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” Monelta osin tie-
toturvallisuus 
lähtee meistä itse 
kustakin käyttä-
jästä.

 Hallintopäällikkö
 Pirkko Lindström 

 Sivu 12

” Jollakin tavalla keikoilla kohdattu-
ja asioita on kunkin syytä purkaa, sillä 
muutoin kuormaa vuosien varrella ker-
tyy liiaksi.

 Ensihoitajat Lili Koskenheimo ja Hilliina Helin 
 Sivu 14

” Raitioliikenne on tuo-
nut mukanaan kau-
punkiympäristöön 
uuden tyyppisen säh-
köverkoston, jonka 
vaarat on jokaisen pe-
lastustöihin osallistu-
van osattava tunnistaa.

 Palomestari
 Jarkko Pietiläinen 

Sivu 6
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PÄÄKIRJOITUS

Vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia muutti 
monen työyhteisön toimintoja melko paljon; myös Pirkan-
maan pelastuslaitoksen. Operatiivinen henkilöstö ja monet 
tukitoiminnot tekivät työtään koronaohjeistusten mukaan, 
mutta osa organisaation jäsenistä muuttui etätyötä tekevi-
ksi ”näkymättömäksi” työntekijöiksi.

Työyhteisön toimivuuden kannalta palautteen antaminen 
ja saaminen on merkittävä työyhteisöä kehittävä asia. Koro-
napandemian aikana tämä tuntui olevan erityisen tärkeää.  

Palaan ajassa taaksepäin, jotta saisin pääkirjoituksen avain-
sanoman kerrottua. 1980-luvun alussa pelastuslaitos oli 
melkoisen miesvaltainen työyhteisö. Toimistotyössä oli 
muutamia naistyöntekijöitä ja silloisessa sairaankuljetuk-
sessa yksi nainen. Nuorena palomiehenä opin melko no-
peasti, että palaute työstä tulee, jos tekee jotain väärin. Pa-
lautteen tarkoitus toki oli opettaa, miten asiat täytyisi tehdä. 
Myönteistä palautetta saatettiin antaa erilaisten kiertoil-
mausten kautta. Se oli ”palomiestapa”.

Palautteen antaminen ylipäänsä ei ollut tuona aikana taval-
lista. Ja jos palautetta annettiin, niin se oli ylhäältä alaspäin. 
Ei tullut kuuloonkaan, että alainen antoi esimiehelleen pa-
lautetta, saatikka positiivista.

Onneksi tuosta ajasta on lähes neljäkymmentä vuotta ja 
palautteen käsite on muuttunut. Nyt palautetta annetaan 
omalle esimiehellekin. Hyvä esimerkki on koronaviestintä. 
Tätä työtä tehdessä otettiin huomioon kentältä tuleva ra-
kentava palaute, kun monen eri tahon ohjeista tehtiin yh-
tenäinen versio.

Pääkirjoituksen otsikko ei ole korulause, vaan aivan totta. 
Toimiva työyhteisö tarvitsee kehittyäkseen kriittistäkin pa-
lautetta, kun se on rakentavaa ja perusteltua. Samoin kuin 
palaute, jossa kerrotaan onnistumisista, työyhteisöä kehit-
tää myös se tieto, missä ei onnistuttu.

Palautteen antaminen mielletään usein esimiesten tehtä-
väksi, mutta on tärkeää, että me kaikki työyhteisön jäse-
net annamme palautetta, myös kriittistä. Aivan varmasti se 
hyödyttää koko työyhteisöä.

Aurinkoista kesää kaikille lukijoillemme!

Veijo Kaján
Tiedotuspäällikkö 

Toimivaa työyhteisöä rakentaa 
jokainen työntekijä
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UUTISKIPINÄT Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi 
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.

HETKI ARJEN KESKELTÄ

MIKA VÄNSKÄ

Ensihoitaja Juha-Matti Nousiainen ja palomies Pet-
ri Remsu päivystivät koulujen loppumisviikonloppu-
na Rosendahlin rannassa pelastuslaitoksen mönkijäl-

lä 5.6.2021. 

Numeron-projekti siirtyy testausvaiheeseen, ja sen 
aikana varmistaudutaan muun muassa suunnit-
telutoimintojen ja työnkulkujen sujumisesta sekä 

käyttäjäroolien toimivuudesta. Projektipäällikkö Hannu 
Ovaska kertoo, että testaamisella tarkoitetaan tässä yksit-
täisten toimintojen testauksen sijaan pikemminkin järjes-
telmän sisäänajoa, käyttöönottoa, totuttelua, harjoittelua ja 
parhaiden työtapojen hakemista. Projektitiimi aloittaa tes-
tauksen ja kesän kuluessa otetaan mukaan testaukseen li-
säksi kaikkien käyttäjäroolien edustajia. 

Testaus pyritään saamaan pääosin valmiiksi syyskuun puo-
liväliin mennessä, jonka jälkeen tuotetaan käyttöohjeita ja 
koulutusmateriaalia. Niitä tarvitaan vertailevan käytön ai-
kana, jolloin uutta järjestelmää käytetään muutaman ase-
man osalta vanhan järjestelmän rinnalla kummankin jär-
jestelmän tuottamia tuloksia vertailemalla. Vertaileva 
käyttö halutaan aloittaa lokakuun puolivälissä ja se jatkuu 
kahdentoista viikon ajan 9. tammikuuta 2022 asti sisältäen 
myös niin sanotun pilotointijakson.

Oikaisu: Letku & Laastarin viime numerossa (1/2021, s. 
15) oli virhe Numeron-työvuorosuunnittelujärjestelmästä 
kertoneessa jutussa. Otsikossa kerrottiin, että uusi järjestel-
mä tulisi käyttöön nyt syksyllä. Projekti etenee kuitenkin si-
ten, että 10. tammikuuta 2022 alkaa neljän viikon jakso, jol-
loin valmistaudutaan tuotantokäytön aloittamiseen tulevia 
työvuoroja yksinomaan uudella järjestelmällä suunnitellen. 
Koko pelastuslaitoksen kattava tuotantokäyttö on tavoittee-
na aloittaa 7. helmikuuta 2022.

Ensihoitajat Matti Saha (vas.) ja Tatu Kauria tarkistamassa EPI 129:n kalustoa Keskuspaloaseman pihalla 21.6.2021.

JARMO RUOTSALAINEN
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Pirkanmaan pelastuslaitos oli mukana videokuvauk-
sissa Tampereen keskustassa Luminary-kerrostalos-
sa. Videolla kuljetaan palomiesten matkassa paloase-

malta Luminaryyn kuvitteelliselle rakennnuspalotehtävälle. 
Videota esitetään Tampere liekeissä -näyttelyssä museokes-
kus Vapriikissa 1.10.2021 alkaen ja sillä halutaan kertoa, 
miten pelastuslaitos toimii pelastustehtävillä korkeissa ra-
kennuksissa.

Itse näyttely kertoo Tampereella sattuneiden isojen tulipa-
lojen ja palontorjunnan historiasta. Pelastuslaitos on ol-
lut mukana näyttelyn suunnittelussa sekä tekee yhteistyötä 
Vapriikin kanssa näyttelyn aikanakin. 

Kuvassa videokuvauksissa 14.5.2021 palomiehet Mikko 
Köykkä (vas.) ja Marko Peltoniemi sekä ylipalomies Jan-
ne Liikala.

UUTISKIPINÄT

VILLE NASKALI

Kesäsijaisten perehdytyspäivät ovat varma kesänmerk-
ki. Käytännön perehdytyspäivänä Kaupissa harjoitel-
tiin muun muassa potilaan siirtämistä kantotuolil-

la. Tämän lisäksi ohjelmassa oli ajoharjoittelua. Käytännön 
harjoittelujen lisäksi kesätyöntekijöille pidettiin etänä luen-
toja, joissa pelastuslaitoksen eri toimintayksiköt esittäytyi-
vät.

SANNA KAUPPINEN

Pelastusopistosta on valmistunut pelastuslaitoksem-
me työntekijöitä tutkintoon johtavasta koulutukses-
ta. Pekka Loponen valmistui päällystökurssilta. Pek-

ka on toiminut palomiehen virassa 1. jaoksessa. Kesän ajan 
Pekka työskentelee Keskuspaloaseman aluepalomestarina. 

Alipäällystökurssilla 46 oli Pirkanmaalta vahva edustus. 2. 
jaoksessa Nokian paloasemalla työskennellyt Harri Laine 
toimi kurssin vanhimman tehtävässä. Muita valmistuneita 
ovat Janne Keränen (2.jaos), Tero Talonen (2.jaos) ja Tuo-
mas Vakkila (3.jaos). Kaikille on luvassa vastuuta esimie-
hen sijaisuuksien muodossa jo kesän aikana, kertoo apu-
laispalopäällikkö Ville Naskali.

Pirkanmaan pelastuslaitos onnittelee!

20 VUOTTA SITTEN

Letku & Laastari ilmestyi vuonna 2001 kaksi kertaa, 
joten myös tämän lehden poiminta on Letku & Laas-
tarin numerosta 1/2001. Lehdessä kerrotaan, että vi-

ranomaisverkko eli Virve on korvaamassa vanhan Pe-
to-radioverkon. Virven testaukset alkavat Tampereella ja  
Virve-tukihenkilöiden ja AHK:n hälytyspäivystäjien kou-
lutukset ovat käynnissä. 

Letku & Laastari -lehden edellisessä numerossa oli 
etenkin lehden alkupäässä osa kuvista vahvasti keltai-
sen sävyisiä. Kyse oli painoteknisestä asiasta ja keltai-

suus johtui painokoneen vääristä asetuksista. Letku & Laas-
tari pahoittelee osaltaan tapahtunutta!
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Pirkanmaan pelastuslaitos valmiina 
Tampereen Ratikka-aikaan
Tampereen kaupunginvaltuusto teki päätöksen raitiotien rakentamisesta 
Tampereelle 7.11.2016. Samaan aikaan Pirkanmaan pelastuslaitos aloitti 
valmistaumisen siihen, että raitioliikenteestä tulee osa Tampereen kaupunkikuvaa. 
Pelastuslaitos on ollut vahvasti mukana yhteisessä suunnittelutyössä sekä 
luonut omat toimintamallit raitioliikenneonnettomuuksien varalle.

Hervannan pelastusyksikkö kävi tervehtimässä Tampereen Ratikkaa raitio-
tievarikolla Kauhakorvenkadulla. Etualalla raitiovaununkuljettaja Pasi Siikala 
(vas.), vs. palomies Samu Leväsmaa, vs. paloesimies Jyri Lempinen, raitiovau-
nunkuljettaja Tuomas Sälli sekä palomiehet Johan Grahn ja Jarkko Kyllästinen.
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Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen.

Tampere on Suomen kaupungeis-
ta neljäs, jossa on raitioliikennettä. 
Helsingin lisäksi aiemmin ratikan 

kyytiin on päässyt Turussa ja Viipurissa. 
Turussa liikennöinti lakkautettiin 1972 ja 
Viipurissa 1957. Tampereella varsinainen 
liikennöinti alkaa 9.8.2021.

Kaupallinen koeliikenne Tampereella on 
jo meneillään, ja ennen tätä raitiovaunu-
ja on ollut liikenteessä koe- ja koulutusajo-
jen merkeissä. Tämän vuoksi Tampereella 
on jo ehtinyt tapahtua muutamia onnetto-
muuksiakin raitiovaunun kanssa. Samaan 
aikaan liikennöinnin alkamisen kanssa on 
käynnissä jo ratikkahankkeen toisen osan 
rakentaminen Länsi-Tampereella.

Puhtaalta pöydältä

Pirkanmaan pelastuslaitoksella rautatei-
den ja raitioliikenteen pelastustoimin-
nan kehittämisestä vastaa vs. palomesta-
ri Jarkko Pietiläinen. Pietiläinen kertoo, 
että Tampereen raitioliikennejärjestelmä 
poikkeaa paljon Helsingin järjestelmästä 
eikä sieltä ole voitu suoraan siirtää mitään 
toimintamalleja pelastuslaitoksellemme.

