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Tänä vuonna Pirkanmaan pelastuslai-
tos viettää 120-vuotisjuhlavuottaan. 
Heinäkuun 5. päivä 1898 perustettu 
Tampereen vakinainen palokunta on 
kasvanut ja kehittynyt koko Pirkan-
maan laajuiseksi pelastuslaitokseksi. 
Vaikka kaikki Pirkanmaan kunnat eivät 
ole alusta asti olleet mukana nykyisessä 
pelastuslaitoksessa, voidaan silti hyvällä 
syyllä viettää juhlavuotta.

Juhlavuotena luonnollisesti muistellaan 
menneitä vuosia ja järjestetään erilaisia 
tapahtumia, joissa tuodaan esille pelas-
tuslaitoksen historiaa ja kerrotaan myös, 

Syytä juhlia
mitä pelastuslaitos tekee nyt. Nämä ovat 
tapahtumia, jotka näkyvät kansalaisille 
ja yhteistyökumppaneille.

Yksi tapa kertoa juhlavuodesta on pe-
lastuslaitoksen sosiaalisen median ka-
navoilla julkaistavat 120 tarinaa. Näillä 
videotarinoilla voidaan kertoa kansalai-
sille pelastuslaitoksen historiaa ja arjen 
työskentelyä. 

Vaikka tarinat mielletään ulkopuolisille 
tehdyiksi, nyt on myös pelastuslaitok-
sen henkilöstöllä hyvä tilaisuus tutustua 
omaan työympäristöönsä ja laajentaa 
näkökulmaansa. Valitettavan usein työ-
paikoilla keskitytään omiin työtehtäviin 
niin vahvasti, että kaikki muu toiminta 
jää taka-alalle. On vaikea hahmottaa ko-
konaisuutta eikä välttämättä arvosteta 
muiden työtä, koska ei ole tietoa, mitä 
kukin työssään tekee.

Tarinat johdattavat myös pelastuslaitok-
sen historiaan. Historiaan tutustuminen 
saattaa avartaa uusia näkökulmia. Filo-
sofi Juha Sihvola on maininnut kolme 
syytä perehtyä historiaan. Ensinnäkin 
historiassa on ajateltu toisin kuin ny-
kyisin, joten menneisyyden tutkiminen 
opettaa arvioimaan ajatteluamme kriit-
tisesti. Toiseksi historiasta voi oppia eri-
laisuuden suvaitsemista ja kunnioitusta. 
Kolmanneksi se voi opettaa myötätun-

toa inhimillistä haavoittuvuutta koh-
taan, koska se on johtanut vahvojakin 
ihmisiä sattuman armoille.

Myös juhlavuoden slogan ”Turvallisuu-
den tekijöitä vuodesta 1898” saa tarinoi-
den kautta sisältöä. Sloganin tarkoitus 
on korostaa ihmisten merkitystä työyh-
teisössä. Tarinoita katsoessa ja kuunnel-
lessa slogan toteutuu. 

Juhlavuotta viettäessä on hyvä myös 
tiedostaa, että saatamme olla viimeisiä 
vuosia kunnallinen pelastustoimi. Mikäli 
suunniteltu maakunta ja sote-uudistus 
toteutuu, on uusi isäntämme maakun-
ta vuonna 2020. Toki muutos koskee 
kaikkia työntekijöitä, mutta suurimmat 
väännöt ovat hallinnollisia. Pelastustoi-
men näkyvin puoli, pelastustoiminta, ei 
juurikaan muutu. Onhan Pirkanmaalla 
oltu maakuntamallissa jo vuodesta 
2003. 

Maakunta ja sote-uudistusta on mark-
kinoitu sloganilla: asiakas keskiössä. Pe-
lastustoimessa asiakas keskiössä on aina 
tarkoittanut ja tarkoittaa jatkossakin, et-
tä me autamme ihmisiä vuoden jokaise-
na päivänä ympäri vuorokauden. 

Elämyksellistä juhlavuotta lukijoillemme

tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Palkanlaskija Leila Kaikkosen pitkä 
ura, 41,5 vuotta, Tampereen kaupun-
gilla päättyi 31.3.2018, kun hän jäi 
ansaitulle eläkkeelle. Pelastuslaitok-
sen palvelukseen hän tuli Rahatoi-
mistolta lokakuussa vuonna 1984.
 
Leila Kaikkosen ammattinimikkeitä pe-
lastuslaitoksella olivat kanslisti, toimis-
tonhoitaja, toimistosihteeri, toimistoesi-
mies ja palkanlaskija. 1980-luvun alussa, 
kun Kaikkonen aloitti työt pelastuslai-
toksella, oli toimistohenkilökunnan vah-
vuus viisi henkilöä. Kaikkonen muisteli, 
miten tuolloin vielä kaikki palkkatiedot 
kirjoitettiin käsin ja lähetettiin palkka-
toimistoon. Virheitä tuli palkkatoimis-
tossa niin paljon, että Kaikkonen sai lo-
pulta keskuspaloasemalle etäpäätteen, 
jonka avulla hän pystyi itse tekemään 
tilitykset ja palkkatietomuutokset ilman 
välikäsiä.
 
Kaikkosen aikana pelastuslaitoksen 
toimistoon ilmestyi myös ensimmäi-
nen tietokone. Tekniikka on Kaikkosen 
aikana muuttanut työn tekotapaa ja se 
on heijastunut myös työyhteisön ilma-
piiriin. Yhteydenpito tapahtuu useim-
miten puhelimitse ja sähköpostitse ja 
henkilökohtainen tapaaminen on jäänyt 
vähemmälle.  Enää ei ihmisillä ole aikaa 
vaihtaa ajatuksia ja laskea leikkiä sillä 
tavoin kuin ennen. 
 
Leila Kaikkonen oli säntillinen ja osaava 
työntekijä. Ulkopuolisille hän saattoi 
näyttäytyä etäisenä ja vaikeasti lähestyt-
tävänä, mutta työtoverit ja hänen kans-
saan asioineet näkivät Leilassa asiantun-
tevan ja aina auttavaisen ihmisen, joka 
oli valmis aina leikinlaskuun.
 
Vuonna 2010 toimistoesimiehen titteli 
muuttui palkanlaskijaksi, koska Kaikko-
nen jäi osa-aikaeläkkeelle. Vuonna 2014 

Palkanlaskija Leila Kaikkonen

hänen toimipisteensä muuttui Ikaalis-
ten paloasemalle.
 
Mitään suuria suunnitelmia tai haaveita 
eläkevuosia varten ei Leilalla ole. Ikaa-
linen on rauhallinen asuinympäristö, 

jossa luonnossa viihtyvä Leila miehen-
sä kanssa viihtyy. Kesäisin riittää myös 
mökillä puuhasteltavaa. 
 
Teksti: Veijo Kaján

Eläkkeelle 
siirtyneet
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Ylipalomies Raimo ”Pressa” Koivisto 
jäi eläkkeelle tammikuun alussa 
2018. Hänen palomiesuransa alkoi 
huhtikuussa vuonna 1981. Ylipalo-
miehen viran hän sai 1.7.2005.

Raimo Koivisto työskenteli viimeiset 
vuodet Ylöjärvellä ja eläköityi Teivon 
paloasemalta. Koivisto oli oman tiensä 
kulkija, mutta samalla vahva joukkue-
pelaaja. Työpaikalla Koivisto oli periaat-
teen mies, joka tarvittaessa kyseenalaisti 
asiat, jos katsoi niissä olleen tulkinnalli-
sia ristiriitoja.  Vahva työkokemus näkyi 
tehtävissä, sillä joustavasti Pressa siirtyi 
myös yksikön takapenkiltä johtamaan 
yksikköä. Huumorimielessä voidaan sa-
noa että ”Pressa oli lisäksi liikenneonnet-
tomuuspaikkojen erikoismies, joka sala-
mannopeasti liputti kolariauton, ennen 
kuin muut ehtivät tehdä mitään”. Raimo 
Koivisto piti aktiivisesti kuntoaan yllä 
eläkkeelle pääsemiseen asti. Jos arvata 
saa, niin eläköityminen ei muuta miten-
kään hänen suhdettaan liikuntaan.

Raimo Koivisto luovutti Muppet-nauhan 
Jouni Peltoselle (kuvassa vasemmalla), 
joka jää seuraavaksi eläkkeelle 2-jaok-
sesta. Muppet-nauhan luovutus on 2-ja-
oksen perinne 1980-luvulta. Muppetteja 
ovat jaoksen kaksi vanhinta työntekijää, 
joista seuraavaksi eläköityvä kantaa 
nauhaa. Perinne juontaa 1980-luvulle, 
jolloin televisiossa esitettiin Muppet-
nukkeshowta, jossa kaksi vanhaa herraa 
kritisoivat niin toisiaan kuin muitakin.

Teksti: Teivon 2-jaoksen työporukka

Ylipalomies Raimo Koivisto
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Toimistosihteeri Sirkku Pispala sai Suo-
men Valkoisen Ruusun I luokan mitalin. 
Vs. kehittämispäällikkö Martti Honkala 
sai Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin. 
Palotarkastusinsinööri Saila Salomäelle 
luovutettiin Suomen Leijonan Ansioristi. 
Mitalin luovuttivat pormestari Lauri Lyly 
ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio.

Myös perinteisiä Tampereen kaupungin 
ansiomitaleja jaettiin Raatihuoneella 
20.2.2018. Kultaisen ansiomitalin 30 vuo-
den palveluksesta saivat palomies Jarmo 
Ahtiainen, ylipalomiehet Tapani Jalonen, 
Jari Koskiniemi, Jukka Lehtinen, Pekka 
Siren, Jari Vierinen, huoltoasentaja Matti 
Hietala, koulutussuunnittelija Jorma Nar-
vi ja välinehuoltaja Sakari Rajala.

Hopeisen ansiomitalin 20 vuoden pal-
veluksesta saivat palomiehet Lasse He-
liö, Jyri Ikonen, Jyrki Leppihalme, Olli 
Ortiz, ensihoitaja Marko Haapaniemi, 
palotarkastusinsinööri Mika Kupiainen, 
lääkintäesimies Jukka-Pekka Lintunen ja 
ylipalomies Panu Mustajärvi.

Pelastuslaitoksen pitkäaikaiselle ja jo eläk-
keellä olevalle ensihoitolääkäri Elja-Pekka 
Erkkilälle Puolustusvoimien komentaja 
Kenraali Jarmo Lindberg on myöntänyt 
Puolustusvoimien hopeisen ansiomita-
lin Tunnustuksena puolustusvoimien ja 
maanpuolustuksen hyväksi tehdystä erit-
täin arvokkaasta työstä. Mitali luovutettiin 
22.2.2018 Tampere-talossa Maavoimien 
vuosipäivän juhlassa. Erkkilä on vuodesta 
1989 osallistunut kutsuntavelvollisten ter-
veystarkastuksiin, tarkastustoiminnan ke-
hittämiseen Pirkanmaan maakunnassa ja 
valtakunnan tasolla sekä toiminut esikun-
nassa asiantuntijalääkärinä palveluskel-
poisuus ja kutsunta-asioissa. Hän on myös 
kouluttanut lääkäreitä ja terveydenhuollon 
ammattilaisia vastaaviin tehtäviin.

