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Sivu 20:
Oheisessa kuvassa on näkymä Chicagon kolmanneksi 
korkeimman rakennuksen the John Hancock Centerin 
94. kerroksessa sijaitsevasta näköalakerroksesta kohti 
Sears Toweria (takana), jonka 103. kerroksessa sijait-
sevalle näköalatasanteelle ollaan muuten parhaillaan 
rakentamassa lasilattiaista uloketta turistirysäksi.

Sisällysluettelo
 Kansikuva: 

16.6.2009 pidettiin 500-vuotisjuhlat Pirkkalassa Haikan 
lavalla. Kymmenen (yksi entinen) tänä vuonna 50 täyttävää 
aluepelastuslaitoksen työntekijää järjesti suuret juhlat, joissa oli 
lähes 200 juhlijaa.

3. Päätoimittajan palsta
4. Pelastusjohtajan katsaus
6. Maalaustalkoot toivat hyvän mielen
8. Suurtehopumppu
9. Virka-asusteet uusiutuivat
10. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille turvallisuuspalkinto
12. Turvallisen asumisen asuntomessut
14. Defusingista nopea apu
16. Urheiluruutu
18. Ensihoitotyönjohtamisen koulutus
20. Oppia ja hyviä käytäntöjä Yhdysvalloista
23.  Hannun palsta

Letku & Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen rahoittama henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: 
palomestari Mika Kupiainen, palopäällikkö Hannu Tähtö, palomestari Tapio Liesko, palomies Harri Puttonen, palomestari 
Risto Salonen, ensihoitaja Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: paloesimies Matti Syrjä • Kansikuva, 500 vuotta: Matti Syrjä 
• Paino: ColorOffset • Painomäärä: 900 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu • 
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Yllä oleva vuoden 1954 siteeraus 
on ote Toini Havun kirjallisuuskritii-
kistä, jonka hän teki Väinö Linnan 

romaanista ”Tuntematon sotilas”. Kritii-
kissään hän kehuu kirjan kirjallisia ansi-
oita, mutta arvostelee kirjan nimittämistä 
dokumenttiromaaniksi. Tästä kritiikistä 
alkoi haukkumakirjeiden ja tappouhka-
uksien vyöry, jonka johdosta Toini Havun 
elämässä alkoi henkisesti ankara jakso 
ja joka horjutti hänen terveyttään.



En tässä kirjoituksessa kritisoi Väinö 
Linnan kirjaa, jonka lähes jokainen suo-
malainen tietää. Tarkoitukseni on nostaa 
esille asia, josta olen ennenkin kirjoituk-
sissani puhunut: asioiden tarkastelu 
mahdollisimman avoimesti ja avarasti. 
Niin halusi myös Toini Havu kirjoitukses-
saan. Tuon kritiikin tarkoitus oli osoittaa, 
että suomalaisen sotilaan kenttäkoke-
mukset olivat täysin totta, mutta voi-
daanko yhdestä näkökulmasta tehdystä 
kuvauksesta tehdä koko sotatoiminnan 
totuudenmukainen dokumentti.



Käytän vielä hetken tuon kritiikin ana-
lysointiin, sillä mielestäni se osoittaa, 
että yhteiskunnassamme samat asiat 
nousevat pintaan yhä uudestaan. Yksi 
kestoaihe on ”herraviha”. ”Tuntematto-
man sotilaan upseerit ovat ymmärtä-
mättömiä ja tavallinen sotilas ymmärtää 
paremmin sodankäynnin. Linna kertoo 

yksityiskohtia, jotka yleistetään ja näin 
syntyy väärinymmärrys” (ote Toini Ha-
vun kritiikistä).



Kun luin muutama viikko sitten tämän 
Toini Havun ”Tuntemattoman sotilaan” 
kritiikkiin liittyvän kirjoituksen, jäi se 
pyörimään mieleeni yllättävän sitkeästi. 
Olen itse lukenut, analysoinut ja osallis-
tunut keskusteluihin, joissa ”Tuntema-
tonta sotilasta” on käsitelty suomalaisen 
sotilaan synninpäästönä. Olen itsekin 
korostanut sen realistista kuvausta, jos-
sa on vihdoinkin annettu suomalaiselle 
sotilaalle hänelle kuuluva arvostus.



Kun nyt luin tämän 55 vuotta sitten kirjoi-
tetun kritiikin, luin sen eri silmin. Mieles-
täni avoimemmin silmin kuin ennen: olin 
21 vuotta kentällä töissä, nyt olen ollut 
viisi vuotta kirjoituspöydän takana.

Meillä pelastustoimessa on paljon opit-
tavaa ”Tuntemattomasta sotilaasta”. 
Väitän, että pelastuslaitoksissa melko 
kritiikittömästi arvostetaan ”Tuntemat-
toman” oppeja. Kenttätyötä tekevät pa-
lomiehet mielestään tietävät paremmin 
kuin kirjoituspöydän takana oleva pääl-
lystö, miten operatiivinen toiminta tulisi 
hoitaa; ovathan he toiminnan keskipis-
teessä. Entä miten päällystö? Tietävät-
kö he paremmin, miten jokin tekninen 
asia kentällä pitää tehdä?



Olisiko Toini Havun kritiikissä jotain opitta-
vaa? Riittääkö avoimesti asioita tarkaste-
levalle sammakkoperspektiivi vai näkee-
kö asian paremmin lintuperspektiivistä?
 

Kiireetöntä kesää
 Veijo Kaján 

Sammakko 
      vai lintu?

”Mutta Linna kirjoittaa yksinomaan 
sammakkoperspektiivistä, ahtaasta sektorista 
ja suppeimmasta näkökulmasta. Linna on 
lähtenyt liikkeelle kuin vanhanaikainen anatomi, 
joka leikkeli ruumista, kunnes se oli silppua ja 
todisti sitten: ei ole sielua, koska veitseni ei sitä 
löytänyt.”



4

LE
TK

U
 &

 L
AA

ST
AR

I

5

Kuluvan kevään 
aikana on varsin 
näkyvästi ollut esillä 
Tampereen toimialueen 
pelastustoiminnan 
valmius. Asia nousi 
esille kuluvan 
vuoden talouden 
säästötoimenpiteiden 
myötä. Näkyvimmin 
asia on koskenut 
Pispalan paloasemaa 
ja sen sulkemista. 
Jo lähes vuoden kestänyt talouden 
taantuma tai lama miten vain ha-
lutaan, on heijastunut myös kun-
takenttään ja niin muodoin myös 
Pirkanmaalle. Heti tämän vuoden 
alussa oli selvää, että talous on 
vuoden 2009 osalta arvioitava uu-
delleen. Tampereella se tarkoitti 
noin 50 miljoonan euron tulojen 
(yhteisövero) aleneman kattamista 
kuluja leikkaamalla. Edelleen var-
sin nopeasti oli laskettu että tämä 
tarkoittaa noin 3 % eri toimialojen 

menojen vähennystä. Myös pelas-
tustoimi on mukana näissä säästö-
talkoissa, kuitenkin hieman edellä 
mainittua  pienemmällä osuudella. 
Meidän tavoitteeksemme asetettiin 
noin 2 %:n säästövelvoite, joka eu-
roiksi muunnettuna on runsas 600 
000 euroa. 

✍

Säästötavoitteen ollessa noinkin 
mittava jaettiin sitä sekä hankinto-
jen että henkilöstömenojen osalle. 
Viime mainittuihin jouduttiin koh-
dentamaan 200 000 euroa. Kos-
ka toimintavalmius on kuitenkin 
aluepelastuslaitoksen toiminnassa 
keskeinen tekijä, otettiin suurin osa 
annetuista säästövelvoitteista eri 
tyyppisistä hankinnoista.

Paloasemia 
yhdistellään 
tulevaisuudessa koko 
Pirkanmaalla

Säästötoimenpiteiden henkilöstöä 
koskeva osuus on otettu sijaismää-
rärahoista siten, että on yhdistetty 
kahden pienellä vahvuudella toi-
mivan paloaseman henkilöstö ja 
muodostettu yksi itsenäiseen toi-
mintaan kykenevä toimintayksikkö 

Ylöjärvelle. Pispalan paloaseman 
osalta sulkemisratkaisuun päädyt-
tiin jo siitäkin syystä, että asema on 
ollut jo aiemmin poistuvien asemi-
en listalla. Tarkoitus on ollut ja on 
edelleen rakentaa uusi paloasema 
Ylöjärven keskustan ja Tampereen 
läntisen osan väliin raviradan tie-
noille. Tämän aseman valmistuttua 
siirtyy Ylöjärven henkilöstö uudelle 
asemalla ja Ylöjärvelle jää VPK:n 
tukikohta. Tällöin myös  pystytään 
kattamaan kunnolla nyt ongelmal-
linen Lielahden ja Lentävännimen 
alue riittävän nopealla toimintaval-
miudelle. 

✍

Pirkanmaan alueellisen pelastuslai-
toksen muodostamisen yhteydessä 
tuli hallittavaksi koko joukko palo-
asemia joiden miehitys oli alhainen. 
Näitä olivat mm. Pirkkala, Ylöjär-
vi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Toija-
la (Akaa) muutamia mainitakseni. 
Pienellä miehityksellä (2 - 3 hen-
kilöä) toimiva paloasema kykenee 
itsenäiseen toimintaa suurimmas-
sa osassa onnettomuustilanteista. 
Kuitenkin tehokas toiminta tulipalo-
tilanteessa, joka edellyttää savusu-
keltamista, on yksikön vahvuuden 
oltava vähintään neljä miestä. Ja 
tavoitteena on, että osassa edel-

Pelastusjohtajan katsaus
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lä mainituista paloasemista tähän 
tavoitemiehitykseen päästää, joko 
paloasemia yhdistämällä tai henki-
löstömäärää lisäämällä. Molempia 
keinoja on käytetty ja käytetään 
myös jatkossa toimintavalmiutta 
kehitettäessä. 

