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VUOSIKERTOMUS
Pelastusjohtajan katsaus
tarkoituksena selvittää toiminnan tämän osan sisältöä ja myös
kehittää sitä parempaan suuntaan.

Vuosi 2014 oli varsin monimuotoinen. Oli isoa asiaa ja pientä asiaa,
mutta huomionarvoista on se, että myös pieni asia voi olla merkityksellinen, kun se kohdistuu oikein ja takana on positiivinen ja
hyvä asenne. Huolimatta siitä, että laitoksemme organisaatiota on
kehittämismielessä muutettu useastikin, on henkilöstön osallistuminen kehittämisasioihin ollut nousujohteista. Kehittäminen alkaa
yksittäisestä innovaatiosta, aloitteesta joka johtaa jonkun toiminnan parantamiseen. Kehittäminen voi olla pitkäjänteistä organisaation veivaamista, joka johtaa isomman toimintakokonaisuuden
paremmin järjestämiseen. Yhtä kaikki pääasia on, että innokkuutta
riittää ja muutokset mitä tehdään, koetaan mielekkäiksi.

Koulutus avainasemassa
Mitä toimintamme sisäiseen laatuun tulee, on kuluneen vuoden
aikana edelleen kehitetty ja toteutettu päivittäistä sisäistä koulutusta sekä koulutusmateriaalin parantamisen että koulutuksen
toteutuksen voimin. Koulutuksen sisältö on meillä tietysti hyvinkin
monimuotoista, mutta eräänä johtolankana on toimintatehokkuuden ohessa ollut työturvallisuus. Tässä mielessä mm. uhkaja väkivaltatilanteisiin sekä pelastustoimessa että ensihoidossa
varautuminen on edelleen keskeistä. Loppuvuodesta aloitettu
hälytysajokoulutus on niin ikään aiheistoa, joka liittyy toimintamme turvallisuuteen. Tämä viime mainittu aihe osoittaa mielestäni
hyvin sen tosiseikan, että valtakunnallinen koulutus ei kata sitä
tarvetta, joka meillä pelastuslaitoksissa on. Tähän samaan ryhmään
kuuluu esimies- ja päällystökoulutuksessa oleva arjen työnjohdon
koulutus. Tällaisia ongelma-alueita katamme omassa kehitystyössämme järjestämällä itse tarvittavaa koulutusta.

Tilanne- ja johtokeskuksen kehittäminen
Alkuvuodesta käynnistettiin päivystystoimintojen uudelleen
järjestäminen ja valvomotoimintojen siirto Kauppiin uuteen
Tilanne- ja johtokeskukseen. Kyse oli paitsi muutosta uusiin
toimitiloihin myös teknisestä uudistuksesta ja toimintatapojen
muutoksesta. Tähän hankkeeseen liittyi myöhemmin syksyllä
toteutettu päällystöä koskeva töiden uudelleen järjestely, jonka
tavoitteena toteutui palomestarivetoinen johtokeskustyöskentely. Tällä koko hankkeella on tavoitteena muodostaa toimintakokonaisuus, jolla nyt ja etenkin tulevaisuudessa saadaan koko
Pirkanmaata, ja kenties laajemminkin, koskeva tilannekuva eri
tapahtumista ja toiminnoista muodostettua yhteen Tilanne- ja
johtokeskukseen. Tällä taas on tarkoituksena selkeästi parantaa
kentällä tapahtuvaa pelastus- ja ensihoitotyötä, oli kyse sitten
yhden yksikön toiminnasta tai laajemmasta tilanteesta. Tieliikennekeskuksen mukaantulo aloitti konkreettisesti tavoitteistamme
sen osan, joka tulevaisuudessa tähtää useamman viranomaisen
yhteisen tilannekeskuksen kehittämiseen.

Ensihoitotoiminnan osalta päättyy ensimmäinen nykymuotoinen palvelutasopäätöskausi. Se on ollut varsin haasteellinen varsinkin toimintojen käynnistymisen aikoihin. Huomionarvoista
on, että ensihoitomme toiminnan laatu ja ylipäätään koko toimintakokonaisuus on selviytynyt uudesta toimintaympäristöstä
erinomaisen hyvin. Toiminta uuden yhteistyökumppanin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, kanssa on vakiinnutettu ja saatettu
kehittyvälle uralle. Positiivista palautetta on saatu sekä potilailta
että yhteistyökumppanilta. Edessä ovat uusi palvelutasopäätös
ja sen toteuttaminen sekä kauempana oleva sote-uudistus mahdollisine muutoksineen. Varmaa kuitenkin on, että Pirkanmaan
pelastuslaitoksen ensihoidon laatutasolla ja toimintaan osallistuvien henkilöiden sitoutuneisuudella olemme keskeinen ensihoidon toimija ja kehittäjä pitkälle tulevaisuuteen.

Käytännön pelastustoiminta on yksi keskeisistä tehtävistämme
kentällä. Olemme vastuussa siitä, että Pirkanmaalla jokainen
apua tarvitseva saa sitä säädetyssä ajassa mahdollisimman
nopeasti ja apu on laadullisesti korkeatasoista. Tätä tarkoitusta
varten käynnistimme vuoden aikana toimintavalmiuteen keskeisesti liittyvän yksiköiden lähtöajan tarkastelun. Totta on ollut,
että yksiköiden lähtöajoissa on kovasti vaihtelua ja toiminta ei
kaikin osin ole ollut tasalaatuista. Lähtöaika-hankkeella on ollut

Edellä mainitsin palomestareiden muuttuneista rooleista pelastustoiminnan johtamisen kehittyessä. Toinen ja kenties keskeisemmin arjen työhön vaikuttava muutos on ollut aluepalomestareiden tehtäväkokonaisuuden muodostaminen. Tämän tarkoi-
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muistavat aikomuksen yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen
pelastuslaitokset osana hanketta, jossa tavoitteena oli poliisilaitosten aluejaon mukaisesti tehdä maahan 11 pelastuslaitosta.
Hanke keskeytyi monestakin syystä, mutta lähestulkoon varmaa
on, että aiheeseen palataan vuoden 2015 aikana, sillä keväällä
on edessä eduskuntavaalit ja sen jälkeen hallituksen muodostaminen. Nämä asiat linkittyvät toisiinsa hallitusohjelmassa, jossa
tulevan hallituksen toiminnan sisältöä kuvataan. Voidaan hyvin
olettaa, että myös pelastustoimi ja sitä kautta tietysti pelastuslaitokset ovat kiinnostuksen kohteena.

tuksena on ollut ja on parantaa esimiestyötä jatkona jo aiemmin
tehtyyn paloesimiesten roolin selkiyttämiseen. Aluepalomestarit
vastaavat omien paloasemiensa henkilöstön toiminnasta, paloasemista ja ylipäätään kaikenpuolisesta toiminnan kehittämisestä vastuualueellaan. On syytä odottaa heidän toimintansa myötä
selkeyttä ja läpinäkyvyyttä esimiestyöhön ja siihen, että viestitys
eri asioista kulkee aiempaa paremmin.

Turvallisuusviestinnän monet keinot
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on toimintamme toinen kivijalka. Tätä teemme koko aika laajenevan toimintarepertuaarin
avulla. Turvallisuusviestintä on yhä selkeämmin merkittävä osa
kanssakäymistä kansalaisten kanssa. Turvallisuusviestinnän keinot kasvavat ennen kaikkea sosiaalisen median maailmassa. Tässä
mielessä olemme uudistaneet vuoden alusta internetsivustomme
ja tiedostaen nimenomaan some-maailman mahdollisuudet uudistimme aivan loppuvuodesta turvallisuusviestinnän toimintatapaa. Facebook, Twitter, Instagram tällä hetkellä ja kuka tietää
mitä tulevaisuudessa, ovat turvallisuusviestien perille viemisen
mahdollisuuksia. Valvontatoiminta yhdistettynä edellä mainittuun
sekä höystettynä innovatiivisella mielialalla mahdollistavat entistä
paremmin turvallisuuskulttuurin parantamista. Huomion arvoista
myös on, että Pirkanmaan perusopetuksen koulujen turvallisuuskansio on saanut vuoden 2014 opetusalan turvallisuuspalkinnon
samoin kuin Palosuojelurahaston innovaatiopalkinto on myönnetty asuntokohtaisista sprinklereistä. Näissä molemmissa olemme
olleet erittäin keskeisiä ja aloitteellisia toimijoita.

Toimintaympäristön muuttuminen ja sitä myötä toimintaorganisaatioiden muuttuminen voi vaikuttaa jaksamiseemme eri työtehtävissä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että toimimalla yhdessä
yhteisten päämäärien eteen avoimesti luomme työskentelyilmapiirin, jossa on helppo luottaa tulevaisuuteen. Olen useassa
puheessani henkilökunnalle todennut, että laitoksessamme
työskentelevät voivat katsoa hyvillä mielin eteenpäin, perustaa
perheitä ja luottaa siihen, että maailma näyttää hyvältä. Näin totean nytkin ja perustan tämän siihen, että olemme tällä hetkellä
ja varmasti myös tulevaisuudessa keskeinen toimija kansalaisten
turvallisuustunteen tekijänä ja tätä myötä keskeinen osa vakaata
yhteiskuntaa.
Kiitos koko henkilöstölle sekä vakinaiselle että toimenpidepalkkaiselle väelle, sopimuspalokuntalaisille ja talossa eri hankkeissa
työskenteleville vuodesta 2014. Tuleva vuosi 2015 on tehtyjen
muutosten vakiinnuttamisen vuosi ja sen myötä haemme rauhallisempaa työrupeamaa.

