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Yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnas-
sa jokaisen on saatava kasvaa, elää, ajatella 
ja toimia oman minuutensa pohjalta, ilman 
ulkoista ohjausta tai pakkoa. Vain näin jo-
kaisesta kehittyy se ainutlaatuinen, korvaa-
maton yksilö, jollaiseksi hänen sisimpänsä 
ja mielihalunsa hänet ohjaa.

─
Näitä ainutlaatuiset yksilöt ovat hyvin tie-
toisia omista oikeuksistaan, velvollisuuksia 
ja sitoutumista taas kartetaan. Mutta miten 
toimii yhteiselo muiden kanssa tällaisessa 
yhteiskunnassa? Se ei välttämättä vie heti 
tuhoon, mutta aiheuttaa kyllä yhteiskunnan 
sirpaloitumista.

─
Pelastustoimessa luulisi tilanteen olevan 
toinen. Onhan se organisoitu ja käskyvalta-
suhteet linjassa. Vielä kymmenkunta vuotta 
sitten saatettiin jopa sanoa, että armeija on 
puolisotilaallinen laitos, mutta palokunnat 
ovat täyssotilaallisia

─
Kun asiaan syventyy hieman tarkemmin, 
niin huomaa, että pelastustoimihan vasta 
yksilöllisyyttä korostava yhteisö onkin. Jo-
kainen saa ja haluaa sanoa oman mielipi-
teensä asiaan kuin asiaan. Keskustelu val-
takunnan tasolla on välillä melko villiä. Joku 
ajaa pelastustoimea valtiolle, joku pitää sitä 
täysin mielettömänä. Joku sanoo, että sai-
raankuljetus ei sovi pelastuslaitoksille, se 
pitää kilpailuttaa. Joku taas pitää sitä palo-
miehen työn oleellisena osana. Kukaan ei 
ole oikein selvillä, missä mennään ja kuka 
puhuu. Sekaisemmaksi asiat vielä tekee se, 
että media hahmottaa pelastustoimen ken-
tän melko kehnosti.

─
Kaikilla on sananvapaus ja oikeus sanoa 
sanottavansa, mutta yhteistä asiaa ei sillä 

paranneta, että jokainen kertoo, miltä itses-
tä tuntuu. Usein kun tuo tuntuu ei perustu 
tietoon.

Mutta kun ne vesivahingot…

Mielestäni keskustelu sprinklerien tarpeel-
lisuudesta tai niiden tarpeettomuudesta 
on läheistä sukua tälle yhteiskunnan yksi-
löllisyyttä korostavaan ongelmaan. Yhte-
nä pelastustoimen tärkeänä tehtävänä on 
parantaa asumisen paloturvallisuutta. On 
tutkimuksilla todettu, että sprinklaus on te-
hokas keino. Miksi emme ottaisi tätä asiaa 
pelastustoimessa yhteiseksi? Jos me pe-
lastustoimen sisällä olisimme tästä asiasta 
samaa mieltä, keskustelu asiaa vastustavi-
en ulkopuolisten tahojen kanssa saattaisi 
jossain vaiheessa kantaa hedelmää. 

─
Surkuhupaisa esimerkki tästä sprinkleri-
keskustelusta oli Ilta-Sanomissa, kun eräs 
pääkaupunkiseudun turvallisuuskouluttaja 
sanoi, että kyllähän se sprinkleri varmaan 
hyvä on, mutta kun siitä tulee niin suuria 
vesivahinkoja. 

─
Tällainen yksittäisen turvallisuuskoulutta-
jan ”musta tuntuu” -toteamus suurilevik-
kisessä lehdessä edustaa lukijalle pelas-
tustoimen asiantuntijan kantaa. Kun kerran 
meidän ”alan asiantuntijoilla” ei ole kykyä 
ajatella, mitä merkitystä on mahdollisilla 
vesivahingoilla verrattuna siihen, että ih-
mishenkiä säästyy ja palovahingot jäävät 
pieniksi, niin emme voi olettaa, että asiasta 
ulkona oleva toimittaja ymmärtää nostaa 
tällaista puolta asiasta esille. Vastuu jää 
siis lukijalle.

Veijo Kajan

Mutta minun 
mielestäni…
Muutama viikko sitten Pirkanmaalla ilmestyvässä sanomalehdessä 
oli tutkija Sampo Terhon kirjoitus, jossa hän pohti yksilöllisyyden 
korostuneisuutta nykyisessä yhteiskunnassa. Artikkelin alussa oli hyvä 
kysymys: Jokaisen on nykyään saatava olla oman elämänsä yksinvaltias. 
Mutta miten toimii yhteiskunta, joka koostuu yksinvaltiaista?
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Tampereen 
aluepelastuslaitokselta 
1993 eläkkeelle jäänyt 
palomestari Uoti 
Oksanen on poissa. 
Tammikuun 26. päivä 
kuollut Uoti Oksanen oli 
pidetty ja persoonallinen 
palomestari. Hän tuli 
Tampereen palokunnan 
palvelukseen 
vuoden 1958 alussa. 
Palomestariksi hän tuli 
1977.

Hänen hyvä ystävänsä ja työtoverin-
sa palomestari Pertti Syrjä kuvailee 
Uoti Oksasta rauhalliseksi ja jämptik-
si mieheksi. Hän oli viimeiseen asti 
sovitteleva ja kompromisseja etsivä. 
Hän tunsi oman jaoksensa henkilös-
tön ja osasi etsiä jokaisesta työnte-
kijästä hänen hyvät puolensa, jotka 
olivat tiukoissa paikoissa tärkeitä omi-
naisuuksia. Oksanen vaati alaisiltaan, 
että ihminen ottaa vastuun itsestään 
eikä mene toisten taakse. Kun esimie-
hen ja alaisen yhteisymmärrys sitten 
saavutettiin, niin titteleillä ei ollut mer-
kitystä, teot puhuivat puolestaan.



Pertti Syrjä kertoo, että hän muisteli 
usein Uoti Oksasen kanssa 70-lukua 
palokunnassa. Syrjän mukaan hän ja 
Oksanen olivat siitä yhtä mieltä, että 
tuo aika oli muutosten aika. Einar V. 
Nurmen ollessa päällikkö palokunnan 
toiminta oli hyvin autoritääristä. Tuol-
loisessa 2. jaoksessa olivat palomes-
tari Pertti Syrjä, ruiskumestari Eino 
Ojala, paloesimiehet Olavi Kauha-

nen ja Uoti Oksanen henkilöitä, jotka 
kyseenalaistivat liian käskyvaltaisen 
toiminnan: oli muutoksen aika.



Uoti Oksanen oli myös ”kynämiehiä”. 
Hän arvosti perinnetietoa ja keräsi si-
tä itsekin. Uoti Oksasen vapaa-ajan 
harrastuksia olivat metsästys ja ka-
lastus sekä erilainen keräily. Varsin-
kin postimerkit olivat lähellä hänen 
sydäntään. 

Uotin opit mielessä

Kuopiolaistunut Pelastusopiston 
Yliopettaja Paavo Tiitta aloitti palo-
miesuransa Tampereella Uoti Ok-
sasen jaoksessa. Ulkoisesti Uotista 
tulee heti mieleen ystävällinen nauru, 
joka alkoi syvältä silmistä, ja piippu, 
jota hän Uotimaisen rauhalliseen ta-
paan lataili, kertoo Tiitta.



Uoti Oksasella oli kyky opettaa asioi-
ta keskustelemalla, kyselemällä, ker-
tomalla ja kyseenalaistamalla. Hän 
kuunteli aidosti meitä märkäkorviakin, 
ja suhtautui lähes isällisesti meihin. 
Piippua poltellessaan ja niitä näitä ju-
tellessaan hän samalla luotasi porukan 
tuntoja ja osasi noukkia jokaisen mie-
hen vahvuuksia, joita sitten kykeni tiu-
koissa paikoissa hyödyntämään. Nuo 

opit ovat itselleni toimineet esimerkkinä 
ja ohjenuorana, muistelee Tiitta. 



Uoti Oksanen piti miehistään huolta. 
Työturvallisuusajattelusta 1980-luvul-
la Tiitta kertoo esimerkin. Nekalassa 
oli kellaripalo, jossa koko käytävä oli 
savua täynnä. Uoti tuli henkilökoh-
taisesti tarkistamaan, että silloisten 
kypärien visiiri oli kellariin lähtiessä 
ylhäällä, ja savusukellusvalvontaa 
hoitanut esimies oli tietoinen kellariin 
lähtijöistä ja tilanteesta. Uoti opasti, 
että mahdollista peräytymistä varten 
on oltava edes jotain ylimääräistä 
suojaa arvaamattomien tilanteiden 
varalta. Ohjeena meille kokemat-
tomille palomiehille oli, että jos ette 
löydä saunatilaa ja saa sitä sammu-
maan tai tulee liian kuuma, niin las-
kette kypärän visiirin alas ja lähdette 
vetäytymään. Emme uskoneet Uo-
tia ja pudotimme visiirit savurajalta 
kasvo-osan päälle. Onneksi hyvällä 
tuurilla löysimme heti saunaosaston 
ja saimme sen sammumaan, ennen 
kuin koko kellariosasto syttyi tuleen. 
Kun palasimme, kävimme autossa 
hyvätahtoisen keskustelun, mikä on 
tarpeellista riskinottoa ja mikä ei.

Pertti Syrjä tapasi Uoti Oksasen kaksi 
päivää ennen hänen kuolemaansa. 
Tavoilleen uskollisena he kävivät yh-
dessä tuulikaapissa vielä piipullisella. 
Sairauden uuvuttama Uoti Oksanen 
oli loppuun asti huumorintajuinen ja 
elämässä kiinni, aivan kuin koko työ-
uransa. 

Mies ja piippu
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Ylöjärven VPK 60 vuotta
Teksti ja kuvat Ari Jylhäsalo.