✍

Paloasemien yhdistämissuunnitel-
mat ovat Pispala-Ylöjärvi, Akaa-
Viiala ja Hämeenkyrö-Ikaalinen 
pareilla jo varsin pitkällä. Henkilös-
tölisäyksiä on aikanaan tehty Pirk-
kalaan ja Toijalaan (Akaa). Kuten 
tunnettua, on aluepelastuslaitos 
esittänyt Tampereen kaupungille 
sekä henkilöstösuunnitelmassaan 
että talousarvioesityksessään kaik-
kiaan 30 lisähenkilöstön tarpeen ja 
tuo esitys on edelleen ajankohtai-
nen. Selvää tietysti on, että tämän 
hetkinen taloudellinen tilanne aset-
taa selvät rajoitukset perustellulle-
kin henkilöstömäärän lisäykselle 
ja tämän hetken tavoite on saada 
normalisoitua edellä mainitut sääs-
tötoimet ja niiden vaikutus. 

Lähitulevaisuutta 
vaikea ennustaa
Aluepelastuslaitoksella on valmis-
tunut uusi vuosien 2010 - 2014 

palvelutasopäätösesitys jossa mm. 
pelastusvalmiuteen otetaan kantaa. 
Tämä asiapaperi lähtee nyt kuntiin 
lausunnolle ja tulee sen jälkeen lop-
puvuodesta Tampereen kaupungin-
hallituksen päätettäväksi. 

✍

On mielestäni erityisen tärkeää, et-
tä nykyisen taloudellisen tilanteen 
ja sen vaikutusten merkityksestä 
keskustellaan avoimesti ja raken-
tavasti. Kiukuttelu asian suhteen ei 
auta meitä metriäkään eteenpäin 
mm. siitä syystä, että hankalasta ta-
loustilanteesta joutuvat kärsimään 
muutkin. Minun ja meidän kaikkien 
tehtävänä on tuoda rakentavalla ja 
hyvällä tavalla päättäjille tietoa sii-
tä, että pelastustoimi ja turvallisuus 
ovat asioita, jotka ovat kuntalaisille 
erityisen tärkeitä. Asiaa ei ole myös-
kään pelkästään tamperelainen ja 
Pispalan paloaseman ympärillä 
pyörivä, vaan vaikuttaa koko Pir-
kanmaalle lähes puolen miljoonan 
ihmisen turvallisuusympäristöön. 
On tärkeää, että yhteistuumin yri-
tämme asiassa eteenpäin. 

✍

Muilta osin on tuleva syksy muuten-
kin kiinnostava. Onhan esille tulossa 
niin uusi pelastuslaki kuin uusi ter-
veydenhuoltolakikin. Molemmilla on 

vaikutusta koko pelastusalan toimin-
taan, ja siten tietysti myös meille. 

✍

Eläkeratkaisu oli ilmeisesti kaikille-
kin odotetunlainen. Varsin hankala 
on nykyisessä tilanteessa irrottaa 
pelastushenkilöstöä uudelleen am-
matillisen eläkeiän piiriin kun sa-
maan aikaan keskustellaan työurien 
pidentämisestä. Tunnettua myös on, 
että muut ammattiryhmät seuraavat 
varsin tarkkaan pelastushenkilöstön 
eläkekeskustelua. Jos jotain posi-
tiivista on hallituksen päätöksestä 
löydettävissä, on työurien selvittä-
minen sellainen. Selvitysmiehen 
tehtävänanto ja hänen linjauksensa 
näyttävät, onko jotain uutta asiaan 
löydettävissä. Syksy näyttää.

✍

Kuten sanottu maailman muutok-
set ja myllerrykset tuntuvat meillä-
kin, mutta tekemällä oma työ hyvin 
ja katsomalla positiivisella vireellä 
eteenpäin selvitään hyvin tulevista-
kin väännöistä.

✍

Hyvää Kesää kaikille -  ja erityisesti 
menestystä Vancouveriin lähtijöille - 
pitäkää lippu puhtaana !

pelastusjohtaja  
Olli-Pekka Ojanen
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Tämä eräs työkaverimme, Jukka-
Pekka  Metsola, sai kesken työvuo-
ron vakavan sairauskohtauksen 

viime vuoden marraskuussa. Jukka-
Pekan yllättävä sairastuminen toi esille 
työyhteisössämme ja erityisesti jaok-

sessamme voimakkaan huolen ja sa-
malla riittämättömyyden tunteen. Hätä 
Jukka-Pekan selviämisestä ja jatkosta 
oli käsin kosketeltava. Pienellä aikaa oli 
sattunut muitakin vakavia tapahtumia 
työyhteisössämme ja huolia työkave-
reista oli ennestäänkin.



Kuinka voisimme olla avuksi vieläkin 
enemmän tai miten voisimme tukea 
perhettä sekä miten  elämä tästä eteen-
päin jatkuu? Päivittäisten käytännön 
asioiden hoitaminen inhimillisen hädän 
hetkellä ja pelkästään taloudellisen ti-
lanteen muuttuminen radikaalisti huo-
lestutti mieliämme. 



Kevään aikana tehtiin keräyksiä ja oltiin 
tiiviisti yhteydessä perheeseen Jukka-
Pekan vaimon välityksellä. Saimme osa-
aikatietoja kuntoutumisen edistymises-
tä. Ilo oli suuri, kun Jukka-Pekka pääsi 
osastolle terveyskeskukseen ja kuntou-
tuskin saatiin alkamaan. Myös vierailut 
olivat piristäviä molemmin puolin.



Nyt Jukka-Pekalle kuuluukin jo hyvää. 
Juhannukselta hän pääsi kotiin, jossa 
on tehty pieniä muutoksia liikkumisen 
helpottamiseksi. Avustajakin on kun-
nan puolesta auttelemassa. Tulevaan 
kuntoutussuunnitelmaan kuuluu mm. 
kolmen viikon jakso Käpylän kuntou-
tuskeskuksessa.



Talon maalaaminen kävi erittäin ripeäs-
ti ahkeralla joukolla. Jälkikin oli hyvää 
ja Jukka-Pekka harmitteli, kun häneltä 
itseltään oli mennyt aikanaan viikkoja 
töllin maalaamiseen ja nyt äijät hoitivat 
sen päivässä, keriten vielä kahvittele-
maankin.



Jukka-Pekan syntymäpäiväjuhlissa pa-
lomiehet olivat saaneet kiitosta oudos-
ta tavastaan toteuttaa talkoita. Yleensä 

Maalaustalkoot toivat hyvän mielen
Maanantaiaamuna 8. kesäkuuta sää oli aurinkoinen ja aamu 
näytti sellaiselta kuin kesäaamujen aina pitäisi ollakin. 
Takana oli vuorokauden työvuoro ja mieli teki lepäämään, 
mutta aamu oli jo buukattu täyteen hommia koko 1. jaokselle. 
Lupasimme hoitaa erään työkaverimme talonmaalauksen heti 
kesän kynnyksellä ja palomies tekee, jos on luvannut.
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väki menee talkoisiin ja siellä on tal-
kooväkeä varten kaikki valmiina. Nyt 
palomiehet menivät talkoisiin tuoden 
mukanaan maalit, pensselit ja nosturin 
sekä  muun tarvittavan materiaalin.



Kiitokset kuuluvat Sadolinille, joka toi-
mitti maalit sekä Kangasalan RTV:lle, 
josta saatiin maalaustarvikkeet. Palo-
miesten suhteista oli taas kerran kor-
vaamatonta hyötyä.



Talkoot  osoittivat palomiehen arvojen 
olevan kohdallaan. Mielestäni tämä 
näkyi siinä, että maalaamassa olivat 
ryhmästä myös nuoremmat, joilla ei 
ole ollut Jukka-Pekan kanssa työhisto-
riaa. Pelastusopiston yliopettaja Heikki 
Paakkosta lainaten ”Etiikka alkaa kun 
empatia loppuu”.

Kiitokset vielä kerran 
kaikille talkoisiin 
osallistuneille.
Lääkintäesimies Leevi Holopainen
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Asia lähti etenemään, kun Ylöjär-
velle saatiin uusi sammutusauto 
vuoden 2005 lopussa. Silloinen 

Y 12, vanha Kontio-Sisu sammutusau-
to, jäi hetkeksi laitoksen kolmanneksi 
vara-autoksi. Tarkemmassa selvityk-
sessä Kontio-Sisu todettiin mm. kalus-
tokorinsa osalta vanhentuneeksi ja auto 
päätyikin poistolistalle. Tällöin kalusto-
suunnittelijan toimistossa syntyi ajatus 
hyödyntää kuitenkin toimivaa moottoria 
ja palopumppua.



Toteutus tehtiin sahaamalla irti auton 
etupääkokonaisuus, jossa siis oli Sisun 
moottori ja Esteri D 240 nokkapumppu. 
Tämä paketti istutettiin vaihtolavarungolle 
ja moottorin toisesta, kytkimenpuoleises-
ta päästä otetaan voima hydraulikäyttöi-

sille uppopumpuille. Uppopumppuina on 
pohjanmaalaisen Mäki-Reini Oy:n alun 
perin maatalouskäyttöön suunnittelemat  
5 000 l/min pumput.



Yksiköllä voidaan nokkapumpun avul-
la tuottaa paineellista sammutusvettä 
(4 000 l/min) ja hydrauliuppopumpuilla 
veden siirtoon yht. 10 000 l/min. Esi-
merkiksi säiliöautojen täyttö luonnonve-
silähteestä on suurtehopumpulla help-
poa. Myös tulvan torjunnassa suurteho-
pumppu voi olla hyödyllinen. 



Pumppuyksikkö on sijoitettu Nokialle ja 
on tarkoitettu ensisijaisesti siirrettäväksi 
Nokian N 18 vaihtolavayksiköllä, joka 
näppäränä nelivetona pääsee myös 
pehmeämmille rannoille. Lavan voi 

Suurtehopumppu 
– ihan oma tekemä –

Tampereen aluepelastuslaitoksella on valmistettu Suomessa 
ainutlaatuinen pumppuyksikkö. Suunnitteluperusteena oli saada 
tehokas pumppuyksikkö aikaiseksi vähällä rahalla.

jättää rantaan, se on siis itsenäisesti 
toimiva yksikkö moottoreineen ja polt-
toainesäiliöineen.



