintaohjetta tehostettuun onnettomuusviestintään.
Viestintäyksikkö osallistui kahteen harjoitukseen, jossa testattiin tehostettua onnettomuusviestintää. Viestintäsuunnittelija työskenteli osan vuodesta keskiviikkoisin Tikessä.

Sosiaalinen media
Pirkanmaan pelastuslaitos oli aktiivinen sosiaalisen median käytössä turvallisuusviestinnän välineenä. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin myös onnettomuusviestintään.
Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa jaettiin turvallisuusaiheista tietoutta kevyemmässä muodossa kuin perinteisessä virkamiesviestinnässä. Lisäksi pelastuslaitoksen Twitterissä julkaistiin onnettomuustiedotteet sekä mm.
rekry-ilmoituksia.
Pelastuslaitos tilastoi kuukausittain some-viestinnän kävijämääriä sekä kävijöiden kanssa käymiä vuorovaikutustilanteita. Vuonna 2019 pelastuslaitoksen some-viestinnän
käyntimäärä (kattavuus) oli 4,5 miljoonaa kertaa. Erilaisia
vuorovaikutustilanteita (vaikuttavuus) — viestien jakamista, kysymyksiä, kilpailuun osallistumisia ym. kontakteja —
oli lähes 390 000.
VUOSIKERTOMUS 2019

Pelastuslaitoksen some-kanavilla ylläpitäjän tehtävissä
toimivat Viestintäyksikön erikseen nimetyt henkilöt. Jul
kaisuja Instagram-kanavalla tekee myös ns. Some-tiimi, joka on vapaaehtoisuuteen perustava erikseen nimetty ryhmä henkilöitä pelastuslaitoksen eri toimintayksiköistä.
Some-tiimille järjestetään koulutuspäivä 1—2 kertaa vuodessa. Päivittäisyhteistyö ja ohjaus tapahtuvat virtuaalisesti.

TET-oppilaat
Marraskuussa järjestettiin 9. luokkalaisille kahden viikon mittainen työelämään tutustumisjakso (TET) yhdessä pelastustoiminnan ja onnettomuuksien ehkäisyn kanssa.
TET-jaksolla osallistuttiin muiden toimijoiden kanssa heijastintempaukseen, kokeiltiin laitesukellusta, laskeutumista ja paineilmalaitteita sekä tehtiin oman kodin palotarkastus palotarkastajan neuvojen avulla.

Hankkeet
Viestintäyksikkö osallistui yhden henkilön työpanoksella Pelastusopiston Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää -hankkeeseen 1.9.2018—29.2.2020. Hankkeen
tarkoituksena oli tuottaa tietoa turvallisuusviestinnän ja
-kasvatuksen kehittämiseen sekä rakentaa demoversio
mobiililaitteissa pelattavalle turvallisuuspelisovellukselle.
Lisäksi tuotettiin avauksia pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden arviointiin sekä opetus- ja pelastustoimen yhteistyöhön turvallisuuskasvatuksessa. Hanke onnistui tutkimussisällöllisesti sekä demon osalta ja siitä
saatiin hyviä avauksia tulevaisuuden uusille innovaatioille.
Viestintäyksikkö on ollut mukana valtakunnallisessa Pelastustoimen yhteinen verkkosivusto -hankkeessa yhden
henkilön työpanoksella. Tarkoituksena on tuottaa asiakkaita palveleva, turvallinen ja päätelaiteriippumaton ratkaisu,
jossa rakennetaan sekä Pelastustoimen että pelastuslaitosten omat sivustot valtion yhteiselle julkaisualustalle (YJA).
Hankkeen yhtenä päämääränä on Pelastustoimen yhtenäistäminen sekä saavutettavuusvaatimuksiin vastaaminen, jotka astuvat voimaan 23.9.2020. Aikatauluna hankkeelle on,
että syyskuussa 2020 avataan pääsivusto sekä ensimmäiset
pelastuslaitosten sivustot. Projektin yhteistyökumppaneina ovat Valtori, joka vastaa YJA-palvelun ylläpidosta, sekä Ambientia, joka vastaa teknisestä toteutuksesta ja sivuston suunnittelusta.
Viestintäyksikkö on ylläpitänyt pelastuslaitoksen tietoja
Palvelutietovarannossa, joka on julkishallinnon yhteinen
tietovaranto palveluista ja niihin liittyvistä asiointikanavista. Syksyllä käynnistyi Tampereen kaupungin projekti, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa tietojen ylläpitomalli ja
edistää tiedon hyödyntämistä eri kohteissa.
Syyskuussa 2019 pelastuslaitos otti käyttöön Tampereen
museoiden paikallismuseoille tarkoitetun Siiri-kokoelmahallintajärjestelmän. Hankkeessa luetteloidaan ja digitoidaan pelastuslaitoksen kuvia Siiri-tietokantaan. Tällä hetkellä tietokantaan on viety noin 1500 kuvaa. Osaa niistä
voi selata myös verkossa osoitteessa siiri.tampere.fi. Palo
museon näyttelyssä olevat esineet on valokuvattu ja luet
teloitu jo aiemmin samaan tietokantaan.
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YHDISTYS- JA HARRASTE
T O I M I N TA P I R K A N M A A N
PELASTUSLAITOKSELLA 2019