6.2.2009 tuli Ylöjärven 
VPK ry:lle 60 vuotta 
täyteen. Juhlat 
pidettiin lauantaina 
7.2.2009 Ylöjärven 
kaupungintalolla. 
Kutsuvieraita oli 
mukana juhlissa 
noin 125 henkilöä. 
Aluepelastuslaitokselta 
juhlapuhujana 
pelastusjohtaja Olli-
Pekka Ojanen. 

Aluepelastuslaitoksen henkilökunnas-
ta oli mukana myös Ari Vakkilainen, 
Teemu-Taavetti Toivonen ja Teemu 
Turtonen. Kuten kuvasta näkyy ek-
syi mukaan yksi kuokkavieraskin ja 
”Päällystön” pöydässä oli hauskaa. 
Pöydässä istui (oikealla) Ylöjärven 
VPK: hallituksen puheenjohtaja Ari 
Jylhäsalo vaimonsa Sarin kanssa, 

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen, 
(vasemmalla)  palokunnan päällikkö 
Pekka Sippola, Ari Vakkilainen, Olli-
Pekka Ojanen  ja kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Mika Kotiranta. 

─
Juhlat alkoivat Ylöjärven Kirkossa, 
jossa oli aluksi hartaus ja VPK:n li-
pun naulaus sekä vihkiminen. Varsi-

naisessa juhlassa muistettiin ansioi-
tuneita palokuntalaisia ja julkaistiin 
VPK:n historiikki 60-vuotis taipaleelta. 
Historiikki ”Kyläyhteisön apu ja tuki - 
Puutarhakaupungin turva” kertoo Ylö-
järven kunnan ja sittemmin kaupun-
gin palotoimen kehittymisestä viime 
vuosisadan alusta nykypäivään.

─ ─ ─
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Mikä ihmeen Aslak?
Lapinkävijöille ja Aake Kallialan aikoinaan luomalle tutulle TV-hahmolle on 
olemassa myös toinen, terveellisempi merkitys. Aslak-varhaiskuntoutuskurssi 
on ollut Kansaneläkelaitoksen maksamana kuntoutusohjelmana jo useita vuosia. 
Kurssi on tarkoitettu meille työssä käyville, joilla on jo havaittavissa fyysisiä 
oireita, jotka puolestaan saattavat aiheuttaa työkyvyn heikkenemistä. Tampereen 
aluepelastuslaitoksesta on työterveyshuollon kanssa tehdyn yhteistyön 
perusteella päästy osallistumaan kursseille jo useiden vuosien ajan. Kirjoittaja 
pääsi osallistumaan viime syksynä alkaneelle kurssille. 

sekä verryttelemään liikuntasuorituk-
sen yhteydessä. Ammatillisten val-
miuksien asioita ja työergonomiaa 
opiskeltiin Pelastusopistolla käyttä-
mällä hydraulisia pelastusvälinesar-
joja romuautojen parissa. Psykososi-
aaliset valmiudet ovat palomiehillä 
jo ennestään huippuluokkaa, jonka 
luennoitsijatkin Siilinjärven Kuntou-

tuskeskuksessa ovat huomanneet. 
Olemme käyneet hyviä keskusteluja 
psykologin johdatuksella. Keskuste-
luissa sivutaan myös omaan elämän-
hallintaan liittyviä asioita. 

─
Kurssilla on tavoitteena löytää myös 
uusia keinoja työssä jaksamiseen ja 
oman työn kehittämiseen. Kurssimme 

Tavoitteena kuntoutuksessa on, että 
työ- ja toimintakykyä edistetään lisää-
mällä fyysisiä, ammatillisia ja psyko-
sosiaalisia valmiuksia selviytyä työ-
elämässä. Edellä mainitut valmiudet 
tarkoittavat sitä, että kurssin neljällä 
viikon mittaisella jaksolla vuoden ai-
kana urheillaan (lue kuntoillaan) eri-
laisin tavoin ja opitaan venyttelemään 

Teksti: palopäällikkö Ari Vakkilainen
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Aslak-kuntoutus

ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kun-
toutus on työelämässä mukanaoleville tarkoitettua Kelan 
järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta. 

Kenelle

ASLAK-kuntoutus järjestetään saman työpaikan ja/tai saman 
ammatin/ammattialan työntekijöille. Kela myöntää ASLAK-
kursseja ammattialoille, joissa työstä johtuvat kuormitusteki-
jät aiheuttavat terveysongelmien kasaantumista siinä määrin, 
että työkyky on uhattuna.  Työterveyshuollot, kuntoutuslai-
tokset, ammattiyhdistykset ja yritykset voivat hakea ASLAK-
kursseja Kelalta vuosittain ilmoitettavan hakuajan puitteissa.

Tavoitteet

ASLAK-kuntoutuksessa luodaan edellytyksiä kuntoutujan 
työkyvyn säilymiselle ja pitkäaikaiselle paranemiselle. Tavoit-
teena on kuntoutujan työnhallinnan, henkisen hyvinvoinnin 
ja työssä jaksamisen parantuminen, terveiden elämäntapojen 
ja itsehoitokeinojen omaksuminen sekä tarvittaessa kuntou-
tujan työn ja työolosuhteiden kehittämisprosessien käynnis-
tyminen.

Toteutus

ASLAK-kuntoutuksen toteuttamisessa keskeistä on ryh-
mässä tapahtuva oppimisprosessi. Ryhmäkoko on yleensä 
kymmenen henkilöä, esimieskursseilla kahdeksan henkilöä. 
Kurssi on pääsääntöisesti 4-osainen ja jaksot jakaantuvat 
yhden vuoden ajalle. Kuntoutusjaksot toteutetaan laitoskun-
toutuksena tai avomuotoisena, yhteensä 21-22 vuorokautta.

Lähde: http://www.kunnonpaikka.com /Aslak-koulutus

aikana onkin jo yksi henkilö vaihtanut 
työroolinsa täysin toisenlaiseksi.  

Kurssille pääsy

Kurssille hakeudutaan työterveys-
huollon hoitajan ja lääkärin kautta. 
Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, joka 
liitetään kuntoutushakemuksen liit-
teeksi. Kansaneläkelaitos (KELA) 
hyväksyy lopullisesti hakijat. Kuntou-
tus maksaa KELA:lle n. 10 000 €/
osallistuja, joten yhteiskunta satsaa 
osallistujiin merkittäviä summia. Tä-
mä asettaa osallistuvalle myös nöy-
ryyttä yrittää edes saada itseään pa-
rempaan kuntoon, laihtumaan ja mo-
tivoitumaan vielä työntekoon. Kurs-
sille valitaan 10 henkilöä kerrallaan. 
Kurssilaiset ovat saman alan ihmisiä 
ja saman työnantajan palveluksesta. 
Kurssi toteutetaan vuoden aikana 

neljässä viikon mittaisessa jaksossa. 
Henkilö pääsee kerran elämässään 
tälle kurssille. Mielestäni tämä on niin 
hyvä kurssi, että jokaisen työntekijän 
kannattaisi ainakin hakea kurssille. 

Mitä opin?

Yhtenä opittavana asiana kurssilla 
on omaksua terveelliset elämäntavat. 
Olen saanut jälleen motivaatiota liik-
kumiseen. Olen myös oppinut paljon 
ravintotietoutta. Tärkein liikuntamuoto 
laihduttamiseen on pään pyörittämi-
nen. Tämä tarkoittaa sitä, että kiel-
täytyy syömästä suuria ruokamääriä 
sekä ”vääriä” roskaruokia. Pään pyö-
ristys sai minulta viiden ylimääräisen 
kilon lähtemisen vyötäröltä. Varaa on 
kyllä vielä päätä pyörittää. Parhaiten 
laihduttanut kurssikaverimme on laih-
tunut jo kahdeksan kiloa pääasiassa 

edellä mainitulla ”liikuntamuodolla” 
sekä lisäämällä kävelykilometrejä. 

─
Tuo päänpyörityksen merkitys meni 
minulle perille, kun olin ollut kehon 
koostumusanalyysissä. Lahjomaton 
mittaus näyttää kehon koostumuksen. 
Analyysistä selviää kehon lihasmas-
sa, mineraalit, rasvamassa ja kehon 
nesteet. Normaalisti, kun mittaamme 
painoamme, menemme puntariin, jo-
ka näyttää jotakin kilomäärää. Tämä 
edellä mainittu analyysi näyttää, mitä 
ne kilomäärät sisältävät. Tieto on erit-
täin tärkeä, kun alamme laihduttaa, sil-
lä meidän täytyy saada nimenomaan 
rasvojen määrä vähenemään kehos-
samme. Olemme ostaneet keskuspa-
loasemalle analysaattorin, jolla tämä 
tuskainen tieto rasvojen määrästä 
hyvin selviää ja auttaa motivoitumaan 
rantakuntoon pääsemisessä. 
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Testit ovat toistuneet jo vuosia sa-
moilla periaatteilla, pääasiallisina 
menetelminä ns. Oulun mallin testi-
rata ja lihaskuntotesti. Välillä jossain 
on käytetty kävelymattoa. Tulokset 
ovat perustuneet testin aikana mitat-
tuun syketaajuuteen ja suoritusten 
toistojen laskemiseen. Jokainen on 
voinut seurata kehitystään vertaa-
malla testiradan tuloksia edellisvuo-
sien vastaaviin. Samoin lihaskunnon 
osalta. Yleisesti lihakuntotestissä on 
tehty rajan täyttävä suoritus, jolloin 
henkilökohtaisen kehityksen muutos 
on jää henkilökohtaisen tuntemuksen 
varaan. Eli testien antama tieto oman 
kunnon muutoksesta on perustunut 
melko pitkälle omaan, musta tuntuu 
-tietoon.

─
Aluepelastuslaitos lähti mukaan sisä-
asiainministeriön toimintakykyhank-
keen osioon, missä on tavoitteena 
kehittää ja pilotoida pelastustoimelle 
räätälöityä kokonaisvaltaista työter-
veyden ja -turvallisuuden edistämisen 
toimintamallia. Tässä  keskitytään 
muassa sopimuksen solmimiseen, 
suunnitteluprosessiin, varhaisen 
puuttumisen malleihin, fyysisen toi-
mintakyvyn arviointiin, palautteen 
antoon ja seurantaan sekä työturvalli-
suustoiminnan edistämiseen niin, että 
pyrittäisiin nolla tapaturmaan kaikissa 
tilanteissa. Työnimeltä Virike-hanke.

