
1

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

 LETKU & 
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Letku & Laastari

• Tampereen aluepelastuslaitoksen  henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo 
Kajan • Toimituskunta: palomestari Tapio Liesko, palomies Harri Puttonen, palomies Elja 
Kivikoski, ensihoitaja Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto paloesimies Matti Syrjä • kansiku-
va  Tapio Liesko, takakansi Matti Syrjä • Paino: HOT-Paino • Painomäärä: 1 100 kpl • Ilmes-
tymiskuukaudet: maaliskuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu •

Muistatkos ne vanhat, vanhat
palopaapat viiksekkäät.
Ne, joilla oli se peltikaski päässä
kallellansa nääs.
He kulkivat voimalla hevosen, 
ja paineita antoi höyryt,
käsin jäntevin veti suoraksi
letkut, ne kankeat ja köyryt.
He taltuttivat aikanaan palot
tuon punaisen kukon,
naamariksi nenän alle pistivät
vain sammalista tukon.

Nyt savuun mennään hienosti laittein
päässä kaski, silmikko ja huppu
vyöllä naru, kädessä letku ja lamppu
radiokin on jo aika yleinen juttu.
Ennen jos tarvis palossa seinää repiä, 
niin ei siinä muu auttanut kuin
kirves käteen ja kyllä lensi säleitä.
Nyt sen sijaan on paikka vaikka kuinka paha
niin siistin jäljen tekee moottorisaha.
Nyt kiiltävät tallissa Turbot
ja käyttävät polttoaineenaan naftaa
ei oo niin kuin ennen, heiniä eessä
kiilsi karva ja peräpäässä hevosenpaska.

Tietysti täytyy kulkea kehityksen mukaan, 
eikä siitä pyörästä pois saa jäädä kukaan.
Mutta tämän hetken palomies
pysähdypä hetkeksi ja ota järki käteen
ja muista, sammui ne palot ennekin
ja annathan arvon meille,
entisajan Prankkareille.

Vaarin runoja
Evp. palomies Unto Ahlman on edelleen virtaa täynnä. Nyt hän on 
koonnut aikojen saatossa tekemiään runoja yksiin kansiin. ”Vaarin 
runoja” on omakustanne ja Unto Ahlmanin mukaan hän teki sen muistoksi 
jälkipolville. Kirjassa on 37 runoa ja seitsemän tuttuihin säveliin uudelleen 
sanoitettuja lauluja.

Otetaan esimerkiksi Ahlmanin runoista kenties tutuin runo ”Palokunta 
ennen ja nyt”
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Tässä lehdessä on paljon 
urheiluasiaa. Edustettui-
na ovat motocross, golf, 
triathlon, pyöräilyn kilomet-
rikisa, norsupallo, crossFit 

ja tietysti lentopallo. Mutta voidaanko 
enää sanoa ”tietysti lentopallo”. Tänä 
vuonna lentopallon SM-kisojen järjes-
tämisvastuun kantaneelle Tampereen 
aluepelastuslaitokselle oli pienoinen 
pettymys, että mukana oli vain kahdek-
san joukkuetta. Näistä kolme oli oman 
aluepelastuslaitoksen joukkuetta.

    
Entinen Tampereen palokunta ja ny-
kyinen aluepelastuslaitos on aina ollut 
tunnettu lentopallomenestyksestään. 
”Piksua” on pelattu ahkerasti ja se on 
näkynyt menestyksessä. SM-kisoissa 
oli aina useita joukkueita. Jo vuoden 
1950 toimintakertomuksessa oli mai-
ninta tamperelaisten palomiesten len-
topallomenestyksestä: ”Urheiluharras-
tuksesta todettakoon, että nimenomaan 

Kohti vuoden 
pimeintä aikaa

harrastus lentopalloiluun on aikaansaa-
nut merkittävää tasoa olevan palloilu-
joukkueen varajoukkueineen syntymi-
sen palokuntaamme.”

    
Syitä löytyy useita hiipuvaan lentopal-
lon harrastukseen, mutta olisi sääli, jos 
tämä hieno laji ei enää jaksa innostaa 
kuin muutamia isoja pelastuslaitoksia. 

    
Lehdessä on kuvia Tampereen päiväs-
tä, joka veti taas keskuspaloaseman 
täyteen vierailijoita. Turvallisuusperä-
kärryyn riitti tutustujia. Julkisen ensi-
esiintymisensä teki pelastuslaitoksen 
mieskuoro ”Tulikukot” ja se sai myöntei-
sen vastaanoton. Hot Pois -yhtye esiin-
tyi naapurissa Monitoimitalo 13:ssa. 
Paloasemalla TaPu myi suuren suosion 
saaneita lasten Fire-paitoja. Niiden tuot-
to menee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Päivän 
aikana kertyi mukava summa lahjoitet-
tavaksi.

Lukijat voivat myös tutustua Keskus-
paloasemalla pidettyjen ”Ajankohtais-
päivien” aiheisiin. Toivottavasti lukijalle 
välittyy päivien sisällöstä koko se laaja 
tehtävien kirjo, missä pelastuslaitos on 
mukana. Usein alan ulkopuoliselle mei-
dän tehtävämme näkyvät vain kaduilla 
liikkuvina sinivilkkuisina ajoneuvoina. 
Joskus myös pelastusalan työntekijöil-
lekin. 

    
Vaikka olemme menossa kohti vuoden 
pimeintä aikaa ja joskus tuntuu siltä, 
että arjessa on vaikea nähdä mitään 
myönteistä, niin voisimme ottaa mallia 
jutusta: ”Miltä minun käyntikorttini näyt-
tää”. Siinä todetaan, että hyvä olo näkyy 
ulospäin ja tällaisen ihmisen kanssa on 
kiva tehdä töitä. Voimme ainakin omalta 
osaltamme pitää huolen siitä, että olem-
me mukavia työkavereita toisillemme.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Pelastuslaitoksen henkilökunnalle tuli taas kaksi suruviestiä. 
Palomiehenä työskennellyt ja nyt jo eläkkeellä ollut voimistelija 
Lasse Laine kuoli elokuussa. Laine oli Euroopan mestari vuo-
delta 1967. Toinen suruviesti kuultiin alkusyksystä, kun vielä 
työikäinen paloesimies Jukka Lakkala poistui keskuudestam-
me aivan liian varhain.
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Meidän toivoisi olevan haluttu 
ja odotettu yhteistyökump-
pani, mutta valitettavasti 
oma olemuksemme ja käy-

töksemme voi tehdä meistä jotain ihan 
muuta. Tämä juttu on ollut hautomossa 
jonkin aikaa ja pitkin kesää olen tarkkail-
lut kanssatyöntekijöitä sillä silmässä. Ja 
näiden tarkkailujen sekä käytävägallup-
pien pohjalta työstän tätä asiaa. Sinän-
sä kyse ei ole mistään syväluotaavasta 
analyysistä tai suuren aineiston tutkimi-
sesta vaan enemmänkin halusta herä-
tellä keskustelua, myös vastaväitteitä. 
Eikä tekstistä paikoitellen pilkistävä 
kritiikki ole suunnattu millekään yksit-
täiselle osastolle tai ryhmälle.

Komea 
ensivaikutelma
Kuinka moni on tullut ajatelleeksi, että 
ulkonäöllä on todella väliä? En tarkoita 
varsinaisesti yleisesti valloillaan olevia 
komeus- ja kauneusihanteita vaan sel-
laista hyvää oloa ja fiilistä, joka näkyy 
ulospäin. Kaikki varmasti allekirjoittavat 
toteamuksen, että hyvä olo näkyy ulos-
päin ja hyvännäköistä ihmistä on kiva 
kuunnella ja hänen kanssaan on miellyt-
tävä tehdä töitä. Mistä se hyvä olo sitten 
muodostuu ja voimmeko omilla valinnoil-
lamme vaikuttaa olemukseemme? 

      

Olen joskus kuullut sanottavan, että ih-
misellä on 30 sekuntia aikaa tehdä en-
sivaikutelma. Se on varsin lyhyt aika, 
jos vastapuoli keskittää heti huomionsa 
mutruiseen suuhun, epäsiistiin partaan, 
joka suuntaan sojottavaan tukkaan, avo-
naiseen vetoketjuun, liian avonaiseen 
paitaan, ruuan jäämiin hampaissa tai 
sotkuiseen meikkiin. Ensivaikutelmaa 
on varsin vaikea mennä muuttamaan, 
koska ihmiselle on luontaista luokitella 
jokainen tapaamansa ihminen johonkin 
lokeroon aikaisempien kokemuksiensa 
ja tapaamiensa ihmisten perusteella. 
Ei ole siis järkeä hukata tätä ainutlaa-
tuista tilaisuutta vaan tehdä itsestään 
30 sekunnin aikana kiiltäväpintainen 
käyntikortti!

Miltä minun 
käyntikorttini näyttää?

Pois alta,  
paloauto tulee
Hälytysvilkut punaisen auton katolla 
ovat varma katseenvangitsija. Usein 
vielä ihmiset koettavat nähdä minkä 
näköisiä henkilöitä autossa on ja ar-
vuutella, että mihinkähän he ovat me-
nossa. Huomiota saamme vilkut päällä 
tai ilman. En ota kantaa hälytysajoon 
ollenkaan vaan keskityn tässä normaa-
liin ajoon muun liikenteen seassa. 

      

Jostain syystä meillä on tunne, että 
voimme ylittää sallitun nopeusrajoi-
tuksen eikä poliisisetä sakota meitä, 
olemmehan virkaveljiä. Poliisi sakot-
taa omiaan, miksei siis meitäkin. Muun 
liikenteen joukossa ajaessa pitäisi 
päinvastoin ajaa pikkaisen tarkemmin 
ja kohteliaammin kuin siviilissä. Mik-
si? Tämän kappaleen alkuun viitaten 
meitä tarkkaillaan ja seurataan paljon 
tarkemmin kuin luulemmekaan. Palau-
tetta tulee vanhoilla vihreillä ajaneista ja 
täpäristä ohituksista. Voisimme kuiten-
kin käyttää hyväksi aiheuttamaamme 
huomiota ja ajaa esimerkillisesti ja näin 
osaltamme (hyvin pienesti) parantaa 
liikenneturvallisuutta hetkellisesti. 

      

Yhtälailla meidän tulee huomioida lii-
kennesääntöjen noudattaminen, mikäli 
kuljemme virkavaatteissa jalan tai pol-
kupyörällä. Tällöin on käytettävä suoja-
teitä, noudatettava liikennevaloja sekä 
pyöräillessä käytettävä kypärää. Emme 
ole vastuussa liikenneturvallisuuden 
edistämisestä, mutta ainakin pystymme 
omalla esimerkillämme näyttämään hy-
vää mallia, varsinkin virkapukuisia ihai-
levasti katsoville lapsille. 

Haloo, täältä 
palokunnasta soittelen
Tampereen aluepelastuslaitokselta, 
Tampereen palokunnasta vai kenties 
joltain yksittäiseltä paloasemalta heipä 
vaan hei! Mistä soitamme ja mihin soitta-
ja päätyy soittaessaan meille? Yhtenäis-
tä puhelinkäyttäytymisohjetta en saanut 

käsiini eikä tietojeni mukaan sellaista 
ole olemassa. Ei ole kuitenkaan yhden-
tekevää kenelle soittaja soittaa tai kuka 
häneen ottaa yhteyttä. Ensimmäisessä 
puhelussa luodaan mielikuva organisaa-
tiostamme ja yksittäinen puhelinsoitto voi 
luoda tai olla luomatta mielikuvan am-
mattimaisesti hoidetusta työstä. 