Jos tarkastelee mennyttä vuotta valtakunnallisesti ja hieman
hallinnonkin näkökulmasta, oli merkittävää tietysti rakennepoliittisten hankkeiden yltäminen myös pelastustoimeen. Kaikki

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta (suluissa varajäsen)
pj. Pekka Anttila.   ..   ..   ..   ..   Tampere
vpj. Hannele Strömberg.   ..   Tampere
Jaakko Stenhäll.  ..  ..  ..  .. .Tampere
Liisa Teeri.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . Lempäälä
Mikko Väre.   ..   ..   ..   ..   ..   ..   Nokia
Jaana Männikkö.   ..   ..   ..   ..   Parkano
Timo Huikkala .  . .  . .  . .  . .  . . Virrat
Antero Alenius.   . .  . .  . .  . .  . . Hämeenkyrö
Antti Moisio.  . .  . .  . .  . .  . .  . . Ruovesi
Irma Koskela .  ..  ..  ..  ..  .. .Orivesi

(Riitta Ollila.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Tampere)
(Mikko Leppälahti .   . .  . .  . .  . . Tampere)
(Vilhartti Hanhilahti .   ..   ..   ..   . Tampere)
(Erkki Tarvainen.  . .  . .  . .  . .  . . Vesilahti)
(Kari Tolonen.  . .  . .  . .  . .  . .  . . Lempäälä)
(Pekka Järvinen .   . .  . .  . .  . .  . . Valkeakoski)
(Katja Koponen-Andersson .   .. Akaa)
(Maria Härkki-Santala .   ..   ..   .. Hämeenkyrö)
(Jenni Mäkinen .  . .  . .  . .  . .  . . Virrat)
(Ville Ellä.  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. Pirkkala)
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Organisaatio
PIRKANMAAN ORGANISAATIOKAAVIO 1.10.2014 ALKAEN

PELASTUSTOIMINNAN VASTUUALUE 1.10.2014 ALKAEN
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VUOSIKERTOMUS
HALLINTOPALVELUT
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Vuosi 2014 oli Pirkanmaan pelastuslaitokselle toiminnallisesti ja
taloudellisesti hyvä vuosi: kaupunginvaltuustoon nähden sitovista toiminnallista tavoitteista kaikki saavutettiin. Sitovat tavoitteet
liittyivät valvontasuunnitelman mukaisiin palotarkastuksiin, riskialueittaisen toimintavalmiusajan saavuttamiseen sekä työhyvinvoinnin parantumiseen.

Talouden toteutuminen
Talouden osalta sitovia tavoitteita pelastuslaitoksella oli kaksi:
liikeylijäämä sekä investointien rahavirta.
1. Liikeylijäämä oli asetettu talousarviossa nollaksi ja tilinpäätöksen liikeylijäämä oli 0,0 milj. euroa, joten tavoite saavutettiin.
2. Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 1,5 milj. euroa ja
rahoitusosuuksia saatiin 0,1 milj. euroa. Pysyviin vastaaviin kir-
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jattuja henkilöpaloautoja ei myyty lainkaan vuonna 2014. Talousarviossa ja vuosisuunnitelmassa investointeihin varauduttiin 1,5
milj. eurolla ja luovutustuloihin 0,2 milj. eurolla. Sitovuustason
mukainen vuosisuunnitelman investointien rahavirta ylittyi siten
yhteensä 0,2 milj. eurolla. Ylitys johtui siitä, ettei pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloja syntynyt.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli
43,6 milj. euroa, 4,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja
ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHE-maksut
sekä palotarkastusmaksut.
Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja
kertyi 33,5 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 3,8
prosenttia. Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 95,2
prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskunnille yhteensä 1,7 milj. euroa. Lopullinen maksuosuus, euroa/asukas oli 66,47 euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 3,1 prosenttia.
Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 9,0 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 9,4 % ja toteuma talousarviosta oli 101,4 prosenttia. Tuotoista 6,3 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta
ja sopimuslaskutustuottojen toteutuma talousarviosta oli 97,6
prosenttia, sopimuslaskutustuottoja kirjattiin palautettavaksi
Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,2 milj. euroa. Muut
liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 2,8 milj. euroa,
muutos edelliseen vuoteen 9,1 %.

lousarviosta oli 95,7 prosenttia. Maltillista kulukertymää selittävät kuitenkin seuraavat tekijät. Osa vakansseista oli täyttämättä
osan vuotta, osittain organisaatiomuutoksesta johtuen. Myös
vuonna 2014 käynnistetty senioriohjelma vaikutti siihen, että
joitakin eläköityvien vakansseja ei heti täytetty, ja hyödynnettiin
osaamisen siirtämistä vakanssista toiseen. Tarkennettiin myös
erillislisien määräytymisperusteita.
Säästölomakertymää on pyritty vähentämään. Lomapalkkavelan muutos kääntyi lopulta pienentämään lopullisia henkilöstökuluja, johtuen säästölomapäivien huomattavasta laskusta.
Systemaattista työhyvinvoinnin edistämistä, etenkin esimieskoulutusta sekä työsuojelun prosessien tehostamista on tehty
kolmen vuoden ajan ja sekä lopulliset varhaiseläkemaksut että
työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat arvioitua merkittävästi pienempinä.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti
0,3 milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,4 milj.
euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Sekä ERHEmaksutuotot että ensivastetuotot jäivät arvioitua pienemmiksi.
Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden
lopussa 43,9 milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen oli 3,8 prosenttia. Tuloarvio toteutui 96,2 prosenttisesti.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 98,1 prosenttia, yhteensä 10,9 milj. euroa ja muutos
vuoden 2013 tilinpäätökseen oli 2,2 prosenttia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä 42,1 milj. euroa, mikä oli 4,1 prosenttia enemmän kuin
vuotta aiemmin. Toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 95,7
prosenttia. Toimintakuluista 79,9 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.

Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,8 milj. euroa, toteuma talousarviosta oli 112,6 prosenttia ja muutos edellisvuoteen 6,5
prosenttia.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 31,2 milj. euroa, 4,7 prosenttia
enemmän kuin edellisvuonna ja henkilöstökulujen toteuma ta-

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilikauden tulos näyttää vuoden
lopussa 0,0 milj. euron ylijäämää ja on talousarvion mukainen.
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Henkilöstö
Teoreettinen työaika henkilötyövuosina oli toimintakertomusvuonna 611,81. Luvussa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja määräaikaiset.
Tästä luvusta vähennetään henkilöstön kaikki poissaolot, niin
saadaan tehty työaika henkilövuosina. Tehty työaika vuonna
2014 oli 488,55 henkilötyövuotta, 3,1 prosenttia enemmän kuin
vuotta aiemmin. Palkalliset henkilötyövuodet olivat tilipäätöskauden lopussa 583,72 henkilötyövuotta, 3,2 prosenttia edellisvuotta suuremmat.
Henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat toimintakertomusvuonna 9,9 % ja sairauspoissaolot henkilötyövuosina laskettuna olivat
14,39. Tapaturmat (ml. vapaa-ajan tapaturmat) sekä esimiesten
myöntämät sairauspoissaolot vähenivät, mutta lääkärin määräämät sairauslomat lisääntyivät.
Pelastustoimen palkkarakenteen muutosohjelmaa jatkettiin
vuonna 2014 palkkarakenneoh-jelmaa palomiesten tehtäväkohtaisten palkkojen korjauksilla. Muutosohjelman lisäksi tarkennettiin erillislisien määräytymisperusteita.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2014 investoinnit koostuivat pääosin raskaiden ajoneuvojen, sairaankuljetusajoneuvojen
sekä henkilöpaloautojen hankinnoista.
Vuonna 2014 kalustettiin myös uusi tilanne- ja johtokeskus ja
jatkettiin paloasemien valmiuden parantamista. Varushuollon
siirtohanke keskuspaloasemalta Hervantaan käynnistettiin.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä lakkautettiin neljä ja perustettiin kolme päällystövirkaa. Osa palomestareista siirtyi poikkeusluvan mukaisesta työajasta yleistyöaikaan.

Investointien osalta Pirkanmaan pelastuslaitokselle on sitovaa
investointien bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla
ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloilla. Tarkastelutasona on siten rahoituslaskelman investointien rahavirta.
Pelastuslaitoksen bruttoinvestoinnit olivat 1,5 milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,1 milj. euroa.

Vuoden 2013 lopulla aloitettiin ensihoitopalvelujen tuottaminen
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Lempäälässä ja tämä lisäsi ensihoitohenkilöstön lukumäärää. Uuden palvelutasopäätöksen myötä ensihoidon henkilöstörakenne muuttui siten, että hoitotason ensihoitajien määrää lisättiin.
Yhteensä palomiesten sekä ensihoitajien nimikkeellä toimivien
henkilöiden määrän lisäys oli 11 henkilöä vuonna 2014.

Yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa
Pirkanmaan pelastuslaitoksessa on toiminut vuoden 2014 aikana
rahasto, jonka nimi on Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- ja virkistysrahasto. Rahasto on perustettu jo vuonna 1936.
Rahaston hallituksen jäseninä ovat toimineet pelastusjohtaja OlliPekka Ojanen, puheenjohtaja, ja muut jäsenet ovat paloesimies
Petri Tamminen (alipäällystö) sekä ylipalomiehet Pertti Tuominen
ja Harri Friman (miehistö). Hallituksen kokouksissa on toiminut
teknisenä asiantuntijana palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen.

Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat:
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen
pelastuspäällikkö Matti Isotalo
johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen
palopäällikkö Jari Veija.
Yhteistoimintaryhmän henkilöstön edustajat:
ylipalomies Markku Savilahti, työsuojeluvaltuutettu
ylipalomies Panu Mustajärvi
paloesimies Pertti Lampinen
ensihoitaja Henri Backman
palkanlaskija Sirkku Pispala
sekä työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, asiantuntijajäsen ja
hallintosihteeri Saija Micklin, yhteistoimintaryhmän sihteeri

Hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 3 kertaa. Rahasto jakoi
avustuksia henkilöstölle mm. ammatillisen opiskelun aikaisten
matkakustannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osallistumismaksujen maksamiseen sekä myöntämällä taloudellista
tukea henkilöstön virkistys- ja harrastustoimintaan. Vuoden 2014
aikana ei toteutettu minkäänlaista koko henkilöstölle suunnattua hankintakamppanjaa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa
keskustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintaryhmä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2014
aikana 6 kertaa.
TUNNUSLUVUT

2014

2013

Valvontatoiminta

24 740

19 156

Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm

96 349

108 000

-joista turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm

27 302

32 000

66,47

64,50

Suoritteet

Tehokkuus/taloudellisuus
Pelastustoimen maksuosuus, €/as
Ensihoidon maksuosuus, €/as (pelastuslaitoksen oma toiminta)

19,69

19,54

36 949

36 298

3 607

3 299

Palo- ja pelastushälytykset

10 129

10 265

Sairaankuljetukset

35 441

32 489

Tilojen määrä (m2)
Tilakustannukset (1 000 e)
Toiminnan laajuus

Liikevaihto, milj. euroa
Asukasluku
Pinta-ala (km2)
*ennakkoväkiluku 19.2.2015, Statfin.
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41,73

41,73

*503 575

500 104

14 613

14 613

VUOSIKERTOMUS
ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN
JA KEHITTÄMISEN VASTUUALUE
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy
Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kuuluvat toimialan ohjaus
ja valvontatehtävät, turvallisuusviestintä, pelastustoimialalle
kuuluva onnettomuuksien yleinen ehkäisy, paikallinen ja alueellinen turvallisuussuunnittelutyö, palontutkinta sekä nuohoustoiminta. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehtävät suoritetaan
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön ja pelastusalueiden
henkilöstön toimesta.

Valvontatoiminta
Valvontatoiminnan keskeiset periaatteet on määritelty valvontasuunnitelmassa, joka tarkistetaan vuosittain. Valvontaa kohdennetaan valvontasuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden
mukaisesti riskiperusteisesti sekä yritys- ja laitoskohteisiin että
asuinrakennuksiin. Valvontavälit vaihtelevat 12 kk ja 120 kk välillä kohdetyypistä ja kohteen yksilöllisestä riskitasosta riippuen.
Lisäksi suoritaan tarpeen mukaan ylimääräisiä palotarkastuksia,
erityisiä palotarkastuksia ja jälkipalotarkastuksia, sekä kemikaaliturvallisuuslain edellyttämiä tarkastuksia. Osasta valvontatoimenpiteitä peritään maksu vahvistetun taksan mukaisesti.

tarvittaessa valvoa pelastusviranomaisen valvottavaksi määrättyjen säännösten noudattamista. Lisäksi valvotaan annettujen
korjausmääräysten toteutumista sekä arvioidaan valvontatoiminnan tuloksellisuutta. Valvonnassa korostetaan kohteen
omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan toiminnan vastuuta
turvallisuuden ylläpidossa ja parantamisessa.
Perinteisten kohteessa suoritettavien palotarkastusten ja muiden valvontakäyntien ohessa käytössä on mm. omavalvonta ja
asiakirjavalvonta.
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.
Vuonna 2014 pelastuslaitokselle tuli 62 pelastuslain 42 §:n mukaista ilmoitusta, joiden johdosta annettiin neuvontaa 39 kohteessa ja suoritettiin palotarkastus 29 kohteessa.

Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa
palo- ja henkilöturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä

Valvontatoimenpiteitä suoritettiin vuonna 2014 (2013) seuraavasti:
Toimenpide:

2014

2013

Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset

2 496

2 415

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden yleiset palotarkastukset ja omavalvonta 16 617

13 756

Erityiset-, ylimääräiset- ja jälkipalotarkastukset

2 005

1 283

Asiakirjavalvonta (ei sisällä omavalvontaa)

1 924

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset päätökset

64

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tarkastukset

271

Muut lausunnot, tarkastukset ja katselmukset

1 363

10

1 702

2014
Ohjaus, neuvonta ja asiantuntija tehtävät
Pelastuslaitos osallistuu omalta osaltaan asiantuntijana maankäytön ja rakentamisen ohjaukseen antamalla lausuntoja kaavoitukseen ja rakennuslupakäsittelyyn liittyvissä asioissa sekä
osallistumalla niitä koskeviin neuvotteluihin. Lisäksi ohjataan
suunnittelijoita, rakentajia ja muita tahoja palo- ja henkilöturvallisuuskysymyksissä, pelastustoimen laitteissa ja väestönsuojelussa.

Ohjausta, neuvontaa ja lausuntoja kirjattiin tehdyksi seuraavasti:

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle

500

Muut lausunnot ja neuvonta

660

Palontutkinta
Pelastustoimi suorittaa osaltaan onnettomuus- ja palontutkintaa,
jonka tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja vastaavien onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen. Tässä tarkoituksessa
on laadittu kaikista pelastustoimen tehtävistä tarvittavat raportit
kansalliseen onnettomuustilastointijärjestelmään sekä tutkittu
ja raportoitu tarkemmin.

Pirkanmaan perusopetuksen koulujen turvallisuuskansio -projekti valittiin vuoden 2014 Opetusalan
turvallisuuspalkinnon saajaksi. Pirkanmaan pelastuslaitos oli aktiivinen hankkeen aloittaja

kuoleman tai vakavan loukkaantumisen aiheuttaneet tulipalot

6 tutkintaa

suuret omaisuus- tai ympäristövahingot aiheuttaneet tulipalot

1 tutkinta

liikennevälinetulipalot

3 tutkintaa

palot ja läheltä piti - tapaukset hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasunnoissa

6 tutkintaa

tapaukset, joissa pelastuslaitos on pelastanut ihmisiä tulipalosta

1 tutkinta

valvonnan vaikuttavuus teollisuusrakennusten tulipaloissa

1 tutkinta

maatilatulipalot

1 tutkinta.

Tutkituista tapauksista neljä viimeksi mainittua ryhmää ovat ns.
teematutkintoja, jotka on valittu valtakunnallisesti yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi ko. palotapauksista. Teematutkinnan
aiheita on vaihdeltu viime vuosien aikana.

Onnettomuustutkintaa on tehty Pirkanmaalla hyvässä yhteistyössä Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa
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Nuohoustoiminta
Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella on käytössä ns. piirinuohousjärjestelmä. Alue on jaettu 43 nuohouspiiriin, joissa toimii
yhteensä 25 nuohouspalvelujen tuottajaa. Vuoden 2014 aikana
piirinuohooja vaihtui Akaan Kylmäkoskella. Valkeakosken pohjoisen nuohouspiirin nuohouspalvelut kilpailutettiin loppuvuodesta ja uusi piirinuohooja aloitti toiminnan vuoden 2015 alussa.
Nuohousyksikön arvonlisäveroton hinta vuoden lopussa oli 0.71 €.

Turvallisuusviestintä

Tilastojen mukaan pelastuslaitoksen näkyi sähköisessä viestinnässä 902 890 kertaa. Vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa
oltiin 33 428 kertaa

Pirkanmaalaisten turvallisuustietoa lisättiin
Ihmisten asenteisiin vaikuttamalla voidaan ehkäistä monta tulipaloa. Pirkanmaan pelastuslaitos panostaa turvallisuusviestintään, jolla pyritään lisäämään ihmisten turvallisuustietoutta sekä
antamaan turvallisuuskoulutusta. Pelastuslaitos on tavoittanut
turvallisuusviestinnän keinoin vuonna 2014 noin 96 000 kansalaista yli 1200:ssa eri tilaisuudessa. Suurelle yleisölle kohdennettuja tilaisuuksia järjestettiin 70 ja näihin osallistui n. 60 000
ihmistä.

Pelastuslaitos julkaisi Facebookissa 271 tilapäivitystä, joista tykättiin 26 863 kertaa, kommentoitiin 1 390 kertaa ja jaettiin 3 755
kertaa. Tämän lisäksi saatiin 117 yksityisviestiä. Kokonaiskattavuus vuonna 2014 Facebookissa oli 76 4392 kpl.
Sisäisen viestinnän tehostamiseksi aloitettiin pelastuslaitoksen
oman intran kehittäminen, ja sen avaus siirtyi maaliskuulle 2015.