Tulikukot
Palomieskuoro Tulikukot on pirkanmaalainen mieskuoro, jonka jäsenistö koostuu pääosin Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökunnasta ja pelastuslaitoksen eläkeläisistä.
Palomieskuoro Tulikukkojen johtajana toimii Marja-Liisa
Rautelo.
Kuoron vahvuus vuonna 2019 oli 24 jäsentä. Kuoroharjoituksissa ja esiintymistilaisuuksissa kuoron vahvuus on
10—20 jäsentä.
Kuoro harjoittelee viikoittain. Harjoittelupaikkana on
Keskuspaloasema. Esiintymisten määrä ja tiheys vaihtelevat. Kiireisintä aikaa on loppuvuosi ja eritoten joulun aika.
Kuoro esiintyi erilaisissa tilaisuuksissa vuoden 2019 aikana yhteensä 25 kertaa. Kuoro osallistui Talent-kykykisaan
syyskuussa Helsingissä.
Kuvassa esiintyminen Tampereen päivänä 29.9.2019 Keskuspaloasemalla.

tumista sekä vaatteet päällä veden varassa olemista ja pelastautumista. Norppien toiminta on monipuolista eikä
se rajoitu vain altaaseen, vaan ohjelmassa on ollut tutustumiskäyntejä, elokuvailtoja, vierailuja, alkusammutusta,
ensiapua sekä leirejä.
Norppien toimintaan voi osallistua heti, kun hieman osaa
jo uida, mutta uimataidottomat lapsetkin pääsevät mukaan,
kun mukana on oma vanhempi. Norppien yläikärajana toi
mii laitesukelluskurssille osallistuminen, jonka jälkeen
siirrytään laitesukellusjaostoon. Norpat toimivat kahdessa
ryhmässä iän ja sukellustaitojen perusteella. Lapsia ja nuoria on ollut mukana 10—20 ja viimeistään syyskuun alussa alkaa syyskausi, joka kestää altaan pohjalla pidettäviin
pikkujouluihin asti. Kevätkausi kestää tammikuusta toukokuulle.
Laitesukelluksen peruskurssin suoritti kertomusvuonna
14 sukeltajaa. Laitesukelluksen jatkokurssin suoritti 4 sukeltajaa. Nitrox-kurssin kävi 3 seuran jäsentä.
Laitesukelluskokeiluja järjestettiin työyhteisöille sekä
yhteistyössä lukioiden ja yläkoulujen kanssa. Kertomus
vuonna kävi 82 henkilöä kokeilemassa laitesukellusta. Jär
jestimme myös pelastuslaitoksen TET-ryhmälle mahdollisuuden laitesukelluskokeiluun. Heitä kävi marraskuussa
yhteensä 15 nuorta altaassa. Polttariryhmiä kävi 2 ryhmää.
Kuvassa merikilpikonna Malediiveilla jouluna 2019.

Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry
Vuonna 1988 perustettu Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry eli tuttavallisemmin TapSu on monipuolinen sukellustaitoja kouluttava yhdistys. Jäseninä on sekä pelastuslaitoksen työntekijöitä että sopimuspalokuntien henkilöstöä
ja heidän perheenjäseniään tai ystäviään. Yhteensä jäseniä
on 130.
TapSu on jaettu laitesukellus- ja norppajaostoiksi. Lisäksi erikseen sovittu ryhmä suunnittelee retkiä. Koulutusta annetaan niin laitesukelluksen perus- ja jatkokursseilla
kuin myös erikoiskursseilla, joiden aiheita ovat mm. jään
alle sukeltaminen, pimeässä sukeltaminen, biosukellus tai
syvävesisukellus. Lisäksi seura järjestää laitesukelluskokeiluja esimerkiksi työyhteisöille tai kouluryhmille.
Laitesukelluksen peruskursseja järjestetään kerran vuodessa ja alaikärajana on 15 vuotta. Laitesukelluksen jatkokursseja järjestetään tarvittaessa, yleensä joka toinen
vuosi. Lisäksi joka toinen vuosi järjestetään yhteinen sukellusretki ulkomaille erilaisiin kohteisiin.
Lasten ja nuorten Norppajaoksessa opetellaan perusuintia ilman välineitä, veden alla olemista ja siellä rauhoit30

Palokuvaajat
Pirkanmaan pelastuslaitoksen valokuvauskerho Palokuvaajat ry:ssä oli toimintavuonna 28 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Teemu Lehtimäki. Yhdistys järjestää erilaisia kuvaamiseen liittyviä koulutustapahtumia sekä tutustumis- ja
kuvausmatkoja.
Viime vuonna kerholaiset tekivät kuvausretken Kangasalan Mobiliassa olevaan automuseoon ja valokuvanäyttelyihin "Leveillä lahkeilla" ja "Simo, autoihin ei saa piirrellä". Elokuun kuvausretki suuntautui veneretken muodossa
Näsijärvelle.
VUOSIKERTOMUS 2019

Vuosittain järjestetään valokuvauskilpailu. Vuoden 2019
aiheena oli Ilo. Kuvakisan voittaja oli Seppo Knuuttila (voittajakuva alla).

