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Letku & Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen rahoittama henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • 
Toimituskunta: palomestari Tapio Liesko, palomies Harri Puttonen, palomies Elja Kivikoski, ensihoitaja Sanna 
Kauppinen • Ulkoasu ja taitto: paloesimies Matti Syrjä • Kansikuva Elja Kivikoski  ja takasivun kuva Matti Syrjä• Paino: 
HOT-paino • Painomäärä: 1200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Illanvietto alkaa tutustumalla Pekka 
Marjamäki -näyttelyyn Suomen jääkiek-
komuseossa klo 17.00. Ilta jatkuu klo 18 
alkavalla gaalaillallisella Museokeskus 
Vapriikissa. Illalliskortti 40 e (sis. alku-
juoman).

Leijona ja palomies

Suomen Leijonia Marjamäki edusti kym-
menissä MM-kisoissa ja kaksi kertaa 
olympialaisissa. 1975 MM-kisoissa tam-
perelaisässä palkittiin parhaana puolus-
tajana  ja lisäksi hänet valittiin All Stars 
-kentälliseen. Maaotteluita Marjamäellä 
on vyöllään yhteensä 251 kpl. Euroopan 
jääkiekkoliitto IIHF on valinnut Marjamä-
en kunniagalleriaansa. Jääkiekkouran-
sa ohessa Marjamäki työskenteli palo-
miehenä. Kaiken kaikkiaan Marjamäki 
teki Tampereen palolaitoksella 35-vuo-
tisen uran. Tampereen Palolaitoksen 
Urheilijat ry jäädyttää Marjan pelipaidan  
nro. 3 gaalan yhteydessä.

Palomies  
Pekka Marjamäen 
muistelugaala
Perjantaina 1. helmikuuta 2013 järjestetään palomies Pekka 
Marjamäen muistelugaala. Tapahtuma alkaa klo 14.00 
”muistohöntsyllä” TaPU OLDTIMERS – Tappara ALL STARS 
Hakametsän hallissa 1.

Illasliskortteja myydään keskuspaloaseman Wivi viesti- ja 
johtokeskuksessa (03 565 612)

Kuva: Aamulehden arkisto
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Turvallisuusviestintä todettiin tär-
keäksi, sillä onnettomuuksien en-
naltaehkäisy on pelastustoimessa 
nostettu pelastuslaitosten tärkeim-
mäksi tehtäväksi. Mutta miten sen 
pukee sellaiseen muotoon, että se 
kiinnostaa ihmisiä? Hyvä uutinen on 
huono uutinen medialle.

    
Onnettomuustiedottaminen on tär-
keä asia, sillä sen toimimattomuus 
saattaa aiheuttaa lisäonnettomuuk-
sia. Tosin onnettomuustiedottami-
nen on omalla tavallaan ”helppoa”, 
sillä media pitää kyllä huolen, että 
se saa haluamansa tiedot.

    
Muutama muukin osa-alue tuli ruo-
dittua, mutta kaikkien yksimielinen 
päätös oli, että sisäinen viestintä on 
tärkein ja ei haastavin, vaan vaikein 
viestinnän osa-alue. Yksimielises-
ti myös totesimme, että kaikkien 
edustamiemme laitosten kenttävä-
en mielestä sisäinen viestintä ei ker-
ta kaikkiaan toimi. Kaikissa muissa 
laitoksissa kuulemma toimii.

    
Muistutin palaverin osallistujia, että 
ei kannata vaipua epätoivoon, sillä 

Haastavaa… ei kun 
vaikeaa

Tapasin joulukuun alussa viestinnän kanssa kamppailevia pelastusalan 
kollegoita. Palaverissa käsittelimme viestinnän asioita, joita voisi 
nostaa esille valtakunnallisesti ja näin herättää keskustelua ja 
jopa tehdä yhteistyötä pelastuslaitosten välillä. Meillä oli lista 
viestinnän osa-alueista, joita analysoimme ja mietimme, mikä olisi 
tärkeysjärjestyksessä ykkönen.

meidän on tunnistettava toimintaym-
päristö, missä työskentelemme. Ker-
roin esimerkin. Muutamia vuosia 
sitten juttelin silloisen PIKAn viesti-
päällikkö Tommi Mattilan kanssa ja 
kysyin, miten heidän sisäinen vies-
tintä toimii. Hän kertoi, että jos hänel-
lä on jokin tärkeä viesti henkilöstöl-
le, hän laittaa viestin sähköpostiin ja 
kiinnittää ilmoitustaululle tiedotteen. 
Siitä kaikki sen näkevät. Tämä toimii 
silloin, kun työympäristö on yhdes-
sä paikassa. Mutta onko Tampereen 
aluepelastuslaitoksen henkilöstö 
koskaan miettinyt, millainen hänen 
oma työympäristönsä on? 

    
Pelastuslaitoksella on onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyn ja ke-
hittämisen vastuualue, pelastus-
toiminnan ja valmiussuunnittelun 
vastuualue sekä ensihoito. Myös 
sopimuspalokunnat kuuluvat toimin-
taympäristöömme. On paljon tietoa, 
mitä keskenään täytyy jakaa ja on 
paljon tietoa, mitä ei kannata jakaa 
turhaan, ettei tule infoähkyä.  

    
Pelastustoiminnan puolella on neljä 
eri työvuoroa ja koko henkilöstöllä 

eri työaikoja. Pirkanmaalla on yli 60 
paloasemaa, joista 14 paloasemaa 
päivystää. Näissä olosuhteissa tie-
don saaminen jokaisen työpisteen 
ilmoitustaululle vaatii kaikkien osal-
listumista. Onneksi valtaosa työyh-
teisömme henkilöstöstä on tämän 
yhteisen osallistumisen takana ja 
tekee töitä sen eteenpäin viemi-
seksi.

    
Tämän työyhteisön arvon huomaa-
minen ei ole itsestäänselvyys. Näin 
jouluna onkin hyvä syventyä miet-
timään oman elämänsä tärkeitä 
asioita. Haluaisinkin, että jokainen 
lehtemme lukija lukisi Elja-Pekka 
Erkkilän joulujutun ajatuksella läpi. 
Siinä on sanoma, josta voimme am-
mentaa voimaa arjen puurtamisen 
keskelle. Kunpa voisimme noudat-
taa ohjetta ja heittäytyä jouluun. 
Kirjoituksesta löytyy myös vastaus, 
mistä Erkkilä on oman voimansa 
ammentanut.

    
Rauhallista Joulua kaikille lehtem-
me lukijoille

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Pelastusjohtajan katsaus

Luemme päivittäin tiedotusväli-
neistä melko negatiivispainot-
teisia uutisia sekä Suomen että 
Euroopan taloudesta ja toimin-

tailmapiiristä ylipäätään. Eli yleisvire 
on ollut melko lailla harmaa. Kuitenkin 
sieltä täältä meillä Suomessa ja täällä 
Pirkanmaalla on valoakin pilkahdellut. 
Johtuuko tämä sitten siitä ihmisten pe-
rusvireestä, joka liittyy sittenkin optimis-
tisuuteen vai siitä, että olemme yksin-
kertaisesti kyllästyneet vatvomaan vain 
harmaita asioita. Mene ja tiedä. 

    
Meillä täällä pelastuslaitoksella olen 
ollut näkevinäni montakin valonpilkah-
dusta kuluneen toimintavuoden aikana. 
Se, että onnettomuusluvut edelleenkin 
osoittavat loivaa kasvua ei ole ilon asia, 
mutta se että olemme pyrkineet ja myös 
tuloksia saavuttaneet toimintavalmiu-
den parantamisessa on ilon aihe ja niin 
sanottu valon pilkahdus. Olemme lähi-
vuosina saaneet ymmärrystä päättäjiltä 
ja sitä kautta parannusta kansalaisten 
pelastusvalmiuteen lisäresurssien mie-
lessä ja oma toimintamme esimerkiksi 
toimintavalmiusajan osalta on hetken 
notkahduksen jälkeen saatu puristettua 
tavoitetasoon. Jälkimmäisestä kiitos tie-
tysti kuuluu pelastushenkilöstölle.

    
Valonpilkahduksia vuoden varrella ovat 
myös laatu- ja työhyvinvointiyksikön 
toiminnan käynnistyminen, pelastuslai-
toksen Facebook-sivujen avaaminen, 
uuden palotarkastusjärjestelmän eli 
valvontasuunnitelman käyttöönotto ja 

Hyvä aluepelastuslaitoksen väki 
ja sopimuspalokuntalaiset
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Pelastusjohtajan katsaus
Hyvä aluepelastuslaitoksen väki 
ja sopimuspalokuntalaiset

Mennyt vuosi näyttäytyy näin jälkikäteen tarkasteltuna 
hieman erikoiselta. Ja erikoisella tässä tarkoitan 
positiivista erikoisuutta ja asiantilaa, jonka soisi jatkuvan 
myös eteenpäinkin mentäessä.

päihdetyöryhmän työn käynnistyminen. 
Näinä aikoina erittäin merkittävä vuo-
rotyötä tekevän henkilöstön palkkojen 
ja palkkarakenteen uudistustyö käyn-
nistettiin myös viime keväänä maalis-
kuussa. Aloitetoiminta käynnistyi ja kan-
sallista hyvää tuli Palosuojelurahaston 
palkitessa pelastuslautan keksijöineen 
sekä HotPois-yhtyeen. Heinäkuussa oli 
iso valistuspuristus Vuoreksen asunto-
messuilla, jossa tavoitimme ison joukon 
turvallisuudesta kiinnostuneita ihmisiä. 
Loppuvuoden puolella kerrottiin ajan-
kohtaispäivillä aluepelastuslaitoksella 
meneillä olevista hankkeista ja ikään 
kuin pisteenä i:n päällä Hervannan 
ensihoitoporukka sai ansaitsemaansa 
positiivista huomiota alueensa ihmisiltä.
Näin joulun alla tietysti miettii lapsia, joi-
ta on mietitty myös koko vuoden hyvin 
toteutetulla turvallisuuskoulutuksella eri 
Pirkanmaan opinahjoissa ja näkyväm-
min yhdessä Ransun ja TiTi-Nallen 
kanssa.

