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Tämä sankaruuden käsite ponnahti 
mieleeni, kun katselin televisiosta syys-
kuussa New Yorkin terrori-iskuista kerto-
via dokumentteja. Näissä ohjelmissa ni-
mettiin kaikki pelastustöihin osallistuneet 
tahot sankareiksi, mikä on aivan oikein. 
Palomiehistä kertovissa jaksoissa palo-
miesten sankaruus nousi niin huikeisiin 
sfääreihin, että pudotus arkeen on ollut 
varmaan vaikeaa. Niin ohjelman eräässä 
jaksossa epäsuorasti todettiinkin. 


Amerikassa palomiehen työnkuva on 
markkinoitu testosteronia tihkuvaksi san-
kariksi, joka päivittäin vaarantaa henken-
sä auttaessaan ihmisiä. Palon sammutta-
minenkin on erityistä: puhutaan aggres-
siivisesta sammuttamisesta. Suomessa 
me tyydymme puhumaan sammutustak-
tiikasta, jossa menemme kohteeseen ja 
sammutamme tulipalon sisällä. 


Vaikka Suomessa toimitaankin mata-
lammalla profiililla, niin sankaripalomie-
hen viitta on silti palomiehen selkään 
asetettu. Palomiehen julkisuuskuva on 

Keitä ne on ne 
sankaripalomiehet?
Jukka Karjalaisen laulu sankareista sai uusia tulkintoja, kun 
Suomi voitti ensimmäisen MM-kultansa jääkiekossa vuonna 1995. 
Sankaruutta on monenlaista ja tuossa Karjalaisen laulussa nostetaan 
esiin myös arjen sankarit.

ihmeteltävän yksipuolinen. Vaikka alan 
sisällä puhutaan moniosaajasta, ja yrite-
tään tuoda esille, että työpäivät täyttyvät 
paljon muistakin tehtävistä kuin tulipa-
loista, niin median luoma julkisuuskuva 
kaventaa palomiehen työn hyvinkin ka-
peaksi: lähes kaikki palomiehet tekevät 
sankaritekoja tulipaloissa. 


Pelastusopisto tekee varmaan parhaan-
sa, jotta jo opintojen aikana palomies 
saisi edes hieman tuntumaa, mitä se 
arki pelastuslaitoksella on. Aika ei vain 
riitä muuttamaan jo valmiiksi luotuja 
mielikuvia.


En toki tarkoita, etteikö palomies olisi 
sankarirooliaan ansainnut. Kyllä on. Ha-
luan silti asian esiin tuonnilla herättää 
ajatuksia: Mitä on sankaruus? Mistä se 
muodostuu? Nämä ovat asioita, joita jo-
kaisen palomiehen pitäisi miettiä ja löy-
tää ratkaisu, sillä julkisuuskuva ja arjen 
työ eivät useimmiten kohtaa. Suurissa 
pelastuslaitoksissa ongelma ei ole niin 
suuri kuin pienissä laitoksissa. 

Omakohtainen kokemukseni julkisuus-
kuvan ja arjen karusta todellisuudesta 
tuli testattua ensimmäistä kertaa, kun 
toimittaja kysyi: mikä on pahin tilanne 
mihin olet joutunut. Kysymys tuli yllä-
tyksenä ja jouduin hetken miettimään 
vastausta. Näin pettyneen ilmeen 
toimittajan kasvoilla, kun sanoin että 
erään 17-vuotiaan pojan itsemurha 
ampumalla itseään suuhun jäi pitkäk-
si aikaa mieleeni. Hän olisi halunnut 
ilmeisesti kuulla kertomuksen tulipa-
losta, jossa olisi tapahtunut jotain jän-
nittävää. 


Näin jälkeenpäin olen usein ajatellut 
tuota kysymystä ja tullut yhä vakuut-
tuneemmaksi, että palomiehen työn 
sankaruus ei muodostu pelastustehtä-
vistä, jotka pääsevät lehtien palstoille. 
Toki näitäkin on. Palomiehen arkityö 
koostuu pääosin ikävistä tapahtumista, 
jotka jäävät mieleen – halusipa tai ei. 
On osattava kohdata hädässä ihmi-
nen ja oltava läsnä. On silti osattava 
olla etäinen, että ei liikaa ota asioita 

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 • Tampereen päivän kuvat: Jorma Narvi • Paino: HOT-Paino • Painomäärä: 
1 100 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu •

Kuva: Simo Syrjä
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Jk. Yksi tapa tutustua palomiehen arkeen on lukea ja katsella 
palomies Jukka Pölläsen mainio blogi keskuspaloaseman arjes-
ta. Osoite on:  http://www.pelastajakurssi65.fi/2011/09/21/asema-1/

sisälleen. Jokaisen on itse löydettävä 
keino selviytyä näistä mieleen jäävistä 
tapahtumista. Silti jokainen työvuoro 
on oltava valmiina laittamaan itsensä 
likoon ja tehtävä työtä, jossa ihmisten 

auttaminen on pääosassa. Pelkästään 
vanhuksen kädestä kiinni pitäminen ja 
juttelu sairaankuljetuksen aikana saat-
taa olla tuolle vanhukselle sen päivän 
tai viikon kohokohta. Kuka mieltää nuo 

teot sankaruudeksi? Mielestäni ne ovat 
juuri sellaista sankaruutta, joka auttaa 
jaksamaan arjen työssä. Karjalaisen 
laulun sanoin voidaan palomiesten 
osalta todeta, että me ollaan sankarei-
ta (sankaripalomiehiä) kaikki, kun vain 
oikein silmin katsotaan. 


Jos palomiehet eivät itsestään tätä san-
karuutta löydä, muodostuu ero julkisuus-
kuvan ja arjen työn välille liian suureksi. 

 Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján  
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Henkilökunnalle lähettämässäni tiedot-
teessa olen kertonut, että osalle hen-
kilökunnastamme on jokin aika sitten 
osoitettu nimimerkin lähettämä kysely, 
jossa pääosin on keskitytty tänä vuonna 
toteutettuun organisaatiomuutokseen. 
Kyselyn kohteena on ollut pääasiassa pa-
lomiehistö ja esimiehistö ja vastausvaih-
toehdot ovat olleet enimmäkseen kyllä ei 
-tyyppisiä. Tästä kyselystä on myös tehty 
johtopäätösosio, jossa eri asioita on käsi-
telty ja jotka ovat nimenomaan liittyneet 
muuttuneeseen työtapaamme.

 
Tällaista kyselyä ei ole järjestänyt alue-
pelastuslaitos eikä laitoksessamme toi-
mivat ammattijärjestöt vaan liikkeellä on 
ollut nimimerkin ”Paavo Palomies” taka-
na oleva henkilö tai henkilöitä.

Ei hetken mielijohde

Nyt esillä oleva organisaatiomuutoksen 
vaihe on itse asiassa loppuvaihetta 
koko viime vuosikymmenen kestänyt-
tä pirkanmaalaisen pelastuslaitoksen 
kehityskaarta. Vuonna 2003 aloitettu 
muutos koski alkuvaiheessa konkreet-
tisemmin pienten kuntien henkilöstöä 
ja heidän toimintaympäristönsä muu-
tosta. Tämä oli välttämätöntä koska 
yli 30 kunnan rakenteesta oli saatava 
yhtenäinen varsin lyhyessä ajassa. 
Muutos on edennyt nykyvaiheeseen, 
ja koskemaan Tamperetta ja sen lä-
hiseutua. Tämä nyt toteutettu muutos 
loppuunsaattaa Pirkanmaan aluepelas-
tuslaitoksen tämän hetken kehityskaa-
ren. On täysin ymmärrettävää, kuten 
on ollut koko prosessin ajankin, että 
muutos tuntuu ja näkyy arjessa ja että 
ainakin alkuvaiheessa uuden asennon 

Julkaisemme pelastusjohtajan henkilöstölle sähköpostilla 
lähettämän viestin, johon hän on tarkentanut vielä muutamia asioita.

Eteenpäin mennään vaikka polviin sattuu
löytäminen on työlästä. Huomattavaa 
myös on, että iso osa muutosprosessis-
ta on käyty aluepelastuslaitoksen ulko-
puolella eri kunnissa, sekä laitoksemme 
talousympäristössä, joka on rakennettu 
kokonaan uudelleen. 



Pelastushenkilöstöä koskien tämän vuo-
den muutos konkretisoituu eniten Tampe-
reeseen ja sen ympäristöön ja se jakaan-
tuu kahteen osaan. Toinen osa käsittelee 
organisaation muuttamista ja toinen osa 
työtapojen ja toimintojen muuttamista. 
Huomattavaa on, että jälkimmäiseen 
kuuluvia asioita on ollut muutoslistalla, 
vaikka organisaatiota ei esimerkiksi kol-
mijakoiseksi olisi tehtykään.

Kyselyn 
ongelmallisuus
Kun tarkastelee nimimerkin tekemän 
kyselyn vastauksia, voi pikaisesti tode-
ta kaksi seikkaa. Ensiksi edellä mainit-
tu kyllä ei -vastausten tulkinnan ongel-
mallisuus. Jos halutaan saada aikaan 
negatiivinen painotus, voidaan käyttää 
tällaista kysyntätapaa. Onko tämä ol-
lut tarkoitus; en tiedä. Toinen seikka 
johtopäätöksissä on positiivinen, ja 
se on yritys hakea kysymyksiin myös 
ratkaisuja, kuten johtopäätösosiossa 
on yritetty tehdä. Kun tarkastelee ”va-
paata sanaa”, saa jo sisällöllisempää 
vastausta. Iso osa huolenaiheista liittyy 
asemasiirtoihin ja asemavahvuuksiin 
sekä palkkaukseen. Näiden asioiden 
esille otto on tuttua ja ymmärrettävää, 
ja siitä syystä niiden parissa on tehty 
työtä. Tiedän kaikkien ymmärtävän, että 
toimintavalmiuden ylläpitäminen ja pa-
loaseman vahvuus sekä työvuoron si-

säiset henkilöstösiirrot ovat yhdistelmä, 
joka on välttämätön. Asiaan liittyvään 
hiertokohtaan, joka pääasiassa koski 
korvauspuolta, on sittemmin löydetty 
ratkaisu. Mitä tulee palkkaukseen, ol-
laankin jo huomattavasti vaikeamman 
homman kanssa tekemisissä. Ja työtä 
tämänkin asian kanssa tehdään, yhteis-
työssä henkilöstön edustajien kanssa 
kuten aiemmassakin. Jokainen var-
masti ymmärtää, että jo vuonna 2009 
talousarvioon yrittämäämme korjauslii-
kettä ei ole näinä päivinä yhtään sen 
helpompaa viedä eteenpäin, mutta yri-
tystä kuitenkin on. 

Parannettavaa on

Laitoksen johdon ja henkilöstön väliseen 
vuorovaikutukseen huomion kiinnittämi-
nen on aina paikallaan. Oma ajatukseni 
on ollut, että jatkuvaa keskustelua tu-
lisi olla mahdollisimman läheisen esi-
miestason kanssa. Tämä siitä syystä, 
että jokainen työnjohtoon ja laitoksen 
johtamiseen osallistuva voisi motivoitu-
neena toimia esimiestehtävissään, eikä 
mitään ohareita tapahtuisi. Pitämällä 
yhteyttä omaan esimieheen sekä eri 
järjestöjen luottamusmiehiin voi jokai-
nen parhaiten vaikuttaa asioiden tilaan. 
Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö 
myös laitoksen ylimmän johdon tulisi 
olla aktiivinen yhteydenpitäjä, mutta 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Osana 
tätä organisaatiomuutosta tulen, kuten 
jo aiemmin olen todennut, käymään läpi 
mahdollisimman kattavan asemakier-
roksen tulevan talven aikana. 



On sinänsä erinomaisen hyvä asia, et-
tä kiinnostusta ja vaivaa nähdään työ-
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Eteenpäin mennään vaikka polviin sattuu
paikkaan liittyvissä asioissa. Ja se, että 
kysymyksiä yritetään käsitellä laajasti ja 
myös vastauksia hakien on positiivista. 
Sen sijaan toimiminen kasvottomana 
ja nimimerkin takaa on seikka, joka ei 
herätä positiivisia mietteitä, vaan enem-
mänkin arveluja nimimerkin motiiveista 
ja tarkoitusperistä. Tällainen toiminta-
tapa on enemmänkin osoitus ehkä jo 
taakse jääneestä painetun lehdistön 
toimintatavasta kuin vastuuta ottavasta 
asioiden kehittämisestä. Olen jo aiem-
min, myös tälle nimimerkille, viestit-
tänyt, että tulemme nyt ja jatkossakin 
työskentelemään yhteistyössä työnan-
tajan ja työntekijöiden edustajien välillä 
järjestelmällä, johon liittyvät eri yhteis-
työelimet ja luottamushenkilöt. Vain tällä 
tavalla toimien pystymme vuorovaikut-
teisesti ja avoimin kortein vaikeitakin 
asioita käsittelemään. 



