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• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: Elina Haapala, Elja Kivi-
koski, Tapio Liesko, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: Tampereen aluepelastuslaitoksen 
arkistot • Kansikuva: Supermies/palomies, takakansi: Palokuvaajien kuvakilpailun voittokuva (Jukka Lehtonen) • Paino: Juvenes Print Oy 
• Painomäärä: noin 1 000 kpl • Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

”Aivan turha työryhmä”
Monen paloaseman kahvihuoneessa kuuluu 
toteamus: ”Aivan turha työryhmä”, kun henki-
löstö kuulee hankkeesta, jonka tarkoitus on 
selvittää hälytykseen lähtöjen aikaviiveitä. 
Hankkeesta voi lukea tarkemmin tämän leh-
den sisäsivuilta.

Pelastuslaitoksen 60 sekunnin lähtöaikavaa-
timus ei usein toteudu. Asiasta puhuminen 
herättää valtavasti tunteita, ja syyksi arvoste-
lun kohteeksi joutuneet tarjoavat teknisiä vii-
veitä hälytysjärjestelmässä. Mutta mistä me 
puhumme, kun puhumme hälytyksiin läh-
temisestä? Kukaan ei oikein tunnu tietävän.

Nyt perustetun työryhmän tehtävä onkin 
selvittää, mitä kaikkia häiriötekijöitä on häly-
tyksen antamisessa, sen vastaanottamisessa 
paloasemilla sekä siihen reagoimisessa. Vasta 
tämän selvityksen jälkeen voimme puhua oi-
keilla termeillä oikeista asioista ja ”mystisiin 
teknisiin viiveisiinkin” saadaan valaistusta. 
Vaikka työryhmä perustettiin Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen lähtöaikoja tutkimaan, niin 
ongelma on myös valtakunnallinen.

Hälytyksen lähtöaikoihin liittyvät epäselvyy-
det täytyy saada kitkettyä, sillä lähtönopeus 
on toimivan pelastuslaitoksen kivijalka. Tut-
kimusten mukaan palomiesten ammattiryh-
mään luotetaan eniten. Jos 60 sekunnin lähtö-
aika osoittautuu kuplaksi, joka puhkeaa, miten 
kansalaiset suhtautuvat pelastuslaitoksiin.

Pelastuslaitosten nopeus on muutenkin suu-
rennuslasin alla ja se herättää tunteita myös 
kuntalaisissa. 5.3.2014 uutisoi Pirkkalainen, 
että paloauton tuleminen autopaloon kesti 
puoli tuntia. Uutinen perustui silminnäkijän 
lausumaan. Saimme Prontosta oikeat ajat: 
Hälytys tuli 20.46. Yksikkö oli perillä 20.54. 
Kahdeksaan minuuttiin tuli 22 minuuttia 
mutu-aikaa. Korjaus toki lähetettiin lehdelle, 
koska kyseessä oli asiavirhe ja halusimme 
korjata mutu-tiedon tilastotiedolla. Pelastus-
laitos oli tapansa mukaan luotettava. 

Lähtöaika-hankkeen tarkoitus on myös saa-
da oikeata tietoa, jotta henkilöstön ei tarvitse 
käytävillä keskustella mutu-perustelujen poh-
jalta. Hankkeessa on edustajia palomiesten ja 

paloesimiesten taholta, sillä näin halutaan, 
että henkilöstö sitoutuu työryhmän tekemiin 
päätöksiin. On myös tärkeätä, että koko pelas-
tushenkilöstöllä on yhteinen näkemys asiasta.

En ota kantaa lähtöaikahankkeen työryh-
män työn lopputuloksiin ja toimenpide-
ehdotuksiin seuraavalla esimerkillä, joka on 
omilta palomiesajoilta. Majoitushuoneeni oli 
keskuspaloaseman uudella puolella melkein 
kahvihuoneen vieressä: siis pitkä matka van-
han puolen kalustohalliin. Päivisin työskente-
lin laitehuollossa, josta on vieläkin pidempi 
matka vanhan puolen kalustohalliin. Kun 
keskuspaloaseman kongi kumahti, minun 
täytyi juosta, jos aioin ehtiä vaaditussa ajas-
sa hälytykseen. 

Tiedän, tämä on juuri niitä asioita, jotka he-
rättävät tunteita. Mutta eikö olekin hyvä asia, 
että hankkeen jälkeen, kun tiedämme mistä 
puhumme, voimme puhua asioista vähem-
män tunteiden sävyttäminä.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen yhtenä toimin-
nallisena tavoitteena on pelastustoiminnan 
toimintavalmiusaikavaatimuksen saavut-
taminen palvelutasopäätöksen mukaisesti. 
Toimintavalmiusajalla tarkoitetaan aikaa, 
joka alkaa siitä, kun ensimmäinen yksikkö 
vastaanottaa hälytyksen ja päättyy siihen, 
kun pelastusryhmä aloittaa tehokkaan pe-
lastustoiminnan.

Pelastuslaitoksen laajennetun johtoryhmän 
kokouksissa raportoidaan kuukausittain 
toimintavalmiusajan toteutumista sekä ko-

Lähtöaikojen 
selvittämiseksi  

hanke

konaisuutena että siihen kuuluvien osien 
suhteen (lähtöaika, ensimmäisen yksikön 
toimintavalmiusaika, pelastustoiminnan 
toimintavalmiusaika). Erityistä huomiota 
on kiinnitetty lähtöaikojen toteutumiseen. 
Havaittuja lähtöaikaviiveitä on tarkasteltu 
viestitekniikkaan liittyvien tekijöiden osalta. 
Lähtöaikoihin vaikuttavia tekijöitä halutaan 
tarkastella kokonaisvaltaisemmin ja tästä 
syystä perustetaan asiaa käsittelevä hanke. 

Hankkeen tavoitteena on selvittää lähtöai-
kaan liittyvät toiminnalliset kokonaisuudet 

ja laatia toimintamalli, jonka avulla lähtöai-
koja voidaan parantaa. Hankkeen toteutta-
mista varten perustettiin työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii palopäällikkö Tapio 
Räfsten ja jäseninä operatiivinen päällikkö 
Martti Honkala, palomies Jarkko Lahtinen ja 
paloesimies Pertti Lampinen. Asiantuntijoi-
na toimivat kiinteistöinsinööri Joni Hakala ja 
tietohallintopäällikkö Jari Helsing. Hanke on 
valmis valmis toukokuussa 2014. 
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Tampereen kaupunki järjesti 20. päivä hel-
mikuuta Raatihuoneella huomioimistilaisuu-
den, jossa kaupungin pitkäaikaiset työnteki-
jät saivat vuosimitaleita. Tilaisuudessa jaettiin 
pelastuslaitoksen työntekijöille muitakin 
mitaleita.

Pelastuslaitokselta kultaisen, ensimmäisen 
luokan ansiomitalin 40 vuoden palveluksesta 
sai huoltoasentaja Jorma Rantanen.

Kaupunki  
muisti pitkäaikaisia 
työntekijöitään

Kultaisen, toisen luokan ansiomitalin 30 
vuoden palveluksesta saivat palomiehet Jari 
Lehtisaari, Ilari Mansikkaviita ja Jarmo Hakala, 
ylipalomies Lassi Karinko, paloesimies Heikki 
Kivelä ja tiedotuspäällikkö Veijo Kaján.

Hopeisen ansiomitalin 20 vuoden palve-
luksesta saivat palomiehet Jaakko Halkola, 
Petteri Meskanen, Hannu Tuhkasaari, Timo 
Tuominen, Pekka Vaahtera, Mika Vana, yli-

palomies Hannu Korpi, paloesimies Antti 
Hemmilä, lääkintäesimies Marko Pieniaho, 
projektityöntekijä Markku Suominen.

Tilaisuudessa myönnettiin myös kaksi Tasa-
vallan Presidentin myöntämää ansiomitalia. 
Palotarkastusinsinööri Tapio Sténille myön-
nettiin Suomen Leijonan Ritarikunnan an-
sioristi. Tapio Stén on koko virkauransa ajan 
edistänyt palo- ja henkilöturvallisuusasioita. 

Kuvassa vasemmalta: Timo Tuominen, Marko Pieniaho, Jarmo Hakala, Veijo Kaján, Markku Suominen, Hannu Tuhkasaari, Jari Lehti-
saari, Petteri Meskanen, Jorma Rantanen, Mika Vana, Pekka Vaahtera, Tapio Stén, Esko Kulmala ja Antti Hemmilä.
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Erityisen ansiokkaalla ja pitkäjänteisellä toi-
minnallaan Tapio Stén on vaikuttanut siihen, 
että hoitolaitoksia, palvelu- ja tukiasuntoja 
ja muita vastaavan tyyppisiä henkilöturval-
lisuuskohteita on Pirkanmaalla varustettu 
automaattisella sammutuslaitteistolla noin 
300. Tapio Stén on osallistunut merkittävästi 
edellä mainittujen asioiden edistämisessä 
myös valtakunnallisesti.

Tekniselle päällikölle Esko Kulmalalle luovu-
tettiin Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan ansioristi. Esko Kulmala on työuransa 
aikana kehittänyt Pirkanmaan pelastuslai-
toksen teknistä kalustoa ja osallistunut usei-

den paloasemahankkeiden suunnitteluun 
ja rakennuttamiseen. Kulmala on pitkäjän-
teisellä työllään vaikuttanut merkittävästi 
kansalliseen paloautojen kehitystyöhön ja 
standardisointiin. Edellä mainittuun toimin-
taan Esko Kulmala on osallistunut myös kan-
sainvälisesti.

