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Kohti suurempia
kokonaisuuksia

E

i liene yllätys, että informaatioähkyn kyllästämässä yhteiskunnassa ei tunnu olevan suvantovaiheita, joissa meistä jokainen
voisi hetken pysähtyä ja miettiä, mitä elämässämme oikeasti tapahtuu. Menemme
usein mukaan median luomiin mielikuviin
tai kuuntelemme toisten ihmisten mielipiteitä, joihin on helpompi takertua kuin
muodostaa oma mielipide. Teemme tämän usein tiedostamattamme.

muutoksen mukanaan tuomat asiat vain toisten luomia mielikuvia?
Kun muistamme perustehtävämme, niin uskon, että muutokseen ei liity suurta draamaa.
Siteeraan tässä lehdessä olevaa Elja-Pekka
Erkkilän kirjoitusta: ”Olemme saaneet tehtävän, joka on suuri tehtävien joukossa. Auttaa
hädässä olevaa ihmistä, lähimmäistämme ja
tuiki tuntematontakin”.

Tämä auttamisen perustehtävä konkretisoituu kenttätyötä tekevälle henkilöstölle. Samaa auttamistehtävää tekevät myös muut
pelastuslaitoksen työntekijät. Erkkilän sanoin: ” Moninainen on joukkomme. Jokaista
tarvitaan. Jokainen on yhtä arvokas. Yksikään
ei ole vähäisempi toista”.
Rauhallista ja virkistävää Joulun aikaa
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Oman mielipiteen muodostaminen on tärkeätä, sillä ulkoiset tapahtumat ja ilmiöt saavat merkityksensä vasta jokaisen ihmisen
omissa ajatuksissa. Me jokainen tulkitsemme
asioita omista lähtökohdistamme ja teemme
niistä johtopäätöksiä.
Nykyinen Pirkanmaan pelastuslaitos eli melko suojattua elämää aina 1990-luvulle asti.
Sitten alkoi tulla laajentumiseen liittyviä
muutoksia. Ympäristökuntia liittyi pelastuslaitokseen tipoittain, kunnes vuonna 2003
muodostettiin koko Pirkanmaan laajuinen
aluepelastuslaitos.
Yli satavuotisen toiminnan viimeiset vuosikymmenet ovatkin olleet muutoksen vuosia
pelastuslaitokselle. Tämä muutos on myös
valtakunnallista. Muutokset vain jatkuvat
seuraavina vuosina. Mennään kohti suurempia kokonaisuuksia. Tämän muutoksen
myllerryksessä saatetaan kysyä, miten yksittäinen työntekijä motivoituu ja jaksaa tehdä
työtään.
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Muutosten yhteydessä on erityisen tärkeätä
tiedostaa, ajatteleeko asioista itsenäisesti.
Koska emme ole ennustajia, emmekä itse
voi konkreettisesti päättää tulevaa muutosta, niin paras tapa valmistautua siihen
on ajatella muutosta omien työtehtäviensä
kautta. Muuttaako se todella niitä vai onko
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2.
KUVA-ARVOITUS:

1.

Kuka tai mikä viidestä
kuvasta ei kuulu
joukkoon?
Vastaukset voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen: veijo.kajan@tampere.fi
Oikein arvanneiden kesken arvotaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen kovakantinen
muistikirja.
Oikea vastaus oli kuva 1.
Kaikissa muissa kuvissa oli ”ruiskuja”, mutta
kuvassa 1 oli Kaurakuja.

3.
5.

4.

Tällä kertaa ei oikeita vastauksia löytynyt, joten voittaja löytyi arvan perusteella. Onnea
Pekka Hermikoskelle.
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Mielenkiintoinen
Kulunut vuosi alkoi pelastuslaitoksen osalta sikäli
näyttävästi, että laitoksen nimi muuttui Pirkanmaan
pelastuslaitokseksi. Nimi kuvaakin aiempaa paremmin
laitoksemme toiminnan laajuutta, ja tietyllä tavalla myös
muutosvaiheen päätöstä.

Paloesimiesten työtä järjestelemällä on
myös saatu aikaa kouluttautua, ja käydä
vuoden aikana kertaamaan jopa aivan
esimiestyön perusasioita. Myös palkallista kehitystä paloesimiesten osalta on
kyetty edistämään.

Olemme kymmenessä vuodessa nivoneet 33 kunnan palo- ja pelastustoimen
yhdeksi koko Pirkanmaan alueella toimivaksi pelastuslaitokseksi. Muutos on
ollut vaativa ja opettavainen. Monta eri
vaihetta on käyty läpi alkaen henkilöstön toimenkuvien ja työehtojen sorvaamisesta ja jatkuen paloasemarakenteen
sekä kaluston uuteen suunnitteluun,
ja lopulta on päästy pelastuslaitoksen
toiminnan sisäiseen koulutuksen ja
esimiestyön kehittämiseen. Tämä koko
prosessi on nähdäkseni varsin selvästi
osoittanut organisaatiomuutoksen olevan vaativa ”laji” ja sen ottavan aikaa.
Valmiita kun ei olla vieläkään.

Kohta päättymässä olevan vuoden aikana saatiin myös paloasemaverkostoa
entistä parempaan kuosiin. Aikanaan
paljon huomiota saaneen Pispalan paloaseman ”perillisenä” Teivon uusi paloasema aloitti taipaleensa. Asema on
sijainniltaan erinomaisella paikalla, ja
nykyaikaisena paloasemakiinteistönä
varmasti se täyttää ne vaatimukset, jotka
siltä edellytetään. Paljolti samalla kuosilla on toteutettu Akaan uusi paloasema,
jonka sijoitukseen niin ikään kiinnitettiin
paljon huomiota. Myös tämän paloaseman syntyyn liittyy palokuntamaailmaan
varsin tyypillistä intohimoa, mutta uskoisin tulevaisuuden rakentuvan rauhallisen
kehityksen suuntaan myös tällä suunnalla. Ainakin paikkakunnan ihmiset ottivat
uuden aseman hyvin vastaan avoimien
ovien päivänä vihkiäisissä. Sammaljoen
paloasema edustaa taas tyypiltään erilaista toteutusta, jossa paloaseman toimintavalmius on yhdistetty sopimuspalokunnan toiminnan edellytyksiin. Myös

Vuoden aikana on toteutettu erittäin
vaativa ensihoidon järjestelmän muutos, jossa monisyinen valmistelutyö
konkretisoitui käytännön työksi. Koko
ensihoitoon osallistuva henkilöstö on
ottanut uuden terveydenhuoltolain
vaatimukset ja uuden toimintamallin

tosissaan, ja muutosvaihe on viety kunnialla läpi. Pelastuslaitoksen ensihoito
on hyvällä tasolla, ja voisin ennustaa
toimintamme tällä saralla kehittyvän
sekä määrällisesti että laadullisesti myös
lähitulevaisuudessa.

Esimiestyöhön
panostetaan
Pelastuslaitoksen koko toiminnan keskeisiä tekijöitä on hyvä esimiestyö.
Tässä tarkoitan tietysti paloesimiesten
työsarkaa, mutta myös esimiestyötä
kaikilla tasoilla. Esimiestyö on sinänsä
nähtävä kokonaisuutena siten, että siihen sisältyvät näkökulmat esimiehen ja
myös työntekijän kannalta. Esimiesten
asemaa organisaatiossa on pyritty selkiyttämään palomestareiden työn uudistamisella, ja tämä työ saa tulevana
vuonna jatkoa. Samoin on ylipalomiehen virka saanut selkeän perusteen, siis
toimia yksikkönsä vanhimpana.
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vuosi takanapäin
tämä paloasema näyttäytyi heti alkuun
”kansan” paloasemana, ja tuo osaltaan
ympäristölleen tarvittavaa turvallisuuden tunnetta.

Loppuvuoden yllätys
Loppuvuodesta tuli niin ikään varsin
mielenkiintoinen, sekä ennakoidusti
että vähän odottamatta. Ennakoitua oli
Pirkanmaan hätäkeskuksen toimintojen
siirtyminen Poriin marraskuussa. Muutos tapahtui lähestulkoon suunnitellusti
muutamien toiminnallisten yllätysten
värittäessä yliheittoa.

Tuo hieman odottamaton uutinen liittyi
maan hallituksen päätökseen muuttaa
nykyistä pelastuslaitosten määrää osana
rakenneuudistusta. Päätöksen mukaan
maahan jäisi lähitulevaisuudessa puolet
nykyisistä pelastuslaitoksista. Muutoksella haetaan kustannusten säästöä.
Pirkanmaan pelastuslaitos ja KeskiSuomen pelastuslaitos yhdistettäisiin
tuon alustavan linjauksen mukaisesti.
Tulevan talven ja kevään aikana hallituksen päätös saa enemmän sisältöä, ja
tiedämme muutoksesta, sen aikataulusta sekä sisällöstä paremmin.
Tulevaisuus näyttää tämä meidän varsin
monisyisen pelastustoimemme osalta
mielenkiintoiselta. Meillä on mahdollisuus itse kehittää omaa työkenttäämme, ja voimme nähdä tulevassa uusia
mahdollisuuksia.
Tuolla monisyisellä tarkoitan muun muassa pelastuslaitoksemme rakennetta,
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jossa yhdistyvät ammatillinen pelastusosaaminen ja kolmannen sektorin
vapaaehtoistyö. Vakinainen voimavara
ja VPK-voimavara mahdollistavat pelastustyön koko toiminta-alueellamme.
Tämä yhteisesti toimiminen on uraauurtavaa ja kaikin puolin kasvattavaa.
Olen kohtalaisen surullisena seurannut
yhteistoimintaa koloavaa ”heittelyä”,
jossa halutaan jollakin tavalla aliarvostaa, jopa kokonaan kyseenalaistaa milloin VPK- toiminta, milloin ammatillinen
pelastustyö. Toivon ja edellytän Pirkanmaalla vastuullista, kaikkia arvostavaa
ja kaikin puolin järjen käyttöön perustuvaa toimintaa varsinkin silloin kun
kyseessä on jonkun henkilön tai tahon
tekemän työ. Täytyy muistaa, että pelastustoimen laiva on pieni, ja kaikkia
soutajia tarvitaan.
Kuten sanottu, vuosi oli mielenkiintoinen, ja tulossa on erittäin mielenkiintoinen seuraava vuosi. Kiitos kaikille,
hienoille naisille ja miehille, on tehty
hyvää työtä.
Hyvää Joulun aikaa!
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Ikään kuin hallinnon kehittämisen
saralla voidaan kuluneen vuoden toiminnaksi laskea ainakin uudistettu johtosääntö ja kuntien välinen sopimus
pelastustoimesta. Tuo edellä mainittu
nimen muutos liittyi tähän samoin kuin
uudenlainen neuvottelukunta, jossa
jäsenet ovat kunnallisvaalien tuloksen
mukaan nimettyjä. Henkilöstöhallinnon
muutoksia on taas kesän vuosilomakauden ulkopuolella olevan palomiesten
sijaisten vakanssien muuttaminen vakinaisiksi. Tämä tarkoitti noin parinkymmenen palomiehen viran perustamista
ja täyttämistä.

Tämä muutos on uuden kehitystyön
alku. Pelastuslaitos on siirtämässä Wivin toiminnot hätäkeskuksen aiempiin
tiloihin, ja on kehittämässä toimintamallia, jossa rakennetaan yhteistyötä myös
muiden viranomaisten kanssa.

