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Letku & Laastari

• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimi-
tuskunta: Elina Haapala, Elja Kivikoski, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • 
Kuvamateriaalit: Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: ”varo heikkoja jäitä” • Paino: Grano 
• Painomäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Tampereella järjestetyssä Pe-
lastustoimi ja muuttuva Suo-
mi -tulevaisuusseminaarissa 
tarkasteltiin yhteiskuntaan 

kohdistuvia muutospaineita. Puhujat 
olivat ”siviilejä”, mutta esityksistä löytyi 
yhtymäkohtia pelastustoimeen. Semi-
naarin tarkoitus olikin laajentaa pelas-
tustoimen näkökulmaa laajemmalle, 
sillä alan ulkopuolelta tulee usein hyviä 
ajatuksia, joita sitten voidaan soveltaa 
pelastustoimeen.

Seminaarissa tuli hyvin ilmi, että yhteis-
kuntaamme tulevat haasteet ovat glo-
baaleja ja hyvin monimuotoisia. Niihin 
vaikuttaminen ei välttämättä onnistu 
enää valtion omin ponnistuksin. Yhteis-
työtä tarvitaan joka rintamalla.

Seminaarin aiheista sain hyvän aasin-
sillan pääkirjoitukseen: palomiehen jul-
kisuuskuva. Se on hyvä, me tiedämme 
sen. Vaikka pelastustoimen tehtävät 
ovat muuttuneet ja monipuolistuneet, 
niin palomiehen julkisuuskuva on ja py-
syy. En ole paljon väärässä, kun kärjistä-
en kuvaan palomiehen julkisuuskuvaa 
reiluksi ja hyväksi jätkäksi, joka on aina 
valmis erilaisiin tempauksiin. Palomies 

Kaikki muuttuu 
- vai muuttuuko 
sittenkään?

on myös monen naisen ihastus. Joka 
tapauksessa, fyysiset ominaisuudet ko-
rostuvat palomiehen julkisuuskuvassa.

En väheksy enkä mollaa palomiehen jul-
kisuuskuvaa, mutta minusta on ikävää, 
että palomiehen työhön olennaisesti 
kuuluva henkinen kestävyys ja empaat-
tisuus unohdetaan. Palomiehen työ on 
ihmisten auttamista ja vuorovaikutus-
ta. Hän kohtaa monia ihmisiä ensihoi-
don tai pelastustehtävien yhteydessä. 
Vaikka työ näyttää ulkopuolisen silmillä 
katsottuna räväkältä toiminnalta, jossa 
tekniset apuvälineet ovat voimakkaasti 
mukana, niin loppujen lopuksi työ on 
hyvinkin humaania ja ihmisläheistä.

Me pelastusalalla työskentelevät it-
se luomme tuota julkisuuskuvaa. Sen 
muuttaminen on työlästä. Toki se on-
nistuu ja onneksi sen eteen tehdään 
myös töitä. Palomiehet käyvät kouluis-
sa kertomassa turvallisuusasioita, esit-
televät erilaisissa yleisötapahtumissa 
monipuolista osaamistaan ja keskus-
televat ihmisten kanssa tärkeistä arjen 
turvallisuusasioista. On siis tärkeätä jal-
kautua ihmisten pariin ja kertoa myös 
palomiehen arjesta.

Tähän palomiehen stereotyyppiseen 
julkisuuskuvaan törmäsin viimeksi muu-
tama viikko sitten. Sain sähköpostiin ky-
selyn, jossa haluttiin tulla tutustumaan 
pelastuslaitokseen. Kyseessä oli nais-
ryhmä, jota kiinnosti palomiehen työ. 
Korkealentoisesti ehdotin tutustumisen 
alkuun alkusammutuskoulutusta, jonka 
jälkeen kierros keskuspaloasemalla voisi 
avartaa palomiehen työn kuvaa. Loppu-
jen lopuksi vierailijoiden motiivi oli ehkä 
toisaalla, koska sain vastauksen: ”Olisiko 
meidän mahdollista nähdä jotain kivaa 
siellä. Jos vaikka joku komea palomies 
laskeutuisi tankoa pitkin”.

Rentouttavaa pääsiäistä lukijoillemme
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Palopäällikkö  
Unto Sahramäki 
31.7.1920 - 27.1.2016

Einar V. Nurmen jälkeen Tampereen 
palopäälliköksi 1.10.1973 valittiin palo-
kunnassa vuodesta 1940 palvellut pit-
kän linjan palosotilas Unto Sahramäki. 
Häntä on kuvattu lauseella ”ylimeno-
kauden aikaansaapa päällikkö”.

Hän eteni virka-urallaan palosotilaas-
ta palopäälliköksi yhdessä ja samassa 
palokunnassa. Hän aloitti vuosiloma-
harjoittelijana 1940. Sotien jälkeen 
hän hakeutui takaisiin palokuntaan ja 
sai palosotilaan vakinaisen viran 1945. 
Nimitys korpraaliksi tuli 1951, kersantik-
si 1956, ruiskumestariksi 1959 ja palo-
mestariksi 1962. Hän oli palopäällikök-
si valittaessa jo lähellä eläkeikää, joka 
koitti runsaan neljän vuoden jälkeen 
31.1.1978.

Oman palokunnan ulkopuolella hän 
tuli seudun palokunnille tutuksi alan 
monen yhdistyksen perustajajäsenenä 
ja luottamushenkilönä. 5.2.1950 perus-

Suru-uutisia
tettiin Tampereen Palokunnan Urheilijat 
ry (TaPU), ja Sahramäki oli yksi perusta-
jajäsenistä. Hän oli myös seuran ensim-
mäinen puheenjohtaja.

Sahramäen lyhyenä kautena palokun-
nan toiminnassa alkoi monia uudistuk-
sia. Nurmi oli pitänyt palotarkastuksen 
tiukasti omissa käsissään. Uuden päälli-
kön ensimmäisiä tehtäviä oli palotarkas-
tajan viran perustaminen 1974.

Nurmen vuosina palokunnan autokanta 
oli huolestuttavasti vanhentunut. Sah-
ramäki käynnisti uudistuksen nopeas-
ti. Jo 1974 kalusto kohentui kahdella 
uudella Sisulla, ja lisää seurasi. Myös 
tilahankkeissa Sahramäki oli aktiivinen. 
Pääpaloaseman saneeraushanke sekä 
hanke Messukylän aseman korvaami-
seksi Linnainmaalle rakennettavalla 
sivupaloasemalla (valmistui 1979) ja 
hanke Hervannan uuden kaupungin-
osan sivupaloasemaksi käynnistyivät 
hänen vuosinaan.

Sahramäellä oli moderneja näkemyksiä 
palohenkilöstön työstä kentällä. Hän 

peräsi valistuksen ja neuvonnan perään. 
”Palokunnissa pitäisi olla päätoimisia 
tiedottajia ja kouluttajia koska tahansa 
lähtemään vaikkapa käsisammuttimien 
käyttöä opastamaan, pitämään oppi-
tunteja kouluissa ja työpaikoilla, jne. Se 
on työtä, joka kantaisi hedelmää”, hän 
uskoi.

Ylipalomies  
Risto Salminen 

Ylipalomies Risto Salminen poistui 
keskuudestamme 21.12.2015 vasta 66-
vuotiaana. Hän tuli tilapäiseksi palomie-
heksi Tampereen palokuntaan vuonna 
1976. Ylipalomiehen vakanssin hän sai 
1989. Uransa alkuaikoina Risto Salminen 
toimi pelastuslaitoksessa sukeltajana. 
Hän oli myös paineilmalaitehuoltaja ja 
erikoisyksikköjen kuljettaja. Eläkkeelle 
Salminen jäi vuonna 2008.
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Koulutusmestari  
Timo Halme

Timo Halmeen monipuolinen ura pelas-
tuslaitoksella sai päätöksensä 1.2.2016 
hänen siirryttyään eläkkeelle.

Levyseppähitsaajana työuransa aloitta-
nut Halme oli mukana Viialan VPK-toi-
minnassa vuodesta 1969. Palokunnan 
päällikkönä hän oli vuodet 1978 - 82. Sii-
nä ohessa hän toimi Viialan paloaseman 
sivutoimisena talonmiehenä. Viialan 
kunnan vt. palopäällikön sivuvirkaa hän 
teki 1981 - 82. Paloesimiehen tutkinnon 
Halme suoritti 1983, ja Kylmäkosken pa-
lopäällikkö-väestönsuojelupäällikkönä 
hän oli vuodet 1983 - 87, sama virka 
Laitilan kaupungissa vuosina 1987 - 88 
ja edelleen Pirkkalassa vuodet 1989 - 
94. Kun Pirkkalan pelastustoimi siirtyi 

Eläkkeelle siirtyneet
Tampereen hoidettavaksi, toimi Timo 
Halme erivapaudella päällystövirassa 
Tampereen aluepelastuslaitoksessa 
aluepalomestarina vuodet 1994 - 2002. 
Nykyinen koulutusmestarin pesti alkoi 
vuonna 2003.

Koulutusmestarin toimenkuvaan liittyi 
koulutusasioiden koordinoinnin lisäksi 
myös valistuskoulutusten koordinoin-
ti. Halme oli aktiivisesti mukana 2000-
luvun alussa Virven käyttöönottoon 
liittyvien puheryhmien suunnittelussa 
ja parakirjojen teossa, sekä käyttöönot-
toon liittyvässä kouluttamisessa. Halme 
toimi myös Pronton pääkäyttäjänä sekä 
siihen liittyen käytön opastajana ja sisäl-
lön kehitysehdotusten tekijänä.

Koulutusmestarin toimenkuvaan kuului 
myös Sulkavuoren ja Viljakkalan harjoi-
tusalueiden sekä palotalojen suunnitte-
lu ja rakennuttaminen.

Timo Halme on aina ollut kiinnostunut 
tietokoneiesiin ja tekniikkaan liittyvistä 
asioista. Varsinkin ohjelmista Excel, jolla 
pelastustaitoksen eri suoritteita on seu-

rattu. P-aseman, Outlookin (TeamWare) 
rerussi- ja varauskalentereiden hallin-
nointi, Ebeam, erilaiset E-lomakkeet ja 
RescuePlannerin koulutusseurantaosi-
on suunnittelu ja kehittäminen oli Hal-
meen heiniä. Vaikka pelastuslaitoksella 
ei omaa ATK-tukihenkilöä ollut, niin silti 
Timo Halmetta sellaisena voidaan pitää, 
sillä Halme on aikoinaan niin monta kou-
lutusta tietokoneen käytöstä pitänyt.

Kun Laatu- ja työhyvinvointiyksikkö 
perustettiin, koulutusosasto sulautui 
siihen. Halmeen tehtäviä oli mm. so-
pimuspalokuntien peruskoulutuksen 
järjestäminen ja palokuntasopimuksiin 
liittyvät toiminnan seuranta ja korvaus-
ten laskenta.

Eläkepäivinään Timo Halme jatkaa rak-
kaita harrastuksiaan: Lions-toimintaa, 
”lentopallohöntsäilyä”, pyöräilyä se-
kä 1990-luvun alussa rakentamaansa 
omakotitalon remontointia. Hän on 
aloittanut myös uuden liiketoiminnan 
opiskelun ja -tekemisen, minkä parissa 
tuleva aika tulee kulumaan.
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Paloesimies Erkki Mäkelä 

Paloesimies Erkki ”Rekku” Mäkelän eläk-
keelle siirtymistä juhlistettiin Vilppulan 
paloasemalla 3.12.2015 (virallinen eläke-
päivä oli 1.1.2016). Kakkukahvit nautit-
tiin Erkin toiveesta läheisimpien työka-
vereiden kesken. Tilaisuuden tunnelma 
oli leppoinen ja lopulta tietenkin haikea, 
koska pitkäaikaisen palokuntakokemuk-
sen ja hyvän persoonan omaava henkilö 
keskuudestamme lomille ja sitä kautta 
eläkepäiville poistui.  

Mäkelän mittava palokuntatyö kesti yli 
viisikymmentä vuotta alkaen Mäntän 
VPK:n poikaosastosta. Varsinainen pa-
lokuntaura alkoi rakentua ennen armei-
jaa harjoittelun kautta kolmikantaisella 
pohjalla, johon liittyi yhteistyö Mäntän 
VPK:n, Mäntän paperitehtaan tehdas-
palokunnan ja Mäntän kunnan kesken. 
Toiminta kyseisissä palokunnissa ja osal-
taan työ paperitehtaalla avasi muutok-
sien kautta mahdollisuuden hakeutua 
vakinaisen palokunnan palvelukseen, 
mikä tapahtui vuoden 1982 lopussa, 
jolloin Mäkelä valittiin Mäntän palolai-
toksen palvelukseen. 

Koulutuksen ja paikallisten järjestelyi-
den kautta Mäkelä eteni paloesimiehen 
tehtäviin vuonna 1989, missä tehtävässä 
hän toimi työuransa loppuun asti kokien 
monet pelastusalaa ja paikallista toimin-
takenttää koskeneet muutokset. Mäkelä 
kantoi osansa myös luottamustoimissa, 
kuten mm. Mäntän VPK:n hallinnossa, 
sekä paikallisessa kuntapolitiikassa, mi-
kä antoi oman värikkyytensä palokun-
nan kahvipöytäkeskusteluihin. 

Erkki oli työntekijänä hyväntuulinen ja 
helposti lähestyttävä, toisaalta räisky-
vyyttäkin tarvittaessa löytyi. Asioiden 
hoitaminen oli kaikkenansa luontevaa 
ja vaikeistakin asioista pystyttiin puhu-
maan. Kiitämme Erkkiä ansiokkaasta pa-
lokuntatyöstä ja toivotamme leppoisia 
ja terveitä eläkepäiviä.

Palopäällikkö Mika Salmela   

Vaatehuoltaja  
Anneli Mäkelä

Vaatehuoltaja Anneli Mäkelä siirtyi 
eläkkeelle 1.2.2016 alkaen. Eläkekahvit 
juotiin Vammalan paloasemalla. Päivällä 
oli paikalla laitoksen henkilökuntaa. Ilta-
tilaisuuteen oli kutsuttuna paikallisten 
sopimuspalokuntien edustajat. Tilaisuu-

det pitivät sisällän useita lämminhenki-
siä kiitospuheita ja muisteluja matkan 
varrelta.

Anneli Mäkelän ura Vammalan palo-
laitoksella alkoi joulukuussa 1989. Työ 
jatkui alussa sijaisuuksina, mutta työ 
vakinaistettiin nykyisen pelastuslaitok-
sen aikana. Onpa Annelin tilinauhoissa 
ollut pitkään nimikkeenä toimenpide-
palkkainen palomieskin. Työtehtävät 
ovat kuitenkin aina liittyneet vaatteiden 
huoltoon ja korjaukseen.
 
Annelin kodin sijainti, (paloaseman 
naapurina) mahdollisti varsinkin kunta-

aikaan vielä varsin usein hektisenkin 
töihin kutsun. Palokunnan liikkuessa 
pillit vinkuen Anneli saattoi poiketa tai 
soitella, kysellen onko mahdollista haa-
laripyykkiä tiedossa.

Annelilla on pukuompelijan ja varas-
tonhoitajan koulutukset. Molemmat 
sopivat vallan mainiosti tehtyyn työ-
uraan palokunnassa. Ei varusteissa niin 
pientä reikää tai vikaa ollut, mitä Anneli 
ei varushuollossa löytänyt ja korjannut. 
Anneli oli myös omaksunut kierrätyksen 
jo paljon aiemmin, kun siitä tuli trendi-
kästä. Tuija ja Nina olivat tämän myös 
hienosti lahjassaan toteuttaneet. Vähis-
sä olivat ne napit, vetoketjut tms. jotka 
Annelilta päätyivät roskiin.

Muutoksen aika on edessä monilla eri 
tahoilla, sopimuspalokunnat ovat kilvan 
kiitelleet saamastaan poikkeuksellisen 
hyvästä, lähellä toimineesta varushuol-
losta. Palvelu toki säilyy jatkossakin, 
mutta toisaalla ja toisella tavalla. 

Henkilökunta saa tottua hakemaan 
varusteitaan jatkossa varmasti sekai-
semmista kasoista, ei taatusti siististi 
viikatuista henkilökohtaisista pinkoista. 
Aamun kahvihetki oli myös tasan 8.30, 
mikäli siitä myöhästyi, oli hyvä varautua 
kertomaan Annelille hyvä perustelu. 
Helmikuun alusta on ollut havaittavissa 
liukumaa tässä asiassa.

Nyt työt on tehty ja aktiivisena ihmise-
nä Annelia odottaa toiminnantäyteiset 
eläkepäivät. Tiedä vaikka Anneli pyörtäisi 
puheensa ja päätyisi Veijo-puolison kans-
sa kalastamaan Säkylän Pyhäjärvelle.

