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Korjauksia

Viime lehteemme oli päässyt muutamia vir-
heellisiä tietoja, joten oikaisemme ne. Sivul-
la 11 oli juttu paloautovanhuksesta. Jutussa 
mainittiin, että Timo Koskinen oli paloesi-
mies. Timo Koskinen jäi eläkkeelle pelastus-
laitokselta ruiskumestarina.

Sivulla 20 jutussa ”Pelastuslaitoksella SM-pilk-
kikisat” mainittiin virheellinen ensi vuoden 
järjestäjätaho. Jutun mukaan Pirkanmaan 
pelastuslaitos järjestää ensi vuoden kisat. Ki-
sa järjestetään Pirkanmaalla, mutta järjestävä 
taho on Valkeakosken palomiesurheilijat.

Lehdestä oli myös jäänyt pois talven SM-
hiihdot, jotka hiihdettiin Pietarsaaressa 5. – 
6.3.2014. Pirkanmaalta sarjassa M35 10km:n 
matkalla Miikka Raivio sai hopeaa ja sarjassa 
M55 3 km:n matkalla Aaro Aaltonen voitti 
kultamitalin. 

”Tuli leivän antaa” on mielenkiintoinen kat-
saus Suomen ekohistoriaan, ja suosittelen 
kirjan hankkimista kesälukemiseksi. Kirjasta 
löytyy monia mielenkiintoisia yksityiskoh-
tia, jotka avartavat ajattelua uudella tavalla. 
Kirjan luettuaan ymmärtää, kuinka Suomen 
kansan kohtalot ovat tiiviisti kytkeytyneet 
elinympäristöön ja sen muutoksiin.

Kuisma väittää, että tulella on merkillisen 
keskeinen osa kansamme kohtaloissa. ”Jos 
Suomen historian 10 000 vuotta tiivistäisi 
nopeutetuksi 30 sekunnin filmiksi, olisi filmi 
suurimmalta osaltaan yhtäjaksoista metsäpa-
loa. Olemme tulleet toimeen vuosituhannet 
biomassaa polttamalla”.

Suomalaiseen muinaiskulttuuriin kuului, että 
puuta polttamalla saattoi ilmaista mm. au-
ringonpalvontaan liittyviä uskonnollisia kä-
sityksiä (juhannuskokko) tai lähettää viestejä 

Umpimähkä
Lienee itsestäänselvyys, että pelastustoimessa tuli on vihollinen, 
jota vastaan taistellaan. Vanha sanonta ”tuli on hyvä renki, mutta 
huono isäntä”, kuvaa jo hieman toisenlaista suhtautumista tuleen. 
Siinä myönnetään, että tulesta löytyy hyviäkin puolia. Juha Kuisman 
Suomen ekohistoriaa käsittelevässä kirjassa ”Tuli leivän antaa”, tuli 
nähdään myönteisenä elämän uudistajana.

(tulitiedotus). Pohjoisen Euroopan tunnettu 
saunakulttuuri on parhaiten säilynyt juuri 
Suomessa, koska täältä on saanut aina hel-
posti rakennus- ja polttopuuta.

Viestinnän kannalta kirjasta löytyy mielen-
kiintoisia suomen kielen sanoihin liittyviä 
asioita. Kota oli ihmisten asunto eli koti, jo-
ka otettiin maailmankuvan keskipisteeksi. 
Oviaukko oli keskipäivään päin ja etelä oli 
ilmansuunta, joka on kodan edessä. Kodan 
perä antaa ilmasuunnan pohja eli pohjoinen. 
Suunta, mistä aurinko itää eli tulee esiin on 
itä. Suunta, johon aurinko laskee eli läntää 
on länsi.

Pulaan joutuu hylkeenpyytäjä, joka pulahtaa 
railoon; hän pääsee pulasta, kun kömpii jäälle 
railosta. Vihi on metsästystermi: molemmin 
puolin ansaporttia havuista ja oksista pistelty 
matala johde. ”Vihille meno naimisiin menon 

merkityksessä tulee siitä, että kahtapuolen 
asettuneet hääparin sukulaiset muodostivat 
samanlaisen vihin kuin metsästyksessä.” Met-
sästäjällä saattoi olla kotikulmillaan ansapol-
ku eli virkatie. Siihen kuului satoja erilaisia an-
soja. Virkatien kiertämiseen meni täysi päivä, 
isommalla virkatiellä kaksikin.

Mielenkiintoinen on sana umpimähkä: paik-
ka, jossa tulta säilytetään, silloin kun sitä ei 
tarvita. Tästä viisastuneena voisimme turval-
lisuusviestinnän avulla kertoa ihmisille, että 
laittakaa se tuli umpimähkään, niin säästym-
me monelta vahingolta. 
Rentouttavaa ja aurinkoista kesää lukijoille
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Pelastusopistosta valmistui 23.5. yhteensä 
105 tutkinto-opiskelijaa pelastustoimen ja 
hätäkeskusten tehtäviin. Tutkintotodistuk-
sensa saivat pelastajakurssit 82 ja 83, hätä-
keskuspäivystäjäkurssi 25 sekä alipäällystö-
kurssi 36. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksessa työskentele-
vä Eetu Räsänen suoritti alipäällystökurssin 
menestyksellisesti, sillä hän sai Pelastusopis-
ton priimusstipendin

Pelastusopiston kevätjuhla

Ylipalomies Ossi Hemmilä poistui keskuu-
destamme pitkällisen sairauden uuvutta-
mana 26.4.2014. Tampereen palokuntaan 
Ossi Hemmilä tuli tilapäiseksi palosotilaaksi 
vuoden 1961 toukokuussa, ja palosotilaaksi 
hänet valittiin saman vuoden syyskuussa. 
Titteli vaihtui palomieheksi vuoden 1974 
ensimmäisenä päivänä, ja tasan kolme vuot-
ta myöhemmin hänet nimitettiin ylipalomie-
heksi. Tehtävästään eläkkeelle Ossi Hemmilä 
jäi 30.11.1987.

Työn vastapainona liikunta merkitsi Ossi 
Hemmilälle tärkeää tapaa ylläpitää sekä hen-

Poismenneitä

Eetu Räsänen takarivissä kuudes vasemmalta

kistä että fyysistä vireystilaa. Urheilijana hän 
ansioitui 1950-luvulta lähtien kilpapyöräilijä-
nä Tampereen Yrityksen riveissä, ja SM-kisois-
sa hän saavutti joukkuemitalin 175 kilomet-
rin maantieajossa. Pyöräilyuran jälkeen hän 
jatkoi mukana Yrityksen seuratoiminnassa 
sekä talkootyön että valmennuksen merkeis-
sä. Urheilu-uran jälkeisinä vuosina Ossi jatkoi 
liikuntaa eri muodoissaan, ja erääksi hänelle 
läheiseksi lajiksi muodostui avantouinti.

Elämänasenteeltaan Ossi Hemmilä oli va-
loisa, myönteinen ja toimeen tarttuva. Yh-
deksänlapsisen perheen esikoisena hän oli 

sisarustensa ja vanhempiensa tukena halki 
elämän. Kun ystävät ja tutut kysyivät Ossilta 
neuvoja mieltä askarruttaviin asioihin, niin 
hän antoi niitä huolehtivaisella ja luotetta-
valla tavalla. 

Jari Hemmilä
Ossi Hemmilän kummipoika

Syntymäpäiviä
Kiitoksia kaikille, jotka 
osallistuivat yhteiseen 
vuosijuhlaamme. 

Kiittäen:

Ulla Heino, Jari Koskiniemi, 
Matti Syrjä, Jari Miettinen, 
Harri Järvelä ja Ari Vikman
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Eläköityneitä

Palomestari Jukka-Pekka Niininen jäi eläk-
keelle 1.4.2012. Niinisen vastuualueena oli-
vat Ruoveden ja Kurun paloasemat sekä koko 
pohjoisen pelastusalueen kalusto- ja kiinteis-
töasiat. Hän oli myös pelastuslaitoksen han-
kintojen valmistelutyöryhmän jäsen.

Niinisen ura pelastustoimessa alkoi vuonna 
1976 sairasautonkuljettajana. Työnantaja-
na oli SPR:n Kurun osasto. Kurun kunnan 
palopäällikkö - väestönsuojelupäälliköksi 
hänet nimettiin 1.7.1976. Ruoveden apu-

laispalopäällikkönä hän aloitti maaliskuussa 
1978. Vuonna 2003 Niininen siirtyi nykyisen 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelukseen 
palomestarina, kun alueelliset pelastuslaitok-
set perustettiin.

Eläkepäivät kuluvat vapaapalokuntaharras-
tuksen parissa sekä kodin ja mökin remon-
toinnissa. Eläkkeellä Jukalla on myös mahdol-
lisuus osallistua enemmän neljän poikansa 
harrastusten tukemiseen.

Jukka-Pekka Niininen

Letku & Laastarin toimittaja palomestari 
Tapio Liesko jäi viettämään eläkepäiviään 
1.6.2014 alkaen. Lieskon kokemus pelastus-
toimessa alkoi Kyröskosken VPK:ssa 1950-
luvun lopussa. Vuodesta 1973 hän hoiti 
sivutoimisena palo- ja väestönsuojelupääl-
likön tehtäviä Viljakkalan kunnassa, kunnes 
hänet valittiin samaan virkaan päätoimiseksi 
vuonna 1992.

Nykyinen Pirkanmaan pelastuslaitos tuli Ta-
pio Lieskon työnantajaksi vuonna 2003, kun 
alueellisia pelastuslaitoksia alettiin muodos-
taa. Palomestarin titteliltä eläkkeelle jäänyt 
Liesko teki viimeiset työvuotensa (2010 - 
2014) valmiussuunnittelun sektorilla. 

Tapio Liesko on nähnyt monen asian muut-
tuvan pitkän uransa aikana. Positiivisena 
hän näkee pelastustoimen kaluston ja kou-
lutuksen kehityksen. Huolestunut Liesko on 
kylien autioitumisesta. On valitettavaa, että 
Pirkanmaallakin on hyvässä kunnossa olevia 
paloasemia ja tiloja, joissa voisi osa pelastus-

laitoksen päällystöstä työskennellä nykyisen 
etätyömahdollisuuden ansiosta. Näin säilyisi 
kylissä pelastuslaitoksen ja kylien asukkaiden 
yhteys. Ihmisillä on edelleenkin tapana poi-
keta ”valot päällä” olevalla paloasemalla.

