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Suruviesti tavoitti Tampereen
aluepelastuslaitoksen työntekijät
2.2.2008. Palomies Harri Leino on poissa.
Otamme osaa omaisten suruun.
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Ajankäyttö pelastustoimessa
räs eläkepalomies toi toimistooni
kirjeen, joka oli kirjattu elokuun
15. päivä 1909. Lähes sata vuotta vanha kirje oli kirjoitettu huolellisesti
musteella. Kirjeessä palosotilas J. Kallioniemi pyysi maanviljelijätuttavaansa
lähettämään haasteen, jotta hän pääsisi
lomille keskuspaloasemalta. Kirjeestä
huokui tuon ajan ankara kuri. Kirjeen
lopussa Kallioniemi kirjoitti:

E

”…eikä minulla ole tällä kertaa
mitään kirjoittamista niin tairan
lopettaa. Sanokaa terveisiä
Emännälle ja Fiinulle ja kaikille.
Olen vahtissa ja on niin kiire
etten paljo kerkiä kirjoittaa”.
•
Silmiini sattui myös kirjoitus 1952 vuoden
Tammerkoski-lehdessä. Toimittaja oli pyytänyt päästä tutustumaan palokuntaan.

•
Koko kirjoituksesta sai sen kuvan, että
palokunnalla on niin paljon päiväohjelmaa, että tuskin ehditään hälytyksiin lähteä.

Työtehtävät lisääntyneet
Hälytystehtävät ovat viime vuosina lisääntyneet. Esimerkkinä voidaan ottaa
Tampereen kaupungin hälytysmääriä.
Vuonna 1907 hälytyksiä oli 50. 1957
hälytyksiä oli 261. Viime vuonna niitä
Tampereella oli 5905. Sata vuotta sitten
lähdettiin hälytyksiin kerran viikossa, nyt
lähdetään 16 kertaa vuorokaudessa.
•
Näiden tilastojen valossa tuntuu hieman
huvittavalta, että sata vuotta sitten palomies sanoi, että on niin kiire, ettei kirjoittaa ehdi. Viisikymmentä vuotta sitten
oli niin kiire, että toimittaja ei voinut tulla
kuin määräaikaan vierailulle. Nyt on niin
kiire, ettei ehdi harjoitella. Kukaan näistä
lausunnon antajista ei kuitenkaan valehtele: ihmisellä on tapana suhteuttaa
asiat oman aikakautensa olosuhteisiin.

Oikeat työt
Tuo ajan käyttö pelastustoimessa tuntuu
olevan ikuisuusongelma. Siihen kiinteästi
liittyvä ongelma on myös pelastuslaitoksen työtehtävät. Mikä on se oikea palo-

3

miehen työ? Sata vuotta sitten porttivahdin ja tornissa päivystävän palovahdin
työt olivat tärkeitä tulipalojen havainnon
kannalta. Viisikymmentä vuotta sitten
istuttiin oppitunneilla ja urheiltiin: saatiin teoriatietoa tulipaloista ja urheilulla
pidettiin yllä työkuntoa. Aina on siis ollut
työtehtäviä, jotka eivät suoranaisesti ole
hälytystehtäviä, mutta vaikuttavat jollain
tapaa niihin vaativiin pelastustehtäviin,
joita palomiehet tekevät.
•
Mitä ovat nykyisin ne oikeat palomiehen
työt? Ovatko ne vain harjoituksia ja hälytystehtäviä, joihin palomiehet hälytetään? Niitähän varten palomiehet ovat
töihin tulleet, ajattelevat palomiehet.
Entä miten tähän ajatusmalliin sopii se,
että pelastustoimen yksi tärkeimmistä
tehtävistä on onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ajattelevat pelastustoiminnasta
vastuussa olevat.
•
Työtehtävien tärkeyden pohtiminen on
juuri niin vaikeaa kuin makuasioista
kiisteleminen: kaikki mielipiteen esittäjät ovat omasta mielestään oikeassa.
Mutta niin kauan kuin pelastustoiminnasta vastaavat tahot määrittelevät
palomiehille kuuluvat työtehtävät, niin
kentällä tehtävä huutoäänestys ei ole
kenenkään etu.
•••
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”Tervetuloa, mutta mieluimmin
vasta sunnuntaina. Viikolla
meillä on luentoja, lentopallokilpailut, vieraita ja kiireellisiä
askareita. Sunnuntaina on
tavanomainen työpäivä: tulipalo
ei lue almanakkaa”.

Tässäkin lehdessä on yksi kirjoitus, joka
osittain käsittelee pelastuslaitosten ajan
käyttöä. Esimerkkinä on harjoitusten ja
työtehtävien suhde: pitäisi olla enemmän aikaa harjoitella.

Urheilukuulumisia
Vielä ehtii mukaan Vancouveriin…
Poliisien ja palomiesten
MM-kisat pidetään vuonna
2009 Vancouverissa. Sitovat
ilmoittautumiset Välikosken
Matille (matti.valikoski@
tampere.fi) maaliskuun loppuun
mennessä.
Jokaiselle löytyy varmasti joku
sopiva laji, minkä varjolla voi
lähteä reissuun mukaan.
Lisätietoja: Matti Välikoski ja
sivuilta www.2009wpfg.ca

Viranomaisturnauksen voitto Tampereelle
Turussa pelattu viranomaisten jääkiekkoturnaus helmikuun puolivälissä päättyi
tamperelaisittain hyvin. Tampereen palokunnan urheilijat voitti turnauksen.
Loppuottelussa Tampereen palomiehet voittivat Turun poliisit 4 - 2.
14.2. - 15.2.2008 pelatussa turnauksessa
oli yhdeksän joukkuetta. Palomiehiä oli
Helsingistä, Espoosta, Turusta ja Tampereelta. Yhdistettyjä poliisien ja palomiesten joukkueita oli Riihimäeltä, Salosta
ja Lahdesta. Turusta oli lisäksi poliisien
joukkue sekä Laivaston joukkue.
Koko turnauksen parhaaksi pelaajaksi
valittiin Tampereen palokunnan urheilijoiden Jani Lehtinen.

Kuvassa ylärivissä vasemmalta Jukka-Pekka Piirinen, Teemu
Göös, Matti Välikoski, Sami Rantakangas, Jarkko Haapala, Harri
Järvelä, Ari Laine, Pekka Siren.
Alarivissä vasemmalta Ville Peltonen, Mika Vana, Teemu Turunen,
Jani Lehtinen, Jani Palo, Milko Enden, Hannu Tuhkasaari.
Kuvasta puuttuvat Petteri Meskanen, Antero Perkiö ja Marko
Peltoniemi.
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Lajissaan ensimmäiset
palomiesten talviset endurokisat

Kuvassa kisan voittanut Sami
Ahola, joka poseeraa myös palkintokuvassa rengas kaulassaan.

Kisat sujuivat erinomaisesti.
Henkilövahingoilta
vältyttiin, mutta henkisiä
vaurioita tuli joillekin. Nekin
onneksi saatiin huuhdottua
illan aikana pois.

myös kisassa mukana, mutta joutui valitettavasti keskeyttämään.
•
Kisojen toinen osa ajetaan kesällä Mikkelissä ja heinäkuun lopussa kisataan
palomiesten motocross SM-mitaleista
Joensuussa.
•
Löytyykö mukaan innokkaita kuskeja?

•••

Lisätietoja: www.palomiesmoottorit.com • • •

Squashin senioreiden
SM-kilpailut 2.- 3.2.08
Tampereella pelatuissa kisoissa, miehet 35-sarjassa pronssia voitti palomies Juha Heinonen Ylöjärveltä.

Ensi vuonna nämä kisat pelataan Tampereella.

Kuvassa toinen oikealta hymyilevä pronssimitalisti Juha
Heinonen.
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Palomiesten SM-kaukalopallokisat pelattiin Vaasassa
5.-6.3.08. Tampereen joukkue
voitti hienosti B-sarjan ja nousee näin ollen ensikaudeksi
takaisin A-sarjaan. Joukkueen parhaana pelaajana
kunnostautui Lehtisen Jani.
Voittojoukkueessa pelasivat
myös Teemu Turunen, Tuomas
Tiainen, Ville Peltonen, Jarkko Haapala, Mika Vana, Jari
Mielonen, Janne Mäkinen ja
Petteri Meskanen.

Kisan voitti Sami Ahola Toijalasta ja
toiseksi ajoi Pekka Kurki Joensuusta.
Samin voitto oli hieno saavutus ja sen
kruunasi voitto Pekka Kurjesta, joka
on voittanut Palomiesten MM-kisoissa
motocrossissa useita mitalleja. Kolmanneksi ajoi Kari Isoviita Tampereelta, joka
kantoi päävastuun myös kisojen järjestämisestä. Mäkisen Janne Nokialta oli

112-päivä Tampereella
Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Aluepelastuslaitos arkisto ja Tampereen poliisi

112-päivää vietettiin Tampereella tänä vuonna poikkeuksellisesti.
Päivällä keskuspaloasemalle oli kutsuttu yli kuusisataa 4.-luokkalaista
turvallisuusasioihin tutustumaan. Illalla puolestaan pelastuslaitoksen,
poliisin ja hätäkeskuksen henkilökunta viettivät yhteisen illan, joka alkoi
yhteisellä ehtoollisiltakirkolla Tuomiokirkossa.
Tampereen keskuspaloasemalla oli kuhinaa, kun kuusisataa neljäsluokkalaista tutustui pelastuslaitoksen, poliisin ja
hätäkeskuksen toimintaan. 112-päivän
kunniaksi oli Tampereen koulujen neljäsluokkalaisille lähetetty kutsu, jossa
heidät pyydettiin vierailulle keskuspaloasemalle klo 10 - 14.