Aluepalomestari Jarmo Ranta
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”Asenteet, epävarmuus, pelko, tiedon-
puute, epäselvyys ja hämmennys”. Näi-
tä ajatuksia on ollut ilmassa syyskuusta 
lähtien, kun tuhannet turvapaikanhaki-
jat alkoivat tulla Suomeen. Kaiken kaik-
kiaan vuoden loppuun mennessä oli 
Pirkanmaalle saapunut noin 2100 tur-
vapaikanhakijaa muutaman kuukauden 
aikana. Tällainen tilanne aiheutti varsin 
monia tunteita ja ajatuksia. Välillä oli 
huoli siitä, miten näin iso joukko saadaan 
inhimillisesti majoitettua tai minkälainen 
on ollut matka halki Euroopan pienten 
lasten kanssa. Toisaalta pelotti, mitä tästä 
kaikesta oikein seuraa ja kuinka ihmees-
sä yhteiskuntamme pystyy reagoimaan 
isojen massojen saapumiseen ja heidän 
mahdolliseen pysyvään jäämiseen. Epä-
selvyyttä oli esimerkiksi siitä, olivatko 
kaikki maahan pyrkijät oikeasti olleet 
lähtömaassaan hädässä vai mikä oli to-
dellinen motivaatio saapua tänne. 

Mediaa seuratessa vaikutti koko tilanne 
varsin sekavalta ja sitä se varmasti olikin. 
Mutta toisaalta viime syksyn tapahtu-
mat osoittivat pelastuslaitokselta löy-
tyvät hyvää reagointikykyä uusiin tilan-
teisiin, yhteenkuuluvuutta ja venymistä 
välillä vaikeissakin tilanteissa sekä luot-
toa omaan ammattitaitoomme. Erilaisia 
uhkauksia ja vihapuheita on ollut aina. 
Ehkä nykyiset viestintävälineet ovat vain 
avanneet tällaisen keskustelun kaikki-
en nähtäville. Turvapaikanhakijoiden 
kohdalla tilanne on erikoinen, koska ei 
heihin kohdistuva viha tai rasismi muuta 
maamme maahanmuuttopolitiikkaa mi-
tenkään. Tai yhtä vähän kuin turkiseläin-
ten luontoon päästäminen muuttaa 
turkiseläimiä koskevaa lainsäädäntöä. 
Kritiikin pitäisi kohdistua oikeaan osoit-
teeseen eli järjestelmään eikä yksittäi-
siin ihmisiin. Ja taloudellisesti ajateltuna 
Suomeen jäävien kotouttamisprosessiin 

Turvapaikanhakijat herättävät keskustelua

käytetyt yhteiskunnan varat menevät 
hukkaan, jos kotoutuminen ei onnistu 
koetun rasismin takia. 

Meillä jokaisella on omat ajatuksemme 
turvapaikanhakijoista ja koko pakolais-
politiikasta. Työ meidän täytyy kuitenkin 
hoitaa noudattaen pelastusalan arvoja, 
huolimatta siitä mitkä ovat henkilökoh-
taiset tunteemme, ajatukset ja asen-
teemme. Ja tämä on syytä muistaa myös 
vapaa-ajalla, koska edustamme lähipii-
rillemme virkamiehiä työajan ulkopuo-
lellakin. Mutta koko ajan on syytä pitää 
takaraivossa mielessä, että emme tiedä 
minkälaisista olosuhteista Suomeen tu-
lijat ovat oikeasti, joten hätätilanteessa 
erilaiset traumat voivat nousta pintaan. 
Varovaisuutta ei varmasti voi olla liikaa, 
kun huolehdimme omasta työturvalli-
suudestamme. 

Syyskuun hektiset viikot

Syyskuun puolivälissä palopäällikkö Jari 
Veija joutui uudenlaisen tilanteen eteen, 
kun hän toimi päällikköpäivystäjänä vii-
konloppuna, jolloin poliisilta tuli tieto 
Pirkanmaalle saapuvista turvapaikanha-
kijoista. Jari oli mukana järjestelemässä 
hätämajoitusta SPR:n, Tampereen evan-
kelis-luterilaisen seurakunnan ja poliisin 
kanssa. Liikennelaitos oli mukana järjes-
telyissä kuljetusten osalta. Viikonlopun 
jälkeen sovittiin, että Veija jatkaa omien 
töidensä ohessa pelastuslaitoksen yh-

teyshenkilönä turvapaikanhakijoihin 
liittyvissä asioissa. 

Nyt maaliskuussa tilanne on rauhallinen 
ja turvapaikanhakijoiden määrä ei ole 
Pirkanmaalla mahdoton. Pirkanmaalla 
on ollut vastaanottokeskuksia jo aiem-
min ja sekä SPR että Tampereen kaupun-
ki ovat toimineet turvapaikanhakijoiden 
kanssa ennenkin ja osaavia henkilöitä oli 
saatavilla. Veija jatkaa yhteyshenkilönä 
sisäministeriön ja maahanmuuttoviras-
ton suuntaan ja osallistuu viranomais-
ten yhteistyökokouksiin. 

Tarkastuksia  
ja koulutuksia

Veijan mielestä pelastuslaitoksen oma 
toiminta organisoitui kohtuullisen no-
peasti. Vastaanottokeskusten ja hätä-
majoitustilojen palotarkastukset saatiin 
hyvin järjestettyä, ja turvapaikanhaki-
joille suunnatut infotilaisuudet pelas-
tuslaitoksen toiminnasta sekä henkilö-
kunnan turvallisuuskoulutuksen saatiin 
nopeasti käyntiin. 

Lokakuun alussa viestintäyksikkö sai 
tehtäväkseen tehdä suunnitelmat sii-
tä, millaista turvallisuusviestintää voisi 
järjestää. Koulutussuunnittelija Valtteri 
Väyrynen sai tehtäväkseen huolehtia 
käytännön toteutukset. Pelastuslaitok-
sen nettisivuille koottiin olemassa ole-
vaa erikielistä turvallisuustietoa, mutta 

”Asenteet, epävarmuus, pelko, 
tiedonpuute, epäselvyys ja 

hämmennys”.
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Turvapaikanhakijat herättävät keskustelua

tärkein työ tehtiin turvapaikanhakijoi-
den parissa fyysisesti. Heille pidettiin in-
fotilaisuuksia siitä, miten pelastustoimi 
on Suomessa järjestetty sekä annettiin 
tietoa siitä, miten palomiehet ja ensi-
hoitajat toimivat. Meidän toimintata-
pamme voivat olla varsin erilaisia kuin 
turvapaikanhakijoiden lähtömaissa 
viranomaisten toiminta, joten ammatil-
lisuuden, tasapuolisuuden, inhimillisyy-
den ja luotettavuuden korostaminen on 
ollut Väyrysen mielestä hyvin tärkeää. 

Se, mitä kevät tuo tulleessaan, on vielä 
arvoitus. Varmaa lienee kuitenkin se, 
että viime syksy oli alkusoittoa pidem-
pään kestävälle tilanteelle, jossa eri kan-
sanryhmien vaelluksesta halki Euroopan 
tulee pysyvä tilanne. 

Koulutussuunnittelija Valtteri Väyry-
nen nuorten turvapaikanhakijoiden 
kanssa.
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Maahanmuuttoon  
liittyvät haasteet 
pelastustoimelle -seminaari 

Suomen Palopäällystöliitto järjesti Van-
taalla 27.1.2016 seminaarin, jossa käsi-
teltiin maahanmuuttoon liittyviä haas-
teita pelastustoimen kannalta. Tässä 
muutama poiminta puheenvuoroista:

Jarkko Häyrinen,  
pelastusylitarkastaja, Sisäministeriö

Sisäministeriön 
pelastusosaston rooli 
maahanmuutto- 
kysymyksessä

Häyrinen kertoi Sisäministeriön roolista 
tilannekuvan ylläpitäjänä sekä siitä, että 
pelastuslaitokset ovat olleet tärkeä apu 
vastaanottokeskusten perustamisessa 
ja erityisesti viranomaisyhteistyön muo-
dostamisessa. Tilastojen ja kokemusten 
valossa tulipalon riski on vastaanotto-

keskuksissa todellinen ja palotarkastuk-
silla on syytä kiinnittää huomiota tahal-
lisen sytyttelyn ennaltaehkäisyyn sekä 
estää ulkopuolisten pääsy keskuksiin. 

Kati Vahtera, ylitarkastaja, Maahan-
muuttovirasto, vastaanottoyksikkö

Maahanmuutto- 
viranomaisen 
puheenvuoro
Sisäministeriö päättää vastaanottokes-
kusten perustamisesta ja maahanmuut-
tovirasto tekee sopimukset toiminnan-
harjoittajien kanssa. Maahanmuutto-
virasto suunnittelee, ohjaa, seuraa ja 
valvoo vastaanottokeskuksia. Vahtera 
kävi läpi Suomeen tulleiden turvapai-
kanhakijoiden lähtömaita sekä turva-
paikkahakuprosessia. Maahanmuuttovi-
raston vastaanottoyksikkö perehdyttää 
vastaanottokeskuksen työntekijöitä ja 
yhtenä osana koulutuksia on arjen tur-
vallisuus keskuksissa, jotta VOK (vas-
taanottokeskus) olisi turvallinen paikka 
asua ja tehdä työtä. Turvallisuuteen liit-
tyvät seikat huomioidaan kaikessa toi-
minnassa ja uhkiin varaudutaan ennak-
koon. Vastaanottokeskusten arjessa on 
paljon erilaisia haasteita ja esimerkiksi 
se, ettei palokelloihin reagoida voi joh-
tua siitä, että on totuttu erilaisiin ääniin 
ja meluun. 

Yhteisöseminaari 
28.1.2016 Tampereella
Tampereen maahanmuuttajaneuvosto 
järjesti yhteistyössä Kirkon Ulkomaa-
navun kanssa Yhteisöseminaarin, missä 
keskusteltiin väkivaltaisesta ekstrenis-
mistä. Päivän aikana kuultiin puheen-
vuoroja sekä uskonnollisten yhteisöjen 
edustajilta että viranomaisilta. Viime 
syksynä alkanut turvapaikanhakijoiden 
tulva aiheutti sen, että kaikista maahan-
muuttajista tuli terroristeja tai raiskaajia. 
Jo Suomessa asuvat eivät pelon takia 
halua olla tekemisissä kantasuomalais-
ten kanssa ja näin ollen pysyvät omissa 
yhteisöissään.

Väkivaltainen ekstremismi tarkoittaa 
sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uha-
taan, se oikeuttaa tai siihen kannuste-
taan aatemaailmaan perustuen. Tämä 
vaikuttaa sen ennaltaehkäisyyn, koska 
kyse ei ole vain teoista vaan aatteista. 
Kaikki terrorismi on väkivaltaista ekst-
remismiä, mutta kaikki väkivaltainen 
ekstremismi ei ole terrorismia. Terro-
rismirikokset on lueteltu rikoslaissa, 
mutta väkivaltainen ekstremismi ei 
ole rikosoikeudellinen käsite. Ennalta 
ehkäisyn kohteena ovat kaikki väkival-
taisen ekstremismin muodot. Kukaan 
ei synny ekstremismiksi vaan siihen 
tullaan tietyn prosessin kautta. Ennalta 
ehkäisy on tärkeää yksilön ja yhteisön 
turvallisuuden, turvallisuuden tunteen 
ja yhteiskuntarauhan vuoksi. Ei ole yhtä 
oikeaa tapaa miten väkivaltainen ekst-
renismiä voitaisiin ehkäistä ja tilanne 
muuttuu koko ajan. Mutta luomalla te-
hokkaat, toimivat ja pysyvät rakenteet ja 
menettelyt, voidaan radikalisoitumista 
vähentää. 

Viestintäsuunnittelija Elina Haapala

Palomies Matti Palo antaa turvalli-
suuskoulutusta maahanmuuttajille 
keskuspaloasemalla.
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Helmikuussa pelastuslaitoksen 
Instagram-tilille ladattiin ku-
va, jossa palomies näyttäisi 
kannattelevan nostolava-

autoa. Kuva on todella hauska, muttei 
kerro pelastuslaitoksen toiminnasta pal-
joakaan. Kuvalla on kuitenkin laajempi 
merkitys. Instagram kuvanjakopalvelu on 
pelastuslaitoksella profiloitumassa pelas-
tuslaitoksen arjesta kertomiseen turvalli-
suusviestintää unohtamatta. Uskomme, 
että hymyn saaminen jonkun kasvoille 
voi edesauttaa turvallisuusviestin perille-
menoa ja parhaimmillaan jopa muuttaa 
asenteita turvallisuuden kannalta positii-
visemmaksi. Uskomme myös, että vaikka 
meillä on lakisääteinen olemassaolon 
turva, on etua, jos julkisuuskuvamme 
on positiivinen. Ja myös siksi, että joku 
hauska kuva voi olla helppo puheenai-
he yleisötilaisuudessa ja sitä kautta voi 
päästä luontevasti keskustelemaan mei-
dän kanssamme ja kysyä jotain mieltä 
askarruttavaa. Ja näin on jo käynytkin eli 
meille on tultu kommentoimaan jotain 
sosiaalisessa mediassa julkaistua asiaa 

Kuvan tarina

ja sitten on uskallettu kysyä oman kodin 
turvallisuudesta. 

Pelastuslaitoksella on käytössään tilit Fa-
cebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. 
Kaikkien näiden osalta vastuu on viestin-
nän yksiköllä, mutta ideoita ja sisältöä voi 
tuottaa kuka tahansa. Instagramiin on 
otettu ylläpitäjiä myös viestinnän yksikön 
ulkopuolelta ja tällä hetkellä päivittäjiä 
on ensihoidosta, onnettomuuksien en-
naltaehkäisystä, tilannekeskuksesta sekä 
pelastustoiminnasta. 

Sosiaalisessa mediassa toimimista on 
oikeastaan vaikea erottaa muusta vies-
tinnästämme. Sosiaalinen media tar-
koittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että 
jokin uutinen tai asia on mielestämme 
sellainen, jonka haluamme jakaa ystävil-
lemme ja sitä kautta se on vaikuttanut 
meihin jotenkin. Joskus juttelemme 
sanomalehdestä lukemastamme uuti-
sesta kahvitauolla tai kommentoimme 
verkkolehden sivuilla uutisia. Toisinaan 
otamme itse kuvia ja lataamme niitä 

muiden nähtäväksi tai tulostamme säh-
köpostilla saamamme hauskan kuvan 
työhuoneeseemme. Eli jollain tavalla 
uutinen tai muu tieto vaikuttaa meihin 
ja me jaamme sitä eteenpäin omille sosi-
aalisille verkostoillemme. Pelastuslaitok-
sella sosiaalisen media on osa viestin-
nän kanavakattausta ja viestintäyksikkö 
tekee analyysiä eri kanavien käyttäjistä 
sekä eri kanavien roolista osana vies-
tintäämme. Tämän perusteella valitaan 
kanavien käyttöönotot sekä muutetaan 
julkaisutapaa tarvittaessa. 

Mutta palataan vielä palomies-Lauriin. 
Tätä lehtijuttua kirjoittaessa hänen hu-
moristisen kuvansa oli nähnyt noin 550 
000 ihmistä sosiaalisessa mediassa ja 
paljon lisää eri lehtien verkkojulkaisuis-
sa. Kuva oli kerännyt eri medioissa satoja 
kommentteja ja toi meille yli 500 uutta 
seuraajaa turvallisuusviestinnän pariin. 
Ehkei kuva puhtaimmillaan ole turvalli-
suusviestintää, mutta osoitti meille taas 
kerran sen potentiaalin, mitä meillä on 
käytettävissämme verkossa. 

Miten Laurin penkkipunnerruskuvan kävi?

Teksti: Viestintäsuunnittelija Elina Haapala
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Pirkanmaan pelastuslaitos on 
osana Tampereen kaupunki-
konsernia mukana kaupungin 
energia- ja ilmastotyössä. Työn 

tarkoituksena on vastata lainsäädännön 
vaateisiin koskien energian käyttöä ja 
siitä aiheutuvaa ilmastonmuutosta vas-
taan. Suomessa lainsäädäntöä toteu-
tetaan energiatehokkuussopimuksin, 
jonka myös Tampereen kaupunki on 
allekirjoittanut.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pääkeino 
on jo useampana vuotena ollut asentei-
siin vaikuttaminen tietoisuuden lisäämi-
sellä. Asioita on pidetty esillä erilaisin 

PELASTUSLAITOKSEN HIILIJALANJÄLKI
Pelastuslaitoksen vuosi 2015  
energia- ja ilmastotoimen näkökulmasta

valtakunnallisin tai maailmanlaajuisin 
teematapahtumin, kuten osallistu-
malla maaliskuun lopulla vietettävään 
Eatrh Hour -tapahtumaan. Henkilöstö-
lehdessä on kirjoitettu juttua koskien 
energiankäyttöä tai ympäristönsuojelua 
laajemmin. Näistä asioista on pyritty te-
kemään osa huomaamatonta arkea.

Konkreettisemmat tavoitteet ovat kos-
keneet mm. kalustohallien valaistusta 
ja lämpöoloja. Esimerkiksi Vammalan 
paloasemalla muutettiin kalustohallin 
valaistusta enemmän tarpeenmukai-
sen valaistuksen suuntaan (kulkuvaloja 
lukuun ottamatta valot syttyvät halliin 

mentäessä) ja samalla itse valaisimet 
vaihdettiin led-tyyppisiin. Alustavissa 
laskelmissa tällä odotettiin säästettävän 
omakotitalon vuotuinen sähkönkulutus, 
mutta aivan siihen ei ainakaan vajaan 
vuoden käyttökokemuksella päästy. 
Sähkönkulutus Vammalassa pieneni rei-
lut 10 000 kWh. Jos investointisumman 
jakaa kertyneellä vuotuisella säästöllä, 
saadaan hankkeen takaisinmaksuajaksi 

Teivon paloaseman sisätilan  
bio- ja sekajäteastiat.
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PELASTUSLAITOKSEN HIILIJALANJÄLKI

5 - 6 vuotta ja näin ollen investointia voi 
kuitenkin pitää kannattavana. Myös No-
kialla tehtiin kalustohallin valaistukseen 
muutoksia vuoden 2015 aikana.