    
Mennyt vuosi on ollut myös erityisen 
työntäyteinen ja jopa hektinen kun 
tarkastellaan ensihoitotoiminnan muu-
tostyötä kohti nyt vuodenvaihteessa 
tapahtuvaa uudenmuotoista toiminnan 

aloitusta. Ensihoitoporukkamme koko-
naisuudessaan on menneen vuoden 
aikana tehnyt hartiavoimin työtä uuden 
järjestelmän luomisessa ja joutunut 
myös elämään epävarmuuden tilassa 
toiminnan muutoksen venyessä aivan 
vuoden loppupäiville. Isona valonpil-
kahduksena näen sen, että tässä erit-
täin vaativassa muutosprosessissa on 
kuitenkin menestytty ja voimme aloittaa 
uuden ensihoitojärjestelmän suunnitel-
lussa aikataulussa. Tämä on vaatinut 
koko ensihoitoryhmältä paljon valmis-
telutyötä, yhteistyössä henkilöstöyksi-
kön kanssa tehtyjä päätöksiä ja monen 
monituisia kokouksia ja palavereja. 
Lopputulos on osoitus erinomaisesta 
kiitoksen ansaitsevasta sitoutumisesta 
aluepelastuslaitokseen ja sen työhön.

    
No, miltä näyttää tuleva vuosi? Se näyt-
tää edelleen positiiviselta kehittymisen 
vuodelta ja uskon, että sama vire kuin 
tänäkin vuonna jatkuu ja pystymme 
toimintaamme edelleen sorvaamaan 
parempaan suuntaan. Laatu- ja työhy-
vinvointiyksikön, erityisesti sisäiseen 
koulutukseen keskittyvä toiminta jatkuu, 
ja mahdollisuudet ovat myös olemassa 
palkkarakenteen kehityksen jatkotyölle. 

Miten hyvin ensi vuosi sujuu, on vain ja 
ainoastaan meidän oma asiamme. Se 
on työyhteisömme asia ja työyhteisö 
koostuu jokaisesta yksittäisestä ihmi-
sestä. Tiedän itsestäni ja teistä muista, 
että olette sitoutuneita pelastuslaitoksen 
toimintaan ja kansalaisten kaikenpuoli-
seen auttamiseen ja tällä tiedolla varus-
tettuna on hyvä painella kohti tulevaa.

    
Ja niin, ensi vuonna painelemme eteen-
päin uudella nimellä varustettuna. Pir-
kanmaan pelastuslaitos nimenä toden-
taa sen, mitä olemme jo kymmenen 
vuotta olleet: koko Pirkanmaan ja sen 
asukkaiden sekä toimijoiden turvallisuu-
den tekijöitä.

    
Hyvää Joulua teille itsellenne ja kaikille 
läheisillenne!

Olli-Pekka Ojanen
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Kurssin suorittivat Topi Varho, Ari Lai-
ne, Janne Mäkinen, Jani Palo, Kari 
Suppula, Jukka-Pekka Hartman, Juha 
Heinonen, Harri Laine, Esa Nieminen, 
Aki Jordman, Ari Kuusijoensuu, Kalle 
Luode, Seppo Lamminen, Jyri Ikonen, 
Mikko Mäkinen ja Tuomo Mäntyniemi. 
Lisäksi kurssille osallistui koordinaat-
torina koulutusmestari Jari Nieminen 
Laatu- ja työhyvinvointiyksiköstä.

    
Kyse oli liikenneonnettomuuteen jou-
tuneen säiliöajoneuvon säiliön tyhjen-
tämistekniikasta. Koulutukseen kuului 
mm. ajoneuvotekniikan ja säiliön eri 
tyhjentämisvaihtoehtojen opiskelua ja 
harjoittelua. Kurssi sisälsi myös Tietur-
va- ja Työturvakorttikoulutukset.

    
Koulutuksen tavoitteena oli kehittää ky-
seinen osa-alue yhdeksi Nokian alue-
paloaseman erityisosaamisalueeksi; 
ko. asemalle on keskitetty muutakin 
vaarallisten aineiden torjunnassa tar-
vittavaa erityisosaamista ja -kalustoa. 
Pirkanmaan ELY-keskuksen tarkastajat 
Heikki Kokkonen, Kari Pyötsiä ja Vesa-
Pekka Heikkilä suorittivat osaamisen 
loppuarvioinnin koulutuksen päättöhar-
joituksessa 25.10.2012.

Opit heti käytäntöön

Kurssilla läpi käytyä torjuntatekniikkaa 
päästiin soveltamaan käytännössä, kun 
Parkanon Lamminkoskella kaatui die-
sel- ja bensalastissa ollut säiliöauton 
perävaunu 22. marraskuuta. Tehtävään 
hälytettiin Parkanon ja Ikaalisten yksi-
köiden lisäksi Pirkkalasta 53541 sekä 
Nokialta R PI 501 ja 5058.

Tiekuljetusonnettomuuksien 
öljyntorjuntakoulutus oppisopimuskoulutuksena
Tampereen aluepelastuslaitos järjesti oppisopimuskoulutuksena 
tiekuljetusonnettomuuksien öljyntorjuntakoulutuksen 19. - 25.10.2012. 
Koulutus järjestettiin yhteistyössä Pirkanmaan Oppisopimuskeskuksen 
kanssa ja kouluttajana toimi Heikki Pakkanen Safety Work Oy:stä. 
Koulutuksen kesto oli 7 päivää, ja koulutettavina oli Nokian 
aluepaloaseman henkilöstöä siten, että jokaisesta työvuorosta oli 
paloesimies ja kolme miehistön edustajaa, yhteensä 16 henkilöä.



6 7

LETKU
 & LAASTAR

I

Tiekuljetusonnettomuuksien 
öljyntorjuntakoulutus oppisopimuskoulutuksena

Saatu koulutus tuotti siis heti hyvän lop-
putuloksen; uutta suorituskykyä päästiin 
heti hyödyntämään.

Palomestari Jari Nieminen

Kuvassa loppuharjoitus Nokian paloasemalla. 

Kuvaaja Teemu Puska

Torjuntatoimet toteutettiin tositoimessa kurssin oppien mukaisesti: 

1. Onnettomuusvaunu stabiloitiin raskaalla nosturilla. 
2. Onnettomuusvaunu maadoitettiin syttymisvaaran ehkäisemiseksi.
3. Kaatunut säiliövaunu tyhjennettiin hallitusti säiliön venttiilien kautta tyhjään säiliöautoon.
4. Maahan valunut polttoneste imettiin pois imuautolla.
5. Perävaunun vetoaisa irrotettiin hallitusti ns. kuningaspultin irrottamisella.  
6. Tyhjä säiliö nostettiin pyörilleen.
7. Jälkitorjuntatoimena saastuneet tien reunamassat vaihdetaan. 
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Sisällöllisesti Facebook-
sivustomme on varsin 
monipuolinen. Kuluneena 
vuonna olemme jakaneet 
turvatietoa, julkaisseet 

runsaasti kuvia ja videoita, kertoneet 
pelastuslaitoksen tai henkilöstön saa-
mista tunnustuksista ja palkinnoista, 
jakaneet valtakunnallista materiaalia, 
järjestäneet kilpailuja, järjestäneet kak-
sien messujen yhteydessä arpajaiset, 
mainostaneet tapahtumia sekä aloitta-
neet henkilöstöstä kertovan blogisarjan. 
Sisältöön olemme saaneet vinkkejä ja 
materiaalia laajalti henkilöstöstä, iso 
kiitos tästä. Kuvia ja juttuvinkkejä saa 
mielellään lähettää edelleen viestin-
nälle, jotta sivusto on läpileikkaus koko 
pelastuslaitoksestamme. 

    
Tässä muutamia esimerkkejä siitä, millai-
sena vuosi 2012 näyttäytyi facebookissa 
ja mitkä olivat hyvin onnistuneista ja ylei-
söä kiinnostavista tilapäivityksistä. 

Jo useana vuonna on vakiintunut palo-
varoittimen paristonvaihtopäiväksi 112-
päivä helmikuussa. Tuosta on jalostettu 

Millainen oli vuosi 2012    pelastuslaitoksen 
Facebook-sivustolla?
Tampereen aluepelastuslaitos aloitti oman Facebook-sivuston 
ylläpidon tämän vuoden helmikuun alussa. Ajatuksena oli toimia 
turvallisuusviestinnän parissa, mutta kulunut vuosi on muuttanut 
kurssiamme hieman, joskaan emme ole ennaltaehkäisevää 
työtä unohtaneet. Facebook-sivustomme päivittäjinä toimivat 
tiedotuspäällikkö Veijo Kaján ja koulutussuunnittelija Elina Haapala. 
Olemme muihin pelastuslaitoksiin etulyöntiasemassa, koska SPPL:n 
Pelastustoimen SOME-hankkeen vetäjä Janne Leinonen työskentelee 
meidän tiloissamme ja toimimme ikään kuin testialustana uusille 
sovelluksille ja menetelmille.

palovaroittimen toimintakunnon testaa-
minen kuukausittain 11. päivä. Tätä pa-
lovaroittimen testaamista muistuteltiin 
myös Facebookissa erilaisilla kuvilla ja 
teksteillä. Aloitimme tämän testaamisen 
muistuttamisen heti aluksi ja saimme 
mukaan myös muita pelastuslaitoksia. 
Loppuvuodesta mukaan on tullut mui-
takin turvallisuusalan toimijoita ja tästä 
testipäivästä on muodostunut koko alan 
yhteinen asia. 

Juhannuksen juhlijoille teimme vaka-
van, mutta rennon muistilistan, jossa 
muistutimme tärkeistä turvallisuusasi-
oista. Tämä lista oli suosittu ja huoma-
simme, että turvallisuusviestintää voi 
tehdä myös ilman, että heristämme 
sormiamme. Viesti meni perille uudella 
ilmeellä ja hyvä palaute muutti osittain 
koko Facebook-sivustomme linjaa. Tä-
män jälkeen uskalsimme ottaa hieman 
rennomman otteen ja pyrimme vielä 
enemmän miettimään sisältöä lukijoi-
den kannalta. 

