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2017 VUOSIKE
Pelastusjohtajan katsaus
eettiseen osaan ja nostimme esille toimintamme arvoista erityisesti
tasapuolisuuden ja ammattimaisuuden. Mielikuvani on, että viesti
on mennyt hyvin läpi koko organisaatiossa.
Aivan loppuvuonna kohdistui Suomen Turkuun ensimmäinen terroriteoksi laskettava tapahtuma maassamme. Tämä niin ikään maahanmuuttoon liittyvä asia pani koko kansakunnan koetukselle ja
tässä mielessä asia heijastui voimakkaasti myös pelastuslaitoksiin.
Tuo edellä mainittu ammattimaisuus ja tasapuolisuus olivat koetuksella. Tästäkin mieltä myllertävästä tilanteesta on selvitty eteenpäin
ja tullaan jatkossakin selviämään, kunhan muistetaan rakentaa turvallista yhteiskuntaa mielenmaltti säilyttäen.

Vuoden aikana vietiin eteenpäin jatkossakin
uusia käytäntöjä poikiva tietoturvahanke sekä
toteutettiin paloturvallisuustutkimus
Tietoturvahanke ilmentää yhteiskunnan kehitystä yhä vaativampana
eri asioiden kontrollina silloin kun käsitellään omia tai yhteistyökumppaneidemme tai kansalaisten tietoja. Tietoturvahankkeeseen
tulee jatkossa sisältymään aiheita, jotka tulevat muuttamaan myös
Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkea tarkemman toimintatavan
suuntaan. Käyttöön tulee enenevässä määrin uusi henkilökorttijärjestelmä, pelastuslaitoksen tilat käydään läpi kulkuoikeuksien osalta ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin tulee selkeät määräykset.
Varsinkin tuo eri paloasemien tilojen luokittelu saattaa aiheuttaa
hämmennystä ja harmistusta, mutta tiukentunut kulunvalvontavaatimus on vain nielaistava.

Jälleen mielenkiintoinen
vuosi takana
ja seuraava edessä

Paloturvallisuustutkimus mittasi toimintaamme sekä kansalaisten
että kuntien silmissä. Vastaukset antoivat varsin hyvän kuvan pelastuslaitoksen toimintojen laadusta varsinkin, kun kysymyksessä on
onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja siihen liittyvät toiminnot. Myös
kuntien ja kuntalaisten luottamus Pirkanmaan pelastuslaitokseen on
hyvällä tolalla. Tosin aivan loppu vuonna aluehallintovirasto julkaisi
pelastustoiminnan toimintavalmiutta koskevan raportin, jossa myös
Tampereen kaupungin tietyt alueet nostettiin esille. Tampereen
keskusta on muiden maan isojen kaupunkien keskustojen tapaan
pelastustoimen saavutettavuuden osalta ongelmallinen. Keskustan
liikenne ja useat päällekkäiset tehtävät aiheuttavat sen, että tuo kuuden minuutin tavoitettavuusaika jää hieman vajaaksi. Asiaan täytyy
jatkossa kiinnittää huomiota koko toimintaketjun osalta ja tarkastella
kriittisesti paitsi noita kahta edellä mainittua asiaa myös esimerkiksi
lähtöaikoja. Raportissa esille nostettu länsi-Tampere tulee saamaan

Vuosi 2017 oli Pirkanmaan pelastuslaitoksen näkövinkkelistä mielenkiintoisten asioiden ja kasvun vuosi. Olimme jo hieman aiemmin
kohdanneet muun maan kanssa maahanmuuttajien laajan tulon
myös Suomeen ja sen aiheuttamat jatkotyöt olivat myös kuluneen
vuoden asiaa. Viestintäporukkamme rakenteli maahanmuuttajia
koskien valistusmateriaalia, joka herätti laajalti positiivista kiinnostusta. Saatiin aikaan paloturvallisuusvideo, joka ilmensi paitsi itse
asiaa myös sitä miten monitahoinen maahanmuuttajakysymys voi
olla. Aiheeseen liittyen kiinnitimme huomiota myös toimintamme
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Viime vuonna on siis lisätty vakansseja palkattu tätä kautta uutta
henkilöstöä. Pitkään palvelleita työntekijöitämme on myös siirtynyt
eläkkeelle pitkin kulunutta vuotta ja uusia kykyjä on nimitetty tilalle.
Teemu-Taavetti Toivonen edustaa nuorempaa kaartia pelastuslaitoksen johdossa ja on erinomainen lisä meidän vanhojen jarrujen
joukkoon. Organisaation asiantuntemusta eri aloilla on pyritty myös
lisäämään, oli kysymys sitten ICT-toiminnoista, henkilöstöasioista tai
fyysisestä toimintakyvystä, vain joitakin mainitakseni.

jatkossa huomiota asemaverkoston suunnittelussa, kun kyseinen
alue lähitulevaisuudessa kasvaa.
Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan osalta kuluneena vuonna järjestettiin valtakunnalliset palokuntakilpailut, Jehumalja-kilpailut, Hämeenkyrössä. Tuon kilpailun rakentaminen vaati paljon ponnisteluja
ja hienot kisat saatiin aikaan sopimuspalokuntalaisten ja väkiväen
hyvällä yhteistoiminnalla. Tapahtuma toi Hämeenkyröön isoon joukon kilpailijoita ja herätti positiivista kiinnostusta sekä kunnassa että
laajemmaltikin. Tapahtuma oli samalla hyvä muistutus meille kaikille
siitä, että vapaaehtoisesta palokuntakentästä on syytä nyt ja varsinkin jatkossa pitää huolta, jotta koko alueemme hyvä palvelutaso
jatkossakin pystytään toteuttamaan.

Pirkanmaan pelastuslaitos päätti vuoden 2017 hyvin toimien ja hyvin
tulosta tuottaen. Seuraavat kaksi vuotta olemme vielä kuntakentän
isännyydessä ja tämän jälkeen on valtakunnan suunnitelmissa siirto
maakuntahallinnon organisaatioon. Muutostyö on erittäin tärkeässä
vaiheessa tulevan talven ja kevään aikana. Meistä moni maakuntasuunnittelussa ja pyrimme kaikki johdonmukaisesti toimimaan
niin, että jatkossakin olemme selkeä, itsenäinen, kehittyvä ja haluttu
organisaation osa Pirkanmaan maakunnassa. Samalla viesti kaikille
on, että toimintamme kehittyy, meitä kaikkia tarvitaan ja jokaisen
työura jatkuu ja kehittyy yhä mielenkiintoisempaan suuntaan.

Jos tarkastellaan alussa mainittua toiminnan kasvua, on siitä selkein
merkki ensihoito. Ensihoidon toiminta-alueen laajentuminen vuoden alusta nostaa ensihoidon suoritteiden määrän lähemmäs 40
000 ja tuo volyymin kasvu taas vaati meiltä selkeää lisäresurssointia.
Näin muodoin talossa aloitti nelisenkymmentä uutta työntekijää ensihoidon parissa ja hankittiin tarvittavaa lisäkalustoa sekä tiloja. Toimintamäärän kasvusta ja sen vaatimista toimenpiteistä on ensihoitoporukka, kuten myös muutkin asian piirissä toimineet, selvinneet
erinomaisesti. Ensihoidon toimintaraportointi vuoden 2017 aikana
on osoittanut, että palvelutason vaatimuksiin pystytään vastaamaan
ja palvelun kattavuus on aiempiin vuosiin edelleen parantunut.

Voimme olla siis hyvillä mielin ja juhlia vuonna 2018 pirkanmaalaisen
pelastustoimen 120-vuotisjuhlavuotta. Järjestetään yhdessä hieno
juhlavuosi.
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen

TUNNUSLUVUT
Suoritteet
Valvontatoiminta
Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm
-joista turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm

2017

2016

32 436

26 341

100 040

99 381

30 300

30 500

Tehokkuus/taloudellisuus
Pelastustoimen maksuosuus, €/as

66,98

66,98

Ensihoidon maksuosuus, €/as (pelastuslaitoksen oma toiminta)

21,10

18,39

35 912

36 298

3 971

3 988

Palo- ja pelastushälytykset

10 142

10 550

Ensihoitotehtävät

47 401

38 559

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

Liikevaihto, milj. euroa
Asukasluku
Pinta-ala (km2)
*ennakkoväkiluku 15.2.2018, Statfin.
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47,46

44,36

*512 230

509 279

14 613

14 613

2017 VUOSIKE
Toiminta-aluekartta
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Organisaatio

Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta (suluissa varajäsen) 1.1. -31.5.2017
puheenjohtaja Pekka Anttila, Tampere, (Riitta Ollila, Tampere)
varapuheenjohtaja Hannele Strömberg, Tampere, (Mikko Leppälahti, Tampere)
Jaakko Stenhäll, Tampere, (Tuomo Pekkanen, Tampere)
Liisa Teeri, Lempäälä, (Marko Lounasranta, Vesilahti)
Mikko Väre, Nokia, (Kari Tolonen, Lempäälä)
Jaana Männikkö, Parkano, (Pekka Järvinen, Valkeakoski)
Timo Huikkala, Virrat, (Katja Koponen-Andersson, Akaa)
Jarmo Kalliola, Hämeenkyrö, (Maria Härkki-Santala, Hämeenkyrö)
Antti Moisio, Ruovesi, (Jenni Mäkinen, Virrat)
Irma Koskela, Orivesi, (Ville Ellä, Pirkkala)

Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukunta (suluissa varajäsen) 1.6. -31.12.2017
puheenjohtaja Kari Niemelä, Tampere, (Marjut Leppänen, Tampere)
varapuheenjohtaja Hannele Strömberg, Tampere, (Raimo Tihveräinen, Tampere)
Hannele Piitulainen, Tampere, (Nina Silius-Haouari, Tampere)
Jussi Haavisto, Kangasala, (Valto Sorva, Vesilahti)
Yrjö Nevala, Ylöjärvi, (Marko Lännenpää, Nokia)
Jukka Pulakka, Nokia, (Jari Niemi, Ylöjärvi)
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)
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HALLINTOPALVELUT
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Pelastuslaitoksen kolmesta toiminnan tavoitteesta toteutui vuonna
2017 kaksi ja yksi tavoite toteutui osittain. Palotarkastukset suoritettiin valvontasuunnitelman mukaisesti ja toimintavalmiusaikavaatimus saavutettiin kaikissa riskiluokissa. Työhyvinvointiin liittyvää
tavoitetta ei saavutettu kokonaisuudessaan, vaikka sairaspoissaolot
ja työtapaturmat olivat vähentyneet ja työhyvinvointia oli vuoden
aikana kehitetty systemaattisesti usein eri toimenpitein. Työhyvinvointimatriisin tulos laski johtuen varhaiseläkemaksujen kasvusta.
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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 1,9 milj. euroa ja rahoitusosuuksia saatiin 0,17 milj. euroa. Pysyvien vastaa-vien luovutustuloja saatiin 0,14 milj. euroa. Vuosisuunnitelmassa investointeihin
varauduttiin 1,9 milj. eurolla, rahoitusosuuksiin 0,2 milj. eurolla ja
luovutustuloihin 0,1 milj. eurolla. Investointien rahavirta oli sitovuustason mukainen, eroa oli alle prosenttiyksikkö.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintakulut olivat tilinpäätöksessä
46 milj. euroa, toimintakulujen toteuma talousarviosta oli 99,5 prosenttia. Muutosta edelliseen tilikauteen oli 7,2 prosenttia, muutos
johtui pääasiassa ensihoidon palvelualueen kasvamisesta johtuvasta
menojen kasvusta. Toimintakuluista 70 prosenttia oli pelastustoiminnan kuluja, loput ensihoidon kuluja.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen liikevaihto vuoden lopussa oli 47,5
milj. euroa. Liikevaihtoon kirjataan pelastustoimen maksuosuustuottojen ja ensihoidon tuottojen lisäksi myös ensivastetuotot, ERHEmaksut sekä palotarkastusmaksut.
Sopimukseen perustuvia pelastustoimen maksuosuustuottoja kertyi
34,3 milj. euroa, muutos edelliseen tilinpäätökseen oli 0,6 prosenttia.
Maksuosuustuottojen toteuma talousarviosta oli 97 prosenttia. Maksuosuuksia kirjattiin palautettavaksi sopimuskunnille yhteensä 0,95
milj. euroa. Lopullinen maksuosuus, euroa/asukas, oli 66,98 euroa
ollen edellisen vuoden tasolla.

Henkilöstökuluja kertyi yhteensä 33,7 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen 7,1 prosenttia johtuen ensihoidon kasvaneista henkilöstömenoista.
Henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 97,3 prosenttia. Muut henkilöstösivukulut toteutuivat vuosisuunnitelmaan alhaisimpina johtuen
työhyvinvoinnin edistämiseen ja työsuojelun prosessien tehostamiseen
liittyvän työn jatkumisesta. Siitä johtuen lopulliset varhaiseläkemaksut
että työtapaturmavakuutusmaksut toteutuivat arvioitua pienempinä,
vaikka varhaiseläkemenot kasvoivat vuoteen 2016 verrattuna.

Ensihoitotuottoja kertyi yhteensä 11,9 milj. euroa, muutos edelliseen
vuoteen oli 35 % ja toteuma talousarviosta oli 101 prosenttia. Tuotoista
8 milj. euroa kertyi sopimuslaskutuksesta ja sopimuslaskutustuottojen
toteutuma talousarviosta oli 95 prosenttia, sopimuslaskutustuottoja
kirjattiin palautettavaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirille yhteensä 0,5
milj. euroa. Muut liikevaihtoon kirjattavat ensihoitotuotot olivat 3,4
milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen 18 prosenttia. Muutokset johtuvat vuonna 2017 kasvaneesta ensihoidon palvelualueesta.

Muiden toimintakulujen kuin henkilöstökulujen toteuma talousarviosta oli 106 prosenttia, yhteensä 12,4 milj. euroa ja muutos vuoden
2016 tilinpäätökseen oli 7,5 prosenttia.
Suunnitelman mukaisten poistojen, 1,8 milj. euroa toteuma oli hieman talousarviota pienempi.

Pelastuslain mahdollistamia palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittäviä maksuja kertyi talousarvion mukaisesti 0,3
milj. euroa. ERHE-maksujen toteuma oli vuoden lopussa 0,5 milj.
euroa ja ensivastetuottojen toteuma on 0,4 milj. euroa. Tulot toteutuivat hieman talousarviota parempina.
Liiketoiminnan muut tuotot toteutuivat 0,1 milj. euroa talousarviota
parempina. Ylitys johtui pääasiassa pysyvien vastaavien myyntituloista sekä palosuojelurahaston myöntämistä avustuksista. Liiketoiminnan muiden tulojen toteuma oli 124 prosenttia talousarviosta.
Kokonaisuudessaan toimintatuotot olivat tilinpäätöskauden lopussa
47,9 milj. euroa, tuloarvio toteutui 99 prosenttisesti.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2017 investoinnit koostuivat
pääosin raskaiden ajoneuvojen, sairaankuljetusajoneuvojen, henkilöpaloautojen sekä varavoimalaitteiden hankinnoista.

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät toimintakertomusvuonna
4,1 % ja sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohden laskettuna olivat
13,51 päivää.

Investointien osalta Pirkanmaan pelastuslaitokselle on sitovaa investointien
bruttomenot vähennettynä rahoitusosuuksilla ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuloilla. Tarkastelutasona on siten rahoituslaskelman
investointien rahavirta. Investointien rahavirta oli vuosisuunnitelman mukainen, eroa suunnitelman ja toteuman välillä oli alle prosenttiyksikkö.

Pelastuksen toimialueella perustettiin päivystäjän toimi tukemaan
siirtymistä uuteen organisaatiorakenteeseen ja varmistamaan uusien
viranomaisjärjestelmien häiriötön käyttöönotto sekä kehittämään
osaamiseen ja operatiivisen toiminnan laadunvalvontaan liittyviä
asiakokonaisuuksia. Perustettiin koordinaattorin toimi organisoimaan ja kehittämään kuntotestaustoimintaa.
Hallinnossa lakkautettiin tietohallintopäällikön vakanssi ja perustettiin tietohallintosuunnittelijan toimi hoitamaan tietohallinnon
kokonaisuutta sekä siihen liittyviä hankintoja, tietoturvallisuutta ja
ICT-palveluiden kokonaisuutta.
Tekniset palvelut -yksikössä perustettiin osa-aikainen huoltoasentajan toimi pidentämään operatiivisen henkilöstön työuria työkyvyn
heiketessä sekä viestiasentajan toimi vahvistamaan viestivälinehuollon kapasiteettia.
Ensihoidossa eläköityneen ensihoitolääkärin tehtäviä hoitamaan
hankittiin ostopalveluna Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 50 prosenttinen ensihoitolääkärin työpanos.

Henkilöstö
Teoreettinen työaika henkilötyövuosina oli toimintakertomusvuonna
660,69. Luvussa ovat mukana vakituiset, sijaiset ja määräaikaiset.
Tästä luvusta vähennetään henkilöstön kaikki poissaolot, niin saadaan
tehty työaika henkilövuosina. Tehty työaika vuonna 2017 oli 533,86
henkilötyövuotta, 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Palkalliset henkilötyövuodet olivat tilipäätöskauden lopussa 632,12
henkilötyövuotta, 6,3 prosenttia edellisvuotta suuremmat. Muutos
johtuu ensihoidon palvelualueen kasvusta vuoden 2017 alussa.

8

ERTOMUS 2017
Yhteistyötä henkilöstön edustajien kanssa
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminut vuoden 2017 aikana rahasto, jonka nimi on Tampereen kaupungin palokunnan stipendi- ja
virkistysrahasto. Rahasto on perustettu jo vuonna 1936. Rahaston
hallituksen jäseninä ovat toimineet pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja, ja muut jäsenet ovat paloesimies Petri Tamminen (alipäällystö) sekä ylipalomiehet Pertti Tuominen ja Harri Friman
(miehistö). Hallituksen kokouksissa on toiminut teknisenä asiantuntijana pelastuspäällikkö Esko Kautto.
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 5 kertaa. Rahasto jakoi avustuksia henkilöstölle mm. ammatillisen opiskelun aikaisten kustannusten korvaamiseen, liikuntatapahtumien osallistumismaksujen
maksamiseen sekä myöntämällä taloudellista tukea henkilöstön
virkistys- ja harrastustoimintaan. Vuoden 2017 aikana toteutettiin
koko henkilöstölle ja pelastuslaitoksen eläkeläisille suunnattu jalkinekampanja.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa
keskustellaan pelastuslaitoksen ajankohtaisista asioista. Yhteistoimintaryhmä ei ole päättävä elin. Kokouksia oli vuoden 2017 aikana
6 kertaa.
Yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat:
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puheenjohtaja
palopäällikkö Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö
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, jonka sijaisena toimi ajalla 1.1. - 31.5.2017
vs. viestintäsuunnittelija Jarmo Ruotsalainen ja, jonka tilalle nimettiin
ensihoitaja Paavo Leskinen ajalle 22.8. - 31.12.2017
palkanlaskija Sirkku Pispala
sekä työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, asiantuntijajäsen ja
hallintosihteeri Saija Micklin, yhteistoimintaryhmän sihteeri.
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Työsuojelutoiminta
Työsuojelun osalta Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosi 2017 oli toiminnan täyteinen.
Tiedotus- ja julkaisutoimintaan panostettiin pelastuslaitoksen kuukausitiedotteiden ja henkilöstölehti Letku & Laastarin välityksellä.
Altistumisen ehkäisy oli isona teemana ohjelmassa koko toimintavuoden ja aihealueen toimintaohje hyväksyttiin pelastusjohtajan
toimesta käyttöön. Luentoja asiasta pidettiin operatiivisen toiminnan
johtamisen yksikössä (altistumisen ehkäisyn toteuttaminen tilannepaikalla, tilanteen tauottamisessa, purkamisessa ja huollossa) sekä
esimiespäivissä. Puhdas paloasema -järjestelyihin panostettiin niitä
käynnistellen.

Teivon paloasemalla 1.7.2017 sattuneen tapaturman selvitystyössä.
Selvitystyö johti pelastuslaitoksen johtoryhmän tekemiin päätöksiin,
joita lähdettiin toteuttamaan. Aluehallintovirasto hyväksyi osaltaan
raportin ja sen johdosta esitetyt toimet. Kaikkineen yhteistyö AVIn
kanssa on eri asiayhteyksissä ollut toimivaa ja rakentavaa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Yhteistyöryhmä kokoontui pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita ja osallistujien esille ottamia kysymyksiä käsitellen kuusi kertaa. Yhteistyöryhmässä käsitellään aina myös
työsuojelun raportti.