Tehtävärastit kiinnostivat
Keskuspaloasemalle oli järjestetty erilaisia rasteja, joihin oppilaat tutustuivat.
Aikaa vierailulle oli varattu yhden oppitunnin verran. Alusammutusrastilla oppilaille kerrottiin, miten esimerkiksi rasvapalo sammutetaan. Kaikki halukkaat
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saivat koettaa, miltä tuntuu sammuttaa
kattilassa syttynyt palo kattilankannella.
Esillä oli myös pelastuslaitoksen
kalustoa, poliisin partioauto sekä hätäkeskuksen infopiste. Sisällä kalustohallissa oppilaat saivat täyttää kirjallisen
kysymyslomakkeen, jossa oli poliisin,

hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen kysymyksiä. Vastaukset löytyivät seinillä
olevista tietoiskuista. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin erilaisia turvallisuusaiheisia palkintoja.

Henkilökunnan illanvietto
112-päivän vaihtuessa iltahämäräksi
kokoontui Tampereen Tuomiokirkkoon
joukko, jota tuo päivän teema yhdisti.
Ehtoollisiltakirkko oli katettu vain poliisin, hätäkeskuksen ja aluepelastuslaitoksen työntekijöille. Kirkossa oli joukkoa vastaanottamassa poliisien pappi
Juha Mattila ja aluepelastuslaitoksen
pappi Antero Niemi.

Rock Boys play like the Stray Cats

Kain ja Abel
Illan saarnassa Juha Mattila käsitteli
työyhteisön ongelmia. Hän vertasi työyhteisöä ihmisyhteisöksi pienoiskoossa.
Tuota maailmaa ymmärtääkseen täytyy
oppia sietämään järjellisen ja ei-järjellisten asioiden olemassaolo. Kun esimerkiksi uudistukset eivät menekään
suunnitelmien mukaisesti, ei ole osattu
ottaa tuota ihmisten sisäistä ei-järjellistä
osuutta huomioon; sitä kun ei voi ennakoida.
Tuo ei-järjellisyys aiheuttaa paljon
väärinymmärryksiä, joka puolestaan
aiheuttaa peiteltyä vihaa ja salattua
kateutta, mikä työyhteisössä on vaarallinen yhdistelmä. Varsinkin jos ihminen
ei ymmärrä tai huomaa omaa käyttäytymistään. Aivan samoin Kainin ja Abelin
tarinassa voidaan miettiä, miksi Kain
tappoi veljensä: ”En ole veljeni vartija”,
voidaan tulkita sillä tavalla, että Kain ei
ymmärtänyt itseään ja toimintaansa.
Alun tummasävyinen saarna kääntyi
positiiviseksi, kun Juha Mattila kertoi,
että työyhteisössä ilmenevät epämiellyttävät asiat kuuluvat ihmisyyteen ja
perusluonteeseen. Tämän asian ymmärtäminen ja sen hyväksyminen aut-

taa toivottavasti myös siinä, että emme
syyllistä itseämme liikaa. Emme saa
myöskään liikaa pelätä niitä: asiat ovat
aina sovittavissa.

Kynttilät muistoksi
poisnukkuneille
Ehtoollisiltakirkossa koettiin varmasti jokaista koskettava hetki, kun kymmenen
kynttilää sytytettiin lähiaikoina pois nukkuneiden muistoksi. Pelastuslaitoksen
puolesta kynttilän sytytti työvuorossa
ollut palomestari Timo Korpela, jonka
työvuorosta oli juuri edellisviikolla yksi
työntekijä kuollut. Oman tunnelmansa
kirkonmenoihin toi myös Tampereen
poliisien 20-henkinen mieskuoro. Heidän hieno laulunsa jäi varmasti jokaisen
kuulijan mieleen.

Pinjassa tunnelma kohosi
Kirkosta juhlakansa käveli läheiseen
Cumulus Hotellin ravintola Pinjaan,
jossa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
piti lyhyen tervetulopuheen. Ojanen piti
tilaisuutta tärkeänä aloituksena tulevalle

perinteelle. Vaikka tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja osallistujamäärä oli
ennakolta vaikea arvioida, niin ainakin
tämä kerta osoitti, että sen järjestäminen
kannatti. Ennakkoon ilmoittautuneita oli
130, mutta juhlijoiden kokonaismäärä oli
noin 150 henkilöä.

Hot Pois ja Rock Boys
Tampereen aluepelastuslaitoksen bändi
Hot Pois on jo monelle tuttu. Totuttuun
tapaan pojat hoitivat osuutensa – siis
erittäin hyvin. Uudempi tuttavuus olikin
toinen illan esiintyjä: työnimenään he
käyttivät nimeä Rock Boys. Rock Boysissa soittivat palomiehet Tapio Sillanpää (rummut) ja Aki Jordman (kitara
ja laulu) sekä pelastuslaitoksen pappi
Antero Niemi (basso). Ulkopuolisena
vahvistuksena oli Jussi Sorjonen (kitara). Hot Poisien tanssimusiikki muuttui
50-luvun rokkiin, mutta se ei silti estänyt
tanssimista.

Tapahtuma jatkunee

Tampereen poliisilaitoksen
mieskuoro viihdytti kuulijoita

7

LETKU & LAASTARI

112-tapahtuman alkuperäinen idea tuli
poliisien ja pelastuslaitoksen papeilta.
He olivat miettineet, miten voisivat lähentää viranomaisten välistä yhteistyötä. Taustalla heillä oli koko ajan ajatus,
että tuon lähentymisen aloitus voisi olla
jokin yhteinen tapahtuma. 112-päivä on
juuri sopiva tuollaisen yhteistyön tapahtumapäivä. Tänä vuonna vetovastuussa
oli pelastuslaitos, mutta ilman kaikkien
tahojen panostusta tapahtuma ei olisi
onnistunut.

Viikon kiertoajelu

Fasaani tykästyi Toyotaan
Sääksjärven VPK:n Tommi Kallio sai erikoisen tehtävän työpaikallaan
Toyotan huoltoliikkeessä Tampereella 25 päivä helmikuuta: elävä fasaani
oli Toyotan konehuoneessa pissapojan alla niin tiukasti, että ei päässyt
sieltä pois. Tommi purki autosta puskurin ja pulassa ollut fasaani pääsi
vapauteen. Fasaani oli mennyt auton moottoritilaan puskurin ritilän
pienestä aukosta.
asaanin rengasmatka kesti kaikkiaan viikon. 18. päivä helmikuuta
tamperelainen naiskuljettaja ajoi
Tampereella fasaanin päälle. Kuului kolahdus, ja muutama höyhen lensi, mutta
kuljettajan mukaan peilistä ei fasaania
tiellä näkynyt. Auto toimi moitteettomasti
ja sillä käytiin normaalisti töissä. Viikon
aikana pari kertaa Nokiallakin.
•
22. päivä helmikuuta moottorista kuului
jotain ääntä, mutta mitään erikoista siel-

F

tä ei löytynyt. Seuraavana päivänä ääni
moottoritilassa kasvoi ja silloin huomattiin,
että pissapojan alla on jokin lintu. Poliisit
kävivät tarkistamassa auton ja silloin havaittiin, että se on fasaani ja hengissä.
•
25. päivä helmikuuta auto vietiin Toyotan huoltoliikkeeseen, jossa lintu sitten
päästettiin vapauteen. Hetken aikaa
jaloiteltuaan lintu lähti hyväkuntoisen
näköisenä jatkamaan hieman rauhallisempaa elämää.
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Parkanon VPK:n perustamiskokous
pidettiin Päivölässä helmikuun 4 päivä
1933 klo 16.00. Helmikuun 28. päivänä
vuonna 1933 pidetyssä kokouksessa
päätettiin hankkia moottoriruisku Esa
nro 3 Veljekset Kulmalalta Helsingistä.
Huhtikuussa 1933 tuli Porista
palokersantti pitämään viikon kurssin
palonsammutuksesta. Huhtikuun 2. päivä
1933 päätettiin hankkia ensimmäiset
palotikkaat Porista. Aika on rientänyt
noista 30-luvun kasvun ajoista 2000-luvun
vähenevään talkoohenkisyyteen.

Parkanon
VPK

arkanon uudella aluepalloasemalla VPK:n miehet muistelevat 1980-luvun soitten palovartiointia ja tehtiinhän
sitä jo paljon aikaisemminkin palokuntapoikien toimesta,
jotka valvoivat myös metsäpaloja mm. Parkanon kirkon tapulin
ikkunoista, muistelee palokunnan päällikkö Jukka Kohtakangas.
Vieläkin on tapulin nokassa puumerkintöjä vartioinneista, joita
tehtiin 60- ja 70- luvulla.
•
VPK:n toimesta soitten vartiointeja tehtiin vielä 1990-luvun alkupuolelle asti, joten talkootyöt ovat Parkanon VPK:n miehistölle jo
rutiinia. Toki tämän ajan hektisyys on jonkin verran laimentanut
osallistumisintoa, mutta annetut työt on hoidettu, joihin on perinteisesti kuulunut pihanpesut ja kattojen putsaukset lumesta
yms. ”Vaihteluahan nuo työt ovat olleet ja yhdessä on tekemisen
meininki”, VPK:n miehistöstä Sillanpään Vesa kuvailee.
•
Parkanon VPK:n hälytysosastoon kuuluu tällä hetkellä 19
miestä. VPK:lla on myös naisosasto, jonka toiminta on tällä
hetkellä hiljaista.