TaPU
Tampereen Palokunnan Urheilijat (TaPU) on perustettu
1950. Seuran puheenjohtaja on Petteri Meskanen. Urheiluseura järjestää henkilöstölle erilaisia liikuntatapahtumia
ja seuran jäsenet osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin
pelastusalan urheilukilpailuihin. Viikoittain TaPU:lla on
kaksi jäävuoroa Hakametsän harjoitushallissa, sählyvuoro
Autocenter-areenassa ja lentopallovuoro Vuoreksessa. Jalkapalloa höntsäillään kesällä ulkokentillä viikottain.

Pelastushenkilöstön SM-kilpailuihin osallistuttiin 2019
hiihdossa (Joensuu), pilkissä (Lahti), yleisurheilussa (Lohja), golfissa (Tampere), lentopallossa (Tampere), salibandyssa (Turku), jääkiekossa (Kuopio) ja jalkapallossa (Jyväskylä).
Perinteisiä liikuntatapahtumia olivat myös Reino-höntsyt
Tampereen Koulukadulla sekä pelastuslaitoksen henkilöstön viestihiihtokilpailut Tampereen Kaupissa.

VUOSIKERTOMUS 2019

Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit
Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit on Tampere
en palokunnan eläkeläisten joulukuussa 1978 perustama
yhdistys. Vuosi 2018 oli siis yhdistyksen 40. toimintavuosi,
jota juhlittiin kesällä 2019.
Vuonna 2019 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Leo
Kaarela, sihteerinä Jukka Lehtonen ja taloudenhoitajana
Aune Järvinen. Johtokuntaan kuuluivat myös Esko Tamski,
Jukka Vigrén ja Jouko Vartiainen. Jäseniä yhdistyksellä oli
118 henkilöä, joista yli 80-vuotiaita eli vapaajäseniä oli 19.
Yhdistyksen tarjoamaan aktiiviseen toimintaan kuuluvat
kuukausitapaamisten lisäksi perjantaisin tapahtuva ohjattu
liikunta Keskuspaloaseman liikuntatiloissa. Vuoden 2019
aikana jäsenille järjestettiin 10 tilaisuutta, joihin osallistui
keskimäärin 14 henkilöä.
Vuoden 2019 toiminta aloitettiin vuosikokouksella Aito Pankin konttorissa, jossa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt. Aikataulun mukaisesti pidettiin kuukausikokoukset aina kuukauden viimeisenä keskiviikkona.
Kevätkaudella yhdistys vieraili mm. Kangasalan ja Ikaalisten uusilla paloasemilla sekä järjesti jäsenten pilkkikisat
Teiskossa.
Vuoden aikana ryhmä eläkeläisiä on osallistunut Palomuseoon liittyvään, vanhoista valokuvista tunnistamiseen.
Vuonna 2019 valtakunnallinen paloveteraanien Kuusapilakongressi pidettiin Jyväskylässä. Kongressissa yhdistystä
edusti Jukka Vigrén.
Syyskauden aloitustapahtuma oli perinteinen saunomi
nen Parkkuussa metsästysseuran mökillä.

Elokuun 27. päivänä pidettiin Vapriikissa yhdistyksen
40-vuotisjuhla, jossa mm. julkaistiin Pertti Seppälän kokoama ja kirjoittama kirja "Palomiestarinoita — Kun tuli sammuu, niin sali tummuu”.
Syyskuun 26. päivänä yhdistyksen edustus osallistui uudistetun Palomuseon avajaisiin. Vierailukäynnit uusilla paloasemilla jatkuivat tutustumisella Valkeakosken
uuteen paloasemaan. Marraskuun kuukausikokous järjes
tettiin perinteisesti vakuutusyhtiö Turvan toimitiloissa.
Joulukokous oli Keskuspaloasemalla.
Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuivat keväällä ja
syksyllä pidettyyn pelastuslaitoksen seniorikokoukseen
Museokeskus Vapriikissa esitellen eläkeläistoimintaa tuleville eläkeläisille.
Yhdistys tarjosi jälleen pelastuslaitoksesta eläkkeelle siirtyvälle henkilöstölleen mielenkiintoista toimintaa ja mahdollisti yhteydenpidon entisten työtovereiden kesken.
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