Mediatiedote 24.1.2022
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat
Vuoden 2021 tilastomerkintöjen mukaan pelastuslaitoksen tehtävämäärät kasvoivat, mikä
johtui ensihoidon tehtävämäärien kasvusta. Pelastustehtävät puolestaan laskivat hieman.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2021 erilaisiin pelastustoimen ja ensihoidon
tehtäviin 178 kertaa vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 65 123 (58 726 tehtävää vuonna 2020).
Pelastustoimen tehtäviä oli 9 325. Vuoteen 2020 verrattuna tehtävien määrä väheni 37:llä.
Ensihoidon tehtäviä oli 55 798, mikä on 6 415 tehtävää enemmän kuin edellisvuotena.
Liikenneonnettomuudet sekä tarkistus- ja varmistustehtävät lisääntyivät
Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 3 136 (2 933 vuonna 2020). Liikenneonnettomuudet
lisääntyivät, ja niitä oli 1 686, mikä on 196 tehtävää enemmän kuin edellisvuonna. Tulipaloja oli
viime vuonna 1 062, eli 69 vähemmän kuin edellisvuotena
Ihmisen toiminnasta johtuvia tulipaloja syttyy edelleen eniten. Nyt niitä syttyi 487 (578 vuonna
2020). Koneesta tai laitteesta aiheutuneita tulipaloja oli 325 (289). Muita syitä ovat mm.
palovaarallinen aine luonnontapahtuma, eläin sekä tuntematon syttymissyy.
Ensivastetehtävät lisääntyivät. Nyt niitä oli 1 189 (1061 vuonna 2020). Ensivastetehtävä on
tehtävä, jossa ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään pelastuslaitoksen pelastusyksikkö
(paloauto) joko avustamaan tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.
Pirkanmaalla kolme palokuolemaa
Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi kolme henkilöä (2 vuonna 2020). Sastamalassa oli kaksi uhria
ja Mänttä-Vilppulassa yksi. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 96.
Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan 99 henkilöä eri tyyppisissä vaara- tai
onnettomuustilanteissa.
Kolme 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 3, kun niitä
edellisvuonna oli 5 (Kuhmoinen, Mänttä-Vilppula, Kangasala).
Valvontatoiminnalla ehkäistään onnettomuuksia
Valvontatoiminnalla vähennetään onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja. Valvontatoimintaa
kohdennetaan riskiperusteisesti sekä asuinrakennuksiin että yritys- ja laitoskohteisiin säännöllisin
määrävälein.
Asuinrakennusten valvonnassa ensisijainen valvonnan muoto on paloturvallisuuden itsearviointi.
Toimintamallia laajennettiin vuonna 2021 pien- ja rivitaloista myös kerrostaloihin.
Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tavoitettiin 13 947 pientaloa, 266 rivitaloyhtiötä ja 329
kerrostaloyhtiötä. Näihin kohteisiin suoritettiin pelastuslaitoksen toimesta lisäksi 1 933
määräaikaista palotarkastusta.

Muihin kuin asuinrakennuksiin määräaikaista valvontaa kohdennettiin 2 236 kohteeseen. Muita
kuin määräaikaisia palotarkastuksia suoritettiin 4 521 kpl ja asiakirjavalvontaa 2 854 kpl.
Valvontatoimintaan liittyviä lausuntoja annettiin 950 kpl.
Sosiaalinen media mukana turvallisuusviestinnässä
Pirkanmaan pelastuslaitos käyttää sosiaalisen median kanavia monipuolisesti tukemaan
turvallisuusviestintää ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä (Facebook, Instagram, Twitter ja
TikTok). Pelastuslaitos tilastoi kuukausittain sähköisen viestinnän kävijämääriä sekä näissä käytyjä
vuorovaikutustilanteita. Vuonna 2021 pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän kattavuus oli yli 4,3
miljoonaa. Erilaisia vuorovaikutustilanteita, kuten kommentteja, julkaisujen jakamista, kysymyksiä,
kilpailuun osallistumisia, oli lähes 230 000.
Lisätietoja:
Pelastustoiminta: pelastuspäällikkö Kari Alanko, 041 730 4637
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy: Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen, puh. 0400 281 288
Ensihoito: Pelastuspäällikkö Matti Isotalo, puh. 0400 200 088
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen 0400 524 477
Lisätietoja pelastusalueittain
Pohjoinen pelastusalue: palopäällikkö Mika Salmela, puh. 040 739 9647: (Kihniö, Virrat, MänttäVilppula, Ruovesi, Juupajoki, Orivesi)
Eteläinen pelastusalue: palopäällikkö Jyrki Paunila, 0400 926 226: (Tampere, Vesilahti, Urjala,
Lempäälä, Akaa, Valkeakoski, Pälkäne, Kangasala, Ikaalinen, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Nokia,
Pirkkala, Sastamala, Parkano, Punkalaidun, Kuhmoinen).