– Toki kävimme tutustumassa, miten asiat 
on siellä toteutettu ja saimme arvokasta 
tietoa varmasti, mutta Tampereella tur-
vallisuuteen ja pelastustoimintaan liit-
tyvät ratkaisut on suunniteltu tietoisesti 
ihan puhtaalta pöydältä. Tampereen rai-
tioliikenne edustaa aivan erilaista tekniik-
kaa kuin Helsingin vastaavat järjestelmät, 
Pietiläinen perustelee.

Pietiläinen kertoo, ettei uuden liikenne-
muodon tuloon voida varautua vain si-
ten, että heitetään uutta kalustoa paloau-
ton kyytiin, vaan pelastuslaitos on tehnyt 
suunnittelutyötä yhteistyössä Ratikka-yh-
teisön kanssa jo usean vuoden ajan.

– Varautuminen kaikin puolin on toki 
meidän perustyötämme ja sen me osaam-
me. Tässä hankkeessa suunnittelua vaati-
via asioita on kuitenkin ollut paljon ja täl-
lainen usean ihmisen työryhmä on ollut 
erityisen tärkeä. 

Pirkanmaan pelastuslaitokselta työryh-
mässä ovat Pietiläisen lisäksi johtava pa-
lotarkastaja Tapio Stén, palopäällikkö Jyr-
ki Paunila ja palomestari Antti Koskela. 
Hankkeen alussa mukana oli palopäällik-
kö Ari Vakkilainen, jonka eläköityessä ti-
lalle tuli palopäällikkö Jari Nieminen.

Hälytysreittien toimivuus

Kun kaupunkiin rakennetaan jotakin 
uutta, pelastuslaitoksen onnettomuuk-
sien ennaltaehkäisy aina vahvasti muka-
na tuomassa oman asiantuntemuksensa 
suunnittelytyöhön. Tässä hankkeessa sitä 
edustaa johtava palotarkastaja Tapio Stén.

– Roolini on ollut katsoa asioita ennaltaeh-
käisyn kannalta. Pääpaino on alusta alkaen 
ollut se, ettei sammutus- ja pelastustoimin-
ta vaarannu raitiotien varrella rakentami-
sen aikana eikä sen valmistuttua. Erityisen 
huomion kohteena on ollut ydinkeskustan 
alue, Stén kertoo.

Työmaan aikaisiin järjestelyihin kiinnitet-
tiin paljon huomiota ja työmaita lohkottiin 
useaan osaan siten, että pelastuslaitoksen 
toiminta kaikkiin kohteisiin oli mahdollis-
ta. Stén on myös varmistanut paikan päällä 
pelastusteiden toimivuuden niin rakenta-
misen aikana kuin jatkossa. Samoin pelas-
tuslaitoksen käyttämät hälytysreitit ovat 
olleet tarkastelussa.

– Huolellisella suunnittelulla halusimme 
varmistaa myös sen, että pelastuslaitoksen 
hälytysreitit ovat rakentamisenkin aikana 

toimivia. Etenkin etelän suuntaan Alek-
santerinkadun osalta oli tärkeää varmis-
taa reitin toimivuus niin, ettei viiveitä tu-
lisi, Stén kuvaa.

Raitioliikenteen tulo Tampereelle on iso 
kokonaisuus, joka on vaikuttanut moneen 
asiaan. Kun kaupunkikuva muuttuu, pe-
lastuslaitoksen tulee elää muuttuvan ym-
päristön ehdoilla. Tästä on esimerkkinä 
tikasauton hankinta, jonka yhtenä han-
kintaperusteena oli kyky toimia myös ajo-
lankojen seassa keskustassa.

Sekä Pietiläinen että Stén kertovat, että esi-
merkiksi raitiotievarikon rakentamises-
sa pelastuslaitos vaikutti useisiin turvalli-
suusratkaisuihin ja muun muassa alueen 
sammutusveden saatavuutta parannettiin.

Erityisosaamista ja erityiskalustoa

Raitioliikenneonnettomuuksiin varautu-
minen on sisältänyt paljon henkilöstön 
kouluttamista ja myös kalustohankintoja 
on täytynyt tehdä. Raitiovaunun nosto on 
yksi osa-alue, joka vaatii erityisosaamista 
sekä -kalustoa. Nostokalustoa on kolmessa 

Jarkko Pietiläisen erityisosaamista on raitioliikenne ja siihen liittyvät pelastustehtä-
vät. Hän kertoo, että on ollut hienoa olla mukana historiallisessa hankkeessa suun-
nittelemassa raitioliikennettä Tampereelle.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla…
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pelastusyksikössä ja henkilöstö on saanut 
vaununvalmistajalta koulutuksen vaunun 
turvalliseen ja oikeaoppiseen nostamiseen.

– Työryhmätyöskentelyn hedelmällisyys 
näkyy etenkin koulutukseen liittyvis-
sä asioissa. Meillä on ollut toiveena esi-
merkiksi se, että pelastushenkilöstömme 
käy harjoittelemassa jokaisen vaunutyy-
pin kanssa ennen kuin se on liikentees-
sä, ja tämä on myös toteutunut, Pietiläi-
nen kertoo.

Pääkaupungin mallissa Helsingin kaupun-
gin liikennelaitoksella on omistuksessaan 
kevyt raivausauto (RHE 125), joka on va-
rusteltu hälytysajoneuvoksi ja se suorittaa 
muun muassa hätämaadoituksen ja raitio-
vaunun noston. Pirkanmaalle ei tule toi-
minnanharjoittajalle raitioliikenneonnet-
tomuuksia varten varusteltua paloautoa, 
vaan Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa it-
se kaikesta pelastustoiminnasta raitiolii-
kenneonnettomuuksissa hätämaadoituk-
sesta lähtien. 

– Toki Tampereen Ratikan kunnossapito-
allianssilla on oma raivausautonsa, mutta  
heidän päätehtävänsä on palauttaa raitio-
liikenne ennalleen onnettomuuden jäl-
keen, kun pelastuslaitos on ensin suorit-
tanut varsinaiset pelastustoimet. Heidän 
tehtäviään ovat esimerkiksi vaunun hinaa-
minen, radan korjaustyöt ja hätämaadoi-
tuksen purkaminen.

Monta huomioitavaa asiaa

Kun onnettomuudessa on mukana rai-
tiovaunu, tulee onnettomuuspaikalle saa-
puessa ottaa useita asioita huomioon 
verrattuna vaikkapa tavalliseen tieliiken-
neonnettomuuteen. Erityisen tärkeä asia 
on työturvallisuus liittyen sähköiskuvaa-
raan ja tämä on ollut pääpaino myös hen-
kilöstön kouluttamisessa.

– Raitioliikenne on tuonut mukanaan 
kaupunkiympäristöön uuden tyyppisen 
sähköverkoston, jonka vaarat on jokai-
sen pelastustöihin osallistuvan osattava 
tunnistaa. Pelastajien sekä pelastettavien 
turvallisuuden takaamiseksi hätämaadoi-
tuksen oikeaoppinen suorittaminen on 
tärkeää. Jokaisella tulee ensinnä olla ym-
märrys siitä, missä tilanteissa hätämaadoi-
tus tehdään, ja myös käytännön osaami-
nen hätämaadoituksen tekemiseen.

Hätämaadoitus tulee tehdä aina vähintään 
niissä tilanteissa, jos joudutaan menemään 
1,5 metriä lähemmäksi raitiotien jännittei-
siä osia tai joudutaan menemään raitiotien 
yläpuolelle. Tämä voi tulla kyseeseen esi-
merkiksi tulipalotilanteessa, kun tikasau-
tolla joudutaan työskentelemään ajolanko-
jen yläpuolella. Hätämaadoittaminen tulee 
tehdä myös silloin, jos sähköjärjestelmä on 
vioittunut jollakin tavalla. Hätämaadoitus-
kalusto on sijoitettu tällä hetkellä kuuteen 
pelastusyksikköön. 

– Erityisen tärkeää on muistaa, että hätä-
maadoitus voidaan suorittaa vain, jos en-
sin on pyydetty jännitekatko raitioliiken-
teenohjauskeskukselta eli ROK:lta. Uutta 
onnettomuustoiminnassa on muutoinkin 
yhteistoiminta ROK:n kanssa.

Turvallinen etäisyys jännitteellisiin osiin 
on kaksi metriä silloin, kun raitiotien säh-
köjärjestelmä on vioittunut tai on epäilys 
sellaisesta ja ennen kuin on tehty jännite-
katkoa ja hätämaadoitusta.

– Tämä kaksi metriä on siis turvaväli, jo-
ka jokaisen onnettomuudessa työskentele-
vän tulee noudattaa ennen edellä mainit-
tuja toimenpiteitä, Pietiläinen painottaa.

Hälytysvasteet pohdittu

Kun raitioliikenneonnettomuuksiin ryh-
dyttiin laatimaan pelastustoimen hälytys-
vasteita, perusajatus oli, että myös pieniin 
raideliikenneonnettomuuksiin hälytetään 
päivystävä palomestari.

– Koko raitioliikenne on niin uusi asia, et-
tä jo yksin mediapaine on suuri pienis-
säkin onnettomuuksissa, joten halusim-
me vahvistaa tällä tavalla kokoonpanoa. 
Ja samoinhan meillä on rautatieliikenteen 
osalta, että palomestari lähtee myös nii-
hin tehtäviin, jotka hätäkeskus on luoki-
tellut tehtävälajiltaan pieniksi, Pietiläinen 
kertoo.

Palomies Marko Kellberg esittelee Keskuspaloaseman raitioliikenneonnettomuuksien pelastuskalustoa. Kädessä oleva esine on 
jännitteenkoetin, jolla testataan ajolangan jännitteettömyys ennen hätämaadoituksen suorittamista. Vasemmalla kaapissa on 
raitiovaunun nostoon käytettävä hydraulitunkki, joita ajoneuvossa on kaksi kappaletta. Keltainen palkki on raitiovaunun kylkeen 
asennettava sivunostopalkki, joilla mahdollistetaan raitiovaunun nostaminen pysäkkien kohdilla, kun tunkkia ei päästä asetta-
maan vaunun alle.

8



Joskus hätäkeskus ei välttämättä saa tie-
toonsa koko kuvaa onnettomuudesta, ja 
hälytyksen tehtäväluokka voi olla aivan 
väärä ja raitioliikenneonnettomuuteen 
saatetaankin hälyttää vaikkapa tieliiken-
neonnettomuuden hälytysvasteella.

– Henkilöstön tulee olla aktiivinen täl-
laisissa tilanteissa ja pyytää hätäkeskusta 
muuttamaan tehtäväluokka raideliiken-
neonnettomuudeksi, jos raitiovaunu on 
millään tavalla osallisena onnettomuu-
dessa.

Samoin, jos onnettomuuspaikalle olisi hä-
lytetty vaikkapa vain ensihoitoyksikkö ja 
osallisena on jollakin tavalla raitiovaunu, 
tulee Pietiläisen mukaan välittömästi pyy-
tää hätäkeskusta muuttamaan tehtävä pe-
lastustoimen tehtäväksi ja tehtäväluokka 
raideliikenneonnettomuudeksi.

– Tässä on niin meillä kuin hätäkeskuk-
sellakin paljon oppimista, että hälytysvas-
teet menevät kohdilleen. Hätäkeskuksen 
kanssa teemme toki tiivistä yhteistyötä ja 
olemme myös menossa käymään Porin hä-
täkeskuksessa, jotta voimme yhdessä näi-
tä asioita pohtia.

Pelastustoimen perustehtävä

Pietiläinen muistuttaa, että vaikka raitiolii-
kenne on uusi asia Tampereella ja se aset-
taa monenlaisia vaatimuksia koulutuksen 
ja kaluston suhteen, tulee kuitenkin muis-
taa, että loppujen lopuksi on kyse normaa-
lista pelastustoiminnasta.

