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V
aloisin aika kesästä kohdattiin 
ainakin täällä Pirkanmaalla 
sateen sävyttämänä. Keski-
kesän juhlintaan virittäytyneet 

kansalaiset eivät sateesta välttämättä 
pitäneet, mutta ennätyksellisten runsai-
den maastopalojen jälkeen saapuneet 
sateet tulivat monelle pelastusviran-
omaiselle helpotuksena. 

Pirkanmaalla toukokuun viimeisellä 
viikolla metsää paloi yli kolme kertaa 
enemmän kuin viime vuonna yhteensä. 
Tämän lisäksi saman viikon viikonloppu-
na riehui kuusi keskisuurta metsäpaloa 
ja osa näistä samaan aikaan. Suuri osa 
näistäkin metsäpaloista aiheutui ihmi-
sen huolimattomasta tulen käsittelystä. 

Koska 
keskustellaan aidosti?
Pelastustoimessa on meneillään pal-
jon uusia hankkeita. Suuri osa niistä 
on sellaisia, että ne eivät kenttäväkeä 
tunnu kiinnostavan. Yksi ylitse muiden, 
joka kiinnostaa, on eläkeikä ja kaikki 
siihen liittyvät selvitykset. Nyt hallituk-

Kesähajatelmia 
(aurinko)kesää odotellessa

selta odotetaan lopullista eläkepäätöstä, 
jotta asia saataisiin vihdoin päätökseen. 
Pahoin pelkään, että mahdollisen pää-
töksen tultua – jos eläkeikää ei lasketa 

– keskustelu jatkuu.

Tähän eläkeikään liittyy keskustelu 
työssä jaksamisesta: miten pidetään 
ikääntyvän palomiehen työkykyä yllä. 
Niin kauan kuin päätös on vaiheessa, 
niin kauan aitoa yritystä löytää keinoja 
ei ole. Vaikka neuvottelijat olisivat to-
sissaan, niin kentällä piilee pelko, että 
kaikenlainen keskustelu löytää tehtä-
viä ikääntyville palomiehille on merkki 
myöntymisestä 65 vuoden eläkeikään.

Sairastaa – ei sairasta

Palomiehen työssä jaksamiseen liittyvät 
myös sairauspoissaolot, joista tässäkin 
lehdessä on kirjoitus. Tampereen alue-
pelastuslaitoksella poissaoloja oli koh-
tuullisen runsaasti. Syitä en tässä käy 
arvuuttelemaan, mutta haluan nostaa 
esille asian, joka nousee esille eri kes-
kusteluissa. Miten huomioimme työnte-
kijän, jolla ei ole sairauspoissaoloja?

Tämä aihe tuntuu olevan tabu, josta 
ei saa puhua. Monet vetoavat siihen, 
että sairauksille ei voi mitään ja että 
asetamme työntekijät eriarvoiseen 
asemaan, jos huomioimme niitä, jotka 
eivät sairasta. Mutta mitä tuo huomioi-
minen voisi tarkoittaa? 

Mielestäni huomioiminen tarkoittaa 
sitä, että olemme kiinnostuneita työn-
tekijästä. Saatamme jopa miettiä syitä 
hänen hyvään oloonsa. Voimme löytää 
keinoja, miten tuota hyvää oloa voi-
simme jakaa työyhteisössämme. Kun 
kerran tilastoja tehdään, miksi emme 
voisi käyttää niitä hyödyksemme po-
sitiivisella tavalla. Miksi kiinnostumme 
työntekijästä vasta sitten, kun hän 
sairastaa? Usein yllättävän pienillä 
asioilla luodaan työilmapiiri, jossa sai-
rauspoissaolot eivät ole ongelma.

  
Pilvetöntä kesää kaikille lukijoil-
lemme

  

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Kuva: Olli Syrjä 7v
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Eläkkeelle lähteneet

Ylipalomies Jaakko Paulinin eläkekahvit juotiin 
vappuaattona. Jaskan virallinen eläköitymi-
nen alkoi toukokuun viimeinen päivä. Jaakko 

Paulin tuli Tampereen silloiseen palokuntaan 
vuonna 1981 Turusta. Jaska on aina pitänyt kun-
nostaan huolta ja tavoilleen uskollisena hän suo-
ritti kuntotestin vielä samana päivänä, kun eläke-
kahvit juotiin. Kuntotesti sujui kevyesti, koska hän 
oli aamulla lämmitellyt lihakset kuntoon tulemalla 
pyörällä töihin (40 km). Urheilumiehenä hän tiesi, 
että lihakset pitää kuntoilun jälkeenkin venytellä, 
joten hän lähti illansuussa pyörällä kotiinkin.

Jaskan piti työuransa loppumetreillä vielä opettaa 
”nuorikoita” pukeutumisessa. Koskinen kantaa nyt 
kunnniakasta Muppet-nauhaa syksyyn asti.

Palomies Simo Salo jäi eläkkeelle 31.5.2008 
Etelä-Pirkanmaan toimialueella Toijalan 
aluepaloasemalta. Palvelukseen hän tuli 

vuonna 1980.

Paloesimies Jyri Järvinen jäi eläkkeelle 
31.5.2008 Tampereen toimialueelta.
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Pirkanmaalle 
Nou Hätä -pronssia
Kuopion Pelastusopistolla järjestetyissä 
8.-luokkalaisten Nou Hätä -pelastustai-
tokilpailuissa Pirkanmaalle tuli pronssia. 
Pälkäneellä sijaitseva Anna Tapion 
koulun joukkueessa kisailivat Noora 
Sihvola, Riikka Tapola ja Nea Sunila. 
Tämä oli jo kolmas kerta peräkkäin, kun 
pirkanmaalaiset pääsivät mitalisijoille.

Loppukilpailuun osallistui 22 joukkuetta 
jokaiselta aluepelastuslaitoksen alu-
eelta. Alun perin kilpailussa oli mukana 
kaikkiaan yli 400 koulua.

Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut 2008
Jehumaljakisat pidettiin Lappeenrannassa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen järjestämänä 24.5.2008. 
Tampereen VPK:n joukkue voitti taitokilpailun ja sijoittui kokonaiskilpailun kolmanneksi. Voiton vei Kot-
kan VPK ja hopeaa otti Anjalan VPK.

Suorituksen arvoa nostaa se, että joukkue ei ollut pitänyt yhtään yhteisharjoitusta vaan kisaan lähdet-
tiin kylmiltään. Joukkueessa kilpailivat Lasse Moisio, Jarkko Haapala, Immo Nylander, Marko Kontti-
nen, Noora Aromaa ja Tapio Viljanen.

kuva:Tommi Aromaa
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TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN  

YKSIKÖNJOHTAJAKURSSI
2008

Neljäs Tampereen aluepelastuslaitoksen 
järjestämä yksikönjohtajakurssi saatiin 
päätökseen 24.5.2008. Pekka Tiaisen, Topi 
Varhon ja Ville Suomelan vetämä kurssin 
pituus oli yhteensä 187 tuntia. 57 oppituntia, 
30 harjoitustuntia ja loput sata tuntia oppilaat 
opiskelivat etätyönä.

Oppilaat: Harri Aaltonen, Janne Järvinen, Jari Karlsson, Petri Kivistö, Pasi Koivunen, Hannu Kylkilahti, 
Anssi Manninen, Jani Pessi, Velipekka Saarinen, Jari Saarnio, Sami Söyrinki, Ville Vihinen. 

Yksikönjohtajakurssin tavoitteena on, että 
koulutuksen suoritettuaan yksikönjohtaja on 
saanut perustiedot ja taidot pelastusyksikön 
miehistön kouluttamisesta sekä pelastusyk-
sikön toiminnan johtamisesta.

Kurssin priimus oli Ruoveden VPK:n Anssi 
Manninen, jonka pisteet olivat 46 (max. 50). 
Kaikkiaan oppilaita kurssilla oli 12.
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Perinteeksi muodostunutta 
Nokia-viikkoa vietettiin No-
kian paloasemalla avoimin 

ovin sunnuntaina 25.5.2008. Päi-
vän ohjelmassa oli mm. mahdol-
lisuus osallistua alkusammutus-
harjoitukseen, sammutusautojen 
ja sairasautojen esittelyä sekä 
Nokian VPK:n nuorten järjestä-
mä keilojen kaato sankoruiskulla. 
Pihalla oli infopiste, josta jaettiin 
valistusmateriaalia ja jossa oli 
mahdollisuus kysellä palotar-
kastajilta kodin turvallisuuteen 
liittyvistä asioista. VPK:n rastilla 
jaettiin keilojen kaatoon osallistu-
neille lapsille 225 muovikypärää, 
joten arvioimme päivän aikana 
paikanpäällä olleen kaikkiaan 
n. 500 kävijää.

avoimet ovetNokian paloasemalla
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J
os arvoiksi pelkistetään meidän 
työssämme vain yksi malli, jon-
ka mukaan ihminen tekee asioi-
ta niin kuin tuntee niiden olevan 

oikeita, niin pelastustoimessa työn pitäi-
si siten yksinkertaisimmillaan liittyä jol-
lakin tapaa visioon: Turvallinen Pirkan-
maa. Arvojen tehtävä on ohjata ihmisen 
käyttäytymistä: me tavoittelemme hyviä 
asioita, torjumme tai vältämme huonoja. 
Eli toimintamme työssä on palvelutaso-
päätöksen mukaan suunniteltu vuoteen 
2009 asti. Toimintamalli on selkeä ja 
jokaiselle varmaan löytyy tarvittaessa 
oma mieluisa työtehtävä toimintasuun-
nitelmien tehtäväkentästä.