Peruskoululaisia turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui 17
500 henkilöä, alle kouluikäisiä (ml.esikoululaiset) 5 100 henkilöä
ja toisen tai korkeamman asteen opiskelijoita 2 600 henkilöä. Laitosten ja yritysten henkilökuntaa turvallisuuskoulutuksiin osallistui lähes 5 900 henkilöä, suurimpana ryhmänä oli hoitolaitosten
henkilökunta (2 800 henkilöä). Virka- ja luottamusmiehiä koulutuksiin osallistui n. 1 000. Ikäihmisiä turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui n. 1 000 ja muita asuinrakennusten asukkaita
n.300. Loput osallistujat (2 600) kuuluivat muihin kohderyhmiin.

Viestintä
Viestinnän yksikössä työskenteli kaksi vakituista työntekijää sekä
yksi Palosuojelurahaston kustantama projektityöntekijä. Viestintä osallistui asiantuntijan roolissa turvallisuusviestintään sekä
auttoi yleisötilaisuuksien järjestämisessä.
Vuonna 2014 toteutettiin edellisvuonna aloitettu internet-sivujen
uudistaminen. Sivut julkaistiin 112-päivänä 11.2. Pelastuslaitoksen
koko sähköinen viestintä lisääntyikin merkittävästi viime vuonna.
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2014

2013

Turvallisuusviestintä

96 349

108 000

josta turvallisuuskoulutusta

27 302

32 000

2014
Tekniset palvelut

Pelastuskalusto

Vuonna 2014 pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskus sai uudet tilat Pirkanmaan hätäkeskukselta vapautuneista tiloista Käpytieltä.
Samoihin tiloihin tuli myös Liikenneviraston valvomo. Käpytieltä
vapautui myös toimistotiloja pelastuslaitoksen käyttöön, minkä
johdosta pelastuslaitos pystyi luopumaan Koskitalon vuokratiloista.

- 3 kpl sairasautoja,
sijoitus Hervannan, Pirkkalan ja Nokian paloasemat.
- 1 kpl sammutusauto,
sijoitus Vammala (käyttöönotto huhtikuu 2015)
- 1 kpl säiliösammutusauto,
sijoitus Kangasala (käyttöönotto huhtikuu 2015)
- 1 kpl nelivetoinen, 13 tonnin sammutusauto sukeltajille.
(käyttöönotto maaliskuu 2015)
- 1 kpl kevyt veneenkuljetuskärry Kuruun
- 11 000 litran vesisäiliökontti, sijoitus Vilppula

Ylöjärven paloasemalla tehtiin loppuvuodesta ja alkuvuodesta
2015 tilamuutoksia toiminnallisempaan suuntaan. Varavoimavalmiutta parannettiin Vammalan, Akaan, Pirkkalan ja Hervannan
paloasemilla.

Pelastuslaitos mukana
monessa turvallisuushankkeessa
Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui moneen eri hankkeeseen,
jotka tähtäävät paloturvallisen asuinympäristön luomiseen.
Valtakunnallista huomiota sai Pirkanmaan Turvallisuusklusterin
osaamisverkostossa kehitetty huoneistokohtainen automaattinen sammutusjärjestelmä, joka palkittiin syksyllä Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnolla.
Kodinhoitajille pidettiin paloturvallisuuskoulutuksia sekä tehtiin
heidän kanssa yhdessä yli 250 kotien paloturvallisuuskäyntiä.
Kotihoidon kanssa myös alettiin kehittää RAI-arviointimenetelmää, jolla voidaan arvioida kotona asuvan vanhuksen toimintakykyä paloturvallisuuden kannalta.
Hankkeet, joissa pelastuslaitos oli mukana:
KePe: Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö. Pelastuslaitos oli hankkeessa mukana. Nyt

yksikkö on perustettu ja hankkeen aikana sovitut asiat paloturvallisuuden osalta ovat osa yksikön käytäntöä.
KOTI: KOTI-hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa
ikääntyville, liikuntarajoitteisille ja muille erityistarpeita vaativille
henkilöille tulevaisuuden koti, joka toimi myös oppimisympäristönä hyvinvointi- ja terveysalan sekä rakennus- ja asennusalan
opiskelijoille. Tässä hankkeessa rakennettiin ensimmäinen yhteen asuntoon sijoitettava automaattinen sammutuslaitteisto
Karkun Voimarinteelle.
TampereSenior – Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena
-hanke etsii uusia keinoja varmistaa ikäihmisille tyytyväinen ja
onnellinen elämä. Ohjelmassa pyritään luomaan pohja uudelle
ajattelutavalle ja uudenlaisille toiminnoille, joissa ikäihminen
on keskiössä.
Loisto: Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Loisto
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Laatu- ja työhyvinvointiyksikkö
Laatu- ja työhyvinvointiyksikön tehtävänä on työhyvinvointiin
ja toiminnan laatuun sekä kehittämiseen liittyvät asiat. Lisäksi
yksikkö vastaa tutkimus- ja hanketoiminnasta sekä korkeakouluyhteistyöstä.
Vuoden 2014 tärkeimpiä tehtäviä oli vuosille 2014 - 2015 laaditun työhyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden edistäminen,
seuranta ja raportointi. Suunnitelman toimenpiteiden toteutus
eteni hyvin. Työhyvinvoinnin johtamisen osalta kehityskeskusteluprosessia ja sisältöä kehitettiin sekä ohjeistus uusittiin. Organisaatiouudistuksen yhteydessä selkeytettiin esimies-alaissuhteita.
Tiedon kulun kehittämiseksi perustettiin moniammatillinen viestintäryhmä. Samalla kartoitettiin ja kuvattiin sisäisen viestinnän
kanavat ja niiden käyttö.

yhteystyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Edellä mainittujen lisäksi jatkettiin paloesimiesten esimieskoulutuksia.
Kuluneen vuoden aikana aloitettiin myös uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen liittyvän koulutuspaketin suunnittelu yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun
kanssa.
Organisaatiomuutoksen myötä aloitettiin myös sisäisen Moodle
–koulutus-materiaalisivuston sisältö- ja rakenneuudistus. Tavoit-

Henkilöstön henkisen ja fyysisen toimintakyvyn tukemiseksi järjestettiin henkilöstölle sekä ASLAK- että avokuntoutuskurssit.
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja turvallisen toiminnan mallin kehittämiseksi perustettiin eri henkilöstöryhmistä koostuva
työryhmä. Työryhmä käsitteli kokouksissaan mm. jälkipurkuun,
työyhteisön pelisääntöihin, työnohjaukseen, mentorointiin ja
perehdytykseen liittyviä asioita. Yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin niska-hartiaseudun jumpparyhmä sekä ergonomiaviikko. Ergonomiaviikon aikana fysioterapeuttiopiskelijat vierailivat paloasemilla ja opastivat henkilöstöä
työergonomiaan (mm. nostot, laskut) ja kuntosaliharjoitteluun
liittyvissä asioissa.
Valtakunnallisen pelastustoimen työhyvinvointikyselyn tulokset
julkaistiin keväällä 2014. Tulokset esiteltiin henkilöstölle yksikkö- ja asemakokouksissa. Samalla käytiin keskustelua työhyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeisistä kehittämiskohteista ja
toimenpiteistä. Kyselyn tuloksia ja keskusteluissa esille nostettuja
kehittämistarpeita tullaan hyödyntämään päivitettäessä pelastuslaitoksen työhyvinvointiin liittyviä asiakirjoja (työhyvinvointisuunnitelma, työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon
toimintasuunnitelma).
Koko henkilöstölle järjestettiin tietojärjestelmäkoulutusta (Lync,
Moodle, Outlook, Essi). Työsuojeluun liittyen järjestettiin työturvakorttikoulutus ja yhteistyössä Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan kanssa Uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaamiseen sekä
Työtapaturmien tutkintaan liittyvät koulutustilaisuudet. Ensihoitoa tekeville suunnattua hälytysajokoulutusta pilotoitiin
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teena oli saada koulutusmateriaalipankki tukemaan paremmin
sekä uutta organisaatiorakennetta että myös laajemmin osaamisen kehittämistyötä Pirkanmaan pelastuslaitoksella.
Vuoden aikana valmisteltiin ja keskusteltiin henkilöstön edustajien kanssa henkilöstökoulutuksen linjauksista. Tavoitteena
oli linjata henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita
siten, että pelastuslaitoksella on yhteiset, kaikilla tiedossa olevat
pelisäännöt henkilöstön kouluttamiseen ja kouluttautumisen

tukemiseen liittyen. Asiaa käsittelevä ohjeistus viimeistellään
vuoden 2015 aikana.
Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden
opinnäytetyöt pelastajien fyysisen toimintakyvyn tukemiseen
tähtäävistä harjoittelumalleista valmistuivat. Sanna Laaksosen
ja Karin Sallménin tekemä Toiminnallisen keskivartaloharjoittelun ohjelma pelastajille sekä Sonja Kariston ja Mira Kasasen
Tasapainoharjoitteita pelastajille on luettavissa pelastuslaitoksen
intranetissä. Opinnäytetyössä esitetyt harjoitusohjelmat on myös
jaettu paloasemien kuntosaleille.