P

Aktiivista nuorisotoimintaa
Vuonna 1951 maaliskuun 9. päivä päätettiin perustaa VPK:n
poikaosasto. Jäsenmäärä on vuosien varrella pysynyt hyvänä
ja nyt 56 vuoden jälkeen on vakiintunut noin 20 nuoreen. Nuoriso-osasto kokoontuu viikoittain harjoituksiin syyskuun alusta
toukokuun loppuun.
•
”Nuoriso-osaston jatkuvuus näkyy vahvana ja näin luo luottavaisen tulevaisuuden Parkanon VPK:n hälytysosastolle”, toteaa
Parkanon VPK:n puheenjohtaja Tapio Kivelä.
•••
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Teksti: Tapio Liesko
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KIRKKOPALO
TAMPEREELLA
Teksti: Palomestari Petri Vuorio
Kuvat: Aluepelastuslaitoksen arkisto ja Aamulehti

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko sytytettiin tahallisesti
palamaan 5.1.2008 aamuyöllä. Palon syttymiskohta oli kirkon seinään lähes
kiinnirakennettu varastorakennus. Varastorakennuksen kohdalla kirkkoon johtavan
oven yläpuolinen puinen katosrakenne ulottui varastorakennuksen päälle. Palo
oli ehtinyt levitä kirkon vesikaton rakenteisiin pelastuslaitoksen ensimmäisen
yksikön saapuessa paikalle. Palon leviämistä jyrkässä noin 40 - 50 cm paksussa
vesikattorakenteessa ei saatu pysäytettyä. Vesikaton alapuolisen osan kautta palo
levisi sisätiloihin. Kirkon kellaritilat säästyivät palolta.
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oli 3+14+67. TP3 jakoi kohteen kolmeen
vastuualueeseen. TP11 vastasi toiminnasta rakennuksen toisella sivustalla,
TP30 toisella sivustalla ja T31 sekä T41
operoivat omina yksiköinään rakennuksen sisällä. Jokaiselle vastuualueelle selvitettiin oma paloposti. Kaikkien joukkuelähdön jälkeen hälytettyjen yksiköiden
yksikönjohtajat saivat käskyn ilmoittautua T3:ssa, josta käsin heidät määrättiin
vastuualueiden johtajien käyttöön. Henkilöstö- ja kalustoresurssit olivat koko
tilanteen ajan riittävät. Kaikki toimintaan
liittyvä huolto keskitettiin T181:een (huoltokontti), mikä toimi suoraan yhteistyössä keskuspaloaseman asemamestarin
kanssa huoltoon liittyvissä asioissa.
•
TP3 sopi P2:n kanssa, että TP3 vastaa
pelastustoiminnasta ja P2 hoitaa tiedottamisen ja yhteydenpidon kirkon omistajiin. P2 järjesti yhdessä pelastuslaitoksen
tiedotuspäällikön kanssa keskuspaloasemalla tiedotustilaisuuden klo 10.00.

Ongelmallinen
kattorakenne

P

Kirkon kattokulma oli todella jyrkkä, mikä vaikeutti rajoituslinjan tekoa ja katon
sammutusta. Katon paksuus rakennekuvien mukaan oli noin 40 - 50 cm:
ä. Kattorakenteessa oli sekä lappeen
suunnassa että sivusuunnassa läpikaton kulkevat tuuletusraot (rakojen arvioitu
syvyys noin 10 cm), joiden kautta palo
pääsi leviämään vapaasti. Lisäksi palon
nopeaa leviämistä lisäsivät katon harjalla
sijainneet alipaineventtiilit. Vuonna 2006
katon vesikate oli uusittu. Tällöin oli vanhan ruodelaudoituksen ja uuden katteen
väliin lisätty aluskate tuuletusrakoineen.
Kattorakenteessa oli mm. käytetty eristeenä styrox-levyjä ja uretaanieristystä.
Monikerroksisen rakenteen ja siihen liittyvien tuuletusrakojen takia palo pääsi
leviämään vesikatossa nopeammin kuin
sammuttajat saivat raivattua punahehkuista peltikattoa auki palon rajoittamista
ja sammutusta varten.

Pelastustoiminnanjohtajan
ajatuksia
Pelastusviranomaisen näkökulmasta
ihmetystä herättää varastokopin luvanvarainen rakentaminen (toimenpidelupa
2004) lähes kiinni kirkkorakennukseen
ja osittain kirkon oven päällä olevan
katon alle. Tämänkin kirkon palotarkastuksissa on viime vuosina kiinnitetty voimakkaasti huomioita tuhotöiden
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irkanmaan hätäkeskus hälytti hätäilmoituksen perusteella kohteeseen kello 4.54 joukkuelähdön.
Hätäilmoituksen mukaan kyseessä oli
ulkorakennuspalo. TP3 ja T11 saapuivat
kohteeseen kuuden minuutin kuluttua
hälytyksestä. Tällöin varastorakennus ja
kirkon oven katos paloivat voimakkaasti ja kirkon vesikaton räystään alta tuli
savua lähes koko räystään pituudelta.
T11 sai nopeasti näkyvän palon sammutettua katoksen ja varaston osalta.
Palo oli kuitenkin jo levinnyt vesikaton
rakenteisiin. Katoksen ja varaston sammuttamisen jälkeen TP11 käytössään
T13 ja T16 aloitti katkaisulinjan tekemisen vesikatolle pyrkien pysäyttämään
palon etenemisen T31 ja T41 saivat
tehtäväksi murtautua kirkkoon sisälle,
selvittää sisäpuoliset rakenteet ja mahdolliset ullakko- ja yläpohjan ontelotilat
sekä varmistaa, ettei sisällä ole ihmisiä.
Sisälle murtautumisen jälkeen yksiköt ilmoittivat, että sisätilat ovat täynnä savua
ja näkyvyys sisällä lähes olematon. T31
ja T41 toimivat sisätiloissa sammuttaen
sisäpuolen alkupaloja ja rakenteita, kunnes katon romahdusvaaran ja sisätilan
yleissyttymisen takia perääntyivät ulos.
•
TP3 käski hätäkeskuksen täydentämään
joukkuelähtöä portaittain tehdyillä lisähälytyksillä ja ilmoittamaan palosta P2:lle.
Pelastajien kokonaisvahvuus kohteessa

torjuntaan rakennuksen ulkopuolella,
erityisesti varaston palotekniseen osastointivaatimukseen…
•
Radioliikenne toimi hyvin koko tilanteen
ajan. Tampereen aluepelastuslaitoksen
käyttämä virven ja vhf-radioiden yhdistelmäkäyttö on osoittanut toimivuutensa
jo useissa tilanteissa. Pelastusyksikön
sisäisessä viestinnässä käytetään vhftaajuuksilla olevia radioita ja muussa
viestinnässä virveradioita.
•
Vastuualueiden johtajat TP11, TP30 ja
TP31 sekä TP41 muodostivat miehistöineen pelastustaktisen ja ammattitaitoisen kokonaisuuden, jossa käytettävissä
olevat voimavarat saatiin täysipainoisesti
suunnattua ylivoimaista paloa vastaan.
Tämän johdosta pelastustoiminnanjohtaja saattoi keskittyä pelkästään kokonaistilanteen johtamiseen.
•
Pelastuslaitoksissa on viime vuosina
kiinnitetty huomiota turvalliseen kattotyöskentelyyn (Korkealla työskentely pelastustoimessa). Tulevaisuudessa tulee
kiinnittää entistä enemmän huomiota
korkealla työskentelyn tehokkuuteen ja
siihen liittyvän kaluston kehittämiseen.
Nostolava-auton tai muun vetolaitteen
käyttöä tulee kehittää nopeaa peltikaton
aukaisua silmällä pitäen. Valitettavasti
meillä ei ole käytössä harjoituspaikkoja, joissa voitaisiin harjoitella ja kehittää
esimerkiksi peltikaton aukaisua todellisuutta vastaavissa kohteissa.
•
Ilmeisesti useimmilla pelastustoimialueilla on käytössään hälytysvasteet,
jotka noudattavat kaavaa yksikkölähtö,
joukkuelähtö ja komppanialähtö. Parin
viime vuoden aikana on kohdalleni sattunut useita suurpaloja, joissa pelastustoiminnanjohtajan tilanteen hallintaa
kuormittaa komppanian (kymmenien
pelastusyksiköiden ja -autojen lähes samanaikainen kohteeseen saapuminen).
Useissa tilanteissa olen pitänyt parempana ratkaisuna tehdä useita täydennyshälytyksiä pienemmissä ryhmissä
kuin hälyttää komppanialähtö. Taktisesti olen sitä mieltä, että nykymuotoisen
komppanialähdön vaihtoehdoksi tulee
luoda useisiin joukkuelähtöihin perustuva suuronnettomuuslähtö. Tässä mallissa kohteeseen hälytettäisiin aina täydennyksenä pelastusjoukkue, joka olisi
oma kokonaisuutensa ja, jolla olisi oma
johtajansa. Resurssien tarve määrittelisi
joukkueiden lukumäärän.
•••

Kun apua tarvitaan
Teksti: Veijo Kaján

Työ pelastuslaitoksella on aina jonkin verran erityislaatuista. Työntekijä
kohtaa tilanteita, joita tavallinen kansalainen näkee vain television
fiktiivisissä sarjoissa. Mutta nuo televisiosarjojen fiktiiviset tapahtumat
ovat usein osa sitä todellisuutta, jossa pelastusalan työntekijät työnsä
tekevät. Mutta mitä sitten, kun tulee tilanne, että autettava ja auttaja
molemmat tarvitsevat apua?

elastusalan työntekijät ovat hyvin paljon tekemisissä ihmisten
kanssa, joita kohtaa jokin onnettomuus. Ihmisten kohtaamat onnettomuudet voivat olla siinä määrin järkyttäviä, että ne ylittävät ihmisen sietokyvyn
ja mielenterveys saattaa järkkyä. Tällaisissa tapauksissa voidaankin puhua
traumaattisesta psyykkisestä kriisistä.