Projektin käytännön toteutuksesta on 
vastannut tekninen osasto ja siellä eri-
tyisesti huoltoasentaja Paavo Sihvonen.  
Tiettävästi muualla Suomessa ei näin 
kustannustehokasta pumppuyksikköä 
ole käytössä. Nimellistuotto on siis 
noin 14 000 l /min ja jos omalle työlle 
ja vanhalle autolle ei lasketa hintaa, niin 
komponenttikustannukset hydrauliikan 
osalta olivat noin 10 000 €. Kaiken 
kruunaa Paavo Sihvosen loihtima kro-
mattu pystypakoputki

Kalustosuunnittelija Heikki 
Seppälä 
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Sisäasiainministeriö 
antoi 14.6.2007 
asetuksen 
pelastusviranomaisten 
ja Pelastusopiston 
henkilöstön 
virkapuvusta, virka-
asematunnuksista sekä 
pelastusviranomaisten 
henkilökortista. 
Tampereen 
aluepelastuslaitos 
pääosin otti käyttöön 
uudet virkapuvut kesän 
alussa.
Uusi vaatekuosi ei välttämättä ole 
kaikkia miellyttänyt. Käytävillä kuulee 
puheita, joissa sinisiin pukeutuneita vi-
ranhaltijoita verrataan bussikuskeihin 
tai entisen Itä-Saksan tulliviranomaisiin. 
Vaikka asu-uudistus ei kaikkia miellytä, 
on sitä lain mukaan virkatehtävissä käy-
tettävä. Aluepelastuslaitoksen virkapu-
kuohjeen mukaan asukokonaisuuksia 
käyttävät pelastuslaitoksen päällystö, 
alipäällystö, miehistö sekä tekninen ja 
valvomon henkilökunta.

─
Ohjeen mukaan asukokonaisuuksia ei 
saa yhdistää keskenään. Henkilöstön 
ollessa ryhmänä laitoksen ulkopuolella 
ryhmän tulee olla mahdollisimman yh-
denmukaisesti pukeutunut. Kaikki paita-
mallit tulee pukea housun vyötärölinjan si-
säpuolelle. Työturvallisuuslaki edellyttää, 
että työntekijä on velvollinen käyttämään 
työnantajan hänelle hankkimia suojava-
rusteita ja noudattamaan niistä annettuja 
ohjeita ja määräyksiä. Etenkin jalkineiden 
käyttöön on kiinnitettävä huomiota.

Vaatetus tilanteen 
mukaan
Ohjeessa puhutaan asemavaatetuk-
sesta, toimistovaatetuksesta, vierailu-
vaatetuksesta sekä juhlavaatetuksesta. 
Asemavaatetus on operatiivisen sekä 
teknisen henkilöstön pääasiallinen 

pukeutumisasu. Asemavaatetusta 
käytetään asemapalveluksessa sekä 
paloaseman ja viraston ulkopuolisessa 
palveluksessa ja koulutuksessa tehtä-
vän niin edellyttäessä.

─
Toimistovaatetusta käytetään asema-
vaatetuksen tapaan. Toimistopaitaa 
(sininen)voidaan kesäaikaan käyttää 
ilman solmiota tai solmuketta. Pelastus-
laitoksen päällystö voi tehtävän tai tilai-
suuden niin vaatiessa käyttää toimisto-
asun kanssa valkoista virkapaitaa

─
Vierailuvaatetusta käytetään vierailuis-
sa, edustustason kokouksissa, pienem-
missä juhlissa, paloaseman ja viraston 
ulkopuolisessa palveluksessa tehtävän 
niin edellyttäessä sekä hautajaisissa.

─
Juhlavaatetus on kahdentyyppistä: pie-
niin ja suuriin juhliin tarkoitetut asukoko-
naisuudet. Pieneen juhlavaatetukseen 
kuuluu juhlapaita, juhlahousut tai hame, 
virkatakki, juhlasolmio tai solmukeliina 

sekä virkatakin etuosassa vasemmal-
la puolella kunniamerkkinauha. Tämä 
vastaa siviilivaatetuksessa smokkia.

─
Suurissa juhlissa juhlavaatetuksessa 
käytetään edellisten lisäksi juhlavyötä 
ja vasemmalla puolella suuria kun-
niamerkkejä. Tummanpunainen juh-
lasolmio ja juhlasolmukeliina voidaan 
vaihtaa tummansiniseen solmioon tai 
solmukeliinaan, kun käytetään kaulas-
sa kannettavia kunniamerkkejä. Tämä 
vastaa siviilivaatetuksessa frakkia.

Virka-asematunnukset
Tunnukset ovat tärkeä osa virkapukua. Hi-
hatunnus on jokaisen pelastuslaitoksen 
oma hihamerkki. Viranomaistunnus on 
Feniks-tähti. Virka-asematunnus kertoo 
virka-aseman. Nimikilpi kertoo virka-ase-
man ja nimen. Päähinetunnuksina käyte-
tään kokardeja, lakkilaattoja ja lippalehviä. 
Myös taito- ja osaamistunnuksia käyte-
tään (pelastaja, sukeltaja, ensihoitaja).

Virkapuvut uudistuivat
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Turvallisuuspalkinnon myöntää palkin-
tolautakunta, jossa ovat edustettuina 

sosiaali- ja terveysministeriö, läänin-
hallitusten sosiaali- ja terveysosastot, 
lääninhallitusten pelastusosastot, Suo-
men Palopäällystöliitto, Suomen Pe-
lastusalan Keskusjärjestö sekä alueel-
liset pelastusliitot. Turvallisuuspalkinto 
myönnetään esimerkillisestä onnetto-
muuksien ehkäisytyöstä, tapahtumasta 
tai toiminnasta, jolla on estetty tai rajoi-
tettu vahinkojen määrää, ansiokkaasta 
toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuol-
toalan turvallisuuden kehittämiseksi tai 
alan turvallisuutta edistävän laitteen, 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sai sosiaali- 
ja terveydenhuollon turvallisuuspalkinnon

Toukokuun 14. päivä Helsingin Wanhassa Satamassa myönnettiin 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirille palo- ja pelastusviranomaisten sekä 
alan järjestöjen turvallisuuspalkinto. Palkintolautakunta perusteli 
palkinnon myöntämistä sillä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä 
potilaiden, vierailijoiden ja henkilökunnan turvallisuus on laaja-
alaisesti otettu huomioon päivittäisessä työssä. Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirissä on esimerkiksi valtakunnallisesti aikaisessa 
vaiheessa päätetty asentaa kaikkiin tiloihin automaattinen 
sammutuslaitteisto. 

toimintatavan tai vastaavan kehittämi-
sestä. Turvallisuuspalkinto myönnetään 
laitokselle tai muulle vastaavalle yhtei-
sölle. Lisäksi voidaan myöntää tunnus-
tuspalkintoja henkilöille, työryhmille, 
yrityksille, yhteisöille tai laitoksille.

─
Samassa tilaisuudessa jaettiin myös 
turvallisuuden tunnustuspalkinto Pal-
velutalo Cecilialle, Helsingistä. Palve-
lutalossa turvallisuuden nostaminen yh-
deksi työyhteisön ja toiminnan tärkeistä 
arvoista näkyy aina kiinteistön suunnit-
telusta asiakkaiden ja työntekijöiden tur-
vallisuuskoulutukseen ja valistukseen.

Turvallinen 
työympäristö on 
kaikkien etu

Palkintoa vastaanottamassa oli johta-
jaylilääkäri Matti Lehto. Puheessaan hän 
totesi, että Pirkanmaan sairaanhoitopii-
ri tekee jatkuvaa työtä varmistaakseen 
potilaiden turvallisuuden sairaalahoidon 
aikana sekä taatakseen henkilökunnal-
le turvallisen työympäristön.

─
Hän mainitsi, että lääketurvallisuutta 
on lisätty uusimalla ja tarkentamalla 
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ohjeita sekä rakentamalla erillisiä ku-
lunvalvontalaittein varustettuja lääke-
huoneita, joissa huumausainekaapit 
ovat avattavissa vain ”älyavaimella.” 
Potilaiden hoitoon liittyvät vaara- ja hait-
tatapahtumat kirjataan systemaattisesti 
tietojärjestelmään, josta niitä seurataan 
ja analysoidaan. Korjaaviin toimiin ryh-
dytään välittömästi.

─
Henkilökunnan turvallisuuden lisäämi-
seksi on osa Tampereen yliopistollisen  
Keskussairaalan sisäisistä kulkureiteis-
tä määritelty turvakäytäviksi, jotka pal-
velevat henkilökuntaa heidän kulkies-
saan työpisteisiin tai pukuhuoneisiin eri-
tyisesti ilta- ja yöaikaan. Turvakäytävien 
varrella on hätäkutsupainikkeita noin 30 
metrin välein. Lisäksi turvakäytäville on 
keskitetty turvamiespalveluja ja teknisiä 

turvajärjestelmiä, kuten kulunvalvontaa 
sekä taltioivaa kameravalvontaa Myös 
turvallisuuspoikkeamia seurataan tieto-
järjestelmän avulla.

Pitkäniemen tulipalo 
muistissa
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ottanut 
paloturvallisuuden lisäämisen keskei-
seksi tavoitteekseen. Toistaiseksi vaka-
vin tulipalo syttyi 25.1.2007 keskiyöllä 
Nokialla Pitkäniemen sairaalan akuut-
tipsykiatrian osastolla. Osasto tuhoutui 
tulipalossa, mutta siellä hoidettavana 
olleet 18 potilasta saatiin kaikki pelas-
tettua palavasta rakennuksesta hen-
kilökunnan ja pelastuslaitoksen avulla. 
Vahingon johdosta sairaanhoitopiirin 
valtuustossa päätti lisäinvestoinnista, 

jonka perusteella alkoi automaattisten 
sammutusjärjestelmien rakentaminen 
sairaanhoitopiirin rakennuksiin tehdyn 
turvallisuusselvityksien mukaisesti.

─
Vaikka Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
kaikki sairaalat ovat automaattisella 
sammutuslaitteistolla suojattuja vuo-
den 2013 loppuun mennessä, niin se 
ei vähennä tarvetta eikä panostusta 
henkilöstön koulutukseen tai muihin 
turvallisuusjärjestelmiin.

─
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä panos-
tetaan paloturvallisuutta parantaviin toi-
menpiteisiin, joiden perusteella paloil-
moittimen hälytykset välitetään tapaus-
kohtaisesti potilas- ja hoitajakutsujärjes-
telmään tai henkilöturvajärjestelmään. 
Myös alkusammutusvälineiden määrän, 
laadun ja sijoittelun uudelleenarviointi 
on tehty ja selvitetty paloilmoitinjärjes-
telmien päivitys- ja muutostarpeet sai-
raanhoitopiirissä onnettomuustutkin-
talautakunnalta ja paloviranomaisilta 
saatujen näkemysten mukaan.

