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• Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: 
palomies Elja Kivikoski, palomestari Tapio Liesko, palomies Harri Puttonen, ensihoitaja Sanna Kauppinen• Ulko-
asu ja taitto: paloesimies Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: Tampereen aluepelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: 
Erkki Lahtinen, Vapriikin kuva-arkisto • Paino: HOTpaino • Painomäärä: noin 1 000 kpl • Ilmestymiskuukaudet: 
huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Hälytykseen kuluvaa lähtöaikaa 
voidaan humoristisesti käsitellä, 
niin kuin Pispalassa aikoinaan 
tehtiin. Huumorin sietää, kun tie-
tää sen olevan huumoria. Mutta 
mitä sitten, jos se olisikin totta? 
Mitä jos hälytyksiin lähteminen 
kestäisikin kauemmin kuin sää-
detyn ajan. Kuitataanko sekin 
huumorilla?



Tämä on asia, joka on nyt ajan-
kohtainen Tampereen aluepelas-
tuslaitoksella. Miksi hälytyksiin 
lähteminen kestää joskus tuskas-
tuttavan kauan? Selityksenä tarjo-
taan usein, että hälytysaikaa ei ole 
määritelty valtakunnallisesti oikein. 
Se on totta, että pelastuslaitos ja 
Hätäkeskus puhuvat eri asiasta 
hälytysajasta puhuessaan. Hätä-
keskus kertoo, että silloin kun hä-
lytys lähtee heiltä, on hälytys suo-
ritettu. Pelastuslaitos selittää, että 
silloin kun Virvestä tai kaiuttimista 
kuuluu hälytys, pelastuslaitos al-
kaa laskea sekunteja. Tuohon 
väliin mahtuu vielä tekninen viive, 

joka pelastuslaitoksen tutkimusten 
mukaan on 5 - 23 sekuntia. Tek-
ninen viive tarkoittaa Hätäkeskuk-
sen antaman hälytyksen jälkeistä 
aikaa, kun viimeinen hälytettäviin 
yksiköihin kytketty viestiyhteys on 
aktivoitunut.



Mutta kaikesta hälytysaikaan liit-
tyvistä epäselvyyksistä huolimatta 
emme pääse siitä mihinkään, että 
lähtöajat ovat kasvaneet huoles-
tuttavasti. Nopeus on aina ollut 
pelastuslaitoksille kunnia-asia.

Nopein hälytys 4:ssä 
sekunnissa
Tässä lehdessä on juttu sammu-
tusauto Big Jobista, joka kaatui 
Satakunnankadulla vuonna 1962. 
Paloveteraani Pekka Alanen antoi 
arvokasta tietoa paloautosta. Kun 
autoasiaa selvitettiin, tuli samalla 
puheeksi hälytyksiin lähtö. Pekka 
Alanen kertoi, että ennätys häly-
tykseen lähdössä oli neljä sekun-
tia. Pekka Alanen, Eino Ojala ja 

Kauko Kauppinen olivat vuoron-
vaihdon jälkeen tarkastamassa 
auto 17:ää. Alanen kuuli, kun 
päivystyshuoneessa hälytyspäi-
vystäjä lopetti puhelun ja painoi 
hälytysnappia. Alanen käynnisti 
auton ja porukka hyppäsi kyytiin. 
Lähtöajaksi tuli neljä sekuntia.



Tuohon aikaan päivystyshuo-
neessa oli kaksi hälytyspäivystä-
jää. Ensin painettiin valonappia 
ja hälytysvalot syttyivät. Sitten 
painettiin keskusradion nappia. 
Tuon ajan ”tekninen viive” oli se-
kunnin tai kahden luokkaa eli to-
dellisuudessa lähtöaika oli 5 - 6 
sekuntia. Päivystyshuoneessa oli 
kelloja, jotka lähtivät laskemaan 
sekunteja, kun päivystäjä painoi 
hälytysnappia. Autot oli kytket-
ty näihin kelloihin siten, että ne 
pysähtyivät, kun sähköpistoke 
otettiin pois autosta hälytykseen 
lähdettäessä.



Palopäällikkö Nurmella oli myös 
oma  kello konttorissaan. Joskus 

Jos lähtis…
Hallinnollisesti Pispala kuului 1930-luvun alussa 
Pohjois-Pirkkalan pitäjään, ja Nokialla sijainneeseen 
kuntakeskukseen nähden Pispala oli auttamattoman 
syrjässä, varsinkin kun pispalalaisten luonnolliset yhteydet 
suuntautuivat Tampereelle. Ongelmaksi tiheään asutussa 
esikaupungissa muodostuivatkin järjestyksenpito ja 
usein toistuneet tulipalot. Tältä ajalta on peräisin kuulu 
paikallinen sanonta: “Jos lähtis, sano Pispalan palokunta”. 
Mikä jatkuu monin eri versioin, tässä jokunen: “...kun 
kolmas talo palo”, “...vaikka letkutkin on jäässä”, “...vaikka 
taitaa se sadekin tulla”, “...mutta juaraas kahveet ensteks”, 
“...jahka saaraar ruutta kirkkaaks”.
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hän teki pistokokeita ja vertasi 
omia tietojaan hälytyspäivystäjien 
pitämään kirjanpitoon. Tämä tie-
dettiin ja siksi hälytykset kirjattiin 
todellisten aikojen mukaan. Alle 
puoli minuuttia oli hyvä aika. Alle 
minuutin lähdettiin aina.



Aina ei voi vedota vanhoihin hyviin 
aikoihin, mutta jotain niistä aina 
oppii, jos haluaa. Olosuhteet ovat 
muuttuneet, eikä niitä voi verrata 

toisiinsa. 1960-luvulla hälytyksiin 
lähdettiin aina juoksujalkaa. Vie-
lä 1980-luvullakin kalustohalleis-
sa näkyi juoksevia palomiehiä. 
Silloiset palomiehet olivat alansa 
ammattilaisia ja he suhtautuivat 
vakavasti työhönsä.



Kukaan ei kiistä, että nykyiset 
palomiehet eivät olisi alansa am-
mattilaisia ja varmasti suhtautuvat 
vakavasti työhönsä. Voivat olla 

jopa parempia kuin edeltäjänsä. 
Mutta onko ammatillisuus häly-
tyksiin lähdettäessä viime vuo-
sina muuttunut sellaiseksi, että 
kokeneet ammattilaiset suhtau-
tuvat humoristisesti ripeästi häly-
tykseen lähtevään palomieheen? 
Pidetäänkö häntä vasta ammattiin 
valmistuvana?

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján


Neljän sekunnin lähtövalmius vaatii hyvää ennakkovalmistelua. Kuten 
kuvasta näkyy, pitää etäisyys auto 17:stä olla lyhyt. Kuva: Pekka Palomäki
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Esko Lehtola

Tampereen aluepelastuslaitoksen 
evp. ruiskumestari Esko Lehtola 
on poissa. Hän kuoli 20.2.2012  oli 
kuollessaan 68-vuotias. 
Tampereen palolaitoksen 
palvelukseen hän tuli 
vuosilomasijaiseksi 1.5.1965. 
Vakituiseksi palosotilaaksi hänet 
nimettiin 1.5.1966. 
Lehtola eteni urallaan 
ylipalomieheksi, paloesimieheksi 
ja ruiskumestariksi vuonna 1980. 
Eläkkeelle Esko Lehtola jäi 1.7.1999. 
Työvuosia pelastuslaitoksella Esko 
Lehtolalle kertyi hieman yli 33 vuotta.

Eläkkeelle jäämisen jälkeen 
Esko Lehtola toimi aktiivisesti 
Tampereen aluepelastuslaitoksen  
paloveteraanien rahastonhoitajana.

Matti Latonen

Tampereen pelastuslaitoksen 
pitkäaikainen korjausmestari Matti 
Latonen poistui keskuudestamme 
77-vuotiaana 22.2.2012. Hän tuli 
silloisen palolaitoksen palvelukseen 
1.8.1965 palolennätinteknikon 
nimikkeellä. 

1.4.1996 Matti Latonen jäi eläkkeelle 
30:n vuoden työuran jälkeen.

Esko Lehtola kuvassa oikealla ja Matti Latonen 
vasemmalla. Kuva rajattu isommasta kuvasta, jossa 
esiintyy palokunnan alipäällystöä ja päällystöä.

Muistoa kunnioittaen
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Tampereen aluepelastuslaitok-
sen messuosastolla kerrotaan 
asumisen paloturvallisuuteen 

liittyviä asioita. Messuosastolla on 
esitteillä keväällä omana työnä val-
mistettu turvallisuusperäkärry. Sen 
avulla voidaan messuvieraille näyt-
tää mm. sprinklerin toimintaperiaate. 
Kärryssä olevan pikapalopostin avul-
la voidaan myös harjoitella alkusam-
mutusta.