P

Psyykkisen kriisin vaiheet
Traumaattiset psyykkiset kriisit noudattavat tiettyä luonnollista kulkua.
Ensiksi tulee sokkivaihe ja siihen läheisesti liittyvä reaktiovaihe. Sokkivaihe voi kestää muutamista hetkistä
pariin vuorokauteen. Tällöin ihminen ei
kykene vielä käsittämään tapahtunutta
tai hän kieltää sen. Sokkivaihe näkyy
ulospäin yleensä lamaantumisena, joka voi näyttää tyyneydeltä.
•
Reaktiovaihe kestää muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Reaktiovaiheessa ihminen vähitellen kohtaa
muuttuneen todellisuuden ja yrittää
muodostaa käsitystä siitä, mitä oikeastaan on tapahtunut.
•
Kriisin käsittelyvaihe kestää muutamista
kuukausista noin vuoteen. Tällöin tapahtumat aletaan hyväksyä. Tapahtumaa ei
kielletä tai torjuta voimakkaasti.
•
Kriisin uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtuu toipuminen. Tähän kuluu aikaa traumaattisesta tapahtumasta ja jälkiseurauksista riippuen noin 1
- 2 vuotta. Kriisitapahtumat jäsentyvät
osaksi elämää ja minuuden kokemista.

Debriefing
Äkillisten kriisien hoitamiseksi on kehitetty ryhmämuotoisia interventioita,
joista tärkein on psykologinen jälkipuintitilaisuus eli debriefing. Jälkipuinnin tavoitteena on järjestää jäsentynyt,
ammatillisesti ohjattu tilaisuus poikkeuksellisen tapahtuman läpikäyntiin,
edistää normaalin surutyön käynnistymistä, tukea omien ja toisten reaktioiden ymmärtämistä ja vahvistaa ryhmän
keskinäistä tukea.
•
Jälkipuinnin suositeltavin ajankohta on
1 - 3 vuorokautta tapahtumasta. Aivan
heti sokkivaiheessa jälkipuinnista ei
välttämättä ole hyötyä. Ryhmän suositeltava koko on 5 - 15 henkilöä. Tilaisuus
kestää kahdesta neljään tuntia ja ilman
taukoja.
•
Aloitusvaiheessa tilaisuuden vetäjä kertoo tilaisuuden tarkoituksen ja menettelytavat. On tärkeätä korostaa, että kyseessä ei ole vastuu- tai syyllisyyskysymysten kuulustelu, vaan tilaisuudessa
käydään yhdessä läpi kokemuksia ja
ajatuksia. Osallistujilla ei ole arvojärjestystä, kaikkien näkemykset ovat arvokkaita. Osallistujat ovat vaitiolovelvollisia
kokouksen jälkeen sen suhteen, mitä
muilta kuulivat. Tilaisuudesta ei tehdä
muistiinpanoja.
•
Seuraavassa eli ns. faktavaiheessa vetäjä pyytää osallistujia vuorollaan esittelemään lyhyesti itsensä ja suhteensa
kyseessä olevaan traumaattiseen tapahtumaan. Tämän jälkeen osallistujia
pyydetään kuvaamaan tapahtumaan liit-
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tyviä ajatuksia. Istunnon edetessä tulee
itsestään esille tunnepitoisia vastauksia, jolloin jälkipuinti siirtyy tunnevaiheeseen, jossa puheenjohtajan ei yleensä
tarvitse olla niin aktiivinen. Yleensä
osallistujille on helpottavaa kokea, miten samankaltaisia tunteita muissakin
kuin itsessä on ilmennyt.
•
Päätösvaiheessa tehdään tilaisuudesta yhteenveto. Tällöin vielä annetaan
tilaisuus kysymyksille ja sovitaan, pidetäänkö jatkotilaisuus. Ennen kokouksen
päättymistä on osallistujille annettava
vetäjien yhteydenottotiedot ja todettava, että yhteyttä kannattaa ottaa, mikäli
haitalliset tunnereaktiot eivät tunnu lähiviikkojenkaan aikana laantuvan. Jälkipuinnin merkityksestä ei saa antaa epärealistista kuvaa. Se ei aina ole kaikille
hyväksi eikä se korvaa automaattisesti
yksilöllisen kriisinhoidon tarvetta.

Defusing
Lyhyempikestoinen, lähinnä ammattiihmisille tarkoitettu defusing, tarkoittaa
noin 20 - 45 minuuttia kestävää purkua,
joka tehdään heti traumaattisen tapahtuman jälkeen. Tilanne järjestetään noin
kahdeksan tunnin kuluessa tapahtumasta. Tarkoituksena on reaktioiden
helpottaminen, toipumisen helpottaminen, sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja lisäavun tarpeen arviointi.
Tilanteessa käydään läpi tapahtuma
sinänsä ja sen herättämät tunteet, tarjotaan käytännön tietoa stressistä palautumiseen, ja annetaan kaikille tietoa
onnettomuudesta.
•••

Debriefing-ryhmätoiminta
Tampereen aluepelastuslaitoksessa

Teksti: Milka-Riikka Rajala
enkistä jälkihoitoa toteutetaan
Tullinkulman Työterveyden debriefing-ryhmän toimesta traumaattisen työtilanteen ja tarvittaessa
myös työmatkalla tai yksityiselämässä
sattuneen tapahtuman jälkeen. Työterveyshuolto on varautunut järjestämään
onnettomuus- ja väkivaltatilanteiden jälkihoidossa tarvittavan henkisen jälkihoidon istunnon eli debriefingin. Jälkihoito
pyritään järjestämään muutaman vuorokauden sisällä (3 vrk), ei kuitenkaan
ensimmäisen vuorokauden aikana.
•
Esimiehellä on ensisijainen vastuu
jälkihoidon käynnistämisessä. Välitön
rauhoittamiskeskustelu (defusing) toteutetaan mahdollisimman nopeasti (3
- 8 tuntia tapahtumasta) työpaikalla kriittisen tilanteen jälkeen. Jos esimies ei
ole käytettävissä, muutkin voivat tehdä
aloitteen.
•
Jälkipuinti-istunto on ryhmäkokous,
johon osallistuvat traumaattisessa tapahtumassa mukana olleet henkilöt.

H

Istunnon vetäjinä toimivat koulutetut
debriefing -ryhmän jäsenet Tullinkulman
Työterveydestä tai tarvittaessa ulkopuoliset kriisityöntekijät.

Tavoite
Debriefingin yhtenä tavoitteena on työja toimintakyvyn palauttaminen mahdollisimman pian. Debriefingillä voidaan
ehkäistä myös jälkioireita ja vähentää
muiden hoitojen tarvetta. Istunnolla vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta
ja voidaan osoittaa ihmiselle, että hänestä pidetään huolta.

Toimintaprosessi
Ensisijaisesti esimies ottaa yhteyttä
omaan työterveyshoitajaan tai työterveyshuollon ajanvaraukseen puh.
5656 4600 tai keskukseen 5656 4611.
Jälkihoitoa vaativassa traumaattisessa
tilanteessa työterveyshuollon päivystävä debriefing-työntekijä ottaa yhteyttä
työpaikkaan viimeistään kahden tunnin

sisällä, selvittää taustatiedot ja tuen tarpeen. Päivystävä debriefing-työntekijä
ja toinen ryhmän jäsen suunnittelevat
yhdessä alustavan istunnon, jonka he
organisoivat ja toteuttavat Esimies,
työterveyshuolto ja istunnon vetäjät
seuraavat työyhteisön vointia istunnon
jälkeen ja sopivat tarvittaessa seurantaistunnon

Debriefing-ryhmä
Debriefing-ryhmän jäseninä toimivat
kriisityöstä kiinnostuneet ja toimimaan
halukkaat työterveyshoitajat ja työterveyspsykologi. Debriefing-ryhmän jäsenet toimivat päivystäjinä 1 - 2 viikkoa
oman työn ohessa. Päivystysvuoro on
nähtävissä lääkäreiden viikkolistalla.
Toissijaisena vaihtoehtona käytetään ulkopuolisia kriisityöntekijöitä. Debriefingistunto toteutetaan Atle Dyregroven
ohjeiston mukaisesti, tilannekohtaisesti sovellettuna; sovellutuksia käytetään
vetäjien taidoista riippuen
•••

Ulkopuolinen kriisitoiminta
SETLEMENTTI - NAAPURI
- Hatanpäänvaltatie 34 E
- puh. 3141 8500 / kriisityöntekijät
- fax 3141 8515
- maksullista
- www.setlementti-naapuri.fi

KRIISIKESKUS OSVIITTA
- Näsilinnank. 27 D
- puh. 3138 3200

KRIISITYÖRYHMÄ
- Hatanpäänkatu 22, 33100 Tampere
- puh. 020711023
- erikoislääkäri: Vesa Lehtonen
TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNNAT
- puh. 03-2190351
- pastori Juha Mattila 050-5144868
Henkisen huollon ryhmä
- päivystäjä 050-5944513
Kuolinviestipäivystys
- samanaikaisesti henkisen huollon ryhmässä
- yhteydessä poliisin kanssa
- puhelinnumero vain poliisin tiedossa
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Terhi Vedenkivi
- puh. 040-741 8970 (käytettävissä)
Paula Bragge
- Yliopistonkatu 45 A 4, 33500 Tampere
- puh. 040-5856163 (käytettävissä)
TAYS:n KRIISIRYHMÄ
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OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO
- Hammarenink. 7
- puh. 0207778504
- osastonhoitaja Anja Kuukkula,
puh. 050-3591680 tai puh. 02077 78518
- psykologi (avoin)
- oppilaitoksissa omat kriisiryhmät
(terveydenhoitaja, opettajia ym.)

Otsikon takana
”Kaksi rekkaa törmäsi Lahdentiellä Kangasalla”. Näin
otsikoi Aamulehti viime vuoden kesäkuun lopussa
tapahtunutta onnettomuutta. Se oli yksi niistä lähes 90
000 liikenneonnettomuudesta, joita Suomessa sattuu
vuosittain. Mutta jokaiseen liikenneonnettomuuteen liittyy
aina inhimillisiä kärsimyksiä, joista lehtien otsikot ja
onnettomuusjutut eivät kerro.
angasalla sattuneessa onnettomuudessa Pekka Jäkärä loukkaantui vakavasti. Hän menetti molemmat jalkansa polven alapuolelta. Tämä ei
silti lannistanut elämänmyönteistä Pekkaa,
ja vain puoli vuotta myöhemmin hän oli jo
taas rekan ratissa. Nyt Pekka lähti rekan
rattiin terapeuttisessa mielessä: hän halusi
voittaa sen, mikä hänet yritti lannistaa.