Perustyön muutos 
muuttaa myös toiminnan 
muutokseen
Arvojärjestelmien vakiinnuttaminen 
yhteiskunnassa on keino ennustaa ja 
kontrolloida ihmisten käyttäytymistä. 
Arvojen muutokset taas johtavat yh-
teiskunnallisten toimintajärjestelmien 
muutoksiin. Jos esimerkiksi sovimme 
ja ajattelemme pelastuslaitoksissa ylei-
sesti, että savusukellus ei ole niin tär-
keä osa palomiehen työtä kuin ennen 
(tilastojen mukaan 5 % työtehtävistä 
on ns. raskaita töitä). Kaikki muu on ke-
vyttä ja arkista perustyötä. Arvojamme 
muutetaan (tai ne muuttuvat) niin, että 
savusukellustoiminta ei ole tärkeää. 
Tästä seuraa perinteiden loppuminen 
ja muutos uuteen ajatteluun. Muutos 
vie aikaa ja väliaika ollaan epätietoi-
sessa ja tehottomassa tilassa savusu-

vonta ovat nyt vieraita käsitteitä. Eletään 
tilanteessa, jossa hyvinvointi, ihanne oi-
keudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta 
korvataan kilpailua ja omaa etua kos-
kevilla itsekkyys- ja mahtiarvoilla. Voi-
makkain, tai korkein taho määrää, mitä 
tehdään ja miten. 

Ylivaltaa eivät kaikki hyväksy ja osa-
syy siitä johtuvista seuraamuksista on 
tiedon ja keskustelun puute. Osa ei hy-
väksy toisten tekemiä päätöksiä, vaan 
he haluaisivat itse päättää. Työssä se 
ei aina onnistu ja henkilöt ajautuvat eri-
mielisyyksiin. Usein sanotaan, että asiat 
riitelevät, eivät henkilöt. Minusta tuntuu, 
että kyllä ne ihmisetkin riitelevät. 

Pelastustoimessa tulisi 
tehdä yhteistyötä
Omista negatiivisista tunteista teemme 
johtopäätöksen, että kumppanissa on 
jotain vikaa. Tunne on oikea, mutta joh-
topäätös tunteen syntymisestä on väärä. 
Todelliset omat arvot synnyttävät nuo 
negatiiviset tunteet, ei toinen henkilö. 
Parempaan yhteistyöhön pääseminen 
edellyttää siten myös oman ajatteluta-
van muuttamista. Ihmisen tasa-arvoinen 
huomioiminen on tärkeä asia ja sen lai-
minlyöminen syö motivaatiota. Todellis-
ta halua yhteistyölle hallitsee motiivi tai 
motivaatio. Koko pelastustoiminta on 
mahdollista tehokkaasti vain jos hen-
kilöstö on motivoitunut. Motivaatiota 
tukemalla ja henkilöstöä huomioimalla, 
heitä oikeasti kuuntelemalla ja riittävästi 
tiedottamalla päästään eteenpäin. Jos 

kelluksen suhteen. Arvojen muutokset 
johtavat sitten toimintatapojemme ja 
yhteiskunnan toimintajärjestelmien 
muutokseen.

Nyt ministeriö on saanut yhdeksi teh-
täväkseen selvittää, mikä tuottaa suu-
rimman hyödyn tai mikä on taloudelli-
sesti halvin tapa yhteiskunnalle hoitaa 
pelastustoimi. Ilmeisesti pelastustoimi 
ei ole kyennyt riittävästi esittämään 
taloudellista säästöä tekemästään 
työstä, eli ihmisten ja omaisuuden 
pelastamisesta. Nyt tässä harkintaan 
perustuvassa toiminnassa ja selvi-
tyksessä ihminen (sisäministeriö) va-
litsee sen teon, joka tarjoaa parhaat 
mahdollisuudet heidän tavoitteidensa 
saavuttamiseen - siinä kohtaa ilmei-
sestikin nykyajan trendi huomioiden 
raha ratkaisee. 

Toinen varma asia nyt käsillä olevan 
savusukellussuuntauksen esille tuloon 
on yksinkertainen. Kun ei ole uusia ja 
nuoria miehiä ottaa vanhojen tilalle, niin 
pidetään vanhat. Vanhat on pakko pi-
tää kun niin on aiemmin määrätty. Jos 
aikaisemmat määräykset ovat tehty ai-
kakaudella jolloin oli mahdollisuus kou-
luttaa palomiehiä, niin nyt kun tilanne 
on huonompi, lievennetään määräyksiä 
ajan mahdollistamaan tasoon.

Nyt on palokuntamaailmassakin, niin 
kuin yhteiskunnassa yleisesti vallitse-
van tilanteen myötä menossa myllerrys, 
jossa arvot ovat löystyneet. Vielä 20 
vuotta sitten vallalla olleet kuri ja val-

Jo antiikin fi losofi t uskoivat tiedon voimaan. 
”Sokrateen ja Platonin mukaan hyve on tietoa: 
ihminen, joka tietää mikä on hyvää, myös toimii sen 
mukaisesti – ellei ole heikkoluonteinen”. Platon ja 
Aristoteles myönsivät kuitenkin, että ihmisellä on 
järjen ohella ”eläimellinen”, himoava ja haluava 
osa, mutta sitä voidaan kasvatuksen avulla saada 
valjastettua järjen ohjaukseen.

Näen arvoja, mutta en kuit
Teksti: Palomestari Risto Salonen
Kuva: Aluepelastuslaitoksen arkisto
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tenkaan näe niitä     

motivaatiota ei ole, myös arvojen ja 
yhteistyön synnyttäminen on vaikeaa. 
Tulee vilpittömästi pyrkiä tekemään oi-
kein, toimia niin kuin pitää toimia. Olipa 
lopputulos tekijän kannalta tyydyttävä 
tai epätyydyttävä. Se, että tietää mikä 
on oikein, tai mitä pitäisi tehdä, mutta 
toimii silti väärin, ei pitäisi virkamie-
helle olla edes mahdollista. Todellista 
läpinäkyvyyttä on se, että vaikeistakin 
asioista kyetään keskustelemaan. Myös 
koko henkilöstö tulisi kouluttaa ja heille 
tulisi kertoa, mitä organisaatio heiltä 
odottaa.

Sanoista tekoihin

Nyt on pelastustoimen alueelta menos-
sa valtakunnallisesti useita kartoituksia 
työryhmineen. Kaikki selvittävät eri asi-
oita ja tekevät kirjallisen tuotoksen ja 
homma hautautuu. Jotkut selvitykset 
ovat niin pitkiä, että edes loppumisajan-
kohtaa ei ole ilmoitettu. Toisaalta pelas-
tusala nopeaan toimintaan tottuneena 
vaatisi enemmän tekoja, eikä jatkuvaa 
selvitystilaa.

Ihmisten ja mielekkään toiminnan yk-
si keskeinen arvo on, että asioita ei 
vääristellä tahallisesti, vaan pyrittäisiin 
neuvottelemaan ja sovittelemaan yhä 
enemmän. Yhdessä sovittu asia esimer-
kiksi kunnon kohottamisesta ei pitäisi ol-
la hankala asia. Kaakkois-Pirkanmaan 
toimialueella haluamme kehittyä. Kokei-
lemme käytännössä kuntoilun tehosta-
mista elämän perusarvoja korostaen, 
katsotaan miten äijien käy.
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S
uomen mittapuun mukaan 
meillä aloitettiin kohteessa 
annettava ST-nousuinfark-
tin liuotushoito varsin myö-

häisessä vaiheessa, maaliskuussa 
2004. Sittemmin ST-nousuinfarktin 
hoitoketju on kiilannut eturivin lähtö-
ruutuun. EKG:n tarkka rekisteröinti ja 
analysointi aina perustasolta lähtien 
on tehokasta ja toimivaa. Logistiset 
viiveet on minimoitu yhteistyön voi-
malla ja äkillisessä hengenvaarassa 
olevien potilaiden siirrot ovat sujuneet 
korkean ammattitaidon luomalla var-
muudella ja kokemuksella. Yhteistyö 
Tampereen aluepelastuslaitoksen ja 
Sydänkeskuksen välillä on ollut miel-
lyttävää, mutkatonta ja tuloksellista. 
Ei siis ihme, että hoidon tulokset ovat 
parantuneet merkittävästi viimeisten 
vuosien aikana.

EKG nopeuttaa 
rintakipupotilaan 
hoidon aloitusta
Rintakipu ja hengenahdistus ovat 
yleisiä syitä ambulanssin hälyttämi-
seen. Näiden potilaiden kohdalla on 
EKG:n rekisteröinnillä erityisasema. 

Hengenpelastava 

EKG 
ensihoidossa

EKG ohjaa heti alkuvaiheessa po-
tilaan hoitoa ja määrää usein myös 
ensivaiheen hoitopaikan. Tampereen 
aluepelastuslaitoksen valmiudet EKG:
n rekisteröimiseen ovat maan laajui-
sestikin arvioiden erinomaiset kaikilla 
sairaankuljetuksen eri tasoilla. Koska 
sydäninfarkti voi olla oireiltaan hyvin 
epätyypillinenkin, tulisi EKG rekisteröi-
dä kaikilta rintakipua tai hengenahdis-
tusta kärsiviltä potilailta.

Äkillinen sepelvaltimotautikohtaus 
voidaan jakaa kolmeen, kliiniseltä tau-
dinkulultaan erilaiseen alaryhmään: 
epästabiiliin angina pectorikseen 
(UAP), sydäninfarktiin ilman ST-nou-
sua  (NSTEMI) ja ST-nousuinfarktiin 
(STEMI). Sepelvaltimokohtauksen 
ensivaiheen diagnostiikan kulmakivi 
potilaan haastattelun lisäksi on EKG. 
Sen avulla kyetään tunnistamaan 
laajasta rintakipu- ja hengenahdistus-
potilaiden joukosta henkeä uhkaavat 
tilanteet. UAP:ssa ja NSTEMI:ssä EKG 
(kuva 1) voi olla joko normaali, sisältää 
T-aallon kääntymisen negatiiviseksi tai 
paljastaa ST-segmentin laskun. Näitä 
kahta (UAP ja NSTEMI) ei pysty erot-
tamaan toisistaan EKG:n tai kliinisen 

Sydäninfarktipotilaan hoito on kokenut Tampereen aluepelastuslaitoksen 
alueella suuren muutoksen viimeisen 5 vuoden aikana. Ei ole 

liioiteltua tiivistää, että henkiä pelastava EKG:n rekisteröinti ja tulkinta 
sairaankuljetusorganisaation kaikilla portailla ovat todellisuutta tämän 

päivän ensihoidossa.

kuvan perusteella, vaan siihen tarvi-
taan sydänlihasmerkkiaineita. Lopulli-
nen diagnostiikka tapahtuu siten vasta 
sairaalassa. 