Huomionosoitus 
pitkäaikaisesta 
nuorisotyöstä
Laitehuoltaja Jukka-Pekka Tanner on saanut 
myös huomionosoituksen. Hänelle myön-
nettiin tammikuussa Opetusministeriön 

Ansiomitali pitkäaikaisesta toiminnastaan 
liikunnan ja nuorten parissa.

Olympiapainija Jukka-Pekka Tanner on aloit-
tanut nuorisotyön jo aktiiviurallaan painijana: 
hän toimi nuorten painijoiden valmentajana. 
Nykyisin hän on nuorten parissa monessa eri 
roolissa. Tampereen Palokunnan Sukeltajien 
vetäjänä hän pitää nuorille ”norpille” vesiur-
heiluun painottuvaa kerhoa. Hän toimii Lem-
päälän VPK:n nuorten kouluttajana sekä on 
aktiivisesti mukana Tampereen seudun pa-
lokuntanuorisotyössä. Hän on Pirkanmaan 
meripelastusseuran nuorisokouluttaja sekä 
purjehdusseura Vene -71:n nuoriso-ohjaaja.
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Nuohouksen historiaan liittyy nykyisen 
näkemyksen mukaan outo juttu, jonka 
sukuaan tutkinut Merja Leino Helsingis-
tä lähetti Letku & Laastarin toimituksel-
le. Merja Leino tutkii sukulaisensa nuo-
hooja Antti Halosen elämää. Antti Halo-
nen on ollut nuohoojana Tampereella. 
Seuraava juttu on lainattu suoraan 
Aamulehdestä, joka ilmestyi 19.6.1896.

Nuohooja savutorvia nelikerroksisen 
talon katolla nuohotessaan, otti varo-
mattoman askeleen ja – putosi tuolta 
ylhäältä katukäytävälle ja sattui siitä 
juuri ohikulkevan miehen niskaan. Nuo-
hooja jäi henkiin, mutta alle sattunut 
mies sai semmoisen täräyksen, että sen 
seurauksena kuoli. 

Niin käy tässä maailmassa: toinen saa 
hengellään maksaa toisen pelastuksen. 
Mutta juttu ei loppunutkaan tähän. 
Tuon alle sattuneen ja kuolleen miehen 
leski pani nuohoojan syytteeseen mie-
hensä surmaamisesta. 

Rauhatuomari kyllä koetti voimiensa ja 
kykynsä mukaan selittää leskelle, ettei 
nuohooja tahallaan hänen miestään 
surman suuhun syössyt, vaan että se oli 
tapaturma, sallimus, jne. jne. – Ei mikään 
auttanut. Leski pysyi lujana väitöksessään 
ja tuomion vaatimuksessaan nuohoojal-
le. 

Ja rauhatuomari ottikin vihdoin syytök-
sen vastaan ja teki tuomioinsa: 

” Koska nuohooja Se ja Se on sinä ja si-
nä päivänä nelikerroksisen kartanon 

Nuohouksen historiaa
katolta hypännyt aviomies Sen ja Sen 
niskaan ja tuottanut siten allensa joutu-
neelle kuoleman, tuomitaan nuohooja 
nyt vuorostaan huomenna kello 11 aam. 
seisomaan katukäytävällä saman talon 
kohdalla, jonka katolta hän hyppynsä 
teki; ja myönnetään vainaan leskelle 

oikeus hypätä hänen niskaansa yhtä 
korkealta, nuohoojalle rangaistukseksi, 
ojennukseksi, nuhteeksi ja varoituksek-
si.”

Sanotaan että leskivaimo ei tahtonut 
pahaa pahalla kostaa.”
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Pelastuslaitoksen uudistetut internet-sivut 
julkaistiin helmikuussa. Sivujen kehitystyö on 
osa pelastustoimen virtuaaliympäristöt han-
ketta, jonka projektipäällikkö Janne Leino-
nen on Pirkanmaan pelastuslaitoksella töissä. 

Kun uusia internet-sivuja alettiin rakentaa, oli 
tärkein ajatus se, että sivut tehdään käyttäjiä 
varten. Kovin helposti internet-sivuista teh-
dään oman toiminnan esittelyfoorumi, mutta 
pelastuslaitoksella on turvallisuustoimijana 
erilainen tehtävä kuin tuotteitaan myyvällä 
yrityksellä. Sivuilla on tietenkin kerrottu pe-
lastustoiminnan, ensihoidon, onnettomuuk-
sien ehkäisyn ja varautumisen toteutumises-
ta Pirkanmaalla, mutta selkeäsi pääpaino on 
turvallisuustiedon jakamisella. 

Sivut on tehty täysin omana työnä eli ta-
loudellisesti sivut on pystytty tuottamaan 
kustannustehokkaasti. Myös ylläpito hoituu 

Pelastuslaitoksen 
Internet-sivut

omalla väellä, joten päivityksistä tai sivura-
kenteen muutoksista ei tarvitse maksaa ul-
kopuoliselle toimijalle. 

Sivujen värimaailma saattaa tuntua tummal-
ta tai synkältä. Sivujen visuaalisen ilmeeksi 
on valittu rauhallinen värimaailma, joka ei 
kuitenkaan ole tylsä. 

Sivujen rakenne on ennen kaikkea tehty 
keskimääräistä internet-käyttäjää ajatellen 
ja yleisimmin käytettyjen päätelaitteiden 
mukaan. Siksi joidenkin käyttäjien mielestä 
sivut ovat monimutkaiset ja sivun asettelut 
näyttävät erilaisilta eri koneiden välillä. 
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Pelastuslaitoksella käynnistettiin joulukuussa 
2013 ”Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- 
ja johtokeskuksen kehittäminen normaali- ja 
poikkeusolojen toimintaa varten”  -niminen 
hanke. Hankkeen tarkoitus on uudistaa ja 
kehittää pelastustoiminnan johtamista vas-
taamaan toimialamme toimintaympäristön 
muutoksia. Näitä muutoksia ovat mm.:

- Yhteiskunnan turvallisuusstrategia YTS: Val-
tioneuvoston periaatepäätös, joka edellyttää 
viranomaisilta johtamisvalmiutta ja sauma-
tonta yhteistyötä kaikissa uhkamalleissa ja 
häiriötilanteissa. Esiin ovat nousseet erityisi-
nä uhkina sellaiset häiriötilanteet, jotka vai-
kuttavat laajasti yhteiskunnan rakenteisiin. 
Näissä tilanteissa haasteeksi ovat nousseet 
viranomaisten yhteistoiminta, johtaminen 
ja toimintojen koordinointi eri toimijoiden 
välillä. Onnettomuuksien ruuhkatilanteiden 
tehokas pelastustoiminnan koordinointi 
(mm. laajat myrskytuhotilanteet) edellyttää 
toimivaa, keskitettyä ajantasaisen tilanneku-
van sekä resurssien hallintaa.

- Valtakunnallinen pelastustoimen rakenne-
uudistus: Toteutuessaan tämä uudistus vä-
hentää pelastusalueiden lukumäärää. Pelas-
tusalueiden laajeneminen edellyttää omalta 
osaltaan entistä parempia johtamisvalmiuk-
sia ja jatkuvaa tilannekuvan ylläpitämistä 
sekä tehokasta viranomaisyhteistoiminnan 
koordinaatiota.

- Tuleva kuntarakennemuutos: Kuntien val-
miuteen liittyvistä, valmiuslain linjaamista 
vaatimuksista ja niiden toteuttamisedelly-
tyksistä tulee huolehtia muutosprosessissa, 
ja tämä edellyttää toimivaa tukitoimintojen 
järjestelmää myös pelastusviranomaisilta.  

- Hätäkeskusuudistus: Lähitulevaisuudessa 
hätäkeskusten lukumäärä laskee kuuteen. 
Muutoksen yhteydessä yhdenmukaistetaan 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilannekeskushanke
myös hätäkeskuspalveluita, mikä tarkoittaa 
toimintamallien, tehtävien ja vastuiden uu-
delleen tarkastelua. Pirkanmaan hätäkeskus-
palvelut siirtyivät marraskuussa 2013 Poriin.

- Sisäasiainministeriön pelastusosaston toi-
mintavalmiuden suunnitteluohje (2012): Tä-
män ohjeen mukaan pelastustoiminnan joh-
taminen voi tapahtua myös onnettomuuspai-
kan ulkopuolella. Tämä linjaus mahdollistaa 
operatiivisen toiminnan johtamisen tavoite-
tilan ja tarpeiden uudelleenmäärittelyn. 

- Hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE): 
Tämän hankkeen tehtävänä on suunnitella 
ja toteuttaa viranomaisten korkeaa varautu-
misastetta tukeva tietoverkko, integroida ole-
massa olevat tieto- ja tietoliikennejärjestelyt 
sekä kehittää palveluja ja tehostaa niiden 
yhteiskäyttöisyyttä. Tavoitteena on nostaa 
merkittävästi tietoliikenneverkon suojatasoa 
ja käytettävyyttä. Verkon käyttäjiksi tulevat 
valtion ylimmän johdon ja ministeriöiden 
lisäksi valtion yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden, pelastustoiminnan, meripelastustoi-
minnan, rajaturvallisuuden, hätäkeskustoi-
minnan, maahanmuuton, ensihoitopalvelun 
sekä maanpuolustuksen kannalta keskeiset 
viranomaiset. TUVE -hankkeen myötä myös 
pelastusviranomaiselle tulee tarve huomioi-
da omissa johtamistiloissaan tiukemmat tila-
turvallisuusluokitukset (esim. kulunvalvonta, 
järjestelmien käyttöoikeudet) kuin aiemmin.