Kesän jymypotti oli Pirkkalan asemalta 
työvuorolta saatu kuva, josta teimme 
meemin (= kuvan päälle kirjoitetaan hu-
moristinen teksti). Kuva herätti huomio-
ta ja sen näki noin 81 000 ihmistä, mikä 
on kokoluokaltaan näkyvyydessä ihan 
omaa luokkaansa. Kuva sai lempinimen 
”pyöräkuva” ja siitä olemme saaneet po-
sitiivista palautetta keskustellessamme 
Facebookista muiden pelastuslaitosten 
sähköisen viestinnän parissa työsken-
televien kollegojen kanssa. Kaikki tun-
tuvat tietävän Tampereen pyöräkuvan. 
Tällaisten meemien julkaiseminen jat-
kossa on tavoite, enää puuttuu vain hy-
vät tilannekuvat, joita saa kuka tahansa 
lähettää ylläpidolle. 

Syyskuussa pidetyn suuronnettomuu-
den yhteydessä testasimme tavoi-
tetaanko Facebookin avulla ihmisiä 
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Millainen oli vuosi 2012    pelastuslaitoksen 
Facebook-sivustolla?

ja olisiko sitä mahdollista hyödyntää 
suuronnettomuuksien yhteydessä yh-
tenä viestintäkanavana. Harjoituksesta 
tehtiin 4 tilapäivitystä, joilla tavoitimme 
yhteensä noin 40 000 ihmistä. Tästä 
kokeilusta saimme pääosin vain posi-
tiivista palautetta ja harjoituksen tiedot-
tamisen onnistuminen tätä kautta laittoi 
meidät miettimään tarkemmin Faceboo-
kin käyttöä yhtenä viestintäkanavana 
suuronnettomuuksien tiedottamisessa. 

Juhannuksen muistilistan innoittami-
na teimme talven varalle myös oman 
tsekkilistan ja tämä herätti positiivista 
palautetta. Muistutimme tavallisista ja 
jopa itsestään selvistä asioista, mutta 
teimme sen juhannuksen tavoin hymy 
huulilla. Tarkoitus on jalostaa vielä jou-
lunajalle tai uudenvuodenviettoon sa-
malla idealla muistilistaa. 

Marraskuun lopussa vietettiin ensim-
mäistä Paloturvallisuusviikkoa, joka al-
koi Päivä Paloasemalla -tapahtumasta 

ja päättyi ensimmäiseen Pohjoismai-
seen palovaroitinpäivään. Pääosin 
viikko näkyi tiedotteina, blogeina ja kil-
pailuina. Viikon aikana pelastuslaitokset 
tekivät tiivistä yhteistyötä facebookissa 
jakaen sivuillaan valtakunnallisia tiedot-
teita sekä blogikirjoituksia. Yhteistyö 
sujui hyvin ja kaikki hyötyivät yhdessä 
tehdystä työstä. Meillä oli hieman isom-
pi rooli blogien julkaisussa ja tiedot-
teiden jakamisessa valta-
kunnallisesti. 

Pelastustoi-
men some-hankkeen 

vetäjä Janne Leinonen SPPL:stä 
on luonut erilaisia sovelluksia, joilla saa-
daan vaihtelevuutta Facebook-tiedot-
tamiseen. Käytössämme on mm. am-
mattivisa, viikon fanittaja, onnenarpa, 
pelastustoimen uutiset, slangivisa sekä 
uusimpana sivuston palautejärjestelmä, 
jota ei vielä ole otettu käyttöön. Sovel-
luksilla saadaan faneillemme vaihtelua 
sekä voimme tarjota ajanvietettä. Koska 
Facebook ei ole virallinen tiedotekana-
vamme, teemme siellä viestintää tosis-
saan, mutta rennolla asenteella. Olem-
me viranomaisia, muttemme paukuta 
tietoa päähän vaan haastamme ihmisiä 
osallistumaan keskusteluun. 

Fanit

Facebook-sivustomme fanimäärä on 
kasvanut koko ajan. Sivujen kävijä-
määriä emme pysty seuraamaan muu-
ten kuin sitoutuneiden fanien kautta. 
Fanimme ovat aktiivisia ja osallistuvat 
aktiivisesti keskusteluun sekä lähettä-
vät meille yksityisviesteillä kysymyksiä. 
Fanimäärissä selkeitä kasvupiikkejä on 
tullut ns. pyöräkuvan, asuntomessuilla 
jaettujen arpalipukkeiden ja suuronnet-
tomuusharjoituksen jälkeen. Asetimme 
tavoitteeksi 2 000 sitoutunutta fania 
tämän vuoden loppuun, mutta tuosta 

tavoitteesta tulemme jäämään. Mikäli 
tavoite kuitenkin täyttyy, arvotaan kaik-
kien fanien kesken hyviä palkintoja. 

Yhteistyö 
pelastustoimen 
kesken
Pelastustoimelle avattiin tänä vuonna 
myös oma Facebook-sivusto, jonka 
ylläpitoryhmässä Elina Haapala toimii. 
Tämä sivusto on hyvä esimerkki yhteis-
työstä ja sen tarkoituksena on tarjota 
valtakunnallinen paikka pelastusalan 
keskustelulle. Sivuston fanimäärä kas-
vaa kovaa vauhtia ja sivustolla käydään 
runsaasti keskusteluja. Ylläpidolle tulee 
paljon kysymyksiä, joihin joko vastaam-
me itse tai hankimme vastauksen joltain 
asiantuntijalta. 

Uusi mahdollisuus – 
uudet menetelmät
Kaiken kaikkiaan sosiaalinen media 
tarjoaa uudenlaisen tavan jakaa turval-
lisuustietoa sekä mahdollistaa kenen 
tahansa osallistuminen keskusteluun. 
Sosiaalista mediaa ei pidä pelätä tai 
vastustaa, vaan heittäytyä suunnitel-
mallisesti mukaan ja toimia avoimena. 
Ilman selkeää tavoitetta ei sosiaalisessa 
mediassa kuitenkaan pärjää. Facebook-
sivustomme on kaikille avoin, joten tar-
joamme mahdollisuuden seurata toi-
mintaamme siellä ilman omaa profiilia. 
Haluamme tarjota kansalaisille matalan 
kynnyksen lähestyä pelastuslaitosta.

Koulutussuunnittelija Elina 
Haapala
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On ensimmäinen Adventti. Maa on saa-
nut puhtaan valkoisen lumipeitteen. Lä-
hestymme Joulun aikaa ja samalla ku-
luva vuosi saa päätteensä. 
Muistelemme mennyttä ja 
mietimme tulevaa. Muu-
tosten voima on pitänyt 
ja pitänee jatkossakin 
meidät joskus lämpimäs-
sä, joskus viileämmässä 
otteessansa. Joulu on ai-
kaa, jolloin lasten silmien 
loiste ja heleä laulu saa 
ajatukset viivähtämään 
omassa lapsuudessa 
ja nuoruudessa. Poissa 
ovat jo monet, muutamat 
vielä matkassamme. Kat-
son kynttilää pihalyhdys-
sä, sen liekkiä hentoisen 
lumen laskeutuessa jo 
kauniin valkoiseen pi-
haan ja puutarhaan. Lu-
mi, niin puhtaan valkoinen 
ottaa hiljalleen syleilyynsä myös metsät 
ja pellot. Valkoisuus vie ajatuksemme 
joulun odotukseen, puhtauteen, uuden 
alun odotuksen riemuun.

    
Mietimme mitä vuosi merkitsi minulle, lä-
heisilleni, työtovereilleni. Miten selvisin 
kuluneesta? Vieläkö jotakin uutta olisi 
tulevaisuudessa? Jotakin sait valmiiksi, 
jotakin jäi kesken. Jokin ei valmistu kos-
kaan. Oli iloisia hetkiä, epävarmuutta, 
ehkä epäonnistumisen kokemuksiakin. 
Oli hapuilua hämärässä, joskus ymmär-
tämisen iloa.  Huomasit, että ilman noita 
tuskan ja ahdistuksen hetkiä ei uuden 
löytämisen, uuden kokemisen riemulla 
olisi merkitystänsä. Jokin meissä elää 
aina mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. 
Jokainen omalla tavallaan. Oman ko-
kemisensa ja tunteidensa syvimpien 
sointujen kautta.

    
Koemme majesteetillista rauhaa ja ikui-
suuden myötäelämisen iloa luonnon 
hiljaisuudessa, talven hyytävän tuulen 
hiljentäessä luonnon, jäätäessä järvet, 
metsät ja pellot. Hiljaisuuden asettues-
sa linnut, kesän pienet veitikat, myyrät, 
oravat ja muu metsän väki asettuu pe-
siinsä ja koloihinsa.  Koemme rauhoittu-
misen hetkiä joulun musiikin noustessa 

Heittäydy jouluun

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan, 
mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. 

Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa Luojan luo. 
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan.

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu, 
Jumalan sanan valoa, joss´ sieluin kirkastuu. 

Tuo kotihin, nyt pieneenkin, nyt joulujuhla suloisin, 
Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa.

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa, joulu ihana! 
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa! 

Sua halajan, sua odotan, sä Herra maan ja taivahan. 
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen joulus tuo

Sävel: Jean Sibelius 
Sanat: Sakari Topelius

urkujen soinnista, joulun laulujen kajah-
taessa kirkon holveista. Koemme Jou-
lun hetkiä seisahtaessamme ihmisvili-
nässä kadulla. Niin nuoret kuin vanhat 
palaavat lapsuuden joulun tunnelmaan 
ja sanomaan. Kaipaamme ehkä jotakin, 
mitä emme enää sellaisena kuin lapse-
na sen koimme, voi saavuttaa. Lapsen 
iloinen odotus on vaihtunut nuoruuden 
ja keski-iän, vanhuuden mukanaan 
tuomaan mielen liikutukseen siitä, että 
jokainen joulu muistuttaa kuitenkin mei-
tä siitä ilosta, minkä joulu meille joka 
vuosi tuo. Joulun tunnelma on meissä 
jokaisessa sisällämme. Lahjaksi olem-
me elämämme saaneet. Emme ole itse 
voineet syntymästämme päättää. Kiitol-
lisena elämän liekistä saamme nytkin 
jouluun valmistautua. Muistakaamme 
myös niitä, joilla on vaikeaa juuri nyt. 
Heitä, joille tämä joulun aika voi olla 
erityisen raskasta.  Yksinäistä naapu-
ria, jolla ehkä tämä joulu on syystä tai 
toisesta erityisen raskas. Tai sitä työto-
veria, jota ahdistaa epätietoisuus ole-
vasta tai tulevasta. Taputus olkapäälle, 
pieni ystävällinen sana tai teko voi olla 
suurimerkityksellisempi kuin aavistam-
mekaan. Joulu on iloinen juhla. Sen ilon 
soisi tarttuvan meihin kaikkiin. Silloinkin, 
kun työn tai arkielämän haasteet tuntu-

vat vievän voimamme ilon kokemiselta. 
Myös niistä pienistä arkielämän onnen 
hetkistä.