─
Linjaorganisaation tueksi on perustettu 
turvallisuusorganisaatio, jossa rooleja 
ovat nimetyt sairaalapalopäälliköt, ra-
kennussuojelujohtajat ja turvallisuusyh-
dyshenkilöt.

─
Palo-ovien kunnostuksia on tehty use-
ana vuonna erillisinä pikkuhankkeina 
samoin kuin erilaisten turvaopasteiden 
ja tarrojen lisäasennuksia. Myös vuo-
deosastojen televisiot on uusittu palo-
turvallisuussyistä ja henkilöstön hälyttä-
misjärjestelmiä on otettu käyttöön.

─
Uloskäytävien sekä kellarien ja varas-
tojen kulkureittien pitäminen esteettö-
mästi kuljettavina, siisteinä ja palokuor-
mattomina on ensiarvoisen tärkeää 
sairaalaympäristössä. Tästä syystä 
monivalvomopäivystäjien ja vartijoiden 
erityistehtäviin on sovittu kuuluvaksi pa-
loturvallisuutta vaarantavien seikkojen 
havainnointi ja esille tuonti. Lisäksi tu-
lityövalvontasuunnitelman toteutumista 
varmistetaan vartijoiden tekemillä tuli-
työlupien tarkistuksilla.

─
Matti Lehto antaa kiitokset Tampereen 
aluepelastuslaitokselle hyvästä yhteis-
työstä turvallisuuden kehittämiseksi. 
Erityisesti hän kiittää sairaanhoitopiirin 
henkilöstöä hienosta työstä turvallisuu-
den parantamiseksi kaikilla sen eri osa-
alueilla.
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Valkeakosken asuntomessujen 
turvallisin talo lienee Teijo-talo-
jen LÄHI-turvatalo, jossa ihmi-

sen asumisen elinkaari ja turvallisuus 
on huomioitu aivan uudella tavalla. 
Useiden yhteistyökumppaneiden yh-
teishankkeena on suunniteltu erilaisia 
turvallisuusratkaisuja sisältävä raken-
nus. Paloturvallisuusasiat on talossa 
huomioitu erityisen hyvin, sillä taloon 
on asennettu automaattinen sammu-
tusjärjestelmä.

─
Uponorin toimittama sprinklerilaitteisto 
on asennettu kattorakenteen sisään ja 
näkyvissä ovat vain sprinkleripäät, jotka 
laukeavat lämpötilan noustessa yli 68 
asteen. Käyttövarmuus on tehty oma-
kotiasumiseen sopivaksi, eikä laitteisto 
laukea ruoankäryn, savun tai tupakan-
savun vaikutuksesta. Sammutusvesi on 
liitetty talon käyttövesijärjestelmään ja se 
voidaan asentaa talon rakentamisen tai 
peruskorjauksen yhteydessä. Sprinkleriä 
kaihdetaan yleensä kustannusten takia, 
mutta tässä toteutuksessa hinta on vain 
noin 35 - 40 euroa neliölle.

Sprinklerikontti 
herättää
Koska talossa on automaattinen sam-
mutusjärjestelmä, niin Tampereen 
aluepelastuslaitos haluaa käytännös-
sä näyttää, miten sprinkleri toimii. Mes-
sutalon pihalla on pelastuslaitoksen 
sprinklerikontti, jossa on koko messu-
jen ajan pelastuslaitoksen henkilöstöä 
esittelemässä sprinklerin toimintaa 
sekä kertomassa paloturvallisuusasi-
oista. Paloturvallisuus on yleisteema, 

Turvallisen asumisen asuntomessut
Tampereen aluepelastuslaitos on tänä vuonna mukana 
Valkeakoskella järjestettävillä asuntomessuilla 10.7. - 
9.8.2009. Pelastuslaitos kertoo ja havainnollistaa asumisen 
paloturvallisuuteen liittyviä asioista  LÄHI-turvatalon pihalle 
tuodun sprinklerikontin avulla.



12 13

LETKU
 & LAASTAR

I

Turvallisen asumisen asuntomessut
mutta näillä messuilla nostetaan esille 
sprinklerin osuus paloturvallisuudessa, 
sillä esimerkiksi tänä vuonna Pirkan-
maalla on jo sattunut kolme uhkaavaa 
tulipaloa, joissa sprinkleri on osoittanut 
toimivuutensa.

─
Messujen aikana Tampereen aluepe-
lastuslaitos haluaa murtaa sprinkleriin 
liittyviä myyttejä, joita myös osa pelas-
tusalan ammattilaisista haluaa säilyttää. 
Sprinklerit eivät reagoi savuun, ne eivät 
laukea kaikki yhtä aikaa, eivät aiheuta 
suuria vesivahinkoja, eivätkä laukea 
ilman syytä. Automaattinen sammutus-
järjestelmä voidaan hankkia myös taval-
liseen omakotitaloon. Nyt ihmiset mieltä-
vät sen kuuluvan vain teollisuushallien ja 
hoitolaitosten paloturvallisuuteen.

─
Automaattisen sammutusjärjestelmän 
lisäksi LÄHI-turvatalossa on Fidepron 
älypalovaroitinjärjestelmä, joka katkai-
see halutuista sähkölaitteista tai sähkö-
piireistä virran saatuaan tiedon aluillaan 
olevasta palosta. Innohome esittelee 

liesituulettimeen kiinnitettävää hella-
hälytintä, joka varoittaa tyhjänä päällä 
olevasta levystä ja sähkönsyöttöön 
asennettu hellavahti katkaisee virran 
vaaran uhatessa. 

Turvallinen ja 
ekologinen talopari
Vaikka paloturvallisuus näyttelee suur-
ta osaa asumisen turvallisuudesta, niin 
turvallinen asuminen koostuu toki muus-
takin asioista. Kahdesta eri rakennuk-
sesta koostuvassa LÄHI-turvatalossa 
on ajateltu elämän koko kaarta huomi-
oiden myös ne ikääntyvät ihmiset, jotka 
haluavat asua mahdollisimman pitkään 
kotona. Talon kalusteiden kulmat ovat 
pääosin pyöreitä, lattiamateriaalit ovat 
pinnaltaan liukastelun estämistä ajatel-
len karheita, lieden molemmin puolin on 
reilusti laskutilaa ja talon valaisussa käy-
tetään paljon paloturvallisia led-valoja.

─
Talon toinen osa on irti verkosta -ekotalo. 
Se on passiivitalo, joka ei tarvitse eril-

listä lämmitysjärjestelmää. Siinä pystyy 
elämään itsenäisesti ilman vesi-, vie-
märi- sekä sähkökytkentöjä. Talossa on 
oma integroitu biopuhdistamo ja jäteve-
denkäsittelyjärjestelmä, minkä ansiosta 
viemäriputken päästä tulee puhdistettua 
vettä. Biosäiliössä tapahtuvassa puhdis-
tusreaktiossa syntyy lämpöä, joka johde-
taan vesikiertoiseen lattialämmitykseen. 
Sähköä tuotetaan aurinkopaneelilla ja 
tuulienergialla. Talo siis tuottaa itse säh-
könsä ja käsittelee omat jätevetensä 
siten, ettei taloa tarvitse kytkeä kunnal-
listekniikkaan vaan se voidaan sijoittaa 
millaiselle tontille tahansa.

Turvatalossa 
ovat mukana 
myös Securitas, 
Finanssialan 
Keskusliitto, ja 
Lähivakuutus.
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Pelastuslaitoksen työtehtävät 
koostuvat paljon erilaisten on-
nettomuuksien ja vahinkojen 

kirjosta. Joskus tästä ”arkityöstä” poik-
keavat tapaukset saattavat kuormittaa 
työntekijää kohtuuttoman paljon. 



Työssä väkivallan uhka tai omaa hen-
keä uhannut ”läheltä piti” –tilanne saat-
taa käsittelemättömänä muodostua on-
gelmaksi. Työtoverin menehtyminen tai 
loukkaantuminen on aina vakava asia. 
Jos työvuorossaan joutuu kohtaamaan 
poikkeuksellisen paljon vainajia tai on-

Defusingista 
nopea apu

nettomuuden kohteena on lapsia, jää-
vät asiat vaivaamaan mieltä, jos niitä ei 
käsitellä. Myös oma epäonnistuminen 
auttamistilanteessa aiheuttaa ahdistus-
ta. Usein tämä oma epäonnistuminen 
on sellainen asia, jonka työntekijä tekee 
itselleen: hän on toiminut oikein, mut-
ta siinä tilanteessa ne keinot eivät ole 
riittäneet. 

Defusingin vaiheet
Defusing-istunnon vetäjinä toimivat pää-
asiassa oman organisaation koulutetut 

vetäjät. Istunnon vetäjä ei saa olla ollut 
mukana traumaattisessa tapahtumassa. 
Vähintään kahden vetäjän läsnäolo on 
suotavaa, mutta kiireellisyysperiaate 
menee edelle ja resurssit, joten yhden 
vetäjän istunto on arkipäivää. Defusing-
istunto tulee käynnistää työvuoron aika-
na. Ihanneaika on kolmen tunnin sisällä 
ja se kestää 20 - 45 minuuttia, kuitenkin 
korkeintaan tunti.



Istunnon johdanto kestää 5 - 7 minuut-
tia, jonka aikana käydään läpi istunnon 
vaiheet ja tavoitteet. 

Tampereen aluepelastuslaitoksella järjestettiin keväällä kahden päivän 
Defusing-koulutus. Defusingilla tarkoitetaan välitöntä jälkipurkua 
esimerkiksi jonkin vaikean ja traumaattisen työtehtävän jälkeen. 
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Defusing Tampereen aluepelastuslaitoksessa

Jonkin traumaattisen tilanteen jälkeen päivystävä palomestari, lääkintäesimies, pa-
loesimies, ensihoitaja tai joku muu tilanteesta tietävä arvioi, onko tarpeellista käyn-
nistää defusing-toiminta. Toiminta-alueen päivystävä palomestari tekee päätöksen 
ja ilmoittaa päivystävälle päälikölle (P2) toiminnasta. 