Vuoden aikana alkoi kaksi uutta hanketta,
johon Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui.
Tampereen yliopiston toteuttaman Kustannus-vaikuttavuusanalyysin mahdollisuudet pelastustoimen palvelujen optimoinnissa –hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jota voidaan
suoraan hyödyntää pelastuslaitosten palvelujen suunnittelussa
sekä johtamistyössä päätöksenteon tukena. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ohella tutkimuksen toteutukseen osallistuvat KeskiUudenmaan pelastuslaitos, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Helsingin pelastuslaitos, Pohjanmaan pelastuslaitos, Pelastusopisto,
Sisäasiainministeriö ja Kuntaliitto.
Toinen vuoden 2014 aikana alkanut hanke oli Pelastustoimen
ja ensihoidon riskienarviointijärjestelmä (PERA). Hankkeen päätoteuttajana on Keski-Suomen pelastuslaitos ja Pirkanmaan pelastuslaitos on yksi seitsemästä hankkeessa alussa asti mukana
olleista pelastuslaitoksista. PERAn tavoitteena on tukea pelastuslaitoksen tarvelähtöistä työturvallisuustoimintaa ja tehostaa
työturvallisuusorganisaation toimintaa. Samalla PERA tehostaa
työntekijän ja työyhteisön ammatillista osaamista turvallisuuden,
riskinarvioinnin ja riskinhallinnan osalta sekä lisää henkilöstön
mahdollisuuksia vaikuttaa keskistetysti omaan työturvallisuuteensa selkeän ja avoimen prosessin kautta.

Pelastustoimen ja ensihoidon riskienarviointijärjestelmän (PERA) koulutusta annettiin Kaupissa.
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PELASTUSTOIMINNAN JA
VALMIUSSUUNNITTELUN VASTUUALUE
Pelastustoiminta
Pirkanmaan pelastustoimen tehtävämäärissä laskua
Vaikka vuoden 2014 tilastomerkinnät näyttävät, että pelastusyksiköiden tehtävien määrä väheni, niin pelastuslaitoksen kaikkien
tehtävien määrä kasvoi, sillä ensihoidon tehtävät lisääntyivät.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2014 erilaisiin ensihoidon ja pelastustoimen tehtäviin 125 kertaa vuorokaudessa (45 570 tehtävää, 42 739 tehtävää vuonna 2013).
Näistä ensihoidon tehtäviä oli 35 441, mikä on 2 960 enemmän
kuin edellisvuotena.
Pelastustoimen tehtäviä oli 10 129. Vuoteen 2013 (10 265) verrattuna tehtävien määrä väheni 136:lla. Eniten tehtäviä oli heinäkuussa (1 165). Rauhallisinta oli helmikuussa (602). Vilkkain viikonpäivä
oli perjantai (1 538) ja rauhallisin päivä oli sunnuntai (1 251).

Tulipalojen määrässä pientä kasvua
Tulipaloja oli viime vuonna 1 093, eli 35 enemmän kuin edellisvuotena. Rakennuspalot ja -vaarat olivat nousseet 10:llä. Nyt niitä
oli 469 kpl (460 vuonna 2013). Rakennuspalovaaroja oli 293 (272)
ja rakennuspaloja 176 (188)
Rakennuspaloksi luokitellaan palo, jossa palo on levinnyt syttymiskohdastaan sytyttäen rakennuksen rakenteet tai irtaimiston
palamaan, joko liekehtien tai kytemällä. Rakennuspalovaara
tarkoittaa paloa, jossa kuumenemisesta tai kärähtämisestä on
syntynyt näkyvää savua. Tilanteesta olisi ollut mahdollista kehittyä rakennuspalo, mutta se ei ole levinnyt kuumenemis- tai
syttymiskohdasta rakennuksen rakenteisiin tai irtaimistoon.
Ihmisen toiminnasta aiheutuvia tulipaloja oli syttyneistä paloista
lähes puolet eli 531 tulipaloa (457 vuonna 2013). Tahallaan sytytettyjä tulipaloja oli 103 (101) Luonnonilmiöstä syttyi 67 (56)
paloa, kone tai laite aiheutti 247 (295) tulipaloa, palovaarallinen
aine 13 (14), muun syyn takia tai syytä ei voida arvioida syttyi
225 (233) tulipaloa.

Eläimen aiheuttamia tulipaloja kirjattiin 9 (1 vuonna 2013). Koirien aiheuttamia tulipaloja oli kaksi. Näissä kummassakin tapauksessa koira oli jostain syystä saanut lieden päälle ja lieden päällä
ollut palava materiaali oli sytyttänyt tulipalon. Muut eläinten
aiheuttamat tulipalot olivat esimerkiksi lintujen ja pienjyrsijöiden aiheuttamia. Eläimet olivat jostain syystä päässeet sähkölaitteisiin, aiheuttaneet oikosulun, ja sytyttäneet tulipalon. Myös
voimajohtoihin lentäneet linnut olivat maastoon pudottuaan
aiheuttaneet maastopalon.

Tulipaloissa kuoli kuusi henkilöä
Suomessa tulipaloissa menehtyneitä oli 87. Lukumäärä noudattaa 2000-luvun keskiarvoa, vaikka edellisvuonna tulipaloissa
kuolikin vain 51 ihmistä. Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi 6
henkilöä (4 vuonna 2013), mikä on myös 2000-luvun keskiarvo
Pirkanmaalla. Uhreista yksi oli Tampereelta, yksi Ylöjärveltä, kaksi
Sastamalasta ja kaksi Mänttä-Vilppulasta. Pelastuslaitos pelasti
välittömästä vaarasta 105 ihmistä sekä evakuoi tulipaloista 59
ihmistä.
Hälytystehtävistä eniten työllistivät ensivastetehtävät, joita oli
2 859 (-219). Ensivasteella tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse
lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka
pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja
arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin.
Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 3 090 (-177). Näistä automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli
1 780, mikä on 61 vähemmän kuin edellisvuonna. Liikenneonnettomuudet myös vähenivät. Pelastuslaitokset olivat auttamassa
1 252:ssa liikenneonnettomuudessa, mikä oli 80 onnettomuutta
vähemmän kuin edellisvuonna.

Toimintavalmiusajat tavoitettiin
Pelastustoiminnassa pelastusyksikön toimintavalmiusaika tarkoittaa aikaa, jolloin ensimmäinen pelastusyksikkö (paloauto) on
paikalla onnettomuuskohteessa. Pelastustoiminnan toimintaval-
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miusaika taas tarkoittaa aikaa, kun pelastustoiminta voidaan tehokkaasti aloittaa. Pirkanmaalla toimintavalmiusajat tavoitettiin.

Viisi taloudellisesti merkittävää tulipaloa
Suuronnettomuudeksi luokitellaan, jos onnettomuudessa kuolee 5 henkilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai omaisuutta tuhou-

tuu 500 000 euron arvosta. Suuronnettomuuksiksi luokiteltavia
tulipaloja, joissa omaisuutta tuhoutui yli 500 000 euron edestä, oli Pirkanmaalla viisi. Tampereella oli kaksi rakennuspaloa:
Vihiojantiellä Valion tehtaan tulipalo sekä Rantatiellä entisen
paperitehtaan palo. Parkanossa paloi seurakunnan leirikeskus.
Pirkkalassa paloi kalliomurskain ja Pälkäneellä metsätyökone.

Pirkanmaan pelastuslaitos on vuosittain muistanut hätätilanteessa hyvin toimineita kansalaisia. Vuonna
2014 palkitsemistilaisuuteen oli kutsuttu 15 hyvin toiminutta kansalaista. Pirkanmaan pelastuslaitos
haluaa huomioimisellaan tuoda esille kansalaisten omatoimisen toiminnan tärkeyden erilaisissa onnettomuuksissa. Kun pelastuslaitos saa hälytyksen, se pelastaa hätään joutuneita ja estää lisäonnettomuuksien
syntymisen. Onnettomuuksien suuruuteen ja mahdollisten uhrien määrään vaikuttaa hyvin paljon tehdyt
ensitoimet. Näihin ensitoimiin pystyvät vaikuttamaan vain paikalla olevat. Siksi onkin tärkeätä, että toiminta onnettomuuden alussa olisi tehokasta.
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VUOSIKERTOMUS
Tilanne- ja johtokeskus
”Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen uudistaminen normaali- ja poikkeusolojen toimintaa varten” -hanke
jatkui suunnitteluineen tiiviisti vuonna 2014. Alkuvuoteen sisältyi uusien tilojen, tekniikan ja keskuksen perustamiseen sekä
käyttöönottoon liittyviä useita kokouksia eri järjestelmä- ja laitetoimittajien kanssa. Keväällä käytiin tutustumassa myös ItäSuomen viiden pelastuslaitoksen yhteiseen ISTIKE -hankkeeseen
sekä Kouvolassa sijaitsevaan tilannekeskukseen.
Wivi- viesti ja johtokeskus muutti uusiin tiloihin Tampereen
Kauppiin toukokuussa 2014. Kiinteistö vapautui Hätäkeskuslaitokselta aiemmin keväällä ja tilojen remontointi, AV- ja tietotekniikan asennukset sekä muut uuden keskuksen valmistelutyöt
aloitettiin tuolloin välittömästi. Muuton myötä nimi muutettiin
Tilanne - ja johtokeskukseksi, joka kuvaa paremmin nykyistä toimintaa. Myös henkilöstön valvomonhoitaja -nimike muutettiin
samassa yhteydessä päivystäjä -nimikkeeksi.