Valmiusosastolla työskentely oli Lieskon 
mielestä mielenkiintoista aikaa, sillä moni 
asia avautui aivan uudesta näkökulmasta. 
Esimerkiksi seurakuntien apu kriisitilanteis-
sa on ollut liian pienellä käytöllä. Useimmilla 
seurakunnilla on käytössään lämpimiä tiloja, 
joissa on valmiudet ruokahuoltoon ja jopa 
satojen ihmisten majoittamiseen. Seurakun-
nilla on myös velvollisuus auttaa, minkä ne 
tekevätkin mielellään. Ei tarvitse keksiä mi-
tään uutta organisaatiota; riittää kun koor-
dinoidaan seurakuntien ja viranomaisten 
yhteistyö toimivaksi. 

Mukana monessa

Tapio Liesko on toiminut kunnan luottamus-
tehtävissä vuodesta 1969. Viljakkalan siirryt-

tyä Ylöjärven kuntaan luottamustoimet jat-
kuivat. Eri lautakuntien edustajuuden lisäksi 
hän on ollut Ylöjärven kaupunginhallituksen 
ja -valtuuston jäsenenä. 

Liesko on myös järjestötoiminnan moniotte-
lija. Hän kuuluu mm. Viljakkalan ja Kyröskos-
ken VPK:hon. Hän on Suomen Palopäällystö-
liiton varautumisen ja väestönsuojelujaoston 
sihteeri, Suomen Palopäällystöliiton väestön-
suojelujaoston johtokunnan jäsen sekä Man-
nin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja.

Lieskolla on lukuisia kunnia- ja ansiomerk-
kejä. Viimeinen huomionosoitus on merkit-
tävä, sillä se on Suomen Palopäällystöliiton 
myöntämä erityisansioristi. Niitä on myön-
netty kaksi kappaletta, joista ensimmäisen 
sai Tapio Liesko. Erityisansioristi sijoittuu An-
sioristin ja Tuliristin väliin.

Letku & Laastarin toimittajana Tapio Liesko 
aloitti vuonna 2003. Silloin lehteen etsittiin 
toimittajia koko Pirkanmaan alueelta, jotta 

Tapio Liesko
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lehteen saataisiin tasapuolisesti juttuja alu-
eelta. Palopäällikkö Kalevi Lehtinen nimesi 
Lieskon lehden toimittajaksi, sillä Lieskolla 
oli kokemusta henkilöstölehden ”Kyroset” 
tekemisestä ollessaan Oy Kyrön palvelukses-
sa vuosina 1965 - 1987. Liesko onkin tuonut 
lehteen VPK-näkökulmaa sekä ajankohtaisia 
asioita valmiussuunnittelun puolelta.

Monessa mukana ollut ja edelleen oleva 
Liesko ei eläkkeelle jäätyään koe jäävänsä 
tyhjän päälle. Nyt hänelle jää aikaa keskittyä 
enemmän mieleiseensä harrastukseen: koira-
näyttelyt kotimaassa ja ulkomailla. Lukuisat 
merkittävät palkinnot saavat ilmeisesti jat-
koa, mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät. 
Myös Viljakkalan VPK:n historiikin parissa 
kuluu aikaa.

Vasemmalta Jukka-Pekka Niininen, Ilpo 
Kuokkanen, Heikki Kojo, Mika Salmela ja 
Jorma Kiviniemi
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Koiraa pelastamassa paloesimies Jarmo Järvinen 
ja ylipalomies Ismo Saxman
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Teivon paloasemalta on nyt turvattu Ylöjär-
ven ja Länsi-Tampereen asukkaiden elämää 
reilu vuosi. Sinä aikana on käynnistelty myös 
eläinpelastuksen erikoisosaamista. Työvuorot 
ovat käyneet tutustumassa erinäisiin eläimiin 
mm. Teivon raviradan alueella, Ahlman am-
mattiopistolla ja erinäisillä eläintiloilla. Sa-
malla on saatu tärkeää koulutusta eläinten 
käsittelystä alan ammattilaisilta. Kortensa 
kekoon ovat kantaneet kaikki eläinlääkäreis-
tä tilojen emäntiin / isäntiin. Pelastuslaitos 
on saanut erittäin positiivisen vastaanoton 
kaikissa harjoituskohteissa. Tuommehan mu-
kanamme kohteeseen turvallisuustietämystä 
ja neuvomme tietenkin mielellämme turval-
lisuuteen liittyvissä asioissa. Eläintilojen väki 
on myös ottanut meidät hyvin vastaan, koska 
he tietävät onnettomuustilanteessa toimin-
tamme kohteessa tehostuvan, kun paikka on 
meille jo valmiiksi tuttu.

Harjoitellessamme kohteissa eläinten käyt-
täytyminen on tullut tutuksi ja niiden käsit-

Eläinten asialla
telyyn on tullut entistä enemmän varmuut-
ta. Olemme päässeet ohjaamaan nautoja 
pihalle sekä pihatto-, että parsinavetoista, 
siirtelemään eläimiä riimujen avulla paikas-
ta toiseen ja tietenkin päässeet tutustumaan 
niiden elinympäristöön ja saamaan kullanar-
voisia neuvoja ihmisiltä, jotka ovat toimineet 
eläinten parissa vuosia. Hevostilalle mennes-
sämme jouduimme aloittamaan ponien kä-
sittelystä, mutta loppujen lopuksi siirryimme 
taluttelemaan jopa 800 kg painavia hevosia. 
Selvää edistystä on siis syntynyt. Suureläimet 
alkavat olla melko tuttuja, mutta seuraavaksi 
alamme keskittyä kehittämään ammattitai-
toamme pieneläinten parissa, josta saimme 
jo esimakua Ahlmanin kanojen ja vuohien 
parissa.

Eläinlääkäreiltä ja eläinten kasvattajilta ja hoi-
tajilta olemme kuulleet tietoa, mistä suun-
nasta erilaisia eläimiä on turvallista lähestyä. 
Mitä niitä lähestyttäessä pitää ottaa huomi-
oon oman turvallisuutemme kannalta. Olem-

me myös oppineet, miten voimme missäkin 
tilanteessa helpottaa eläimen oloa, mikäli pe-
lastusoperaatio kestää kauan. Tärkeää tietoa 
on myös kertynyt eläinten nostotekniikoista 
ja -taktiikoita. Jokaisen eläinlajin rakenne 
eroaa kuitenkin toisistaan ja emme halua 
vahingoittaa eläintä turhaan yrittäessämme 
pelastaa sitä. Olemme päässeet tutustumaan 
myös eläinten kuljetuskalustoon ja eläinten 
niihin pakkaamiseen ja purkamiseen.  Mat-
kan varrella on mukaamme tarttunut myös 
ideoita, kuinka omaa eläinpelastuskalusto-
amme voisi kehittää ja pikku hiljaa Teivon 
paloasemalta alkaakin löytyä melko kattava 
eläinpelastuskalusto, jota olemme tietenkin 
päässeet kokeilemaan myös tosi toimissa.

Olemme kuitenkin vasta alkutaipaleella, 
mutta opimme eläinpelastuksesta koko 
ajan lisää. 

Paloesimies Jyrki Valkama
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Jo perinteinen kilometrikisa käynnistyi tou-
kokuun alussa ja pelastuslaitoksen joukku-
eeseen on ilmoittautunut tähän mennessä 
38 henkilöä. Innokkaimmilla alkaa olla ensim-
mäinen tonni täynnä, mutta vielä mahtuu ja 
ehtii mukaan. Kisa jatkuu 22.9. asti ja vaikka 
aloittaisi pyöräilykautensa vasta nyt, ehtii ki-
lometrejä keräämään runsaasti. 

Kilometrikisa 
käynnissä
Rohkeasti vaan mukaan, tavoitteena ei ole 
hampaat irvessä ajaa 200 km:n lenkkejä, vaan 
nauttia Suomen kauniista luonnosta omaan 
rauhalliseen tahtiin ja hyvässä seurassa. Pe-
lastuslaitokselta löytyy aina lenkkiseuraa. 
Jos ajaa vaikka 10 km päivässä, saldona on 
syyskuussa reilusti yli 1000 km ja ehtii siinä 
välissä pitämään muutaman ansaitun lepo-

päivänkin. Vielä kun muistaa kirjata kilomet-
rinsä nettiin, niin alkaa olla homma paketissa. 
Kireitä ketjuja kaikille!
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Keskeisten 
päivystyspotilaiden 
triagen ja hoidon 
aloittamisen osaaminen 
- Hoitosuositusten 
kehittäminen

Pirkanmaan pelastuslaitoksella perustason 
ensihoitajana työskentelevä Henna Lintu-
saari valmistuu Metropoliasta Helsingistä 
ensihoitaja AMK:ksi. Henna teki opinnäyte-
työnsä yhdessä luokkakaverinsa Heidi Ojalan 
kanssa.

Tarve opinnäytetyölle tuli esille Ruoveden 
terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalla 
työskenteleviltä hoitajilta, jotka kokivat, että 
kaikilla työntekijöillä ei välttämättä ole riit-
tävää osaamista ensihoito- tai päivystyshoi-
totyöstä. Heidän osaamistaan ei kuitenkaan 
tässä työssä kartoitettu.

Opinnäytetyössä kuvattiin sairaanhoitajien 
päivystyshoitotyön osaamista keskeisten 
potilasryhmien triagessa ja hoidon aloitta-
misessa. Näiden pohjalta kehitettiin hoito-
suositukset. 

Yhtenäiset toimintakäytänteet edistävät 
potilaan jatkohoitoa ja selviytymismahdol-
lisuuksia. Tässä opinnäytetyössä kehitettiin 
hoitosuositukset keskeisille potilasryhmille 
Ruoveden terveyskeskuksen päivystyspolikli-
nikalle. Keskeiset potilasryhmät olivat rinta-
kipupotilas, hengitysvaikeuspotilas, halvaus-
oireinen potilas, vaikean allergisen reaktion 
saanut potilas ja akuutti vatsakipupotilas. 
Potilasryhmien lisäksi työssä käsiteltiin hä-
tätilapotilaan tunnistamista. 