Istunnon koulutettu vetäjä hälytetään tarvittaessa vapaalta. Istuntoon osallistuminen 
on pääsääntöisesti vapaaehtoista, mutta tilanteen niin vaatiessa voidaan henkilöstö 
määrätä istuntoon.



Tampereen aluepelastuslaitoksen keväällä järjestettyyn kaksipäiväiseen Defusing-
koulutukseen osallistui 12 henkilöä. Kouluttajan oli psykologi Jukka Jylhä Jyväskylän 
koulutuskeskuksesta. Yksi koulukseen osallistujista oli palomestari Ilpo Kuokkanen, 
joka pitääkin ahdistavien asioiden purkua tärkeänä asiana. - Onhan ennekin ollut 

”defusingia”, mutta sillä on ollut eri nimi ja se ei ole ollut niin tehokasta, kertoo 
Kuokkanen. Jonkin onnettomuuden jälkeen asioita on käyty läpi, mutta asioiden 
käsittely on painottunut lähinnä teknisiin asioihin. Tunnepuolen asioita on sitten pu-
rettu saunailloissa tai muissa vapaamuotoisissa tapahtumissa. Näiden tapahtumien 
varjopuolena on se, että juuri ne, joiden pitäisi puhua, ovat hiljaa. 



Ilpo Kuokkasen mukaan defusing-istunto on mahdollista, koska pelastusalalla on 
meneillään eräänlainen sukupolvenvaihdos. ”Vanhojen jääröjen” aikaan palomies-
ten keskuudessa vallalla oli puhumattomuuden kulttuuri. Kuokkasen mukaan olisi 
hyvä, jos istunnon vetäjä olisi joltain muulta toimialueelta, sillä hänen kokemuksensa 
mukaan tutulle työkaverille - varsinkin esimiesasemassa olevalle - ei tunnepuolen 
asioita helposti kerrota. 

Defusing-koulutukseen ovat osallistuneet:
paloesimies Heikki Tamminen, Kaakkois-Pirkanmaa
paloesimies Jukka-Pekka Räsänen, Lounais-Pirkanmaa
palomestari Ilpo Kuokkanen, Pohjois-Pirkanmaa

sekä Tampereen toimialueelta:

lääkintäesimies Kari Käyhkö
ensihoitaja Teemu Säteri
ensihoitaja Tuomo Mäntyniemi
ensihoitaja Jaanika Kautto
ensihoitaja Sanna Kauppinen
sairaankuljettaja Lili Koskenheimo
palomies Janne Mäkinen
palomies Jarkko Lahtinen
palomies Pasi Virtanen

Läpikäyntivaiheen aikana esittäydytään 
ja ihmisiä rohkaistaan puhumaan tun-
teistaan ja ajatuksistaan sekä aistiha-
vainnoistaan. Osallistujat kertovat, mitä 
tulkintoja he ovat tehneet tapahtumasta. 
Tarkoitus on saada jäsennelty kuva, mi-
tä todella tapahtui.



Informaatiovaiheen aikana istunnon 
vetäjä kokoaa esille tulleita reaktioita 
ja kokemusten samankaltaisuuksia 

sekä vertaa niitä muihin tapauksiin ja 
tutkittuun tutkimustietoon. Vetäjä kertoo 
istuntoon osallistujille mahdollisista oi-
reista, joita lähipäivinä on odotettavissa 
sekä antaa neuvoja stressinhallintaan. 
Myös mahdolliset jatkotoimenpiteet 
selvitetään (esimerkiksi debriefingin 
tarve).



Defusingilla on neljä päätarkoitusta. Se 
lieventää nopeasti post-traumaattisia 

reaktioita. Henkilöt voivat normalisoi-
da kokemuksensa ja pääsevät kiinni 
takaisin rutiineihin. Se vahvistaa so-
siaalista verkostoa, jotta ihmiset eivät 
eristäytyisi toisistaan vaan jakaisivat 
kokemuksiaan ja huomaisivat, että tois-
tenkin kertomukset ovat samankaltaisia. 
Lisäksi istuntoa käytetään arvioimaan 
debriefingin tarvetta. 
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Pirkan pyöräily

Turhaan ei ole Pirkan pyöräilyä leh-
dessä mainostettu kaikille sopivana 
liikuntatapahtumana, sillä tänä vuonna 
matkassa oli tuloslistojen mukaan 12 
aluepelastuslaitoksen edustajaa, joista 
4 ensimmäistä kertaa.



Kesäkuun kuudentena päivänä järjes-
tetty Pirkan pyöräily oli jo 32. Keli ei tällä 
kertaa suosinut fillaristeja. Ilma oli miltei 
jäätävä, kun pitkänmatkalaiset lähtivät 
aamutuimaan liikenteeseen. 217 km:n 
matkan sinnittelivät Jarmo Ahtiainen, 
Seppo Knuuttila ja Tuomo Mäntyniemi.



Muutamaa tuntia myöhemmin liikkeel-
le lähtivät 134 km:n lenkkiläiset, mutta 
keli ei ollut lämminnyt juuri nimeksikään, 
hanskat olivat tarpeen. Matkan taittoi-
vat Timo Korpela Jari Hukkanen, Petteri 
Timonen, Esko Kulmala (jo 12. kerta) 
sekä ensikertalaisena Elja Kivikoski.



Viikkoa myöhemmin perjantaina 12.6. 
oli vuorossa Pirkan yöpyöräily huomat-
tavasti paremmassa kelissä. Lämpöas-
teita oli mukavasti toistakymmentä eikä 
sateetkaan osuneet reitille. Yöpyöräilys-
sä reitti on sama 134 km Näsijärven ym-
päri, mutta huoltopisteitä on ainoastaan 
yksi Muroleen koululla. Yöpyöräilyn tun-
nelmasta nauttivat ensikertalaisina Ilpo 
Kuokkanen, Jukka Niemenmaa ja Mika 
Vana. Myös minä (Sanna Kauppinen) 
osallistuin yöpyöräilyyn; kokeilemisen 
arvoinen tapahtuma kesäyössä ehdot-
tomasti.



Elokuun alussa on Nokialla triathlon 
kisat, mihin 2., 3. ja 4.-jaos ovat saa-
neet joukkueet kasaan viestikilpailuun. 
Vielä heitän haastetta muille toimialu-
eille sekä 1.-jaokselle, mukaan vaan ki-
saamaan, saadaan talven hiihtokisojen 
rinnalle kesäkisa.

Sanna Kauppinen 

Palohenkilöstön 
yleisurheilukilpailut
Palohenkilöstön yleisurheilun parem-
muudesta kisailtiin kesäkuun alkupäivi-

URHEILURUUTU

nä Helsingin legendaarisella eläintarhan 
kentällä. Jälleen Tampereen aluepelas-
tuslaitokselta mukaan lähti kisaamaan 

”runsas” joukko urheilijoita.


Mukana oli hallitsevia mestareita, jotka 
aikoivat uusia mestaruuden viime vuo-
delta, sekä takavuosien PM-mitalisti 15 
vuoden takaa keihäänheitossa.



Ville Naskali pyörähteli hyvin kiekkorin-
gissä, vaikka nilkka oli vahvasti teipat-
tu ja turvakenkä jalassa. Muilla ei ollut 
mitään mahdollisuutta. Voitto irtosi tu-
loksella 35,09. Pirkanmaalaiset saivat 
myös toisen sijan, kun Oriveden alue-
paloaseman Markus Majasalmi heitti 
tuloksen 34,44.



Toisessa vahvassa lajissaan kuulassa 
Naskali sijoittui kolmanneksi tuloksella 
10,48. Paljon ei senttejä voittoheitosta 
(10,70) puuttunut. 



Keihäänheitossa kaksinkertainen PM-
mitalisti Timo Silvan tarttui jälleen 15 
vuoden jälkeen keihääseen ja sijoittui 
tiukassa kisassa 4:nneksi tuloksella 
41,89. Ei Villekään huonosti heittänyt 
kahden askeleen vauhdilla: hän oli vii-
des tuloksella 41,68. Voittajan tulos oli 
49,31.



Jari Hukkanen osallistui sarjaan M 35 
pituudessa sijoittuen 4:nneksi tuloksel-

la 456. Voittotulos oli 509. 100 metrin 
kisassa sijoitus oli viides ajalla 13,11. 
Voittaja  pinkoi matkan aikaan 12,62.

Jari Hukkanen

Tukholman maraton
Kesäkuun alussa juostiin 31. Tukhol-
man maraton. Matkaan lähti 14 890 
juoksijaa ympäri maailman 29 asteen 
helteessä. Mukana joukossa oli myös 
meidän edustajamme Jarmo Järvinen 
ja Jukka Räsänen. Satakunnan alue-

Ajalla 4.52 Jarmo sai muistoksi 
painavan ”plakaatin”.
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pelastuslaitosta edusti vielä muutama 
vuosi sitten laitoksessamme työsken-
nellyt Jussi Jalonen.



Maratonin on melkoinen voimainkoetus, 
siksi osallistujan tulee olla täysin terve. 
Juoksun aikana juoksija menettää pal-
jon nestettä, joten tankkaus on aloi-
tettava useita tunteja ennen lähtöä ja 
juoksun aikana juoksijan tulee juoda 1 

- 2 mukillista jokaisella juoma-asemalla, 
joita on kolmen kilometrin välein.



Maratonin maksimijuoksuaika on 6 tun-
tia. Radalla on kolme tarkastusasemaa, 
jotka juoksijoiden tulee ohittaa ennen 
määräaikoja saadakseen jatkaa juok-
sua. Startti tapahtui klo 14 ja ensimmäi-
sen kierroksen jälkeen Valhallavägen 
(21,1 km) piti ohittaa viimeistään klo 
17, juoma-asema Standvägenillä  (28 
km) klo 18 ja juoma-asema Söder Mä-
larstrandilla (32 km) klo 18.35. Maali 
suljetiin Stadionilla klo 20.



Juoksijoille, jotka eivät saavuttaneet 
toista tai kolmatta asemaa aikarajojen 
puitteissa, tarjottiin kuljetus stadionille.



Kisaan osallistunut Jarmo Järvinen ker-
toi, että hän oli asettanut tavoitteekseen 
juosta maraton, ennen kuin 50 tulee täy-
teen. Maraton oli hänelle ”juoksentelua”, 
sillä hän ei halunnut ottaa juoksua liian 
tosissaan. Mitään hiertymiä tai rakkoja 
ei Jarmon jalkoihin tullut ja ensi vuonna 
on tarkoitus tulla uudestaan. 