Pelastuslaitoksen tavoitteena mes-
suilla on tehdä asuntosprinklaus tun-
netuksi. Aivan kuten Valkeakosken 
asuntomessuilla vuonna 2009. Yh-
tenä teemana on myös omakotitalon 

ennaltaehkäisevä kunnossapito. Nä-
kökulma tässä tietysti on paloturval-
lisuus. Teema on ajankohtainen, sillä 
nykyään on muotia ostaa omakotita-
lo tavan vuoksi välittämättä siitä, että 
omakotitalo vaatii jatkuvaa huoltoa ja 
kunnossapitoa.



Myös ikäihmisiä muistetaan messuil-
la. Teemana on tulipalot ja kotitapa-
turmien ehkäisy. Lapsille puolestaan 
pääsevät sammuttamaan palotaloa 
sankoruiskulla tai vesiletkulla. Ajan-
kohtaisista asioista esillä ovat kevyt-
hormit, tulisijojen suojaetäisyydet, 
biotakat, palovaroittimet ja alkusam-
mutuskalusto.

Auntomessut 
Tampereella
Tampereen Vuoreksessa järjestetään asuntomessut 
13.7. – 12.8.2012. Tampereen aluepelastuslaitos on 
mukana messuilla

Messuesittelijöitä 
rekrytoidaan
Messuille rekrytoidaan kevään ai-
kana messuesittelijöitä. Tavoitteena 
on, että aina paikalla on vähintään 
kaksi esittelijää. Esittelijöitä haetaan 
onnettomuuksien ehkäisypuolelta ja 
pelastuspuolelta. Esittelijöille järjes-
tetään kesäkuussa koulutustilaisuus, 
jossa käydään läpi messuilla esille 
tulevia asioita. Jos olet kiinnostunut 
tulemaan esittelijäksi, ota yhteys kou-
lutussuunnittelija Jorma Narviin  jor-
ma.narvi@tampere.fi  Jormalta saat 
tietoa esittelijän korvauksista sekä 
muista käytännön asioista. 
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Big Jobin tarina

Erkki Lahtinen, Vapriikin kuva-arkisto
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12.6.1962 klo 12.40 Höyrypuuseppi-
en työpajalle hälytykseen lähteneen 
paloauton matka pysähtyi pahan 
näköiseen kaatumiseen, niin kuin 
seuraavana päivänä asiasta uuti-

Lehtien palstoilla
soineen Aamulehden kuvista näkyy. 
Henkilövahingot olivat kuitenkin lieviä, 
sillä palomestari Eino Lehtonen, palo-
korpraali Onni Määttänen ja palomies 
Raimo Myllymäki pääsivät ensiavun 

jälkeen kotihoitoon. Ainoastaan  au-
ton kuljettaja, palokorpraali Mikko 
Virtanen, loukkasi selkänsä hieman 
vakavammin ja joutui olemaan sai-
raalahoidossa jonkin aikaa.
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Paloauton korjaus  
eteni ripeästi

Big Jobin kori vaurioitui niin pahasti, 
että se oli kokonaan uusittava. 1950-
luvulla paloautokalustoa ei runsaasti 
ollut ja vaurioitunut paloauto olikin 
aina iso menetys palokunnalle. Mut-
ta vaikka Big Job onnettomuudessa 
kärsi suuria vahinkoja, se oli poissa 
rivistä vain reilut kolme kuukautta. Au-
to korjattiin omalla työpajalla ja omal-
la porukalla. Korjausmiehinä toimivat  
puusepät Niilo Ranta ja Jaakko Ala-
nen, sorvaaja Reijo Mattila sekä palo-
mies Evert Keränen. Näistä Keränen 
oli ainoa vuorotyötä tekevä palomies, 
muuta olivat päivätöissä palokunnan 
autokorjaamolla.



Moni varmaan ihmettelee, miksi 
puusepät korjasivat paloautoa. Tuo-
hon aikaan autojen korityöt tehtiin 
pääosin puusta. Auton rungon päälle 
rakennettiin puukehikko, joka sitten 
ulkopuolelta pellitettiin. Sisäpuolella 
käytettiin vaneria.

Miksi auto heittelehti?

Aamulehti kertoi onnettomuuden 
syyksi, että kolmen tonnin vesilasti 
alkoi heilua  säiliössä ja auto me-
netti ohjattavuutensa. Pekka Alasen 
mukaan tämä on täysin mahdollista. 
Vaikka autojen säiliöt pidettiin aina 
täynnä, niin vettä ei silti aina ollut 

aivan piripintaan. Tuohon aikaan au-
toissa ei ollut vesimittareita, joista olisi 
veden määrän voinut tarkistaa. 



Pekka Alanen kertoo, että syy vajaa-
seen vesisäiliöön on hyvin luonnolli-
nen. Aina kun auto kääntyi, kiihdytti 
tai jarrutti, tuli ylivuotoputkista vettä 
ulos. Jos auto liikkui useasti eikä vet-
tä käytetty palon sammuttamiseen, 
ei tankkia täytetty. Näin saattoi säiliö 
tyhjentyä pikkuhiljaa sen verran, että 
vesi pääsi liikkumaan ja heilutti autoa 
loiskelevyistä huolimatta.



Mielenkiintoinen yksityiskohta on tuon 
ajan hälytyspäivystäjien muistiinpa-
noissa. Hälytyspäivystäjiä oli kaksi ja 
kaikki hälytykset merkittiin kellonaikoi-
neen muistiin. Hälytysaika on ollut 36 
sekuntia ja matkaan on lähtenyt autot 
15, 16, 17 ja 21 (Big Job). Muistiin-
panoissa lukee, että autot palasivat 
klo 13.03. Seuraava merkintä on auto 
9:n kohdalla: ”klo 13.40 - 14.00 oli 63 
(palomiehen vakanssinumero) puh-
distamassa katua Satakunnankatu 
24:n kohdalla”. Ei mitään mainintaa 
Big Jobin kaatumisesta.

Big Job oli  
hankala ohjattava
Ford T-700 eli Big  Job hankittiin Tam-
pereen palokuntaan vuonna 1955. 
Amerikkalainen korkeapainesumu-
auto oli oman aikakautensa erikoi-
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Tekniset tiedot:

 Ford T-700

 vm. 1954

 Hankittiin Tampereelle v. 1955

 Poistettiin käytöstä v.1974

 Paino 9 900 kg

 Vesisäiliö 2 800 l

 Pumpun teho 2 500 l/min

 55 barin työpaine

suus. Niitä oli vain Tampereella ja 
Turussa. Teknisten tietojen mukaan 
vesi puserrettiin yli 60 ilmakehän pai-
neessa pumpulla sumuksi.



Paloveteraani Pekka Alanen muistaa 
hyvin Big Jobin. Se oli hankala ohjat-
tava. Alanen miettikin kovasti, miten 
auton ohjattavuutta voitaisiin parantaa. 
Idea syntyikin sattumalta, kun Alanen 
kerran ajoi Valion maitoauton perässä 
ja ihmetteli auton ketteryyttä käännök-
sissä. Alanen havaitsi, että autosta oli 
takimmaisista paripyöristä otettu ulom-
mat renkaat pois. Havainnostaan innos-
tuneena Alanen ehdotti autoteknikko 
Ossi Visakoivulle, että Big Jobista otet-
taisiin myös takimmaisista paripyöristä 
ulommat renkaat pois. Visakoivu suostui 
ja Big  Job tuli ketterämmäksi eikä pus-
kenut käännöksissä enää niin paljon. 

Auto korjattiin omalla työpajalla ja omalla porukalla. Korjausmiehinä 
toimivat  puusepät Niilo Ranta ja Jaakko Alanen, sorvaaja Reijo Mattila 
ja palomies Evert Keränen.
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Kuhmalahden VPK:lle uusia toimitiloja
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Kun uudet toimitilat oli virallisesti 
avattu, siirryttiin sisätiloihin, jossa 
Kuhmalahden VPK:n hallituksen 
puheenjohtaja Oiva Vierikka toivotti 
paikalla olijat tervetulleiksi ja kertoi 
ajankohtaisia asioita. Vierikka korosti 
jokaisen kansalaisen omistautumista 
ja tukea arjen turvallisuuden lisäämi-
seksi. Erityisesti haja-asutusalueilla 
on jokaisen kansalaisen toiminta hä-
tätilanteessa ensiarvoisen tärkeätä, 
sillä palokunnan paikalle tuloa saattaa 
kestää useita kymmeniä minuutteja. 
Ensitoimilla estetään usein mittavat 
vahingot. Esimerkiksi maastopalo, 
joka saattaisi levitä tuhoisaksi met-
säpaloksi, voitaisiin usein taltuttaa 
ämpärillisellä vettä.