- Hätäkeskustietojärjestelmä (ERICA): Hätä-
keskuslaitos ottaa käyttöön uuden tietojär-
jestelmän vuoden 2015 aikana. Järjestelmän 
käyttöönoton myötä pelastuslaitoksille tulee 
toimintoja, jotka edellyttävät uudenlaista 
osaamista ja henkilöresursointia sekä tekni-
siä valmiuksia. 

- Kenttäjohtamisjärjestelmää (KEJO): Järjes-
telmä tulee muodostumaan osaksi yhteistä 

tapahtumankäsittelykokonaisuutta ja se liit-
tyy reaaliaikaisesti viranomaisten yhteiskäyt-
töiseen tietojärjestelmään (ERICA) sekä vi-
ranomaisten omiin järjestelmiin. Järjestelmä 
tulee tukemaan yhteistyötä eri kenttätoimijoi-
den ja sidosryhmien välillä, sekä mahdollista-
maan reaaliaikaisten tilannetietojen saannin. 

Wivistä tulee 
tilannekeskus TIKE

Nykyinen pelastuslaitoksemme viesti- ja 
johtokeskus Wivi on aloittanut toimintansa 
vuonna 2004. Kuluneiden vuosien aikana on 
henkilöstöä lisätty ja toimintaa, ohjeistusta 
sekä erilaisia tietojärjestelmiä on kehitetty 
nykyiseen toimintamalliin, jossa tuotetaan 
muun muassa pelastustoiminnan tukipal-
veluita keskitetysti. Nykyinen toimintamal-
limme onkin toiminut esimerkkinä muille 
tilannekeskusprojekteille ympäri valtakun-
taa. Monet pelastuslaitokset Suomessa ovat 
viime aikoina suunnitelleet ja kehittäneet 
omia tilannekeskusratkaisujaan. Viimeisenä 
viiden Itä-Suomen pelastuslaitoksen yhtei-
nen ISTIKE-hanke, joka lanseerattiin näyttä-
västi mediassakin vuoden vaihteessa.

Pirkanmaan hätäkeskuksen muutto Poriin 
marraskuussa 2013 mahdollisti nyt meneillään 
olevan hankkeen käynnistämisen myötä Wivin 
toimintaympäristön muuttamisen vapautunei-
siin tiloihin. Perusajatuksena kehittämishank-
keessa on edelleen kehittää ja monipuolistaa 
viranomaistoiminnan tilannekeskustoimintoja 
ja tilannekuvaa sekä kenttätoiminnalle suun-
nattuja tukitoimintoja ja pelastustoiminnan 
johtamisjärjestelmän toimintaa. 

Kehittämisessä haasteita

Hanke koostuu seuraavista useista osakoko-
naisuuksista, joista yksi on Wivin kehittämi-
nen vastaamaan tulevan toimintaympäristön 

Palomestari Jari Nieminen
Viestipäällikkö Tarja Pesonen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilannekeskushanke

muutoksiin. Tämä edellyttää mm. muuttoa 
Pirkanmaan Hätäkeskukselta vapautuneisiin 
tiloihin. Näin voidaan perustaa toimiva tilan-
nekeskus päivittäistoimintoja varten.

Kehittämisessä tulee huomioida myös, että 
tilannekeskuksessa tehdään moniviran-
omaistyötä, jota varten täytyy suunnitella 
toimiva toimintamalli.

Hankkeessa kunnostetaan myös poikke-
usolojen johtokeskuksen tilannehuone ja 
viranomaistilat. Samalla rakennetaan ja var-
mennetaan tilannekuvaa palvelevia tietolii-
kenneyhteyksiä ja tietojärjestelmiä.

Kehittämishankkeelle on nimetty pelastus-
johtajan päätöksellä työryhmä, jonka pu-

heenjohtajana toimii viestipäällikkö Tarja 
Pesonen ja jäseninä valmiuspäällikkö Mark-
ku Lehtonen, kehittämispäällikkö Tiina Sal-
minen, palomestari Jari Nieminen (projekti-
päällikkö), tietohallintopäällikkö Jari Helsing, 
palomestari Jari Hiltunen sekä kiinteistöinsi-
nööri Joni Hakala. 

Lisäksi alatyöryhmä suunnittelee pelastustoi-
minnan tilannekeskuksen sekä kenttäjohta-
mistasojen henkilöresurssit ja tehtävät sekä 
pelastustoiminnan johtamisen toimintaoh-
jeiden päivittämisen. Alatyöryhmää vetää 
palopäällikkö Ari Vakkilainen, ja jäseninä 
ovat operatiivinen päällikkö Martti Honkala, 
ja palomestarit Petri Vuorio, Jari Hiltunen ja 
Teemu Turtonen. Tämä liittyy osaltaan myös 
tulevaan pelastustoiminnan organisaation 

uudelleenjärjestelyyn, ja hankkeen toteu-
tusaikataulu on sidottu tähän uudistukseen.

Viranomaisyhteistyötä 
kehitetään

Hätäkeskuskiinteistön saaminen uusiokäyt-
töön mahdollistaa myös viranomaisyhteistoi-
mintojen kehittämisen uudelle tasolle. Tiloi-
hin tullaan varustamaan erillinen johtamistila 
viranomaisten yhteisoperaatioiden johtamis-
ta varten. Tätä kirjoitettaessa on käyty kes-
kusteluja Liikenneviraston kanssa Tampereen 
tieliikennekeskuksen sijoittumisesta samaan 
kiinteistöön. Lisäksi keskusteluja tilojen käy-
töstä ja yhteistyön tiivistämisestä on käyty 
myös mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
Ensihoitokeskuksen kanssa.

Pelastuslaitoksen tilannekeskus perustetaan käytävän 
oikealla puolella olevaan luokkatilaan
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Pesupussista haetaan ratkaisua tulipa-
lossa kontaminoituneisiin palohaala-
reihin.

Pelastusalalla on viime vuosina kiinnitetty 
yhä enemmän huomiota tulipalon jälkeiseen 
varustehuoltoon, sillä tutkimusten mukaan 
savun aiheuttamat haitat saattavat olla mer-
kittävä terveysriski.

Jotta kontaminoituneet varusteet voitaisiin 
asianmukaisesti käsitellä, tulisi ne heti teh-
tävän jälkeen riisua ja laittaa erilliseen säily-
tystilaan, josta ne voidaan toimittaa paloase-
malle pesuun.

Pirkanmaan pelastuslaitoksellakin on mo-
nenlaisia keinoja yritetty asian ratkaisemisek-
si. On kehitetty erilaisia kuljetuspusseja tai 
muovitynnyreitä, joihin varusteet on kerätty. 
Nämä ovat osittain toimivia ratkaisuja, mutta 
eivät tuo täyttä suojaa henkilöstölle.

Nyt asiaan on keksitty osittainen ratkaisu. 
Pirkanmaan pelastuslaitos on hankkinut 
pesupusseja, joihin varusteet laitetaan tuli-
palon jälkeen. Pussi suljetaan ja se voidaan 
viedä paloauton hyttiin. Paloasemalla pussi 
laitetaan suoraan pesukoneeseen eikä sitä 
tarvitse avata välillä. 

Pesupussin idea on siinä, että sen saumat au-
keavat vedessä ja se ”sulaa” pieneksi roskaksi, 
joka otetaan pesukoneesta pois samalla kun 
pestyt haalarit. Palomestari Jari Hiltunen toi-

Puhdas  
paloasema rakentuu 
pienistä osatekijöistä

voo, että palohenkilöstö ottaisi pesupussi-
idean nopeasti käyttöön, sillä se on yksi askel 
kohti puhdas paloasema -ajattelua. Hiltusen 

mukaan Ruotsissa on tämän tapainen järjes-
telmä jo käytössä.

Palomestari Jari Hiltunen osoittaa pesupussin saumakohtaa, josta pussi 
pesukoneessa repeää ja varusteet vapautuvat pussista.
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Kerroimme Letku & Laastari nro 3/2011 suo-
malaisesta Sisusta ja sisusta. Kyseessä olivat 
sisukkaat paloveteraanit, Antero Elomaa ja 
Timo Koskinen, sekä Sisu paloauto vuodelta 
1934. 

Ylipalomies Antero Elomaa osti huutokau-
pasta Sisu-paloauton vuonna 1986. Paloau-
ton kunnostus alkoi vuonna 2010. Kunnos-
tuskaverina Elomaalla oli paloesimies Timo 
Koskinen, joka teki auton puuosat. Tavoit-
teena paloveteraaneilla oli saada auto ajo-
kuntoon ja museorekisteriin. Tavoite täyttyi 
maaliskuussa 2014.

Paloauton historia

Sisu-paloauto oli nykyisellä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella vuodesta 1934 vuoteen 
1975. Paloauton korityöt tehtiin omana työ-
nä. Avoautossa kuljettajan ja vanhimman 
lisäksi oli kuusi miestä istumassa kummalla-
kin sivulla olevan letkulaatikon päällä pitäen 
kiinni keskellä olevasta tangosta. Ajokilomet-
rejä ei mittariin ole kertynyt kuin 7 300 km. 
Selitys vähäisiin ajokilometreihin löytyy au-
ton käyttötarkoituksesta. Aluksi Sisu palveli 
letkuautona (auto nro 7), mutta vuonna 1952 
se muutettiin generaattoriautoksi ja tunnus-
kin muuttui auto nro 18:ksi. 