Työturvallisuuteen liittyviä luentoja pidettiin sekä skype -luentoina
(Pelastusalan työturvallisuus SPPL) että toiminta-alueen paloasemille
muun muassa hälytysajon turvallisesta toteuttamisesta.
Työsuojelun edustus oli mukana myös teknisessä kalustoryhmässä
(työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu) sekä investointihankintoihin keskittyvässä teknisten asioiden valmisteluryhmässä (työsuojelupäällikkö).
Yhteistyö Tampereen kaupunkikonsernin työsuojelun ja työhyvinvoinnin henkilöstön kesken on ollut aktiivista. Kaupungin kaikki
työsuojeluvaltuutetut toimivat hyvässä yhteistyössä ja kokoontuvat
joka kuukausi eri toimialueiden vieraana, tutustuen muiden työympäristöön.
Ensihoidon ergonomisesti oikeisiin työtapoihin sekä lihashuoltoon kiinnitettiin huomiota. Uusina käyttöön otetut ensihoidon toimipisteet Ajokinkuja, Keisarinviitta ja Vesilahti todettiin työsuojelun ja työterveyden
yhteisillä tarkastuksilla järjestelyiltään asiallisiksi ja toimiviksi.
PERA (Pelastuksen ja Ensihoidon Riskien Arviointi) arvioinnit kohdentuivat Nokian, Akaan, Lempäälän ja Hervannan paloasemien
kiinteistöihin, kalustoon ja henkilöstön hyvinvointiin.
Käräyttämisestä välittämiseen -toimintamallin käytön aktivoinnin
osalta kokoonnuttiin selvittämään näkyykö alkoholin käyttö ongelmallisena tämän päivän pelastuslaitoksessa. Johtopäätöksenä
todettiin esimiestyön kautta saatavan riittävä vaikuttavuus, eikä voimallisempaan panostamiseen ole havaittavissa tarvetta.
Toimintavuoden puolessa välissä otettiin käyttöön ”Vaaratilanteiden
ja tapaturmien tutkinta Pirkanmaan pelastuslaitoksessa” -toimintaohje. Ohjeen toimivuutta punnittiin pian hyväksymisen jälkeen
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Pelastuslaitoksemme työsuojelutoiminnan yleisenä toimintaperiaatteena on oppivan organisaation periaate ja tavoite, jossa asioita,
tapahtumia ja saatuja kokemuksia tarkastellaan oppimisen ja uudistamisen näkökulmasta, mahdollisten havaittujen virheiden toistamisen välttämisenä. Etsimme ei-toivotuille asioille syitä ja korjaavia
toimia, emme syyllisiä tai rangaistavia.

Työsuojelukauden päätösvuonna 2017 järjestettiin 13. - 18.11.2017
työsuojeluvaalit, joissa työsuojeluvaltuutetuksi jatkokaudelle 2018
- 2021 valittiin ylipalomies Markku Savilahti.

Työturva Monitorin tapaturma- ja vaaratilanneilmoituksia on seurattu tarkoin, niihin harkinnan mukaan puuttuen ja huomioimista
vastuutahoille esittäen.

Työsuojeluasiamiehinä toimivat palomies Panu Hokkanen, ylipalomies Tero Vilen, Paloesimies Jussi Jokinen, ensihoitaja Marko Vilen
ja palotarkastaja Sami Lindfors.

Työsuojeluvaravaltuutettuina toimivat palomies Kimmo Koskinen ja
paloesimies Jarno Lamminpää.
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Kehittämisryhmä
Kehittämisryhmän tehtävänä on osallistua aktiivisesti pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseen ja arvioitiin yhteistyössä laitoksen
toimialueiden kanssa.
Kehittämisryhmä osallistui edellisen vuoden tapaan sekä pelastustoimen valtakunnallisen uudistamishankkeen että maakuntauudistuksen työryhmien työskentelyyn.
Pirkanmaan pelastuslaitos koordinoi kansallista CBRNE -hanketta,
jonka tavoitteena on pelastustoimen operatiivisen toimintakyvyn
ja onnettomuusvalmiuksien kehittäminen rikollisen toiminnan aiheuttamaan CBRNE -uhkaan parantamalla pelastustoimen CBRNE
-valmiutta tunnistaa kiinteitä, nestemäisiä ja ilman välityksellä leviäviä aineita (kaasut, höyryt ja aerosolit) ja niistä aiheutuvia uhkia.
Hankekumppaneina ovat Etelä-Savon, Helsingin, Oulu-Koillismaan
ja Satakunnan pelastuslaitokset. Vuoden 2017 aikana hankkeessa
mukana oleville pelastuslaitoksille hankittiin kiinteiden aineiden ja
nesteiden analysaattorit sekä järjestettiin laitteiden käyttökoulutus
Pelastusopistolla Kuopiossa. Loppuvuodesta käynnistettiin kaasuanalysaattoreiden kilpailutus uudelleen. Sisäisen turvallisuuden
rahasto myönsi hankkeelle jatkoaikaa 31.12.2018 asti.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelma päivitettiin vuosille 2018 - 2019. Toteutettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen
henkilöstölle työpaikkakiusaamista tarkentava sähköinen kysely,
analysoitiin tulokset sekä laadittiin asiaa käsittelevä raportti ja aloitettiin raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus.
Valmisteltiin vuoden 2018 koulutussuunnitelma sekä tehtiin selvitys
lakimuutoksen vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen ja työssäoppimisjaksoihin pelastuslaitoksella sekä henkilöstöresursoinnin
että kustannusten näkökulmasta.
Osallistuttiin paloesimiesten esimieskoulutusohjelmaan laadintaan ja toteutukseen, aiheina muun muassa työyhteisötaidot, kehityskeskustelut ja
niiden tulokset sekä työnohjaus. Järjestettiin pelastuslaitoksen päivätyötä
tekeville esimiehille muutosjohtamista käsittelevä koulutustilaisuus.
Kymmenelle opinnäytetyölle myönnettiin tutkimuslupa vuoden
2017 aikana.

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui pelastustoimen indikaattorithankkeeseen, jonka tavoitteena oli muodostaa pelastustoiminnan
vaikuttavuutta kokonaisuutena tarkasteleva, mittareihin perustuva
arviointijärjestelmä. Pelastuslaitos osallistui myös hankkeen lopputuloksena syntyneen mittariston soveltuvuuden arviointia käsittelevään pilotointiin.
Vuoden aikana laadittiin selvitys pelastus- ja ensivastetoiminnan nykytilasta ja mahdollista kehittämistarpeista sekä -mahdollisuuksista
Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Selvityksessä huomioitiin palvelutasopäätöksen edellyttämät vaatimukset toiminnalle
sekä toimintaympäristössä tapahtuvat keskeiset muutokset (mm.
ikääntyneen väestön osuuden voimakas kasvu ja väestön väheneminen harva-asustusalueilla.
Laadittiin palvelutasopäätöksen 2014 - 2017 toteutumisen arviointi
sekä osallistuttiin palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamista
käsitelleeseen valmistelutyöhön. Valmisteltiin lausuntoja hallituksen
lakiesityksistä (mm. pelastuslain muuttaminen).
Työhyvinvoinnin toimintamallien kehitystyötä jatkettiin. Osana tätä
työtä käynnistettiin mentorointiohjelma, jonka tavoitteena on tukea
henkilön uuteen tehtävään ja työyhteisöön perehtymistä. Mentoriohjelmaan ilmoittautuneet mentorit koulutettiin syksyllä 2017. Palkitsemisohjeet sekä kehityskeskusteluohjeet ja -prosessi päivitettiin.
Ryhmä- ja yksilötyönohjaukset jatkuivat eri vastuualueilla.
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Viestintä
Viestinnän yksikön tehtäviin kuului koordinoida organisaatioviestintää sekä turvallisuusviestintää. Viestinnän yksikössä työskenteli
tiedotuspäällikön johdolla viestintäsuunnittelija, erikoissuunnittelija,
kolme koulutussuunnittelijaa ja turvallisuuskouluttaja (palomies).
Lisäresursseina olivat työharjoittelija (13 viikkoa) ja ensihoitaja
(7 viikkoa), joka teki korvaavaa työtä viestinnän yksikössä.
Viestintä julkaisi vuosikertomuksen, neljä kertaa vuodessa ilmestyvän henkilöstölehti Letku & Laastarin, kerran kuukaudessa ilmestyvän henkilöstötiedotteen sekä osallistui pelastuslaitoksen julkaisujen tuottamiseen. Avack-informaatiokanavan sisältöä kehitettiin
edelleen. Onnettomuusviestinnän tehostamista sosiaalisen median
avulla harjoiteltiin Tilannekeskuksen kanssa.
Helmikuussa pidettiin Vapriikissa ”Paloturvallisuutta turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille” -julkistamistilaisuus. Pirkanmaan pelas-

tuslaitos oli vetäjänä hankkeessa, jossa tehtiin paloturvallisuusvideoita
kymmenelle eri kielelle. Hanke oli Palosuojelurahaston tukema.
Median kanssa tehtiin yhteistyötä, kun Keskuspaloasemalla kuvattiin Pikku Kakkoselle Isot koneet -sarjaan uusia jaksoja. Jaksot ovat
suosituimpia sarjoja Pikku Kakkosessa.
Viestinnän yksikön vastuulla yleisötapahtumien järjestämisen lisäksi
olivat myös henkilöstöjuhlan ja joulujuhlan järjestelyt. Suomi 100
-juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Tampereen palokunta talvisodassa -valokuvanäyttely sekä juhlaliputus joulukuussa. Suomen
juhlavuosi näkyi muutoinkin pelastuslaitoksen viestinnässä mm.
some-kanavilla. Vuonna 2018 Pirkanmaa pelastuslaitos täyttää
120 vuotta ja loppuvuotena suunniteltiin jo pelastuslaitoksen juhlavuoden järjestelyitä.
Pelastuslaitos on tavoittanut turvallisuusviestinnän keinoin vuonna
2017 noin 100 000 kansalaista yli 1 229:ssä eri tilaisuudessa. Suurelle
yleisölle kohdennettuihin tilaisuuksiin osallistui 62 100 ihmistä. Turvallisuuskoulutusta annettiin 30 300:lle henkilölle.
Esi- ja peruskoululaisten turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui 28 400 henkilöä, ja toisen tai korkeamman asteen opiskelijoita
934 henkilöä. Hoitolaitosten henkilökuntaa turvallisuuskoulutuksiin
osallistui lähes 2 130 henkilöä. Ikäihmisiä turvallisuusviestinnän tilaisuuksiin osallistui n. 1 300 henkilöä. Maahanmuuttajia koulutuksiin
osallistui 220.
Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut aktiivinen sosiaalisen median käytössä turvallisuusviestinnän apuna. Pelastuslaitoksen nettisivuilla,
Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa jaetaan turvallisuusaiheista
tietoutta kevyemmässä muodossa kuin perinteisessä virkamiesviestinnässä. Pelastuslaitos tilastoi kuukausittain sähköisen viestinnän
kävijämääriä sekä kävijöiden kanssa käymiä vuorovaikutustilanteita.
Vuonna 2017 pelastuslaitoksen sähköisen viestinnän käyntimäärä
(kattavuus) oli 5.2 miljoonaa kertaa (4,5 miljoonaa vuonna 2016).
Erilaisia vuorovaikutustilanteita (vaikuttavuus) - viestien jakamista, kysymyksiä, kilpailuun osallistumisia ym. kontakteja - oli lähes
400 000 (400 000 vuonna 2016).