TV-sarja 112

P

irkanmaan pelastuslaitos on mukana
Century Films Oy:n tuottamassa dokumenttisarjassa, joka seuraa pelastus-, poliisi-,
ensihoitopuolen viranomaisten työtilanteita,
joita yhdistävänä tekijänä on hätäkeskus ja
sinne soitetut hätäpuhelut. Tuotantoyhtiön
mukaan sarja ei ole reality-tyyppinen vaan pikemminkin sarja huolella tehtyjä dokumentteja. Sarjan tavoitteena on esitellä katsojille
se koneisto ja auttamisen ketju, joka käynnistyy, kun kansalainen soittaa 112:teen.

Erkki Lahtinen, Vapriikin kuva-arkisto

TV-sarja jaksot kestävät 42 minuuttia ja yhden jakson aikana seurataan kaikkien mukana olevien viranomaistehojen toimintaa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen lisäksi mukana
ovat Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan,
Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon pelastuslaitokset.
Pirkanmaan pelastuslaitoksesta mukana
on 4. jaos. Syksyn aikana on kuvattu neljän
työvuoron aikana. Tuotantoyhtiön mukaan
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materiaalia on tullut mukavasti ja jaksoista
tulee monipuolisia. Kuvaukset jatkuvat helmikuuhun 2014 asti.
TV-sarja alkaa tiistaina 14.1.2014 SUB-kanavalla klo 21.00 ja jatkuu samaan katseluaikaan
aina tiistaisin 10 jakson verran. Syyskaudella
2014 sarja jatkuu seuraavat 10 jaksoa.

Palkittuja aloitteita
Pelastuslaitoksella on ollut mahdollisuus lähettää aloitteita, joiden tavoitteena
on kehittää jollain tavalla pelastuslaitoksen toimintaa. Aloitetoimintaa uudelleen
viritettäessä, myös palkitseminen haluttiin ottaa mukaan. Marraskuussa vihdoin
johtoryhmässä käsiteltiin muun muassa aloitteiden palkitsemiseen liittyviä asioita.

A

loitepalkinnon suuruus on 100
euroa. Lisäksi jokaisen aloitteen
tekijöiden kesken arvotaan joulukuussa viisi 100 euron palkintoa. Arvontaan eivät osallistu jo palkitut
aloitteentekijät. Onnetar arpoi tällä kertaa
aloitteentekijät Antti Kinnunen, Sami Ahola,
Mikko Hartman, Veli-Mikko Leinonen ja Esa
Lahti

100 euron aloitepalkinnoilla päätettiin palkita Janne Mäkinen, jonka aloite koski valmiita
kielikäännöksiä ambulansseihin. Ambulansseihin hankitaan kansiot, joissa on yleisimmille kielille käännetyt potilaan terveydentilaan
liittyvät kysymykset. Hanketta valmistellaan
parhaillaan. Jaakko Alasaukko-oja teki aloitteen uusista letkukehikoista. Hän itse on mukana kehitystyössä. Leevi Holopainen palkittiin aloitteesta, jossa keskuspaloaseman ison
luentosalin aulaan hankittiin ”maallikkodefi”.
Jari Vierinen kiinnitti huomiota, että Peken
näyttö heijastuu ajoneuvon peileihin. Hän
itse kehitti muovisen häikäisysuojan, jota
edelleen kehittämällä voidaan käyttää myös
muissa ajoneuvoissa. Teemu Säteri teki aloitteen alkoholittomiin tuulilasipesunesteiden
käyttöön siirtymisestä.
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On myös aloitteita, jotka toteutetaan, mutta
ei palkita. Usein kalustohankintaan liittyvät
aloitteet ovat sellaisia. Vaikka kalustoon ehdotetaan hankittavaksi työkaluja tai laitteita,
jotka ovat hyviä, niin autojen kalustus on jo
niin ylikuormitettu, että lisätilan löytyminen
ei aina ole mahdollista. Tämä taas aiheuttaa
sen, että olisi suunniteltava uudelleen autoihin liittyvä kalustus.
Toiset aloitteet ovat myös sellaisia, että ne
ovat olleet jo vireillä, mutta niiden käsittely
on aloitteiden myötä nopeutunut.
Kaikista tähän mennessä tehdyistä aloitteista ja niiden päätöksistä tehdään kooste ja se
lähetetään tiedoksi henkilöstölle.
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Julkinen
energia
Säädökset ja velvoitteet asettavat haasteen julkishallinnon
toimijoille. Energiankäyttöä tulee tehostaa ja vähentää siten
kasvihuonekaasupäästöjä. Julkishallinnolta edellytetään myös vahvaa
tiennäyttäjän roolia energiansäästämisessä.

T

oteutuakseen kokonaisvaltainen
energiankäytön tehostaminen
edellyttää aktiivisia käytännön
toimia ja yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Pitkäjänteisellä
yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset
energiansäästössä. Paremman ympäristön
laadun lisäksi energiankäytön tehostaminen
tuo kunnille myös selviä kustannussäästöjä.
Energiankäytön tehostaminen ja päästöjen
vähentäminen ovat vahva ja näkyvä osoitus
kunnan tai kuntayhtymän sitoutumisesta
oman toiminnan ympäristövaikutuksien
vähentämiseen. Energiankäyttöä kannattaa
tehostaa kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. Kiinteistöjen energianhallinta, energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa
sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa
ovat askel kohti kokonaisvaltaista energiankäytön tehostamistoimintaa.

Tampereen kaupunki
mukana talkoissa
Tampereen kaupunki on solminut vuonna
2007 vapaaehtoisen Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimuksen tavoitteena on
energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvien
energialähteiden käytön lisääminen. Sopimuksella toteutetaan nk. energiapalveludirektiiviä sekä kansallista energia- ja ilmasto-

strategiaa. Sopimuksen mukaan Tampereen
on tehostettava energiankäyttöään siten,
että vuonna 2016 kaupungin energiankulutus on 9 %:ia alempi kuin se oli vuonna
2005. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki
kaupungin toiminnot paitsi Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos (TKL) ja Tampereen
Sähkölaitos Oy. Sekä Tampereen Sähkölaitos
Oy että TKL kuitenkin kuuluvat Tampereen
kaupungin energia- ja ilmastotoimien piiriin
ja raportoivat toimistaan vuosittain.
Tampereen kaupunkikonsernia koskeva
energia- ja ilmastotoimien toimintaohjelma
laaditaan vuosittain. Ohjelmaan pyritään
kokoamaan keskeiset toimenpiteet, joilla
kaupunki toteuttaa energiatehokkuus- ja ilmastonsuojelullisia tavoitteita. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain laadittavan
energia- ja ilmastotoimien raportin avulla.
Toimintaohjelma on käytössä vuoden vaihteessa ja edellisvuoden toimien raportointi
valmistuu vappuun mennessä. Toimintaohjelman laatimiseen osallistuvat useat eri
henkilöt ja organisaatiot.

Ekotukitoiminta
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi
10.12.2012 Tampereen kaupungin ympäristöpolitiikka 2020 - Ennakointia ja vastuullisia
toimintatapoja -asiakirjan. Ympäristöpolitiikka 2020 kokoaa ja linjaa ympäristöasioiden

8

hoitoa ja hallintaa sekä edistää kaupunkikonsernin ympäristösitoumusten toimeenpanoa.
Ympäristöpolitiikan sekä kuutoskaupunkien
yhteisesti sovitun mukaisesti toimintayksiköiden ympäristöasioiden perustyön mallina
käytetään Tampereen kaupungissa jatkossa
ekotukitoimintamallia.
Ekotuki on pääkaupunkiseudulla kehitetty
toimintamalli kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla.
Työyhteisöihin nimetyt ja koulutetut ekotukihenkilöt opastavat ja motivoivat työtovereitaan ympäristötyöhön oman työnsä ohella.
Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia yksiköiden toimintatavoissa, jolloin
säästetään sekä luontoa että rahaa.

Pelastuslaitoksen
energiansäästöohjelma
Pelastuslaitoksella vuoden 2014 tavoitteeksi
asetetaan edelleen vaikuttamisen keinot. Tiedotusta energiansäästöstä lisätään hyödyntämällä eri viestintäkanavia. Viestinnän vaikuttavuutta voidaan seurata asemakohtaisen
mittariston avulla. Lisäksi koetetaan kannustaa henkilökuntaa säästämään energiaa työmatkaliikunnan avulla rakentamalla erillinen
pyöräparkki keskuspaloaseman tiloihin.
Toinen tavoite, eli mittariston kehittäminen,
tarkoittaa, että laaditaan yhdessä omistaja-

sektori
atehokkuuden
tiennäyttäjäksi
tahojen kanssa jakoavain yhteismittareiden
kulutusten jakamiseen muiden käyttäjien
kanssa.
Kolmas tavoite on käynnistää Nokian kaupungin kanssa yhteistyö ja tehdä Nokian
paloasemasta pilottikohde erilaisille energiansäästötoimille. Toteutus käynnistyisi
erillisen energiaselvityksen teettämisellä ja
toteuttamalla sen esille tuomia energiansäästö-ratkaisuja. Toteutus tapahtuisi teknisillä muutoksilla, jotka liittyvät kolmanteen
tavoitteeseen. Nokian paloasemalla pyritään
laskemaan kalustohallin lämpötilaa, lyhentämään oven viiveitä sekä selvittämään valaistuksen säästöpotentiaalia.
Tiedotusta pyritään lisäämään tekemällä
henkilöstölehteen energiatehokkuutta käsitteleviä juttuja neljä kertaa vuodessa. Avackinfotaulujen kautta jaetaan teemainfoa.
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Toteutusaikataulun mukaan Nokian paloaseman pilotointi aloitetaan loppuvuodesta
2013. samoin säätömuutokset. Pyöräparkki
rakennetaan alkuvuodesta 2014. Mittarit loppuihin paloasemiin hankitaan kesään 2014
mennessä.
Kiinteistöinsinööri Joni Hakala
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Ensihoidon muutokset
osana suurempaa
myllerrystä

V

uosi 2013 on ollut koko ensihoitokentän osalta uuden
opettelua. Sairaanhoitopiirille
siirtyi koko ensihoitoketjun
järjestämisvastuu. Sopimukset
ambulanssitoiminnan osalta saatiin sairaanhoitopiirin kanssa sovittua aivan loppusyksystä ja joulun alla. Samoin ensivastesopimus
sai muotonsa juuri ennen vuoden vaihdetta.
Valmistelu uuden järjestelmän vaatimusten
mukaiseksi oli ollut toki jo aiemmin käynnissä.
Eri yhteistyötahojen toimintaan vaikuttaneita uudistuksia toteutui vuoden mittaan
useita. Hätäkeskusuudistus on ollut muun
ohessa yhtenä merkittävimmistä. Hätäkeskusta ohjeistaa kukin viranomainen oman
toimintansa osalta. Sosiaali- ja terveystoimen
osalta siirryttiin koko maata käsittävään yhtenäiseen ohjeistukseen. Hätäkeskukselle
annettu riskinarviointi ohjeisto muuttui
merkittävästi. Hätäkeskuksen sisäinen salityöskentelyohje ja sen päivitykset vaikuttivat
hälyttämiskäytäntöihin. Kuntien antamista
vasteista siirryttiin dynaamisiin vasteisiin.
Hätäkeskuksen tietojärjestelmää on uudistettu. Kartalta hälyttäminen on tulevaisuutta
jo hyvinkin nopeasti.
Yhteistyö ensihoitokeskuksen kanssa tiivistyi
ja syveni merkittävästi. Yhdessä on ratkottu
joskus pieneltäkin tuntuvia, mutta kerrannaisvaikutuksena laajalle vaikuttavia asioi-