Paloautovanhus sai 
museopaperit

Tekniset tiedot

Sisu vm. 1934
Moottorin nro 32968 (alkuperäinen 32996)

Pentaverken EB-sarjan 6-sylinterinen 4-tahti sivuventtiilimoottori
Käyntinopeudella 3 000 r/min. 65 hv

Moottoritilavuus 3.266 cm3
Sylinterin halkaisija 7.94 cm

Iskun pituus 0.110 m

Akseliväli 3.400 m
Renkaat: edessä 7.00 – 20. 10-kertaiset

takana 34 x 7 HD. 12-kertaiset

Kokonaispaino 4800 kg
Konealusta 1650 kg
Omapaino 2465 kg
Kantavuus 2435 kg
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Tampere oli saanut järjestettäväkseen sla-
lomin SM-kisat 11. - 12.3.2014. Toivotimme 
kaikki kilpailijat mukaan hivenen erilaisen 
SM-laskettelun pariin,  jossa sallittua - jopa 
toivottavaa on ”erilaisiin” lasketteluasuihin 
pukeutuminen. Paras asu sekä kaikkien lajien 
(slalom, lauta ja telemark) nopein monitaituri 
palkittiin uudella kiertopalkinnolla. Suurpu-
jotteluun osallistui 77, lumilautailuun 20 ja 
telemarkkiin 11 laskijaa. Toisena kisapäivänä 
joukkuekilpailuun osallistui 21 joukkuetta.
 
Kilpailut järjestettiin Levin eturinteillä, johon 
Levi Ski Club merkkasi kilpailuihin sopivat ra-
dat. Kisarata aidattiin talkoohengessä. Aurin-
ko oli suotuisa kisoille, joka näkyi ihmisten 
kasvoilla hymynä ja tunnelma oli hyväntuu-
linen. Jokainen kilpailija sai ansaitut suosion-
osoitukset tuloksesta piittaamatta. Kaksi las-
kijaa keräsi kuitenkin suurimman huomion. 
Markkasen Janne laskiessaan kisan ylivoimai-
sesti nopeimmat ajat (yhteistuloksen ollessa 

Pelastushenkilöstön  
SM-slalom Levillä

1:18.58) ja Tiaisen Tuomas keräsi suuret suo-
sionosoitusilmavalla asuvalinnallaan. Huomi-
oitavaa on myös Jannen virtaviivainen vanha 
oranssipalohaalari. Muutenkin Tampereen 
osallistujat pukeutuivat palomieshenkeen 
sopiviin kisa-asuihin aina palohaalareista 
pintapelastajan pukuun.

”On hienoa havaita, että Tampereen palomie-
het ovat saaneet myös muita pelastusalan 
ammattilaisia kisailemaan keskukseemme 
rinteillä ja tietenkin kilpailun jälkeen rentou-
tumaan Levin sykkeessä,” kertoi Mari Punkki, 
joka on Levin rinneturvallisuusvastaava.

Kilpailusarjoja oli naiset kahdella osallistujal-
la, Yleinen, M35, M40, M45, M45, M55, M60, 
Lumilauta yleinen ja M50 ja Telemark ”Clas-
sic” yleinen sisältäen tietenkin hyppyrin. Kai-
kista kovatasoisin sarja oli miehet 35, jonka 
voitti Janne Markkanen. Yleisen sarjan kol-
manneksi sijoittui Juha Jännes. M50-sarjassa 

Pekka Tiainen oli kolmas ja M55 Petri Enqvist 
myös kolmas. Pirkanmaalta oli saatu kasaan 
17 hengen joukko. Toisena kilpailupäivä-
nä kisattiin joukkuekilpailu kolmihenkisin 
joukkuein jokaisen laskiessa yhden laskun. 
Joukkueita osallistui 21. Kilpailua väritti voi-
makas tuuli joka pysäytti pysähtymättömän 
eturinteiden hissin ( ”tämä hissi ei pysähdy 
koskaan tuulella” hissimies).

Puuskissa tuuli lähenteli 30m/s, mutta se ei 
tunnelmaa latistanut. Joukkuekilpailussa 
Pirkanmaan joukkue kokoonpanolla Mark-
kanen Janne, Lempinen Jyri ja Jännes Juha 
sijoittuivat hienosti toiseksi jännittävässä 
kilpailussa. Voiton vei Päijät-Häme ja kolman-
neksi sijoittui Helsinki.

Tunnelman kisoista voi tiivistää Suokonaution 
Jarken sanoin kilpailuväelle ”Muistakaa, että tär-
keintä ei ole voitto vaan ensin tulee laskettelu ja 
sitten jälkilaskettelu, joka lausutaan After-Ski.”

Teksti Timo Silander, Kuvat Petri Enqvist



12 13

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I



14 15

Jehun 
ylivoimainen ykkönen

Jehuvoittajat vuodelta 1972. Vasemmalta: Rauli Hetejärvi, Juhani Savolai-
nen, Olavi Helenius, Esko Hellsten, Esa Sipilä, Raimo Toivonen.  

Tammikuun lopussa Valkeakoskella oltiin haikeissa tunnelmissa. 
Vuonna 1942 perustettu Säterin tehdaspalokunta lopetettiin. Säterin 
tehdaspalokunta on tunnettu kilpailutoiminnastaan, sillä se on voittanut 
14 Jehumalja-kilpailua. Mikään muu palokunta ei tähän ole pystynyt.
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Valkeakoskelle vuonna 1941 perustettu Säteri 
Oy jatkoi vuonna 1936 perustetun Kuitu Oy:n 
tekokuitutuotantoa. Vuonna 2007 omista-
jamuutoksen yhteydessä nimeksi tuli Kuitu 
Finland Oy, joka ajautui konkurssiin vuonna 
2008. Tehtaan toimintaa ryhdyttiin jatkamaan 
2010 Avilon Oy -nimisenä yhtiönä. Toiminta 
kuitenkin takkuili, ja konkurssihakemus jätet-
tiin maaliskuussa 2013. Tämä merkitsi myös 
tehdaspalokunnan toiminnan loppumista.

Toimiva tehdaspalokunta

Vuosi Säteri Oy:n perustamisen jälkeen, kesä-
kuun 3. päivä 1942, pidettiin Säterin tehdas-
palokunnan perustamiskokous.  Ensimmäi-
nen palokunnan päällikkö oli varastonhoitaja 
Clemens Wikman ja palomestarina toimi hit-
sari Olavi Vanninen. 

Vuosina 1944 - 47 palokunnan päällikkönä 
oli korjauspajan ylimestari Arvo Tapola. Vuo-
teen 1947 Säterin palotoimi oli kokonaan 
sivutoimisen päällystön ja miehistön hoidos-
sa. Vuonna 1947 perustettiin palopäällikön 
ja palokalustonhoitajan vakinaiset toimet. 
Palopäälliköksi nimettiin Olavi Vanninen ja 
palokalustonhoitajaksi Valtteri Lifländer.

Vuonna 1947 tehdaspalokunta siirtyi moot-
toroituun kauteen, sillä palokunta sai ensim-

mäisen paloautonsa palokalustoineen sekä 
moottoriruiskun. 

Seuraavat vuodet olivatkin merkittäviä kehi-
tysvuosia, sillä vuonna 1949 tehdasosastoille 
saatiin ensimmäiset pikapalopostikelat, jot-
ka olivat Suomessa ensimmäisiä. Myös au-
tomaattinen paloilmoitusjärjestelmä saatiin 
tehtaalle. Vuonna 1952 tehdaspalokunta sai 
oman paloaseman.

1960-luvulla uusittiin tehdaspalokunnan 
moottoriruiskukalusto sekä paloauto. 
1970-luvun puolivälissä palokunnan perus-
tajajäsen ja pitkäaikainen päällikkö Olavi 
Vanninen siirtyi eläkkeelle. Uusi päällikkö oli 
myös Olavi, sukunimeltään Helenius.

1975 - 1991 Säterin tehtaalla tehtiin paljon 
uudistuksia. Useita tuotantolinjoja uusittiin, 
polttoturpeen käsittely- ja kattilalaitos raken-
nettiin sekä tehtaan hätäilmoitusjärjestelmä 
ja sammutusvesijärjestelmä rakennettiin. 

Vuodet 1992 - 2006 tehdaspalokunnan pääl-
likkönä oli Rauli Hetejärvi. Tehtaalle töihin 
hän tuli jo vuonna 1963, ja palokuntaura alkoi 
vuonna 1969. Hän muisteli, että erilaiset kou-

lutustilaisuudet työllistivät paljon, esimer-
kiksi tulityö- ja työturvallisuuskoulutukset. 
Myös yhteistyökumppaneiden henkilöstöä 
koulutettiin. 

Rauli Hetejärven motto oli: ”Paloasemalle ja 
minulle voi soittaa ja pyytää apua koska vain 
ja missä asiassa tahansa. Me autamme”.

Hetejärvi muistelee, että kaikki hälytystehtä-
vät, joihin liittyi rikkihiili, olivat aina erikoisia 
niiden arvaamattomuuden takia.