Henkilöiden ja tavaroiden kulkeminen 
on ollut ja tulee olemaan tulevinakin 
vuosina työn alla. Vuoden 2016 koulu-
tussuunnitelmaan on lisätty taloudel-
lisen ajon koulutusta henkilökunnalle. 
Suunnitelmissa on pitää muutama teo-
rialuento sekä kohdentaa pilottiryhmäl-
le ajotapaan tarkemmin pureutuvaa 
koulutusta. Pirkanmaan pelastuslai-
toksen logistiikkatarpeet ja logistiikan 
toteuttaminen toiminnan kannalta op-
timaalisella tavalla tulee olemaan tar-
kastelun kohteena kuluvana vuonna. 
Tällä hetkellä tavaroiden kuljettaminen 
paloasemien ja yksiköiden välillä ei ole 
suunnitelmallista. Logistiikassa on sel-
keästi päällekkäisyyksiä sekä organisaa-
tion sisällä että Tampereen kaupungin 
muiden yksiköiden kanssa. Siksipä asiaa 
olisikin hyvä pohtia laajemminkin.

Jätehuoltoa selviteltiin vuoden 2015 
loppupuolella yhdessä aluepalomesta-
reiden kanssa ja uuden hyötyvoimalan 
johdosta myös paloasemilla tullaan 
jätehuoltoa päivittämään kevään aika-

na. Pirkanmaan Jätehuollon alueella 
toimiville miehitetyille paloasemille (ei 
Vammala, Akaa ja Valkeakoski) tulee 
kevään aikana lasin- ja metallinkeräy-
sastiat, jotta palamattomat materiaalit 
saadaan kerättyä erilleen. Tämä tietysti 
edellyttää jätteiden lajittelun tehosta-
mista jo syntypaikallaan, eli paloasemi-
en keittiöissä.

Earth hour - pimeydellä 
parempaan maailmaan

Kansainvälinen Earth Hour järjestetään 
19.3. klo 20.30 - 21.30 ja tänä vuonna on 
vuorossaan jo kymmenes kerta. Earth 
Hour on WWF:n järjestämä maailman 
suurin ilmastotapahtuma, jonka aikana 
näytetään valomerkki ilmaston puoles-
ta sammuttamalla turhat valot. Tämän 
symbolisen eleen avulla jokainen voi 
ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja 
ilmastokriisistä päättäjille. Earth Hour 
ei siis ole sähkön- tai energiansäästö-
tempaus.

Tänä vuonna teemana on maailman 
suurin kynttiläillallinen ja tarkoitus on 
herättää keskustelua ruuan ilmastovai-
kutuksista. Yksi iso tekijä on korvata osa 
syömästämme lihasta kasviksilla, koska 

yhteensä noin 60 prosenttia ruuan il-
mastovaikutuksista aiheutuu alkutuo-
tannosta ja liittyy nimenomaan eläin-
peräiseen ruuan tuotantoon 

Earth Hour sai alkunsa Australian Syd-
neyssä vuonna 2007, jolloin siihen osal-
listui yli kaksi miljoonaa ihmistä. Viime 
vuonna maailman suurin ilmastotapah-
tuma yhdisti yli kaksi miljardia ihmistä 
172 maassa, tuhansia kaupunkeja ja 
lukuisia yrityksiä, yhteisöjä ja oppilai-
toksia. Suomessa Earth Hour järjestet-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, 
ja viime vuonna jo noin kolmasosa yli 
15-vuotiaista suomalaista osallistui pi-
meään tuntiin.

Pirkanmaalla useita yrityksiä, oppilaitok-
sia ja yhteisöjä on ilmoittautunut mu-
kaan ja esimerkiksi Tampere-Talon ul-
kovalot sammutetaan ja Original Sokos 
Hotel Ilveksen julkisivuvalot sammu-
tetaan osana Earth Hour -tapahtumaa.  
Tampereen kaupunki kehottaa kaikkia 
sammuttamaan valot, televisiot ym. 
laitteet ja viettämään kynttiläillallista tai 
osallistumaan yhteiseen tapahtumaan 
Laikunlavalle. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on pa-
rin vuoden ajan otettu osaa Earth Hour 
-kampanjaan sammuttamalla paloase-
mien valoja. Tänä vuonna pelastuslaitos 
on ilmoittautunut kampanjaan mukaan 
ja kaikilla 24 h asemilla vähennetään va-
laistusta tunniksi siten, että hälytyksiin 
lähtö ei kuitenkaan vaarannu eikä työ-
turvallisuus heikkene. 

Viestintäsuunnittelija Elina Haapala
Kiinteistöinsinööri Joni Hakala

Kaavio näyttää selvästi, miten säh-
kön kulutus Vammalan paloasemal-
la on vähentynyt loppujen lopuksi 
yksinkertaisilla korjauksilla.
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Jahas, Moikkulimoi
There is so much we want to say about 
our time at Tampere central fire station, 
and so many people we want to thank, 
but we have to remember that when this 
is translated from English into Finnish, 
the word size will increase by 10 times 
and will take up the entire newspaper.

Coming from Australia we had no idea 
what to expect. Before we arrived we 
thought +10 was a cold winter’s day, we 
thought that moose and reindeer we-
re just forest animals and that no sane 
person would jump into a lake that was 
zero degrees. We quickly learnt that +10 
was a beautiful day, moose and reindeer 
with smashed potato and lingonberry 
jam was one of the best dishes you 
could eat, and we are sorry, but we still 
think that no sane person would jump 
into a lake that is zero degrees….but we 
did it anyway!!

As if changing time zones, leaving Austra-
lian summer to arrive in Finland on a -28 
degree day and not being able to speak 
one word of Finnish wasn’t enough, in 
just four short days we were going to 
begin our time as Finnish paramedic 
students… And we had absolutely no 
idea what to expect. Our first shifts (with 
team 4 and then team 2) were not only 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli 
tammikuussa neljän viikon mit-
taisessa ensihoidon harjoittelussa 

kaksi paramedic-opiskelijaa Australiasta 
Sydneystä. 

Justin Spiroski ja Taylah Clark olivat Tam-
pereen ammattikorkeakoulun (TAMK) 
kanssa sovitussa opiskelijavaihdossa 

Australialaisia harjoittelijoita ensihoidossa

ja ambulanssiharjoittelu kuului heidän 
viralliseen opiskeluohjelmaansa. He val-
mistuvat vielä tämän vuoden puolella 
ensihoitajiksi. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Pir-
kanmaan pelastuslaitoksella oli ensi-
hoidon harjoittelussa kansainvälisiä 
opiskelijoita. Heidät otettiin hienosti 

vastaan työvuoroihin ja kokemukset 
olivat pelkästään positiivisia. Kielikylpy 
englanninkielellä teki kaikille varmasti 
hyvää. Toivotaan, että näille kansainvä-
lisille vaihdolle saadaan jatkoa. 

Ohessa Taylahin ja Justin kokemuksia 
harjoittelun ajalta. 

exciting for us, but it appeared as though 
everyone was excited to meet the stu-
dents from ‘down under’…It was really 
nice and somewhat funny to have so ma-
ny people come up to us and introduce 
themselves with the same sentence “Hel-
lo my name is…. Sorry my English isn’t 
very good” and then go on to have a five 
minute conversation with us in English 
(We can now confidently say that there 
is no problem with your English!) 

Naturally, on the first shift with each 
team there was to some extent a feeling 
of uncertainty from both sides because 
we did not know each other. That feeling 
did not last very long, and we think that 
can be credited to the friendly persona-
lities of everyone at the station. It didn’t 
take long for us to be able to come into 
work and be ourselves and have eve-
ryone else be themselves with us, and 
it was really nice because when it was 
time to be serious on a mission we were, 
but back at the station we could relax 
and enjoy ourselves. We have learnt so 
much over these past four weeks, and 
not just from our missions, but also 
from spending time with both teams. 
We have learnt what it’s like to come to 
work with people you look at like a se-
cond family, and there are no words to 

describe how thankful we are that you 
all made us feel part of that family. Even 
though we were assigned to two super-
visors, at times it felt as though you we-
re all looking after us, and not just the 
paramedics, but the fire fighters as well 
(from letting me (Justin) complete the 
fire fighters obstacle course to taking us 
both up on the rescue truck) you always 
made us feel welcome.

We have had so much fun in Tampere, 
and if given the opportunity to do this 
again, there would be no doubt in either 
of our minds about coming back, and we 
will definitely be recommending Tampe-
re for future Australian students!

We would just like to give a special men-
tion to our supervisors, Jonas Mäkinen 
(Mestari Tikku) Pekka Leppänen, Katja 
Kaivo-oja, Mika Vänskä, and Anna-Miina 
Merilä. We know it can be quite a challen-
ging task being asked to have a student 
follow you around for four weeks while 
you work, but being asked to do it all in 
another language is an even bigger chal-
lenge, and not only did you all excel at 
being our supervisors, but you still found 
the time to be our teachers, mentors and 
most importantly our friends. We don’t 
know if we ever really told you or sho-
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Australialaisia harjoittelijoita ensihoidossa
wed you all how much we appreciated 
you taking the time to guide us through 
missions, translate things into English for 
us and still find the time to have a laugh, 
but we are sincerely grateful for everyt-
hing you have done for us and we have 
learnt so much from our time with you. 
We hope that when we have finished 
our studies and begin to work, a piece 
of each of you will help shape the para-
medics we become in the future. 

We would also like to give a special 
thank you to Sanna Kauppinen. San-
na although you were not our direct 
supervisor you constantly went out of 
your way to make sure we were having 
a good time at work and outside of 
work. Again, we don’t know if we ever 

really told you how grateful we are for 
everything you did for us but we are so 
thankful for everything, you were a gre-
at “second mum” so thank you.

We have met so many people at central 
station and are genuinely really sorry for 
not mentioning everyone’s name, but to 
everyone, to all of the paramedics, to all 
of the fire fighters and to everyone we 
crossed paths with during our time at 
the central fire station, we would like to 
give you all a huge thank you for being 
part of our experience. It was the small 
things that made this experience so me-
morable, the friendly faces smiling at us 
at 8am letting us through the door and 
saying good morning, new people al-
ways coming up to us and saying hello, 
people going out of their way to speak 
in English when we were around and in-
cluding us in things that went on around 
the station are just some of the things 

that made us feel so welcome. You all 
made our experience what it was, and 
it will be something that will be with 
us for life. During out time in Tampere 
we were asked if we ever became ho-
me sick, and truthfully the answer is no 
we did not miss home, and the reason 
for that is because every single person 
at the station made us feel like family, 
our shifts became so comfortable that 
it started feeling like home. 

We were a 30 hour flight and over 15000 
km away from Australia and because of 
you all we had never felt closer to home. 
We wish you all happiness and health, 
and this is DEFINATLY not goodbye, but 
more of a see you soon!! (Definitely in 
summer next time) 

Thank you!
Justin & TaylahTaylah, Dave ”Isokynä” ja Justin 

Tampereen Hämeenkadulla.

Kuva: Mika Saartila
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Tampereen  
viimeinen palopäällikkö  
Päälliköt -sarjan osa 5: Sakari Lehtinen

Teksti: Juhani Katajamäki 
Kuvat: Juhani Katajamäki ja Matti Syrjä (värikuva)
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Sakari ”Sakke” Lehtinen on pit-
käaikainen ystävä. Olemme 
samaa ikäpolvea, kumpikin 
syntyperäisiä tamperelaisia, 

käyneet samaa koulua, olleet yhtä ai-
kaa lomasijaisena Tampereen palolai-
toksessa, yhdistäneet tiemme 70-luvun 
alussa Helsinkiin, näköalapaikoiltamme 
vuosikymmenet seuranneet palo- ja pe-
lastustoimen kehitystä.  

Pääkaupunkiseudulle ja 
takaisin Tampereelle 

Tampereella kesäkuun 10. päivänä 1943 
syntyneen Sakarin palokuntaura alkoi 
kotikaupungissa. Palomies- ja palokorp-
raaliaika ajoittuivat vuosiin 1961 - 1971. 
Noina vuosina hän myös opiskeli raken-
nusinsinööriksi. 

Koulutus vei opettajaksi Valtion palo-
opistoon Espooseen 1971 ja vielä sa-
mana vuonna Helsingin kaupungin 
palolaitokseen paloinsinööriksi. Ura 
eteni vauhdilla, ja virka Helsingin pa-
lolaitoksen II. apulaispalopäällikkönä 
koitti 1973. 

”Tampereelle takaisin” oli edessä 1978, 
kun hänet valittiin kaupungin palopääl-
liköksi (sittemmin palo-väestönsuoje-
lupäälliköksi). Lehtinen on Tampereen 
kaupungin viimeinen palopäällikkö. 
Sakarin aikana palolaitos muuttui pe-
lastuslaitokseksi ja palopäällikön virka 
pelastuspäälliköksi.  

Palotoimesta kohti 
pelastustointa 

Nuorempaa lukijapolvea lie aihetta 
muistuttaa, millaisia siintelevän pelas-
tustoimen aikoja Lehtisen aloittaessa 
elettiin: 

Laki palo- ja pelastustoimesta ja siihen 
liittyvä kuntien palo- ja pelastustoimen 

valtionosuuslaki tulivat voimaan 1976. 
Paloviranomaisista tuli lakisääteisiä pe-
lastusviranomaisia. Kunnalliset palojär-
jestykset poistettiin ja niihin kuuluneet 
määräykset korvattiin osin asetuksella 
ja sisäministeriön päätöksillä ja määrä-
yksillä.  

Toimiala laajeni. Palo- ja pelastustoimi 
jaettiin palonehkäisyyn sekä sammu-
tus- ja pelastustoimeen. Palonehkäisyä 
olivat nyt rakenteellinen palonehkäisy, 
palotarkastus, tulisijojen ja savuhor-
mien nuohous, ilmanvaihtohormien 
puhdistus, palovartiointi ja metsäpalo-
jen ehkäisy sekä tiedotus- ,valistus- ja 
neuvontatoiminta. Sammutus- ja pe-
lastustoimintaan tulivat kuulumaan 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmis-
ten ja omaisuuden pelastamiseksi sekä 
tulipalojen ja muun onnettomuuden 
aiheuttamien vahinkojen tai ilmenneen 
vaaran torjumiseksi tai rajoittamiseksi. 

70-luku työllisti paloalan väkeä niin 
ammatti- kuin vapaaehtoissektorilla-
kin. Viranomaiset valtion, alueiden ja 
yksittäisten kuntien osalta olivat täys-
työllistettyjä. Töitä riitti joka portaalla 
päälliköstä rivimieheen.  

Laitoksen  
perusluonne muuttui 

Pelastustoimimuutosten mukana laitok-
sen pelastusluonne korostus: ihmiset ja 
heidän auttamisensa oli keskeistä. Se tu-
li näkymään etenkin sairaankuljetukses-
sa, jonka asemaa Lehtinen voimallisesti 
kehitti. Hän näki kirkkaana uuden polun 
sairaan kuljettamisesta kohti tehohoitoa 
kohteessa ja kuljetuksen aikana, ja että 
organisaatioina nopeat ja pätevät voit-
tavat hitaat ja pätevät eikä saavutettui-
hin asemiin saa jäädä.
 
Vuonna 1992 hän muistutti, kuinka pa-
lo- ja pelastustoimessakin tulee tottua 

avoimeen kilpailuasetelmaan muiden 
palvelujen tarjoajien kanssa. ”Selkeim-
pänä alueesta, jossa kilpailu on tällä 
hetkellä täyttä totta, on sairaankuljetus”, 
hän kirjoitti Pelastustiedon Järjestönur-
kassa 23 vuotta sitten. ”Kiireettömät 
kuljetukset ovat nykyisin varsin tiukan 
kilpailun kohteena. Jokaisen pelastuslai-
toksen tulee huolehtia, että laitos pysyy 
kilpailussa mukana. Ammattitaitoinen ja 
monipuolinen henkilöstö on pelastus-
laitosten ja yhteiskunnan etu ja tarjoaa 
hyvät kilpailuasetelmat. Rehellisessä 
kilpailussa ratkaisevaa on ainoastaan 
tuotteen laatu ja sen hinta.”  

Vaikuttaja isolla veellä 
Palopäällikkö Sakari Lehtinen kuuluu siihen palo- 
ja pelastustoimen kapeaan kärkijoukkoon, jota 
perustellusti voi kutsua alan keskeisiksi vaikuttajiksi.  
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Aikaansaapa osallistuja 

Aktiivinen palopäällikkö tunsi velvolli-
suudeksi toimia kuntaa laajemmalla sek-
torilla: Aluetasolla hän oli voimakkaasti 
rakentamassa Hämeen pelastusliittoa, 
kun Suomen Palontorjuntaliiton läänin-
organisaatio ja alueelliset väestönsuojelu-
järjestöt fuusioituivat. Hän oli lääninliiton 
ja sittemmin Pelastusliiton puheenjohta-
ja 10 vuotta. Hänellä oli iso rooli SPTL:n 
ja Suomen Väestönsuojelujärjestön yh-
distymisessä 1993 Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestöksi. Hän oli järjestön ensim-
mäinen varapuheenjohtaja. 