Vierikka kiitteli kaikkia uuden toimiti-
lan hankkeeseen osallistuneita taho-
ja. Vaikka hankkeeseen saatiin mer-
kittävä summa EU-tukea, suuri kiitos 
kuuluu myös paikallisille yrittäjille ja 
tietysti oman VPK:n henkilöstölle, 
joka on toteuttanut oman osuutensa 
sovituista talkootöistä. 



Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen 
oli erittäin tyytyväinen ja hyvillään 
Kuhmalahden VPK:n aktiivisuudesta 
ja uusien toimitilojen toimivuudesta. 
Ojanen kiinnitti puheessaan huomiota 
toisista välittämisen ja yhteisöllisyy-
den tärkeyteen. Aluepelastuslaitosten 
mallisissa ratkaisuissa haja-asutus-

Kuhmalahden VPK:lle uusia toimitiloja
112-päivää on vietetty Kuhmalahdella jo yli 
kymmenen vuotta ja se on aina ollut Kuhmalahden 
VPK:n keskeisin yleisötapahtuma. Tänä vuonna 
sitä vietettiin tavallista juhlavammin. Paloaseman 
viereen rakennetut uudet toimitilat vihittiin 
käyttöön. Vieraaksi avajaisiin oli kutsuttu 
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen.

alueilla palo- ja pelastustyö toimii, 
jos se on hajautettu, kansalaisten 
lähellä oleva toimintamalli. Omassa 
asuinympäristössä läsnä oleva pa-
lokunta luo turvallisuuden ilmapiirin 
ympärilleen.

Uudet toimitilat 
mahdollista vuokrata
Tuttuun tapaan 112-päivän ohjelma-
tarjonta oli runsasta. Erilaisten näy-
tösten lisäksi 112-päivään osallistu-
jilla oli mahdollisuus harjoitella alku-
sammutustaitoja ja tarkistuttaa omat 
sammuttimensa ilmaiseksi. Kuhma-
lahden VPK:n naisjaoston keittämää 
hernekeittoa riitti muutamalle sadalle 
henkilölle.



Uusia toimitiloja voivat myös ulkopuo-
liset vuokrata. Anu Valkaman mukaan 
Kuhmalahden VPK ry vuokraa tiloja 
yksityisille, yhdistyksille sekä yrityk-
sille kohtuulliseen hintaan. Vuokrati-
loissa on kahvi- ja ruokailuastiat 40 
hengelle, inva-wc sekä eteinen. Ko-
koustilassa on selkänojallisia tuoleja 
32. Tunnelmaa voi luoda ja koulutus-
ta voi antaa nykytekniikan omaavilla 
AV-laitteilla. Keittiöstä löytyvät kaikki 
tarpeelliset välineet, jotta kokouksiin, 
koulutuksiin tai illanviettoihin saa 
loihdittua isompaa tai pienempää 
purtavaa. Palokuntanaisilta voi tilata 
tarjottavia ja tarjoiluita.
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Kriittisenä tekijänä testaustapahtu-
massa on koettu esitietolomakkeen 
terveystietojen täyttäminen, vaikka se 
on oleellinen osa testaustapahtuman 
turvallista suorittamista ja samalla 
myös osa koko työterveyshuoltojär-
jestelmää. Aiemmin käytetyt testi-
muodot ovat olleet lihaskuntotestien 
lisäksi Oulunmallin kenttärata, polku-
pyöräergometri, kävelymatto tai jokin 
muu. Suoritustavat ovat olleet myös 
vaihtelevia.



Tänään Tampereen aluepelastus-
laitoksella testataan operatiivinen 
henkilöstö lihaskuntotestillä ja polku-
pyöräergometritestillä, joka perustuu 
FireFit-ohjelmaan. Järjestelmän käyt-
töönotto on ollut vaiheittaista ja mutta 
nyt olemme tilanteessa, missä koko 
laitoksen alueella testit suoritetaan 
samanlaisina. Keskuspaloaseman 
laitteistoa on täydennetty ekg:n ja 
verenpaineen automaattisella seu-
rannalla.  Tarkempaa tietoa kunnon 
muutoksista saadaan myös laktaatti-
mittauksella, mikä on myös mahdol-
lista sitä tarvitseville keskuspaloase-
malla testaajien kanssa sopien



Ensimmäisenä FireFit-järjestelmä 
otettiin käyttöön Tampereen toimialu-

Tampereen  
aluepelastuslaitoksen  
fyysisen  kunnon 
testausjärjestelmä
Palomiesten Fyysisen kunnon testaustoiminta on kehittynyt vuosien varrella 
erittäin kriittisen kontrollin alla. Vanhojen testijärjestelmien ongelmana on ollut se, 
miten taataan kaikille turvallinen ja tasapuolinen testaus henkilötietosuojalakia 
kunnioittaen. Samalla on kuitenkin tuotettava tietoa Tampereen 
aluepelastuslaitoksen operatiivisen henkilöstön työkyvyn tilasta ja kehityksestä 
jokaiselle itselleen, pelastusalalle sekä työterveyshuollolle.

een vakinaiselle henkilöstölle vuosi-
na 2008 - 2009. Vuoden kokemusten 
jälkeen polkupyöräergometreja ja 
Firefit-lisenssejä hankittiin viisi lisää 
kattamaan koko Pirkanmaan alue. 
Oulun mallin kenttätestin statusta 
laskettiin ja nyt se  tehdään normaa-
lien harjoitusten yhteydessä toisena 
pakollisista kylmistä savusukellushar-
joituksista.



Vuodelle 2012 hankittiin FireFit-ohjel-
masta verkossa toimiva versio, ja nyt 
henkilöstö voi käydä itselleen parhai-
ten sopivassa testauspaikassa  milloin 
tahansa, pääosin kuitenkin työvuoros-
ta. Tiedot tulevat olemaan myös työ-
terveyshuollon käytettävissä seuraa-
van ohjelmistopäivityksen jälkeen.



Kuluvan vuoden aikana mahdollis-
tetaan koko henkilöstölle (siis myös 
muille kuin operatiiviseen toimintaan 
osallistuville) oman kuntonsa selvit-
täminen ja kehityksen seuranta lai-
toksen välinein. Hyvällä henkilöstön 
kunnon seurannalla mahdollistetaan 
työterveyspalveluiden kohdistaminen 
todellisiin tarpeisiin. 



Pelastusjohtajat ovat viime vuonna 
sopineet, että kaikki pelastuslaitokset 

siirtyvät käyttämään FireFit-järjestel-
mää. Vuoden kahden sisällä kaikki 
pelastusalalla toimivat tulevat testa-
tuksi samoilla periaatteilla saman-
laisin välinein. Testien hankintatavat 
tulevat varmasti vaihtelemaan laitok-
sittain: tehdäänkö testit itse ja millä 
henkilöstöllä vai hankitaanko palvelu 
kaupalliselta toimijalta.

FireFit

FireFit-järjestelmän tavoitteena on 
ollut kehittää pelastajille yhtenäinen 
ja laadukas tietokonepohjainen fyy-
sisen toimintakyvyn arviointimene-
telmä, johon sisältyy mittaustulosten 
käsittelyn ohella myös palautteenan-
to- ja seurantamahdollisuus. Yhtenä 
tavoitteena on ollut myös luoda pohja 
ns. pelastajan indeksille, joka ottaisi 
kokonaisvaltaisemmin huomioon pe-
lastajan fyysisen toimintakyvyn myös 
iän ja työtehtävän näkökulmasta.



Työterveyslaitos koordinoi vuonna 
2006 hankkeen, jossa yhdessä Kes-
ki- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tosten, heidän työterveyshuoltojensa 
sekä AinoActiven kanssa kehitettiin 
tietokonepohjaista fyysisen toiminta-
kyvyn arviointimenetelmää.
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Järjestelmän teknisenä ratkai-
suna käytettiin AinoActiven Oy:n 
testausjärjestelmää, jossa Puo-
lustusvoimien (MilFit) käyttöön 
kehitettyä rakennetta muutettiin 
pelastusalalle (FireFit) sopivaksi. 
FireFit-ohjelmalla suoritettu sub-
maksimaalinen polkupyöräergo-
metritesti osoittautui riittävän tar-
kaksi menetelmäksi pelastajien 
maksimaalisen hapenkulutuksen 
arvioimiseksi.



FireFit-hanke jatkuu ja tavoitteena 
on kehittää edelleen pelastajien 
fyysisen toimintakyvyn arviointi-
menetelmän sisältöä ja erityisesti 
seurata sen toimivuutta. Jatkoke-
hitys aiheita: ketteryystesti, tasa-
painotesti ja useita liikkuvuustes-
tejä urheiluvarustuksessa sekä 
tasapainotesti savusukellusva-
rustuksessa. Tähän työterveys-
laitos hakee sattumanvaraisesti 
(arvalla) osallistujia myös meidän 
laitokseltamme.

Palomestari Jyrki Paunila



Tampereen aluepelastuslaitoksen  
fyysisen kunnon testit
Submaksimaalisella polkupyöräergometritestillä arvioitu maksimaalinen 
hapenottokyky (perustuu FireFit-ohjelmaan). 