    
Tänä jouluna olen eri-
tyisen onnellinen. Huo-
maan olleeni jo yli 20 
vuotta osa yhteisöä, 
jollaista en ennen siihen 
liittymistä ollut kuvitellut 
olevan olemassakaan. 
Kun 1989 kesäkuun 
alussa tulin ensimmäi-
sen kerran pitämään 
silloisen lääkärikoulut-
tajan, ylilääkäri Matin 
Rasmussenin kanssa 
ensimmäistä koulusta-
ni silloisen palokunnan 
työvuorolle keskuspa-
loasemalle, en voinut 
aavistaakaan mihin se 
vielä johtaisi. Pääsin työ-

yhteisöön, jonka vertaista 
saa hakea. Ei ollut kynnyksiä. Oli luon-
teva toveruus heti alusta alkaen. Monin 
tavoin nuorena, hiljattain valmistuneena 
lääkärinä haaste oli melkoinen. Ensi mi-
nuuteista lähtien tajusin kuitenkin, että 
tässä joukossa on sellaista arkielämän 
osaamista ja monipuolista viisautta, tie-
tämystä ja taitoja käytännön työstä, että 
minä olinkin tullut oppimaan, en pelkäs-
tään opettamaan. Tässä työyhteisössä 
jokainen on tärkeä. Ilman yhdenkään 
panosta tämä monimuotoinen toimiala 
ei toimisi. Tiukan paikan tullen, jokainen 
täyttää aina tehtävänsä. Meistä jokai-
nen on omanlaisensa, oma persoonan-
sa. Tämä on rikkaus, jollaista on vaikea 
muualta löytää.

     
Ensihoidon järjestämisvastuu siir-
tyy kunnilta sairaanhoitopiireille vuo-
den 2013 alusta. Haluan kiittää Teitä 
jok’ikistä Tampereen kaupungin Hyvin-
vointipalveluiden ja omasta puolestani 
kuluneista vuosista ja erinomaisesta 
yhteistyöstä. Tamperelaiset ovat saa-
neet hyvää ensihoitopalvelua ja saavat 
sitä jatkossakin. Tämän takaa vastakin 
Tampereen aluepelastuslaitoksen ensi-
hoitopalvelu.

Elja-Pekka Erkkilä
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Suurin muutos on ensihoidon järjes-
tämisvastuun siirtyminen yksittäisiltä 
kunnilta sairaanhoitopiireille. Sairaan-
hoitopiirien on valmisteltava ensihoi-
don palvelutasopäätös. Päätöksen 
valmistelu- ja päätösvaiheessa olisi 
kuunneltava kuntia ja myös yhteistoi-
mintatahoja. Niin lain kuin asetuksen 
henki on alueellinen ajattelu. Valmistelu 
on ollut jos ei nyt ihan ”tuskien taivalta” 
niin ei paljon muutakaan. Kuntien kan-
nanotoissa kustannukset ovat olleet 
merkittävässä asemassa. Kustannuk-
siin vaikuttaa aivan oleellisesti itse pal-
velutasopäätöksen sisältö. Merkittävin 
muutos kustannusvaikutukseltaan on 
välittömän valmiuden edellyttäminen 
kaikilta kiireellisen ensihoitopalvelun 
ambulansseilta. Toinen merkittävä 
tekijä on terveydenhuollon tutkinnon 
vaatimus myös perustason ambulans-
sissa vähintään toiselta ensihoitajalta. 
Lisäksi palomies-sairaankuljettajien ja 
1.5.2011 jälkeen valmistuneiden pelas-
tajien mahdollisuutta toimia keskenään 
perustason ambulanssissa rajoitettiin 
asetuksella. Kolmantena merkittävänä 
uutena kustannuseränä on sairaanhoi-
topiirin ensihoitokeskuksen noin 2,5 mil-
joonan euron vuosittainen kustannus.

    
Kiireellinen ja kiireetön sairaankuljetus 
eriytettiin toisistaan, mikä merkitsi muun 
muassa Tampereen aluepelastuslaitok-
sen ambulanssien määrän huomattavaa 
supistumista. Pirkanmaan sairaanhoito-
piiri otti myös kiireettömän sairaankulje-
tuksen omalle järjestämisvastuulleen. 
Tällä oli merkittäviä vaikutuksia kaikille 
palveluntuottajille. Loppuvuoden tulot 
pienenivät.

    
Useiden vaiheiden jälkeen päädyttiin 
ratkaisuun, missä Tampereen alue-

pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan sai-
raanhoitopiirin kesken tehtiin yhteistoi-
mintasopimukset koskien Tampereen, 
Pirkkalan, Nokian ja Valkeakosken 
osalta kiireellistä ensihoitoa sekä en-
sivastetoiminnan osalta koskien myös 
muita Tampereen aluepelastuslaitoksen 
alueen kuntia.

    
Perus- ja hoitotasolla on hoitotason 
osalta viime keväänä ja perustason 
osalta nyt syksyllä käyty lävitse laaja 
jokaista koskenut käytännön harjoitus ja 
kirjallinen osaamisen kartoitus. Näistä 
on saatu merkittävää tietoa niistä osaa-
misen alueista, mihin jatkokoulutuk-
sessa tullaan kiinnittämään huomiota. 
Henkilöstölle on annettava suuri kiitos 
erittäin hyvästä ja varsinkin käytännön 
harjoitusten osalta innostuneesta osal-
listumisesta. Käytännön harjoitukset 
saivat hyvää palautetta ja niitä on tarkoi-
tus jatkaa. Sairaanhoitopiiri tulee jatkos-
sa määrävälein suorittamaan vastaavan 
osaamisen kartoituksen. Työpaikka-
koulutus työvuorottain jatkunee ensi 
vuonnakin. Kertaamista ja uuden opis-
kelua tarvitaan. Ensihoitokouluttajan 
päätyö jatkunee edelleen maakunnan 
ensivastehenkilöstön koulutuksessa. 
Sairaanhoitopiiri järjestää lisäksi omia 
koulutustilaisuuksiansa niin perus- kuin 
hoitotason ensihoitajille. 
 
Vuoden vaihtuessa moni asia muuttuu, 
mutta osa uudistukseen liittyvistä muu-
toksista astunee voimaan vaiheittain. 
Asiat ovat kuitenkin selkiytyneet siinä 
määrin, että tulevaan vuoteen voidaan 
lähteä luottavaisemmin mielin ja uutta 
rakentaen.

Matti Isotalo
Elja-Pekka Erkkilä

Ensihoito 
myllerryksessä
Terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä ensihoitoasetus astuivat 
voimaan 1.5.2011. Asetuksella määriteltiin tarkemmin, kuin mitä 
aiemmassa lainsäädännössä oli tehty, ensihoitopalvelun rakenteet 
ja henkilöstön koulutusvaatimukset eri tasoilla. Ensihoito 
määriteltiin kiinteämmin osaksi terveydenhuoltoa.

Pukki jakoi viime joulunaTampereen 
aluepelastuslaitoksen väelle hyviä 
lahjoja, mutta mitä saa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen väki ensi vuonna? 
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Nimenmuutos liittyy vuoden alusta uudis-
tettavaan pelastuslaitoksen johtosääntöön 
sekä kuntien välinen sopimukseen pelas-
tustoiminnan järjestämisestä. Pirkanmaan 
kunnat ovat tehneet myönteisen päätök-
sensä asiakirjojen uudistamisesta, - leh-
den painoon mennessä yhden kunnan 
valtuustossa asiaa ei ole vielä käsitelty, 
mutta hallitus on asian hyväksynyt. Asia 
on myös käsitelty pelastustoimen neuvot-
telukunnan kokouksessa 22.3.2012 sekä 
Pirkanmaan kuntajohtajien kokouksessa 
11.5.2012. Tampereen kaupunginvaltuus-
to päätti 10.12.2012 kokouksessaan hy-
väksyä muutokset omalta osaltaan.

    
Pelastustoimen neuvottelukunnan muo-
dostamistapaa muutetaan siten, että 
neuvottelukunnan muodostavat jatkossa 
luottamushenkilöt. Samalla neuvottelu-
kunnan toimivaltaa lisätään siten, että 
pelastustoimen palvelutasoesityksen ja 
vuosittaisen talousarvioesityksen tekee 
jatkossa neuvottelukunta. Tampereen 
aluepelastuslaitoksen nimi muutetaan 
Pirkanmaan pelastuslaitokseksi, mikä 
paremmin kuvaa pelastuslaitoksen toi-
mintaympäristöä.

    
Pirkanmaan pelastustoimen neuvotte-
lukuntaan kuuluu kymmenen jäsentä ja 
heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neu-
vottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme 
jäsentä, Tampereen kaupunkiseudun kun-
nista kolme jäsentä sekä muista kunnista 
yhteensä neljä jäsentä. Neuvottelukunnan 
jäsenet valitaan viimeisimmän kunnallis-
vaalin tuloksen perusteella. Neuvottelukun-
ta nimetään Tampereen kaupunginhallituk-
sessa kuntien ehdotusten mukaisesti.

    
Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja, 
jonka valitsee Tampereen kaupunginhal-
litus.

    
Tätä muutosta valmisteli johtaja Kari Kan-
kaalan toimesta muodostettu työryhmä, 
johon ovat kuuluneet asettajan lisäksi kau-
punginjohtaja Tapani Mattila Nokialta, kau-
punginjohtaja Pentti Sivunen Ylöjärveltä, 
projektijohtaja Ritva Salisma Tampereelta 
sekä pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen. 