ST-nousuinfarktissa nähdään ST-seg-
mentin nousu sen merkkinä, että se-
pelvaltimo on kokonaan tukkeutunut 
(kuva 2). On hyvä tiedostaa, että EKG 
voi olla sydäninfarkti potilaalla normaa-
likin. Silloin voi rekisteröidä V4R –kyt-
kennän lisäksi kytkennät V7-V9, joissa 
sepelvaltimokohtauksen yhteydessä 
voidaan nähdä ST-segmentin muutok-
sia. Jos nekin kytkennät ovat normaalit, 
mutta potilaan oirekuva edelleen sopii 
sydänperäiseksi, tulee potilasta hoitaa 
alkuvaiheessa kuin sepelvaltimokohta-
uksen saanutta.

Liuotushoidon 
aloittaminen mahdollista
Kun perus- tai hoitotason yksikkö on 
rekisteröinyt ja analysoinut EKG:n poti-
laan luona, aloitetaan ensihoito. Oireen 
sydänperäisyyden varmistuttua, anne-
taan kaikille potilaille asetyylisalisyyli-
happoa (ASA) 250 mg. Jos tilanne vai-
kuttaa joko UAP:lta tai sydäninfarktilta 

Markku Eskola
Apulaisylilääkäri

Sydänkeskus



11

LE
T

K
U

 &
 LA

A
S

TA
R

I

ilman ST-nousua, aloitetaan usein jo 
kohteessa Nitro-infuusio rintakipuoiret-
ta lievittämään sekä kussakin tilantees-
sa erikseen harkiten ohjeiden mukainen 
muu hoito ja lääkitys.

Mikäli EKG:ssa todetaan ST-nousuin-
farkti, voi ambulanssihenkilökunta 
aloittaa liuotushoidon jo potilaan luona. 
Toisena vaihtoehtona ST-nousuinfark-
tin hoitoon on välitön sepelvaltimotu-
koksen avaaminen pallolaajennuksella 
(primaari PCI) ilman edeltävää liuotus-
hoitoa. Hoitopäätös näiden kahden toi-
siaan täydentävän hoitomuodon välillä 
tehdään EKG-löydöksen ja yksilöllisen 
riskinarvion pohjalta.

Kuolleisuus on 
vähentynyt merkittävästi
Sydänkeskuksessa aloitettiin suunni-
tellusti toteutettu primaari PCI ST-nou-
suinfarktin hoitoon lokakuussa 2004. 

Kuva 1: 

Kuvassa nähdään laaja-alainen ST-segmentin lasku merkkinä sydän-
lihaksen hapenpuutteesta (kytkennät V2-V6, I, II, III ja aVF). Suurin 
ST-lasku on lateraalisissa kytkennöissä V4-V6, joissa nähdään myös 
T-aallon negatiivisuus (T-inversio). Kytkentä aVR on vastakkainen kytken-
nälle V6. Sen vuoksi aVR:ssä nähdään ns. resiprokaalisena muutoksena 
ST-nousu ja T-aallon positiivisuus. Kyseessä on epästabiili angina pec-
toris tai sydäninfarkti ilman ST-nousua. Tällainen EKG liittyy useimmiten 
vasemman päärungon ahtaumaan tai vaikeaan kolmen suonen sepel-
valtimotautiin. Ensivaiheen hoitona on ASA ja Nitro-infuusio painetason 
sallimissa rajoissa sekä siirto yliopistolliseen sairaalaan.

Kuva 2. 

Rintakivusta kärsivällä potilaalla nähdään ST-segmentin nousu kytken-
nöissä II, III, aVF V3-V6. Koska kytkentä aVL on vastakkainen kytken-
nälle III, nähdään aVL:ssä ST-lasku ja T-aallon negatiivisuus. Kyseessä 
on laaja ala- ja sivuseinän ST-nousuinfarkti. Ensihoitona on ASA ja 
kivunlievitys sekä sairaankuljetus henkilökunnan ja kardiologin neuvot-
telun jälkeen päätettävä tukkeutuneen sepelvaltimon avaamiseen täh-
täävä hoito: kohteessa annettava liuotushoito tai välitön pallolaajennus 
erikseen sovittavilla esilääkityksillä.

Ennen kyseisen toiminnan käynnisty-
mistä, ST-nousuinfarktiin sairastunei-
den potilaiden sairaalakuolleisuus oli 
9,6 %. Vuosina 2004 - 2007 primaari 
PCI:llä hoidettujen ST-nousuinfarktiin 
sairastuneiden potilaiden sairaalakuol-
leisuus oli 4.5 %. Kuolleisuuden lasku 
on ollut siis selkeä. Jos tarkastellaan 
kyseisenä ajanjaksona ainoastaan nii-
tä ST-nousuinfarkti potilaita, jotka on 
ensihoidettu ja kuljetettu Sydänkes-
kukseen Tampereen aluepelastuslai-
toksen toimesta, ovat tulokset vieläkin 
paremmat.

Tampereen aluepelastuslaitoksen to-
teuttama kuljetus on ollut turvallista, 
vaikka 6 % potilaista ovat olleet siir-
rettäessä kardiogeenisessa sokissa. 
Alle 40/min sykkeistä bradykardiaa 
on kuljetuksen aikana ollut 12.5 %:
lla. Ketään primaari PCI:hin kuljetet-
tavaa ST-nousuinfarkti potilasta ei ole 
tarvinnut matkan aikana defi brilloida 

kammiovärinän tai –takykardian vuok-
si. Kukaan Tampereen aluepelastuslai-
toksen primaari PCI:hin vuosina 2004 

- 2007 kuljettamista potilaista ei kuollut 
sairaalassa. Se jos jokin kuvastaa, et-
tei sydäninfarktipotilaiden hoidon lo-
gistiikan ja hoitoketjun kehittämiseen 
käytetty panostus ole ollut turhaa. Ei 
ole myöskään odotettavissa, että ke-
hitys kääntyisi toiseen suuntaan. Pi-
kemminkin päinvastoin, koska nykyisin 
perustasollakin on välineet pikaiseen 
EKG:n rekisteröintiin ja toimiva porras-
tettu ohjeistus EKG-tulkinnan konsul-
taatioon tarpeen niin vaatiessa. Siten 
yhä useampi sepelvaltimokohtaus 
saadaan diagnosoitua jo kohteessa ja 
asianmukainen hoito aloitettua ilman 
turhia viiveitä
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80vuotta mittariin

Lauantaina 24.5.2008 juhlittiin Lempäälässä 80-vuotista 
taivalta. Palokunta perustettiin lukuisien, jo 1800-luvulta 
alkaneiden yrityksien jälkeen maaliskuussa 1928. Samassa 
yhteydessä juhlistettiin naisosaston 55-vuotista ja nuoriso-
osaston 50 vuoden uraa. Nämä rajapyykit saavutettiin 
virallisesti viimevuonna.

Päivän juhlallisuudet alkoivat aa-
mulla seppeleiden laskemisella 
vanhojen päälliköiden ja puheen-

johtajien haudoille. Varsinainen pääjuh-
la alkoi näyttävällä marssilla Lempäälän 
keskustan halki. Tampereen VPK:n lä-
hes 30 hengen soittokunnan tahditta-
mana marssi 50 henkinen jalkaosasto 
ja kuudestatoista pelastusajoneuvosta 
muodostunut ajoneuvo-osasto Lempää-
län Manttaalitalolle. Marssin vastaanot-
tivat pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja Päivi 
Söderström ja palokunnan hallituksen 
puheenjohtaja Ari Kannisto. Sekä jal-
ka- että ajoneuvo-osastoissa esiintyi 
vaatetusta ja kalustoa aina 1900-luvun 
alusta. Ajoneuvo-osastossa oli mukana 
myös palokunnan hankkima uusi L12, 
kylläkin vielä koerekisterissä. 
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Vieraita Unkarista

Varsinaiseen pääjuhlaan osallis-
tui yli 150 kutsuvierasta. Mukana 
olivat mm. Tapolcan kaupungin 
edustajat Unkarista. Lempäälän 
VPK aloitti yhteistyön Tapolcan 
palokunnan kanssa jo 1978, 
joten yhteistyöllä oli myös juh-
lavuosi. Juhlaohjelmassa oli 
myös Tapolcalaisen kansan-
tanssiryhmän vauhdikas esitys, 
jonka lopuksi myös muutamat 
juhlavieraat pääsivät parketille 
pyörähtämään unkarilaisissa 
sävelissä. 

Pelastusjohtaja Ojasen pitämä juhlapuhe kosketti muutosten 
aikaa pelastustoimessa. Esille tulivat mm. alueelliset pelastus-
laitokset, lakimuutokset, sairaankuljetus sekä viranomaisverkko 
ja hätäkeskus. Onhan kenttä ollutkin melkoisessa myllerryk-
sessä viimeiset vuodet. Asia todettiin myös Jouko Huurneen 
esittelemässä palokunnan lähihistoriassa, joka kertasi pääosin 
viimeiset kymmenen toimintavuotta.

Juhlan yhteydessä Lempäälän VPK kutsui yhdistykselle ensim-
mäiset kunniajäsenet seuraavasti: kunniapuheenjohtaja nro 1, 
Matti Heikkonen, kunniajäsen nro 1 palopäällikkö evp Veikko 
Kivelä, nro 2 Aino Rinne ja nro 3 Pekka Toivonen.