      

Puhelinkäyttäytymiseen liittyy myös se, 
kuinka hyvin olemme tavoitettavissa ja 
missä tilanteessa vastaamme. Tai mis-
sä tilanteessa jätämme vastaamatta. 
On varsin epäkohteliasta vastata pu-
helimeen kokouksessa tai palotarkas-
tuksilla, mutta on erikoista olla vastaa-
matta toimistolla. Toisaalta tuntuu ou-
dolta soittaa jollekin virkapuhelimeen 
ja vastapuoli kertoo olevansa lomalla! 
Toinen asia on sitten onnettomuusaikai-
nen tiedottaminen, mutta koska en sii-
tä tarpeeksi tiedä, luotan meillä oleviin 
sen alan ammattilaisiin. Sanottakoon 
kuitenkin se, että onnettomuusaikainen 
tiedottaminen aina testaa tiedottamisen 
tasomme, joten siihen luodut järjestel-
mät ja menetelmät ovat kaikki todella 
tarpeen.  

Rikkaat ne  
vaatteilla koreilee?
Varushuollon yhtenä varsin tärkeänä 
tehtävänä on huolehtia henkilökunnan 
vaatetuksen siisteydestä sekä huo-
mauttaa myös siitä tarvittaessa. Varus-
huollossa työskentelevien yhtenä tehtä-
vänä on pitää huoli siitä, että kuljemme 
siisteissä ja ehjissä vaatteissa ja siellä 
työskentelevien naisten ammattitaitoon 
kannattaa todella luottaa. Mikäli joskus 
omaa pukeutumiseesi puututaan va-
rushuollon puolesta, ei siitä pidä louk-
kaantua vaan ottaa neuvot hyvillä mielin 
vastaan.

      

Virkavaatetuksen tullessa tiensä pää-
hän ei niitä suinkaan saa heittää oma-
toimisesti roskiin vaan vaatteet tulee 
toimittaa varushuoltoon. Kaikki tun-
nusmerkit ratkotaan irti ja vaatteet joko 
varastoidaan keskitetysti tai hävitetään 
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Pirkanmaan Turvallisuusklusteri on nimenomaan eri toimijoiden 
muodostama turvallisuusverkosto, jonka tavoitteena on tehdä Pir-
kanmaa turvalliseksi paikaksi asua. Tämän yhteistyön tarkoitus 
hyödyttää asukkaita ja yrityksiä ja lisäksi siitä halutaan tehdä liike-
toimintaa.

      

Turvallisuusklusterin koordinaattori on Jouni Perttula (jouni.pert-
tula@poliisi.fi) ja ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Rajala (timo.
rajala@poliisi.fi).

      

Toimintaperiaatteena on Pirkanmaalla olevien turvallisuustoimijoi-
den tunnistaminen ja yhteyksien luominen näiden välille. Yhteis-
toiminnalla valmistaudutaan vastaamaan yhteiskunnallisen kehi-
tyksen ja turvallisuuden haasteisiin. Turvallisuusklusteri yhdistää 
myös tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön ja näin syntyy syner-
giaa kaikille toimijoille. Toiminnan kehittämiskohteena ovat myös 
liiketoiminnalliset mahdollisuudet ja koko Pirkanmaata hyödyttävä 
turvallisuusbrändin luominen.

      

Osaamisverkostoja ovat; yritysturvallisuus, ikäihmisten asumisen 
turvallisuuden parantaminen, ennakointi, logistiikka ja myrskyt, tur-
vallisuuden tutkimus ja koulutus, turvallisuustiedon välitysverkosto 
sekä liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen.

      

Tampereen aluepelastuslaitos on mukana jo useammassa hank-
keessa. Ikäihmisten asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja 
palokuolemien vähentäminen on yksi näistä. Se tekee yhteistyötä 
useiden muiden hankkeiden kanssa. Näistä KOTI-hanke suunnit-
telee ja rakentaa ikääntyville, liikuntarajoitteisille ja muille erityis-
tarpeita vaativille henkilöille tulevaisuuden kodin. KePe-hankkeella 
pyritään tekemään malli, jossa luodaan edellytykset ja yhteistoimin-
tamalli maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön 
toiminnalle. Tampereen Pekka-hankkeessa tuotetaan Ikäkampus 
Tampereen Härmälään –pilotti ja ikäihmisten perhehoitoa koskeva 
selvitys. TampereSenior-ohjelman tarkoituksena on etsiä uusia kei-
noja varmistaa ikäihmisille tyytyväinen ja onnellinen elämä. 

      

Uusin yhteistyömuoto on turvallisuustiedon välitysverkosto. Alusta-
vien suunnitelmien mukaan verkosto välittää turvallisuuteen liittyviä 
tietoja eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. Esimerkiksi kaupat 
voisivat hyötyä toiminnasta, jos ne saavat nopeasti tietoa vaikka 
tuotteista, jotka ovat myymälävarkaiden suosiossa.

Moni pelastuslaitoksen henkilöstöstä on 
saattanut törmätä termiin ”Pirkanmaan 
Turvallisuusklusteri”. Sen sisältö ei 
välttämättä aukea ensi kuulemalta. 
Klusteri on perussanakirjan mukaan 
”ryväs, kimppu”. Turvallisuusklusteri 
olisi siis turvallisuuskimmpu tai –ryväs.

lopullisesti. Joskus on käynyt ilmi, et-
tä roskiksista löydettyjä virkavaatteita 
on edelleen käytetty talon ulkopuolis-
ten toimesta, jolloin toki vääränlaisen 
informaation ja mielikuvan antaminen 
meistä on ilmeistä.

      

Ja mitä tulee itse pukeutumiseen, on 
sen oltava siistiä. Meillä on velvollisuus 
käyttää puhtaita ja siistejä vaatteita eikä 
kuljeskella kaulukset mustina ja housut 
prässäämättä. Ainoa poikkeus annetta-
koon sammutushaalareille, mutta muu-
ten älkööt hiki ja tunkkaisuus haisko.

Lopuksi

Mutta mistä nämä kaikki asiat pitäisi op-
pia? Omalla kohdalla perehdytyksessä 
ei näitä asioita käsitelty eikä nopean 
gallupin perusteella ole muillekaan 
kerrottu. Pitäisikö tällaiset PR-asiat 
liittää osaksi perehdytystä? Työn suo-
rittamisen kannalta ne eivät ole mer-
kityksellisiä, mutta se mielikuva, mikä 
ihmisille meistä muodostuu, koostuu ni-
menomaan näistä pienistä yksittäisistä 
asioista, jopa vääränvärisistä sukista. 
Ja on muistettava, että hätätilanteessa 
kohdatut ihmiset muodostavat mieliku-
vansa ihan eri tavalla kuin esimerkiksi 
pelastussuunnitelmaan neuvoa pyytä-
vä, mutta mielikuvan muodostumisesta 
on siinäkin kyse. Ja loppujen lopuksi, 
onko sillä mielikuvalla väliä? Me olem-
me organisaationa olemassa, huolimat-
ta siitä minkälaisia mielikuvia synnytäm-
me. Mutta toki työmme on helpompaa, 
jos meistä vähän tykätään. 

      

Ja mistä alussa kysymäni hyvä olo 
syntyy? En tiedä. Mutta oli oma olo 
mikä tahansa, ei kenelläkään ole oike-
utta tuittuilluillaan pilata muiden päivää 
tai äristä asiakkaille. Myöskään ei ole 
suotavaa nurista työnantajasta julkisesti 
– lojaalisuusvelvoite meillä on jo hallin-
tolain puolesta. Ja varmasti omaan fii-
likseen vaikuttaa positiivisesti, jos vaik-
ka yhden päivän ajan on nurisematta, 
kokeile vaikka. Ehkäpä käyntikorttisi on 
hieman kirkkaampi tuolloin. 

Siispä työkaverit, hyvällä sykkeellä ja 
ilon kautta syksyyn!

Elina Haapala
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Ajankohtaispäivillä esiteltiin hankkeita, 
joissa pelastuslaitos on mukana. Pe-
lastuspäällikkö Seppo Männikkö aloitti 
kertomalla Pirkanmaan Turvallisuuklus-
terista (tässä lehdessä toinen juttu) ja 
niihin liittyvistä hankkeista.

      

Operatiivinen päällikkö Martti Honkala 
kertoi hankkeesta ”Onnettomuusva-
hingot pelastustoimen toimintavalmiu-
den suunnittelussa”. Tämä toteutetaan 
yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen, 
Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Jo-
kilaaksojen pelastuslaitosten kanssa 
1.10.2012 – 30.9.2013. Hankkeen ta-
voitteena on tunnistaa onnettomuuksien 
seurauksia selittävät tekijät sekä laajen-
taa riskinarvioinnin suunnittelua.

      

”Toimintavalmiuden vaikuttavuus asun-
topaloissa” –hanke tehdään yhteistyös-
sä Helsingin pelastuslaitoksen ja VTT:n 
kanssa 1.12.2012 – 30.11.2013. Hank-
keessa haetaan mm. ratkaisua toiminta-
valmiuden vaikuttavuuden arviointime-
netelmäksi. 

      

Johtava palotarkastaja Pekka Mutikai-
nen esitteli Sireeni-hankkeen, joka puo-
lestaan on jo osittain toteutettu. Enää 
puuttuu raportointi. Tämä hanke käsit-
teli pelastustoimen vasteen simulointia 
suuronnettomuuksissa. Tavoitteena oli 
luoda suurten tulipalojen sammuttami-
seen tai hallintaan tähtäävä toiminnan 
operaatioaikamalli.

      

Mutikainen esitteli myös onnettomuuksi-
en ehkäisytyössä tarvittavan osaamisen 

Ajankohtaispäivät Keskuspaloasemalla
Tampereen keskuspaloasemalla järjestettiin 
”Ajankohtaispäivät” 13. ja 20.9.2012. 
Tarkoituksena oli kertoa henkilöstölle, missä 
kaikissa hankkeissa pelastuslaitos on mukana 
sekä kertoa ajankohtaisia asioita. Osallistujia 
kahteen samansisältöiseen tilaisuuteen tuli 
vajaat sata henkilöä, mikä yllätti positiivisesti 
järjestäjät. Tulevaisuudessa järjestetäänkin 
vastaavanlaisia tilaisuuksia kaksi kertaa 
vuodessa, keväällä ja syksyllä.

kehittämistä. Tässä 1.5.2012 – 30.4.2014 
Palosuojelurahaston rahoittamassa hank-
keessa on mukana Helsingin pelastus-
laitos. Tavoitteena on kartoittaa onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyn osaamis- ja 
koulutustarpeet sekä määritellä koulu-
tuskokonaisuuden vaatimukset. Tämän 
jälkeen suunnitellaan pilottikoulutus ja 
lopuksi arvioidaan tulokset.

      

Kehittämispäällikkö Tiina Salminen ker-
toi Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen 
aluepelastuslaitosten kanssa toteutet-
tavasta ”Joustava työura” –hankkees-
ta.  Tavoitteena on yhdistää ja sovittaa 
yhteen kolmen alueellisen pelastuslai-
toksen taustaselvitystyöt ja kokemukset 
koko henkilöstön varhaisen välittämisen 
malliksi – joustavan työuran saavutta-
miseksi. Keskeisiä teemoja tässä ovat 
osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin 
johtaminen, kartoitukset ja palautteet 
sekä ennakointi.

      

Salminen kertoi myös työhyvinvointi-
suunnitelmasta. Sen kehittämiskohteet 
ovat riskiarvioinnin tekeminen ja työtur-
vallisuusjohtamisen kehittäminen, työs-
sä pidempään jaksaminen, osaamisen 
kehittäminen, yhtenäisten käytäntöjen 
jalkauttaminen ja innovaatioiden palkit-
seminen sekä tiedonkulun parantami-
nen. Tähän tiedonkulun parantamiseen 
liittyy Avack-informaatiojärjestelmä, joka 
on nyt päivitetty ja tekniikka uusittu. Tar-
koituksena on, että Avack-näyttö tulee 
henkilökohtaisiin tietokoneisiin, ”käy-
täväkoneisiin” sekä 24 h asemien ka-
lustohallien näytöille. Avackilla voidaan 

tulevaisuudessa jakaa ajankohtaista 
täsmätietoa paloaseman tarkkuudella.