– Toteutamme pelastustoimen tärkeintä 
tehtävää eli ihmishenkien pelastamista ja 
toimimme aina onnettomuuspaikan eh-
doilla. Toimintaympäristö raitioliikenteen 
parissa on tällä hetkellä meille vielä var-
sin uusi, mutta pääsemme varmasti asian 
kanssa pian sinuiksi ja toimimme kuin 
missä tahansa muussakin toimintaympä-
ristössä.

Pelastuslaitoksen henkilöstöllä oli mahdollisuus lähteä ratikka-ajelulle kahtena vaih-
toehtoisena päivänä toukokuun lopussa. Reitti oli molempina päivinä Hervannan 
kampus-Pyynikintori-Kaupin kampus-Pyynikintori-Hervannan kampus, joten myös 
Taysin haara päästiin testaamaan. Ylipalomies Pekka Tamminen (vas.) ja ensihoitaja 
Matti Välikoski kehuivat kyytiä tasaiseksi ja vaunun ilmettä raikkaaksi.

Yhteistyö Tampereen Ratikan kanssa jat-
kuu liikennöinnin alkamisen jälkeenkin; 
etenkin, kun raitiotieverkoston rakenta-
minen jatkuu hankkeen kakkosvaiheen 
osalta. 

– Mietimme jatkossa koko ajan esimer-
kiksi sitä, missä laajuudessa meidän tu-
lee hankkia lisää hätämaadoitus- ja nosto-
kalustoa paloautoihin. Jatkossa yhteistyö 
Tampereen Ratikan kanssa on esimerkik-
si yhteisiä harjoituksia, sillä emmehän me 
pysty harjoittelemaan onnettomuustilan-
netta ilman raitiovaunua, Pietiläinen sa-
noo.

Pietiläinen pohtii, että kaikilla pirkanmaa-
laisilla on uuden kulttuurin opettelu siinä, 
miten raitioliikenne sulautuu osaksi tur-
vallista kaupunkia. Alussa onnettomuuk-
sia voi tulla siksi, ettei vain tiedosteta ris-
kejä. Hyvää on toki se, että liikennöinti 
on alkanut vaiheittain, ja kaikki osapuo-
let ovat saaneet pikkuhiljaa tottua asiaan. 

– Vuosien mittaan toimintatavat ja pro-
sessit kehittyvät meillä pelastuslaitoksella 
ja samoin kehittyy pirkanmaalaisten ky-
ky toimia liikenteessä yhteispelissä raitio-
vaunun kanssa. Mutta me olemme nyt val-
miina ja liikennöinti voi elokuussa alkaa. 
Kaikki on valmiina osaltamme tässä vai-
heessa, toteaa Pietiläinen.

Jatkuu seuraavalla sivulla…

” Vuosien mittaan toi-
mintatavat ja prosessit 
kehittyvät meillä pelas-
tuslaitoksella ja samoin 
kehittyy pirkanmaalais-
ten kyky toimia liiken-
teessä yhteispelissä rai-
tiovaunun kanssa.

Ratikan liikennöinti alkaa 9.8.2021. Ratikkaa on nähty katukuvassa jo kaupallisen 
koeliikenteen sekä koe- ja koulutusajojen merkeissä.
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Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Tam-
pereen Raitiotie Oy:n järjestämään on-
nettomuusharjoitukseen 27.3.2021. Har-
joituksen johtaja, palomestari Jarkko 
Pietiläinen kertoo, että tarkoituksena oli 
harjoitella pelastustoimintaa suuressa rai-
tioliikenneonnettomuudessa.

– Riittävän tehokas ja turvallinen pelas-
tustoiminta raitioliikenneonnettomuu-
dessa vaatii kaikilta pelastustoimintaan 
osallistuvilta erityisosaamista. Harjoi-
tuksen tavoitteena oli testata uuden eri-
tyiskaluston toimivuus mahdollisimman 
aidossa toimintaympäristössä. Lisäksi ta-
voitteena oli soveltaa koulutuksessa saa-
tuja oppeja sekä toimia mahdollisimman 
työturvallisesti, Pietiläinen kertoo.

Onnettomuusskenaariossa Hallilan pysä-
kin kohdalla raitiovaunu törmäsi raitio-
tiellä olevaan ratatyökoneeseen. Onnet-
tomuuden seurauksena ajolanka tippui 
maahan, raitiotien sähköjärjestelmään 
syntyi siitä näkyvä sähköratavaurio ja on-
nettomuusalueella vallitsi kuvitteellinen 
sähkövaara. Raitiovaunu ei suistunut ske-
naariossa onnettomuuden takia kiskoilta, 
mutta ratatyökoneen kuljettaja jäi raitio-
vaunun alle puristuksiin. Raitiovaunussa 
oli vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan rai-
tiovaunun kyydissä piti olla useita mat-
kustajia harjoituspotilaina, mutta kevään 
koronatilanteen vuoksi heitä ei voitu ot-
taa mukaan harjoitukseen.

Pietiläinen kertoo, että harjoituksen 
suunnitteluun osallistui eri viranomaisia 
sekä raitioliikenteessä toimivia toimin-
nanharjoittajia. Harjoituksen osallistu-
vilta etukäteen salassa pidetyssä toimin-
taympäristössä toteutetun harjoituksen 
tarkoituksena oli testata pelastuslaitoksen 
raitioliikennepelastamisen todellista suo-
rituskykyä sekä harjoituksesta saatujen 
kokemusten perusteella tehdä tarvittavia 
muutoksia ohjeistuksiin tai itse pelastus-
toiminnan suorituskykyyn. Suurissa on-
nettomuuksissa pelastustoiminta vaatii 
aina onnistunutta johtamista. Pelastus-
toiminnan johtajan rooli korostuu usein 
juuri moniviranomaistilanteissa.

– Tässä harjoituksessa testattiin eri vi-
ranomaisten keskinäistä yhteistyötä se-
kä yhteistyötä Ratikka-yhteisön kanssa. 
Myös viestiliikenteen toimivuutta testat-
tiin kaikkien toimijoiden kesken.

Harjoitus käynnistyi, kun raitiovaunun-
kuljettaja teki hätäilmoituksen sekä il-
moitti raitioliikenteenohjauskeskukselle 
eli ROK:lle onnettomuudesta. Pirkan-
maan pelastustoiminnan johtamisohjeen 
mukaisesti harjoitusta ryhtyi johtamaan 
P31. TIKE P3 tuki johtamistoimintaa ole-
malla yhteydessä ROK:iin. Raitiovaunun 
alle jääneen potilaan pelastamiseksi suo-
ritettiin vaunun nostaminen vaunun val-
mistajalta saadun koulutuksen mukaises-
ti.

Pietiläinen kertoo, että harjoituksesta saa-
tiin arvokasta kokemusta ja esimerkiksi 
vaunun nostossa käytettävien nostotunk-
kien nopeudessa havaittiin kehitettävää. 
Harjoituksessa oli useita tarkkailijoita, 
jotka kirjasivat havaintonsa ylös. Tämän 
lisäksi osallistujilta saatiin arvokasta pa-
lautetta. Palautteissa pelastuslaitoksen 
osalta koettiin, että viestiliikenne toimi 
sujuvasti pelastustoiminnan johtamisen 
ja ROK:n välillä. Harjoitus koettiin koko-
naisuudessaan mielekkääksi, tärkeäksi ja 
ennen kaikkea ajankohtaiseksi.

Kuten kaikessa muussakin pelastustoi-
minnassa, taitoja tulee pitää yllä sään-
nöllisesti. Raitioliikenneonnettomuuden 
joukkueharjoitukset jatkuvat kaikkien 
työvuorojen osalta heinäkuussa viikolla 
29. Harjoituksissa keskitytään erityisesti 
pelastustoiminnan johtajan ja ROK:n vä-
liseen yhteistyöhön.

Jarkko Pietiläinen teki Pelastusalan pääl-
lystö (AMK) -tutkintonsa opinnäytetyön 
aiheesta ”Raitiotie tulee Tampereelle – 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen varautumi-
nen raitioliikenteeseen.” Opinnäytetyössä 
kuvataan kattavasti, mitä raitioliikenteen 
alkaminen on pelastuslaitokselta vaati-
nut ja millaisia riskejä siitä raitioliikenne 
Tampereella aiheuttaa. Opinnäytetyö on 
luettavissa theseus.fi-verkkopalvelussa.

Harjoituksen tavoitteet täyttyivät
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Teksti ja kuva: Lassi Kylämmi

Virtain paloaseman kalusto täydentyi tou-
kokuussa kevytyksiköllä. Kyseinen RPI 
8815 on Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
neljäs kevytyksikkö. Kevytyksikkö eroaa 
hybridiyksiköstä siten, että kevytyksikkö 
on pelastustoimen yksikkö, jossa toimii 
kaksi palomiestä. Hybriridiyksikkö puo-
lestaan hoitaa sekä ensihoidon että pelas-
tustoimen tehtäviä, ja siinä työskentelevät 
ensihoitaja ja palomies.

Virtain ja Vilppulan paloasemilla siirryt-
tiin syksyllä 2020 kahden palomiehen vuo-
rovahvuuteen, kun aiemmin vahvuus oli 
virka-aikana 2–3 henkilöä ja muina aikoi-
na asemalla päivysti yksi henkilö. Paloase-
milla siirryttiin samalla samaan työaikaan, 
joka on käytössä muillakin 24h-paloase-
milla Pirkanmaalla.

Virroilla ennen vuorovahvuuden muutos-
ta toimintamallina oli se, että virka-aika-
na sammutusauto RPI 881 lähti hälytyksil-
le 60 sekunnissa ja muina aikoina yksikköä 
täydennettiin sopimuspalokuntalaisilla ja 
lähtöajaksi oli määritelty maksimissaan 
viisi minuuttia. Siirryttäessä kahden palo-
miehen ympärivuorokautiseen vuorovah-
vuuteen, tarkoitti tämä samalla sitä, että 
RPI 881 lähtee hälytyksille aina viimeis-
tään 60 sekunnissa. Tästä seurasi puoles-
taan se, että aseman sopimuspalokuntalai-
silla ei ollut enää käytössään ajoneuvoa ja 

he operoivat aseman säiliö- sekä miehis-
tönkuljetusajoneuvoilla.  Haasteeksi todet-
tiin myös työvuorossa olevien palomies-
ten liikkuminen Virtain keskustaajaman 
ulkopuolelle esimerkiksi turvallisuusvies-
tintä- ja palotarkastustehtäville, sillä pa-
loaseman ainoa sammutusauto ei voinut 
poistua liian kauas keskustasta.

Siten Virroille sijoitettiin toukokuussa uu-
si kevytyksikkö, jonka toiminta on suun-
niteltu kahden palomiehen vuorovahvuu-
delle. Vastaavia kevytyksiköitä on käytössä 
myös Vilppulassa, Kangasalla sekä Hä-
meenkyrössä. Uuden kevytyksikön myö-
tä Virtain paloaseman toimintakyky para-
ni merkittävästi. Aseman vuorossa oleva 
henkilöstö operoi kevytyksiköllä ja palo-
aseman sopimushenkilöstöllä eli Virtain 
VPK:lla on käytössään RPI 881 sammutu-
sauto, säiliöauto RPI 883 sekä miehistön-
kuljetusajoneuvo RPI 887. Tämä järjestely 
mahdollistaa vuorossa olevien palomies-
ten liikkumisen taajama-alueen ulkopuo-
lellekin ilman, että kyky vastata hälytys-
tehtäviin Virtain taajama-alueella kärsii. 
Sopimuspalokuntalaiset ovat hälytettävis-
sä jokaisena vuorokauden aikana viiden 
minuutin lähtöajalla hälytystehtäville.

Virtain kevytyksikkö on Ivecon Daily-alus-
talle rakennettu ajoneuvo. Ajoneuvon ko-
rirakenteen on toimittanut suomalainen 

Kevytyksikkö käyttöön Virroilla

Wedonex OY siten, että loppuvarustelu 
tehtiin Suomessa ja perusrakenne Tsekis-
sä. Pelastuslaitoksen korjaamo Kangasalla 
teki omana työnä kaikki hälytys- ja viesti-
laiteasennukset ja huolehti auton huomio-
teippaukset alihankkijaa käyttäen.