					
2016

2017

Turvallisuusviestinnällä tavoitettiin,

99 381

100 040

joista turvallisuuskoulutettiin

30 500

30 300

Keskuspaloasemalla kuvattiin Pikku Kakkoselle Isot koneet
-sarjaan uusia jaksoja.
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2017 VUOSIKE
ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISYN
JA TEKNISTEN PALVELUJEN 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 6 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.
Valvonnan ensisijainen tarkoitus on ohjata, neuvoa ja opastaa palo- ja
henkilöturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä 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 palo- ja henkilöturvallisuuden omavalvonta (itsearviointi) ja asiakirjavalvonta. Omavalvonta
on pääasiallinen valvontamuoto pientaloissa, vapaa-ajan asunnoissa ja viljankuivaamoissa ja sen käyttöä laajennettiin edelleen myös
rivitalojen ja asunto-osakemuotoisten erillis- ja paritaloyhtiöiden
valvonnassa.
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 2017
pelastuslaitokselle tuli 122 pelastuslain 42 §:n mukaista ilmoitusta. Kaikki ilmoitetut kohteet on tarkastettu ja kohteissa on edetty
tilanteen vaatimalla tavalla yhteistyössä muiden viranomaisten ja
tarvittavien tahojen kanssa.

Kaikkiaan valvontatoimenpiteitä suoritettiin vuonna 2017 (2016) seuraavasti:
Toimenpide:

2017

2016

Yritys- ja laitoskohteiden yleiset palotarkastukset

2 452

2 478

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden yleiset palotarkastukset ja omavalvonta

23 364

18 000

Erityiset- ja ylimääräiset palotarkastukset sekä jälkivalvonta

1 720

1 631

Asiakirjavalvonta (ei. sis. omavalvontaa)

4 094

2 076

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset päätökset

78

71

Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tarkastukset

310

262

Muut tarkastukset ja katselmukset

624

878
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Ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijatehtävät
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.

Toimenpide:

2017

2016

Lausunnot rakennusvalvontaviranomaiselle

495

398

Muut lausunnot ja neuvonta

568

547
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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:
- Kuoleman tai vakavan loukkaantumisen aiheuttaneet tulipalot,
15 tutkintaa.
- Suuret omaisuus- tai ympäristövahingot aiheuttaneet tulipalot,
4 tutkintaa.
- Palot ja läheltä piti - tapaukset hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasunnoissa, 2 tutkintaa.
- Tulipalo asuinrakennuksessa, 13 tutkintaa.
Tutkituista tapauksista ”tulipalo asuinrakennuksessa” on ns. teematutkinta, joka on valittu valtakunnallisesti yksityiskohtaisemman
tiedon saamiseksi ko. palotapauksista. 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 19 kappaletta.

Ikäihmisten paloturvallisuus
Pirkanmaan pelastuslaitos on jatkanut ikäihmisten turvallisen kotona-asumisen panostamista viime vuosien tapaan. Asumisturvallisuuden tiimiin kuului vuoden 2017 aikana palotarkastusinsinööri sekä
kolme palotarkastajaa. Tiimin vastuulla on ikäihmisten turvallisuuden edistämisen lisäksi omavalvonnan organisointi sekä pelastuslain
42 §:n mukaisten ilmoitusten hoitaminen.

Siirettävien varavoimakoneiden säilytyksestä, ylläpidosta ja
käytöstä on Pirkanmaan pelastuslaitos ja Erillisverkot Oy sopineet järjestelyistä. Varavoimakoneiden käyttöön annettiin
käyttökoulutusta henkilökunnalle.
palokuorma, asukkaan elintavat (ruuanlaitto, alkoholin tai tupakan
käyttö, lääkkeet). Kotikäyntejä tehtiin vuoden 2017 aikana 644.

Ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi asumisturvallisuuden tiimi
on yhdessä muiden kanssa kouluttanut kotihoidon henkilöstöä, perhehoitajia, omaishoitajia sekä erilaisia eläkeryhmiä. Kotihoidon henkilöitä
koulutettiin yhteensä 313 henkilöä eri paikkakunnilla (Akaa, Ikaalinen,
Kihniö, Mänttä-Vilppula, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Tampere, Vesilahti). Erilaisissa eläkeläisryhmien koulutuksissa kävi yhteensä 1060
ikäihmistä. Omais- ja perhehoidon koulutukset suoritetaan kaupungin järjestämien koulutusten yhteydessä kutsuttaessa. Omaishoidolle
järjestetyissä tilaisuuksissa oli mukana vuonna 2017 yhteensä 215.
Koulutusten tavoitteena on kiinnittää sekä hoitajien, hoidettavien että
omaisten huomio asukkaan turvallisuusnäkökulmiin.

Lokakuussa 2017 aloitettiin pelastuslaitosten kumppanuusverkoston
turvallisuuspalveluiden alaisuudessa Pirkanmaan pelastuslaitoksen
vetämä EVAC-hanke (EVAC-mittari - RAI-arviointimenetelmän työkalu
asiakkaiden poistumisturvallisuuden arviointiin). PaloRAI-hankkeessa (päättynyt vuonna 2016) luotiin RAI-järjestelmään sisällytettävää
EVAC-mittari, jonka avulla asukas arvioidaan seuraavasti: pääsee
poistumaan asunnosta 3 minuutissa, saattaa päästä poistumaan
asunnosta 3 minuutissa, ei pääse poistumaan asunnosta 3 minuutissa. EVAC-hankkeessa mittaria testataan ja kehitetään laajemmalla testijoukolla myös Pirkanmaan ulkopuolelta kerätyillä tuloksilla.
Hankkeen tavoitteena on EVAC-mittarin saaminen osaksi kotihoidon
RAI -järjestelmää sekä mittarin jalkauttaminen valtakunnallisesti.
Hanke päättyy vuoden 2018 lopulla.

Koulutusten lisäksi kotihoidon asiakkaille tehdään kotihoidon työntekijän kanssa kotikäyntejä, joissa pääasiassa huomioidaan asukkaan
poistumismahdollisuudet, palovaroittimen toiminta, ylimääräinen

Pelastuslaitos on lisäksi osallistunut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus -hankkeen sekä
maakunnallisen Ikäneuvo -hankkeen toimintaan.
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Mäntän paloasemalle suunniteltua perusparannusta typistettiin ja
Palosuojelurahastolta haettiin avustusta katon korjaukseen sisäilmaongelmien estämiseksi. Myös kalustohallin lattia on tarkoitus korjata vuoden 2018 aikana. Hämeenkyrön perusparannuksen osalta
tarkastelu jatkui muidenkin vaihtoehtojen tutkimisella. Vuoden 2017
aikana paloasemaa soviteltiin myytävänä olevaan teollisuusrakennukseen kuitenkin tuloksetta ja uudishankekaan ei ole täysin pois
suljettu vaihtoehto.
Vapaapalokuntapuolella Kangasalan VPK on jatkanut suunnittelua
uuden asemansa osalta ja he saivat hankkeelleen Palosuojelurahaston avustuksen. Halkivahassa töitä on tehty läpi vuoden ja vanhaan
meijeriin valmistuu paloasema kesän 2018 korvilla.
Kiinteät varavoimakoneet asennettiin vuoden 2017 aikana Nokian,
Vammalan, Parkanon ja Virtain paloasemille. Samassa yhteydessä
Vilppulan varavoimakonetta kasvatettiin sen verran, että myös siellä
saatiin koko kiinteistö varavoiman perään. Loppuvuodesta varavoimahanketta jatkettiin ja kesään 2018 mennessä saadaan vielä kiinteä
varavoimavalmius täydellisesti Tampereen keskuspaloasemalle, Hervantaan, Teivoon, Akaaseen ja Ruovedelle. Hankkeen jälkeen lähes
kaikki 24/7 -asemat ovat varmennettu kiinteällä varavoimalla.

Tekniset palvelut
Kolme uutta paloasemaa lähti rakentumaan vuoden 2017 aikana
ja Kangasala sekä Valkeakoski saavuttivat harjakorkeuden ennen
vuoden vaihdetta. Ikaalisten aikataulua haittasi hieman kilpailutuksessa tulleet murheet, mutta pienellä viiveellä sekin hanke saatiin
käyntiin. Kangasalan paloasema saataneen ensimmäisenä käyttöön
kesällä 2018 ja Valkeakoski sekä Ikaalinen saadaan loppukesästä.
Tekniselle puolelle vuoteen 2018 suuren haasteen asettaa muutto Kangasalan uudelle paloasemalle, mihin siis verstastoiminnot
siirretään keskuspaloasemalta. Samalla myös Ruovedellä toiminut
metallipaja suljetaan.

Varavoimahankkeen myötä myös pelastuslaitoksen polttoainehuollon varmuutta on lähdetty pohtimaan. Vaihtoehtoja on pohdittu
sekä itsenäisenä toimintona tai yhteistyössä kaupallisten toimijoiden
kanssa. Syksyllä ollut Pirkka-17 -harjoitus sai myös osan kunnista
miettimään omia valmiuksiaan ja näitä yhteistyömahdollisuuksia
on myös pyritty kartoittamaan.
Kaluston kierrätyskunnostusta jatkettiin aktiivisesti teknisen osaston
omana työnä sekä teetettiin laajempi peruskorjaus koritehtaalla Pirkkalasta vapautuneeseen Cobra-sammutinleikkurilla varustettuun sammutusautoon, joka sitten sijoitettiin Pirkkalan VPK:n käyttöön. Keskuspaloaseman säiliöautoon tehtiin vaahtojärjestelmän kunnostus. Kahteen
puomitikasautoon teetettiin valmistajalla lakisääteiset 10-vuotistarkastukset, joiden kustannukset olivat yhteensä noin 110 000 €.