Teksti: Veijo Kaján

Mitalisadetta
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 6.12.2017 
mitaleita Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölle. 
Mitalit luovutettiin 27.2.2018 Raatihuoneella pidetyssä 
tilaisuudessa. 
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Lisätietoja  
soittamalla 000:aan

Ensihoito on oleellinen osa Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen toimintoja. Pirkan-
maan pelastuslaitoksen ambulanssi 
päivystää monen kunnan alueella ja ala 
kehittyy huimaa vauhtia. Ensihoito on 
nykyään, nimensä mukaisesti, hoitamis-
ta eikä kuljettaminen ole pääasia. Näin 
asia on ollut kuitenkin vasta suhteelli-
sen vähän aikaa. Kun mennään ajassa 
taaksepäin esimerkiksi 1980-luvulle, oli 
potilaan kuljettaminen pääasia. ”Hap-
pi, huopa ja hana”-metodi ei ollut vitsi, 
vaan toimintamalli. Kun tultiin 1990-
luvun loppupuolelle, alkoivat asiat en-
sihoidossa kehittyä nopeaan tahtiin. 
Sairaankuljetus-termi virallisesti poistui 
käytöstä kuitenkin vasta uuden tervey-
denhuoltolain myötä 2010.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen järjestä-
mä sairaankuljetus laajeni vuonna 1982, 
kun Tampereella toimineen yksityisen 
sairaankuljetusyrityksen toiminnot 
siirrettiin pelastuslaitoksen tuottamak-
si. Toiminnot sisälsivät muun muassa 
siirtokuljetukset alueen sairaaloista, ja 
pelastuslaitokselle tuli neljä ambulans-
sia, jotka olivat ajossa vain päiväaikaa. 
Puhuttiin päiväautoista, päiväkyyteistä 
ja päiväsakuista. Sitä ennen pelastus-
laitoksella oli ollut kolme palomiesten 
miehittämää ambulanssia, jotka hoiti-
vat kiireellisiä sairaankuljetuksia ja olivat 
valmiudessa ympäri vuorokauden. Päi-
väambulanssien työaika oli kahdeksan 
tuntia ja työt alkoivat 7–11 välillä sen 
mukaan, missä yksikössä oli töissä. Päi-
väautojen toiminta jatkui aina vuoteen 
2012 saakka.

Keskuspaloaseman uusi puoli valmistui 
1983. Sitä ennen päivävuorossa olevia 
ambulansseja ei säilytetty paloaseman 
tiloissa.

Haapaniemi ja Roppo  
– 34 vuotta kyytihommia, 15 vuotta työparina

Letku & Laastari julkaisee muistoja sairaankuljetuksesta 
ja sen kehittymisestä ensihoidoksi pelastuslaitoksen 
juhlavuoden kunniaksi. Ensimmäisenä sarjassa 
muistelemassa ovat pitkän linjan kyytimiehet, 
sairaankuljettajat ja ensihoitajat Juhani Haapaniemi ja 
Jyrki Roppo. He ovat olleet Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
töissä 1980-luvulta lähtien; Haapaniemi tuli taloon 
kesämieheksi 1982 ja Roppo 1983. 

- Ambulanssit vietiin yöksi aina Kalevan 
uintikeskuksen halliin. Ykkös-, kakkos- 
ja kolmoskyyteinä oli kolme letukkaa, ja 
niille oli paikat vanhan puolen kalusto-
hallissa. Nehän nyt tietenkin olivat koko 
vuorokauden hälytettävissä, Haapanie-
mi muistelee.

Pelastuslaitoksen päiväambulanssit 
ajoivat myös pitkiä, yli maakuntarajojen 
meneviä potilassiirtoja. Tämä aiheutti 
toisinaan ylitöitä. Miehet muistelevat, 
että kolikoita piti aina olla taskussa, jos 
piti soittaa vaikkapa päiväkotiin ylitöistä. 
Puhelut tien päältä hoidettiin nimittäin 
siihen aikaan puhelinkopista kolikkopu-
helimella. Koska kännyköitä ja virvejä ei 
ollut, myös ambulanssin hälyttäminen 
poikkesi nykyisestä. Keikat kuulutettiin 
kongin kautta. Myöhemmin tulivat ha-
kulaitteet eli piipparit.

- Kaikki saku-keikatkin tulivat kongin 
kautta. Jonkin aikaa kun sitä mentiin, 
tulivat piipparit, ja niistähän ei kuulunut, 
mikä keikka on kyseessä, vaan sitten ra-
diolla kyseltiin keikkatietoja, Haapanie-
mi muistelee.

- Se kantavuus oli tosi huono niissä 
piippareissa. Jos oli Pikonlinnan pihassa 
Kangasalla, ei toiminut hakulaite. Ula-
radioon sitten huutelivat ja toivoivat, 
että ollaan kuulolla. Jos ei itse saatu hä-
lytyskeskukseen yhteyttä ja oli kohde 
hukassa, etsittiin lähin puhelinkoppi, 

soitettiin numeroon 000, ja hoidettiin 
asia sillä tavalla, Roppo kertoo.

Potilaita  
ryhdyttiin hoitamaan

Koulutukseltaan Haapaniemi ja Roppo 
ovat lääkintävahtimestareita. Kun mieti-
tään aivan ensimmäisenä, mikä on suurin 
muutos 80- ja 90-lukujen sairaankulje-
tuksen ja nykypäivän ensihoidon välillä, 
toteavat molemmat potilaan hoitamisen 
lisääntyneen. Se on toki luonnollista, ja 
siihen suuntaan toimintaa on haluttu jo 
kauan kehittääkin. Molemmat toteavat 
asioiden kehittyneen huimaa vauhtia sen 
jälkeen, kun ensihoidon kehitys toden 
teolla vuosituhannen vaihteessa alkoi.

- Se oli silloin alussa ja pitkään sen jäl-
keenkin hyvin vähäistä, mitä potilaan 
kanssa siellä touhuttiin. Se on varmaan 
se suurin muutos vanhan ajan ja nykyi-
sen välillä. Varmaan se isoin muutoksen 
aika oli vuosituhannen vaihteessa, sen 
jälkeen alettiin myös hoitamaan potilas-
ta, Haapaniemi pohtii.

- Ennen kun ei kirjoitettu potilaan ti-
lasta edes mitään, vaan ”kyytikaavake” 
oli pelkkä A5-kokoinen matkalasku. 
Tärkeintä oli kirjata maksutiedot ylös, 
Haapaniemi jatkaa ja kuvaa sen aikaista 
kirjallista raportointia.

- Ja mitäpä me siihen lappuun olisi edes 
merkitty, kun ei silloin ollut mitään lait-
teitakaan, millä olisi voinut jotain mi-
tata. Happi oli seinässä, mutta siinä se 
hoitaminen oli. Sairaalaanhan ei jätetty 
mitään lappua silloin, vaan annettiin 

”Annettiin potilaalle ohje ottaa 
hoitajaa hihasta kiinni ja kertoa 

mikä vaivaa.”
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Haapaniemi ja Roppo  
– 34 vuotta kyytihommia, 15 vuotta työparina

pelkkä suullinen ilmoitus. Ja saatet-
tiinpa tehdä niinkin, että jos ei hoitajaa 
näkynyt, jätettiin potilas makoilemaan 
käytävälle ja annettiin potilaalle ohje 
ottaa hoitajaa hihasta kiinni ja kertoa 
mikä vaivaa, Roppo nauraa.

- Joo kyllähän se on iso muutos tosiaan, 
että nyt on kaikenlaisia hoitovälineitä. 
Eikä ollut välinevalikoimaa myöskään 
potilaan siirtämiseen, kuten nykyisin. 
Kulttuuri oli muutenkin sitä, että mel-
kein kaikki kannettiin. Vaikka potilas 
olisi pystynytkin kävelemään, silti saa-
tettiin kantaa. Eikä ollut kantotuoleja, 
vaan paareilla rahdattiin kerroksistakin, 
Haapaniemi sanoo.

Myös elottomien potilaiden pääasialli-
nen hoito oli nopea kuljettaminen. Elvy-
tystilanteita varten oli joitakin erityisvä-
lineitä, kuten esimerkiksi nielutuubi, jos-
sa oli suuosa puhalluselvytystä varten, 
sekä elvytyslauta, johon potilas saatiin 
aseteltua painelua varten hyvin.

- Niinhän ne keikat menivät, että heitet-
tiin eloton paareille, kaveri meni ajamaan 
sen minkä pääsi ja toinen yritti kontissa 
pysyä kyydissä ja samalla tehdä jotain. 
Ei siihen mitään apuvoimia pyydetty ei-
kä tosiaan ollut juuri välineitäkään. Eikä 
tehty mitään ennakkoa. Sairaalan ovelta 
käytiin huikkaamassa, että meillä on au-
tossa eloton, Roppo muistelee.

- Ja eihän silloin ollut Taysissa kuin yksi 
sokkaripaikka, Haapaniemi lisää.

Haapaniemi ja Roppo muistelevat, että 
kansalaisten keskuudessa sairaankulje-
tus ei nauttinut erityisempää arvostusta 
ainakaan uran alkuaikoina. He kokevat, 
että vanhaan aikaan potilaita ei juuri-
kaan jätetty kotiin. Tämä johtui siitä, 
että yhtäältä ambulanssia ei soitettu 
niin herkästi kuin nykyään ja toisaalta 
silloin sairaalaan kuljetettiin nykyistä 
herkemmin. 

Haapaniemi ja Roppo katselevat 
heistä kymmenen vuotta sitten teh-
tyä lehtijuttua.
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Työturvallisuus  
huomioon nykyään

Molemmat pohdiskelevat, että nykyään 
otetaan työturvallisuuden kokonaisuus 
huomioon tärkeänä osana ensihoitajan 
työtä. Haapaniemi ja Roppo kertovat, et-
tä 80-luvulla sairaankuljettajan varusteina 
olivat kauluspaita, solmio, suorat housut 
ja valkoinen takki. Varustus oli sama ym-
päri vuoden, ja olipa kyseessä liikenneon-
nettomuus tai siirtokeikka. Haapaniemi ja 
Roppo kertovat, että vasta vuosituhannen 
vaihteessa tuli esimerkiksi talvitakkeja. 
Muutosta on myös se, että aiemmin ei 
ollut käytettävissä keikkakohteesta juuri 
mitään esitietoja. Kun keikka oli saatu, 
seuraavat lisätiedot tulivat sen jälkeen, 
kun oli soitettu potilaan ovikelloa. 

- Kun muistelee vaikka sitä 80-lukua, oli 
se aika orpo olo mennä jonnekin kasivi-
tosen (mielenterveyspotilas) luokse, kun 
ei tiennyt yhtään mitään, mitä siellä on 
vastassa. Oli tapana, että jos potilas ei ol-
lut mielisairaalaan palannut, ambulanssi 
laitettiin potilaan kotiin tarkistuskäyn-
nille. Ja kyllä semmoisiakin tapahtumia 
sitten sattui, että ihmeelle tuntuu, kun 
niistä selvisi, Roppo kuvaa.

- Kun kongista huudettiin keikkakoodi, 
siinä ne tiedot olivat. Jos nyt mietitään 
noita mielenterveyspotilaita, niin oli 80-
luvulla Tampereella semmoisia huolto-
poliiseja, jotka lähtivät joskus mukaan, 
mutta ei se mikään pysyvä systeemi 
ollut. Eivät aina lähteneet mukaan ja 
jossain vaiheessa loppui koko huolto-
poliisijärjestelmä, Haapaniemi sanoo.

- Semmoinen tilanne on jäänyt pysy-
västi mieleen, kun mentiin katsomaan 
kaveria, joka ei ollut mielisairaalaan 
palannut. Ei sitten avannut ovea ja ra-
diolla pyydettiin huoltopoliisia paikalle. 
Talkkari avasi oven huoltopoliisin tultua. 
Ovesta painettiin sisään kuin köyhän ta-
lon porsaat. Olohuoneen ovi oli kiinni, 

ja kun siihen oli ensin koputettu, ja ovi 
avattiin, vastassa oli äijä haulikon kans-
sa ja tähtäsi kohti naamaa. Huoltopoliisi 
meni keittiöön karkuun ja minä juoksin 
kyytiparin kanssa kohti asunnon ovea 
ja rappukäytävää. Siinä oviaukossa kun 
olin, takaa kuului pari laukausta ja taju-
sin, että meitä ammutaan. Mietin siinä, 
kun rappusia kantapäilläni alas menin, 
että onko osunut ja miltähän tuntuu, 
kun ammutaan. Olisi kyllä varmasti osu-
nut, mutta jälkikäteen selvisi, että mies 
oli jostakin syystä ottanut patruunoista 
haulit pois. Se oli meidän pelastus, Rop-
po kuvaa tapahtumia ja edelleen asia 
tunteita herättää.