─
Testauksen osalta olemme hankki-
neet kaikille toimialueille polkupyörä-
ergometrit ja näihin toistaiseksi ma-
nuaalisesti käytettävän palautteen 
antavan ohjelmiston. Keskuspalo-
asemalla on toistaiseksi ainoa auto-
matisoitu testin suoritusmahdollisuus. 
Tämä kokonaisuus pyritään saamaan 
kaikkien toimialueiden käyttöön vuo-
den 2010 aikana.

─
Palaute pitää sisällään testin tulokset 
ja henkilökohtaisen liikuntasuosituk-
sen, oheen on lisäksi saatavissa oma 
harjoituspöytäkirja. Monen kaipaama 

palauteosio on nyt saatu mukaan tes-
tausjärjestelmään ja kuluvan vuoden 
aikana pyrimme saamaan sen kaikki-
en saataville ensivuoden testeihin.

Työkyvyn testaus Tampereen aluepelastuslaitoksella

Ministeriön savusukellusohjeen 
pohjalta on päivitetty laitoksen omaa 
pelastussukellusohjetta testauksen osalta 
seuraavanlaiseksi:

Pelastussukeltajien hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä 
lihasten toimintakyky mitataan sisäasiainministeriön antaman 
pelastussukellusohjeen liitteen 1 mukaisilla testeillä. Pelastussu-
keltajan tulee suorittaa toimintakykytestit vähintään kuntoluokan 
hyvä mukaisesti. 

─ ─
Testi muodostuu ergometrillä suoritetusta yleiskunnon mittauk-
sesta, Oulun-mallin kenttätestistä ja lihaskuntotestistä tai näiden 
osista. Testausta ja palautejärjestelmää kehitetään tulosten 
perusteella.

─ ─
Toimialueen pelastussukelluksesta vastaava viranhaltija huoleh-
tii, että vakinaisen, puolivakinaisen ja sopimuspalokuntaan kuu-
luvan pelastussukeltajan yleiskestävyystestinä tehdään sisäasi-
ainministeriön pelastusosaston savusukellusohjeessa mainittu 
suora testi 36 vuoden iässä ja sen jälkeen viiden vuoden välein. 
Testattu henkilö ilmoittaa testituloksen toimialueen pelastussu-
kelluksesta vastaavalle viranhaltijalle, joka lähettää testitulokset 
työterveyshuoltoon. Hylätty testitulos edellyttää terveystarkas-
tuksen suorittamista. Työterveystarkastuksen jälkeen henkilö 
toimittaa terveystarkastuksen tiedon sukeltajaksi soveltuvuudes-
ta toimialueen pelastussukelluksesta vastaavalle.

─ ─
Testit suoritetaan paloasemilla tammi-maaliskuun aikana. Lop-
pukevään aikana Tampereen toimialue käy suoranmenetelmän 
testissä, muut toimialueet ja sopimuspalokunnat tekevät suoran-
menetelmän testin syksyn aikana

─ ─
Testaukset aloitetaan henkilöstön informoinnilla ja lomakkeen 
täytöllä joulukuussa, mahdollistetaan myös tarvittavat yhtey-
denotot työterveyteen ennen varsinaisia testejä. Lihasvoima- ja 
-kestävyystesti suoritetaan vuosittain. 

─ ─
Työkyky-, Aslak- ym. auktorisoiduilla kuntokursseilla suoritetut 
testit hyväksytään korvaamaan omat lihaskunto- ja yleiskunto-
testit kuuden kuukauden ajan, eli vuosittain 1.8. jälkeen tehdyt 
testit voidaan hyväksyä korvaamaan laitoksen omat testit.

Vuoden vaihtuessa alkoi jälleen vuoden kiihkein jakso 
laitoksellamme, testiaika alkoi. Miksi testaaminen 
kiihdyttää mieliä? 

Hankkeeseen liittyy myös työterveys-
lääkäri Jonne Väisäsen tutkimus tes-
tauksen ja liikuntaohjeistuksen vaiku-
tuksista lyhyellä aikavälillä pelastajan 
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Työkyvyn testaus Tampereen aluepelastuslaitoksella

Aluepelastuslaitoksen fyysisen työkyvyn testaajat 2009 

Tampereen toimialue: Friman Harri, Hasa Mika Perkiö 
Antero, Laine Harri, Meskanen Petteri, Tuhkasaari Han-
nu, Lilleberg Tomi, Nieminen Esa, Luode Kalle, Pietiläi-
nen Jarkko, Eskelinen Seppo, Tamminen Petri, Ahtiai-
nen Jarmo, Helander Joni, Kalliomäki Rike, Koivunen 
Kari, Ortiz Jose, Tuominen Pertti, Hakala Jarmo

Etelä-Pirkanmaa: Lahtinen Juha, Saari Pasi, palopääl-
likkö nimeää yhden testaajan lisää

Lounais-Pirkanmaa: Tanhuanpää Harri, Saari Hannu, 
Virtanen Mikko

Luoteis-Pirkanmaa: Mäkipää Kari, Koivulahti Veikko, 
Niinimäki Juha, Vuorela Markku, Rasku Marko, Salo 
Ville

Pohjois-Pirkanmaa: Niemenmaa Jukka, Puttonen Harri, 
Aaltonen Aaro, Lahtinen Pauli T. 

Kaakkois-Pirkanmaa: Tamminen Heikki, Järvinen Erno

Lisäksi päällystöviranhaltijoista testejä ottavat vastaan 
Saarinen, Liesko, Kuokkanen, Havukainen, Virtanen ja 
Räsänen.

fyysiseen työkykyyn sekä käytettävän 
ohjelmiston toimivuudesta. Tähän 
pääsee vielä mukaan, ilmoittautumi-
nen testaajille.

Kehittämishankkeen 
tavoite
Tavoitteena on kokeilla FireFit-fyy-
sisen toimintakyvyn arviointimene-
telmään kuuluvaa uutta kuormitus-
protokollaa sekä harjoitteluohjelman 
laadintaa, sen vaikuttavuutta ja 
käytettävyyttä pelastuslaitoksessa. 
Hanke kuuluu VIRIKE-hankkeeseen 
ja SM:n koordinoimaan pelastuslai-
tosten ja -henkilöstön toimintakyky-
hankkeeseen.

Keitä hanke koskee?

Hanke koskee vapaaehtoisia, pelas-
tussukellusohjeen mukaiseen riski-
arviointiin ja terveystarkastukseen 
osallistuneita, eri kuntoisia pelastajia 
Tampereen aluepelastuslaitokselta.

─
Kokeiluun pyritään saamaan noin 
50 - 60 koehenkilöä, joille annetaan 
harjoitteluohjelma ja he itse toimivat 
omana kontrollinaan. Kaikkia osallis-
tujia pyydetään rekisteröimään liikun-
nan määrä alku- ja loppumittausten 
välillä. Mukaan pyritään saamaan 
mukaan myös sellaisia henkilöitä, jot-
ka jäävät aerobiselta kestävyydeltään 
pelastussukellusohjeen raja-arvon 
alapuolelle. 

Tutkimuksen suorittaa?

Hankkeeseen liittyvät testit ja har-
joitteluohjelman tekee koulutuksen 
jälkeen Tampereen aluepelastuslai-
toksen testaajat. Yhdyshenkilönä on 
Jyrki Paunila.

─
Hankkeen toteutukseen osallistuu 
Ari Mänttäri (UKK-instituutti), Jon-
ne Väisänen ja Milka-Riikka Rajala 
(Tullinkulman työterveyshuolto) ja 
Sirpa Lusa (Työterveyslaitos). Kaikki 
hankkeessa tutkimusta varten kerä-
tyt tiedot pysyvät ehdottoman luotta-
muksellisina. Jonne Väisänen tekee 
aineistosta kehittämistehtävänsä 

työterveyshuollon pätevöittämiskou-
lutukseen liittyen. Kuopion yliopistoon 
maisterin tutkintoa suorittava Anna 
Laakso on tekemässä kirjallisuuskat-
sausta palomiesten liikuntainterventi-
oista ja niillä saavutetuista tuloksista 
(pitäisi valmistua mahd. jo kevään 
aikana). Hän on myös valmis harkit-
semaan aiheesta opinnäytetyötä.

─
Virike-hankkeen myötä olemme 
saaneet keskuspaloasemalle kehon 
koostumuksen analysointilaitteen, 
joka tulee kiertämään toimialueilla 
kevään aikana. Tämä hanke poiki 
myös vielä kehittyneemmän analy-
sointilaitteen hankinnan Tullinkulman 
työterveyshuoltoon koko asiakaskun-
nan hyväksi.

─
Hankkeen aikana on säädetty yhteis-
työtä työterveyden kanssa, mm. sijai-

set menevät välittömästi työterveys-
tarkastukseen (ohjeistus työhön pe-
rehdyttämisen yhteydessä), määräai-
kaistarkastukset toimintakykykolmion 
mukaisesti, eli jo hoidossa oleville ei 
järjestetä erillisiä työterveystarkastuk-
sia, vastaavasti edellisen tarkastuk-
sen tuloksen mukaisesti seuraavaa 
kertaa voidaan siirtää. Kuitenkin jos 
työterveystarkastus tuntuu ajankoh-
taiselta puhelin soitto työterveyshoita-
jalle riittää ajan saamiseksi. Kynnystä 
Tullinkulmaan pääsemiseksi ei ole. 

─
Kevään aikana tarkastellaan tehdyt 
testaukset testaajien, luottamus- sekä 
työsuojeluhenkilöstön kanssa yhteis-
työssä tavoitteena kaikille parempi 
tulevaisuus.

Teksti Jyrki Paunila
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Työterveyshoitajan ravitsemustärpit 
pelastuslaitoksen väelle

☺ Huolehdi tasaisesta energiansaannista pitkin päivää. 	
	 Liian pitkät ateriavälit laskevat vireystilaa ja houkuttelevat  
 ”napsimaan” kaloripommeja” kuten suklaata, karkkia tai  
 pullaa/piirakoita.