Tapio Liesko

Rantaongintakisat
Tampereen aluepelastuslaitoksen ran-
taongintakisat pidettiin Mänttä-Vilppu-
la Vilppulankosken venesatamassa 
29.6.2009. Ilma suosi kalastajiaan 
joskin Ahti antoi nihkeästi, joten kaikki 
kalat hyväksyttiin puntariin. Toki jotkut 
harrastivat ryöstökalastusta, sillä osalta 
hajosi onget suurien kalojen johdosta ja 
sillä aikaa olivat paikat menneet, kun 
uusia vehkeitä viriteltiin. No jälkipuheet 
jääköön ja tulokset tulkoon julki.

   

1. Markku Lehtonen 1,638 kg 
2. Matti Saarinen 0,891 kg
3. Pauli Keskinen 0,866 kg  

Tomi-Pekka Olkkonen

Tampereen 
aluepelastuslaitokselta 
on edustajia 
Vancouverin poliisien 
ja palomiesten 
MM-kisoissa 31.7. - 
9.8.2009. Kisojen 
tapahtumia pääset 
seuraamaan 
osoitteessa: 
www.2009wpfg.ca
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Ensihoitotyönjohtamiseen omat opinnot
Päivystävän palomestarin (P3:n) rooli 
tilannepaikalla on varmastikin kaikille 
palokunnassa työskenteleville tuttu. Kaikki 
tietävät, että hän johtaa tilannetta, pitää 
ohjat käsissään. Mutta kun puhutaan 
lääkinnällisestä johtamisesta, ei kaikki olekaan 
enää yhtä selkeää. Kuka johtaa ja ketä? Millä 
valtuuksilla? Mitä kaikkea siihen oikeastaan 
kuuluukaan? Onnistuuko johtaminen ja potilaan 
hoitaminen yhtä aikaa? Milloin lääkinnällistä 
johtamista tarvitaan, aina vai ainoastaan 
monipotilastilanteissa?

Tampereen toimialueella on lää-
kintäesimies (L4) toiminut jo 
monta vuotta. Hänen roolinsa 
tehtävissä on myös monille mel-

ko selkeä; L4 tuo lääkinnällistä tietotai-
toa tilannepaikalle ja samalla myös joh-
taa lääkinnällistä puolta. Viime vuoden 
alussa Nokian (N-191) ja Hervannan 
(T-491) sairaankuljetusyksiköt aloitti-
vat virallisesti hoitoyksikköinä ja heidän 
tehtävänään on toimia omilla alueillaan 
tarvittaessa lääkinnällisinä johtajina. 
Koulutusta kuitenkin tarvitaan kaikille, 
ei riitä, että ensihoitajat ja L4:t tietävät 
roolinsa. Kaikkien sairaankuljetuksen 
ketjuun osallistuvien pitäisi päästä oppi-
tunneille, missä johtamisesta ja työnja-
osta puhuttaisiin ja sovittaisiin yhteisistä 
pelisäännöistä ja taktiikoista monipoti-
las- ja suuronnettomuustilanteissa. 



En tiedä, onko synnynnäisiä johtajia 
olemassakaan, mutta itse ainakin koin, 
että olisi mukava päästä kouluun, mis-
sä näitä asioita käytäisiin läpi. Kaipasin 
apua päivittäiseen työhöni, en pelkäs-
tään suuronnettomuuksiin tai monipo-
tilastilanteisiin. Toki kantapään kautta 
oppii paljon. Keikkojen jälkeen voidaan 
pohtia mikä meni hyvin ja mikä sitten 
vähän huonommin. Toisille ensihoitajil-
le näitä monipotilastilanteita on osunut 
kohdalle useampiakin, on ollut kerros-
talopaloja, Pitkäniemen sairaalan palo, 
isoja kolareita jne. Meidän täytyisi vaan 
luoda järjestelmä, millä näistä tilanteista 
saadut kokemukset ja opit saataisi kaik-
kien tietoon ja käyttöön. 

Opinnot Arcadassa
Aloitin opinnot Arcadassa Helsingissä 
ensihoitotyönjohtamisen erikoistumis-
opinnoissa viime syksynä odottavaisin 
mielin. Kurssi oli laatuaan toinen, ei-
vätkä ensimmäisen kurssin kuulumiset 
olleet pelkästään positiivisia. Kurssilla 
oli 25 ensihoitajaa/lääkintäesimiestä 
ympäri Suomen, kaukaisin Rovaniemel-
tä asti. Kouvolasta oli onneksi mukaan 
kurssille päässyt Mari, ettei minun tar-
vinnut olla porukan ainoa nainen.



Kolutukseen kuului 9 lähiopetusjaksoa, 
jotka olivat kestoltaan 2 - 3 päivää. Näi-
den lisäksi oli etä- ja kehittämistehtävä. 
Etätehtäviä oli joka jaksolla, mutta ne 
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Ensihoitotyönjohtamiseen omat opinnot
tuntuivat oikein mielekkäiltä, koska niis-
sä piti tutustua oman laitoksen tapoihin 
ja asioihin. Ei siis tutkittu mitään kor-
kealentoisia juttuja, vaan kaikki liittyivät 
kiinteästi omaan työhön. Kävimme läpi 
mm. työsuojelua, työhyvinvointia ja en-
sihoidon organisaatiota. Kehittämisteh-
tävän tein opiskelija-asioista. Työ tulee 
kesän aikana kaikkien käyttöön.

 
Lähijaksoilla oli hyviä luentoja niin 
hallinnollisesta kuin operatiivisesta 
johtamisesta. Luennoilla käsiteltiin 

Palohenkilöstön 
sairauskassa on 
perustettu vuonna 1958, 
jolloin jäseniä oli 252 
henkilöä. Kassa täytti 
viime vuonna jo 50 
vuotta ja jäsenmäärä on 
kasvanut 1200 henkilöön 
ympäri Suomen.

Palohenkilöstön sairauskassan jäsene-
nä voivat olla ammatti- ja sopimuspa-
lokuntien henkilöstö, nuohoojat, hätä-
keskusten henkilökunta, osa-aikaisesti 
alalla työskentelevät ja kaikkien näiden 
henkilöiden aviopuolisot ja 3 - 17-vuo-
tiaat lapset voivat kuulua kassaan ns. 
edunsaajina.

~
Uuden jäsenen tai edunsaajan liittymi-
sen edellytys on, että henkilö on terve.  
Entistä liittymisen yläikärajaa ei enää 
ole. Kassan jäsenenä voi olla 68-vuoti-
aaksi asti. Kassan jäsenmaksu on tällä 
hetkellä 14 euroa kuukaudessa. Saman 
jäsenmaksun maksavat myös edun-
saajat, jotka ovat oikeutettuja samoihin 
etuuksiin kuin varsinaiset jäsenet. 

~
Kassa korvaa jäsenistölleen sairauden-
hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Kor-
vausta maksetaan nykyisin lääkkeistä 50 
%, yksityislääkärin palkkioista 50 % sekä 

tutkimuksesta ja hoidosta 60 %. Korva-
uksen edellytyksenä on, että kustannuk-
sista on saatu myös Kelan korvaus. Jul-
kisen terveydenhuollon asiakasmaksut 

- terveyskeskusmaksu, poliklinikkamaksu, 
sairaalan hoitopäivämaksu, päiväkirurgia 

- korvataan 100 prosenttisesti. 
~

Korvauksia kassa maksaa korkeintaan 
1 400 euroa vuodessa samalle henki-
lölle. Lisäksi hautausavustuksena mak-
setaan 421 euroa. Korvausten ulkopuo-
lelle jäävät esimerkiksi  työtapaturmista 
aiheutuneet kustannukset, sillä nehän 
korvataan pääsääntöisesti työnantajan 
vakuutuksista. Ei-korvattavia kustan-
nuksia ovat myös hammashoito ja fy-
sikaalinen hoito.

Organisaatio
Sairauskassan ylintä päätösvaltaa 
käyttää jäsenten valitsema edustajisto.  
Siihen kuuluu tällä hetkellä 18 edusta-
jaa 17 pelastustoimialueelta.  Nykyisen 
edustajiston toimikausi on 2007 - 2011. 
Edustajisto valitsee hallituksen, johon 
kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, lisäk-
si valitaan jokaiselle henkilökohtainen 
varamies. Hallituksen jäsenen toimi-
kausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee 
vuodeksi kerrallaan keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Puheenjohtajana toimii Pekka Vänskä 
ja varapuheenjohtajana Dick Lundin. 
Kassan toimisto sijaitsee Helsingin Val-
lilassa, jossa työskentelee yksi palkattu 

Palohenkilöstön sairauskassa  
– mahdollisuus hyvään terveydenhoitoon

mm. viranomaisyhteistyötä, päivittäis-
toimien ja suuronnettomuustilanteiden 
johtamista. Kaikkein opettavaisimmiksi 
ja antoisimmiksi koin käytännön harjoi-
tukset, joita oli joka toisella lähijaksolla. 
Niillä harjoittelimme tilannejohtamis-
ta muutaman potilaan keikoista aina 
suuronnettomuuksiin asti. Oli oikein 
hyvä päästä harjoittelemaan tilanteen 
hallintaa ja johtamista, kun sai heti pa-
lautetta opettajalta ja kurssikavereilta, 
eivätkä virheet olleet oikeasti kohtalok-
kaita. Lukuisat keskustelut eri alueiden 
kollegoiden kanssa olivat myös oikein 
hyviä. Oli opettavaista kuulla, miten 

muualla toimitaan. Ylipäätään tekisi 
kaikille hyvää huomata, että samojen 
ongelmien kanssa painitaan ympäri 
Suomen eikä sellaista laitosta tai orga-
nisaatiota olekaan, missä kaikki asiat 
olisivat loistavasti. 



Koin vuoden mittaisen koulutuksen 
oikein positiiviseksi kokemukseksi ja 
lämpimästi suosittelen talon ensihoita-
jia ja lääkintäesimiehiä hakeutumaan 
seuraaville kursseille. 

Sanna Kauppinen

työtekijä, kassanjohtaja Kaija Lehtola.

