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Aika ajoin kuulen ken-
tältä kuulumisia. Miksi 
lehdessä kirjoitetaan 
niin paljon VPK-asiaa? 
Miksi lehdessä ei kirjoi-

teta pelastuslaitoksen epäkohdista? 
Miksi palomiesten juttuja ei ole leh-
dessä? Päällystö pitää lehteä oman 
äänitorvenaan. Tyytymättömyyden ai-
heita tuntuu välillä olevan melkoinen 
kirjo. On hyvä, että kentältä kuuluu 
välillä kuulumisia. Mutta toivoisin saa-
vani palautetta omaan postiini. Liian 
usein kuulumiset tulevat kiertotietä; 
tosin pitkään alalla työskennellessäni 
siihen olen tottunut.

✍
Henkilöstölehtiä on eri tyyppisiä. Let-
ku & Laastari ilmestyy neljä kertaan 
vuodessa. Se asettaa jo tiettyjä rajoit-
teita. Lehdessä ei välttämättä pystytä 
käsittelemään vain aivan ajankohtaisia 
tapahtumia. Jos jokin asia jää hiertä-
mään lukijaa ja hän haluaisi kirjoittaa 
vastineen, niin lukijat eivät välttämättä 
enää muista alkuperäistä aihetta.

✍
Letku & Laastari käsittelee asioita 
tuoden niitä esille. Toimituksen teke-
mät jutut eivät ole jonkun aatteen tai 

näkökulman mukaan tehtyjä. Jonkun 
ulkopuolisen kirjoittama juttu on välil-
lä värittynyt hänen näkökulmastaan, 
mutta lukija voi sen sieltä suoraan lu-
kea.  Ammattiyhdistysasioihin emme 
kajoa. 

Hyllytetyt jutut 

Kuulemani (en siis saamani) palaut-
teen mukaan lehdessä ei julkaista 
negatiivisia kannanottoja. Lehteen 
on myös vaikea saada juttuja. Yhtenä 
aurinkoisena kevätpäivänä ollessani 
päinvastaisella tuulella mietin, mistä-
hän ihmeestä nuokin urbaanilegendat 
ovat lähteneet.

✍
Lehti ilmestyy nyt kymmenettä vuotta. 
Alussa saattoi vuodessa syntyä muu-
tama lehti; joskus useampi. Vuodes-
ta 2005 se on ilmestynyt neljä kertaa 
vuodessa. Vuodesta 2007 se on pos-
titettu henkilöstölle ja sidosryhmäläi-
sille kotiin. Näiden vuosien aikana 
olen julkaissut jokaisen jutun, jonka 
joku palomies tai muu henkilöstöön 
kuuluva on minulle lähettänyt lukuun 
ottamatta kahta juttua. Joitain juttuja 
olen muokannut, kuitenkin alkupe-
räishengen mukaan.

✍
Jokaisessa lehdessä on ollut enem-
män tai vähemmän kriittisiä kannan-
ottoja pelastuslaitoksen toiminnasta. 
Yhden ainoan kerran lehdessä on 
ollut kirjoitus nimimerkillä. Sekin sel-
laisella ehdolla, että jos jotakuta olisi 
kiinnostanut kirjoittajan henkilöllisyys, 
olisimme sen seuraavassa lehdessä 
julkaisseet. 

Yhteisellä asialla

Olen ennenkin tässä pääkirjoituk-
sessa tuonut esille henkilöstölehden 
tavan toimia. Kiteytän sen vielä: jos 
henkilö on kiinnostunut, miten hänen 
työyhteisönsä toimii ja mitä kaikkea 
siihen kuuluu, niin luettuaan Letkua & 
Laastaria vaikkapa vuoden ajan, hän 
osaa hahmottaa työyhteisönsä moni-
muotoisuuden sekä oman asemansa 
ja tärkeän tehtävänsä työyhteisössä, 
jossa yhteinen päämäärä ja suvait-
sevaisuus eivät saisi olla vain tyhjiä 
sanoja.

✍

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

✍ ✍ ✍

Kenen kynän 
jälki näkyy 
henkilöstölehdessä?

24 kuntaa, yli 500 vakituista työntekijää, lähes tuhat 
sopimuspalokuntalaista, 67 paloasemaa, joista 14 on ympäri 
vuorokauden avoinna. Letku & Laastarin toimintaympäristö on 
melkoisen laaja ja lehden pitäisi tavoittaa mahdollisimman monta eri 
tavalla ajattelevaa ihmistä. Kenen kynän jälki näkyy henkilöstölehdessä 
ja kuka ymmärtää, mitä siinä kirjoitetaan? 
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Wivi viesti- ja johtokeskus

Keskuspaloaseman valvomolle haettiin uutta nimeä nimikilpailun avulla. Uusi 
nimi on Wivi viesti- ja johtokeskus. Uudessa nimessä on muistettu keskuspa-
loaseman suunnittelijaa arkkitehti Wivi Lönniä.

Kukaan ei ollut nimikilpailussa ehdottanut valittua nimeä, mutta silti nimi-
kilpailun voittajaksi valittiin Nokian VPK:n Tero Larno. Hänen ehdotuksensa 
”Wiivi” valittiin parhaaksi ehdotukseksi, josta sitten kehitettiin uusi nimi. Larno 
palkitaan lahjakortilla.

Tero Larno sekä Sulo ja Siiri

Palokunnan sukeltajat ry lahdoitti Palo-
mieskalenterista saamillaan tuloilla yli 
13 000 € Tays:n lastenklinikan hyväksi. 
Rahat käytetään lasten viihtyvyyteen ja 
hyvinvointiin osastoilla. 

Kuvassa: Ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen, 
Teemu Turunen, vastuualuejohtaja Anna-
Leena Kuusela, Jarkko Tiihonen, Jussi 
Pöllänen, Ville Varjoranta, Petri Remsu
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Mitalistit
Tampereen kaupunki jakoi kunnia-
merkkejä ja ansiomitaleita työnteki-
jöilleen 25.2.2010 Raatihuoneella. 
Pormestari Timo P. Nieminen piti 
palkituille puheen, jonka jälkeen kun-
niamerkit jaettiin.

Tampereen aluepelastuslaitokselle 
myönnettiin 14 hengelle mitali. Pai-
kalle oli saapunut vain viisi henkilöä, 
jotka saivat mitalin 20 vuoden pal-
velusta. Nykyinen ansiomitaleiden 
luovuttamistapa ei jatkune enää ny-
kyisessä muodossaan, sillä tilaisuuk-
sissa on ollut niin vähän pelastuslai-
toksen henkilöstöä. 

Toukokuussa toivotaan tuvan olevan 
täynnä, kun eläkepalomiehet juhlivat 
Keskuspaloasemalla. Kutsu lähtee 
kaikille eläkepalomiehille sekä jou-
kolle yhteistyökumppaneita. Juhlat al-
kavat klo 13.30 keittolounaalla, jonka 
jälkeen siirrytään keskuspaloaseman 
luentosaliin itse juhlatilaisuuteen.

Tampereen Pelastuslaitoksen ve-
teraanit ovat aktiivisia toimijoita. He 
kokoontuvat säännöllisesti kerran 
kuussa kuukauden viimeinen kes-
kiviikko. Yleensä paikka on Pispan 
palvelukeskus. Kävijöitä näissä kuu-
kausikokouksissa on parikymmentä. 

Toukokuun 26. päivä juhlitaan Tampereen keskuspaloasemalla Tampereen 
palomiesveteraanien 30-vuotisjuhlaa. Tarkkaan ottaen juhlan nimi on ”30 +”, 
koska ensimmäinen kokous, jossa asia laitettiin vireille, pidettiin 28.12.1978.

Palomiesveteraanit noin 30 vuotta

Puheenjohtajana on vuodesta 2007 
lähtien ollut Jukka Fagerström, joka 
teki työuransa Ylöjärvellä.

Veteraanijumppa ja lentopallo ovat 
edelleen asioita, jotka kiinnostavat 
eläkepalomiehiä. Näissä merkeissä 
he kokoontuvat tiistaisin keskuspalo-
asemalla klo 12.45. 

Veteraanien toimintaan kuuluu 
myös paljon erilaisia retkiä ja tu-
tustumistilaisuuksia eri yhteisöjen 
toimintaan. Tänä keväänä he vie-
railevat vielä mm. Puolustusvoimien 
tutkimuskeskuksessa Ylöjärvellä, 
viettävät perinteisen talvipäivätapah-

Kuvan mitalistit vasemmalta: Pertti Mikkola, Heikki Tamminen, Jarmo 
Järvinen, Marko Hinkkala, Miika Tuomisto

tuman, tekevät retken Pyhän Olavin 
kirkkoon Sastamalaan sekä käyvät 
saunomassa Parkkuun metsästys-
seuran majalla. Näiden menojen 
lisäksi Tampereen veteraanit osal-
listuvat toukokuussa järjestettävään 
kuusapilakongressiin, johon saapuu 
eläkeläisiä ympäri Suomen.

Jäseniä kaivataan lisää

Liittyminen veteraaneihin on helppoa 
eikä sido jäsentä osallistumaan yhdis-
tyksen hallituksen toimintaan. Jokai-
nen eläkkeelle siirtyvä palohenkilö voi 
liittyä jäseneksi maksamalla 10 euron 
jäsenmaksun tilille 168235-94146. 
Viitteeksi riittää ”jäsenmaksu”. Jäsene-
tuihin kuuluu mm. pelastuslaitoksen 
henkilöstölehti Letku & Laastari.

Yhteyshenkilöt jäsenasioissa: puheen-
johtaja Jukka Fagerström, puh. 050 
524 0511, varapuheenjohtaja Ilpo Ra-
jala, puh. 0400 465 705, sihteeri Tytti-
Maija Virkki, puh. 040 528 6096.

26.5.2010 julkaistaan Pekka Palomäen 
tekemä dokumentti Tampereen palolai-
toksen arjesta 1970-luvun lopulla.
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Tulipaloissa menehtyi 8 hen-
kilöä (Tampere 2, Ikaalinen 
2, Nokia 1, Lempäälä 1, 
Pälkäne 1, Virrat 1), mikä on 

kuusi henkilöä vähemmän kuin vuon-
na 2008. Erilaisissa onnettomuuksista 
pelastettiin 488 ihmistä. Tulipaloissa 
evakuoitiin kaikkiaan 215 henkilöä.

Tulipaloja oli viime vuonna 1 135, eli 
45 vähemmän kuin viime edellisvuon-
na. Rakennuspalojen tilastointitapaa 
muutettiin vuonna 2009. Nyt luokitel-
laan erikseen rakennuspalot ja raken-
nuspalon vaarat. Rakennuspaloja oli 
215 ja rakennuspalon vaaroja 303 kpl 
eli yhteensä 518 kpl (vuonna 2008 463) 
eli rakennuspalot ovat lisääntyneet.

Onnettomuustyypeistä eniten pe-
lastuslaitosta työllistivät ensivaste-
tehtävät 3 081 (2 614), automaattisen 
paloilmoittimen tarkistus- tai varmis-
tustehtävät sekä muut tarkistustehtä-
vät 2 773 (2 869) sekä liikenneonnet-
tomuudet 1 114 (1133).

Keskimääräiset toimintavalmiusajat 
riskialueittain paranivat. 1-riskialueella 
toimintavalmiusaika parani 5:55 mi-
nuutista 5:35 minuuttiin (vaatimus 6 
min). 2-riskialueella toimintavalmius-
aika oli 7:06 (7:15, vaatimus 10 min)), 
3-riskialueella 8:46 (8:52, vaatimus 20 
min) ja 4-riskialueella 12:15 (12:44, 
vaatimusta ei määritelty).

Neljä 
suuronnettomuutta
Suuronnettomuudeksi luokitellaan, 
jos onnettomuudessa kuolee 5 hen-
kilöä tai loukkaantuu 10 henkilöä tai 
omaisuutta tuhoutuu 500 000 eu-
ron arvosta. Suuronnettomuuksiksi 

Onnettomuushälytyksissä 
pientä kasvua 
Pirkanmaalla

Tampereen aluepelastuslaitoksen vuoden 
2009 onnettomuustilastot kertovat, että 
pelastuslaitoksen yksiköt lähtivät ympäri 
Pirkanmaata erilaisiin onnettomuuksiin 26 kertaa 
vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 9 551. 
Vuoteen 2008 verrattuna tehtävien määrä lisääntyi 
221:llä. Sairaankuljetusten määrä puolestaan 
väheni. Vuonna 2009 niitä oli 37 500 (40 044)

luokiteltavia tulipaloja Pirkanmaalla 
oli neljä. Tammikuun 7. päivä syttyi 
Tampereen Pispalassa omakotitalo. 
Helmikuun 13. päivä paloi Parkanos-
sa tehdashalli. Vesilahdella 25.3 pa-
loi kalliomurskausaseman murskain. 
Kesäkuun 16. päivä Kangasalla paloi 
rivitalo. Palokuolemia ei näissä tulipa-
loissa sattunut. 

Turvallisuusvalistusta 
tarvitaan
Ihmisten turvallisuustietouden lisää-
mistä tarvitaan edelleen. Tilastojen 
valossa suurin syy tulipalojen sytty-
miseen on ihminen: 57 % tulipaloista 
aiheutuu ihmisen toiminnasta. Toisek-
si yleisin palon aiheuttaja on kone tai 
laite (21 %). Vuonna 2009 alkusam-
mutusta yritettiin 173 palossa 515:sta. 
91 %:ssa sammutusyrityksistä tulipa-
lo sammui tai palo saatiin rajattua.

Tampereen aluepelastuslaitos 
tavoitti erilaisilla turvallisuusaiheisil-
la tapahtumilla ja kampanjoilla 144 
268 ihmistä. Näihin turvallisuuskou-
lutuksen saaneisiin lasketaan myös 
Tulikettu-turvallisuuskoulutuksen 
saaneet esikoululaiset, kakkos-, kuu-
tos- ja kasiluokkalaiset. 

Asuinrakennusten palotarkastus-
määrä kasvoi 23 %,  ja vuoden 2009 
tavoitteesta saavutettiin 90 %. Tarkas-
tuksia tehtiin 21 853 (17 701). Asuin-
rakennusten pelastussuunnitelmia oli 
tehty 5064, mikä on 71 % vaaditusta 
määrästä.  Erityiskohteiden palotar-
kastuksissa  päästin 100 prosenttiin. 
Erityiskohteita oli kaikkiaan 3 945.