☺  Aamiainen on tärkeä. Jos aamupala ei maistu kotoa lähtiessä,  
 niin sitten viimeistään töissä. Muutamalla leivällä ja lautasellisella  
 puuroa ja mehukeittoa/ maitoa jaksaa pitkälle aamupäivään. 

☺  Pelkällä kahvilla ei pärjää kukaan

☺  Tärkeää olisi syödä aamupalan lisäksi kaksi lämmintä ateriaa  
 päivässä, välipalat ja iltapalat. Tarvittaessa vaikka yöpala,  
 jos hälytykset kuormittaa yöaikaan, tärkeintä huolehtia, että  
 energiat riittää.

☺  Energiajuomat ovat pannassa, samoin sokeripitoiset limsat.   
 Hunajalla makeutettu teekin on edellä mainittuja terveellisempi  
 vaihtoehto, samoin kaikki valmiit vähäkaloriset mehukeitot.

☺  Vatsaa ei tarvitse täyttää kapalla perunoita, vaan mahan saa  
 täyteen muutamalla perunalla, kunhan lautaselta löytyy lisäksi   
 lihaa, kalaa tai kanaa höystettynä kasviksilla ja vihanneksilla.

☺  Grillillä käynnit kuuluvat toki myös ruokavalioon, mutta vain  
 silloin tällöin herkkuhetkinä, ei joka työvuoro.

☺ ” Syö vain se minkä tuhlaat”

☺  Fanaattiset Atkins-tyyppiset ruokavaliot eivät ole suositeltavia.  
 Painonhallinnassa pysyviin ja hyviin tuloksiin pääsee  
 monipuolisella, terveellisellä ja kotimaisella ruokavaliolla,  
 kunhan vain kohtuullistaa annoskokoja.

☺  Painonhallinnassa peili kertoo enemmän kuin vaaka.  
 ”Läski painaa vähemmän kuin luut ja lihakset”.

Työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala
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Tarkastin palomestarin kanssa 
vuodenvaihteen rakettimyyn-
ti kohteet lauantaina 27.12. 

Myyntipisteet Lounaassa olivat pien-
tä huomauttamista lukuun ottamatta 
kunnossa. Tätä kirjoittaessani pau-
ke oli alkanut ennen aikojaan, joten 
olen ehdottomasti rakettimyynnin 
kokonaan kieltämisen kannalla. Vain 
ammattilaiset ampuvat silloin kun am-
puvat. Vuosi vaihtui ja pakkasetkin 
tulivat vihdoin viimein. Lunta tosin on 
niukasti, juuri sen verran että hiihtämi-
nen on onnistunut muutaman viikon 
ajan pikkupakkasessa.

Sastamalan kaupunki

Uusi kaupunki aloitti toimintansa 
1.1.2009 nimellä Sastamala. Kunta-
liitos tapahtui Mouhijärven, Vamma-
lan ja Äetsän yhteisillä päätöksillä. 
Nyt liitettiin siis kolme kuntaa ja ai-
kaisemmin Vammalaan oli jo liittynyt 
Suodenniemi.

Lounais-Pirkanmaan maakunnassa 
on enää kaksi kuntaa Sastamala ja 
Punkalaidun. Punkalaidun aikoo vie-
lä pärjätä yksinäisenä sutena, jää 
nähtäväksi. Haaveena meillä pelas-
tuspuolella oli, että olisimme saaneet 
alueelle yhden kunnan joka olisi ollut 
yhtä kuin maakunta ja pelastustoi-
men alue. Pelastustoimen kenttään 
näillä yhdistymisillä on eritasoisia vai-
kutuksia. Pääsääntöisesti toiminnat 
säilyvät entisellään. Mm. yhdentoista 
aluepaloaseman yksiköt omilla van-
hoilla tunnuksillaan ja niin edelleen. 

─
Suurin yksittäinen muutos pelastus-
toiminnan kohdalla oli eri kuntien 
alueiden samojen ja samantapaisten 
tienimien muuttaminen. Sastamalan 
alueella muuttui kaikkiaan ainakin 
151 tienimeä. Tienimien muutok-
set maastoonkin olivat vielä osittain 
kesken tätä kirjoitellessa. Valmiit 
haja-asutusalueen kartat on luvattu 
helmikuun loppuun mennessä. Ope-

ratiivisilla toimijoilla on käytössään 
kaavake, johon on merkitty kuntien 
muuttuneet tiet: uuden ja vanhan tien 
nimet vierekkäin. Jos osoite on epä-
selvä sitä apuna käyttäen selvitetään 
asiaa. Vammalan aluepaloaseman 
miehistö avustaa myös selvityksessä. 
Jos käytetään navigaattoria on ajetta-
va vanhalla osoitteella. 27.1 tuli tieto, 
että oli löytynyt kolme tietä maastosta 
joita ei ole missään rekisterissä lain-
kaan. Eli kaikkien pitää olla hereillä 
osoitteiden kanssa.

─
Kuntakohtaisen Pronto-tilastoinnin 
kohdalla joudutaan jatkossa teke-
mään joitakin käsitöitä. Valmius ja 
evakuointisuunnittelu tullaan yhdistä-
mään Sastamalan osalta ja näin nel-
jästä valmiussuunnitelmasta ja eva-
kuointisuunnitelmasta syntyy yhdet 
suunnitelmat. Asiat yksikertaistuvat 
ja niitä on helpompi päivittää. Päivi-
tys ei ole kuitenkaan ihan mitätön työ. 
Onneksi se ei ole meidän työtämme.

Hannun Palsta

Juttu aloitellessani 2.12.2008 maa oli musta, satoi vettä ja oli pimeää. 
Koemäenjoessa on vettä ennätysvirtaama. Vettä on kyllä joka 
paikassa. Satakunnan puolella on suurimmat ongelmat. Huittisten 
kaupungissa vesi aiheuttaa vahinkoja. 22.1 luin lehdestä, että 
vesistöjen pinnat ovat tasaantumassa.
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Hiihtopäivän tuloksia

17.2.2009 pidettiin Lamminpään 
hiihtokeskuksessa perinteinen hiih-
topäivä. Sään haltija suosi hiihtäjiä ja 
urheiluseuran varaamat eväät eivät 
päässeet loppumaan.

─
Sprinttiviestissä hiihdettiin kymme-
nen osuutta, joista viisi perinteisellä 
ja viisi vapaalla hiihtotyylillä. Viestin 
voitti Tampereen toimialueen 4. jaos 
ajalla 31,46. Joukkueessa hiihtivät: 
Jarmo Hakala, Pekka Tamminen, 
Jarmo Innanen, Harri Tamminen, Joel 
Mattanen, Tommi Ahvenainen, Tommi 
Hostikko, Pasi Mäkipelto,Kari Käyhkö 
ja Seppo Knuuttila.

─
Toiseksi tuli Etelä/Pohjoinen toimialue 
(31,58), pronssia saivat päivävuoroa 
tekevät (35,08), neljänneksi tuli 2. 
jaos (36,37) ja viidenneksi 1. jaos 
(38,56).
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Pirkan Hiihdon tuloksia

Pirkan Hiihto hiihdettiin 1.3.2009 
jo 55. kerran. Tänäkin vuonna oli 
Tampereen aluepelastuslaitokselta 
mukavasti väkeä mukana. Seuraa-
vat tulokset toimitus onnistui listoilta 
poimimaan.

─
Teemu Toivonen hiihti vapaalla ylei-
sessä sarjassa ja tuli maaliin loista-
vasti sijalla 19.  Teemun aika oli hui-
kea 5.07.40.

─
Miehet 50 v. vapaalla tyylillä sivakoi 
Seppo Männikkö aikaan 5.39.59 ja tu-
li sarjassaan sijalle 34. Samassa sar-
jassa taivalsi myös Esko Kulmala.

Perinteisellä hiihtotyylillä 90 km hiih-
tourakan Niinisalosta Tampereelle 
urakoivat myös Timo Korpela, Jarkko 
Pietiläinen, Seppo Knuuttila ja Sanna 
Kauppinen Tampereen toimialueelta 
sekä Kari Mäkipää Hämeenkyröstä.

─
Viikkoa myöhemmin hiihdettävässä 
reppuhiihdossa saman 90 km matkan 
viiletti vapaalla tyylillä Jari Hukkanen 
hienoon 6.30 aikaan.

Nokia triathlon 
elokuussa 2009
Sunnuntaina 2.8.2009 kisataan No-
kialla täyden matkan triathlonkisa. 
Kisan yhteydessä on myös joukkue-
kisa, jossa jokaiselle matkalle on eri 

suorittaja; ensimmäinen ui 3.8 km 
Vihnusjärvessä, toinen pyöräilee 
180 km välillä Nokia-Pirkkala ja kol-
mas juoksee 42 km maratonin Nokian 
keskustan tuntumassa. 

─
Kahtena edellisenä vuonna on laitok-
selta ollut kaksi joukkuetta kisassa 
mukana. Tänä vuonna on herätelty 
ajatusta jaosten / eri toimialueiden 
välisestä joukkuekisasta. Ainakin 
Tampereen alueen 3. jaoksella on 
jo joukkue kasassa, 2. jaoksellakin 
melkein. 4. jaoskin on luvannut saada 
joukkueen kasaan. Eli haaste on nyt 
heitetty koko aluepelastuslaitoksen 
toimialueelle.

Teksti Sanna Kauppinen

Talviurheilutapahtumia
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Maaliskuun alkupuolella järjestet-
tiin Tampereen keskuspaloasemalla 
tiedotustilaisuus, jossa Suomen pa-
lopäällystöliiton kehittämispäällikkö 
Sami Häkkinen esitteli diplomityönsä 
”Tilastollisen paloturvallisuusseuran-
nan kehittäminen” tutkimustuloksia. 
Tilaisuus alkoi Häkkisen toteamuk-
sella, että Suomen paloturvallisuus 
on vaatimattomalla tasolla ja että 
olemme palokuolemissa enemmän 
itäeurooppalaisella kuin länsieuroop-
palaisella tasolla.