 Myös keikkojen jälkipuinti ja henkinen 
jaksaminen osana työturvallisuutta on 
nykyisin huomioitu aiempaa paremmin. 
Miehet kertovat, että rankan keikan jäl-
keen ei tapausta käyty läpi, vaan sen jäl-
keen jatkettiin töitä normaaliin tapaan 
ja uusia keikkoja tuli ilman mitään hen-
gähdystaukoa.

- Ei silloin ollut mitään jälkipuinteja, kun 
ei ymmärretty mitään, että tämmöisis-
tä voisi jotain traumoja jäädä. Muistan 
tuosta ampumistapauksesta edelleen 
sen, kun oli ensin potilas kyyditty Ha-
tanpäälle ja tulimme sitten asemalle, 
esimiehet nauroivat meille ja sille tapa-
ukselle. Ja se oli kuitenkin semmoinen 
tapaus, mistä itsellä meni yöunet, Rop-
po kuvaa aikakauden erilaisuutta.

Työparina  
viisitoista vuotta

Haapaniemi ja Roppo olivat pitkään tut-
tu parivaljakko Keskuspaloasemalla. He 
toimivat työparina kaikkiaan viisitoista 
vuotta. He kuvaavat, miten työ oli help-
poa, kun oppi toisen tavat. Toki, kun toi-
nen oli vaikkapa lomalla, oli välillä mu-
kava oppia sijaisilta. Kehittyvä ensihoito 
on vaatinut työntekijöiltäkin. Moni asia 
on täytynyt opetella työn ohessa.

- Kyllä tässä on ollut omat opettelunsa. 
Ihan semmoinen perusjuttu nykyään 
kuin tipanlaitto oli aikanaan iso ope-
teltava. Kun työaika oli kahdeksan tun-
tia, se ajettiin kyytiä eikä juuri erikseen 
opeteltu. Se vain piti opetella sitten työn 
ohessa. Se oli 90-luvun loppua, kun sitä 
opeteltiin, Roppo kertoo.

Haapaniemi ja Roppo toteavat, että 
vaikka usein muistellaan asioiden olleen 
ennen paremmin, kyllä ensihoidosta 
voidaan sanoa monen asian parantu-
neen eikä vanhaa aikaa kaipaa. Haapa-
niemelle ehti tulla sairaankuljetus- ja 
ensihoitouraa 34 vuotta, kun hän aloitti 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella palotar-
kastajana viime vuonna. Roppo jatkaa 
edelleen ensihoidossa reilun 34 vuoden 
kokemuksellaan. He kertovat, että työs-
sä on auttanut jaksamaan perhe ja myös 
yhteiset harrastukset. Molemmat ovat 
toimineet jääkiekkopeleissä toimitsijoi-
na ja pelejä muutenkin on käyty yhdes-
sä katsomassa.

- Työ on fyysistä, vaikka se onkin helpot-
tunut siinä mielessä, ettei enää kanneta 
niin paljoa potilaita. Toisaalta nyt kanne-
taan hoitovälineitä kohteeseen, miehet 
pohdiskelevat.

Mitä viestiä pitkän linjan tekijöillä on 
nuorille ensihoitajille?

- Jotenkin semmoinen tunne minulla 
on, että kovin herkästi valitetaan. Ko-
vin pienestä nostetaan kissa pöydälle, 
vaikka monet asiat ovat todella hyvin, 
kun miettii vaikka nyt sitä vanhaa aikaa, 
Roppo kuvaa.

- Ja kyllä välillä meinaa se potilas vaivoi-
neen unohtua näiden uusien laitteiden 
taakse. Tuntuu, että virveradiolle pitäisi 
olla oma käyttäjänsä. Hoitaminen on 
kuitenkin tärkeämpää kuin se puhumi-
nen siitä hoitamisesta, Roppo jatkaa.

- Kärsivällisyyttä työhön eikä hätäile-
mällä tule mitään. On hieno juttu, että 
ala on kehittynyt. On myös hieno juttu, 
että alalle on tullut naisiakin. Kahdek-
sankymmentäluvulla oli yksi nainen sai-
raankuljettajana, Haapaniemi sanoo.

Haapaniemi ja Roppo muistelevat yh-
teen ääneen, että vaikka työssä on ollut 
ikävät puolensa, paljon on ollut hieno-
jakin hetkiä.

- Paljon on naurettu ja kaikenlaista on 
vuosien varrella sattunut. Kyllähän sekin 
auttaa jaksamaan, Haapaniemi kertoo.

- On on, kyllä näin on, Roppo täydentää ja 
pahoittelee, ettei oikein tule mitään pai-
nokelpoista hauskaa juttua mieleen.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

”Vastassa oli äijä haulikon 
kanssa ja tähtäsi kohti 

naamaa.”
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Pirkanmaan pelastuslaitokselle saatiin 
aivan uudenlaista kalustoa, kun vuoden 
alussa hankittiin hydrokopteri. Hydro-
kopteri poikkeaa ilmatyynyaluksesta 
esimerkiksi siten, että hydrokopterin ko-
va pohja edesauttaa sen etenemistä eri-
laisissa jääolosuhteissa ja muutoinkin se 
etenee kelissä kuin kelissä. Hydrokopteri 
on nyt alussa ollut jonkin verran huol-
lossa erilaisten alkuhaasteiden vuoksi. 
Laite on kuitenkin todettu hyväksi ja se 
on saanut paljon kehuvia kommentteja 
sitä testanneilta.

Vastaavanlainen hydrokopteri on käy-
tössä myös Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan 
pelastuslaitoksilla. Sijoituspaikka Pirkan-
maan pelastuslaitoksen ensimmäiselle 
hydrokopterille on Keskuspaloasema, 
josta vanha liituri siirtyy myöhemmin 
Virroille.

Petor 480 SAR -hydrokopteri

Petor 480-003 SAR 
- Pituus 4,80 m

- Leveys 2,00 m

- Korkeus 2,40 m

- Syvyys 0,25 m

- Paino lisävarusteilla 470 kg

- Maksimi nopeus vesillä n. 25 solmua,  
jäillä >80 km/h

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
Kuva: Ullastiina Hankala
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Pirkanmaalla vietettiin 112-päivää kym-
menessä eri tapahtumassa. Hätänume-
ron lisäksi 112-päivän päivän tarkoitus 
on korostaa ihmisten omaa vastuuta 
turvallisuusasioissa ja sitä, että onnet-
tomuuksiin voi varautua pohtimalla eri-
laisia toimintatapoja etukäteen. Lisäksi 
korostetaan, että on monia vaaratilan-
teita, jotka voidaan kokonaan välttää 
suunnitelmallisella toiminnalla. Arkipäi-

112-päivä 
Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella

vänsä voi tehdä turvallisemmaksi usein 
pienilläkin toimenpiteillä!

Kaikkiaan 112-päivän tapahtumissa ta-
voitettiin noin 7000 pirkanmaalaista. Ta-
pahtumia järjestettiin sekä lauantaina että 
sunnuntaina. Pirkanmaan pelastuslaitos 
järjesti 112-päivän tapahtuman Ideapar-
kissa yhdessä yhteistyökumppaneittensa 
kanssa. Keskuspuistossa oli lapsille tehty 

Pikkupalomiehen toimintarata ja pehmo-
nallen hoitotehtäviä ensihoitajien opas-
tamana ambulanssissa. Palotarkastaja oli 
vastailemassa paloturvallisuusaiheisiin 
kysymyksiin. Keskuspuistossa olivat myös 
Meripelastusseura, Sisä-Suomen poliisi, 
TAYS Ensihoitokeskus sekä VPK-toiminnan 
esittelyä. Ulkona Ideaparkin D-päädyssä 
Lempäälän VPK, Sääksjärven VPK ja Val-
keakosken VPK esittelivät kalustoaan.

Teksti: Elina Haapala
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Marraskuun puolessa välissä 2017 Pir-
kanmaan pelastuslaitoksella aloitti 
tietohallintosuunnittelijan toimessa 
Markus Pakkala. Hänellä on tietojenkä-
sittelyn tradenomin koulutus. Hän on 
kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, ja asunut 
Tampereella vajaat kymmenen vuotta. 
Pakkala on työskennellyt aiemmin yksi-
tyisellä työnantajalla. Työtehtävinä ovat 
olleet it-tuessa toimiminen ja ylläpitoon 
liittyvät tehtävät. Pakkalan työnkuvaan 
kuuluu suurimpina kokonaisuuksina 
tietoturva- ja tietosuoja-asiat teknisen 
asiantuntijan roolissa, osallistuminen 
pelastustoimen valtakunnallisiin ICT-
kehittämisryhmiin sekä pelastuslaitok-
sen tietohallinnollisten asioiden kehit-
tämisen iso kuva.

- Puoleeni voi kääntyä esimerkiksi sil-
loin, jos huomaa jotain parannettavaa 
tai kehitettävää tietohallinnon asioissa. 
Voin niitä viedä sitten eteenpäin. Ja kyllä 
se yksi suurimpia tehtäviäni onkin, että 
tietohallinnon kokonaisuutta kehitetään 
täällä, Pakkala kertoo.

Pakkala on myös Tilannekeskuksen 
ICT-asiantuntija, ja hän tekeekin keski-

Tietohallintosuunnittelija Markus Pakkala
määrin kaksi työpäivää viikossa Tikessä. 
Muutoin hänen työpisteensä sijaitsee 
Keskuspaloasemalla.

Pakkala kertoo, että pelastuslaitos on 
kovin erilainen työympäristö kuin ai-
emmat yrityspuolen työpaikat. Täällä 
palvellaan sisäisiä asiakkaita. Hän ku-
vaa työtä julkisella puolella muutoinkin 
hyvin erilaiseksi verrattuna aiempiin 
työpaikkoihinsa. Pirkanmaan pelastus-
laitos on näyttäytynyt hänelle tiiviinä 
työyhteisönä. 

- Yrityksissä on minun alallani paljon 
vaihtuvuutta, mutta pelastuslaitos on 
usein pitkien urien talo, ja minusta täällä 
on hyvin yhteisöllinen ja tiivis työyhtei-
sö. Porukka vaikuttaa hyvin hitsautu-
neen yhteen, Pakkala kertoo ensivaiku-
telmistaan uudessa työpaikassaan.

Etukäteen Pakkalalla ei ollut mielikuvaa 
pelastuslaitoksesta työpaikkana. 

- Ei ole ketään kontakteja tai tuttuja ollut 
koskaan pelastuslaitoksella töissä niin 
en osannut etukäteen ajatella erityisem-
pää, Pakkala kertoo.

Hän haki paikkaa, koska työnkuvaus 
ja sisältö vaikuttivat mielenkiintoiselle. 
Myös työ julkisella puolella kiinnosti.

- Koin, että tässä olisi hyvä paikka toimia 
asiantuntijatyössä, ja tässä työssä voin 
toimia tietyllä tavalla myös suunnitte-
levana ja ohjaavana toimijana. Kyllä mi-
nua kiinnosti siirtyä julkiselle puolelle, 
että näen tämänkin puolen, Pakkala 
pohdiskelee.

Hän toivoo, että voisi tuoda uutta näkö-
kulmaa ja myös paradigman vaihdosta 
pelastuslaitoksen ICT-kokonaisuuksiin. 
Hän kertoo kokeneensa yrityspuolella 
ICT-maailman lainalaisuudet, ja toivoo, 
että voi myös niitä tuoda ja hyödyntää 
uudessa työssään. Pakkala toivottaa 
kaikki rohkeasti juttusille, vaikkei olisi-
kaan ihan selvillä hänen työnkuvastaan. 
Hän kannustaa kysymään ja lupaa aut-
taa mielellään.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Heti aamusta 
liikenteeseen

Lähtömme yhdeksän maissa hieman 
viivästyy, koska Ranta-aholle on jo ai-
kaisin tullut pari akuuttia kuljetusteh-
tävää. Työpäivää suunnitellaan paljon 
etukäteen, mutta myös joustavuutta 
edellytetään, koska pikaisia kuljetus-
tarpeita voi ilmetä. Niin on käynyt nyt-
kin, kun Ranta-aho on jo heti aamus-
ta käynyt heittämässä Linnainmaan 
keikan. Linnainmaalle hän on vienyt 
vara-ambulanssin. Linnainmaan oman 
ambulanssin Ranta-aho toi Keskuspalo-
asemalle huoltoa ja 112-päivän tapah-
tumaa varten.