Sprinkleri pelasti 
Pirkanmaalla 
Pirkanmaalla sattui vuonna 2009 kol-
me tulipaloa hoiva- ja hoitolaitoksissa, 
joissa sprinkleri osoitti toimivuutensa. 
Tammikuussa Sastamalan terveys-
keskuksessa sprinkleri sammutti 
tahallaan sytytetyn tulipalon. Helmi-
kuussa Kangasalla vanhustenasun-
noissa tupakoinnista alkanut tulipalo 
sammui sprinklerin avulla. Kesäkuus-
sa Oriveden vanhainkodissa sprinkle-
ri sammutti uhkaavan televisiosta syt-
tyneen huoneistopalon. 

Näissä kolmessa tapauksissa oli 
uhattuna 35 henkilöä, ja mittavat 
omaisuusvahingot. Sprinklauksen 
ansiosta vahingot jäivät yhteensä 
noin 26 000 euroon eikä yhtään ih-
mistä  kuollut.
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Aiemmin käytetty intubaatio 
on edelleen käyttökelpoi-
nen mekaaninen hengi-
tysteiden turvaamisme-

netelmä. Intubaation ongelmana on 
sen aiheuttama aivopaineen nousu, 
rytmihäiriöiden vaara ja potilaan riit-
tävän esilääkityksen tarve elossa 
olevalla, mutta tajuttomalla potilaalla. 
Varsinkin erilaisissa kallonsisäisissä 
hätätilanteissa, kuten aivoruhjeessa, 
-veritulpassa ja -verenvuodossa em. 
haittatekijöillä voi olla jopa potilaan 
selviytymisen kannalta aivan oleel-
linen merkitys. Intubaatio voi olla 
joskus vaikea tai sen suorittamiseen 
menee liikaa aikaa.

Uutena vaihtoehtoisena hengitys-
tien turvaamismenetelmänä on otettu 

käyttöön kurkunpään maski (larynx-
maski). Käyttöön otettu maski on 
rakenteeltaan erittäin selkeä, help-
pokäyttöinen, helposti asennettava 
ja luotettava oikein käytettynä. Toi-
saalta larynx-maski on nopeasti kor-
vattavissa varsinaisella intubaatiolla, 
mikäli maski ei potilaan anatomian tai 
muiden tekijöiden takia toimi. Larynx-
maski ei aiheuta aivopaineen nousua 
eikä rytmihäiriöitä. Se on erittäin no-
pea laittaa paikallensa ja mahdollistaa 
keuhkotuuletuksen myös potilaan siir-
tojen aikana. Maskia voidaan käyttää 
niin elottomalla kuin tajuttomalla poti-
laalla. Myös joissakin vammatilanteis-
sa, kuten ajoneuvossa kiinni olevan 
potilaan ilmateiden aukipitämisessä 
maski on hyvä väline. Elossa oleva 

Kurkunpään maskista 
apua elvytykseen
Larynx-maskin eli kurkunpään maskin avulla voidaan turvata tajuttoman ja 
elottoman potilaan hengitysteiden pitäminen avoimina ja samalla potilaalle 
voidaan turvata riittävän suuri keuhkotuuletus. Larynx-maski on kehitetty 
Tampereen aluepelastuslaitoksen ja kaupungin erikoissairaanhoidon yhteistyönä. 

potilas sietää yleensä maskin parem-
min kuin intubaatioputken.

Hoitotason henkilöstö on käynyt 
harjoittelemassa Hatanpään sairaalan 
leikkaus- ja anestesiaosastoilla larynx-
maskin (i-gel) käyttöä oikeilla potilailla 
anestesialääkäreiden opastuksella 
ja valvonnassa. Maaliskuun puolen 
välin jälkeen tämän nimenomaisen 
larynx-maskin kayttö käydään lävitse 
jokaisen ensihoitoon (ensivaste ja pe-
rustaso) osallistuvan henkilön kanssa 
ja harjoitellaan tätä tarkoitusta varten 
hankituilla nukeilla.

Elja-Pekka Erkkilä
ensihoidon vastuulääkäri
Tampereen kaupunki
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Palopäällikkö Jari Veija kertoi 
Luoteis-Pirkanmaan toimi-
alueesta, alueen palokun-
nista, hälytysmääristä ja 

eri paloasemien sijoitteluista, joista 
kunnanjohtaja olikin kiinnostunut,

Ministerinäkin ollut kunnanjohtaja 
tuntui olevan hyvin perillä valtakun-
nan pelastustoimen järjestelyistä ja 
tilasta, joten keskustelun eteni hyvin-
kin vilkkaasti ajankohtaisten asioiden 
parissa.

Hätäkeskuksen siirto puhuttaa ja 
koskettaakin Tampereen lähialueita 
näinä aikoina, joten täytyihän kun-
nanjohtajaltakin kysyä mielipidettä 
asiasta.

- Kai siinä aistittavissa oli hieman 
vetoa kotiinpäinkin, arveli Häkämies. 
- Toisaalta voidaan sanoa, että aina 
kun häviää, se on oma vika – missä 
se pirkanmaalainen ministeri oikein 
piileskelee?

Harrastuksista puhuttaessa nou-

Hämeenkyrön Häkämies
pelastustoimeen  
tutustumassa
Perjantaina 11 maaliskuuta poikkesi 
kunnanjohtaja Kari Häkämies 
Hämeenkyrön aluepaloasemalla 
tutustumassa kotikuntansa 
pelastustoimen tilanteeseen.

Pelastuslaitoksen venekalusto kiinnosti Häkämiestä siinä määrin, että tulevaksi kesäksi sovittiin 
kiertoajelu Kyrösjärvelle Pisara-aluksella.

si väistämättä esiin Häkämiehen 
dekkarin saama suosio.

Kysyimme Häkämieheltä, oliko 
dekkarin myyntiluvut yllättäneet.

- Kun ensiteosta on nyt myyty  
3 200 kappaletta, olen tosi tyytyväi-
nen. Vielä kun ajattelee, että kun 
nyt  eletään sitä aikaa vuodesta, 
ettei kirjoja juurikaan osteta – ei 

ole siis sesonkiaikaa, täytyy ol-
la tavallista tyytyväisempi kirjan 
saamasta suosiosta.

Häkämies kertoi, että romaani 
on helmikuun kotimaisen kirjalli-
suuden Mitä Suomi lukee -listalla 
tällä hetkellä viidennellä sijalla.

Palomestari Tapio Liesko
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Vammalan aluepaloaseman 
kuntosalia remontoitiin 
myös. Laajennuksen yhtey-
dessä kuntosalin yhteyteen 

otettiin lähes käyttämättömänä olleita 
entisiä nuohoojien tiloja melkein puo-
let lisää. Kuntosalin laajennuksen yksi 
tarkoituksista on helpottaa ja paran-
taa kunto- ja savusukellustestausta 

sekä siihen liittyviä toimintoja.
Lounais-Pirkanmaalla kaikki tes-

tattavat henkilöt testataan Vamma-
lan aluepaloaseman tiloissa, nykyään 
kolmen testaajan voimin. Mukana 
testattavina ovat siis myös sopimus-
palokuntien savusukeltajat. Tällä toi-
minnalla taataan yhtenäinen linja.

Pohjaratkaisultaan T:n malliseen 
kuntosaliin tuli kolme 
nurkkausta. Yhteen 
nurkkaan tuli turval-
lisesti toteutettavat 
voimaharjoitteluasi-
at ja mm. testaus-
ten suorittaminen. 
Toinen nurkkaus on 
aerobisen harjoitte-

Remontin keskellä
Sastamalan kaupungin tilakeskuksen ja aluepaloaseman  henkilökunnan 
yhdessä vuonna 2009 toteuttaman keittiöremontin yhteydessä jouduttiin 
hävittämään entinen seinämaalaus. Entinen maalaus ikuistettiin vain valokuvana. 
Maalauksen tilalle syntyi uusi maalaus. Työn aihepiiri kertoo palomiehen 
maailmasta. Työ on eri vuosikymmeniltä monesta erilaisesta tilanteesta yhteen 
koottu tekijän toteutus. Kuvakertomus on suurimmalta osalta todellisuutta.

Kuva uudesta seinämaalauksesta, joka on vielä ilman vernissakäsittelyä ja kehystä

Kuva kuntosalista. Kuvassa vasemmalla näkyy osa voi-
mailusiipeä. Henkilöt vasemmalta oikealle ”tunkki” Kimmo 
Salomaa, ”Dircant” Mika Suoniemi ja ”Aippe” Aimo Mäkinen.

lun nurkkaus. Kolmanteen nurkkaan 
sijoitettiin kuntoutuslaitteet, missä eri-
tyisesti on huomioitu myös ikääntyvän 
palomiehen kuntoilu ja kuntoutus. 

Kuntosalin ilmastoinnin paranta-
minen kuului myös projektiin. Lisäksi 
kuntosaliin jätettiin niin paljon lattiati-
laa voimistelulle ja liikkumiselle, kun 
oli mahdollista. Suurin osa laitteista 
on edellisen salin peruja. Uusista ka-
lusteista osa hankittiin käytettyinä ja 
peruskorjattuina ja mukaan mahtui 
pari uushankintaa. Salin ilme muuttui 
positiiviseen suuntaan ja henkilöstön 
on nyt hyvä huolehtia  kunnostaan.

Teksti Hannu Tähtö
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Työryhmä teki esityksen pe-
lastusjohtajalle uudesta pe-
lastustoiminnan johtamisen 

valmiusjärjestelmästä (päivystysjär-
jestelmästä), joka ottaa huomioon 
pelastustoiminnan sille asettamat 
vaatimukset, nykyisen taloudellisen 
tilanteen ja henkilöstön saatavuuden 
kyseisiin tehtäviin. Tätä varten työ-
ryhmä selvitti tarkoituksenmukaisten 
P3-päivystysalueiden muodostami-
seen ja päivystyspaikkojen sijaintiin 
vaikuttavat seikat (riskialueiden saa-
vuttaminen/ajoajat, hälytystehtävien 
määrät). 

Työryhmä selvitti eri vaihtoehtojen 
vaikutuksen operatiivisen työn lisäksi 

tehtäviin muihin töihin käytettävissä 
olevaan työaikaan. Selvityksessä 
tarkasteltiin myös eri vaihtoehtojen 
vaikutuksia henkilöstön saatavuuteen 
ja työn houkuttelevuuteen. Työryhmä 
selvitti myös eri vaihtoehtojen vaiku-
tuksen komppanialähdön ja sitä suu-
rempien voimavarojen johtamiseen.

Nykyjärjestelmä  
raskas henkilöstölle
P3 toimintaan osallistuvan päällys-
tön saatavuudessa on ollut ongelmia 
etenkin Tampereen ulkopuolisilla 
toimialueilla. Yhtenä vetovoimaa vä-
hentävänä tekijänä on ollut käytössä 

oleva varallaolojärjestelmä.  Erityi-
sesti Lounais- ja Luoteis-Pirkanmaan 
toimialueilla henkilöstön saatavuus-
ongelmat ovat johtaneet muun hen-
kilöstön osalta ajoittain kohtuuttoman 
suuriin varallaolomääriin.

Varallaolojärjestelmän ongelmana 
pidetään liian suurta kuormittavuutta 
ja sitovuutta. Erityisesti tämä on koros-
tunut niiden henkilöiden osalta, jotka 
eivät ole voineet vakinaisen asuntonsa 
etäisyyden takia suorittaa varallaoloa 
kotoaan vaan ovat joutuneet hankki-
maan toisen asunnon tai asumaan 
paloasemalla varallaolojakson ajan. 
Myös Hämeen työsuojelupiiri (nyk. 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-

P3-järjestelmä 
uusitaan Pirkanmaalla

Pelastusjohtaja nimesi 14.12.2009 pelastustoiminnan johtamisen 
ja päivystysjärjestelmää käsittelevän työryhmän jäseniksi 
pelastuspäällikkö Esko Kauton, palopäällikkö Ari Vakkilaisen, 
palopäällikkö Jari Veijan, palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtosen, 
palomestari Petri Vuorion, palomestari Ilpo Kuokkasen, paloesimies 
Pertti Lampisen ja paloesimies Mikko Nääpän sekä puheenjohtajaksi 
pelastuspäällikkö Seppo Männikön. Kokoonpanoa täydennettiin 
ensimmäisessä kokouksessa  kutsumalla työryhmään asiantuntijoiksi 
viestipäällikkö Tarja Nieminen ja operatiivinen päällikkö Martti Honkala, 
joka toimii myös työryhmän sihteerinä.
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rasto, Työsuojelun vastuualue) on tar-
kastuskertomuksessa edellyttänyt, että 
työnantajan tulee työajan ulkopuolises-
ta pelastusvalmiudesta huolehtiessaan 
ottaa huomioon varallaolojärjestelmän 
kuormittavuus. Mikäli varallaolo kuor-
mittaa henkilöstöä jatkuvasti liikaa, 
haittaa kohtuuttomasti vapaa-ajan 
käyttöä ja/tai vaarantaa heidän työky-
kynsä, terveytensä tai turvallisuutensa, 
työnantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin 
järjestääkseen työajan ulkopuolisen 
pelastusvalmiuden ylläpidon muilla 
tavoin.

Nykyisin Tampereen toimialueella 
Tampere P3 on jatkuvassa johtamis-
valmiudessa 24 tunnin työvuorossa 
kasarmoituna. Muilla viidellä toimialu-
eella P3:na toimii päivätyössä oleva 
palomestari tai palopäällikkö, joka 
on vuorollaan virka-ajan ulkopuolella 
johtamisvalmiudessa varallaolossa. 
Varallaolojärjestelmissä toimivilla on 

työhön sitoutumisaika keskimäärin 
60 - 75 tuntia viikossa. Kasarmoituna 
toimii nykyisin siis 4 palomestaria ja va-
rallaolossa P3 tehtäviä hoitaa 34 palo-
mestaria/palopäällikköä. Varallaolojär-
jestelmään liittyvät ongelmat koskevat 
siten valtaosaa Pirkanmaan P3:sia.

Kolme päivystysaluetta

Työryhmä esitti, että pelastustoimin-
nan johtamisvalmius järjestettäisiin 
Pirkanmaalla kolmella kasarmoidulla 
päivystysalueella. Päivystyspisteet 
olisivat Ruovesi, Hervanta ja Nokia. 
Työaika koostuisi kasarmoituna suori-
tettavasta päivystyksestä ja muu työ-
aika tehtäisiin päivätyönä pääsään-
töisesti arkisin. Muutos toteutettaisiin 
käytännössä työaikamuutoksena 
nykyisissä viroissa. Kasarmoituun 
päivystysjärjestelmään osallistuvien 
kokonaismäärästä riippuen jokaiseen 

Esitetty päivystysaluejako. 
Luvut osoittavat joukkuelähtöjen 
määrää 2006 – 2008 keskimäärin 
vuodessa. Suluissa joukkueläh-
döt ilman automaattien tarkistus-
tehtäviä

päivystysrinkiin kuuluisi noin 7 - 9 
henkilöä ja P30- ja P2-järjestelmät 
toteutettaisiin edelleen varallaolojär-
jestelminä.