Organisaatiomuutoksen nyt käsillä oleva 
vaihe on ollut ehdottoman välttämätön 
yhdenmukaisen toimintatavan aikaan-
saamiseksi koko laitokseen. Se ei ole 
missään tapauksessa valmis ja täydel-
linen, vaan korjattavaa ja parannettavaa 
löytyy varmasti. Erityisesti työnjohtoon 
liittyy paljon toiveita ja haasteita, mutta 
varmasti sellaisia jälkimmäisiä joita pys-
tytään ratkomaan. 



On myös niin, että muutos toteutettiin 
alkuperäistä laajempana. Eli liikkeelle 
lähdettiin P3- järjestelmän muutokses-
ta, ja matkan varrella katsottiin tarpeel-
liseksi tehdä tässä yhteydessä myös 
uudistusta koskien organisaation ra-
kennetta. Tässä mielessä on varmaan 
katsottava peiliin asian tiedottamisen 
osalta. Sitä kun ei koskaan ole liikaa. 

Ja tästä, kuten koko asiastakin kannan 
minä kokonaisvastuun.

Myönteiset asiat 
saattavat unohtua 
Kun edellä on puhuttu pääosin muutok-
sen vaikeudesta, on ehdottomasti hy-
vä myös nähdä jatkuvasti positiivista. 
Ymmärtäisin niin, että perustavaa laa-
tua olevaa positiivisuutta on ylipäätään 
yritys rakentaa parempaa tulevaisuutta. 
Samoin on syytä noteerata eri lisäarvoa 
ja positiivisuutta tuottavat jo olemassa 
olevat asiat, jutut tms. Tällaisia voisivat 
mielestäni olla esimerkiksi stipendin 
toiminta, eri harrastustoiminnat, hyvät 
työkaverit, työvuorojen vaihtomahdolli-
suus ja vaikkei muuta kuin oman auton 
pesu ja huolto duunipaikalla työaikana. 
Ettei vaan käy niin, että näitä pieniä ja 
isoja asioita pidetään ikään kuin itses-
täänselvyytenä.



Varsinaiseen työhommaan liittyen olem-
me viime vuosina saavuttaneet varsin 
paljon arvostusta korkeatasoisesta en-
sihoitotoiminnasta, saaneet erinomaista 
palautetta kansalaisilta palotarkastus-
ten osalta ja pystyneet vähä vähältä 
parantamaan pelastusvalmiuden sekä 
rakennetta että sisältöä. Uusia palo-
asemia on aluepelastuslaitoksen vajaan 
kymmenen vuoden elinajan aikana teh-
ty alun toistakymmentä ja mukava on 
myös todeta, että Teivon paloasema 
on lokakuun alussa päässyt liikkeelle 
kaavavalitusten tultua hylätyksi. Pari-
kymmentä uutta palomiehen virkaa on 
mahdollistanut selkeän valmiustason 
parantamisen Lempäälässä ja sen lä-
hialueilla, seikka joka näinä aikoina on 

harvinaista herkkua sekä meillä että 
muualla. Raipen tapaan on syytä ede-
tä tyyliin ”Ei tehdä nyt tästä mitään nu-
meroo” eli henskeleitä paukuttelematta 
mutta kuitenkin tyytyväisenä siihen, että 
puuduttavankin hidas ja pitkäjänteinen 
työ tuo myös tuloksia. 



Kuten edellä jo on todettu, ovat työn 
sisältöön liittyvät kysymykset niitä tär-
keimpiä. Ja työn sisältöön vaikuttavat 
kaikki. Pääkehittämisvastuu on työn-
antajalla, joka luo tavoitteet ja rakentaa 
puitteet kehitystyölle, mutta työ koskee 
kaikkia. Satsaamme lähitulevaisuudes-
sa entistä enemmän sisäiseen koulutuk-
seen ja työtehtävien tarkoituksenmukai-
seen järjestelyyn, jotta jokaisen meillä 
työtä tekevän olisi mahdollisuus entistä 
mielekkäämmin hommansa hoitaa. 



Oma viestini koko laitoksen henkilökun-
nalle on, että meidän tulisi - maailman 
myllerryksistä huolimatta - katsoa luot-
tavaisesti tulevaisuuteen, ja nähdäk-
seni sen voimme tehdä vaikka edes-
sä saattaa olla meitä huomattavasti 
laajemmassa toimintaympäristössä 
hankalia aikoja. Toivon kaikilta avointa 
aktiivisuutta. Tämä ja ensi vuosi tulevat 
varmaan olemaan mielenkiintoisia, ei 
ainoastaan laitoksen sisäisten järjeste-
lyjen takia, vaan ennen kaikkea toimin-
taympäristömme muutoksen takia.

Terveisin,
Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen
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Yksi menneen kesän puhutuimpia ai-
heita on varmasti ollut uuden vuoden 
vaihteessa muuttuneen organisaation 
synnyttämä komentotoimisto. Palaute 
on ollut pääasiassa negatiivista. Kesän 
käännyttyä kohti syksyä, ääni kellossa-
kin alkoi muuttua. Positiivistakin palau-
tetta alkoi kuulua korvissamme.

 
Komentotoimiston tehtävänä on yhte-
näistää työntekoon liittyviä käytäntöjä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että operatiivisen 
henkilöstön lomat ja muut asiat pyritään 
jakamaan oikeudenmukaisesti koko 
Pirkanmaalla olevan henkilöstön kes-
ken. Negatiivinen palaute osin tuli tästä 
syystä. Entisillä kuudella toimialueella ei 
esimerkiksi ollut samankaltainen vuo-
silomaryhmitys kuin Tampereen toimi-
alueella oli. Tampereen toimialueella 
vuosilomat (=lue kesälomat) olivat vii-
den kuukauden aikana toukokuun ja 
syyskuun välisinä aikoina.

 
Henkilöstöä jaoksissa tasapainotettiin 
sekä määrällisesti että osaamistason 
mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
vesisukeltajien määrää/jaos/aluepalo-
asema. Olemme kriisiorganisaatio, jo-
ka tuottaa palveluja ja jolle kuntalaiset  
maksavat palkan. Me jaamme ”tuotet-
tamme” kaikkina vuorokauden- ja vuo-
denaikoina mahdollisimman oikeuden-
mukaisesti kuntalasille. Tämän asian 
oikeasti ymmärtäminen vie aikansa.

 
Olemme saaneet palautetta myös siitä, 
että olemme käyttäneet ns. epäpäteviä 
henkilöitä palomiehen tehtävissä. Olen 
tästä yksin vastuussa. Nyt on koko Suo-
messa sellainen tilanne, että en saanut 
enempää irti vapaana olevia pelastaja-
tutkinnon suorittaneita henkilöitä kuin 
nyt sain. Kaukaisimmat tulivat Rova-
niemeltä. Minä vastaan omalta osaltani 
kansalaisten turvallisuudesta. Katson, 
että on parempi, kun hädässä olevaa 

Kohti parempaa 
Tämän otsikon alle on koottu muutamia ajankohtaisia asioita, 
joista henkilöstö on huolissaan. Seuraavissa jutuissa käsitellään 
komentotoimiston roolia, asemasiirtoja ja niihin liittyviä matkakorvauksia, 
sivutaan työhyvinvointia ja tiedottamiseen liittyviä ongelmia.

henkilöä aloitetaan auttaa vaikkapa pie-
nemmällä pätevyydellä ja vahvuudella, 
kuin odotetaan suuremmalla viiveellä 
paremman pätevyyden omaavaa hen-
kilöstöä liian myöhään onnettomuus/el-
vytyspaikalle. Me kaikki tiedämme ajan 
merkityksen hätätilanteessa. On otetta-
va huomioon, että pinta-alallisesti tämän 
maan pelastustoimesta vastaavat juuri 
nuo pienemmän pätevyyden omaavat 
henkilöt. Heissä on myös erittäin hyvin 
tehtävissään pärjääviä ihmisiä.    

Komentotoimiston 
virallinen rooli
Suora kopio laitoksemme toiminta-
säännöstä: Komentotoimisto on pelas-
tustoiminnan keskitetty palveluyksikkö. 
Komentotoimiston ensisijainen tehtävä 
on vastata pelastusalueiden riittävästä 
henkilöresurssista, johon kuuluvat mm. 
työvuorosuunnittelu, rekrytointitarpeen 
määritys ja sijaisten hankinta sekä pe-
lastustoiminnan kehittäminen ja ohjaus 
yhteistyössä pelastusalueiden palo-
päälliköiden kanssa. Komentotoimiston 
päällikkönä toimii palopäällikkö.. 

 
Työtehtäviini kuuluu henkilöstön, lähinnä 
sijaisten hankinta pelastusalueille. Viime 
kesänä meillä oli esimerkiksi yhteensä 
104 sijaista. Lisäkseni komentotoimis-

toon on sijoitettuna kollegani Tapio Räfs-
ten, jonka työsarkaan kuuluu esimerkiksi 
henkilöstön sijoitus (hatutus) ja palomes-
tareiden sijaisjärjestelyt. Ruiskumestari 
Jouni Lammi huolehtii sairauslomien 
kirjaamiseen liittyvistä asioista, henkilös-
tön päivittäisestä sijoittamisesta yhdessä 
vuoroesimiesten kanssa ja päätöspöytä-
kirjojen teosta tai valmistelusta. Teuvo 
Saarinen huolehtii palkanmaksuun liitty-
vistä asioista. Molemmat ruiskumestarit 
suunnittelevat yhdessä vuoroesimiesten 
kanssa pelastushenkilöstön vuosilomat. 
Ruiskumestarit sijaistavat toisiaan. Päi-
vystävien palomestareiden (P3) sijaiset 
Timo Paterno ja Ville Vahala ovat myös 
kirjoilla komentotoimistossa. Edellä mai-
nitut henkilöt sijaistavat pääsääntöisesti 
eri pelastusalueiden päivystävien palo-
mestareiden päivystysvuorojen poissa-
oloja toistaiseksi.

 
Operatiivinen henkilöstö lähettää kaik-
ki HH-päätöspöytäkirjahakemuksensa 
ruiskumestari Lammille ja hänen poissa 
ollessaan ruiskumestari Teuvo Saarisel-
le. Teen HH-400 sarjan päätöspöytä-
kirjat, kun poissaolo on vuorokautta 
pidempi. Ruiskumestarit puolestaan 
päättävät työvuoron mittaisesta tai sitä 
lyhyemmästä poissaolosta. Esimiehel-
leni, pelastuspäällikkö Esko Kautolle 
kuuluvat 300-sarjan päätöspöytäkirjat.

Komentotoimiston terveisiä

Yhteystiedot: 

Ruiskumestareiden fax-numero on 03 565 62219

Puhelinnumerot ovat seuraavat:
 
Vakkilainen 040 834 641
Räfsten 0400 732 388
Lammi 040 801 6664 
Saarinen 040 800 7565

Palopäällikkö Ari Vakkilainen
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Paloasemasiirrot ja niihin liittyvät mat-
kakorvaukset ovat kovasti puhuttaneet 
henkilöstöä tämän vuoden alusta asti. 
Paloasemasiirrothan perustuvat alue-
pelastuslaitoksen toimintasäännön 
mukaan pelastustoiminnan toiminta-
valmiuden ylläpitämiseen, mikä on eri 
pelastusalueiden keskeinen tehtävä. 
Henkilöstöresurssien suunnittelusta 
huolehtii keskitetysti komentotoimis-
to yhdessä jaoksien vuoroesimiesten 
kanssa. Lokakuun alussa tuli voimaan 
työnjohdollinen määräys, jossa mää-
rättiin operatiivisen henkilöstön  pysy-
väisluonteiset toimipaikat. Näin saatiin 
selkeytettyä ne periaatteet, joiden mu-
kaan asemasiirroista syntyvät korvauk-
set maksetaan.

 
Aluepelastuslaitos on vuosittaisessa 
henkilöstösuunnitelmassaan huomi-
oinut sijaistarpeen määrän eri vuosi-
lomakausittain. Myös muiden, kuten 
palkattomien virkavapauksien, vuorot-
teluvapaiden ja pitkien sairauspoissa-
olojen varalle on aluepelastuslaitoksella 
mahdollisuus palkata sijaishenkilöstöä 
tietty määrä.