Yksikkö on varustettu kiinteällä 1000 lit-
ran vesisäiliöllä, joka on yhteydessä ame-
rikkalaisvalmisteiseen Darleyn Cafs-palo-
pumppuun. Cafs-palopumpulla voidaan 
tuottaa joko vettä tai veden ja sammutus-
vaahdon yhdistelmää sammutteeksi. Ve-
den ja sammutusvaahdon yhdistelmä on 
yksikön pääsammutusväline.

Tämän lisäksi kevytyksikkö on varustel-
tu muun muassa hydraulisilla pelastusvä-
lineillä, käsi- ja akkukäyttöisillä työkaluil-
la sekä ensivaste- ja pintapelastusvälineillä. 
Yksikkö kykenee toimimaan pienen koko-
luokan pelastustehtävillä kaluston suhteen 
itsenäisesti, mutta isoissa tehtävissä tukeu-
dutaan lisäyksiköihin.

Kevytyksikön käyttöönotto tarkoittaa uu-
sien toimintamallien oppimista ja aseman 
henkilöstön ylläpitokoulutuksissa kiinni-
tetään tähän erityistä huomiota. Alkuvai-
heessa yksikkö on saanut positiivisen vas-
taanoton ja erityisesti Cafs-palopumppu 
on osoittautunut ennakko-odotuksia huo-
mattavasti paremmaksi.
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Längelmäeltä kotoisin oleva Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
uusi hallintopäällikkö Pirkko Lindström aloitti 
tehtävässään huhtikuussa. Hallintotieteiden maisteriksi 
valmistunut Lindström asuu nykyisin Jämsän 
Länkipohjassa. Vahva osaaminen kunta-alalta on eduksi 
tulevassa hyvinvointialueuudistuksen muutostyössä.

Hallintopäällikkö Pirkko 
Lindström: Hallinto toimii, 
kun asiat rullaavat

Hallintopäällikkö Pirkko Lindström ker-
too, että sai alussa hyvän perehdytyksen 
työhönsä.

12



Teksti: Elina Haapala. Kuva: Jarmo Ruotsalainen.

Hallintopäällikön paikkaan Pirkko 
Lindström haki, koska työtehtävä 
vaikutti mielenkiintoiselta, ja kos-

ka pelastuslaitos oli tuttu yhteistyökump-
pani vuosien ajalta Pirkanmaan kunnissa 
työskentelyn kautta. Kuntatyöskentelys-
sä tuore hallintopäällikkömme kertoo pi-
täneensä erityisesti päästessään kehittä-
mään asioita.

– Perusluonteeltani olen hallintoihmi-
nen; pidän asioiden järjestelmällisyydestä 
ja loogisuudesta ja pelastuslaitos on aina 
ollut mielestäni organisaationa kiinnosta-
vana. Kunnissa työskennellessäni koin va-
rautumiseen ja valmiuteen liittyvät asiat 
hyvin tärkeinä, sillä kunnanjohtaja vastaa 
kunnan palveluiden tuottamisesta kaikissa 
mahdollisissa tilanteissa.

Kunta-alan konkari

– Kunnissa työskennellessäni olen saa-
nut olla lähellä kuntalaisia ja mukana 
monien eri toimintojen kehittämistyös-
sä. Joskus asiat ovat pitkäjänteisiä eivätkä 
päivittäistyössä näkyvillä. Toisaalta on ol-
lut hyvinkin pieniä asioita ja työn tulok-
set konkreettisesti nähtävissä välittömästi, 
Lindström kertoo.

Lindström on työskennellyt kunnallisissa 
hallintoviroissa, muun muassa kunnansih-
teerinä, talouspäällikkönä, hallintojohtaja-
na, elinvoimajohtajana sekä kunnanjohta-
jana.

– Sen ansiosta minulla on vahva tuntemus 
kunnallisesta päätöksenteosta sekä hallin-
nosta.

Kuntien ja pelastuslaitoksen välillä on hy-
vin tunnistettu ja laaja rajapinta liittyen 
varautumiseen, mutta myös liittyen esi-
merkiksi rakennusvalvontaan ja kaavoi-
tukseen.

– Koen, että kunnissa on hyvä luottamus 
pelastuslaitoksen toimintaan ja ammatti-
taitoon. Työ ei ole jokapäiväistä eikä aina 
kuntalaisille näkyvää.

Keskellä muutosta

Lindström kertoo, että hänen työssään on 
vahvasti läsnä mahdollisesti tulossa oleva 
hyvinvointialueuudistus. 

– Olin perillä aika hyvin siitä, mitä hallin-
topäällikön työhön sisältyy ja otin haku-
vaiheessa odotuksistani tarkemmin selvää. 

Tiesin, että hyvinvointialueeseen liittyvät 
työt ovat merkittävässä roolissa heti aloit-
taessani työt pelastuslaitoksella. Muutos-
työhön tarvitaan paljon osaamista ja sitä 
osaamista pelastuslaitoksella kyllä on.

– Sain alussa hyvän perehdytyksen ja mi-
nulle oli mietitty kahdeksi ensimmäiseksi 
viikoksi tarkka ohjelma siihen. Koin ole-
vani tervetullut. On myös helpottavaa, 
että taustallamme on Tampereen kau-
pungin hallinto, koska pienissä kunnis-
sa joutuu usein yksin selvittämään asioita. 
Nyt taustalla on hyvää osaamista tietotur-
vasta, henkilöstöasioista, juridisista asiois-
ta tai vaikkapa tietotekniikasta. Moni asia 
on valmiina ja voimme soveltaa niitä pe-
lastuslaitoksella. Iso taustaorganisaatio tuo 
pysyvyyttä ja turvaa, mutta voi toisinaan 
toki tuoda kankeuttakin.

Kehittäjäksi itseään kuvaileva Lindström 
haluaa ideoida uutta sekä miettiä toimin-
tojen kehittämistä. Tarkoitus ei ole kuiten-
kaan kääntää asioita päälaelleen, koska hy-
vin toimivaa ei tarvitse korjata.

– Se, mitä meidän tulee koko ajan pohtia, 
on se, ovatko toiminta- ja työskentelytavat 
sujuvia ja järkeviä. Työtä tehdessäni saan 
vähitellen käsityksen siitä, miten pelastus-
laitoksella on totuttu toimimaan. Ja sitten 
tartumme kehittämistä vaativiin toimin-
toihin ja koitamme parantaa niitä.

Tietoturva haastaa jokaisen

Pelastuslaitoksen hallintoyksikön vas-
tuualueita ovat yleinen hallinto, henki-
löstöhallinto, taloushallinto sekä tietohal-
linto. Hallintopäällikön vastuualueeseen 
kuuluvat myös tietoturvaan sekä tietosuo-
jaan liittyvät asiat. 

– Tietoturvaan liittyviä asioita on kehitet-
ty hyvin, mutta siihen liittyen on jatkuvasti 
tekemistä ja sopimista. Isossa kuvassa toki 
Tampereen kaupungin tietohallinto vastaa 
teknisestä tietoturvasta. Monelta osin tie-
toturvallisuus lähtee meistä itse kustakin 
käyttäjästä. Hyvä, että käytössämme on 
nyt kaikille määräajoin pakolliseksi tulleet 
tietoturvakoulutukset.

– Tietosuojan osalta on huomioitava ar-
kaluonteisten tietojen ja dokumenttien 
käsittely sekä tallennus. Yhteiskuntam-
me on avoin ja viranomaistoiminnan tu-
lee olla läpinäkyvää, joten tässä joudutaan 
monesti tasapainottelemaan. Myös valo-
kuvien osalta on muistettava, että ne ovat 
dokumentteja, joiden osalta tallennus on 
huolehdittava asianmukaisesti ja tietosuo-

jan kannalta oikein.

Yhä enemmän myös pelastuslaitoksen asi-
akkaat ovat tietoisia omista oikeuksistaan 
ja haluavat selvittää, miten heidän tieto-
jaan käsitellään ja säilytetään.

–  Viime viikkoina olemme muun muas-
sa pohtineet käytänteitämme tietopyyntö-
jen osalta.

Hyvää hallintoa

Lindström on kiistatta hallinnon vahva 
osaaja. Perehtymistä hän kertoo tarvitse-
vansa erityisesti pelastusalan termeihin ja 
organisaatiokulttuuriin.

– Olen tuonut mukanani omat kunta-alan 
verkostoni sekä kunnan toimintojen tun-
temisen. Tiedän, miten kunnallinen orga-
nisaatio toimii ja miten asiat näyttäytyvät 
kunnan kannalta. Tästä on varmasti etua 
hyvinvointialueuudistuksessa.

Tuore hallintopäällikkö kertoo, että hyvä 
hallinto on sitä, kun asiat sujuvat eikä nii-
hin tarvitse kiinnittää huomiota. Silloin 
jokainen voi keskittyä omaan ydintyöhön-
sä rauhassa eikä tarvitse murehtia esimer-
kiksi tuleeko palkka ajallaan.

– Hallinto toimii, kun asiat rullaavat. Jos-
kus kuulee valitusta, että byrokratia on 
kamalaa. Itse liputan Suomen hyvälle hal-
linnolle ja byrokratialle, koska sen vasta-
kohtana olisi anarkia. Silloin tehtäisiin, 
miten huvittaa, ja ne pärjäisivät, joista ty-
kättäisiin.

– Hyvä hallinto tuo turvaa siitä, että asiat 
hoidetaan johdonmukaisesti ja siten kuin 
lait ja asetukset määräävät. Hyvää hallin-
toa ei arjessa huomaa. Mutta, jos hallin-
to ei toimi, tulee heti hässäkkää, mikä vie 
ajatuksia ja energiaa ydintehtävien sijaan 
epäolennaisuuksiin. Voisi sanoa, että hal-
linto tukee osaltaan sitä pelastuslaitoksen 
kokonaisuutta, jolla mahdollistetaan, et-
tä ihmisiä ja omaisuutta voidaan pelastaa.

Lindströmin puoleen saa kääntyä aina, 
kun on kysyttävää hallintoon liittyen.

– Haluan kuulla, jos jokin asia ei suju, jot-
ta voin selvittää niitä hallinnon asiantun-
tijoiden kanssa. En toki osaa välttämättä 
ottaa kantaa yksittäisen työntekijän asioi-
hin, mutta osaan ohjata oikean henkilön 
luokse. Erityisen mielelläni otan vastaan 
meidän vastuualueemme asioihin liittyviä 
ideoita ja kehitysehdotuksia, Lindström 
toteaa.
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Jälkipurku ja vertaispurku tukevat 
työssäjaksamista
Ensihoidon ja pelastuksen työtehtävillä kohdatut asiat ovat joskus sellaisia, että 
niitä on syytä purkaa ja käsitellä. Näitä tilanteita varten on olemassa jälkipurku 
ja vertaispurku. Istuntoja ohjaavat työyhteisön sisältä koulutetut ohjaajat.

” Pelastusalalla on edel-
leen hieman vallalla se 
käsitys, että tunteiden 
näyttäminen on merkki 
heikkoudesta.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 
käytössään useita eri keinoja pitää 
yllä henkilöstön työkykyä. Samoin 

kuin fyysistä kuntoa pidetään yllä, tulee 
myös psyykkisestä työkyvystä pitää huol-
ta. Ensihoitajat Hilliina Helin ja Lili Kos-
kenheimo toimivat molemmat koulutet-
tuina ohjaajina sekä jälkipurkuistunnoissa 
että vertaispurkukeskusteluissa. He kerto-
vat, että koko toiminnan taustalla on kyse 
työssäjaksamisesta.

Toimintaa ohjaa myös ajatus siitä, että 
kun ensihoito- ja pelastustehtävätkin hoi-
detaan yhdessä, miksi niitä ei myös puret-
taisi yhdessä. Voidaan ajatella, että rankan 
työtehtävän läpikäyminen yhdessä on osa 
jokaisen työtehtäviä. Istuntoihin ei voi-
da pakottaa ketään, mutta jollakin taval-
la työtehtävillä kohdattuja asioita on jokai-
sen syytä purkaa, sillä muutoin kuormaa 
vuosien varrella kertyy liiaksi. Työnanta-
jan tarjoamia keinoja purkamiseen ovat 
jälkipurku ja vertaispurku.