Ajankohtaisia asioita

Rakenteilla olevista paloasemista kertoi 
kiinteistöinsinööri Joni Hakala ja tekni-
nen päällikkö Esko Kulmala. Akaan palo-
asema on alustavasti valmis 28.3.2013. 
Paloasemalle tulee viisi tallipaikkaa ja 
pesuhalli. Tälle Akaan kaupungin raken-
nuttamalle paloasemalle tulee Toijalan 
VPK:lle toimitilat. Teivon paloasema val-
mistunee 25.3.2013. Sinne tulee neljä 
tallipaikkaa ja pesuhalli. Sammaljoen 
paloasema valmistuu vuoden 2012 lo-
pussa. Siinä on kaksi tallipaikkaa ja se 
toimii Tyrvään VPK:n toimitiloina.

      

Pekka Mutikainen kertoi Onnettomuuk-
sien ehkäisyn ajankohtaiskuulumiset. 
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Ajankohtaispäivät Keskuspaloasemalla

Valvontatoiminta alkaa pikku hiljaa 
selkiytyä. Yritys- ja laitoskohteiden 
valvonnan periaatteet on esitetty val-
vontasuunnitelmassa ja niitä tarken-
nellaan tarvittavilta osin ensi vuoden 
aikana. Palotarkastusmaksut pyritään 
ottamaan käyttöön 2013 alusta. To-
sin päätös on vielä tekemättä. Suun-
nitelmissa on perusmaksun lisäksi 
aikaperusteinen maksu, joka on suu-
ruusluokaltaan noin 50 euroa. Tämä ei 
koske tavanomaisia asuinrakennusten 
palotarkastuksia. Toimintaa kehitetään 
ottamalla käyttöön ns. arvioiva palotar-
kastus. 

      

Asuinrakennusten palotarkastuksissa 
pilotoidaan kokeiluluontoisesti pien-
talojen omavalvontaa syksyn aikana 
(Kihniö, Viljakkala, Pälkäne). Koko 
asuinrakennusten palotarkastustoimin-

nan järjestelyt arvioidaan uudelleen 
vuodenvaihteeseen mennessä.

      

Turvallisuusviestinnän tiimoilta kuultiin, 
että uudessa koulutussuunnitelmassa 
määritellään koulutuksen ensisijaiset 
kohderyhmät, koulutuksen määrävälit 
sekä vastuuhenkilöt. Tähän suunnitel-
maan liittyviin kysymyksiin vastaa kou-
lutussuunnittelija Jorma Narvi.

      

Turvallisuusviestinnän toteuttamisen 
helpottamiseksi on hankittu turvalli-
suusperäkärry ja koulutusauto. Ne on 
tarkoitettu koko Pirkanmaan käyttöön. 
Turvallisuusviestinnän vastuuhenkilöt 
Tulikettu-koulutuksen ja Tulipysäkki-
hankkeen osalta on koulutussuunnitte-
lija Valtteri Väyrynen, joka on mukana 
myös Ransun pelastuskoulun uusissa 
videojaksoissa sekä Ti Ti Nallen tur-

vallisuusvideon tekemisessä. Koulu-
tussuunnittelija Elina Haapala tuottaa 
aineistoa pelastuslaitoksen Facebook-
sivustolle.

      

Sairaankuljetuspäällikkö Matti Isotalo 
jakoi ajankohtaispäivillä niukkaa tietoa, 
sillä hänen mukaansa tilanne tuntuu 
elävän joka päivä ja aina eri suuntaan, 
mutta silti koko ajan neuvotellaan eri 
osapuolten kesken. Hän kertoi vuoden 
2013 alun toiminnasta niiden tietojen mu-
kaan, mitkä hänellä tuossa tilaisuudessa 
oli. Tätä juttua luettaessa tilanne voi olla 
taas toisenlainen. Keskeisiä muutoksia 
vuodenvaihteen jälkeen on, että Tampe-
reen aluepelastuslaitos ja PSHP tekevät 
yhteistoimintasopimuksen ensihoitopal-
velun järjestämisestä ja toteuttamisesta. 
Potilassiirtokuljetukset eriytyvät ensihoi-
dosta ja ensihoitoasetus asettaa uusia 
vaatimuksia henkilöstölle. 

      

Yhteistoimintasopimuksen mukaiset 
asemakunnat ja –paikat on alustavasti 
suunniteltu. Ne ovat keskuspaloasema, 
Linnainmaan, Hervannan, Pirkkalan, 
Ylöjärven, Lempäälän ja Valkeakosken 
paloasema. Ensihoidon yksiköt ovat: 1 
kpl ei kuljettava hoitotason yksikkö, 7 
kpl hoitotason yksikköä (hoito + perus-
taso), 6 kpl perustason yksikköä. En-
sihoitopalveluun osallistuva henkilöstö 
on pelastuslaitoksen palveluksessa ja 
työ- tai virkasuhteessa Tampereen kau-
punkiin.

      

Ajankohtaispäiville yritettiin saada kat-
saus myös pelastusopistosta valmistu-
neiden opinnäytetöistä, mutta päivillä 
kuultiin vain yksi opinnäytteen esittely. 
Se oli Joonas Suikkasen opinnäyte ”Pa-
lotarkastustoiminnan vaikuttavuuden 
mittaaminen”. Kiteytettynä opinnäyttees-
sä todettiin, että palotarkastustoiminnan 
vaikuttavuutta ei voida yksiselitteisesti 
mitata. Vaikuttavuutta ei ollut saavutettu 
75 prosentissa rakennuspaloissa.

Teivon paloaseman rakenteet 
alkavat hahmottua. Raken-
nukseen on suunniteltu tilat 
kuudelle ajoneuvolle ja 12 
henkilölle.
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Asuntomessuilla 
mukavasti kävijöitä

Heinä – elokuussa Tampereen 
Vuoreksessa järjestetyillä 
asuntomessuilla vieraili noin 
145 000 kävijää. Tampereen 
aluepelastuslaitoksen messuosastolle 
näistä vieraista saatiin käymään lähes 
17 000 kävijää.
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Pelastuslaitoksen messuosasto 
muodostui uudesta turvallisuus-
peräkärrystä, joka osoittautui hy-

vinkin monikäyttöiseksi ja tehokkaaksi 
turvallisuusviestinnän työkaluksi. Kes-
keiset teemat olivat asuntosprinklauk-
sen tunnetuksi tekeminen, omakotitalon 
ennaltaehkäisevä kunnossapito palotur-
vallisuuden näkökulmasta sekä iäkkäi-
den ihmisten turvallinen asuminen.

         
Teemat olivat haasteellisia ja ajankoh-
taisia, mutta esittelijöiltä saadun pa-
lautteen mukaan ihmiset kyselivät alan 
ammattilaisten mielestä perusasioita: 
palovaroittimien lukumäärä asunnossa, 
häkävaroittimen asennuspaikka, sekä 
alkusammutuskaluston tarpeellisuus. 
Myös nuohouksesta kyseltiin. Lisäksi 
kyseltiin esittelijöiden koulutuksesta ja 
työnkuvasta sekä pelastusalan työmah-
dollisuuksista. 

         
Toimivaksi tavaksi herättää ihmisten 
kiinnostus osoittautui rasvapaloesitys. 
Pelastuslaitos näytti, miten tavallisella 
hellalla kattilassa kuumentunut rasva 
syttyi palamaan. Sen jälkeen näytettiin, 
miten rasvapalo sammutetaan oikeaop-
pisesti tukahduttamalla sekä millainen 
lieskahdus syntyy, kun rasvapaloon 
kaadetaan vettä. Myös sprinklerinäytök-
set ja alkusammutusharjoitukset olivat 
ihmisiä kiinnostavia toimintoja.

         
Messuosastolla jaettiin luottokortin ko-
koisia ”Henkilökohtaisia turvakortteja”, 
jotka osoittautuivat hyväksi keinoksi 
lähestyä ihmisiä ja näin kertoa turval-
lisuuteen liittyvistä asioista. 

         
Pelastuslaitoksen Facebook-sivut sai-
vat mukavasti lisää tykkääjiä, kun osas-
tolla jaettiin arvontalipukkeita, joiden 
avulla ihmiset opastettiin tutustumaan 
sivustoon. Jos halusi varmistaa, on-
ko arpalipuke voittanut palkinnon, niin 
täytyi ensin täyttää turvallisuusaiheinen 
kysely, jonka jälkeen ilmestyi ruutuun, 
oliko onni potkaissut. Arpalipukkeita 
jaettiin noin 6 000 ja kyselyyn vastasi 
1 500 henkilöä.

         
Lapsien houkuttelemiseksi osastolla 
oli pienoispaloauto ja ”palomiesstän-
di”, jossa pääsi kuvauttamaan itsensä 
palomieheksi - tosin lapsille suunnattu 
houkutin kiinnosti samalla tavalla myös 
aikuisia. Ransun pelastuskoulua esitet-
tiin kiitettävän paljon ja aina joku TV-
ruudun eteen jäi sitä katsomaankin.

Messujen avulla tavoitettiin siis 16 976 
kävijää. Parhaimpana päivänä kävi 
osastolla 923 kävijää, kun taas alin kä-
vijämäärä oli 175. Keskimäärin kävijöitä 
oli 547. Sprinklerinäytöksiä pidettiin 150, 
rasvapalonäytöksiä 480 ja alkusammu-
tusta pääsi kokeilemaan lähes 3 000 
henkilöä. Todella moni messuvieras 
saatiin siis konkreettisesti joko katso-
maan tai kokeilemaan turvallisuuteen 
liittyviä menetelmiä tai välineitä. 

         
Töitä tehtiin 22 esittelijän voimin. Tämä 
työnteko kannatti, sillä pelastuslaitok-
sen osasto sai positiivista palautetta. 
Esimerkiksi kaksi osastolla vieraillutta 
Sisäasianministeriön edustajaa lähetti 
sähköpostilla kiitokset mielenkiintoises-
ta ja ammattitaidolla hoidetusta osas-
tosta. Kiinnostus näkyi myös Facebook-
sivustolla, jonne tuli uusia tykkääjiä ta-
saisesti koko messujen ajan. 

Turvallisen  
asumisen seminaari
Valkeakoskella vuonna 2009 Tampe-
reen aluepelastuslaitos järjesti Turval-

lisen asumisen seminaarin. Seminaari 
oli suosittu ja se päätettiin toteuttaa 
seuraavien asuntomessujen yhteydes-
sä. Kuopiossa 2010 ja Kokkolassa 2011 
järjestettiin samantapainen seminaari. 
Nyt siis Tampere jatkoi aloittamaansa 
perinnettä järjestämällä Keskuspalo-
asemalla 7.8.2012 ”Turvallisen asumi-
sen seminaarin”.

         
Seminaarin keskeinen teema oli ikään-
tyvien ihmisten paloturvallinen asumi-
nen. Väestön ikääntymisen seuraukset 
tulivat hyvin esille Itä-Suomen yliopiston 
geriatrian professori Raimo Sulkavan 
esityksessä. Vuonna 2000 Suomessa oli 
300 000 yli 75-vuotiasta. Vuonna 2040 
määrä on kasvanut 830 000:teen. 

         
Eliniän lisääntyessä myös muistisai-
raiden osuus kasvaa. Tällä hetkellä 
Suomessa on 120 000 muistisairasta. 
Ennusteen mukaan vuonna 2025 muis-
tisairaita on 215 00, joista 160 000 asuu 
kotonaan. 

         
Sulkavan mukaan erityisesti yksin asu-
vat muistipotilaat eivät pysty toimimaan 
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hälytyksen sattuessa asianmukaisesti. 
Esimerkiksi yksin asuvalle muistisairaal-
le vanhukselle ei ole mitään hyötyä tur-
vapuhelimesta, jos onnettomuus sattuu.  
Siispä tulipalot täytyy ennaltaehkäistä tai 
sammuttaa automaattisesti hyvin varhai-
sessa vaiheessa. Sprinkleri olisi hyvä 
ratkaisu vanhusten ja muistisairaiden 
asumisturvallisuuden lisäämiseksi. 