 
Äkillisten, ensisijaisesti lyhyiden pois-
saolojen vuoksi pelastustoimen valmi-
utta joudutaan työvuorokohtaisesti ar-
vioimaan henkilövajauksen syntyessä. 
Peruslähtökohtana on paloasemien 
miehitys ja toimintavalmiuden ylläpi-

to palvelutasopäätöksen mukaisesti. 
Kuitenkin henkilövajaustilanteessa 
joudutaan operatiivista pelastus- ja en-
sihoitotoimen henkilöstöä siirtämään 
tilapäisesti joko yhdeksi työvuoroksi 
tai useammaksi perättäiseksi pysy-
väisluontoisesta toimipaikasta toiseen, 
pääsääntöisesti pelastusalueen sisällä 
ja erikoisosaaminen huomioiden ”lähin 
asema-” periaatteella.

 
Näihin siirtoihin liittyvistä työmatkois-
ta, mikäli siihen joudutaan käyttämään 
yksityisajoneuvoa korvataan, KVTES:n 
korvausperiaatteita noudattaen seuraa-
vasti: Aluepelastuslaitoksen viranhalti-
jan (ml. sijainen) joutuessa työvuoron 
alussa tai sen aikana vaihtamaan hä-
nelle määrätystä pysyväisluonteisesta 
toimipaikasta tilapäiseen toimipaikkaan 
toiselle paloasemalle ja hän käyttää tä-
hän siirtoon käytössään olevaa yksityis-
ajoneuvoa, hänelle korvataan pysyväis-
luonteisen ja tilapäisen asemapaikan 
välinen matka kilometrikorvauksena 
(meno-paluu) KVTES:n mukaisesti.

 
Matkalaskulomake  toimitetaan asian-
mukaisesti täytettynä hyväksyttäväksi 
ruiskumestarille. Korvaukset kirjataan 
ja maksetaan Travel-matkanhallintajär-
jestelmän kautta. 

 
Mikäli siirtymisestä työvuoronvaihdon 
päättymisen yhteydessä asemakohtai-

sen valmiuden heikentyessä tilapäisesti 
aiheutuu ylityökorvaustilanteita, ne kor-
vataan KVTES:n mukaisesti. Kilometri-
korvausta ei makseta, mikäli viranhaltija 
käyttää siirtymiseensä virka-autoa, mis-
tä on sovittava erikseen. 

 
Mikäli  asemapaikka muuttuu tilapäi-
sesti useamman peräkkäisen työvuoron 
ajaksi, viranhaltijalle korvataan matka-
korvaus KVTES:n liitteen 16, 2§:n 2 
momentin mukaisesti.

 
Tämä ohje käsittelee tilapäisiä perättäi-
siä asemasiirtoja neljän viikon työjak-
solla. Pelastustoiminnan vastuualueen 
pelastuspäällikön työnjohdollisessa 
määräyksessä operatiivisen henkilös-
tön pysyväisluonteisesta toimipaikasta  
1.10.2011  ja siihen liittyvässä toiminta-
ohjeessa määritellään tarkemmin ko. toi-
mipaikan vaihdokseen liittyvä ohjeistus.

 
Niissä tapauksissa, jossa asemasiirtoja 
on jouduttu yksittäisen henkilön osalta 
tekemään 15.2. 2011 jälkeen useampi 
peräkkäinen, on henkilöllä mahdollisuus 
tehdä matkalasku aiemmista siirroista ja 
toimittaa se asianmukaisesti täytettynä 
komentotoimiston ruiskumestareille kor-
vauskäsittelyä varten.
 
Pelastuspäällikkö Esko Kautto

Paloasemasiirrot ja matkakorvaukset

Kaksi esimerkkiä korvausperusteista

A. Henkilön pysyväisluonteiseksi toimipaikaksi on nimetty keskuspaloasema. Hän joutuu 
kesken työvuoron siirtymään Hervannan aluepaloasemalle. Henkilö kulkee yksityisau-

tollaan edellä mainitun matkan. Mikäli henkilö joutuu palaamaan työvuoron loputtua takaisin 
keskuspaloasemalle, henkilö on oikeutettu saamaan edestakaisesta matkasta korvauksen. 
Tästä matkasta aiheutuva työvuoron keston ylittävä aika oikeuttaa ylityökorvaukseen. Hänelle 
maksetaan KVTES:n mukainen kilometrikorvaus, kun hän täyttää matkalaskulomakkeen ja 
toimittaa sen ruiskumestarille.

Mikäli henkilö ei mene takaisin keskuspaloasemalle, vaan menee suoraan kotiinsa ja hänel-
le syntyy ylimääräisiä matkakustannuksia, korvataan normaalin työmatkan ja siirtymisestä 
tilapäiseen toimipaikkaan ja täältä kotiin kuljetun matkan erotus kilometrikorvauksena. Tämä 
paluumatka on työmatka eikä oikeuta ylityökorvauksiin.

B. Jos henkilölle on määrätty useampi perättäinen työvuoro tilapäisluonteisessa toimipai-
kassa ja asunnosta ko. työpisteeseen ja työpisteestä asunnolle aiheutuu suuremmat mat-

kakustannukset kuin viranhaltijan pysyväisluonteiseen työpisteeseen, korvataan näiden mat-
kakustannusten erotus tämän toimintaohjeen mukaisesti.
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Työhyvinvointi on puhuttanut paljon, 
koska se on käytäväpuheiden mu-
kaan pahentunut. On ymmärrettävää, 
että henkilöstö ihmettelee, kun asialle 
ei tunnu tehtävän mitään. Todellisuu-
dessa asian eteen on tehty paljonkin. 
Uusia toimia perustettaessa eivät asiat 
kuntaorganisaatiossa etene aina siihen 
malliin kuin niiden toivoisi etenevän. Nyt 
on kuitenkin saatu lupa perustaa kehit-
tämispäällikön toimi, joka alkaa vetää 
laatu- ja työhyvinvointiyksikköä. Toimi 
herätti paljon kiinnostusta ja hakijoita oli 
kaikkiaan 77, joista osa kutsuttiin haas-
tatteluun. Haastattelut tehdään lokakuun 
puoliväliin mennessä. Hakuprosessiin 
liittyvät muotoseikat viivyttävät vielä sen 
verran, että uusi kehittämispäällikkö al-
kanee työnsä vuodenvaihteessa.

Tiedonkulun tuskaa

Tiedon kulusta tai sen kulkemattomuu-
desta kuulee usein kommentteja. Uusi 
organisaatio muutti jonkin verran esi-

Työhyvinvoinnista ja tiedon kulusta
mies-alaissuhteita ja muitakin jo tuttuja 
rakenteita. Välillä tuntuu, että asioiden 
välittäminen eteenpäin ei kuulu kenel-
lekään. Tiedon kulun merkityksellisyys 
on kyllä havaittu johtoportaassa. Tänä 
vuonna tulee vielä ohjeistus, johon on 
koottu kaikki sisäisen ja ulkoisen vies-
tinnän ohjeet. Nyt niitä on olemassa, 
mutta osa on vanhentuneita ja ne ovat 
hajallaan eri paikassa.

 
Ehkä merkittävin sisäisen viestinnän 
muutos tulee olemaan Wiki-verkkosivut, 
joka yritetään saada aktiiviseen käyttöön 
vielä tämän vuoden aikana. Osa onkin 
jo käynyt tutustumassa sivuihin, mutta 
tarvitsemme käyttäjien kommentteja, 
mitä sivuille halutaan. Wiki-verkkosivut 
ovat Tampereen aluepelastuslaitoksen 
sisäiseen viestintään tarkoitettu viestin-
täkanava.

 
Sähköposti on edelleen virallinen vies-
tintäkanava, mutta Tampereen kaupun-
gin suosituksen mukaan sähköpostin 

mukana tulevaisuudessa ei lähetetä 
liitteitä vaan linkki, josta tieto löytyy. 
Pelastuslaitoksella nuo linkit laitetaan 
Wiki-verkkosivuille.

 
Jos ette saa yhteyttä Wiki-verkkosivuille, 
niin ongelmissa auttaa koulutusmestari 
Timo Halme. Järjestämme vielä koulu-
tusta Wikin käyttöön, jos on tarvetta.

 
Aivan uusia haasteita sähköiseen 
viestintään tuo sosiaalinen media. Val-
takunnallisesti onkin valmistumassa 
ohjeistus, kuinka pelastustoimi alkaa 
käyttää sosiaalista mediaa. Tampereen 
aluepelastuslaitoksella on ollut edustaja 
tuossa työryhmässä ja tarkoitus on, et-
tä vuoden vaihteen tietämillä olisimme 
mukana sosiaalisessa mediassa valta-
kunnallisen linjauksen mukaisesti. Asia 
on kuitenkin vielä sen verran kesken, 
että yksityiskohtaisempaa tietoa anne-
taan myöhemmin.

Tiedotuspäällikkö  Veijo Kaján

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämisyksikkö vastaa 
pelastustoimen tutkimuksen koordinoinnista Suomessa. Tämä on 
kirjattu sisäasianministeriön tutkimusstrategiaan. Tehtäviin kuuluu 
analysoida tutkimustarpeita, koota tietoa tutkimuksista seuraamalla ja 
tekemällä tarvittaessa yhteenvetoja koti- ja ulkomaisista tutkimus- ja 
kehittämishankkeista sekä tehdä tutkimusta itsenäisesti ja yhteistyössä 
muiden tutkimuslaitosten kanssa. Erityisenä painopisteenä on edesauttaa 
tutkimustulosten hyödynnettävyyttä pelastustoimessa mm. integroimalla 
tutkimustulokset Pelastusopiston opetussisältöihin. 
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- Meillä työskentelee tällä hetkellä 5 
henkilöä vakituisessa työsuhteessa ja 
6 henkilöä määräaikaisissa työsuhteis-
sa. Yksikön erikoisosaamisalueita ovat 
informaatioteknologian hyödyntäminen 
pelastustoimessa (erikoistutkija Kari 
Junttila), CBRNE- ja raja-alueiden onnet-
tomuuksiin varautuminen (erikoistutkija 
Hannu Rantanen), tulevaisuus- ja yhteis-
kuntatieteellinen tutkimus (erikoistutkija 
Esko Kaukonen) sekä tilastotietojen hyö-
dyntäminen, toteaa viimeisestä aiheesta 
vastaava tutkimusjohtaja Esa Kokki. - Li-
säksi meillä on kansainvälisessä mitta-
kaavassa poikkeuksellinen 38 hehtaarin 
harjoitusalue, jossa on lukuisia harjoitus-
alueita ja testausympäristöjä palojen, 
kemikaalivahinkojen, pelastustehtävien, 
hälytysajojen ja onnettomuuksissa louk-
kaantuneiden ensihoidon harjoitteluun ja 
testaukseen, Kokki muistuttaa.

   
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan koor-
dinoimiseksi Pelastusopisto on koon-
nut asiantuntijaryhmän avulla Pelas-

Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämisyksikkö
tustoimen tutkimusohjelman. Opisto 
järjestää rahoitusta pelastusalaan liit-
tyvää väitöskirjaa tekeville tutkijakoulu-
tettaville tutkijatapaamisia ja osallistuu 
tutkimusseminaarien järjestämiseen. 
Lisäksi opisto hoitaa Palotutkimusraa-
din asiamiehen tehtäviä. Palotutkimus-
raadin viimeisin saavutus on miljoonan 
euron rahoituksen hankkiminen, jolla 
mahdollistuu pitkään odotettu Suomen 
ensimmäinen palo- ja turvallisuustek-
niikkaan keskittyvän pysyvän profes-
suurin perustaminen.

   
- Yksikön omassa strategiassa olemme 
nimenneet toiminnan tärkeimmiksi kuusi 
aihealuetta: Onnettomuuksien ehkäisy 
ja riskienhallinta; tilastoinnin kehitys ja 
hyödyntäminen pelastustoimen tehosta-
miseksi; pelastustoimen organisoitumi-
nen osana muuttuvaa yhteiskuntaa; pe-
lastustoimen prosessien tehostaminen; 
pelastustoimintamenetelmien kehittämi-
nen sekä yhteiskunnan varautuminen ja 
pelastustoimi, Kokki mainitsee.

Yksiköllä on kokoemusta sekä kansalli-
sista että kansainvälisistä projekteista. 
Pelastusopisto osallistuu noin 20 tut-
kimusprojektiin vuosittain. Keskimää-
rin viisi näistä on kansainvälisiä EU-
rahoitteisia projekteja. Pelastusopisto 
rooli hankkeissa on pelastusalan loppu-
käyttäjänäkökulman. Pelastusopisto on 
myös usein tärkeässä roolissa projektin 
tulosten analysoinnissa ja todentami-
sessa sekä vuoropuhelun edistämises-
sä loppukäyttäjien kanssa.