Ruoveden terveyskeskuksen poliklinikalle 
tehdyt hoitosuositukset perustuivat alan 
kirjallisuuteen, valtakunnallisiin hoitosuosi-
tuksiin ja eri tietokannoista etsittyihin suo-
malaisiin ja kansainvälisiin aiheeseen liitty-
viin tutkimuksiin. 

Ensiapukoulutus erityistä 
tukea tarvitseville 
opiskelijoille

Tampereen ammattikorkeakoulusta ensi-
hoitaja AMK:ksi valmistuva pelastaja Lauri 
Hurme teki toiminnalliseen opinnäytetyön, 
johon kuului koulutuksen lisäksi myös kirjal-
linen raportti.

Opinnäytetyössään Lauri suunnitteli ja to-
teutti ensiapukoulutuksen erityistä tukea 
tarvitseville opiskelijoille. Opinnäytetyö to-
teutettiin yhteistyössä Tampereen seudun 
ammattiopiston kanssa. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli ensiapukoulutuksen myötä ke-
hittää opiskelijoiden ensiaputaitoja ja antaa 
rohkeutta toimia mahdollisen ensiaputilan-
teen sattuessa. Tavoitteena oli myös kehittää 
opinnäytetyön tekijän omia taitoja ohjaajana 
koulutustilaisuudessa.

Koulutusaiheita valikoidessa pääpaino oli 
sillä, mitä erityistä tukea tarvitsevalle opis-
kelijalle voi tapahtua koulussa ja vapaa-ajalla. 
Toisena kriteerinä oli, että koulutusaiheet oli-
vat hyvin koulutettavissa ja että aiheet eivät 
olisi liian haastavia ja ne olisi helppo yhdis-
tää käytännön harjoituksiin. Koulutusaiheita 
olivat haava, palovamma ja hätäilmoituksen 
tekeminen. Nämä valittiin koulutuksen koh-
teiksi myös siitä syystä, että mahdollisimman 
varhainen ensiapu on olennaisessa osassa 
haavan ja palovamman hoidossa. Koulutus 
toteutettiin koulun opetuskeittiössä ja kou-
lutuksen ideana oli käydä läpi tilanteita mitä 
keittiössä voisi sattua. Koulutuksen pääpaino 
oli toiminnan opettamisessa, mitä pitää teh-
dä, kun tapaturma on sattunut. 

Koulutustapa oli tilanteeseen sopiva ja vastaa-
ville koulutuksille olisi tarvetta. Monet ammat-
tilaisille itsestään selvät asiat eivät ole maalli-
koille niin yksinkertaisia. Ennaltaehkäiseville 
ja ensiapukoulutuksille olisi tarvetta erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa.

Opinnäytetyönä 
koulutusmateriaalin 
kehittäminen Pirkanmaa 
pelastuslaitokselle

Pirkanmaan alueella tapahtui vuonna 2013 
yhteensä 1 261 tieliikenneonnettomuutta, 
joihin hälytettiin ensihoitoyksikkö 1 730 
kertaa. Tieliikenneonnettomuuksissa Pir-
kanmaan alueella oli osallisena 2 979 hen-
kilöä, joista loukkaantui 1 010 ja menehtyi 
23 henkilöä. Tieliikenneonnettomuudet ovat 
päivittäisiä tehtäviä Pirkanmaan pelastuslai-
toksen ensihoitajille, mutta niiden hoitami-
nen turvallisesti vaatii osaamista tieliikenne-
onnettomuustehtävien erityispiirteistä. Tielii-
kenneonnettomuuksissa muut tienkäyttäjät, 
onnettomuusajoneuvon turvavarusteet sekä 
pelastustoimet luovat työturvallisuuden kan-
nalta merkittäviä riskejä, jotka ensihoitajan 
tulee tiedostaa. Oikeilla menetelmillä ja työ-
tavoilla voidaan lisätä potilasturvallisuutta 
sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön työ-
turvallisuutta, jolloin turhilta loukkaantumi-
silta pelastustoimien aikana vältytään.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastus-
päällikkö Matti Isotalo pyysi keväällä 2013 
ensihoitaja Katja Burmoita ja palomies Mi-
kael Nyholmia tuottamaan pelastuslaitoksen 
käyttöön sähköisen koulutusmateriaalin, 
jonka tavoitteena olisi lisätä ensihoitajien 
turvallista toimintaa tieliikenneonnetto-
muustehtävillä. 

Keväällä 2013 käytyjen keskustelujen poh-
jalta Burmoi ja Nyholm alkoivat kehittää 
Ensihoitajana tieliikenneonnettomuudessa 
-sähköistä koulutusmateriaalia Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen käyttöön. Työ oli osa hei-
dän opinnäytetyötään, jonka he tekivät en-
sihoitaja amk-tutkinnon yhteydessä Metro-
polia ammattikorkeakoulussa. 

Työn tavoitteiksi määriteltiin ensihoitajien 
työ- ja potilasturvallisuuden lisääminen sekä 

Ensihoidon 
    opinnäytteitä
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toimintamallien ja toimintatapojen selkiyt-
täminen toimiessa tieliikenneonnettomuus-
tehtävillä. 

Opinnäytetyönä Burmoi ja Nyholm kehittivät 
140-sivuisen koulutuspaketin, joka mahdol-
listaa itsenäisen opiskelun pelastuslaitoksen 
tietokoneilta. Materiaalissa pyrittiin selkeään 
visuaaliseen sisältöön jonka selaaminen oli-
si mahdollisimman helppoa aihealueiden 
mukaan. Koulutusmateriaali on tuotettu Po-
werPoint-ympäristöön ja se ladataan pelas-
tuslaitoksen Moodle-oppimisympäristöön, 
josta se on Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
henkilöstön luettavissa. 

Työelämän ohjaajana työtä ohjasi pelastus-
päällikkö Isotalo ja työn sisällöllisiä lausuntoja 

pyydettiin eri aihealuekohtaisesti alan asian-
tuntijoilta Pirkanmaan pelastuslaitokselta ja 
Ensihoitokeskukselta. Työn visuaalinen ilme 
tuotettiin itse, samoin valtaosa koulutusma-
teriaalin kuvista ja piirroksista. 

Koulutusmateriaalin prosessikuvaus on lu-
ettavissa ammattikorkeakoulujen julkaisuar-
kisto Theseuksesta; https://www.theseus.fi/
handle/10024/74011

Koulutusmateriaali ladataan myöhemmin 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Moodle-op-
pimisympäristöön, josta se on pelastuslai-
toksen työntekijöiden luettavissa.

Mikael Nyholm

Koulutusmateriaalissa  käsiteltävät aihealueet: 

•  Viranomaisten tehtävät; hätäkeskus, poliisi, pelastus, ensihoito, Wivi.
•  Puheryhmät: Virve, viestitys, käytettävät puheryhmät, viestikaavio.
•  Hälytysajo: hälytysajon turvallisuus, velvollisuudet ja oikeudet, reittisuunnittelu, ajotaktiikka, hälytysajossa kuljettaminen, tulokynnys.
•  Ympäristön turvallisuus: yksikkösijoittelu, sumppuun ajaminen, puskuriauto, liikenteen varoittaminen ja ohjaus,  
 liikenteen hidastaminen, liikenteen katkaisu, hännän purku.
•  Ajoneuvon turvallisuus; syttyminen, stabiliteetti, turvatyynyt, turvavyöt, erikoisajoneuvot, pelastuskortti.
•  Pelastustyön turvallisuus: henkilökohtaiset suojavarusteet, potilaan suojaus, hoitovälineiden sijoittelu.
•  Ensihoito: vammapotilas, vammamekanismi, primaariluokittelu, ensiarvio, hoito, hypotermia, ensihoidon taktiikka,  
 ennakkoilmoitus, raportointi, huolto.
•  Pelastus: Stabilointi, oven poisto, kyljen poisto, katon poisto, keulan kääntö, ohjauspyörän kääntö, polkimien leikkaus,  
 katollaan oleva ajoneuvo, kyljellään oleva ajoneuvo,  takakontin kautta evakuointi, potilaan irrottamiseen kuluva aika.
•  Muistilista. 

Kuinka kohdata omainen?

Äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen 
hoidossa tärkein painopiste on sairastuneen 
tai loukkaantuneen henkilön hoidossa. Hoi-
totoimenpiteet saattavat tarvita useampia 
käsipareja tai nopean siirron kohti sairaalaa. 
Usein paikalla on omaisia, jotka seuraavat 
tilannetta huolissaan omaisen kohtalosta tai 
odottavat tietoa toisessa huoneessa.

Omaisten kohtaaminen ja heistä huolehtimi-
nen on myös tärkeä osa ensihoitopalveluita. 
Se saattaa tuntua vaikealta, nostaa tunteita 
pintaan tai jopa ahdistavalta - mitä sanoa 
omaiselle tai miten olla omaisen kanssa. Ti-
lanteeseen aina vaikuttaa myös oma koke-
mus, aikaisemmat traumat ja sen hetkinen 
elämäntilanne. 

Tein äkillisesti kuolleen ihmisen omaisen 
kohtaamisesta kehittämistehtäväni osana 
kriisityön asiantuntijan erikoistumisopintoja 
Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tässä 
tekstissä käydään työn pohjalta oleellisem-
pia asioita läpi. Kehittämistehtävään voi 
tutustua Wikissä tai pyytää se kirjoittajalta 
sähköisesti.

Ensihoidon     opinnäytteitä
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Yleensä kohtaamme omaisia sokkivaiheessa. 
Äkillinen sairastuminen on juuri tapahtunut 
tai omainen on juuri saanut kuulla hänelle 
tärkeän ihmisen kuolemasta. Sokkivaiheelle 
on tyypillistä ”Ei voi olla totta!” ajattelu. Asiat 
ovat epätodellisia ja painajaismaisia. Lisäksi 
ihmisillä voi olla selkeästi fyysisiä oireita ku-
ten hikoilua, vapinaa ja pahoinvointia. Itkui-
suus, suru ja viha ovat tyypillisiä tuntemuk-
sia kuten myös syyn tai syyllisen etsiminen, 
unettomuus ja tapahtuman jatkuvaa ajattelu. 
Varsinaista paniikkia esiintyy harvoin. 