         
VTT:n tutkija Peter Grönberg esitteli 
uuden asuntosprinklauksen vaikutta-
vuuden tutkimustuloksia. Ne olivat niin 
vakuuttavia, että enää ei epäilijöiden 

kannata vedota ainakaan siihen, että ei 
ole asiaa tutkittu. Uusimpien tutkimus-
ten mukaan myös pelastushenkilöstön 
työturvallisuus paranee.

         
Johtaja Matti Orrainen toi seminaariin 
kansainvälistä näkemystä. Pohjois-
maista Ruotsi ja Norja ovat voimak-
kaasti lisänneet asuntomääräyksiin 
asuntosprinklausta edistäviä ratkaisuja. 
Muualla Euroopassa on myös reagoitu 
sprinklauksen edistämiseksi. Esimer-
kiksi Ranskassa ylikorkeat rakennukset 
sprinklataan.

Seminaarin viimeinen osuus oli isännil-
lä. Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö 
toi esille epäkohtia, joita vanhusten 
asumisessa ei tarpeeksi huomioida. 
Pirkanmaalla hoiva- ja hoitolaitosten 
sprinklaus on edennyt muuta Suomea 
tehokkaammin. Kaikkiaan noin 10 000 
pirkanmaalaista asuu nyt sprinklatuissa 
asunnoissa. Mutta tulevaisuudessa toi-
mintakyvyltään merkittävästi heikenty-
neiden iäkkäiden asumisturvallisuus ei 
saa riippua siitä, millainen asumismuoto 
on. Kotona asuville täytyy järjestää yhtä 
turvallinen asumisympäristö kuin laitok-
sissa asuville.

         
Seminaarivieraille jaettiin VTT:n teke-
mä video asuntosprinklauksesta, joka 
on nähtävissä Youtubessa hakusa-
nalla ”VTT” ja ”sprinkleri” tai SPEKin 
sivuilla kohdassa ”Paloturvallisuus”.  
Vieraat saivat myös Letku & Laastarin 
erikoisnumeron ”Sprinkleri pelastaa”. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta julkai-
susta löytyy VTT:n erikoistutkija Riitta 
Molariuksen katsauksesta sprinkleri-
laitteiston historiaan. Artikkelin mukaan 
vuonna 1892 Tampereen Finlaysonin 
porrashuoneen tornia korotettiin ja sin-
ne asennettiin Suomen ensimmäinen 
automaattinen palonsammutusjärjes-
telmä. Ei siis ihme, että Pirkanmaa on 
edelleen sprinklauksen edelläkävijä. 
Perinteitä pitää vaalia.
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Aloite hidastematon hankkimisesta on-
nettomuuspaikalle on edennyt teknisten 
asioiden valmisteluryhmän käsittelyyn. 
Hidastematon hankkimista perusteltiin, 
että se parantaa pelastajien työturvalli-
suutta, koska sillä saadaan vähennettyä 
onnettomuuspaikan ohi kulkevan liiken-
teen nopeutta. 

      

Aloite äitienpäivänä järjestettävästä juh-
lasta palautettiin takaisin yksityiskohtai-
sempaan valmisteluun. Työryhmä toivoi 
konkreettisempaa esitystä, jotta asia 
voitaisiin antaa edelleen jollekin taholle 
valmisteltavaksi.

      

Aloite huoltokutsujärjestelmästä sisälsi 
yksityiskohtaisen ja teknisen kuvauk-
sen, miten pelastuslaitoksella tällainen 
voitaisiin toteuttaa. Pelastuslaitoksel-
la on jo Kohu-huoltokutsujärjestelmä. 
Aloitteen johdosta päätettiinkin perustaa 
työryhmä, joka pohtii koko palautejär-
jestelmän parantamista. Työryhmä on 
kokoontunut kaksi kertaa (Jari Helsing, 
Esko Kulmala, Jari Veija).

      

Ambulansseihin kaivattiin manuaalisia 
karttoja, joissa olisi osoitteet rappukäy-
tävien tarkkuudella. Asiaa selviteltiin 
eikä valmiita manuaalikarttoja ole tällä 
hetkellä saatavissa. Tulevaisuudessa 
kalustohalleihin tulevien Avack-näyt-
tötaulujen avulla ongelmaan haetaan 
helpotusta selvittämällä, miten hälytys-
osoite saadaan näkymään kartalla.

      

Aloite savutuuletuksen kaluston kartoit-
tamisesta ja kaluston käytön osaamisen 
kartoittamisesta palautettiin ehdottajalle 
ja toivottiin, että hän tekisi yksityiskohtai-
semman ehdotuksen. Ehdotuksen tukena 

ei ollut riittävää selvitystä, mihin savutuu-
letuskaluston huono käyttö perustui.

      

Aloite hyvien opinnäytteiden palkitse-
misesta sekä ehdotus ”arjen puurtaji-
en” palkitsemisesta otettiin työn alle. 
Aloitetyöryhmä tekee esityksen syksyn 
aikana, miten, milloin ja missä henkilö-
kuntaa huomioidaan. 

      

Työturvallisuutta parantavana aloittee-
na esitettiin aloite, jossa erityisyksikkö-
jen lähtiessä toiseen kuntaan kuljettajan 
avuksi tulisi apuhenkilöä kartanlukuun, 
radioliikenteen hoitamiseen sekä kalus-
ton selvitykseen tilannepaikalla. Pelas-
tuspäällikkö Esko Kautto selvittää asian 
ja ohjeistaa käytännön toiminnan, jos 
tämä katsotaan tarpeelliseksi. 

      

Aloite päivystävien palomestareiden 
päiväkirjan kehittämisestä johti työryh-
män perustamiseen, jonka vetäjä on 
Teemu Toivonen mukanaan palomestari 
ja tietotekniikan asiantuntija. 

      

Aloite, jossa toivottiin sähköpostin käyt-
täjäryhmien perustamista, oli ajankoh-
tainen, sillä uusissa viestintäohjeissa 
on jo määritelty ryhmien perustaminen. 
Veijo Kajánin tehtäväksi jäi huolehtia, 
että syksyn aikana jokainen esimies te-
kee alaisistaan sähköpostiryhmiä, jotka 
ovat Wivin yhteystiedoissa ja näin kaik-
kien käytettävissä.

      

Siirrettävän paloilmoitinlaitteiston hank-
kimista jälkivartiointitehtäviin perustel-
tiin sillä, että viime aikoina on ollut tuli-
paloja, jotka ovat syttyneet jo sammu-
tetun tulipalon jälkeen. Asian teknistä 
toteutettavuutta asetettiin selvittämään 

palotarkastusinsinööri Tapio Sten, jon-
ka jälkeen keskustellaan, onko hanke 
tarpeellinen.

      

Aloitteesta alkoholipitoisten pesunestei-
den luopumisesta kesäaikana todettiin, 
että aloite on hyvä ja tekninen osasto 
selvittää, millaiset mahdollisuudet pelas-
tuslaitoksella on toteuttaa tämä aloite.

      

Pelastuslaitoksen tulisi osallistua opet-
tajiksi valmistuvien koulutukseen anta-
malla turvallisuuskoulutusta. Tästä aloit-
teesta todettiin, että pelastuslaitos on jo 
keväällä neuvotellut asiasta Tampereen 
Yliopiston kanssa ja alustavasti asiasta 
on sovittu jatkoneuvottelut lokakuussa.

Aloitteiden käsittely

Tätä kirjoitettaessa aloitteita on tullut lisää, 
mikä osoittaa toiminnan tarpeellisuuden. 
Aloitteet käsitellään aloitetyöryhmässä, 
joka kysyy neuvoja asiantuntijoilta ja te-
kee esityksen. Esitys viedään johtoryh-
mään, joka tekee päätöksen. Päätös voi 
olla hylkäävä tai aloite etenee jatkotoi-
menpiteisiin, jotta nähdään, onko se to-
teuttamiskelpoinen. Vasta tämän jälkeen 
päätetään aloitteen palkitsemisesta.

      

Ei voida antaa yksiselitteistä ohjetta, mil-
lainen aloite tulisi olla. Se ei kuitenkaan 
riitä, että ehdotetaan jotain ja toivotaan 
sen johtavan lisäselvitysten tekemiseen. 
Aloitteessa tulisi näkyä nykyinen tilanne, 
perusteltu parannusehdotus (toimenpi-
teineen) sekä saavutettavat hyödyt. 
Aloitteen käyttöönottoon puolestaan vai-
kuttaa, kuinka laajaa toimintaympäristöä 
se koskee, kuinka toteutettava se on ja 
kuinka tehokas tai tuottava se on. 

Aloitteiden eteneminen 
pelastuslaitoksella
Keväästä 2012 asti Tampereen aluepelastuslaitoksen 
henkilöstöllä on ollut mahdollisuus lähettää aloitteita 
osoitteeseen aloite.pelastuslaitos@tampere.fi. Aloitteita oli 
ajankohtaispäivien alkuun mennessä tullut 12 kappaletta. 
Miten ne ovat edenneet?
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Pohjois-Pirkanmaalla 
pelastuslaitos 
hälytettiin 441 A- 
keikalle. Kohteesta 
vietiin kaksi potilasta 
Acutaan, talon isäntä 
ja vävypoika. Talon 
emäntä jäi yksin ja 
yksikön vielä ollessa 
paikalla tuli emäntä 
sanomaan, että 
lehmä on poikinut 
ja tarvis vähän 
apua, kun ukot on 
menossa Tampereelle. 
Ensivasteporukka 
tarttui toimeen 
ja kasasi häkin, 
jonne he nostivat 
vastasyntyneen.

Käytännön 
ensivastetta 
parhaimmillaan!
Harri Puttonen

Ensivastetta 
parhaimmillaan
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Kuvan henkilö on siis Tampereen va-
kinaisen palokunnan ensimmäinen 
palomestari, arkkitehti Berndt Blom, 
joka hoiti palomestarin virkaa vuosina  
1891 – 1903.

Kun Blom valittiin palomestariksi vuon-
na 1891, alkoi hän kehittää kaupungin 
palotoimea. Tuolloinhan ei vielä ollut 
vakituista palokuntaa. Hän laati seik-
kaperäisen ehdotuksen vakituisen 

Kuvakisan vastaus
Viime lehdessä 
kysyttiin, kuka on 
kuvan henkilö. 
Oikeita vastauksia 
tuli useampia, joten 
palkintona ollut 
muistikirja jouduttiin 
arpomaan. Voittajaksi 
onnetar valitsi 
paloveteraani Jorma 
Jokihaaran.

palokunnan perustamisesta Tampe-
reelle. Tämän ehdotuksen perusteella 
Palotoimisto asetti valiokunnan, jonka 
laatima mietintö valmistui 16.2.1897. 
Siinä ehdotettiin kaupunkiin vakinaista 
palokuntaa. 

      
Asia ei kuitenkaan edennyt kivuttomasti 
ja monien vaiheiden jälkeen valtuusto 
käsitteli asiaa keväällä 7.4.1898, jolloin 
asia jäi vieläkin pöydälle. 19.4.1898 
asiasta äänestettiin ja suurella enem-
mistöllä valtuusto kuitenkin päätti, että 
”vakinainen palokunta pannaan toimeen 
ensi kesäkuun 1. päivästä.”

      
Varsinaisesti Tampereen palokunnan 
toiminta alkoi 5.7.1898, kun Puutarha-
kadulla oleva talo oli korjattu, kalusto 
käytössä ja miehistö oli koossa.

Kerho perustettiin vuonna 1945. ”Palo-
mies” oli tuohon aikaan palokuntatehtävis-
sä toimivien yleisnimike kaikissa palokun-
tamuodoissa, siis myös vapaaehtoisissa 
- ja tehdaspalokunnissa. Virkanimike se ei 
vielä ollut, vakinaisen palokunnan brank-
karit olivat palosotilaita (ja palokorpraaleja 
sekä palokersantteja).

Syntyhistoria

TSPMK:n syntyhistoria on seuraava. 
Syksyllä 1945 muutama konemieskurs-
sille osallistunut Tampereen seudun 
palokuntalainen kokoontui kurssitilai-
suuden jälkeen Tampereen pääpalo-
aseman edustalla olevaan puistikkoon 
keskustelemaan kerhosta, johon virik-
keen oli antanut Tampereen palopääl-
likkö Einar V. Nurmi.