Lehtisellä on ollut lukuisia luottamustoi-
mia. Jo mainittujen lisäksi hän on ollut 
Suomen Palopäällystöliiton puheenjoh-
taja, Palosuojelurahaston johtokunnan 
jäsen, pelastushallinnon neuvottelu-
kunnan jäsen, pelastushallinnon kou-
lutuskeskuksen johtokunnan jäsen ja 
Tampereen aluehälytystoimikunnan 
puheenjohtaja. 

Aktiivisuutta riitti myös moniin komiteoi-
hin ja työryhmiin: hän ehti valtioneuvos-
ton asettaman sammutus- ja pelastus-
työryhmän sekä sairaankuljetustyöryh-
män puheenjohtajaksi, sisäministeriön 

Tampereen palopäällikön keskuste-
lukumppanina Palopäällystöliiton 
pitkäaikainen toiminnanjohtaja Vil-
ho Pesälä. Kuvassa erottuvat myös 
palopäälliköt Rainer Alho ja Jouko 
Allinniemi sekä pelastusylijohtaja 
Pekka Myllyniemi.
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asettaman pelastushallintotyöryhmän 
jäseneksi ja Suomen Standardisoimislii-
ton asettaman teknisen komitean CEN 
TK 108:n jäseneksi. Lisäksi hänen asian-
tuntemustaan on käytetty lukuisissa pro-
jekteissa ja erityiskysymyksissä.  

Oman laitoksen kehittäjä 

Kun on pitkästä urasta kyse, muutamaan 
liuskaan ei voi puristaa kaikkea. Niinpä 
vain muutamalla rivillä pitää todeta, 
että Sakari Lehtisen käsialaa on myös 
Tampereen varhainen aluepelastuslai-
tos, johon Tampereen lisäksi kuuluivat 
Pirkkalan ja Kangasalan kunnat. Oman 
laitoksen kehittämistä ei voi sivuuttaa 
muutamalla sanalla. 

Kun palotoimi 70-luvulla muuttui pe-
lastustoimeksi, kävi pääpaloaseman ti-
lanahtaus varsinkin sairaankuljetuksen 
osalta sietämättömäksi. 

Lehtisen edeltäjä Nurmi ei tunnetusti ollut 
mikään suhdetoimintaekspertti kaupun-

gin päättäjien(kään) suuntaan. Wivi Lön-
nin suunnittelemalla pääpaloasemalla, 
nykyisellä keskuspaloasemalla ei vuosi-
kausiin tehty merkittäviä korjauksia, vaik-
ka peruskorjaus oli eri asteisena vireillä 
1940-luvun lopusta lähtien. Hankkeen 
käynnistymistä odoteltaessa vuosikorja-
uksistakin pitäydyttiin toistuvasti. Nurmen 
virka-ajan lopulla välttämättömyyden pa-
kosta paloaseman takapihalle nousi ke-
vytrakenteinen neljän auton talli. 

Palopäällikkö Lehtinen käynnisti no-
peasti välttämättömät peruskorjaus- ja 
lisärakennushankkeet ja rakennusinsi-
nööri Lehtinen hoiti laitoksen puolesta 
suunnittelua ja rakentamista. Laitoksen 
onneksi keskuspaloaseman vieressä oli 
kaupungin omistama tyhjä tontti. Sin-
ne rakennetusta monitoimitalosta ja sen 
maantasakerroksesta tuli tuiki tarpeel-
linen tila paitsi sairaankuljetukselle eli 
tulevalle ensihoidolle myös erikoiska-
lustolle. Toiseen kerrokseen tuli majoi-
tus- ja luentotiloja. Uudisrakentamisen 
vanavedessä myös vanha jugend-raken-

nus saneerattiin uuteen uskoon vanhaa 
kunnioittaen. Uuskorjatun rakennuksen 
vihki sisäministeri Kaisa Raatikainen 
Tampereen päivänä 1986.  

Näkijä 

Vaikka ison laitoksen päällikkyys on 
voimakkaasti hallinnollisvoittoista, Sa-
kari on ehtinyt antaa voimakkaan pa-
noksensa myös operatiiviselle palo- ja 
pelastustoimelle. Hän suosi koulutusta 
ja piti monin ajoneuvo- ja kalustohan-
kinnoin huolta tehokkaan sammutus- ja 
pelastustoiminnan edellytyksistä. 

Sitä hän teki myös henkilöstöratkaisuin. 
Aloittaessaan palopäällikkönä henkilö-
kunnan määrä oli 139. Vuonna 1994 lu-
ku oli kaksi- ja puolikertainen, 316. 

Sairaankuljetuksen kasvavasta roolista 
hänellä oli jo varhain selkeä näkemys: 
palomies-sairaankuljettajan koulutusta 
pitää kehittää perustasolta hoitotason 
suuntaan. 

Keskuspaloaseman saneeraus 1986 on Lehtisen käsialaa. Avajaisissa Tampe-
reen päivänä taloon tutustuivat sisäministeri Kaisa Raatikainen, joka vihki 
rakennuksen ja maaherra Risto Tainio (oik.). Lehtisen kanssa isäntänä lauta-
kunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Erkki Aro.
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Sakarin rakennusinsinöörikoulutus on 
näkynyt kiinnostuksena paloehkäisyn 
kehittäjänä. Suurisuuntainen palotapa-
uksen seurantajärjestelmä 1980-luvun 
lopulla oli perusta valtakunnallisen on-
nettomuustilastointi ONTIn syntyyn. 

Lehtisen aikana palonehkäisy sai sille 
kuuluvan ison roolin. 

Vuoden 1990 Palontorjunta-lehden hel-
mikuisessa 40-vuotisjuhlanumerossa 
lehden julkaisijajärjestöjen puheenjohta-
jat/toiminnanjohtajat pohtivat alkaneen 
vuosikymmenen haasteita palo- ja pelas-
tustoimelle. Seuraavassa poimintoja Leh-
tisen näkemyksistä. Hän käsitteli aihetta 
Suomen Palopäällystöliiton puheenjoh-
tajana, mutta vastauksista heijastuu voi-
makkaasti kunnallinen näkökulma.  

Onnettomuudet 
lisääntyvät 

”Tuotantoelämässä ja kaupassa toimin-
tamalli ’tulos tai ulos’ johtaa väistämättä 
riskien ottoon turvallisuuskysymyksissä. 
Turvallisuustoimenpiteistä ja turvalli-
suuteen investoinneista luovutaan tai 
hoidetaan mahdollisemman matalalla 
tasolla, kun ne eivät välittömästi tuota 
tulosta markkoina. Ihmisten ja tavaroi-
den liikkuminen lisääntyy edelleen voi-
makkaasti. Liikenne ja liikkuminen tuo-
vat mukanaan aina onnettomuuksia. 

Ihmisten mielenkiinto kohdistuu voi-
makkaasti viihtymiseen, vauhtiin ja 

kertakäyttökulutukseen. Turvallisuus-
kysymyksiä ei sisäistetä yksilötasolla. 

Häiriintyneiden henkilöjen tekemät tu-
lopoltot, sabotaasit ja ilkivalta lisäänty-
vät ja kohdistuvat yhä arvokkaampiin ja 
vaarallisempiin kohteisiin.”  

Tehokkuusvaatimus  
ja mittarit 

Otsikon alla hän totesi julkisen hallin-
non menojen kasvun olevan voimak-
kaampaa kuin sen tuottamien palvelu-
jen kasvu. 

”Tästä syystä on ollut pakko ryhtyä toi-
menpiteisiin julkisten menojen kasvun 
hillitsemiseksi. Alkaneella vuosikym-

menellä on käytännössä toteutettava 
niitä uudistuksia, joita edellisen vuosi-
kymmenen lopussa kunnissa aloitettiin 
hallinnon uudistamisen yhteydessä.”  

Henkilöstön 
vuosikymmen 

- väliotsikolla hän pohdiskeli työvoima-
tilannetta. 

”Työvoimasta yleensä tulee valtakun-
nassa olemaan pulaa, mikä vuosikym-
meniin on aivan uusi tilanne. Samoista 
nuorista henkilöistä kilpailevat kaikki 
työnantajat. Pysyvällä työpaikalla ja en-
nen kaikkea viralla ei enää ole sitä mer-
kitystä, mikä aiemmin on tehnyt siitä 
halutun. Harrastusmahdollisuuksien 

Lehtinen oli palopäällikkönä laa-
janäkemyksellinen ja mm. arvosti 
erilaisuutta: ”Olen kaikissa yhteyk-
sissä korostanut sopimuspalokun-
tien roolia kun Tampereen alue-
palokuntakokeilua suunniteltiin. 
Sopimuspalokunnalla ei ole huolta 
tulevaisuudesta, jos se pystyy 
kehittymään muun yhteiskunnan 
mukana”, aluepalopäällikkö painotti 
Pirkkalan VPK:n 50-vuotisjuhlassa 
1992.
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jatkuva kasvu puolestaan asettaa sopi-
muspalokuntien henkilöstörekrytoinnin 
entistä kovempien vaatimusten eteen.

 
Valtion palo-opiston kurssien hakijamää-
rissä on jo nyt tapahtunut selvää laskua. 
Sama suuntaus on ollut näkyvissä polii-
sienkin kurssituksessa. Päällystön ja ali-
päällystön osalta uralla eteneminen on 
jatkossa entistä selvemmin otettava huo-
mioon myös ansiotasossa. Pelkkään ha-
luun tehdä vaativampia tehtäviä ei voida 
luottaa, kun katsotaan uuden päällystön 
tarvetta kymmeneksi vuodeksi eteen-
päin. Palokunnalta odotetaan entistä 
parempaa tehokkuutta. Sen perustana 
ovat yksiköt. Yksiköt muodostuvat ihmi-
sistä. Ihmisen asema, merkitys ja toimin-
tamahdollisuudet korostuvat”.

Kansainvälisyys kasvaa 

Kappaleessa palopäällikkö arveli tie-
donvälityksen sen nopeutumisen ja yhä 
parantuvien liikenneyhteyksien ansiosta 
lisäävän kansainvälisyyttä pelastushal-
linnossa. Se kasvaa onnettomuuksien 
ehkäisyssä, suunnittelussa, kalustokysy-
myksissä, viestiliikenteessä, opetuksessa 
ja varsinaisissa pelastustehtävissä. 

”Yhdentyvä Eurooppa vaikuttaa huo-
mattavissa määrin myös palo- ja pelas-
tustoimeen. Toisaalta se tulee merkitse-
mään uusia valinnanvapauksia. Yhtäällä 
se saattaa merkitä myös rajoituksia. Par-
haillaan valmistellaan mm. palo- ja pe-
lastuskalustoa koskevia yhteisiä standar-
deja. On perustettu huomattava määrä 
kansainvälisiä työryhmiä. Kun yleisenä 
pyrkimyksenä on vähentää määräyksiä 
ja ohjeita ja lisätä valinnan vapauksia, 
saattaa tätä kautta tulla varsin yksityis-
kohtaisia säädöksiä.”  

Kohtalo päätti toisin

Kansainvälinen palopäällystökonferens-
si International Fire Chief Conference pi-
dettiin Tampere-talolla 1995. Järjestäjä 
oli Suomen Palopäällystöliitto. Kokouk-
sen tuominen Suomeen ja Tampereelle 
oli ollut Sakari Lehtisen kuningasajatus 
pitkään. 

Kun Sakari Palopäällystöliiton Tampereen 
vuosikokouksessa lokakuussa 1994 va-
littiin seitsemännen kerran peräjälkeen 
liiton puheenjohtajaksi, hän kiitti pää-
tössanoissaan jäsenkuntaa luottamuk-
sesta. ”Kansainvälinen vuosi on minun 

viimeinen puheenjohtajavuoteni, joten 
alkakaapa miettiä uutta vetäjää.” 

Vain kaksi kuukautta myöhemmin Sa-
karin elämänarvot menivät uuteen jär-
jestykseen. Äkillinen aivoverenvuoto 
iski. Ensimmäiset tuntemukset ovat ka-
lustohallista, johon hän peruutti virka-
autonsa 13. joulukuuta. Kun kohtaus 
muutama minuutti myöhemmin rajuna 
tuli, se tapahtui hänen työhuoneessaan. 
Päällikkö menetti tajuntansa sananmu-
kaisesti apulaispalopäällikkö Olli-Pekka 
Ojasen käsivarsille. Oikea oletusdiag-
noosi, nopea ammattitaitoinen ensihoi-
to ja vaativa tehohoito sairaalassa loivat 
edellytykset toipumiselle. 

Moni asia kuitenkin muuttui pysyvästi. 
Oikea puoli halvaantui ja vaikuttaa mm. 
puhumiseen. Sitkeällä harjoittelulla ja 
asioita uudelleen opettelemalla hän 
kuntoutti itseään. Puhe kulkee verkkaan 
ja oikea käsi ja jalka ovat tunnottomia 
mutta kävely sujuu kepin avulla. 

Vakava sairaus ei mahdollistanut pa-
luuta työelämään. Monessa mukana 
olleelle, parhaassa iässä ahertaneelle 
työmyyrälle elämänarvojen uusarvioin-
ti ja uuden tilanteen hyväksyminen vei 
oman aikansa. 

”Katkera en kuitenkaan missään vai-
heessa ole ollut”, Sakari muisteli ko-
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tonaan marraskuussa 1996. ”Enkä ole 
aktiivisesti kovinkaan pohtinut men-
neitä. Olen tehnyt mitä olen voinut. 
Täyttänyt päivät isommilla ja pienem-
millä askareilla.”  

”Käenpoika on  
vallannut pesän” 

Kaksikymmentä vuotta on kulunut. 
Pelastustoimi kiinnostaa yhä, ja lähtö-
kynnys alan ja erityisesti oman laitoksen 
tilaisuuksiin on koko ajan ollut matala. 
Niin myös viime vuoden lopulla. Eturi-
vissä hän seurasi Tampereen palo 150 
vuotta -seminaarin sanallisia ja kuvalli-
sia esityksiä ja hyväksyvä hymy kasvoil-

la kuunteli laitoksen oman mieskuoron, 
Tulikukkojen riemastuttavaa laulantaa. 

Viimeksi muistelimme vanhoja “pääpa-
loasemalla” helmikuun alussa. 

Kovasti on väljää isossa kalustohallissa. 
Ajoneuvot on ripoteltu alueasemille eri 
puolille kaupunkia ja koko laitoksen nä-
kökulmasta ympäri Pirkanmaata. 

Näkyvimmin esillä on ensihoitoyksiköi-
tä. Sakari Lehtisen 70-luvulla aloittama 
sairaankuljetuspanostus on kasvanut 
mittavaksi ensihoitosektoriksi ja hä-
lytystehtävissä laskien ylivoimaisesti 
työllistävimmäksi. Pelastuslaitoksen 

palkkalistoilla on vuosikaudet ollut jo 
oma lääkärikin. Ensihoito- ja vastuulää-
käri, sotilaspiirin kutsuntalääkärinäkin 
toimiva lääketieteen lisensiaatti Elja-
Pekka Erkkilä on tehnyt mittavan työ-
rupeaman ensihoidon kehittämisessä. 

Toissavuonna Pirkanmaan pelastuslai-
tos tilastoi yli 45 000 ensihoitotehtävää. 
Perinteisten sammutustehtävien osuus 
jäi noin 10 %:iin tuosta luvusta. 

”Niinhän siinä on käynyt. Alkuvuosina-
ni Kepalossa, Pispalassa ja Messukylässä 
oli parikymmentä ajoneuvoa, joista yh-
teensä kolme-neljä sairasautoa. Tänään 
välittömässä lähtövalmiudessa on mo-
ninkertainen luku hyvin varustettuja 
ensihoitoyksiköitä ja niissä perusteelli-
sen koulutuksen saaneet ensihoitajat”, 
Sakari vertailee.  

Sote-sopasta ja 
tulevaisuudesta 

Juttelemme myös nykypäivän pelastus-
toimesta. Huomaan ettei Sote-soppa 
meitä kumpaakaan innosta. Keittäköön 
ja syökööt siis liemensä he jotka ovat lu-
sikkansa soppaan pistäneet. Molemmat 
olemme iloisia pelastustoimen hyvästä 
imagosta. Oli sellainenkin aika, kun pa-
lo- ja pelastustoimi oli päättäjien mie-
lestä vain välttämätön paha. 

Erityisen mielissämme olemme tämän 
päivän palomies-sairaankuljettajan tie-
totaidosta. Fiksuja ja osaavia nuoria. 

Entä tulevaisuus, mitä ohjeeksi? Sakarin 
vastaus tulee nopeasti: ”Olkaa avoimia 
tulevalle. Mitä tahansa ei saa hyväksyä, 
mutta alan etu kun on päällimmäisenä, 
hyviä päätöksiä on helppo tehdä”.