Timo Saarisen juontama päiväjuhla päättyi Hämäläisten lauluun. 
Illalla juhlatalolla kuitenkin karkelot jatkuivat palokunnan jär-
jestämillä yleisillä iltamilla. Illan tahdeista vastasi, kukapa muu 
kuin Hot Pois, rautaisella ammattitaidolla. Paikalle saapuikin 
tanssikansaa myös palokuntaväen ulkopuolelta. Juhlapäivä sai 
arvoisensa lopun.

Teksti ja kuvat: Jani Huurne
Lempäälän VPK, palokunnan päällikkö
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Tuo tavoite ei ihan täyttynyt, koska 
halusimme noudattaa kuuluisan 
Road 66:n reittiä. No, tuokaan 

tavoite ei täyttynyt, sillä vanhaa tien-
pohjaa ei ole enää olemassa, kun vain 
paikka paikoin. Lisäksi jouduimme 
väistelemään tornadoja Oklahoman 
jälkeen. Tälle ”villitys” matkalle saimme 
mukaamme vielä Turusen Oskarin Kuo-
pion pelastuslaitokselta. 

Matkaan

Vuokrasimme Harley-Davidsonit Ea-
gleriders-nimisestä maanlaajuisesta 
moottoripyörävuokraamosta touko-
kuun 5. päivänä. Losista lähdettyämme 
ajoimme Death Valley´n ja Grand Ga-
nyonin sekä Monument Valley´n kautta 
66:n reitille. Pohjois-Amerikassa kaikki 

Amerikan halkaisu

Viidenkympin villityksen voi hoitaa monella 
tapaa. Viitasen Arin ja Niemisen Jussin kanssa 
päätimme hoitaa sen ajamalla moottoripyörillä 
USA rannalta rannalle.

hienot luonnonnähtävyydet ovat Kallio-
vuorten länsipuolella. Siellä luonto voi 
muuttua autiomaasta Suomen kaltai-
seen luontoon yhden ajopäivän aikana. 
Näin meille kävi matkalla Arizonaan. 
Matkalla näimme Jumalan hylkäämiä 
kyliä keskellä ”ei mitään” ja Las Vegasin 
loistoa. Oli siinä Mansen pojalla ihmet-
telemistä, kun vielä lisäksi muistelee 
niitä Texasin suuria pihvejä ja ribsejä. 

Kilometri poikineen

Ajoimme 11 päivän aikana lähes 5000 
km Losista Chigacoon. Chicagosta me-
nimme vielä Greyhoundilla New York´iin, 
joten tuon lähes 20 tunnin linja-autossa 
istumisen jälkeen olimme nähneet Poh-
jois-Amerikan maanteitä lähes 7000 
kilometrin matkalta. Reissussa olimme 
kaikkiaan kolme viikkoa, koska olihan 

meidän tietenkin nähtävä Hollywood ja 
Empire State Building muutaman muun 
nähtävyyden kera.   

Dollari on nyt halpa, joten ajaminen 
(bensa 60 snt/l), majoittuminen (25 $/
yö) ja elektroniikan osto olivat meille 
edullisia. Kävimme kaikkiaan 14 osa-
valtion alueella. Tuon matkan aikana 
saimme itse todeta sen, mitä olemme 
muilta kuulleet: palomiehen arvostus 
jenkeissä on aivan toista luokkaa kuin 
Suomessa. Näinkin mukavaan reissuun 
pätee se vanha sanonta: kotiin on aina 
kiva palata (ehjänä).   

Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Tie Mojaven autiomaahan. Amerikassa suoraa tietä piisaa horisontin toisellekin puolelle.

Kestääkö Vakin vatsa pahaa vettä? Viltsu, kaunis poika
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Viking-soutu oli pormestarin jouk-
kueelle haastesoutu, jolla kerät-
tiin rahaa Taysin Lastenklinikan 

hyväksi. Soutumatka oli Viikinsaaren 
ympäri eli noin yhdeksän kilometriä. 
Vaikka haastesoutu on leikkimielinen ta-
pahtuma, niin jokainen varmaan arvaa 
kuinka leikkimielisenä se lähtökäskyn 
jälkeen pysyi. 

•
Pormestarin joukkue sai hyvän lähdön 
ja pysytteli kärjessä aina Viikinsaareen 
asti. Hieman ennen paluuta meni Tam-
pereen seudun kuljetusyrittäjät ohi pa-
remmin liukuvalla veneellään ja säilytti 
johtoasemansa. Voittajien aika oli 36.39. 
Pormestarin joukkue oli ajallaan 37.10 
kakkosena.

•
Pormestarin joukkuetta siivitti ajatus, 
että he olivat ensimmäisiä, jotka saivat 

Tampereen Pyhäjärvellä järjestetyssä 25. Viking-soudussa tehtiin 
historiaa. Pormestarin soutujoukkue – joka oli koottu Tampereen 
aluepelastuslaitoksen henkilöstöstä – kantoi ensimmäistä kertaa 
julkisesti pormestarin lippua.

Pormestarin lipunkantajat

kunnian pitää pormestarin lippua esillä. 
Pormestari Timo P. Nieminen kertoikin 
myöhemmin kahvitilaisuudessa, että 

pormestarin omaa lippua tullaan tule-
vaisuudessa käyttämään vain erityisis-
sä tapahtumissa.

Soutujoukkue: Olli-Pekka Ojanen, Esko Kautto, Markku Lehtonen, Jukka Lehtonen, Hannu Tähtö, Veijo Kaján, Timo Halme, Sami 
Lindfors, Aune Järvinen, Anneli Kivimäki, Esko Kulmala, Jari Helsing, Martti Honkala, Tomi-Pekka Olkkonen, Timo Korpela
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Sairauspoissaolojen tilastoaineis-
tona käytettiin kokoaikaista hen-
kilöstöä. Tilastossa eroteltiin ly-

hyet (1 - 3 päivää) ja pitkät (yli 3 päivää) 
sairauspoissaolot. Lisäksi tilastossa on 
eroteltu ”tavalliset” sairauspoissaolot ja 
työtapaturmista aiheutuneet sairaus-
poissaolot.

Sen tarkemmin tilastoon syventymät-
tä totean, että tilaston laatija on tulkinnut 
sitä ja todennut, että koko kaupungin 
tilastossa ikä vaikuttaa siten, että nuo-
remmat sairastavat kertoina enemmän, 
mutta poissaolot ovat lyhyempiä ja yli 
50-vuotiailla on 40 - 50 % enemmän 
pitkiä sairauspoissaolokertoja kuin nuo-
remmissa ikäluokissa. 

Puolet sairauspoissaoloista kertyy 
n. 5 - 7 %:lle työllisistä (henkilöt vaih-
tuvat eri vuosina). On minulla hyvääkin 
kerrottavaa ko. tilastosta. Sen mukaan 
kolmannes työllisistä ei ole oman sai-
rauden takia poissa töistä päivääkään 
vuosittain. Nämäkin henkilöt tosin vaih-
televat vuosittain. 

Lähes kolmen viikon 
sairauslomat
Koko kaupungin sairauspoissaolojen 
määrä on keskimäärin 19,78 päivää 
henkilötyövuotta kohti, eli jokainen 
meistä Tampereen kaupungin palve-
luksessa olevista kokoaikaisista työn-
tekijöistä oli vuonna 2007 19,78 päivää 

Sairauspoissaolot 2007 
aluepelastuslaitoksessa

Tampereen kaupungissa julkaistiin huhtikuussa 
jälleen edellisen vuoden tilasto sairauspoissaoloista. 

Sairauspoissaolot 2007 tilastot on luettavissa 
Tampereen kaupungin sisäisestä intranetistä 

LOORASTA osoitteesta: Henkilöstöasiat – 
Henkilöstöraportit – Sairauspoissaolotilasto 2007.

sairauden takia poissa töistä. Aikamoi-
nen määrä. Se on melkein neljä viikkoa 
henkilöä kohti. Rahassa se merkitsee 
n. 30 milj. euroa työvoimakustannuksi-
na. Pitkän tarkkailujakson (15 vuotta) 
aikana kasvua siinä on ollut lähes joka 
vuosi. Tosin verrattuna vuoteen 2006  
vuonna 2007 tapahtui lievä lasku (0,18 
päivää/henkilö).

Tilastossa aluepelastuslaitos sijoittuu 
koko kaupungin keskiarvon huonom-
malle puolelle eli meidän sairauspois-
saolojen määrä on 21,78 päivää/henkilö 
vuonna 2007. Jos lisäksi verrataan tilas-
toa vuoden 2006 vastaavaan tilastoon, 
niin voidaan todeta, että sairauspois-
saolojen määrä kasvoi aluepelastuslai-
toksessa 2,55 prosenttiyksikköä. Kasvu 
verrattuna kaupungin muiden toimialo-
jen vastaaviin tilastoihin on neljänneksi 
suurin. Ei mitenkään mairitteleva tulos.

Syitä vaikea selvittää

Sairauspoissaoloja tulee meidän kaikki-
en, erityisesti esimiesasemassa olevien, 
seurata ja huolestua, jos ne lisääntyvät. 
Tampereen kaupungin henkilöstöyk-
sikkö on antanut ohjeita koskien pitkiä 
sairauspoissaoloja. Niiden mukaan toi-
mialoilla esimiehen tulisi yhdessä työn-
tekijän kanssa selvittää ne syyt, mitkä 
aiheuttavat pitkiä sairauspoissaoloja 
ja esimiesten pitää pyrkiä poistamaan 
mahdolliset työolosuhteista johtuvat 

syyt. Osa pitkien poissaolojen syistä 
ovat luonnollisesti selviä tapauksia, eikä 
sairaana pidäkään olla töissä.  Sen si-
jaan on myös havaittu, että osa pitkistä 
poissaoloista saattaa johtua siitä, että 
sairauden jatkohoitoon tai esim. leik-
kaukseen pääsy kestää pitkän aikaa 
ja sinä aikana työntekijä on työkyvytön. 
Tämä on hoitojärjestelmän työntekijästä 
riippumaton ongelma. Samoin tulee ly-
hyiden, usein toistuvien sairauspoissa-
olojen syyt selvittää. Edellä mainittujen 
asioiden selvittämisessä työterveys-
huollolla on myös oma, hyvin tärkeä 
osuus. Esimies voi järjestää yhteis-
neuvotteluja, joihin osallistuvat hänen 
lisäkseen työntekijä ja työterveyshuol-
lon edustaja konsulttina.   