Vuonna 2017 uusittiin kalustoa:
- 2 kpl ambulansseja uusintakierron mukaisesti
- 1 kpl säiliösammutusauto, sijoituspaikka Vammala
- 2 kpl sammutusautoja, sijoitukset Akaa ja Pirkkala
- 1 kpl paineilmahuoltoauto
- 2 kpl huoltoautoja
- 1 kpl miehistöauto, sijoitus Linnainmaa
- 1 kpl monikäyttöauto (miehistön ja tavarankuljetus sekä kärryjen veto) sijoitus Orivesi, (toimitus tammikuu -18)
- 12 kpl uusittuja tarkastusautoja.
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PELASTUSTOIMINNAN JA
VALMIUSSUUNNITTELUN VASTUUALUE
Vuosisuunnitelman mukaisia tavoitteita oli neljä;
1. maakuntavalmistelu,
2. Erica-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto,
3. tietoturvahankkeen ja tilaturvaohjeistuksen uusinta ja jalkautus,
4. Pirkka 2017-valmiusharjoitukseen osallistuminen.
Kaikki toteutuivat suunnitellusti, poislukien Erica-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto.
Pelastusalueilla (etelä ja pohjoinen) keskeisinä vuositavoitteiden asiakokonaisuuksina olivat mm. päivitetyn öljyntorjuntasuunnitelman
jalkautus pelastustoimintaan osallistuvalle henkilöstölle, osaamisen kehittäminen eri viranhaltijaryhmien osalta, henkilöstöhallinnan
yhteensovittaminen eteläisen ja pohjoisen pelastusalueen osalta,
’puhdas paloasema’-hankkeen jatkotyö, tilannekeskuksen viestiyhteyksienlisääminen (Tuve-verkon yhteys) ja työvuorosuunnittelun
valmiuksien parantaminen komentotoimistossa.
Lisäksi vastuualueen henkilöitä osallistui valtakunnalliseen pelastustoimen kehittämishankkeen työryhmien työhön.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen
tehtävämäärät kasvoivat
Vuoden 2017 tilastomerkinnät näyttävät, että pelastustoimen tehtävät Pirkanmaalla ovat hienoisessa laskussa, kun taas ensihoidon
tehtävissä oli huomattava kasvu.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät vuonna 2017 erilaisiin
ensihoidon ja pelastustoimen tehtäviin 158 kertaa vuorokaudessa.
Tehtäviä oli kaikkiaan 57 534 (49 109 tehtävää vuonna 2016). Näistä
ensihoidon tehtäviä oli 47 401, mikä on 8 842 tehtävää enemmän
kuin edellisvuotena.
Ensihoidon tehtävien määrän kasvuun vaikutti pelastuslaitoksen ensihoidon vastuualueiden laajeneminen (Akaa, Vesilahti ja osa Ylöjärveä). Tähän myös reagoitiin perustamalla lisää ensihoitajien virkoja
sekä hankkimalla lisää kalustoa. Tampereelle perustettiin mm. kaksi
12 tunnin valmiudessa olevaa ambulanssia.

Pelastustoimen tehtäviä oli 10 133. Vuoteen 2016 (10 550) verrattuna
tehtävien määrä väheni 417:llä.

Tulipaloissa ja automaattisten
paloilmoittimien hälytyksissä lievää laskua
Tulipaloja oli viime vuonna 991, eli 32 vähemmän kuin edellisvuotena. Erilaisia tarkistus- tai varmistustehtäviä oli 2 793 (- 266). Näistä
automaattisten paloilmoitinlaitteistojen aiheuttamia hälytyksiä oli
1 512, mikä on 184 vähemmän kuin edellisvuonna.
Hälytystehtävistä eniten työllistivät ensivastetehtävät, joita oli 2 985
(+ 92). Ensivastetehtävä on tehtävä, jossa ambulanssin lisäksi potilaan luokse lähetetään pelastuslaitoksen pelastusyksikkö (=paloauto) joko avustamaan tehtävässä tai lähimpänä yksikkönä.

Pirkanmaalla yhdeksän palokuolemaa
Pirkanmaalla tulipaloissa menehtyi yhdeksän henkilöä. Uhrit olivat
Tampereelta (3), Kangasalta (2) sekä yksi Pirkkalasta, Pälkäneeltä,
Urjalasta ja Kihniöstä. Pelastuslaitoksen välittömästä vaarasta pelastettuja ihmisiä oli 129. Pelastuslaitos evakuoi ja saattoi turvaan kaikkiaan 60 henkilöä eri tyyppisissä vaara- tai onnettomuustilanteissa.

Poikkeuksellisen suuri metsäpalo
19.5.2017 Kangasalan ja Lempäälän rajalla syttyi pitkäaikainen
metsäpalo, joka levisi noin 60 hehtaarin alueelle. Sammutukseen
osallistui kaksi Rajavartiolaitoksen helikopteria ja yksi Puolustusvoimien helikopteri. 21.5. palo oli saatu pääosin sammutetuksi, mutta
palopesäkkeiden etsintä ja sammutus kesti kuitenkin ja paloalue
luovutettiin maanomistajille vasta 26.5.2017
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Tilannekeskus
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilannekeskus on toimintayksikkö,
joka palvelee ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja
henkilökuntaa sekä Pirkanmaan kuntia. Tilannekeskus hoitaa pelastustoimintaan liittyviä tukitoimintoja ja tuottaa tietoja turvallisuuden
tilannekuvaan Pirkanmaalla. Lisäksi tilannekeskuksesta avustetaan
tarvittaessa Pirkanmaan kuntien valmiustoiminnan käynnistämistä
ja tiedottamista sekä ylläpidetään pelastuslaitoksen, viranomaisten
ja yhteistyötahojen yhteystietoja ja suunnitelmia. Samassa kiinteistössä toimii Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskus, jonka
kanssa tehdään päivittäistä yhteistyötä mm. tieverkolla tapahtuvien
liikenneonnettomuuksien yhteydessä.
Tilannekeskus on toiminut entisissä Pirkanmaan hätäkeskukselta
vapautuneissa tiloissa vuodesta 2014 lähtien. Tilannekeskuksen
toiminta on vakiintunut, ja se on nyt kiinteä osa Pirkanmaan pelastuslaitoksen operatiivista johtamisjärjestelmää. Vuonna 2017 toimintamalleja ja ohjeistusta päivitettiin edelleen sekä harjoituksista
että todellisista pelastustoimintatilanteista saatujen kokemusten ja
huomioiden perusteella.
Harjoitustoimintaa, mihin Tilannekeskus osallistui, oli runsaasti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston organisoimassa PIRKKA-17
-valmiusharjoituksessa harjoiteltiin yhteistyössä Pirkanmaan kuntien
kanssa maakunnallisen häiriötilannekuvan kokoamista ja ylläpitämistä, sekä suuronnettomuustilanteen edellyttämiä johtamisjärjestelyjä.
Porin hätäkeskuksen kanssa harjoiteltiin hälytysten ruuhkatilanteen
hoitamista sekä Satakunnan Lennoston organisoimassa MAASTO-17harjoituksessa vesialueella tapahtuvan ilmaliikenneonnettomuuden
etsintä- ja pelastustoimintaa yhteistyössä lentopelastuskeskuksen,
poliisin ja Puolustusvoimien kanssa.
Vuonna 2017 valmistauduttiin myös uuden valtakunnallisen hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n sekä viranomaisten yhteisen kenttäjohtamisjärjestelmä KEJO:n käyttöönottoihin, ja tehtiin näihin
valmistavia teknisiä ja koulutuksellisia toimenpiteitä. Lisäksi Tilannekeskuksen tietoliikenne- ja viestiyhteyksiä parannettiin. Myös
Tilannekeskuksen henkilöstöresursseja lisättiin; vahvuuteen rekrytoitiin lisää yksi pääosin päivätyöaikaa tekevä päivystäjä, jonka
keskeinen tehtävä on koordinoida näiden edellä mainittujen uusien
valtakunnallisten operatiivisten tietojärjestelmien käyttöönottoa ja
koulutusta Tilannekeskuksessa.
Pelastuslaitoksen puhelinvaihteeseen saapuneiden puheluiden määrä oli edellisvuoden tasolla eli noin 17 000 puhelua.
Pirkanmaan kuntien johtoryhmien ja toimialakohtaisten henkilöryhmien matkapuhelinten tekstiviestien yhteystestejä jatkettiin

edellisten vuosien tavoin kahdesti vuodessa. Ryhmien yhteystietoja
pidetään reaaliaikaisesti ajan tasalla kunnista tulleiden ilmoitusten
mukaisesti.

Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö
Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö ja tilannekeskus toimivat Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskuksessa Kaupissa
entisissä Pirkanmaan Hätäkeskuksen tiloissa yhdessä Liikenneviraston Tieliikennekeskuksen kanssa. Johtamisen yksikköön kuuluvat
tilannekeskuksessa 24/7 toimivien palomestareiden (Tike P3) lisäksi
myös kentällä toimivat kaksi päivystävää palomestaria (Kenttä P31
ja Kenttä P32).
Tilannekeskuksen palomestari pitää yllä pelastustoimen tilannekuvaa
Pirkanmaalla ja seuraa sitä myös naapuripelastusalueilta. Samoin hän
seuraa myös muita yhteiskunnallista tilanteita, kuten säätilaa, liikenneruuhkia ja yleisötapahtumia. Edellä mainitut tilanteet ja mahdolliset
onnettomuus- ja tulipalotilanteet voivat johtaa, että edellä mainittu
palomestari joutuu tekemään pelastusyksiköiden valmiussiirtoja Pir-
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kanmaan alueella. Onnettomuustiedottaminen ja ilmoituksien teko
esimerkiksi sisäministeriöön kuuluvat hänen toimenkuvaansa.

niiden avulla he pääsevät tutustumaan jo matkalla onnettomuuskohteeseen kohteen erityispiirteisiin.

Tilannekeskuksen palomestarit huolehtivat erheellisten automaattisten paloilmoitusten (ERHE) laskuttamisesta. Tämä onkin johtanut
kyseisten tehtävien määrän vähentymiseen. Tilannekeskuksen palomestareiden toimenkuvaan kuuluu myös vastesuunnittelu erilaisiin
kohteisiin ja alueisiin. Tämän lisäksi he ottavat vastaan yleisötapahtumailmoituksia ja välittävät ne kentällä toimiville palomestareille. Yleisötapahtumailmoituksia käsiteltiin vuonna 2017 yli 800 kappaletta.

Kenttä P3:t vastaavat vakinaisille palomiehille että sopimuspalokuntalaisille sekä ns. puolivakinaisille palomiehille suunnatusta joukkuetasoisesta koulutuksesta ja harjoituksien pitämisestä työvuorojensa
aikana. Yhteistyöharjoituksia, kuten hyvänä esimerkkinä oli MAASTO
17 -harjoitus, joka pidettiin yhdessä poliisin, puolustusvoimien, ensihoidon sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa 23.- 27.10.2017.
Toinen merkittävä yhteistoimintaharjoitus, jossa pelastustoiminnan
johtamisen yksikkö oli mukana, oli Pirkka-harjoitus 7.- 9.11.2017.