Omaisen kohtaamisessa läsnäolo on tärkein-
tä. Kuunteleminen ja kuuleminen ovat sano-
ja tärkeämpää. Tärkein asia, millä kohtaat 
omaista, olet sinä itse. Lempeys, turvallisuus, 
selkeys ja ihmisyys auttavat paljon. Jos tilan-
ne on vielä käynnissä, tapahtumista kertomi-
nen selkeästi on koettu hyväksi.  Kuolemasta 
kerrotaan sanalla kuollut, myös lapsille on 
tärkeää käyttää sanaa kuollut ja avata termiä. 
Yleensä kuitenkin omaiset kertovat lapselle 
kuolemasta. Tarjoa omaiselle mahdollisuutta 
hyvästellä kuollut ihminen. 

Hoitotoimenpiteiden läpikäynti sekä tieto sii-
tä, että lain mukaan kohteeseen tulee poliisit 
ja heidän kauttaan sitten hautaustoimisto 
pitää kertoa omaisille. Ruumis viedään avat-
tavaksi sairaalaan, josta yleensä seuraavalla 
viikolla saa hautausluvan. Kuolinsyyn saami-
nen kestää paljon pidempään, jopa useam-
man kuukauden. Omaisille on tärkeää myös 
kertoa tulevista tuntemuksista lähipäivinä ja 
muistuttaa syömisen, lepäämisen, alkoho-
littoman juomisen tärkeydestä. Alkoholilla 
vaan turruttaa tunteet ja ne jäävät käsittele-
mättä. On myös tärkeää mainita, että tunte-
mukset ja tunteet ovat normaaleja elimistön 
suojamekanismeja. Lähiverkostolla on tärkeä 
osuus tuen antamisessa ja onkin tärkeää jo 
kohteessa varmistaa onko joku omainen tai 
läheinen tulossa henkilön tueksi.

Kerro omaiselle, että otamme yhteyden 
kriisipäivystykseen, josta ollaan yhteydessä 
omaiseen lähipäivinä. Kriisiapu on vapaa-
ehtoista ja siitä voi sopia kriisipäivystäjän 
kanssa. Tällä tavoin varmistamme, että apua 
tarvitseva ei jää ilman sitä. Älä jätä omaista 

1. Kerro kuolemasta sanalla kuolema
2. Luo turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri
3. Ole läsnä, sanat eivät ole tärkeitä vaan läsnäolo
4. Anna omaisen kertoa tapahtumasta tai kuolleesta
5. Kerro mitä on tapahtunut ja mitä hoitotoimenpiteitä on tehty. Voit käydä tapahtumaa sairaankuljetuskaavakkeen avulla läpi.
6. Tarjoa mahdollisuutta hyvästelyyn
7. Kerro miten tilanne etenee ja miksi
a. Poliisien saapuminen
b. Hautaustoimiston saapuminen
8. Kerro tulevista tunteista ja reaktioista ja että ne ovat normaaleja
9. Kerro, että olet yhteydessä kriisipäivystykseen, josta omaisiin otetaan yhteyttä
10. Muistuta syömisen, lepäämisen, yhdessä olemisen sekä arkirutiinien tärkeydestä. Lähiverkosto on tärkein tuki. 
11. Kirjaa vielä reaktioista, mitä olet kertonut, tulevista tapahtumista
12. Älä jätä omaista tai omaisia yksin
13. Omat tunteet ovat luonnollisia ja jos tuntuu luonnolliselta voit halata omaista
14. Pidä huoli itsestäsi ja työkaveristasi
15. Käykää tapahtuma läpi keskustelemalla
16. Jos et pääse yli tapahtumasta, ota yhteys työterveyteen

yksin vaan odota aina poliisien tuloa. Lopuksi 
esitä surunvalittelut ja jos tuntuu luontevalta 
voit myös koskettaa tai halata omaista. Tällä 
on iso merkitys omaisille. 

Muista myös pitää itsestäsi huolta. Jos tilan-
ne kuormittaa liika tai olet huolissasi työpa-
ristasi lääkintäesimiehen kautta pystytään 
aktivoimaan purkukeskustelu. Muista, että 
purkukeskustelu on normaali tapa käsitellä 
koskettavia asioita oman työkyvyn säilyttä-
miseksi.

Henri Backman

Kirjoittaja toimii ensihoitajan Linnainmaan 
paloasemalla,  ja valmistui keväällä kriisityön 
asiantuntijaksi Tampereen ammattikorkea-
koulusta.

Ensihoidon     opinnäytteitä
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Maanalaisten tilojen rakentaminen kasvaa 
tasaisesti Suomessa. Näiden tilojen käyttö-
tarkoitukset vaihtelevat varsin suuresti, erilai-
sista toimisto-, päivystys- ja teknisistä tiloista 
suuriin parkki- ja liikennekäyttöön tarkoitet-
tuihin rakenteisiin.

Maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnit-
telun keskeisimpiä päämääriä on ennaltaeh-
käistä tulipaloja ja varmistaa, että kohteessa 
olevat henkilöt voivat tulipalon sattuessa siir-
tyä turvaan ennen kuin olosuhteet kohteessa 
muodostuvat henkilöturvallisuuden kannalta 
kohtalokkaiksi. Maanalaisista tiloista poistu-
minen tulipalotilanteessa vaatii erityistoimia 
usein pitkien poistumisreittien ja savun ylös-
päin kulkeutumisen takia.

Pirkanmaalla aihe on noussut ajankohtaiseksi 
sekä Tampereen Hämpin parkkihallin sekä nyt 
rakenteilla olevan Rantaväylän tunnelihank-
keen myötä. Valmistuessaan kyseinen tunneli 
on Suomen pisin, 2,3 km. Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen yhteyshenkilöt tunnelihankkee-
seen liittyen ovat johtava palotarkastaja Pek-
ka Mutikainen ja palomestari Jyrki Paunila.

Maanalaisten tilojen riskit

Tunnelihankkeen yhteydessä Pirkanmaan pe-
lastuslaitos on konsultoinut mm. Helsingin 
pelastuslaitoksen henkilöstöä pääkaupungin 
maanalaisten tilojen suunnittelusta, rakenta-
misesta sekä pelastuslaitoksen näkökulmasta 
näihin hankkeisiin. Aluepalomestari Marko 
Järvinen, palomestari Jani Pitkänen ja palo-
tarkastaja Pulmu Waitinen vierailivat keväällä 
Tampereella kertomassa kokemuksistaan. 

Yleisesti tulipalo maanalaisissa tiloissa miel-
letään haastavaksi tilanteeksi. Tilannekuvan 
luominen tapahtuneesta on vaikeaa, pitkät 
etäisyydet ja huono näkyvyys vaikeuttavat 
kohteen saavuttamista. Maanalaisissa tiloissa 
tulipalon palotehot saattavat nousta erittäin 
korkeaksi ja savun muodostus saattaa olla 
hyvinkin runsasta, jolloin sammuttaminen 
voi olla erittäin vaikeaa. Ilmavirtaukset erityi-

sesti tunneleissa voivat aiheuttaa yllätyksiä 
savun odottamattoman leviämisen kautta. 
Työturvallisuusasiat ovat tällöin korostetus-
sa roolissa. Sammutustehtävä tällaisessa 
kohteessa vaatii runsaasti savusukeltajia ja 
koordinoitua johtamista. Onnettomuudessa 
osallisena olevien ihmisten käyttäytyminen 
saattaa olla ennakoimatonta.

Tunnelin 
rakentamisvaiheen 
aikaiset riskit
Lähtökohtaisesti rakentamisvaiheen riskit 
ovat hieman korkeammat kuin käyttövaihees-

sa, johtuen lähinnä louhintatöistä ja muusta 
työmaatoiminnoista. Tunnelityömaalle on 
laadittu pelastussuunnitelma, jossa ko. riskit 
pyritään minimoimaan. Pelastussuunnitel-
maa tullaan säilyttämään tukikohtien parak-
kien ilmoitustauluilla ja tunnelin suuaukoille 
sijoitettavissa ”postilaatikoissa”, joista pelas-
tuslaitos saa sen tarvittaessa käyttöön, ja 
pelastuslaitosta informoidaan louhintatyön 
etenemisestä säännöllisesti.

-Räjähdysaineita säilytetään työmaatukikoh-
dissa vain päivän tarvetta vastaava määrä. 
-Tukikohdissa varastoidaan polttoaineita ja 
kemikaaleja asianmukaisissa säilytysastioissa 

Rantaväylän tunneli,  
Suomen pisin maanalainen liikenneväylä

Kanta-Hämeen pelastuslaitos harjoittelee valtatie 3:n tunnelissa.
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Rantaväylän tunneli,  
Suomen pisin maanalainen liikenneväylä

(tankeissa); koneet tankataan tukikohdassa 
tai polttoaine kuljetetaan pickup-autojen 
lavalla sijaitsevilla säilytysastioilla tunneliin 
tankkausta varten.
-Tukikohdissa on huoltoteltta, jossa koneet 
huolletaan. Huoltoteltat on varustettu be-
tonilattialla, lattia umpikaivolla ja valuma-
altailla öljyille.
-Yhdyskäytäviä rinnakkaisten tunneliputkien 
välille toteutetaan 150 m välein; tulipalotilan-
teissa työntekijät poistuvat yhdyskäytävien 
kautta puhtaaseen putkeen; savu ei leviä 
tunneliputkesta toiseen, koska työnaikainen 
ilmastointijärjestely pitää yllä tunneliputkissa 
ylipainetta.