Hyvä lopetus jutulle ja koko päälliköt 
-sarjalle”

Aina ajoissa paikalla ja yhä eturivis-
sä. Päivä on 2.10.2015, ja Tampe-
reen palosta 150 vuotta -seminaari 
oli alkamassa vartin kuluttua.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
ei ole ollut laadittuna menet-
telytapaa, kuinka sisäilma-
asioihin suhtaudutaan. Sen 

sijaan Tampereen kaupunki on luonut 
prosessin vuonna 2014 sisäilmaon-
gelmien käsittelemiseksi kaupungin 
kiinteistöissä. Valkeakosken asemalla 
hyödynnetään Tampereen ohjeistusta 
soveltuvin osin. Prosessi etenee vai-
heittain ja saa alkunsa tilan käyttäjän 
havaitsemasta mahdollisesta sisäilma-
ongelmasta. Hän ilmoittaa havaintonsa 
esimiehelle ja mahdolliset oireet työ-
terveyteen sekä mahdollisesti myös 
työsuojeluhenkilöstölle. Työnantaja 
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin yh-
dessä työterveyshuollon kanssa. Mikäli 
pikaista parantumista olosuhteisiin ei 
ole tiedossa, ryhdytään tarvittaviin 
työjärjestelyihin, kuten esimerkiksi 
työpisteen tai työpaikan väliaikaiseen 
siirtoon. Ongelman laajuuden ja tyypin 
selvittämiseksi työantaja yhdessä työ-
terveyden kanssa teettää oirekyselyn 
tilojen käyttäjiltä. Samaan aikaan työ-
paikalla tehdään siivouksen laadun var-
mistus, jossa visuaalisesti tarkastellaan 
tilojen siisteyttä sekä siivottavuutta. 
Siivottavuudella tarkoitetaan käytän-
nössä tavarapaljoutta sekä niiden jär-
jestystä. Siivottavuuden kannalta opti-
maalisimpia ovat lähes tyhjät tilat.

Toisessa vaiheessa aloitetaan raken-
nuksen esitutkinta, jossa hyödynnetään 
käyttäjiltä kerättyä olosuhdetietoa. Esi-
tutkintavaiheessa tutkitaan rakennuk-
seen huoltoon ja kunnossapitoon liitty-

Sisäilmaselvitys Valkeakosken 
paloasemalla

Valkeakosken paloasemalla on vuoden 2015 aikana (ehkä myös 
aiemminkin) esiintynyt oireilua, jonka työterveyslääkäri Rauno Saarion 
mukaan on syytä epäillä aiheutuvan sisäilmasta. Oireiden perusteella 
työterveys epäilee sisäilman pilaantuneen mahdollisesti joko 
mineraalikuiduista tai kosteusvauriosta.

viä asioita, teknisten laitteiden kuntoa, 
ilmanvaihtoa sekä rakennuksen kun-
toa ylipäänsä. Kolmannessa vaiheessa 
edeltävillä toimenpiteillä on syy saatu 
selville ja se saadaan joko korjattua 
pienin toimenpitein tai sitten on tehtä-
vä laajempia ja aikaa vieviä korjauksia. 
Jälkimmäisessä vaiheessa perustetaan 
sisäilmatyöryhmä pohtimaan jatkoa. Si-
säilmatyöryhmä perustetaan myös siinä 
vaiheessa, että ongelma ei vielä tehdyil-
lä selvityksillä selvinnyt vaan vaaditaan 
jatkotutkimuksia. Tällöin kaupungin ti-
lakeskus käynnistäisi sisäilmatutkimuk-
set ja korjaukset erillisen ohjeistuksen 
mukaisesti.

Mitä Valkeakoskella on 
tähän mennessä tehty?

Työterveyden lausunnon jälkeen palo-
asemalla tehtiin yhdessä Valkeakosken 
kaupungin siivoustyönjohtajan kanssa 
siivouksen laadun tarkastus. Keskuste-
lussa todettiin, että itse siivoustaajuu-
det ja alueet olivat hieman epäselviä ja 
niitä tarkennettiin. Myös yleisesti ker-
ran vuodessa tehtäviä perussiivouksia 
oli asemalle tilattu vain satunnaisesti. 
Perussiivousten tarkoituksena on pestä 
lattiat normaalia paremmin sekä poistaa 
yläpölyjä, mitä ei ylläpitosiivouksessa 
tehdä. Varsinainen kierros oli ”kauheaa 
katseltavaa”. Tavaraa, paljolti turhaa työ-
hön kuulumatonta romua, sekä pölyä oli 
joka paikassa. Kierroksen lopputulema 
oli, että nurkista on turha etsiä home- ja 
kosteusvaurioita ennen näköyhteyden 
avaamista. Siltä pohjalta asemalla käyn-

Paloasema siivottiin lopulta  
katosta lattiaan.
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Sisäilmaselvitys Valkeakosken 
paloasemalla

nistettiin siivoustalkoita, joita on jatket-
tu edelleen vuoden vaihteen jälkeen.

Joulukuun alussa Aluehallintoviraston 
tarkastaja Jyri Saarikoski kävi toteamas-
sa tilanteen ja sovittiin tehtävistä toi-
menpiteistä, joita olivat aseman siivous 
sekä ilmanvaihdon puhdistus, mittaus ja 
säätö. Määräaikaa annettiin helmikuun 
loppuun. Viikkoa myöhemmin siirryttiin 
sisäilmaohjeistuksen vaiheeseen, jossa 
rakennusta tarkasteltiin ilmanvaihdon 
osalta yhdessä Valkeakosken LVI-insi-
nöörin kanssa. Häneltä saatujen tietojen 
mukaan iv-kanavat oli nuohottu vuonna 
2013. Valkeakosken paloasemalla on siis 
koneellinen poistoilmanvaihto, jolloin 
korvausilma on alkujaan tarkoitettu tu-

levaksi ikkunan raoista ja sittemmin jäl-
kikäteen tehdyistä tuloilmaventtiileistä. 
Ilmanvaihtokanaviston puhdistuksella 
ei tällöin sisäilman kannalta ole suurta 
merkitystä, koska kanavissa kulkeva il-
ma menee talosta ulospäin. Sen sijaan 
huomattiin kyllä, että tuloilmakanavi-
en suodattimia ei ole varmasti koskaan 
vaihdettu. Mittauksilla ja painekokeilla 
todettiin, että miehistöhuoneiden pois-
toilmamäärät ovat suurempia, mitä ra-
kentamismääräyskokoelma nykyään 
edellyttää ja että tuloilmaventtiilin 
kautta tulee noin puolet poistuvan il-
man määrästä. Toinen puolisko toden-
näköisesti tulee siirtoilmana käytävästä 
ja käytävään taas painesuhteiden joh-
dosta kalustohallista. Eli ilma saattaa 

liikkua asemalla likaisemmasta tilasta 
kohti puhdasta tilaa, mitä edesautetaan 
pitämällä porrashuoneiden ovia auki. 
Lopputulemana ilmanvaihdon osalta 
päädyttiin lisäämään pesuhalliin sieltä 
suunnittelukuvista poiketen puuttuva 
poisto sekä avaamaan uusi tuloilmareit-
ti miehistötilan käytävällä. Painesuhtei-
ta pyritään vielä säätämään ja kääntä-
mään ensihoidon tiloissa oleva toinen 
poistoilmaventtiili takaisin suurempaan 
oleskelutilaan.

Rakennuksen teknistä kuntoa tarkastel-
tiin omin voimin ja tässä tarkastelussa 
tehdyllä käyttäjäkyselyllä korvattiin 
osaltaan oirekysely sekä samalla saatiin 
käyttäjien olosuhdetiedot kartoitettua. 
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Käyttäjävastauksia tuli noin kymmen-
kunta ja ne olivat hyvin toistensa kaltai-
sia. Selkeitä vauriopaikkoja oli porras-
huoneen alapäässä sekä letkunpesulin-
jaston päässä ja huonoa ilmaa koettiin 
olevan pesuhallin alueella sekä sauna- ja 
pesutiloissa. Tarkastuksen yhteydessä 
mitattiin rakennekosteusmittarilla latti-
an ja seinien kosteusarvoja ja todettiin 
vanhat vauriokohdat kuiviksi. Toki kos-
teutta mitattiin lämmityskaudella aivan 
patterin vierestä, jolloin voidaan olettaa 
patterin kuivattavan mahdollisen kos-
teuden. Sen sijaan aavistuksen nousutta 
kosteutta oli havaittavissa kalustohallin 
lattiassa ja eräissä takatiloissa ja selke-
ää kosteutta oli rasvamontun seinässä 
sekä pesutilojen seinissä ja lattiassa. 
Rakennuksen yläpohja näytti terveeltä, 
kun sinne kurkistettiin talon päädyssä 
olevasta luukusta. Mineraalivillalähteitä 
löytyi monista läpivientien tiivistyksistä 
sekä akustointilevyistä. 

Varmuutta tehdyille johtopäätöksillä ja 
ehdotetuille jatkotutkimuksille haettiin 
tuomalla sisäilmaohjeistuksen kaupun-
gille laatinut Jenni Pitkänen sekä Heidi 
Mäntysalmi kierrokselle paloasemalle. 
Heidän viestinsä oli selvä: ”Palataan asi-
aan, kun täällä on siivottu”. Kierroksen 
aikana oli puhetta alueella muistitie-
don mukaan olleesta kaatopaikasta ja 
sen mahdollisesta vaikutuksesta sisäil-
maan. Jälkikäteen selvitettiin Valkeakos-
ken ympäristöpäälliköltä, että alueella 
ei ole ollut kaatopaikkaa. Huonepölyn 
lisäksi ilmanvaihto, sen riittävyys ja tu-
loilmareitti nousivat mahdollisiksi syiksi 
sisäilmaongelmaan. Heidän näkemyk-
sensä mukaan mahdollinen kosteus-
vaurio, jotta se olisi akuutti, sen pitäisi 
näkyä. Tällaista ei todettu Valkeakosken 
asemalla. Tärkeintä on varmistaa, että 
korvausilma ei tule rakenteiden epätii-

veyskohdista vaan niitä varten suunni-
telluista venttiileistä.

Mihin siis päädyttiin?

Valkeakosken paloasemalta ei tähän asti 
ole kosteusvauriopaikkaa löydetty pois 
lukien nämä vanhat paikat. Suurimpina 
syinä tällä hetkellä pidetään huoneilman 
pölyä sekä puutteellista ilmanvaihtoa. 
Huonepöly voi tutkimusten mukaan 
sisältää mikrobeja ja muuta orgaanista 
kuormaa ja voi näin ollen aiheuttaa kos-
teusvaurion kaltaisia oireita. Huonepö-
lyssä voi myös olla mineraalikuituja, jotka 
ovat peräisin eri lähteistä (akustointile-
vyt, läpivientien tiivistykset). 

Korjaavat toimenpiteet on siis tehty 
yhdessä pelastuslaitoksen henkilökun-
nan, kiinteistön omistajan ja ulkopuoli-
sen siivousliikkeen kanssa. Paloaseman 
henkilökunta on suorittanut kiitettävää 
työtä ylimääräisen tavaran poistamises-
sa ja näin ollen siivottavuuden paran-
tamisessa sekä lisäksi he ovat poista-
neet palloiluhallin katosta imuroimalla 
yläpölyjä. Kaupungin rakennusmiehet 
ovat korjanneet vanhaa kosteusvau-
riopaikkaa, eliminoineet mineraali-
kuitulähteitä, rakentaneet pesuhalliin 
uuden poistoilmaventtiilin ja miehis-
tökäytävälle uuden tuloilmareitin sekä 
säätäneet ilmanvaihtoa. Ulkopuolinen 
siivousliike on käynyt puhdistamassa 
yläpölyjä kalustohallista, toimistoista ja 

miehistötiloista, pesseet oleskelutilan 
tuolit sekä peruspesseet lattioita. Lisäk-
si Valkeakosken kaupungin kanssa on 
alustavasti neuvoteltu ylläpitosiivouk-
sen lisäämisestä paloasemalle.

Oletuksena ja toiveena on, että olemme 
lopulta sisäilmaohjeistuksen vaiheessa 
kolme: ”supppea ongelma - syy selvä” ja 
olemme tehdyillä korjaustoimenpiteil-
lä saaneet parannettua Valkeakosken 
sisäilmaa paremmalle tasolle. Mihin se 
sitten riittää, niin sitä on jatkossa seu-
rattava aktiivisesti.

Jatkon kannalta, myös muilla asemilla, 
on syytä välttää turhan materiaalin va-
rastointia sekä ylläpitää järjestystä siivot-
tavuuden sujuvuuden varmistamiseksi. 
Ilmanvaihdon, ja joillakin asemilla jääh-
dytetyn ilman takia, ovia on syytä pitää 
kiinni, jotta ilma ei pääse liikkumaan 
likaisemmasta puhtaamman suuntaan 
tai jäähdytetystä lämpimämpään.

Valkeakosken aseman osalta pyrittiin ete-
nemään myös taloudellisesti järkevästi, 
koska uusi asema on ollut monen henki-
lön huulilla jo jonkun aikaa. Pirkanmaan 
pelastuslaitos on toimittanut Valkeakos-
ken kaupungille teettämänsä hankesuun-
nitelman koskien uutta paloasemaa ja pa-
loaseman tontista on käyty keskustelua 
Holmin teollisuusalueelle. Tämän hetken 
tiedon mukaan Valkeakoskella hanketta 
esitellään rahoittajille helmikuussa ja kau-
pungin päättäjille maaliskuussa.

Myös muualla edetään

Kangasalan uuden paloaseman osalta 
on selvinnyt, että sen rakentaa Tampe-
reen Palvelukiinteistöt Oy. Ensikosketus 
kohteen arkkitehteihin tehtiin helmikuun 
lopulla. Ikaalisissa pelastuslaitoksen tah-
totila on saada uusi paloasema valmiiksi 
vuosien 2017 - 2018 aikana. Vapaaehtoi-
sella puolella Narvassa on juhlittu har-
jannostajaisia ja heidän uusi paloasema 
valmistunee kesän 2016 aikana aivan 
Tottijärveltä Vesilahteen johtavan tien 
kupeeseen. Halkivahassa paikallinen VPK 
on hankkinut vanhan meijerirakennuk-
sen omistukseensa ja ovat hakeneet pa-
losuojelurahaston avustusta rakennuksen 
muuttamiseksi paloasemakäyttöön.

Kiinteistöinsinööri Joni Hakala

”Palataan asiaan, 
kun täällä on 

siivottu”.

Uusi tuloilmasysteemi yläkerran 
käytävällä, mistä puhdas korvausilma 
tulee esilämmitettynä.
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Punttisalin hämärään toisten lähdettyä jään ja huokaan
kuinka kummia ajatuksia päähäni tuokaan

tuo toiveeni ainoa, että olla saampi
nuorempi ja laihempi ja lihaksikkaampi

Vaikken sitä julkista, katson lätkää ja pelaan sulkista

Musta on tullut urheiluhullu

Palomiesten SM-hiihdot

Palomiesten SM-hiihdot kisattiin Valkea-
koskella 2. - 3.3.2016. Mitaleita saatiin 
näistäkin kisoista Pirkanmaan pelastus-
laitokselle, kun miehet 35 sarjan 10 km:n 
voitti Juha Nyyssönen ajalla 25.03,3. 

Harrastelijasarjan 3 km:n matkan voitti 
Tapio Lintunen ajalla 11.02.7. Miehet 40 
v sarjan 5 km:n matkan voiton nappasi 
Miikka Raivio ajalla 11.46.6. 

Miesten 50 v viestin 3x5 km kisassa Pir-
kanmaa sai hopeaa joukkueella Harri 
Tamminen, Aaro Aaltonen ja Mika Hasa.

Pirkan hiihto

Sunnuntaina 6.3.2016 Hiihdettiin perin-
teinen Pirkan hiihto Niinisalosta Ylöjär-
ven Teivoon jo 61:sen kerran. 

Tuloslistalta löytyi taas muutamia reip-
pailta Pirkanmaan pelastuslaitoksen 

edustajia. Monia jäi varmasti pongaa-
matta, kun nimen perässä ei ollut seu-
ran nimeä. 

Osa Valkeakosken kolmosvuoron hen-
kilöstöä suunnitteli viime syksynä, että 
vuonna 2016 voisi mennä Pirkan kier-

roksen läpi; kaikki neljä osakilpailua. 
Kolme heistä osallistui viime sunnun-
tain Pirkkaan. Heistä Jarmo Hautakoski 
ja Mika Rupponen hiihtivät perinteisellä 
45 km:n matkan ja Petri Kivistö vapaalla 
koko 90 km:n matkan miesten yleisessä 
sarjassa. Petrin aika oli 6.49.24.

Miehet 40 v vapaalla 90 km:n matkalla 
Miikka Raivio oli hienosti sijalla 7. Ajal-
la 4.58.24. Kari Mäkipää hiihti samassa 
sarjassa aikaan 5.55.57. Miehet 40 v pe-
rinteisen sarjaan osallistui Petteri Timo-
nen.  Puoli-Pirkkaan osallistui myös Juha 
Nyyssönen.  Hän oli hienosti miesten 
yleisen sarjan 3. upealla ajalla 2.26.10.