ta. Yhteistoiminta lääkäriyksikön kanssa on
kantanut hyvää hedelmää. Lääketieteellistä
tutkimusta on käynnistetty ja uusia suunnitelmia on viritteillä.
Yhä selkeämmin on nähty kuinka tärkeää
on yhteistyö kaikkien tahojen kanssa. Yhden
osapuolen tekemä pieneltäkin tuntuva ohje
tai määräys voi vaikutuksiltaan olla jopa järjestelmää vaurioittava, pahimmassa tapauksessa kaatava. Tämän takia yhä tärkeämpää
on jo suunnitteluvaiheessa kiinteä yhteydenpito kaikkien kesken, joita kulloinenkin muutos koskee. Vanha sanonta, kaikki vaikuttaa
kaikkeen, pitää erityisen hyvin paikkansa nykyisessä ja tulevassa yhä mutkikkaammassa
maailmassa. Pieneltäkin tuntuvat asiat voivat
kerrannaisvaikutuksineen olla taloudenkin
kannalta jopa miljoona luokan asioita.
Alkava vuosi tuo uusia haasteita. Uuden
palvelutasopäätöksen valmistelu käynnistyy heti vuoden vaihteen jälkeen. Kuntien
ja sairaanhoitopiirien talous on jatkossakin
kireä. Kustannukset eivät saisi nousta, mutta
hädässä tai avun tarpeessa olevan kansalaisen olisi saatava kulloiseenkin tilanteeseen
paras mahdollinen apu. Pelastuslaitosten
hallinto-rakenteessa tapahtuu merkittäviä
muutoksia. Ensihoidon rakenteissa tapahtuu
tulevina vuosina muutoksia. Kuntarakenne
muuttuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistuvat. Muuttujia on enemmän
kuin koskaan aiemmin.
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Pelastustoimi ja ensihoito ovat selvinneet tähän asti hyvin muutoksista huolimatta. Mitä
uudet, nopeastikin etenevät uudistukset tuovat tullessaan, on vielä arvailujen varassa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen koko henkilöstö
voi olla ylpeä tekemisestään. Työn arvostus
ja eettiset arvot ovat kohdallaan. Henkilöstö
on työskennellyt ja työskentelee ajoittain
kovankin paineen alla. Potilaidemme saama
hyvä kohtelu ja hoito ovat saaneet arvostusta. Tästä on erittäin hyvä jatkaa työtä, ennen
kaikkea potilaidemme ja heidän läheistensä
hyväksi, mutta myös tuntien oikeanlaista ammattiylpeyttä ja ylpeyttä siitä, että olemme
osa aivan erityistä moniosaaja yhteisöä. Ensivastetoiminta on osoittanut pyyteettömän
osaamisensa ja auttamishalunsa. Liikkeelle
lähdetään kelistä ja olosuhteista riippumatta. Erityinen kiitos VPK:den henkilöstölle.
Samoin kiitos kaikille muillekin ensivastetoimintaan osallistuneille. Toimistoissa, ajoneuvohuollossa, tieto- ja viestijärjestelmien
ylläpidossa tehdään usein näkymätöntä,
mutta elintärkeää työtä. Ja tarvitsemmehan
me sitä kehon ravintoakin. Koulutustoimisto
ja muut hallinnon toiminnot vaativat omat
osaajansa.
Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia ensihoitoon osallistuneita kuluneesta vuodesta,
toivottaa Rauhaisaa Joulun aikaa ja alkavaa
Uutta Vuotta.
Matti Isotalo ja Elja-Pekka Erkkilä

Paloturvallisuusviikko
tuottaa iloa osastohoidossa oleville lapsille.
Tampereella lapsia oli ilahduttamassa Ylöjärven VPK:n yksikkö miehistöineen sekä koulutusauto Keskuspaloasemalta.
Tänä vuonna Paloturvallisuusviikon uutuutena on Oma paloharjoitus, johon jokainen voi
osallistua. Oma paloharjoitus on paikallaan
niin taloyhtiössä kuin omakotitalossakin sekä
myös työpaikoilla. Oma Paloharjoitus -kampanjan tarkoituksena on herättää ihmiset
ajattelemaan turvallisuuttaan muutamaksi
minuutiksi ja tekemään konkreettisia toimia
turvallisuutensa parantamiseksi. Kampanjaan voi osallistua joulukuun loppuun asti
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rekisteröitymällä www.paloturvallisuuviikko.
fi -sivustolla.
Paloturvallisuusviikko päättyi 1.12. vietettävään pohjoismaiseen palovaroitinpäivään.
Ennen palovaroittimen tärkeys on nostettu
esille 112 -päivän yhteydessä 11.2., mutta nyt
ministeritason päätös Pohjoismaisesta Palovaroitinpäivästä ohjaa siirtämään palovaroittimen tärkeydestä viestimisen joulukuulle.
Palovaroittimen käytössä on muistettava,
että vain toimiva palovaroitin pelastaa. Toiminnan voi helposti varmistaa testaamalla
palovaroitin kerran kuukaudessa vaikkapa
kuun ensimmäisenä päivänä.
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P

aloturvallisuusviikko alkoi Päivä
Paloasemalla -tapahtumalla 23.11.
Pirkanmaalla 21 paloasemaa osallistui tähän alun perin sopimuspalokuntien rekrytointipäiväksi tarkoitettuun
tapahtumaan, joka on nyt laajentunut koko
perheen turvallisuusviestinnän yhdeksi tapahtumaksi. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa vietiin Päivä Paloasemalla -tapahtuma
Lastenklinikoille yhteistyössä Lastenklinikoiden kummit ry:n, pelastuslaitosten ja vapaapalokuntien kanssa. Lastenklinikkakiertue
aloitettiin Oulusta, josta kiertue suuntasi
Kuopioon, Turkuun, Helsinkiin ja lopulta
Tampereelle. Kiertueen tarkoituksena oli

Hätäkeskusuudi
ja tehostaa hätä

V

altioneuvosto teki päätöksen
hätäkeskusalueista 21.1.2010
(36/2010) ja sisäasiainministeriö
päätti 9.3.2010 hätäkeskusten
sijainnista (SMDno/2010/371). Näistä lähtökohdista toteutetta-va hätäkeskusuudistus
on tarkoitus viedä läpi vuoden 2014 loppuun
mennessä, jolloin Suo-messa toimii kuusi hätäkeskusta. Sijoituspaikkakunnat ovat Kerava,
Kuopio, Turku, Vaasa, Oulu ja Pori.
Uudistus on nyt edennyt puoliväliin, kun
Oulu, Kuopio ja viimeisimpänä Pori ovat
aloittaneet toimintansa. Kevään aikana
aloittavat Turku ja Kerava. Keravalla tosin on
tapahtunut osittai-nen yhdistyminen, mutta
Länsi-Uudenmaan hätäkeskuksen toiminnot
siirretään vielä Kera-valle ja Lohjalla sijaitseva hätäkeskus lopettaa. Syksyllä 2014 Vaasan
hätäkeskus aloittaa toimintansa ja tuolloin
rakenneuudistus on valmis.
Porin hätäkeskus aloitti toimintansa
19.11.2013. Muutosta valmisteltiin pitkään.
Reilu puoli-toista vuotta aiemmin aloitettiin
valmistelutyö tekemällä tiettyjä muutoksia
toimitiloihin. Mitään uutta ei rakennettu,
vaan Satakunnan hätäkeskuksen toimitiloja
muutettiin isommalle porukalle sopivaksi.
Pukuhuonetiloja laajennettiin, samoin kuin
taukotiloissa tehtiin muutok-sia. Yhteistyö
viranomaisten kanssa käynnistyi myös noin
vuosi ennen keskuksen aloitusta. Perustettiin
kehitys- ja yhteistyöryhmät, joiden tehtävänä
oli pyrkiä yhdenmukaistamaan toi-mintoja
uudella hätäkeskusalueella. Kehitysryhmät
kokoontuivat kuukausittain kesäkautta lukuun ottamatta. Kehitysryhmien sekä yhteistyöryhmän toiminta tulee jatkumaan
keskeytyk-settä myös tulevaisuudessa.
Tietojärjestelmän rakentaminen uuteen keskukseen oli varmastikin suurin yksittäinen
ponnis-tus ja sitä varten rekrytoitiin kaksi
päätoimista ELS- asiantuntijaa, joiden tehtävänä oli huo-lehtia syöttötyöstä. Porukkaan
saatiin vahvistusta keväällä, kun todettiin,

etteivät aika ja re-surssit tule riittämään työn
valmiiksi saamiseen. Uusi tietokanta otettiin
Satakunnan hätäkes-kuksessa käyttöön lokakuun lopulla, jolloin päästiin testaamaan
järjestelmän toimivuutta. Myös yhdistymisen
jälkeen on päivittäin tehty muutoksia ja korjauksia tietojärjestelmään viranomaisilta ja
omalta henkilöstöltä saatujen palautteiden
perusteella.
Porin hätäkeskuksen henkilöstön koulutukseen panostettiin paljon syksyn aikana.
Seitsemän viikon ajan koulutukset pyörivät
keskuksessa neljänä päivänä viikossa. Oman
haasteensa tähän toi luonnollisesti se, että
samaan aikaan ylläpidettiin normaalia hätäkeskustoimintaa niin Pirkanmaalla kuin
Satakunnassakin. Valmistelutyötä siis tehtiin
monella rintamalla ja yritettiin ottaa opiksi
aiemmin yhdistyneiden keskusten kokemuksista. Siinä mielessä tilanne Porissa oli edellisiä yhdistymisiä parempi, että saimme todellakin tietoa Oulun ja Kuopion uudistuksista
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ja mahdollisista sudenkuopista. Ehkä Vaasan
hätäkeskuksen aloitus sitten aika-naan menee täydellisesti, kun saavat muiden kokemuksista kaiken mahdollisen hyödyn.
Ihmisten tuntemukset ja ajatukset rakenneuudistuksesta ovat varmasti vaihdelleet
laidasta laitaan. Tuskin kukaan voi sanoa,
ettei mitään erikoista olisi tässä muutoksen
myllerryksessä tuntenut tai kokenut. Joillekin asiat ovat olleet vaikeampia kuin toisille.
On pitänyt tehdä iso-jakin henkilökohtaisia
ratkaisuja oman tulevaisuuden suhteen ja
joidenkin kohdalla ratkaisut ovat varmasti
olleet aika tuskallisia. Kun itse olen käynyt
läpi tämän prosessin kaikki vaiheet omalla
kohdallani, niin uskon tietäväni edes jotain
siitä tunnemyllerryksestä, jonka ainakin osa
henkilöstöstämme on myös joutunut käymään läpi. Muutoksen myllerryksestä ei ole
kui-tenkaan säästynyt edes se osa väestämme, joilla virkapaikka ei ole muuttunut. Muutos pienes-tä keskuksesta isompaan on var-

istus yhdenmukaistaa
äkeskustoimintaa
myös ns. hil-jaisen tiedon häviämistä keskuksesta. Toisaalta taas uuden henkilöstön
kouluttaminen nykyi-seen toimintamalliin
voi olla helpompaa kuin vanhasta poisoppiminen kokeneemman kaartin osalta.