Esimiesten tärkeä rooli

Jälkipurku, josta käytetään myös nimitys-
tä defusing, on ollut käytössä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella jo vuodesta 2008. Jälki-
purkuistunto pyritään pitämään välittö-
mästi rankan työtehtävän jälkeen. Se on 
työkykyä palauttava ja tilannetta normali-
soiva ohjattu ryhmäkeskustelu. Koulutet-
tuja ohjaajia toimii pelastuslaitoksella tällä 
hetkellä 25 kappaletta. Defusingtoimintaa 
järjestetään yhteistyössä PSHP:n kanssa.

– Tilaisuuteen osallistuu mahdollisimman 
laajasti kaikki kyseisellä työtehtävällä mu-
kana olleet henkilöt organisaatiorajoista 
välittämättä. Istunto kuuluu kaikille sekä 
pelastustoimessa että ensihoidossa työs-
kenteleville mukaan lukien sopimuspalo-
kunnat ja yksityinen ensihoitosektori, He-
lin kertoo. 

Joistakin työtehtävistä jälkipurku pidetään 
automaattisesti, kuten esimerkiksi silloin, 

kun kohdataan lapsen kuolema. Istunnon 
pitämistä voi pyytää kuka tahansa tehtä-
välle osallistunut. Koskenheimo ja Helin 
kertovat, että esimiehet ovat kuitenkin tär-
keässä roolissa siinä, että huolehtivat jälki-
purkuistunnon käynnistämisestä aina sil-
loin, kun se on vähänkin tarpeen.

Ennakkoluulot karisseet

Helin ja Koskenheimo kertovat, että istun-
toja kohtaan on vuosien varrella ollut en-
nakkoluuloja, mutta ne ovat karisseet osal-
listumisen myötä.

– Jälkipurkuistunnoista on paljon hyviä 
kokemuksia. Istuntoon on saatettu tulla 
kysellen, onko tämä nyt pakollista, mutta 
kokemus on järjestään ollut toinen ja toi-
mintaa on myöhemmin kiitelty. Istunto-
jen luonne, johon kuuluu keskustelu va-
paamuotoisesti, on ollut erityisen pidetty 
asia, Koskenheimo kertoo.

–Palautteet jälkipurkuistunnoista ovat ol-
leet todella positiivisia. Yleisesti on koettu, 
että tämä pieni yhteinen hetki on auttanut 
jäsentämään omia ajatuksia ja tunnelmia 
sekä lisännyt yhteisöllisyyttä. Vaikka kyse 
ei ole keikan teknisestä purusta, auttaa se 
monia, kun saadaan auttajaporukalle yhte-
näinen käsitys siitä, mitä on tapahtunut, ja 
jo sekin auttaa, Helin lisää.

Vertaispurku tuli rinnalle

Jälkipurkutoiminta on saanut rinnalleen 
vertaispurkutoiminnan, jossa mieltä vai-
vaavaa tilannetta käydään läpi kahdenkes-
kisessä istunnossa. Vertaispurku voi auttaa 
esimerkiksi silloin, jos henkilö kokee vai-
keaksi mennä suoraan työterveyteen pu-
humaan. Se on kollegiaalista keskustelua, 
joka auttaa ohjatusti jäsentämään ajatuk-
sia ja tunteita mielessä pyörivästä asiasta.

– Jollekulle voi olla helpompi ottaa yh-
teyttä omaan tuttuun työkaveriin ja kysyä, 
voidaanko istua hetkeksi juttelemaan. To-

ki ohjaajat on koulutettu myös ohjaamaan 
henkilö työterveyteen, jos sellaiseen kes-
kustelussa tarvetta ilmenee, Helin kertoo.

– Keskustelun pääasiallinen tarkoitus on 
löytää apua tarvitsevalle henkilölle ja an-
taa työkaluja asian käsittelyyn, Koskenhei-
mo kuvaa.

Keskustelussa oleva asia voi olla esimer-
kiksi työtehtävällä epäonnistuminen tai 
kokemus sellaisesta, työyhteisössä vaivaa-
va asia, jokin mieleen jäänyt ikävä mie-
likuva työtehtävältä tai kokemus työssä 
pärjäämättömyydestä. Vaikka asia liittyi-
si kotioloihin, mutta se vaikuttaa henki-
lön kykyyn suoriutua työtehtävistään, voi 
vertaispurku olla ensimmäinen väylä avun 
saamiseen. 

Ohjaajat koulutettu tehtäväänsä

Jälkipurku ja vertaispurku ovat luonteel-
taan erilaisia, mutta limittyvät kuitenkin 
yhteen siten, että ohjaaja voi olla aloitteel-
linen jälkipurkuistunnossa ja poimia hen-
kilön vertaispurkukeskusteluun.

– Jälkipurkuohjaaja voi käyttää ammatti-
taitoaan ja aistia tilaisuudessa, että joku 
tarvitsee vielä kahdenkeskistä keskuste-
lua ja tällöin voidaan tarjota vertaispur-
kua, Helin kuvaa.

Jälkipurku ja vertaispurku ovat pelastus-
laitoksen virallista toimintaa, mutta istun-
noista ja keskusteluista ei tehdä mitään 
pöytäkirjoja. Molempia istuntoja ohjaa 
luottamus siitä, että asiat jäävät istunnossa 
paikalla olevien välisiksi.
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Jälkipurku eli defusing on mene-
telmä, jonka avulla puretaan henki-
sesti raskas työtehtävä. Se pyritään 
järjestämään heti työtehtävän pää-
tyttyä tai viimeistään ennen kuin 
työvuoro päättyy. Istuntoja ohjaavat 
siihen koulutetut ja nimetyt henki-
löt. Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
ohjaajia on 25 kappaletta.

Vertaispurku on menetelmä, jos-
sa koulutettu ohjaaja omasta työyh-
teisöstä keskustelee kahden kesken 
tukea tarvitsevan henkilön kanssa. 
Keskustelu voidaan järjestää, jos esi-
merkiksi jälkipurun jälkeen jää jo-
kin vaivaamaan, jokin muu keikka 
häiritsee työntekoa tai jokin muu 
asia vaivaa omassa työssä.

Jälkipurku- ja vertaispurkutoimin-
taa koordinoi pelastuslaitoksella 
lääkintämestari Sanna Kauppinen.

Vertaispurkukeskustelun tarvetta 
pohtiessa voi kääntyä suoraan oh-
jaajien puoleen. Koulutuksen saa-
neita ohjaajia pelastuslaitoksella 
ovat:

Helin Hilliina  3. jaos
Holopainen Leevi 1. jaos
Holstikko Elina 4. jaos
Joensuu Tuomas 1. jaos
Kauppinen Sanna Lääk.mest.
Koskenheimo Lili 1. jaos
Kovanen Maija  4. jaos
Lähteinen Johanna 4. jaos
Majaniemi Jarno Palomest.
Niininen Lasse  4. jaos
Reiman Markus 1. jaos
Saarikalle Marika 1. jaos
Susi Niina  2. jaos
Tammilehto Heini 3. jaos
Välimaa Taru   1. jaos

Ensihoitajat Hilliina Helin (vas.) ja Lili Koskenheimo toimivat ohjaajina jälkipurkuis-
tunnoissa  ja vertaispurkukeskusteluissa. He kertovat, että istuntojen ohjaaminen on 
palkitsevaa, kun voi auttaa työkavereita.

Koskenheimo kävi jälkipurkukoulutuksen 
ensimmäisten joukossa vuonna 2008. Ver-
taispurkukoulutuksen hän on käynyt 2020. 

Helin kävi vertaispurkukoulutukset vuosi-
na 2020 ja 2021 sekä jälkipurkukoulutuk-
sen vuonna 2014. 

– Koulutuksista sai selkeän pohjan sille, 
miten voi lähteä muita tukemaan ja aut-
tamaan. Rakenne on yksinkertainen ja jo-
kainen keskustelu muodostuu lopulta juu-
ri osallistujiensa näköiseksi.

Usein jo pelkästään se, että saa kerrottua 
mieltä painavat asiat, helpottaa. Jos taas ti-
lanne on kärjistynyt jo ahdistavaksi, voi  
yhdessä ohjaajan kanssa miettiä, mistä ha-
kea apua. Tarkoitus on, että koulutettu oh-
jaaja voi olla tukena niinä hetkinä, jolloin 
henkilö ei ehkä jaksa lähteä selvittämään 
asiaa itse.

Istunnot ennaltaehkäisevää työtä

On ihan normaalia, että jokin keikka mie-
tityttää. Kuitenkin, jos jokin keikka häirit-
see työntekoa, silloin asiaa tulee käsitellä 
ja esimerkiksi vertaispurku voi olla ensia-
pu. Ja jos keikka ahdistaa, on se jo työter-
veyden asia.

– Työnantajan tarjoamat purkuistunnot 
ovat aina ensiapua tilanteeseen ja istun-
noissa pyritään siihen, ettei tilanne menisi 
ahdistukseen asti. Ajatuksena on, että kol-
legalle on helppo puhua, kun niin sano-
tusti puhutaan samaa kieltä, Koskenhei-
mo kertoo.

Koskenheimon ja Helinin mukaan pe-
lastusalalla on edelleen hieman vallalla 
se käsitys, että tunteiden näyttäminen on 
merkki heikkoudesta. Voidaan myös vir-
heellisesti ajatella, kaikki keikoilta tulevat 
asiat tulee sietää sellaisenaan ja ahdistuk-
sen kanssa eläminen kuuluu työhön.

– Jälkipurkuistunnot ovat auttaneet monia 
huomaamaan, ettei se ole heikkoutta, vaik-
ka jokin keikka tuntuu pahalta, vaan se on 
normaali reaktio. Ihmisiähän me kaikki 
ollaan, Helin kertoo.

Motivaatio kouluttautua jälkipurku- ja 
vertaispurkuohjaajaksi on Helinille ja Kos-
kenheimolle sama kuin syy toimia hoito-
alalla: halu auttaa. Sekä Koskenheimo että 
Helin kertovat, että istuntojen ohjaaminen 
on palkitsevaa, kun voi auttaa työkaverei-
ta. Myös keikkoja hoidetaan yhdessä, joten 
on luontevaa ja asianmukaista myös pur-
kaa niitä yhdessä.

15



27.6.2020 Tampereella Tohlopin uudella uimarannalla lapsi oli ollut perheineen uimas-
sa. Uimassa ollut Tiina Niinimäki oli kiinnittänyt huomiota vedessä kelluneeseen lap-
seen ja lähtenyt tarkistamaan tilannetta.

Lapsi oli ollut reagoimaton, joten Niinimäki oli ottanut lapsen syliin ja vienyt rannalle. 
Rannalla hän oli taputellut lasta selkään, ja tämän jälkeen lapsi oli välittömästi alkanut 
reagoida ja vastailla elein kysymyksiin.

29.7.2020 Ylöjärvellä Ahti Rantala oli 
pyöräilemässä Uudella Kuruntiellä. Hän 
havaitsi kauempana tienpientareella ti-
heässä pusikossa tumman hahmon. Ahti 
Rantala alkoi selvittää tilannetta, ja soitti 
vaimolleen Irmeli Rantalalle, joka myös 
tuli paikalle. Selvisi, että vanhus ei ol-
lut selvillä tilanteesta, ja hänen luvallaan 
vanhuksen omalla puhelimella soitettiin 
omaiselle. Saatiin selville, että vanhus asui 
yksin, ja nyt hänet saatiin asianmukaiseen 
hoitoon. 