Muutokseen liittyen työryhmä esitti 
lisäksi, että matkalta tapahtuvan johta-
misen ja työturvallisuuden parantami-
seksi johtamisjärjestelmiä kehitetään 
edelleen ja jokaiselle P3:lle järjeste-
tään kuljettaja. Paloesimies- ja yksi-
könjohtajaresursseja ja -valmiuksia 
kehitetään edelleen erityisesti niillä 
alueilla, joilla P3:n toimintavalmiusai-
ka on pitkä. Tehollisen työajan vähe-
neminen kompensoidaan esimerkiksi 
päätoimisilla palotarkastajilla/palotar-
kastusinsinööreillä.

Työryhmän raporttiin 
jätti yksi jäsen eriävän 
mielipiteen 
Työryhmän raportti on tällä hetkellä 
lausunnolla henkilöstöjärjestöillä, toi-
mialueilla ja Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastossa. Lausuntoaika 
päättyy 16.4.2010. Lausuntokierrok-
sen jälkeen tehdään jatkoselvitystyö, 
jossa käsitellään työaikajärjestelmä, 
päivittäinen hallinnollinen työnjohto, 
pelastustoiminnan johtaminen, työ-
tilajärjestelyt, muiden työtehtävien 
organisointi toimialueilla ja tarkempi 
talousvertailu nykyisen järjestelmän 
kustannustasoon.

Jatkoselvitysten valmistuttua käy-
dään virallinen YT-menettely. Tämä 
on tarpeen, vaikka koko valmistelun 
ajan työssä on painotettu avoimuutta 
ja keskustelua.

YT-menettelyn jälkeen pelastus-
johtaja tekee päätöksen uuden P3 
järjestelmän käyttöönotosta. Päätök-
sen jälkeen toteutetaan henkilöstön 
perehdytys uuteen malliin ja sen tuo-
miin muutoksiin.

Pelastuspäällikkö
Seppo Männikkö
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Isommat tavarataloketjut tällä het-
kellä maassamme painottavat 
strategiassaan eri asioita. S-mar-
ketit perustavat olemassaolonsa 

tuotekehitykseen ja palveluhyötyyn. K-
marketit painottavat asiakaspalvelua. 
Lidlit tulevat kolmanneksi suurimpina ja 
siellä toiminnan perusta on painottunut 
hintaan ja logistiikan helppouteen. 

Pelastustoimen lienee järkevintä 
painottaa S-ketjun tapaisia strategisia 
keinoja. Kaikki täytyy tuotteistaa ja hin-
noitella, muutoin tavarataloja on hanka-
laa isännöidä omatoimisesti. Kilpailun 
puuttuessa hintaa ei tarvitse laittaa ala-
kanttiin. Eri osastoille tulee myös nime-
tä ”myymälävastaavat”. Keskuskonttori 
antaisi budjetin millä toimitaan, muutoin 
toiminta voisi olla itsenäistä. 

Kaupan ja muidenkin toimialojen 
yksi keskeinen tapa on  maksaa  tie-
tystä työmäärästä tietty palkka. Jos 
palvelutuotantoja lisätään, myös 
palkkaa tulee lisätä. Jos esimerkiksi 
tehdään jotain lisätyötä kaiken muun 
lisäksi yksi vuosi, tulee palkkaan 7 
%:n lisä. Jos toimintaa jatketaan kaksi 
vuotta, lisä on 11 %. Kaupan alalla 
tietysti rahavirrat ovat keskeisessä 
asemassa. Jos rahaa ei tule riittä-
västi, tehdään alennusmyyntiä. Jos 
rahaa tulee, tai tavoitteisiin päästään, 
niin jaetaan bonuksia myös työnteki-
jöille.

Toiminnan aloitus  
ja suunnittelu
Liiketoiminnan alussa tehdään yleen-
sä  innovaatioita, joista jokin idea saa 

jossakin yhteydessä tulta siipiensä al-
le ja toiminta alkaa kiinnostaa jotain 
toista henkilöä. Ideoita on paljon ja 
jokin idea nousee ns. Mooren kuilun 
yli muiden yläpuolelle myyntiin. Sii-
hen lukkiudutaan ja  tuotetta aletaan 
myydä rajuun tahtiin korkealla hinnal-
la. Kun kauppa hidastuu, annetaan 
tuote meille tavaratalojen myytäväksi, 
hinta tippuu. Jossakin vaiheessa tuot-
teen kysyntä on siinä tilanteessa, että 
sitä ei ole kannattavaa pitää listoilla 
ja tuotteen elinkaari loppuu. Uusia 
ideoita tulisi siten etsiä kaiken aikaa. 
Meidän olisi omalla alalla keksittävä 
tuotteita tai tapa, jota tornadon lailla 
kansalaisille uutena asiana levitettäi-
siin. 

Panasonicin pääjohtaja Konosuke 
Matsushita on aikoinaan todennut: 
Useat ”pienet aivot” ovat parempi 
vaihtoehto kuin harvat ”isot aivot”, 
kun organisaatio on saatava tehok-
kaasti toimimaan. Miten me saamme 
hyödyn kaikista henkilöstöstämme 
niin, että jokainen voisi toimia tehok-
kaasti uutta innovoiden? Miten paljon 
tavaratalotyöskentelyä tulee jatkossa 
häiritsemään alallamme jatkuvasti li-
sääntyvät hälytykset? Saattaa olla, 
että asiakas tulee olemaan tyytymä-
tön, kun tavaratalo ei olekaan auki, 
juuri silloin kuin asiakkaalla olisi sinne 
asiaa. 

Aukaiseeko tavaratalomalli sulje-
tun organisaatiomme? Jos lappu on 
jatkuvasti luukulla hälytyksen takia, 
kauppa ei käy. Jos kauppa ei käy, lop-
puvat tulot ja sitten voi loppua kaup-
piailta työ. Tilaajatuottajamallissa 

kun joku tilaa tuotteen, niin se myös 
siitä maksaa. Onko meidän tavara-
talomallimme jatkossakin sellainen, 
että otamme maksun kerran kuussa 
kunnilta, kävi kauppa tai ei? Kaikkien 
panostusta tulisi hyödyntää.

Rahavirtojen hallintaa 
vai back the normal
Onhan sitä hinnoittelua jo tehtykin. 
Ainakin jonkin aikaa vielä ensivas-
te maksoi 150 euroa, pullontäyttö 5 
euroa, nostolava…Autokauppaakin 
on jo harjoitettu. Jos maksavia asi-
akkaita ilmaantuu, toimimmeko siru-
korteilla, vai miten asiakas maksaa? 
Paljonko maksaa valistus 6.-luokalle, 
entä 2.-luokalle? Toisaalta tavaratalo 
myy vain tuotteita, ei yksittäisiä aja-
tuksia tai näkemyksiä, niin kuin kon-
sultit. Sairaalan väki saa palkkansa 
ja lisäksi hoidoista maksetaan erik-
seen. Oppilaat ovat oppivelvollisia 
ja ainakin vielä koulutus on ilmaista. 
Tarhapaikat maksavat. Poliisi ei las-
kuta, muuta kuin virheistä. Meidän 
liikelaitosmallimme ei ole tarkoitettu 
tuottamaan voittoa. Miten se motivoi 
tavaratalon työntekijöitä? 

Uudistaminen on harvoin onnistu-
nut, jos uudistajat ei muutu tai moti-
voidu uuteen toimintaan. Jos muutos-
ta tehdään, pitää kyetä muuttumaan 
myös sisäisesti, uudet asiat ei toimi 
vanhalla rakenteella. Jos kuitenkin 
mallimme on sellainen, että raha 
tulee ilman myyntiä kunnista, niin 
kuin nykyinen mallimmekin, niin voi-
sikohan kuitenkin vielä ajatella, että 

Simo tavaratalosta, hei
Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on ilmeisemmin jatkossa avaamassa 
myös pelastuslaitosten organisaatioita. Vielä nykyisin pelastustoimi tunnetaan 
suljettuna työyhteisönä. Jatkossa talomme pidettäneen auki tavaratalona 
tavaratalojen tapaan, päivittäin, pyhiä kunnioittamatta. Tavaratalojen lisäksi 
sivuasemat voisivat  olla lähikauppoja tai kyläkauppoja. Kukahan hoitaa kauppaa 
tahi tavarataloa silloin, kun me lähdemme vanhaan nostalgiseen tapaan viemään 
”myymäläautoamme” hälytyksiin ja talo jää tyhjilleen. Mikähän tulee olemaan 
myynnin strategiamme? Kaikista tärkeintä on kuitenkin miettiä, mitä me myymme 
ja mihin hintaan, jos tavaratalot tulevat toiminimeksemme.
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pysyisimme edelleen palokuntina ja 
koko tavaratalomeiningin, jo pelkkä-
nä työnimenäkin, voisi jättää alansa 
tunteville kauppiaille. Me voisimme 
keskittyä  ydintehtävään puolustus-
voimien tapaan. 

Kansalaisen 
valistuksesta  kohti 
kansalaisen toimintaa
Valistettavien määrää tulevaisuudes-
sa lisääntyy. Uutena toimintana voisi 
jalostaa toimintaa ja ottaa seuraavi-
na vuosina mallin, jossa kansalaisille 
jo aikaisemmilla valistuskierroksilla 
tutuksi tullut kalusto vapautettaisiin 
kansalaisten käyttöön tulipalotilan-
teissa. 1900-luvun lopulla kunnat oli 
jaettu kohortteihin eli alueisiin, jossa 

jokaisella alueella täytyi olla tietty 
määrä kuntalaisia varallaolossa, val-
miina sammuttamaan jos hälytys tu-
lee (pakkopalokunta malli). Nyt vain 
arkistoihin etsimään näitä vanhoja 
paloaluekarttoja ja niiden avulla jaet-
taisiin alueet vanhan mallin mukaan. 
Muutoin palokaluston näyttäminen 
kuntalaisille valistusmielessä ei lie-
ne olevan kovinkaan vaikuttavaa ja 
tehokasta. Ehkäpä kontin elämysajot 
antaisivat jotain tavallisille kansalai-
sille. 

Aika usein maaseudulla tapahtu-
vissa tulipaloissa olemme liian myö-
hään paikalla. Jatkossa, kun vapaa-
palokunnat vähenevät maaseuduilta, 
kuka tahansa voisi ottaa paloauton 
tallista tulipalon nähtyään ja ajaisi 
sen tilannepaikalle, jossa alueen 

omat sammutushenkilöt ryhtyisivät 
toimeen. Liian usein kuulee ja näkee 
toimintaohjeen tulipalotilanteessa 
olevan, ”Poistukaa asunnosta ja sul-
kekaa ovi perässänne”. Uuden mallin 
tulevaisuudessa soisi olla: ”Sammut-
takaa paloa jos voitte. Jos ette voi, 
siirtykää ulos odottamaan paloautoa 
ja aloittakaa sammuttaminen, kun pa-
loauto saapuu”. 

Työnkuvan 
laajentaminen lisää 
motivaatiota
Edessä on taas näköpiirissä muu-
tosta. Muutos vaatii ohjausta. Uusi 
toimenkuva kyllä onnistuu, mutta 
työn molemminpuolista sovittamista 
kaivataan. Sanonta, ”Taksikuskille 
ei anneta reittiä, vaan paikka mihin 
pitää päästä”, sopisi hyvin alamme 
uusien projektien iduksi. Henkilös-
töjohtaminen, myönteinen asenne  
ja ilmapiiri auttavat sopeutumaan ja 
ovat keskeisiä keihäänkärkiä alal-
lemme,  motivaatiota ja sitoutumisen 
tukemista tarvitaan. Suorittavan por-
taan työnkuvan laajentaminen lisäisi 
motivaatiota työntekoon. Projektin 
isännyys myös itse työntekijälle, 
jo suunnitteluvaiheesta alkaen, on 
opettavaista. Kun työntekijä saa itse 
osallistua tekemäänsä työhön suun-
nittelusta alkaen, ammattimaisuus ja 
työnteon kokonaisvaltainen ymmär-
rys säilyy, se on työhön paneutumista 
parhaimmillaan. 

Mitenkähän muuten ydintehtävät 
jatkossa hoidetaan, kun uusia virko-
ja ei tule, ja vanhat parrat siirretään 
tavaratalon käytäville, pois paloauto-
jen penkeiltä. Virkoja lisää? Jotenkin 
tuntuu, että tavaratalomalli on vielä 
suunnittelun alkuvaiheessa ja mallina 
raakile. Panostusta kaivataan vielä 
nykyistä paljon enemmän toimivan 
järjestelmän luomiseksi. Olkoot malli 
tai nimikkeemme työstä mikä tahan-
sa, työnsarkaa kyllä riittää näinkin.

Paloesimies Risto Salonen 

Simo tavaratalosta, hei
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Pelastusalan ammattilehti Pelastustieto juhlisti pitkää taivaltaan juhlaseminaarilla Finlandia-
talossa päivälleen 60 vuotta myöhemmin kun Pelastustiedon edeltäjän, Palontorjunta-lehden 
ensimmäinen numero 15.2. 1950 oli ilmestynyt. Juhlapuheen piti pääministeri Matti Vanhanen.

Seminaarikutsuun oli vastan-
nut lähes 200 pelastusalan 
nykyistä ja entistä toimijaa. 

Seuraavassa tiivistelmä juhlan sa-
nallisesta annista.

Kentän ääni

Seminaarin avannut lehden julkaisija-
järjestön Palo- ja pelastustieto ry:n hal-
lituksen puheenjohtaja Kimmo Kohvak-
ka muistutti paloalan lehdistön pitkistä 
perinteistä.
- Palotorvi-Brandluren-lehden ensim-
mäisen numeron ilmestymisestä on 
kulunut 112 vuotta. Paloalan julkaisu-
toiminnalla on siis pitkät perinteet, jota 
aluksi Palontorjunta-Brandvärn ja vuon-

na 1993 nimimuutoksen jälkeen Pelas-
tustieto on ansiokkaasti jatkanut.
- Lehden nykyinen julkaisuyhteisö, 
Palo- ja pelastustieto ry, perustettiin 
1977. Se otti hoitaakseen lehden ta-
lous- ja hallintoasiat, ja lehden sisäl-
töön liittyviä asioita perustettiin hoita-
maan erillinen toimituskunta
- Tänään Palo- ja pelastustieto ry:ssä 
on yhdeksän jäsenjärjestöä: Finans-
sialan Keskusliitto, Julkisten ja hyvin-
vointialojen liitto JHL, Nuohousalan 
Keskusliitto, Palosuojelun Edistämis-
säätiö, Suomen Paloinsinööriyhdis-
tys, Suomen Palokalustoliikkeiden 
yhdistys, Suomen Palomiesliitto, 
Suomen Palopäällystöliitto ja Suo-
men Pelastusalan Keskusjärjestö.