Työmaalla käytössä olevat ja käyttöönotetta-
vat turvallisuusvarusteet:

-kaikilla työntekijöillä on henkilökohtainen 
pelastautumismaski ja suojavarusteet (hei-
jastava asuste, turvasaappaat, kypärä, kuu-
losuojaimet, suojalasit, valjaat)
-kaikissa ajoneuvoissa on sammutin
-vesipisteitä on säännöllisin välein
-sähköpisteitä on säännöllisin välein
-ensiapupisteet
-radiopuhelinjärjestelmä
-työkoneet liikkuvat polttomoottorin avulla 
työkohteeseen, mutta varsinainen työsken-
tely tapahtuu sähkömoottorien avulla

-tunnelissa on mahdollista liikkua henkilöau-
tolla (ambulanssit).

Käytönaikaiset riskit 

Liikennetunnelin käytön aikaiset riskit liit-
tyvät liikenteen aiheuttamiin vaaroihin: 
liikenneonnettomuus, tulipalo, vaarallisten 
aineiden onnettomuus tai näiden yhdistel-
mät. Näihin riskeihin varaudutaan mittaval-
la turvallisuustekniikalla, jolla tuleva tunneli 
varustetaan. Pelastuslaitoksen näkökulmasta 
keskeistä on hyvä kohdetuntemus ja koh-
teen turvatekniikan hyödyntäminen pelas-
tustoiminnassa, sekä pelastusoperaatioiden 
ennakkosuunnittelu ja harjoittelu. Operaati-
osuunnittelun tulee sisältää onnettomuus-
tyyppikohtainen tarkastelu.

Uusi tunneli lisää myös viranomaisyhteistyön 
tarvetta. Liikenneviraston alainen Tampereen 
tieliikennekeskus tulee hallinnoimaan kysei-
sen kohteen liikenteenohjausjärjestelmää, ja 
tällöin yhteistyö pelastuslaitoksen ja tieliiken-
nekeskuksen kanssa onnettomuustilanteissa 
on ratkaisevassa roolissa.

Tunnelin valmistumisvaiheessa tullaan järjes-
tämään useita tutustumis- ja harjoitustilai-
suuksia sekä työvuoroille että operatiiviselle 
päällystölle.

Palomestari Jari Nieminen

Lähteet:

PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA; 
VTT-julkaisu. Esko Mikkola ja Tuomo Rinne 

ONNETTOMUUKSIA TIELIIKENNETUNNELEIS-
SA - Mahdollisuudet ennaltaehkäistä ja hallita 
onnettomuutta sekä sen laajuutta; koulutus-
materiaali. Aluepalomestari Marko Järvinen, 
Helsingin pelastuslaitos
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elastustoimelle on laadittu ohje 
ympäristö- ja ilmasto-ohjelmien 
laatimiseen ja toteuttamiseen. 
Ohje antaa pelastustoimen toi-
mijoille yksinkertaiset työkalut 

toimintansa ympäristö- ja ilmastonäkökul-
mien huomioimiseen sekä seurantaan. Oh-
jeen tuottaja on Suomen Palopäällystöliitto 
yhteistyökumppaneineen.

Ohjeen laatimisen taustalla on hanke, jonka 
tärkeimpänä tavoitteena on ympäristönä-
kökulmien huomioiminen mm. pelastustoi-
minnassa, asemapalvelussa, ajoneuvokalus-
tossa ja tehokkaammassa jälkivahinkojen 
torjunnassa. Ohjeessa esitetyt ensisijaiset 
toimenpiteet, joiden avulla ympäristöasioita 
voidaan paremmin huomioida, ovat yksin-
kertaista sekä kustannuksiltaan edullisia tai 
ilmaisia. 

Hankkeessa laadittiin ohjelma, jossa tehdään 
katsaus pelastustoimen merkittävimpiin ym-
päristö- ja ilmastonäkökohtiin ja määritetään 
konkreettisia toimintatapoja, joilla ympäris-
tö- ja ilmastonäkökulmiin voidaan vaikuttaa 
tehokkaimmin. 

Ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan 
Suomen Palopäällystöliiton nettisivuilla 
www.sppl.fi > Asiantuntijatoiminta > Pelas-
tustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Kuten aiemmissakin yhteyksissä on todettu, 
Tampereen kaupunki on sitoutunut erilaisiin 
ympäristöohjelmiin ja -tavoitteisiin. Pirkan-
maan pelastuslaitos ei ole irrallaan kuntien 
(eritoten Tampereen kaupungin) päästövä-
hennyspyrkimyksistä, vaan meidänkin tulee 
osallistua kuntien päästövähennystavoittei-
siin. Onhan pelastustoimen arvopohjakin 
”inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti”, ja 
tähän kuuluu myös vastuu ympäristöstä. Pe-
lastustoimelle laadittu ympäristö- ja ilmasto-
ohjelma tukee Pirkanmaan pelastuslaitoksen 

sitoutumista päästövähennystavoitteisiin, sil-
lä ympäristöasiat on nostettu ohjelman avul-
la paremmin esiin myös pelastustoimessa. 

Helpoin tapa lähestyä parempaa huomis-
ta ympäristön kannalta ovat omaehtoiset 
toimenpiteet, koska tällöin olemme itse 
voineet vaikuttaa siihen, mikä sopii meidän 
toimintatapoihin ja todennäköisesti tehtä-
vät muutokset herättävät myös vähemmän 
vastustusta.  

Osana Pelastustoimen ympäristö- ja ilmas-
to-ohjelmaa on julkaistu lyhyt opas ”Kes-
tävä pelastustoimi”, jota on tarkoitus jakaa 
paloasemille. Oppaassa on kuusi kohtaa, 
joiden avulla jokainen voi helposti toteuttaa 
kestävää ja ympäristöystävällisempää pelas-
tustoimea.

Säästöä pienillä 
toimenpiteillä

Ensimmäinen kohta koskee kierrätystä ja jät-
teen määrän vähentämistä. Tässä kohdassa 
voisi herätellä esimerkiksi teknistä korjaa-
mopuolta. Onhan materiaalien uusiokäyttö 
ja kierrättäminen kunnossa? 

Toisessa kohdassa kehotetaan sammutta-
maan valot ja sähkölaitteet, jos niitä ei käy-
tetä. Sammuta valot, kun poistut huoneesta. 
Suurimman osan pelastuslaitoksella olevista 
tietokoneista voi sammuttaa, kun lähtee töis-
tä. Muista sammuttaa myös näyttö! Televisiot 
tuntuvat olevan päällä miehistötiloissa lähes 
jatkuvasti. Jos lähdetään syömään, niin voi-
siko television ja turhat valot sammuttaa? 
Myös luonnonvaloa voi hyödyntää avaamalla 
verhot ja sälekaihtimet.

Opas ottaa esiin myös onnettomuuksien eh-
käisyn osana ympäristöasioita. Tässä kohdas-
sa mainitaan, että ympäristö- ja ilmastopääs-
töjen osalta paras onnettomuus on ehkäisty 

onnettomuus – ja niinhän se on muidenkin 
seikkojen valossa. Tulipalot ja kemikaalion-
nettomuudet ovat hyvä esimerkki ympäris-
töä kuormittavista onnettomuuksista. Palo-
tarkastuksilla ja koulutuksissa voidaan myös 
tehdä huomaamattomasti ympäristötyötä 
valistamalla mm. tulisijojen oikeasta käytös-
tä, sähkölaitteiden virran sammuttamisesta 
ja erilaisista aikakytkimistä sekä sammutus-
jätevesien talteenotosta.

Ovathan kaikki kynnelle kykenevät jo ilmoit-
tautuneet Kilometrikisaan Mansen Palopyö-
räilijöiden joukkueeseen? Oppaan neljän-
nessä kohdassa päästään kuntoilemaan ja 
vähentämään sitä kautta ympäristökuormi-
tusta. Työmatka pyörän päällä auton sijas-
ta kauniissa kesäsäässä kuulostaa hyvältä. 
Työmatkapyöräilyn lisäksi yksityisautoilua 
voidaan vähentää joukkoliikennettä suosi-
malla. Onhan kaikilla tiedossa Tampereen 
kaupungin tukema työsuhdematkalippu? 
Työmatkallekin voi suunnata auton sijasta 
esimerkiksi junalla tai bussilla. Muista kimp-
pakyydit!

Oppaan viides kohta pistää palokunnissa hy-
myn huulille: veden säästäminen. Kuitenkin 
aseman päivittäisissä toimissa veden sääs-
töön voi vaikuttaa. Etenkin lämpimän veden 
käyttöä on syytä tarkkailla. 

Viimeisenä kohtana on otettu esille etäko-
kousten hyödyntäminen. Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksellahan on jo etäkokoukset jonkin 
verran käytössä, joten osaltaan asia on tuttu. 
Lync-ohjelman voisivat tämän lehtikirjoituk-
sen jälkeen ottaa käyttöön nekin, jotka sitä 
eivät ole vielä tehneet. 

Palotarkastaja Pauliina Niukkala

Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma
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Pelastustoimen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Aluekartoitus

Kuluvan vuoden aikana käynnistyneen Eko-
tukitoiminnan puitteissa kaikkia Tampereen 
kaupungin yksiköitä ja liikelaitoksia pyydet-
tiin tekemään alkukartoitus yksiköissään. 
Alkukartoituksen tarkoituksena oli selvittää, 
millä mallilla ympäristöasiat yksikössä ovat. 
Alkukartoituksen kysymykset oli jaoteltu vii-
teen alaotsikkoon: 1. Energia ja vesi, 2. Kestä-
vä kulutus, 3. Lajittelu ja kierrätys, 4. Liikkumi-
nen  ja 5. Toimintakulttuuri. Kustakin osiosta 
oli useampia kysymyksiä, joihin vastattiin 
joko kunnossa, kehitettävää, ei olennaista 
tai ei voida vaikuttaa. Alkukartoituksen poh-
jalta tuli laatia yksikköön toimintaohjelma 
asioiden eteenpäin viemiseksi.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastaus koot-
tiin ekotukihenkilöiden näkemysten pohjalta 
yhdeksi yhteneväksi näkemykseksi. Vastaus-
vaihtoehtojen mustavalkoisuus aiheutti kes-
kustelua sekä se, mikä on tyydyttävä taso, jol-
loin asioiden voidaan sanoa olevan kunnossa. 
Keskusteluissa esiin nousi muutama epäkohta, 
joiden korjaaminen ei ihmeitä vaadi. Energia 
ja vesiasioissa yhteinen näkemys löytyi siihen 
tosiasiaan, että televisiot ja valot ovat päällä ai-
ka usein, vaikka tilassa tai koko asemalla ei ole 
henkilökuntaa. Myös kalustohallien valaistusta 
voidaan öisin sekä kirkkaina päivinä pienentää 
tai sammuttaa kokonaan. Toinen kalustohallei-
hin liittyvä säästökeino on nosto-ovien sulke-
minen kiireettömissä lähdöissä. Useilla asemilla 
sähkötoimisissa nosto-ovissa on viive, jonka jäl-

keen ovi sulkeutuu automaattisesti. Usein ovi 
voitaisiin sulkea samalla kaukosäätimellä jo pal-
jon aiemmin. Samalla voidaan varmistaa, että 
luvattomia kulkijoita ei pääse ovesta sisään.