28.2.2020 Rauno Pääsky (oik.) oli palaa-
massa polkupyörällä töistä kotiin. Hervan-
nan valtaväylällä Vihiojan sillan alla Pääs-
ky havaitsi tumman hahmon vilahtavan 
jyrkänteellä ja samalla kuului molskah-
dus. Rauno Pääsky meni katsomaan, mi-
tä tapahtui, ja hän havaitsi miehen olevan 
virtaavassa vedessä. Rauno Pääsky meni 
takaisin tielle ja huusi apua, kun huomasi 
Elias Peltosen (keskellä) ja Jarno Peltosen 
olevan lenkillä. Kolmisin he saivat miehen 
kiskottua rannalle. 

24.4.2020 Oriveden Vuorijärvellä 10-vuo-
tias Roope Fager oli ensimmäisenä autta-
massa, kun hänen 8-vuotias siskonsa puto-
si korkealta mäeltä. Hän kulki metsän läpi 
auttajia vastaan noin 500 metrin matkan. 
Parkkipaikalla hän heilutti paikalle tulleil-
le ensihoitajille ja saattoi auttajat tapahtu-
mapaikalle.

Teksti: Veijo Kaján ja Elina Haapala. 
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen.

Pirkanmaan pelastuslaitos huomioi 
onnettomuustilanteissa ansiokkaas-
ti toimineita kansalaisia vuosittain. 

Vuoden 2020 osalta juhla piti olla jo viime 
marraskuussa, mutta koronan takia tapah-
tumaa siirrettiin ja se pidettiin 1.6.2021. 

Tilaisuus järjestettiin Keskuspaloaseman 
kalustohallissa, jossa riittävät suojaetäi-
syydet voitiin huomioida. Tilaisuutta juh-
listamassa oli muusikko Kaisa Kujanpää. 
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kiitti 
puheessan kaikkia palkittuja neuvokkaas-
ta toiminnasta. Vaikka paloauto lähtisi sa-
man tien onnettomuuden tapahduttua, 
tarvitaan silti kansalaisten apua, sillä jo 
pelkästään ajomatka onnettomuuspaikal-
le tuo viivettä.

Hyvin toimineita kansalaisia palkittiin

Auttamisen ketjussa tarvitaan kaikkia. Vä-
hintä, mitä jokainen voi tehdä, on soittaa 
hätänumeroon 112. Joskus sivullinen voi 
konkreettisesti pelastaa jonkun hengen 
omalla toiminnallaan. Kansalaisten toi-
minnan huomioimisella ja heidän palkit-
semisellaan halutaan korostaa jokaisen 
omaa varautumista onnettomuuksiin sekä 
oikeaa toimintaa onnettomuustilanteissa. 
Tämä tarkoittaa ihmisten turvallisuustie-
touden lisäämistä ja heidän vastuutaan eri-
laisissa onnettomuuksissa.

Ihmisen henkiin jääminen voi toisinaan 
olla sekunneista tai minuuteista kiinni ja 
tällöin ajoissa aloitetut ensitoimenpiteet 
voivat olla ratkaisevia. Jokaisella on aut-
tamisvelvollisuus ja nostamalla näitä ta-
pauksia esille, voimme kannustaa kaikkia 
toimimaan omien taitojensa ja kykyjensä 
mukaisesti mahdollisessa onnettomuusti-
lanteessa.

Muusikko Kaisa Kujanpää esiintyi tilai-
suudessa.
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29.2.2020 Maria Valtonen ja Hilpi Linja-
ma olivat luistelemassa Kangasalan Vesi-
järvellä. He kuulivat kaukaa huutoa ja läh-
tivät luistelemaan ääntä kohti. He näkivät 
avannossa olevan miehen. Maria Valtonen 
käski Hilpi Linjaman soittaa apua ja pyysi 
häneltä köyden. Maria Valtonen meni yk-
sin avannon reunalle ja käski miehen ojen-
taa kädessään olevaa sauvaa, josta Maria 
Valtonen sai vedettyä hänet jään pinnalle.

1.11.2020 Lempäälässä henkilöauto oli 
poikittain ajoväylällä moottoritiellä valot 
päällä. Autoja ajoi ohi pysähtymättä. Ani-
ta Paasikontu pysäytti rekkansa ja laittoi 
hätävilkut päälle. Autossa oli ihminen se-
kavan ja huonovointisen oloinen. Anita 
Paasikontu alkoi selvittää tilannetta. Hän 
sai talutettua ihmisen autosta tien sivuun, 
jonka jälkeen hän siirsi auton ja oman rek-
kansa pois ajoväylältä. Anita Paasikontu 
hälytti lisäapua paikalle ja keskittyi hoita-
maan autettavaa, joka pyrki uudestaan ajo-
radalle.

14.5.2020 tuli pelastuslaitokselle vesipe-
lastustehtävä Tammerkoskeen Mältin-
rannan uimarannan kohdalle. Ihminen 
oli veden varassa. Kalastamassa ollut Ot-
to Seppälä heitti pelastusrenkaan ja avus-
ti henkilön rannalle.

24.12.2019 Tampereella Tatu Arminen oli 
juoksulenkillä ja havaitsi Ratinan suvan-
nossa veden varassa olevan henkilön. Tatu 
Arminen hyppäsi veteen lenkkivarusteis-
saan, ui veden varaan joutuneen naisen 
kiinni, kuljetti hänet suvannon kivireu-
naan ja piteli hänet pinnalla siihen saak-
ka, kunnes pelastuslaitoksen yksikkö saa-
pui paikalle. 

5.4.2020 Urjalassa Satu ja Antti Viljanen 
(eivät päässeet paikalle) olivat nähneet au-
toillessaan savua. Nähdessään talosta tu-
levan liekkejä, he soittivat hätäkeskuk-
seen. Samaan aikaan paikalle saapui Toni 
ja Salla Wesin (kuvassa). He kaikki yhdes-
sä hakkasivat ikkunoita ja ovia herättääk-
seen talon asukkaan. Ovi avautui hetkeksi 
ja sisältä kuului ääntä, mutta savua oli niin 
paljon, että mitään ei näkynyt. Toni Wesin 
yritti mennä sisälle, mutta kuumuuden ta-
kia ei päässyt eteenpäin. Auttajat kasasivat 
keittiön ikkunan alle trukkilavan, jotta he 
voisivat mennä taloon sisälle. Samaan ai-
kaan kuitenkin Toni Wesin sai kontaktin 
talon asukkaaseen ja ojensi kätensä etei-
seen ja saattoi hänet ulos. 

1.8.2020 Orivedellä Eräjärventiellä Rön-
nin sillan kohdalla Heidi Musakka oli tul-
lut veneellä sillan alitse kulkevaa venereit-
tiä ja havainnut sillalla henkilön, joka oli 
kävellyt epävarmasti. Musakka oli varoit-
tanut henkilöä, mutta kun Musakka oli 
ohittanut veneellä sillan kohdan, hän huo-
masi, että sillalla oleva henkilö putosi ve-
teen. Musakka oli välittömästi kaverinsa 
kanssa ryhtynyt pelastustoimiin. Musak-
ka oli uinut hypänneen henkilön luokse ja 
saanut avustettua hänet pois vedestä.

20.6.2020 Sastamalassa Teemu Ryyppä oli 
havainnut, että mökkinaapuri oli uimassa 
jotenkin erikoisesti ja hetken päästä uima-
ri oli alkanut vajota pinnan alle. Ryyppä oli 
lähtenyt uimaan hukkuvaa kohti, sai uima-
rin ylös sekä vedettyä rantaan ja vielä ylös 
laiturille. 

16.5.2020 Tampereella Halkoniemen sa-
tamassa Anssu Rantala (vas.), Miko He-
lander ja Mikko Tiira (ei kuvassa) olivat 
veneessä. Miko Helander kuuli jotain epä-
määräistä ääntä ja meni katsomaan, mikä 
sen aiheutti. Hän huomasi miehen veneen 
ja laiturin välissä. Hän sai otteen miehestä 
ja huusi lisäapua. Anssu Rantala tuli avuk-
si, mutta he eivät kaksin saaneet mies-
tä nostettua vedestä. Lenkillä ollut Mikko 
Tiira kuuli avunhuudot ja tuli auttamaan. 
Kolmistaan miehet sitten saivat pelastetta-
van pois vedestä ja samaan aikaan saapui 
pelastuslaitos paikalle.

27.9.2020 Akaassa Jari Manninen kuuli 
naapuriasunnosta palovaroittimen hälyt-
tävän. Hän näki myös, että yläkerran ikku-
nasta tulee savua. Manninen lähti tiedus-
telemaan syytä. Ovelta hän näki keittiössä 
olevan runsaasti savua. Hän kuuli olohuo-
neesta rapinaa ja näki lattialla hitaasti liik-
kuvan miehen. Manninen toi miehen ulos 
palavasta asunnosta.

Seuraavat palkitut eivät päässeet 
paikalle:

Jokainen pelastuslaitoksen työnte-
kijä voi ilmoittaa henkilöistä, jot-
ka ovat toimineet esimerkillisesti on-
nettomuustilanteissa ja toiminnallaan 
pelastaneet jonkun hengen tai es-
täneet merkittävien omaisuusvahin-
kojen syntymistä. Tietoja voi lähettää: 
viestinta.pelastuslaitos@tampere.fi.
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Teksti: Elina Haapala. Kuva: Jarmo Ruotsalainen.

Tein viestintäsuunnittelijan sijai-
suutta kaupungin viestinnässä hel-
mikuusta 2020 alkaen. Monen vuo-

den takainen toiveeni päästä tekemään 
viestintää toisessa organisaatiossa toteu-
tui. Opin toimintatapoja sekä laajensin kä-
sitystäni viestinnästä kokonaisuutena. 

Koronapandemian alkuvaiheen epävar-
muuden keskellä viestien sisällöt keskit-
tyivät kaupungin toimintojen ja palvelu-
jen saatavuuteen rajoitustoimien aikana 
sekä terveysturvallisuuteen liittyvään oh-
jeistukseen.  

Koska korona

Olen kuullut monia asioita jätetyn teke-
mättä, koska korona. Me teimme paljon 
töitä ja pitkiä päiviä, koska korona. Toki 
koronapandemia muutti avokonttorityös-
kentelyn etätyöskentelyksi, mutta tekni-
set välineet ja työn tekeminen eivät muut-
tuneet oikeastaan mitenkään. Viestinnän 
henkilöstöstä nimettiin koronaviestintään 
pieni ryhmä, joka omien töiden ohella hoi-
ti koronaan liittyvän viestinnän sekä tiiviin 
yhteydenpidon kaupungin muiden toimi-
joiden kanssa.

Samaan aikaan kunnassa toimivat nor-
maalit kaavoitukset, varhaiskasvatuksen 
haut, rekrytoinnit, teiden kunnossapidot 
ynnä muut perustoiminnot, joiden pää-
töksistä, etenemisistä tai häiriöistä ker-
rottiin viestinnän keinoin koronasta huo-
limatta. Päivittäisviestinnässä korona oli 
tietenkin niin sanotusti etusivun juttu aina 
maaliskuusta 2020 alkaen. Vaikka suunni-
telmallisuutta pidettiin laadun kanssa it-
sestäänselvyytenä, etusivu meni monta 
kertaa uusiksi. Koronan vaikutukset kau-
pungin toimintoihin olivat laajat ja se tuot-
ti tunteen, että olimme viestinnässä aina 
askeleen jäljessä.

Työkalupakki käytössä

Aiemmin ajattelin viestinnän olevan tuki-
toimi. Ikään kuin tukipalkki, joka osaltaan 
pitää jotain kokonaisuutta pystyssä. Koro-
na-aikana viestintä oli kuitenkin aito työ-
kalu, jolla liikutettiin massoja tai estettiin 
massoja liikkumasta. Tästä esimerkkinä 
vaikkapa rajoitustoimiin liittyvä viestintä 
ja koronarokotuksiin liittyvä viestintä. Jäl-
kimmäisessä selvästi liikutettiin massoja 
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Ja näitä työkaluja olikin sitten laajasti. 
Viestinnän monikanavaisuus oli aiemmin 
tarkoittanut itselleni karkeasti sitä, että 
käytössäni oli ollut esimerkiksi henkilös-
tölehti, henkilöstötiedote, pelastuslaitok-
sen verkkosivut sekä some-kanavat. Nyt 
viestintäkanavien valikoimassa olikin tut-
tujen keinojen lisäksi muun muassa julkis-
ten tilojen infonäytöt, medianäytöt teiden 
varsilla, bussinäytöt, kirjeet kotiin, soitot 
ikäihmisille, kadunvarsimainokset sekä 
lehti-ilmoitukset. 