Kentällä toimivat palomestarit toimivat ensisijaisesti joukkuetasoisten muodostelmien johtajina pelastus- ja onnettomuustilanteissa.
He tekevät toiminnoistaan erilaisia raportteja, jotta heidän ja yleensäkin pelastustoimintaa voidaan seurata ja kehittää. Kenttä P3:t
vastaavat yleisötapahtumien palotarkastuksista sadoissa erilaissa
yleisötapahtumissa Pirkanmaalla joko tekemällä tapahtumiin ylimääräisiä palotarkastuksia tai antamalla ohjausta ja neuvontaa pienempien tapahtumien turvallisuuden parantamiseksi. Operatiivisten
kohdekorttien teko on oleellinen osa palomestareiden tehtäviä, sillä

Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö pitää henkilöstölleen kerran kuukaudessa koulutuspäivän. Koulutuspäivien aikana on käyty
esimerkiksi läpi tapahtuneita onnettomuuksia ja tulipaloja, joista
määrättyjä asioita on saatettava kaikkien palomestareiden tiedoksi.
Muita käsiteltäviä aiheita ovat olleet muun muassa rakenteellinen
palonehkäisy ja siihen liittyvät palotarkastuksilla esiin tulevat asiat,
pelastuskaluston uudistuminen, uudet toimintatavat, mielenkiintoisiin kohteisiin perehtyminen ja ICT-asiat.
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Komentotoimisto
Komentotoimistossa työskenteli vuoden 2017 alussa kaksi ruiskumestaria sekä osa-aikainen ruiskumestari. Vuoden 2016 lopussa komentotoimiston vahvuuteen lisättiin henkilöstökoordinaattori, jonka
tehtäviin kuuluivat matkalaskujen hyväksyminen ja 12h ensihoitajien
työvuorosuunnittelu vuoden 2017 alusta lähtien.
Vuoden alkaessa oli tiedossa, että toinen ruiskumestari eläköityy
elokuun alussa ja hänen tilalleen täytyy palkata henkilö. Henkilö löytyi, ja hän aloitti perehtymisen ruiskumestarin tehtäviin maaliskuun
alussa. Työt ruiskumestarina hän aloitti 1.10.2017.
Henkilöstökoordinaattori siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.4.,
jonka jälkeen saatiin osa-aikaista apua matkalaskujen hoitamiseen
ensihoidon laskutuksesta. 12h ensihoitajien työvuorosuunnittelu
siirtyi tässä vaiheessa ruiskumestarin vastuulle. Toimistosihteeri
palasi opintovapaalta komentotoimiston vahvuuteen 1.9.2017, ja

hänen päävastuullaan oli matkalaskujen käsittely ja E-lomakkeiden
suunnittelu sekä hallinta.
Komentotoimiston alaisuudessa työskenteli läpi vuoden kaksi vahtimestaria, lisäksi loppuvuodesta perehdytettiin vahtimestarin tehtäviin yksi henkilö. Heidän päävastuulla on mm. Timecon-avainten
ylläpito, saapuvan postin ja tavaralähetysten vastaanotto, sekä paloasemalla vierailevien opastaminen.
Tilastollisten tehtävien lisäksi komentotoimiston arki muodostui
mm. lomasuunnittelusta, sijaisten rekrytoinnista, operatiivisten
palomestareiden työvuorosuunnittelusta ja palkanlaskennasta tilityksien osalta. Komentotoimisto suoriutui annetuista tehtävistä
määräaikoihin mennessä henkilömuutoksista huolimatta.
Yhteistyö pelastustoiminnan sekä ensihoidon kanssa on ollut sujuvaa ja rakentavaa.

Komentotoimisto lukuina:
Rescue merkintöjä
Kahden henkilön välisiä vuoronvaihtoja vuonna 2017 oli
2 107 kpl
Ylityökirjauksia vuonna 2017
3 538 kpl
Maksuun menneitä matkalaskuja on käsitelty
653 kpl
Sairaslomakirjauksia on tehty Rescuelle
1 454 kpl
Yksinkertaista tuntipalkkaa (EH-, YJ-, VEM-, LEM-lisät, sekä sukellusrahat) kirjattu
5 824 kpl
Lomajaksoja yhteensä vuonna 2017
1 605 kpl
Koulutustasoitusvapaa kirjauksia yhteensä
1 327 kpl
12-tuntisen EH:n lisähenkilömerkintöjä
2 674 kpl
Palkattomia poissaolojaksoja yhteensä
308 kpl
Muita poissaolokirjauksia yhteensä
467 kpl
Yhteensä:
19 957 merkintää
Lisäksi Rescueen tehdään henkilötietojen päivitystä ja jaksotuksia päivittäin.
Muuta
Operatiivisten palomestareiden työvuorolistaan muutosmerkintöjä
n. 280 kpl
12 tuntisten ensihoitajien työvuorolistaan muutosmerkintöjä
83 kpl
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Valmiussuunnittelu
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 2.11.2017 antama periaatepäätös yhteiskunnan
turvallisuusstrategiasta. Varautumistoimenpiteitä ovat pelastuslaitoksen, kuntien sekä kunnan eri toimialojen ja sitä tukevien yhteistyötahojen valmiussuunnittelu ja siihen liittyvät valmiusharjoitukset.
Osallistuttiin Pelastusopiston sekä Aluehallintoviraston järjestämän
Pirkka17-harjoituksen suunnitteluun sekä toteutukseen. Harjoitus
järjestettiin kolmipäiväisenä, ensimmäisenä päivä oli seminaarityyppinen kaikille kunnille, toinen päivä oli ns. kuntapäivä, jolloin
kunnat harjoittelivat omia häiriötilanteitaan. Kolmantena päivänä
pelastuslaitos järjesti suuronnettomuusharjoituksen, johon osallistui
eri viranomaisia sekä Tampereen kaupungin organisaatioita.
Kuntien varautumista kehitettiin jatkamalla sähköisen tallennusjärjestelmän parantamista, sekä luomalla sinne uusia toimintoja.
Kunnille annetaan myös mahdollisuus käyttää jatkossa tilannepäiväkirjaa omiin tarpeisiin sekä kommunikointiin pelastuslaitoksen
kanssa. Kaikki kunnat käyttivät tilannepäiväkirjaa Pirkka17-harjoituksen yhteydessä.
Kertomusvuonna allekirjoitettiin yhteistyössä puolustusvoimien ja
kuntien kanssa kuntien yhteistoimintasopimukset. Sopimuksissa
määritellään kuntien ja Puolustusvoimien keskinäisiä vastuita koskien poikkeusolojen valmiussuunnittelua, -johtamisjärjestelyjä sekä
-tilannekuvan ylläpitoa.
Pelastusjohtaja teki 19.2.2015 päätöksen sammutusvesisuunnitelman laatimisesta Pirkanmaalle. Sammutusvesisuunnitelma valmistui
syksyllä 2016, jonka jälkeen se toimitettiin painoon. Sammutusvesi-

suunnitelma jaettiin vesihuoltolaitoksille sekä kunnille talvella 2017.
Sammutusvesisuunnitelmaan liittyviä kuntakäyntejä oli 13 kpl ja
osallistujia 32 hlöä.
Vuoden aikana yksikön toimesta järjestettiin 45 koulutus-, kokous- ja
harjoitustilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 407 henkilöä.
Toimintavuonna Tampereen kaupungin johtokeskuksessa (Käpytie
48) järjestettiin pelastuslaitoksen sekä eri yhteistyötahojen toimesta
yhteensä 219 tilaisuutta.

Sopimuspalokunnat
Vuosi 2017 oli Pirkanmaan sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän
kaksivuotiskauden jälkimmäinen toimintavuosi. Ryhmä kokoontui
neljä kertaa. Alueellisia palokuntafoorumeita pidettiin vuosikellon
mukaisesti keväällä ja syksyllä.
Sopimuspalokuntamme (51), joista vapaaehtoisia yhdistyspohjaisia
palokuntia on 47, osallistuivat toimintavuoden aikana 2 402:een hälytystehtävään. Näistä miestyöntunteja kertyi yhteensä 26 002. Tehtäviä oli 2 402, joka on 370 vähemmän kuin edellisvuonna. Miestyötunnit kuitenkin lisääntyivät pitkäkestoisten tehtävien johdosta.
Ensivastesopimuksen omaavilla (27) palokunnilla oli ensivastehälytyksiä 880. Tehtävämäärä oli kuuden hälytyksen tarkkuudella sama
kuin edellisvuonna.
Palokuntien hälytysosastojen henkilömäärä oli vuodenvaihteessa
827, kasvua aiempaan 53 henkilön verran. Harjoitustunteja kertyi
yhteensä 41 330 henkilötyötuntia.
Pirkanmaalainen sopimuspalokuntatoiminta on aktiivista ja elinvoimaista. Tulevien toimintavuosien toimintaedellytysten ja jatkuvuuden takaamiseksi on yhteistoiminnassa kehitelty uusia keinoja
rekrytoida henkilöstöä hälytysosastoihin.