No mitä sitten osaisi kertoa kokemuksista
Porin hätäkeskuksesta. Toiminta on pyörinyt
tätä juttua kirjoittaessa vasta kaksi viikkoa,
joten kovin syvällistä analyysiä ei tässä vaiheessa pysty tekemään. Selväksi kuitenkin
on tullut, että paljon on vielä toiminnassa
hiottavaa vaik-ka kuinka yritettiin ennakkoon
huomioida asioita. Osittain varmaan henkilöstöön on vaikut-tanut paitsi uuden opette-

leminen, myös jonkinlainen jännitys uudesta
tilanteesta. Ehkä hie-man epävarmuuttakin
omasta osaamisesta on ollut nähtävissä. Tehtävämäärät ovat myös ol-leet ehkä hieman
ennakoitua suurempia. Osittain asiaan on
saattanut vaikuttaa sääoloista joh-tuvat tehtävämäärien kasvut. Liukkaat kelit aiheuttivat
ensimmäisellä viikolla melko paljon liikenneonnettomuuksia ja syysmyrskyt tehtäviä
pelastustoimelle. Vuorokautiset tehtävämäärät ovat vaihdelleet viikonpäivistä riippuen
reilusta 1000:sta noin 1500 tehtävään.
Oikeastaan voisi todeta, että tästä se työ vasta alkaa. Nyt meidän tehtävämme on saada
Porin hätäkeskuksen henkilöstö toimimaan
viranomaisten ohjeiden ja laitoksemme määräysten mu-kaisesti. Aiempien yhdistymisten
kokemuksen perusteella voisi arvioida, että
menee noin vuosi siihen, että voidaan sanoa
toiminnan vakiintuneen. Mahdollinen henkilöstön vaihtu-vuus, jota on ollut jonkin verran
niin Oulussa kuin Kuopiossakin, voi aiheuttaa
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Muutosten myllerryksessä jokainen varmaan pyrkii tekemään parhaansa ja meidän
esimiesten tehtävänä on huolehtia siitä, että
henkilöstö pystyy hoitamaan sille kuuluvat
tehtävät ja oppi-maan myös uudet asiat. Ei
pääse ainakaan aika tulemaan kenelläkään
pitkäksi tulevaisuudes-sakaan. On kuitenkin
muistettava, että hätäkeskuksen perustehtävä on tärkein ja siinä tehdään työtä ihmiseltä ihmiselle eikä sitä pysty mikään kone
tai tietojärjestelmä ainakaan kokonaan korvaamaan. Riskinarvion tekeminen, paikantaminen, oikeiden yksiköiden hälyttämien,
teh-tävän seuranta ja muut hätäkeskuksen
perustehtävään kuuluvat asiat vaativat jatkossakin ih-mistä tekemään tätä työtä. Hätäkeskuksen esimiehet ja asiantuntijat yhdessä
viranomaisken-tän kanssa mahdollistavat
hätäkeskuksen sujuvan toiminnan tiiviillä ja
rakentavalla yhteis-työllä.
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masti koetellut väkeä. On tullut paljon uusia
työkavereita, tehtävämäärät ovat huomattavasti aiempaa suurempia ja koko työyhteisö
toiminnaltaan melko erilainen. Tämä muutos
on siis koskettanut ihan kaikkia täällä Porissa
työskenteleviä. Uskon, että ainakin osa väestä olisi toivonut kaiken jatkuvan ennallaan.
Tänä päivänä kuitenkin ol-laan tilanteessa,
jossa ainoa varma ja pysyvä asia on muutos.
Viranomaiskenttä ympärilläm-me muuttuu
ja niiden muutosten vaikutukset tuntuvat
hätäkeskuksen päivittäistoiminnassa väistämättä.

Muutokset eivät todellakaan tule loppumaan. Jo nyt tiedetään, että poliisin organisaatiouudis-tus, PORA3, tulee aiheuttamaan ensi vuoden aikana muutoksia, jotka
varmasti vaikuttavat myös hätäkeskukseen.
Ensihoidon ja sosiaalitoimen osalta kaikki on vielä avoinna, miten sote- uudistus
tulee vaikuttamaan kentän työhön ja sitä
kautta luonnollisesti myös hätäkes-kuksen
toimintaan. Myös pelastustoimen osalta on
muutoksia odotettavissa lähivuosina, kun
pelastustoimen alueita aletaan rukkaamaan
uuteen uskoon. Mitkä ovat vaikutukset
hätäkes-kuksen toimintaan, sitä ei varmasti
kukaan osaa tässä vaiheessa arvioida. Lisäksi
vielä Hätä-keskuslaitoksen ja viranomaisten
yhteinen uusi Erica- tietojärjestelmä ja sen
käyttöönotto vuonna 2015 tuo omat haasteensa ainakin hätäkeskuksen henkilöstölle.

Käräyttämisestä
välittämiseen
Marraskuussa 2011 kutsuttiin koolle silloisen aluepelastuslaitoksen
eri henkilöstöryhmien edustajia keskustelemaan aiheesta alkoholi ja
varhaispuuttuminen. Ryhmän tavoitteena oli luoda luonteva toimintatapa, jonka
avulla henkilöstö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa puuttuu asiaan ja herättää
työtoverin huomaamaan oman tilansa kehittymisen huonompaan suuntaan ja, jonka
toimintatavan koko henkilöstö on hyväksynyt vallitsevaksi käytännöksi. Tavoitteena
on, että varhainen puuttuminen ymmärretään työtoverista välittämisenä, eikä
kyseessä ole työtoverin käräyttäminen.

T

yöryhmä ja vapaaehtoisiksi tukihenkilöiksi ilmoittautuneet kutsuttiin jälleen koolle tämän vuoden
marraskuun 8. päivänä. Varsinaisia
yhteisiä kokoontumisia ei ole koulutustilaisuuden jälkeen pidetty. Suunnitteilla on
järjestää seuraava tapaaminen heti vuoden
2014 alussa.
Nyt toiminnassa olevilla tukihenkilöillä ei
ole ollut aiheeseen liittyviä yhteydenottoja
kuluneen toimintakauden aikana. Toisaalta toimintakauden aikana ei ole myöskään
jouduttu kurinpitotoimiin päihteiden väärinkäytön vuoksi. Tämä tulos näyttää hyvältä, mutta onko se kuitenkaan rehellinen kuva
henkilöstöstä?

puheeksi ottamista helpottavia ohjeita malliksi. Se löytyy pelastuslaitoksen P-asemalta:
HALLINTO Ojala Micklin - Työsuojelu Lehtonen – Puheeksiottamisen malli PEL.
Päihteiden käytön varhaisen puuttumisen
toiminnan käynnistyttyä luotiin tukihenkilöstöverkosto, johon vapaaehtoisesti ilmoittautuneen henkilön tehtävänä on ollut toimia
kuuntelevana, auttavana ja neuvoa antavana
yhdyshenkilönä päihdeongelmaiselle työtoverille. Tukihenkilöstön henkilömäärä on ollut viisi henkilöä. Tavoitteena on kasvattaa tukihenkilöstöä siten, että heitä olisi kattavasti
koko Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueella,

Päihteiden käytöstä puheeksi otto koetaan
vaikeaksi, koska yleensä kyseessä on läheisen henkilön ongelmaan puuttuminen. Tieto
hyväksytystä toimintatavasta ja yhteinen keskustelu kehittävät avointa ja asiallista suhtautumista päihdeasioihin ja antavat rohkeutta
varhaiseen puuttumiseen.
Päihdeongelman paljastuminen tiedetään
olevan häpeällistä ja jopa vaarantavan työsuhteen jatkuvuutta. Se pyritään salaamaan
viimeiseen asti sekä omasta tai työtoverin
puolesta. Se on henkilölle itselleen kaikista
huonoin tapa suhtautua ongelmaan.
Päihdehaittaan puuttumiseen ei ole olemassa tarkkoja vuorosanoja. Varhaispuuttumiseen on kuitenkin olemassa pelastuslaitoksen oma Käräyttämisestä välittämiseen
-toimintaohje 16.4.2012, johon on kirjattu
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jotta yhteydenotto ongelmatilanteessa olisi
mahdollisimman helppoa.
Jos mieleesi on tullut osallistua tähän toimintaan ja omaat mielestäsi oikean asenteen ja
vilpittömän halun auttaa työtoveria ongelmatilanteessa, niin ota yhteys palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtoseen joko henkilökohtaisesti tavaten, sähköpostitse (jukka.lehtonen@tampere.fi) tai puhelimitse
(040 569 8960). Mielelläni kerron toiminnan
tavoitteista lisää.
Palvelussuhdepäällikkö
Jukka Lehtonen

Rinnepäivystystä
Tampereella
U

Päivystäjän tulee ilmoittautua kassalla, jonne toimitettavasta nimilistasta varmistetaan
kuuluminen TaPU:n päivystysrinkiin. Päivystäjän tulee käyttää saatavilla olevaa päivystysliiviä sekä olla tavoitettavissa radiopuhe-
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limella. Päivystäjä saa hissilipun veloituksetta
ja lisäetuna perheenjäsenet saavat 50 % alennuksen hissilipusta. Mikäli olet kiinnostunut
tulemaan toimintaan mukaan etkä ole vielä
listoilla, lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi
ja puhelinnumerosi TaPU:n ”rinnepäällikkö”
Elja Kivikoskelle elja.kivikoski@tampere.fi.
Hyvää talvea kaikille ja mukavia laskettelukelejä!
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usi laskettelukausi lähestyy kovaa vauhtia. Tampereen palolaitoksen urheilijat ry (TaPU) ja
Tampereen Rinteet ovat sopineet yhteisistä pelisäännöistä Mustavuoren
ja Hervannan laskettelurinteiden rinnepäivystyksestä. Ne pelastuslaitoksella työskentelevät henkilöt, jotka omaavat riittävät laskettelutaidot (eli osaavat tulla rinnettä alas
sukset jalassa uskottavan näköisesti, itseään
ja muita vaarantamatta) sekä kykenevät toimimaan akuuteissa rinnetapaturmissa ensiauttajina, voivat toimia rinnepäivystäjinä.

10.12.1943 perustettu Linnavuoren tehdaspalokunta
vietti joulukuun 7. päivä ansaittua juhlapäivää
Vuorenhovin juhlasalissa.

Linnavuoren TPK 70 vuotta
Palokunnan päällikkö Kari Multanen oli tyytyväinen, sillä tehdaspalokunnalla menee hyvin: se on ikään kuin osa Linnavuorta. Erityisen ilahduttavaa on, että nuoriso-osasto voi
hyvin. Siihen kuuluu 15 aktiivista nuorta.

Marraskuussa aloitettu ensivastetoiminta on
vilkastuttanut tehdaspalokunnan toimintaa.
Hälytyksiä on ollut sen verran, että nyt aletaan kaivata sairaanhoidon ammattilaisia
palokunnan riveihin. Palokunnan miesvahvuus on tällä hetkellä 20, mutta noussee lähiaikoina 22:een.

Perinteet velvoittavat
Illan aikana käytiin tehdaspalokunnan
mielenkiintoista historiaa läpi. Perustamisvuonna palokuntaan kuului 12 miestä, jot-

ka päivystivät paloasemalla työajan jälkeen
16 - 06 viiden miehen vahvuudella. Kalustoa
oli sotasaaliiksi saatu Ford kuorma-auto ja
Sampo-moottoriruisku sekä jonkin verran
paloletkuja.
Vuonna 1945 valmistui palokunnantalo. Tehdaspalokunta teki sammutussopimuksen silloisen Valmetin tehtaan kanssa. Linnavuoren
tehtaan palokunta r.y. perutettiin vuonna
1949 ja se on edelleen vanhimpia Linnavuoressa toimivia yhdistyksiä.
Vuonna 1951 tehtiin sammutussopimus,
jossa tehdaspalokunta hälytettäisiin tarvittaessa Suoniemen kunnan alueelle. Samana
vuonna oli yhdeksän hälytystä: kolme kertaa
Suoniemellä, kerran Nokialla ja viisi kertaa
Linnavuoren alueella.
Helmikuussa 1956 perustettiin poikaosasto,
jossa oli 31 jäsentä. Toiminta kuitenkin hiipui
1980-luvulle tultaessa. Vasta vuonna 1996
toiminta aloitettiin uudestaan ja nyt poikaosasto oli muuttunut nuoriso-osastoksi. Toiminta onkin tärkeää erityisesti rekrytoinnin
kannalta.
Vuonna 1959 perustettiin naisosasto, jonka
yhteyteen perustettiin myös tyttöjen osasto vuonna 1972. Vuosituhannen vaihteessa
toiminta hiljeni, mutta on nyt alkanut uudestaan,
Vuonna 2003 perustettiin Tampereen aluepelastuslaitos, jonka kanssa tehdaspalokunta
teki yhteistyösopimuksen muiden palokuntien tapaan. Tästä alkoikin uusi aikakausi
tehdaspalokunnan historiassa. Palokunnan
tehtävämäärät kasvoivat huomattavasti, ja
tehdaspalokunta onkin käytännössä hoitanut kaikki alueellaan tapahtuneet onnettomuudet.
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Yhteistyötä
monella eri taholla
M

arraskuun 8.päivä allekirjoitettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Poliisiammattikorkeakoulun välinen kumppanuussopimus. Allekirjoittajina olivat pelastusjohtaja Olli-Pekka
Ojanen ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo
Himberg. Sopimuksen tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä mm. koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

Alla listattujen ulkopuolisten kehittämishankkeiden
ohella tehdään myös sisäistä kehitystyötä. Näistä esimerkkeinä ovat paloesimiesten koulutus, palomestareiden osaamiskartoitus, esimiesten 360 arviointi, työturvallisuusprosessien kehittäminen ja kuntotestaus.
Kehittämistyöhön kuuluu myös strategisten asiakirjojen päivittäminen. Näitä ovat Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosiksi 2014 – 2017,
työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma sekä henkilöstön omaehtoinen
opiskelu ja henkilöstökoulutus.