Tampereen 
aluepelastuslaitoksesta tulee 
Pirkanmaan pelastuslaitos
Tampereen aluepelastuslaitoksen nimi 
muuttuu Pirkanmaan pelastuslaitokseksi 
1.1.2013. Nimen muutoksella ei ole 
vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan eikä 
organisaatioon. Myös yhteystiedot pysyvät 
ennallaan. Pelastuslaitoksen logo –Maltan 
risti, jossa on Tampereen vaakuna keskellä – 
säilyy. Ajoneuvoissa ja vaatetuksessa oleva 
tunnuksen muoto säilyy, vain teksti muuttuu 
Pirkanmaan pelastuslaitokseksi.
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Tilaisuudessa käytiin läpi myös altis-
tumiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden 
poistamista. Seminaarin loppuyhteen-
vedossa käytiin läpi tämän hetkiset 
suositukset altistumisen arvioinnista ja 
vähentämisestä sekä työterveyshuol-
lon mahdollisuuksista ennaltaehkäis-
tä haittavaikutuksia. Asia ei ole uusi, 
mutta mm. Pelastusopistolla tehdyssä 
kyselytutkimuksessa (Ap 34, Jarno 
Lamminpää) tuli esiin, että Suomessa 
pelastuslaitoksilla ei juuri ole olemassa 
yhtenäisiä ohjeita tai käytännön toimin-
tamalleja. Ohessa on referoitu seminaa-
rin keskeinen anti.

    
Tulipalossa syntyviä epäpuhtauksia ovat 
kaasumaiset aineet (esim. hiilimonoksidi, 
syaanivety, typen ja rikin oksidit, kloorive-
ty). Höyrymäiset aineet (esim. bentsee-
ni, aldehydejä, polysyklisiä aromaattisia 
hiilivetyjä (PAH), orgaanisia happoja ja 

Tuhkalle altistuminen ja sen vähentäminen eri 
toimialoilla 

muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). 
Hiukkasmaiset aineet (esim. raskasme-
tallit, asbestia, ja PCB- ja PAH-yhdisteitä, 
palosuoja-aineita).

    
Ihminen altistuu tuhkalle eri tavoilla. Iho-
altistumiseen vaikuttaa kemikaalin ky-
kyyn läpäistä iho. Johon taas vaikuttaa 
ihon paksuus ja terveys, rasvakerrok-
sen toimivuus, hikoilu, ihon lämpötila. 
Hengitysteitse altistumiseen vaikuttaa 
aineen höyrynpaine, pölyävyys sekä ve-
ren ja ilman välinen jakaantumissuhde. 
Ruuansulatuskanavan kautta altistumis-
ta lisäävät huono hygienia, työskentely 
ilman aluskäsineitä ja tupakointi.

Syöpäriskit

Erikoislääkäri, LL Harri Lindholm, Työ-
terveyslaitokselta luennoi palomiesten 
syöpäriskistä, mystisistä sairastumisista 

ja niiden taustoista. Lindholmin mukaan 
palomiehen terveyteen vaikuttavat teki-
jät ovat krooninen stressi, joka altistaa 
krooniselle tulehdukselle. Tämä kroo-
ninen tulehdus on yhteinen nimittävä 
tekijä pelastajan tyypillisille sairauksille

    
Palomiehen syöpäriskiin vaikuttaa tupa-
kointi, ylipaino, pienhiukkaset, kemikaa-
lit, fyysinen inaktiivisuus, sähkömag-
neettinen säteily?( mahdollisesti, ei vie-
lä riittävästi tutkimustietoa), krooninen 
tulehdus, työuran kesto, vaihtelevat, 
ajoittain voimakkaat altistumiset. Näi-
den kaikkien tekijöiden yhteisvaikutus 
(monialtistuminen) on syöpäsairauksille 
altistava kokonaisuus 

    
Palomiesten syöpätapauksista on tehty 
kansainvälisiä tutkimuksia (LeMasters 
ym., J Occup Environm Med 2006, 
Youakim, Arch Environm Occup Health 
2006 Zeig-Owens ym., Lancet 2011; 
johtopäätökset). WHO on vuonna 2008 
luokitellut palomiestyön mahdollisesti 
syöpää aiheuttavaksi. Tutkimusten mu-
kaan palomiehillä on munuaissyövän ja 
imusolmukesyövän vaara mahdollisesti 
lisääntynyt. Altistumisajalla ja altisteilla 
näyttää olevan vaikutusta. Työuran kes-
to vaikuttaa riskiin sairastua syöpään. 
Tupakointi muuttaa riskiä.Suojautumi-
sen merkitys on suuri.

    
Ehkäiseviä tekijöitä on monia. Tär-
keätä on suojautua oikein: vaatetus, 

Työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala, 
ylipalomies, työsuojeluvaltuutettu Markku 
Savilahti ja koulutusmestari Jari Nieminen 
osallistuivat 21.11.2012 Kuopiossa 
Työterveyslaitoksen järjestämään seminaariin, 
jossa esiteltiin palomiesten, palotutkijoiden, 
palosaneeraajien, lämpölaitosten hoitajien, 
puhdistajien ja huoltomiesten altistumista ja 
altistumisen arviointiin käytettyjä menetelmiä 
käytännön esimerkkien avulla.

Vanhempi tutkija, dosentti Juha Laitinen, Työterveyslaitokselta käsitteli savusukeltajien, palosaneeraajien ja palontutkijoiden 
altistumista. Altistumiseen vaikuttaa paljolti tulipalon palojäämien koostumus, johon vaikuttaa:

Mikä on ollut palanut materiaali?
Millä palo on sammutettu?
Kuinka kauan aikaa on kulunut palon sammuttamisesta?
Millainen palotapahtuma on ollut? 

TTL on määritellyt arvioinnin tueksi paloluokat (4 kpl). Näitä paloluokkia käytetään perusteena TTL:n suosituksille altistumisen 
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Luokka I: sammunut itsestään tai sammutettu ilman palokunnan apua.
Luokka II: palokunta sammuttanut ajoissa, esim. kahvinkeitin jäänyt päälle (ns. nakit ja muusi-tehtävä).
Luokka III: sammutus viivästynyt (täysin kehittynyt huoneisto-/rakennuspalo; haitta-ainekuormitus huomattavasti isompi kuin edellisissä).
Luokka IV: Teollisuuspalot.
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muut suojaimet, ja varusteiden huolto. 
Tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa, 
sillä, ympäristöaltisteiden vaikutus on 
voimakkaampi tupakoitsijalla. Nuuska 
puolestaan herkistää suun limakalvo-
ja. Oikeanlaisen liikunnan merkitystä ei 
voi koskaan vähätellä, sillä hyvä kunto 
suojaa, fyysinen ylikunto voi puolestaan 
altistaa (treenauksen sopiva annostelu). 
Ylipaino altistaa ainakin tietyille syöpä-
tyypeille (eturauhassyöpä, paksusuo-
lisyöpä). Ravinnon tulisi olla monipuo-
lista, vähärasvaista ja kuitupitoista.

Tulevaisuuden 
haasteet 
suojautumisessa
Pelastustoimintaopetusyksikön päällik-
kö Ismo Huttu Pelastusopistolta kertoi, 
mitä haasteita tulevaisuudessa pelas-
tustoiminnan opetuksessa ja pelastus-
laitoksissa on, kun altistumista tarkas-
tellaan käytännön näkökulmasta.

    
Keskeinen kysymys on, altistuvatko pa-
lomiehet ammatissaan ja missä mää-
rin? Vaaraa ei yleensä tunnisteta, koska 
sitä ei näy eikä tunnu. Haittavaikutusten 
summa (monialtistuminen) tarkoittaa 
sitä, että 1+1=5 eli kahdelle aineelle 

altistumisen haittavaikutus on monin-
kertainen (esim. asbesti + tupakointi). 
Altistuminen tapahtuu hengitysteiden ja 
ihon kautta.

    
Ihoaltistumisessa haitalliset aineet imey-
tyvät ihon ylempiin osiin ja vaikka aineet 
poistetaan ihon pinnalta, imeytyminen 
jatkuu ihon syvempiin kerroksiin ja niis-
tä lopulta verenkiertoon. Savusukelluk-
sen fyysinen rasitus lisää altistumista; 
lisääntynyt hengitysnopeus, kohonnut 
sydämen syke ja hikoiluaineenvaihdun-
ta aiheuttavat altistumisen nopeutumis-
ta. Myös keinosavussa voi olla altistavia 
komponentteja. Aiheesta on tulossa tut-
kimus ja tuloksia on odotettavissa 2014 
Työterveyslaitokselta

    
Pelastusopistolla on laadittu toiminta-
ohje opettajien altistumisen vähentä-
miseksi, sillä he ovat lähes päivittäin 
altistavien aineiden kanssa tekemisis-
sä. Ohjeistuksen mukaan ohuet työ-
rukkaset tai suojakäsineet pidetään 
käsien suojana koko päivän. Tauoilla ja 
palautetta annettaessa savusukellusva-
rusteista riisutaan paineilmalaitteet ja 
takki välittömästi sukelluksen jälkeen. 
Harjoituksissa superlonia ei saa enää 
polttaa. Polttonestettä käytetään vain 

VTT on tutkinut altistumista: Palokohteiden savu- ja noki- ja kemikaalijäämät sekä niiden vaikutus 
työturvallisuuteen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2512.pdf

- Alushansikkailla estetään nokialtistus ihon kautta. Noen sisältämät yhdisteet altistavat syöpäsairauksille. 
- Kontaminaation välttäminen on helppoa omalla toiminnalla sekä suojavarusteilla.

ALUSHANSIKKAIDEN KÄYTTÖ

- Käytetään sammutuskäsineiden alla savusukellustehtävissä sekä savusukellusharjoituksissa.
- Voidaan käyttää myös muussa sammutus- ja pelastustoiminnassa.
- Alushansikkaita pidetään käsissä koko tehtävän ajan.
- Alushansikkaan likaantuessa vaihdetaan se uuteen.
- Alushansikkaan kastuessa vaihdetaan se kuivaan.
- Likaantumisen havaitsemiseksi hansikas on valkoinen.
- Käytä hansikkaita myös huollon aikana kontaminaation välttämiseksi.
- Pese kätesi ja kasvosi kontaminaation jälkeen.

Alushansikkaita saa varusvarastolta Kepalosta.

pieniä määriä sytykkeenä. Jälkiraiva-
uksen aikana käytetään aina hengitys-
suojaimia. Lastulevyä poltetaan vain 
palokonteissa, palotalossa polttomate-
riaalina käytetään puhdasta puuta. Työ-
vuorolistat laaditaan siten, ettei useita 
altistumispäiviä tule samalle työviikolle 
(max. 2 päivää/viikko). Työtapoja muu-
tetaan kuumaharjoituksissa: sama opet-
taja toimii sekä sytyttäjänä että seuraa 
sukellusta.