   
- Tulevaisuudessa kehityssuunta on 
yhteistyön lisääminen pelastuslaitos-
ten näkökulmasta tärkeiden tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden toteuttamises-
sa, Kokki mainitsee ja jatkaa: - Hyvänä 
esimerkkinä tästä kehityssuunnasta käy 
palontutkintatietojen hyödyntäminen 
mm. palokuolemien ja linja-autopalojen 
osalta, joissa mm. Tampereen aluepe-
lastuslaitos on viime vuosina hyvin kun-
nostautunut.

Palotutkimusraati ry järjesti seitsemännet Palotutkimuk-
sen päivät 23. - 24. elokuuta 2011 Hanasaaren kulttuuri-
keskuksessa Espoossa. Kuvassa puhetta pitää tutkimus-
johtaja Esa Kokki.
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Antero Elomaa osti Sisu-paloauton huu-
tokaupasta vuonna 1986. Viime  vuonna 
Elomaa aloitti paloauton kunnostamisen 
ja kaverikseen hän sai Timo Koskisen, 
joka toimii projektissa puuseppänä. Luit-
te aivan oikein, sillä aikoinaan kuorma-

Suomalaisuus ja sisu ovat tavaramerkki, 
jonka me suomalaiset helposti tunnistamme. 
Automiehet liittävät usein Sisun autoihin. 
Suomalaisen sisun yksi muoto löytyy 
Ylöjärveltä eräästä hallista, jossa paloveteraanit 
Timo Koskinen ja Antero Elomaa sisukkaasti 
kunnostavat vanhaa Sisu-paloautoa.

autoissa käytettiin paljon puurakenteita 
ja niin myös tämä auto aiotaan entisöidä 
käyttämällä puuta.

      
Auto aiotaan korjata ajokelpoiseksi ja 
rekisteröidään museoautoksi. Museo-

Suomalainen Sisu

paloautoksi sitä ei voi yksityishenkilö re-
kisteröidä. Jos omistaja olisi esimerkiksi 
jokin pelastuslaitos tai VPK, rekisteröinti 
museopaloautoksi onnistuisi. Auto teh-
dään alkuperäisen mallin mukaiseksi, 
myös kalusteineen. Tekijöitä kiinnostaa-
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kin, jos joku omistaa valokuvia auton ta-
kaosasta, sillä takaovien sijainti on vielä 
epäselvä. Pelastuslaitokselta ei löydy 
kuvia tuosta osasta. Valmis auton on 
tarkoitus olla ensi vuoden aikana.

Korityö omana työnä

Sisu-paloauto oli Tampereen aluepe-
lastuslaitoksella vuodesta 1934 vuo-
teen 1975. Paloauton korityöt tehtiin 
omana työnä. Avoautossa kuljettajan 
ja vanhimman lisäksi oli kuusi miestä 
istumassa kummallakin sivulla olevan 
letkulaatikon päällä pitäen kiinni keskellä 

olevasta tangosta. Ajokilometrejä ei mit-
tariin ole kertynyt  kuin 7 300 km. Selitys 
vähäisiin ajokilometreihin löytyy auton 
käyttötarkoituksesta. Aluksi Sisu palveli 
letkuautona (auto nro 7), mutta vuonna 
1952 se muutettiin generaattoriautoksi ja 
tunnuskin muuttui auto nro 18:ksi.

      
Aikakirjat kertovat hyvinkin yksityis-
kohtaisesti auton hankinnasta ja sen 
rakentamisesta omana työnä. Vuoden 
1934 palotoimiston kokouksen pykäläs-
sä 70 kerrottiin auton valmistumisesta 
mm. seuraavasti: Palomestari esitteli 
uuden paloauton, joka on rakennettu 

pääasiallisesti kalustovaunuksi, johon 
on kuitenkin varattu huomattava tila 
myöskin vesijohtokalustoa varten. Täl-
löin palotoimiston jäsenet totesivat, että 
vaunu on kaikin puolin tehty erinomai-
sen käytännöllisesti ja hyvin, joka seik-
ka merkittiin, koska kori oli rakennettu ja 
sijoitettu omassa työpajassa palomes-
tarin suunnitelmien mukaisesti ja hänen 
valvontansa alaisena. Tarkastuksen 
jälkeen tehdyllä koematkalla havaittiin 
myös, että uusi auto koneensa puolesta 
täysin vastasi siihen asetettuja toiveita 
ja vaatimuksia.

Tekniset tiedot

Sisu vm. 1934
Moottorin nro 32968 (alkuperäinen 32996)
Pentaverken EB-sarjan 6-sylinterinen 4-tahti sivuventtiilimoottori
Käyntinopeudella 3 000 r/min. 65 hv
Moottoritilavuus 3.266 cm3
Sylinterin halkaisija 7.94 cm
Iskun pituus 0.110 m

Akseliväli 3.400 m
Renkaat: edessä 7.00 – 20. 10-kertaiset
takana 34 x 7 HD. 12-kertaiset

Kokonaispaino 4800 kg
Konealusta 1650 kg
Omapaino 2465 kg
Kantavuus 2435 kg
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Kesämiehenä

Ei oltaisi Virtasen Pasin kanssa us-
kottu, mihin ovat johtaneet nuo as-
keleet, kun Kepalon portista asteltiin 
maanantaiaamuna kuudestoista päi-
vä huhtikuuta herran vuonna 1989.  
✍   ✍   ✍   ✍ 
Siitä sitten kahden viikon perehdyttä-
miskurssilla meistä tehtiin palosotilaita 
mitä erilaisempiin tilanteisiin. Kerrankin 
oikein kuumana aurinkoisena päivänä 
oli junaradalle ennen Naistenlahden 
voimalaa tippunut käryävää turvetta 
useampaan kasaan. Ei muuta kun T11 
parkkiin sillalle ja tuoreelle kesämiehelle 
sankoruisku käteen ja sammutushyök-
käykseen. Autolastillinen pitkän linjan 
palomiehiä huuteli sillalta neuvoja ja 
välillä, kun kävin sankoruiskua täyttä-
mässä, antoivat tarkempiakin neuvo-
ja. Itselläni oli silloin vielä kasikympin 
lätkä, tosin piiotettuna, etteivät kansa-
laiset näe, kun useammankin kerran 
hälytysajoa ajelin johonkin suuntaan 
ihka uudella Wolksvagen Doppelilla. 
Joskus oli jopa vene mukana menos-

OPISTOLTA KUULUU

sa. Totesin jo silloin raskaan kaluston 
ajoneuvo-asentajan varmuudella Dop-
pelin tehokkaaksi tila-autojen esiäidiksi. 
✍   ✍   ✍   ✍ 
Ei päästetty silloin kesämiestä saku-
halliin, oli juuri tullut määräykset, ettei 
koulutus oikeuttanut toimimaan am-
bulanssissa. Vanhemmat palomiehet 
tuosta olivat kovin kummissaan, koska 
juuri kyydissähän olisi tarvittu vereviä 
voimia.

Pelastusopistolla 
ensimmäistä kertaa
Pelastusopisto aloitti toimintansa Kuopi-
ossa kahdeksas päivä elokuuta vuonna 
1992, ja silloin aloitti myös jo legendaksi 
muodostunut Pelastajakurssi I. Jokunen 
pitkän linjan palomies ihmettelikin mi-
nulle, miten siellä Kalakukkomaassa 
voi saada puolitoista vuotta kulumaan, 
koska kuitenkin työ tekijäänsä opet-
taa. On se kuitenkin hyvä, ettei tarvitse 
kaikkea opetella tässä ammatissa kan-

tapään kautta, sillä se voi maksaa jol-
lekin hengen. Vaikka kyllä se kokemus 
ja näkemys syntyy juuri työn kautta ja 
ilman niitä ammattitaito on vajavaista. 
✍   ✍   ✍   ✍ 
Koulussa sitten opiskeltiin: sammutus- 
ja pelastustoimintaa, ehkäisyä, viestin-
tää, ja koulun alettua monille valkeni, 
että myös ensihoidoksi muuttunut sai-
raankuljetus kuuluu monitoimipelas-
tajan toimenkuvaan. Lääkäreitä lensi 
Kuopion auditorioon opettamaan, kohta 
olimmekin synnytyksen, rintakivun, hen-
genahdistuksen ja vammojen erikois-
asiamiehiä. Laitettiin tippaa, tulkittiin 
kaksitoistakanavaista, kuunneltiin hen-
gitysääniä, vedettiin lääkkeitä ruiskuun 
ja elvytettiin.

Sitten töihin

Töissä olikin sitten outo olla, kun opis-
tolla oli sanottu: ”että noin” ja töissä teh-
tiin näin. Kaikkensa sitä kuitenkin yritti. 
Pispalassa paloi puurakenteisessa ker-

Tampereen aluepelastuslaitoksen tulevia toivoja: vasemmalta Sa-
mi Ala-Mattila, Pasi Virtanen, Veli-Mikko Leinonen ja Jyrki Valkama
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OPISTOLTA KUULUU
rostalossa maantasalla asunto. Täyden 
palamisen vaihe oli sivuttu jo, ja oli hen-
gitysvaihe. Ovi oli lämmin, ikkunat olivat 
ehjät ja savua tuprusi oven raosta. Ovi 
auki, sisään ja palaminen oli erittäin voi-
makasta savupatjan alaosassa. Ei muu-
ta kuin tsup-tsup ja poika pihalle letkuja 
rikkomasta. ”Poika perkele, eivät letkut 
kestä tuollaista rykimistä. Pitää avata 
suihkuputki rauhassa.” Kyllä sitä tuli 
oltua monessa mukana - työ tekijään-
sä opettaa ja vanhemmat palomiehet. 
✍   ✍   ✍   ✍ 
Kyllä jatkuva koulutus ja treenaaminen 
kuuluvat tähän ammattiin. Ei voi niillä 
tiedoilla, jotka sai opistolta 90-luvun 
alussa pitää itseään ammattitaitoisena 
pelastajana 2010-luvulla ja olla siitä yl-
peä. Rautainen ammattitaito taas takaa, 
että onnistuu työssään, se tekee hyvää 
ja luo ympärilleen työssä viihtymistä.

Taas opistolla

Välillä tuntui, etten tuotakaan noin tekisi, 
tai teen kun sanotaan, mutta olisi hienoa 
saada alan uusinta tietämystä ja halu 
päästä vaikuttamaan jokapäiväiseen 
työhön, vaikka työssä viihtymisen muo-
dossa. Se laittoi minut hakeutumaan jat-
kokoulutukseen eli ei muuta kuin alipääl-
lystökoulutukseen Kalakukkomaahan. 
✍   ✍   ✍   ✍ 
Välillä töissä tuntuu, ettei mikään muu-
tu. Välillä taas tuntuu, ettei mikään 
muu ole varmaa kuin jatkuva muutos. 
Maailma muuttuu ja alaa kehitetään. 
On vastattava niin ulkoisiin kuin sisäi-
siinkin muutoksiin. Tällä hetkellä pe-
lastustoimessa ainakin on seuraavia 
muutoksia, jotka meidän koulutuksessa 
on otettava huomioon, taas tuntuu, että 
ollaan jonkinlaisen muutosaallon päällä. 
✍   ✍   ✍   ✍ 
On uusi sisäministeri Päivi Räsänen, uu-
si pelastuslaki on astunut juuri voimaan 
ja sen myötä uusi toimintavalmiusohje. 
Syyskuussa tulee uusi Virve-viestiohje. 
Palomiehet vanhenevat, eläkeikä on 
korkealla ja väkimäärä pienenee opera-
tiivisessa toiminnassa. Sairaanhoitopiirit 
ottavat sairaankuljetuksen ja ensihoidon 
syleilyynsä. Uudet hätäkeskukset aloit-
tavat toimintansa ja siihen liittyy uudet 
tietojärjestelmät, uudet yksikkötunnuk-
set ja kenttäjohtamisjärjestelmä PEKE. 
✍   ✍   ✍   ✍ 
Että näin täällä intoa puhkuen opiskel-
laan uutta. 

Alipäällystöopiskelija Veli-Mikko 
Leinonen

Automestari  

Paavo Niukkalan 
eläkekahvit juotiin  

31.8.2011 
Keskuspaloasemalla
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Tampereelta matkaan lähti 68 urheilijaa 
ja kannustajaa suurin odotuksin. Ehkä 
pienen pieni jännityskin nosti päätään jo 
matkan alkuvaiheissa, sillä olihan tiedos-
sa että New Yorkissa oli juuri ollut maan-
järistys ja etelästä oli hurrikaani Irene 
lähestymässä. Matka sujui hyvin ja saa-
vuimme kuuman kosteaan kaupunkiin hy-
vässä järjestyksessä, hotelli oli loistavalla 
paikalla Central Parkin ja Times Squaren 
välissä aivan Broadwayn kupeessa. Al-

Palomiesten 
maailmanmestaruus- 
kilpailut New Yorkissa
Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin poliisien ja palomiesten 
maailmanmestaruuskilpailut New Yorkissa. Alustavien tietojen mukaan 
kisat tulisivat olemaan kaikkien aikojen suurimmat, lähes 18 000 
urheilijaa, 69 lajia, 75 kansallisuutta ja paikkana Iso Omena, yksi maailman 
suurimmista kaupungeista, lähes 9 miljoonainen järkäle. 

kupäivinä oli hyvää aikaa tutustua kau-
punkiin, jonka mittasuhteet ja väenpaljous 
yllättivät; ihmeteltävää ja kummasteltavaa 
löytyi joka kulman takaa. 