Logistiikkahenkilön mukana – 
päivä täynnä logistisia ratkaisuja

- Lyhyesti sanottuna tehtävänäni on kul-
jettaa erilaista tavaraa. On hakua ja vien-
tiä. Hyvin paljonhan mun työ on myös 
autojen siirtelyä esimerkiksi juuri huolto-
jen takia, Ranta-aho kuvaa tehtäviään.

Vaikka logistiikkahenkilön tehtävä on 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella uusi, on 
Ranta-aho monelle jo tuttu, sillä hänellä 
on pitkä ura pelastustoimen palveluk-
sessa Pirkanmaalla. Espoon palo-opis-
tosta 1985 palomieheksi valmistuttuaan 
Ranta-aho aloitti ensin Vantaalla palo-
miehen tehtävissä, missä vierähti kuu-
si vuotta. Sen jälkeen hän työskenteli 
Vilppulan ja Tampereen palolaitoksilla. 
Aluepelastuslaitoksen tullessa Ranta-

aho teki palomiehen tehtäviä Tampe-
reen lisäksi muun muassa Ruoveden, 
Toijalan ja Valkeakosken paloasemilla. 
Logistiikkahenkilön tehtävään Ranta-
aho siirtyi ylipalomiehen virasta.

Tehokkuutta 
suunnittelemalla

Keskuspaloasemalta suuntaamme ensin 
Ylöjärvelle, josta haetaan vuosihuollos-
sa ollut Valkeakosken vene. Samassa 

Ranta-aho kerää kuljetukseen 
lähdössä olevan tavaran Kepalon 
takatallin hyllyköstä.

Elokuussa 2017 Pirkanmaan pelastuslaitoksella aloitti logistiikkahenkilön toimessa 
Jari Ranta-aho. Logistiikkahenkilö työskentelee automestari Hannu Mansikkamäen 
alaisuudessa, ja hoitaa nimikkeensä mukaisesti logistisia tehtäviä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen toiminta-alueella. Hyppäsin eräänä tammikuisena torstaiaamuna 
Ranta-ahon mukaan tarkoituksenani tutustua logistiikkahenkilön työnkuvaan.
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Logistiikkahenkilön mukana – 
päivä täynnä logistisia ratkaisuja

kyydissä Koskiin kulkee myös säiliöau-
ton uusi istuin. Ranta-ahon työ sisältää 
paljon myös logistista suunnittelua. Sitä 
hän tekee yhdessä esimiehensä auto-
mestari Hannu Mansikkamäen kanssa. 
Työn on oltava tiivistä yhteistyötä kor-
jaamon kanssa, koska autojen huollot 
on tarkkaan ajoitettu. Pikaisesti suunni-
teltujakin keikkoja tulee, jos esimerkiksi 
kalustoa menee rikki.

- Kun esimerkiksi Parkanon paloauto pi-
ti saada korjaukseen Säynätsaloon, olin 
Hervannassa, kun Mansikkamäki soitteli, 
että pitäisi lähteä saman tien. Mutta sil-
loinkin selviteltiin, onko menossa mat-
kan varrelle esimerkiksi Hämeenkyröön 
tai Ikaalisiin mitään niin olisin ne samalla 
vienyt, Ranta-aho kuvaa tehtäviään.

- Kyllä me sovitaan myös Saken (Raja-
la) kanssa näitä kuljetuksia. Jos hän on 
viemässä ensihoidon välineitä juuri 
sopivasti, kulkee siinä muutakin. Kai-
ken kaikkiaan työ on paljon sopimista 
ja suunnittelua, ei pelkästään ajamista. 
Koetetaan hyödyntää sitä, jos joku on 
menossa jonnekin jo valmiiksi. Ei sitten 
tarvitse ajaa peräkanaa tuolla. Ja esimer-
kiksi aluepalomestarit vievät mennes-
sään ja tullessaan paljon tavaraa, kun 
heidän työhönsä sisältyy liikkumista 
asemien välillä. Usein esimerkiksi Nas-
kalin Ville ottaa Kepalosta pohjoiseen 
meneviä tavaroita, Ranta-aho kertoo.

Koskin kautta Kangasalle

Valkeakoskella työnnetään vene sula-
maan halliin. Ranta-aho myös asentaa 
paikalleen säiliöauton uuden istuimen. 
Valkeakoskelta tulee myös mukaan ta-
varaa, kun sammutin lähtee toimitetta-
vaksi huoltoon. Matkamme jatkuu Lem-
päälään, jonne on menossa palomiehen 
varusteet. Lempäälässä tulee puheluita, 
ja Ranta-aho suunnittelee hetken tule-
via kuljetuksia.

- Jos jollakulla jotakin kuljetettavaa on, 
kannattaa soitella suoraan minulle (040 

635 8797). Jos esimerkiksi viikonlopun 
aikana tulee kuljetustarvetta, joka ei ole 
välitön, kannattaa laittaa sähköpostia. 
Luen sen sitten maanantai-aamuna ja 
otan hoidettavakseni, Ranta-aho oh-
jeistaa.

- Joka asemalla on hyllykkö tai rullakko, 
mihin voi jättää kuljetettavan tavaran 
odottamaan. Tällöinkin tulee soittaa tai 
laittaa sähköpostia, että nyt on lähdössä 
tavaraa kuljetukseen. Kepalossa on ta-
katallin perällä erillinen hyllykkö, jossa 
on eritelty saapuva ja lähtevä tavara, 
Ranta-aho kuvaa järjestelmää.

Ranta-aho kertoo, että periaatteessa 
hän kuljettaa kaikkea muuta kuin lää-
kekuljetuksia. Siihen tulee olla erillinen 
lupa. Kun kuljetuksia ei ole, hän on lisä-
resurssina korjaamolla.

- Hiljaisina hetkinä auttelen autovers-
taalla, kuten esimerkiksi joulun väli-

päivinä oli vähemmän kuljetuksia. Ja 
käytän esimerkiksi autoja katsastuk-
sessa, Ranta-aho kuvaa monipuolista 
työnkuvaansa.

Lempäälän asiat on hoidettu, ja sen 
jälkeen suuntaamme vielä Kangasalan 
asemalle, jonne on menossa kalustoa 
sekä 112-päivän materiaalia. Viimeksi 
mainittu kulkeutuu myöhemmin toisella 
kyydillä vielä eteenpäin Kuhmalahden 
VPK:lle. Kangasalan jälkeen puhelin soi, 
ja samalla kertaa hoidetaan vielä reis-
su Nekalaan, ja haetaan painotuotteita 
Granolta vietäväksi Kepaloon. Reissu 
on heitetty ja olemme taas Keskuspalo-
asemalla. Ranta-aho kertoo, että on ty-
kännyt työstään ja kannustaa rohkeasti 
ottamaan yhteyttä, jos kuljetettavaa on. 
Päivän aikana olen huomannut, että Pir-
kanmaa on laaja alue ja kalustoa sekä 
tavaraa liikkuu paljon, koska asemia on 
paljon, mutta vankalla suunnittelulla lo-
gistiikka hoituu järkevästi ja sujuvasti.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Kuljetuksia sovitaan ja reittejä sää-
detään tien päälläkin.
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Varautumista ensihoidon 
erityistilanteisiin
Uuden ensihoitoasetuksen (587/2017) 
2§ on maininta, että sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän on vastattava ensihoi-
topalvelun päivittäistoiminnasta sekä 
päivittäistoiminnasta poikkeavista eri-
tyistilanteista ja niihin varautumisesta. 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on aloi-
tettu ensihoidon erityistilanteiden osal-
ta tarkastelua jo vuonna 2016. 

Työryhmän raportissa mainitaan seu-
raavaa: ” ERTI-toimintaa ja sen aktiivista 
kehittämistä tukee vahvasti myös Yh-
teiskunnan turvallisuusstrategia (Valtio-
neuvoston periaatepäätös 16.12.2010), 
jonka mukaan onnettomuus- ja tuho-
tilanteiden edellyttämää pelastustoi-
minnan valmiutta kehitetään ja jonka 
painopisteenä on erityisesti SURO -ti-
lanteet. Etukäteissuunnittelu, riittävä 
henkilöstö, materiaalihankintojen val-
miuksien ylläpito ja kehittäminen sekä 
CBRNE -onnettomuus- tai tuhotilantei-
den erityisosaaminen tällöin korostuvat. 
Muun muassa potilasluokittelu kuuluu 
terveydenhuollon tehtäviin, joten tur-
vallisuusstrategian mukaisesti ensihoi-
dolla tulee olla omaa toimintakykyä, 
joka yhteen sovitetaan pelastusorgani-
saation toiminnan kanssa.”

 ERTI-toiminnan kehittämistä jatkettiin 
keväällä 2017 perustamalla työryhmiä 
toteuttamaan edellä mainittuja asioita. 
Työryhmät ovat saaneet kehitettyä uu-
sia toimintamalleja ja ideoita hyvässä 
hengessä yhdessä Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin Ensihoitokeskuksen kanssa. 
Näiden tuotoksena on saatu kehitettyä 
monipotilas- ja suuronnettomuustilan-
nekoulutusta, jota annetaan kevään 
2018 aikana. Koulutuksen lisäksi on 
parannettu ensihoidon varautumisen 
materiaalista valmiutta. Työryhmissä 
on kehitetty muun muassa uutta huo-
mioliiviä, jossa on ajateltu toimintaa 

Ensihoidon varautuminen ja erityistilanteet - 
Ensihoidon eritystilanneyksikkö E PI 071

vammapotilaan ja usean potilaan tilan-
teissa. Tämä uusi liivi on tulossa kevään 
aikana ensihoitoyksiköihin.

Yhteisen  
kehittämistyön tulos

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin ensihoitokes-
kus ovat kehittäneet yhteistyössä osana 
ensihoidon ja pelastustoimen varautu-
mista myös erityistilanneyksikön, joka 
aloitti toimintansa 15.1.2018. Yksikön 
toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 

Yksikön operatiivinen tunnus on E PI 
071 ja asemapaikkana on Tampereen 
keskuspaloasema. Erityistilanneyksikkö 
vastaa omalta osaltaan pelastustoimen 
ja ensihoidon tehtävälajeissa muun mu-
assa potilaiden hoitoon ja sijoittamiseen 
liittyvään varautumiseen jo olemassa 
olevien valmiuksien lisänä. 

Yksikön varustuksessa on varauduttu 
muun muassa nopean hoito- ja suoja-
paikan saamiseen tilannepaikalle, usean 
potilaan yhtäaikaisen hoitamisen hoito-
välineisiin, potilaiden hoitoon kylmissä 

Yksikön ja sen varusteiden esittelyä kakkostyövuorolle Nokialla.
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Ensihoidon varautuminen ja erityistilanteet - 
Ensihoidon eritystilanneyksikkö E PI 071

olosuhteissa, onnettomuuspaikan eris-
tykseen sekä ensihoidon henkilöstön 
suojautumiseen erityistilanteissa (CBR-
NE) yhdessä olemassa olevan valmiu-
den ja kaluston kanssa mukaan lukien 
suuronnettomuusperäkärry. 

Yksikön tehtävänä on myös tuoda hoi-
tovälineet suuronnettomuuskärryn hoi-
toteltoille. Yksikkö on valmiudessa 24/7 
miehitettynä ensisijaisesti ensihoitajalla 
tai pelastajalla, jolle on annettu koulu-
tusta erityistilanneyksikön toimintaan. 
Näitä koulutuksia jatketaan kevään 
aikana. Tarkoituksena on myös kiertää 
asemilla esittelemässä yksikköä sekä 
toimintaideologiaa.