Mielestäni kynnys jäädä sairauslo-
malle on nykyaikana madaltunut. Edel-
linen väite ei perustu mihinkään tieteelli-
seen tutkimukseen, mutta minusta vain 
tuntuu niin. Usein kuulee sanottavan, et-
tä sain sairauslomaa, koska olen sairas. 
Minun mielestäni sairaustapauksessa 
meidän tulee sanoa, että jouduin saira-
uslomalle, koska olen sairas. Lopuksi 
haluan sanoa: emme voi kaikille saira-
uksille välttämättä mitään, mutta terveil-
lä elämäntavoilla voimme ainakin yrittää 
ehkäistä joitakin sairauksia. 

Jukka Lehtonen
palvelussuhdepäällikkö



17

LE
T

K
U

 &
 LA

A
S

TA
R

I

Uusi virkapukuasetus tuli voi-
maan 1.10.2007. Asetus koskee 
pelastusviranomaisen ja Pelas-

tusopiston henkilöstön virkapukuja, vir-
ka-asematunnuksia sekä pelastusviran-
omaisten henkilökorttia.

Uudet virkapuvut on suunnitellut vaa-
tesuunnittelija Sari Kuusisto ja uusissa 
virkapuvuissa käytettävät tunnukset on 
yhtenäisesti määritellyt heraldikko Harri 
Rantanen. Vaatteet toimittaa suomalai-
nen Topper Uniform

Uusissa varusteissa käytetään uu-
den asetuksen mukaisia virka-asema-

Uudet virkavaatteet
Pelastuslaitokset ympäri Suomen saavat uudet yhtenäiset 
virkapuvut. Ensimmäinen erä vaatteita otetaan käyttöön 
tämän vuoden lopulla. Vuonna 2010 pitäisi uudet virkapuvut 
olla käytössä jo kaikkialla.

tunnuksia. Pelastuslaitoksissa tämä 
merkitsee sitä, että palomiesten virka-
asematunnus (yksi palkki) on olkavar-
ressa ja lisäksi on vaakunamerkki ja 
(nykyisen pelkän vaakunamerkin sijas-
ta) ja ylipalomiesten virka-asematun-
nuksena on vastaavasti kaksi palkkia 
olkavarressa ja vaakunatunnus.

Uusi asetus antaa myös vapaaeh-
toisten palokuntien henkilöstölle mah-
dollisuuden käyttää asetuksen mukai-
sia uusia asusteita palokuntapukuna. 
Vapaaehtoisen henkilöstön palokun-
tapuvussa ei kuitenkaan voi käyttää 

asetuksessa yksilöityjä viranomais-
asemaa osoittavia tunnuksia. Puvuissa 
tulee olla nimilaatta, josta ilmenee että 
kyseessä on sopimuspalokuntaan tai 
muuhun vapaaehtoiseen palokuntaan 
kuuluva henkilö.

Sovitusrumba Tampereen 
keskuspaloasemalla
Tampereen aluepelastuslaitoksella 
uusia virkapukuja sovitettiin touko-
kuun alussa keskuspaloasemalla. Lä-
hes viidensadan sovittajan käynnit oli 
porrastettu viidelle päivälle ja lähelle 
tavoitetta päästiinkin.

Alkuvaiheessa koko henkilökunnal-
le – poislukien toimistohenkilökunta 

– tulee asemapalvelusasu. Se sisältää 
kaksi t-paitaa, yhden pikeepaidan, yh-
den poolon, yhden neuleen, asemapal-
velushousut, lippalakki ja kaksi pipoa. 
Seuraavina vuosina tulee ulkoilutakki ja 
housut sekä täydennyksiä muihin va-
rusteisiin. Varusteet pitäisi olla käytössä 
30.11.2008 mennessä. 

Vanha asemapalvelupuku poistuu ja 
osa nykyisistä varusteista palautetaan 
varusvarastolle. Uuden asetuksen siir-
tymäsäännösten mukaan vanhan virka-
pukuasetuksen mukaisia virkapukuja 
saa käyttää 31.12.2010 saakka.

Työturvallinen 
asukokonaisuus
Tampereella virkapukujen hankinnan 
vastuuhenkilö on palomestari Jari 
Hiltunen. Hänen mukaansa tulevat 
hankinnat noudattavat toimintalinjaa, 
jolla henkilöstölle tarjotaan työturval-
linen asukokonaisuus. Uusi asema-
palveluasu on osakokonaisuus sam-
mutusvarustuksesta.

Tampereen aluepelastuslaitoksessa 
paljon keskustelua herättänyt väliasu ei 
myöskään kuulu asukokonaisuuteen. Se 
ei täytä työturvallisuusnormeja, päinvas-
toin. Kastuessaan se saattaa olla jopa 
vaarallinen. Nyt tuleva palveluasu täyttää 
väliasulta vaaditut ominaisuudet.
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Tamperelaisen When The Empire Falls -yhtyeen 
dramaattisesta nimestä huolimatta valtakunnassa 
kaikki on hyvin. Yhtyeessä nimittäin soittaa kaksi 

perusturvallista tamperelaista palomiestä.

Tommi Tanhuanpää – laulu
Rami Jämsä – kitara ja taustalaulu

Markus Härkönen – kitara
Rolle Markos – rummut
Ville Wacklin – basso

Kuva: Jan Yrlund

Kuvankäsittely: Matti Syrjä
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When The Empire Falls -yhty-
een musiikkia voisi kuvailla 
rehelliseksi perusmetalliksi 

melodisella laululla. Näin sitä kuvaile-
vat yhtyeen kitaristi Markus Härkönen 
ja Rami Jämsä. He molemmat työsken-
televät Tampereen keskuspaloasemalla 
palomies-sairaankuljettajina. Markus on 
vielä viransijainen, mutta Rami sai viran 
viime kesänä. 

Markuksen ja Ramin musiikillinen tutta-
vuus alkoi Pelastusopistolla. Kun sitten 
löytyi sopivia soittokavereita, niin yhtye 
perustettiin vuonna 2004. Vuonna 2006 
yhtyeen promo-cd herätti kiinnostusta 
musiikkipiireissä, mutta tie menestyk-
seen tuli keväällä 2007, kun yhtye voitti 
Seinäjoella järjestetyn Alku-bändikil-
pailun. Yhtye sai levytyssopimuksen ja 
debyyttisingle ”The Blood In Your Hands” 
julkaistiin lokakuussa 2007. Single nou-

Miehet 
metallin 
takana

sikin heti kakkoseksi Suomen virallisella 
singlelistalla. Yhtyeen ensimmäinen Al-
bumi julkaistiin helmikuussa 2008.

Palomieskaksikko tekee yhtyeen kap-
paleiden pohjat, joita sitten porukalla 
viimeistellään. Kappaleita on syntynyt 
jo 25. Levyjen markkinointi ja myynti 
on nyt Pokon Gaga Goodies -levymer-
kin hallinnassa. Keikkoja on muutamia 
kuukaudessa.

Keikat ottavat 
oman aikansa
Vaikka yhtye on saanut jo mainetta, 
niin silti pelkkä soittaminen ei leipää 
tuo. Soittamisesta täytyy todella pitää, 
sillä keikat ovat välillä kohtuullisen ras-
kaita. Pojat kertovat esimerkin. Keikka 
Joensuuhun ottaa melkein vuorokauden. 
Jos keikka on illalla yhdentoista aikaan, 

alkaa valmistelu jo aamupäivällä, kun 
haetaan auto vuokraamosta. Auton 
pakkaus ja ajo keikkapaikalle vie oman 
aikansa. Tavaroiden roudaus lavalle ja 
laitteiden viritys soittokuntoon on taas 
oma ohjelmanumeronsa, jotta sitten 
tunnin kestävä keikka voisi alkaa. Jos 
hyvin käy, niin pojat ehtivät vielä keikan 
jälkeen purkaa kamat autoon, jotta eh-
tivät muutaman tunnin nukkua ennen 
aamun kotimatkaa.

Näyttävimmät keikat yhtyeellä ovat 
olleet Provinssirokissa vuonna 2007 
sekä täällä Tampereella kesäkuussa 
2008 keikka metallifestivaalissa ”Sau-
na Open Air”. Erityisen mielissään pojat 
ovat työkavereiden tuesta soittoharras-
tukseensa. ”Keikoilla on mukavaa, kun 
huomaa tuttuja naamoja kannustamas-
sa”, he sanovat. 
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T
ällä kerralla harjoitukseen FRF:
n joukoista valittiin suorittajiksi 
Tampereen ja Turun palomiehet. 
Edellisen kerran olimme samalla 

kokoonpanolla vastaavassa harjoituk-
sessa Venäjällä Moskovan itäpuolella 
Noginskin kaupungissa vuonna 2002.   

NATO:n   
Suomessa pidettiin 1. kansainvälinen 
pelastusharjoitus 31.5. -  5.6.2008. 
Järjestäjinä olivat Sisäasiainministeriö, 
Kriisinhallintakeskus CMCFinland 
(Crisis Management Center) ja  NATO:
n EADRCC (Euro-Atlantic Disaster 
Response Coordination Centre), joka 
on NATO:n rauhankumppanuusmaiden 
johtoelin. Suomi on kuulunut NATO:
n rauhankumppanuusmaihin jo usean 
vuoden ajan. 

Uusimaa-harjoitusta olivat suunnittele-
massa alamme kansainväliset asiantun-
tijat. Meidän talosta suunnittelijoina oli-
vat Tiaisen Pekka ja Suokonaution Jari. 
Tämä ammattilaisuus näkyi, sillä harjoi-
tuskohteet olivat mielekkäitä ja niissä 
oli meille mukavasti haastetta. Varsinkin 

Amerikkalaisten ylpeyden Iwo 
Jiman kaltainen lipunnosto 
leirialueella Petterin pitäessä 
tankoa, Jari on kiinni lipussa ja 
Sami tarkkailee suoritusta.