Monikanavaisuus haastoi miettimään en-
tistä tarkemmin, mitä sisältöä missäkin 
viestinnän kanavassa käytetään, mitä kei-
noja eri kohderyhmien tavoittamiseen on 
ja miten viestintää ajoitetaan. Tässä koh-
taa ei voinut ajatella, että kaikki ovat maa-
kuntalehden tilaajia, kaikki seuraavat kau-
pungin verkkosivuja tai kaikki kirjastossa 
kävijät pysähtyvät lukemaan info-tv:n ruu-
tua.

Monikanavaisuus sekä raaka todellisuus 
siitä, että koronaan liittyvät viestit olivat 
vain osa kaikkea muuta silmiemme eteen 
päivittäin tulevaa viestintää, synnytti no-
peasti todellisen tarpeen erottua muus-
ta viestinnästä. Viestintään oli saatava vi-
suaalisesti yhtenäinen, koronaan liittyvä 
viestinnän tuoteperhe. Tunnistettava il-

me, toistuvat väriteemat ja tarkkaan vali-
tut lyhyet sloganit helpottivat päivittäis-
viestinnän työtä. 

Ajoitus!

Usein muuttuneet ohjeet, rajoitukset tai 
vaikkapa kaupungin palveluiden aukioloi-
hin tulleet muutokset koronan aikana vai-
kuttivat siihen, ettei viestinnän kautta tuo-
tettua materiaalia ollut helppoa pitää ajan 
tasalla. Pahimmillaan kävi niin, että jo 
valmiiksi valmisteltu materiaali vanheni 
muutamassa tunnissa. Tämä asia vaikut-
ti myös monikieliseen viestintään, koska 
käännöstoimistosta materiaali tuli usein 
sisällöltään jo vanhentuneena. Käännös-
työssä oli myös mietittävä käytettyyn ra-
hamäärään saatua todellista hyötyä. Kui-
tenkin oli tarve tavoittaa isoja massoja ja 
usealla kielellä.

Ajoituksen merkitys konkretisoitui ko-
ronaviestinnässä monta kertaa. Eräs esi-
merkki on keväältä 2021 perjantaina klo 
16.30 alkaneessa tiedotustilaisuudesta.  
Koronarokotusten alussa tuli tietoon yh-
den rokotevalmisteen aiheuttamat sivu-
vaikutukset ja tämän takia rokote otettiin 
väliaikaisesti pois käytöstä. Tämä perjan-
tai-iltapäivällä annettu tieto käynnistäen 
koneiston, joka viikonlopun aikana se-
kä organisoi seuraavan viikon rokotuksen 
uudelleen, mutta myös kertoi siitä kunta-
laisille – monikanavaisesti ja monikieli-
sesti. Koronan aikana ei valtakunnallises-
ti voitu miettiä ajoituksia optimaalisesti, 
mutta ajoituksen osalta oli tehtävä aina pa-
ras mahdollinen ratkaisu.

Opit

Työkeikan suurin anti oli oppia viestin-
nän tekemistä: tarkkuutta, tietojen oikeel-
lisuuden tarkistamista, tiivistämistä sekä 

Etusivu uusiksi, koska korona
Reilun puolen vuoden pituiseksi tarkoitettu sijaisuus Tampereen kaupungin viestinnässä 
vaihtui 14 kuukauden pituiseksi työkeikaksi. Ensimetreillä vaihtui myös työnkuva; 
päivittäisviestinnän ja kaupungin häiriötilanneviestinnän ohjeen päivittämiseen 
keskittyvät työtehtävät vaihtuivat päivittäisviestintään koronaan keskittyen, kaupungin 
somekanavien koordinointivastuuseen sekä konkreettiseen häiriötilanneviestintään.
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laadun korkeaa tasoa. Viestinnässä ovat 
oikeastaan sisällöstä riippumatta aina sa-
mat lainalaisuudet voimassa: mitä, kenel-
le ja miksi. Tämä ohjenuora auttoi työs-
säni, koska sisällöllisesti aihepiirien kirjo 
oli valtava. Tai ainakin niin laaja kuin ovat 
kunnan tehtävät ja toiminnot.

Viestinnän tehtävänä on tiivistää sanoma. 
Viestijä on välikappale alkuperäisen sano-
man ja vastaanottajan välillä. Tehtävänä 
on muotoilla, karsia ja yhdistää. Tästä ei 
sanoman omistaja saa pahoittaa mieltään, 
koska edellä mainitut ovat viestinnän pe-
rustyötä. Palvelemme vastaanottajaa, jottei 
hänen tarvitse lukiessaan/kuunnellessaan/
katsoessaan kutakin viestiä koittaa poimia 
sanoman ydintä ja menettää mielenkiin-
toaan liiallisen rönsyilyn edessä. Viestin-
tä on osaltaan vastuussa siitä, että sanoma 
ymmärretään mahdollisimman hyvin ha-
lutulla tavalla.

Hyvän viestinnän elementtejä tarkkuus, 
varmistaminen, ajoissa oleminen, luo-
vuus ja avoin mieli. Ei ole sellaista kiiret-
tä, etteikö faktojen pidä olla kunnossa. Mi-
tä epäselvempi tilanne oli, vaikkapa pian 
voimaan tulevien koronaan liittyvien ra-
joitusten osalta, sitä suunnitelmallisem-
paa ja tarkempaa piti olla siitä viestiminen.

Eräs kollegani kaupungin viestinnässä yk-
sinkertaisti viestinnän hyvin: ”Viestinnäs-
tä puhuttaessa tulee toisinaan ihmeteltyä, 
että jos vika on aina viestinnässä, miksei 
meitä ole pataljoona tekemässä sitä? To-
dellisuudessa, jos palvelu tai tuote on kun-
nossa ja selkeä, ei siitä viestiminen ole vai-
keaa. Jos palvelu ei ole kunnossa tai se on 
hyvin monitahoinen, sitä on vaikea vies-
tinnällä muuksi muuttaa, vaikka sitä teki-
si sata viestijää.”

” Viestintä on osaltaan 
vastuussa siitä, että sa-
noma ymmärretään 
mahdollisimman hyvin 
halutulla tavalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen viestintä-
suunnittelija Elina Haapala ajattelee, et-
tä viestinnässä on aina muistettava, mik-
si haluamme sanoman välittää. Siis mitä 
haluamme saada vastaanottajassa ai-
kaan. 
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Ylipalomies Unto Ahlman

Unto Ahlmanin palomiesura alkoi vuon-
na 1957 palosotilaana. Ylipalomieheksi 
hänet nimitettiin vuonna 1974. Eläkkeel-
le hän jäi vuonna 1988. Unto Ahlman oli 
todellinen peruspalomies. Hän teki työn-
sä tunnollisesti. Hän oli myös Kaupin alue-
hälytyskeskuksessa päivystävä palomies.

Unto Ahlman oli työvuoron isähahmo. 
Hän opasti nuoria palomiehiä talon tavoil-
le. Hänet tunnettiin tasapuolisena ja oi-
keuksistaan kiinni pitävänä palomiehenä. 
Hän oli nöyrä työntekijä, mutta ei nöyris-
tellyt työnantajaansa, jos tunsi kokevansa 
vääryyttä.

Hän kävi myös ahkerasti työkavereiden 
talkoissa ja hänen bravuurinsa oli kotti-

kärryjen erikoismies. Eläkkeelle Unto Ahl-
man lähti työntämällä kottikärryjä, jossa 
oli siniset vilkut. 

Poika Risto Ahlman muistelee, että hän 
oli isänsä kanssa muutamia kertoja samas-
sa työvuorossa. Sairaankuljetuksessa isä ja 
poika toteuttivat sen aikaisia kolmen H:n 
oppeja: hanaa, huopaa ja happea.

Liikunta oli Untolle itsestäänselvyys. Hän 
oli Pirkan hiihdon kunniahiihtäjä. Tämän 
huomionosoituksen saa 25 Pirkan hiihdon 
jälkeen. Kaikkiaan hän osallistui 30:een 
Pirkan hiihtoon, kolmeen Pirkan soutuun, 
yhdeksään Pirkan hölkkään ja kerran Pir-
kan pyöräilyyn. Unto oli palomiesten len-
topallokisojen moninkertainen kävijä, ja 
mitaleja tuli runsaasti eri vuosikymmenil-
tä. Hän oli aktiivinen piksulla kävijä.

Palopäällikkö Sakari Lehtinen

Pelastuslaitoksen jo eläkkeellä ollut johta-
ja Sakari Lehtinen kuoli 78 vuoden iässä 
torstaina 10.6.2021. Sakari Lehtinen toi-
mi Tampereen palopäällikkönä vuosina 
1978–1996. Oikeastaan hän toimi sekä pa-
lopäällikkönä ja että virkanimikkeen muu-
tuttua pelastuspäällikkönä sairastumiseen-
sa asti. 

Sakari Lehtisen työura alkoi Tampereella 
1961 palosotilaana ja palokorpraalina ai-
na vuoteen 1971. Hän toimi myös Valtion 
palo-opiston opettajana ja Helsingin pa-
lolaitoksella paloinsinöörinä ja apulaispa-
lopäällikkönä vuoteen 1978, jolloin siirtyi 
takaisin Tampereelle.

Sakari Lehtinen oli aikansa keskeisimpiä 
pelastusalan vaikuttajia sekä omalla toi-
mialueellaan että myös kansallisesti. Hän 
vaikutti voimakkaasti paitsi koko palo- ja 
pelastustoimeen niin erityisesti onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyyn. 

Sakari Lehtinen tiedosti selkeästi pelastus-
toimen toimintavalmiuden merkityksen ja 
myös sen puutteet. Hän edisti työssään yh-
dessä johtava palotarkastaja Seppo Män-
nikön kanssa voimakkaasti eri kohteiden 
teknistä palosuojausta, kuten sprinklausta, 
ja tästä syystä Tampereen palolaitos koet-

tiin myös kansallisesti edelläkävijänä. 

Nykytermi ”tiedolla johtaminen” oli täyt-
tä totta Sakari Lehtiselle jo hänen työuran-
sa aikana, ja tämä konkretisoitui nykyisen 
Pronto-tietojärjestelmän ensimmäisen 
version ”ONTI”-palotapausten seuranta-
järjestelmän kehittämisenä.

Sakari Lehtinen oli ensimmäisiä palo- ja 
pelastusalan johtajia, joka jo hyvin aikai-
sessa vaiheessa kirjoitti, että kunta on liian 
pieni yksikkö palo- ja pelastustoimen hoi-
tamista varten. Tämä taas muuttui todek-
si, kun Tampereen seudulle aloitettiin alu-
eellisen pelastuslaitoksen kehittäminen 
1990-luvun alussa. Pelastuslaitosten orga-
nisoitumisen kehittämiseen liittyi hänellä 
paitsi laajemman kokonaisuuden hakemi-
nen myös toimintojen yhdistäminen yh-
deksi turvallisuuskokonaisuudeksi. Palo-
päällikkö Lehtinen oli keskeisenä tekijänä 
myös silloin, kun väestönsuojelutoiminta 
yhdistettiin pelastustoimeen.

Sakari Lehtinen toimi virkauransa aikana 
myös monissa luottamustehtävissä, jois-
ta tässä yhteydessä mainittakoon Suomen 
Palopäällystöliiton puheenjohtajana toi-
miminen ja siitä työstä myöhemmin saa-
tu Suomen Palopäällystöliiton kunniajä-
senyys. 

Sakari Lehtinen toimi Suomen pelastus-
alan keskusjärjestön varapuheenjohtajana 
sekä jäsenenä lukuisissa valtionhallinnon 
eri pelastus- ja turvallisuuskokoonpanois-
sa. Sakari Lehtinen oli sotilasarvoltaan re-
servin kapteeni.