Erityistilanteet 
edellyttävät varautumista

Tällä hetkellä yksikkö on vasteissa au-
tomaattisesti muun muassa seuraaviin 
A-riskiluokan tehtäviin: 203, 204, 208, 
213, 214, 217, 218, 222, 223, 232, 233, 
402, 403, 405, 406, 413, 416, 442, 443, 
444, 452 ja 453. Edellä mainittujen vas-
teiden lisäksi yksikkö on hälytettävissä 
Kenttä P3:n, TIKE P3:n sekä ensihoidon 
kenttäjohtajan määräyksestä. 

Yksikköä voidaan käyttää myös ensivas-
teyksikkönä ensihoidon kenttäjohtajan 
määräyksellä lähimmän yksikön periaat-
teella. Se ei kuitenkaan korvaa normaa-
lia ensivasteyksikköä ja vasteissa yksikkö 
on ensihoidon resurssi. 

Tätä kirjoitettaessa yksiköllä on ollut yh-
teensä 13 hälytystä, joista kahdessa on 
yksikkö ollut kohteessa. Yksikön olemas-
saolo on lyhyen toimintansa aikana jo 
saanut yhden ihmishengen pelastettua 
toimimalla ensivasteyksikkönä ilmatie-
esteen saaneen potilaan luona. 

Kuten varautumisessa yleensä, on yk-
sikön suurin tehtävä olla valmiudessa 
sitä tilannetta tai tapahtumaa varten, 
mitä emme täällä halua tapahtuvan. 
Ilman varautumista emme kuitenkaan 
voi vastata siihen haasteeseen, mikä 
syntyy kun ensihoidon erityistilanne 
tulee kohdallemme. Riippumatta siitä, 
onko kyseessä liikenneonnettomuus 
tai vaikka terroriteko, tulee meillä olla 
sellainen valmius, jolla kykenemme 
hoitamaan tilanteen potilaiden parhaan 
edun mukaisesti. 

Ensihoidon varautuminen edellyttää 
edelleen töitä ja yksikön toiminta on 
vain osa sitä kokonaisuutta, jolla vasta-
taan näihin haasteisiin.

Teksti: Anssi Aunola
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Ensihoidon erityistilanteiden  
yksikkö E PI 071.
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Tieliikennepelastaminen 
on muuttunut

Nokian paloasemalla vedettiin marras-
joulukuun aikana neljä tieliikennepe-
lastamisen täydennyskoulutuspäivää, 
joiden aikana leikattiin noin 40 autoa 
ja koulutettiin yhteensä 120 henkilöä. 
Mukana oli paloesimiehiä, ylipalomiehiä 
ja palomiehiä. 

Koulutus on Suomen Palopäällystölii-
ton koulutustarjonnasta löytyvä kou-
lutuspäivä NCT 2.0, jossa ei perehdytä 
vain uusien autojen problematiikkaan, 
vaan käydään läpi kokonaisuus, kuinka 
tieliikennepelastaminen on muuttunut 
viimeisen vuosikymmenen aikana hä-
täilmoituksen vastaanottamisesta kei-
kan päättämiseen.  Teoriassa käytiin läpi 
koodeja ja vasteita, tapahtuneita keik-
koja, tekniikoita ja taktiikoita, sekä myös 
uusia autoja; hybridejä ja kaasuja. Lisäk-
si keskusteltiin siitä, kuinka keikat ovat 
muuttuneet uusien autojen myötä. 

Ihmiset eivät ole enää perinteisesti puris-
tuksissa, ja kuinka sen ei saa antaa hämä-
tä. Uusien autojen suurlujuusteräksien 
ansiosta ohjaamot kestävät toisin kuin 
20 vuotta sitten. Oikeampi kysymys pe-
lastustoiminnan johtajalle onkin autossa 
edelleen istuvien määrä, eikä niinkään 
puristuksissa olevien määrä. Mikäli autoa 
joudutaan leikkaamaan siten, että potilas 
saadaan rangan suuntaisesti ulos, ei pe-
rinteinen malli välttämättä toimi. Uuden 
ison auton katto saattaa painaa useita sa-
toja kiloja ja ”työkalupakista” tulee löytyä 
vaihtoehtoinen versio. Autojen turvatyy-

Koulutusta nykypäivän 
tieliikennepelastamiseen

Tietyissä tapauksissa voidaan 
joutua katollaan olevan auton pohja 
taittaa, jotta saadaan lisätilaa pe-
lastamiseen. Yläkuvassa kouluttaja 
Mikko Saastamoinen antaa ohjeita 
kyseisen mallin toteuttamiseen.
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Koulutusta nykypäivän 
tieliikennepelastamiseen

nyt aiheuttavat suuremman työturvalli-
suusriskin kuin hybridi- ja kaasuautojen 
käyttövoimajärjestelmä. 

Teoriasta käytäntöön

Käytännön osiossa testattiin teoriassa 
läpikäydyt mallit. Jokainen iltapäivä lei-
kattiin pyörillään, kyljellään ja katollaan 
olleita autoja. Lisäksi käytiin läpi, kuinka 
työkalun asennolla ja asettelulla on suuri 
merkitys suurlujuusteräksen käsittelys-
sä. Leikkaaminen ja levittäminen eivät 
ole itsestäänselvyys, jos halutaan päästä 
johonkin tiettyyn lopputulemaan. En-
simmäiset koulutuspäivät mahdollisti-
vat kahden työkalusetin yhtäaikaisen 
käytön, ja näin päästiin vertaamaan eri 
valmistajan laitteita jo käytössä oleviin. 

Eniten ajatuksia herättivät pyörillään 
olevan auton katon kääntö sivulle pit-
källä tankolevittimellä sekä katollaan 
olevan auton perän taitto levittimellä 
ketjuja käyttäen. Päivien kouluttajina 
toimivat vuoromestari Mikko Saastamoi-
nen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta ja 
projekti-insinööri Harri Miinin Metropo-
lia AMK:sta. Harrin hybridiautorastilla oli 

jokaiselle päivälle saatu erilainen auto ja 
sitä tutkittiin CRS-ohjelman avulla. 

Paloesimies Sami Ahola Hervannan 
paloasemalta kuvaa päivää seuraavas-
ti: ”Koulutus oli hyvä! Uutta asiaa tuli 
paljon ja käytännön osiossa tuli uusia 
tekniikoita, näkemyksiä vahingoittu-
neen ajoneuvon leikkaamiseen, levittä-
miseen sekä muuhun oheistoimintaan. 

Lisäksi akkukäyttöisten laitteiden käyt-
tökokemus oli piste i:n päälle. Ne ovat 
nykypäivää. Toki aikaa olisi saanut olla 
enemmän, mutta kun sitä on rajallisesti, 
niin sillä mennään.”

Teksti: Mikko Saastamoinen

Kirjoittaja työskentelee vuoromestarina 
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella



20 21

Hyvää palautetta 
suomalaisille

Kriisinhallintakeskus CMC Finlandin 
koordinoima kansainväliseen pelastus-
toimintaan tarkoitettu raskas rauniope-
lastusmuodostelma Finn Rescue Team 
läpäisi tammikuun lopussa YK:n stan-
dardisoiman klassifioinnin Tanskassa. 

Harjoitus järjestettiin DEMA:n harjoitus-
alueella Tinglevissä, joka vastaa meidän 
Pelastusopiston harjoitusaluetta. Klas-
sifioinnin tarkoituksena on varmistaa, 
että Suomen muodostelma on YK:n 
INSARAG-järjestelmän mukainen, jol-
loin sitä voidaan käyttää maailmalla ta-
pahtuvien kriisien ja onnettomuuksien 
selvittämisessä esimerkiksi EU:n tai YK:n 
tukena. 

Finn Rescue Teamin harjoitusta oli ar-
vioimassa 11 hengen kansainvälinen 
ryhmä, jonka kaukaisimmat edustajat 
tulivat Japanista ja Singaporesta. Ran-
kan 48 tuntia kestäneen harjoituksen 
jälkeen palaute suomalaisten toimin-
nasta oli erittäin positiivista. 

Joukkueessa  
hyvä yhteishenki

Harjoitus oli hyvin järjestetty, harjoi-
tusalue tarjosi erinomaisen realistiset 
puitteet kaikkien rauniopelastuksen 
osa-alueiden toteuttamiseen. Oman 
lisämausteensa harjoitukseen toi luon-
nollisesti sää, joka oli sadetta ja kovaa 
tuulta lämpötilan ollessa hieman plus-
san puolella. Muodostelma selviytyi 
kohtaamistaan haasteista hyvällä yh-
teishengellä ja rautaisella ammattitai-

Finn Rescue Team  
läpäisi kansainvälisen INSARAG-arvioinnin

dolla, vaikka pelastustöitä tehtiin 24/7 
kahdessa kohteessa pyörittäen samalla 
leirin logistiikkaa ja välineistön huoltoja 
unohtamatta kaikille tärkeää lepoa. 

Raskas rauniopelastusmuodostelma 
koostuu 74 henkilöstä ja viidestä pe-
lastuskoirasta. Henkilöstö on pääosin 
pelastusalan ammattilaisia lähes kaikis-
ta Suomen pelastuslaitoksista. He ovat 
kouluttautuneet rauniopelastamisen 
asiantuntijoiksi CMC Finlandin järjes-
tämillä perus- ja erikoistumiskursseilla. 
Oppia on haettu myös ulkomailta ja 
muodostelma osallistuu vuosittain har-
joituksiin niin kotimaassa kuin ulkomail-
lakin. Pirkanmaan pelastuslaitokselta 
muodostelmassa olivat paloesimiehet 
Pasi Virtanen (pelastaja/EMT) ja Jari Lep-
pänen (Medic) sekä palomiehet Matti 
Hietamies (pelastaja/läpäisy), Jarkko 
Kyllästinen (pelastaja/nostot ja siirrot), 
Kimmo Koskinen (ryhmän varajohtaja) 
ja Elja Kivikoski (pelastaja/tuenta).

Mukaan toimintaan – 
peruskurssi tulossa

Sisäministeriön pelastusosaston mu-
kaan lähitulevaisuudessa on tarkoitus 
vahvistaa pelastuslaitosten varautumis-
ta ja päivittäistä operatiivista osaamista 

siten, että kansainvälisissä koulutuksis-
sa, harjoituksissa ja tositoimissa kerätty 
osaaminen on käytettävissä kotimaan 
tehtävissä. Tavoitteena on, että kaikilla 
pelastuslaitoksilla on rooli ja osaaminen 
myös kansainvälisessä pelastustoimin-
nassa. Kansainvälinen pelastustoimi 
tarkoittaa rauniopelastusta, joka taas ei 
yksinomaan ole maanjäristyksen, tsuna-
min, hurrikaanin tai tulivuoren purka-
uksen aiheuttama katastrofi, vaan myös 
Suomessa mahdollisten ilmiöiden aihe-
uttama erityisosaamista vaativa onnet-
tomuus. CMC Finland järjestää vuoden 
2018 aikana peruskurssin toimintaan 
mukaan haluaville. Kiinnostuneiden 
kannattaa tilata CMC Finlandin uutis-
kirje heidän kotisivuiltaan ja seurata 
tilannetta.