K

Pekka Jäkärä ja hänen siskonsa Satu
Häsänen kävivät jouluna 2007 keskuspaloasemalla tervehtimässä tuona onnettomuuspäivänä työvuorossa ollutta
1. jaosta. He halusivat kiittää pelastustöihin osallistuneita. Vaikka pelastuslaitos
vuosittain osallistuu moniin pelastustöihin, niin on hyvin harvinaista herkkua, että
heitä kiitetään näin lämpimästi.

Pekka Jäkärän siskon Satu Häsäsen
ajatuksia onnettomuuden jälkeen:
Epätoivo iski

Toipuminen alkaa

Aamulla poliisi soitti ja ilmoitti, että veljeni on ollut vakavassa auto-onnettomuudessa. Hänet oli viety sairaalaan ja
sanottiin, että hän oli todella vakavasti
loukkaantunut. Toinen jalka oli ollut amputaatiossa onnettomuuspaikalla. Muutenkin mies oli kriittisessä tilassa. Viisi
päivää kolarista jouduttiin amputoimaan
myös toinen jalka. Poliisin soitosta iski
shokki ja paniikki: alkoi kauhunsekainen
odottelu, selviääkö velipoika vai ei.

Kaksi ja puoli viikkoa meni teholla. Se oli
rankkaa aikaa. Välillä näytti tosi hyvältä ja
sitten taas mentiin paranemisessa takapakkia. Lopulta koitti se päivä, että päästiin tavalliselle osastolle ja siitä alkoi uskomaton toipuminen. Kaksi päivää kolarista
ei vielä ollut todellakaan tietoa, selviääkö
veli vai ei, mutta itselleni tuli tarve lähettää
kiitokset pelastuslaitoksen väelle, joka oli
kolaripaikalla tehnyt arvokasta työtä. Lokakuun lopussa veli sai proteesit ja alkoi
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opetella kävelyä uudestaan. Joulukuun
puolesta välistä hän on ajellut henkilöautoa ja joulukuun lopulla hän kävi terapiamatkan Eurassa yhdistelmäajoneuvolla
(ajoi muuten itse koko matkan).
Tässäkin onnettomuudessa mukana
on tietysti ollut suojelusenkeli, mutta silti
haluan edelleenkin kiittää sydämestäni
myös pelastuslaitoksen väkeä ja heidän
ammattitaitoaan.

Kiitos.
Satu Häsänen

Hannun palsta
Uusi vuoden 2008 palstakuva on maalattu palomiehen
takin hihaan syntyneestä palojäljestä. Kuvan lehteen
suunnitteli ja teki palomestari Petteri Elijoki. Palosuojaaine on palanut hihasta pois ja hihaan on muodostunut
selkeä linnun kuvajainen. Ristin sen tulilinnuksi ja samalla
rekisteröin tavaramerkin. Tarkoituksena on myöhemmin
laittaa alkuperäinen palanut hiha tauluksi Vammalan
aluepaloaseman ”privaatin” seinälle.

lin taas menneenkin Joulun
töissä ja uuden vuoden vaihteen heti perään. Joulu oli
rauhallinen niin kuin yleensäkin mutta
uusi vuosi vaihtui Lounais-Pirkanmaalla
ilotulitteista syttyneiden tulipalonalkujen ja tulipalojen sammuttelussa. Joku
taas lämmitti liikaa savusaunaansa ja
senhän te arvaattekin miten siinä sitten
kävi. Eniten huolestuttaa noiden ilotulitteiden ohjeiden vastainen käyttö ja niiden kanssa hölmöily. Olen taipumassa
kannalle, että kielletään kaikkinainen
ilotulitteiden käyttö jatkossa kokonaan.
•
Tekstin syntymiseen mennessä talvea
emme ole täällä Lounaassa nähneet
sen paremmin kuin ei ole ollut hiihtokelejäkään. Muuten kyllä on urheiltu
entisten aikojen malliin ja pitäisi sen jo
näkyä päältäkin.

O

Uusi letkujen pesuja ripustinjärjestelmä

Pesulaitteiston koulutukseen
osallistui tarkkaavaisena palolaitoksen henkilökunta.

Lounais-Pirkanmaalla paranneltiin keskitetyn letkuhuollon tasoa asentamalla
uudet letkujen pesulaitteisto ja ripustinjärjestelmä Vammalan aluepaloasemalle. Vanha työturvallisuussääntöjen
vastainen ainutlaatuinen pohjoisen keksijän tekemä laitteisto poistui käytöstä.
Lounais-Pirkanmaan letkuhuolto parani huomattavasti mittavan investoinnin
myötä ja samalla Vammalan aluepaloaseman työskentelyolosuhteet korjaantuivat taas ison osan.
•
Letkunhuolto- ja ripustinlaitteisto saapui
joulun ja uuden vuoden välipäivinä suoraan Saksasta rekalla. Uutta laitteistoa
alettiin asentaa 7.1.2008 saksalaisen
työryhmän työnä ja uuden lehden ilmes-

Saksalainen työryhmä
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tymiseen mennessä laitteisto on sitten
ollut jo alueen palomiesten käytössä.
Laitteiston käyttöönotto ja koulutus tapahtui 10.1.2008. Saksalainen Barthmerkkinen laitteisto on osoittautunut
hyvin ja täsmällisesti toimivaksi.
•
Neljän miehen saksalainen asennusryhmä (pomo ja kolme asentajaa) teki
työn neljässä päivässä eli 7.1 - 10.1 välisenä aikana. Sama työryhmä oli suunnitellut ja koonnut laitteiston Saksassa.
Ryhmän työskentely oli täsmällistä kuin
kellon käynti.
•••

MONIALAOSAAJASTA MON
Teksti: Risto Salonen
Kuva: Petri Remsu

Pelastustoimessa on menneiltä vuosilta tullut jo
rutiiniksi ajatella, että suomalainen palomies on
monialaosaaja, joka hallitsee kaikki keskeisimmät
työn osa-alueet, kuten sammutustyön,
pintapelastuksen, ensihoidon ja toiminnan
liikenneonnettomuudessa. Jokaisen palomiehen
oletetaan osaavan käyttää hälytyksissä myös kaikkia
erilaisia koneita ja laitteita.
odellista ammattitaitoa ei ole
se, että tuntee osaavansa kaiken. Todellista ammattitaitoa
on, että työntekijällä on riittävästi
pohjatietoa ja kokemusta, jotta hän
voi oppia uutta ja ennen kaikkea toimia oppimallansa tavalla. Onko uuden
oppimiseen aikaa…

T

Matkalla
hallitsemattomaan
kaaokseen
Ammattitaito siis vaatii myös uuden
opiskelua. Mutta millä ajalla tehokkaan
oppimistilaisuuden tai -jakson voi suorittaa? Tehokas ja mielekäs harjoittelu
vaatii hyvät ennakkovalmistelut. Tehokas harjoitus sisältää teoriaa ja käytännön toimintaa. Oppimisjaksot pitäisi
rauhoittaa kaikelta muulta.

Ajankäytön ja
työtehtävien hallinta
Palomiehet käyvät hälytyksissä, tekevät palotarkastuksia, valistuksia, muita
esimiehen antamia tehtäviä, ja joskus
myös sairastelevat ja lomailevat. Onhan toimintaan aikoinaan kaavailtu
vielä putkanhoitoa… Yhtenä kohteena
on tarjottu luistinratojen jäädyttämistä.
Uhkia ja mahdollisuuksia riittää. Mutta
riittääkö aikaa suorittaa tehtävät laadukkaasti? Esimerkiksi jos palotarkastuksia pitää tehdä vuodessa 3200 kpl
ja yhdessä kohteessa vietetään aikaa
15 minuuttia, niin yhteenlaskettu aika ilman matka-aikoja on 800 tuntia.
Palomies on työssä arkena vuodessa
noin 60 vuorokautta. Yhden työvuoron
tehokas työaika on 480 tuntia vuodessa. Neljän vuoron tehokas työaika on
1920 tuntia. Hälytykset vievät oman

osansa. 1000 hälytystä vie aikaa 1000
tuntia. Kaluston huolto vie 1000 tuntia.
Yhteenlaskettuna 2800 tuntia.
•
Tilastot ovat juuri sellaisia kuin ne halutaan tulkita. Aikaa toki jää tilastojenkin
valossa, mutta palomiehen työ on sellaista, että ajankäytön hallinta - työn ja
harjoitusten rytmittäminen oikein - ei
ole tasapainossa.

Pintaraapaisulla ei
pärjätä tulevaisuudessa
Kun palolaitoksen nimi muuttui pelastuslaitokseksi, taustalla oli avunanto- ja
pelastustehtävien lisääntyminen ja niihin
vastaaminen. Nyt aika suuri osa toimenkuvasta on kuitenkin painottunut onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Olen sitä
mieltä, että pelastuslaitoksilla on vastuullaan myös sellaisia sektoreita, mitkä
eivät suoranaisesti sille kuulu. Hyödyllisiä ja tärkeitä asioita, mitä ei enää muutoin esimerkiksi koulussa opeteta, on nyt
pelastustoimen vastuulla. Tärkeää olisi
löytää kriittinen menestystekijä. Ei voi
olla hyvä sammuttamaan tulipaloja, jos
ei muiden työkiireiden johdosta voi yhdessä tehokkaasti harjoitella esimerkiksi
isojen kohteiden sammuttamista. Ei voi
olla hyvä ensihoitaja, jos on hoitotyössä
esimerkiksi kuusi kertaa kuukaudessa.
Ei voi olla hyvä oikein missään, jos on
mahdollisuus raapaista vain pintaa.