Lajittelun ja kierrätyksen osalta esiin nousivat 
erilaiset jätejakeet, joita on jo pyritty osalla 
asemista saamaan erilliskeräilyn piiriin. Jättei-
den lajittelu ei sinänsä ole ongelmallista, jos 
astiat ovat kunnossa ja helposti löydettävissä. 
Tälle vuodelle on tarkoitus kartoittaa asemien 
jätelajittelua sekä ohjeistaa ja yhtenäistää sitä. 
Muuten ekotukitoiminnan toimenpide-ehdo-
tuksissa pysytellään samoissa teemoissa kuin 
energia- ja ilmastotyöryhmässä on jo sovittu.

Kiinteistöinsinööri Joni Hakala
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Vaikka työnantajan kuuluu huolehtia työnteki-
jänsä työturvallisuudesta, kuuluvat työsuoje-
luun liittyvät asiat kaikille työyhteisön jäsenille.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on oma työ-
suojelusta vastaava henkilöstö Tampereen 
kaupungin ohjeistuksen mukaan. Työsuoje-
lutoiminnan koordinoinnista ja kehittämises-
tä vastaa työsuojeluorganisaatio, jota johtaa 
työsuojelupäällikkö (palvelussuhdepäällikkö 
Jukka Lehtonen). Työntekijäpuolen henki-
löstön edustaja on työsuojeluvaltuutettu 
ylipalomies Markku Savilahti, jonka varaval-
tuutettuina ovat palomies Jarkko Lahtinen ja 
valvomonhoitaja Juha Nevala. 

Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu on 
paloesimies Matti Syrjä, jolla on kaksi vara-
valtuutettua: palotarkastusinsinööri Sami 
Lindfors ja paloesimies Jarkko Pietiläinen. 
Pirkanmaan pelastuslaitokselle valitaan li-
säksi kolme pelastusaluekohtaista työsuoje-
luasiamiestä Valkeakoskelle, Sastamalaan ja 
Mänttä-Vilppulaan kesän alkuun mennessä. 

Työsuojeluhenkilöstön toimintakausi on nel-
jä vuotta (2014 - 2017). Työsuojeluvaltuutetut 
valitaan henkilöstön keskuudessa suoritetul-
la vaalilla. Henkilöstö valitsee keskuudestaan 
työsuojeluasiamiehet.  

Työsuojeluorganisaation henkilöstö toimii 
työsuojelutehtävissä oman toimensa ohella. 

Työsuojelu  
on yhteinen asiamme

Työsuojeluvaltuutetulla on erikseen määri-
telty työajankäyttöoikeus. Hänelle on varattu 
myös toimitila sekä virka-auton ja virkapu-
helimen käyttöoikeus työsuojelutehtävien 
hoitamista varten.   

Työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut pitävät 
vuosittain noin 10 kokousta. Työsuojelupääl-
likkö valmistelee käsiteltävät asiat ja vastaa 
kokouksien koollekutsumisesta. Muistioiden 
laatimisesta vastaa erikseen kokouksen yh-
teydessä määrätty henkilö. Edellä mainitun 
lisäksi työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuu-
tetut ja työsuojeluasiamiehet pitävät yhteis-
kokouksia kaksi kertaa vuodessa.

Työsuojeluorganisaatio  
ei määrää

Työsuojelupäällikkö ei vastaa työsuojelun 
sisällöllisestä toteutumisesta työpaikalla. 
Toteuttamisvastuu ja samalla oikeudellinen 
vastuu kohdistuu työnantajaan tai työnanta-
jan edustajana toimivaan, yleensä linjaorgani-
saatiossa esimiesasemassa olevaan henkilöön, 
jonka tehtävä on huolehtia turvallisuudesta 
alaisessaan työssä. Työsuojelupäällikön tehtä-
vä sinänsä ei tuo mukanaan tällaista asemaa 
eikä oikeudellista työturvallisuusvastuuta. 

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuu-
tettu voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan 
työpaikkansa työsuojeluasioihin monella 

tavalla. Vaikuttaminen edellyttää heiltä pe-
rehtyneisyyttä työpaikan työoloihin. Heillä 
tulee olla motivaatio kehittää työpaikkansa 
työsuojeluasioita. Heillä tulee olla riittävät 
taidot keskustella, kuunnella toista osapuolta 
ja perustella oma kantansa. Heillä tulee olla 
myös edellytykset tehtäviensä hoitamiseen.  

Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ovat lisäksi 
työympäristön vaarojen arviointi, häiriöiden 
ja oireiden tunnistaminen ja niiden perus-
teella toimenpide-ehdotusten tekeminen 
päättäjille. 

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudes-
ta vastaa työnantaja. Se voi siirtää päätäntä-
valtaa ja vastuuta linjaorganisaatiossa esimie-
hille. Esimiesten työsuojeluvastuu perustuu 
heidän päätöksenteko- ja toimivaltuuksiinsa. 
Esimiehillä on toiminnallinen ja taloudellinen 
vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa. He 
arvioivat esitettyjen työsuojelutoimien ensi-
sijaisuuden, päättävät toteutuksesta ja tarvit-
tavista voimavaroista. Työsuojeluhenkilöstö 
tekee yhteistyötä esimiesten ja työntekijöiden 
sekä työterveyshuollon kanssa.

Työnantajalla on työsuojelussa yleinen 
huolehtimisvelvoite työntekijöiden turval-
lisuudesta ja terveydestä työssä. Esimiehet 
edustavat työnantajaa työsuojeluasioissa. 
Esimiehillä on toiminnallinen ja taloudellinen 
vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa. Hei-
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dän valvontansa kohdistuu mm. työoloihin, 
laitteisiin, työtapoihin ja henkilöiden toimin-
taan ja yleiseen järjestykseen sekä havaittu-
jen vaarakohtien poistamiseen ja työnteki-
jöiden suojaamiseen, alaisten opettamiseen 
siten, että he suorittavat työnsä turvallisesti 
ja huolehtivat siitä, että työn suorittaa hen-
kilö, jolla on riittävä koulutus työn suoritta-
miseksi turvallisesti. 

Työntekijän velvollisuutena on ohjeiden 
ja määräysten noudattaminen, omasta ja 
muiden työntekijöiden turvallisuudesta 
huolehtiminen, noudattaa saamansa opas-
tuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja 
suojeluohjeita, vaaratekijöiden poistaminen, 
vaaroista ilmoittaminen, jos ei itse voi pois-
taa vaaran aiheuttajaa sekä turvavälineiden 
ja suojavälineiden käyttö sekä noudattaa 
järjestystä ja siisteyttä työpaikalla.

Työsuojeluorganisaation 
tehtäviä

Työsuojeluorganisaation vuosittaisia tehtä-
viä ovat muun muassa työpaikkaselvitysten 
suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työter-
veyshuollon kanssa. Tarkastettavia kohteita 
vuosittain on keskimäärin 4. 

Riskienarvioinnin suunnittelu, kehittäminen 
ja raportointi ovat ennaltaehkäisevää työ-
suojelua. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 

tehty merkittävä projekti riskienhallinnan 
hallitsemisessa. Käytännössä se tarkoitti si-
tä, että työsuojeluorganisaatioon kuuluva 
henkilö kävi yhdessä paloasemien henkilös-
tön kanssa läpi paloasemalla olevat riskikoh-
teet. Samalla käytiin läpi palohenkilöstölle 
tyypilliset tehtävät. Mietittiin yhdessä, mitä 
tapahtuu, kun hälytys tulee paloasemalle. 
Mitä vaaratekijöitä pelkästään hälytykseen 
lähdettäessä on ja mitä riskitekijöitä on, kun 
saavutaan onnettomuuspaikalle ja sammu-
tustyö alkaa. 

Jos jotain sattuu, niin miten toimitaan. Ta-
paturmien ja vaaratilanteiden seurannassa 
työsuojeluorganisaatiolla apuna on Työtur-
va Monitori. Työturva Monitoriin henkilö 
itse yhdessä esimiehensä kanssa tekee työ-
tapaturma-, työmatkatapaturma- ja vaarati-
lanneilmoitukset (=läheltä piti -ilmoitukset). 
Työturva Monitorin kautta henkilöstö voi 
tehdä myös työturvallisuutta koskevia paran-
nusehdotuksia. Työsuojelupäällikkö raportoi 
säännöllisesti tapahtuneista tapaturmista ja 
vaaratilanteista laitoksen johtoryhmälle.

Työsuojeluorganisaation tehtävä on myös 
työsuojelukoulutustarpeiden selvittäminen 

kehityskeskusteluiden tulosten ja Työturva 
Monitorin ilmoitusten perusteella sekä kou-
lutusesitysten teko laitoksen johdolle. Työ-
suojeluhenkilöstölle järjestetään tarvittava 
työsuojelun peruskoulutus ja huolehditaan 
tiedon ylläpitämisestä ja osaamisen kehittä-
misestä. Koulutusta hankintaan hyödyntäen 
sekä Tampereen kaupungin sisäisen koulu-
tuksen tarjontaa että ulkopuolisten tahojen 
(mm. Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos) 
tarjoamaa koulutusta. 
 
Työsuojelun tärkeimpiä kehittämiskohteita 
ovat työturvallisuuden sisällyttäminen osaksi 
kaikkea päivittäistä työtä sekä riskienarvioin-
tiprosessin osien vastuuttaminen ja jalkaut-
taminen.

Työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö 
on määritelty työterveyshuollon toiminta-
suunnitelmassa. Suunnitelman laadintaan 
osallistuvat työterveyshuollon, pelastuslai-
toksen ja työsuojeluorganisaation edusta-
jat. Suunnitelmassa on mainittu toiminnan 
tavoitteet suunnitelmakaudelle mm. työ-
paikkaselvitysten osalta. Suunnitelman to-
teutumista seurataan vuosittain pidettävien 
yhteiskokousten avulla. 

Työsuojelupäällikkö Jukka Lehtonen työhuoneesseen
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Ruoveden alueen palokuntanuoret kokoon-
tuivat kevätleirille Tuuhosen leirikeskukseen 
toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Mu-
kana oli Kuoreveden, Mäntän ja Ruoveden 
VPK:iden nuoriso-osastoista yhteensä 23 
nuorta ja kuusi ohjaajaa. Normaalisti alueen 
leiri on pidetty syksyllä, mutta tällä kertaa 
päädyttiin kokeilemaan leirin järjestämistä 
keväällä. Kevätleiri toimi samalla harjoitus-
leirinä kesä-heinäkuun vaihteessa Porissa 
pidettävälle ”Viksu2014” palokuntanuorten 
suurleirille, jonne tältä alueelta on lähdössä 
parikymmentä nuorta ohjaajineen.

Kevätleirin teemana oli ”Turvallisesti ve-
sistössä ja veden äärellä”. Sää suosi leirin 
teemaa ja leiriläiset saivat nauttia helteestä 
koko viikonlopun. Leirin ohjelmassa oli mm. 
tutustumista pintapelastukseen, jota kävi 
leiriläisille näyttämässä Ruoveden VPK:n 
miehistö. Perinteisessä onkikilpailussa saalis 
jäi helteen vuoksi vähäiseksi, mutta kaikki 
palkinnot saatiin kuitenkin jaettua. Ohjelman 
välissä nautittiin Ruoveden VPK:n naisosas-
ton laittamaa ruokaa, joka maistui nuorille 
ja ohjaajille niin ettei itse keittiöväelle jäänyt 
juurikaan syötävää. Lauantain huipensi Ruo-
veden Kanoottipurjehtijoiden Pentti Sahin ja 
Jukka Sysikummun antama melontaopastus. 
Kaikki leiriläiset uskaltautuivat kokeilemaan 
kajakkia ja suurin osa myös uutta SUP-lautaa, 
jolla melotaan seisten.

Leiriläiset olivat erittäin tyytyväisiä mukavaan 
leiriin ja kysyttäessä nuorilta pidetäänkö alu-
een leiri jatkossa syksyllä vai keväällä, vastaus 

Palokuntanuorilla 
aurinkoinen 
leiriviikonloppu

oli yksimielinen: keväällä! Mäntän VPK:n Tero 
Myllylä, joka toimi leiripäällikkönä ja Ruove-
den alueen palokuntanuorten alueohjaaja 
Matti Soutua Kuoreveden VPK:sta lupasi-
vatkin leirin päättäjäisissä että tapaamme 
jälleen ensi keväänä näissä merkeissä.

Anssi Manninen, Ruoveden VPK

Ruoveden VPK:n miehistö kävi esittelemässä leiriläisille pintapelas-
tusvälineistöä ja toimintaa erilaisissa pintapelastustehtävissä

Ruoveden Kanoottipurjehtijoiden Jukka Sysikumpu (keskellä selin) 
ja Pentti Sahi (toinen oik.) opastivat leiriläisille melonnan alkeita
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Punkalaitumen 
turvallisuuspäivä

Toukokuun 9. päivä SPR:n Punkalaitumen 
osasto piti huono-osaisuuden ehkäisemisen 
-hankkeen päätöspäivän. Päivässä oli yhtenä 
teemana liikenneturvallisuus.

Huono-osaisuuden ehkäiseminen -hanketta 
lähdettiin toteuttamaan viime syksynä nel-
jän opiskelijan voimin. Nämä neljä opiskelijaa 
opiskelevat sosionomeiksi (AMK) ja heidän 
Arki- ja sosiaalinen hyvinvointi -opintojak-
soon kuului vapaaehtoistyötä 60 h ja opis-
kelijat toteuttivat tämän hankkeessa. Hank-
keen tavoitteena oli opettaa lapsille erilaisia 
turvallisuuteen liittyviä asioita ja erityisesti 

liikenneturvallisuuteen liittyen, ja sitä kaut-
ta lisätä lasten turvallisuutta paikkakunnalla. 
Hanke päätettiin toteuttaa Punkalaitumen 
keskuskoulun kanssa yhteistyössä. Hankkeen 
aluksi opiskelijat pitivät oppilaille yhteensä 
neljä oppituntia aiheilla ensiapu, liikenne-
turvallisuus, hätäkeskus/hätäpuhelu sekä 
suvaitsevaisuus. 

Näillä neljällä oppitunnilla lapset pääsivät tu-
tustumaan näihin teemoihin ja opettelemaan 
uusia asioita. Koko hankkeen päätökseksi 
päätettiin järjestää lapsille turvallisuuspäi-
vä, jolloin lapsilla olisi mahdollisuus tutustua 

näihin aiheisiin syvemmin ja asiantuntijoiden 
kautta. Päivällä haluttiin tarjota lapsille erilai-
sen koulupäivän lisäksi eväitä turvallisuuteen 
ja sen edistämiseen.

Toimintapäivässä oli muun muassa Sata-
kunnan pelastuslaitoksen pyörähdysauto, 
törmäyskelkka ja nikamaattori. Turvavyön ja 
niskatyynyn merkityksestä erilaisissa kolariti-
lanteissa oli kertomassa Satakunnan pelas-
tuslaitoksen valistusmestari Kimmo Vaani.

Nina Fisk, Nuorisotoiminnan suunnittelija
Suomen Punainen Risti

Kuva: Kimmo Vaani
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eväällä 2014 osallistuin 
ensimmäistä kertaa body-
puolen kisoihin. Tarkoitus 
olisi tässä tekstissä hieman 
avata tuota projektia - kuin-
ka kaikki sai alkunsa ja miten 

hommasta selvittiin.

Kuntosaliharjoittelu tuli minulle tutuksi jo 15 
vuotta sitten painiharrastuksen myötä. Lajeja 
oli myös muita nuorempana, mutta puntin 
vääntö vei lopulta mennessään, sillä se alkoi 
tuntua eniten omalta jutulta.

Kilpailuvietti on minulla aina ollut kova ja kai-
kissa lajeissa olenkin aina mennyt kisaamaan. 
Olen aina ollut sitä mieltä, että kun harrastuk-
sessa on selkeä tavoite, saa silloin itsestään 
eniten irti ja se ruoskii niinä vaikeinakin het-
kinä eteenpäin. Niin myös kuntosaliharjoit-
telussa minua alkoi kisaileminen kiinnostaa. 
Mutta koska kehonrakennuslavoille ei ollut 
asiaa, yritin etsiä vaihtoehtoja voimailupuo-
lelta, jossa muutamat kisat tuli sittemmin 
käytyä vaihtelevalla menestyksellä. Itse voi-
manoston treenaaminen ei minua koskaan 
ole kiinnostanut, joten edelleen hain vähän 
sitä omaa juttua.

Kun Men´s Physique tuli Suomeen vuonna 
2013, minulle ehdotettiin useammaltakin 
taholta, että tuohon voisi minun kroppani 
olla tehty. Aluksi vierastin ajatusta miesten 
bikinistä, mutta koska olen aina tykännyt 
body-tyyppisestä treenaamisesta ja kropan 
kunnossa pitämisestä, ajatus lajista alkoi kiin-
nostaa. Tarkoitus oli nousta lavalle jo syksyllä 
2013, mutta koska lisenssiä en tuolle vuodelle 
enää saanut, keskityin voimailuun vielä het-
ken. Kun kisat sillä puolen oli joulukuun alus-
sa käyty, asetettiin tähtäin puolen vuoden 
päähän Fitness Classiciin, jossa tekisin de-
byyttini. Apua tarvittiin ihan ensimmäiseksi 
ravintopuolelle. Otin yhteyttä Jari ”Bull” Men-
tulaan, koska tiesin hänen olevan varmasti 
ammattitaitoinen ja kokenut valmentaja. Ja 
valintaa minun ei tarvinnut katua. 

Sovin Jarin kanssa tapaamisen, jossa katsottiin 
lähtökunto ja sovittiin dieetin aloituspäivä-
määrä. Tammikuun seitsemäs päivä homma 
lähti sitten käyntiin ja aikaa h-hetkeen oli nel-
jätoista viikkoa. Dieetti kulki eteenpäin kuin 
juna ja kunto eteni tasaisesti ilman mitään 

ongelmia. Kuntoa tarkisteltiin parin viikon vä-
lein ja Jari teki ruokavalioon pieniä muutoksia 
tilanteen mukaan. Minulle aamulenkit ja ruo-
kien punnitsemiset on ollut tuttua jo vuosien 
ajan, joten arki ei dieetillä suuremmin eronnut 
normaalista. Toki kaikki tehtiin nyt extratarkas-
ti, eikä pienimpiinkään lipsumisiin ollut varaa. 

VOIMAILUSTA........fitnekseen

Kuva: Perttu Murtola
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VOIMAILUSTA........fitnekseen
Treenit pyrittiin tekemään mahdollisimman 
tehokkaasti ja isoja kuormia käyttäen, mutta 
järjen kanssa, koska loukkaantumisriski kas-
vaa kropan kuivuessa.