Viranomainen valvoo
Kassan toimintaa valvoo Finanssival-
vonta, joka myös vahvistaa kassan 
säännöt. Edustajiston kokous valitsee 
kaksi tilintarkastajaa  sekä kaksi kas-
santarkastajaa. Kassantarkastajat ovat 
kassan jäseniä.

~
Kassa on jäsenenä Vakuutuskassat 
ry:ssä, joka on sairauskassojen yhtei-
sesti perustama järjestö. Se seuraa mm. 
lainsäädännön muutoksia ja kouluttaa 
jäsenistöään. Suomessa toimii noin 150 
erilaista sairauskassaa. Palohenkilös-
tön sairauskassa on täydennyskassa, 
eikä siis hoida Kelan asioita kuten ns. 
työpaikkakassat.    

Miksi jäsenyys 
kannattaa ?
Kassan jäsenyys mahdollistaa jäse-
nelle tasaisen, ennakoitavan ja hyvä-
laatuisen terveydenhoidon edullisesti. 
Sopimuspalokunnat tai muut työnan-
tajat voivat myös ostaa jäsenilleen tai 
työntekijöilleen sairauskassan tarjo-
aman lisäturvan. Tosin tällöin jäsenen 
puolesta suoritetut jäsenmaksut kassal-
le katsotaan jäsenelle palkkatuloksi ja 
niitä verotetaan asianomaisen henkilön 
veroprosenttien mukaisesti. Kustanta-
malla jäsenelle lisäturva Palohenkilös-
tön sairauskassasta on oiva tapa palkita 
jäseniä/työntekijöitä.

Teksti: Kaija Lehtola  
  
www.palosairauskassa.fi 
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  Oppia ja hyviä  
         käytäntöjä Yhdysvalloista

sen mukaista; parhaimmillaan 6 kaistaa 
moottoritietä molempiin suuntiin ja kä-
velyvauhdilla. Ei ihme, että TV-kanavien 
aamuohjelmien pääasiallinen aihepiiri 
on liikennetiedottaminen. Itse kaupun-
gissa liikenne oli yllättävänkin sujuvaa, 
liekö osasyynä liikennevaloristeyksis-
säkin työskennelleet liikenteen ohjaajat, 
jotka pitivät huolta siitä, että risteyksis-
sä ei kuhnittu eikä niitä tukkoon ajettu. 
Tosin tänään heitä ei enää taida olla; 
kaupungin säästötalkoissa juuri liiken-
teenohjaajat sekä mm. kouluavustajat 
olivat tulilinjalla.

~
Sen lisäksi, että Yhdysvaltain nykyinen 
presidentti Barack Obama on vaikutta-
nut pitkään Chicagossa, kaupunki on 
tunnettu mm. korkeista rakennuksistaan; 
vielä jokin aika sitten maailman korkein 
rakennus (joillain mittareilla taitaa olla 
vieläkin), 110 kerroksinen the Sears 
Tower sijaitsee kaupungissa, samoin 
useita muita  maailman korkeimmista 
rakennuksista. 

~
Arkkitehtuurin lisäksi perinteisiä nähtä-
vyyksiä Chicagossa ovat mm. kaupun-
gin jakava Chicago River lukuisine siltoi-

Suomen Pelastusalan Keskusjär-
jestö järjesti yhteistyössä sisä-
asiainministeriön, Finanssialan 

Keskusliiton, Suomen Palopäällystölii-
ton, Keski-Suomen pelastuslaitoksen, 
Kymen pelastuslaitoksen ja Tampereen 
aluepelastuslaitoksen kanssa asumisen 
paloturvallisuuteen painottuneen semi-
naari ja tutustumismatkan Chicagoon 
kesäkuun alkupuolella. Tampereen 
aluepelastuslaitokselta matkalle osallis-
tui allekirjoittanut. Matkaohjelmaan kuu-
lui osallistuminen NFPA:n (National Fire 
Protection Association) vuosittaiseen 
konferenssiin ja näyttelyyn, tutumiskäyn-
nit eräisiin asuntosprinklauksen edellä-
kävijäkuntiin Chicagon ympäristössä 
sekä 911 keskukseen Chicagossa. 

Chicago
Chicago on n. 2,9 miljoonan asukkaan 
kaupunki Michigan-järven lounaisran-
nalla Illinoisin osavaltiossa. Esikaupun-
kialueet mukaan luettuna kaupungin 
vaikutuspiirissä (”Chicago Land”) asuu 
yli 7 miljoonaa ihmistä ja se on näin 
kolmanneksi suurin metropolialue Yh-
dysvalloissa. Liikenne on sitten tietysti 
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  Oppia ja hyviä  
         käytäntöjä Yhdysvalloista

neen, katujen päälle ”toiseen kerrokseen” 
jo viimevuosisadan alkupuolella raken-
nettu junarata, jonka mukaan eteläinen 
keskustakin on nimetty ”The Loopiksi” 
sekä Magnificant Mile; ostoskatu (tai 

–helvetti), jonka varrelta löytyy tuhansia 
isompia ja pienempiä kauppoja.

~
Massiiviset tulipalotkaan eivät ole Chi-
cagon historiassa täysin tuntemattomia. 
Vuonna 1871 eräs onneton lehmäparka 
potkaisi öljylampun kumoon ja sai aikaan 
tulipalon, joka tuhosi 18 000 rakennusta 
ja jossa sai surmansa yli 300 ihmistä ja 
yli 100 000 jäi kodittomaksi. Palolla on 
ollut huomattavia vaikutuksia paloturval-
lisuuslainsäädäntöön Yhdysvalloissa. 

Chicago Fire Dept.
Nykyisin kaupungin paloturvallisuu-
desta huolehtii noin 5 000 henkilön 
vahvuinen pelastuslaitos, jolla on noin 
100 paloasemaa ympäri kaupunkia. 
Yhteensattumien vuoksi alkuperäises-
sä ohjelmassa ollut vierailu Chicagon 
palolaitokselle peruuntui viimehetkillä, 
joten tutustuminen jäi tältä osin oma-
toimisen aktiivisuuden varaan. Itse vie-
railin kahdella paloasemalla, joissa mo-
lemmissa oli periaatteessa samankal-
tainen perusmiehitys: sammutusyksikkö 
(vahvuus 5), tikasyksikkö (5), battalion 
chief (1) sekä toisella asemalla lisäksi 
toinen kaupungin sukellusyksiköistä (4) 
ja toisella asemalla ambulanssi (ei pa-
ramedic) (2). Säiliöautoja Chicagossa 
ei ole laisinkaan, sen sijaan palopostit 
kattavasti 100 metrin välein. Tikasyksi-
köiden korkeus on 100 jalkaa, yksi koko 
kaupungissa on korkeampi, muistaak-
seni n. 125 jalkaa. Työaikarytmi 1 töitä 

2 vapaata ja kaksi kertaa kuukaudessa 
”tasuri”. Henkilöstöstä noin 7 % on nai-
sia, joista iso osa pelastajina. 

~
Molemmat paloasemat olivat ilmeisen 
tyypillisiä suuren kaupungin lähiöpalo-
asemia; kaksi pilttuuta, joihin kalusto on 
käytännössä ”tungettu”. Kalustohallin 
takana todella vaatimattomat oleskelu-
tilat ja toisessa kerroksessa majoitusti-
lat. Toimistotilaa on myös aika niukalti, 
toisella asemista esim. paloesimiehen 

”toimisto” on kätevästi autohallissa ovi-
en välissä… Kun ottaa huomioon pai-
kalliset sääolosuhteet (Chicagossa on 
talvikuukausina ihan oikea talvi ja lunta 
maassa), ei siinä paljon työolosuhteilla 
hurrata. Ajoneuvokalustokaan ei muu-
ten ollut ihan uusinta mallia; veikkaisin, 
että reilusti viimevuosituhannelta. Niillä 
parilla paloasemalla maakunnassa, joil-
la vierailimme, kalusto ja rakennukset 
olivat sitten aivan toista luokkaa.  

NFPA Conference 
& Expo
Konferenssin luentotarjonta oli suhteel-
lisen tyrmäävä. Kolmena päivänä lähes 
150 luentoa, tyyliin jokaiselle jotakin; 
sammutustaktiikkaa, palontorjuntatek-
niikkaa, tutkimustuloksia, säädöksiä, 
hyviä valistuskäytäntöjä jne. Monet mie-
lenkiintoiset aiheet sattuivat päällekkäin, 
mutta onneksi materiaalin sai mukaan 
muistitikulle. Luentojärjestelyjen osalta 
kiinnittyi erityinen huomioi siihen, että 
jokaisen luennon alussa käytiin läpi 
tilan turvallisuusjärjestelyt ja toiminta 
mahdollisen palohälytyksen sattuessa. 
Erityistä huomiota oli kiinnitetty liikunta-
rajoitteisten pelastamiseen. Luennoille 

rekisteröityessä oli otettu tiedot kaikilta 
liikuntarajoitteisilta ja heille oli selvitet-
ty erityiset pelastamisjärjestelyt. Käy-
tännössä heidän tuli hätätilanteessa 
hankkiutua erikseen merkityille paikoille 
uloskäynneillä, joista henkilökunta huo-
lehtisi heidät turvaan. Näissä asioissa 
meillä on vielä paljon oppimista.

~
Näyttelyn puolella oli pääasiassa esil-
lä erilaiset palontorjuntatekniikkaan 
liittyvät yritykset ja järjestöt. Lukuisia 
sprinkleri- ja paloilmoitintoimittajia, alku-
sammutuskalustoa sekä alalla toimivia 
järjestöjä. Operatiivisen puolen kalus-
toa ei esillä ollut käytännössä lainkaan.

Sprinkleri pelastaa
Yhdysvalloissa kuolee tulipaloissa noin 
4 000 ihmistä vuosittain, heistä noin 3 
000 asuntopaloissa. Vaikka tilanne on 
väkilukuun suhteutettuna huomattavas-
ti Suomea parempi, koetaan tilanne mo-
nilla tahoilla kuitenkin huolestuttavaksi. 
Pahimmat riskiryhmät kuullostavat ko-
vin tutuilta: vanhukset, lapset, syrjäyty-
neet, siirtolaiset jne.