Motivaatiota vaaditaan
Luova työntekijä on oma-aloitteinen tiedonhankintataidoissaan. Hän on myös
joustava ja kriittinen. Hän kykenee itsenäiseen toimintaan, mutta antaako
työtahti siihen mahdollisuuden. Onko
palomiehellä aikaa olla motivoitunut
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työssään monen eri ammatin opiskeluun ja taitojen ylläpitoon sekä harjoittamiseen? Osaltaan isot vaatimukset
voivat lisätä ahdistusta ja aiheuttaa
stressiä tai henkistä lamaa.
•
Hyvä työmotivaatio muodostuu siitä, että
työntekijä voi tyydyttää omia tarpeitaan
ja toimia arvojensa mukaisesti ja että
hänellä on keinoja ja taitoja selvittää ja
kohdata sen hetkisten työnsä haasteita.
Jos haasteita on liian paljon, liian laajalle levinneinä, niin pahimmillaan kaikista
haasteista mennään läpi sieltä, mistä
”aita on matalin”. Motivaation hakeminen näin sekavassa tilanteessa ei välttämättä ole helppoa.

Kiireellisyysluokat
palopuolelle
Nuoresta vanhaksi muokkautuessaan
myös työntekijän työn kuormittavuut-

NEN AMMATIN OSAAJAKSI
•
Jossakin vaiheessa tulisi päättäjille
esittää lukumäärä, minkä alle ei savusukelluskelpoisten määrä 1-riskialueella voi mennä. Kun tämä hetki
joskus konkretisoituu, olisi yksinkertaisesti pakko hankkia lisää nuoria
ja koulutettuja palomiehiä. Päättäjät
voisivat ”lunastaa” eläkeikäpäätöksen
lunnaat.

Palvelusluokat käyttöön

ta tulisi muuttaa, ikä ja toimintakyky
huomioiden. Jotta vanhoillakin miehillä olisi työtä pelastustoimessa, voitaisiin hälytykset luokitella, niin kuin
on sairaankuljetuksen puolella on
jo totuttu. Palopuolen hälytyksetkin
voisi suunnitella hälytettäväksi kiireellisyysluokituksen mukaan. Näin

saataisiin omat työt myös ”vanhoille”
ja sellaisille henkilöille, jotka eivät ole
esimerkiksi suoriutuneet savusukellustestauksesta. Käyttöön jouduttaneen tulevaisuudessa myös ottamaan
mallit, jossa miehistöä siirrellään koko
Pirkanmaalla riskikartoituksen ja tarpeen mukaan.

Pelastustoimen monialaosaajat ja
tehtävät voitaisiin tulevaisuudessa
sektoroida tai lajitella erilaisiin prosesseihin. Esimerkiksi 1. pelastajiin,
2.valistajiin ja 3. palotarkastajiin. Kolmanteen sektoriin kuuluisivat henkilöt,
jotka ovat kuntoisuusluokkaa B1 tai
B2. Heille kuuluisi kiireettömät C-tehtävät operatiivisella puolella. A1 ja A2
kuntoisuusluokan omaavat hoitaisivat
valistuksen ja kiireellisyysluokka B:n
tehtävät, esimerkiksi liikenneonnettomuudet, ym. avunannot. A-ryhmä hoitaisi kiireelliset tehtävät, kuten tulipalot
ja muut vaativammat tehtävät. A-ryhmän toiminta painottuisi suurelta osalta
operatiivisen toiminnan harjoitteluun ja
kehittämiseen. Heidän toimintaa seurattaisiin ja valvottaisiin. Siellä olisivat
erikoismiehet, jotka ovat koulutettuja
tekemään ensi-iskun tehokkaasti. Yksi
tyypillinen ominaisuus heillä tulisi kuitenkin olla: nuoruus. Heidän tulisi olla
nuoria, koulutettuja ja motivoituneita
ottamaan haasteita vastaan. Palveluskelpoisuusluokka olisi myös suoraan
nähtävissä henkilön pisteytyksessä ja
palkkauksessa.
•••

Savusukellusja kuntotestit

Kelpoisuusindeksi ja
kelpoisuusluokka

A

Kaikki suoritettu

4 PISTETTÄ (Erinomainen)

A1

Lähes kaikki suoritettu

2 PISTETTÄ (Hyvä)

A2

Puolet suoritettu

1 PISTE (Tyydyttävä)

B1

Alle puolet suoritettu

O PISTETTÄ (Välttävä)

B2

Vain pieni osa suoritettu

-1 PISTETTÄ (Heikko)
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Palveluskelpoisuusluokka

TEHOKAS KUULATREENI
Kovasti kiinnostusta herättäneet kahvakuulat ovat nyt olleet asemien saleilla tovin
aikaa ja lajin historiaakin käytiin läpi aikaisemmassa Letkussa ja Laastarissa. Kuulat
ovat möllöttäneet salien perällä herättäen innostusta, kauhua sekä ivaa. Olen aikani
niillä treenaillut ja saanut niin laidasta laitaan olevia kommentteja niillä treenaamisesta
sekä yleensä vain kuulista, että herne meinasi muodostaa tulpan nenään. Suuri
joukkomme on jakautunut kahtia, osa treenaa kuulilla kuin viimeistä päivää ja osa ei
koskisi tikullakaan.
lmeisesti porukka on treenannut
kuulilla oman tiedon ja taidon mukaan, ainakaan yhtään ohjelmaa
en ole vielä missään nähnyt. Joten
ajattelin nyt kirjoittaa näytille edes yhden, joka sisältäisi vähän ohjeitakin
liikkeiden suorittamiseen.
Eli sarjat toteutetaan ”sykleissä”,
jolloin ensimmäinen sarja tehdään liike
kerrallaan (molemmille käsille). Toises-

Etuheilahdus

I

sa kaksi liikettä, kolmannessa kolme,
neljännessä sitten kaikki putkeen.
Kuulien paino vaihtelee tekijän mukaan. Mutta varoituksen sana lienee
paikoillaan: älä ota isoja painoja. Ensimmäisellä kerralla miehille n. 12 kg ja
naisille 6 kg. Toistoja voi lisätä sitä mukaa, kun tuntuu järkevältä ja kestävyys
treenin myötä lisääntyy.
Kulutus tässä treenissä nousee helposti samoihin lukemiin kuin n. 45
min. lenkki. Liikkeissä ja sarjoissa on
mahdollista tehdä erilaisia variaatioita kunhan ensin hiukan kehittyy.
Esimerkiksi rinnalle vedot voi suorittaa kahdella kuulalla, joka tietysti
tarkoittaa toistojen lisäystä.

Etuheilautus

Tempaisu etukautta ylös

Girya-harjoittelu kannattaa aloittaa
heilautuksella. Giryaa heilutetaan

yhdellä tai kahdella kädellä jalkojen
välissä. Seiso hartioita leveämmässä
asennossa. Notkista polvia, taivuta
ylävartaloa eteen ja tartu lattialla, jalkojesi välissä olevaan giryaan. Muista
pitää lavat takana, katse edessä, selkä suorana ja keskivartalo tiukkana.
Käytä alavatsalukkoa. Oman valinnan
mukaan selkää voi kallistaa enemmän
tai vähemmän eteen, mitään erityistä
sääntöä ei ole olemassa. Purista kahvaa lujaa. Pidä katse suoraan edessä. Ponkaise leveähköstä asennosta
suoraan ylös työntämällä lantiota voimakkaasti eteenpäin. Voit tarvittaessa
nousta jopa varpaille. Heilauta käsissäsi oleva paino samanaikaisesti lantion,
rinnan tai pään korkeudelle ja anna sen
pudota alas. Pudota painoa vapaasti
noin kolme neljäsosaa alastulomatkasta ja tee loppuun kevyt jarrutus. Paino
päästetään joko jalkojen takapuolelle
tai suoraan alas. Vauhdista huolimatta giryan tulee aina säilyä hyvässä
kontrollissa. Älä missään vaiheessa
käytä kättä painon nostamiseen. Koko
liikkeen idea on sulavassa ja rytmikkäässä suoritustavassa. Voima lähtee
jaloista, lantiosta ja keskivartalosta.
Aloita vyötärön korkuisilla heilautuksilla
ja siirry hiljalleen ylös asti.

Tempaisu etukautta ylös

Tempaisu
vartalon myötäisesti

Tempaisu etukautta ylös tapahtuu aloittamalla liike samoin kuin etuheilautuksessa, mutta antamalla kuulan
nousta ylös asti suorille käsille
(käsi pysyy suoraksi ojennettuna
koko liikkeen ajan). Kuula kiertyy
akselin yli ”läimähtäen” vasten
rannetta/käsivartta.

Rinnalle veto
Rinnalle veto tapahtuu samoin
kuin normaalisti tangolla tehdessäkin.
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Tempaisu vartalon
myötäisesti
Vetovaiheessa paino siirtyy hieman vastakkaisella jalalle. Nostokäsi (painoa ei
siis edelleenkään nosteta kädellä, puristat vain kahvaa lujasti) on hieman koukussa, ja paino liikkuu lähempänä vartaloasi kuin heilautuksessa ja tempaisussa
etukautta. Ylösvetovaiheen lopussa giryan kahva kääntyy kädessä ja kuulaosa
kiertyy nyrkin yli kyynärvartta vasten.
Otteeseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta liike olisi sulava
ja ranteelle turvallinen. Vetovaiheessa
ote kiristyy. Yläasentoa lähestyttäessä
otetta löysätään, ja kuulan kiertyessä ylhäältä taakse ote jälleen kiristyy. Kuulan
iskeytymistä kyynärvarteen vaimennetaan koukistamalla polvia ja ”myötäämällä” kevyesti kädellä. Myötäämistä
on suhteellisen turha selittää. Sen oppii parhaiten, kuten pyörällä ajamisen,
tekemällä.

Kahdenkäden
pystypunnerrus maasta
Ota kuula jalkojen väliin, jaloilla hartioiden levyinen asento. Molemmilla
käsillä kuulaan kiinni ja vartalon myötä
nosto+työntö suorille käsille (kun olet
hieman treenaillut ja hallitset liikkeen,
voit päästää kuulasta irti ylhäällä ja kopata sen matkalla alas).