Hapenottokyky vähintään 36 ml/kg/min ja 3,0 l/min

Lihaskuntotesti
Makuulta istumaan krt/60s
      
Heikko, jos alle 20,  pelastaja väh. 29,    erinomainen, jos yli 41.



Penkkipunnerrus 45 kg (krt/60 s)
   
Heikko, jos alle 9,   pelastaja väh. 18,    erinomainen, jos yli 30.



Jalkakyykky 45 kg (krt/60 s)
       
Heikko, jos alle 9,    pelastaja väh. 18,    erinomainen, jos yli 27.



Käsinkohonta krt
        
Heikko, jos alle 2,    pelastaja väh. 5,     erinomainen, jos yli 10.



Yksikön toiminnan pääpaino on alku-
vuonna ollut ylläpitokoulutuksen ke-
hittäminen. Kehittämistyön tuloksena 
on syntynyt uusi ylläpitokoulutuksen 
toimintaohje, jonka pelastusjohtaja 
vahvistanee. Ohjeen valmistelusta 
vastanneen työryhmän jäseninä oli-
vat palomestari Heikki Kojo, vuoro-
esimies Jarno Majaniemi, palomes-
tari Jari Nieminen, palomestari Timo 
Paterno, vuoroesimies Topi Varho, 
palomestari Petri Vuorio ja kehittämis-
päällikkö Tiina Salminen. Työryhmän 

Laatu- ja työhyvinvointiyksikkö 
– lyhyt tilannekatsaus
Laatu- ja työhyvinvointiyksikön toiminta on alkanut kevätauringon ilmaantumisen 
myötä vilkastua ja tehtäväkokonaisuus hahmottua. Yksikön tehtävät muodostuvat 
kolmesta kokonaisuudesta: henkilöstön työhyvinvointi, toiminnan laatu ja 
kehittäminen sekä tutkimus-/hanketoiminta ja korkeakouluyhteistyö.

puheenjohtajana toimi palomestari 
Teemu-Taavetti Toivonen.



Ohjeessa kuvataan ylläpitokoulutuk-
sen prosessi ja eri tahojen vastuut 
koulutuksen suunnittelun, toteutuksen 
ja seurannan osalta. Toimintaohje on 
luettavissa Wikistä vahvistuksen jäl-
keen. Uuden ohjeistuksen mukainen 
toiminta aloitetaan toukokuun alusta.



Tavoitteena on saada yksikön toimin-
tasuunnitelma (tehtävät, tavoiteaika-

taulut ja tehtäviin nimetty henkilöstö) 
valmiiksi toukokuun loppuun men-
nessä.



Kehittämispäällikkö vierailee kevään 
aikana paloasemilla ja työvuoroissa 
kertomassa yksikön toiminnasta tar-
kemmin ja kartoittamassa henkilös-
tön näkemyksiä kehittämistarpeista ja 
ideoista toiminnan kehittämiseksi.

Kehittämispäällikkö  
Tiina Salminen
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Opinnäytteen tavoitteena oli selvittää, 
onko eri-ikäisten palomiesten fyysi-
sen aktiivisuuden kuormituksella ja 
määrällä yhteyttä maksimaaliseen 
hapenottokykyyn eri ikäryhmissä. 
Toinen tavoite oli selvittää, onko eri 
ikäisten palomiesten fyysisen aktii-
visuuden kuormituksella ja määrällä 
yhteyttä kehon koostumukseen (BMI 
ja vyötärönympärys) eri ikäryhmissä. 
Kolmas tavoite oli, motivoiko kunto-
testituloksen liikuntaohje liikkumaan.



Opinnäytteessä on paljon lukuja ja 
mittausmenetelmiä sekä mielenkiin-
toisia tuloksia. Lisätietoja opinnäyt-
teestä saa Leevi Holopaiselta osoit-
teesta leevi.holopainen@tampere.fi



Ehkä parhaan kuvan opinnäytteen tu-
loksista antaa pohdintaosuus, jossa 
Holopainen kriittisesti analysoi tutki-
musta ja siitä saatuja tuloksia. Seu-
raavassa opinnäytteen pohdintaa.

Pohdinta ja 
kehittämisehdotukset
Aineiston ollessa näinkin pieni (31 
palautettua lomaketta), siitä ei voida 
vetää kovinkaan pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä palomiesten fyysisen ak-
tiivisuuden vaikutuksesta maksimaa-
liseen hapenkulutukseen tai kehon 
koostumukseen. Työssä ilmeni, että 
selkeästi suhteellisen hyväkuntoiset 
palomiehet antoivat panoksensa 
opinnäytetyöhön. Tämä toisaalta ker-
too sitä karua totuutta, että terveyden 
edistämisessä tulee edelleen tehdä 
työtä näiden vähemmän liikkuvien 
henkilöiden aktivoimiseksi. Liikunnan 
tulee olla säännöllistä ja oikeanlaista 
sekä sen tulee kehittää kaikkia elimis-
tön osa-alueita. Pelkkä työvuoron lii-
kuntatunti ei pelkästään riitä riittävän 
fyysisen kunnon ylläpitämiseen. 

Opinnäyte fyysisen aktiivisuuden 
vaikutuksesta
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Opinnäyte fyysisen aktiivisuuden 
vaikutuksesta

Ensihoitaja Leevi Holopainen on tehnyt Tampereen 
ammattikorkeakoululle opinnäytteen, jossa 

käsitellään fyysisen aktiivisuuden kuormitusta 
ja määrää sekä sen vaikutusta eri-ikäisten 

palomiesten maksimaaliseen hapenottokykyyn ja 
kehonkoostumukseen.

Elintavat vaativat ruokailun ja nau-
tintoaineiden osalta selkeästi paran-
tamista terveellisempään suuntaan. 
Lisäksi tietoa liikunnasta ja ravinnosta 
tarvitaan lisää ja se pitää jalkauttaa 
henkilöstölle. Terveellisten elämänta-
pojen ja liikunnan edistämisen tulisi 
olla osa työvuorokohtaista koulutusta 
teorian ja käytännön tasolla. 



Tulevaisuuden tutkimus voisi olla sel-
vittää niiden pelastajien vastaavat ar-
vot, kehonkoostumuksen ja Vo2max:n 
osalta, jotka eivät ole saavuttaneet 
vuosittaisessa kuntotestauksessa 
savusukellukseen vaadittavaa mini-
mitasoa maksimaalisessa hapenot-
tokyvyssä. Tutkimuksella voitaisiin 
etsiä yhteistä tekijää tai tekijöitä, miksi 
tulos jää alle. Tutkimuksella voitaisiin 
saada tietoa mihin tai miten, esimer-
kiksi kuntoutuksen keinoilla, voitaisiin 
ennakoidusti vaikuttaa. Nuoremmille 
pelastajille saataisiin näin tietoa, mi-
ten tulevaisuudessa kannattaa toimia 
ja elää, jotta työkyky ja toimintakyky 
säilyisivät pitkään pelastusalan vaa-
timien vaatimusten tasolla. Hyvänä 
esimerkkinä ovat tässäkin aineistos-
sa vanhempien ikäryhmän saavutetut 
tulokset. 



Tehdyssä kyselyssä kuntotestauk-
sen vaikutuksesta lisääntyneeseen 
liikuntamotivaatioon, olisi kysymyk-

sen asettelu pitänyt olla väittämän 
muodossa. Kuntotestauksesta vas-
taavien kanssa on ollut keskustelua, 
että FireFit-ohjelmasta saatava liikun-
nallinen ohje jää suurimmalle osalle 
testatuista ilmeisesti vaille huomiota. 
Tämä on harmittavaa, sillä siinä olisi 
monelle testatulle erittäin hyvä hen-
kilökohtainen palaute oman kunnon 
osa-alueista ja ilmainen personal 
trainer. Liikunnallinen ohje perustuu 
henkilön oman kunnon vaatimaan 
tasoon ja liikunnan määrät ohjeessa 
ovat henkilökohtaisia suosituksia. 