    
Työterveyslaitos on antanut suosituksia, 
miten altistumista mitataan, vähenne-
tään ja miten ennaltaehkäistään haitta-
vaikutuksia. Suosituksien jalkauttami-
nen Tampereen aluepelastuslaitoksella 
käsitellään ja toteutetaan työsuojeluor-
ganisaation ja aluepelastuslaitoksen 
johtoryhmän linjausten mukaisesti vuo-
den 2013 aikana. Tavoitteena on laatia 
aihetta koskeva ohjeistus, joka tulisi 
koskemaan sekä operatiivista henkilös-
töä että ennaltaehkäisyn palontutkintaa 
tekevää henkilöstöä. Lisätietoja aihees-
ta ja seminaarin sisällöstä antavat Jari 
Nieminen, Markku Savilahti ja Milka-
Riikka Rajala.

Palomestari Jari Nieminen
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UAV-järjestelmien historia liittyy lä-
heisesti eri maiden puolustusvoimien 
tiedustelu- ja taistelutoimintaan, mutta 
viime vuosina järjestelmille on löytynyt 
useita käyttökohteita myös siviilimark-
kinoilta. Maailmalta löytyy tällä hetkellä 
yli 1 400 erilaista järjestelmää. Suurim-
mat alukset ovat siipien kärkiväliltään 
lähes 30-metrisiä ja kykenevät olemaan 
ilmassa useita vuorokausia. Pienimmät 
taas painavat muutamia grammoja. 
Pelastusopistolla on Teemu Veneskari 
tehnyt aihetta koskettava AMK-insinöö-
rityön vuonna 2011. 

    
Mitä tuollaisella järjestelmällä sitten 
tehdään? Jos ajatellaan asiaa pelas-
tustoimen näkökulmasta, kyseeseen 
voisi tulla kevyt yhden miehen operoi-
ma pieni lentokone tai helikopteri, joka 
voidaan lähettää taivaalle heittämällä. 
Hyötykuormana voisi olla päiväkamera 
ja/tai lämpökamera, joka tuottaa ku-
vaa maassa olevaan vastaanottimeen. 
Kone voidaan ohjelmoida kulkemaan 
tiettyä reittiä ja se ei vaadi aktiivista 
”lentämistä” vaan toimii itsenäisesti. 
Pelastustoimen johtaja voisi käyttää il-
masta maahan saatavaa informaatiota 
täydentämään muita tiedustelutietoja 
ja tilannekuvaa esimerkiksi suurissa 
maastopaloissa, etsinnöissä maa/ve-
sistöalueella tai hyvin suurissa raken-
nuspaloissa. Pääsääntöisesti pelastus-
toimen tarpeet pystytään lähes kaikille 
onnettomuustyypeille kattamaan ilma-
aluksella, joka pystyy kiertämään 500 m 
x 500 m kokoista aluetta tunnin verran 
ja välittämään taivaalta informaatiota.

    
Kuulostaa kätevältä? Varmasti ja valmii-
ta järjestelmiä löytyy. Täytyy kuitenkin 
muistaa että kaikki taivaalla tapahtuva 
toiminta on tiukasti säädeltyä ja ilmati-
lahallinnan suhteen TRAFI asettaa tiet-
tyjä vaatimuksia myös UAV-toiminnalle. 
Lisäksi kuvansiirrossa vaadittavat taa-
juudet ovat FICORA:n (Viestintävirasto) 
lupien ja säädösten alaisia. Lisäksi aina 
kun käytettään esinettä, joka liikkuu tai-

UAV, UAS, RPAS?
Otsikon lyhenteet saattavat olla useimmille täysin vieraita, 
mutta kuitenkin näiden lyhenteiden takaa paljastuu asioita, jotka 
saattavat olla osa myös pelastustoimen tulevaisuutta. Kaikki 
lyhenteet liittyvät miehittämättömien ilma-alusten maailmaan.

vaalla, täytyy varautua siihen, että se 
kaikista varotoimista huolimatta laskeu-
tuu hallitsemattomasti paikaan, jonne 
sen ei kuuluisi laskeutua.

    
Asiassa on myös toinen puoli, koska 
kuka tahansa voi jo nyt ostaa kaupas-
ta muutamalla satasella pienen UAV-
järjestelmän, sillä tulemme varmasti jo 
lähiaikoina törmäämään tilanteeseen, 
jossa onnettomuuspaikan päällä pör-
rää jokin kone kuvaamassa. ”Onnetto-
muusturismi” tulee varmasti siirtymään 
taivaalle ja lehdistö tulee olemaan erit-
täin kiinnostunut ko. kuvamateriaalista. 
Toinen huomioitava asia on ”Big Brot-
her Watching”-efekti, jossa ko. laitteet 
leimataan viranomaisten käytössä tir-

kistelyvälineiksi. Näistä kummastakin 
tapauksesta on Euroopasta varoittavia 
esimerkkejä.

    
Kansallinen ilmailulainsäädäntö on uu-
siutumassa. Sen toivotaan tukevan en-
tistä paremmin viranomaisten tarpeita 
lakisääteisten tehtävien hoitamisessa. 
Kuten kaikessa viranomaisen tuotta-
massa palvelussa tai toiminnassa, pitää 
säännöt ja ohjeet olla selviä

    
En usko kuitenkaan olevani kovinkaan 
väärässä jos ennustan että kymmenen 
vuoden sisällä UAV-toiminta on yksi osa 
pelastustoimen johtamisjärjestelmiä.

Palomies Elja Kivikoski

UAV (Unmanned Aerial Vehicle = Miehittämätön ilma-alus)
UAS (Un-manned Aircraft System = Miehittämätön ilma-alus järjestelmä)
RPAS (Remotely Piloted Air System = Kauko-ohjattu ilmailu järjestelmä)



16 17

LETKU
 & LAASTAR

I

Palomiesten SM-voimailukilpailut
Porissa järjestettiin palomiesten SM-voimailukilpailut 15.11.2012. Tampereelta matkaan lähti 
väkivahva neljämiehinen joukkue: Antti Kantola, Markus Härkönen, Heikki Ulmanen ja Vertti 
Harjuniemi. Kaverit ovat kovassa kunnossa ja se näkyi myös tuloksissa. Ensi vuonna kisat 
järjestetään Oulussa, joten nyt on hyvä aloittaa tavoitteellinen harjoittelu kohti ensi vuoden 
haasteita. Jospa vaikka saisimme reissuun vielä isomman ja vahvemman joukkueen.

Kankaanpään maraton
Kankaanpäätä olivat pitkin syksyä ”hellineet” kovat sateet ja pari viikkoa ennen maratonia 
alueella koettiin kohtuullisen suuri tulva. Odotukset juoksutapahtumaa ajatellen eivät olleet 
kovinkaan valoisia, mutta kuten yleensä, Niinisalo yllätti positiivisesti ja kilpailupäivän aamuna 
uinuva maalaiskylä varuskunnan kainalossa heräisi pilvettömän taivaan alla pikku pakkases-
sa. Olosuhteet tulisivat olemaan lähes täydelliset, olihan reitti tunnetusti tasainen ja erittäin 
nopea. 

    
Kolmelle eri matkalle starttasi 672 juoksijaa, mikä oli uskomattoman hieno määrä. Edelliseen 
ennätykseen parin vuoden takaa tuli lisäystä kuutisenkymmentä. Pelastuslaitokselta mukana 
olivat Ari Laine ja Miikka Raivio, molemmat kipaisivat puolimaratonin. Miikka tuli maaliin kovalla 
ajalla 1.23.13 ja Arska heti perässä vain 32 sekuntia myöhemmin. Huikea suoritus molemmilta. 
Toivottavasti saamme ensi vuonna isomman porukan liikkeelle rikkomaan ennätyksiä ja omia 
rajoja! Maratonin voitti muuten Peter Kibot Keniasta. Mies eteni kuin juna aikaan 2.21.26. 
Allekirjoittanut tosin oli maalissa hieman ennen häntä…polkupyörällä!

Palomies Elja Kivikoski

Voimanosto                                Jalkakyykky Penkkipunnerus Maastaveto Sijoitus

Kantola                                                                                                         130 130 180 3

Harjuniemi                                                                                                    200 150 240 2

Härkönen                                                                                                      120 100 135 1

Ulmanen                                                                                                   177,5 105 200 2

Toistoleuanveto

Kantola                                   31 3

Ulmanen                                  35 1

Lisäpainoleuanveto Lisäkilot

Kantola               72,5 kg + vyö 1

Ulmanen             62,5 kg + vyö 3

Sotilaspenkki Toistot

Härkönen 24 4

URHEILURUUTU



18 19

Koulutuspäivän tavoitteena oli tarjota 
uusinta tietoa turvallisesta työskente-
lystä sekä antaa vinkkejä liikenneon-

NCT-liikenneonnettomuuksien  
pelastustoiminnan täydennyskoulutus
Tampereen 
aluepelastuslaitos järjesti 
4.12.2012 yhteistyössä 
Kanta-Hämeen 
pelastuslaitoksen ja 
Suomen Palopäällystöliiton 
kanssa Henry Fordin 
säätiön tukemana 
tieliikennepelastamisen 
täydennyskoulutusta 
uusien autojen teknologian 
(NCT; New Car Technology) 
tuomiin haasteisiin. 
Koulutuksessa käsiteltiin 
pelastustoiminnan 
johtajan, yksikönjohtajan, 
pelastajien ja ensihoidon 
näkökulmista uusien 
autojen käsittelyä 
liikenneonnettomuuksissa.

nettomuuksien pelastustoiminnan yllä-
pitokoulutuksien järjestämiseen. Päivän 
kouluttajana toimi vuoromestari Mikko 

Saastamoinen Etelä-Karjalan pelas-
tuslaitokselta. Mikko on perehtynyt ai-
heeseen paitsi virkatyössään Lappeen-
rannassa, myös useilla koulutuspäivillä 
sekä kotimaassa että ulkomailla

    
Päivän aikana käsiteltiin sekä teoriassa 
että käytännössä liikennevälinepelasta-
misen taktiikkaa ja tekniikkaa, autojen 
korirakenteita ja niiden leikkaamista 
sekä laukeamattomien turvavarustei-
den aiheuttamaa riskiä pelastustoi-
minnassa. Teoriaosuutta oli kuuntele-
massa Keskuspaloasemalla lähes 50 
päällystön, alipäällystön ja miehistön 
edustajaa, ja käytännön harjoitukseen 
Nokian paloasemalle valittiin kaikilta pe-
lastusalueilta hakemusten perusteella 
12 osanottajaa.