Kisat lähestyvät

Homma alkoi muuttua haastavaksi oikeas-
taan vasta kolmisen viikkoa ennen kisaa, 
kun ruokamäärät alkoivat olla jo todella al-
haalla ja mieskin pikkuhiljaa väsynyt. Ruuvia 
kiristettiin loppuun saakka ja parit treenit 
päivään oli painettava, vaikka Hämeenkatua 
ei päästä päähän pystynyt kävelemään paria 
kertaa levähtämättä. Jotenkin kuitenkin aina 
kun Lonsdalien nauhat pukkarissa kiristet-
tiin, se draivi jostain löytyi. 200 kg käytettiin 
kyykyssäkin vielä viikko ennen kisaa, vaikka 
yhdeksäntoista kiloa neljässätoista viikossa 
oli paino pudonnut. Muistan painon olleen 
95 kg jossain alkutaipaleen kuntotsekissä ja 
mietin, että tästä ei enää varmaan kauheas-
ti lähde, kun vatsapalatkin komeasti näkyy, 
mutta niin vain 79 kg näytti kisa-aamuna vaa-
ka. Sitä yllättyy, kuinka pieni poika siellä sisäl-
lä asuukaan, kun se oikeasti kuoritaan esiin. 
Viimeinen viikko ennen kisaa vähän freesail-
tiin miestä ja itse dieetti oli käytännössä teh-
ty. Nyt vain maltillisesti tankkailtiin kroppaa, 
ettei ihan ajokoiralta lauteilla näyttäisi.

Kisa oli luvassa lauantaina ja Cobra Kai Fitness 
(minä ja kaverini Perttu) siirryttiin Helsinkiin 
edellisenä päivänä ensimmäisen värikerrok-
sen levityksen jälkeen. Kunto käytiin näyt-
tämässä Jarille vielä illalla ja todettiin, että 
hyvältä näyttää ja valmiita ollaan.

Kisa-aamuna Pertun avustuksella vedettiin 
vielä toinen kerros väriä ja siirryttiin pikkuhil-
jaa Kulttuuritalolle. Tunnelma takahuoneessa 
oli melko rento ja kisailijoita makaili jalat yl-
häällä pitkin lattioita musiikkia kuunnellen ja 
viimeisiä tankkauseväitä mutustellen.

Noin tunti ennen kisaa alettiin vedellä sitten 
verkkareita pois päältä ja levittelemään öljyjä. 
Pumppailin vastuskumilla hieman verta kintai-

siin ja kaivoin kisahousut repusta. Mieli oli to-
della levollinen koko ajan, eikä minkäänlaista 
jännityksen tunnetta oikeastaan ollut ennen 
lavalle komennusta, koska tiesin olevani kun-
nossa. Kävin mielessä läpi muistettavia asioita 
(hymyile, katso tuomareita älä yleisöä ym.) ja 
keskityin. Kun komennus viimein tuli, oli fiilis 
mieletön päästä näyttämään kovan työn tulos 
katsomossa oleville ystäville ja tietysti kaikille 
muillekin. Mieleen tulee väkisinkin, kuinka kiu-
sallinen paikka se onkaan seisoa, jos kaikki ei 
olekaan mennyt nappiin, koska lavavaloissa se 
grammakin ylimääräistä näkyy takapenkkiin 
asti. Kaikki muistettava unohtui, kun astelin 
rastia kohti verhon takaa, mutta jotenkin 
ne jutut oli selkärankaan saanut jäämään ja 
kaikki meni ehkä jopa paremmin kuin odotin. 
Lauttaanahon Sirpa opetti minulle pari tuntia 
poseerausta, jota sitten itse koetin keskuspa-
loaseman kellarissa oman näköisekseni peilin 
edessä jalostaa.

Kun kaikki kierrokset oli lavalla käyty ja fi-
naaliin selvitty, oli lopuksi palkintojen jaon 
vuoro. Yksi toisensa jälkeen miehiä kuulu-
teltiin sijoituksissa alhaalta ylöspäin, kunnes 
jäljellä oli enää kaksi. ”Yhden pisteen erolla 
voittajaan toiseksi sijoittuu Vertti Harjunie-
mi”, lausui tuomari ja se oli sitten siinä. Yhden 

pisteen erolla! Vaikka ensimmäisiksi kisoiksi 
sijoitus oli loistava, kyllä se tervettä miestä 
silti vähän harmittaa.

Projekti oli kuitenkin viety nyt maaliin ja hetki 
piti saada yksikseen istua ja kasailla ajatuk-
sia. Vaihtoehtona oli keksiä jotain muuta tai 
jatkaa taistelua. Jarin kanssa pidetyn palave-
rin jälkeen päätettiin, että periksi ei anneta. 
Näin lähelle päästiin ensimmäisellä kerralla, 
seuraavaan tullaan vielä monta kertaa ko-
vempana. Kaksi päivää siinä huilattiin kisan 
jälkeen, mutta sitten lyötiin kaasu pohjaan. 
Syksyn Fitness Expoa kohti nyt siis mennään 
ja tavoitteita on vain yksi.

Taaksepäin mietittynä kokemus oli todel-
la hieno ja juuri sitä mitä kilpaurheilulta 
olen aina halunnut. Pelkkä kova pää ei riitä, 
hommasta täytyy oikeasti tykätä. Tällaisessa 
hommassa saa juuri niin paljon kuin itse on 
valmis asian eteen tekemään. Iso kiitos val-
mentamisesta Bullille ja mukana kulkemises-
ta treenikaverille, pelastuslaitoksen työkave-
reille kannustuksesta sekä mielenkiinnosta 
kaikille, jotka tänne asti jaksoivat lukea.

Palomies Vertti Harjuniemi

Kuva: Perttu Murtola
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Sisäministeriön alaisen kriisinhallintakeskuk-
sen (CMC Finland) kansainvälinen rauniope-
lastusjoukkue Finn Rescue (FRF) osallistui 19. 
- 22. toukokuuta Virossa järjestettyyn suureen 
kansainväliseen harjoitukseen. Harjoituspaik-
kana oli hylätty Neuvosliiton aikainen ydin-
ohjustukikohta, joka tarjosi todella realistiset 
olosuhteet skenaariolle, johon liittyi maanjä-
ristystä seurannut tsunami sekä tulva.

FRF:n muodostelmassa oli 35 henkilöä ja 
2 pelastuskoiraa eri puolelta Suomea. Pir-

Finn Rescue EU 
Modex 2014 
-harjoitus

kanmaalta mukana olivat Elja Kivikoski 
joukkueenjohtajana sekä Valtteri Väyrynen 
operaatioupseerina. Alueella vallinnut miltei 
subtrooppinen, kuuman kostea keli toi omat 
haasteensa lähes 60 tuntia yhtäjaksoisesti 
kestäneille pelastustoimille. Pelastustehtä-
vissä päästiin toteuttamaan käytännössä 
kaikkia Urban Seach And Rescue (USAR) 
menetelmiä: teknistä etsintää, köysipelas-
tamista, tuentaa, läpäisyä, nostoja ja siirtoja 
sekä ensihoitoa. Suomalaiset työskentelivät 
läheisessä yhteistyössä Itävallan ja Liettuan 

USAR joukkueiden sekä Italialaisen tukiyksi-
kön ja EU experttiryhmän kanssa.

Harjoitus näytti jälleen suomalaisen ammat-
tipelastajan monipuolisuuden ja korkean 
ammattitaidon, josta tuli kiitosta myös arvi-
oitsijoiden puolelta. Tämän hetkisen tiedon 
valossa CMC tulee rekrytoimaan uusia pelas-
tajia Finn Rescueen loppuvuodesta.
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Toimintakortti  
toi palkinnon

Marko Pieniaho on kehittänyt toimintakor-
tin pelastuslaitoksen EKG-osaamisen tueksi 
perustason ensihoidossa. Toimintakortti 
on sijoitettu EKG-laitteen kantolaukkuun. 
Toimintakortin avulla voi ensihoitaja tarvit-
taessa tarkistaa, että sydänkäyrä otetaan ja 
lähetetään oikealla tavalla mobiilidatana 
eteenpäin. Näin varmistetaan, että suunni-
teltu potilaan hoitoketju ei katkea.

Toimintakortteja voi veratta check-listoihin. 
Näin voidaan varmistaa tai etukäteen har-
joitella, että strategisesti tärkeimmät ydin-
toiminnot tehdään ja samalla inhimillisten 
unohdusten riski laskee.

Ajatus toimintakortin teosta nousi Pieni-

ahon ajatuksiin vuoden  2013 helmikuussa. 
Ilmeni tarve yhdenmukaistaa ohjeistukset, 
käytänteet ja helpottaa perehdytystä ole-
massa olevaan laitekantaan. Koko hankkeen 
tavoitteena oli parantaa potilasturvallisuut-
ta, luotettavuutta ja ammatillisuutta Pirkan-
maan pelastuslaitoksen ensihoitopalveluissa. 
Perehdytyksellä on tärkeä rooli potilasturval-
lisuuden kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

- Pirkanmaan pelastuslaitoksella on paljon 
ensihoidossa työskentelevää henkilöstöä 
ja laitteissa on eroavaisuuksia. Kuvallisilla 
toimintakorteilla voimme kouluttaa parem-
min henkilöstöä ja virheiden mahdollisuus 
hoitotoimenpiteissä vähenee, kertoo Marko 
Pieniaho. 

Pieniaho teki toimintakortin osana opinnäy-
tetyötään, kun hän päivitti sairaanhoitajan 
opintojaan Tampereen ammattikorkeakou-
lussa. Toimintakorttien kehittäminen jatkuu, 
sillä ensihoidon työympäristö muuttuu koko 
ajan ja kehityksessä on pysyttävä mukana. 
Toimintakortti tehtiin Lifepak® 12 -laitteelle, 
ja nyt on jo toimintakortti tehty myös Lifepak® 
15 -laitteelle. Pieniahon omaakin muutoksen-
hallintaa kuvastaa se, että opinnot jatkuvat 
ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnolla 
hyvinvoinnin ja teknologian parissa.

Saamaansa huomionosoitukseen Pieniaho 
suhtautuu myönteisesti siksi, että se todistaa, 
että meistä jokainen voi vaikuttaa oman työn-
sä kehittämiseen ja se myös huomioidaan.

Kesäkuun alussa palkittiin Tampereen Raatihuoneella henkilöitä, jotka ovat 
osallistuneet työyhteisönsä kehittämiseen ja parantamiseen. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen lääkintäesimies Marko Pieniaho oli yksi tunnustuksen saaneista.

Kuva: Susanna Lyly
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