Meskasen Petteri valmistau-
tuu erittäin vaativaan köysihar-
joituksen, jossa “potilaat” olivat 
oikeita ja täten varmistusten 
piti olla varmoja.
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 Uusimaa-harjoitus espoolaisen paloesimiehen suunnittelema 
köysiharjoitus oli erittäin vaativa. Oli hienoa 
nähdä, kuinka poikamme siitä selvisivät. 
Silmäni aukesivat kun näin, kuinka ja mitä 
köysien avulla voidaan tehdä. 

Tamperetta edellä mainitussa harjoi-
tuksessa edustivat Vakkilaisen Ari (FRF:n 
team leader), Hiltusen Jari (IT-Support), 
Järvelän Harri ryhmänjohtajana, Meska-
sen Petteri, Ala-Mattisen Sami ja Leinosen 
Veli-Mikko varsinaisina sankareina. Maja-
niemen Jarno oli paikalla opiskeluunsa 
liittyen arvostelijan roolissa.

Tämänkaltaiset harjoitukset ovat meil-
le kaikille palomiehille erittäin hyviä, sillä 
saamme niistä uutta oppia, näemme kuin-
ka samoja töitä voidaan tehdä hieman 
erilaisilla työtavoilla ja taktiikoilla ja tek-
niikoilla. Lisäksi pääsemme tutustumaan 
ja tekemään yhteistyötä kansainvälisten 
joukkojen kanssa. Tämänkaltaiset harjoi-
tukset antavat hyvän pohjan toimia sitten 
oikeassakin maanjäristys tai muussa vas-
taavassa katastrofi ssa. 

FRF:n toiminnasta ja sen kehittymises-
tä tai jopa lopettamisesta on keskusteltu 
tämän vuoden ajan voimakkaasti. Johta-
jamme on ollut Sisäasiainministeriössä 
palavereissa asian tiimoilta. Tämän kesän 
ja syksyn aikana asiat toivottavasti sel-
kiytyvät siihen suuntaan, että saisimme 
lisärahoitusta ja resursseja toimintaan 
henkilötyövuosissa. 

Valtteri, Harri ja Petteri Tiaisen Pe-
kan ja Suokonaution Jarken sekä 
ent.tamperelaisen Paloluoman Pa-
sin suunnittelemalla rastilla jossa 
teimme yhteistyötä latvialaisten ja 
venäläisten kanssa.
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12 opiskelijan vesisukelluskurssi 
käynnistyi lokakuussa 2007, jolloin 
pintapelastuksen, teoriaosuuden ja 
kuivaharjoittelun kautta siirryttiin al-
taalle. Tammi-helmikuussa järjestettiin 
vastaavanlaisesti talvijakso jään alla. 
Kurssi huipentui toukokuussa Turun 
saaristossa, jossa sukellettiin lähes 
40 metriin. 

Kurssille hakeneita Pirkanmaan 
aluepelastuslaitoksen palomies-sai-
raankuljettajia seulottiin teoriakokeella 
ja Pelastusopiston fyysisellä sukeltaja-
kokeella pienin sovelluksin. Hakijoitten 
joukossa oli niin urheilusukeltajia kuin 
myös ensimmäistä kertaa sukelluksen 
maailmaan tutustuvia. Vajaa puolet jäi 
tällä kertaa rannalle odottamaan seu-
raavaa kurssia.

Aluepelastuslaitoksen oma vesisu-
kelluskurssi vastaa sisällöltään pelas-
tusopiston opetussuunnitelmaa pienin 
lisäyksin. Nopean vesisukellustoimin-
nan pätevyys saavutetaan kahdessa 
osassa, jossa syksyn jaksolla saavutet-
tiin 15 metrin syvyys ja kevään aikana 
30 metrin syvyys.  Avovesisukelluksia 
kurssilaisille kertyi noin 50. 

Kurssilta valmistuivat 1-tason vesi-
sukeltajiksi Heinonen Jarno, Hämeen-

Pirkanmaalle 
sukeltajia 
omalta kurssilta
Teksti: Jari Suokonautio
Teksti ja kuvat: Elja Kivikoski

Vesipelastajien 
nousevaa keski-
ikää vastaan on 
Pirkanmaalla ryhdytty 
toimiin kurssittamalla 
itse vesisukeltajia. 
Ensimmäinen oma 
kurssi valmistui 
toukokuussa.

saari Jarni, Kaltti Jarno, Kivikoski El-
ja, Korhonen Timo, Loponen Pekka, 
Mäkinen Aimo, Naskali Ville, Pelto-
niemi Marko, Perkkiö Tapani, Savo-
lainen Toni ja Silander Timo.

Kurssin hallinnollisen puolen hoiti 
Jyrki Paunila ja vesipelastus koulutuk-
sesta vastasivat Jari Suokonautio, Petri 
Enqvist, Sami Niittyniemi, Petri Tammi-
nen, Mikko Kuoppala, Juha Kaija ja Jus-
si Jokinen Valkeakoskelta. Teknisestä 
huollosta ja urheilusukellus osuudesta 
huolehti Jukka-Pekka Tanner ja fysiolo-
gian oppitunnit hoiti Elja-Pekka Erkkilä.

Yleistä vesipelastuksesta

Vesipelastustoimintaan on Pirkanmaal-
la tehty merkittäviä panostuksia viime 
vuosina. Tampereen aluepelastuslai-
tos on tehnyt palvelutasopäätöksen 
vesipelastustoiminnasta. Asemille on 
hankittu kalustoa ja varusteita, kuten 
liitureita, veneitä ja henkilökohtaiset 
puvut kaikille vesisukeltajille. Lisäksi 
jokaiseen vesipelastusta tekevään yk-
sikköön hankitaan neljä pukua vesipe-
lastustehtäviin osallistuville. Näsijärvel-
le suunnitellaan öljyntorjuntarahaston 
tuella hankittavaa tukialusta.

Vesipelastuksessa on siirrytty hajal-
laan olevasta tilanteesta kokonaisajat-
teluun, jossa koko vesipelastustoiminta 
on yhden budjetin alla. Kaluston osalta 
voisi ajatella niin, että noin viiden vuo-
den päästä aluepelastuslaitoksella olisi 
sellainen kulkuneuvokalusto vesialueil-
le, joka takaisi mahdollisimman nopean 
ja turvallisen toiminnan ympäri vuoden 
kaikkina vuorokaudenaikoina.

Haasteellisinta on varmistaa se, 
että myös jokaiseen vesipelastuksen 
tehtäväkuvaan olisi hyvä koulutus. Pin-
tapelastajien ja vesisukeltajien lisäksi 
avustajille sekä erilaisten vesikulkuneu-
vojen kuljettajilla yksikön esimiehiä ja 
päällystöä unohtamatta. 

Tästäkin sukelluskurssista huolimatta 
sukeltajien keski-ikä jää yli 40 vuoteen. 
Vanhimmat pirkanmaalaiset sukeltajat 
ovat lähellä 50 vuoden ikää jolloin ve-
sisukeltajan tehtävästä pois jäänti on 
yhä lähempänä eli seuraavan kurssin 
järjestämiselle on tarve olemassa.

Pelastajan uraputken kannalta olisi jär-
kevää, jos sukellustehtävien jäädessä pys-
tyisi sukelluskokemusta hyödyntämään 
kuljettaja- ja esimiestehtävissä. Toivotta-
vasti palkkausjärjestelmä pistelaskuineen 
voisi myös tukea kyseistä kehitystä.



23

LE
T

K
U

 &
 LA

A
S

TA
R

I

Kurssin alkaessa lokakuussa 
meillä kurssille valituilla on val-
tavasti intoa ja palava halu oppia 

kaikki mahdollinen sukeltamisesta ja 
vesipelastuksesta. Kaikki olivat mieles-
tään valmiita ottamaan sen seuraavan 
suuren askeleen urallaan. Jo kurssin 
alkumetreillä kävi kuitenkin ilmi että ko-
konaisuus on huikean laaja, opittavaa ja 
muistettavaa on paljon. Tämäkin homma, 
kuten kaikki muutkin palomiehen am-
matin osa-alueet, vaativat koko työuran 
mittaista perehtymistä ja koskaan ei olla 
täysinoppineita. Osa kurssin alussa esi-
tellyistä tavoitteista ja aikarajoista tuntui 
aivan utopistisilta, mutta toistojen ja äk-
siisin kautta huomasimme useiden toi-
mintojen muodostuvan jo lähes rutiiniksi. 
Eräs hämmästyttävimmistä suoritteista, 
vaikka se rutiinia nyt jo onkin, on pukeu-
tuminen täydelliseen vesisukellusvarus-
tukseen alle 4 minuutissa, nopeimmat 
meistä tekivät sen jopa minuuttia nope-
ammin. Koska meillä kaikilla on hyvin 
voimakas ensihoitovietti, lääkärimme 
Elja-Pekka Erkkilän sukelluslääketie-
teen ja ensihoidon opit menivät jake-
luun lähes kerrasta, taikuri itsekin taisi 
hämmästyä oppimistulosten tasosta! 
Opetus meni eteenpäin huimaa 
vauhtia, päivät kiisivät aamusta 
iltaan ja illasta aamuun. Teoriaa, 
välillä allasharjoittelua ja sitten 
avoveteen, harjoitukset seurasi-
vat toisiaan 3 viikon ajan. Tuona 
aikana ei kertaan tullut mieleen 
että “en jaksa” tai “onpas hölmöä 
hommaa”, sitä ainoastaan ahmi 
lisää oppia itseensä. Toki rehelli-
syyden nimissä täytyy myöntää, 
että tuon 3 viikon jakson jälkeen 
takki oli aikalailla tyhjä, olo oli vä-
synyt mutta tyydyttynyt.