Hetejärvelle sattui kaksi erittäin vaarallista 
vesisukelluksen läheltä piti -tilannetta. Toi-
sessa hän oli sukeltamassa jään alla, kun 
hengitysventtiili jäätyi ilman jäädessä jatku-
va virtaukselle. Toinen tilanne sattui, kun hän 
oli sukeltamassa suljetussa tilassa ja tarkasti 
isoa vesipumpun pohjakartiota. Turvanaru 
sotkeutui vesipumpun osiin ja hän joutui luo-
pumaan narusta ja hetken harhaili veden alla.

Rauli Hetejärven aikana hälytysjärjestelmät 
muuttuivat täysin, kun tehtaan ympärivuo-
rokautinen vartiointi siirtyi portilta keskus-
valvomoon. Hälytykset ohjautuivat suoraan 
Tampereen aluehälytyskeskukseen, josta 

Kuvassa vasemmalta paloesimies Juha Kokkola ja palopäällikkö Jouko Sikstus.
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sitten hälytettiin tehdaspalokunta. Aikaisem-
min hälytyksen teki ja arvion työvuorossa 
oleva teollisuusvartija.

Hetejärvi kertoi, että palokuntaura on an-
tanut hänelle paljon. Hän on saanut olla 
tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, joista 
kukaan ei ole kyseenalaistanut tehdaspalo-
kunnan työn arvoa turvallisen työympäris-
tön tekijänä. Hän on palokuntaelämässään 
saanut arvokasta tietoa turvallisuudesta ja 
miten sitä edistetään. Hän on myös tätä tie-
toa mielellään jakanut.

Hetejärven jälkeen palopäällikkönä toimi 
Jouko Sikstus, jonka palokuntaura alkoi 
vuonna 1985. Hän toimi palopäällikkönä 
vuodesta 2006 vuoden 2014 helmikuuhun 
asti. Jouko Sikstuksen erikoisalana oli kemi-
kaalitorjunta.

Kilpailutoiminta

Säterin tehdaspalokunta oli innokas erilaisiin 
kilpailuun osallistuja. Merkittävin ensimmäi-
nen voitto oli Hämeenlinnan päällystökerhon 
järjestämä ns. Langinkärki-kilpailu. Säterin 
TPK voitti omakseen kiertopalkinnon vuon-
na 1952. Säterin TPK oli voittanut seitsemän 
kertaa kilpailun.

Valtakunnalliset Jehu-maljakilpailut alkoivat 
vuonna 1952. Palopäällikkö Olavi Vannisen 
johdolla Säterin tehdaspalokunta voitti en-
simmäisen Jehu-maljan. Kun palkinto voi-
tettiin kymmenennen kerran vuonna 1969, 
sai tehdaspalokunta sen omakseen.  Jouk-
kue kuitenkin lahjoitti palkinnon uudelleen 
Palopäällystöliitolle edelleen kilpailtavaksi. 
Kaikkiaan Säterin tehdaspalokunta voitti 
Jehumalja-kisan 14 kertaa.

Säterin tehdaspalokunta menestyi myös teol-
lisuuspalokuntien mestaruuskilpailuissa voit-
tamalla ne yhdeksän kertaa. Ulkopuolinen 
kilpailutoiminta loppui vuonna 1976 ja kilpai-
leminen jäi palokunnan sisäiseksi eli henkilö-
kohtaisiksi palokaluston selvityskilpailuiksi.

Koulutustoimintaan 
panostettiin

Hyvän kilpailumenestyksen taustalla oli luon-
nollisesti ammattitaitoinen henkilökunta, 
joka kouluttautui jatkuvasti. Tehdaspalo-
kunnan historiassa erityisesti palopäälliköt 
Olavi Vanninen ja Olavi Helenius panostivat 
henkilöstön koulutukseen. He toimivat myös 
alan valtakunnallisina kouluttajina. Vannista 
pidettiin erityisen hyvänä savusukelluskou-
luttajana.

Tehdaspalokunnan tehtäviin kuului sen pe-
rustamisesta lähtien myös tehtaan henkilö-
kunnan koulutus, missä korostettiin onnet-
tomuuksien ennaltaehkäisyä sekä oikeita 
alkutoimenpiteitä mahdollisissa onnetto-
muuksissa.

Tehdaspalokuntaa 
tarvittiin tositoimiin

Vaikka koulutus- ja kilpailutoiminta olivat 
merkittäviä asioita Säterin tehdaspalokun-

nan toiminnassa, niin silti ne olivat perusteh-
tävää tukevia: tehdaspalokunta oli tehtaan 
merkittävä turvallisuustekijä.

Hälytyksiä 1980-luvun alkupuolelle asti vuo-
sittain oli parisenkymmentä. Suurin tulipalo 
oli vuonna 25.10.1978, kun tehtaan 6-keh-
ruuliunjalla syttyi tulipalo, joka eteni suurpa-
loksi. Tulipalo aiheutti mm. tehtaan historian 
suurimman henkilöstön evakuoinnin. Paloa 
sammuttamassa olivat kaikki yhteistoiminta-
alueen palokunnat sekä nostolavayksikkö sil-
loiselta Tampereen palolaitokselta.

Vuonna 1982 oli myös tiukka tilanne rikki-
hiilen talteenottolaitoksen hallin ja nesteyt-
tämön tulipalossa. Ne tuhoutuivat täysin, 
mutta palokunta sai estettyä tulen leviämi-
sen hiilisulfidivarastoihin ja kaasuputkistoon.

Kuvassa entinen palopäällikkö Rauli 
Hetejärvi palopäällikön toimistossa.
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Suomessa palokunnilla on aina ollut 
pitkät perinteet urheilu- ja kilpailutoi-
mintaan. Vapaapalokunta-aatteen saa-
vutettua Suomen 1800-luvun alussa 
ja palokuntalaistoiminnan sen myötä 
laajennettua alkoivat palokunnat liittää 
säännöllisen urheilutoiminnan osaksi 
omaa toimintaansa. Monilla palokun-
nilla oli omia urheiluseuroja. Urheilu- ja 
kilpailutoiminnan oli lisäksi katsottu 
motivoivan ja sitouttavan vapaapalo-
kuntalaisia aatteelliseen työhön. Sota-
aikojen jälkeen 50-luvun vaihteessa 
heräsi ajatus säännöllisten kilpailujen 
järjestämisestä palokuntalaisille. Kes-
kustelujen seurauksena kilpailutoiminta 
yleistyi. 

Palokuntien Suomen Mestaruus-/Jehu-
malja-kilpailut saivat alkunsa vuonna 
1951, kun Liitin Oy:n silloinen toimi-
tusjohtaja Herman Lindgren lahjoitti 
arvokkaan Jehumaljan kilpailtavaksi 
maamme palokuntien välillä. Luo-
vutustilaisuutta kunnioittivat läsnä-
olollaan pääministeri Urho Kekkosen 
johdolla valtiovarainministeri ja muita 
valtiohallinnon edustajia. Ensimmäi-
seen kilpailulautakuntaan nimettiin 
jäseniksi palkinnon lahjoittajan lisäksi 
Helsingin palopäällikkö Leo Pesonen, 

Jehun historia
Turun palopäällikkö Ilmari Juvakoski 
sekä Tampereen palopäällikkö Einar V. 
Nurmi. Ensimmäiset Jehumalja-kilpailut 
pidettiin 27. - 28.9.1952 Tampereella.

Kilpailun pääpalkinto - Jehumalja - oli 
alkuperäisessä muodossaan aidosta 
hopeasta valmistettu yli neljä kiloa 
painava kiertopalkinto. Vuonna 2002 
palkinto kasvoi lisäjalkaosalla, jonka jäl-
keen palkinto painaa lähes kuusi kiloa. 
Palkintoa on sanottu jopa 90 000 euron 
arvoiseksi. Upean puolimetriä korkean 
maljan arvellaankin olevan Pohjoismai-
den arvokkain kiertopalkinto. Aiemmin 
Jehumaljan kierto katkesi kymmenestä 
kokonaiskilpailun voitosta. Näin tapah-
tuikin vuonna 1969, kun Säterin Oy:n 
TPK voitti kokonaiskilpailun kymme-
nennen kerran ja sai arvokkaan maljan 
omakseen. Joukkue kuitenkin lahjoitti 
palkinnon uudelleen Palopäällystöliitol-
le edelleen kilpailtavaksi. Vuoden 2010 
sääntöuudistuksessa päätettiin, että Je-
humalja kiertää ikuisesti.
 
Jehumalja-kilpailu oli aluksi kaksipäiväi-
nen, mutta vuodesta 1976 se on ollut 
yksipäiväinen. Alun perin kilpailu koos-
tui tieto- ja kalustokilpailusta, mutta 
vuodesta 2002 kilpailuun on kuulunut 

lisäksi taito-osuus. Tietokilpailussa kukin 
kilpailija laatii vastauksensa itsenäisesti 
sekä henkilökohtaiseen että yksikkö-
kilpailuun. Kilpailuyksikkö suorittaa 
yhdessä taitokilpailun, jossa arvioidaan 
yksikön taitoja annettuun tehtävään il-
man ajanottoa. Kalustokilpailussa yksik-
kö suorittaa etukäteen tuntemattomat 
tehtävät ”kuin hälytyksen” ja käytetty 
aika ratkaisee tuloksen. Jehumaljalla 
palkitaan kilpailuyksikkö, jolla on suurin 
yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri 
osakilpailun jälkeen. Kilpailuissa jaetaan 
arvokkaiden kiertopalkintojen lisäksi 
sekä joukkueille että jäsenille omik-
si jääviä muistopalkintoja. Vuodesta 
2007 kilpailussa on ollut mukana myös 
veteraani-sarja, jonka kilpailu koostuu 
kalustokilpailusta.
 
Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain 
osaa noin 35 palokuntaa ja 250 kilpai-
lijaa sekä lähes 100 järjestelytehtävissä 
toimivaa. Joukon suuruus ja tiivis pa-
lokuntahenki on eräs osoitus Palokun-
tien Suomen Mestaruus-/Jehumalja-
kilpailuiden arvokkaista perinteistä ja 
kilpailun nykypäivän haasteista ja vaa-
tivuudesta.

Lähde: Suomen Palopäällystöliitto
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Kerrankin onni potkaisi suoraan hanuriin! 
Voitin nimittäin Eurosportin pyöräilylähe-
tysten katsojakilpailusta matkan Espanjan 
Alteaan pyöräilyn ammattilaistalli Argos Shi-
manon talvileirille 2. - 5.1.2014. Innokkaana 
kammen pyörittäjänä olin tietenkin halti-
oissani. Matkanjohtajaksi lähti vielä entinen 
ammattipyöräilijä Kimmo Kananen.

Neljän päivän aikana söimme samaa ruo-
kaa ja hengitimme samaa ilmaa kuin nämä 
pyörämaailman supertähdet ja pääsimme 

Palkintomatka Alteaan
hieman tutustumaan ammattilaistallin toi-
mintaan. Muuna aikana suuntasimme vuok-
rapyörillämme paikallisiin raatelevan jyrkkiin 
ja pitkiin nousuihin. Pääsimme myös osal-
listumaan yhteen tallin harjoitukseen, kun 
heillä oli ohjelmassa helppo lenkki. Itse lai-
tan sanan helppo lainausmerkkeihin, sillä sen 
verran lenkki puuskututti. Lisää treeniä siis.

Kokonaisuutena matka oli huikea, jonka aika-
na ammensin paljon uutta pyöräilytietoutta 
ja sain intoa tulevaa pyöräilykautta varten. 

Kesää odotellessa toivotan hyvää tulevaa 
pyöräilykesää kaikille!

Palomies Ville Malila
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Hiihtopäivä Kaupissa

Jujutsu-hopeaa Pirkanmaalle
Portugalissa Lissabonissa oteltiin tammikuun lopussa brasilialaisen jujutsun Euroopan 
avoimissa kisoissa. Pirkanmaan pelastuslaitokselta kisoissa oli mukana palomies Ilma-
ri Leppänen purppuravöissä alle 94.3 kilon sarjassa. Sarjassa oli osallistujia reilut 30 
ja otteluita oli Ilmarilla 5. Ilmari tuli hienosti hopealle, häviten vain viimeisen ottelun 
Virolaiselle vastustajalle. 

Pelastuslaitoksen perinteistä hiih-
topäivää vietettiin Kaupin urheilu-
puistossa 6.3. Ladut olivat hyvässä 
kunnossa olosuhteisiin nähden. 
Joukkueissa oli kymmenen hiihtäjää, 
joista viisi ensimmäistä hiihti pe-
rinteitä tyyliä ja loput viisi vapaata. 
Joukkueista kolme oli täysilukuisia 
ja yksi vajaamiehitetty. 3. jaos ei 
osallistunut tänä vuonna.
 
Tulokset:

1. 1-jaos     31.09
2. 4-jaos     32.58 (vajaa joukkue)
3. 2-jaos      34.38
4. Päivähenkilöstö   35.16
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P
ilkkikisat pidettiin tänä vuon-
na Lohjalla Lohjanjärvellä 
4.3.2014. Pilkkimisaikaa oli 
neljä tuntia ja kisakaloiksi 
kelpasivat ainoastaan ahve-
net.  Pirkanmaalta lähdettiin 

tänäkin vuonna isolla joukolla kisaamaan, 
innokkaimmat kävivät jo vähän etukäteen 
katsastamassa apajia.

Pirkanmaan parhaista tuloksista vastasivat 
naisten sarjan voittanut Ulla Heino lähes 
kilon ahvensaaliillaan. Hopea meni Etelä-
Savoon ja pronssille tuli Pirkanmaan Sanna 
Kauppinen. Yleisessä sarjassa Tuomas Mark-

Pelastuslaitoksella  
SM-pilkkikisat

kula reilulla neljällä kilolla kiilasi pronssille, 
lisäksi kympin sakkiin mahtuivat hienosti 
myös Pasi Mäkipelto ja Juho Penttinen, mo-
lemmilla yli kolmen kilon saalis. 

Joukkuekilpailun voitti ylivoimaisesti reilulla 
18 kilolla Lieksan joukkue, toiseksi tuli Kuo-
pion joukkue ja kolmanneksi hienosti Pir-
kanmaan 1-joukkue, jossa pilkkivät Tuomas 
Markkula, Pasi Mäkipelto, Markku Peltonie-
mi, Hannu Käppi ja Tomi-Pekka Olkkonen. 
Pirkanmaan kakkosjoukkue (Sami Lindfors, 
Juho Penttinen, Antti Koskela, Markku Ku-
jansivu ja Kari Heiskanen) mahtui myös 10 
parhaimman joukkoon.

Reissussa oli mukana myös Mirka Leinonen, Ar-
to Ilonen, Jarmo Innanen, Pekka Hermikoski, 
Ville Vihinen, Matti Saarinen, Hannu Pokkinen, 
Pekka Hännikäinen, Jari Ranta-aho ja Kauko Ha-
kala. Reissu oli oikein onnistunut, kaikki saivat 
kalaa saaliiksi, keli oli mitä mahtavin ja järjes-
telyt toimivat hienosti. Kanttiini kiersi hienosti 
moottorikelkalla pilkkijöiden luona.

Vuoden päästä pelastushenkilöstön SM-
pilkkikisat ovat Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen järjestämänä Valkeakoskella. Kalastajat 
haastavat keräämään Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen sisäisistä ryhmistä 5-henkisen 
joukkueen pilkille. 
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R
eiskahöntsyn MM-kisat 
pelattiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2012. Tur-
nauksen puuhajoukkoina 
ovat toimineet tampere-
lainen FC Pispalan Toh-
velisankarit ja joukkueen 

manageri ja kapteeni Arto Huhtinen Reino & 
Aino Kotikenkä Oy:n toimitusjohtaja. 

Tämän vuoden turnaus pelattiin15. – 16.3. 
Tampereen Koulukadun kentillä. Jo melkein 
perinteeksi muodostuneen Reiskahöntsyn 
avaajana oli pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Reiskahöntsyn perusidea on, että jäällä pela-
taan Reinot tai Ainot jalassa jääkiekkomailalla 
ja pehmeällä pallolla. Reiskahöntsy-turnaus 
lahjoittaa turnauksen tuotot aina hyvänteke-
väisyyteen. Tänä vuonna hyväntekeväisyys-
kohteeksi valittiin Tampereen ensi- ja turvakoti. 

Reiskashöntsyn MM-kisat
Ennen pelejä kaikkien tamperelaisten tun-
tema entinen Aamulehden toimittaja Matti 
Pitko piti alustuspuheen, jossa hän totesi, 

Tampereen Palokunnan Urheilijoilla oli tarkoitus järjestää pelastuslaitoksen henkilökunnalle ja heidän perheilleen luistelupäivä Ratinan stadionilla 
12.2. Luistelun jälkeen oli tarkoitus pelata jääkiekko-ottelu Wanhat vastaan nuoret.

Luistelutapahtuma jouduttiin peruuttamaan, koska tekojääradan jäähdytysputkistoon oli porattu reikä ja jää suli. Ottelu Wanhat vastaan nuoret 
siirrettiin Koulukadun kentälle ja se pelattiin. Nimettömänä esiintyvän tietolähteen mukaan nuoret voittivat ottelun lievällä vääryydellä, sillä 
nuorilla oli lainamaalivahti.

Wanhat vastaan Nuoret

että vaikka maailma tuntuu tällä hetkellä tur-
vattomalta, niin tämän turvallisempaa turna-
usta tuskin on. Paikalla oli pelastuslaitoksen 
yksikkö, ambulanssi ja joukkueellinen palo-
miehiä pelaamassa. Myös tauot oli turvattu, 
sillä pelastuslaitoksen mieskuoro Tulikukot 
hoiti viihdepuolen.

Pelastuslaitoksen väki pelasi yhdistetyssä 
joukkueessa edesmenneen radio 957:n 
kanssa. Laitokselta joukkueessa pelasivat 
Matti Välikoski, Tuomas Markkula, Topi Var-
ho, Petteri Meskanen, Jari Koskiniemi, Ilmari 
Leppänen, Mikki Räsänen, Ilari Mansikkaviita 
ja Jarkko Kyllästinen. Huollosta vastasi eläk-
keellä oleva ylipalomies Markku Vuorela.  Ta-
pu 957-joukkueen sijoitus oli 12. Kaikkiaan 
joukkueita oli 22.
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P
irkanmaan pelastuslaitokselle 
on viime vuosina valittu palo-
miehen virkoihin useita kym-
meniä miehiä. Virkoihin on ollut 
hakijoita myös useita kymme-

niä. Viime aikoina hakijamäärät ovat olleet 
60 – 80. Se kertonee jotakin maamme tilan-
teesta ja Tampereen/Pirkanmaan suosiosta. 
Palkkaushan palomiesten osalta saadaan 
hyvään malliin kolmivuotisen projektin an-
siosta tänä vuonna.