Järjestelyissä 
toivomisen varaa
Itse kilpailut eivät näkyneet millään 
tavalla Manhattanin katukuvassa, ja 
vaikutti siltä että edes kaikki paikallisis-

ta viranomaisista eivät tienneet koko 
kilpailuista yhtikäs mitään. Kilpailukes-
kus sijaitsi Hudsonjoen läheisyydessä 
olevassa Javitsin messukeskukses-
sa ja ensikosketus itse järjestelyihin 
saatiin kilpailukortteja noudettaessa. 
Oletuksena oli, että jos ja kun olet il-
moittautunut ennakkoon, saat korttisi 
vaivattomasti ja nopeasti. Todellisuus 
oli täysin päinvastainen: jonot olivat 
pitkät ja odotusaikaa kertyi jopa tun-
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teja. Paikalliset virkailijat olivat kyllä 
ystävällisiä, mutta näin meidän näkö-
kulmasta katsottuna kovin tehottomia.  
    
Kisojen avajaiset pidettiin Brooklynissä, 
Prospect Parkissa ja hieman ontuvat jär-
jestelyt saivat lisäkatetta. 18 000 urheili-
jaa sullottiin turvatarkastuksen läpi paah-
tavassa + 30 asteen helteessä puiston 
nurkkaan suljetulle alueelle odottamaan 
avajaisten alkamista. Kokeneemmat 
kisojen kiertäjät moittivat kovasti järjes-
telyitä verratessaan niitä aikaisempiin 
tapahtumiin. Suomen yli 500-päinen 
joukkue marssi läpi kentän siniristilipun 
liehuessa kaikkein korkeimmalla Jouni 
”Rukke” Viitasaaren vahvoissa käsissä. 
Kisat oli puhallettu käyntiin, ja kilpailuta-
pahtumia alettiin odotella. 

Irenestä harmia

Järjestäjille loi lisäpaineita lähestyvä 
hurrikaani Irene, joka aiheutti koko New 
Yorkin kattavan joukkoliikenneseisokin 
ja käytännössä halvaannutti kaiken toi-
minnan kahdeksi päiväksi. Lajeja perut-
tiin ja jääkiekkojoukkueemme sai kuulla, 
että ainakin kaksi peliä kolmesta on pe-
ruttu, ja että kolmaskin peli olisi vaaras-
sa. Näytti pahasti siltä, että kiekkokassit 

palaisivat kotimaahan avaamattomina. 
Onneksi hyvin nopealla aikataululla 
saimme tiedon, että ainakin yksi peli oli 
mahdollista pelata ja suuntasimme kohti 
New Jerseyssä sijaitsevaa areenaa. Pe-
li oli kanadan-ranskalaisia poliiseja vas-
taan. Ennakko-odotuksista huolimatta 
peli oli reipasta ja reilua. Peli hävittiin, 
mutta fiilis oli hyvä kun pääsimme pelaa-
maan. Kiekkojoukkueen onneksi myös 
kaksi muuta peliä saatiin pelattua, to-
sin aikataulut muuttuivat hieman, mutta 
tärkeintä oli että pääsimme pelaamaan. 
Los Angelesin palomiehet olivat täysin 
voimattomia edessämme, kun taas 
kanadalaiset ratsupoliisit kävelivät ylit-
semme hyvästä yrityksestä huolimatta. 
Hurrikaanin aiheuttamien ongelmien 
seurauksena useita lajeja jouduttiin 
peruttamaan kokonaan, mm. puoli-
maraton jäi Niemisen Esalta ja Hie-
tamiehen Matilta juoksematta, Matti 
tosin otti myöhemmin osaa 10 km:n 
maastojuoksuun. Huono tuuri kävi 
myös Helsingin pelastuslaitokselle, 
kun 20-miehisen dragonmelontajouk-
kueen matka muuttui täysin turisti-
matkaksi kyseisen lajin peruuntuessa.  
    
Itse hurrikaani oli ainakin allekirjoitta-
neen mielestä suuri ”pettymys”. Reipas 
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seurannut kova tuuli eivät ainakaan 
Manhattanin saarella tehneet suurta 
vaikutusta. Central Parkissa tuuli kaa-
toi jokusia puita. Toki TV:n välityksellä 
saimme seurata kuvia rajuista tulvista ja 
laajoista sähkökatkoista lähialueilla. 

Suomalaismenestystä

Menestystäkin saavutettiin laajalla rin-
tamalla. Petteri Meskanen puolusti pai-
nissa 69 kg:n sarjassa edellisten kisojen 
mestaruuttaan ottamalla ylivoimaisella 
tavalla kolme voittoa hurmiossa kan-

nustaneen suomalaisyleisön edessä. 
Heikki Kivelä ja Pekka Hermikoski 
saavuttivat rantalentopallossa prons-
sia, Seppälän Pertti sinkosi keihäänsä 
taivaalle hopeamitalin arvoisesti. Juha 
Niinimäki suunnisti legendaarisen so-
tilasakatemia West Pointin haastavis-
sa maastoissa upeasti kultaa. Jukka 
Pekka Tanner purjehti hurrikaanin jäl-
kimainingeissa hienosti sijalle 9. Vali-
tettavasti en pysty kaikkien sijoituksia 
tähän kirjaamaan, sillä kisojen tulos-
palvelu toimii hieman vajavaisesti ja 
vielä tätä kirjoitettaessa eivät järjestä-
jät ole saaneet kaikkia tuloksia nettiin.  
    
Tikanheittäjät pääsivät omissa karke-
loissaan hyvin pitkälle, eivät toisin aivan 

mitaleille. Ville Alanen oli lähellä nous-
ta hevosenkengänheitossa maailman 
kärkeen, mutta ihan vielä paukut eivät 
riittäneet (huhun mukaan Ville onkin 
nähty hevosenkenkäostoksilla, ehkä 
seuraavissa kisoissa tärppää). Koko-
naisuutena kilpailijat olivat tyytyväisiä 
suorituksiinsa, toki ainahan jää speku-
loitavaa ja parannettavaa.  Itse koin että 
kisojen suurinta antia oli kanssakäymi-
nen muiden urheilijoiden kanssa. Pal-
jon mukavia samanhenkisiä kavereita 
kaikkialta maailmasta. 

Pyörällä New Yorkissa

Muutama sana itse New Yorkista, kau-
pungista joka ei todellakaan koskaan 
nuku. Koska osallistuin maatiepyöräi-
lyyn, minulla oli oma pyörä mukana 
ja ajelin reissun aikana pitkin poikin 
”kylää” vajaat 500 kilometriä. Täytyy 
todeta, että isosta kaupungista löytyy 
jokaiselle jotain, Manhattanin hekti-
syys oli oma lukunsa, Times Squaren 
valtavat valomainokset ja ihmispaljous 
saivat suun loksahtamaan auki. Central 
Parkissa taas ei edes tajunnut olevan-
sa suurmetropolin ytimessä, valtavalla 
340 hehtaarin puistoalueella on kauniita 
pieniä polkuja ja lampia, viihtyisiä sopu-
koita, joissa pystyi helposti unohtamaan 
hetkeksi aluetta ympäröivän hulinan.  
    
Aamuisin puistossa oli satoja juoksi-
joita ja pyöräilijöitä, ja paikallisten vä-
littömyys tuli hyvin esille, kun tämän 
tästä joku tuli juttelemaan niitä näitä.  
Chinatownin kortteleihin mennessä 
tuntui kuin olisi kävellyt toiselle puolelle 
maapalloa. Brooklynistä löytyi rauhalli-
sia lähiöitä puistokatuineen, Bronxissa 
taas kulttuurien kirjo oli laaja ja katuku-
va melko eksoottinen. Harlem ei aina-
kaan päiväsaikaan ollut silmiinpistävän 
”vaarallinen” ja paikalliset sanoivat et-
tä alue on rauhoittunut huomattavasti 
viimeisen 10 vuoden aikana. Itse pyö-
räilystä kaupungissa pitää todeta että 
se oli todella mainio tapa nähdä paljon 
erilaisia paikkoja katutasolta. Liikenne 
toki oli vilkasta, mutta pyöräilijät huo-
mioitiin todella hyvin ja omakohtaisesti 
voisi sanoa, että pyöräily Tampereen 
keskustassa on paljon vaarallisempaa 
kuin esimerkiksi Broadwayllä.  

Paloasemavierailuja

Palomiehet kun ovat liikkeellä, niin pa-
loasemat kuuluvat pakollisiin vierailu-
kohteisiin. Vierailtavaa riittikin, koska 

Kuvassa mestaruutensa uusi-
nut Juha Niinimäki
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FDNY:llä yli 14 000 palomiestä ja en-
sihoitajaa, ja se on maailman toiseksi 
suurin palolaitos Tokion jälkeen. Palo-
asemia on 251, suurin osa pieniä yh-
den tai kahden yksikön asemia joiden 
runkona Engine (paloauto) ja Ladder 
(tikasauto), molemmissa vahvuutena 
1+5. Jännä yksityiskohta tikasautoista 
oli, että erityinen High Ladder eli ”pit-
kä tikas” oli huikeat 95 jalkaa (29 m).  
Sanoivat että pitemmillä ei tee mitään, 
kun niitä ei mahdu käyttämään kor-
keiden talojen välissä. Keikkamäärät 
vaihtelevat runsaasti alueittain, useana 

vuotena ”kärjessä” on ollut Engine 62 
Bronxissa 5500 keikalla. Kyytipuolella 
kiireisimmät yksiköt ajavat n. 3000 keik-
kaa vuodessa (autojakin on 24/7 150 
kpl, ja päiväkyytejä 230 kpl). Autot ja 
varusteet ovat meidän silmiin hieman 
erikoisia, kromi kiiltää ja liput liehuvat. 
Jokaisella asemalla oli muistonurkkaus 
WTC-iskujen uhreille ja palomiesten 
kunnioitus oli todella kova kansalais-
ten keskuudessa.  Keskustassa vierai-
lijoita asemille oli lähes jonoksi asti ja 
osa porukasta tuntui hieman jo hieman 
väsyneen jatkuvaan ovikellon soimi-

seen.  ”Sivulla” olikin rauhallisempaa, 
paikalliset ottivat vieraat erittäin mielel-
lään vastaan, paitoja vaihdeltiin ja mm. 
asema 69:llä saimme rouvan kans-
sa todella tukeva palokuntalounaan.    
    
Osa matkaseurueestamme teki myös 
ns. lisämatkan ”lähialueella”, matka-
kohteina mm. Jamaika, Miami, Boston, 
Buffalo ja myös Las Vegas sai suoma-
laisvieraita. Pääjoukko suuntasi takaisin 
sateiseen Suomeen takanaan erittäin 
mielenkiintoinen reissu, ja vaikka olen-
kin moittinut kisajärjestelyitä, niin ko-
konaisuutena matka oli erittäin positii-
vinen kokemus. Reissussahan on aina 
kiva olla, mutta kyllä kotiin palaaminen 
on aina parasta. Seuraavat kisat ovat 
2013 Belfastissa, Pohjois-Irlannissa, 
enkä liene kovinkaan väärässä jos 
veikkaan että Tampereelta lähtee jäl-
leen matkaan lähdössä iso, edustava 
joukkue. Kiitos kaikille mukana olleille 
ja kotimaan kannustusjoukoille. Lo-
puksi erittäin iso kiitos Petteri Mes-
kaselle ja Olli Sutiselle kaikesta siitä 
valtavasta työstä mitä he tekivät koko 
joukkueen onnistuneen matkan eteen!   
   
Palomies Elja Kivikoski

Kuvassa ryhdikäs joukkueemme
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Kalevi Lehtinen syntyi Mouhijärvellä 
14.5.1953. Jo 1960-luvulla hän toimi Mouhi-
järvellä VPK:n poikaosastossa ja sittemmin 
saman VPK:n hallituksessa ja oli mukana 
tekemässä nuorisotyötä 1977 - 1979.



Suoritettuaan paloesimiehen tutkinnon 
Valtion Palo-opistossa loppuvuonna 
1979 hänet valittiin Mouhijärven kunnan 
palopäällikkö-väestönsuojelupäälliköksi 
27.12.1979. Työura Mouhijärvellä jäi 
kuitenkin suhteellisen lyhyeksi kun hä-
net valittiin Hämeenkyrön kunnan pa-
lopäälliköksi 1.5.1983. Hämeenkyrön 
kunnan palopäällikön virassa Kalevi 
toimi vuoteen 2002.