 •
Kurssilaiset tutustuivat myös 
Tampereen ja lähialueiden eri 
sukelluskohteisiin niin harjoitus-
ten kuin erilaisten harjoitushäly-
tysten muodossa. Tutuksi tulivat 
mm. Eteläpuiston synkät syvyy-
det, Aspinniemen syysmyrskyt, 
Santalahden “tasangot”, Kauka-

Kurssimietteitä Teksti ja kuvat: Elja Kivikoski

järven kuuluisa hylky ja Tammerkosken 
kuohut (taisipa joku käydä siellä ilman 
kuivapukuakin) sekä monet muut koh-
teet vesistöjemme ääreltä. Tammer-
koskesta löytyi muuten yksi kurssin 
mielenkiintoisimmista koetinkivistä kun 
tukeuduimme sähkölaitoksen turbiiniti-
laan, 10 metrin syvyyteen betoniseen 

“katedraaliin” jonne välppien välistä siivi-
löityvä valo loi suorastaan aavemaisen 
tunnelman, jota lisäsi viereisen turbii-
nin pauhu, hieno paikka. Hervannasta, 
tuosta kansojen ja kulttuurien sulatus-
uunista, löytyi monta erinomaista har-
joituspaikkaa, joissa myös valitettavan 
usein on todellisia vesipelastustehtäviä. 
Särkijärven ja Suolijärven kirkkaiden ve-
sien jälkeen oli melkoinen shokki joutua 
luonnonkauniin Ahvenisjärven sotkui-
siin syövereihin. Useampikin kurssilai-
nen huomasi välillä sukeltavansa jopa 
pohjan alapuolella mutavellissä tai pää 
edellä suoraan ostoskärryihin, sotkeu-
duttuaan sitä ennen pariin polkupyörään 
ja kymmeniin puunrunkoihin täydelli-
sessä pimeydessä. Viimeistään näissä 
harjoitushälytyksissä  kaikille paljastui 
pelastussukeltamisen todellinen luonne, 
fyysistä ja psyykkistä ponnistelua välil-

lä äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, 
kamppailua aikaa vastaan, joka valitet-
tavan harvoin on meidän puolellamme. 

 •
Yhtenä tärkeimpänä asiana harjoituk-
sista jäi mieleen että älä oleta, älä luo-
ta sokeasti siihen mitä näet tai kuulet, 
ole utelias ja kiinnostunut kaikesta, ota 
huomioon kaikki vaihtoehdot ja mahdol-
lisuudet. Kouluttajat loivat erinomaisen 
aidon tuntuisia tilanteita joissa uhri ei 
välttämättä löytynytkään pinnan alta 
vaan ihan jostain muualta. Monipuolisil-
la, vaihtelevilla harjoitteilla taattiin mei-
dän sukeltajan alkujen oppimiskäyrän 
nousujohteisuus, välillä toki porukkaa 
palauteltiin takaisin maanpinnalle (tai 
veden alle) kun luulot menivät taitojen 
edelle. Talven aikana pääsimme työvuo-
rossa käytännössä toteuttamaan itse-
ämme ja soveltamaan opittuja taitoja, 
esimiesten tarkassa valvonnassa toki. 
Joku taisi elätellä toiveita sukeltamises-
ta joka työvuorossa, mutta toki työt on 
tehtävä ensin ja sitten vasta suoritetaan 
kurssisukelluksia. Kuitenkin kaikki pää-
sivät säännöllisen epäsäännöllisesti 
vesiin toteuttamaan ennalta käsketty-
jä ja tarkasti räätälöityjä tehtäviä. Osa 

meistä pääsi (joutui) pelas-
tamaan ihmisiä pinnalta ja 
pinnan alta. Eräät olivat jopa 
pelastamassa Tampereen 
kaupunkia vedenpuutteelta 
päävedenottoputken jääty-
essä umpeen. Talvisukelluk-
silla jään alle, kun sitä jäätä 
viimeinenkin saatiin, paljastui 
sukeltamisessa ja pelasta-
misessa taas uusia ulottu-
vuuksia. Täytyy todeta että 
laji muuttuu melkoisesti, kun 
tulee “katto” pään päälle. 

 •
Kevään kallistuessa kohti 
kesää suuntasimme kärsät 
kohti merta ja syviä sukel-
luksia, tavoitteena avata 
viimeisetkin klikit ja lukot 
mielensopukoista. Reissu 
alkoi Turun edustalta M/S 
Donnalta, joka oli päättänyt 
pysyä visusti piilossa ja löy-
tyi vasta tuntien etsimisen 
jälkeen. Sukellukset sujuivat 
kuitenkin hyvin, vaikka yksi 
pari hukkasikin toisensa ja 

Tapani Perkkiö 
”nousukiidossa”
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koko hylyn hetkeksi. 
Saaristoajelun pää-
kohteeksi muodostui 
Park Victory, Suomen 
suurin hylky, 150 met-
riä Amerikan rautaa. 
Syvyyttäkin oli kivasti 
37 - 27 metrin välillä 
ja nähtävää piisasi, 

“Parkin veteraanitkin” 
eli kouluttajaporras oli 
menossa ja sukelluk-
sissa täysillä mukana. 
Parkilla mentiinkin sit-
ten 5 sukellusta, näky-
vyyden ollessa 5 - 10 metrin välillä ja 
pinnallakin oli ihan siedettävät olot, mis-
tä todisteena parit palaneet nenät. Kih-
din selällä käytiin vielä pemottamassa 
Fortuna-nimisellä hylyllä. Vaikka laiva 
olikin saanut nimensä roomalaisen my-
tologian onnen ja sattuman jumalattarel-
ta, hommat eivät menneet ihan nappiin 
vuonna 1987 kun se kaatui ja upposi. 
Hylky oli oikein hieno, ja näkyvyys koh-

dillaan, jopa yli 10 metriä. Täällä tehtiin 
myös leirin ainoat hälytyssukellushar-
joitukset kokonaissuorituksena alkaen 
pukemisesta aina uhrin pintaan tuontiin 
asti. Tässä vaiheessa niin kurssilaiset 
kuin kouluttajatkin alkoivat uskoa siihen 
tosiasiaan, että hommat alkavat olla 
hallinnassa. Valitettavasti leirin loppui 
ikävissä merkeissä Kuoppalan Mikon 
onnettomuuden myötä, onneksi tätä 

Keskuspalo-
asemalla otettu 
kurssikuva.

kirjoitettaessa tiedossa on että Mikon 
toipuminen etenee nousujohteisesti. 
Voimia Mikolle ja hänen läheisilleen!  

 •
Viimeinen viikko vietettiin erilaisten har-
joitusten parissa, opittiin vielä uusiakin 
juttuja. Kävimme vielä kerran voitta-
massa itsemme tekemällä perusväli-
netesti 8 metrin syvyydessä, suoritus 
minkä toteuttamiseen kaikki suhtau-
tuivat pienellä varauksella, olihan jo 4 
metrin syvyydessä tehty testi tuntunut 
haastavalta. Jälleen kerran, itseämme 
ja toisiamme säätämättä, kaikki suorit-
tivat testin jopa hämmästyttävän vaivat-
tomasti. Jäljellä olikin enää juhlallinen 
kurssin päätös, todistusten jako sekä 
Äipän tekemän maistuvan mansikkaker-
makakun siirtäminen parempiin suihin. 
Kurssin priimukseksi nousi Toni Savolai-
nen Valkeakoskelta, itsekritiikin mestari, 
onnittelut Tonille! Kurssin parasta antia 
oli laadukkaan ja korkeatasoisen koulu-
tuksen sekä huippuluokan kouluttajien 
lisäksi ehdottomasti kurssilaisen luoma 
yrittämiseen ja toisten kannustamiseen 
perustunut innostunut ilmapiiri. Kaveria 
ei jätetty, pikemminkin tönättiin aina kun 
oli mahdollisuus. Toimeen tartuttiin rius-
kasti ja tehtiin erilaisia kokeiluja niin pu-
kujen kuin laitteidenkin kanssa, hiottiin 
pelastussukelluksen tekniikoita sekä 
taktiikoita urakalla....todellista pionee-
rihenkeä osoittaen! Suurkiitos kaikille 
kouluttajille, unohtamatta niitä kolmea 
oranssihaalarista kaveria jotka jaksoivat 
päivästä toiseen hukuttautua meidän 
kehityksemme eteen.

Kurssin priimus 
Toni Savolainen Valkeakoskelta

Kuva: aluepelastuslaitos arkisto



25

LE
T

K
U

 &
 LA

A
S

TA
R

I

T
yöasioissa ajankohtainen asia 
on Vammalan kihlakunnan tur-
vallisuusselvitys, joka valmistuu 
30.6.2008 mennessä ja se luo-

vutetaan kuntien valtuustoille jatkohyö-
dynnettäväksi. Työ valmistui sujuvasti, 
mutta usko sen jalkauttamiseen ei ole 
vahva.

•
Turvallisuusselvityksessä pelastus-
toimen osalta olimme päävastuussa 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn työ-
ryhmässä ja rivijäsenenä yritysturvalli-
suustyöryhmässä. Palomestari Jukka 
Räsänen ja minä pyrimme tekemään 
laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 
Ohjasimme omia työryhmiämme selke-
än toimintamallin löytämiseksi niin, että 
tehdään yksi pieni asia aina kerralla kun-
toon ja luodaan sille toistettavuus hen-
kilövastuuna. Ohjelmat ja suunnitelmat 
eivät toimi ellei joku niistä huolehdi.

Kuka vastaa 
tulevaisuudessa 
turvallisuuskoulutuksesta?
Meidän vahvuutemmehan piilee perin-
teisissä palotarkastuksessa, turvalli-
suusvalistamisessa ja siihen liittyvässä 
laaja-alaisessa turvallisuuskouluttami-
sessa. Palotarkastusten osalta työolo-
suhteiden kehittäminen lähinnä yleistä 
palotarkastusta ajatellen on yksi tule-
vaisuuden kysymys. Kouluttaminen ja 
opettaminen laajemmassa mittakaavas-
sa voi olla jopa tärkein. Voidaan asettaa 
kysymys, kuka tai ketkä tulevaisuudes-
sa kouluttavat meidän asioita? 