Kerho toteutui vielä saman vuoden 
aikana. Nimeksi päätettiin neljä vuotta 
aiemmin perustettua Tampereen Seu-
dun Palopäällystökerhoa mukaillen 

Tampereen palomieskerho?
Näin kyseli kesän Letku & Laastari 
keltavoittoisen pöytästandaarin perään, 
jossa teksti TSPMK 1945. Ei, kyseessä ei ole 
Tampereen palomieskerho vaan Tampereen 
Seudun Palomieskerho ry.

Tampereen Seudun Palomieskerho ry, 
koska siihen ”kuuluu palomiehiä Tam-
pereelta ja sen lähiympäristöpitäjien 
palokunnista”.

Aluksi kerhon tarkoituksena oli ”tu-
tustuttaa eri palokuntien miehistöjä toi-
siinsa, myöhemmin kerhon ohjelmaan 
tulivat erilaiset luento-, kurssi- ja koulu-
tustilaisuudet. Oman alueen kouluttajilta, 
palokuntien päällystöltä ja Tampereen 
Vakinaiselta Palokunnalta kerho on saa-
nut voimakasta tukea”, historiatiedot ker-
tovat. ”Jokavuotisen palontorjuntaviikon 
järjestelyyn kerho on osallistunut yhdes-
sä Palopäällystökerhon ja Palomiesten 
Ammattiosaston kanssa”.

Kerho järjesti runsaasti tutustumis-
matkoja. ”Niistä on saatu paljon uusia 
vaikutteita, tutustuttu palokuntien kalus-
toihin ja toimintatapoihin”.

Purkaminen käsillä

”Kerhon 15-vuotisjuhla 1960 kokosi 

yhteen yli 200 jäsentä, kutsuvierasta ja 
perheenjäsentä.” Juhlavuonna johto-
kunnan puheenjohtaja oli Armas Pelto-
nen. Johtokunnan 15 nimestä tunnistan 
VPK- ja TPK-taustaiseksi ainakin 12.

Palomiesammatissa toimivia yhdis-
tyksen toiminnassa sen historian aika-
na ollut vain muutama, lähinnä alueen 
maaseutupalokunnista.

Yhdistys on edelleen olemassa - 
ainakin jonkin aikaa. Toimintaa ollaan 
lopettamassa.

- Yhdistyksen olennaisin toiminta-
muoto, koulutusrooli on vuosien mittaan 
kutistunut olemattomaksi. Yhdistyksen 
purkamisjärjestelyt ovat meneillään, 
kertoo yhdistyksen ylöjärveläinen ra-
hastonhoitaja Ari Jylhäsalo.

- Olemme päättäneet lahjoittaa yhdis-
tyksen varat palokuntanuorisotyölle, kun 
seudun palokuntanuoret lähiaikoina saa-
vat rekisteröityä oman yhdistyksensä.

Juhani Katajamäki
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Henkilökuntaa Essenin pelastus-
laitoksessa on 750 ja vapaa-
ehtoisia palomiehiä 550. Työ-

vuoron vahvuus on 200 henkilöä joista 
noin 140 on töissä samanaikaisesti. 
Palomiehen koulutus kestää 1,5 vuotta 
ja peruspalkka on 1 800 euroa. Tästä 
summasta pitää itse maksaa eläkeva-
kuusmaksu. Lisät muodostavat merkit-
tävän osan ansioista. 

      
Palomiehet voivat halutessaan tehdä 
ylitöitä laitoksen perustason siirtokul-
jetusambulansseissa. Eläkeikä on 60 
vuotta, mutta nyt on käyty keskusteluja 
eläkeiän nostamisesta 62 vuoteen. Yli 
50-vuotiaat palomiehet siirtyvät yleen-
sä erikois-, tuki-, huolto- tai kuljettajan 
tehtäviin. 

      
Essenin pääpaloasema on suomalaisit-
tain katsottuna valtava rakennuskomp-
leksi, jonka keskelle jää suuri sisäpiha, 

Essenin pelastuslaitos
Tampereen ystävyyskaupunki Essen on 600 000 asukkaan 
kaupunki Pohjois-Saksassa Ruhrin alueella. Essenissä on 
10 paloasemaa, joista neljä on suurempia ja loput pienempiä 
sivuasemia. Työskentely tapahtuu 24 h vuorossa, joita on kolme 
eli työvuoron jälkeen on kaksi vapaapäivää ja noin joka kolmas 
viikko on neljän päivän vapaa. 

jossa on hyvä pitää harjoituksia. Sa-
massa yhteydessä on myös pelastus-
laitoksen hätäkeskus, jossa päivystäjät 
ovat tehtävään koulutettuja palomiehiä. 
Syyskuun loppuun mennessä oli soitet-
tu 96 000 hätäpuhelua. Osa niistä on 
toki ilkivaltaisia kuten meilläkin. Esi-
merkkinä 2 500 soittoa samalta henki-
löltä muutaman päivän aikana. Poliisilla 
on oma hätäkeskus, koska on todettu 
että poliisien ammattitaito ei riitä pelas-
tus- ja ensihoitotehtävien välittämisen 
ja päinvastoin. 

      
Pääasemalla on hyvät harjoitustilat, 
mm. häkkirata ja kaksikerroksinen pa-
lotalo, johon voidaan luoda realistiset 
olosuhteet turvallisesti. Tulipalot teh-
dään kaasun avulla, koska puun yms. 
käyttö on kiellettyä. Maksimilämpötila 
talossa on 250 astetta ja kouluttajat val-
vovat tilannetta sekä valvomosta että 
paikanpäältä koulutettavien takaa. Hä-

tätilanteessa tilat saadaan tuuletettua ja 
lämmöt alas 30 sekunnissa.

      
Kalusto on hyvin saman tyypistä kuin 
Suomessa. Ulkoisesti hieman vanhah-
tavan näköistä, mutta kaikki toimii sak-
salaisella täsmällisyydellä. Sammutus/
pelastus/säiliöyksiköiden lisäksi tallista 
löytyy mm. 30 metrin Magirus-konetikas 
ja jopa järeä 50 tonnin ajoneuvonosturi. 
Aseman huoltotilat ovat suuret ja esi-
merkiksi laitehuolto on siisteydeltään 
lähes leikkaussalitasoa. Tämä siisteys 
näkyi kyllä joka paikassa. Yhtään yli-
määräistä laitetta tai vaatekappaletta 
ei kalustohalleissa näkynyt.

      
Ambulanssit  jaetaan ALS (Advanced 
Life Support) ja BLS (Basic Life Sup-
port) autoihin. Käytännössä ne vastaa-
vat meidän hoito- ja perustasoa. Tosin 
hoitotason lääkevalikoima on huomat-
tavasti meidän valikoimaamme suppe-
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ampi. Lisäksi heillä on ICU-yksikkö (In-
tensive Care Unit) tehohoitoa vaativien 
potilaiden siirtoihin. Laitoksella on oma 
koulu ensihoitajille. Koulutus kestää 
kolme vuotta. Lyhyemmällä koulutuk-
sella (6 - 8 kk) on mahdollista päästä 
kuljettajaksi ALS-yksikköön. Essenin 
alueella operoi myös  seitsemän lääkä-
riyksikköä yhteistyössä pelastuslaitok-
sen kanssa.

      
Essenin palomiehet käyvät myös esi-
kouluissa (kaksi oppituntia) ja peruskou-
lun 4.-luokkalaisille (kolme oppituntia) 
puhumassa turvallisuusasioita. Myös 
paloasemalla vierailee lapsiryhmiä, 
joille on oma kouluttaja ja tietyt turvalli-
suusasiat, jotka käydään läpi.

      
Palotarkastuksia ei Essenissä pienta-
loihin tehdä. Rakennukset, joissa on 
paljon ihmisiä, ovat puolestaan tarkas-
tuskohteita. 

Jälleen kerran sai todeta että palomiehet 
on “veistetty samasta puusta”, rentoa ja 
ystävällistä porukkaa. Täytyy sanoa että 
Seppo Rädyn kuuluisa lausunto Sak-
sasta on täysin väärä ja epäreilu.

Iso veli valvoo

Essenissä järjestettiin 25. – 28.9 kan-
sainväliset turvallisuusalan messut, 
joissa paloturvallisuus oli kohtalaisen 
pieni osa turvallisuutta. Joka toinen vuo-
si järjestettäviä messuja markkinoidaan 
Euroopan suurimpina. Näin lienee, mut-
ta pelastusalan näkövinkkelistä monet 
muut messut ajavat ohi.

      
Essenin pelastuslaitoksella oli oma 
messuosastonsa, jossa oli johtoauto ja 
ambulanssi. Sinänsä vaatimaton osas-
to, mutta ulkoalueella pelastuslaitos piti 
esityksiä ja kertoi toiminnastaan. Esityk-
set eivät poikenneet totutusta kaavasta. 

Palavan altaan sammutus vaahdolla se-
kä sammutusnäytös, miten kaasuvuoto 
saadaan kuriin. 

      
Näillä turvallisuusalan messuilla oli yk-
si keskeinen teema, mitä ei voinut olla 
huomaamatta: kameravalvonta. Ison 
veljen valvovaa silmää tehdään myyn-
timiesten toimesta lähes välttämättö-
mäksi turvallisuuden tuojaksi. 

      
Pelastusalan onnettomuuksien ehkäisy 
oli messuilla esillä lähinnä teknisessä 
muodossa. Erilaiset palovaroittimet ja 
automaattiset sammutusjärjestelmät 
olivat edustettuina, mutta mitään konk-
reettista tavallisen kansalaisen näkökul-
maa messuilta ei löytynyt. Tulipalojen 
ehkäisy oli lähinnä jo tulipalon syttymi-
sen jälkeen olevaa toiminnan esittelyä.

Palomies Elja Kivikoski
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Aamukahdeksan jälkeen kävellessäni 
kohti Onkiniemessä sijaitsevaa Reebok 
CrossFit33100 -salia mietin, että kaikkea 
sitä tulee luvattua. Sanna oli innostuksis-
saan kertonut, miten hyvä ja hyödyllinen 
laji on. Minä olin hölmöyksissäni luvan-
nut lähteä testaamaan lajia. Onneksi 
sain tuekseni Petteri Meskasen, Timo 
Leinosen, Jari Niemisen, Mika Saartilan 
ja Jari Niemisen Sannan lisäksi.

      
Reebok CrossFit33100 -yrityksen toi-
nen omistajista ja tuntien vetäjä Lasse 
Rantala otti meidät vastaan. Kun saim-
me verkkarit puettua, saimme Lasse 

Rantalan alustuksen CrossFitin peri-
aatteista. Treenit ovat aina ohjattuja, 
ja ammattitaitoiset valmentajat pitävät 
huolen, että jokainen harrastaja saa 
omaa taito- sekä kuntotasoaan vastaa-
van treenin. Aina löytyy harjoitteesta so-
piva ”skaalaus” niin että jokainen pystyy 
treenin tekemään. 

      
Treenit vaihtuvat päivittäin. Niissä yh-
distetään monipuolisesti painonnos-
toa, kehonpainon harjoitteita (kyykky, 
leuanveto, punnerrus, käsilläseisonta-
punnerrus jne.) juoksua, sisäsoutua, 
kahvakuulaliikkeitä, voimannostoa, 
naruhyppyä, sekä erilaisia voimistelu-
renkailla tehtäviä liikkeitä. Harjoitukset 
ovat kestoltaan lyhyitä ja intensiivisiä. 
Toisinaan tehdään harjoitteita ilman 
aikaa keskittyen voimaominaisuuksien 
lisäämiseen ja tekniikoiden hiomiseen.