Kaupin ”perinteiset” 
sprinttiviestit

Helmikuussa hiihdettiin Kaupissa sprint-
tiviestit hyvässä talvisäässä. Voiton vei 
tänä vuonna 1. jaos ajalla 29,24. Jouk-
kueessa hiihtivät: Kallio Jaakko, Mansik-
kaviita Ilari , Alasaukko-oja Jaakko, Hasa 
Mika ,Ulmanen Heikki, Pietiläinen Jarkko 
, Enqvist Petri, Laine Ari , Paananen Yrjö 
ja Rautiainen Mika.

Sprinttikultaa Kaupissa hiihtänyt 
1. jaoksen joukkue

Kuvissa vasemmalta oikealle: Juha Nyysssönen ja Tapio Lintunen
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Musta on tullut urheiluhullu

Toinen oli 4. jaos (29,59) joukkueella: 
Ahvenainen Tommi, Tamminen Heikki, 
Tamminen Pekka, Tamminen Harri, Mat-
tanen Joel, Innanen Jarmo, Käppi Timo, 
Köykkä Mikko , Kekki Jesse ja Rantanen 
Sami.

Kolmas oli 3. jaos (31,31) joukkueella: 
Vierinen Jari, Tamminen Petri, Kivistö 
Petri, Hukkanen Jari, Hemmilä Antti, 
Nieminen Esa, Härkönen Markus, Tan-
huanpää Harri, Tahvanainen Toni ja Kos-
kinen Olli.

Neljäs oli 2. jaos 32,20 joukkueella: Syr-
jä Matti, Tabell Vesa, Meskanen Petteri, 
Isoniemi Mikko, Heinonen Juha, Jokinen 
Aleksi ja Lämsä Pietro.

 Viidenneksi kirivät päivätyötä tekevät 
(33,23) joukkueella: Raivio Miikka, Sten 

Tapio, Mansikkamäki Hannu, Narvi Jor-
ma, Männikkö Seppo, Olkkonen Tomi-
Pekka, Anttonen Aaro, Noponen Lauri, 
Toivonen Teemu ja Mukkala Perttu.

Palohenkilöstön SM-pilkit

Palohenkilöstön SM-pilkkikisat pidettiin 
Säkylän Pyhäjärvellä 2.3.2016. Pirkan-
maa osallistui kisoihin 20 henkilön jouk-
kueella ja sai saaliikseen kalojen lisäksi 
kolme mitalia ja pistesijoja. Kalansaanti 
oli kaikille kisaajille tänä vuonna haas-
teellista, voittosaaliit jäivät pieniksi.

Yleisen sarjan neljänneksi tuli Heikki Ul-
manen 1 428 g:n saaliilla, sarjan voitto 
meni Mikkeliin. Arto Ilonen oli sarjan 7. 
ja Markku Kujansivu 13.
Miehet 55+ sarjasta sai pronssia Esa Sa-
lojärvi tuloksella 1 512g. Jarmo Innanen 

oli sarjan viides, Matti Saarinen 8. ja Pek-
ka Hermikoski 9.

Naisten sarjan voitti jo kolmannen ker-
ran peräkkäin Ulla Heino tuloksella 242 
g, Mirka Leinonen oli toinen ja Sanna 
Kauppinen kolmas.

Joukkuekisassa oli mukana 18 joukkuet-
ta, Pirkanmaa 1. joukkue sijoittui sijalle 5 
joukkueella Olkkonen, Ulmanen, Ilonen, 
Innanen ja Penttinen.

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Ylärivi vasemmalta Sanna Kauppinen, Esa Salojärvi, Ulla Heino, Markku Kujansivu, Mirka Leinonen, Tomi-Pekka 
Olkkonen, Heikki Ulmanen, Juho Penttinen, Pekka Hermikoski. Alarivi vasemmalta Jarmo Innanen, Mikko Mäkinen, 
Markku Peltoniemi, Heikki Innanen, Matti Saarinen
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Pelastusopiston erikoistutkija 
Esko Kaukonen kertoi tulevai-
suusluotausraadista, joka on 
vuodesta 2007 lähtien toiminut 

verkostoyhteisö. Yhteiskunnan muuttu-
essa nopeasti ennakointityön merkitys 
korostuu. Raadin tavoitteena on tukea 
pelastustoimen strategian ja tavoitteiden 
saavuttamista tuottamalla ennakointitie-
toa ja niiden perusteella kehittää toimin-
tatapoja. Raati on tehnyt megatrendien 
analysointia ja se työ on jatkuvaa. 

Pelastustoimen ennakointityötä voitai-
siin kehittää kytkeytymällä kansallisiin ja 
kansainvälisiin ennakointi- ja foresight 
-verkostoihin. Lisäksi ennakointityön 
voisi olla laajapohjaisempaa kuin nyt 
eli ennakointiverkostossa olisi muitakin 
kuin alan toimijoita sekä koko ennakoin-
tityön jatkuvuus pitäisi varmistaa.

Tampereen Yliopiston professori Hiski 
Haukkalan mukaan on tärkeää, että epä-
varmuuden lisääntyessä meillä on ky-
ky havainnoida maailmaa ja tehdä sen 
perusteella järkeviä valintoja. Tulevai-
suutta ennustetaan megatrendejä ana-
lysoimalla. Väestönkasvu tulee oleman 
globaalisti vakava ongelma ja suurin osa 

väestönkasvusta tulee tapahtumaan 
Afrikassa. Talouskasvun painopiste on 
siirtymässä Aasiaan ja perinteisesti ta-
louskasvua on seurannut sotilaallinen 
valta, joten tällä on merkitystä laajasti 
turvallisuuteen. Teknologian kehitys 
luo meille asioita, jotka tuntuvat tänä 
päivänä käsittämättömiltä. Mutta näis-
sä kaikissa on uhkien lisäksi myös mah-
dollisuuksia. Negatiivisena voidaan näh-
dä esimerkiksi resurssiniukkuus, koska 
monista asioista tulee pula ja helposti 
saatavilla olevat resurssit on jo käytetty. 
Tulevaisuudessa monista asioista tulee 
pula ja niistä kilpaillaan. Ilmastonmuu-
tos vaikuttaa välittömästi resursseihin ja 
se voi tuoda mukanaan vakavia riskejä. 

Haukkalan mukaan Venäjä on tällä het-
kellä eniten Suomen turvallisuuteen 
vaikuttava tekijä ja se aiheuttaa suurta 
epävarmuutta. Venäjää ei voida pitää on-
gelmana, joka voidaan ratkaista vaan se 
on vaikea pulma, joka on hallittava. Em-
me ehkä nyt näe koko tilannette ja sen 
vakavuutta riittävällä tavalla, vaikka ky-
seessä on laaja turvallisuuden ongelma. 

Pelastustoimen valmiusajattelu on ra-
kennettu poikkeusolojen välttämisen 

ja niissä tilapäisesti toimimisen varalle, 
mutta mitä jos normaalioloista onkin tu-
lossa poikkeuksellisia? Eli jollakin järjes-
telmän osa-alueella on aina häiriötilanne 
päällä. Haukkalan mukaan pelastustoimi 
tarvitsee sekä aivot että lihakset. 

Megatrendien analysoinnista saatuja 
johtopäätöksiä ei kuitenkaan hyödyn-
netä eli esimerkiksi on ollut tieto, että 
suuria määriä ihmisiä vaeltaa maasta 
toiseen ja Suomeen tulevien turvapai-
kanhakijoiden suhteen olimme ihan 
haavi auki. 

Helsingin yliopiston professori Sami 
Moision esityksessä käytiin läpi Suo-
men alue- ja väestörakenteen muu-
toksia. Muutto ns. reuna-alueilta on 
hiipumassa, koska muuttopotentiaalia 
ei enää ole vaan muuttoliike keskittyy 
siihen, että ihmiset muuttavat kaupun-
kialueelta toiseen. On myös mietittävä 
mihin maahanmuuttajaväestö sijoite-
taan, koska kaupunkialueilla on palvelut 
lähempänä ja mahdollisesti enemmän 
työpaikkoja tarjolla. 

Suomessa eletään vahvasti nyt kaupun-
kiseutujen aikakautta ja hajautetusta 
yhteiskuntamallista on siirrytty tiiviim-
pään malliin. Vaikka kaupunkiseutu-
jen väkimäärä kasvaa, ei työpaikkojen 
määrä kasva samassa suhteessa. Tällöin 
työttömien suhteellinen osuus kaupun-
kiseuduilla kasvaa. Nyt myös halutaan 
Suomeen itsehallintoalueita ja yhtenä 
perusteena on taloudellisuus. Mutta 
itsehallintoalueet eivät automaattisesti 
luo taloudellista tehokkuutta. 

Seminaarissa tavataan tuttuja. 
Kättelemässä pelastusjohtajat Veli-
Pekka Ihamäki ja Simo Tarvainen. 
Taustalla erikoistutkija Esko Kauko-
nen Pelastusopistolta.

Tulevaisuusluotausraadin jäsenet: 
Apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, Porin kaupunki
Toimitusjohtaja Kimmo Kohvakka, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Lääninvalmiusjohtaja Markku Haranne, Etelä-Suomen lääninhallitus
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, Pirkanmaan pelastuslaitos 
Pelastusjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos
Pelastusjohtaja Simo Tarvainen, Keski-Suomen pelastuslaitos
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Tutkimusjohtaja Esa Kokki, Pelastusopisto
Erikoistutkija Esko Kaukonen, Pelastusopisto
Neuvotteleva virkamies Henri Helo, sisäasiainministeriö, pelastusosasto
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Pelastustoimi ja 
muuttuva Suomi 
-tulevaisuuseminaari 
Tampereella 8.3.2016

Tampereen yliopiston professori Liisa 
Häikiö kertoi yhteiskunnan polarisaati-
osta eli kahtiajakautumisesta. Ihmisen 
osallisuus yhteiskunnallisiin asioihin 
riippuu taloudellisista, sosiaalisista ja 
poliittisista seikoista. Taloudellisesti eri 
asuinalueiden välillä on suuria eroja ja 
myös perhesuhteet vaikuttavat talo-
udelliseen tilanteeseen. Väestön ikä-
rakenteesta tiedetään, että vanhojen 
ihmisten osuus tulee kasvamaan. 

Yhteiskunnallinen polarisaatio voi olla 
luonteeltaan varsin yksiulotteista eli 
toiset tienaavat enemmän kuin toiset 
ja kuuluvat erilaisiin väestöryhmiin. Kui-
tenkin se on monikerroksellista eli so-
siaalisista verkostoista tulee keskeinen 
selviytymisen väline. Polarisoituneen 
yhteiskunnan jäsenet ovat edelleen sa-
massa yhteiskunnassa, vaikkakin ovat 
ääripäissä, mutta uhkana on, että eriyty-
minen merkitsee erillisten yhteiskuntien 
syntyä. Nyt jo tiedetään, että perhetaus-
ta vaikuttaa osalla kouluttautumiseen, 
vaikka kaikilla pitäisi olla samanlaiset 

mahdollisuudet kehittää itseään. Pe-
ruspalveluita tulee ylläpitää ja kehittää, 
varsinkin ns. köyhemmillä alueilla, ja 
palveluita pitäisi tarjota kaikille maassa 
asuville ilman. Ketään ei pitäisi rajata 
palveluiden ulkopuolelle, koska se ei 
ole yhteiskunnallisesti kestävää.  

Demos Helgingin ennakoinnista vastaa-
va tutkija Johannes Koponen kertoi, että 
digitalisaation ja ikääntyvän väestön ja 
muiden tekijöiden takia turvallisuuden 
tekijät ja turvallisuuden tunne muuttu-
vat.  Tulevaisuutta voidaan pitää pelot-
tavana, mutta on olemassa myös paljon 
mahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset 
sovellukset ja laitteet voivat jatkossa 
kerätä tietoa ihmisen terveydestä ja sitä 
voidaan hyödyntää ennaltaehkäisyssä. 

Kun tuetaan ihmisten kykyä selviytyä it-
senäisesti kohtaamistaan vaikeuksista, 
voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja edis-
tää yhteiskuntarautaa. Ihmisten ikäänty-
minen aiheuttaa sen, että huoltosuhde 
heikkenee ja on mahdollista, että maa-

seudulle jää asumaan ikääntyneet ja yhä 
sairaammat ihmiset. On mietittävä voi-
daanko jollain tapaa lisätä laadukkaita 
elinvuosia?

Koposen mukaan muutos on pelot-
tava, mutta se ei ole turvattomuuden 
aiheuttaja. Tulevaisuutta turvallisuutta 
tehdään turvallisuuden syihin eikä seu-
rauksiin puuttumalla. 

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen piti 
lopuksi yhteenvetopuheenvuoron, jos-
sa hän esitteli Pelastustoimen strategia 
2025 -luonnosta. Strategialuonnoksessa 
on analysoitu megatrendejä pelastus-
toimen näkökulmasta sekä pohdittu 
menestyksen eväitä, joilla pelastustoimi 
pystyisi sopeutumaan muutoksiin. 

Viestintäsuunnittelija Elina Haapala

Vapriikin auditoriossa oli lähes 70 
kuulijaa. Tilaisuuden puheenjohta-
jana toimi pelastusjohtaja Olli-Pek-
ka Ojanen.
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Näihin tulipaloon liittyviin 
sanoihin ei onneksi liity 
kielteisiä ominaisuuksia. 
Päinvastoin, näihin sanoihin 

voidaan liittää rentoutumista työn ja 
arjen puristuksesta. Nämä kaikki ovat 
Pirkanmaan pelastusalan ammattilaiset 
ry:n omistamia lomamökkejä, joita koko 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilös-
tö voi vuokrata.

Tulipesä on mökeistä vanhin. Se sijaitsee 
Muoniossa, Oloksen hiihtokeskuksessa. 
Tulipesä valmistui talkootyönä vuonna 
1993. Metsähallituksen vuokratontille 
rakennettu mökki on nykyisin omalla 
tontilla. Vuosien saatossa on Tulipesää 
jo remontoitukin: rakennusta on lisäeris-
tetty, kattoremontti on tehty ja kalustei-
ta on uusittu.

Tulipesä,  
Kekäle ja Hiillos

Tulipesässä on nukkumapaikkoja 12 
hengelle. Tulipesän sijainti on ihan-
teellinen: valaistu hiihtolatu lähtee 50 
metrin päästä ja laskettelukeskukseen 
on vajaan kilometrin matka. 

Jämsän Himokselle valmistui vuoden 
2015 lopussa hirsirunkoinen paritalo, 
jonka asunnot saivat nimekseen Kekä-
le ja Hiillos. Molemmissa asunnoissa 
on 65 m2:n alakerta ja 25 m2:n parvi. 
Kummassakin asunnossa on kuudelle 
hengelle nukkumapaikat. Hiilloksessa 
ovat myös lemmikit sallittuja.

Himoksen mökeille toivotaan ympäri-
vuotista käyttöä, sillä aktiviteetteja löy-
tyy joka vuodenaika. Mökiltä on matkaa 
laskettelukeskukseen puolitoista kilo-
metriä ja ladulle muutama sata metriä. 

Himos Areenalla on paljon nimekkäitä 
esiintyjiä pitkin vuotta ja kesällä alueella 
on useita suuria tapahtumia. Himoksen 
alueella sijaitsee 18-reikäinen Golf kent-
tä ja sen viheriö kiertelee mökkialueen 
läheisyydessä.

Oloksen ja Himoksen lomahuoneistoja 
kehitetään jatkossa jäsenaloitteiden ja 
käyttäjien toiveiden mukaan. Tervetuloa 
virkistymään.
 
Tarkemmat varaustiedot ja hinnat löy-
tyvät ammattiyhdistyksen nettisivuilta. 
Tulipesän varauksia ottaa vastaan Juho 
Kekki juho.kekki@hotmail.com 0400 900 
052. Tulipesän mökki-isäntä on tosin 
vaihtumassa ja ensi vuonna isännöin-
tiä hoitaa Atte Paaso, joka on kotoisin 
Muoniosta.
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Kekäleen ja Hiilloksen varauksia hoitaa 
Tommi Ahvenainen tommi.ahvenai-
nen@tampere.fi 050 091 9111 tai Pertti 
Tuominen pertti.tuominen@tampere.fi 
040 561 9558

Mökkejä vuokrataan myös eläkeläisille 
ja yhdistyksen eläkeläisjäseniä huomi-
oidaan pienellä alennuksella.
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VUOSI STADIN 
BRANKKARINA
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Syksyllä 2014 tuli Helsingin pe-
lastuslaitokselle auki kahdek-
san määräaikaista palomiehen 
virkaa, joita päätin pitkän har-

kinnan jälkeen lopulta hakea. Parin vii-
kon päästä tuli kutsu työhaastatteluun 
Kallion asemalle. Testien jälkeen hakijoi-
den joukosta valittiin lopulta kahdeksan 
miestä eri puolilta Suomea määräaikai-
siin palomiehen virkoihin ja olin kuin 
olinkin valittujen joukossa. 