Teksti: Elja Kivikoski
Kuvat: EU ModEx

Tuntemuksia muutamalta 
harjoituksessa mukana 
olleelta:
”Hakeuduin FRT-toimintaan mukaan 
kehittääkseni omaa ammattitaitoani 
vaativissa ja erilaisissa olosuhteissa. 
Halusin myös hyödyntää koulutustani 
ja työkokemustani pelastusalan ulko-
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Finn Rescue Team  
läpäisi kansainvälisen INSARAG-arvioinnin

puolelta. Omat erikoisosaamiseni Finn 
Rescuessa ovat köysipelastus, tuenta ja 
raskaat nostot sekä siirrot. Jälkimmäi-
sessä toimin myös kouluttajana. Tans-
kan harjoituksessa oma vastuualueeni 
Delta-tiimissä oli raskaat nostot ja siirrot, 
mikä pitää sisällään erilaisten sortunei-
den kappaleiden liikuttelua taljoilla ja 
tunkeilla fysiikan lakeja hyödyntäen. Ko-
kemus oli erittäin hyvä ja haastava.”
Jarkko Kyllästinen
 
”Toiminnassa olen ollut mukana vajaat 
kymmenen vuotta enemmän tai vä-
hemmän aktiivisena. Kaikki toiminnassa 
tarvittavat osa-alueet ovat jollain tasolla 
hallinnassa, mutta teknisen etsinnän tii-
moilla olen enemmän hääräillyt. Muuta-
mia ulkomaan harjoituksia ja koulutuk-
sia minulla on myös takana, kuten muun 
muassa Saksassa, Norjassa, Kroatiassa ja 
Tanskassa. ”Läheltä-piti”-lähtö Japanin 
ydinvoimaturman yhteydessä. Kansain-
välinen toiminta on aina ollut lähellä sy-
däntäni ja pientä aktiivisuutta on hyvä 
pitää yllä läpi elämän. Suosittelen lämpi-
mästi toimintaa FRT:n kuvioissa. Vierivä 
kivi ei sammaloidu.”
Pasi Virtanen
 
”Vuodesta 2009 lähtien olen ollut mu-
kana koulutuksissa ja harjoituksissa niin 
kotimaassa kuin ulkomailla monissa eri 
rooleissa: kouluttajana, koordinaattori-
na, muodostelman johtajana, ryhmän 
johtajana, koiraryhmän johtajana ja 
pelastajana. Tanskan harjoituksessa 
vastuualueenani olivat rakenteiden 
tukeminen ja drone-operaattorin teh-
tävät. Vuodet Finn Rescue Teamissa ovat 
tuoneet mukanaan runsaasti uusia nä-
kökulmia, työmenetelmiä, kokemuksia 
erilaisista tilanteista ja olosuhteista sekä 
valtavasti uusia ja hienoja tuttavuuksia 
kautta maailman. Toiminta FRT:ssä ja 
siellä opitut tiedot sekä taidot ovat 
tukeneet myös perustyötäni pelastus-
laitoksella apua tarvitsevien ihmisten 
auttamisessa.”
Elja Kivikoski
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Työntekijöiden rokotussuojan tavoittee-
na on oman terveyden lisäksi suojata 
tartuntataudeille alttiiden potilaiden ja 
asiakkaiden henkeä ja terveyttä. Suhtau-
tumalla myönteisesti rokotuksiin saavu-
tetaan riittävä rokotuskattavuus, eivätkä 
alan ammattilaiset levitä infektioita var-
sinkaan riskiryhmään kuuluville.
 
Lain 48 § edellyttää, että 1.3.2018 alka-
en sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, 
joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvi-
oituna tartuntatautien vakaville seuraa-
muksille alttiita asiakkaita tai potilaita, 
on henkilöstöllä oltava joko rokotuksen 
tai sairastetun taudin antama suoja tuh-
ka- ja vesirokkoa sekä kausi-influenssaa 
vastaan. Lisäksi imeväisikäisiä hoitavien 
tulee uusia hinkuyskärokote viiden vuo-
den välein.
 
Lain ja tehdyn määrittelyn mukaises-
ti Pirkanmaan pelastuslaitoksella laki 
koskee ensihoidossa työskenteleviä 
henkilöitä, ensihoitajia, lääkintäesimie-
hiä sekä kaikkia palomiehiä. Laki koskee 
myös pelastuslaitoksen ensihoidossa 
työskenteleviä sijaisia ja opiskelijoita. 
Henkilöstöllä on oltava joko rokotuk-
sen tai sairastetun taudin antama suoja 
tuhka- ja vesirokkoa (MPR-rokote) sekä 
kausi-influenssaa vastaan. Operatiivises-
sa työssä olevat henkilöt saavat halutes-
saan myös A + B-hepatiittirokotuksen 
työnantajan kustantamana.
 
Jokaisen työntekijän on hyvä tietää oma 
rokotesuojansa, sillä rokotesuoja on ra-
jallinen.  Jäykkäkouristus + kurkkumä-
tärokote on voimassa 5 - 10 vuotta, kun 

Suojaa itsesi, 
niin autat muita

Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan 1.3.2017. Lain 
tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden 
leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle 
aiheutuvia haittoja. Uudella lailla halutaan myös muuttaa 
rokotuksiin liittyvää mielikuvaa. Ihmiset ovat mieltäneet 
rokotteen ottamisen suojaksi itseä vastaan. Nyt tuodaan 
esille ihmisen vastuu myös toisista. 

taas nykyinen A/B hepatiittirokote antaa 
elinikäisen suojan.
 
Jos on epävarma omasta rokotesuojasta 
tai se vaatii täydentämistä, voi olla yh-
teydessä työterveyshuoltoon. Jatkossa 
oman rokotesuojan tarkistus tulee hel-
pottumaan ja jokainen voi myös tarkistaa 
tilanteensa osoitteesta omakanta.fi.

Syksyn rokotuskäytännöt 
jo suunnitelmissa

Pirkanmaan pelastuslaitokselle on 
perustettu työryhmä, joka selvittää ja 
suunnittelee rokottamisen käytännöt 
pelastuslaitoksella. Tulevan syksyn roko-
tukset toteutetaan entistä laajemmin ja 
monipuolisemmin. Rokotuspaikkoja ja 
-aikoja lisätään aiempiin käytäntöihin 
verrattuna. Syksyn alustavasta rokotus-
aikataulusta pyritään tiedottamaan jo 
kevään aikana.

Miksi rokotesuoja  
on ajankohtainen?

Kuten uutisistakin olemme lähes päivit-
täin saaneet kuulla, ovat tartuntataudit 
alkaneet levitä uudelleen. Globalisaatio 
ja ihmisten lisääntynyt matkailu ovat 
muun muassa tuoneet uusia uhkakuvia 
tartuntatautien leviämiseen.  Kattava ro-
kotesuoja on tehokkain keino vähentää 
väestön infektiotauteja ja torjua tartun-
tataudeista syntyviä epidemioita. Kun vä-
estöstä yli 90 prosenttia (lasten kohdalla 
yli 95 %) on rokotettu, loput pysyvät tau-
dilta suojassa rokotettujen joukossa. Täs-
tä hyötyvät esimerkiksi vastasyntyneet ja 

imeväiset, joiden oma vastustuskyky ei 
ole vielä yhtä hyvä kuin terveillä aikuisilla. 
Jos rokotukset lopetettaisiin kokonaan, 
laumaimmuniteetti alkaisi rakoilla. 

Onnistuneimmillaan rokotuksilla voi-
daan hävittää tauteja joiltakin alueilta 
tai jopa koko maailmasta. Esimerkkinä 
tästä on isorokko, joka saatiin kuriin 
maailmasta muutamia vuosikymmeniä 
sitten. Menneiden vuosien rokotetut 
ovat näin tuottaneet välillisesti suojaa 
myös kaikille tämän päivän lapsille. Suo-
mesta on rokottamalla hävitetty koko-
naan tai lähes kokonaan useita tartunta-
tauteja, kuten kurkkumätä, polio, vaka-
vat Hib-taudit, tuhkarokko, vihurirokko, 
sikotauti. Nyt kadonneiden tautien, jopa 
yksittäistapauksien, uudelleen ilmaan-
tuminen aiheuttaa terveydenhuollossa 
laajat ja työllistävät ehkäisytoimet.

Influenssarokotteella  
on useita hyötyjä

Rokote on paras suoja influenssaa vas-
taan. Parhaimmillaan se estää terveillä 
työikäisillä 5 - 8 influenssaa kymmenes-
tä, lapsilla 5 - 9 influenssaa kymmenestä 
ja ikääntyneillä joka toisen influenssan.
Influenssarokote vähentää influenssas-
ta johtuvia kuolemia sekä sairaala- ja 
laitoshoitoja, vakavan influenssa ilmaan-
tuvuutta, jälkitauteja kuten korvatuleh-
duksia, keuhkokuumeita ja keuhkoput-
kentulehduksia. Lisäksi influenssarokote 
vähentää influenssatartuntoja: kun ei 
sairastu, ei tartuta muita.

Suurin osa rokotteen ottaneista vält-
tyy influenssalta. Jos kuitenkin saa 
influenssan, se on yleensä lievempi ja 
toipuminen nopeampaa. Syksyllä 2017 
annettu rokote suojasi yhtä B- ja kahta 
A-influenssaviruskantaa vastaan, kun 
taas syksyllä 2018 annettava rokote 
antaa kattavamman suojan. Se suojaa 
kahta B- ja kahta A-kantaa vastaan.

Teksti: Veijo Kaján
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Useilla yrityksillä ja myös julkisilla toimi-
joilla on omilla verkkosivuillaan käytös-
sä reaaliaikainen asiakaspalvelu eli chat. 
Chat-ikkuna aukeaa sivun alareunasta, 
kun sivustolle mennään. Chat-palvelun 
toisessa päässä on asiakaspalvelija 
valmiina vastaamaan kysymyksiin. Pal-
velun etuna on matala kynnys esittää 
kysymyksiä ja antaa palautetta. Se on 
asiakkaalle myös vaivaton ja kuluton si-
nällään. Myös Pirkanmaan pelastuslaitos 

Palotarkastaja  
on myös chatissa

on ottanut koekäyttöön chat-palvelun 
lähinnä palotarkastajille suunnattuja ky-
symyksiä varten. Chat toimii Tampereen 
kaupungin lisensoimalla alustalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen chat-
palvelu on tällä hetkellä avoinna sa-
tunnaisesti, ja tarkoituksena on hakea 
käyttökokemuksia. Chat-asiakkaiden 
kysymyksiin vastailevat palotarkastajat 
ja palotarkastusinsinöörit muun työn 

ohessa. Palotarkastusinsinööri Mika 
Kupiainen toteaa, että chat-palvelun 
kautta on tullut kysymyksiä esimerkik-
si pelastussuunnitelmista. Myös muita 
kuin hänen toimialaansa koskevia kysy-
myksiä on tullut, mutta niitä hän sitten 
ohjaa eteenpäin oikealle henkilölle. Hän 
toteaa palvelun hyväksi, ja sitä kannat-
taa kehittää edelleen.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Jos tuo vesitippa saisi rauhassa haihtua 
auringon voimalla keväiseltä hangelta 
tai kesäisen järven selältä takaisin luon-
non kiertoon, saisi se hetken katsella 
maailmaa linnun tavoin. Aikansa ilmaa 
kostutettuaan se hakeutuisi muiden 
kaltaistensa pariin tiivistyen tummaksi 
pilveksi taivaan kanteen. Kun pilvessä 
olo kävisi kyllin ahtaaksi, muuttaisi se 
taas olomuotonsa ja se aloittaisi syök-
synsä kohti maankamaraa. Mikäli kävisi 
onnellisesti, se tippuisi peltikatolle, kul-
kisi siitä sadevesijärjestelmiä pitkin hu-
levetenä läheiseen ojaan, siitä aina vain 
isompien vesistöjen kautta isoille me-
rille ja kohti vapautta. Huonommassa 
tapauksessa se tipahtaisikin nurmikolle 
ja vajoaisi siitä vajovetenä maaperän 
läpi suodattuen pohjavedeksi ja tällöin 
pääsisikin ihminen vaikuttamaan vesi-
pisaran jatkoon.