Miten kannustaa 
liikkumaan?
Työyhteisön tulisi kannustaa työnte-
kijöitänsä liikkumaan entistä rivakam-
min toimenpitein. Keinoja liikkumi-
seen tai itsensä kunnossapitämisen 
tueksi voisivat olla kannustimet, joilla 
vähemmän liikkuvatkin saataisiin 
liikkeelle. Mielestäni myös niidenkin, 
jotka liikkuvat ja pitävät itsestänsä 
huolta, tulisi saada huomiota ja kan-
nustusta nykyistä enemmän. Nyt 
on huoli aivan oikeutetustikin niissä 
henkilöissä, joiden työkyky alkaa 
heiketä esimerkiksi iän tai sairauden 
vuoksi. Monesti myös omalla henkilö-
kohtaisella toiminnalla on osuutensa 
työkyvyn heikkenemiseen. Pelastus-
työntekijän täytyisi hyötyä siitä, että 

hän saavuttaa vuosittain savusukel-
luskelpoisuuden. Saatava hyöty voi-
si olla esimerkiksi jonkinlainen tulos-
palkkio tai muu vastaava hyöty, joka 
on mahdollista kaikkien sitä haluavien 
saavuttaa. Nyt yksittäisen palomie-
hen kohdalla hyvä fyysisen kunto 
voi olla jopa rasite ja lisää työn kuor-
mitusta. Mittarit ja pelisäännöt tulisi 
sopia yhdessä työyhteisön kanssa. 
Pelastustyöntekijöillä fyysisen kun-
non vaatimus työkyvyn ylläpidossa 
on mielestäni niin merkittävä tekijä, 
että se voisi olla vuosittain pidettävän 
kehityskeskustelun yksi osa-alue. 



Lisäksi erilaiset mallit varhaiseen 
puuttumiseen ja puheeksi ottamiseen 
fyysisen kunnonkin osalta tulisi olla 
pelastuslaitoksilla käytössä. Vuosit-
tainen testaus ja tulokset antavat 
viitteitä, jos fyysiseen kuntoon on 
tullut sellaisia muutoksia, joihin tulisi 
puuttua. Työterveyden rooli korostuu 
ja on erittäin haasteellinen varhaisen 
puuttumisen osalta esimerkiksi työ-
kyvyn ylläpidossa. Työterveyden ja 
työnantajan tulee tehdä yhteistyötä 
työntekijän saamiseksi takaisin työ-
kykyiseksi. Tässä työnantaja on kool-
lekutsujana. Työterveyden tulee olla 
linkkinä ja toimia lääketieteellisenä 
asiantuntijana. 
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Koulutusjakson sisältö perustui aikai-
semmin syksyllä käytyihin neuvotte-
luihin mwanzalaisten kanssa. Pelas-
tustoiminnassa harjoiteltiin erilaisia 
sammutustaktiikoita sekä kerrattiin 
kaluston huoltoon liittyviä toimenpi-
teitä. Uusina harjoitteina opeteltiin 
korkealta pelastamisen eri keinoja.



Onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä 
tutustuttiin päiväkodeissa ja perus-

kouluissa pidettävään Tulikettu-tur-
vallisuuskoulutukseen, käytiin tutus-
tumassa yleisötilaisuuksien turvalli-
suusjärjestelyihin Jäähallissa sekä 
rakenteelliseen paloturvallisuuteen 
Hatanpään sairaalassa.



Uutta koulutuksessa oli myös fyy-
sisestä kunnosta huolehtiminen. 
Kolmen viikon aikana mwanzalaiset 
kuntoilivat ohjatusti kolme kertaa vii-

kossa. Tavoitteena oli tehdä Mwan-
zan palotoimeen sovellettava kunto-
ohjelma.



Yhtenä tärkeänä koulutustavoitteena 
oli perehdyttää mwanzalaiset palo-
viranomaiset tietotekniikan käyttöön 
ammatillisessa koulutuksessa. Kou-
lutuksessa käytiin läpi videoesitysten 
editointia ja erilaisia tapoja tuottaa 
koulutusmateriaalia.  

Mwanzan  
paloviranomaiset  
Tampereella
Vuoden alussa oli Tampereen aluepelastuslaitoksella vieraita Tansaniasta, 
Mwanzan kaupungista. Palotarkastaja Augustine B. Magere ja paloesimies 
Major Gadafi Dauda Masoud Mwanzan palolaitoksesta olivat Tampereen 
aluepelastuslaitoksen järjestämässä kolmen viikon koulutuksessa.
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Kolmen  viikon harjoitusjakso me-
ni hyvin ja mwanzalaiset uhkuivat 
intoa päästä soveltamaan opittuja 
asioita omaan palolaitokseensa. He 
vakuuttivat, että heidän ajatuksensa 
palolaitoksen työtehtävistä on muut-
tunut. Nyt he mieltävät palolaitoksen 
tehtäviin kuuluvan myös ennalta eh-
käisevän työn, mikä onkin helpompi 
toteuttaa Mwanzan palolaitoksen 
resurssien puitteissa. Myös viran-
omaisyhteistyön tärkeys on heille 
avautunut paremmin.



Ammatillisen opin lisäksi mwanzalai-
silla on kotiin viemisenä monia mie-
leenpainuvia muistoja Suomesta. 
Kävely lumikengillä Teiskon metsissä 
ja avantouinti saunan yhteydessä ei 
hevin mielestä unohdu.

Yhteistyötä  
vuosien takaa
Yhteistyö Mwanzan palotoimen kans-
sa perustuu Tampere-Mwanza hank-
keeseen, jonka tavoitteena on edistää 
kestävää kehitystä ja pienentää kuilua 
etelän ja pohjoisen välillä kollegoiden 
välisen yhteistyön ja vuoropuhelun 
avulla, sekä edistää suvaitsevuutta 
vieraita kulttuureja kohtaan. Pelas-
tuslaitos on ollut mukana palolaito-
syhteistyössä vuodesta 2003, jolloin 
pelastuspäällikkö Esko Kautto kävi 
ensimmäistä kertaa tutustumassa 
mwanzalaiseen palotoimeen.



Sairaankuljetuspäällikkö Matti Isotalo 
vieraili Mwanzassa vuonna 2004 ja teki 
arvion palolaitoksen tarvitsemasta kou-
lutuksesta. Vuonna 2006 lahjoitettiin 

Mwanzaan sammutusauto ja paloesi-
miehet Petri Enqvist ja Mikko Kuoppala 
olivat perehdyttämässä mwanzalaiset 
sammutusauton käyttöön.



Vuonna 2007 Mwanzasta tuli palo-
päällikkö Erasto Ikobagoye ja palo-
tarkastaja Augustine  Magere. Silloin 
aloitettiin kuusiportainen koulutusoh-
jelma, josta käytiin läpi perusasiat tu-
lipalojen sammutuksesta sekä pelas-
tustoiminnasta. Muita koulutusjaksoja 
– jotka toteutettaisiin myöhemmin - 
olivat paineilmalaitteiden käyttökoulu-
tus, ensiapukurssi, vaaralliset aineet 
sekä yksikönjohtajan koulutus.



Vuonna 2008 palotarkastaja Sami 
Lindfors ja palomies Valtteri Väyrynen 
kävivät kouluttamassa seuraavan 
kahden viikon jakson kuusiportaises-
ta koulutusohjelmasta. Vuoden 2010 
keväällä paloesimies Ville Suomela ja 

palotarkastaja Kirka Walden kävivät 
antamassa viimeiset koulutusjaksot 
sovitusta koulutuspaketista. Ainoas-
taan paineilmalaitteiden koulutus jäi 
antamatta, sillä resurssit Mwanzan 
palotoimessa eivät ole sellaiset, että 
siellä voitaisiin turvallisesti käyttää 
paineilmalaitteita. 



Tämän kuusiportaisen koulutusjak-
son lisäksi perehdyttiin tulipalojen 
ehkäisyyn ja palotarkastustoimintaan, 
joka onkin astunut aimo askeleen 
eteenpäin Mwanzassa. Ilahduttavaa 
yhteistyössä on ollut huomata se 
sitoutuneisuus, jolla mwanzalaiset 
paloviranomaiset ovat koulutuksen 
omaksuneet. Esimerkiksi kouluissa 
pidetään nykyisin oppitunteja oppilail-
le ja opettajille paloturvallisuudesta. 
Mwanzassa järjestetään myös erilais-
ten yleisötapahtumien yhteydessä al-
kusammutusharjoituksia yleisölle.

Mwanzan kaupunki sijaitsee Tansa-
niassa Victoria järven eteläpuolella. 
Pinta-ala on 1352 km2, josta maapin-
ta-alaa 425 km2. Mwanza sijaitsee 1 
140 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Lämpötila on kesällä 27 - 30 ja talvella 
15 - 18 C-astetta. Asukkaita virallisen 
tilaston mukaan Mwanzassa on puoli 
miljoonaa. Mwanzaa sanotaan ”Rock-
Cityksi”, koska siellä on huomattavan 
paljon graniittikiveä, jotka muodosta-
vat runsaita ”kivisaarekkeita”.

Mwanzassa on yksi paloasema, jossa 
on kaksi paloautoa. Henkilökuntaan 
kuuluu 20 miestä ja neljä naista.
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Pelastuslaitoksen Facebook-sivut ovat 
ulkoisen viestinnän kanava. Sivujen 
ensisijainen tavoite on jakaa turval-
lisuustietoa ja tehdä pelastuslaitosta 
tutuksi mahdollisimman monipuolises-
ti. Suuri osa Facebookin käyttäjistä on 
nuoria aikuisia, joten pelastuslaitoksen 
sivujen sisältö tullee muokkaantumaan 
käyttäjien mukaan.