      
CrossFitiä aloittaessa ei tarvitse päät-
tää haluaako kohentaa kuntoa, hankkia 
lisää voimaa, nopeutta tai kimmoisuut-
ta, lisätä kestävyyttä tai parantaa liikku-
vuutta. CrossFitin tarkoitus on vahvistaa 
toimintakykyä näillä kaikilla kymmenel-
lä fyysisellä osa-alueella: Hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kestävyys, lihas-
kestävyys, voima, liikkuvuus, räjähtävä 
voima, nopeus, koordinaatio, ketteryys, 
tasapaino ja liiketarkkuus.

      
Tunnit rakentuvat WODin (päivän tree-
ni, Workout Of the Day) ympärille. Tun-
ti alkaa aina kevyellä, päivän treenin 
liikkeisiin valmistavalla lämmittelyllä. 
Lämmittelyn jälkeen tehdään tekniik-
ka/ voimaosio keskittyen voima- sekä 
olympianostoihin. Tunti lopetetaan var-
sinaiseen WODiin, eli päivän treeniin. 

Päivän treeni tehdään useimmiten yh-
dellä neljästä yleisimmästä skenaarios-
ta, joita ovat:

1. For Time (aikaa vastaan): tehdään 
päivän treenissä määrätty määrä liikkei-
tä mahdollisimman nopeasti.

2. AMRAP (as many Rounds/Repeti-
tions as possible): Niin monta kierros-
ta / toistoa päivän treenin liikkeitä kuin 
mahdollista.

3. For Load (Maksimi painot): Silloin täl-
löin päivän treeni saattaa sisältää pel-
kästään voima-elementin, esimerkiksi: 
rinnalleveto + työntö 1-1-1-1-1 jolloin 
tehdään viisi rinnallevetoa + työntöä 
etsien suurin mahdollinen paino jolla 
nosto voidaan tehdä teknisesti oikein 
ja turvallisesti.

4. For quality (keskittyen liikkeen puh-
tauteen) aika ajoin on hyvä jättää kello 
näyttämään pelkkää aikaa, ja keskittyä 
mahdollisimman hyvään liikkeen puhta-

CrossFit
Letku & Laastarin toimittajat Sanna 
Kauppinen ja Veijo Kaján tukenaan 
muutamia palomiehiä kävivät 
testaamassa, mitä se Crossfit 
oikeastaan on.

Lasse Rantala opastaa Veijo Ka-
jánia oikeaan istuma-asentoon
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uteen. Esimerkkejä tällaisista harjoitteis-
ta ovat esimerkiksi käsilläseisonta sekä 
voimistelurenkailla tehtävät liikkeet.

      
Lasse Rantalan mukaan CrossFit so-
veltuu kaikenikäisille, niin miehille kuin 
naisille. Jokainen urheilee itseään var-
ten, ei valmentajaa, kaveria tai kump-
paniaan. Salille tullessa kannattaa 
jättää ego kotiin, sillä rauta nöyristää. 
Rantalan mukaan CrossFitissä täytyy 
ottaa itsestään irti tehoja eikä vain olla 
ottavinaan ja muistaa, että aina löytyy 
ihmisiä, jotka ovat vahvempia tai tekevät 
liikkeet nopeammin kuin joku toinen

Mietteitä  
treenin jälkeen
Mitä tuumasi testiryhmä CrossFitistä? 
Itselleni käynti oli myönteinen kokemus. 
Olen liikkunut säännöllisesti lähes koko 
ikäni ja huomasin, että jumiutuneet aja-
tukset liikunnasta saivat uusia ideoita. 
Olen kyllä kuullut samoja asioita kuin 
Lasse Rantala kertoi, mutta huomasin, 

että en ole kuunnellut. Jostain syystä ne 
nyt menivät perille. Pienet yksityiskohdat 
liikkeiden puhtaasti suorittamisen tärke-
ydestä avautuivat hyvin fysioterapeutin 
suusta kuultuna ja itse koettuna.

      
Kamppailulajeja harrastaneena pidän 
tämän tyylisistä harjoitteista. Treeneissä 
on hyvä, että paikalla on aina ohjaaja. 
Palomiesten työssäjaksamisen kannal-
ta tämän tapainen liikunta olisi ensiar-
voisen tärkeää, totesi Jari Nieminen

      
Timo Leinonen kertoi, että hänen iäs-
sään (+ 50) liikunta alkaa olla jo sel-
laista ”mukavuusliikuntaa”, että yksin 
liikkuessa ei mene mukavuusalueelta 
tehokkuusalueelle. Tässä treenissä 
huomasi, että porukassa ja ohjaajan 
avustuksella sen pystyy tekemään.

      
Petteri Meskanen mielestä laji soveltuu 
erinomaisesti palomiesten harjoittelu-
muodoksi. Lajin monipuolisuus ei vält-
tämättä aukea esitteitä lukemalla. Tämä 
täytyy jokaisen itse kokea.

Tämä liikuntamuoto on juuri omiaan työn 
kannalta. Monipuoliset liikkeet ja vaihtu-
vat harjoitukset pitävät huolen siitä, että 
syketaso on korkealla. Esimerkiksi pel-
källä punttitreenillä ei samaan tavoittee-
seen pääse, kertoi Mika Saartila.

      
CrossFit idean äiti Sanna Kauppinen 
puolestaan kertoi, että hän lähti salille 
heinäkuussa on ramp -kurssin kautta ja 
innostui heti. Laji on mukavan haasteel-
linen. Ei ole vaaraa tylsistymisestä, kun 
jatkuvasti löytyy uusia variaatioita tree-
neistä omien taitojen mukaan. Jokai-
sessa treenissä on valmentaja paikalla, 
joka katsoo ja neuvoo, että teet liikkeet 
oikein ja myös kannustaa venymään 
mukavuusalueen ulkopuolelle. Fyysi-
nen työ vaatii kunnosta huolehtimista 
ja tässä on hyvä vaihtoehto.

      
Jos kiinnostut lajista ja pohdit, mi-
ten aloittaa, niin kysy lisätietoja 
Sannalta tai suoraan osoitteesta:   

www.crossfit33100.com

Testiryhmä soutamassa. Vasemmalta Jari Nieminen, Petteri 
Meskanen, Mika Saartila, Sanna Kauppinen ja Timo Leinonen.
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Tampereen aluepelastuslai-
toksen väki otti tänä vuonna 
osaa kilometrikisaan Man-
sen Palopyöräilijät -nimisellä 

joukkueella. Tänä vuonna mukaan lähti 
hieman enemmän fillaroitsijoita kuin vii-
me vuonna. Nyt meitä oli mukana 57 
pyöräilijää. Kaikkiaan kilometrikisassa 
oli 20 623 pyöräilijää.  Alpen porukka oli 
tänäkin vuonna mukavan moninainen: 
väkeä oli monesta ammattiryhmästä, 
niin miehiä kuin naisia.

    

Kilometrikisan tarkoituksena on houku-
tella kaikkia hyötyliikkumaan, ajamaan 
työmatkat fillarilla, tärkeintä ei ole kil-
pailu vaan liikunnan ilo. Mansen pa-
lopyöräilijöiden kesken ilmassa näytti 
olevan pientä keskinäistäkin kisailua 
sijoituksista, mikä kummasti kannusti 
lähtemään pyörälenkille, jos kaveri oli 
taas ohittanut tuloslistalla. Tampereen 
herruudesta yritettiin myös kiivaasti tais-
tella, mutta Pirkanmaan poliisilaitoksen 
44 pyöräilijän joukkueelle emme mah-
taneet tänäkään vuonna mitään, vaik-
ka meillä kokonaiskilometri määrä oli 
reilusti isompi, hävisimme per polkija 
kilometrimäärässä.

Kilometrikisa 2012
Joukkueemme osallistui suursarjaan, 
jossa oli kaikkiaan 198 joukkuetta ja sijoi-
tuimme hienosti sijalle 28. Joukkueemme 
ylivoimainen kilometrikuningas oli tänäkin 
vuonna 69 (Elja kivikoski), jonka kilomet-
rimäärä oli huikeat 5 200 km. Kun koko 

joukkueen yhteenlaskettu kilometrimää-
rä oli 78 239 km ja luku jaettiin jokaisen 
kesken tasan, niin keskiarvo per ajaja oli 
1372,61 km. Elja ajoi kilometrejä yksik-
seen lähes neljän henkilön edestä.

    

Sukeltaja (Jukka-Pekka Tanner) sijoittui 
meidän joukkueessamme kakkoseksi 
myöskin huimalla kilometrimäärällä, 
kaikkiaan 4 113 km ja pronssitilan nap-
pasi maximus (Marko Drugge)  4 024 
kilometrillä. Neljänneksi eniten kilomet-
rejä keräsi 238 (Ville Malila), fillaroiden 

3 656 km ja viidenneksi eku (Esko Kul-
mala)  2 800 kilometrillään. 

    

Kuudenneksi fillaroitsi Jude (Jukka 
Lehtonen) saaden kasaan 2 661 kilo-
metriä. Hän säilytti Eljan lisäksi paikkan-
sa kärki kymmenikössä viime vuoden 
tapaan.  Seitsemänneksi ajoi Olli (Olli 
Sahi) 2 652 kilometrillään. Kahdeksas 
oli MikeR (Mikki Räisänen) 2 561 km, 
yhdeksäs (190) Sanna Kauppinen 2 
500 km ja kymmenes 148 (Petri Kivistö) 
2306 km. Kaikkiaan 15 pyöräilijää ajoi 
yli 2 000 kilometriä. 

    

Näillä yli 7 8000 ajetulla kilometrillä Man-
sen palopyöräilijät säästivät bensaa 5 477 
litraa ja co2 säästöjä 13 692 kg: hienoja 
lukuja. Jokainen osallistuja sai varmaan-
kin osakseen kunnon kohoamista ja hy-
vää mieltä, mutta Tannerin Jukka-Pekka 
sai osakseen myös hienon arpajaisvoiton, 
fillarin, onnittelut Jukka-Pekalle.

    

www.kilometrikisa.fi sivuilta löydät ha-
lutessasi tarkempia tulostietoja kaikista 
mukana olleista joukkueista. 

Sanna Kauppinen

Tampere 2012 Golf –kilpailut järjestettiin 23.8.2012. Pelastuslaitoksen golf-mestarit 
keskellä: Matti Isotalo, Sakari Bragge ja Timo Silander. Mukana kuvassa myös hopea-
joukkue Tampereen Vesi ja pronssijoukkue Tammerkosken koulu.
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A-sarja
Tampere – Jyväskylä  2 - 0  
Kerava – Varkaus  1 - 1   
Jyväskylä – Varkaus  1 - 1   
Lappeenranta – Tampere  0 - 2   
Kerava – Jyväskylä  1 - 1  
Varkaus – Lappeenranta 2 - 0   
Tampere – Kerava  1 - 1  
Lappeenranta – Jyväskylä  0 - 2  
Varkaus – Tampere 0 - 2  
Kerava – Lappeenranta       2 - 0  

1.Tampere       
2.Kerava
3.Jyväskylä
4.Varkaus
5.Lappeenranta

C-sarja   
Tampere 2 – Kotka          2 - 0  
Kotka – Tampere 1         1 - 1  
Tampere1 – Tampere 2  1 - 1  

1.Tampere 2
2.Tampere 1
3. Kotka

Palomiesten  
SM-lentopalloturnaus

Lentopallokisat pidettiin Tampereella 
Pyynikin palloiluhallissa. Osanottajien 
vähyys ei himmennä Tampereen 
aluepelastuslaitoksen menestystä.  
A- ja C-sarjassa kulta tuli kotiin.
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Joroisilla kisattiin heinäkuussa triath-
lonin puolimatkalla. Alkuvuosina pie-
nimuotoinen kisa on paisunut jo mel-
koiseksi massatapahtumaksi. Mies-
ten kuntosarjassa osallistujia oli tänä 
vuonna lähes 500. Mikä saa ihmiset 
liikkeelle, ottamaan itsestään mittaa ui-
malla ensin 1.9 km, pyöräilemällä sen 
jälkeen 90 km ja juoksemaan vielä lo-
puksi 21.1 km? Marko Drugge ja Mikko 
Paananen aluepelastuslaitoksen väestä 
osallistuivat kyseiseen kisaan. Kysyin 
miesten mietteitä kisasta ja mikä heidät 
on saanut liikkeelle.