Nykyään hakemukset täytetään pääsääntöi-
sesti niin, että hakija täyttää hakemuksensa 
elektronisesti Tampereen kaupungin IMURI-
järjestelmään. Hakemuksia koskevia ohjeita 
saa TampereRekrystä. Edellisessä 5.2.2014 
päättyneessä haussa meillä oli 61 hakemusta, 
joista vain kolme oli paperista hakuversiota. 
Hakuilmoitus tulee lukea aina tarkkaan, sillä 
siinä luetellaan ne periaatteet, joilla henkilö 
tullaan siihen kyseessä olevaan virkaan va-
litsemaan. Esimerkkinä mainittakoon viimei-
sessä hakuilmoituksessa olleet lauseet: ”Vir-
kaan liittyvät lisäkoulutukset ja aikaisempi 
pelastustoimen työkokemus voidaan katsoa 
eduksi valintaa tehtäessä. Arvostamme haki-
joilla ammattitutkintoon johtanutta ensihoi-
don lisäkoulutusta.”

Olemme asettaneet myös lisäehtoja valitta-
vaksi tuleville. Niitä ovat savusukelluskelpoi-
suus, työterveyshuollon todistus terveydestä 
ja soveltuvuudesta palomiehen ammattiin. 
Lisäksi edellytämme poliisilaitoksella tehtä-

Palomiesvalinnat 
Pirkanmaan 
Pelastuslaitokselle

vän suppean turvallisuusselvityksen tekoa. 
Meillä on historiassa pari tapausta, joissa 
valinta on tyssännyt tässä vaiheessa. On 
hankalaa, ettei Pelastusopisto pysty jo haku-
vaiheessa alan koulutukseen hakeutuvalle 
teetättämään tätä selvitystä. Henkilö, jolla on 
tuo historia huonoa, ei pääse koulutuksesta 
huolimatta alalle töihin ja näin menetetään 
koulutuspaikka turhaan. Emme huomioi 
kesken olevaa opiskelua, esimerkiksi kesken 
olevat AMK-ensihoitajan opinnot eivät ole 
ennen todistusta hyväksi luettavia. Emme 
myöskään hyväksy lisäkoulutuksina eduksi 
katsottavaksi vaikkapa liiketalouden opin-
toja.

Kuinka valitaan?

Palomiehen virkaan valittavalta edellyte-
tään palomiehen tai pelastajan tutkintoa tai 
hänellä pitää olla sisäministeriön pätevöit-
tämistodistus. Nämä ovat kaikki juridisesti 
tasavertaisia. Hakemukset siis tehdään HA-
LOon, josta ne lähetetään koonnin jälkeen 
komentotoimistoon. Palopäällikkö tekee lis-
tauksen hakuilmoituksen ehtojen perusteella 
sopivista kandidaateista. Esitysten tulee aina 
olla perusteltuja. Virkoja ei tarvitse aina vält-
tämättä täyttää, esimerkiksi hakijoiden vähäi-
sen määrän vuoksi. Virkaan hakijoita voidaan 
myös haastatella. Esimerkiksi viime hakupro-
sessissa mukana olleista haastattelimme 18 
henkilöä. Haastatteluissa huomaa kuinka 
hyvin Pelastusopiston valintaprosessi toimii. 
Olisimme mielellään palkanneet jokaisen 

haastateltavan meille töihin. Niin on hyvä- ja 
tasalaatuista väkeä. On siis valinnanvaikeus. 

Haastattelun merkitys valintaprosessissa 
on suuri. Hakupapereiden, työkokemuksen, 
koulutuksen ja haastattelujen perusteella 
palopäällikkö ehdottaa pelastuspäällikölle, 
ketkä sillä kertaa niistä hakijoista olisivat 
soveltuvimmat kyseessä oleviin tehtäviin. 
Pelastuspäällikkö päättää ja/tai muuttaa esi-
tystä, jos katsoo sen aiheelliseksi.

Oikaisu

On hyvä muistaa, että virkaan hakuprosessi 
on julkinen ja valitsematta jäänyt henkilö voi 
tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikai-
suvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianomainen) sekä kunnan jäsen. Meidän 
tapauksessamme oikaisua haetaan Tampe-
reen kaupunginhallitukselta. Oikaisuvaati-
mus on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaa-
misen aika katsotaan siitä, koska pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosais-
ten katsotaan saaneen tieto, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä tai kolmen päivän kuluttua 
sähköpostin lähettämisestä. Vaatimuksessa 
on oltava vaatimus perusteineen ja se on te-
kijän allekirjoitettava.     

Palopäällikkö Ari Vakkilainen
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Poismenneitä

Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden tam-
mikuun alussa pelastuslaitos sai suru-uutisia. 
Kaksi paloveteraania, Esa Grönfors ja Olavi 
Kauhanen, poistuivat keskuudestamme.

Ylipalomies Esa Grönfors kuoli 12.1.2014 viik-
ko ennen 77-vuotispäiväänsä. Esa Grönfors 
tuli pelastuslaitoksen palvelukseen vuosi-
lomasijaiseksi toukokuussa vuonna 1964. 
Palosotilaaksi hänet nimettiin syksyllä 1966. 
Eläkkeelle Esa Grönfors pääsi helmikuussa 
1992.

Ylipalomies Esa Grönfors oli peruspalomies, 
joka hoiti tehtävänsä tunnollisesti. Hän 
työskenteli usein myös keskuspaloaseman 
päivystyshuoneessa ja Kaupin aluehälytys-
keskuksessa päivystäjänä.

Kahden lajin mestari

Paloesimies Olavi Kauhasen poistui kes-
kuudestamme 30.12.2013. Hän oli syntynyt 
23.6.1926. Kauhasen palomiesura alkoi tou-
kokuussa 1953 palosotilaana. Palokersantiksi 
hänet valittiin 1967. Titteli vaihtui paloesi-
mieheksi vuonna 1974.

Olavi Kauhanen voitti keihäänheiton Suo-
men-mestaruuden vuosina 1956 ja 1959 
sekä saavutti SM-hopeaa vuosina 1955 ja 
1962. Heinäkuussa 1959 Tampereella hän 
heitti uransa pisimmän heiton 79,63 m, jolla 
hän sijoittui sillä hetkellä Suomen kaikkien 
aikojen tilastossa toiseksi.

Lentopallossa Kauhanen voitti Suomen-mes-
taruuden vuosina 1959 ja 1961 sekä edusti 
Suomea MM-kilpailuissa vuonna 1952.

Kauhanen ei kilpaillut olympialaisissa, vaikka 
oli Melbournen olympiavuonna 1956 Suo-
men paras keihäänheittäjä. Syy tähän ei kos-
kaan selvinnyt. Rooman kesäolympialaisiin 
1960 vuotta aikaisemmin ennätyksensä heit-
tänyttä Kauhasta ei valittu, koska hän edusti 
tuolloin TUL:n jäsenseuraa. 

Yläkuvassa Esa Grönfors. Alakuvassa 
Olavi Kauhanen toinen oikealta. 
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Viljakkalan paloasema rakennettiin Viljakka-
lan kunnan toimesta 1989 ja vihkiäisiä vietet-
tiin vuonna 1990 uuden nelivetosammutus-
auton juhlistaessa tilaisuutta.

Viljakkalan kunta teki siis palotoimen 
hoidossa melkoiset investoinnit 1990-luvulla. 
Kun vielä vuonna 1992 perustettiin päätoimi-
nen palopäällikön virka, oli pienen maalais-
kunnan palotoimi enemmän kun ”mallillaan”.

Tuota ”mallillaan” pitämistä on sittemmin 
jatkettu aikanaan Viljakkalan kunnan voimin 
ja sitten kuntaliitoksen tapahduttua 2007 
Ylöjärven kaupungin toimesta.

Ylöjärven kaupungin kanssa yhteistyössä 
paloasemasta on hyvää huolta pidetty raken-
nusmestari Asko Ahosen ja palomestari Tapio 
Lieskon kanssa. 

Asko Ahonen ja Tapio Liesko muistelevat 
yhdessä, että oikeastaan aika paljon erilaisia 
kunnostustoimenpiteitä on vuosien varrella 
tehty. Viimeisen neljän vuoden aikana on 
koulutustilan keittokomeroon lisätty kaap-
peja, jakelutiski vaihdettu parempaan, ka-
lustovaraston nosto-ovia on korjattu, avattu 
tukkeutuneita salaojia, vaihdettu massoja 
kalustovaraston nosto-oven edestä, korjattu 
routaeristystä ja asfaltoitu pinta uudelleen.

Asko Ahonen toteaa, että enemmänkin kau-
pungin eri kiinteistöissä tulisi käydä ja varsinkin 
niissä kiinteistöissä, joissa on paljon käyttöä. 

– On hyvä, että käyttäjät ovat aktiivisia 
kaupungin kunnossapitoon, kun huomaavat 
puutteita tai epäkohtia, hän toteaa.

Vuonna 2013 korjattiin konesaumapelti-
kattoon tullut sireenintornin haruksen tekemä 

Vijakkalan paloasema 
on viimeisen päälle 
kunnossa

Palomestari Tapio Liesko

Tässä uusitaan paloaseman ulkoverhous 
kokonaan. Myös kattosillan ja välika-
ton talotikkaiden asennus vesikatolle 
tehtiin, samoin vesikaton läpivientien 
tiivistystä. 

reikä ja korjattiin harus. Lisäksi rinteen puoleis-
ta maanpintaa muotoiltiin ja asennettiin kaksi 
ojaan purkavaa sadevesikaivoa ja salaoja.