Teksti: Ville Pekonniemi (415)
Motto: Kattotahan nualla alakuun ja sitte
aijanmyätä lisää.

Kahdenkäden
pystypunnerrus maasta

Liikkeitä yhteensä 6 kpl
Sarjoja 4 kpl
Kesto noin ½ h

Sarjat:
1.
1.yhdenkäden etuheilautus . . . . . . . . . . .
Tauko 10 - 15 sek. tai niin kauan kuin pari tekee
2.kahdenkäden etuheilautus . . . . . . . . . .
Tauko 10 - 15 sek. tai niin kauan kuin pari tekee
3.tempaisu etukautta ylös . . . . . . . . . . . .
Tauko 10 - 15 sek. tai niin kauan kuin pari tekee
4.rinnalle veto . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tauko 10 - 15 sek. tai niin kauan kuin pari tekee
5.tempaisu vartalon myötäisesti . . . . . . . . .
Tauko 10 - 15 sek. tai niin kauan kuin pari tekee
6.kahden käden pystypunnerrus maasta . . . .
2.
1.yhdenkäden etuheilautus . . . . . . . . . .
2.kahdenkäden etuheilautus . . . . . . . . .
Tauko 20 - 30sek tai niin kauan kuin pari tekee
3.tempaisu etukautta ylös . . . . . . . . . . .
4.rinnalle veto . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tauko 20 - 30sek tai niin kauan kuin pari tekee
5.tempaisu vartalon myötäisesti . . . . . . . .
6.kahden käden pystypunnerrus maasta . . .

. x10
. x15
. x10
. x10
. x10
. x15

. . x10
. . x15
. . x10
. . x10
. . x10
. . x15

Tauko 10 - 30 sek.

4.
1.yhdenkäden etuheilautus . . . . . . .
2.kahdenkäden etuheilautus . . . . . .
3.tempaisu etukautta ylös . . . . . . . .
4.rinnalle veto . . . . . . . . . . . . . .
5.tempaisu vartalon myötäisesti . . . . .
6.kahden käden pystypunnerrus maasta
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3.
1.yhdenkäden etuheilautus . . . . . . . . . . . .
2.kahdenkäden etuheilautus . . . . . . . . . . .
3.tempaisu etukautta ylös . . . . . . . . . . . . .
Tauko 0.30 - 1.5min. tai niin kauan kuin pari tekee
4.rinnalle veto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.tempaisu vartalon myötäisesti . . . . . . . . . .
6.kahden käden pystypunnerrus maasta . . . . .

Pirkanmaan pelastustoimelle

kaksi uutta puomitikasautoa

Heikki Seppälä
Kalustosuunnittelija

Tampereen aluepelastuslaitos on ottamassa käyttöön kaksi uutta puomitikasautoa.
Hankinta on aluepelastuslaitoksen suurin yksittäinen kalustoinvestointi. Rahoitus jaettiin
kahdelle vuodelle siten, että autojen alustat ostettiin vuonna 2006 ja puomit budjetoitiin
vuodelle 2007. Autot piti alun perin luovuttaa vuoden 2007 loppuun mennessä, mutta
puomitoimitus on ollut hieman myöhässä. Autojen hankintahinta on n. 450.000/kpl.
udet autot sijoitetaan Tampereelle. Ensimmäiseksi luovutetun auton T 16 sijoituspaikka
on keskuspaloasema. Koulutusvaihe
on parhaillaan menossa ja käyttöönotto
tapahtunee viikon 10 lopussa. Toisen,
identtisen auton koulutus pidetään viikolla 11 ja sijoituspaikka tulee olemaan
Hervanta, tunnuksella T 46.

U

Tekniikkaa
Alustat ovat kolmiakselisia Scanioita,
malliltaan P 380 (moottoriteho 380
hv), varustettuna automaattivaihteistolla sekä kääntyvyyttä ja näppäryyttä
lisäävällä kääntyvällä teliakselilla. Auto
kääntyykin suunnilleen samassa tilassa
kuin nykyiset sammutusautot.
•
Puomisto on Bronto Skyliftin valmistama.
Työskentelykorkeus on 37 m. Puomin

kylkeen on asennettu myös tikkaat. Varustukseen kuuluu myös pelastussukka,
jota pitkin pelastettava voi turvallisesti
laskeutua alas. Molempiin autoihin on
hankittu myös paineilmatäyttöinen hyppytyyny, jota kuljetetaan auton lavetille
sijoitetussa laatikossa. Pelastussukkaa
ei tiettävästi ole aiemmin sijoitettu Suomessa käytössä oleviin puomitikas- tai
nostolava-autoihin.
•
Työkorin maksimi korikuorma on noussut
500 kg:aan ja työkorin koko on myös kasvanut suuremmaksi edelliseen käytössä
olevaan malliin (1999) verrattuna.
•
Luonnollisesti autoissa on normaalit
pelastuskäyttöön tarkoitettujen puomitikasautojen pelastusvarusteet, kuten
vesiputkitus ja kauko-ohjattava vesitykki
työkorissa, kiinteä generaattori 6,5 Kva,
hengitysilmajärjestelmä, vesiputkiston
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jäätymisenestojärjestelmä. Autoissa on
myös kiinteä putkitus Cobra-sammutinleikkuria varten helpottamaan T 11:
een sijoitetun ko. laitteen käyttöä myös
korkealla sijaitsevissa kohteissa.
•
Tavaroiden nostoon tarkoitettu vinssi
sekä vahvistettu takapuskuri kuuluvat
myös auton varustukseen samoin kuin
Telecontrol-järjestelmä, jolla valmistajan
huolto saa modeemiyhteyden puomin
ohjauslogiikkaan.
Työkorin pohjaan on sijoitettu myöskin
laukaistava koukku jonka avulla voidaan
pyrkiä entistä turvallisempaan kattopeltien yms irrottamiseen. Autojen kuljetus-

korkeus on 3,55 m joka mahdollistaa
yhtenä suunnitteluperusteena olleen
turvallisen ajomahdollisuuden myös
Itsenäisyydenkadun rautatietunnelista.
Kokonaispainoa autoille kertyi n. 22 tonnia. Kuljetuspituus n. 10 metriä.
•
Tasauksessa tarvittavat auton tukijalat ovat normaalia pitkäiskuisemmat
mahdollistaen auton tasauksen varsin
jyrkkäänkin mäkeen ja luoden pelastusmahdollisuuden esim. Särkänniemessä.
Ohjausjärjestelmään sisältyy automaattitasaustoiminto jolla kuljettaja voi valita
alustan automaattisen vaakituksen. Työkorilla on mahdollisuus päästä myös n. 5
metriä 0-tason alapuolelle mikä helpottaa esimerkiksi vedestä pelastamista.

Hankinnan vaikutukset
Yleisesti voidaan todeta että tehokkaan
sammutus- ja pelastustoiminnan edellytykset korkeissa kohteissa paranevat
tämän hankinnan myötä merkittävästi.
Näin etenkin Tampereella, mutta luonnollisesti uusi kalusto on koko Pirkanmaan käytössä.
•
Tampereelta vapautuu nykyinen T 16,
32 m puomitikas, joka siirretään Valkeakoskelle. Sieltä puolestaan siirretään
nykyinen V 16 Vammalaan. Vammalan
vanha nostolava-auto sekä Hervannassa ollut tikasauto poistetaan käytöstä.
Hervannan tikasauton runsas vuosi
sitten tapahtuneesta rikkoutumisesta

johtuvat tilapäisjärjestelyt (Vammalan
auto sijoitettiin Hervantaan ja Vammalaan hankittiin auto vuokralle) puretaan
uusien autojen käyttöönoton myötä.

Tulevaisuutta
Nyt on päästy aimo harppaus eteenpäin korkeanpaikan kaluston parantamisessa. Ajan hammas kuitenkin tekee
tekosiaan koko ajan. Tulevaisuudessa
siintävät jo Valkeakoskelta Vammalaan
siirtyvän auton (vm. -81) ja Mäntän auton (vm. -79) uusimistarpeet. Molemmat
autot edustavat vielä perinteistä kömpelöhköä, pitkän kuljetuspituuden aiheuttavaa nivelpuomitekniikka ja kääntyvämallisten tukijalkojen aikakautta.

Potilashuoneen paloturvallisuus
Erään potilashuoneen tulipalon selvittelytyö poiki
monia kysymyksiä. Miten tulipalo sai alkunsa? Miten
henkilökunta reagoi? Miten he olivat vaaratilanteeseen
valmistautuneet? Mutta ennen kaikkea, onko
osastoille lisätyt käsidesinfektioaineet huomioitu
paloturvallisuudessa.