─
Paloturvallisuuden seuranta perustuu 
tällä hetkellä palokuolemien tilastoin-
tiin ja pelastustoimen oman toiminnan 
laadun seurantaan. Pronto-tilastoin-
tijärjestelmä toimii hyvin, mutta edel-
leen tarvitaan paljon työtä tilastoinnin 
yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttä-
miseksi. Vasta viime aikoina on osattu 
Prontoa hyödyntää etsittäessä sosi-
aalisten tekijöiden merkitystä tulipa-
lojen ennakoinnissa.

Ihminen tulipalojen 
takana
Suomen paloturvallisuuden kannalta 
keskeinen tulipalojen piirre on se, että 
noin puolet niistä on luokiteltu Pron-
tossa ihmisen toiminnasta aiheutu-
neiksi. Ihmisen toiminnasta täysin 
riippumattomia salaman aiheuttamia 
maastopaloja on vain 1,7 prosenttia 
kaikista vuosina 2003 – 2007 sattu-
neista paloista. Tahalliset tulipalot 
muodostavat 41 kunnassa yli puolet 
sattuneista paloista ja valtakunnalli-
sesti tahallisten tulipalojen osuus on 
Pronton perusteella 16 %.

Suomessa hyväksyttiin toukokuussa 2008 uusi 
Sisäisen turvallisuuden ohjelma, joka määrittelee 
linjavetoja Suomen yleisen turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin takaamiseksi ja parantamiseksi. 
Tämän lisäksi pelastuslakia ollaan uudistamassa. 
Tänä keväänä valmistunut Sami Häkkisen 
diplomityö myös tekee osaltaan selkoa niistä 
tekijöistä, jotka ovat Suomen paloturvallisuuden 
kehittämisen kannalta olennaisia.

Tulipalotyypeistä määrällä mitattuna 
merkittävin on muut tulipalot (30 %). 
Toiseksi merkittävin on rakennuspa-
lotyyppi (26 %), jotka ovat surauksil-
taan vakavimpia. 91 % suurpaloista 
on luokiteltu rakennuspaloiksi. 432 
palokuolemasta 94 % aiheutui raken-
nuspaloissa..

─
Suurpalojen ennaltaehkäisyn kan-
nalta teollisuuden tuotanto- ja va-
rastorakennukset ovat keskeisessä 
asemassa, koska niistä aiheutuneet 
palot muodostavat 57 % suurpalova-
hingoista. 

─
Tutkimuksen mukaan vuosina 2003 
- 2007 Suomessa sattui 70 425 tuli-
paloa, joissa kuoli 432 ihmistä. Näistä 
luvuista laskettu tulipalosuhde oli 2,66 
tulipaloa vuodessa tuhatta henkilöä 
kohti. Palokuolemasuhde oli 1,63 
kuolemaa vuodessa 100 000 henki-
löä kohti. Palokuolemien torjunnassa 
tärkein kehittämiskohde on asuin- ja 
vapaa-ajan rakennusten tulipalot, 
joissa aiheutui 93 % vuosien 2003 – 
2007 palokuolemista.

Muita tuloksia

Tutkimustuloksista voidaan noukkia 
yksittäisiä tilastotietoja, joille ei vielä 
löydy tarkempia analyyseja. Viikon-
loppuisin palaa enemmän kuin vii-
kolla. Kesällä erityisesti maastopalot 
nostavat touko-elokuun muuta vuotta 
vilkkaammaksi. Alkuilta on vilkkainta 
aikaa, kun taas aamun tunnit hiljai-
sempia. Rakennuspalot ovat kuiten-
kin klo 22 - 7 lähes 80 % suuremmat 
kuin klo 7 - 22. Joulu- ja maaliskuus-

sa sattuu eniten palokuolemia, vaikka 
tulipaloja sattuu esimerkiksi kesään 
nähden vähän. Uusivuosi ja Vappu 
erottuvat tulipalotilastoissa, muut juh-
lapyhät eivät. Palovaroittimen käyttö 
ei ole niin yleistä kuin halutaan us-
koa. 

Toimenpidesuosituksia

Tässä tutkimuksessa paloturvalli-
suudesta puhutaan ennen kaikkea 
rakennusten paloturvallisuudesta. 
Ulkomailta saatujen kokemusten pe-
rusteella asuntosprinklauksella saa-
vutettaisiin myös Suomessa hyviä 
tuloksia.

─
Automaattihälyttimien aiheuttamia 
erheellisiä hälytyksiäsi voimakkaas-
ti vähentää. ERHE-hankkeessa on 
esitetty automaattihälytysten mää-
rän puolittamista 9000 hälytykseen 
vuonna 2009. Tavoite on vaatimaton, 
kun vuosittain vain noin 200 hälytystä 
aiheutuu rakennuspaloista.

─
Tutkimuksen mukaan palontutkintaa 
tulee kehittää. Turvallisuuden paran-
tamisessa tulee keskittyä välittömien 

Tilastointi avuksi  
paloturvallisuuden tehostamiseen
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onnettomuuteen johtaneiden syiden 
torjumisen sijaan välillisten perim-
mäisten syiden poistamiseen.

─
Jotta palontutkinnassa esiin tulleiden 
ongelmien avuksi voitaisiin valita oi-
keat toimenpiteet, on onnettomuuksi-
en kirjaamiskäytäntöjä yhdenmukais-
tettava. Pronto onkin avainasemassa 
pelastustoimen strategisessa kehittä-
misessä.

─
Paloturvallisuuden parantamisessa 
tulee aktivoida ihmisten omaehtoista 
asumisen paloturvallisuuden paran-

tamista ja turvallisia toimintatapoja. 
Yhteiskunta voi myös taloudellisesti 
tukea esimerkiksi asuntosprinklauk-
sen kustannuksissa.

Tutkimus jatkunee

Kehittämispäällikkö Sami Häkkisen 
diplomityö ”Tilastollisen paloturvalli-
suusseurannan kehittäminen” kuuluu 
valtakunnallisen paloseurannan ke-
hittämishankkeeseen. Tämä hank-
keen 1.vaihe tehtiin diplomityönä 
Tampereen teknilliselle yliopistolle. 
Omistajaorganisaationa hankkeessa 

toimii Suomen Palopäällystöliitto yh-
teistyössä Finanssialan keskusliiton, 
Pelastusopiston, sisäasiainministeri-
ön ja Suomen Pelastusalan Keskus-
järjestön kanssa.

─
Hankkeen 2. vaiheen tärkeimpiä teh-
täviä ovat 1. vaiheen tulosten jalkaut-
taminen, jatkotutkimus, hankkeen tu-
loksellisuuden arviointi ja kansainväli-
sen mielenkiinnon herättäminen. 

Tutkimus löytyy osoitteesta:
 www.sppl.fi

Jo ammoisista ajoista lähtien sana 
”valistus” on saattanut särähtää ki-
rosanan lailla joidenkin palomiesten 
korvaan siinä määrin, että niskakar-
vojen nousemisen lisäksi on saatta-
nut esiintyä myös ihottumaa tai jopa 
epämääräisten näppylöiden ilmes-
tymistä eri puolelle kehoa. Kun tuo 
joskus kovaakin vastarintaa ja kri-
tiikkiä saanut toiminta tuli kuitenkin 
jäädäkseen osana pelastuslaitoksen 
työnkuvaa, on siihen ollut tyytyminen. 
Silti ketään ei tulisi vastentahtoises-
ti lähettää koululaisia valistamaan 
asenteella ”tulin nyt kun oli pakko”. 
Näin tuskin onkaan ja ainakin saadun 
palautteen perusteella motivoituneita 
valistajia on riittänyt. Myös itse pidän 

tätä mielekkäänä osana työnkuvaa ja 
vaihtelua asemapalveluun.

─
Ennen joulua olin Pirkkalassa valista-
massa paikallisen kehitysvammaisten 
Klubin väkeä ja kuulijat, niin kehitys-
vammaiset kuin heidän ohjaajansa-
kin, pitivät tilaisuutta mielenkiintoise-
na ja tärkeänä. Saadun palautteen 
seurauksena olin maaliskuussa pitä-
mässä vastaavanlaisen tilaisuuden 
myös Tampereella Vuoltsun Klubilla 
ja sielläkin vastaanotto tämän kaltai-
sille tilaisuuksille positiivinen. Kyllä 
palomiehen ammatti palomiehen it-
sensä kertomana jaksaa kiinnostaa, 
etenkin kun siinä samalla saa mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin vastauk-

sia, vaikka ne meistä ammattilaisista 
tuntuvat päivänselviltä. Myös hätänu-
meron kertaaminen ja siihen soittami-
nen oli tarpeen.

─
Helmikuussa sitten laajeni omakoh-
tainen valistusurani myös vanhusten 
piiriin, kun nokialaisen Hopea-Hovi 
senioriasuntolan väki kokoontui kuu-
lemaan tarinaa tulikukosta. Keski-
ikä tilaisuudessa lienee olleen noin 
75 mutta huomattavaa oli se, kuin-
ka vanhukset olivat kiinnostuneita 
omin avuin turvaan pääsemisestä ja 
mahdollisesta alkusammutuksesta. 
Rakennuksessa on automaattinen 
paloilmoitinlaite. Turvallisuusasiat 
siis näyttivät olevan kunnossa, mutta 
silti tarkemman kyselyni perusteella 
asukkaille oli epäselvää, miten häly-
tyksen sattuessa tulisi toimia. Jokai-
seen asuntoon sijoitettujen sammu-
tuspeitteidenkin käyttö oli aiemmin 
vähintäänkin puutteellista, nyt sekin 
tilanne on korjattu. Varsin kiinnostu-
neita omasta ja naapurin turvallisesta 
asumisesta olivat siis vanhuksetkin.