Tilanne- ja johtokeskus osallistui myös viranomaisten yhteisiin
harjoituksiin, esimerkiksi Pirkka 2014 -harjoitukseen, joissa uusien tilojen, tekniikan ja toimintamallin käyttöä testattiin.
Yhteistyötä jatkettiin myös Porin hätäkeskuksen kanssa. Tilanneja johtokeskukseen kävi hätäkeskuksesta tutustumassa muun
muassa asiantuntija ja työvuorojen päivystäjiä. Hätäkeskuspalveluiden seuraamista ja vakiinnuttamista projektityönään hienosti hoitanut palomestari siirtyi syksyllä pelastuslaitoksella toisiin
tehtäviin, jolloin seuranta jatkui Tilanne- ja johtokeskuksessa
muun työn ohessa.
Tilanne- ja johtokeskuksen henkilöstölle useat muutokset olivat
merkittäviä. Muun muassa uudet tilat ja tekniikka eri järjestelmineen ja ohjelmineen edellyttivät monien uusien asioiden

Kiinteistössä on nyt pelastuslaitoksella käytössä Tilannekeskus, jossa
työskentelevät työvuoroissaan tilannekeskuspalomestari ja päivystäjä 24/7 sekä Liikenneviraston kanssa yhteinen neuvottelutila, jota
käytetään tarvittaessa myös johtokeskustilana. Lisäksi pelastuslaitoksen eri osastoiden henkilöstölle on käytössä toimistohuoneita.
Liikenneviraston alainen Tampereen Tieliikennekeskus suunnitteli
ja valmisteli samaan kiinteistöön muuttoa vuoden 2014 aikana. Yhteistyön syventämistä ja tilojen käyttöä suunniteltiin heidän kanssaan hyvässä yhteisymmärryksessä. Tieliikennekeskuksen muutto
ja toiminnan aloitus uusissa tiloissa siirtyi vuoden 2015 puolelle.
Pelastuslaitoksen puhelinvaihteeseen saapuneiden puheluiden
määrä lisääntyi toukokuun ja syyskuun välillä huomattavasti
muuhun vuodenaikaan verrattuna. Muutos oli noin 500 puhelua
kuukaudessa enemmän. Puhelumäärät laskivat jälleen syksyllä
aiemmalle tasolle kokonaismäärän ollessa vuoden aikana noin
20 000 puhelua.
Kuntien johtoryhmien ja toimialakohtaisten henkilöryhmien
matkapuhelinten tekstiviestien yhteystestit tehtiin Tilanne- ja
johtokeskuksesta edelleen kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Yhteystietoja pidettiin reaaliaikaisesti ajan tasalla kunnista
tulleiden ilmoitusten mukaisesti.
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oppimista. Päivystäjille usean kuukauden yksintyöskentely kiinteistössä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin toi omat haasteensa
työssä jaksamiseen. Lisäksi loppuvuonna tapahtui merkittävä
muutos, jolloin Tilanne- ja johtokeskuksessa muutettiin toimintamallia. Tällöin pelastustoiminnan johtamisen yksikköön kuuluvat ns. TIKE-palomestarit aloittivat työskentelynsä keskuksessa. Päivystäjät sopeutuivat ja menestyivät kaikissa muutoksissa
erinomaisesti.

Kansallisella tasolla alkoi uusien tulevien tietojärjestelmien (Erica, Kejo) tuleminen vaikuttaa. Tietoturvallisuuden kehittämiseen
liittyen perustettiin pelastustoimeen työryhmä, minkä tehtävänä
on luoda ohjeistusta yhteiselle tietoturvalle. Yhtenä osana tähän
liittyy se, että järjestelmien käyttö tulee jatkossa vaatimaan vahvaa
tunnistusta, eli kirjautuminen tulee tapahtumaan sirullisella virka- /
henkilökortilla. Näiden tilaaminen tullaan hoitamaan pelastuslaitoksien omasta väestörekisterin valtuuttamasta rekisteröintipisteestä.

Tietohallinto

Kaupunkitasolla suuri tietotekniikan liittyvä muutos oli Windows
XP:n päivitys Windows 7- käyttöjärjestelmään. Päivityksen suorittaminen jäi pääosin tietokoneiden käyttäjien vastuulle ja ainakin
pelastuslaitoksen osalta tästä suoriuduttiin hyvin ja annetussa aikataulussa. Myöskään uuden opettelu ei ole tuottanut vaikeuksia.

Vuosi 2014 oli mielenkiintoista muutosten aikaa TVT-palveluiden
puolella. Merkittävää osaa siinä näytteli osallistuminen Kaupin
mäen varusteluun tieto- ja AV- tekniikan osalta, mutta mahtui
vuoteen muutakin.

Pelastuslaitoksen omassa tietojärjestelmäympäristössä kehityskohteina olivat mm. reaaliaikaisen kuvan siirtäminen sammutusyksiköstä Tilannekeskukseen, sairaankuljetuslaskutuksen raportoinnin kehittäminen, sekä yksiköiden viimeisimmän tehtävän
lähtöaikatiedon seuranta AVACK Infossa (lähtöaikahanke). PEKErintamalla edettiin muutamalla uudella asennuksella. Vuoden
lopulla PEKE- koneita oli käytössä 21 yksikössä.

Komentotoimisto
Komentotoimisto valmistautui vuoden 2014 lokakuun alun organisaatiomuutokseen kaiken muun työn ohella. Organisaatiomuutoksen seurauksena komentotoimiston päällikkö vaihtui kesken
vuoden ja toinen komentotoimiston päällystöviranhaltija siirtyi
toisiin tehtäviin. Nämä muutokset saivat aikaan sen, että komentotoimiston sisäinen työnjako täytyi suunnitella uudestaan.
Tampereen kaupungin uusi ESSI-tietokoneohjelma saatiin hyvin
sisäistettyä omalle henkilökunnalle. Komentotoimisto poikkeuksellisesti huolehtii vuorotyötä tekevän henkilöstön vuosilomien
suunnittelusta ja kirjaamisesta. Muu henkilökunta täyttää ESSIjärjestelmään lomatoiveensa. Komentotoimistoa työllistää eri
tasoisten päätösten tekemisen lisäksi myös kymmenet tuhannet
kirjaukset normaalin työajan muutoksista ja niin sanotun henkilöstöhallinnon tiedon (know how) siirtämisestä nuoremmille
viranhaltijoille.. Nämä edellä mainitut tarpeet aiheuttivatkin
keskustelua lisähenkilöstön rekrytoimisesta Komentotoistoon.

Wivi- viesti ja johtokeskus muutti uusiin tiloihin
Tampereen Kauppiin toukokuussa 2014.
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VUOSIKERTOMUS
Varautuminen ja valmiussuunnittelu

häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa, jotka vaativat päivittäisistä
onnettomuuksista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää sekä
laajamittaista yhteistyötä kuntaorganisaatioiden-, eri yhteistyöviranomaisten- sekä kolmannen sektorin kanssa.

Valmiussuunnittelun lähtökohdat
Varautumistoimenpiteitä ovat pelastuslaitoksen, kuntien sekä
kunnan eri toimialojen ja sitä tukevien yhteistyötahojen valmiussuunnittelu ja siihen liittyvät valmiusharjoitukset. Valmiussuunnittelulla luodaan sellaiset johtamisjärjestelmät ja toimintaperiaatteet, joilla eri organisaatiot voivat toimia siten, että
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpito erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tulee turvatuksi.
Suunnittelun pohjana on valtioneuvoston 16.12.2010 antama
periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta.

Varautumiskoulutus

Pirkka 2014 valmiusharjoitus

Sopimuspalokunnat (51), joista vapaaehtoisia yhdistyspohjaisia
palokuntia on 47, osallistuivat toimintavuoden aikana 2530:een
hälytystehtävään. Näistä miestyöntunteja kertyi yhteensä 40 350.
Tehtäviä oli 650 vähemmän kuin edellisvuonna. Miestyötunnit
kuitenkin lisääntyivät. Ensivastesopimuksen omaavilla (27) palokunnilla oli ensivastehälytyksiä 860. Tehtäviä oli 110 vähemmän
kuin edellisvuonna. Ensivastetoiminnan aloitti kauden aikana
kaksi uutta palokuntaa.

Pirkanmaan kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitoksen, poliisilaitoksen, keskeisten yritysten sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja muiden alueen aluehallintoviranomaisten Pirkka
2014 valmiusharjoitus järjestettiin 7. - 8.10.2014.
Harjoituksen lähtökohtana oli Suomea kohdannut kyberhyökkäys ja siitä johtuvat kuntien erilaiset ongelmat mm. päivittäistavara- ja energiahuollossa. Valmiusharjoituksen tavoitteena oli tunnistaa harjoituksen uhkamallien näkökulmasta eri toimijoiden
kannalta kriittisiä järjestelmiä ja niiden haavoittuvuuksia ja osaltaan sovittaa yhteen eri toimijoiden toimintaa häiriötilanteissa.
Pirkka 2014 valmiusharjoituksen yhteydessä samanaikaisesti
järjestettävän Puolustusvoimien Wanaja-14 harjoituksen yhteydessä kuvattiin ns. case-Lielahti, jossa räjähdysainelastissa oleva
puolustusvoimien kuljetusajoneuvo syttynyt palamaan aiheuttaen vaaratilanteen ympäristölle ja alueen asukkaille. Harjoituksessa testattiin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmää, tilanneja johtokeskuksen toimintaa sekä evakuoinnin yhteistoimintaa
kunnan sekä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma

Vuoden aikana yksikön toimesta järjestettiin 88 suunnittelu- ja
koulutustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1238 henkilöä. Toimintavuonna järjestettiin johtokeskuksessa (Käpytie 48)
pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta yhteensä
139 tilaisuutta.