Teksti: Juhani Katajamäki
Valokuvat: Tapio Sovijärvi

Palontorjunta  
ja  

Pelastustieto

1950 - 2010



14 15

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Pääministeri Vanhanen kaipasi 
vuoropuhelua kansainvälisen 
pelastustoiminnan ympärille

- Jäsenyhdistykset ovat sitoutuneet 
alan julkaisutoimintaan solmimalla 
yhteisen julkaisusopimuksen. Tär-
keätä on, että alan järjestöt kokevat 
oman ammattilehden yhtä tärkeäksi 
kuin sitä perustettaessa 60 vuotta sit-
ten, ja yhteistyö jatkuu yhtä hyvänä 
kuin tähän asti.

FRF on nyt Finn Rescue 
Finland
Suomen perustettiin 18 vuotta sit-
ten kansainvälinen pelastuskomen-
nuskunta Finn Rescue Force. Maan 
suurimpien kaupunkipalokuntien hen-
kilöstöön rakentuva organisaatio on 
nykynimeltään Finn Rescue Finland. 

Force-sana vaihdettiin, koska se viit-
taa sotilaalliseen toimintaan ja on 
aiheuttanut avun vastaanottomaissa 
välillä hämmennystä ja epäluuloa.
Pääministeri Matti Vanhanen painotti 
juhlapuheessaan kansainvälisen toi-
minnan merkitystä.
- Suomi on kunnostautunut tuhojen ar-
viointiin ja operaatioiden koordinaatio-
tehtäviin tarvittavien asíantuntijoiden 
kouluttamisessa sekä esimerkiksi tie-
totekniikka- ja tietoliikennemoduulien 
kehittämisessä, pääministeri sanoi.
- Suomalaiset pelastusalan asian-
tuntijat osallistuivat Haitin maanjäris-
tyksen pelastustoimintaan maamme 
voimavaroja vastaavalla tavalla tu-
kemalla alueella suoritettuja pelas-

tustoimenpiteitä ja humanitääristä 
toimintaa, majoittamalla kansainvä-
listä henkilöstöä sekä rakentamalla 
tietoliikenneyhteyksiä, pääministeri 
kuvaili Suomen roolia viimeisimmäs-
sä ulkomaan avustusoperaatiossa.



Hän kaipasi kansainvälisen avustus-
toiminnan ympärille vuoropuhelua.
- Minkä tahansa toiminnan kehittämi-
nen vaatii tutkimusta, ideointia ja kes-
kustelua. On hyvä pyrkiä oppimaan 
toisilta ja jakamaan omia kokemuk-
siaan muille. Suomen pelastustoimi 
seuraa aikaansa ja on aina tehnyt 
niin. Meidän järjestelmämme kiinnos-
tavat myös muissa maissa.
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Vakaata kärkijoukkoa

Sisäministeriön tervehdyksen lehdelle 
tuonut pelastusylijohtaja Pentti Parta-
nen lukee ammattilehtiä säännöllisesti.
- Seuraan alan lehtiä hyvin suurella 
kiinnostuksella ja intensiteetillä. Ul-
komaisista lehdistä hyödyllisimmiksi 
ja kiinnostavimmiksi ovat osoittautu-
neet ruotsalaiset Räddningsverketin 
Sirenen, joka on nyt korvautunut uu-
den pelastusviraston MSB:n lehdel-
lä, joka on nimeltään Tjugofyrasju, 
Brand och Räddning sekä Rädd-
ningsledaren ja englantilaiset Fire ja 
Crisis Response. Ne eivät ole pel-
kästään sisäänpäin lämpiäviä järjes-
tölehtiä tai vain tekniikkaa, kalustoa 
ja operaatioita esitteleviä palokunta-
lehtiä niin kuin eräät amerikkalaiset 
ja ranskalaiset lehdet ovat, vaan niis-
sä käydään kiinnostavia keskustelu-
ja ja niissä on monesti useita yleistä 
mielenkiintoa herättäviä ja uutta luo-
via artikkeleita.



Partasen mielestä on onneksi, että 
alalla ilmestyy useita lehtiä ja että 
kotimaan lehtikentällä tapahtuu.
- Onnetonta olisi, jollei olisi minkään-
laista kilpailua ja vaihtelua.



Partanen on huomannut, ettei kes-
kustelua nettifoorumeja lukuun otta-
matta ole helppo saada aikaan.
- Yrityksestä ei kuitenkaan pidä luo-
pua. Jollei mielipidekirjoituksia tule 
pyytämättä, on mentävä ihmisten luo 
ja kysyttävä.
- Pelastustieto lehti alan suurimpa-
na ja vanhimpana on tietysti se, jota 
varmaankin eniten luetaan ja jolta 
eniten odotetaan. Lehti on ilman 
muuta täyttänyt paikkansa ja vuosi-
kymmenten mittaan se on välittänyt 
paljon tietoa ja antanut tietoa alalla 
valitsevista käsityksistä. Kansainvä-
lisessä vertailussa se kuuluu vakaa-
seen kärkijoukkoon. Rohkenen kui-
tenkin sanoa, että on sillä ulkomai-
sista kollegalehdistään opittavaakin, 
Partanen sanoi esitti lehdelle ja sen 
taustayhteisölle lehden monikym-
menvuotisen lukijan ja avustajan 
henkilökohtaiset sekä sisäasiainmi-
nisteriön onnentoivotukset ja samalla 
parhaat kiitokset kaikille niille, jotka 

vuosien varrella ovat pitäneet huolta 
siitä, että alalla on hyvä ja lukemisen 
arvoinen ammattilehti.

Voimia ei pidä hajottaa

Palontorjunnan ja Pelastustiedon 
1977-2003 päätoimittaja Juhani 
Katajamäki palautti mieliin ammat-
tilehden vaiheita ja pelastusalan ke-
hitystä viimeisen runsaan 30 vuoden 
aikana. Aiheesta enemmän seuraa-
valla aukeamalla.



Pelastustiedon päätoimittaja Esa Aal-
to palautti mieliin kollegan sanat 35 
vuoden takaa.
- Palontorjunta-Brandvärn lehden 
täyttäessä 25 vuotta päätoimittaja 
Lauri Santala kirjoitti:
- Palontorjunta-Brandvärn -lehti on 
sikäli yhä harvinaisempi lehtien jou-
kossa, että se toimii käytännöllisesti 
katsoen ilman ulkopuolista taloudel-
lista tukea. Lehti hankkii tuottonsa 
myymällä ilmoitustilaa ja perimällä 
tilausmaksut.
- Julkaisijajärjestöjen taloutta lehti 
ei rasita. Mutta kuinka kauan lehti 
pääsee ja jaksaa ponnistella omil-
lansa eteenpäin? Tulevaisuus as-
karruttaa, vaikka eräitä reservejä 
onkin käytettävissä, lupaavin näistä 
levikin lisääminen. Graafisella alalla 
tapahtuva kehitys ja käytettävissä 
olevat ennusteet ovat joka tapauk-
sessa sen laatuisia, että lehdelle ja 
sen asioita hoitaville jo nykyisyys on 
haaste. Asiantuntemusta, sitkeyttä, 
ennakkoluulottomuutta ja järjestely-
jen joustavuutta tarvitaan. Paloalan 
on pidettävä huolta siitä, että sen 
ammattilehteä voidaan jatkuvasti 
kehittää ja palvelukykyä lisätä.
- Nämä Santalan lähes 40 vuotta 
sitten kirjoittamat sanat ovat lähes 
suoraan siirrettävissä tähän päivään. 
Santalan maalailema tulevaisuus to-
teutui hyvin, lehti jatkoi kasvuaan ja 
on kehittynyt nykyaikaiseksi palo- ja 
pelastusalan ammatilliseksi aikakaus-
lehdeksi.
- Pienen alan on tarpeetonta hajottaa 
voimiaan, vaan pyrkiä yhteistyöllä ja-
kamaan vaikkapa laajemmillekin kan-
salaispiireille turvallisuusviestintää. 
Unohtamatta juuria, jotka paalutettiin 

paloalan ammattilehden perustami-
sessa 60 vuotta sitten.
- Millaista voisi tulevien 15 vuoden 
jälkeen olla alan julkaisutoiminta? Toi-
vottavasti alalla on silloin vaikkapa laa-
jemminkin turvallisuusalan voimakas 
äänenkannattaja. Hyvällä yhteistyöllä, 
kaikki yhteistä asiaamme hyödyttävät 
resurssit maksimaalisesti käyttäen to-
teuttaa turvallisuusalalle sisältörikasta 
journalismia. Myös sähköisen verkon 
hyödyntämistä pitää tulevaisuudessa 
painottaa entistä enemmän.
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Veijo Kájan sai viidennen ker-
ran jaetun keraamisen Pa-
lokärki-veistoksen tunnus-
tuksena aktiivisesta tiedo-

tustoiminnasta. Hänellä on takanaan 
mittava palomies-sairaankuljettajan 
ura. Itseään kouluttamalla hän on 
suuntautunut uusiin tehtäviin alalla.

Alueellisten pelastuslaitosten pe-
rustamisen yhteydessä on kehitetty 
myös pelastustoimen tiedotustoimin-
taa. Laitoksiin on perustettu tiedotus-
vastaavien tehtäviä. Kájan valittiin 
yhtenä ensimmäisistä.

Palkinnon saatesanoissa Veijo 
Kajánia kiitetään Tampereen alue-

Veijo Kajánille Palokärki-palkinto
Pelastustieto-lehden tiedotuspalkinto ojennettiin lehden juhlassa Tampereen 
aluepelastuslaitoksen tiedottajalle, tiedotuspäällikkö Veijo Kajánille.

pelastuslaitoksen tiedotustoiminnan 
kehittämisestä, josta näkyvimpänä 
esimerkkinä säännöllisesti ilmesty-
vän Letku & Laastari -lehden ideointi 
ja toteutus.
- Työhistoriansa ansiosta hän ky-
kenee toimimaan asiantuntevana 
tiedottajana ja antamaan siten mer-
kittävän lisäarvon pelastuslaitoksen 
toimintaan, päätoimittaja Esa Aalto 
sanoi veistoksen ojentaessaan.
- Hän on ollut aktiivisesti kehittämäs-
sä myös pelastustoimen valtakunnal-
lista tiedotustoimintaa.

Pelastustiedon ensimmäisen tie-
dotuspalkinnon sai Helsingin kaupun-

gin palolaitos palopäällikkö Rainer Al-
hon johdolla hoidetusta poikkeuksel-
lisen aktiivisesta tiedotustoiminnasta 
1987. Toisen kerran palkinto jaettiin 
1990, saajana Espoon palopäällikkö 
Matti Ylätupa kuvallisen viestinnän 
edistäjänä. Kolmannen Palokärjen 
sai palopäällikkö Jouko Allinniemi 
1996 tunnustuksena aktiivisesta tie-
dotustoiminnasta Hämeenlinnassa ja 
valtakunnan tasolla. Neljännen veis-
toksen vuonna 2000 sai järjestö- ja 
opetustyössä tutuksi tullut DI Markku 
Aarnio, jonka Palonehkäisy-palsta on 
ilmestynyt jo vuodesta 1987 lähtien.
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Emerituspäätoimittaja Juhani Katajamäki:

Uhkia ja kysymysmerkkejä 
mutta myös uljasta kehitystä
Palontorjunta-lehden ja sen seuraajan Pelastustiedon 60-vuotisjuhlassa 
puhunut vuosien 1977 - 2003 päätoimittaja paitsi palautti mieliin lehden 
vaiheita lähes 40 vuoden ajalta myös pohdiskeli alan ajankohtaisia näkymiä.

Aina kun lukee lehden al-
kuvaiheista, ei voi ihai-
lematta sivuuttaa sitä 
aikaansa edellä olevaa 
kaukonäköisyyttä, jo-

ta paloalan järjestöjen edusmiehet 
reilut 60 vuotta sitten osoittivat. He 
lakkauttivat omat vähälevikkiset jär-
jestölehtensä ja kokosivat henkiset 
voimavarat ja materiaaliset resurssit 
uuden yhteisen lehden taa 1949. En-
simmäinen Palontorjunta-lehti, nykyi-
sen Pelastustiedon edeltäjä, ilmestyi 
1950. Kaikki alan keskeiset järjestöt 
olivat lehden takana 1953.

Tuhansia painosivuja

Lehteä toimitettiin aluksi oman toi-
men ohella. Niinpä lehden sisältö oli 
pitkälti kiinni avustajakunnan aktii-
visuudesta. Silloisen päätoimittajan 
ilmoituksen mukaan kirjoitustarjonta 
oli ilahduttavan runsas.

Tuossa suhteessa entinen ja nykyi-
nen päätoimittaja voivat olla kateelli-
sia. Juttuja on toki kentältä saanut, 
mutta usein vasta melkoisen vonkaa-
misen jälkeen. Oma-aloitteinen lähes-
tyminen on ollut yllättävän vähäistä, 
eikä spontaania keskustelua ole 
lehden sivuille syntynyt kuin lievästi 
sanottuna niukan puoleisesti.

Mutta kyllä lehdillä kerrottavaa 
on ollut. Kun lehti täytti 50 vuotta, 
takana oli 28 608 Palontorjunnan ja 
Pelastustiedon sivua. Vuoden 2010 
taitteessa painettujen sivujen yhteis-
luku oli 35660.

Vuonna 1992 lehden sisältöaines 
kasvoi, kun Väestönsuojelulehti yh-
distyi Palontorjunnan kanssa palo-, 
pelastus- ja väestönsuojelualan am-
mattilehdeksi. Laajentuneen sisällön 
vuoksi lehden nimi muutettiin Pelas-
tustiedoksi 1993.

Henkeä pelastava apu 
ehtii vain läheltä

Edellisessä juhlaseminaarissamme 
tasan 10 vuotta sitten pelastustoimen 
järjestelyvaihtoehtomalleja pohtinut 
selvitysmies Pekka Myllyniemi esitteli 
tuoretta raporttiaan.

Myllyniemi toi pelastustoimen kä-
sitteistöön sanan läheisyysperiaate. 
Tuo mainio yhdyssana kristallisoi te-
hokkaan pelastustoiminnan ydinvaa-
timuksen harvaan asutussa ja pitkien 
etäisyyksien maassamme. Kun palo-
kunnan operatiivisen toiminnan ydin 
on henkeä pelastava toiminta, apu 
pitää tulla läheltä. Mitä kauempaa 
auttavat kädet saapuvat, sen huo-
nommat edellytykset henkeä pelas-
tavaan toimintaan on, vaikka tuo apu 
kaukaa olisi kuinka runsas ja kalusto 
viimeisen päälle moderni.