Sopimuspalokuntien peruskoulutus
Kurssi

Lukumäärä

Suorittaneita

Sammutustyökurssi

4

78

Savusukelluskurssi

3

35

Palokuntien ensiapukurssi

1

16

Pelastustyökurssi

5

60

Pintapelastuskurssi

2

22

Laskeutumisen- ja kattotyöskentelyn kurssi

1

12

Yksikönjohtajakurssi

1

47

Vaarallisten aineiden kurssi

1

15

yhteensä

18

285
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ENSIHOITO
Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun osalta vuosi 2017 sisälsi isoja
muutoksia. Uuden palvelutasopäätöksen mukaisesti edellisvuoden
aikana valmistellut pelastuslaitoksen uudet vastuualueet ja sen
mukaiset tukikohdat aloittivat toimintansa. Yksiköiden tukikohtia
hajautettiin toimialueiden sisällä, näiden muutoksien avulla pyrittiin pienentämään tavoittamisviiveitä. Akaan ja Ylöjärven eteläisellä
alueella aloitti kaksi 24/7 valmiuden ensihoitoyksikköä ja Vesilahdella yksi 12h/7 valmiuden ensihoitoyksikkö. Tampereella aloitti kaksi
uutta 12h/7 ensihoitoyksikköä, jotka operoivat Teivon ja Ajokinkujan
tukikohdista käsin, työhöntulopisteenään keskuspaloasema. Palvelutasopäätöksen muutoksista johtuen luotiin 12h valmiudessa olevien ambulanssien henkilöstölle oma erillinen työaikajärjestelmä
(40h/vko). Pirkkalassa tehtiin muutos päivystyspisteisiin siten, että
päiväaika (8.30 - 19.30) operoitiin Keisarinviitasta käsin ja muu aika
Pirkkalan paloasemalta. Ylöjärven eteläisen alueen operointi aloitettiin suorittamaan vanhalta paloasemalta käsin, työhöntulopisteenä
Teivon paloasema.
Merkittävä muutos oli siirtyminen vuoden alusta alkaen järjestelyyn,
jossa kaikki Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt muutettiin hoitotasoisiksi. Alkuvuodesta saatiin käyttöön edellisvuonna tilatut viisi uutta ambulanssia, jotka valmistuivat juuri vuodenvaihteeseen Profile Vehicles Oy;n tehtaalta. Ensihoidossa aloitettiin
Haipron (potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien
raportointimenettely) käyttö toukokuussa. Vuoden aikana käynnistettiin laatu- ja potilasturvallisuussuunnittelu koko ensihoidon
palveluiden osalta. Ensihoidon erityistilanteisiin varautumisen
suunnittelua jatkettiin 4 työryhmän voimin (aiheina suuronnettomuusjohtaminen, materiaalinen varautuminen, hygienia-asiat sekä
vesistöpelastaminen). Keväällä ja syksyn aikana tehtiin hankintoja ja
rakennettiin varautumisen tarpeisiin uutta yksikköä vanhasta ensihoitoyksiköstä. Yhteistyö PSHP:n ensihoitokeskuksen kanssa jatkui
koko vuoden aktiivisesti ja saumattomasti.
Henkilöstöresurssien isoimmat muutokset tulivat heti vuoden alussa,
hallinnossa aloitti uudessa lääkintämestarin toimessa Anssi Aunola. Samoin aloitti hoitotason ensihoitajina yli neljäkymmentä uutta
viranhaltijaa, joista osa kokonaan uusina pelastuslaitoksen työntekijöinä. Vuoden ensimmäisinä kuukausina uudet viranhaltijat pyrittiin perehdyttämään laitoksen ja ensihoidon toimintaan, tapoihin ja
ohjeistuksiin kattavasti.
Ensihoitopalveluiden pitkäaikainen ensihoidosta vastaava lääkäri
Elja-Pekka Erkkilä eläköityi huhtikuun lopulla. Erkkilä jatkoi kuitenkin

vielä osa-aikaisena syksyyn, kunnes korvaavat järjestelyt saatiin sovittua. Pirkanmaan pelastuslaitos hankki ostopalveluna ensihoitolääkärin 50 % työpanoksen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, tehtävään
valikoitui ensihoitokeskuksen apulaisylilääkäri Antti Kämäräinen.
Kämäräinen aloitti työskentelyn pelastuslaitoksella 4.9.2017.
Ensivastetoiminnassa päivitettiin sopimuksia ja hankittiin sekä koulutettiin ensivastehenkilöstöä mm. seuraavien välineiden osalta. kiristysside (CAT), lämpöpeite (Ready Heat II), laryngoskooppi (setti),
painantaelvytetunnisteinen iskuelektrodi, alkometri (Dräger) kaikkiin
ensivasteyksiköihin. Lisäksi hankittiin 11 kpl Zoll AED Plus defibrillaatoreita, jotka korvasivat 2017 vuoden alusta pitkän taipaleen tehneet
HeartStart 4000:set. Muutos Zoll AED Plus laitteisiin mahdollisti elvytyksen reaaliaikaisen laadunvarmistuksen painantaelvytystunnisteisilla iskuelektrodeilla.
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Maaliskuusta huhtikuuhun pilotoitiin eri toimijoiden yhteistyönä
syntynyttä prototyyppiä nostimesta, jolla ambulanssin kantotuolia
voidaan nostaa sähköisesti sekä sisään että ulos. Koekäytöstä haettiin tietoa ”Jelpperin” käytettävyydestä ja soveltuvuudesta käytännön työhön sekä kehitysideoita tuotteen jalostamiseksi lopulliseen
ammattikäyttöön. Hankkeen lopullisena tavoitteena on parantaa
ensihoitajien työergonomiaa sekä tuoda alalle uutta apuvälineistöä.
Pilotoinnista kerättiin käyttäjien havainnot sekä huomiot erilliseen
raporttiin. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköistä hank-

keeseen osallistuu Linnainmaan paloaseman henkilöstö ja ensihoitoyksikkö (PI 122).
Uusittu ensihoidon palvelutasopäätös tehtyine muutoksineen toteutui Pirkanmaalla kokonaisuudessaan hyvin. Ensihoidon palvelutason
seurantaraportin 1.1. -31.12.2017 mukaan kuntakohtaisesti asetetut
saavutettavuustavoitteet Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualueilla paranivat edellisistä vuosista ja asetetut tavoitteet täyttyivät
lähes kaikissa riskiluokissa ja kunnissa.
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Ensihoidon kehittäminen edellyttää henkilöstön jatkuvaa tukemista,
kouluttautumista ja kouluttamista. Vuonna 2017 ensihoidolle suunnattua koulutusta järjestettiin ja toteutettiin huomattavat kokonaismäärät yhdessä PSHP:n ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu järjesti henkilöstölleen sisäistä työvuorojen aikaista koulutusta yhteensä 841h ja
ensivastehenkilöstölle 551h, koulutuksiin osallistujia oli yhteensä
6454. Tärkeänä koulutusmuotona koulutuksia välitettiin Skype for
Business (LYNC) - ohjelmiston välityksellä 186 kertaa, joihin otti osaa
eri toimipisteissä 706 henkilöä. Ensihoidon työturvallisuuteen liittyvää koulutusta toteutettiin aiempien vuosien tapaan yhteistyössä
Polamk:n kanssa (hälytysajo + työturvallisuus ensihoidossa) sekä
lisäksi loppuvuodesta uutena koulutuksena paloesimies Jussi Jokisen koulutukset työturvallisuudesta (5kpl). Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskentelevistä henkilöistä yhteensä 356 henkilöä osallistui
PSHP:n järjestämiin tai hyväksymiin pelastuslaitoksen ulkopuolisiin
koulutuksiin, joita järjestettiin 55 kertaa. Lisäksi järjestettiin yksi ensiapukurssi, johon osallistui 18 henkilöä. Ensihoidon sisäinen koulutus
toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjesti pelastusopiston
tukemana Pirkanmaalla PIRKKA17 valmiusharjoituksen 7 - 9.2017,
jonka yhteydessä järjestettiin suuronnettomuusharjoitus 9.11.2017.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu otti osaa PIRKKA17
suuronnettomuusharjoitukseen 9.11.2017 neljällä ylimääräisellä ambulanssilla henkilöstöineen sekä neljällä harjoituksen tarkkailijalla.
Pelastusopisto järjesti 10–12.10.2017 Tampereella alueellisen CBRNE -kurssin ensivasteen toimijoille yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoitopalveluista koulutukseen osallistui
12 ensihoitajaa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu otti osaa Finavian
järjestämään pelastuspalvelun harjoitukseen 26.10.2017 neljällä ylimääräisellä ambulanssilla henkilöstöineen sekä kahdella harjoituksen tarkkailijalla. Harjoituksen pääpaino oli ilmailuonnettomuuksien
erityispiirteiden huomioiminen ensihoito- ja pelastustoiminnassa.
Ensihoitopalveluista koulutukseen osallistui lääkintämestari ja
9 ensihoitajaa.
Pirkanmaan pelastuslaitos tilasi erillisen Ergomentor Oy.ltä ergonomia-koulutuspaketin. Koulutuksen tavoitteena oli lisätä ensihoitajien
tietoutta ergonomisista työskentelytavoista ensihoidossa. Koulutus
toteutettiin 14.9. ja 6.10.2017 ja koulutukseen osallistui 12 ensihoitajaa sekä jaoksien lääkintäesimiehet.
Taktisen ensihoidon osalta vuosi sisälsi lukuisia muutoksia sekä henkilöstöön että järjestelyihin. Pirkanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan

sairaanhoitopiiri, poliisihallitus sekä Sisä-Suomen poliisilaitos suunnittelivat ja sopivat yhdessä välittömän valmiuden taktisen ensihoitojärjestelmän pilottihankkeen Pirkanmaalle. Hankkeen tavoitteena
on mm. tarkastella välittömän valmiuden tuomia hyötyjä itse yhteistoimintaan, sekä lisäksi laajentaa ensihoitajien koulutusta ja tietoutta
niin hoidollisien kuin taktisten asioiden kohdalta poliisin vaativissa
tehtävissä. Tammikuussa järjestettiin hanketta varten ylimääräinen
TEMS-koulutusputken mukainen peruskurssi Poliisiammattikorkeakoululla Tampereella (Polamk).
Kurssi oli suunnattu pelastuslaitoksen henkilöstölle ja tarkoituksena oli saada riittävä henkilöstö koulutettua välittömän valmiuden
pilottihankkeeseen. Pilottihanketta varten hankittiin, valmisteltiin
ja muutettiin välineistöä sekä kalustoa (PI 123) soveltuvaksi itse
toimintaan. Toimintaan rakennettiin ja otettiin käyttöön omat hälytys- ja toimintaohjeet. Taktisen ensihoidon välittömän valmiuden
pilotti käynnistyi 14.4.2018 ja pilotin kestoksi määritettiin kaksi vuotta. Taktisen ensihoidon ylläpitokoulutuksiin tehtiin erilliset vuosisuunnitelmat. Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos hankki koulutusta
(TECC-koulutus) PPA-International Medical yritykseltä. Koulutus pidettiin syyskuussa Tampereella. Koulutus sisälsi taktisen ensihoidon
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mässä kolme erikoistuvaa lääkäriä. Myös tänä vuonna harjoittelussa
oli kansainvälisiä opiskelijoita, kun Tamk:n kautta harjoitteluun tuli
kolme paramedic-opiskelijaa Australiasta ja yksi sairaanhoitajaopiskelija Itävallasta.
Vuonna 2017 Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ensihoidon harjoittelussa peräti 93 opiskelijaa eli 20 enemmän kuin edellisenä
vuonna. Harjoittelujaksojen pituuden vaihtelivat 1-8 viikon välillä.
Lähihoitajien opintoihin kuuluvia aikuisopiskelijoiden osaamisen
näyttöjä otettiin vastaan viideltä (5) opiskelijalta. Pirkanmaan pelastuslaitoksella tehtyjen ensihoidon harjoittelujaksojen kokonaisviikkomäärä oli kevätlukukaudella 170 opintoviikkoa ja syyslukukaudella
187 opintoviikkoa, yhteensä 357 viikkoa, edellisvuoteen nähden
lähes 80 opintoviikkoa enemmän.