─
Ainakin itselleni valistamisen haasta-
vuus on siinä, että saa tietylle kohde-
ryhmälle esitettyä asiansa ymmärret-
tävästi, niin lapsille, teineille, aikuisil-
le, vanhuksille kuin myös esimerkiksi 
juuri kehitysvammaisille. Itse aihe, 
jota valistaminen koskee, on toki it-
sestään selvää meille ammattilaisille, 
sen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti 
esittäminen vaatii kuitenkin kiinnos-
tusta valistamiseen. 

Palomies  Janne Mäkinen

Kirouksen kääntöpuoli
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Pelastustoimelle monipotilas-
tilanne on aina haasteellinen 
tehtävä, jossa käytettävissä 

olevien resurssien oikea kohdenta-
minen takaa parhaan tuloksen. Jos 
monipotilastilanteessa ensimmäisenä 
kohteeseen tuleva pelastus- tai sai-

raankuljetusyksikkö pystyy nopeasti 
tekemään potilasluokituksen, niin 
seuraavat pelastus- tai ensihoito-
tehtävän saaneet yksiköt pystyvät 
aloittamaan hoitotyön ilman viiveitä 
ja keskittymään vakavammin louk-
kaantuneisiin.

Suurharjoitusten myötä huomataan 
usein monenlaisia pelastustoiminnan 
kehittämiseen liittyviä asioita, joiden 
tarpeellisuus myönnetään, mutta jos-
tain syystä niitä ei käytännön tasolla 
toteuteta. Tästä yhtenä esimerkki-
nä on alkutilanteen potilasluokitus. 
Tampereen toimialueella pidettiin 
suurharjoitus 2003, jossa matkusta-
jalentokone teki osittain onnistuneen 
hätälaskun. Tätä harjoitusta varten 
harjoitukseen osallistuva työvuoro 
lääkintäesimiehen johdolla valmisti 
kiireesti potilasluokituskortit, joita har-
joituksessa käytettiin. Harjoituksen 
jälkeisten kehityspalavereiden jälkeen 
jäätiin odottamaan, että lääkinnällises-
tä pelastustoimesta vastuussa oleva 
taho saisi Pirkanmaalle käyttöön yh-
tenäisen luokitusjärjestelmän merkin-
täkortteineen. Aikaa kului, mutta asian 
tiimoilta ei mitään tapahtunut, kunnes 
TYTTI 2008 -suurharjoituksessa lää-
kinnällisellä puolella kokeiltiin jälleen 
potilasluokituskortteja. Nämä kortit 
palvelivat hyvin lääkinnällisen ensihoi-
don tarpeita.  Toivottavasti ne otetaan 
käyttöön ennen seuraavaa Tampereel-
la pidettävää suurharjoitusta.

─
Edellä kerrottu pienimuotoinen potilas-
luokitushistoria antoi sysäyksen ottaa 
potilasluokituksen tekeminen yhdeksi 
monipotilastilanteen alkuvaiheen teh-
tävistä. Alkuvaiheen potilasluokituk-
sen tärkeimmät seikat ovat määritellä 
hoidon kiireellisyys ja selvittää uhrien 
lukumäärä. Pelastustoiminnan alku-
vaiheessa luokituksen tulee tapahtua 
nopeasti ja luokituksen perusteella 
tapahtuvan merkinnän on oltava sel-

Väriä pelastamiseen - 
alkutilanteen potilasluokitus
Tampereen toimialueella otettiin 1.3.2009 käyttöön ensivaiheen 
potilasluokitukseen liittyvät värikoodit. Värikoodeilla 
tehostetaan monipotilastilanteen pelastustoimintaa ja 
selkiytetään pelastettaviin liittyvää radioviestintää.

Linja-autojen yhteentörmäyk-
sessä saattaa olla useita uhreja, 
jolloin luokituksen tekeminen on 
tärkeää
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keä, eikä merkintä saa olla ristiriidassa 
myöhemmin tehtävän yksityiskohtai-
sen vamma/kiireellisyysluokituksen 
kanssa. Asiaa kehitettiin yhteistyössä 
Tampereen aluepelastuslaitoksen sai-
raankuljetusosaston kanssa. Tavoit-
teena oli saada potilasluokitusjärjestel-
mä toimimaan käytännössä mahdolli-
simman pian. Lääkintäesimies Leevi 
Holopainen luonnosteli pelkistetyn 
ohjekortin, jossa toisella puolella on 
primaaritriageluokat ja toisella puolella 
ensivasteen potilasluokituksen ohje-
kaavio. Ohjekaavio on niin suunniteltu, 
että Holopaisen Leevin mukaan jopa 
palomestarikin (jutun kirjoittaja) osaa 
luokituksen tehdä. 

─
Tampereen toimialueen palomestarei-
den palaverissa sovittiin, että luokitus-
järjestelmää aletaan käyttää 1.3.2009 
alkaen. Ennen käyttöönottoa jokaiselle 
palomiehelle annettiin potilasluokituk-
seen liittyvää koulutusta. Jokaiseen 
pelastusyksikköön laitettiin laminoidut  
muistikortit (ainakin osalle palomie-
histä on lisäksi jaettu henkilökohtaiset 
taskumuistikortit). Onnettomuuden 
uhrien merkintää varten tullaan lähiai-
koina sijoittamaan pelastusyksiköihin 
ja sairaankuljetusyksiköihin värikoo-
dilliset potilasmerkintäkortit, joissa on 
huomioitu monipotilastilanteen uhrien 
lukumäärän selvittäminen.

Alkuvaiheen 
potilasluokitus
Jokaisen kohteeseen ensimmäisenä 
saapuvan pelastus- ja sairaankulje-
tusyksikön palomiehen ja sairaan-
kuljettajan pitää tilanteen vaatiessa 
tehdä ensivaiheen potilasluokitus. 
Ohjearvona on, että luokituksen teko 
kestää noin 20 sekuntia yhtä pelastet-
tavaa kohden. Ensivaiheen luokitus 
on suuntaa antava ja ohjaa jo alkuvai-
heessa pelastustoimintaa kohdenta-
maan käytettävissä olevat voimavarat 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla. 
Luokitusta pitää varsinaisen ensihoi-
don aloittamisen jälkeen koko ajan 
tarkentaa ja tarvittaessa muuttaa vas-
taamaan paremmin todellista tilannet-
ta. Isoissa ja vaativissa pelastustilan-
teissa potilasluokitus saa lopullisen 
muotonsa, kun lääkinnällinen pelas-
tustoiminta ensihoitopaikkoineen on 
saatu perustettua. Pelastustoimen ja 
sairaankuljetuksen Virve-viestinnäs-
sä monipotilastilanteen potilastiedot 
ilmoitetaan aina värikoodilukuna.

Esimerkki ensimmäisenä kohteeseen saapuvan 
pelastusyksikön toiminnasta

Ensimmäisenä kohteeseen saapunut pelastusyksikkö tiedustelee ko-
konaistilanteen, tekee ensitoimenpiteet, joihin liittyy potilasluokitus. P11 
antaa pelastustoiminnanjohtajalle ensimmäisen tilannetiedotuksen ja 
täydentää sitä niin pian kuin mahdollisista potilasluokituksen tiedoilla. 
Esimerkiksi: 3 punaista joista yksi juuttunut kiinni, 1 keltainen ja 2 vihreää. 
Edellä mainittujen tilannetietojen perusteella pelastustoiminnanjohtaja saa 
mielikuvan onnettomuustilanteesta ja pystyy luomaan toimintasuunnitel-
man, määrittelemään pelastustoimintaan, ensihoitoon ja sairaankuljetuk-
seen tarvittavat voimavarat, antamaan yksiköille tehtävät sekä tarvittaessa 
informoimaan hoitopaikkoja. Samalla on kaikille kohteeseen hälytetyille 
yksiköille muodostunut kuva onnettomuustilanteesta ja erityisesti pelas-
tettavista onnettomuuden uhreista.

─
Tampereen toimialue tulee perehdyttämään alueensa sopimuspalokun-
nat tämän kevään aikana alkuvaiheen potilasluokituksen tekemiseen. 
Toivottavaa on, että jokainen toimialue ottaa ensivaiheen potilasluokituk-
sen käyttöön mahdollisimman pian. Tarvittaessa koulutusapua voi kysellä 
sairaankuljetusosastolta tai allekirjoittaneelta. 

Petri Vuorio

PRIMAARITRIAGELUOKAT
PUNAINEN IIIIIII PUNAINEN

 ⁂ SUURI ULKOINEN VERENVUOTO
 ⁂ HENGITYSTAAJUUS >30 KRT/MIN
 ⁂ HENGITYSTAAJUUS NORM, MUTTA RAD –
 ⁂ HENGITYSTAAJUUS NORM JA RAD+,  
  MUTTA EI VASTAA YKSINKERTAISIIN  
  KYSYMYKSIIN
 ⁂ POTILAS EI HENGITÄ,  
  MUTTA HENGITYSTEIDEN AVAAMISEN  
  JÄLKEEN ALKAA HENGITTÄMÄÄN

KELTAINEN IIIIIII KELTAINEN

 ⁂ EI PYSTY KÄVELEMÄÄN
 ⁂ HENGITYSTAAJUUS NORMAALI RAD +
 ⁂ VASTAA YKSINKERTAISIIN KYSYMYKSIIN

VIHREÄ IIIIIII VIHREÄ

 ⁂ KAIKKI KÄVELEVÄT

MUSTA IIIIIII MUSTA

 ⁂ KUOLLEET
 ⁂ EI HENGITÄ EDES HENGITYSTEIDEN  
  AVAAMISEN JÄLKEEN
 ⁂ KAULAVALTIMON PULSSI EI TUNNU
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Tarurgiassa likitaitteisen silmän valontaitto-omi-
naisuuksia muutetaan excimer-laserin avulla niin, 
että valonsäteet taittuvat silmässä loivemmin ja 
saavuttavat näin verkkokalvon. Käytännössä tämä 
tapahtuu sarveiskalvon muotoa loiventamalla.