Facebook-maailmassa tilapäivityk-
siä voidaan pitää onnistuneina, jos 
ne aiheuttavat tykkäämisiä tai kom-
mentteja. Facebookissa kävijämää-
riä seurataankin juuri tykkäämisten 
avulla. Tavoitteena on saada vuoden 
2012 aikana useampi sata tykkääjää, 
joka on hurja tavoite, jos sitä vertaa 
muihin vastaaviin julkisen alan orga-
nisaatioihin.



Ensimmäistä kertaa pelastuslaitok-
sen sivuilla kävijät houkutellaan tyk-
käämään landing pagen eli aloitus-
sivun avulla. Facebook-sivuille tulee 
näkyviin landing page, jossa keho-

Pelastuslaitoksen  
Facebook-sivut

Tampereen aluepelastuslaitos meni mukaan sosiaalisen median maailmaan 
julkaisemalla omat Facebook-sivunsa helmikuun alussa. 

tetaan kävijää tykkäämään sivusta. 
Tykkääjät saavat omalle etusivulleen 
näkyville pelastuslaitoksen tekemät ti-
lapäivitykset ja sivujen muun sisällön 
muokkaukset. Tykkäämisellä kävijät 
sitoutetaan seuraamaan pelastus-
laitoksen toimintaa. Mikäli kävijä ei 
klikkaa tykkää-painiketta, hän ei eh-
kä enää toiste käy pelastuslaitoksen 
Facebook-sivulla. 

Sisältö

Facebook-sivujen tilapäivitykset py-
ritään tekemään käyttäjien toiveiden 
mukaan. Sivuilla kysellään, mitä kävijät 
sieltä haluavat hakea. Tilapäivityksissä 
annetaan turvatietoa, järjestetään kilpai-
luja ja erilaisia äänestyksiä, jaetaan tur-
vallisuusaiheisia videoita ja kuvia, ohja-
taan turvallisuusaiheisiin uutislinkkeihin, 
mainostetaan pelastuslaitoksen järjes-
tämiä tapahtumia ja jossain vaiheessa 
laitetaan rekrytointi-ilmoituksia.



Facebookia ei käytetä päivittäisessä 

onnettomuustiedottamisessa. Pää-
paino on turvallisuusviestinnässä, 
mutta kun kokemuksia Facebookista 
kertyy, on mahdollista että suurten 
onnettomuuksien yhteydessä sosiaa-
lisen median käyttö on perusteltua.

 
Facebook-sivut  eivät korvaa pe-
lastuslaitoksen internet-sivuja vaan 
niiden sisällössä pyritään hyödyn-
tämään internet-sivujen sisältöä ja 
päivittämään osittain samoja tietoja. 
Esimerkiksi kyselyt ja kilpailut ovat 
samoja ja palkinnot arvotaan kaikkien 
osallistujien kesken.  

Facebook-sivut tutuksi

Jotta pelastuslaitoksen Facebook-si-
vut saisivat kävijöitä, tekijät toivovat, 
että henkilökunta mainostaisi niitä 
mahdollisimman laajasti. Faceboo-
kin suoraa osoitetta www.facebook.
com/tampereenaluepelastuslaitos 
tulisi jakaa esimerkiksi sähköpostin 
allekirjoituksessa sekä koulutusma-

Koulutussuunnittelija Elina Haapala, ICT-kehityspäällikkö Janne Leinonen, Suomen Palopäällystöliitto
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teriaalien viimeisessä diassa yhdes-
sä pelastuslaitoksen internet-sivujen 
osoitteen kanssa. Pelastuslaitoksen 
internet-sivuille tulee linkki Facecook-
sivulle. Myös tulevissa tapahtumissa 
mainostetaan Facebook-sivua. 



Maaliskuun ajan Facebook-sivustolla 
on käynnissä turvallisuusvinkkikilpai-
lu, jossa voit kertoa oman parhaan 
turvallisuuteen liittyvän vinkkisi ja käy-
dä äänestämässä muiden käyttäjien 
vinkkejä. Eniten ääniä saaneen vin-
kin kertoja palkitaan minipaloautolla 
ja kaikkien vinkin kertoneiden kesken 
arvotaan muita palkintoja. 

Aloitus lähti hyvin 

5.3.2011 Tampereen aluepelastuslai-
toksella oli yhteensä 211 tykkääjää. 
Faniensa kautta Tampereen aluepe-
lastuslaitos pystyisi parhaimmillaan 
tavoittamaan reilut 47 000 henkilöä. 
Tällä tykkääjien määrällä pelastuslai-
tos tavoittaa viikossa reilut 1300 hen-
kilöä. Suurimmat tykkääjien ryhmät 
ovat 25 - 34-vuotiaat miehet (25 %), 
sekä 34 - 44-vuotiaat naiset (17 %). 
Pääosa tykkääjistä tulee Suomesta 
ja erityisesti Pirkanmaan alueelta. 
Paras tapa saada uusia tykkääjiä on 
olemassa olevan tykkääjän suora 
suositus kavereilleen (vink vink hen-
kilöstölle).



Saavutettavuudessa tavoitetaan par-
haiten 25 – 34-vuotiaita naisia (23 %), 
sekä 25 – 34-vuotiaita miehiä (17 %) . 
Saavutettavuudella tarkoitetaan niitä 
ihmisiä, jotka saavutetaan jo olemas-
sa olevien tykkääjien avulla. 



Tampereen aluepelastuslaitoksen 
Facebook-toiminta on lähtenyt hyvin 
käyntiin ja tällä hetkellä se on toiseksi 
suosituin pelastuslaitos Facebookissa. 
Laitos keskittyy määrän sijasta laadul-
lisesti hyviin päivityksiin ja toivookin, 
että päivityksiin annettaisiin rohkeasti 
kommentteja myös henkilöstön puo-
lelta. Potentiaalia kasvattaa tykkääji-
en määrää on runsaasti ja aktiivisella 
osallistumisella tykkääjien määrä voi-
daan kymmenkertaistaa nopeasti.  



Facebook-sivujen ylläpitäjä on kou-
lutussuunnittelija on Elina Haapala ja 
lisätietoa sivuista saat häneltä elina.
haapala@tampere.fi Käy tykkäämäs-
sä meistä, niin pystyt seuraamaan mi-
tä me teemme ja missä menemme.

Unto Ahlman hiihti ensimmäisen 
Pirkan hiihtonsa vuonna 1957 ja vii-
meisen hiihtonsa Pirkassa hän hiihti 
vuonna 1988. Kunniahiihtäjän tittelin 
Ahlman sai, kun 25:s Pirkka tuli täy-
teen. Tämän jälkeen ei osallistumis-
maksua tarvinnut enää maksaa. 



Unto Ahlman hiihti ensimmäisen 
Pirkan hiihtonsa vuonna 1957. Kilo-
metrejä oli sinä talvena hiihdettynä 
muutama sata metriä; Kalevankan-
kaan edessä Unto sanojensa mukaan 
muutaman pätkän hiihti. Aikaa mat-
kaan sitten kuluikin 11 t 32 min.



Muutama Pirkan hiihto jäi väliin pa-
kottavista syistä. Kerran syynä oli 
kylkiluun murtuminen. Viikkoa ennen 
Pirkan hiihtoa Ahlman paini kakkos-
kämpässä työkaverinsa kanssa ja 
kaatui rautasängyn päätyrautaan. 
Humoristisesti Ahlman muistelee, et-
tä” hiihtäminen olisi onnistunut, mutta 
hengittäminen olisi ollut hankalaa”.

Pirkan hiihdon jokaisessa mitalissa 
on päivämäärä ja aika, joka hiihtoon 
kului. Unto Ahlman teetti mitaleista 
kaksi hienoa taulua, jotka hän luovut-
ti poikiensa Riston ja Hannun pojille 
Samille ja Juholle vuonna 1997. Tau-
lujen taakse hän kirjoitti tekstin:



Jukalle (Samille) muistoksi Unto-
vaarin hiihtoharrastuksesta. 15/30 
kpl Pirkan hiihdosta (90 km) ansait-
tuja mitaleja sekä ”kunniahiihtäjän” 
numerolapun toinen puolikas. Kun-
niahiihtäjän nimityksen  sai hiihdet-
tyään 25 kertaa 90 km maaliin asti. 
Rintalapussa oleva numero 39 tar-
koitti järjestyslukua 25:nnen kerran 
hiihtäjistä. Kaiken kaikkiaan vaarille 
kertyi 30 Pirkan hiihdon maaliintulo-
kertoja. Hiihtoajat vaihtelivat kelistä 
riippuen 11 t 30 min – 6 t 50 min. Pir-
kan hiihtoon osallistui hiihtäjiä ympäri 
Suomen parhaimmillaan noin 5 000 
henkeä.