Hämeenkyrön kunnan palopäällikön 
tehtävien myötä myös muut palotoimeen 
liittyvät asiat alkoivat Kalevia kiinnostaa 
ja näin järjestö- ja luottamustehtäviin tuli 
lukuisa kutsuja. Jo vuonna 1985 hänet 

Lehtemme viime numerossa esittelimme valmiusosaston 
henkilökuntaa. Mukana oli silloin vielä projektisuunnittelija 
Kalevi Lehtinen. Lehden tultua painosta saavutti 
surusanoma henkilöstön: Kalevi Lehtinen oli poistunut 
keskuudestamme

Monipuolinen pelastusalan vaikuttaja on poissa

valittiin Turun ja Porin läänin Palokunta-
liiton hallitukseen ja sitten vuonna 1990 
koulutustoimikunnan varapuheenjohta-
jaksi. Suomen Palontorjuntaliitto myönsi 
Kaleville ansioristin vuonna 1994.



Suomen Palopäällystöliiton silloiseen 
III-jaostoon hallituksen jäseneksi ja kou-
lutusvastaavaksi Kalevi valittiin vuonna 
1990. Kalevi toimi tuolloin III-jaoston 
puheenjohtajana. Jaoston, jonka teh-
tävänä oli valvoa pienten kuntien palo-
päällystön etuja. Liittohallituksen jäsen 
hän oli pitkään  vuosina 1993 - 2002 
ollen tuona aikana myös liittohallituk-
sen varapuheenjohtajana. Ansioistaan 
Suomen Palopäällystöliitossa Kaleville 
myönnettiin vuonna 2002 liiton Tuliristi 
numero 66.



Pelastusalan lisäksi Kaleville oli hyvin 
tärkeää toiminta Hämeenkyrön Lions 

Clubissa, johon hän liittyi vuonna 1999. 
Lions Clubin presidenttinä hän oli kau-
det 2003 - 2004 ja 2005 - 2006. Muis-
tamme hänet hyvin pikkujoulujen aikaan 
myymässä kuuluisia kinkkuarpoja Hä-
meenkyrön S-Marketin edessä. Tuosta 
ei juuri ohi päässyt arpaa ostamatta.



Vuonna 2003 Pirkanmaalla aloitti alu-
eellinen pelastustoimi ja Luoteis-Pirkan-
maan aluepalopäälliköksi valittiin Kale-
vi Lehtinen. Alue käsitti Hämeenkyrön 
lisäksi silloisen Viljakkalan ja Kihniön 
kunnat ja Ikaalisten ja Parkanon kau-
pungit. Näin alkoi jälleen ”uuden, suu-
remman alueen” kehittämistyö. 

                                 
Kalevi ymmärsi myös koulutuksen ja 
kasvatuksen merkityksen. Meillä pe-
lastusalalla valitettavan yleisesti kuvi-
tellaan, että yhteiskunnan turvallisuus 
paranee vain ja ainoastaan tehokkaan 
pelastustoiminnan ansiosta. Näinhän 
ei ole ja Kalevi tiesi sen varsin hyvin. 
Tästä osoituksena on hänen ratkaise-
van merkittävä roolinsa tälläkin hetkel-
lä käytössä olevassa lapsille ja nuorille 
suunnatussa Tulikettu-koulutuskokonai-
suudessa. Kalevi ymmärsi, että kansa-
laisia nuoresta asti kouluttamalla ja va-
listamalla päästään meillä Suomessa 
parempaan turvallisuuskulttuuriin ja 
parempaan tapaan elää ja olla. Tämä 
ei suinkaan tarkoittanut sitä, että Kalevi 
ei olisi osallistunut palokuntakoulutuk-
seen. Päinvastoin, hän oli ollut toimin-
taympäristössään sekä Hämeenkyrös-
sä että Mouhijärvellä ja myös laajemmin 
Pirkanmaalla aktiivinen VPK-kurssien 
johtaja ja kouluttaja. Tässäkin työssä 
näkyi hänen käsityksensä asioiden ko-
konaisuudesta, sillä hän osallistui myös 
näiden koulutusasioiden pitkäjänteisem-
pään suunnitteluun aktiivisesti. 
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Monipuolinen pelastusalan vaikuttaja on poissa

Sairastuminen kuitenkin keskeytti jat-
kuvan suunnittelun Kalevin osalta het-
keksi. Käydessäni tapaamassa Kalevia 
Taysissa pian leikkauksen jälkeen oli 
hänellä jo työt mielessä, vaikka kuinka 
yritin muihin asioihin hänen huomionsa 
kiinnittää.



Sairastumisen jälkeen lääkäri ei enää 
antanut lupaa vaativiin päivystystöihin 
menemistä ja näin Kalevi siirtyi 2008  
aluepelastuslaitoksessa valmiusosas-
tolle erilaisiin suunnittelutehtäviin puo-
lipäiväiseksi viranhaltijaksi. Oli ajateltu, 
että Kalevi olisi viikon töissä ja viikon 

vapaalla – näin tehtävät eivät muodos-
tuisi liian rasittaviksi.



Eri kuntien valmiussuunnittelutehtävät 
tulivat Kaleville hyvin tutuiksi ja hän oli-
kin hyvin kysytty luennoitsija eri sekto-
reille. Näin siinä väliin unohtuivat ”eläke-
viikot”, työn merkeissä. Vielä viimeisellä 
eläkeviikolla ennen kesälomaa Kalevi 
soitti ja sovimme töistä ja kalenterien 
päivityksistä lomiemme jälkeen. Toisin 
oli kuitenkin isoon kirjaan merkitty.



Kalevi Lehtinen oli palomies koko 
elämänsä taistellen tulta vastaan ko-

ko työuransa loppuun asti. Hän joutui 
antamaan tulelle periksi. Kalevilla oli 
toinen lomapäivä menossa, kun hänen 
maallinen matkansa päättyi.



Kalevi siunattiin perinteisin palokunta-
menoin Mouhijärven kirkossa 6.8.2011. 
Kalevia viimeiselle matkalle saattamaan 
oli saapunut omaisten ja ystävien lisäksi 
lukuisa joukko palokuntalaisia ympäri 
Suomen.

  

Tapio Liesko, Kalevi Lehtisen 
pitkäaikainen työtoveri.
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Uudella asemalla on hallissa korkeutta 
reilut viisi metriä, joka on melkoinen muu-
tos edelliseen asemaan, jonka korkeu-
det olivat hyvinkin rajalliset. Tämä halli 
on myös läpiajettava. ”Uusi asema” löytyi 
sijainniltaan hyvästä paikasta Tippavaa-
ran teollisuusalueelta kolmostien ja Ky-
röskosken taajaman väliseltä alueelta.



Asemalla on tilaa n. 270 m2, nosto-ovet 
ja asialliset peseytymistilat. - Saunaa 
tiloissa ei vielä ole, mutta tiloihin on 
mahdollista sauna rakentaa ja se voisi-
kin olla seuraavat talkootöiden kohde, 
toteaa Kyröskosken VPK:n päällikkö 
Esa Järvenpää.



VPK on vuokralaisena uusissa tiloissa, 
kuten oli vanhoissakin tiloissa. Vuokra-
sopimus on tehty viideksi vuodeksi. Esa 
Järvenpää arvelee, että tänä aikana 
mitä todennäköisemmin selviää, raken-
netaanko Kyröskoskelle uutta aluepelas-
tuslaitoksen asemaa ja jos rakennetaan, 
onko VPK:n mahdollista muuttaa sinne.

Kyröskosken VPK:lla 
uudet, nykyaikaiset tilat
Kyröskosken VPK aloitti uusien tilojen etsinnän viime vuoden lopulla, 
koska aseman tilat olivat käyneet pieniksi (175 m2) ja ahtaiksi, eikä 
tiloissa ollut minkäänlaisia peseytymismahdollisuuksia. Lisäksi tallien 
ovet olivat pariovia, jolloin talvella lumi ja jää aiheuttivat ongelmia 
avaamisen suhteen - pelkkä avain ei riittänyt aukaisuun.

Lähtöaika ei 
heikentynyt
Aseman paikan vaihdosta päätöstä teh-
täessä arveltiin, että lähtöaika hieman 
heikkenisi, koska asema ei olisi enää 
Kyröskosken taajamassa ja suurimman 
osan hälytysosaston jäsenen asuinpai-
kan välittömässä läheisyydessä. Uudelta 
asemalta on elokuun alusta lähdetty hä-
lytyksiin reilut 20 kertaa ja näyttää siltä, 
että lähtöaika on pysynyt käytännössä 
samana. Avarat tilat ja nosto-ovet ovat no-
peuttaneet osaltaan lähtöjä vaikka hieman 
kauempaa hälytyksiin lähdettäisiinkin. 



Asemalla on nyt myös asialliset ja 
lämpimät tilat pitää erilaisia koulutus-
tilaisuuksia. VPK:n hallituksen kokous 
oli alkamassa, kun kokousväki katseli 
lämpömittaria, joka alakerrassa näytti 
+18, kokoustiloissa ylhäällä enemmän-
kin. Kokousväki kertoi, että talvisin van-
halla asemalla mittari näytti usein +14 
kokouksen alkaessa.

Talkoita on riittänyt
Esa Järvenpää kertoo, että VPK:laiset 
kunnostivat uudet tilat talkoilla pa-
loasemakäyttöön sopiviksi. Heinä-
kuulla palokuntalaiset olivat lähes 
joka illan ja viikonloput remontti- ja 
muuttotalkoissa.  Edellisen kerran 
Kyröskosken VPK vaihtoi asemapaik-
kaa vuonna 1990, jolloin palokunta 
siirtyi paperitehtaan aitojen sisäpuo-
lelta vuokralle tehtaan läheisyyteen. 



Nyt reilut 20 vuotta myöhemmin etäi-
syyttä tehtaaseen tuli taas hieman lisää, 
mutta riskikohdetta ajatellen alle kilo-
metrin matka ei merkittävästä heikennä 
kohteen tavoitettavuutta, kun käytössä 
on hyvä, ruuhkaton tie laskeskelee Esa 
Järvenpää.



Kyröskosken VPK:ssa toimii tällä het-
kellä aktiivisesti hälytysosastossa 18 
henkilöä koko vahvuuden ollessa 25. 
Naisosaston vahvuus on 11, nuoriso-
osastossa toimii 15 nuorta ja veteraane-
ja löytyy 6 kpl.

Palomestari Tapio Liesko
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Aluepaloasemalla on aluepelastuslai-
toksen toiminta-aikana ollut neljä palo-
miestä päivätöissä. He ovat päivystä-
neet vuorollaan kotivarallaolossa virka-
ajan jälkeen. Pelastustoimi on nojautu-
nut sopimuspalokuntien toimintaan. 

Paloasemalla järeä 
pelastusyksikkö
Palomestari Timo Korpela on siirtynyt 
jo aiemmin kuluvaa vuotta valmistele-
maan Lempäälän aluepaloaseman nos-
toa 1+3 vuorovahvuuteen. Hän on an-
siokkaasti saanut aikaan paloaseman 
”silmien pesun”. Paloaseman sivustalle 

Lempäälän 
aluepaloaseman miehitys 

3.10.2011 alkaen

Tuota päivämäärää on tietojeni mukaan odotettu Lempäälässä jo useita 
vuosia. Lempäälä on kuntana asukasluvultaan kasvanut Tampereen 
läheisyydessä Kangasalan ja Ylöjärven tavoin reilusti yli 20 000 
asukkaan kunnaksi. Teollisuus ja kauppa ovat myös lisääntyneet 
kunnassa merkittävästi. Kaikkien tuntema Ideapark on tästä hyvänä 
esimerkkinä. Lempäälän kunnan alueella toimivat kolme VPK:ta ovat olleet 
takavuosina tilastollisesti korkeissa lukemissa. Tampereen toimialueen 
aikana esimerkiksi Lempäälän VPK:n vuotuiset tehtävämäärät olivat 
parhaimmillaan yli 400 tehtävää. 

rakennetaan aita koululaisten ja paloau-
tojen turvallisuutta parantamaan. Pelko 
lasten jäämisestä paloautojen alle täten 
poistuu. Palomiehiltä katoaa yksi huo-
lenaihe. Yläkerran keittiöön on tehty 
remonttia. Työkalujakin on hankittu. 
Koululaiset luokkineen ovat poistuneet 
aluepaloasemalta. 