Missä palaa? 
Kun vaihdoin palomestarin työn paloesi-

miehen työhön, pääsin jälleen savu-
sukelluksen pariin. Viime kerrasta oli 

kulunut jo yli kymmenen vuotta. Laitteet eivät 
olleet muuttuneet miksikään ja maskikin oli sa-
manlainen kuin ennen. Savusukellustestit tuli 
suoritettua vanhalla rutiinilla.  Ainoastaan yksi 
asia henkilökohtaisella tasolla oli oleellisesti 
muuttunut. Minulla oli omaan aikaisempaan 
varustukseen tullut lisäystä silmälasit. Tämän 
asian huomioin vasta ensimmäisellä savusukel-
luskeikalla. Silmälasien ”säätäminen” maskin 
sisään ei ollut helppoa. Sangat vääntyilivät ja 
painoivat ohimoa eivätkä lasit eivät oikeastaan 
missään kohdassa sopineet maskin sisään. En 
ollut aikaisemmin kenenkään kuulleen valitta-
neen asiasta. Päätin selvitellä miten muut asian 
kokevat.

Silmälasien käyttöä tutkittu

Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan yh-
deksän palomiestä eli 18 prosenttia tutkituista 
piti silmälaseja usein hankalina käyttää työteh-
tävissä. Tutkittavista 14 (28 %) oli sitä mieltä, 
että silmälasit aiheuttavat joskus ongelmia 
työskenneltäessä. Vain kaksi (4 %) palomiestä 
piti silmälaseja harvoin hankalina käyttää. Kuu-
si palomiestä eli 12 % ei pitänyt silmälasejaan 
ongelmallisina työtehtävissään. Vastanneista 
palomiehistä 19 eli 38 % ei osannut sanoa, pi-
tikö silmälasien käyttöä hankalana työtehtävien 
aikana tai heillä ei ollut lainkaan silmälaseja.

─
Vastausten perusteella voimme todeta, että 
hieman alle puolella kyselyyn osallistuneista 
palomiessairaankuljettajista on käytössään sil-
mälasit tai piilolasit. Lähes kaikki heistä olivat 
sitä mieltä, että silmälasit ovat ainakin joskus 
hyvin hankalat käyttää työtehtävissä. Silmä-

lasien käyttöä pidettiin erityisen hankalana tai 
lähes mahdottomana varsinkin paineilmahen-
gityslaitteen kasvo-osan kanssa. 

─
Helsingin pelastuslaitoksen palomiessairaan-
kuljettajilla on mahdollisuus asetuttaa paineil-
mahengityslaitteensa kasvo-osaan silmälasi-
korjaustaan vastaava adapteri. Harvalla tällai-
nen adapteri kuitenkaan oli käytössään, vaikka 
useampikin olisi sitä tarvinnut. Kyselyn perus-
teella ilmeni, että palomies-sairaankuljettajille 
täytyisi tiedottaa erilaisista näönkorjausvaihto-
ehdoista ja etsiä heille niistä parhaiten erilaisiin 
työtehtäviin soveltuvat vaihtoehdot.   

Korjaavia vaihtoehtoja

Silmälasikorjaus voidaan tehdä asettamalla 
erilaisia adaptereita palokypärän visiiriin tai 
paineilmahengityslaitteen kasvo-osaan. Yksi 
helpottava vaihtoehto on saada silmälasit  pois 
laserleikkauksen avulla. Siinä silmän pintaa hio-
taan niin, että hajataitto lähtee. Ikänäköön voi-
daan tehdä monovision. Silloin toiseen silmään 
jätetään ns. lukuvara. Aivot tottuvat siihen, että 
silmät ovat tavallaan eri paria. Silmistä vahvem-
pi hiotaan + 0 ja toiseen silmään jätetään +1.

Neuvottelut käynnissä 

Olen lähestynyt mahdollista silmälasien toimit-
tajaa kysymällä alustavaa kustannusarviota. 
Kun hinnat saadaan selville, voidaan asiaa al-
kaa hoitaa eteenpäin aluepelastuslaitoksella, 
jos se nähdään tarkoituksenmukaisena. Jos 
olet asiasta kiinnostunut, ole yhteydessä. 

Nähdään jos ei näkö lähde. 

Risto Salonen
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Pirkanmaan kahdessa tulipa-
lossa, joissa sprinkleri on pe-
lastanut ihmishenkiä ja sam-

muttanut alkaneen tulipalon, voidaan 
hyvällä syyllä puhua myytin murta-
misesta. Jostain syystä sprinkleriin 
penseästi suhtautuvat asiantuntijat 
(myös pelastusalan) pitävät sprinkle-
reitä laitteina, jotka aiheuttavat mitta-
via vesivahinkoja, ja jos ne toimivat, 
niin viipeellä. 

Pirkanmaan molemmassa tapa-
uksessa sprinkleri toimi niin kuin se 
on suunniteltu. Palokuolemilta ja 
loukkaantumisilta vältyttiin ja mitta-

vat palovahingot kutistuivat pieniksi 
vesivahingoiksi. Sprinklaus parantaa 
lisäksi merkittävästi palomiesten työ-
turvallisuutta. 

Sastamalan 
terveyskeskuksen 
tulipalo 10 1 2009
Lauantai-iltana Sastamalan terveys-
keskuksen Vammalan vuodeosasto 
vuodeosasto 1:ssä oli rauhattomasti 
käyttäytyvä potilas, joka käytöksel-
lään aiheutti ylimääräistä työtä vuo-
rossa oleville hoitajille. Kun potilasta 

oltiin rauhoiteltu, hän oli mennyt huo-
neeseensa, jossa oli hänen lisäkseen  
vuonna 1922 syntynyt liikuntakyvyl-
tään alentunut miespotilas. Huonees-
sa potilas oli kerännyt huoneesta löy-
tyvää palavaa materiaalia sänkyynsä 
ja sytytti ne tuleen.

Viereisen sängyn potilas oli paina-
nut kutsukelloa, jotta osaston hoitajat 
olisivat havainneet tuhotyön yrityksen. 
Hetken päästä hän oli painanut toisen 
kerran kutsukelloa. Hoitajan saapu-
essa huoneeseen kävi potilas häneen 
kiinni ja käyttäytyi väkivaltaisesti. Vie-
reisessä kansliassa ollut hoitaja huo-
masi tilanteen ja tuli apuun. 

Seuraava havainto hoitajilla oli, et-
tä kohteen paloilmoitin hälytti ja huo-
neesta tuli savua. Palon syttymisen 
aikaan kohteessa oli kolme iltavuoron 
hoitajaa, yksi yöhoitaja ja toinen yö-
hoitaja oli tulossa osastolle paloilmoit-
timen hälyttäessä. Tilanteen alussa 
kaksi hoitajaa pidätteli väkivaltaista 
potilasta, kaksi hoitajaa aloitti osas-
ton muiden potilaiden evakuoimisen.

Pirkanmaalla 
murretaan myyttejä

Pirkanmaalla on alkuvuonna sattunut kaksi tulipaloa, joissa sprinkleri on 
osoittanut toimivuutensa. Tammikuussa Sastamalan terveyskeskuksessa 
potilas sytytti potilashuoneen tuleen, mutta sprinkleri sammutti alkaneen 
tulipalon. Helmikuussa Kangasalla tupakoinnista alkanut tulipalo sammui 
sprinklerin avulla. Molemmassa tapauksessa uhattuna oli monia ihmishenkiä 
ja mittavat omaisuusvahingot. 

Tulella on ihmeelliset voimat. 
Naapuripediltä hoitajat hälyttänyt 
henkilö sai jalat alleen, vaikka ne 
eivät ole muuten vähään aikaan 
toimineet.
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Syttyneessä potilashuoneessa ol-
leella toisella potilaalla ei ole tarkkaa 
mielikuvaa tapahtumien kulusta. Hän 
on kuitenkin poistunut omatoimisesti 
huoneesta havaittuaan tulipalon ja 
sprinklerin laukeamisen. Hoitajien 
mukaan henkilö ei ole liikkunut oma-
toimisesti osastolla oloaikanaan. 

Pelastusyksiköt 
nopeasti kohteessa
10.1.2009 klo 20:58:40 Pirkanmaan 
hätäkeskukseen tuli automaattinen 
palohälytys Vammalan aluesairaalan 
paloilmoittimesta. Kohteeseen häly-
tettiin Lounais-Pirkanmaan päivystävä 
palomestari, Vammalan yksiköt  VM 
11, VM 12, VM 13, VM 16 sekä Äetsä 
21. Ensimmäinen yksikkö oli kohtees-
sa alle kolmen minuutin (2,58)

Yksikkö VM 11 saapui kohteeseen 
ja meni paloilmoitinkaapille. Osas-
ton sairaanhoitaja lähti opastamaan 
sammutusparia kohteeseen. Osaston 
ovella sammutuspari sai tiedon, että 
väkivaltaisesti käyttäytynyt potilas 
oli sytyttänyt vuoteensa palamaan. 
Osastolla on automaattinen sammu-
tusjärjestelmä, jonka yksi suutin oli 
lauennut ja sammuttanut tulipalon.

Ennen palomiesten tuloa oli henki-
lökunta evakuoinut syttymishuoneen 
käytävillä sijanneiden potilashuonei-
den potilaat (7 potilasta) ns. päiväsa-
liin. Hoitohenkilökunta toimi tilantees-
sa määrätietoisesti ja mallikkaasti. 
Paikalla oli vakituinen henkilökunta.

Tilanne eteni nopeasti 
tulipalopaikalla
Tulipaloa edeltävä väkivaltatilanne 
on aiheuttanut sen, että aivan selkää 
kuvaa tapahtumien etenemisestä on 
ollut vaikea koota. Hoitajien kertoman 
mukaan tapahtumat etenivät hyvin no-
peasti. Kohteen paloilmoitin hälytti ja 
huoneesta tuli savua. Palon syttymisen 
aikaan kohteessa oli kolme iltavuoron 
hoitajaa, yksi yöhoitaja ja toinen yöhoi-
taja oli tulossa osastolle paloilmoittimen 
hälyttäessä (4 + 1). Tilanteen alussa 
kaksi hoitajaa pidätteli väkivaltaista 
potilasta, kaksi hoitajaa aloitti osaston 
muiden potilaiden evakuoimisen. Ei 
ole täyttä varmuutta, onko palo syty-
tetty jo ennen väkivaltatilannetta vai 
päinvastoin. Palon havainneen hoita-
jan huudon, savun, paloilmoittimen ja 
sprinklerin laukeamisen välinen aika 
on ollut hyvin lyhyt. 