“Maantiedettä emme voi muuttaa“, 
presidentti Kekkonen lausui aikoinaan 
yksiselitteisen tosiasian, joka pätee 
myös pelastustoimintaan.

Läheisyysperiaatetta - vaikka ei 
näin osuvalla nimellä - ovat meillä 
aina toteuttaneet kuntiin perustetut 
palokunnat, jo vuodesta 1838 lähti-
en. Suomalainen järjestelmä, kau-
punkikunnissa ammattipalokunnat ja 
maaseutukunnissa vapaaehtoiset ja 
puolivakinaiset palokunnat, on ollut 
toimiva kokonaisuus.

Koko maan kattava 
täysammattilaisuus ei 
ole realismia
Kunnallinen pelastustoimi on muut-
tunut alueelliseksi pelastustoimeksi, 
mutta täysammattilaisuuteen perustu-
va palokuntamuoto ei vieläkään, eikä 
varmaan koskaan, ole taloudellinen 
mahdollisuus pelastustoimen alueiden 

isojen kuntien ulkopuolella. Ammattipa-
lokunnat eivät voi korvata sopimuspa-
lokuntia, jotka vielä 172 vuotta ensim-
mäisen perustamisen jälkeen yhä ovat 
henkeä pelastavan toiminnan auttavat 
kädet valtaosassa kuntiamme.

Ammattipalokunnat ovat itsestään-
selvyys, mutta yhtä tärkeätä on, että 
sopimuspalokuntien toimintaedelly-
tykset pystytään turvaamaan. Tehtä-
vä ei ole helppo. Maaseutu autioituu, 
ja jäljellejäävän nuorison mielen-
kiinnosta kilpaillaan. Siinä haastetta 
kerrassaan yksittäiselle kunnalle ja 
pelastustoimen alueelle.

Palokuntien kiireellinen 
sairaankuljetus 
uhattuna
Henkeä pelastava toiminta on koko 
sen palokuntatoiminnan ydin, jonka 
kuntalaiset ovat parhaiten oppineet 
tuntemaan - avun joka on tullut ja tu-
lee paikalle punaisilla autoilla.

Henkeä pelastava ovat ydinsanat 
myös toiselle palokuntatyössä, sille yhä 
enemmän esille nousseelle ja jatkossa 
yhä olennaisemmaksi nousevalle mut-
ta myös uhatuksi joutuneelle työsaralle 
- ensihoidolle. Palomies-sairaankuljet-
taja -koulutuksen täällä Helsingissä 
tai Kuopiossa saanut ja työhönsä si-
toutunut ensihoidon taitaja on upeinta 
ammattitaidon kehitystä mitä minun 
aikanani on pelastusalalla tapahtunut. 
Sairaankuljetus ei enää pitkään aikaan 
ole todellakaan ollut vain sairaan kulje-
tusta ja vaatimatonta ensiapua (jollaista 
se minun kesämiesvuosinani Tampe-
reellakin 1960 - 70- luvun taitteessa oli), 
vaan tehokasta ensihoitoa potilaan luo-
na kotona, työpaikalla tai liikenteessä. 
Se on konsultointia lääkärin kanssa, ja 
vaativaa lääkitystä ja teknisten hoitovä-
lineiden käyttöä.
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Ensihoito ja kiireellinen sairaankul-
jetus paitsi sopivat erinomaisen hyvin 
ympärivuorokautisessa lähtövalmiu-
dessa olevalle organisaatiolle, ovat 
myös elintärkeitä toimintamuotoja 
palokuntien tulevaisuuden kannalta. 
Palomies-ensihoitaja, ensihoitaja-
palomies - siinä synergia, jota suo-
malaisella yhteiskunnalla ei ole varaa 
menettää. Niin voi kuitenkin tapahtua 
terveydenhuoltolain uudistuksen yhte-
ydessä. Pelastustoimen koko kentän 
tehtävä on valistaa päättäjiä siitä, mitä 
sairaankuljetuksen avoimesta kilpailut-
tamisesta voi pahimmillaan seurata.

Mukavuuskulttuuri ja 
muita visioita
Mitä monipuolisempaa kiireellistä 
ja puolikiireellistä apua palokunta 
kansalaisille pystyy antamaan, sen 
harvemmiksi ja tarpeettomimmiksi 
käyvät puheet teettää niillä ties mitä 
tehtäviä. Puolikiireellisellä avulla tar-
koitan tässä sellaisia turvallisuuteen 
liittyviä tehtäviä, jotka luontevasti ni-
voutuvat palokunnan hoidettavaksi. 
Paino on sanalla luontevasti.

Pelastustiedon juhlanumerossa 
suuri joukko alamme toimijoita poh-
tii millainen pelastusala on vuonna 
2025. Useassa kirjoituksessa pelas-
tusalan toimipiste nähdään alueen 
turvallisuuskeskuksena, eräänlaisena 
turvallisuusalan tavaratalona.

Juttukokonaisuudessa visioidaan 
mielenkiintoisia tulevaisuudenkuvia, 
kannattaa lukea. Poimin tähän yhden:

“Olemme menossa kohti muka-
vuuskulttuuria, jossa yhteiskunta on 
entistä herkempi häiriöille, ja jo pie-
nellä häiriöllä voi olla hyvin kauaskan-
toiset seuraukset. Se on haaste myös 
pelastustoimelle“, pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen pohdiskelee.

Ammattilehti kestää 
uuden median 
ahdistelun
Lehden 50-vuotishistoriikki julkaistiin 
10 vuotta sitten. Sen jälkikirjoituksessa 
pohdiskelin, josko sähköinen tiedonvä-
litys nujertaa painetun sanan. Suomi 
oli silloin henkilökohtaisten tietokonei-
den ja internet-yhteyksien lukumääris-
sä maailman johtavia maita.

“Uusi media on tullut jäädäkseen 
ja vie osan perinteisten tiedotusväli-
neiden markkinoista. Todennäköisesti 
ammattilehdistö on kuitenkin se osa 
painettua sanaa, joka parhaiten säi-
lyttää asemansa uuden tulokkaan rin-
nalla. Nopeassa uutisoinnissa se jää 
häviölle, mutta taustojen selvittäjänä, 
tutkitun tiedon julkistajana ja syventä-
vien johtopäätösten tuottajana se on 
jatkossakin korvaamaton“, kirjoitin.

Näin on käynyt, ja niin myös meidän 
lehtemme osalta. Kilpailu on kuitenkin 
kovaa, ja tilaus- ja ilmoitustuottoihin 
perustuvan ammattilehden varainhan-
kinta kova urakka joka vuosi. Menes-
tyvän tiedotusvälineen edellytyksenä 
on vankka talous. Se tarkoittaa paljon 
tilaajia ja ilmoitustuloja.

60 vuotta ilmestynyt ammattilehti 
on vuodesta toiseen ollut jotain pysy-
vää kaiken muutoksen keskellä. Lehti 
hyvine puolineen ja heikkouksineen-
kin on ollut kaikille niin itsestään sel-
viö, että sen todellinen merkitys huo-
mataan sinä epätoivottavana päivänä 
kun se ei enää ilmestyisikään.



- Palomies-sairaankuljettaja -koulutuksen Helsingissä tai Kuopiossa saanut ja työhönsä sitoutunut ensihoi-
don taitaja on upeinta ammattitaidon kehitystä mitä minun vuosinani on pelastusalalla tapahtunut, todisteli 
palokuntien sairaankuljetuksen tulevaisuudesta huolestunut Pelastustieto-lehden emerituspäätoimittaja 
Juhani Katajamäki, joka opiskeluvuosinaan toimi useita kesämieskausia palomies-sairaankuljettajana Tampe-
reen palolaitoksessa. Kuva vuodelta 1966 (Juhani Katajamäen kokoelma).
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Päivän aluksi ja yleisöä moti-
voidakseen Olli-Pekka Ojanen 
siteerasi professori Kirsti Lon-

gan ajatuksia ihmisen muistista: se on 
hyvin itseriittoista. Me painamme mie-
leemme sellaiset asiat, jotka tukevat 
meidän omaa käsitystämme asioista. 
Eli vaatii ihmisen omaa halua ja kykyä 
uudistua, jos haluaa aidosti oppia uu-
sia asioita.

Ajankohtainen asia oli Pekka Myl-
lyniemen raportti palomiesten urake-
hityksestä. Raportissa haetaan palo-
miehelle motivoivia työtehtäviä koko 
palomiesuralle. Kun savusukellus ei 
ole enää mahdollista, voisi palomies 
jatkaa silti omassa ammatissaan. Tä-
mä ei tarkoita silti sitä, että turvalli-
suusvalistus olisi se ainoa jaossa ole-

va työtehtävä. Edelleen keskustelua 
kentällä herättää palkkaus: jos vuo-
rotyöstä jäädään päivätyöhön, miten 
ansiotaso voidaan säilyttää.

Myllyniemi totesi raportissaan, että 
nykyisin pelastuslaitoksissa työtehtä-
vät eivät ole tasapainossa. Elämme 
edelleen illuusiossa, että savusukellus 
ja muut operatiiviset pelastustehtävät 
ovat oikeaa työtä, muut työtehtävät 
tehdään, jos ehditään. Pelastustoimi 
ei ole kyennyt tasapainottamaan työ-
tehtävien tasapuolisuutta.

Yleisö otti vilkkaasti kantaa tähän 
palomiehen urakehitykseen. Esitettiin 
kysymys, miten uraa voi muka kier-
rättää, kun nykyisin Pelastusopistosta 
valmistuvat pelastajat ovat jo suhteel-
lisen iäkkäitä. Myös turvallisuusvalistus 

keskustelutti kovasti kuulijoita. Enää se 
ei tuntunut herättävän niin paljon vas-
tustusta kuin muutamia vuosia sitten, 
mutta osa keskustelijoista näki sen 
edelleen lisätyönä, ei palomiehelle 
luonnollisesti kuuluvana työtehtävänä.

Paloasemaverkosto 
kehittyy
Pirkanmaalaisia ajankohtaisia asioita 
oli uusi palvelutasopäätös, joka tuli 
voimaan vuoden alusta. Palveluta-
sopäätökseen on kirjattu mm. uusien 
virkojen ja muutamien paloasemien 
perustaminen. Suodenniemelle val-
mistuu keväällä Sastamalan kaupun-
gin rakentama paloasema. Pirkkalan 
alueen toimintavalmius paranee, kun 
Linnakallion alueelle valmistuu uusi 
paloasema, ehkä jo tämän vuoden lo-
pussa. Tilaa on varattu sammutusau-
tolle, mahdolliselle sairasautolle sekä 
aseman miehittäville neljälle palomie-
helle ja kahdelle sairaankuljettajalle.

Kesällä aikaistettu Pispalan palo-
aseman sulkeminen aiheutti hallinto-
kantelun, johon vastattiin kertomalla, 
että Länsi-Tampereen toimintavalmi-
usajat paranevat, kun Teivon alueelle 
rakennettava Ylöjärven uusi paloase-
ma on valmis. Hanke etenee heti, kun 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
oleva valituspäätös on ratkaistu. 

Oppiva organisaatio?

Ojanen esitti kuulijoille kysymyksen: 
olemmeko oppiva organisaatio? 
Pystymmekö omaksumaan uusia 

Henkilöstöfoorumi
Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstöfoorumi järjestettiin tänä 
vuonna Turun ja Tukholman välisellä risteilyllä helmikuun puolivälissä. 
Asialistassa oli vain muutamia aiheita, mutta päivän aikana esille otettiin 
monia ajankohtaisia ja henkilöstöä kiinnostavia aiheita. 
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ajatuksia? Hän provosoi kuulijoita 
väittämällä vielä, että kalusto ei ke-
hity tarpeeksi.

Kysymys aiheutti vilkasta ja hyvää 
keskustelua. Esitettiin väittämä, että 
tulipalot ovat viime vuosina vähenty-
neet ja sen mukana aito osaaminen 
vähenee. Sanottiin myös, että kalusto 
on uudenaikaista ja sitä on riittävästi, 
mutta sitä ei osata käyttää. Esitettiin 
myös väittämä, että jokainen kehitte-
lee omia juttujaan liikaa ja näin ei huo-
mata hyödyntää jo olemassa olevia 
ratkaisuja: keksitään se pyörä aina 
uudelleen.

Ojasen takaa-ajama ajatus liittyi 
alan kehittämiseen oma-aloitteisesti 
ja aktiivisesti. Meidän tulisi itse kye-
tä imuroimaan hyvä asiat kehityksen 
vilkkaasta virrasta. Voisimme myös 
hyödyntää Pelastusopiston testaamia 
asioita ja hankkia tietoja ulkomailta.

Toimintaympäristö 
muuttuu
Päivän aikana sivuttiin myös Espoon 
Sellon väkivaltatilannetta sekä kou-
luampumisia, sillä tapausten yhtey-
dessä nousee esille aina sama asia: 
pelastajien työturvallisuus. Vastaa-

vanlaisia tapauksia saattaa tulla vielä 
eteen, joten nyt olisi viimeistään syytä 
tehdä tarkat toimintamallit poliisin ja 
pelastuslaitosten yhteistyöstä ja tilan-
nejohtamisesta. 

Toisenlaista palomiehen toimin-
taympäristön muutosta käytiin läpi jo 
osittain päivän alussa, kun puhuttiin 
palomiehen työtehtävien muuttumi-
sesta myös turvallisuusviestinnän 
suuntaan. Tiedotuspäällikkö Veijo Ka-
ján otti esille turvallisuusviestintään 
liittyvän terminologisen hankaluuden. 
Nyt puhutaan turvallisuusvalistukses-
ta ja -neuvonnasta. Kukaan ei oike-
astaan tiedä, mitä tarkoittaa valistus 
ja mitä neuvonta. Tampereen aluepe-
lastuslaitos ottaakin käyttöön uuden 
valtakunnallisen turvallisuusviestintä-
työryhmän ehdottamat termit.

Turvallisuusviestintä on yläkäsite 
ja sisältää termit turvallisuusneuvon-
ta, turvallisuuskoulutus, yleisötilai-
suudet ja joukkoviestinnän. Näistä 
termeistä ja turvallisuusviestinnän 
merkitsemisestä Prontoon tullaan lä-
hettämään kevään aikana henkilös-
tölle ohjeistus.

Palvelussuhdepäällikkö Jukka 
Lehtonen piti katsauksen työturvalli-
suuden ajankohtaisista asioista. Hän 

toi esille työtapaturmien dokumen-
toinnin tärkeyden, vaikka se tuntui-
sikin työläältä. Ilman asianmukaisia 
dokumentteja ei päästä pureutumaan 
tarpeeksi hyvin työpaikan riskitekijöi-
hin. Työtapaturmat ovat hieman li-
sääntyneet, mutta pelastuslaitoksella 
ne ovat loivassa laskussa. Vuosittain 
sattuu noin 50 työtapaturmaa, joista 
suurin osa on lieviä. 