•
Näitä osa-alueita on kyllä kehitettävä 
tämän nyt tehtävän kihlakunnan turval-

Hannun palsta
Edellisen lehden sisäänjätön aikoihin viikolla 10 lähdin 
Äkäslompoloon hiihtelemään. Hienot oli maisemat ja 
paljon latuja. Lapin valkoisille hangille on kiva lopettaa 
hiihtokausi.  Palasin reissulta maaliskuun puolivälissä ja 
huolsin suksikaluston odottamaan vuodenvaihdetta ja 
uusia lumia. 

lisuustyön nimissä. Ei meidän tarvitse 
kuin liittää edellä mainitut tehtäväm-
me tähän työhön mukaan. Näin äkkiä 
miettien se ei taida onnistua tässä ny-
kyisessä organisoinnissa poliisi, kunta, 
pelastustoimi, koska vetovastuuta ei ole 
tarkkaan määritelty.

•
Laajan turvallisuustyön yhteisen te-
kemisen vaikeus näytti ainakin meillä 
olevan edelleen se, että eri toimialoil-
la omia reviirejä vartioidaan aika voi-
makkaasti. Jos pisteiden tai kunnian 
saaminen jostain omasta on tärkeintä, 
se ei koskaan oikein johda hyvään lop-
putulokseen. Joku saattaa esitelmöidä 
kaksi tuntia siitä mitä kaikkea tehdään 
pilviä hipoen. Silloin herää aina epäilys 
siitä, mitä tehdään ja miten. Voihan joku 
myös valita linjan ei tehdä mitään. Pitää 
vaan uskoa että kaikki haluavat yhteis-
tä hyvää. Provosoitua ei saisi missään 
vaiheessa. 

•
Nyt vain on niin, että jos tämä onnetto-
muuksien ennaltaehkäisy halutaan jal-
kauttaa, niin vetovastuu pitää jatkossa 
harkita tarkoin. Se, mitä me teemme on, 
myös harkittava tarkoin. 
Lisäämällä uusia töitä tarkistelematta 
aiempien tulosta, me emme saavuta 
hyvää lopputulosta.

•
Yhden vilkkaan viikonlopun päivys-
täessäni löytyi ainakin yksi selkeä 
valistuksen ja neuvonnan painopiste. 
Kansalaisia on valistettava mitenkä 
hälytys tehdään, mitä siinä kerrotaan 
ja että osoitteet missä ollaan on var-
mistettava.

• • •
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K
esätreffien ohjelma sisälsi 
tanssit Virtain pelimanni-
en ja tanssiorkesteri Villin 
Yön tahdittamina. Eri alojen 

asiantuntijoilta oli mahdollisuus kysel-
lä rakentamisesta, ympäristöasioista, 
haja-asutusalueiden vesihuolto- ja ym-
päristösuunnittelusta, kalastuksesta ja 
tietenkin pelastustoimesta. Lisäksi va-
littiin vaaleilla uusi vapaa-ajanasukas-
toimikunta kaudelle 2008 - 2010.

Vapaa-ajan asukastoimikunta 
muodostuu kahdeksasta varsinaises-
ta ja neljästä varalla olevasta vapaa-
ajan asukkaasta ja kahdesta Virtain 
kaupungin jäsenestä sekä Virtain 
Yrittäjien ja Yrittäjänaisten ja Virtain 
kylien kehittämisyhdistyksen valitse-
masta jäsenestä.

Toimikunta toimii vapaa-ajan asuk-
kaiden ja etätyötä tekevien yhteistyöeli-
menä Virtain kaupungin eri toimielinten, 
luottamushenkilöiden ja yksityisten 
kaupunkilaisten ja kyläyhdistysten 
välillä. Toimikunta on poliittisesti sitou-
tumaton. Toimikunnan toimikausi on 
kaksi vuotta kerrallaan ja toimikunta 
on rekisteröimätön. Toimikunnan teh-
tävänä on tehdä esityksiä ja aloitteita 
kaupungin päättäviin elimiin, edistää 
kaupungin ja yritysten sekä kylien tie-
dottamista vapaa-ajan asukkaille ja lo-
ma- ja vapaa-ajan asumisen kehittämi-
nen Virroilla yhteistyössä kaupungin ja 
yrittäjien sekä kylien kanssa.

Aluepelastuslaitoksen pöydän ympä-
rillä liikkuneita ihmisiä kiinnosti erityises-
ti nuohous ja hätäkeskuslaitoksen koor-
dinaattipalvelu. Pisteessä jaettiin tietoa 
palotarkastuksista, alkusammutuksesta 
ja painotettiin kunnollisen osoitenume-
roinnin merkitystä avunsaannissa.

Turvallisuustietoa 
Pohjois-Pirkanmaan 
kesäasukkaille

Virroilla kesäkuun puolivälissä järjestetyt 
vuotuiset kesätreffi t kokosi kesäasukkaita ja 
muita asiasta kiinnostuneita Hiekkarannan 
tanssilavalle viettämään aurinkoista 
kesälauantaita. Lava on tuttu monille 
juhannusjuhlistaan ja omaa pitkät perinteet 
erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana.

Kuvassa 
piirinuohooja Pasi Veija.
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Harjoitukseen, jonka suunnitte-
livat yhteistyössä Jorma Kivi-
niemi ja työryhmä Karviasta, 

osallistui yksiköitä Parkanosta, Kihni-
östä, Karvialta sekä puolustusvoimien 
yksiköitä. Käytännön toteutuksesta 
vastasi Karvian VPK. Karvian VPK:n 
naisosasto vastasi harjoitukseen osal-
listuneiden kahvituksesta.

Harjoituksen tavoitteena oli testa-
ta miten onnistutaan johtamisessa, 
tiedustelussa, selvityksissä, kaluston 
ryhmityksessä, sammutustoiminnas-
sa, eri palokuntien yhteistyössä ja 
viestiyhteyksissä.

Tilannekuvauksen mukaan traktori 
syttyi turvekentällä palamaan, kuljet-
tajan alkusammutus ei tuottanut tulos-
ta ja tuuli on levittänyt palon kentälle. 
Kuljettaja pystyi tekemään hätäilmoi-
tuksen kännykällä, eikä muita trakto-
reita ollut samalla nevalla. 

Harjoituksen johtajana toimi palo-
mestari Jorma Kiviniemi Luoteis-Pir-

Parkanon Sompanevan 
turvepaloharjoitus

Toukokuun lopussa Luoteis-Pirkanmaan toimialueen pohjoisosassa 
pidetty maastopaloharjoitus Sompanevan turvetuotantoalueella osoitti 
tarpeellisuutensa. Kuivan alkukesän aikana on syttynyt ennätysmäärä 

maastopaloja.

kanmaalta ja tarkkailun johtajana toimi 
aluepalomestari Kauko Santaharju 
Karvialta.

Harjoituksen 
ajankohta onnistui
Jorma Kiviniemen mukaan yhteistoi-
mintaharjoitus onnistui erittäin hyvin, 
huomioiden yhteistoiminta puolus-
tusvoimien, Vapon, eri palokuntien ja 
urakoitsijoiden kesken. Myös se, että 
palokuntien yksiköitä oli eri hätäkes-
kusalueelta toi harjoitukseen viestilii-
kenteen osalta haastetta, toimittiinhan 

”yli rajojen”. Myös tämä sektori toimi 
Jorma Kiviniemen mukaan hyvin ja 
samaa kertoi erikseen viestiliikenteen 
sujumista harjoituksessa tarkkaillut pa-
lomestari Jorma Kenttä Merikarvialta.

Välittömästi harjoituksen jälkeen pi-
dettiin palaveri, johon osallistuivat sekä 
Satakunnan, että Pirkanmaan yksiköi-
den edustajat ja eri tarkkailijat.

Harjoituksesta antoi palautetta kaik-
kiaan 16 tarkkailijaa omalta osaltaan. 
Pääosin palaute oli myönteistä, mutta 
puutteitakin harjoitus ilmensi. Harjoituk-
sen loppuraportin teki palomestari Kim-
mo Vaani Satakunnan pelastuslaitoksel-
ta. Raportti on kokonaisuudessaan tar-
vittaessa Kimmo Vaanilta saatavissa.

Maastopaloharjoitus osui oikeaan 
hetkeen, sillä jo 26.5.2008 oli edessä 
tosi tilanne. Hälytys turvetuotantoalu-
een palosta annettiin Parkanoon klo 
12.34 osoitteeseen Sompaneva, Vete-
läsuo, eli vain yhden kilometrin päähän 
harjoituskohteesta. Paikalle hälytettiin 
Parkanon, Kihniön ja Karvian yksiköt.

Turvepalo saatiin hallintaan nopeasti 
ja sammutettua niin, että tilanne oli ohi 
klo 16 mennessä. Turvekenttää paloi 
noin 3 hehtaaria.

Loukkaantunutta traktorinkuljettajaa hoi-
dettiin välittömästi paikanpäällä. 

Kuvassa harjoituksessa käytetty palava trak-
tori, jonka alkusammutus ei onnistunut

Pohjakuvassa Sompanevan 
laajat turvetuotantoalueet
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Tampereen kortteliajot 1.6.2008Tampereen kortteliajot 1.6.2008

Pelastuslaitoksen joukkueessa ajoivat Rami Räntilä, Seppo Knuuttila, Tuomo 
Mäntyniemi ja Jarmo Ahtiainen. Ja kun liikkeellä oltiin näytösluonteisesti, 
pukeutuivat pojat palokypäriin ja takkeihin.

320-vuotisjuhlat

Tampereen seudun 2.-jaoksen 320-vuotisjuhlia vietettiin kesäkuussa 
Nokialla. Työvuorosta peräti kahdeksan henkilöä täyttää 40 vuotta 
tämän vuoden aikana. Lehden toimitus haluaa onnitella ”nuorisoa”