Sopimuspalokunnat

Palokuntien hälytysosastojen henkilömäärä oli vuodenvaihteessa 774. Joka on ollut samaa tasoa jo kolme vuotta. Harjoitusaktiivisuus oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Harjoitustunteja kertyi
yhteensä 46 700 henkilötyötuntia.
Pelastusalueilla suoritetun Palokuntien toimintakykyhankeen
mukaisten jatkotoimien suorittaminen. Valmisteltiin sopimuskokonaisuuden tarkastelua ja tehtiin korjausesityksiä. Sopimukset
tullaan uusimaan 2015 vuoden aikana.
Uusi Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä nimettiin kaksivuotiskaudeksi. Ryhmä kokoontui kolme kertaa. Palokuntafoorumi
järjestettiin kerran. Organisaatiomuutoksen vuoksi keskusteltiin
ryhmän nimeämistä uudelleen noudattaen uutta pelastusaluejakoa. Palokunnat olivat kuitenkin sitä mieltä, että nykyinen ryhmä
jatkaa toimikautensa loppuun.

Kertomusvuonna valmistui pelastuslaitoksen valmiussuunnitelma. Suunnitelmaa tulee hyödyntää sellaisissa normaaliajan
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Sopimuspalokuntien peruskoulutus
Kurssi

Lukumäärä

Suorittaneita

Sammutustyökurssi

4

60

Savusukelluskurssi

3

28

Palokuntien ensiapukurssi

2

38

Pelastustyökurssi

2

24

Vaarallisten aineiden kurssi

1

15

Pintapelastuskurssi

3

30

Palokuntien ensivastekurssi

3

55

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi

3

34

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kouluttajakurssi

1

8

Öljyvahinkojen torjuntakurssi

1

15

22

292

Yhteensä

21

VUOSIKERTOMUS
ENSIHOITO
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki päätöksen ensihoidon palvelutasopäätöksestä vuoden 2012 lopulla koskien vuosia 2013
- 2014. 2014 sairaanhoitopiiri valmisteli päivitetyn palvelutasopäätöksen vuosille 2015 - 2016. Pelastuslaitoksen osalta vuosi
2014 jatkui palvelutasopäätöksessä määriteltyjen suuntaviivojen
mukaisesti. Ensihoitokeskuksen ohjeistusta vietiin käytännön
tasolle. Raportointia parannettiin ja yhteistoiminnassa ensihoitokeskuksen kanssa loppuvuodesta saatiin parempi kuva niin
toiminnasta kuin talouden kehittymisestä.
Uusi, 1.1.2015 voimaan astunut uusi palvelutasopäätös ja sen
sisältämät muutokset edellyttivät huomattavaa valmistelua ja
valmistautumista vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Lääkintäesimiehen toimenkuva muuttui 1.1.2015 enemmän lähiesimiestyötä tukevaksi. Keskuspaloaseman kaksi perustason
yksikköä muuttuivat hoitotason yksiköiksi ja lääkintäesimiehen
yksikkö lopetti toimintansa. Näiden muutosten läpivienti edellytti henkilöstörakenteen muutoksia.

Toimintavuosi 2014 oli ensihoidon osalta merkittävien, edellisvuonna toteutettujen muutosten täsmentymisen ja hiomisen
aikaa. Porin hätäkeskus otti Pirkanmaan hätäkeskuksen tehtävät
hoitaaksensa (19.11.2013). Tämä muutos edellytti vielä vuoden
2014 aikana edelleen ajoittain päivittäistä tehtävämäärien ja
riskinarvion osuvuuden seurantaa. Ensihoitokeskuksen Hätäkeskukselle annettavia vaste-esityksiä hiottiin yhdessä Ensihoitokeskuksen kanssa. Hätäkeskuksen riskinarviolla ja hälytysten
kohdentumisella oikeille yksiköille on suuri merkitys potilaan
kannalta ja myös kustannuksiin vaikuttavana erittäin merkittävänä tekijänä.
Ensihoidon palvelutasopäätöksessä on asetettu aikatavoitteet
(8/15/30min), jonka mukaan ensihoitopalveluiden tulisi tavoittaa
potilaat viidessä eri riskiluokassa palvelutasopäätöksessä päätetyillä prosenteilla.
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PSHP:n ensihoidon palvelutason seurantaraportin (2014) mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin keskimääräinen saavutettavuus 2014 riskiluokittain:
Riskiluokassa 1, palvelutasopäätös on toteutunut hyvin. A ja
B – tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut 1- 12/2014 kohteessa 8
minuutissa 90,58 % (2013 koko vuosi 85 %) ja 15 minuutissa 99,15
% (2013 koko vuosi 98 %). Huomattavaa 2014 osalta on se että 1
riskiluokkien määrä on noussut Tampereen alueella edellisestä
kolmella (3) kappaleella.
Riskiluokassa 2, palvelutasopäätös on toteutunut keskimääräisesti hyvin. A- ja B tehtävissä ensihoito-palvelu on ollut 1-12/2014
kohteessa 8 minuutissa 67,8 % kaikista tehtävistä (2013 koko
vuosi 64 %). Myös 15 minuutin palvelutasopäätöksen tavoitteeseen päästiin ja 96 % tehtävistä kohteessa oltiin 15 minuutissa
(2013 koko vuosi 96 % ). Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella
on kuitenkin useita 2 riskiluokan alueita joissa tavoite ei toteutunut.
Riskiluokassa 3, palvelutasopäätös ei ole toteutunut. 2014 A ja
B – tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa
53,7 % kaikista tehtävistä (2013 koko vuosi 55 %). 15 minuutin
tavoite sen sijaan täyttyi ja 91,25 % tehtävistä kohteessa oltiin
15 minuutissa (2013 koko vuosi 91 %).
Riskiluokassa 4, palvelutasopäätös on toteutunut. 2014 A ja
B – tehtävissä ensihoitopalvelu on ollut kohteessa 8 minuutissa
26,2 % kaikista tehtävistä (2013 koko vuosi 26 %) ja 15 minuutissa
71 % tehtävistä (2013 koko vuosi 70 %).
Riskiluokassa 5, tavoiteaikoja ei ole palvelutasopäätöksessä
määritetty. 2014 on A ja B – tehtävissä ensihoitopalvelu ollut kohteessa 8 minuutissa 13,3 % kaikista tehtävistä (2013 koko vuosi
17%) ja 15 minuutissa 53,72 % tehtävistä (2013 koko vuosi 59 %).
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttaman ensihoitopalvelun
omilla vastuualueilla (Tampere, Nokia, Lempäälä, Pirkkala ja Valkeakoski) kuntakohtaisissa tuloksissa 1-riskialueiden tavoiteajat
saavutettiin hyvin, 2-riskialueilla tavoiteajoissa jäi parannettavaa
Lempäälän, Pirkkalan ja Tampereen osalta, Nokian ja Valkeakosken tavoiteajat toteutuivat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
3 - riskialueilla asetetut tavoitteet täyttyivät Valkeakoskella ja
Lempäälässä, myös Tampereella päästiin lähes asetettuihin tavoitteisiin, Nokialla ja Pirkkalassa tavoitteet eivät toteutuneet.