    
Kurssin koulutusmateriaali saatiin lai-
toksemme käyttöön, ja se tullaan ja-
kamaan Moodle-koulutusportaalimme 
kautta tukemaan ylläpitokoulutuksen 
käytännön toteutusta.

Palomestari Jari Nieminen
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NCT-liikenneonnettomuuksien  
pelastustoiminnan täydennyskoulutus

Palkitsemisperusteissa mainittiin mm., 
että ensihoitoyksiköt parantavat äkil-
lisesti sairastuneiden hervantalaisten 
turvallisuutta ja lisäävät asukkaiden 
turvallisuudentunnetta. Ensihoitoyksi-
köiden henkilökunta on ammattitaitois-
ta, motivoitunutta ja puhaltaa yhteen 
hiileen. Toimivan järjestelmän takaa se, 
että Hervannan paloasema on keskellä 
kylää ja lähellä ihmisiä.

    
Huomionosoitus kohdistuu koko nykyi-
selle ensihoitojärjestelmälle. Ensihoito 
on parhaillaan voimakkaan kehityksen 
ja murroksen alla juuri nyt. Nykyisellään 
ensihoitotoiminta on potilaan luokse 
tuotavaa ensihoitoa, jolloin potilaan 
tarvitsema kiireellinen hoito aloitetaan 

Tampereen  
aluepelastuslaitoksen  

Hervannan ensihoito palkittiin
Hervannan Meriittitiili 2012 luovutettiin Pelastuslaitoksen Hervannan 
paloaseman ensihoitoyksikölle lauantaina 24.11.2012 kauppakeskus 
Duossa. Hervannan Meriittitiilen saajasta päättää Hervannan 
tiedotusyhdistys ry, jonka tarkoituksena on hervantalaisten 
kanssakäymisen ja viihtyisyyden edistäminen. Meriittitiili on 
jaettu vuodesta 1980 lähtien. Kaikki Meriittitiilen saajat ovat olleet 
Hervannassa merkittävää työtä tehneitä henkilöitä tai yhteisöjä.

jo paikanpäällä, tapauskohtaisesti har-
kitaan potilaan kuljetustarvetta ja -osoi-
tetta.

    
Hervannan Tiedotusyhdistys haluaa 
kiinnittää huomiota tähän elintärkeään 
työhön ja lisätä kansalaisten omia toi-
mintavalmiuksia hätätilanteissa. Siksi 
Hervannan 2012 meriittitiilen lisäksi 
Hervannan tiedotusyhdistys ry ja Lions 
Club Tampere Hervanta lahjoittavat 
stipendin ja määrärahan Hervannan 
ensihoitotoimintaan. Stipendin luovut-
ti Hervannan Lionsien presidentti Arto 
Kivipelto.

    
Stipendin tarkoitus on yksiköiden hen-
kilökunnan koulutus- ja viriketoiminnan 

tukeminen. Määräraha käytetään tiedot-
tamiseen ja erilaisten tilaisuuksien järjes-
tämiseen alueella. Tavoite on, että ihmiset 
saavat valmiuksia käyttäytymiseen ja toi-
mintaan ongelmatilanteissa. Ensihoidon 
ammattilaiset ovat mukana tilaisuuksien 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

    
Aluepelastuslaitokselta tilaisuuteen 
osallistuivat Hervannan ensihoitajat, 
työvuoron lääkintäesimies Jukka-Pekka 
Lintunen, ensihoitolääkäri Elja-Pekka 
Erkkilä ja tiedotuspäällikkö Veijo Kajan. 
Meriittitiilen luovutti Hervannan tiedotus-
yhdistyksen puheenjohtaja, professori 
(emeritus) Olli Kultalahti. Tilaisuuden 
juonsi talousneuvos Tapio Tamminiemi 
Hervannan Tiedotusyhdistyksestä.
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Kuvassa on hieno aito Nokian tuote joulukuosiin puettuna. 
Nyt kysymmekin muutamia asioita tästä laitteesta:

Mikä mahtoi olla puhelimen mallinumero?
Oliko tämä puhelin NMT vai GSM-puhelin?
Minä vuonna tämä oli kaupan hyllyillä ensi kertaa?
Pystyikö tällä kapulalla lähettämään tekstiviestin?
Pystyikö tällä kapulalla vastaanottamaan tekstiviestin?
Mahtaako puhelin vielä toimia?
Paljonko arvelisit puhelimen painavan?

Kilpailun palkintona on hieno pelastuslaitoksen muistikirja. 
Jos oikeita vastauksia tulee useampia, arvotaan kirja oikein 
vastanneiden kesken. Vastaukset 31.1.2013 mennessä osoit-
teeseen. veijo.kajan@tampere.fi

Joulukuun 3. päivä 2012 tuli kuluneeksi 20 
vuotta siitä, kun ensimmäinen tekstiviesti 
luultavasti lähetettiin tietokoneelta matka-
puhelimeen.Tiettävästi ensimmäinen puhe-
lintekstiviesti lähetettiin Nokian matkapuhe-
limesta vuonna1993. Suomessa tekstiviesti 
tuli matkapuhelinasiakkaiden käyttöön vuo-
den 1994 aikana, mutta ensin vain verkosta 
puhelimeen. Vuonna 1995 onnistui myös 
puhelimesta näppäillä tekstiviestejä.

VPK:t ja aluepelastuslaitos 
tiivistävät yhteistyötään
Tampereen aluepelastuslaitos ja sopi-
muspalokunnat ovat tiivistäneet yhteis-
työtään. Jo keväällä perustettiin So-
pimuspalokuntien koulutustyöryhmä, 
jonka tarkoitus on mm. suunnitella yhte-
näisiä harjoituskäytäntöjä sopimuspalo-
kuntien käyttöön. Työryhmä on kokoon-
tunut jo useamman kerran ja yhteisiä 
suuntaviivoja on saatu jo tehtyä. 

    
Työryhmään kuuluu aluepelastuslaitok-
selta Tiina Salminen, joka on työryhmän 
puheenjohtaja. Jäseninä ovat Jari Vei-
ja, Mika Salmela ja Timo Halme. VPK:n 
edustajia ovat Esa Järvenpää Kyrös-

kosken VPK, Mikko Niemi Salmentaan 
VPK, Juha Salminen Kangasalan VPK, 
Juha Uotila Korkeakosken VPK, Kare 
Willberg Pirkkalan VPK.

    
Marraskuussa pidettiin keskuspaloase-
malla tilaisuus, johon oli kutsuttu VPK:n 
edustajia miettimään rekrytointiasioita. 
Ideoita tuli paljon ja kokouksen lopuksi 
muodostettiin toistaiseksi epävirallinen 
työryhmä jatkojalostamaan rekrytointi-
suunnitelmaa. Työryhmän tarkoitus on 
tehdä erilaisia toimintamalleja ja suosi-
tuksia, joita kaikki VPK:t voivat käyttää 
omassa rekrytointityössään. Aluepe-

Jouluvisa

lastuslaitokselta työryhmään kuuluu 
kokoonkutsujana Veijo Kaján ja jäse-
nenä Elina Haapala. VPK:n edustajia 
ovat Mikko Hiltunen Kyröskosken VPK, 
Jarkko Väkinen Kiikan VPK, Tommi Kal-
lio Sääksjärven VPK ja Pekka Moilanen 
Lempäälän VPK.

    
Molemmat työryhmä toivovat, että sopi-
muspalokuntien koulutukseen ja rekry-
tointiin liittyvissä kysymyksissä otettai-
siin yhteyttä työryhmän jäseniin ja tätä 
kautta vietäisiin asioita eteenpäin.
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Pelastuslaitos järjesti syksyllä lapsille 
piirustuskilpailun. Kilpailukutsu toi-

mitettiin kaikkien alueemme kuntien var-
haiskasvatuksesta ja perusopetuksesta 
vastaaville henkilöille, jotka välittivät sitä 
eteenpäin omissa organisaatioissaan. 
Lisäksi kilpailua mainostettiin Faceboo-
kissa ja sekä Tampereen päivänä. 

    
Kilpailutöitä saapui yli 1 900 kpl ja niiden 
lajitteluun ja läpikäymiseen meni paljon 
odotettua enemmän aikaa. Odotuksena 

Lasten piirustuskilpailu
oli, että piirustuksia osallistuu kilpailuun 
100 - 200 kpl. 

    
Piirustuskilpailun aiheena oli ”minä pa-
lomiehenä”: Kilpailusta tuli paljon posi-
tiivista palautetta ja tällä tietoa se uusi-
taan jossain muodossa ensi syksynä. 
Piirustukset olivat taidokkaasti tehtyjä ja 
niihin oli käytetty paljon aikaa ja vaivaa. 
Kilpailussa oli neljä sarjaa. Nuorimmat 
osallistujat olivat 2-vuotiaita ja vanhim-
mat 6.-luokkalaisia. 

Kaikki piirustuksen lähettäneet saivat 
Tulikettu-heijastimen ja kolme parasta 
jokaisesta sarjasta saivat Ransu palo-
asemalla -kirjan. Palkitut työt on valinnut 
koulutussuunnittelijat Valtteri Väyrynen 
ja Elina Haapala. 

    
Piirustuksia on esillä pelastuslaitoksen 
Facebook-sivustolla ja niitä laitetaan 
esille mahdollisesti keskuspaloaseman 
lisäksi muillekin paloasemille ensi vuo-
den aikana.

 
Koulutussuunnittelija  
Elina Haapala

Rinnepäivystystä Tampereella
Tampereen Palokunnan Urheilijat ry (Ta-
PU) ja Tampereen Rinteet ovat sopineet 
yhteisistä pelisäännöistä Mustavuoren 
ja Hervannan laskettelurinteiden rinne-
päivystyksestä. Ne pelastuslaitoksella 
työskentelevät henkilöt jotka omaavat 
riittävät laskettelutaidot (eli osaavat tulla 
rinnettä alas sukset jalassa uskottavan 
näköisesti, itseään ja muita vaaranta-
matta) sekä kykenevät toimimaan akuu-

teissa rinnetapaturmissa ensiauttajina, 
voivat toimia rinnepäivystäjinä. 