Timo Korpela jokaisen työvuoron hallin-
taansa ja perehdyttää heidät aluepaloase-
man ”saloihin.” Aluepaloasemalle sijoite-
taan siellä olevan pelastusyksikön lisäksi 
parhaillaan valmistumassa oleva järeä 
pelastusyksikkö. Tuon yksikön toimialue 
on koko Pirkanmaa. Siinä olevien pelas-

tusvälineiden voima alkaa siitä, mihin ta-
vallisen pelastusyksikön voima loppuu.



Palomestari Korpela on pitänyt hyvässä 
hengessä jo ennakkoon yhteispalaverei-
ta Lempäälän VPK:n henkilöiden kanssa 
yhteistyön varmistamiseksi lokakuun alun 
jälkeenkin. Vastaavilla aluepaloasemilla, 
joilla on sekä meidän vakinaista että so-
pimuspalokunnan henkilöstöä, tarvitaan 
kaikilta osapuolilta ymmärtämystä ja pit-
kämielisyyttä hyvän yhteistyön ylläpitä-
miseksi yhteisen elon aikana.

Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Kuvassa 1.-jaoksen miehet työvuorossa. Vasemmalta Timo Korpela, Pertti Palinperä, Jukka Lep-
pänen, Tuomo Palomäki, Petteri Timonen
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Uudessa järjestelmässä yliopistollisten 
sairaanhoitopiirien yhteyteen perus-
tetaan ensihoitokeskukset. Ensihoito-
keskus palvelee koko edellä mainitun 
sairaanhoitopiirin erityisvastuualuetta, 
johon kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoito-
piirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, 
Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sai-
raanhoitopiirit. Erityisvastuualueella on 
oltava vähintään yksi ympäri vuorokau-
den päivystävä ensihoitolääkäri. Ensihoi-
tolääkärin käytössä voi olla lääkäriheli-
kopteri ja maayksikkö. Ensihoitolääkäri 
on kentän pääasiallisin konsultaatiohen-
kilö lukuun ottamatta erikseen sovittuja 
hoitoketjuja, kuten ST-nousuinfarkti- ja 
aivoverenkiertohäiriöpotilaat. Ensihoito-
lääkäripäivystys on Pirkanmaalla aloitta-
nut toimintansa 1.9.2011.



Lääkärihelikopteritoiminnan mahdollinen 
aloitus tapahtunee vuoden 2012 aika-
na, mikäli valtion talousarviossa tähän 
osoitetaan tarvittavat varat. Helikopteri 
aloittanee toimintansa aluksi Pirkkalan 
lentokentältä käsin, kunnes Tampereen 
yliopistollisen sairaalan yhteyteen saa-
daan toiminnan edellyttämät tilat.



Toimintaympäristö elää jatkuvassa 
muutoksessa. Päivystys koko maa-
kunnan alueella on keskittymässä yhä 
harvempiin pisteisiin. Kuljetusmatkat 
tämän takia pidentyvät. Yksiköt ovat 
yhä enemmän tien päällä ja jopa poissa 
omalta toimialueeltaan.

Ensihoidon 
palvelutasopäätös
Terveydenhuoltolaki ja STM:n asetus ja 
ohjeistus edellyttävät, että sairaanhoito-
piirit laativat ensihoitopalvelun palveluta-
sopäätöksen. Palvelutasopäätöksessä 

Ensihoito murroksessa
Terveydenhuoltolaki ja Sosiaali- ja terveysministeriön antama 
asetus ensihoitopalvelusta astui voimaan 1.5.2011. Ministeriö 
julkaisi elokuussa ohjeen sairaanhoitopiireille ensihoitopalvelun 
palvelutasopäätöksen laatimista varten. 

on määriteltävä ensihoitopalvelun jär-
jestämistapa, johtamisjärjestelmä, pal-
velun sisältö, henkilöstön koulutus- ja 
pätevyysvaatimukset, tavoitteet potilaan 
tavoittamisajoista sekä muut ensihoito-
palvelun järjestämisen kannalta olen-
naiset seikat. Palvelutason valmistelee 
sairaanhoitopiiri. Päätöksen valmistelus-
sa kuullaan kuntien mielipidettä. Lopul-

lisen päätöksen palvelutasopäätöksen 
hyväksymisestä tekee sairaanhoitopiirin 
valtuusto. Ensihoitopalvelussa kunta-
rajat poistuvat. Siirrytään alueelliseen 
ajatteluun. Kiireellinen ensihoitopalvelu 
erotetaan siirtokuljetustoiminnasta. Kii-
reellisen ensihoidon yksiköt ovat pää-
sääntöisesti ympäri vuorokauden välit-
tömässä valmiudessa.

Kaksi Nokian aluepaloasemalle 
menevää sairasautoa, jotka ote-
taan käyttöön, kun henkilökunta 
on saanut niihin perehdytyskou-
lutuksen.
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Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tam-
pereen aluepelastuslaitoksen kesken 
on tehty aiesopimus, joka koskee alue-
pelastuslaitoksen osuutta tulevassa 
uudessa ensihoitopalvelujärjestelmäs-
sä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alu-
eella. Sopimus luo edellytykset sopia ja 
tehdä lopullinen yhteistoimintasopimus 
Tampereen aluepelastuslaitoksen ja 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kesken 
aluepelastuslaitoksen ensihoitopalvelun 
palveluntuotannosta. Aiesopimuksen 
tarkoituksena on mahdollistaa ensi-
hoitopalvelun jatkuvuus, henkilöstö- ja 
kalustosuunnittelu ja muutoinkin varau-
tuminen tulevaan uuteen järjestelmään, 
jonka tulee olla voimassa vuoden 2013 
alusta. Aiesopimuksen mukaan alue-
pelastuslaitoksen palveluntuotannon 
volyymin tulisi olla vähintään nykyisen 

suuruinen. Lopullinen alue selviää vasta 
palvelutasopäätöksen myötä, joka on 
oltava viimeistään kesäkuussa 2012 
sairaanhoitopiirin valtuustossa päätet-
tävänä. Aiesopimus mahdollistaa ensi-
vastetoiminnan jatkumisen, ja alueella, 
missä aluepelastuslaitos tuottaa myös 
ambulanssitoiminnan perus- että hoito-
tason ensihoitopalvelun osalta.

Asetus tiukentaa 
pätevyysvaatimuksia
Asetus asettaa vaatimukset ensivas-
te-, perus- ja hoitotason henkilöstölle. 
Samoin asetuksessa määritellään en-
sihoitopalvelun kenttäjohtajat ja ensi-
hoitolääkärin kelpoisuusvaatimukset. 
Erityistä keskustelua on herättänyt pa-
lomies-sairaankuljettajien ja pelastajien 

kelpoisuus perustason ambulanssin en-
sihoitajan tehtäviin. Asetuksen mukaan 
pelastajat, jotka ovat jo pitkään toimineet 
perustason ambulanssissa, voivat edel-
leenkin niin tehdä. Uusien pelastajien 
kohdalla toisen perustason ensihoitajan 
pitää olla joko terveydenhuollon ammat-
titutkinnon suorittanut henkilö tai edellä 
mainittu kokenut pelastaja. Hoitotason 
ambulanssissa hoitovastuussa oleval-
la tulee olla joko AMK-ensihoitajan tai 
sairaanhoitajan tutkinto. Sairaanhoita-
jatutkinnon suorittaneen on hankittava 
lisäksi 30 opintopisteen ensihoitoon 
suuntaava lisäkoulutus. Lisäkoulutuk-
sen voinee suorittaa työn ohella. Milloin 
lisäkoulutus mahdollistuu Tampereen 
Ammattikorkeakoulussa, on vielä auki. 
Jo pitkään hoitotasolla työskennelleet 
saavat jatkaa hoitotason ambulanssissa 
hoitotason ensihoitajana. Varsinkin pe-
rustason ambulansseja miehitettäessä 
jatkossa vaaditaan erityistä valppautta, 
jotta asetuksen vaatimukset täyttyvät. 
Tämä asettaa jatkossa yhä enemmän 
haasteita henkilöstösuunnittelulle, var-
sinkin lomien ja ennalta suunnittelemat-
tomien poissaolojen, kuten sairauslo-
mien takia.



Palvelurakenne elää. Valtiolla ja kunnilla 
on taloudellisesti tiukat ajat edessä. Vält-
tämättömät peruspalvelut on kuitenkin 
turvattava. Aluepelastuslaitos on osoit-
tautunut toiminnallisesti ja laadullisesti 
tasokkaaksi ja joustavaksi ensihoitopal-
velun tuottajaksi. Moni asia on kuitenkin 
vielä auki. Millainen ensihoitopalvelu on 
rakenteeltaan ja henkilöstöltään vuoden 
2013 alussa, jää nähtäväksi. Aluepelas-
tuslaitoksella on edelleen vakaa tavoite 
olla mukana vahvana toimijana tuotta-
massa turvallisuutta pirkanmaalaisille 
myös ensihoitopalvelun palveluntuotta-
jana. Tämän takia on jatkettu mm. ka-
lustohankintoja tehtyjen suunnitelmien 
mukaisesti. Riviin saatiin jälleen kaksi 
uutta ambulanssia. Muutoinkin kalustoa 
uusitaan ja huolletaan suunnitelmalli-
sesti. Merkittäviä investointeja tehdään 
sen takaamiseksi, että tiedon siirto mm. 
12-kanavaisesta defilaitteistosta Taysin 
eri toimipisteisiin sujuisi jatkossa ongel-
mitta. Yhteistyö lääkäriyksikön kanssa 
on lähtenyt hyvin käyntiin ja palaute 
puolin ja toisin on ollut myönteistä ja 
rohkaisevaa.

Matti Isotalo
Elja-Pekka Erkkilä
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Lähtölaukaus ammuttiin Pyynikin Ur-
heilukentällä klo 10 ja yhteensä 168 eri 
sarjoihin osallistuvaa urheilijaa ampaisi 
matkaan. Kilpailun ensimmäinen osi-
on aikana liikuttiin polkupyörällä pitkin 
kaupunkia sijoitelluille kahdeksalle teh-
tävärastille. Suoritusjärjestys oli vapaa, 
kuitenkin vähintään 7:llä rastilla piti 
käydä. Kartanlukutaidosta ja kaupun-
kituntemuksesta oli paljon apua etsit-
täessä parhaita reittejä rastilta toiselle. 
Tiedossa oli, että matkaan käytetyn 
ajan ja tehtävärasteilta saatujen pis-
teiden perusteella selvitettäisiin päivän 
päätteeksi käytävän finaalin osallistujat. 
Tehtävärasteilla joukkueet kohtasivat 

Kaupunkiseikkailu

Paahtavan helteinen heinäkuun ensimmäinen lauantaipäivä 
loi loistavat puitteet Tampereella järjestetylle Radio 957 Team 
City Challenge -kaupunkiseikkailulle. Aluepelastuslaitoksen 
palomiehet Timo Silander ja Elja Kivikoski ottivat osaa 
yhdeksän muun joukkueen kanssa kilpasarjaan. Joukkueen 
nimenä oli vakanssinumeroiden mukaisesti 31 + 69.

monenlaisia haasteita: taitoajoa fillaril-
la, seinäkiipeilyä, golfin pituuslyöntiä, 
jousiammuntaa, frisbeegolfia. Pojat 
suoriutuivat tehtävistä hyvällä menes-
tyksellä ja kova pyöräilyvauhti saattoi 
heidät reilun 30 km:n pyöräilyn jälkeen 
takaisin Pyynikin urheilukentälle.



Urakka ei ollut vielä ohi, vaan pilvet-
tömältä taivaalta porottavan auringon 
saattelemana joukkue lähti kartta kä-
dessä juoksuosuudelle, joka nopealla 
vilkaisulla vaikutti melko pitkältä. Jäl-
leen edessä oli tehtävärasteja, surffilau-
tauintia, minigolfia, köysikävely 20 m:n 
korkeudella, sukellusesterata, koripal-

lonheittoa ja sokerina pohjalla hapansi-
lakan syönti. Hapansilakan lämmittäes-
sä vatsaa edessä oli vielä spurtti urhei-
lukentälle, johon saavuttaessa joukkue 
oli ollut matkalla 6 tuntia 15 minuuttia 
ja ehti hienosti ensimmäisenä perille. 
Poikien palautellessa itseään matkan 
rasituksista ja seuratessa muiden jouk-
kueiden maaliin saapumista oli heillä 
hyvää aikaa spekuloida suorituksia ja 
jännittää, mitkä kolme joukkuetta pää-
sevät finaaliin. Kun matkaan käytetty ai-
ka ja tehtävärastien pisteet oli ilmeisen 
monimutkaisen laskukaavan jälkeen 
laskettu ja muutettu finaalia varten ta-
soitusajoiksi, kävi ilmi, että joukkue 31 

Kuva: Mikko Huotari / www.mikkohuotari.com
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+ 69 pääsi finaaliin viimeisenä. Kärkeen 
oli matkaa 21 s ja toiseen sijaan 18 s, 
eli tilanne oli vähintäänkin kutkuttava. 
Poikien taktiikkana oli vetää oma rento 
suoritus, hävittävää ei ollut ja paineet 
olivat edellä lähtijöillä. 