4 – riskialueilla tavoitteet toteutuivat kaikissa muissa vastuualueilla paitsi Valkeakoskella.
Ensihoidon kehittäminen edellyttää henkilöstön jatkuvaa tukemista, kouluttautumista ja kouluttamista. Työhyvinvointi on yhä
merkittävämmässä roolissa henkilöstön jaksamisen osalta. Tätä
kehitettiin yhdessä Pelastuslaitoksen työhyvinvoinnista vastaavien henkilöiden ja tahojen kanssa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu järjesti henkilöstölleen sisäistä työvuorojen aikaista koulutusta yhteensä 250 h ja
ensivastehenkilöstölle 146 h, koulutuksiin osallistujia oli yhteensä
yli 3300. Uutena muotona koulutuksia välitettiin LYNC - ohjelmiston välityksellä 86 kertaa, joihin otti osaa eri toimipisteissä 807
henkilöä. Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelevistä henkilöistä yhteensä 223 henkilöä osallistui PSHP:n järjestämiin koulutuksiin, joita järjestettiin 19 kertaa. Sidosryhmien toteuttamiin
ulkopuolisiin ammatillisiin koulutuksiin osallistui 90 henkilöä 8:ssa
eri tilaisuudessa ja lisäksi muihin koulutustapahtumiin otti osaa 38
henkilöä (10 tapahtumaa). Lisäksi ensivaste ja ensiapukursseille
osallistui seitsemän järjestetyn kurssin aikana 113 henkilöä.
Sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen koulutuksiin on osallistunut perus- ja hoitotason henkilöstöä. Lääkeosaamista on kehitetty mm. henkilöstön osallistumisella lääkeosaamista kartoittavaan
valtakunnalliseen LOVE-tenttiin. Uusille perus- ja hoitotason henkilöille on pidetty kirjallisia kuulusteluja. Uudet hoitovälineet on
käyty jokaisen kanssa erikseen lävitse. Ensihoidon sisäinen koulutus jatkui vuosisuunnitelman mukaisesti. Marraskuussa 2013
käynnistynyttä pilottihanketta, verkko-oppimisen mahdollistanut LYNC-videokoulutus, jatkettiin ja se vakiinnutti paikkansa
viikoittaisissa ensihoidon koulutuksissa.
Vuonna 2014 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli opiskelijoita
yhteensä 15:sta eri oppilaitoksesta. Harjoittelussa oli pelastajia,
ensihoitajia, sairaanhoitajia, hätäkeskuspäivystäjiä ja lähihoitajia. Kaikkiaan vuonna 2014 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli
ensihoidon harjoittelussa 59 opiskelijaa. Harjoittelujaksojen pituuden vaihtelivat 2-8 viikon välillä, keskimäärin ensihoidon harjoittelujaksot kestivät 4 viikkoa. Lähihoitajien opintoihin kuuluvia
aikuisopiskelijoiden osaamisen näyttöjä otettiin vastaan neljältä
opiskelijalta. Pirkanmaan pelastuslaitoksella tehtyjen ensihoidon
harjoittelujaksojen kokonaisviikkomäärä oli kevätlukukaudella
137 opintoviikkoa ja syyslukukaudella 140 opintoviikkoa, yhteensä 277 harjoitteluviikkoa.
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VUOSIKERTOMUS
PELASTUSLAITOKSEN HARRASTETOIMINTA
TaPU
Tampereen Palokunnan Urheilijat (TaPU) on perustettu 1950.
Seuran puheenjohtaja on palomies Petteri Meskanen. Urheiluseura järjestää henkilöstölle erilaisia liikuntatapahtumia ja seuran
jäsenet osallistuvat kansallisiin ja kansainvälisiin pelastusalan
urheilukilpailuihin.
Pelastushenkilöstön SM-kilpailuihin osallistuttiin hiihdossa (Pietarsaari), keilailussa (Pori), yleisurheilussa (Raisio), jalkapallossa
(Kotka), golfissa (Oulu), keilailussa (Pori), lentopallossa (Jyväskylä), suunnistuksessa (Parainen), sählyssä (Porvoo), voimailussa
(Äänekoski), slalomissa (Levi) ja jääkiekossa (Lahti). Pohjoismaisissa mestaruuskisoissa osallistuttiin Oslossa sählykisoihin.
Muita liikunnallisia tapahtumia olivat viranomaisten jääkiekkoturnaus Turussa, ”Reino-höntsyt” Tampereen Koulukadulla,
Beach-turnaus Lappeenrannassa sekä pelastuslaitoksen henkilöstön viestihiihtokilpailut Tampereen Kaupissa.

24

2014

Tulikukot
Pelastuslaitoksen Tulikukot-mieskuoron vuosi kului edellisen
vuoden tavoin. Esiintymisiä kertyi 21 ja harjoituksia 40. Kuorossa on vajaat 20 jäsentä, joihin osallistui keskimäärin puolet
kuorolaisista.

Tampereen Palokunnan Urheilukalastajat
Kalastajien vetäjänä oli palotarkastusinsinööri Tomi-Pekka Olkkonen. SM-pilkkikisoihin seura osallistui maaliskuussa.

Tampereen Palolaitoksen sukeltajat ry
Nuorisotoiminta
Pelastuslaitoksen henkilökunnan lapsille ja heidän kavereilleen
järjestettiin mielekästä toimintaa koko vuoden erilaisiin vesiurheilulajien puitteissa sekä tekemällä tutustumiskäyntejä erilaisiin
nuoria kiinnostaviin kohteisiin. Nuorten harjoituksia pidettiin
kerran viikossa keskuspaloaseman altaalla opettaen nuorille
perusvälinesukellusta ja turvallista liikkumista vedessä. Heinäkuussa pidettiin viikonloppuleiri. Norppia osallistui vanhempi-

Tulikukot esiintyivät vuoden 2014 aikana useissa
tilaisuuksissa. Kuvan esiintyminen tapahtui palokunnan joulujuhlissa.
neen leirille Taulasalon saareen yhteensä 22 henkeä. Nuorisoa
pyritään saada toimintaan lisää. Kevätkausi alkoi 10.1.2014 ja
päättyi 4.6.2014. Syyskausi alkoi syyskuun 5. päivä ja päättyi allaspikkujoulujuhliin joulukuun 14. päivä 2014.
Laitesukellustoiminta
Talvikaudella järjestettiin yhteistyössä muiden sukellusseurojen
kanssa talvisukellustapahtuman maaliskuun lopulla. Seuran sukeltajia osallistui talvisukellukseen 12 innokasta. Torstaisukellukset alkoivat toukokuun alussa vesien vapauduttua. Torstaisukelluksia järjestettiin 12 kertaa ja niissä kävi yhteensä 97 sukeltajaa
ympäri Pirkanmaata. Divers Night tapahtumaan osallistuttiin
marraskuussa 12 sukeltajan voimin
Seuran sukeltajat tekivät myös työtä uimarantojen uintiturvallisuuden hyväksi puhdistamalla Lempäälän kunnan 11 rantaa
vaarallisista roskista kesäkuun alkuun mennessä.
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Tampereen pelastuslaitoksen veteraanit

Sukeltajaliiton laitesukelluskouluttajakurssin kävi hyväksytysti
Mika Joukainen Vesilahden VPK:sta

Tampereen pelastuslaitoksen veteraanit on Pirkanmaan pelastuslaitoksen eläkeläisten yhdistys. Puheenjohtaja toimi Leo
Kaarela ja sihteerinä Tytti Virkki. Jäseniä yhdistyksessä oli 90,
joista vapaajäseniä 20.

Laitesukelluskurssit
P1-laitesukelluskurssi alkoi 30.1.2014. Kurssin suoritti vuoden
loppuun mennessä 22 uutta sukeltajaa.
NITROX- sukelluskurssi toteutettiin neljän oppilaan voimin.
Kurssiajankohta oli 4.6.2014. Kurssi antoi valmiudet sukeltaa alle
40-prosenttisella happi-hengityskaasulla. Nitrox-hengityskaasu
mahdollistaa pienemmät etappiajat ja pidemmät alttiinaoloajat.
P2-laitesukelluksen jatkokurssi siirrettiin toteutettavaksi 2015
keväällä. P3-syventävä jatkokurssi pidetään 2015 syksyllä.
Laitesukelluskokeilut
Kertomusvuonna laitesukelluskokeiluja järjestettiin yhdessä
Tampereen kaupungin liikunnanopettajien kanssa lukioille ja
8.-luokkalaisille keväällä ja syksyllä yhteensä 120:lle oppilaalle.

Palokuvaajat
Pelastuslaitoksen Palokuvaajat ry:ssä on 27 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Teemu Lehtimäki.
Yhdistys järjestää erilaisia kuvaamiseen liittyviä koulutustapahtumia sekä tutustumis- ja kuvausmatkoja.
Viime vuonna kerholaiset tekivät syysretken tutustumalla Teivon
ravirataan, oppaana toimi Matti Syrjä. Kuvausaiheena siellä oli:
Hevoset kuviksi.
Vuosittain järjestetään valokuvauskilpailu. Vuoden 2014 aiheena
oli vesi. Kuvakivan voittaja oli Ari Vakkilainen ja kunniamaininnan
sai Seppo Knuuttila.

Ari Vakkilaisen valokuvauskilpailun voittokuva
kysyy mihin laituri vie.
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Pelastuslaitoksen eläkeläisten toiminta oli aktiivista. Tiistaisin
oli keskuspaloasemalla ohjattua liikuntaa. Jäsenistö kokoontui 9 kertaa, ja osallistujia kokouksiin oli keskimäärin 13. Palomuseota veteraanit ovat esitelleet kymmenen kertaa Unto
Ahlmanin ja Seppo Tuomisen toimesta.
Helmikuussa veteraanit olivat keskuspaloasemalla liikennevahinkoja käsittelevässä luennossa. Maaliskuussa Orivedellä
järjestettiin Talvipäivätapahtuma yhdessä Oriveden paloveteraanien kanssa. Huhtikuussa pelastusjohtaja Olli-Pekka
Ojanen kertoi pelastustoimen ajankohtaisia asioita keskuspaloasemalla. Toukokuussa vetraanit vierailivat Helsingin
palomuseossa. Elokuussa saunaa lämmitettiin Kurun Parkkuun Metsästysseuran majalla. Syyskuussa oli vuorossa vierailu Akaan paloasemalle. Lokakuussa katsottiin teatteriesitys
”Evita” Tampereen Työväen Teatterissa. Lokakuussa oli myös
toinen tapahtuma, kun keskuspaloasemalla oli esitys Tampereen kaupungin liikennelaitoksesta. Marraskuussa pidetyssä
jäsenkokouksessa keskusteltiin yhdistyksen toimihenkilöiden
tehtävien järjestelyistä.

2014
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