Perehdytys 

Työt alkoivat helmikuussa kolmen vii-
kon perehdytyskurssilla. Opiskelu ta-
pahtui osittain Kallion asemalla ja osit-
tain uudessa, hienossa pelastuskoulussa 
Jätkäsaaressa, jossa koulutetaan myös 
kaupungin omat palomiesoppilaat. 
Kurssin aluksi käytiin kuittaamassa pa-
kasta vedetyt uudet varusteet, joita tuli-
kin enemmän kuin peruspalomies jaksoi 
kantaa. Uusien varusteiden lisäksi saim-
me henkilökortit sekä kulkunapit ja py-
säköintiluvat. Perehdytyskurssi oli jaettu 
kahteen eri osa-alueeseen, ensihoitoon 
ja palopuoleen, joista kaksi ensimmäistä 
viikkoa käsitteli ensihoitoa, ensihoito-
järjestelmää Helsingin alueella, alueen 
hoito-ohjeita ja sähköistä kirjaamisjär-
jestelmää, Merlot Mediä. 

Palopuolen perehdytysviikko oli varsin 
tiivis ja sisälsi paljon siirtymisiä paikasta 
toiseen. Viikon aikana käsiteltiin Helsin-
gin pelastustoiminnan eroavaisuuk-
sia muuhun Suomeen nähden, kuten 
metron ja ratikan nostoja ja toimintaa 
rataverkkojen luona sekä satama- ja 
tunnelitoimintaa. Yksi päivä oli omis-
tettu kuumille savusukellusharjoituk-
sille pelastuslaitoksen harjoitusalueen 
palosimulaattorissa. Samalla selvisi, et-
tei kukaan kurssilaisista osannut käyttää 
paloauton jokseenkin oudon näköistä 
palopumppua, mutta lopulta, tavoista 
poiketen, tulet saatiin sammumaan en-
nen kivijalkaan palamista

Työvuoro 

Omaksi asemapaikaksi määräytyi Mel-
lunkylän pelastusasema, joka hoiti pää-
sääntöisesti Itä-Helsingin isoa aluetta 
ja hyvinkin monikirjavaa väestöpohjaa. 
Asemalta operoi yksi Cobralla varustettu 
pelastusyksikkö, nostolava, kaksi kouk-
kuautoa, yksi perustason ja yksi hoitota-
son ambulanssi sekä yksi kahdentoista 
tunnin perustason ambulanssi. Asemal-

la toimi myös nostolavojen hautausmaa, 
joita majaili tallissa välillä useampiakin. 
Lisäksi asemalla oli kaksi mönkijää Vuo-
saaren tunneleita varten ja suuri määrä 
erikoiskontteja, kuten generaattori-, 
pumppu- ja hiekoituskontti. Hiekoitus-
kontti olikin itselle hieman omituinen 
tuttavuus, mutta hiekoittajaa käytettiin 
aktiivisesti öljyvahingoissa, kun saastu-
nut alue oli levittäytynyt tiellä pitkälle 
matkalle. 

Vastaanotto asemalla oli erittäin ystä-
vällistä ja asiallista. Työntekijät päälli-
köstä miehistöön tulivat kättelemään 
ja esittäytymään heti, kun astui ovesta 
sisään. Kaapit ja oma miehistöhuone 
oli merkattu nimellä valmiiksi ja uusien 
työntekijöiden tulosta oli infottu muita 
etukäteen. Alussa oli paljon kysyttävää, 
mutta miehistö ja esimiehet jaksoivat 
kärsivällisesti auttaa ja neuvoa, jos 
jokin asia jäi epäselväksi. Välillä tosin 
stadin slangi aiheutti itselle pientä kie-
limuuria, mutta muut ymmärsivät kui-
tenkin Tampereen murretta hienosti, 
vaikka eivät mustaamakkaraa suostu-
neetkaan kimpparuuaksi ostamaan. 
Helsingin liikenne ja paikkatuntemus 
oli itsellä aluksi hieman hataraa, mutta 
vähitellen sitä alkoi osata eri kohtei-
siin. Apuna tietysti oli navigaattori se-
kä kartturi, jolta löytyi yleensä erittäin 
hyvä paikallistuntemus jopa silloin, kun 
ajelin katuja vailla minkäänlaista hajua, 
missä oltiin menossa. Suunnistusta hel-
potti myös asemilla sijaitsevat näyttö-
päätteet, joille hälytyksen tullessa tuli 
keikan tiedot ja kartta näkyviin, josta 
nopeasti näki mihin hälytyskohde si-
joittuu. Tämä myös nopeutti tehtäville 
lähtöä, kun aikaa ei kulunut paperikar-
toilla osoitteen etsimiseen.

Päiväohjelma

Päiväohjelma oli lähes samanlainen 
kuin Pirkanmaallakin. 24-tunnin vuo-
rot alkoivat yhdeksältä apellilla, jossa 
käytiin tiedotettavat asiat läpi ja tästä 
siirryttiin yksiköille aamutarkastusta 
tekemään. Turvakenkäpakko apellissa 
oli Helsingissäkin loukkaantumisriskin 
vuoksi. Lampaiden laskun ja aamutar-
kastuksen jälkeen oli yleensä pieni har-
joitus ja kahvin jälkeen kaupassa käynti. 
Lounaan jälkeen iltapäivällä oli usein 
suurempi harjoitus ja tämän jälkeen 
pakollinen, ohjattu liikuntatunti, joka 
oli usein kuntopiirityyppistä ohjattua 
harjoittelua. Kunto-ohjaajaksi nimetty 

ja koulutettu palomies pyrki valitse-
maan harjoitteet niin, että eri-ikäiset ja 
kuntoiset palomiehet pystyivät niistä 
suoriutumaan. 

Yhdeksältä illalla oli vuorossa yksiköi-
den vaihto, jolloin palopuolen henki-
löstö vaihtoi kyytiin, eli tabikseen ja 
tabiksesta vaihdettiin palopuolen yksi-
köihin. Päätoimiset ensihoitajat tekivät 
kahdentoista tunnin vuoroja, rytmillä 
kaksi aamua ja kaksi yötä, joita seura-
si neljä vapaata, kun taas palomiehet 
tekivät 24-tuntista vuoroa, jota seurasi 
kolme vapaata kuten Pirkanmaallakin. 
Tabista tekivät kaikki palomiehet joilla ei 
ollut ensihoidon rajoitteita ja hoitotason 
palomies-ensihoitajat tekivät muiden 
palomiesten tavoin12/12 rytmiä, ollen 
puolet ajasta paloautossa. 

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan keikat olivat suhteel-
lisen samanlaisia kuin kaikissa isohkois-
sa kaupungeissa. Keskusta-alueella oli 
paljon automaatteja ja liikennemääristä 
johtuen kolareitakin oli jonkin verran, 
vaikkakin ajonopeudet eivät kovin kor-
kealle kaupunkialueella nousseetkaan. 
Poliiseja oli paljon ja niiden toiminta 
tuntui tehokkaalta. Palokohteissa polii-
sit, joita oli paikalla yleensä enemmän-
kin kuin yksi partio, sulkivat yleensä 
koko korttelin ja loivat näin pelastus-
toiminnalle työrauhan. 

Paloauton, eli höökin, varusteista löytyi 
joitain eroavaisuuksia Pirkanmaahan 
nähden. Autosta löytyi esimerkiksi 
tunnelipuhelin ja naulapyssy. Osa va-
rusteista, kuten oven avaus-, pelastus-, 
myrskyvaurio- ja liikenneonnettomuus-
varusteet oli pakattu iskunkestäviin salk-
kuihin, jolloin varusteiden kantaminen 
kohteeseen oli helppoa ja kaikki välineet 
tulivat varmasti mukaan. Pumppuna au-
toissa oli Rosenbauer, jonka käyttö oli 
lopulta helpompaa kuin aluksi vaikutti. 
Lisäksi höökistä löytyi Cobra, jota pyrit-
tiinkin käyttämään aktiivisesti ja luovasti 
eri paloissa. Lisäksi höökin varustukseen 
kuului ranskantuliaisena ”patonki”, joka 
oli savusukellusparille suunniteltu hyök-
käyspaketti. Se sisälsi vyyhdille pakatun 
työjohdon, suihkuputken, letkunkan-
nattimen ja murtovälineet. Patonkia 
käytettiin huoneistopaloissa, jolloin ei 
letkua tarvinnut levittää pitkin ovensuu-
ta vaan letku purkautui itsestään veden 
paineen voimasta. 
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Tulipaloissa pyrittiin taktisessa toimin-
nassa käyttämään ylipainetuuletusta 
savusukelluksen apuna, jolloin alhaalle 
viritettiin savutuuletin ja heti kohdehuo-
neiston pakoaukon löydyttyä aloitettiin 
ylipainesavutuuletus, jolloin savusukel-
luksen näkyvyys parani huomattavasti. 
Samoin lämpökameraa pyrittiin käyt-
tämään aktiivisesti ja taktiikkana olikin 
yksittäisten huoneiden tarkistaminen 
ovelta lämpökameralla ja tarkempi 
huoneen tarkastus tehtiin, kun näky-
vyys kohteessa parani savutuuletuksen 
tai alkupalon sammutuksen jälkeen. 
Tämä tehosti savusukellusta, jolloin 
mahdolliset uhrit ja alkupalo löydettiin 
nopeammin.

Puheryhmien käyttö Helsingissä oli 
hyvin yksinkertaistettua ja riisuttua. Jo-

kaisella palomiehellä oli oma virve ja jo-
kaisella asemalla oma puheryhmä, eikä 
petoradioita ollut käytössä ollenkaan. 
Puheryhmä määräytyi tehtävällä pelas-
tustoiminnan lähdönjohtajan mukaan. 
Tällöin kaikki palo- ja ensihoidon yksiköt 
siirtyivät aina samaan puheryhmään, 
jolloin jokainen hälytetty yksikkö oli pe-
rillä mitä kohteessa tapahtuu. Ruuhkaa 
esiintyi ajoittain yhden puheryhmän 
taktiikassa ja pientä sekaannusta välillä 
toiminnan johtajan vaihtuessa kesken 
tehtävän. Myös suorakanavien käyttö oli 
yleistä johtuen virven huonosta kuulu-
vuudesta järjestelmätilassa esimerkiksi 
maanalaisissa tiloissa.

Meritoiminta 

Mellunkylän pelastusaseman yhtey-
teen kuului myös meriasema Vuosaa-
ren satamassa. Käytössä oli iso, kah-
della jetillä toimiva pelastusalus, sekä 
pienempi apualus joilla harjoiteltiin 
merellä aktiivisesti. Varustukseen kuu-
luivat ensihoitovarusteet, paineilma-
laitteet, sammutusvarusteet, vesitykki, 
pelastuspuvut ja hydraulinen nosturi. 
Aluksesta löytyi myös perus navigoin-
ti- ja tutkajärjestelmät sekä lämpöka-
meralla varustettu etsintäkamera. Alus 
on suunniteltu erityisesti öljyntorjunta-
tehtäviin, mutta suoriutuu myös muista 
merialueen tehtävistä. 

Ensihoito 

Helsingin ensihoitojärjestelmä eroaa 
Pirkanmaasta, eikä suora vertaaminen 
alue-erojen takia ole kovin mielekästä. 
Ensihoitoyksiköt hoitivat pääsääntöises-
ti Helsingin alueen A - C luokan ensihoi-
totehtäviä ja yksityinen palveluntuotta-
ja hoiti D-tehtävät ja osan C-tehtävistä. 
Hätäkeskus jakoi tehtäviä hoito- ja pe-
rustasolle sijainnin mukaan, eikä eroa 
hälytysvasteissa hoito- ja perustason 
välillä ollut, vaan tehtäviä ajettiin pää-
sääntöisesti vuorotellen. 

Helsingin ensihoitojärjestelmä oli hyvin 
lääkärijohtoinen ja konsultaatiovelvot-
teita oli paljon. Tästä syystä myös häly-
tysvasteet olivat erilaiset ja lääkäriyksik-
kö lähtikin useampiin tehtävälajeihin 
kuin Pirkanmaalla. Helsingin pelastus-
laitoksella toimi myös kenttäjohtaja, 
joka hoiti korkeariskisiä tehtäviä lääkä-
riyksikön ollessa varattu. Hän huolehti 
myös päivittäisen valmiuden ylläpidosta 
esimerkiksi perustamalla lisäyksiköitä 
pelastuslaitoksen vahvuuteen. Yksit-
täisiin hälytysvasteisiin kenttäjohtaja ei 
kuitenkaan juuri puuttunut. 

Mellunkylän pelastusasema
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Varustukseltaan perustason ambulans-
sit olivat riisuttuja, eikä Asan ja Dinitin 
lisäksi muita lääkkeitä kuulunut perusta-
son lääkevalikoimaan. Hoitotason lääke-
valikoima oli laajempi, mutta liuotus- ja 
pallolaajennuslääkkeet hoitoyksiköistä 
puuttuivat. Ilmatien varmistamiseen 
käytettiin intubaatiota, eikä muita il-
matien varmistamisvälineitä ollut pe-
rus- eikä hoitotasolla. Samoin io-neulat 
eivät kuuluneet perus- eikä hoitotason 
varusteisiin. Pelastusyksiköstä löytyi 
rankalauta, mutta rankavamma- ja 
muut vammapotilaat kuljetettiin tyh-
jiöpatjalla. Kyytiteippiä ei myöskään 
autoista löytynyt ja tämä aiheuttikin al-
kuun itselle suuria vaikeuksia sopeutua 
ruskean teipin käyttöön. Varustereput 
olivat huomattavan kevyet ja mukavat 
kantaa. Perustason hoitoreppu painoi 
puolet Tampereen repusta ja happirep-
pukin vain murto-osan. 

Merlot Med 

Jälkikäteen eniten kaipaamani työväline 
Helsingistä oli ehdottomasti sähköinen 
ensihoitokertomus Merlot Med, joka on 
ollut Helsingissä käytössä jo vuodesta 
2007. Merlottia käytettiin kannettavilla 
tietokoneilla, joissa oli myös kosketus-
näyttö. Näin ollen käsiala oli aina siistiä, 
kirjoitusvirheet pystyi korjaamaan, tila 
ei loppunut koskaan kesken ja kastu-
essaan hoitokertomus ei muistuttanut 
kastunutta vessapaperia. Normaalia 
Sv210-kaavaketta ei sähköisessä järjes-
telmässä ollut, vaan eri kirjaamiskoh-
dat oli jaettu loogisiin kokonaisuuksiin. 
Merlotista löytyy myös eri oireryhmille 
omat kysymyspaketit joissa oli esimer-
kiksi rintakipu tai vammapotilaan kysy-
mysrungot, joita käyttäessä pystyi ruk-
sittamaan nopeasti tärkeimmät kohdat 

ja turha manuaalinen tekstintuotto 
väheni. Lisäksi oirepohjista saatiin val-
tavasti dataa myös tutkimuskäyttöön, 
jota oli jälkikäteen helppo analysoida. 
Hälytysosoitteet, kellonajat ja LifePacin 
lähettämät vitaalit siirtyivät automaatti-
sesti järjestelmään, jolloin mekaaninen 
kirjaus väheni. Lääkityksen kohdalla 
järjestelmä ehdotti lääkeannosmäärää 
ja kehotti konsultoimaan lääkäriä jos 
potilaan vitaaleissa oli huomattavia 
poikkeamia. 

Henkilötunnuksella sai auki potilaan 
osoitetiedot ja aikaisemmat ensihoi-
tokertomukset, joista pystyi lukemaan 
edelliset ensihoidon käynnit ja katso-
maan esimerkiksi vanhat sydänfilmit. 
Tästä oli suuri apu potilaan tilaa ja mah-
dollisia muutoksia arvioidessa, varsin-
kin kun nykypäivänä tuntuu, että ainoa 
luettava rytmi on asystole kaikenmaa-
ilman FA-Lbbb-nonstemien rinnalla. 
Hoitokertomus siirtyi myös automaat-
tisesti kaikkien tehtävälle liittyneiden 
yksiköiden Merlotteihin luettavaksi, 
jolloin evy-yksikön aloittamaa hoito-
kertomusta pystyi seuraamaan mat-
kalla kohteeseen. Samoin konsultaatio 
nopeutui, kun lääkäri näki suoraan hoi-
tokertomuksen omalta päätteeltään ja 
sairaaloiden nähdessä hoitokertomuk-
sen näytöltä oli ennakkoilmoituksen 
tekokin nopeaa. Hoitolaukusta löytyi 
myös pieni tulostin, jolla pystyi print-
taamaan ensihoitokertomuksen ja muut 
paperit suoraan kohteessa potilaan jää-
dessä kotiin. Palautteen saaminen säh-
köisen ensihoitojärjestelmän ansiosta 
oli helppoa, koska ensihoitokertomuk-
set olivat suoraan ensihoitolääkärin ja 
kenttäjohtajan käytettävissä. Merlot on 
pitkän kehityksen tulos ja sen käyttö oli 
loogista ja vaivatonta. Ilman aikaisem-

paa kokemusta käytön oppi muutamis-
sa tunneissa, eikä takaisin paperiseen 
hoitokertomukseen enää haluaisi pala-
ta. Merlotin käyttö oli toimintavarmaa, 
eikä suurempia järjestelmän kaatumisia 
ja yhteysongelmia juuri ollut.