Koulutusmestari Timo Halme ker-
toi henkilöstölle, miten hakeudutaan 
koulutukseen. Kun henkilö on kes-
kustellut oman esimiehensä kanssa, 
ilmoittaa esimies koulutustarpeen 
koulutusmestarille. Tämän jälkeen 
koulutukseen hakeutuva tekee mat-
kasuunnitelman ja hyväksyttää sen 
esimiehellään. Koulutustoimisto kir-
jaa tämän koulutusseurantaan.

Henkilöstöfoorumissa keskustel-
tiin ja otettiin kantaa. Vaikka kantaa 
otettiin kriittisestikin, niin silti päivän 
henki oli positiivinen. Voidaan todeta, 
että nyt asiat kiistelivät, eivät henki-
löt. Tarvetta avoimeen keskusteluun 
näyttää olevan, joten henkilöstöfooru-
mi on löytänyt paikkansa Tampereen 
aluepelastuslaitoksen työyhteisössä.

─       ─
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Matka alkaa

Oli aurinkoinen, kirkkaan keväinen 
maanantai aamu. Lehdet tekivät sil-
mujaan, ruoho alkoi nostaa vihreätä 
väriään karun keväiseen luontoon. 
Kävelin rappusia ylös Toijalan rautatie-
aseman laiturille. Olin menossa kohti 
uusia haasteita, kuitenkin autuaan 
tietämättömänä, mikä minua odottaa. 
Alkanut taantuma ja säästötoimet kun-
nissa olivat mahdollistaneet minulle 
virkavapaan palomiehen virastani. 

Seisoin laiturilla ja haistelin kevään 
lempeitä tuulia, joissa oli jo pilkahdus 
kesää. Samassa pamahti asemalai-
turin kaiuttimista kuulutus. ”Varokaa 
ohittavaa junaa”. No jo on markkinat, 
ajattelin, vai ohittelevat ne junat nykyi-

Minun matkani
Kävelen Tampereen keskuspaloaseman käytävää pitkin kohti ruokalaa. Meillä on 
taas ollut jokin tylsä oppitunti, jonka aihetta en edes muista. Nälkä kurnii vatsassa 
ja mielessä pyörii vain ajatus siitä, mitähän mahtaa olla ruokana. Samassa 
muistan, että ei helvetti, tänään on maanantai, ja silloin on soppapäivä. Masennun.

Samassa kuulen kämpästä puhelimen soittoäänen, sehän on minun luurini. 
Otan vaistomaisesti pari juoksu-askelta; sehän on nykyajan tapa. Puhelin 
ohjaa ihmistä. Vastaan luuriin, joka sanoo:” Hei olen Laura Ahola Huvila & 
Huussin tuotantopäällikkö. Tarja, meidän vastaava tuottaja sanoi, että voisit olla 
halukas lähtemään mukaan meidän ensi kesän tuotantoon. Olimme ajatelleet 
sinua tuotantotiimiin remonttikoordinaattoriksi. Tervetuloa Pursimiehenkadulle 
neuvottelemaan”. 

sin, vaikka laiturilla olisi kyytiin poimit-
tavia. Vieressäni seisova rouva näytti 
sähköiskun saaneelta, kun Pendolino 
painoi kahtasataa ohi parin metrin 
päästää. Rouvan riikinkukkosulkai-
nen muotihattu pyöri vielä muutaman 
kierroksen ympäri hänen päässään. 
Rouva oli sen verran huvittava näky 
että mieleni olisi tehnyt nauraa oikein 
ääneen, mutta pidätin naurun ja tyy-
dyin sanomaan: ”Herrojen juna”.

Ajattelin, että vaikkakin tässä ol-
laankin isolle kirkolle menossa, ei 
koordinaattorilla ollut tuohon junaan 
vielä asiaa. Lopulta tuli meidän ju-
namme: kaksikerrosjuna ja oikein 
pöytiin tarjoilu. Otin istumapaikan 
junan menosuunnan seinän läheltä, 
koska Toijalan lipunmyynti lopetettiin 

ja paikkalippua ei siis ollut. Automaatti 
sijaitsi aivan eri puolella asemaa, ja 
sen takia en rupea heräilemään puol-
ta tuntia aiemmin. Saahan lipun ju-
nastakin. Katselin ikkunasta kotikau-
pungin näkymää, mieleni oli rento ja 
ehkä hieman jännittynyt, sillä enhän 
tiennyt mihin tässä oikein oltiin me-
nossa. Kun asemalaiturit päättyivät, 
tiesin: matkani on alkanut.

Matkalla

Juna saapui Helsinkiin. Nousin rau-
hallisesti jonottaen laiturille, ja siitä 
se härdelli sitten alkoi. Ihmisiä sinkoili 
sinne tänne, ja tuntui kuin olisin ollut 
Stokkan hulluilla päivillä. Tuollainen 
tuuppiminen ja sinkoilu on maalaispo-
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jalle aivan jotain ennen kuulumatonta. 
Ja tässä ryysiksessä pitäisi vielä löy-
tää ”pursarille”. Olinhan toki saanut 
hyvät ohjeet hypätä stagalla sporaan, 
joka menee ruohikseen eli länkkärille 
päin. Et mee gredalle asti, tai muuten 
joudut tuleen sgurulla takaisin. Kun oot 
menny ruttopuiston ohi, niin yritä jäädä 
koffilla pois. Pääset oikaiseen punik-
sen läpi suoraan byron kulmalle. Mitä 
helvettiä toi mulle kertoi. No, päätin ot-
taa maalaisjärjen käyttööni, ja painelin 
katsomaan raitiovaunukartasta missä 
toimisto sijaitsee. Hetken tiirailtuani 
paikka oli selvä, ja suunnistustaitoni 
pettämätön. Kun matkaa oli muutama 
kilometri,  päätin lähteä kävellen koh-
ti toimistoa. Paikallisethan ei kävele. 
Ainoa mikä on trendikästä, on tulla 
helvetin kalliilla maastopyörällä töihin, 
uudet muotireleet päällä, ja ottaa se 
pyörä mukaan työpöydän viereen. 

Haahuilin ihmeissäni vanhan tiili-
sen teollisuusrakennuksen sisäpihal-
la. Rappuja oli useita, ja vain kysymäl-
lä osasin oikeaan. Sisällä käytävässä 
oli taulu, jossa seisoi että toimistom-
me on viidennessä kerroksessa. 

Perille päästyäni minua odotti läm-
min vastaanotto. Vastassa oli nuori 
pimu, joka toivotti oikein nimellä terve-
tulleeksi, vaikka emme olleet koskaan 
aikaisemmin tavanneet. Lienenkö ollut 
niin urpon näköinen seistessäni siinä 
eteisessä tumput suorina, että pimu 
huomasi odotettavien listalta kuka olin. 
Hän opasti minut työpisteeseeni, joka 
sijaitsi avotoimiston keskiosassa. Se 
oli hyvä paikka. Tästä näkisin kaikki 
ketkä tulee ja menee, lisäksi tässä oli 
loistava paikka häiriköidä lähes kaikkia 
muita toimiston tyyppejä.

Hetken oleiltuani tulivat huonee-
seeni tuottaja Jukka ja Laura, jonka 
kanssa olin puhelimessa jutellut. 
Moikattiin käsipäivää ja vaihdettiin 
muutama sana. Päiväni alkoi heti 
palaverilla, jossa käytiin läpi tuotan-
toa, ja sitä kuka tekee mitäkin. Myös 
minun tehtäväni, ja se mitä minulta 
odotetaan tuli hyvinkin selväksi. Tuot-
taja Jukka vaikutti erittäin jämäkältä 
tyypiltä, ja varsinkin kun itse olin tottu-
nut hieman väljempään rytmiin. Aluk-
si ajattelin, että onkohan tuo hieman 
nipo, mutta kun opittiin tuntemaan 
paremmin, Jukka osoittautui varsin 
reiluksi ja mukavaksi kaveriksi.

Laura taas oli hieman erilainen. 
Hän pommitti kysymyksillä välillä 
oikein riesaksi asti, mutta ymmärsin 
kaiken sen hikoilun keskellä, että hän 

vain varmisti, että asiat on kunnossa 
ja pysytään aikataulussa. Laura oli 
kova luu tietsikan kanssa ja teki töitä 
koneensa ääressä niin tosissaan, ettei 
edes noteerannut vaikka sille puheli 
höpöhöpöjä. Asiallisiin juttuihin hän 
kyllä heräsi vastaamaan, ja häneltä 
sai aina apua aina kun kysyi. 

Lähdimme katselemaan remontti-
kohteita, jotka oli valittu loppusuoralle 
ja olivat kenties mukana ohjelmassa. 
Vieressäni oli Hane, joka oli mei-
dän kuvaaja. Hane ajoi, koska oli jo 
casting-vaiheessa käynyt kohteissa 
ja tiesi niiden sijainnin. Auton muki-
telineessä oli kuusi take away -kah-
vikuppia tyhjänä ja Hane selitti tyy-
lilleen uskollisena filosofoiden siitä, 
kuinka kahvi kandee ottaa mukaan, 
koska ”silloin sä voit juoda sen ajaes-
sa, pysyt pirteänä ja samalla ei kulu 
aikaa huoltsikalla ja matka taittuu”. 
Takapenkillä meidän ylipitkä blondi 
Ani kuunteli tarinaa tarkkaavaisena 
ja kommentoi jotain yleispätevää. 

Matkamme eteni kohde kohteelta 
ympäri kaunista Suomea, ja ennen 
kaikkea kun kävimme ihmisten mö-
keillä, näimme toinen toistaan viehät-
tävämpiä paikkoja. Oli erilaisia mök-
kejä ja ihmisiä. Meillä oli roolijakona, 
että minä katselin mökkejä remontin 
kannalta, Anita sisustuksen ja muu-
toksen ja Hane kuvauksen kannalta. 
Mielestäni se oli hyvä jako ja olimme 
löytäneet yhteisen huumoripitoisen 
sävelen, joka toimi.

Aikaa ei paljoa ollut, kun jo pi-
ti alkaa tehdä suunnitelmia ja etsiä 
remppamiehiä. Päivät kestivät aa-
musta iltaan, ja joskus meni yön 
puolellekin, ennen kuin oltiin kotona. 
Kesä oli onneksi vähäsateinen lukuun 
ottamatta meidän pihakohteita, jolloin 
yllättävän usein satoi. Autot liikkuivat 
ympäri Suomea, kilometrejä kertyi. 
Kesä eteni ja rempat edistyi. Kuvaajat 
kiersivät niitä tallentamassa. 

Kotimatka

Kävelin toimistolta kohti Helsingin rau-
tatieasemaa. Olin kuin olisin unessa, 
pääni oli aivan tyhjä. Mitä oli tapah-
tunut, olinko jo näin helsinkiläistynyt, 
etten nähnyt sitä vilinää, joka tänne 
ensikertaa tullessani melkein murjoi 
minut katuun. Ei, kysymys oli jostain 
muusta. Olin saanut pestini päätök-
seen ja sisälläni oli niin tyhjä olo, etten 
vain välittänyt mistään mitään. Käve-
lin vain kohti asemaa, määränpäätä, 

mistä junani oli tarkoitus lähteä. Astuin 
junaan, otin vapaan paikan totutusti 
menosuunnan etuseinän läheltä. En 
jaksanut ostaa junalippua automaa-
tista vaikkakin sen saisi hieman hal-
vemmalla. Kaikille automaateille oli 
muodostunut noin kymmenen metrin 
jono, eikä minua voinut todellakaan 
yhtään vähempää kiinnostaa jonotus. 
Saihan lipun konnariltakin, ja jos ei, 
niin heittäkööt pihalle.

Istuin ikkunapaikalle, katselin lai-
turilla sinkoilevia ihmisiä, ja mietin 
mikä helvetin kiire noilla on valmiissa 
maailmassa. Juna lähti liikkeelle, näin 
junan ikkunasta eduskuntatalon, Töö-
lönlahden, Hartwal arenan, Vr:n juna-
varikon ja sen epämääräisen talon 
siellä muurin päällä. Ajatukseni otti 
niskalenkin todellisuudesta. Aivopro-
sessorini alkoi syytää minulle kesän 
tapahtumia filminauhana. Mielessäni 
kävin läpi koko kesän, näin mieles-
säni kaikki ne henkilöt, paikat ja ta-
pahtumat, joihin olin kesän aikana 
törmännyt. Tuotantotiimin ammatti-
taitoiset ammattilaiset, joiden kanssa 
minulla on ollut etuoikeus työsken-
nellä. Kaikki ne naurut, ilonhetket ja 
surut mitä oli koettu. Ja vaikka kuinka 
olin tunteeton pelastaja ja sukeltaja 
ja vaikka tiesinkin kuinka hallita tilan-
teet, en voinut tunteilleni mitään: mi-
nun oli pakko antaa periksi. Pala hiipi 
kurkkuuni, yritin nieleskellä sitä alas. 
Lopulta huomasin kuinka kyynel alkoi 
valua pitkin poskipäätäni. Jumalauta, 
jos miestä itkettää, niin sitten itkettää. 
Mielessäni oli haikeus, mutta samalla 
myös suunnaton onni. Kaikki se työ, 
ne hienot ihmiset, joiden kanssa oli 
töitä tehty, olivat kasvattaneet nämä 
ilon ja haikeuden kyyneleet. 

Käytävän toisella puolella istuva 
rouva kysyi, olenko voittanut lotossa, 
kun noin itket onnellisena. Hennosti 
ääneen nauraen vastasin hänelle, 
kyllä totta tosiaan. Minulla on ollut ilo 
ja kunnia olla osa tätä ammattitaitois-
ta tiimiä ja olemme mielestäni onnis-
tuneet hyvin. Se on minun lottovoitto-
ni. Juna saapui Toijalan rautatiease-
malle, pyyhin kyyneleet kasvoiltani ja 
ajattelin, tämä muisto elää ikuisesti. 
Astuin ulos junasta, ihailin kaunista 
kotikylämme syksyistä maisemaa. 
Poistuin rappuja alas kotiin päin.    