Oheisessa kaaviossa on kevään ja syksyn opiskelijamäärät
sekä tehdyt opintoviikot.
OPISKELIJAMÄÄRÄT: 2017

periaatteita, korostaen monivammapotilaan hoidon erityistarpeita.
Koulutukseen osallistui 9 henkilöä pelastuslaitokselta ja yksi poliisi
Sisä-Suomen Poliisilaitokselta.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoidon harjoittelupaikat olivat
erittäin kysyttyjä vuonna 2017, läheskään kaikille kysyjille emme
pystyneet paikkaa tarjoamaan, vaikka opiskelijoita otettiin vastaan
tänä vuonna selkeästi enemmän kuin aiempina vuosina. Akaan
asemalle otettiin nyt ensimmäistä kertaa ensihoidon opiskelijoita.
Vuoden alussa kaikki Pirkanmaan pelastuslaitoksen ambulanssit
muuttuivat hoitotason autoiksi. 24 h yksiköiden lisäksi vahvuuteen
tuli myös 3 ambulanssia, joiden työaika on 12 tuntia. Opiskelijoilla on
tämän muutoksen myötä kaksi eri työaikavaihtoehtoa harjoittelun
toteuttamiseen.
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Vuonna 2017 opiskelijoita oli 13:sta eri oppilaitoksesta, mukana oli
oppilaitoksia, joista ei aiemmin ole opiskelijoita ollut mm. Seinäjoen
ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Koulutuslinjat pysyivät samoina kuin edellisvuosina, harjoittelussa oli niin pelastajia, ensihoitajia, sairaanhoitajia
kuin lähihoitajia. Lisäksi omat jaksonsa ambulanssissa olivat teke-
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TAPAHTUMIA
Jehumalja-kilpailut
Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti 20.5.2017 Hämeenkyrössä palokuntien suomenmestaruuskilpailut eli Jehumalja-kilpailun. Kilpailu
on valtakunnallisesti merkittävä tapahtuma. Osallistuneita joukkueita oli kaikkiaan 39 ja kilpailijoita noin 300. Avajaisia oli seuraamassa
kilpailujen suojelija sisäministeri Paula Risikko.
Tapahtuman järjestäminen ei olisi onnistunut ilman vapaaehtoisvoimia, joitta oli kiitettävästi mukana. Etukäteisjärjestelyihin osallistui
jo paljon vapaaehtoisia ja itse kisaviikonloppuna järjestelytehtäviin
osallistui pelastuslaitoksen henkilöstön lisäksi 25 sopimuspalokunnasta yhteensä lähes 300 henkilöä.

Vuosipäivä
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosipäivää vietettiin 25.8.2017.
Juhlapaikkana toimi Vapriikin museoravintola Valssi. Taiteilija Jope
Ruonansuun, musiikin ja hyvän ruoan ystäviä kerääntyi juhliin reilut
300. Juhlassa mukana oli myös henkilöstön läheisiä.

Arjen sankareiden kahvitilaisuus
1.12.2017 Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus,
johon oli kutsuttu 13 henkilöä. He olivat toimineet neuvokkaasti erilaisissa onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapahtumia oli viisi. Pirkanmaan pelastuslaitos on huomioinut hätätilanteissa hyvin toimineita
kansalaisia jo useita vuosia.
Tilaisuus on saanut hyvän vastaanoton myös mediassa. Median
osuus huomioimistilaisuuksissa onkin merkittävä, sillä median avulla
pelastuslaitos saa tärkeän viesti perille: toisista välittäminen.
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Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry
Vuonna 1988 perustettu Tampereen Palolaitoksen Sukeltajat ry eli
tuttavallisemmin TapSu on monipuolinen sukellustaitoja kouluttava yhdistys joka valmistautuu viettämään 30-vuotisjuhlaa syksyllä
2018.
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 muun muassa 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 rauhoittumista sekä vaatteet päällä

veden varassa olemista ja pelastautumista. Norppien toiminta on
monipuolista eikä se rajoitu vain altaaseen, vaan ohjelmassa on ollut
tutustumiskäyntejä, 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 toimii 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 8 sukeltajaa.
Laitesukelluksen jatkokurssi pidettiin yhdessä Tampereen Urheilusukeltajien kanssa ja sen suoritti 4 seuramme sukeltajaa. Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin ei 2017 vuonna järjestetty
Laitesukelluskokeiluja järjestettiin yhdessä lukioiden ja yläasteiden
kanssa. Kertomusvuonna kävi liikunnanopettajien mukana 78 nuorta
kokeilemassa laitesukellusta. Polttariryhmiä kävi 2 ryhmää ja yksi
työporukka 10 henkilöä.
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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.
Viikoittain TaPUlla on kaksi jäävuoroa Hakametsän harjoitushallissa
ja sählyvuoro Ruotulan tenniskeskuksessa.
Pelastushenkilöstön SM-kilpailuihin osallistuttiin hiihdossa (Ruka),
slalomissa (Riihivuori), keilailussa (Lohja), yleisurheilussa (Kotka), golfissa (Turku), lentopallossa (Kokkola), salibandyssa (Pori), jääkiekossa (Oulu), voimailussa (Raisio), ja jalkapalloturnauksen järjestimme
Tampereella.
Jo perinteisiä liikuntatapahtumia olivat myös ”Reino-höntsyt” Tampereen Koulukadulla sekä pelastuslaitoksen henkilöstön viestihiihtokilpailut Tampereen Kaupissa.

Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit
Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit on Pirkanmaan pelastuslaitoksen eläkeläisten perustama yhdistys. Vuosi 2017 on yhdistyksen 39. toimintavuosi. Vuonna 2017 puheenjohtajana toimi Leo
Kaarela, sihteerinä Jukka Lehtonen ja rahastonhoitajana Aune Järvinen. Johtokuntaan valittiin em. henkilöt sekä lisäksi Esko Tamski,
Jukka Vigren ja Jouko Vartiainen. Johtokunta kokoontui vuoden 2017
aikana kaksi kertaa. Jäseniä yhdistyksellä oli 112 henkilöä, joista yli 80
vuotiaita, vapaajäseniä oli 25. Pelastuslaitoksen eläkeläisten aktiiviseen toimintaa kuuluu mm. perjantaisin tapahtuva ohjattu jumppa
keskuspaloasemalla. Vuoden 2017 aikana järjestettiin jäsenille 11
tilaisuutta, joihin osallistui keskimäärin 17 jäsentä.
Tammikuussa pidettiin vuosikokous keskuspaloasemalla, jossa valittiin yhdistyksen toimihenkilöt. Helmikuussa käsiteltiin yhdistyksen
yhteisiä ajankohtaisia asioita keskuspaloasemalla. Maaliskuussa
kuultiin koulutuslääkäri Erkkilän luentoa keskuspaloasemalla. Huhtikuussa järjestettiin pilkkitapahtuma Paunilan mökillä Teiskossa.
Huhtikuussa kuunneltiin ajankohtaista työsuojelusta työsuojelupäällikkö Mellinin esittämänä. Valtakunnalliseen Kuusapilakongressiin
toukokuussa Oulussa osallistuivat Kaarela, Lehtonen ja Vigren. Pelastuslaitoksen senioritilaisuuteen Vapriikissa toukokuussa osallistuivat
Kaarela ja Lehtonen. Toukokuussa pelastuslaitoksen tiedotustoimintaa esitteli tiedotuspäällikkö Kaján keskuspaloasemalla.

mitiloissa Nokialla. Marraskuun kokous pidettiin perinteisesti vakuutusyhtiö Turvan toimitiloissa Järvensivulla. Pelastuslaitoksen syksyn
senioritilaisuuteen Vapriikissa osallistuivat Kaarela ja Lehtonen. Joulukuun kokous pidettiin keskuspaloasemalla pelastusjohtaja Ojasen
joulutervehdystä kuunnellen ja glögiä maistellen.
Vuoden 2017 aikana sihteeri lähetti yhdistyksen jäsenille jäsentiedotteita kaksi kappaletta, syksyllä ja keväällä. Uusia jäseniä muistettiin
tervetulokirjeellä, jossa kerrottiin yhdistyksen toiminnasta. Suomen
paloveteraanijärjestöjen yhteyshenkilönä Pirkanmaalla toimi Jukka
Lehtonen.

Tulikukot
Palomieskuoro Tulikukot on pirkanmaalainen mieskuoro, jonka jäsenistö koostuu pääosin Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökunnasta
ja pelastuslaitoksen eläkeläistä. Palomieskuoro Tulikukkojen johtajana
on vuonna 2017 toiminut Marja-Liisa Rautelo. Kuoron vahvuus vuonna 2017 oli 25 jäsentä. Kuoroharjoituksissa ja esiintymistilaisuuksissa
kuoron vahvuus on 10 - 20 jäsentä. Palomieskuoro Tulikukkojen vuoden 2018 yhtenä tavoitteena on lisätä jäsenten määrää.
Kuoro harjoittelee viikoittain, harjoittelupaikkana Pirkanmaan pelastuslaitoksen keskuspaloaseman tilat. Esiintymisien määrä ja tiheys vaihtelee; kiireisintä aikaa on loppuvuosi ja joulun aika. Kuoro
esiintyi erilaisissa tilaisuuksissa vuoden 2017 aikana yhteensä 28
kertaa. Merkittävä esiintyminen oli helmikuussa Rekrytorin avajaistapahtuma Pirkkahallissa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö puolisonsa Jenni Haukion kanssa
sekä Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.
Vuoden 2017 hallitukseen valittiin
- Jari Koskiniemi, puheenjohtaja
- Timo Halme, varapj
- Esa Nieminen, sihteeri
- Markku Suominen, rahastonhoitaja
- Markku Kujansivu
- Jari Koskimäki, varajäsen
- Jukka Piirinen, varajäsen.
Hallituksella oli vuoden aikana kaksi kokousta. Toiminnasta tiedottaminen tapahtuu pääosin oman facebook-sivuston kautta.

Syyskauden perinteinen aloituskokous pidettiin elokuussa Haukanhovissa Parkkuussa. Syyskuun kokous pidettiin risteilyllä Näsijärvellä
ja Peronsaaressa. Lokakuussa kokoonnuimme Nokian Panimon toi-
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Palokuvaajat
Pelastuslaitoksen Palokuvaajat ry:ssä on 29 jäsentä. Puheenjohtajana
toimi Teemu Lehtimäki.
Yhdistys järjestää erilaisia kuvaamiseen liittyviä
koulutustapahtumia sekä tutustumis- ja kuvausmatkoja.
Viime vuonna kerholaiset tekivät kevätretken
Tampereen Koulukadun
kentälle Reiska-höntsyjen
MM-kisoihin. Kuvausaiheena siellä oli liikkeen
kuvaaminen.
Vuosittain järjestetään valokuvauskilpailu. Vuoden
2017 aiheena oli Näsinneula. Kuvakivan voittaja
oli Seppo Knuuttila.
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