Aikansa maan alla lilluttuaan vesitippa 
huomaa joutuneensa kaivoon, josta 
valtavan imun voimalla se pääseekin 
todellisen vuoristorataan. Ihminen on 
pumpannut vesipisaran käyttöönsä ja 
puhdistaa siitä käyttöönsä talousvettä. 
Pumppauksen jälkeen vesipisara valuu 
pitkät portaat alas saaden runsaasti kos-
ketusta ilman kanssa. Sitten poistellaan 
raudat, suodatellaan ja pistetään oheen 
hieman kemikaaleja ennen kuin se on 
valmis verkostoon. Ihminen on valmiiksi 
rakentanut katujen ja talojen alle paljon 
putkia, mistä vesipisara valitsee reittin-
sä kohti erinäköisiä käyttötarkoituksia. 
Paloasemalle päästyään sillä on monta 
mahdollisuutta: se voi päätyä säiliöön 
odottamaan tulen avulla tapahtuvaa 
nopeaa haihtumistaan taivaalle, se voi 
päätyä kovalla paineella auton kylkeen 
tai sitten se voi valua suihkussa nokisen 
hälytystehtävän jälkeen pesuhuoneen 
lattialle. Lattialla se hakeutuu alimpaan 
kohtaan, taistelee hajulukossa tiensä lä-
pi limaisten hiuksien päästäkseen kohti 
uusia putkistoja. Ja voihan olla, että jo-
ku sen onkin ottanut hanasta suoraan 
suuhunsa, jolloin sen reitit tavalliselle 
ihmiselle ovat tuntemattomat, mutta 
vesipisara osaa kyllä kutkutella ihmisen 
herkkukohtaa sillä tarmolla, että hei-

Vesi monessa
kommassakin kantimissa oleva ihminen 
osaa sen laskea ulos.

Jätevetenä vesipisara kokee likaisuuten-
sa ja lähtee mielellään kohti puhdistus-
laitosta. Viemärissä se saa kaverikseen 
ulosteen mukana tulleita jäämiä, teol-
lisuudesta lähteneitä kemikaaleja, pa-
perin paloja ja muuta sellaista. Vaikka 
matka onkin pääasiassa alamäkeä, voi 
reitillä olla silti jokusia pumppuja, jotka 
pumppaavat pisaran ylemmäs hissin ta-
voin. Ja taas lasku voi alkaa. Putkistojen 
jälkeen vesipisara päätyy puhdistamol-
le, jossa se ensimmäisenä tunkee itsensä 
ritilän läpi. Tähän välppään on tarttunut 
niin monta viemäriin kuulumatonta esi-
nettä, kuten terveyssiteitä, varmuusvä-
lineitä, kurkkuja ja jopa tekohampaita. 
Välpän jälkeen vesipisaran täytyy luo-
pua mukanaan tuomasta hiekanjyväs-
tä sekä muusta kiintoaineesta. Se saa 
erilaisia kuplakylpyjä useampaankin 
kertaan, lilluttelee aikansa isommissa 
altaissa lajitovereiden kanssa, kunnes 
se päätyy purkuputkeen ja vesistöön. 
Tämän ”ihmiskierroksen” aikana siihen 
on tarttunut lääkejäämiä, joita se sitten 
kuljettaa mukanaan isompiin vesistöi-
hin kalojen ihmeteltäväksi.

Olisiko vesipisara onnellisempi, jos se 
olisikin päätynyt alkuun sinne peltika-
tolle ja sitä kautta maailman merille? Jos 
se olisikin pystynyt uimaan läpi Itämeren 
ilman, että se olisi joutunut taistelemaan 
reitistään öljylautan alla, olisi se kuitenkin 
jossain vaiheessa elämäänsä joutunut 
taistelemaan elintilastaan muovijätteen 
kanssa, mitä jonkin tiedon mukaan kipa-
taan maailman meriin yksi autokuormal-
linen minuutissa. Ehkäpä siksi vesipisaran 
suurin haave onkin haihtua keväthangel-
ta ja lentää kohti Lappia, jossa se saa rau-
hassa liplutella raikaissa tunturipuroissa 
tammukoiden kanssa.

Helposti tulee ajateltua, ettei omalla toi-
minnalla ole mitään merkitystä isossa 
kuvassa. Meille vesi on itsestäänselvyys, 
mutta tätä veden kiertoa ihmetellessä 
tulee mieleen se tosiseikka, että vesi 
on elementtinä hyvin haavoittuvainen 

ja vaurioituu matkallaan korjaamatto-
maksi. Maaliskuun 22. päivä vietettiin 
maailmanlaajuisesti YK:n vesipäivää. Ve-
sipäivän tarkoitus on muistuttaa meitä 
puhtaan veden tärkeydestä ja vuosittain 
vaihtuvalla teemalla tuodaan esille eri nä-
kökulmia puhtaan veden laatuun ja saa-
tavuuteen. Vuoden 2018 teema huomioi 
luonnonmukaiset menetelmät veteen 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ve-
si on meille monesti myös nautintoihin 
liittyvä elementti. Kukapa ei viihtyisi läm-
pöisessä porealtaassa kylpylässä. Muu-
toinkin itsemme hemmotteluun liittyy 
vesi esimerkiksi kampaajakäynneillä tai 
kauneushoitoloissa. Se, että me hem-
mottelemme itseämme aineella, josta 
on monessa maailmankolkassa huutava 
pula, tuntuu tätä tekstiä kirjoittaessa var-
sin hurjalta ajatukselta.

Tiesitkö?
Maapallon pinta-alasta 70 % on vettä. 
Maapallon vesimäärästä 2,5 % on ma-
keaa vettä. Makeasta vedestä suurin 
osa on kiinteää jääpeitettä tai jäätikköä. 
Maailman vesimäärästä vain noin 1 % 
jää käytettäväksi. Käytettävästä vedestä 
70 % kuluu maataloudessa, 20 % teolli-
suudessa ja 10 % kotitalouksissa.

World Water Council ja Britannian Cent-
re for Ecology and Hydrology arvioivat 
kehittämänsä vesiköyhyysindeksin pe-
rusteella Suomen maailman rikkaim-
maksi maaksi veden suhteen

Suomessa keskimääräinen sadanta on 
660 mm vuodessa, mistä haihtuu 320 
mm ja 340 mm valuu takaisin vesistöön.

Pelastuslaitos pyrkii aina, kun se on 
mahdollista ja pelastustyön kannalta 
järkevää, käyttämään luonnonvedenot-
topaikkoja.

Ihminen käyttää 100–150 litraa vettä vuo-
rokaudessa asumismuodosta riippuen. 
Yleisesti on havaittu, että ilman vesimit-
taria vettä tulee käytettyä enemmän.

Teksti: Elina Haapala ja Joni Hakala
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Puolisot kannustivat 
kisaamaan
Kun 90-luvulta tuttu Gladiaattorit-oh-
jelma heräteltiin henkiin uudestaan, ja 
mukaan haettiin kilpailijoita, pistivät 
hakemuksen vetämään myös Johanna 
Lähteinen ja Mikko Isoniemi. Molem-
mat olivat alle 10-vuotiaita, kun ohjel-
ma viimeksi tuli telkkarista. Lähteinen 
fanitti ohjelmaa silloin. Isoniemi muistaa 
katsoneensa ohjelmaa, muttei erityi-
semmin fanittanut sitä. Lähteinen työs-
kentelee Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
ensihoitajana ja Isoniemi palomiehenä. 
Lähteinen on aloittanut laitoksellamme 
tammikuussa 2009 ja Isoniemi 2011 tam-
mikuussa. He molemmat ovat lähtöisin 
Pohjanmaalta; Lähteinen Lapualta ja Iso-
niemi Kauhajoelta. Virisikö kisainnostus 
kenties pohjalaisuudesta? Sitä he eivät 
osaa sanoa, mutta selkeästi molempien 
tapauksessa puolisot olivat isossa osassa 
kisaan ilmoittautumisessa.

- Tyttöystävä minut siihen ilmoitti. En-
nen viimeistä enterin painallusta kysyi 
vielä, että laitetaanko ja sanoin, että an-
taa mennä vain, Isoniemi toteaa.

- Tuli juuri niitä vanhojen Gladiaattorei-
den uusintoja samaan aikaan, kun oli 
tämä haku, niin päätin hakea. Tuomo 
(Mäntyniemi) sanoi, että olisin juuri 
tarpeeksi pöljä hakemaan ja se teki mi-
nusta sinne vaaditun hakuvideonkin. Se 
oli semmoinen Avara luonto -tyyppinen 
video, missä se ”salaa” kuvaa minua ja 
sitten selostaa, kun minä olen lenkillä, 
syömässä tai teen jotain, Lähteinen 
nauraa.

Ennen varsinaisia kilpailuja oli esikarsin-
ta eli ns. boot camp -päivä, jonne oli va-
littu kilpailijat hakemusten perusteella. 

Pelastusalan 
taidoilla 
pärjää myös 
Gladiaattoreissa
Miesten karsintapäivään kutsuttiin 65 
hakijaa ja naisten päivään 55 hakijaa. 
Kun esikarsinta oli selvitetty, alkoivat sen 
jälkeen tv-nauhoitusten ja varsinaisten 

kisailujen odotus. Mitään erityistä val-
mistautumista ei kummallakaan kilpai-
lijalla ollut. Isoniemi kertoo, että kaikki 
vapaa-aika meni talonrakennukseen. 
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Kisapäivät raskaita 
henkisesti ja fyysisesti
Yhden päivän aikana kuvattiin aina kak-
si jaksoa. Kuvauspäivät sisälsivät paljon 
myös odottelua. Odottelu rassasi jonkin 
verran mieltä. Jännitystä oli aluksi.

- Odottelua oli todella paljon. Monta 
tuntia meni odotteluun, ja sitten itse 
suoritus kesti minuutin. Mitään ei kerrot-
tu etukäteen. Vessaan ei saanut mennä, 
kun kuvaukset piti alkaa, ja sitten me-
nikin tunti eikä ollut vieläkään kuvattu 
eikä saanut käydä vessassa, Isoniemi 
muistelee kuvauspäiviä.

- Alussa, kun oli esittely ja tultiin kaik-
ki siihen keskelle, niin siinä oli hieman 
jännäpissa pöksyssä, mutta kyllä se siitä 
pian laantui, ja muutoinkin kamerat kyl-

lä unohtuivat todella äkkiä, Lähteinen 
muistelee.

- Mä koin sen kyllä niin, että jokainen 
kisapäivä oli raskas setti. Oli pakko läm-
mitellä koko ajan. Kun tietää, että minä 
hetkenä hyvänsä voi tulla tilanne, missä 
pitää vetää täysillä, on pakko koko ajan 
lämmitellä. Kyllä mulla oli mehut loppu 
aina, kun kuvauspäivä päättyi. Mun mie-
lestä oli raskasta, Isoniemi kertoo.

- Ehkä mua enemmän rassasi korvien 
välistä. Kun tietää, ettei sitä voi uusiksi 
ottaa niin se omalla tavallaan teki ras-
kaaksi. En koe olevani oma itseni tuom-
moisessa tilanteessa, Lähteinen kuvaa 
kisan henkistä kuormitusta.

Kuvauspäivän aikana gladiaattoreiden 
kanssa ei oltu tekemisissä. Isoniemi osal-

listui myös loppujuhlaan, missä heidän 
kanssaan sitten tuli juteltua. Televisios-
ta sai kuvan varsin ärsyttävistä ja ehkä 
ylimielisestikin käyttäytyvistä gladiaat-
toreista. Molemmat olivat sitä mieltä, 
että gladiaattoreilla oli rooli päällä, ja 
provokatiivisuus kuului vain gladiaat-
torin rooliin.

- Kyllä se oli täyttä showta. Kun arkiasi-
oita juttelivat, ihan eri ihmisiä olivat. 
Kuvauspäivän jälkeen tulivat myös jut-
telemaan meidän kilpailijoiden kanssa, 
Isoniemi kertoo.

- Minulle tuli pari naisgladiaattoria ihan 
sanomaankin, että he eivät oikeasti ole 
sellaisia kuin mitä rooli vaatii, ja se tun-
tui heitä vähän häiritsevänkin, Lähtei-
nen muistelee.

Työ  
pelastuslaitoksella auttoi

Kun molemmat työskentelevät pelastus-
laitoksella ja ovat tottuneet tekemään 
töitä paineen alla, oliko siitä mitään hyö-
tyä kilpailussa?

- Onhan tämä palomiehen työ moni-
puolista ja tässä työssä pitää kyetä te-
kemään pikaisia ratkaisuja sen suhteen, 
miten minkäkin asian juuri sillä hetkellä 
pystyy parhaiten tekemään. Kyllä siitä 
varmasti jotain hyötyä oli, että on sem-
moiseen tottunut, Isoniemi pohtii.