Finaalia varten kentälle oli rakennettu 
esterata, joka vaati ketteryyttä, kestä-
vyyttä, kekseliäisyyttä ja ehkä hieman 
onneakin. Alkumatkasta joukkue oli kir-
jaimellisesti kiinni toisissaan, käsirau-

doilla! Aitoja mentiin yli ja ali, kierrettiin 
ja kaarrettiin sekä kannettiin vettä suus-
sa astiaan, josta piti poimia hampailla 
koho ja sen perässä oli käsiraudat va-
pauttava avain. Jenkkifutiksella piti osua 
tynnyriin, ei ihan helppo homma, mutta 
Silanderin heittokäsi oli murhaavan tark-
ka ja nappiheitto vei 31 + 69 joukkueen 
kärkeen tässä vaiheessa. Seuraava 
haaste oli löytää kentälle levitettyjen ja 
lukittujen 25 laatikon seasta se, jossa oli 
ilmapallo sisällä. Helppo homma, pait-

si että käytössä oli kolme eri avainta. 
Palomiesten hoksottimet toimivat kuin 
sveitsiläinen kello ja jo kolmas laatik-
ko paljasti tuon etsityn aarteen. Jäljellä 
oli enää 400 m:n pyrähdys maaliin ja 
hurmiossa vellovan yleisömeren edes-
sä reilulta takamatkalta lähtenyt jouk-
kueemme kiisi ylivoimaiseen voittoon! 
Timo ja Elja kehuivat kisaa oikein mie-
lenkiintoiseksi ja haastavaksi. Ehkä ensi 
kesänä kilpasarjan finaalissa nähdään 
työvuorojen väliset mittelöt?

Kilometrikisa oli yritysten, työyhteisö-
jen, osastojen, yhdistysten, seurojen 
tai minkä tahansa joukkueiden välinen 
leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat 
kirjasivat pyöräilykilometrejään ylös ja 
kartuttivat oman joukkueen kilometri-
saldoa. Kisan ideoi ja järjesti Pyöräily-
kuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee 
-kampanja. Tarkoitus ei niinkään ollut ki-
sata joukkueen sisällä, vaan kerätä yh-
dessä mahdollisimman paljon kilomet-
rejä kasaan. Toiset urakoivat enemmän, 
toiset vähemmän, kukin oman kuntonsa 
ja aikataulunsa mukaan. Kaikkien kilo-
metrit olivat kuitenkin yhtä tärkeitä. Sa-
malla seurattiin, paljonko joukkue säästi 
bensaa ja co2-päästöjä fillaroinnillaan.



Tänä vuonna kilometrikisassa poljettiin 
1 275 joukkueen voimin. Mukana oli 
kaikkiaan 19 052 henkilöä. Tarkoituk-
sena oli pyöräillä 10.5. - 30.9.2011 niin 
paljon kuin mahdollista. Kisa oli kaikille 
avoin ja maksuton. Tarkoitus oli innostaa 
ihmisiä työmatkapyöräilyyn ja muuhun 
arkipyöräilyyn. Kaikkien osallistujien 
kesken arvottiin joka kuukausi hienoja 
palkintoja, mm. Helkama Jopo ja BikeP-
lanetin lahjoittamia pyöräilyvarusteita. 
Kesäkuun arvontavoittajien listalta löytyi 
alpen joukkueesta Tommi Ahvenainen. 
Tampereen aluepelastuslaitoksen jouk-
kueessa oli kaikkiaan 50 pyöräilijää, ja 
mikä ilahduttavinta, pyöräilijöitä löytyi 
laajalta rintamalta: monesta eri työpis-

Kilometrikisa päättyi 
ennätyslukemiin! 

teestä ja eri toimialueilta. Osallistujia oli 
monen ikäisiä ja myös naisia oli ilahdut-
tavan monta lähtenyt tähän leikkimieli-
seen kisaan mukaan.



Alpen joukkue sai kaikkiaan kasaan 
61 443 kilometriä ja kun sijoitus omassa 
sarjassa määräytyi kilometriä per osal-
listuja -tuloksen perusteella niin, alpen 
joukkueen kilometrit olivat 1 228.86 
km/ polkija. Tällä tuloksella olimme 
194 joukkueen suursarjassa sijalla 20. 
Tamperelaisista joukkueista ainoastaan 
Hasan Vihreet kerryttivät enemmän ki-
lometrejä. Jos tulokset olisivat menneet 
pelkästään kokonaiskilometrimäärän 
mukaan, niin meidän joukkueemme 
olisi yltänyt peräti sijalle 7. Alpen jouk-
kueen bensasäästö noilla kilometreillä 
oli 4 301 litraa ja co2-päästöjen säästö 
10 752 kg.



Alpen joukkueen tuloslistaa selaillessa 
jouduin melkoisen salapoliisitehtävän 
eteen selvittäessäni keitä kaikkia näiden 
nimimerkkien taakse oikein kätkeytyi. 
Yli kolmentuhannen kilometrin rajapyy-
kin ylitti kaksi pyöräilijää, nimimerkillä 
69 (Elja Kivikoski) oli kilometrejä peräti 
3 803 ja sekn (Seppo Knuuttila) 3 440 
km. Koko kympin kärkisakki fillaroitsi yli 
2 000 kilometriä: jude  (Jukka Lehtonen) 
2 733 km, Miikka (Miikka Raivio) 2 569 
km, 437 (Ville Malila) 2 548 km, TPO 
(Tomi Olkkonen) 2 311 km, Kr (Timo 

Korpela 2 299 km, Kirka (Kirka Walden)  
2 085 km, Teukka (Teuvo Saarinen)  
2 051 km ja TH (Timo Halme) 2006 ki-
lometriä.



Ensi vuonna on varmasti uuden ki-
lometrikisan vuoro. Tosin jotkut ovat 
väläytelleet ideoita talvikisastakin. Toi-
vottavasti ensi vuonna vielä useampi 
meidänkin laitokselta ottaa haasteen 
vastaan ja lähtee kisaamaan ennen 
kaikkea itsensä kanssa. Tänä vuonna 
yhteislenkit jäivät vain puheen asteel-
le, toivottavasti ensi vuonna niitäkin 
saadaan toteutettua. Ja ensi vuonna 
sitten käytetään vakanssitunnuksia 
tai reilusti nimiä niin on helpompi kir-
joitella näitä tuloksiakin, eikös joo? 

www.kilometrikisa.fi sivuilta löydät 
halutessasi tarkempia tulostietoja 
kaikista mukana olleista joukkueista. 



Ensihoitaja Sanna Kauppinen
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Jo 42. Pirkan hölkkä juostiin tänä vuon-
na aurinkoisessa syyssäässä. Keli oli 
kaikin puolin kelvollinen, kertoivat mu-
kana olleet. Metsäreitit eivät olleen liian 
pehmeitä eivätkä liukkaita, syksyn väri-
loistokin oli parhaimmillaan.

  
Kaikkiaan reitillä oli yli 1800 reippaili-
jaa, tosin aluepelastuslaitoksen väkeä 
ei tänä vuonna ollut mukana kovinkaan 
montaa. Reippainta vauhtia Alpen väes-
tä piti Miikka Raivio ajalla 2.33.38 sijoit-
tuen miesten sarjassa sijalle 46. Alpen 
väen konkari oli Seppo Knuuttila, jolla 
reitti alkaa varmasti olla jo tutu. Nyt oli 
vuorossa 26. kerta.

  
Pirkan hölkän ensikertalaiselta, Markku-
lan Tuomakselta, kyselin, mikä sai lähte-

Pirkan hölkkä
mään mukaan tuollaiseen rääkkiin. Oliko 
takana kenties joku palokuntamainen ve-
donlyönti, mutta näin ei kuulemma ollut. 
Tuomas kertoi olleensa pari vuotta sitten 
Tapun ambulanssipäivystyksessä Pirkan 
hölkän maalialueella ja saaneensa silloin 
ajatuksen, että tuotahan voisi joskus it-
sekin kokeilla. Ja tänä vuonna sitä sit-
ten kokeiltiin. Tuomas selvisi urakastaan 
kunnialla aikaan 4.21.59. Urakan jälkeen 
Tuomas kehui hölkkää hauskaksi tapah-
tumaksi vaikkakin melkoiseksi koepon-
nistukseksi omalle kunnolleen. Velipojan 
kanssa tuo 33 kilometrin matka kuitenkin 
taittui mukavasti.

  
Alpen väestä Pirkan hölkässä oli toi-
nenkin ensikertalainen, Matti Hietamies. 
Matti pinkoi Valkeakoskelta Tampereelle 

aikaan 3.19.18. Matilla on takana yksi 
maraton kahden vuoden takaa. Moni 
on sanonut, että Pirkan hölkkä vastaa 
rasitukseltaan maratonia ja tätä mieltä 
Mattikin oli. - Ehkä syynä on se, että ”ly-
hyemmällä” matkalla tulee vähän kiristet-
tyä juoksuvauhtia, kun taas maratonilla 
tulee useimpien mentyä tasaista vauhtia 
koko matka sykkeiden mukaan, tote-
si Matti. Hän kehui järjestelyjen olleen 
huippuluokkaa esim. New Yorkin kisajär-
jestelyihin verrattuna.  Metsän keskellä 
juokseminen oli Matistakin mukavaa ja 
hänkin totesi, että saattaa innostua läh-
temään mukaan myös toiste.

  
Pirkan hölkässä olivat mukana myös 
Jarmo Ahtiainen, Timo Korpela, Pet-
teri Timonen ja Teuvo Saarinen. Muita 
tuttuja nimiä en tuloslistoista onnistu-
nut löytämään. Ehkä taas ensi vuonna 
isommalla porukalla tähän hölkkätapah-
tumaan mukaan?

Tapun ambulanssipäivystyksessä maalialueella olivat Mikki Rä-
sänen ja Tomi Lilleberg.  Mahtoikohan heistä jompikumpi saada 
Pirkan hölkkä –kipinän Tuomaksen tapaan? Kuvassa myös Ras-
mus Markkula.

Kuva: Anna Markkula.
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Keskuspaloasemalla olikin ohjelmassa 
Ransu Karvakuonon ja pelastuslaitoksen 
Hot Pois -yhtyeen kaksi konserttia, jotka 
varastivat yleisön päähuomion. Ransu oli 
saapunut pelastuslaitokselle esittämään 
laulunsa ”ei savua ilman tulta”, joka viral-
lisesti julkaistaan vasta loka-marraskuun 
vaihteessa. Ransuhan on nykyään saa-
nut jo oppia palomiehenä olosta ja häntä 
kutsutaankin palomieskurssin käyneeksi 
keskikokoiseksi videonoutajaksi.

  

Pelastuslaitoksen Hot Pois -yhtye on 
uudistunut. Oman talon väkeä ovat Juk-

Tampereen päivä 
pelastuslaitoksella
Tampereen päivän vietto alkoi monelle Tuomiokirkossa, jossa 
pelastuslaitoksen pappi Antero Niemi piti perhejumalanpalveluksen. 
Kirkossa oli myös palomies lukemassa päivän tekstejä. Palveluksen 
jälkeen osa kirkkokansasta siirtyi keskuspaloasemalle viettämään 
toisenlaista Tampereen päivää.

ka Lahti, Petri Enqvist ja Antero Niemi. 
Suppeamman palomieskurssin käyneitä 
ammattimuusikkoja ovat Petri Huotari, 
Reijo Kaikkonen ja Kari Äikäs. Konsertti 
meni niin hyvin, että yhteisesiintymisiä 
on tulossa lisää.

  

Tampereen päivänä oli toki muutakin toi-
mintaa. Lapsille oli järjestetty mahdolli-
suus sammuttaa palava talo vesiletkulla. 
Talossa tosin oli maalatut liekit ikkunois-
sa, jotka sitten suihkun vaikutuksesta 
hävisivät. Aikuiset harjoittelivat alkusam-
mutusta aidommassa ympäristössä.

Kodin paloturvallisuudesta oli tietoiskuja 
isossa luentosalissa ja vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu esitteli omaa toimin-
taansa. Välillä kaiken hälinän keskellä 
vilahteli oikea Tulikettu, joka jakoi ket-
tukarkkeja makeannälkään. Maistuipa 
ne karkit Tuliketullekin (ks. kuva taka-
kannesta).

  

Keskuspaloaseman lisäksi avoinna 
olivat Linnainmaan ja Hervannan pa-
loasemat.

     