Tässä vain muutamia esimerkkejä, mitä 
kunnossapitotoimenpiteitä on vuosien var-
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Sopimuspalokuntien yt-
ryhmä 2014 - 2015

Pirkanmaalla toimii 47 vapaaehtoista palo-
kuntaa, joiden kanssa Pirkanmaan pelastus-
laitoksella on sopimus osallistumisesta pe-
lastustoimintaan. Toimintasäännön mukaan 
sopimuspalokuntia edustaa pelastuslaitok-
sen organisaatiossa sopimuspalokuntien 
yhteistyöryhmä, joka nimetään kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan pelastusalueiden palo-
kuntien esityksestä.

Yhteistyöryhmän toimikausi on kaksi vuotta. 
Puheenjohtajana toimii pelastuspäällikkö Es-
ko Kautto ja sihteerinä koulutusmestari Timo 
Halme. Yhteistyöryhmän kokouksiin osallis-
tuu muuta pelastuslaitoksen henkilökuntaa 
käsiteltävien asioiden niin edellyttäessä.

Yhteistyöryhmään kuuluvat seuraavat jä-
senet (suluissa varajäsen):

Itäinen pelastusalue

Leppäniemi Juha, Halkivahan VPK
(Saari Janne, Urjalan VPK)

Niemi Mikko, Salmentaan VPK
(Seppälä Mikko, Rautajärven VPK)

Saarnio Jari, Länsi-Vesilahden VPK
(Tuominen timo, Lempäälän VPK)

Salminen Juha, Kangasalan VPK
(Munne Pasi, Onkkaalan VPK)

Läntinen pelastusalue

Järvenpää Esa, Kyröskosken VPK
(Kujanpää Tero, Hämeenkyrön VPK)

Mäkipää Esa, Tyrvään VPK
(Karhu Tommi, Keikyän VPK)

Sippola Pekka, Ylöjärven VPK
(Multanen Kari, Linnavuoren TPK)

Willberg Kare, Pirkkalan VPK
Koppelojärvi Pasi, Pirkkalan VPK)

Pohjoinen pelastusalue

Peltonen Jani, Mäntän VPK
(Laurio Tapani, Kolhon VPK)

Vaara Pentti, Virtain VPK
(Manninen Anssi, Ruoveden VPK)

Uotila Tero, Korkeakosken VPK
(Nieminen Janne, Korkeakosken VPK)

rella tehty. Asko Ahonen toteaa vielä, että 
kaikki suoritetut toimenpiteet on tehty kun-
nossapidon määrärahoilla, yhtään investoin-
tirahaa ei ole käytetty.

Paloaseman 
tietoliikenneyhteydet  
ovat kunnossa
Sonera on osallistunut merkittävällä panos-
tuksella Viljakkalan paloaseman kännyköi-

den kuuluvuuden parantamiseksi. Sonera 
rakensi vahvistimet koko asemaa kattavaksi, 
vahvistimia on asemalla kaikkiaan 5 kappa-
letta. Paloaseman kulunvalvonta on järjestet-
ty ja toteutettu myös Ylöjärven kaupungin 
toimesta.

Kun nyt tulevan kesän korvalla jätän Vil-
jakkalan aluepaloaseman päällikön tehtävät, 
totean että paloasema on hienossa kunnossa 
ja toivon, että asemalla toiminta edelleen jat-
kuisi jossain muodossa.

Rakennusmestari Asko Ahonen Viljakkalan paloaseman vakituisella tulityöpaikalla, 
joka kunnostettiin määräykset täyttäväksi vuonna 2010.
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Ylöjärven VPK ry vietti 65-vuotisjuhliaan 22. 
helmikuuta. Päivätilaisuuteen järjestettiin pa-
loaseman kalustohallissa. Paikalle oli oman 
väen lisäksi muutamia kutsuvieraita naa-
puripalokunnista, kaupungilta ja yhteistyö-
kumppaneilta. Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
tervehdyksen paikalle toi palopäällikkö Jari 
Veija. 

Ansioituneita jäseniä muistettiin mm. ansio-
mitalein ja pitkäaikaisen palokuntatyön teki-
jöitä kutsuttiin palokunnan kunniajäseniksi. 
Kahvitilaisuuden lomassa kävi viihdyttämäs-
sä aikamiespoika Pekko (Timo Saarinen). Illan 
viettoa jatkettiin palokunnan oman väen tur-
vin Akun tehtaan saunatiloissa.

Palotarkastusinsinööri Sami Lindfors

Ylöjärven VPK  
saavutti eläkeiän

Ansiomerkkien (SSPL, pronssinen ansiomitali) saajia vasemmalta Seppo Toivonen, Antti Saari, 
Esa Henriksson, Ari Jylhäsalo, Antti Peltomäki, Sami Lindfors, Airi Siven, Hely Mutkala
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Pelastushenkilöstön kirkkohetki
Pelastushenkilöstöllä perheineen on mahdollisuus osallistua 
pelastushenkilöstölle suunnattuun jumalanpalvelukseen 6.4.2014 klo 10 
Tampereen Tuomiokirkossa. 

Jumalanpalveluksen toimittaa pelastuslaitoksen oma pappi Antero Niemi ja 
kanttorina toimii Marja-Liisa Rautelo. Mukana kirkossa on myös pelastuslaitoksen 
mieskuoro Tulikukot. Tilaisuuden jälkeen kirkkovieraat ovat tervetulleita 
kirkkokahville kirkon alasaliin.

Maaliskuussa vietetään Earth Houria, joka 
on WWF:n organisoima maailmanlaajuinen 
ilmastotapahtuma. Se järjestetään yleensä 
maaliskuun viimeisenä lauantaina kello 20.30 
- 21.30 paikallista aikaa. Earth Hourin aikana 
ihmiset eri puolilla maapalloa sammuttavat 
valonsa tunniksi ja kertovat näin huolensa 
ilmastonmuutoksesta. Earth Hourin tarkoitus 
on ilmastohuolen globaali ilmaiseminen. Valot 
sammuvat ympäri maailman samaan kellon-
aikaan siten, että tapahtuma kiertää ympäri 
maapallon aikavyöhyke kerrallaan. Näin ih-
miset kaikkialla maailmassa voivat osallistua.

Tarkoitus ei ole säästää energiaa itse tapahtu-
matunnin aikana, vaikka Earth Hour on myös 
säästänyt energiaa esimerkiksi Suomessa. 
Parempi tietoisuus ilmastoasioista vaikuttaa 
kuitenkin myös ihmisten energiankulutus-
tottumuksiin. Siksi Earth Hourin tavoite on 
myös vaikuttaa ihmisten energiankulutustot-
tumuksiin pitkällä tähtäimellä.

Paloasemat ovat tunnettuja siitä, että valot 
ovat aina päällä, ainakin kalustohallissa. Tä-

Tunti ilman valoja
mä viestittää ihmisille, että olemme hereillä 
teitä varten, vuorokauden jokaisena tunti-
na. Asiasta keskusteltaessa on havaittavissa, 
että tähän valojen päällä pitämiseen suh-
taudutaan jopa hyvin tunteellisesti. Ehkä 
tämä on sellainen asia, joka on ja pysyy. On 
tietenkin selvää, että pimeän aikaan tulevan 
hälytyksen sattuessa on turvallista kulkea ka-
lustohalliin, kun valot ovat päällä. Toisaalta 
uusimmilla paloasemilla on jo nyt käytössä 
liiketunnisteiset valaisimet, joiden avulla säh-
könkulutusta voidaan pienentää. 

Olisiko mahdollista, että paloasemalla olisi-
vat valot pois yhden tunnin ajan? Aikahan ei 
ole pitkä ja mahdollisen hälytyksen sattuessa 
voidaan varmasti turvautua valokatkaisijoi-
hin. Mutta minkälaisen viestin valot sammut-
tava palokunta antaisi kansalaisille? Hylkäi-
simmekö kansalaiset tunniksi? Olisimmeko 
osa ekologista yhteiskuntaa tunnin ajan? 
Osoittaisimmeko, että ympäristöarvot ovat 
meillekin tärkeitä? Vai olisimmeko pimeässä 
vain, koska sen on ajateltu tuottavan meille 
hyvän imagon?

Vaikka kuinka haluaisimme ajatella, että 
meitä tarvitaan silloin kun hätä on suuri eikä 
silloin mietitä kustannuksia tai kulutuksia, 
voisimmeko silti ottaa ajatuksissa askeleen 
vihreämpään suuntaan? Pelastuslaitos on 
mukana Tampereen kaupungin ympäristö-
ohjelmissa emmekä voi ajatella, että ympä-
ristöasiat olisivat meille vain pakkopullaa. 
Voisimme hyvillä mielin olla mukana nyky-
aikaisissa menetelmissä ja osoittaa, että pys-
tymme muokkaamaan toimintatapojamme 
ja asenteitamme! Ehkäpä ensi vuonna palo-
asemat pimenevät.

Tämä kirjoitus on osa pelastuslaitoksen 
osallistumista Tampereen kaupungin ener-
giaohjelmaan. Vuonna 2014 jokaisessa Letku 
& Laastari -lehdessä kerrotaan ympäristöön 
liittyvistä asioista  Pelastuslaitoksen ympäris-
tö työryhmässä ovat kiinteistöinsinööri Joni 
Hakala, viestintäsuunnittelija Elina Haapala 
sekä palotarkastaja Pauliina Niukkala. 
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