Mistä innostus 
triathloniin?
Mikko: ”Lähdin vuonna 2010 Joroisille 
ihan kokeilumielessä ja pääsin kunnialla 
maaliin ja laji koukutti heti. Vuoteen 2011 
otin hieman treeniapua alan valmentajal-
ta, kunnes kuukausi ennen tapahtumaa 
tuli kuntoilijoillekin tunnettu ongelma: yli-
rasitustila, joka kesti koko kesän. Menin 
kuitenkin kokeilemaan, koska olin jo kisan 
maksanut. Kyllä sen tiesinkin, ettei se su-
ju. Uinti oli yhtä puuroa, pyöräily ihan vel-
liä ja juoksuun lähdin katselemaan maise-
mia. Viimeisellä osuudella sitten hyppäsin 
sivuun ja mietin että mitä hemmettiä teen 
täällä. Pitäisihän tästä nauttia edes vä-
hän. Siitä suivaantuneena päätin että en 
enää ikinä tule tänne.”

    

Marko: ”Jaa-a. Sehän sai alkunsa jo 
joskus peruskoulun loputtua. Silloin 
jo seurailin yhden paikkakuntalaisen 

(Pirkkalasta) ja Pauli Kiurun kilpailemi-
sia. Vuonna 2010 löysin infoa jostain 
netin syövereistä triathlon harjoituksis-
ta Nokialla. Lähdin niihin ja kiinnostuin 
lajista. Edellisenä talvena kävin uinnin 
tekniikkaharjoituksissa. Alkuun osallis-
tuin lyhyempien matkojen kilpailuihin, 
mm. Kukkiatriathloniin.”

Mikä sai lähtemään 
tänä kesänä Joroisille 
puolen matkan 
triathloniin?

Mikko: ”Sen verran jäi hampaan koloon 
edellisestä kesästä, että piti mennä uu-
destaan kokeilemaan. Tavoite oli ottaa 
koko matka rennoin mielin ja aikatavoite 
alle kuusi tuntia.”

    

Marko: ”Kyllä sinne lähdettiin kaverin 
innoittamana. Houkutteli sinne jo viime 
vuonna, mutta en ollut aivan kunnossa 
silloin. Kyllä kannatti lähteä, siellä on 
hyvä meininki koko suorituksen ajan.”  

Mikä osuuksista oli 
itsellesi mieluisin, entä 
ikävin?
Mikko: ”Pyöräily ja juoksu kulkevat, mut-
ta uinti on noista kolmesta se hankalin 
laji. Hyvinhän se meni koko kisa ainakin 
omasta mielestä, 5.51 oli loppuaika.”

    

Marko: ”Uinti meni ihan mukavasti, 
tuntui kuin olisi voinut uida uudestaan 

saman matkan. Pyöräily oli kuitenkin se 
vahvin osa-alue, vaikka keskinopeus ei 
mikään ihmeellinen siinä vastatuules-
sa ollutkaan. Juoksu sitten tökkäsi heti 
alkuunsa, se kun ei ole kulkenut koko 
kesänä. Eikä se lähtenyt nytkään kul-
kemaan. Maaliin tuloaika oli 5:44:52. 
Ei tuolla sijoituksella ole väliä. Itseäni 
vastaan siellä taistelin.”

Mitä haasteena 
seuraavaksi? Ensi 
vuonna uudestaan?
Mikko: ”Talvea kohti mennään ja suksil-
la sitten seuraavaan tapahtumaan. Ensi 
kesälle tavoite olisi jokin puolikas tapah-
tuma kanssa ja kyllähän se koko matka 
on mielessä ollut jo muutaman vuoden. 
Jospa ottaisi sen 40-vuotissynttälahjak-
si itselle! he he.”

    

Marko: ”Ensi vuonna mennään uudes-
taan Joroisille, se on varma. Tarkoitus 
on parantaa aikoja joka osa-alueella. 
Myös muihin lyhyempiin triathlonkisoi-
hin on tarkoitus osallistua, Viikinsaaren 
ympäriuinti ja Poiju-uintikin on jo ka-
lenterissa. Tulkaahan muutkin hienon 
lajin pariin, oikeastaan kolmen. Se on 
mielenkiintoista, kun etenemismuoto 
muuttuu kisan edetessä.”

Sanna Kauppinen

    

Joroinen 2012
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Jo varikkoalueella tunnelma oli vä-
hintäänkin kansainvälisten kilpailujen 
luokkaa, kun vieri viereen pystytetyt 
huoltoteltat kilpailukalustoineen väritti-
vät maisemaa. Kilpaluokkia oli kolme, 
perinteisten palomiesten ja WBFF:n 
(wanna be firefighter) lisäksi myös juni-
oreiden alle 85 cc luokka. Niinpä enem-
män tai vähemmän ontuen käveleviä 
lajin harrastajia oli pikkupojasta aina 
aikamiehiin asti.

    

Kuljettajien ilmoittautumisen jälkeen oli 
mahdollisuus tutustua itse rataan, jonka 
pehmeä hiekka ja suuret korkeuserot 
toivat mielenkiintoista vaihtelua perintei-
siin kovapohjaisiin ratoihin verrattuna. 
Tämän jälkeen kukin luokka valmistau-
tui ajamaan kaksi 15 minuutin erää ja 2 
kierrosta, joista päivän päätteeksi kus-
takin kolme parhaiten sijoittunutta pääsi 
ajamaan yhteiseen Superfinaaliin. 

    

Tampereen aluepelastuslaitoksen jo 
ehkä liiankin perinteiseen tiimiin kuului 
tällä(kin) kertaa Nokian 1. vuorosta Kari 
Isoviita ja Janne Mäkinen, vaikka aiem-
min ilmoittautuneita työyhteisöstämme 
oli enemmän. Kunniakkaasti herrat kui-
tenkin yrittivät ylläpitää pirkanmaalaista 
mainettaan, vaikka Isoviidan kipeytynyt 
olkapää ja Mäkisen polvivamma rajoitti-
kin parhaiden näyttöjen antamista.

    

Koska kilpailuun osallistui myös viral-
lista SM-sarjaa ajavia kuljettajia, heistä 
suurin osa 85 cc-luokassa, eikä kysees-
sä ollut Suomen moottoriliiton alainen 

”Team Tanpere” 
Imatralla
Ammattikuntamme jokavuotiset 
motocross-kisat järjestettiin tänä vuonna 
elokuun lopulla itärajan tuntumassa 
Imatralla, jossa tapahtumaan oli 
todellakin panostettu. Historiallisen 
suuri osanottajamäärä, peräti 61 
kuljettajaa, pääsi nauttimaan helteisenä 
kesäviikonloppuna huippuunsa 
huolletusta, Imatran uudesta motocross-
radasta.

kilpailu, päätti järjestävä taho pitäytyä 
”kilpailu”-nimikkeestä, jotta liitolta ei 
tulisi sarjaan osallistujille sanktioita. 
Näin ollen ”ajoharjoittelusta” julkaistiin 
sijoittumisen sijaan osallistumislista, 
josta voi kuitenkin päätellä jonkinlaista 
järjestystä kilpakumppaneiden kesken. 
Isoviita sijoittui kummassakin startissa 
oman luokkansa keskivaiheille tasai-
sella ajosuorituksellaan, aika ajoin jopa 
kiivaan taistelun siivittämänä kanssa-
kilpailijoiden kesken. Myös Mäkinen oli 
mukana molemmissa lähdöissä pääs-
täkseen osalliseksi kilpailuun mutta 
lähtöpuomin laskettua körötteli hiljaa 
suoraan varikolle, osoittaen kuitenkin 
kilpailuhenkeä osallistumisestaan.

    

Olennaisena osana näihin tapahtumiin 
tietysti kuului kilpailun jälkeinen illan-
vietto ammattiveljien kanssa, ja Imat-
ran kesäinen kaupunki antoi siihen 
parhaat mahdolliset puitteet Vuoksen 
kuohuineen. Jälleen kerran joukolla 
huomattiin, miten yhteneväinen palo-
miesten ammattikunta on, edelleen ne 
tulipalot sammuvat samalla tavalla ym-
päri Suomen. Näin siis Imatralla tänä 
kesänä. Pienestä tapaturma-alttiudesta 
huolimatta toivomme tietysti edelleen 
muitakin osallistujia tuleviin kilpailui-
hin Tampereen aluepelastuslaitoksen 
henkilöstöstä. Kurapyöräily kun on kui-
tenkin varsin hyvä ja mielekäs kuntoi-
luharrastus. Tulevia talvikauden kisoja 
odotellessa...

Kari Isoviita ja Janne Mäkinen
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Poliisi sulki valtatie 3:n iltapäivällä kol-
men ja neljän välillä ja liikenne ohjattiin 
ramppien kautta takaisin moottoritielle. 
Näin häirittiin mahdollisimman vähän 
normaalia liikennettä, sillä harjoitukses-
ta ei tiedotettu etukäteen. Onnettomuus-
paikalle tuotiin Länsilinjojen linja-auto, 
joka kaadettiin kahdella järeällä hinaus-
autolla moottoritielle. Puolustusvoimien 
yhdistelmäajoneuvo ajettiin linja-auton 
eteen. Skenaario oli, että linja-auto oli 
ajautunut läpi keskikaistan vastaantule-
vien kaistalle.

         
Linja-autossa oli 47 ylöjärveläistä nuor-
ta matkalla Helsinkiin konserttiin. Seit-
semän menehtyi ja useita loukkaantui. 
Lisäksi Puolustusvoimien yhdistelmä-
ajoneuvossa kuljetettiin säteilyvaaral-
lista materiaalia, josta ei ollut välitöntä 
vaaraa ihmisille. Vaarallinen altistumis-
aika oli kaksi tuntia. Säteilevän mate-
riaalin vuoksi paikalle hälytettiin Tekni-
sen Tutkimuslaitoksen palokunta sekä 
Satakunnan lennostosta virka-apua. 

Nysse 2012 
suuronnettomuusharjoitus
Syyskuun 25. päivä toteutettiin Nokian ja 
Ylöjärven välisellä moottoritieosuudella, 
suuronnettomuusharjoitus.  Harjoituksessa oli 
linja-auto törmännyt yhdistelmäajoneuvoon.

Onnettomuuspaikalla oli kova tuuli ja 
gsm-puhelimet eivät toimineet.

         
Paikalle tulleet pelastusyksiköt alkoivat 
pelastaa ihmisiä linja-autosta ja veivät 
heitä sadan metrin päähän pystytettyi-
hin suuronnettomuustelttoihin, joissa 
potilaat lajiteltiin vammojen mukaan. 
Paikalla käväisi myös uusi kopteriyk-
sikkö, mutta jonkin aikaa kierreltyään 
se palasi asemapaikalleen.

         
Tätä juttua kirjoitettaessa ei harjoitusta 
ole vielä analysoitu, joten onnistumiset ja 
epäonnistumiset saadaan selville vasta 
lokakuun palautetilaisuuden jälkeen.

Sosiaalisen  
median testi
Harjoitusta seuraamaan oli pyydetty 
median edustajia, jotka tutustuivat on-
nettomuuspaikkaan ennen H-hetkeä. 
Kun harjoitusta oli kulunut vajaa puoli 
tuntia, median rooli muuttui ja he esitti-

vät paikalle tulleita toimittajia. Tilannetta 
johtava palomestari järjesti lyhyen tiedo-
tustilaisuuden, johon myös poliisin kent-
täjohtaja osallistui.  Terveystoimen edus-
tusta tuohon tilaisuuteen ei löytynyt.

         
Oman lisänsä tiedottamiseen toi pe-
lastuslaitoksen Facebook-sivut. Pelas-
tuslaitos testasi harjoituksessa, miten 
Facebook-sivut toimivat mahdollisessa 
onnettomuustilanteessa. Harjoituksesta 
ei ollut tiedotettu aikaisemmin ja olikin 
yllätys, miten tehokkaasti sosiaalinen 
media toimi. 