Pirkan kiertäjä

Paloveteraani Unto Ahlman on oiva esimerkki 
sitkeästä suomalaisesta kuntoilijasta. Hän osallistui 

työelämässä ollessaan 30:een Pirkan hiihtoon, 
kolmeen Pirkan soutuun, yhdeksään Pirkan hölkkään 

ja kerran Pirkan pyöräilyyn
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Tavoitteena on luoda aluepelastuslai-
tokseen luonteva toimintatapa, jonka 
avulla henkilöstö mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa puuttuu asiaan ja 
herättää työtoverin huomaamaan 
oman tilansa kehittymisen huonom-
paan suuntaan ja, jonka toimintatavan 
koko henkilöstö on hyväksynyt vallitse-
vaksi käytännöksi. Tavoitteena on, että 
varhainen puuttuminen ymmärretään 
työtoverista välittämisenä. Puheena 
oleva aihe koskee kaikkia aluepelas-
tuslaitoksen palveluksessa olevia hen-
kilöitä asemasta riippumatta.



Työryhmän työskentelyssä on tullut 
esille ajatus luoda aluepelastuslaitok-
seen ns. tukihenkilöverkosto, johon 
ilmoittautuneen henkilön tehtävänä 
on toimia kuuntelevana, auttavana 

ja neuvoa antavana yhdyshenkilönä 
päihdeongelmaiselle työtoverille. Tu-
kihenkilöksi kysytään vapaaehtoisia 
aluepelastuslaitoksen henkilökun-
taan kuuluvia henkilöitä, jotka ovat 
halukkaita ja sopivia osallistumaan 
tukihenkilötoimintaan. Eduksi katso-
taan, jos tukihenkilöksi vallittavalla 
on aikaisempaa omakohtaista ko-
kemusta vastaavasta toiminnasta 
muusta yhteydestä (auttajana tai 
autettavana). Tukihenkilöt koulute-
taan aluepelastuslaitoksen toimesta 
tehtävään. Vaikka tukihenkilön rooli 
varhaispuuttumisessa on lähinnä 
neuvova, niin hän on myös tietoinen 
rajanvedosta, jolloin alkoholin käytön 
varhaispuuttuminen on vaiheessa, 
jolloin asia on saatettava esimiehen 
ja/tai työterveyshuollon tietouteen. 

Varhainen puuttuminen

Etukäteen sovitulla ja koko henki-
löstön hyväksymällä tavalla toimien 
varhaisen puuttumisen tavoitteena on 
estää päihteiden käytön haittavaiku-
tukset henkilön työtehtäviin ja omaan 
elämäänsä. 



Tilanteeseen puuttumiseen on lähdet-
tävä ajoissa. Onnistumiseen on aina 
paremmat mahdollisuudet, mitä ai-
kaisemmassa vaiheessa ongelmaan 
puututaan. Huoli tilanteen pahene-
misesta on riittävä peruste työtoverin 
tai esimiehen puuttua asiaan. Jos 
ongelman käsittely pitkittyy, niin se 
usein myös mutkistuu. Päinvastoin, 
ongelmaan puuttumattomuus viestii 
välinpitämättömyydestä ja työpaikan 

Käräyttämisestä 
välittämiseen
Pelastusjohtaja Ojasen esityksestä marraskuussa 2011 kutsuttiin koolle 
aluepelastuslaitoksen eri osapuolia edustavia henkilöitä aloituskeskusteluun 
aiheesta alkoholi ja varhaispuuttuminen. Ryhmään on kuulunut puheenjohtaja 
Olli-Pekka Ojasen lisäksi palomestari Jyrki Paunila, paloesimies Ville 
Suomela, ylipalomies Markku Savilahti, palomies Jarkko Lahtinen, 
työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala Tullinkulman työterveydestä, pastori 
Antero Niemi ja palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtonen, joka on kirjannut 
muistiin neuvotteluissa käsitellyt asiat. Lisäksi neuvotteluihin on osallistunut 
kutsuttuna tiedotuspäällikkö Veijo Kaján.
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työmoraalin heikkenemisestä ja en-
nen kaikkea työsuojelunäkökohtien 
laiminlyömisestä.



Varhainen puuttuminen päihdehaittoi-
hin työpaikalla on kaikkien etu, niin 
työnantajan/työyhteisön kuin työnte-
kijän itsensäkin kannalta. Odottelu 
yleensä vain pahentaa tilannetta. 
Havainnoitsijan (työtoveri, alainen, 
esimies) on luotettava omaan ha-
vaintokykyynsä päihdehaitan tunnis-
tamisessa. Jos hän epäilee, että työ-
toverilla, alaisella tai esimiehellä on 
päihteiden käytön kanssa ongelmia, 
niin siihen on puututtava rohkeasti ja 
välittömästi. Yleensä asiat eivät hoidu 
itsestään ajan myötä.

Päihdehaitan 
tunnistaminen
Päihteiden puheeksi otto koetaan 
vaikeaksi, koska kyseessä on lä-
heisen henkilön ongelmaan puuttu-
minen. Hyväksytty toimintatapa on 
omiaan helpottamaan tätä vaikeutta. 
Tieto hyväksytystä toimintatavasta 
ja yhteinen keskustelu kehittävät 
avointa ja asiallista suhtautumista 
päihdeasioihin ja antavat rohkeutta 
varhaiseen puuttumiseen. Päihde-
haitan tunnistaminen työssä ei aina 
ole helppoa, mutta muutamia piirteitä 
on olemassa. 



Muutokset näkyvät työkäyttäytymi-
sessä. Poissaolot saattavat lisään-
tyä, myöhästelyt lisääntyvät tai sat-
tuu virheitä työssä. Henkilön ulkoinen 
olemus muuttuu. Hän näyttää väsy-
neeltä ja hieman rähjäiseltä. Silmät 

verestävät ja esiintyy vapinaa. Puhe 
saattaa sammaltaa tai hän käyttäytyy 
korostetun harkitusti. Henkilö saattaa 
olla ärtynyt ja hermostunut. Hän saat-
taa olla kielteinen ja käyttäytyy vihai-
sesti. Syyllisyys ja häpeä aiheuttavat 
työkavereiden välttelyä.

Salaaminen

Päihdeongelman paljastumisen tie-
detään olevan häpeällistä ja jopa vaa-
rantavan työsuhteen jatkuvuutta. Sik-
si se pyritään salaamaan viimeiseen 
asti ja häiriöt selitetään muilla syillä 
esimerkiksi ohimenevillä sairauksilla. 
Myös ongelmaisen perheenjäsenet ja 
työtoverit saattavat osallistua ongel-
man salaamiseen.



Kun henkilön päihdekäyttö alkaa nä-
kyä työpaikalla, on käyttöä jatkunut 
jo kauan. Päihteiden käyttötavoissa 
on myös paljon eroja, ja tietynlaisil-
la käyttötavoilla ongelma voi pysyä 
hyvinkin pitkään näkymättömissä. 
Tämän vuoksi ennaltaehkäisevä toi-
minta on hyvin tärkeää. Havaittuun 
ongelmaan on syytä puuttua mah-
dollisimman nopeasti, jottei ongelma 
pahentuisi. Siinä vaiheessa päihde-
riippuvuuden syntyminen olisi vielä 
kenties estettävissä.

Ohjeita  
esimiehelle, työtoverille
Päihdehaittaan puuttumiseen ei voi 
antaa tarkkoja vuorosanoja, sillä jo-
kainen tilanne on erilainen. Varhais-
puuttumiseen on kuitenkin malli ja 
käyttökelpoisia periaatteita.

Yksi keino on kahdenkeskeinen kes-
kustelu havainnoitsijan aloitteesta 
luottamuksellisesti. Keskustelun jär-
jestämisessä on hyvä huomioida, että 
se pidetään muualla kuin työpaikalla. 
Keskustelusta ei kerrota muille eikä 
siitä tehdä muistiinpanoja. Tärkeätä 
on korostaa, että kyseessä on toises-
ta välittäminen, ei syyllistäminen.



Keskustelussa on hyvä tuoda esille, 
että  asia on havaittu työyhteisössä ja 
kertoa se ongelmaiselle, joka saattaa 
vielä kuvitella, että kukaan ei ole huo-
mannut. Ongelmaiselle on kerrottava, 
että vastuu muutoksesta on hänellä 
itsellään. Vasta tämän jälkeen voivat 
ulkopuoliset auttaa.



Keskustelussa on hyvä selvittää 
myös juomisen taustat. Onko syy 
kotona, töissä vai jossain muualla. 
Auttajan on oltava keskustelussa 
johdonmukainen ja tiukka eikä hy-
väksyä juomista puolustelevia syitä. 
Apua tarjotaan ja yhdessä etsitään 
paras vaihtoehto. 



Kun yhteisymmärrykseen päästään, 
sovitaan vielä tilanteen seurannasta. 
Keskusteluja jatketaan sovitun aika-
taulun mukaan.