Matkani on päättynyt…
Palomies Sami Ahola
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Pirkanmaalla sattuu yksityisissä 
kiinteistöissä vuosittain toista-
kymmentä pitkäkestoista öljy-

vahinkoa (kesto yleensä yli 2 vrk). 
Pari vuotta sitten tapahtui Tampereen 
Nekalan kaupunginosassa sijaitse-
vassa paritalossa vakava öljyvahinko, 
jonka seurauksena jouduttiin purka-
maan koko kiinteistö. Talon kellarissa 
oli 70-luvulla paikalleen hitsattu teräk-
sinen öljysäiliö muurattuna tiukasti ra-
kennuksen kellariin, jolloin sitä ei ollut 
mahdollisuutta tarkastaa. Taloon oli 
kevään ja kesän aikana tilattu useaan 
otteeseen öljyä, kunnes alkoi selvitä, 
että jotain on vialla ja kutsuttiin pelas-
tusviranomaiset paikalle. Torjuntatyöt 

aloitettiin, mutta vahingon laajuudes-
ta ei ollut vielä tietoa. Lopulta selvisi, 
että säiliö oli valuttanut 5 000 – 6 000 
litraa öljyä, joka oli kulkeutunut ajan 
mittaan uima-altaan alle, josta sitä oli 
vaikea poistaa rakennusta purkamat-
ta. Paikalle rakennettiin uusi paritalo 
ja kustannukset olivat merkittävät.

Öljyvahingot herättivät

Tampereen aluepelastuslaitos, Pir-
kanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus ja Tampereen kau-
pungin ympäristöpalvelut toteuttivat 
vuonna 2008 yhteistyöprojektin, jos-
sa kartoitettiin lämmitysöljysäiliöiden 
kuntoa Tampereen Kissanmaan, 
Uudenkylän ja Kalevan kaupungin-
osissa. Alkusysäyksenä projektille 
olivat öljyvahingot, jotka johtuivat 
tarkastamattomista säiliöistä tai säi-
liöistä, joita ei ollut poistettu käytöstä 
asianmukaisesti. Projektin aikana 
kiinteistöjen omistajat saivat tietoa 
öljysäiliöihin liittyvistä määräyksistä, 

Pidä huolta  
öljysäiliöstäsi
Tampereen aluepelastuslaitos on mukana valtakunnallisessa 
pilottihankkeessa, jossa halutaan ihmisten kiinnittävän huomion 
öljysäiliöiden kuntoon.

Säiliön pohjasta löytynyt öljyvuoto. Kuva Heikki Kokkonen 
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säiliötarkastuksista ja huoltotoimen-
piteiden tärkeydestä. 

Lisäksi Tampereen keskuspalo-
asemalla pidettiin koulutuspäivä, joka 
oli suunnattu Pirkanmaan alueella toi-
miville öljysäiliötarkastajille sekä ym-
päristö- ja pelastusviranomaisille.

Yhteistyöprojektin päätyttyä todet-
tiin tarve jatkaa neuvontaa ja jakaa 
tietoa öljylämmittäjille myös jatkossa. 
Öljylämmittäjien lisäksi tietoa kentällä 
tarvitsevat säiliöiden parissa työsken-
televät tarkastus-, asennus- ja huol-
toliikkeet. Tarpeeseen laadittiin ”Pidä 
huolta öljysäiliöstäsi” asukastiedote 
ja ”Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmi-
tyslaitteiston sijoittaminen, huolto, 
tarkastuttaminen ja käytöstä poista-
minen” -ohje, jotka löytyvät kevään 
aikana Tampereen aluepelastuslai-
toksen kotisivuilta. Tämä materiaalia 
voidaan käyttää vapaasti.

”Pidä huolta 
öljysäiliöstäsi” 
-asiakastiedotteen 
pilottihanke 
Pirkanmaalla

”Pidä huolta öljysäiliöstäsi” -asukas-
tiedotteeseen on koottu tärkeimmät 
asiat, jotka opastavat lämmitysöljysäi-
liön omistajia toimimaan turvallisesti. 
Tiedotteesta on tehty kaksi versiota: 
Pirkanmaan- ja valtakunnallinen ver-
sio. Asiakasohje ja tiedote on laadit-
tu Tampereen aluepelastuslaitoksen, 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (31.12.2009 
saakka Pirkanmaan ympäristö-
keskus) ja Tampereen kaupungin 
ympäristöpalveluiden yhteistyönä. 
Asiantuntija-apua hankkeen toteut-
tamiseen on saatu myös mm. Tur-
vatekniikan Keskukselta (TUKES), 
Öljy- ja kaasualan keskusliitolta sekä 
vakuutusyhtiöltä.

Jotta öljysäiliöiden kuntoon liittyvä 
tärkeä tietoa saataisiin mahdollisim-
man hyvin perille, Tampereen aluepe-
lastuslaitos anoi rahoitusta pilottihank-
keeseen, jonka tarkoituksena on jakaa 
”Pidä huolta öljysäiliöstäsi” -asiakastie-
dote Pirkanmaalla kevään 2010 aikana 
noin 29 000 öljylämmitteiseen kiinteis-
töön. Hankkeen päärahoittajaksi saatiin 
Öljysuojarahasto. Lisäksi Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
ja Tampereen aluepelastuslaitos osal-
listuivat rahoitukseen.

Tiedotetta voidaan jakaa myös 
palotarkastusten, öljysäiliöiden kunto-
kartoitusprojektien tai säiliötarkastus-
ten yhteydessä. Kiinteistön omistajien 
toivotaan tutustuvan tähän tiedottee-
seen ja kiinnittävän sen vaikkapa kat-
tilahuoneensa seinällä. 

”Lämmitysöljysäiliön ja 
öljylämmityslaitteiston 
sijoittaminen, huolto, 
tarkastuttaminen ja 
käytöstä poistaminen” 
-ohje

”Lämmitysöljysäiliön ja öljylämmi-
tyslaitteiston sijoittaminen, huolto, 
tarkastuttaminen ja käytöstä poista-

Säiliöstä valunut öljy oli levinnyt syvälle maaperään   
Kuva Alisa Pitkänen

minen” -ohje kertoo tiedotetta laajem-
min kiinteistön lämmitysöljysäiliön ja 
öljylämmityslaitteiston huollosta, tar-
kastuttamisesta ja mahdollisesta 
käytöstä poistamisesta. Ohjeessa 
tuodaan esille niitä käytännön asioita 
ja menettelytapoja, joiden avulla voi-
daan öljylämmityslaitteiston käyttö ja 
lämmityspolttoöljyn varastointi suo-
rittaa turvallisesta ja ennaltaehkäistä 
vahinkoja. Mahdollisimman nopea 
puuttuminen vuototilanteeseen pa-
rantaa mahdollisuuksia rajoittaa öl-
jyvahingon leviäminen sekä estää 
ympäristön pilaantuminen ja torjun-
takustannusten kasvaminen.

Palotarkastusinsinööri  
Saila Salomäki
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Aluepelastuslaitoksen jo perinteiseksi 
muodostunut hiihtotapahtuma oli jälleen 
kerran onnistunut, sään sekä osanoton 
puolesta. Tiukan sprintti-viestin voiton 
vei I-ryhmä, joskin IV-ryhmä oli ainoa 
joka sai jalkeille täyden porukan. Löylyä 
riitti saunassa eikä makkarakaan lop-
punut kesken. Kiitos kaikille osanotta-
jille ja järjestelyjä hoitaneille!
 
   1. I-ryhmä    32.35
   2. IV-ryhmä  33.28
   3. Päivävuoro 36.12
   4. III-ryhmä   40.01
   5. II-ryhmä/saku 41.50
 
Palomies Petteri Meskanen

Perinteinen Pirkan hiihto hiihdettiin 
7.3.2010 aurinkoisessa säässä. Aa-
mulla perinteisen lenkille lähtijöitä 
saatteli kirpakka pakkanen, mutta 
päiväksi ilma lämpeni mitä mainioim-
maksi hiihtosääksi. Ilmeisesti hyvä 
keli oli houkutellut liikkeelle paljon 
hiihtäjiä, sillä kaikkiaan kolmeen eri 
matkavaihtoehtoon osallistui lähes 3 
000 suksijaa. 

Näitä palokunnan hiihtokuulumisia 
on mukava nyt kirjoitella, kun matkaan 
oli saatu uusia nimiä. Nimilistasta olen 
taas poiminut nimet, joiden vierestä 
löytyi tapu tai alpe. Ensikertalaisista 
vapaalla hiihtotyylillä 90 km:n matkan 
Niinisalosta Tampereelle hiihti Ville 

Pirkan hiihto, 7 3 2010 Hiihtopäivä

Naskali hienoon 6.03.49 aikaan ja 
Härkösen Markus aikaan 7.36.13. 
Miehet 50-sarjassa vapaalla tyylillä 
Seppo Männikkö hiihti matkan jo 31. 
kerran, nyt aikaan 5.42.33 ja ensim-
mäistä kertaa Aaro Aaltonen aikaan 
5.52.28. Korpelan Timo, Knuuttilan 
Seppo ja allekirjoittanut saivat myös 
hiihtomatkan urakoitua ja uuden Pir-
kan kierroksen aloitettua.

45 kilometrin tuloslistoista löytyi 
myös kaksi pelastuslaitoksen henki-
löstöstä, Laineen Ari aikaan 2.59.06 
ja Raivio Miikka 2.36.30.
 

Ensihoitaja Sanna Kauppinen
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Viranomaisturnaus  
Turussa 4 -5 2 2010!

Turnauksessa oli kaksi lohkoa, jois-
sa kummassakin oli 4 joukkuetta 
Lohko 1:n voittaja oli Varsinaissuo-
men aluepelastuslaitos ja kakkonen 
Hockey Team Rajavartijat Turusta

Enduro SM, 27 2 2010

Tampereen aluepelastuslaitos järjesti 
jo kolmannen kerran palomiesten en-
durokilpailut Pirkanmaalla, nyt Pirk-
kalassa 27.2.2010. Aiempina vuosina 
ovat kelit olleet suosiollisia, mutta nyt 
oli aika maksaa edellisten vuosien 
lasku: sohjoo räntää ja suojasäätä, 
mutta kaikille sama. 

Kisat voitti Harri Salo Keski-Uu-
denmaan pelastuslaitokselta. Kari 
Isoviita Tampereelta jäi niukasti toi-
seksi ja TV:stäkin tuttu Sami Ahola oli 
kolmas jo reilusti kärjelle jääneenä. 

Lohko 2:n voittaja oli Turun poliisit 
ja kakkonen Tampereen palokunnan 
urheilijat eli TaPu.

Välierissä TaPu voitti Varsinais-
suomen aluepelastuslaitoksen 5 – 3 
ja loppuottelussa Turun poliisit kaatui 
5 – 2. Näin saatiin voitto kotiin Tampe-
reelle jo toisen kerran kolmen vuoden 
sisällä.

Joukkueessa pelasivat: Marko 
”Kaanaa” Peltoniemi, Hannu Tuhka-
saari, Jaska Mielonen, Ville Peltonen, 
Jupi Piirinen, Milko Enden, Teemu Tu-
runen, Mika Vana, Topi Varho, Teemu 
Lähteenmäki, Jani Lehtinen, Jarkko 

Haapala, Ari Laine, Sami Rantanen 
ja Harri Tanhuanpää.

Ensihoitaja Matti Välikoski

Silti hieno suoritus Samilta talvella, 
sillä hänhän on enempi motocross 
miehiä, eli biitsihiekan pöllyttäjiä. 
WBFF-luokan (wanna be firefighter) 
voitti Mika Turunen Hämeenlinnasta. 

Kisan jälkeen perinteiseen tyyliin 
oli ruokailu, sauna ja rairai. Kisat oli 
palomiesmoottorit ry:n vuoden 2010 
ensimmäinen kilpailu. Lajeina ovat 
enduro, motocross, gncc. 

Palomies Kari Isoviita
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Edellisen työsuojeluorganisaation 
toimikausi oli vuodet 2006 - 2009 eli 
viime vuoden syksyllä tuli ajankohtai-
seksi valita aluepelastuslaitokseen 
uudet työsuojeluvaltuutetut. Vaalit 
järjestettiin valtakunnallisten ohjei-
den mukaisesti ja niissä määrätyn 
aikataulun puitteissa. Tampereen 
kaupunki oli myös valinnut aluepelas-
tuslaitoksen henkilöstöstä vaalitoimi-
kunnan, jonka tehtävänä oli vastata 
vaalitapahtuman toteuttamisesta. 
Aluepelastuslaitoksen maantieteel-
linen laajuus ja henkilökunnan työ-
aikojen eriaikaisuus aiheuttivat omat 
ongelmansa vaalien toteuttamiseen. 
Loppujen lopuksi ne saatiin kuitenkin 
toteutettua verrattain hyvin.

Syksyn vaalit olivat historialliset 
vaalit ainakin minun palokuntaurani 
aikana, sillä tällä kertaa pidettiin to-
delliset, äänestäjien antamien äänien 
lukumäärään perustuvat henkilövaalit 

työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua 
valittaessa. Aiemmin on aina päädytty 
ns. sopuvalintaan, koska ehdokkaita 
ja paikkoja on ollut yhtä paljon ja kil-
paa edustajapaikoista ei ole ollut. 

Aluepelastuslaitos on yksi niis-
tä kolmesta toimialasta Tampereen 
kaupungin organisaatiossa, joissa 
on oma työsuojeluvaltuutettu myös 
toimihenkilöillä (esimiestaso). Sen 
tarpeellisuudesta, poistamisesta  ja 
tältä osin työsuojeluorganisaatiomme 
keventämisestä on kyllä käyty kes-
kustelua. Toimihenkilöiden työsuo-
jeluvaltuutettu valittiin sopuvalinnalla 
ilman vaalitoimenpidettä.

Koska toimialueemme on laajuu-
deltaan koko Pirkanmaan maakunnan 
kokoinen, on Tampereen kaupunki 
hyväksynyt työsuojeluorganisaati-
oomme myös työsuojeluasiamiehet, 
jotka avustavat työsuojeluvaltuutettu-
ja niillä toimialueilla, joilla ei ole edus-

Työturvallisuus, 
yhteinen asiamme

tusta työsuojeluvaltuutettujen joukos-
sa. Käytännössä tämä merkitsi sitä, 
että Etelä-Pirkanmaalle, Kaakkois-
Pirkanmaalle, Pohjois-Pirkanmaalle, 
Luoteis-Pirkanmaalle ja Lounais-Pir-
kanmaalle alueen henkilöstöt valitsi-
vat työsuojeluasiamiehet. 