         
Ensimmäinen tiedote (tilapäivitys) ta-
voitti 2051 Facebook ihmistä. Viestillä 
oli 377 jakoa ja arvion mukaan 41 500 
ihmistä sai viestin Facebookin kautta. 
Kaikkiaan Facebookin kautta annettiin 
neljä harjoitukseen liittyvää tiedotetta. 
Palaute oli positiivinen. Vain muutama 
negatiivinen kommentti tuli.

         
Pelastuslaitoksen Facebook-sivut on 
tarkoitettu turvallisuusviestinnän työ-
kaluksi, mutta tulevaisuus näyttää, 
otetaanko Facebook mukaan yhdeksi 
onnettomuustiedottamisen kanavaksi 
merkittävissä onnettomuuksissa.

         
Mukana harjoituksessa olivat: Pirkan-
maan hätäkeskus, Liikennevirasto, 
Puolustusvoimat (Pirkkala, Lakiala), 
Yleisradio, Ilmatieteenlaitos, Onnetto-
muustutkintakeskus, SPR, Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Tampere, Pirkan-
maan ELY-keskus, STUK, Yleisradio, 
Erillisverkot, Tampereen Ammattikor-
keakoulu; Y-AMK, Ylöjärven kaupunki 
/  terveyskeskus, Ylöjärven seurakun-
ta, Pirkanmaan poliisilaitos, Tampereen 
aluepelastuslaitos.
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Olimme päättäneet viettää erilaisen ju-
hannuksen osallistumalla koiranäytte-
lyyn Moldovassa mukavien ihmisten ja 
koirien kanssa. Etukäteen tiesimme, että 
matka on rankka ja kuumuus tulee koet-
telemaan matkan aikana ja perillä Chisi-
naussa. Lähdimme Tallinnasta bussilla 
keskiviikkona ja Ukrainaan saavuimme 
torstaina iltapäivällä, jossa saimme illan 
ja yön nukkua ja ulkoiluttaa koiria. Kuu-
muus oli järkytys vai pitäisikö Suomen 
kesän jälkeen sanoa ihanuus.

      

Matka jatkui perjantaiaamuna kohti Mol-
dovaa ja Chisinauta. Matka oli kaikista 
ennakko-odotuksista huolimatta mennyt 
hyvin. Päästyämme Moldovan puolelle py-
sähdyimme tankkaamaan ja lämpömittari 
huoltoasemalla näytti +41, mutta ei huolta, 
bussin ilmastointi toimi moitteettomasti.

      

Kun olimme ajaneet 1 900 km matkas-
tamme, noin 1600 km:n kohdalla bussi 
pysähtyi eikä suostunut käynnistymään. 
Bussikuskimme Tarmo vietti hetken ko-

Koiranäyttelymatka 
Moldovaan 
juhannuksena 2012
Toimitukseen saapui kirje, jossa pyydettiin välittämään kiitos palomestari 
Tapio Lieskolle neuvokkaasta toiminnasta eräällä koiranäyttelymatkalla 
viime juhannuksen aikoihin. Julkaisemme tuon kirjeen:

nehuoneessa ja matka jatkui, kunnes 
muutaman tunnin kuluttua bussi pysäh-
tyi uudelleen ja tietysti paikkaan, jossa 
oli siltatyömaa ja vain yksi kaista käy-
tössä. Matkaa olisi ollut jäljellä 68 km 
(tien vieressä oli kilometripylväs). 

      

Tällä kertaa vika olikin isompi ja Tarmo 
joutui kaivamaan laatikollisen varaosia ja 
alkoi vaihtaa niitä yksitellen. Tilanne alkoi 
olla aika huolestuttava liikenteen takia, 
koska olimme keskellä tietä; Tarmo ma-
kasi tiellä puoliksi bussin alla. Myös bus-
sissa lämpö nousi nopeasti ja koirat olivat 
vaarassa saada lämpöhalvauksia.

      

Onneksemme matkalla oli Tapio Liesko, 
joka oli tottunut yllättäviin tapahtumiin. 
Kuumuudesta huolimatta Tapsa hyppä-
si keskelle tietä ja aloitti liikenteen ohja-
uksen pysäyttämällä liikenteen vuoron 
perään molemmista suunnista. Tämä 
bussin korjaus ja liikenteenohjaus kesti 
2 - 3 tuntia. 

      

Tapsalla oli suunnitelma valmiina 
koirienkin suhteen, mutta onneksi 
sitä ei tarvittu. Bussissa matkusti 
ihmisten lisäksi 20 koiraa.

      

Omalta osaltamme kiitämme Tapsaa, 
joka kuumuutta ja liikennettä uhma-
ten turvasi meidät matkalaiset sekä 
Tarmoa, joka ahersi bussin alla am-
mattilaisen rauhallisuudella ja päättä-
väisyydellä. On onni että Tapsalla ja 
muilla pelastushenkilöillä on lomalla-
kin ajasta ja paikasta huolimatta etu-
sijalla huoli ventovieraiden ihmisten 
ja eläinten turvallisuudesta. 

Team Forssa, Liisa Sikiö, Lia 
Vahtera, Leonberginkoira Arska

Tapion kommentit
Kysyimme Tapion Lieskon muistikuvia 
tuosta matkasta ja hän kertoi, että tilan-
ne oli todellakin kohtalaisen haastava. 
Hän oli seurueen ainoa mieshenkilö 
bussikuskin lisäksi. Lieskon mukaan 
tilannetta helpotti se, että bussi saatiin 
pysäytettyä muutaman metrin päästä 
sillasta, jossa oli vain yksi kaista käy-
tössä. Näin säästyttiin siltä, että liikenne 
ei mennyt täysin tukkoon.

      

Hyvin paikalliset autoilijat suhtautuivat 
omituiseen t-paidalliseen, hikoilevaan 
liikenteenohjaajaan. Muutamat kyl-
lä yrittivät jotain kysellä ja kun kysyjä 
puhui moldovaa ja vastaaja puhui suo-
mea, niin käsikieli oli kova sana siinä 
tilanteessa, kertoi Tapio Liesko.

      

Liikenteen ohjauksen aikana aloin myös 
miettiä bussissa ja ulkona olevien koiri-
en kohtaloa, sillä aurinko paistoi armotta 
kirkkaalta taivaalta. Minulla oli bussissa 
mukana myös aika iso teltta ja päätin-
kin, että se pystytetään koirien suojaksi 
ja ilmoitin tämän myös remonttia teke-
välle bussikuskille. Mukana oli noin 20 
eri rotuista ja kokoista koiraa. Onneksi 
meillä oli myös vettä mukana riittävästi, 
muisteli Liesko juhannusmatkaa.

      

Koirien evakuointia ei tarvinnut aloittaa ja 
Liesko lopetti liikenteen ohjauksen kas-
voilta ja käsivarsilta muuttuneena ja muu-
taman litran nestettä luovuttaneena. 

      

Matka oli raskas, mutta matkatuliaisina 
kotiin tuotiin uusi Moldovan, Monteneg-
ron ja Kyproksen valio sekä Kyproksen 
Grand-valio venäjänvinttikoira.
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Alkukesästä osui silmiini Pirkkalaisesta 
kilpailukutsu norsupalloturnaukseen. 
Laji vaikutti sopivan hullulta ja haus-
kalta, joten päätin kerätä omasta työ-
vuorosta joukkueen kisaan mukaan. 
Joukkueeseen lupautuivat mukaan 
Heikki Innanen, Sami Kähkönen, Tom-
mi Korkiamäki, Tuomas Sadeharju, 
Tuomas Tiainen, Tuomas Markkula, 
Mika Saartila, Iiro Wennberg, Pauliina 
Meronen ja Ulla Heino. Nelosvuorosta 
lainattiin vielä Katja Kankaanpää, jotta 
saatiin tarpeeksi naisia mukaan. Jouk-
kueeseen sai nimetä 12 pelaajaa.

Norsupalloturnaus 
Pirkkalassa

Norsupalloturnauksessa pelastuslaitoksen  
2.-jaos. Ylärivissä vasemmalta:Iiro Wennberg, 
Tuomas Tiainen, Ulla Heino, Sami Kähkönen, 
Tuomas Sadeharju, Heikki Innanen ja San-
na Kauppinen.Alarivissä:Tuomas Markkula ja 
Rasmus, Pauliina Meronen, Katja Kankaanpää, 
Tommi Korkiamäki ja Mika Saartila.

Voittajat: Ylärivi vasemmalta: Pasi Koppelojärvi, 
Kare Willberg, Mikko Salonen, Jatta Ranta, Virpi 
Ruohonen, Aki Ruohonen, Ville Alanen. Keskellä: 
Tytti Alanen, Emilia Lahti. Alhaalla: Tero Raatikai-
nen, Tomi Salonen, Siiri Tammisto ja Timo Sipola.

Pelit pelattiin 18.8. Haikan kentällä. Pe-
laamassa oli kerrallaan viisi pelaajaa, 
maalivahtia ei erikseen ollut. Lisäksi ko-
ko ajan piti olla kaksi naispelaajaa ken-
tällä. Ensikertalaisina 75 cm halkaisijal-
taan olevalla jumppapallolla jalkapallon 
pelaaminen oli melkoisen haasteellista. 
Varsinkin ensimmäisessä pelissä oli ha-
kemista, miten pallo käyttäytyy. Komeita 
suorituksia nähtiin paljon, osa olisi eh-
dottomasti pitänyt saada videolle.

    

Turnaukseen osallistui kuusi joukkuetta. 
Voiton vei Sateentorjunta-joukkue. Toi-

seksi sijoittui Pirkkalan VPK ja kolman-
neksi aluepelastuslaitoksen 2.- jaos.

    

Pelit pelattiin hyväkuntoisella nurmikentäl-
lä, aurinkoisessa kesäsäässä. Turnaus oli 
mukava koko perheen tapahtuma. Useam-
man pelaajan jälkikasvu pääsi myös testaa-
maan ison pallon liikuttelua. Kakkosvuoron 
eläkeläisistäkin Esa ja Jokke yllättivät tule-
malla kentän laidalle meitä kannustamaan. 
Kaikin puolin mukava turnaus, joka ensi 
vuonna pelataan uudestaan.

Sanna Kauppinen

Pelastuslaitoksen Facebook-
sivulle kaivataan kuvia. Ku-
vat voivat olla harjoituksista, 
hälytyksistä, asemalta tai 
urheilukilpailuista tms. Erityi-
sesti kaivataan (söpöjä) kuvia 
eläintenpelastustehtävistä, jos 
sellaisia sattuu olemaan. 

Kuvia kaivataan Facebook-sivuille
Kuvia käytetään vain Face-
book-sivulla, mutta kaikilta 
kuvassa olevilta tulee olla 
suostumus kuvan julkaisuun. 
Kesällä julkaistu ns. pyöräkuva 
herätti varsin paljon positiivista 
huomiota. Pelastuslaitoksen 
Facebook-sivuja voi käydä 

katsomassa myös ilman omaa 
profiilia osoitteessa www.face-
book.com/tampereenaluepelas-
tuslaitos. 

Kuvat ja juttuvinkit voi lähettää 
elina.haapala@tampere.fi.
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Julkaisemme lehdessä silloin tällöin 20 
vuotta vanhoja tapahtumia ympäri Pir-
kanmaata. Jutut liittyvät lehden ilmes-
tymisaikojen tietämille. Nyt skannatusta 
lehdestä voimme lukea, miten tuhka-
ämpäri sytytti asuntopalon Mäntässä 

Arkisto
jen aa

rteita

27.11.1992. Juttu oli KMV-lehdessä. 
         

Hämeen Sanomat uutisoi 11.12.1992, 
että aluehälytyskeskuksista tulee lää-
nikohtaisia. Samassa lehdessä oli 
uutinen, että Kuoreveden työsuojelu-

päälliköksi valittiin palo- ja väestönsuo-
jelupäällikkö Ilpo Kuokkanen. Nykyisin 
Ilpo Kuokkanen toimii Tampereen alue-
pelastuslaitoksen palomestarina.
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