Tämä kumppanuussopimus on yksi niistä monista eri yhteistyöhankkeista, joissa Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana.
Seuraavassa luettelomaisesti eri hankkeita:

-

Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa (Helsingin pelastuslaitos).
Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa (Helsingin pelastuslaitos).
Onnettomuuksien ehkäisytyössä tarvittavan osaamisen kehittäminen (Helsingin pelastuslaitos).
Pelastustoimen virtuaalisen ympäristön kehityshanke (valtakunnallinen hanke).
Pirkanmaan turvallisuusviranomaisten kenttätoiminnan harjoitteluympäristö (JoViTe-kehityshanke),
(Pirkanmaan poliisi, Puolustusvoimat, Poliisiammattikorkeakoulu, Insta Innovation Oy).
Pirkanmaan Turvallisuusklusteri (alueen turvallisuusviranomaiset, alan yritykset ja kuntien edustajat).
Ikäihmisten turvallinen kotona asuminen – Yhteistyön kehittäminen Tampereen kaupungin ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen välillä.
Perhekotien paloturvallisuus (yhteistyö Tampereen Pekka ja Kehitysvammaisten perhehoito –hankkeiden kanssa).
Pelastustoimen kumppanuusverkosto (valtakunnallinen toimintamuoto).
Yhteistyön kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa (mm. fysioterapian osalta).
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-

Palontutkinta –
tiedoilla tehdään

A

lkusysäyksenä palontutkinnalle voidaan pitää vuotta 1986,
jolloin Suomessa todettiin, että sattuneista tulipaloista tarvitaan tietoa, jotta voidaan kehittää lainsäädäntöä, rakentamismääräyksiä,
paloturvallisuutta sekä pelastustoimintaa.
Siihen asti tilastotietoja oli kerätty ainoastaan
tulipalojen lukumääristä ja syttymissyistä,
mutta tietoa siitä, mitä tapahtui syttymän
jälkeen, ei ollut käytettävissä. Syttymissyy
arvioitiin palokuntien toimesta itse. Tilasto kerättiin tukkimiehen kirjanpitona ja ne
raportoitiin valtakunnallisesti. Tampereella
Sakari Lehtinen ja Seppo Männikkö alkoivat
kehittää tulipalojen seurantaa vuonna 1987
ja tuolloin käytiin kaikki Tampereella sattuneet tulipalot läpi. Tietoja kerättiin raportointilomakkeelle, joka on hyvin pitkälti samanmuotoinen ja idealtaan samankaltainen
kuin nykyisin PRONTOOn täytettävä lomake.
Raportointia kehitettiin edelleen ja lopulta
kehitystyön vastuu siirtyi ministeriöön. Ensimmäinen sähköinen tilastointiversio oli
Onti-järjestelmä.
Tämä tulipalojen tilastointi ja siihen kehitetty raportointijärjestelmä vaikuttivat siihen,
että palokuntiin alettiin hankkia ylipäätään
tietokoneita. Seurantaan otettiin tulipalojen
vuoksi myös muut onnettomuudet. 1990luvun alussa koulutettiin Onti-järjestelmän
käyttöä koko maassa. Aluksi raportoituja tietoja käytti VTT tutkimus- ja kehittämismielessä. VTT:ssä tehtiin paljon palontutkimusta
ja tuloksia käytettiin taustamateriaalina säädöksiä laadittaessa.
Raportoitujen tietojen hyödyntäminen
palokunnissa on ollut vähäistä. Nykyisin lakiin on kirjattu, että meillä on velvollisuus
seurata onnettomuuksia ja tehdä toimenpiteitä niiden perusteella. Näiden rinnalla
jokainen yksittäistapaus on oma tarinansa.
Pirkanmaalta on osallistuttu myös onnettomuustutkintakeskuksen suuronnettomuus-

tutkintoihin, joista esimerkiksi Maaningan
tulipalon seurauksena suositusten pohjalta
muutettiin rakennusmääräyksiä ja pelastuslakia. Automaattisen sammutuslaitteiston
osalta Pirkanmaalla alkavat kaikki hoitolaitokset olla suojattuja eli turvallisuustaso on
noussut huomattavasti.
Kun oman alan ihmisille ja lainsäätäjille kerrottiin, että turvallisuustasoon vaikuttaa, jos
rakennuksessa on ihmisiä, jotka eivät pääse
itse ulos, vastaanotto ei ollut lämmin. Raken-
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nusmääräykset koskevat vain rakennuksia
eikä niissä huomioitu käyttäjiä. Esimerkiksi
teho-osastoilla riitti vain rakentamismääräyksien mukaiset poistumistiet. Asian vastustajat
sanoivat, ettei asioita voi näin miettiä ja vähän sama tilanne on nyt käsillä, kun iäkkäitä
ja huonokuntoisia ihmisiä asuu kodeissaan
yksin. Kotona asuvien iäkkäiden asumisen
kehittämisen ja kotona pärjäämisen hyväksi
on erilaisia hankkeita menossa, mutta niissä
ei oteta kantaa turvallisuuteen. Tavoitteena
on päästä mukaan tällaisiin hankkeisiin.

mitä tutkitaan ja mitä
Tähän artikkeliin on haastateltu pelastuspäällikkö Seppo Männikköä ja kuvassa olevaa palotarkastusinsinööri Tapio Steniä.

vavalmiuden vaikuttavuutta. Pikkuhiljaa on
päästy jyvälle siitä, mikä on toimintavalmiuden vaikutus.
Kun oikeat tiedot on kirjattu PRONTOOn,
saadaan tutkinnalle hyvä pohja. Kirjauksissa
on jonkin verran virheitä, mutta se ei estä
isossa massassa tulosten käyttöä. Kuitenkin
tarkkuutta PRONTOn täyttämiseen tarvitaan
esimerkiksi siinä, että kaikkiin kysymyksiin
vastataan. Kysymykset ovat harkittuja ja osana kokonaisuutta, joten jokaisella tiedolla on
merkitystä.

Palontutkinta
Pirkanmaalla
Nykyisin Pirkanmaalla palontutkintaa tekevät erikseen nimetyt henkilöt ja käytännön
työn ohjaus ja valvonta on velvoitettu palotarkastusinsinööri Tapio Stenille. Palontutkinnan tulokset raportoidaan pelastuspäällikkö
Seppo Männikölle.

Toistaiseksi keskitytään onnettomuuksien
ennaltaehkäisyyn ja rakennusten suojauksiin. Pelastustoiminnan osalta selvitykset
ovat alussa ja parhaillaan selvitetään toimi-

Palokuolemissa tutkitaan, miksi ihminen ei
poistunut tilasta, mikä oli syttymissyy ja miten suotuisat olosuhteet tulipalolle syntyivät.
PRONTOOn tehdään palontutkintaseloste,
jossa ei mietitä pelkästään syytä vaan analysoidaan myös henkilön käyttäytymistä. Myös
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Tuhopolttojen osalta mietitään, miten niitä
olisi ollut mahdollista ennaltaehkäistä. Kohteen palotarkastuspöytäkirjoista selvitetään,
onko kohteelle annettu jotain määräyksiä
rakennuksen ulkopuolisten tilojen osalta.
Vakuutusyhtiötä kiinnostaa, onko näitä mahdollisia määräyksiä noudatettu.

Teematutkinnat
Vuonna 2012 alkoivat valtakunnalliset teematutkinnat, joiden teemat on määritellyt
palontutkinnan valtakunnallinen työryhmä.
Vaikka aiheet ovat valtakunnallisia, eivät
kaikki pelastuslaitokset ole tutkineet kaikkia
aiheita. Lakisääteisten palontutkintojen lisäksi nyt tutkitaan savuhormeista ja tulisijoista
alkaneet tulipalot, hoitolaitostulipalot ja hoitolaitosten läheltä piti -tilanteet, erityisryhmien asuinrakennuksissa tapahtuneet tulipalot
tai läheltä piti -tilanteet sekä maanalaisissa
tiloissa syttyneet tulipalot.
Teematutkinnoista saadaan tarkkoja tuloksia
ja niiden perusteella voidaan tehdä selkeitä
johtopäätöksiä tietyntyyppisistä tulipaloista.
Hoitolaitosten osalta halutaan seurata automaattisen sammutuslaitteiston vaikuttavuutta, koska järjestelmää vastustavien mielestä
rahallinen panostus paloturvallisuuteen on
liian suuri.
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Onnettomuus- ja palontutkinnalla on saatu
selkeitä tuloksia. Jos tutkintaa ei olisi, onnettomuuden olisivat muutaman päivän ajan
pääuutisaiheita, mutta muutoksia ei saataisi
aikaiseksi. Tutkinnan ansioista voidaan muuttaa merkittävästi turvallisuutta.

Pelastuslaitoksella on pelastuslain mukainen velvoite tehdä osaltaan palontutkintaa. Peruste on tiedon saanti eli miksi kävi
niin kuin kävi. Myös poliisi tutkii tulipaloja,
mutta näkökulma on erilainen. Poliisi selvittää esimerkiksi sitä, onko kyseessä rikos ja
pelastuslaitos tutkii olosuhteita, missä palo
pääsi syttymään. Pelastuslain 41 §:n mukaan
poliisilla on velvollisuus selvittää syttymissyy,
jos tulipalossa on joku kuollut, loukkaantunut vakavasti tai omaisuusvahingot ovat yli
200 000 €. Palokuolemaksi lasketaan tapaukset, joissa henkilö on kuollut 30 vuorokauden
sisällä tulipalon vaikutuksiin. Tutkinnassa voi
tulla tilanteita, että tulipalossa kuolleena löydetty henkilö onkin kuollut jostain muusta
syystä ja nämä tiedot saadaan oikeuslääkärin
lausuntojen perusteella jälkeenpäin.

tulipalossa kuolleen taustoja selvitellään ja
niiden avulla pyritään saamaan nimenomaan
vastaus siihen, miten tulipalolla oli mahdollisuus syttyä ja miksi henkilö ei päässyt poistumaan. Omaisten kautta voidaan myös selvittää tietoja ja heidän kuulustelunsa on poliisin
vastuulla. Toisaalta tärkeä tiedonlähde on
myös pelastustoiminnassa olleet henkilöt,
joiden havainnoista saadaan arvokasta tietoa palontutkintaan. Palontutkinnassa merkitystä on sillä, oliko ovia auki, oliko tilassa
toimiva palovaroitin tai oliko rakennuksessa automaattinen paloilmoitinlaitteisto tai
automaattisen sammutuslaitteisto, oliko
näkyvillä tulentekovälineitä, oliko merkkejä
alkoholin käytöstä ja millainen oli yleinen
siisteys tilassa.