~
Tehokkaimmaksi keinoksi parantaa ti-
lannetta on todettu asuntojen sprinklaa-
minen. Maassa on periaatteessa ole-
massa lainsäädäntö, joka edellyttää 
kaikkien uusien asuntojen sprinklaa-
mista, mutta osavaltiot eivät ole vah-
vistaneet lainsäädäntöä käyttöön. Esim. 
Illinoisissa kuitenkin on lähes 90 kun-
nassa voimassa paikallisilla päätöksillä 
sprinkleripakko uudisrakentamisessa. 
Chicagon ympäristössä tällaisia paikka-
kuntia ovat mm. Long Grove ja Skokie, 
joissa vierailimme. 
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Kokemukset sprinklauksesta ovat näillä 
paikkakunnilla sekä muuallakin pelkäs-
tään positiivisia, minkä myös useat tut-
kimukset vahvistavat. Sprinkleri todella 
pelastaa, eikä edes maksa paljon, kes-
kimäärin vain noin 12 €/m2 (siis amerii-
kassa), alle 1 % rakentamiskustannuk-
sista. Silti paikallinen kodinrakentajien 
yhdistys on kovasti sprinklausta vas-
taan ja saanut ilmeisesti hyvin vaikutet-
tua poliitikkoihin, koska lainsäädäntöä 
sprinkleripakosta ei ole vahvistettu käyt-
töön. Samalla rahallahan saa vaikkapa 
poreammeen…

~
Sadat palokunnat ovat kuitenkin 
sprinkleriaatteen puolesta toimivien 
yhdistysten tukemana ryhtyneet aktiivi-
sesti toimimaan sprinklauksen puolesta 
puhujina viimeaikoina. Muutos pelas-
tuslaitosten asenteissa on tapahtunut 
laajassa mittakaavassa aivan viime 
vuosina ja esim. Illinoisin osavaltiossa 
jo 50 pelastuslaitosta liputtaa näkyvästi 
asuntosprinklauksen puolesta. Asenne-
muutoksen taustalla ovat jatkuvat posi-
tiiviset kokemukset sekä ennen kaikkea 
tietoisuuden lisääntyminen pelastus-
laitoksissa: tulipalo kehittyy (sielläkin) 
erittäin nopeasti. Sprinkleri toimii puo-
lestaan riittävän nopeasti estääkseen 
palokuolemat. Eikä aiheuta ylimääräi-
siä vesivahinkoja; tutkimusten mukaan 
sprinkleri käyttää vain noin 1/10 osan 
siitä vesimäärästä, joka palokunnalta 
menee keskimäärin asuntopalon sam-
muttamiseen. Yhdysvaltalaisena erityis-
piirteenä voi tuoda vielä esiin työturval-

lisuusnäkökohdan. Esim. vuonna 2006 
siellä kuoli 89 palomiestä tulipaloissa, 
heistä yli 80 % asuntopaloissa. Sprinkle-
ri tuo turvan myös palomiehille.

~
Asumis-, hotelli- tai muussa majoituskäy-
tössä olevissa pilvenpiirtäjissä sprinklaus 
on pakollinen, mutta yllättäen muussa 
käytössä (lähinnä toimisto) olevista pil-
venpiirtäjistä läheskään kaikkia ei ole 
varustettu sprinklerillä. Näiden osalta 
on parhaillaan menossa siirtymäaika 
sprinklerien jälkiasennusten suhteen: 
tämän vuoden alkuun mennessä alin kol-
mannes tuli olla suojattuna, 2013 2/3 ja 
2017 alkuun mennessä koko rakennus.

911 keskus
Matkamme viimeisenä vierailukohteena 
oli Chicagon 911 keskus. Keskuksessa 
työskentelee noin 450 poliisia, toista-
sataa henkilöä palopuolella ja joitain 
kymmeniä erilaisissa tukitehtävissä. 
Hätäpuheluja keskukseen tulee vuo-
dessa noin 5,4 miljoonaa, päivittäisen 
puhelumäärän vaihdellessa tavanomai-
sesta noin 15 000:sta jopa 45 000:n. 
Kiireetöntä ja neuvontatyyppistä apua 
kaipaaville Yhdysvalloissa on käytössä 
erillinen puhelinnumero, 311.

~
Keskuksen rutiinitehtävät suoritetaan 
kolmessa eri salissa: valvomossa työs-
kentelee kymmenkunta henkilöä, jotka 
suorittavat jatkuvaa kameraseurantaa 
(isoveli valvoo oikein urakalla) ja ottavat 
vastaan mm. paloilmoittimien yhteysko-

keiluja. Tilanteen aikana he tukevat ope-
ratiivista toimintaa. Viereisessä salissa 
on niinikään toistakymmentä työpistettä 
erilaisille tukitoiminnoille: sääennusteet, 
tornadot, ajoneuvojen siirrot, varastet-
tujen ajoneuvojen seuranta, tiesulutuk-
set, erikseen kuolleiden eläinten nouto 
ja loukkaantuneiden tai irrallaan olevien 
eläinten nouto, yleinen roskahuolto, ve-
silaitos sekä auraus. Tarvittaessa nä-
mä tilat on yhdistettävissä. Kolmantena 
salina on varsinainen hälytyskeskus, 
jossa on noin 120 poliisin työpistettä 
ja parikymmentä pelastuksen työpis-
tettä. Suuronnettomuuksia ja laajoja 
häiriötilanteita varten on lisäksi yhte-
ysviranomaisten työskentelytila, jossa 
on työpisteet  (n. 50) kaikille kaupungin 
keskeisille viranomaisille.

~
Hätäilmoituksen käsittely salissa kulkee 
kutakuinkin seuraavasti: hätäpuhelun 
vastaanottaa pääasiassa poliisi. Ti-
lanteesta riippuen hän siirtää puhelun 
edelleen tapahtumapaikan alueesta 
vastaavalle poliisipäivystäjälle tai pa-
lopuolelle, joissa suoritetaan itse hälyt-
täminen ja tilanteen seuranta. Puhelun 
vastaanottaja paikallistaa puhelun ja 
karttaohjelma näyttää samalla kartan ja 
lähimmän kameran kuvan. Lankapuhe-
lut paikantuu automaattisesti, kännykät 
lähimpään tukiasemaan. Kartalle tulee 
näkyviin myös lähimmät yksiköt sekä 
riskikohteet, kuten koulut, sairaalat ja 
suuret kokoontumistilat. Kieliongelmien 
varalta käytössä on maanlaajuinen tulk-
kiverkosto 140 eri kielelle 24/7.

~
Palopuolella hälytysehdotukseen nou-
see tapahtumapaikan lähimmät yksiköt 
asemapaikan mukaan sekä liikkeellä 
olevien ajoneuvojen mukaan. Päivys-
täjä ratkaisee ehdotuksen perusteella 
mitkä yksiköt hälyttää. Pilvenpiirtäjien 
vaste on seuraava: 4x sammutusyksik-
kö, 4x tikasyksikkö, 3x”P3”, johtokesku-
syksikkö ja ambulanssi. Pienemmissä 
rakennuksissa 2x sammutusyksikkö, 
2x tikasyksikkö ja ”P3”. Hälytykset vä-
litetään asemille puhesyntetisaattorilla 
ja autoihin radiolla. Asemilla on lisäksi 
mahdollisuus tulostaa hälytys paperille. 

Pekka Mutikainen

Kuvassa Chinatownin paloase-
man tikasyksikön esimies esit-
telee hälytyksen vastaanottojär-
jestelmää Helmisen Roopelle 
(Keski-Suomen pelastuslaitos).
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Osallistuimme eräänä huhti-
kuun viikonloppuna pelas-
tuksen porukalla kuuden 
tunnin mopojen kestä-

vyysajoon Alastarolla. Luokkia oli kol-
me: sporttiluokka, pienipyöräiset ja pap-
paluokka. Ajoimme Rehaxin kolmostal-
lissa. Saimme siis viritysapua paikalli-
selta moottoripyöräliikkeeltä. Tiimin nimi 

oli Tuliputki ja kulkuneuvona punainen 
käsivaihteinen pappatunturi. Ajotiimissä 
oli Marko Ahola, Petteri Elijoki, Jukka-
Pekka Räsänen ja Hannu Tähtö.

~
Ajatus ajoista syntyi eräällä aamukahvil-
la Marko Aholan kertoessa asiasta. Se 
oli sitten sillä selvä: ei kun mopoa hank-
kimaan. Lisäksi hankittiin ajosaappaita, 
selkäpanssareita, lantiosuojia, polvisuo-
jia, kypäriä ja ajohansikkaita. Parina ilta-
na ennen kisaa verestelin mopoaikoja 
pitkin metsäteitä, että pysyisin pystyssä 
itse kisassa.

~
Kisapäivänä aurinko paistoi täydeltä 
taivaalta. Oli hieno haistella kisavarikon 
tunnelmaa. Varikolla mopo sai käydä 

mutta sitä piti taluttaa. Kisa oli kokemus 
sinänsä. Ajoimme kaikki noin 1,5 tuntia. 
Vaatimuksena oli 3 - 4 ajajaa, joista kol-
men piti ajaa vähintään 1,5 tuntia. Sijoi-
tuimme pappaluokassa neljänneksi ja 
kaikkiaan 41:n ajoon osallistuneen jouk-
kueen joukossa sijoituksemme oli 29. 

~
Ajosuoritus oli kokemus positiivisesta 
päästä. Kaikki ajoivat kilpaa viimeisen 
päälle; minä myös koettelin omia rajoja-
ni. Kisan tiimellyksessä piti olla tarkkana, 
sillä ohittajia oli paljon. Välillä ohittajia 
oli yhtä aikaa molemmilta puolin. Varik-
kokäynnitkin kuuluivat ohjelmaan,  sillä 
teknisiä ongelmia ilmaantui: oli kaasarin 
uimuriongelmia, polttoaineen syötössä 
oli häikkää ja tulppakin meni kerran. 

Vauhdin hurmaa

Hannun Palsta
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TAPSU ry:n palomieskalenteri vuodelle 2010!  
Tampereen palomiehet lasten ja nuorten asialla

Kalenterin tuotosta puolet ohjataan TAYS:n lasten ja nuorten teho- ja 
tarkkailuosaston laite- ja välinehankintoihin ja toinen puolikas  

TAPSU ry:n harrastustoiminnan tukemiseen.  
Lisää tietoa tuotteesta: http://www.palomieskalenteri.fi