Työsuojeluorganisaation 
tehtävät
Työpaikan ja työympäristön työturval-
lisuudesta vastaa työnantaja. Työn-
antajaa organisaatiossa edustaa sen 
valitsema työsuojelupäällikkö. 
Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu 
mm. perehtyä työsuojelusäännöksiin, 
-määräyksiin ja -ohjeisiin, osallistua 
työsuojelutarkastuksiin, toiminta-
suunnitelman valmisteluun, huoleh-
tia tiedon välittämiseen työnantajal-
le, esimiehille ja työntekijöille, tehdä 
esityksiä työnantajalle työsuojeluun 
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Työsuojeluorganisaation 
kokoonpano 2010 - 2013
Työsuojelupäällikkönä jatkaa pelastusjohtajan nimeämänä palvelussuh-
depäällikkö Jukka Lehtonen. Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi 
valittiin paloesimies Ari Viitanen ja hänen I varavaltuutetuksi paloesi-
mies Matti Syrjä sekä II varavaltuutetuksi viestimestari Miika Tuomisto. 
Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi valittiin ylipalomies Markku 
Savilahti ja hänen I varavaltuutetuksi palomies Jarkko Lahtinen sekä II 
varavaltuutetuksi valvomonhoitaja Juha Nevala. 

Työsuojeluasiamiehet ovat Etelässä vs. paloesimies Jussi Jokinen, 
Kaakossa paloesimies Teuvo Saarinen, Pohjoisessa palomies Pauli T 
Lahtinen, Luoteessa ylipalomies Markku Vuorela ja Lounaassa ylipalo-
mies Tero Vilen. 

Edustajat ovat pitäneet jo ensimmäisen kokouksensa ja käynnistäneen-
sä uuden toimintakauden ohjelman laatimisen. Työsuojelutoimikuntaa 
vastaa aluepelastuslaitoksessa yhteistyöryhmä, jonka kokouksissa 
käydään läpi työsuojelua koskevat asiat. Yhteistyöryhmässä työsuoje-
luorganisaatiota edustavat työsuojelupäällikkö ja molemmat työsuoje-
luvaltuutetut.

liittyvästä työnopastuksesta, koulu-
tuksesta ja tiedotuksesta sekä tutki-
muksen järjestämisestä työpaikalla 
sattuneesta tapaturmasta tai havai-
tusta tapaturmavaarasta.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin 
kuuluu perehtyä työsuojelusäännök-
siin, -määräyksiin ja -ohjeisiin, seurata 
ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista 
ja epäkohdista työnjohdolle ja työsuo-
jelupäällikölle, osallistua toimintaoh-
jelman valmisteluun ja työnantajan ja 
työntekijöiden välisen työsuojeluyh-
teistoiminnan kehittämiseen.

Työsuojeluasiamies on henkilös-
tön valitsema edustaja, joka osallistuu 
toimialuettaan koskevien työsuojelu-
asioiden käsittelyyn ja toteutukseen. 
Hän avustaa työsuojeluvaltuutettua 
omalla toimialueellaan.     

Työsuojelu on yhteistoimintaa yh-
teisen hyvän luomiseksi työpaikalla 
ja koskee kaikkia työpaikalla työs-
kenteleviä riippumatta siitä, mitkä 
virka-asematunnukset henkilöllä on 
olkapäällään. Jokaisen on tunnetta-
va oman työnsä ja työympäristönsä 
vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suo-
jaudutaan. Jokainen meistä on vel-
vollinen noudattamaan työpaikalla 
laadittuja turvallisuusohjeita, huoleh-
timaan omasta ja muiden työntekijöi-
den turvallisuudesta, ottamaan huo-

mioon vaaratekijät, poistamaan ne 
ja ilmoittamaan työympäristössään 
havaitsemistaan puutteista esimie-
hilleen tai työsuojelupäällikölle ja työ-
suojeluvaltuutetulle sekä käyttämään 
turvalaitteita ja suojavälineitä.

On hyvä muistaa, että esimiehil-
lä on toiminnallinen ja taloudellinen 
vastuu ja päätösvalta työsuojeluasi-
oissa. Työsuojeluhenkilöstö tekee yh-
teistyötä esimiesten ja työntekijöiden 
sekä työterveyshuollon kanssa. On 
siis asiantuntija työsuojelua koske-
vissa asioissa. Aluepelastuslaitok-
sessa on muodostettu ohjausryhmä 
laatimaan työhyvinvointi-ohjelma 

2010 - 2013 aluepelastuslaitokselle. 
Siinä on edustettuna laitoksen ylin 
johto, esimiestaso, miehistötaso ja 
työsuojeluorganisaatio sekä laitok-
sen ulkopuolelta henkilöstöyksikön 
työympäristöprosessi ja työterveys-
huolto. Työhyvinvoinnin ohjelma 
määrittelee tavoitteet ja toimenpiteet 
työhyvinvoinnin kehittämiseksi. 

Vapaaehtoiset palokuntalaiset 
osallistuvat useissa hälytystehtävissä 
yhteistyössä vakinaisen henkilöstön 
kanssa pelastustoimintaan. Kukin 
työnantaja vastaa ensisijaisesti työn-
tekijöidensä turvallisuudesta. Pelas-
tustehtävissä ja yhteisissä harjoituk-
sissa pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävä työnantaja on aluepelastus-
laitos, joka myös vastaa niissä hen-
kilöstön työturvallisuudesta.

Alkaneen työsuojeluorganisaation 
yksi merkittävimmistä toiminnallisista 
tavoitteista on saattaa loppuun jo vuo-
den 2009 aikana aloitettu aluepelas-
tuslaitoksen riskinarviointityö, jossa 
arvioidaan aluepelastuslaitoksessa 
työskentelevien työtehtävien riskit niin 
asemapalveluksessa kuin hälytysteh-
tävissä. Sama arviointityö on tarkoitus 
laajentaa myös koskemaan kaikkia 
Pirkanmaan vapaaehtoisia palokun-
tia. Siten varmistamme, että myös 
VPK-yhdistykset osallistuvat omien 
työympäristöjensä työturvallisuusasi-
oiden tarkkailuun ja laativat arvioinnin 
yhdenmukaisen järjestelmän avulla. 
Riskinarviointityön suorittavat työtä 
suorittavat henkilöt itse ja arviointi-
työn vetäjänä toimii palotarkastaja 
Sami Lindfors. 

Jukka Lehtonen
työsuojelupäällikkö
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Tekniikan päivät 2010 

Dipolissa
Tekniikan Päivät 2010 on kansantajuinen tiedetapahtuma, joka esittelee 
tekniikkaa ja luonnontieteitä. Tapahtuma on suunnattu korkeakoulu-, 
ammattikorkeakoulu- ja lukio-opiskelijoille, opettajille, alalla toimiville 
yrityksille ja järjestöille sekä suurelle yleisölle. 

Tänä vuonna Tekniikan Päivien 
teemaksi oli valittu tuli, yhtenä 
Aristoteleen elementistä. Tuli-

aihetta käsiteltiin erilaisten teemojen 
kautta. Asiantuntijapuheenvuoroissa 
pohdittiin palamisen fysiikkaa ja kemi-
aa, samoin teknisiä sovellutuksia ener-
giatekniikan, liikenteen ja metallurgian 
kautta. Lisäksi myös ympäristön muu-
tos- ja muut ympäristöasiat sekä tulen 
olo ihmisen arjessa olivat myös esillä. 
Lisätietoja tapahtumasta, luennoista 
ja oheistapahtumista saa internetistä 
osoitteesta  : http://webcast.digitalba-
kar.fi/tekniikanpaivat/sivut/ohjelma

Tampereen aluepelastuslaitoksen 
sprinklerikontti oli myös tapahtumassa 
mukana. Dipolin parkkipaikalla Espoo 
Otaniemessä esitettiin automaattisen 

sammutuslaitteiston toimintanäytök-
siä yleisölle. 

Alun perin kesäkäyttöön suunnitel-
tuun sprinklerikonttiin tehtiin Ylöjärven 
aluepaloasemalla parannuksia, joiden 
avulla  näytöksiä voidaan nyt pitää 
myös pakkasella. Sprinkleripumpun 
syöttövesiputkeen asennettiin itsesää-
tyvä lämpökaapeli, joka estää  veden 
jäätymisen putkessa. Lisäksi sprinkle-
riputkistoon asennettiin lisää sulku- ja 
tyhjennysventtiilejä, joiden avulla put-
kisto voidaan välillä tyhjentää vedestä.   

Pienien alkuhankaluuksien jäl-
keen kontti saatiin toimimaan  Dipolin 
parkkipaikalla. Kahden päivän aikana 
pidettiin yhteensä 15 sprinklerin toi-
mintanäytöstä ja yleisöä niissä oli yh-
teensä noin 300 henkilöä. Näytökset 

kiinnostivat yleisöä ja saatu palaute 
oli hyvin positiivista, varsinkin perus-
koululaiset olivat hyvin innostuneita 
näkemästään. Yleisradion paikallis-
radio lähetti myös suoran lähetyksen 
toimintanäytöksestä.

Tämän vuoden aikana on sprinkle-
rikonttia tarkoitus  käyttää Tampereen 
toimialueella toimivien hoitolaitos-
ten henkilökunnan kouluttamiseen. 
Kaikkien automaattisella sammu-
tuslaitteistoilla suojattujen hoito-
laitosten henkilökunnalle voidaan 
sprinklerikontin avulla näyttää kuinka 
sprinklerilaitteisto sammuttaa alkavan 
tulipalon ja samalla jäähdyttää tilan ja 
palauttaa olosuhteet turvallisiksi.

Palotarkastaja Jorma Narvi
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Tampereen aluepelastuslaitoksen vs. 
paloesimies Jussi Jokinen hallitsee 
vaikeat väkivalta- ja uhkatilanteet ne 
kohdatessaan. Jopa niin hyvin, että 
hän pystyy niitä opettamaan myös 
muille alalla työskenteleville. Etelä-
Pirkanmaan henkilöstö sai Jussi Jo-
kisen pitämän turvallisuusopetuksen 
alkuvuodesta. Opetukseen kuului 
kolme teoriatuntia ja kaksi käytän-
nönläheistä tuntia. Jokisen oppeja 
tultaneen käyttämään koulutuksessa 
myös muualla Pirkanmaalla.

Nykyisin sairaankuljetuksessa 
suurimmat riskitekijät ovat alkoholin 
ja huumeidenkäyttäjien aiheuttamat 
väkivaltatilanteet. - Yleensä niistä sel-
viää pikku painilla, mutta kerran olen 
katsellut haulikonpiippua tosi läheltä ja 
silloin ei ensimmäisenä tullut mieleen 
painiottelu, kertoo Jussi Jokinen. 

Läheltä piti -tilanteet 
dokumentoitava
- Läheltä piti -tilanteita on kentällä pal-
jon. Sairaankuljettajat eivät vain oma-
aloitteisesti puhu niistä. Meillä sairaan-
kuljetuksessa tuntuu olevan sellainen 
ajattelumalli, että se  kuuluu työnku-

vaan. Näinhän se ei missään tapauk-
sessa saa olla, sanoo Jokinen. 

Vaikka väkivaltatilanteissa saattaa 
fyysinen kontakti olla joskus ainoa kei-
no selvitä tilanteesta, niin silti Jokinen 
korostaa työntekijän oikean asenteen 
sekä ennakoinnin merkitystä väkival-
tatilanteista selviytymisessä. Työ-
turvallisuuden näkökannalta oman 
toiminnan tulisi olla etupainotteista 
tilannearviota ja päätöksentekoa, ei 
reagoimista tapahtumiin.

Turvallisuuteen panostaminen 
koetaan usein työtä hankaloittavaksi 
rasitteeksi, samoin kuin esimerkiksi 
uusien suojavälineiden käyttöön ot-
taminen. Usein ajatellaan niiden hi-
dastavan työntekoa sekä tuovan lisää 
turhia kirjaamisia. Siksi työntekijöiden 
olisikin miellettävä läheltä piti –tilantei-
den kirjaaminen osaksi omaa työtur-
vallisuutta. Ilman näitä dokumentoituja 
tietoja työturvallisuuden kehittäminen 
jää ”musta tuntuu” -tasolle.

Harkinta lisääntyi

16 vuotta sairaankuljettajana työsken-
nellyt Kari Heiskanen piti oppitunteja 
erittäin hyödyllisinä. - Jo arkirutiiniksi 

muodostunut ”takki auki sisään” -toi-
mintamalli ei ole oikea tapa työsken-
nellä, pohtii Heiskanen. - Vaikka vaa-
ratilanteiden olemassaolon on jollain 
tavalla tiedostanut, niin silti niihin ei 
ole osannut suhtautua vakavasti, sa-
noo Heiskanen. 

Muutaman vuoden kentällä toi-
minut palomies Juha Äänismaa oli 
myös yllättynyt oppituntien tuomasta 
uudesta ajattelutavasta. – Nyt jo koh-
teeseen sisälle mennessä havainnoi 
ympäristöään. Ulko-oven auki jättä-
minen ei ennen tuntunut tärkeältä, 
mutta nyt asian ajattelee toisella ta-
paa, kertoo Äänismaa. – Jos pöydällä 
on puukko, niin nyt sen siirtää siitä 
hieman syrjemmälle, vaikka tilanne ei 
olisikaan uhkaava. Useinhan onnet-
tomuudet sattuvat juuri sellaisissa ti-
lanteissa, joissa niitä vähiten odottaa, 
Äänismaa toteaa.

Ohjeet opinnäytteessä

Jussi Jokinen on valtakunnallisesti 
tunnettu israelilaisen Krav Magan ja 
Scandinavian Defendon korkeimpien 
tasoarvoon kuuluva kouluttaja. Ennen 
palomiesuraansa hän onkin työsken-
nellyt  mm. järjestyksenvalvojana ja 
turvallisuuskouluttajana.

Jussi Jokinen valmistui Pelastus-
opiston alipäällystökurssilta keväällä 
2009. Opinnäytetyön aiheen valinta 
oli helppo: se liittyi palomiehen työs-
sään kohtaamaan väkivaltaan.

Jokisen opinnäytteen tarkoitus 
on tuoda aikaisempien väkivaltatut-
kimusten toimintamallit käytännön 
tasolle ja laatia koulutusmateriaali 
Pelastusopistoa ja pelastuslaitosten 
koulutus- ja työturvallisuusvastaavia 
varten. Opinnäytteen  liitteenä on 
näyttöesitystiedosto, jota voidaan 
käyttää oppitunti- ja itseopiskeluma-
teriaalina. Jokisen opinnäytetyötä voi 
tiedustella Pelastusopistosta.

Uhkatilanteet 
sairaankuljetuksessa
Takana on aika, jolloin sairaankuljettajat pystyivät luottamaan valkoisen 
sairaankuljettajan takin antamaan turvaan kohdatessaan väkivaltaisen potilaan. 
Työympäristö on muuttunut niin paljon, että auttamisen lisäksi sairaankuljettajan 
täytyy alkaa opiskella selviytymistaitoja uhka- ja väkivaltatilanteista.
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Palokuvaajat ry kutsuvat Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilökuntaa 
mukaan seuran toimintaan  Kerho toimittaa Tampereen aluepelastuksen 
vuosikirjaa  Vuosikirjaan kootaan vuoden tapahtumista kuvallinen tiivistelmä 