Ajankohtaista
Palopäällystöliitto järjesti työturvallisuusseminaarin
Keskuspaloasemalla 4.12.2013 yhteistyössä pelastustoimen
työhyvinvoinnin yhteistyöelimen kanssa.

S

eminaarin avasi ja osallistujat toivotti tervetulleeksi pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen. Hän korosti että
varsinkin nyt, taas uusien muutosten kynnyksellä, on syytä muistaa että perustyön tekeminen ei saa hyytyä, ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat ensiarvoisen
tärkeitä ja juuri sitä perustyötä, mitä tulee
tehdä ja jatkuvasti kehittää muutoksista ja
organisaatiorakenteesta huolimatta.
Pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksesta toimi seminaarin puheenjohtajana
ja avauksessaan hän nosti esiin työn tekemisen kulttuurin ja sen merkityksen arjen
työturvallisuudessa; viime kädessä riippuu

jokaisen työntekijän omasta asenteesta ja
arvoista, miten hän suhtautuu työturvallisuuteen ja työn tekemiseen. Ohjeita voidaan
tehdä, mutta toteutuuko turvallinen työtapa
käytännössä. Hän myös peräänkuulutti tulevassa pelastustoimen uudistusprosessissa
organisaatioiden toimintojen käytäntöjen
arviointia ja yhteisten ajatus- ja toimintamallien luomista.
Paloesimies Juha Höök Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitokselta puhui pelastusalan
poikkeamaraportista. Poikkeamalla tässä
yhteydessä tarkoitetaan kaikkia työturvallisuuteen liittyviä tapahtumia (läheltä piti, vaara- ja uhkatilanteet, työtapaturmat,
työmatkatapaturmat). Hän on omiin jatko-
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opintoihinsa liittyen tarkastellut eri tilastoja
ja raporttikäytäntöjä. Tällä hetkellä kyseisistä
tilastoista on vaikea saada valtakunnallista
kokonaiskuvaa pelastusalan työtapaturmista
ja niihin johtaneista syistä. Pelastuslaitosten
ollessa kuntien ylläpitämä järjestelmä jokaisen laitoksen isäntäkunnasta riippuu, miten
kyseiset poikkeamaraportit kerätään ja miten
niitä hyödynnetään. Myös tässä puheenvuorossa korostettiin laitosten välistä yhteistyötä: haaste on saada kaikkien tahojen tieto
vertailukelpoiseksi, jotta poikkeamia vähentäviä toimenpiteitä voidaan suunnitella ja
toteuttaa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen työsuojelutoimintaa esittelivät kehittämispäällikkö Tiina

työturvallisuudesta
Pelastusalan henkisen työsuojelun
toimikunnasta puheenjohtaja Salla
Tikkanen
myös työturvallisuutta ja mm. turvallisia työtapoja sisältävää ohjeistusta.
Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunnasta puheenjohtaja Salla Tikkanen esitteli
toimikunnan työtä, ja nosti esiin henkisen
työsuojelun merkityksen osana työturvallisuustyötä. Hän puhui myös työnohjauksesta
yhtenä henkisen työsuojelun keinona, ja piti
tärkeänä valakunnallisen työnohjaajaverkoston saamista pelastusalalle. Perusperiaate työnohjauksessa on, että työnohjaaja ei
voi olla saman organisaation palveluksessa
kuin mihin työnohjausta annetaan. Toimikunta on myös kartoittanut pelastuslaitosten
defusing-käytänteitä ja ohjeistusta. Yksi toimikunnan työn tavoite on yhtenäistää myös
näitä toimintoja.
Janne Sysiaho Tapaturmavakuutusliitosta
kertoi TVL:n toiminnasta ja kertoi heidän
palvelustaan. TVL kerää kaikilta tapaturmavakuutuslaitoksilta paljon tilastotietoa, mm.
korvatuista työtapaturmista ja työmatkatapaturmista. Toiminnan tavoitteena on tarjota tietoa eri osapuolille (vakuutusyhtiöt,
työnantajat, ammattiliitojen keskusjärjestöt,
työntekijäorganisaatiot), jotta työtapaturmia
vähentäviä toimenpiteitä voidaan suunnitella ja toteuttaa, sekä seurata näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Jukka Lehtonen esitteli tarkemmin vielä työsuojelun toimintaohjelmaan sisällytettävis-

tä prosessikuvauksia (riskinarvion prosessi,
turvaohjeiden laadintaprosessi, työtapaturmien, vaaratilanteiden ja niitä ehkäisevien
parannusehdotusten käsittelyprosessi, työtapaturmailmoitusten käsittelyprosessi, vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta
tiedottaminen ja päätöksenteko –prosessi).
Jari Nieminen esitteli laatu- ja työhyvinvointiyksikön hahmotelmia operatiivisen suunnittelun kokonaisuudesta, jossa ideana on
”kirjoittaa sisään” operatiivisiin suunnitelmiin
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Koulutuspalomestari Jari Nieminen
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Salminen, palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen ja koulutusmestari Jari Nieminen. Tiina
kertoi juuri valmistuneista asiakirjoista, joita
ovat työhyvinvointisuunnitelma, työsuojelun
toimintaohjelma ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Kaikki nämä dokumentit
sisältävät paljon myös työsuojeluun liittyviä
linjauksia, ja niiden jalkauttaminen alkaa
vuonna 2014.

Seminaarin päätteeksi pelastustoimen työhyvinvoinnin yhteistyöelimen puolesta riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta Pohjois-Savon
pelastuslaitokselta veti seminaarin annin
yhteen. Työsuojelusta vastaavien henkilöiden on tärkeätä kokoontua yhteen säännöllisesti, ja esitellä toisilleen pelastuslaitosten
omia käytänteitä. Suuri tarve on saada myös
työturvallisuuden toiminnot enemmän yhteismitallisiksi, jotta pelastusalan työturvallisuutta voidaan kehittää valtakunnallisesti
oikeaan suuntaan.

Elämä ei pääty
Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit kutsuu lisää jäseniä riveihinsä.
Nimestään huolimatta yhdistys on tarkoitettu kaikille Pirkanmaan
pelastuslaitoksesta eläkkeelle jääville henkilöille.

T

ampereen aluepelastuslaitoksen veteraanien sihteeri Tytti-Maija Virkki
haluaa herätellä pelastuslaitoksesta eläköityneitä ja pian eläkkeelle
jääviä. Veteraanien toiminta on aktiivista ja
lähes joka kuukausi on jotain toimintaa. Nyt
jäseniä yhdistyksessä on 89. Vuosimaksu on
vain 10 euroa.
Yhdistyksen seuraava kokous on 8.1.2014 klo
13 keskuspaloaseman isossa luentosalissa.
Sihteeri Tytti-Maija Virkki ja puheenjohtaja
Jukka Fagerstöm pitävät valitettavana, että

vuosikokoukset eivät yhdistyksen jäseniä
kiinnosta. Tammikuun kokouksessa Jukka
Fagerström jättää puheenjohtajuuden Leo
Kaarelalle. Virkki on luvannut hoitaa vielä
sihteerin töitä, mutta toivoo kovasti, että
jäsenistöstä löytyisi joku vastuunkantaja jatkamaan hänen työtään.

Vuoden 2013 toiminta
Pelastuslaitoksen eläkeläisten tämän vuoden
toiminta oli aktiivista. Kuukausittain kokoonnuttiin viimeisenä keskiviikkona keskuspalo-
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asemalla. Tiistaisin oli klo 12.45 keskuspaloasemalla ohjattua liikuntaa.
Kuukausikokouksiin hankittiin usein ulkopuolisia luennoitsijoita. Helmikuussa joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus kertoi
ajankohtaisia asioita Tampereen kaupungin
joukkoliikenteestä. Maaliskuussa rikoskomisario Antti Heijari piti mielenkiintoisen
esityksen tämän päivän rikollisuudesta.
Huhtikuussa puolestaan pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen kertoi pelastuslaitoksen
ajankohtaiset asiat.

eläköitymiseen

Jo perinteeksi on muodostunut ”Talvipäivätapahtuma”,
joka pidetään Kurun Parkkuussa metsästysseuran majalla.
Isäntinä toimivat Erkki Kuusisto ja Seppo Tuominen.
Tampereen aluepelastuslaitoksen veteraanit osallistuvat
myös kansallisiin eläkeläisten tapahtumiin. Toukokuussa
seitsemän henkeä lähti edustamaan pirkanmaalaisia Kuusiapilakongressiin Jyväskylän Laajavuoreen.
Kesäkauden lopetus ja syksyn aloitus pidettiin perinteisesti myös Kurussa metsästysseuran majalla. Syksyn ensimmäinen kuukausikokous pidettiin tutustumismatkana
Teivon paloasemalle. Lokakuussa keskuspaloasemalla
vieraana oli apulaispormestari Pekka Salmi. Keskustelun
pääpaino oli tuohon aikaan luonnollisesti tunnelihanke.
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Lokakuussa kulttuurin ystävä Eila Kallio järjesti liput Tampereen Työväen teatterin näytelmään ”Prinsessa”, ja näytelmän näki 20 yhdistyksen jäsentä.
Marraskuussa jäsenet vierailivat Poliisimuseossa, jossa tutustuttiin poliisitoimen historiaan (kuvissa veteraaneja ja
poliisin historiaa Suomessa). Vuoden viimeinen tapahtuma oli joulukuussa Akun Tehtaalla järjestetty joulujuhla.
Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä sihteeri Tytti-Maija Virkkiin, puh. 040 528 6096
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URHEILU-UUTISET

Pirkan Hölkkä
Lokakuun 6.päivä juostu Pirkan hölkkä oli
järjestyksessään jo 44. Tuloslistan selailu
selvitti, että tänä vuonna Pirkanmaan pelastuslaitoksen väkeä osallistui Pirkan hölkän 33
kilometrin matkalle 10 henkilöä, viiteen eri
sarjaan. Tänä vuonna Pirkan hölkkään osallistui kaikkiaan 1860 reippailijaa.
Pirkan hölkän reitti sopii niin juoksijoille,
hölkkääjille kuin kävelijöillekin. Suurin osa
reitistä kiemurtelee metsässä polkuja ja
metsäteitä pitkin, vain pieni osa matkasta
on asfalttia. Vaihteleva maasto tekee reitistä
haasteellisen vauhdikkaammille etenijöille,
kun taas rauhassa matkaavat ehtivät nauttia
upeista syysmaisemista paremmin.
Miesten yleisessä sarjassa Miikka Raivio oli
upeasti sijalla 14, ajalla 2.21.50. Miikan aika
oli pelastuslaitoksen väen keskuudesta vauhdikkain aika. Samassa sarjassa matkan taittoi
myös Perttu Huttunen ja Arto Kärki. Artolla
oli ensimmäinen Pirkan hölkkä.
Miehet 40-sarjassa matkan taittoivat Jarmo
Ahtiainen, Petri Visala, Joel Mattanen ja Petri
Tamminen. Miehet 50-sarjassa hölkkään osallistui Tapio Sten ja Miehet 60-sarjassa Seppo
Männikkö. Sepolla tämä hölkkä oli järjestyksessään jo 29. Korpelan Timo taittoi Pirkan
hölkän matkan kävelysarjassa.
Seuraava Pirkan osatapahtuma on Pirkan
hiihto 2.3.2014. Matkavaihtoehtoja ovat
täysimatka Niinisalosta Tampereelle 90 km,
puoli Pirkka 45 km sekä retki Pirkka 52 km.
Huollot toimivat reitin varrella hyvin, joten
rohkeasti vaan testaamaan omia rajoja hiihdon merkeissä.