    
Päivystäjän tulee ilmoittautua kassal-
la, jonne toimitettavasta nimilistasta 
varmistetaan kuuluminen TaPU:n päi-
vystysrinkiin. Päivystäjän tulee käyttää 
saatavilla olevaa päivystysliiviä sekä 
olla tavoitettavissa radiopuhelimella. 
Päivystäjä saa hissilipun veloituksetta ja 

lisäetuna perheenjäsenet saavat 50 %:n 
alennuksen hissilipusta. Mikäli olet kiin-
nostunut tulemaan toimintaan mukaan, 
lähetä nimesi, sähköpostiosoitteesi ja 
puhelinnumerosi TaPU:n ”rinnepäällik-
kö” Elja Kivikoskelle: elja.kivikoski@
tampere.fi. Mukaan ilmoittautuneet tu-
levat saamaan lisätietoja ja tarkempia 
ohjeita toiminnasta lähiaikoina. 

    
Hyvää talvea kaikille ja mukavia lasket-
telukelejä!
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Pelastusylitarkastaja Rami Ruuska toi 
terveiset sisäministeriön pelastusosas-
tolta. Puolustusvoimien sukelluslääke-
tieteen keskuksen apulaisjohtaja Harri 
Mäkitalo kertoi tilastotietoja erilaisista 
sukellusonnettomuuksista ja valotti myös 
hieman painekammiohoitojen taustoja. 

    
Rajavartiolaitoksen sukellusupseeri Art-
hur Heickell avasi Rajavartiolaitoksen 
sukellustoiminnan suuntaviivoja. RVL:n 

Tallinnan 
vesisukellusseminaari
Suomen Palopäällystöliiton järjestämä vuotuinen vesisukellusseminaari 
järjestettiin tänä vuonna Tallinnassa. Matkaan oli lähtenyt lähes 50 
vesipelastussukelluksen ammattilaista ympäri Suomea. Kahteen päivään 
oli ladattu melkoinen määrä kiinnostavia esityksiä. 

sukeltajat operoivat merialueiden lisäksi 
myös sisämaassa ja suorittavat runsaas-
ti avunantotehtäviä eri viranomaisille. 
Heidän kalustonsa on uusiutumassa ja 
tulossa on mm. 2 vedenalaista robottia 
(ROV), joilla korvataan jo lähes loppuun 
käytetyt entiset laitteet.

    
Puolustusvoimien sukellustoimintaa 
esitteli Komentajakapteeni Janne Pa-
loheimo. PV keskittyy omassa toimin-

nassa pääsääntöisesti raivaustehtäviin 
kaikkialla Suomessa. Toki esityksessä 
sivuttiin myös puolustusvoimauudis-
tusta ja sen vaikutuksia laajemmassa 
mittakaavassa.

    
Palopäällikkö Markku Mäkelä Mikkelistä 
kertoi omaan vauhdikkaaseen tyyliinsä 
Etelä-Savossa järjestetystä alueellisesta 
harjoituksesta. Harjoitus oli mittava: sukel-
luksia tehtiin 10:llä eri rastilla, joissa tehtä-
vinä oli mm. syväsukellus, öljynpumppaus 
veden alta, vuotavan laipan korjaaminen, 
nostosäkin käyttö, rikostutkinta/kartoitus/
valokuvaus. Harjoitus vaikutti hyvin suun-
nitellulta sekä toteutetulta ja palautekin oli 
ollut erittäin positiivista.

    
Kaakonkulmalla oli järjestetty alueel-
linen vesisukelluskurssi oppisopimus-
koulutuksena. Asemamestari Simo 
Norema Kotkasta kertoi kurssin järjes-
telyistä, sekä kävi läpi Kotkan alueen 
vesisukellushistoriaa ja luotasi hieman 
syvemmin muutamaa haastavaa pelas-
tustehtävää lähimenneisyydestä.

    
Pitkä päivä päättyi ”niksinurkkaan” jossa 
esiteltiin Helsingin sukellusradioprojekti, 
joka oli varsin toimiva kokonaisuus: van-
ha ajatus audiokaapelista pintaköyden 
sisällä hieman uudistettuna. Ray Saa-
relainen Sukelluslääketieteenlaitokselta 
kertoi napakasti tarinan 40-vuotiaasta 
PV:n sukeltajasta, joka ei läpäissyt 
kuntotestiä (PV:n raja on 45 ml/kg/
min) vuoden ulkomaankomennuksen 
jälkeen. Saarelainen teki miehelle 10 
päivän kunto-ohjelman, jonka jälkeen 
testi meni puhtaasti läpi!!

    
Päivän ohjelman jälkeen kokoonnuttiin 
illalliselle, jossa käytiin monia mielen-
kiintoisia keskusteluja sukeltamises-
ta, sen haasteista ja tulevaisuudesta. 
Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että viran-
omaisten tulisi tehdä entistäkin enem-
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Tallinnan 
vesisukellusseminaari

Paita-projektin taustalla on palomies 
Jukka Pöllänen. Hän kertoo saaneen-
sa idean Tampereen aluepelastuslai-
toksen henkilökunnan omaan paitaan 
maailmalta, missä palolaitosten puoli-
viralliset paidat ovat yleisiä. Yhteinen 
paita nostattaa palomieshenkisyyttä ja 
yhteisöllisyyttä. Idea lastenpaidan pai-
nattamiseen tuli oman henkilökunnan 
keskuudesta. Monelle pikkupojalle pa-
lomies on unelma-ammatti, joten heille 
haluttiin tarjota mahdollisuus hankkia 
aito palomiespaita.

    
Paitojen hyväntekeväisyysmyynnin käy-
tännön työ hoidettiin Tampereen Palo-
kunnan Urheilijat ry:n kautta. Paitamyyn-
nistä on tarkoitus tehdä perinne; lasten 
paitoja on myynnissä taas ensi vuonna 
Tampereen päivänä. Myös ensi vuonna 
paitamyynnin tuotto ohjataan kokonaan 
johonkin hyväntekeväisyyskohteeseen, 
mutta kohdetta ei ole vielä päätetty. Ai-
kuisten paidat ovat ainoastaan aluepe-
lastuslaitoksen henkilökunnalle.

    
Tämän vuoden paitamyynnin hyvänte-
keväisyyskohteeksi valittiin Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian po-
liklinikka. Nuorten mielenterveysongel-
mat ovat valitettavan ajankohtainen ja 
haastava aihe, tästä syystä tämä kohde 
ja heidän arvokas työnsä haluttiin nos-

Lasten Fire-paitojen  
myynnin tuotto hyväntekeväisyyteen
Tampereen päivänä 30.9.2012 keskuspaloasemalla kävi 
melkoinen kuhina, kun pienet palomiehenalut jonottivat 
kotiin viemiseksi ihka oikean palomiespaidan. Tummansinisiä 
paitoja Fire-tekstillä myytiin yhteensä 800 kappaletta.

taa esille. Poliklinikalla käy vuosittain yli 
14 500 nuorta tutkimus- ja akuuttityöryh-
män ja nuorisopsykiatrian poliklinikan 
vastaanotoilla. Muistoksi lahjoituksesta 
poliklinikalle lahjoitettiin 92 cm kokoi-
nen Fire-paita lasikehyksissä. Paidan 
ja upean 4 000 euron tuoton kävi vas-
taanottamassa Riitta Oksa, nuorisopsy-
kiatrian avohoidon osastonhoitaja.

    
Riitta Oksan mukaan heidän toimintaan-
sa ei ole kohdennettu lahjoituksia mo-
neen vuoteen. ”Kyllä ne on hyviä jätkiä, 
niillä on suuri sydän”, nuorisopsykiatrian 
poliklinikalta todettiin, kun tieto lahjoituk-
sesta tuli poliklinikalle. Lahjoitus ilahdut-

män yhteistyötä kaikilla tasoilla vesisu-
kellustoiminnan kehittämiseksi.

    
Seuraavan päivän avasi Ruiskumestari 
Juha Saario joka oli kehittänyt Prontoa 
vesisukelluksen osalta niin, että sieltä 
saatava informaatio palvelisi myös kent-
tää paremmin suunniteltaessa koulu-
tuksia. Uudistukset tulevat näkymään 
Prontossa ensi vuoden puolella.

    
STM työsuojeluosaston Antti Posio 

avasi kuulijakunnalle vedenalaisen 
työskentelyn työturvallisuussäädöksiä 
ja KRP:n rikoskomisario Tuominen an-
toi erilaisten esimerkkien avulla vinkkejä 
liittyen kadonneen henkilön etsintään.

    
Seminaari huipentui Arthur Heickellin 
luentoon Costa Concordian pelastus-
toimista ja nimenomaan sukeltajan nä-
kökulmasta. Italialaiset sukeltajat olivat 
todella suurien haasteiden äärellä su-
keltaessaan jyrkänteen reunalla kyljel-

lään makaavan 300 metrisen aluksen 
sisällä. Hurjimmat paikat taisivat kui-
tenkin olla suoritettaessa sukelluksia 
aluksen kyljen ja kallion välissä!!

    
Kokonaisuutena seminaari oli varsin vir-
kistävä sekä informatiivinen kokemus ja 
etenkin oli mukava nähdä vanhoja tuttu-
ja sekä muodostaa uusia kontakteja yli 
viranomaisrajojen.

Palomies Elja Kivikoski

ti koko poliklinikan henkilökuntaa. Koko 
vastuualueen ylin johto halusi välittää 
kiitokset niin pelastuslaitokselle kuin 
kaikille paidan lunastaneille perheille-
kin. Lahjoitusrahoja on tarkoitus käyttää 
nuorten virkistystoimintaan, soittimiin, 
levyihin, elokuviin, retkiin jne.

    
Yhteistyökumppanit paita-projektissa 
olivat Tampereen aluepelastuslaitos, 
PSHP nuorisopsykiatrian poliklinikka, 
Tampereen Palokunnan Urheilijat ry se-
kä Peili- ja Kehysliike Pirkan Lasi Oy. 

Ensihoitaja Sanna Kauppinen
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