S

Desinfektioaineiden
palamisominaisuuksia
Päätimme testata tuotteen edustajan
kanssa, miten tuote palaa ja miten ne

sammutetaan. Aineiden koostumus
vaihteli nestemäisistä geelimäisiin tuotteisiin. Geelimäiset tuotteet olivat ongelmallisia, sillä ne eivät liuenneet veteen
vaan kelluivat sen pinnalla.
Seuraavaksi päätettiin kokeilla sammutuslaitteiston vaikutusta käsidesinfiointiaineen sammuttamiseen. Purkit ja
purnukat otettiin mukaan ja menimme
Nokialle Sprinklerikonttiin. Konttiin lavastettiin allaspalo ja annettiin sammutuslaitteiston toimia. Geelimäiset tuotteet
kelluivat veden päällä ja sammutuslaitteisto vaikutus oli roiskiva, mutta rajoitti
kuitenkin tulipaloa. Tästä viisastuneena
mietimme, miten täysinäinen pakkaus
toimii tulipalotilanteessa.
Pakkaukset ovat hoitolaitoksissa avotelineissä, umpinaisissa muovitelineissä
ja teräksisissä (lukollisissa) umpitelineissä. Hankin telineet tutulta saippuakauppiaalta ja suuntasimme harjoitusalueelle.
Lavastimme konttiin potilashuoneen ja
katsoimme, miten käy.
Polttokokeessa kontin seiniin asennettiin lastulevyt ja niiden keskelle sijoitettiin potilassänky. Sängynpäätyyn sijoitettiin käsidesinfiointiaineet erilaisissa
telineissä. Sänkyyn hankittiin sairaalan
petivaatteet. Paikalle oli kutsuttu käsidesinfiointiaineiden kauppias Niina Finni-
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Johtopäätöksiä
Pussien rikkoontuminen ei lisännyt tulipalon voimakkuutta merkittävästi eikä
aiheuttanut mielestäni lisäriskiä pelastajille, jos kyseessä olisi ollut yhden potilashuoneen tulipalo. Mielenkiintoinen
havainto oli se, että avonainen teline
oli ”paloturvallisin”. Umpinainen teline
kuumeni nopeammin ja lämpö aiheutti
pussin hajoamisen.
Sairaalassa on kiinnitettävä huomiota aineiden sijoitukseen ja varastointiin,
kun kyseessä on suurempi määrä käsidesinfiointiaineita. Lisäksi on katsottava,
että noudatetaan valmistajan käyttöturvallisuusselosteita, eikä sijoiteta esimerkiksi tupakkahuoneeseen käsidesinfiointiainetta.
Tomi-Pekka Olkkonen
palotarkastaja
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airaalabakteerin leviäminen on
otettu sairaaloissa tosissaan.
Osastoille on lisätty käsien desinfiointiastioita. Kierrellessäni osastoja
huomioni kiinnittyikin näiden pumppupullojen kyljessä oleviin liekinkuviin: ne
ovat palavia nesteitä. Aloin selvittää,
paljonko niitä on osastolla ja miten ne
varastoidaan. Selvisi, että jokaisessa
potilashuoneessa käsienpesupisteen
läheisyydessä ja jokaisessa potilassängynpäässäkin roikkuu pulloja. Pohdin
asiaa sairaalan paloturvallisuuskouluttaja Pekka Tiaisen kanssa pelastusviranomaisen näkökulmasta.
Desinfektioaineiden paloturvallisuuteen liittyvät asiat pyörivät mielessäni
ja viime vuoden kevätopintopäivillä luentojen lomassa tutustuin tuotenäyttelyyn, jossa oli yhdessä pisteessä esillä
saippuakauppiaan käsihygieniatuotteet.
Kyselin käsidesinfiointiaineista ja niiden
käyttöturvallisuusselosteista. Lupaukset
omien tuotteiden turvallisuudesta kattoivat kaiken maan ja taivaan väliltä.

lä, Tampereen yliopistollisen sairaalan
sairaalapalopäällikkö Esa Särkimäki
sekä Tampereen aluepelastuslaitoksen
turvallisuuskouluttaja Pekka Tiainen.
Potilassänkyyn tyhjennettiin noin
litran käsidesinfiointipullo ja sytytettiin
aine palamaan. Palon annettiin edetä
vapaasti tilassa ja seurattiin käsidesinfiointiaineiden ja telineiden vaikutusta
paloon. Potilassänky paloi kauttaaltaan
petivaatteineen. Palo eteni ensin muoviseen umpitelineeseen sytyttäen sen
palamaan, sitten täyttöpussi rikkoontui
teräksisestä umpitelineestä ja viimeisenä avoimesta telineestä.

Onnettomuushälytykset
Teksti: Veijo Kajan
Kuva: Petri Remsu

Tampereen aluepelastuslaitoksen vuoden 2007
onnettomuustilastot kertovat, että pelastuslaitoksen
yksiköt lähtivät erilaisiin onnettomuuksiin 28 kertaa
vuorokaudessa. Tehtäviä oli kaikkiaan 10323. Vuoteen
2006 verrattuna tehtävien määrä väheni 977:llä (8,6 %).
Sairaankuljetustehtävät puolestaan lisääntyivät 3,7 %.
Nyt kuljetuksia oli vuorokaudessa keskimäärin 106.
Kaikkiaan niitä oli 38642 (37252 vuonna 2006).
ampereen aluepelastuslaitoksen
tehtävämäärät vähenivät jonkin
verran edellisvuoteen verrattuna. Laskua onnettomuustehtävissä
oli kaikilla muilla toimialueilla paitsi
Etelä-Pirkanmaan toimialueella, jossa
hälytystehtäviä oli 1236. Tämä on 101
hälytystä enemmän kuin vuonna 2006.
Mitään erityistä selitystä onnettomuuksien lisääntymiseen tällä alueella ei vielä ole löydetty.
Onnettomuustyypeistä tehtävien
määrien väheneminen oli maltillista.
Rakennuspaloja oli viime vuonna 431
(vuonna 2006, 477), liikennevälinepaloja 184 (249), tarkistus- tai varmistustehtäviä 2973 (3201). Määrällisesti eniten
vähenivät ensivastetehtävät, joissa oli
21 %:n lasku (4416
3651). Tähän
on vaikuttanut aluepelastuslaitoksen tekemä työ ensivastetoiminnan vasteiden
järkeistämiseksi.
Onnettomuustyypeistä lisääntyivät ihmisen pelastamiset, joita oli 189 (149), liikenneonnettomuudet 1000 (953) sekä erilaiset
avunantotehtävät, joita oli 322 (263).
Tulipaloissa menehtyi viisi henkilöä (Tampere, Hämeenkyrö, Vilppula,
Kangasala, Äetsä), mikä on kymmenen
vähemmän kuin vuonna 2006. Loukkaantuneita oli 77 (51) ja tulipaloista pelastettiin 78 henkilöä (86). Tulipaloissa
evakuoitiin kaikkiaan 144 henkilöä.
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Suuronnettomuudet lähellä
Tammikuun 25. päivä syttyi Nokialla
Pitkäniemen sairaalassa uhkaava tulipalo, jossa loukkaantui 15 potilasta ja
kolme hoitajaa. Suuronnettomuus oli

lähellä, mutta se vältettiin pelastuslaitoksen, henkilökunnan onnistuneen
toiminnan sekä hyvän onnen ansiosta.
Onnettomuuden jälkeen Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri päätti kiirehtiä paloturvallisuuden parannusohjelmaa ja lähivuosina hankitaan sprinklerilaitteistoja
vuodeosastoille.
Toinen uhkaava tulipalo oli syyskuussa
Tampereella, kun Lapintiellä kerrostalon
varastotilassa syttynyt palo aiheutti hengenvaaran noin 40 talon asukkaalle. Yksi
henkilö kuljetettiin sairaalaan ja 18 henkilöä terveyskeskukseen tarkastukseen.
Muita taloudellisesti merkittäviä tulipaloja olivat Tampereella Tuomiokirkonkadulla julkisivuremontissa ollut kerrostalon palo 12.5 sekä Virtain Kisapirtin
palo lokakuun 5. päivä.
Nokian vesikriisi joulukuussa ei
suoranaisesti vaikuttanut aluepelastuslaitoksen toimintaan, mutta se tullee
vaikuttamaan tulevaisuudessa aluepelastuslaitoksen rooliin kuntien varautumissuunnittelussa.

Turvallisuusvalistusta
tarvitaan
Ihmisten turvallisuustietouden lisäämistä tarvitaan edelleen. Tilastojen valossa
suurin syy tulipalojen syttymiseen on
ihminen: 52 % tulipaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta. Onnettomuuksien
ennaltaehkäisevää työtä on esimerkiksi
asuinrakennusten palotarkastustoiminta.
Viime vuonna tarkastettiin 15 610 asuinrakennusta. Kerran vuodessa tarkastettavia erityiskohteita tarkastettiin 3759,
harvemmin tarkastettavia erityiskohteita
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623 ja muita tarkastuksia oli 3588 kpl.
Asuinrakennusten pelastussuunnitelmia toimitettiin 4731 kappaletta.
Suunnitteluvelvollisia oli 6502. Erityiskohteissa oli 3846 suunnitelmavelvollista kohdetta, joista 2708 toteutui.
Turvallisuusvalistuksella tavoitettiin
55 095 pirkanmaalaista, mikä on noin
12 % väestöstä. Näistä turvallisuuskoulutusta sai 32 206 pirkanmaalaista (7 %).
Viime vuonna saatiin syksyllä 2005
aloitettu Tulikettu-projekti koko laajuudessaan kentälle. Tämä tarkoittaa, että
Tampereen aluepelastuslaitos antaa
turvallisuusoppitunteja kaikille pirkanmaalaisille esikoululaisille, kakkos-,
kuutos- ja kasiluokkalaisille.

vähenivät Pirkanmaalla

Ajankohtaista palomiesrintamalla
Suomen Palohenkilöstön Urheiluliitto ry

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 27.3.2008 klo 17.00
keskuspaloaseman isossa luentosalissa. Esillä sääntömääräiset asiat ja aina ajankohtaiset palkka-asiat.

Suomen Palohenkilöstön Urheiluliitto ry:n kotisivut
on avattu. Kotisivuista tulee se tietolähde, mistä kisakutsut löytyvät. Sivuilta löytyy tulevaisuudessa myös
kaikki tulokset kisoista, kuvia sekä kaikkea palomiesurheiluun liittyvää. Osoite on www.supau.com

Kahvitarjoilu.

Yhdistyksen hallitus

Kiinnostaako moottoripyöräily?
Kevät tulee ja asvaltti kutsuu. Aluepelastuslaitoksella on moottoripyöräilijöitä, mutta löytyisikö innokkuutta perustaa laitoksen oma motoristikerho. Jos ajatus kiehtoo, ota yhteyttä paloesimies Jukka Lahteen: jukka.lahti@tampere.fi
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LETKU & LAASTARI

Tampereen palohenkilöstö ry os. 16

Kevät tulee, jäät menee. Varo siis heikkoja jäitä
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