Helsingin ensihoitojärjestelmä tuntui 
alkuun kovin riisutulta ja useiden hoito-
paikkojen malli turhan monimutkaiselta, 
mutta pian toimiessa osana järjestelmää 
ymmärsi sen eroavaisuudet, lyhyet etäi-
syydet sekä lääkärin jatkuvan saavutet-
tavuuden, jolloin ymmärsi myös, miksi 
järjestelmä oli muokkautunut sellaiseksi 
kuin se tänä päivänä on. Helsingin ensi-
hoitojärjestelmä on saanut laadustaan 
tunnustusta ja esimerkiksi elvytystu-
lokset ovatkin olleet Helsingin alueella 
kiitettäviä. 

Yhteenveto 

Vuosi Helsingissä oli hieno ja kokemuk-
sena silmiä avaava. Työyhteisö oli mu-
kava ja ihmiset Helsingissä ylipäänsä 
ennakkoluuloista poiketen helposti lä-
hestyttäviä ja ystävällisiä. Stadin brank-
kareilla on tietty maine maailmalla niin 
palomiehinä kuin pelastuslaitoksena, ja 
näin vuoden jälkeen voin sanoa, että he 
ovat kyllä maineensa ansainneet. Koin 
Helsingin pelastuslaitoksella vahvaa 
yhteen hiileen puhaltamisen tunnetta, 
niin miehistö-, esimies- kuin päällikkö-
tasollakin. Suurta kuilua miehistön ja 
päällikkötason välillä ei ollut ja koko 
pelastuslaitos pyrki edistämään yhteistä 
työhyvinvointia. Hieno me-henki ja aja-
tus, että henkilöstö on työpaikan tärkein 
voimavara oli hyvin iskostunut koko 
organisaatioon ja siitä oltiin ansaitusti 
ylpeitä. Tätä samaa ajattelua toivoisin 
näkeväni myös muualla Suomessa.

Helsingin pelastuslaitos: kahdeksan pe-
lastusasemaa ja Suomenlinnan pelastus-
asema. Noin 700 työntekijää. Operatiivi-
nen vahvuus 510 henkilöä. Ensihoitoon 
osallistuu 350 henkilöä. Ensihoitotehtä-
viä noin 54 000 v. 2015. 12 ambulanssia 
klo 9 - 21, 9 ambulanssia klo 21 - 9, kol-
me hoitotason ambulanssia, ensihoidon 
kenttäjohtaja, lääkäriyksikkö

Palomies Mikael Nyholm

”Patonki” eli savusukellusparille 
suunniteltu hyökkäyspaketti.
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Mennyt vuosi oli kansainvä-
lisen pelastustoimen kou-
lutuksessa erittäin työn 
täyteinen. Vuoden 2015 

aikana Pelastusopiston alainen Kriisin-
hallintakeskus (CMC Finland) koulutti 
kahdella USAR (Urban Search and Res-
cue) Basic kurssilla 80 uutta osaajaa rau-
niopelastamisen perusteisiin Finn Rescue 
-muodostelmaan.  Koulutettavia tuli kai-
kilta Suomen pelastuslaitoksilta, useista 
sairaanhoitopiireistä ja mukana oli myös 
muutamia siviiliasiantuntijoita. 

Peruskurssien jälkeen syksyn aikana 
halukkaita koulutettiin pienryhmissä (8 
- 14 hlö) eri osa-alueiden erikoistumis-
kursseilla vaativampiin rauniopelastus-
tehtäviin. Pirkanmaan pelastuslaitos oli 
edustettuna lähes kaikissa erikoistumis-

Kansainvälisen  
pelastustoiminnan koulutus nousukiidossa
koulutuksissa. Petteri Meskanen leirissä 
ja köysipelastuksessa, Matti Hietamies 
köysipelastuksessa ja läpäisyssä, Kimmo 
Koskinen ja Sami Ala-Mattinen läpäisyssä 
sekä Elja Kivikoski koiranohjaajien koulu-
tuksessa. Lisäksi Elja Kivikoski oli koulut-
tajana tuennan sekä nostojen ja siirtojen 
koulutuksissa. 

Syksyn tiivis koulutusputki huipentui 
joulukuussa Kuopiossa järjestettyyn 
EU Nordic USAR -harjoitukseen, jonka 
tavoitteena oli harjoitella yhteistoimin-
taa Ruotsalaisen USAR muodostelman 
kanssa kylmissä olosuhteissa. Suomalais 
- ruotsalainen muodostelma hioi yhteis-
työtään 72 tuntia yhtäjaksoisesti kestä-
neessä harjoituksessa jossa oli tauoton-
ta pelastustoimintaa usealla eri ”kasalla” 
samanaikaisesti. Pienen totuttautumisen 
jälkeen muodostelmien oppimiskäyrä 
nousi huippuunsa ja harjoituksen loppu-

puolella eroa Suomen ja Ruotsin henki-
löstön välillä ei pystynyt erottamaan kuin 
erilaisesta vaatetuksesta. Kaiken kaikki-
aan harjoitus osoitti, että vuoden aikana 
annettu koulutus oli korkeatasoista ja 
erinomainen lisä jo ennestään laaduk-
kaaseen Finn Rescue -muodostelmaan. 
Pirkanmaan Pelastuslaitokselta harjoituk-
seen osallistui Sami Ala-Mattinen ryhmä-
johtajana, Kimmo Koskinen pelastajana 
sekä Elja Kivikoski pelastusharjoituksen 
pääkoordinaattorina. 

Luontevana jatkona vuoden 2015 koulu-
tuksille Finn Rescue -muodostelma osal-
listui helmikuun lopussa Etelä-Ranskassa 
järjestettyyn Tri Modex -harjoitukseen 45 
hengen ryhmällä. Harjoituksessa oli Suo-
malaisen lisäksi mukana USAR muodos-
telmat Ranskasta, Romanista ja Kroati-
asta sekä kymmenittäin kansainvälisen 
pelastustoimen asiantuntijoita pitkin 
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Kansainvälisen  
pelastustoiminnan koulutus nousukiidossa

Eurooppaa, yhteensä lähes 300 henkeä. 
Finn Rescue suoriutui heille annetuista 
rauniopelastustehtävistä hyvin ja suu-
relta osin tehtäviä pidettiin jopa hieman 
helppoina, tämä lienee vain osoitus jou-
kon korkeasta ammattitaidosta. Pirkan-
maan pelastuslaitokselta mukana olivat 
Kimmo Koskinen pelastajana (ryhmässä 
läpäisyn asiantuntija) sekä Elja Kivikoski 
Koiraryhmän johtajana. 
  
Vuonna 2016 Kriisinhallintakeskus pa-
nostaa kouluttajakoulutukseen sekä al-
kaa valmistella muodostelmaa vuonna 
2017 tapahtuvaa kansainvälistä koulu-
tustasontarkastusta varten. Edellinen 
koulutustasontarkastus oli vuonna 2012, 
ja protokollan mukaan se uusitaan viiden 
vuoden välein.

Palomies Elja Kivikoski
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Vuonna 2014 entisiin Pirkanmaan 
hätäkeskuksen tiloihin Käpytiel-
le Tampereen Kauppiin muutta-
nut Tilannekeskus, PELTIKE, on 

löytänyt roolinsa operatiivisen toiminnan 
tilanne- ja tukikeskuksena. Toiminnan al-
kupäiviin verrattuna Tilannekeskuksen 
rooli on vahvistunut ja kentällä toimiva 
operatiivinen henkilöstö osaa entistä 
paremmin hyödyntää tilannekeskuksen 
resursseja. Voidaankin sanoa, että Pirkan-
maan pelastuslaitoksen Tilannekeskus on 
muutoksien eturintamassa

Jatkossa Tilannekeskuksen rooli tullee 
entisestään kasvamaan. Uudistettava-
na oleva Pirkanmaan pelastustoimen 
johtamisohje tulee antamaan selkeän 
johtamis- ja koordinaatioroolin Tilan-
nekeskuksessa toimivalle päivystävälle 
palomestarille (tunnus TIKE P3). Tämä 

Ajankohtaista Kaupin Tilannekeskuksesta
pelastustoiminnan johtamisen malli on 
Suomessa ainutlaatuinen. Vakaa käsitys 
on, että tulevassa pelastustoimen orga-
nisaatiouudistuksessa Tilannekeskuksil-
la on rooli, ja Pirkanmaan malli kestää jo 
nyt vertailun muhin tilannekeskuksiin.

Kaupin kiinteistön yksiköt

Kaupin kiinteistössä on kaksi yksikköä: 
pelastustoiminnan johtamisen yksikkö 
ja Tilannekeskus.

Pelastustoiminnan johtamisen yksikös-
tä vastaa palopäällikkö Ari Vakkilainen. 
Yksikön keskeisiä tehtäviä ovat pelas-
tustoiminnan operatiivinen johtaminen 
ja sen suunnittelu. Onnettomuuksissa 
tilanteen aikainen johtaminen toteu-
tetaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
asiasta annettujen toimintaohjeiden ja 

johtamisoppaan mukaisesti. Yksikkö te-
kee riskikohteiden kohdesuunnitelmat 
ja operatiiviset kohdekortit sekä laatii 
hälytysvasteita ja toimintaohjeita pelas-
tustoimen päivittäisistä onnettomuuk-
sista suuronnettomuuksiin saakka.

Pelastustoiminnan yksikkö osallistuu 
myös kuntien varautumisen ja valmius-
suunnittelun tehtäviin. Keskeisiä tehtäviä 
ovat myös palotarkastus- ja koulutusteh-
tävät sekä yleisötapahtumien ylimääräi-
set palotarkastukset sekä niihin liittyvä 
ennakkoneuvonta ja -suunnittelu.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne-
keskus on toimintayksikkö, joka palvelee 
ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen 
asiakkaita ja henkilökuntaa sekä Pirkan-
maan kuntia. Tilannekeskus hoitaa pe-
lastustoimintaan liittyviä tukitoimintoja 
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ja tuottaa tietoja turvallisuuden tilanne-
kuvaan Pirkanmaalla. Lisäksi keskuksesta 
avustetaan tarvittaessa Pirkanmaan kun-
tien valmiustoiminnan käynnistämistä ja 
tiedottamista sekä ylläpidetään pelastus-
laitoksen, viranomaisten ja yhteistyöta-
hojen yhteystietoja. 

Tilannekeskukseen sijoittuvat myös pe-
lastuslaitoksen tietotekniikkapalvelut se-
kä tarvittava tietohallinto. Tehtäviä ovat 
tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä vies-
tijärjestelmien ja – tekniikan hoitaminen 
sekä niihin liittyvien ulkoistettujen palve-
luiden hallinta. Lisäksi tehtäviin kuuluu 
teknisen kehityksen seuraaminen ja uu-
sien ratkaisujen käytäntöjen tuonti pelas-
tuslaitokselle. Tilannekeskustoiminnasta 
vastaa ja sitä kehittää viestipäällikkö alai-
senaan päivystäjät. Viestipäällikkö toimii 
lisäksi yhteyshenkilönä hätäkeskukseen 
hälytysohje- ja viestiyhteysasioissa.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu 
kuuluvat myös kiinteästi Kaupin Tilan-
nekeskuksen toimintaan. Valmiussuun-
nitteluun kuuluu kuntien vastuulla 
olevan valmiussuunnittelun ohjaus ja 
koordinointi sekä väestönsuojelun teh-
tävät. Normaaliajan häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin varautumisesta sekä 
siihen liittyvästä koulutuksesta koko 
Pirkanmaalla vastaa ja sitä kehittää 
valmiuspäällikkö Markku Lehtonen. Pe-
lastuslaitoksen oman valmiussuunnitel-
man ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa 
niin ikään valmiuspäällikkö.

Lisäksi kiinteistössä toimii Liikenneviras-
ton Tampereen tieliikennekeskus

Runsaasti  
muutoksia luvassa

Pelastustoimen toimintaympäristö on 
jatkuvassa muutoksen tilassa, ja haas-
teenamme on pystyä vastaamaan näi-
hin muutoksiin. Nyt tiedossa olevia, 

operatiiviseen toimintaan vaikuttavia 
muutoksia ovat TUVE, ERICA ja KEJO.

Hallinnon turvallisuusverkkohankeen 
eli TUVEn tehtävänä on suunnitella ja 
toteuttaa viranomaisten korkeaa varau-
tumisastetta tukeva tietoverkko, integ-
roida olemassa olevat tieto- ja tietolii-
kennejärjestelyt sekä kehittää palveluja 
ja tehostaa niiden yhteiskäyttöisyyttä. 
Tavoitteena on nostaa merkittävästi 
tietoliikenneverkon suojatasoa ja käy-
tettävyyttä. Verkon käyttäjiksi tulevat 
valtion ylimmän johdon ja ministeriöi-
den lisäksi valtion yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden, pelastustoiminnan, me-
ripelastustoiminnan, rajaturvallisuuden, 
hätäkeskustoiminnan, maahanmuuton, 
ensihoitopalvelun sekä maanpuolustuk-
sen kannalta keskeiset viranomaiset. 
TUVE-hankkeen myötä myös pelastus-
viranomaiselle tulee tarve huomioida 
omissa johtamistiloissaan tiukemmat 
tilaturvallisuusluokitukset (esim. kulun-
valvonta, järjestelmien käyttöoikeudet) 
kuin aiemmin.

Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöön uuden 
hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn vuo-
sien 2016 - 2017 aikana. Järjestelmän 
käyttöönoton myötä pelastuslaitoksil-
le tulee toimintoja, jotka edellyttävät 
uudenlaista osaamista ja henkilöresur-
sointia sekä teknisiä valmiuksia. ERICA-
järjestelmän käyttöönottoa hoitaa meil-
lä viestipäällikkö Tarja Pesonen päätoi-
misena projektiasiantuntijana. Tarja on 
nimetty Porin hätäkeskusalueen ERICA-
pääkäyttäjäksi. 

Kenttäjohtamisjärjestelmä KEJO tulee 
muodostumaan osaksi yhteistä tapah-
tumankäsittelykokonaisuutta ja se liit-
tyy reaaliaikaisesti viranomaisten yhteis-
käyttöiseen tietojärjestelmään (ERICA) 
sekä viranomaisten omiin järjestelmiin. 
Järjestelmä tulee tukemaan yhteistyö-
tä eri kenttätoimijoiden ja sidosryhmien 

välillä, sekä mahdollistamaan reaaliai-
kaisten tilannetietojen saannin. KEJO 
korvaa asteittain nyt käytössä olevan 
PEKE-järjestelmän. KEJO-järjestelmän 
käyttöönotto alkaa 2017, ja laitoksen 
KEJO-pääkäyttäjäksi on nimetty vs. vies-
tipäällikkö Jari Nieminen

PEKE-roadshow

18.1.2016 pidettiin Kaupissa PEKE-road-
show -koulutustilaisuus. Kouluttajina 
toimivat Pelastusopistolta yliopettaja 
Honkanen, vanhempi opettaja Tapio 
Neuvonen ja erikoistutkija Kari Junttila. 
Osallistujina olivat pelastustoiminnan 
johtamisen yksikön ja tilannekeskuk-
sen henkilöstöä yhteensä 20 henkilöä. 
Koulutustilaisuuden tavoitteena oli pe-
rehdyttää sekä teorian että johtamishar-
joitusten avulla järjestelmäavusteiseen 
pelastustoiminnan johtamiseen sekä 
Pelastustoiminnan Kenttäjohtamisjär-
jestelmän (PEKE) toiminnallisuuksiin ja 
käyttöön. Koulutus oli erittäin vuoro-
vaikutteista, ja Pirkanmaan pelastuslai-
toksen pelastustoiminnan organisoin-
timalli kiinnosti vierailijoita. PEKEn mo-
net toiminnallisuudet (mm. piirtotasot, 
tiedon sisällyttäminen paikkatietoon, 
toimintajaotus) tulivat tutuiksi. Toinen 
vastaava koulutustilaisuus järjestetään 
21.4.2016.

Vaikka tulevaisuudessa johtamisjärjes-
telmä vaihtuu (PEKEstä  KEJOon), niin 
samat pelastustoiminnan johtamista 
tukevat toiminnallisuudet tulevat ole-
maan myös uudessa järjestelmässä. PE-
KEn avulla laitoksemme henkilöstö on 
päässyt perehtymään järjestelmäavus-
teiseen pelastustoiminnan johtamiseen. 
Erilaisten tietojärjestelmien käyttö tulee 
tulevaisuudessa lisääntymään vahvasti 
osana toimialan muutosprosessia.

Vs. viestipäällikkö Jari Nieminen
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Naisensihoitajien 
kalenteriprojekti  
sai upean päätöksen

Pirkanmaan Pelastuslaitoksen naisensihoitajien lähes kahden vuoden mittainen 
kalenteriprojekti saatiin tammikuussa kunnialla päätökseen, kun naiset luovuttivat 18 728 e 
vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle, erityisesti kadonneen etsintään.

Kuvassa oikeassa reunassa Tapani Huhtala, Punaisen Ristin Hämeen piirin 
valmiuspäällikkö. Hänen vieressään SPR:n Hämeen Piirin toiminnanjohtaja Pentti 
Savolainen. Ensihoitajat Johanna Lähteinen, Elina Holstikko, Katja Kaivo-oja, Sanna 
Kauppinen, Kirsi Kaivonen ja Kirsi Laakso. Reunassa Heikki Väätämöinen, joka toimi 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattorina projektin alkaessa. Ensihoitaja Ulla 
Heino ei päässyt paikalle.

Kuva Altti Näsi