Vahingot  
jäivät vähäisiksi

Tulipalossa säästyttiin palokuolemilta, 
kukaan ei edes loukkaantunut. Koh-
teen sprinklerilaitteisto toimi suun-
nitellulla tavalla ja sammutti alka-
neen tulipalon. Lokitietojen mukaan 
savuilmaisimen reagoinnin jälkeen 
sprinkleri on lauennut alle minuutissa. 
Sprinklerin laukeamisesta aiheutu-
neet vesivahingot olivat pienet. Noin 
puolitoista kuutiometriä vettä saatiin 
suurimmaksi osaksi talteen. Sammu-
tusvettä saaneista tiloista poistettiin 
jalkalistat eikä vesi ollut aiheuttanut 
pahempia vahinkoja. Vahingot  kiin-
teistön osalta ovat  noin 9 300 euroa. 
Vain yksi huone oli poissa käytöstä 
ja sekin saatiin jo kahden ja puolen 
viikon kuluttua (27.1.2009) takaisin 
käyttöön. Irtaimistovahingot olivat 
noin 1 400 euroa, henkilökunnan 
ylimääräiset palkkakulut ja keskey-
tysvahingot  noin 4 500 euroa ja sai-
raalan sisäiset laskutukset noin 1 000 
euroa. Kokonaisvahingot olivat siten 
yhteensä noin 16 000 euroa. 

Sastamalan terveyskeskusta on 
saneerattu vuonna 2005, jolloin mm. 
palokohteeseen oli jälkiasennettu 
vesisprinklerijärjestelmä. Loppuosa 
rakennuksesta suojataan tänä vuon-
na alkavan peruskorjauksen yhtey-
dessä.

Kangasalla 
vanhustenasuntojen 
tulipalo 18 2 2009
Maijalan vanhustenasunnoissa Kan-
gasalla syttyi 18.2.2009 hieman ennen 
aamuyhdeksää tulipalo. Tupakointi 
vuoteessa sytytti vuodevaatteet tuleen 
ja aiheutti palohälytyksen ja kahden 
sprinklerisuuttimen laukeamisen.

Kohteeseen hälytettiin Kaakkois-
Pirkanmaan päivystävä palomestari, 
Kangasalan yksikkö K 11,  K 12, K13,  
Tampereelta yksikkö T 31, T 46 sekä 
Kangasalan sairaankuljetuksen am-
bulanssit K 191 ja K 192. 

Päivystävän palomestarin saapu-
essa paikalle selvisi, että kyseessä 
on tulipalo ja asunnon haltija oli vielä 
asunnossa . Henkilökunta ei mennyt 
enää huoneeseen, koska heidän mu-
kaansa siellä paloi vielä. K 11:n sa-
vusukeltajan tullessa asunnon ovel-
le, näki hän postiluukusta ihmisen ja 
pyysi häntä aukaisemaan oven. Oven 
auettua päivystävä palomestari talutti 

86-vuotiaan naisen käytävän päässä 
olevaan oleskelutilaan. Hänen vaat-
teensa olivat märät sprinklerilaitteen 
sammutusvedestä. Sairaankuljettajat 
kuljettivat myöhemmin vanhuksen ter-
veyskeskukseen jatkotutkimuksiin.

Varmalta kuolemalta 
vältyttiin 
Tulipalossa säästyttiin varmalta pa-
lokuolemalta ja loukkaantumisilta, 
sillä välittömässä vaarassa oli 15 ta-
lon asukasta. Asunnossa vaihdetaan 
lattiamatto ja tapetoidaan seinät. 
Remontista, kuivauskartoituksesta ja 
kuivauksesta aiheutuneet vahingot 
ovat noin 4000 - 5000 euroa. Tämän 
lisäksi tulee asukkaan irtaimistova-
hingot, jotka kuitenkin jäävät vähäi-
siksi. Uhatun omaisuuden arvo on 
moninkertainen.

Syttynyt asunto on pois asu-
miskäytöstä noin 4 viikkoa ja sen 
alapuolinen asunto oli muutaman 
päivän pois asumiskäytöstä. Kaikki 
muut asunnot ovat olleet koko ajan 
asumiskäytössä.  

Pirkanmaa askeleen 
edellä sprinkleriasioissa 
Ei ole ihme, että alkuvuodesta kaksi 
sprinklerin pelastamaa onnettomuut-
ta sattui Pirkanmaalla, sillä täällä 
onnettomuuksien ehkäisytoiminnan 
eräänä keskeisenä painopistealuee-
na on ollut viime vuosien aikana hoi-
tolaitosten ja erityisryhmien asumisen 
paloturvallisuus. Pelastuslaitoksen 
rekisterien mukaan Pirkanmaalla oli 
vuoden 2008 lopussa yhteensä 403 
kohdetta, joilta edellytetään ns. tur-
vallisuusselvityksen laatimista. Tur-
vallisuusselvitys on asiakirja, jossa 
arvioidaan toimintakyvyltään alentu-
neiden tai rajoittuneiden henkilöiden 
mahdollisuudet selviytyä tulipalosta 
sekä tehdään johtopäätökset mahdol-
lisesti tarvittavista toimenpiteistä tur-
vallisuustason parantamiseksi. Käy-
tännössä turvallisuusselvitys johtaa 
lähes aina kohteen sprinklaamiseen.

Nyt näistä kohteista on sprinklattu 
jo lähes puolet ja toiminnanharjoitta-
jien kanssa laadittujen aikataulujen 
mukaan loputkin on suojattu viiden 
vuoden kuluessa. Näin on saatu pa-
rannettua merkittävästi heikoimmas-
sa turvallisuustilanteessa olevien 
ihmisten paloturvallisuutta ja samalla 
palomiesten työturvallisuutta.
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Tällä asemalla oli töissä ainakin 15 
vapaaehtoista henkilöä, jotka työs-
kentelivät kaksi viikkoa yhteen put-
keen ja sitten oli noin viikon loma. 

Merkittävää oli, että tuona aikana ei 
asemalta kukaan saanut poistua, ellei 
itse hankkinut tuuraajaa. Näiden va-
paaehtoisten työntekijöiden palkan-

maksaja ei meille oikein auennut, 
jotenkin siinä oli mukana kaupunki ja 
erilaisia järjestöjä ja lahjoittajia.

─
Kun isännät kysyivät mitä suomalai-
nen palomies saa palkkaa kuukau-
dessa, vastasin jotain 1400 euron 
tasosta, niin komentaja vastasi, että 
he (hän ja apulaiskomentaja) eivät 
kumpikaan saa tuota summaa kuu-
kaudessa. Tarkemmin asiasta ei kes-
kusteltu.

─
Tosin hintatasokin on toista luokkaa 
kuin Suomessa. 20 eurolla neljä hen-
keä söi ravintolassa pitkän kaavan 
mukaan. Paikallista punaviiniä sai ky-
läkaupasta 65 sentillä litra ja pubista 
ison tuopin olutta 50 sentillä.

─
Asemalta tehtiin sairaankuljetus- ja 
pelastustoimen tehtävät. Töissä oli 
sekä miehiä että naisia. Lisäksi palo-
aseman tiloissa naiset laittoivat kaikil-
le ruuan ja pesivät pyykin ja silittivät 
sen, lisäksi heille kuului aseman siivo-
us. Meidän vierailumme aikana naiset 
leipoivat herkullisen suklaakakun, jo-
ta kahvin kera saimme maistella. Ase-
malla oli kaikkien käytössä kuntosali, 
erilaisia pelejä ja lisäksi muutamia 
tietokoneita, joissa oli nettiyhteys.

─
Paloasemalla oli hyvin paljon erilaista 
kalustoa, joista melkein kaikki pelas-
tuskäyttöön tarkoitetut olivat maasto-
kelpoisia.

─
Sairasautoja oli tavallaan neljää 
erilaista versiota. Yksi oli aivan en-

Terveiset Portugalista 
ja Torres Novasin pelastustoimesta

Syksyn 2008 lomareissu Portugalissa oli monella tapaa avartava 
kokemus. Ammatillisessa mielessä avartavaa oli tutustuminen 
paikalliseen palo- ja pelastustoimeen. Ystäväni, joka tämän matkan oli 
mahdollistanut, on töissä Portugalissa komennuksella ja asustaa Torres 
Novasin kaupungissa. Sattumoisin hänen työkaverinsa osasi puhua 
sujuvasti portugalia. Ilman häntä kommunikoinnista ei olisi tullut mitään, 
sillä paikalliset palohenkilöt eivät puhuneet sanaa englantiakaan. 

Paloaseman aulassa oli hienosti 
kunnostettu käsivoimaruisku.
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Kuvassa oikealla Torres Novasin 
palolaitoksen kesäkuussa valittu 
uusi komentaja Manuel Leitão. 
Hän toimi aiemmin ilmavoimien 
everstinä, Ja nyt sieltä eläkkeellä. 
Vasemmalla palolaitoksen apu-
laiskomentaja, keskellä kirjoittaja.

sihoitotason auto, toinen ensivaste-
tasoinen, kolmas jotenkin varusteltu 
sairaankuljetusautoksi ja neljäs oli 
meidän mittapuumme mukaan paa-
reilla varustettu kuljetusauto.

─
Uudella komentajalla oli kovia tavoit-
teita: paloasema pitäisi siirtää uuteen 
paikkaan ja sen pitäisi olla huomat-
tavasti tilavampi sekä suunnitelmat 
monitoimipaloautojen hankkimiseksi 
tulevaisuudessa oli aloitettu. Suun-
nitellut hankkeet olivat melko kalliita 
ja saimmekin sen käsityksen, että 
hänellä oli suhteita rahoittajien suun-
taan.

Teksti ja kuvat: Tapio Liesko
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