- Pystyn kyllä tuon allekirjoittamaan, kun 
Mikon jaksoja katselin. Mikko kyllä osasi 
olla hyvin pelisilmä mukana. En tiedä, 
osasinko niin taktisesti miettiä, mutta 
kyllä siitä varmasti hyötyä oli. Ehkä it-
sellä kuitenkin enemmän vapaa-ajan 
harrastukset olivat sitten ratkaisevana 
tekijänä, Lähteinen miettii.

Kokonaisuutena molemmille jäi hyvät 
fiilikset. Lähteistä jäi jonkin verran kai-
velemaan finaalipaikan menetys, mutta 
hyvillä mielillä kuitenkin kisaa muistelee. 
Molempien mielestä tuotantotiimi oli 
kaikin puolin mukavaa, ja vaikka päivät 
olivat pitkiä, jää viivan alle pelkkää plus-
saa. Molemmat suosittelevat hakemaan 
kisaan, jos vain vähänkin asia kiinnostaa. 
Haastattelua tehdessä Isoniemi on juuri 
viimeistä hukia töissä ennen parin vii-
kon lomaa ja Balin matkaa. Lomamatka 
on hankittu Gladiaattorit-kisasta saadul-
la matkalahjakortilla.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Varsinaista valmistautumista kilpailuun ei kummallakaan ollut. 
Työ ja vapaa-ajan harrastukset loivat pohjan kisakunnolle.
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Perinteisessä 
turnauksessa 
viranomaiset kohtaavat

Jääkiekon viranomaisturnaus järjestettiin 
Turussa 24.–25.1.2018 Impivaaran jäähal-
lissa. Perinteeksi muodostunut turnaus 
oli järjestyksessään jo yhdestoista, joista 
Tampereen Palokunnan Urheilijoiden 
jääkiekkojoukkue on ollut mukana jokai-
sena vuotena. Turnaus on tarkoitettu eri 
viranomaisille. Tänä vuonna joukkueita 
oli Rajavartiolaitokselta, poliisilta, pelas-
tuslaitoksilta, Vankeinhoitolaitokselta, 
Puolustusvoimilta sekä Riihimäen yhdis-
telmäjoukkue, joka koostui palomiehistä 
ja vanginvartijoista. 

Matkaan lähdettiin tänäkin vuonna 
aikaisin aamulla. Sää oli kaikkea muu-
ta kuin ihanteellinen autoilulle. Lunta 
pyrytti sakeasti ja tiet olivat huonossa 
kunnossa. Onneksi kuljettajana oli jäl-

Jääkiekon 
viranomaisturnauksesta 
pronssia
leen kerran luotettava eläkeläinen Mark-
ku Vuorela. Markku toimi samalla myös 
joukkueen huoltajana. 

Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli 
kolme alkusarjan ottelua. Aamulla heti 
yhdeksän jälkeen meitä vastaan aset-
tui Rajavartiolaitoksen joukkue, joka 
pöllyytti meitä selvin 7–0 numeroin. 
Paniikkinappulaa emme kuitenkaan 
painaneet, eikä ketjumuutoksiin läh-
detty, vaan uskoimme pelimme tästä 
vielä aukeavan. 

Seuraava ottelu oli ohjelmassa puo-
len päivän jälkeen, jolloin vastassa oli 
vanginvartijoiden joukkue. Peli lähti 

rullaamaan hyvin ja voitimme ottelun 
10–3. Päivän viimeinen ottelu oli vuo-
rossa iltapäivällä rakasta vihollistamme 
Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta vas-
taan. Taistelimme tuosta ottelusta 5–2 
voiton, ja siten varmistimme paikan vä-
lieriin. Pelin jälkeen painuimme saunaan 
ja syömään sekä vaihtamaan kuulumisia 
muiden viranomaisten kanssa.

Välierätappion jälkeen 
nosteltiin pronssikannua

Toisena päivänä pelit jatkuivat viimei-
sellä alkusarjan ottelulla Porin Prikaatia 
vastaan. Voitimme 1–0 pelin toimiessa 
hyvänä kenraalina tulevaa välierää var-

Ylärivissä vasemmalta Jari Mielonen, Teemu Lähteenmäki, Teemu Mathlin, Mikki 
Räsänen, Sami Rantakangas, Marko Sainivaara, Juha Uhlgren, Pekka Siren ja 
Mikko Isoniemi. Alarivissä vasemmalta Marko Paunula, Sakari Bragge, Antti 
Torvinen, Teemu Turunen, Sauli Mäkipää, Jarmo Nieminen ja Mikko Hartman.
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Jääkiekon 
viranomaisturnauksesta 
pronssia ten. Olimme oman alkulohkon kakkosia 

ja välierässä kohtasimme toisen lohkon 
ykkösen Riihimäen yhdistelmäjoukku-
een. Olisiko hyvänolontunne hiipinyt 
puseroon vastustajan selvittyä, kun 
emme saaneet pelissä parastamme irti 
ja Riihimäki marssi loppuotteluun ne-
nämme edestä 5–3 voitolla. 

Edessä oli pronssiottelu. Vastassamme 
oli Rajavartiolaitos, jolle hävisimme al-
kusarjassa 7–0. Raja oli omassa välieräs-
sään pelannut tiukan ja pitkän ottelun 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosta vas-
taan. Finaalipaikka oli ratkennut vasta 
voittolaukauskilpailussa. Pronssiotte-
lussa näytti siltä, että Rajan eväät oli jo 
syöty. Parilla vaihtomiehellä taistellut 
joukkue sinnitteli kuitenkin kelvollises-
ti, mutta 4–2 voiton jälkeen pääsimme 
nostelemaan pronssikannua. 

Turnauksen voitti Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos, joka iski loppuottelussa 
10–3 voiton Riihimäestä.

Uutta verta  
kaivataan mukaan

Turnaus oli kelvollinen osoitus meidän 
joukkueelta. Usein ei Turusta ole ollut 
pokaalia mukaan tuomisena. Yhtenä 
joukkuetta yhdistävänä ja parantava-
na tekijänä voidaan pitää palokunnan 
jäävuoroja ja Tampereen alueen harras-
tesarjaa, jota TaPU:n jääkiekkojoukkue 
pelaa nyt toista kauttaan. Joukkueen 
runko koostuikin harrastesarjaporukasta 
täydennettynä muutamalla vahvistuk-
sella. Varsinkin joukkueen ikäpresiden-
tit hoitivat oman tonttinsa kiitettävästi. 
Toivottavasti näkisimme tulevaisuudes-
sa myös uusia pelaajia. Toivotammekin 

tervetulleeksi kaikki uudet pelaajat jää-
vuorolle ja harrastesarjajoukkueeseen. 
Näin saadaan jatkumoa mukavaan yh-
dessä oloon ja kunnon ylläpitämiseen! 
Kiitokset vielä koko joukkueelle, ja erito-
ten huoltaja-kuljettaja Markku Vuorelal-
le. Kiitokset ansaitsee myös meidän GM 
Marko Sainivaara porukan kasaamisesta 
ja käytännönjärjestelyiden hoitamises-
ta. Unohtaa ei pidä myöskään joukku-
een kakkosmolari Marko Paunulaa, joka 
on aina valmiina hyppäämään askiin, jos 
tarve vaatii. Kiitokset myös järjestäjille; 
turnaus oli Turussa hyvin järjestetty ja 
sinne on aina mukava mennä. Kahden 
päivän aikana näkee paljon tuttuja 
muista pelastuslaitoksista ja rikkautena 
on myös kuulumistenvaihto muiden vi-
ranomaistahojen kanssa.

 Isäntien kanssa jutellessa huoli turnauk-
sen jatkumisesta oli kuitenkin olemassa. 
Muutaman aktiivin ikääntyessä on uusia 
talkoolaisia ollut hankala saada kasattua 
riittävästi turnauksen läpi viemiseksi. 
Toivotaan, että talkoohenkeä Turusta 
vielä löytyy ja uutta verta saataisiin jär-
jestävään tahoon lisää.

Teksti ja kuva: Teemu Turunen

Loistavassa talvisäässä hiihdettiin Kaupissa ryhmien väliset sprinttivies-
tit, pilkittiin. Voittajaksi tänä vuonna hiihti IV-ryhmä. Pilkkikilpailun voitti 
Tomi-Pekka Olkkonen.

Raportoi: Petteri Meskanen. Kuva: Sanna Kauppinen

Tulokset:

1. IV-ryhmä 31,40
Jyri Ikonen, Heikki Tamminen, Kari Mäkipää, Harri 
Tamminen, Markku Salmijärvi, Joel Mattanen, Jar-
mo Ahtiainen, Pauli Pelander ja Timo Käppi

2. I-ryhmä 32,18
Heikki Ulmanen, Petri Enqvist, Mika Hasa, Jarmo 
Nieminen, Ilmari Leppänen ja Pekka Leskinen

3. II-ryhmä 32,26
Juha Nyyssönen, Jari Miettinen, Pekka Siren, Pette-
ri Meskanen, Juha Heinonen, Aleksi Jokinen, Petri 
Toveri, Mikko Isoniemi ja Mikko Ankkuri

4. Päivätyöntekijät 36,25
Veijo Kajan, Hannu Pokkinen, Tapio Sten, Teemu 
Toivonen, Joni Hakala, Arto Kotamäki ja Martti 
Honkala

Pelastuslaitoksen hiihtopäivä

Palohenkilöstön SM-hiihdot
SM-hiihdot pidettiin Hollolassa 20. - 21.3.2018. Pirkanmaalta mukana oli kolme hiihtäjää. M60-sarjassa Aaro Aaltonen otti kultaa 
ja Raimo Pietilä hopeaa. Matka oli 2,5 km. Miesten M40-sarjassa Miikka Raivio otti kultaa viiden kilometrin kisassa.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen omat pilk-
kikisat kisattiin 7.3.2018 Alasenjärvellä. 
Keli oli upean aurinkoinen ja houkutteli 
paikalle 17 pilkkijää. Kisakalaksi kelpasi 
vain ahven, mutta niiden saaminen tun-
tui tänään haasteelliselta. Naisten sarjas-
sa oli kolme osallistujaa. Voiton vei Ulla 
Heino 160 g tuloksella, toiseksi tuli Sanna 
Kauppinen 45 g saaliilla ja kolmanneksi 
Anneli Ahlfors 40 g saaliilla. Ulla voitti ki-
san nyt kolmannen kerran peräkkäin, ja 
sai kiertopalkinnon omakseen.

Miesten sarjan voitti Pauli Keskinen, tu-
los 720 g. Hopealle Janne Mäntylä 495 
g ja kolmanneksi Jarmo Innanen 490 g. 
Neljäs oli Markku Lehtonen 415 g, viides 
Tuomas Markkula 375 g ja kuudes Ilkka 
Hänninen 275 g. Kisajärjestäjät olivat 
järjestäneet hienot kisat ja palkinnot. 
Miesten kuuden kärki palkittiin. Kaik-
kien osallistujien kesken arvottiin myös 
lahjakortti kalastuskauppaan. Onnetar 
suosi Anneli Ahlforsia.

Teksti ja kuvat: Sanna Kauppinen

Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen 
pilkkikisat
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Paloesimies Petri Enqvist sekä palomiehet Tero Syväniemi, 
Markus Suihko ja Jarno Heinonen Valkeakosken 
paloasemalla huoltamassa kalustoa.

Teivon paloasemalla ylipalomies Jukka Lehtinen ja 
paloesimies Markku Kujansivu tutkimassa kuntosalin 
uutta välineistöä.

Ajankuvaa vuodelta 2018: ilmoitustaulut ja 
postilokerikko ovat käyneet tarpeettomiksi. 
Palomies Unto Selin tekemässä 
kaatopaikkakuormaa Keskuspaloasemalla.
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Palokuvaajien vuoden 2017 kuvakisan voittokuva. Seppo Knuuttila.