Palomiesten salibandyn
SM-kulta Tampereelle
Palohenkilöstön salibandyn SM-turnaus järjestettiin 6. - 7.11.2013 Jyväskylässä. Kyseessä
oli 10-vuotis juhlaturnaus. Ensimmäinen turnaus järjestettiin Porissa vuonna 2003, jolloin
Tampere otti tähän asti ainoan mestaruutensa. Tampereelta mukaan viime hetken poisjääntien jälkeen lähti 11 hengen joukkue.
Alkusarjan otteluissa vastaan asettui Espoo,
Kotka ja Mikkeli. Loistavan maalivireen löytäneen hyökkääjä Mikko Jokisen ja maalilla
ilmiömäisesti torjuneen Tuomas Sadeharjun
siivittämänä kaikki 3 alkusarjan ottelua voitettiin maalierolla 14 - 3. Valmistautuminen
seuraavan päivän jatkopeleihin sai alkaa.
Puolivälierässä vastaan asettui Pori, jonka
kaatoon joukkue lähti hyvin levänneenä.
Joukkueen sisällä vellonut ylilataus oli kostautua, kun 4 - 2 johtoasema vaihtui 4 - 4
tasapeliin pelin viimeisen minuutin aikana.
Seurasi rangaistuslaukauskilpailu. Rankkarit
Tampere voitti ja Porin tie nousi pystyyn. Välierässä Tampere sai vastaansa Jyväskylän IIjoukkueen. Peli oli tasaista, mutta Tampereen
yhteen hitsautunut joukkue väänsi lopulta
2 - 1 voiton ja tie finaaliin oli valmis.
Finaalissa vastaan asettui pelätty ja jopa
pienoinen ennakkosuosikki Jyväskylän Ijoukkue. Jyväskylä siirtyi heti pelin alussa 1
- 0 johtoon. Peli jatkui tasaisena loppumetreille asti. Kahdeksan sekuntia ennen loppua
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vihellettiin Tampereelle vapaalyönti. Jyväskyläläisten vielä ihmetellessä puolustaja Pekka
Leppänen osoitti erinomaista pelitilanneälyä
ja napautti pallon tyhjään maaliin. Tästä seurasi pitkä torikokous, jonka päätteeksi maali
hyväksyttiin ja peli oli tasan 1 - 1. Lisämaaleja
ei nähty ja edessä oli rangaistuslaukauskilpailu. Rankkareissa kolme ensimmäistä kierrosta
mentiin maaleitta. Neljännellä kierroksella
Jyväskylä epäonnistui ja Jani Leivo laukoi
mestaruuden Tampereelle.
Mestaruuden myötä Tampereelle irtosi edustuspaikka palohenkilöstön PM-kisoihin Osloon elokuussa 2014. Hatunnosto kapteeni/
manageri Tuomas Tiaiselle ja koko muulle
joukkueelle hienosta turnauksesta. Kiitos
myös TaPU:n godfather Petteri Meskaselle,
joka oli hengessä mukana. 10 vuoden tauon
jälkeen poika on tullut kotiin!
Alkusarja:
Tampere - Espoo 4 - 0
Tampere - Kotka 6 - 0
Mikkeli - Tampere 3 - 4
Puolivälierä:
Tampere - Pori 5 - 4 rl. (4 - 4)
Välierä:
Tampere - Jyväskylä-II 2 - 1
Finaali:
Jyväskylä-I - Tampere 1 - 2 rl. (1 - 1)
Palomies Antti-Pekka Paju

Voimamiehiä
Oulun SM-kisat
Palomiesten voimailu- ja sisäsoutu SM-kilpailut järjestettiin marraskuussa Oulussa. Tampereelta paikalle lähti lukumääräisesti pieni,
mutta kooltaan ja voimiltaan vahva kahden
hengen joukkue. Vertti Harjuniemi otti voiton
sarjassa 93 kg, yhteistuloksella 600 kg. Toistoleuanvedossa Vertti oli toinen 23 toistolla.
Sisäsoudun avoimessa luokassa 500 m:n matkalla Mikko Isoniemi oli toinen ajalla 1.22,7
kirkkaimman mitalin jäädessä vain 1,1 sekunnin päähän. Ensi vuonna kisaillaan Äänekoskella, harjoittelun voi aloittaa jo nyt.

Penkkipunnerrus
1. Vertti Harjuniemi 140 kg
2. Antti Kantola 130 kg
3. A-P Paju 120 kg

Sotilaspenkki
1. Markus Härkönen 25 toistoa
2. Vertti Harjuniemi 22 toistoa
3. Lintinen Ilari 19 toistoa

Kyykky
1. Vertti Harjuniemi 190 kg
2. Loponen Pekka 165 kg
3. Ulmanen Heikki 150 kg

Toistoleuanveto
1. Vertti Harjuniemi 34 toistoa
2. Antti Kantola 28 toistoa
3. Heikki Ulmanen 28 toistoa

Maastaveto
1. Vertti Harjuniemi 240 kg
2. Lintinen Ilari 225 kg
3. Pöllänen Jukka 220 kg

Henkilökohtainen yhteiskilpailu
1. Vertti Harjuniemi 85 pistettä
2. Antti Kantola 81 pistettä
3. Ilari Lintinen 75 pistettä

Lisäpainoleuanveto
1. Antti Kantola 71,4 kg
2. Heikki Ulmanen 68,9 kg
3. Lintinen Ilari 66,4 kg

Joukkuekilpailu (3 parasta nostajaa)
1. 3. jaos (Kantola, Ulmanen, Leppihalme) 206 pistettä
2. 4. jaos (Lintinen, Scharin, Varho) 191 pistettä
3. 2. jaos (Harjuniemi, Pöllänen, Mäkinen) 132 pistettä

Kepalon Strongest man -kilpailut
Jo ensimmäisellä kerralla perinteeksi muodostunut pelastuslaitoksen voimamieskilpailu järjestettiin 12.10. Keskuspaloaseman
voimailupyhätössä. Paikalle oli ilmaantunut
16 voimaa uhkuvaa urosta, jotka aikovat mitellä muinaisten voimamiesten jalanjäljissä
voimailun klassisissa lajeissa: penkkipunnerrus, maastaveto, jalkakyykky, lisäpainoleuanveto sekä toistoleuanveto.
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Kilpailu alkoi punnituksella ja lopulliset tulokset saataisiin selville ns. Wilks-pisteiden
mukaan, joilla suhteutetaan nostettu painomäärä nostajan painoon. Tunnelma kisoissa
oli rento, metallimusiikki loi lisäpotkua kilpailijoiden piiskatessa toisiaan yhä kovempiin
suorituksiin. Olipa myös nähtävissä pientä
taktista peliä ja hermoiluakin, kun kilpailu
lähestyi loppuaan tilanteen pysyessä todella jännittävänä. Kauhea möly täytti salin,
kun kokonaiskilpailun voittaja saatiin selville. Vertti Harjuniemi puolustaa ensi vuonna
18.10. mestaruutta ja useiden haastajien on
nähty jo nyt reenaavan tiukasti. Ensi vuonna
on luvassa todellinen spektaakkeli, kun kireät ukkelit vetävät itsensä huippukuntoon. Ei
sovi myöskään unohtaa ryhmien välistä kilpailua, jonka tänä vuonna voitti 3. jaoksen
näyttävä trio, eipä ollut muista ryhmistä paljon vastusta.
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pereen järjestelyratapihalla
Lokakuussa
järjestettiin Tampereen
järjestelyratapihalla
onnettomuusharjoitus,
jossa harjoiteltiin
ammoniakkivuodon
aiheuttamaa
pelastustehtävää.
Tampereen järjestelyratapiha sijaitsee aivan
kaupungin keskustassa. Ratapihalla tehdään vaarallisia aineita sisältävien vaunujen
vaihtotöitä, jonka johdosta se luokitellaan
merkittäväksi riskikohteeksi. Kokonaisuudessaan ratapiha on noin 3 kilometriä pitkä
ja leveimmillään noin 300 metriä käsittäen
32 vierekkäistä sähköistettyä raidetta. Ratapihan kohdesuunnitelman päivitysprojekti
ulkoiseksi pelastussuunnitelmaksi aloitettiin
helmikuussa 2013.
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Asetuksen 406/2011 (Sisäasiainministeriön
asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnittelusta)
mukaan Tampereen järjestelyratapihalle
Pirkanmaan pelastuslaitoksen pitää tehdä
ulkoinen pelastussuunnitelma ja ratapihalla
tulee toteuttaa kolmen vuoden välein suurharjoitus. Harjoituksen suunnittelu käynnistettiin pelastuslaitoksella huhtikuussa ja
suunnitteluun kutsuttiin mukaan ratapihan
toiminnanharjoittaja VR Transpointin lisäksi
lukuisia yhteistyötahoja, joista osa osallistui
itse harjoitukseen ja osa seurasi harjoitussuunnittelua taustalla. Kaikilla kutsutuilla oli
mahdollisuus tuoda harjoitukseen omaan
organisaatioonsa liittyviä toimintoja. Kaikki
osapuolet pidettiin tietoisina suunnittelun
edistymisestä lähettämälle heille asiaan liittyvät kokousmuistiot ja heidät myös kutsuttiin
seuraamaan harjoitusta.

Ammoniakkivaunun
törmäys
Onnettomuusskenaarioksi päätettiin mahdollisimman realistinen onnettomuustapahtuma, jonka seurausvaikutukset ulottuvat
laajalle alueelle. Harjoitustilanteen lähtötilanteena oli vaunujen siirtotyössä tapahtuva
onnettomuus ratapihan laskumäessä, jossa
ammoniakkivaunun törmäys toiseen vaunuun aiheutti vaunujen suistumisen kiskoilta. Ratapihahenkilöstön termein kyseessä oli
kulmuri. Törmäyksessä ammoniakkivaunun
kylkeen syntyi repeämä, joka oli kooltaan
noin 2 - 3 cm x 20 cm ja noin 1 metri nestepinnan alapuolella.
Ennen harjoitusta pelastustoiminnan johtotasot ja pelastusyksiköiden henkilöstö perehdytettiin ulkoisen pelastussuunnitelman
luonnoksen sekä siihen liittyvään johtamis- ja
toimintaohjeeseen. Ulkoinen pelastussuunnitelma on ratapihalle kohdennettu tietopaketti, jonka keskeisen sisällön pelastustoiminnan johtajina toimivien tulee osata.
Siihen liittyvä johtamis- ja toimintaohje on
ensisijaisesti suunniteltu pelastustoimintatilanteen aikana käytettäväksi apuvälineeksi.
Harjoitus käynnistettiin ratapihan sisäisen pelastussuunnitelman mukaisella ratapihatyönohjaajan onnettomuusilmoituksella Tampereen rataliikenteen ohjauspalvelukeskukseen,
josta tehtiin varsinainen hätäilmoitus Pirkanmaan hätäkeskukseen. Hätäilmoituksen
perusteella hätäkeskus hälytti kohteeseen
komppanialähdön, jota alkuvaiheessa johtaneen RPI31:n määräyksellä täydennettiin
yhtymälähdöksi. RPI31 määräsi perustettavaksi kaksi toiminta-aluetta. Toiminta-alue 1,
jonka johtajaksi määrättiin RPI101:n esimies,
käsitti ratapiha-alueen. Toiminta-alue jaettiin
kolmeen joukkueeseen, joilla oli tehtävänä
mm. alueen pelastusetsintä, vuotoon liittyvät
tehtävät ja tukitoiminnot. VR:n raivausyksikkö, jonka asemapaikka on ratapiha-alueen