Palvelussuhdepäällikkö  
Jukka Lehtonen
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Kyseessä on kuntoilutapahtuma, 
jossa ajetaan pyöräilyputkessa, jos-
sa radan pituus on 1040 metriä ja 
korkeuseroa on 12 metriä. Reitillä 
riittää sekä ylä- että alamäkiä ja tiuk-
koja mutkia. Huimapäisimmät ja reip-
paimmat ajajat polkivat päivän aikana 
tuon tapahtuman nimessäkin komei-
levan 300 kilometriä. Tapahtuma oli 
kaksipäiväinen ja molempina päivinä 
radalla ahkeroi noin 30 pyöräilijää. 

Röret Runt
Uudessakaupungissa ajettiin tammikuun alussa 
kolmatta kertaa Röret Runt 300-kuntotapahtuma

Tampereen aluepelastuslaitokselta 
mukana oli vain Seppo Knuuttila ja 
Sanna Kauppinen, joille riitti kuuden 
tunnin pyöräily.

Tapahtuman järjesti Turun Urheilu-
liiton harrastepyöräilijät. Äkkiseltään 
voisi kuvitella, että on jotensakin tyl-
sää kiertää yhtä ja samaa rataa; par-
haimmillaan lähes kolmesataa kertaa, 
mutta sitä se ei todellakaan ole. En-
simmäisillä kierroksilla täytyi ajolinjat 

katsoa tarkkaan. Rata on varsin ka-
pea ja piti olla tarkkana mutkissa, ettei 
törmäile sivustoihin. Ajopinnan leveys 
on neljä metriä. Vauhti on parhaimmil-
laan jopa 50 km/h, mutta tiukimmissa 
mutkissa pitää mennä varovasti.

Ennen kuin yksikään pyöräilijä 
päästettiin putkeen, olivat kaikki osal-
listujat saaneet kirjalliset turvallisuus-
ohjeet putkessa ajamisesta. Muun 
muassa neljää pyöräilijää suurempia 
ryhmiä ei saanut matkalle muodos-
tua. Puhumattakaan varovaisuudesta 
mutkien sekä kulkuaukkojen kohdal-
la. Hyvin olivat ovat ohjeet menneet 
perille, sillä haavereilta on näinä kol-
mena järjestettynä kertana vältytty. 
  
Ensihoitaja Sanna Kauppinen 

Suureläinpelastuskoulutus (Large Animal 
Rescue Training = LART) 
Tampereen aluepelastuslaitokselta 
osallistui neljä henkilöä (Timo Korpela, 
Jari Koskimäki, Hannu Korpi ja Matti 
Syrjä) Teivon ravikeskukseksessa jär-
jestettyyn suureläinten pelastuskoulu-
tukseen. Koulutus kesti kaksi päivää ja 
tänä aikana EHY:n (eäinten hyväksi 
ry) kouluttajat jakoivat tietoa eläinten 

käyttäytymisestä pelastustilanteissa, 
erillaisista pelastustekniikoista ja pe-
lastamiseen tarvittavista erikoistyöka-
luista. Kurssi on alkusykäys aluepelas-
tuslaitoksen oman suureläinpelastus-
yksikön perustamiselle. 

Eläintenpelastustoiminnasta teh-
dään oma koulutuspaketti kesän 

2012 aikana ja henkilöt, jotka ovat 
kiinnostuneita asian etenpäinviemi-
sestä voivat ottaa yhteyttä kurssilla 
olleisiin. Projektin alkuvaiheessa on 
tarkoitus kartoittaa nykyisen henkilös-
tön kokemukset eläinten käsittelytai-
doista ja käytössäolevista pelastus-
välineistöistä.
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Tampereen aluepelastuslaitos aloitti 
syksyllä 2011 yhdessä poliisin, koulun 
ja sosiaalitoimen kanssa Tulipysäkki-
hankkeen, jonka tarkoituksena on li-
sätä viranomaisyhteistyötä ja lopettaa 
lasten ja nuorten luvaton tulen käsit-
tely varhaisessa vaiheessa. Tulen 
kanssa luvattomasti leikkinyt lapsi tai 
nuori ja hänen vanhempansa otetaan 
viranomaisten toimesta keskusteluun, 
jossa käsitellään tulen vaaroja ja mah-
dollisia teon seurauksia. Vakavimmis-
sa tapauksissa voidaan mahdollisia 
sovitteluseuraamuksia käsitellä yh-
dessä eri viranomaisten kanssa. Toi-
minta aloitettiin aluksi Tampereella, 
mutta se on tarkoitus laajentaa koko 
Pirkanmaata koskevaksi.

Käytännön toiminta

Pelastuslaitos on antanut kouluille 
ohjeen, että ilmoitukset tehdään kai-
kista lapsien ja nuorten luvattomasta 
tulen käsittelyyn liittyvistä tapauksis-
ta. Vaikka sytyttely ei olisi aiheuttanut 
pelastuslaitoksen hälyttämistä, tulee 
tapauksesta ilmoittaa. Ilmoittajan ei 
tarvitse ajatella aiheuttamaansa ”vai-
vaa” pelastuslaitokselle. Päinvastoin, 
pelastuslaitos haluaa yhteydenottoa 

kaikista läheltä piti -tapauksistakin.


Kun joku toimijoista saa tietoonsa 
lapsen tai nuorten luvattoman tu-
lenkäsittelijän, ottaa hän yhteyttä 
Tampereen aluepelastuslaitokseen. 
Yhteyshenkilö on koulutussuunnit-
telija Valtteri Väyrynen, puh 040 806 
2113 tai valtteri.vayrynen@tampere.fi  
Jos yhteyttä ei jostain syystä saa, voi 
viestin jättää pelastuslaitoksen vies-
ti- ja johtokeskus Wiviin (03 565 612) 
kertomalla, että kyse on Tulipysäkki-
toiminnasta. 

Kokemuksia 
interventioista
Interventioilla tarkoitetaan keskuste-
lua, joka järjestetään pelastuslaitok-
sen, poliisin, sosiaaliviranomaisten 
sekä sytyttelijän ja hänen vanhem-
piensa kanssa. Pelastuslaitoksen 
rooli Tulipysäkkihankkeessa on olla 
aktiivinen asioiden esille ottaja ja olla 
mahdollisimman monessa keskuste-
lussa mukana. Toiminta alkoi syksyllä 
ja tähän mennessä on järjestetty kah-
deksan interventiota.



Tulipysäkki-hankkeen pelastuslaitok-

sen edustaja koulutussuunnittelija 
Valtteri Väyrynen pitää tilaisuuksia hy-
vinä kokemuksina sekä viranomaisille 
että sytyttelijöille ja heidän vanhemmil-
leen. Väyrysen mukaan keskusteluis-
sa tulee usein esille, että itse sytyttely 
on ollut vain oire jostain muusta ja 
sosiaaliviranomaiset joutuvat käsitte-
lemään lapsen asioita laajemminkin. 
Näin keskustelussa ollut pelastusvi-
ranomainenkin joutuu katsomaan asi-
oita uudesta näkökulmasta.



Yhteistyö poliisin ja sosiaaliviran-
omaisten kanssa on toiminut hyvin. 
Ennen keskustelua on yhteisesti 
käyty tapaus läpi, jotta kaikilla on ta-
pahtumasta yleiskäsitys. Keskustelua 
saatetaan jatkaa vielä viranomaisten 
kesken, kun perhe on poistunut.



Pelastuslaitos antaa mahdollisuuden 
sytyttelijälle tulla 3 - 6 kuukauden ku-
luttua keskustelusta keskuspaloase-
malle. Tarkoitus on kysellä sytyttelijän 
kuulumisia ja yhdessä selvittää, onko 
sovitut asiat toteutuneet. Lopuksi voi-
daan tehdä kierros keskuspaloase-
malla ja tutustuttaa entinen sytyttelijä 
palomiesten työhön ja pelastuslaitok-
sen kalustoon.

Tulipysäkillä 
puututaan lasten ja 
nuorten luvattomaan 
tulen käsittelyyn

Tietolaatikko

Tulipysäkkitoiminnassa tehdään yhteistyötä eri viranomaisten kanssa, joiden yhteishenkilöt ovat:
Tampereen aluepelastuslaitos: koulutussuunnittelija Valtteri Väyrynen, puh. 040 806 2113, valtteri.vayrynen@tampere.fi 
Poliisi: ylikonstaapeli Jari Viljanen, puh. 050 594 4546, jari.viljanen@poliisi.fi 
Sosiaalitoimi: sosiaalityöntekijä Sirpa Määttä, puh. 050 557 4314 sirpa.maatta@tampere.fi 
Koulut: perusopetuksen aluejohtaja, itäinen alue, Tuija Viitasaari, puh. 050 432 3529, tuija.viitasaari@tampere.fi 
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