eteläpäässä, sai tehtäväkseen hätämaadoituksen. Toiminta-alue 2, jonka johtajaksi
määrättiin RPI32, käsitti vaara-alueen ratapihan ulkopuolelle. Toiminta-alueella 2 harjoitus toteutettiin virtuaaliharjoituksena, jossa
harjoituksen kulkua ohjattiin pelikeskuksen
avulla. Poliisi ja ensihoitokeskus operoivat
molemmilla toiminta-alueilla virtuaaliympäristössä. Toiminta-alueiden toiminta yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi viestiliikenteen
ja Tampereen keskuspaloasemalle perustetun pelastustoiminnan johtokeskuksen
avulla. Pelastustoiminnan johtokeskuksen
perustamisen jälkeen pelastustoiminnan
yleisjohtajana toimi RPI20, jolla oli apunaan
pelastuslaitoksen viestikeskus Wivi sekä
esikuntahenkilöstö. Lisäksi harjoituksen yhteydessä testattiin Tampereen kaupungin
häiriötilanteen johtoryhmän hälyttäminen
ja heille pidettiin pelastusjohtaja Olli-Pekka
Ojasen johdolla infotilaisuus ratapiha-alueen
riskeistä sekä pidetystä harjoituksesta.
Ratapihalla tapahtuneen fyysisen harjoituksen ja vaara-alueella tapahtuneen virtuaaliharjoituksen yhdistäminen harjoitusteknisestä näkökulmasta onnistui hyvin. Harjoituksesta saatujen palautteiden perusteella
riskikohteeseen tehdyllä johtamisohjeella
pystytään helpottamaan pelastustoiminnan
johtajan ja toiminta-alueiden johtajien kuormitusta pelastustilanteessa, jonka vaikutusalue käsittää muutamassa minuutissa laajan
alueen tuulen alapuolella. Erittäin positiivista
oli, että joukkueen johtajina toimineet paloesimiehet ja alkuvaiheessa toiminta-alueen
johtajaksi nostettu pelastusyksikön esimies
miehistöineen selvisivät haasteellisesta tehtävästään ammattitaitoisesti ja työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Harjoituksessa sattui joitakin pieniä kömmähdyksiä,
joita palautetilaisuuksissa otettiin esille.
Pelastustoiminnassakin pienten virheiden
tekeminen on inhimillistä, mutta saman virheen toistaminen tyhmyyttä. Harjoituksessa
ilmeni joitakin pelastustoimintaa liittyviä kehitysalueita, kuten tilannekuvan välittäminen
eri toimijoille ja pelastustoiminnan organisoitumisvaiheen sekä itse pelastustoiminnan
suoritusten nopeuttaminen
Harjoitukseen liittyi keskeisesti varoittaminen
vaara-alueella käytettävissä olevin keinoin.
Virtuaaliympäristössä annettiin alueelle yleinen vaaramerkki ja useita mediatiedotteita
vaarasta ja kaiutintiedotteita kohdealueella
sekä yleinen vaaratiedote. Nopeasti laajalle
alueelle leviävissä tilanteissa, joissa tarvitaan
nopeaa vaaratiedottamista, yleisellä vaaratiedotteella ei ole sen hitaudesta johtuen
ihmishenkiä pelastavaa vaikutusta.
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Harjoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta
pääosin vastasivat VR Transpoint ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta vs. palomestari
Pasi Saari (ratapiha-alueen suunnittelu),
palomestari Jari Nieminen (virtuaaliharjoitus, vaara-alue), palomestari Jarmo Ranta
(viestiliikenne), tiedotuspäällikkö Veijo Kajan
(mediatiedotus), valmiuspäällikkö Markku
Lehtonen (kaupungin häiriötilanteen aikaisen johtoryhmän hälyttäminen) ja palomestari Petri Vuorio (kokonaissuunnittelu). Edellä
mainittujen lisäksi suunnittelussa ja toiminnassa mukana olivat mm. rataliikenteen ohjauspalvelukeskus Tampere, VR Tampereen
ratapihan raivausyksikkö, Eltel Networks oy,
Pirkanmaan hätäkeskus, Pirkanmaan poliisilaitos ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus.
Harjoituksen johtaja,
palomestari Petri Vuorio

Virtuaaliharjoitus

Kyseistä järjestelyratapihan onnettomuusskenaariota käytettiin myös pohjana, kun lokamarraskuun aikana harjoiteltiin pelastustoiminnan johtamista. Tampereen turvallisuusklusterin kautta organisoitu, Insta Innovation
Oy:n pilotoiman JoViTE (Joint Virtual Training
Environment) – hankkeen kautta saimme mahdollisuuden käyttää virtuaalista mallinnusta kyseisestä kohteesta ja skenaariosta. Näin saimme
erinomaisen mahdollisuuden toistaa samaa
harjoitetta niin, että lähes 30 henkilöä P20-,
P31-, P32- P33-, ja P34-päivystysryhmistä pääsi
harjoittelemaan. Saimme siis kyseiselle suuronnettomuusharjoittelulle toistettavuutta, ja tällä
toteutuksella saatiin kyseinen kohde tutummaksi suurelle osalle operatiivista päällystöä.
Koulutuspalomestari Jari Nieminen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella ratapihaalueen suurharjoitus ei päättynyt yhteen
harjoituskertaan. Palomestari Jari Niemisen
johdolla Pirkanmaan pelastuslaitoksen P2:t
ja P3:t osallistuivat kukin vuorollaan Insta
Group:n Innovation mallintamaan virtuaaliharjoitukseen. Pirkanmaan pelastuslaitoksella tullaan jatkamaan johtamistoiminnan
harjoittelemista virtuaaliympäristössä, sillä
säännöllisesti pidetyt johtamisharjoitukset
palautetilaisuuksineen ovat aina merkityksellisiä oppimistilanteita, joissa pelastustoiminnan johtamisosaaminen kehittyy osallistujien
henkilökohtaisen oppimisen kautta.

Tampereen Viinikan järjestelyratapihan
pelastustoimintaharjoitukseen liittyi johtamisharjoitusosuus, jossa harjoiteltiin
vaarallisen aineen leviämisen aiheuttaman
vaara-alueen pelastustoiminnan johtamista.
Harjoituksen tarkoitus oli mallintaa laajaalaista ammoniakkivuotoa, ja harjoiteltavina asioina skenaariossa oli mm. väestön varoittaminen ja vaaratiedotteen antaminen,
vaara-alueen määrittely, viranomaisyhteistoiminta (ensihoito, poliisi). Pelastustoiminnan johtamisen tukena käytettiin ulkoista
pelastussuunnitelmaa, ja harjoituksen yksi
tavoite olikin tarkastella kyseisen suunnitelman toimivuutta ja käytettävyyttä pelastustoiminnan johtamisessa.

Pimeintäkin het
E

nsimmäinen Adventtisunnuntai
aloittaa vuoden merkittävimmän
juhlakauden, joka päättyy Pääsiäiseen. Suomen Itsenäisyyspäivä valtakunnan suurimpana juhlapäivänä
juhlistaa itsenäisyyttämme kansakuntana
kansakuntien joukossa. Joulu ja joulun aika
muistuttaa meitä toivosta ja uuden syntymisestä, mutta myös menneestä, aiemmin
koetusta. Ilo ja suru, kaiken katoavaisuus ovat
osa meitä ja ympäröivää olevaisuutta. Tätä
kirjoittaessani tuli juuri viesti yhden merkittävän ihmisen kuolemasta. Nelson Mandela
on poissa. Heitä, ei aina yhtä näkyviä, usein
hiljaisia, ja kuitenkin omalla olemisellaan
ja tekemisellään suurmiehiä ja naisia, on
ympärillämme, keskuudessamme, usein
siellä, missä vähiten heitä osaamme nähdä.

päivittäistä polkuamme. Muistamme mennyttä, mutta ajatuksemme hiipivät myös jo tulevaan. Syksyn pimeän jälkeen joulunajan valot
antavat aavistuksen edessä olevan kevään ja
kesän kirkkaudesta ja uuden puhkeamisesta.
Pimeintäkin hetkeä seuraa valo. Antakaamme sille mahdollisuus ja tila itsessämme. Antakaamme sille mahdollisuus, vaikka nyt tuntuisikin siltä, että iloa ja toivoa paremmasta ei
juuri nyt näköpiirissä olisikaan. Tukekaamme
toisiamme. Muistakaamme sitä yksinäistä,
jolle tämä joulun aika tai jo useat hetket ja
vuoden kierrot ovat olleet sairauden ja yksinäisyyden värittämiä. Kysäistään, mitä porraskäytävän tai pihapiirin naapurille kuuluu,
tarvitsetko jotakin. Tulisitko vaikka vieraaksemme juhlahetkeemme, juhlapöytäämme.
Zakarias Topeliuksen joululaulun sanoin

Oman osansa aikanaan tekivät sotiemme
veteraanit. Naiset ja miehet kotirintamankin
eri tehtävissä auttoivat kestämään yhteisessä hädässä. Usein nuo hiljaiset tuolloin
nuoret ja vanhatkin, joita ei aina juhlissamme näy, tekivät ja tekevät itsenäisyytemme
säilymisen mahdolliseksi. Heistä valtaosa on
siirtynyt jo iäisyyteen. Siniristilipun saamme
nostaa salkoon halvimmankin mummon
mökin pihamaalle ja loisteliaseenkin portaikkoon. Saamme ylpeänä heiluttaa sitä
urheilujuhlissa ja kantaa maailman turuilla.
Kuljemme askelin kevein, välillä raskaammin,

” Nyt valkeus voittaa,
ja synkkyyskin
jo murtuu maisilta teiltä.
Majassa halvimmassakin
on sijansa enkeleillä.
Ja silloin on
myös joulurauha parhain meillä”.
Saamme täällä, pohjoisen pallon puoliskon
asuttavaksemme saaneina, olla kiitollisia vuoden aikojen vaihtelusta, voimakkaista eroista,
valon ja hämäryyden, joskus pimeydenkin
vuorottelusta. Se haastaa meidät, mutta an-

30

taa jotakin korvaamatonta. Jokaiseen vuodenaikaan liittyy luonnon monimuotoisuuden ihme. On lakastumista, menneen poisheittämistä, mutta aina myös uutta elämää.
Ihmisinä olemme osa luontoa. Se on annettu meille lainaksi. Keväisin mieleen muistuu
vastaäestetyn pellon, kesällä vastakaadetun heinän hyväily. Syksyllä kynnöksen ja
vastapuidun viljan tuoksu. Heinän hyväily
jaloissa, kun sitä tallattiin kuormaan ja heinäladon perukoille. Kuinka maa antaakaan
meille. Tuoksut ja äänet, luonnon ilotulitus
linnunlaulukonsertteineen, tuulen humistessa ja luodessa säihkyvää maisemaa sateen
jälkeen kesäiseen metsään tai talven tullen
lumen peittäessä kimalteeseensa maiseman.
Kaikki tämä antaa aavistuksen siitä ainutlaatuisesta, minkä olemme lahjaksi saaneet.
Olemme saaneet tehtävän, joka on suuri
tehtävien joukossa. Auttaa hädässä olevaa
ihmistä, lähimmäistämme ja tuiki tuntematontakin. Kaikkia samalla hyvän tekemisen
kiihkolla. Moninainen on joukkomme. Jokaista tarvitaan. Jokainen on yhtä arvokas.
Yksikään ei ole vähäisempi toista. Elämme
autettavien kanssa siinä hetkessä, tuemme
toisiamme hädän ja vaaran hetkellä. Autamme kun toinen väsyy. Jatkamme luottavaisina
uudenkin vuoden kiertoon.
Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä

tkeä seuraa valo
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