Sakari Lehtisen virkaura katkesi äkillisesti 
sairastumiseen vuonna 1994, mutta elämä 
jatkui perheen ja muiden läheisten kesken 
aina näihin päiviin asti.

Olli-Pekka Ojanen

PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO

RISTO AHLMAN
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PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO
Ylipalomies Jorma ”Julma” 
Latosaari

Toukokuussa otimme vastaan tiedon, et-
tä eläkkeellä oleva ylipalomies Jorma La-
tosaari on kuollut 6.5.2021. Hän tuli Tam-
pereen palolaitokseen vuosilomasijaiseksi 
vuonna 1970 ja sai samana vuonna viran. 
Ylipalomieheksi hänet nimitettiin vuonna 
1985. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2001.

Jorma muistetaan hyvin sosiaalisena hen-
kilönä, josta hyvänä osoituksena on hänen 
toimimisensa useissa eri ryhmissä niin 
työpaikallaan kuin harrastuksissaan. Työ-
elämässä erityistyötehtäviä hänelle olivat 
muun muassa vesisukellustehtävät ja hä-
lytyskeskuksen päivystäjän tehtävät. Vii-
meksi mainitut ensin Kepalon montussa 
ja myöhemmin Kaupin hätäkeskuksessa.

Hänet muistetaan myös innokkaana ja 
asiansa osaavana kesäsijaisten perustehtä-
vien kouluttajana. Hän oli siis työtehtävis-
sään monitaitoinen, yleismies ja hyvä pa-
lomies.

Jorma oli persoona, josta kaikki pitivät. 
Hän laski huumoria asioista ja työtove-
reistaan ja kesti myös itseään kohtaan 
suunnatun huumorin. Häntä oli mukava 
kuunnella. Hän toimi myös palomiesten 
pääluottamusmiehenä. Hän oli ajamissaan 

asioissa jalat maassa ja asiallinen neuvot-
telija. Hän piti edustamiensa henkilöiden 
puolia neuvotteluissa muun muassa laitok-
sen johtajien kanssa.

Jorma oli liikunnallinen ja hyväkuntoinen 
mies. Vaikka jalkapalloilu oli hänen pääla-
jinsa, niin hän oli keskimääräistä parem-
pi lajissa kuin lajissa, kunhan sai vähän ai-
kaa harjoitella. 

Hän osallistui lentopalloiluun niin vin-
tillä kuin myös palomiesten SM-kisois-
sakin ja yleisurheiluun palomiesten SM- 
ja PM-kilpailuissa. Jalkapalloilussa hän 
osallistui peleihin työvuorossa, puulaaki-
sarjoissa sekä valtakunnallisissa sarjoissa  
TPV:n ja TKT:n joukkueissa.

Palokunnan henkilöistä on olemassa pal-
jon mielenkiintoisia tarinoita. Niin myös 
Jorma Latosaaresta. Kaikkia ei tähän muis-
teluun voi kertoa, mutta yhden haluan 
kertoa: Jormalla oli aina pakattu pelikas-
si auton peräkontissa. Kaverit tiedusteli-
vat syytä tähän ja Jorma vastasi: ”Ei tiedä, 
milloin Italiasta tulee soitto, että AC Milan 
tarvitsee vaaleeta pakkia joukkueeseensa. 
Silloin ei ehdi hakea pelivarusteita kotoa, 
on lähdettävä lentoasemalle”.

Jukka Lehtonen

Kun aurinko kulkee taivaalla kaaren,
se laskee illalla taakse luodon ja saaren.
Väsyy myös ihminen täällä kulkiessaan, 
saa rauhan vasta levolle laskiessaan.

-Unto Ahlman

Hän oli aktiivisesti mukana myös Keskus-
paloaseman Palomuseota perustettaessa 
sekä toimi asiantuntevana museo-oppaa-
na useita vuosia eläköitymisensä jälkeen.

Unto Ahlmanilla oli myös herkkä puolensa: 
hän kirjoitti runoja. Pöytälaatikosta löytyi 
runoja, joista omakustanteina tehtiin kaksi 
runokirjaa. Ensimmäiset runonsa hän oli 
tehnyt jo armeija-aikanaan. Ei edes hänen 
vaimonsa tiennyt aiemmin Unton har-
rastuksesta ennen kuin runoja löydettiin 
pöytälaatikosta ja niitä alettiin julkaista. 

Veijo Kaján

Juttua varten haastateltu Unton poikaa 
Ristoa.
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HARRI TAMMINEN

Palomestari Matti Saarinen
Matin palokuntaura lähti liikkeelle Viialan 
VPK:n kautta. Äidin puolen suku oli ollut 
aktiivinen VPK-toimija ja sai 11-vuotiaan 
pojan mukaan toimintaan. Poikaosastossa 
Matti toimi vuosien ajan ja ammattikou-
lun autopuolen opintojen jälkeen vuon-
na 1980 Matti hakeutui Espooseen valtion 
palo-opistoon; omien sanojensa mukaises-
ti naisen perässä. Palomiesopintojen jäl-
keen 1981 Matti jäi esimiesharjoittelijaksi 
opistolle, missä karttui lisää hyvää koke-

Huoltoasentaja Raimo Kinnari

Huoltoasentaja Raimo Kinnari jäi eläk-
keelle 1.5.2021. Eläkekahvit juotiin Vam-
malan paloasemalla 8.6.2021.

Raimo valittiin vuonna 1987 Äetsän kun-
nalle talonmies-kalustonhoitajaksi. Vuo-
sien varrella Raimo kävi erilaisia kursseja, 
toimien myöhemmin yksikönjohtajana ja 
P3-päivystäjänä.

Aluepelastuslaitokseen siirtymisen jälkeen 
Raimon asemapaikka oli Vammala, ja alu-
eena silloinen Lounais-Pirkanmaa. Am-
mattinimike oli kalustonhoitaja. Myöhem-
min huoltoasentajana toimiessaan hänellä 
oli lähiesimiehinään Jarmo Ranta, Petteri 
Elijoki ja Hannu Mansikkamäki.

musta kouluttamisesta. Sieltä matka jatkui 
Wärtsilän Helsingin telakan palokuntaan 
ja Matti Willmannin vinkin kautta vuon-
na 1982 Turkuun ja sieltä samana vuonna 
kesämieheksi Tampereelle. Kesän jälkeen 
Matti sai jatkaa lumimiehenä Tampereella. 
Matti halusi kuitenkin enemmän alalta ja 
hakeutui seuraavana vuonna Palo-opiston 
paloesimieskurssille, jonka jälkeen Mat-
ti valittiin palomieheksi Lempäälään 1983.

Vuonna 1985 Matti siirtyi Lempäälässä 
päällystötehtäviin ensin tilapäiseksi ja seu-
raavana vuonna palotarkastaja-vss-päälli-
kön virkaan. Vuonna 2003 Lempäälä siir-
tyi osaksi Tampereen aluepelastuslaitosta 
ja Matti sen mukana. Alku kului Lempää-
lässä palotarkastajana, mutta jo touko-
kuussa Matti hakeutui Etelä-Pirkanmaan 
alueelle palomestariksi, asemapaikka-
na Akaan Toijala. Työuraa Matille kertyi 
päivystysluonteisesti ja varallaolon osalta 
rapiat 25 vuotta ja alalla kokonaisuudes-
saan neljän vuosikymmenen ajan. Viimei-
sin työuran ajanjakso alkoi vuonna 2011, 
kun Matti siirtyi vuoroon palomestariksi 
Hervantaan.

Matti kertoo, että työ on ollut mielenkiin-
toista ja vaihtelevaa, eikä se ole päästänyt 
pitkästyttämään. Operatiiviset tehtävät ja 
onnistuminen niissä on tuottanut mie-
lihyvää. Sanonta, että kun Matti on töis-
sä niin tapahtuu. Tästä huolimatta Mat-

tia ei ole jäänyt vaivaamaan isot tehtävät, 
jotka omalle kohdalle ovat osuneet. Matin 
slogani on aina ollut, että parhaani yritän, 
sen on riitettävä. Matti arvostaa operatii-
visen toiminnan lisäksi ennaltaehkäisyä 
eikä väheksy sitäkään. Tarkastajana Mat-
ti oli jämpti, mutta kuitenkin arvosti asi-
akkaan mielipiteitä. Neuvova ja opastava 
tyyli, johti Matin mielestä parempaan lop-
putulokseen kuin käskyttäminen.

Matti jää hyvillä mielin eläkepäiviä viettä-
mään. Ikä ja virkavuosien määrä sekä per-
hesyyt vaikuttivat Matin päätökseen eikä 
mitään yksittäistä syytä eläkkeelle jääntiin 
ollut. Oma jaksaminen ja kunto on sen 
verran hyvä, että jaksaa vielä vapaallakin 
touhuta, Matti kertoo. Matin vinkki tule-
ville sukupolville sekä työelämää jatkavil-
le virkatovereille on yksinkertainen: vauh-
tia vähemmälle ja suorittamisen tarvetta 
kannattaa pohtia, ettei loppuun palami-
nen ole se vaihtoehto. Tarinan kirjoittaja 
on oppinut Matin tuntemaan vuosien yh-
teisen työuran aikana. Mattia voisin kuva-
ta perinteitä kunnioittavana, yhteistyöky-
kyisenä, mutta omat mielipiteet omaavana 
ammattilaisena. Matti kiittää yhteistyöstä 
työtovereita ja heitä, joiden kanssa on vuo-
sien varrella töitä tehnyt. Hyvää jatkoa ja 
moikataan kun tavataan.

Mika Kupiainen

Kirjallisuus laidasta laitaan on Raimon yk-
si harrastuksista. Sitä hän jatkaa päästyään 
nyt eläkkeelle. 

Hänet tunnetaan myös ahkerana talkoo-
työntekijänä. Aina valmis auttamaan, kun 
apua tarvitaan. Kiireisenä Raimon pitää 
myös kahdeksan lastenlasta.

Hyviä eläkepäiviä Raimolle!

Jyrki Paunila & Hannu Saari

JYRKI PAUNILA
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Päivystäjä Mirva Lehtonen
Ei tainnut Lehtosen Mirva tietää, kun hän 
joulukuussa 1979 astui Tampereen palolai-
toksen palvelukseen, että alalla vierähtää 
liki 42 vuotta. Tampereen palolaitos kou-
lutti tuolloin kahdeksan ”tyttöä” töihin 
aluehälytyskeskukseen. Hälytyspäivystä-
jän peruskurssi toteutettiin 17.12.1979–
29.2.1980 ja varsinaiset päivystystyöt 
alkoivat 1.3.1980 Kaupissa nykyisissä Ti-
lanne- ja johtokeskuksen tiloissa.

Vuonna 2004 hätäkeskusuudistuksen 
myötä Mirva siirtyi valtion palvelukseen 
Pirkanmaan hätäkeskukseen. Seuraa-
van uudistuksen lähestyessä Mirva palasi 
vuonna 2010 takaisin kunnan leipiin sil-
loiselle Tampereen aluepelastuslaitokselle.  
Hätäpuheluiden vastaaminen muuttui tu-
kitoimien antamiseen pelastusyksiköille.  
Vaikka työnantajat, niiden nimet sekä teh-
tävät muuttuivat vuosien varrella, niin sa-
mojen asioiden ääressä työvuorot kuluivat.

Vuosien saatossa Mirva on ollut aktiivi-
nen yhdistystoiminnassa, Muonion mö-
kin rakennustalkoissa sekä ensimmäisenä 
mökkiemäntänä, palokunnan urheilijoi-
den saamaa työpanosta unohtamatta. Sa-

MARJO GRÖNFORS

nottakoon, ettei häntä juuri ole tarvinnut 
hommiin ylipuhua, vaan on lähtenyt en-
nakkoluulottomasti mukaan. Toista tar-
monpesää saa hakea. Hän on aina valmis 
auttamaan muita sekä kuuntelemaan tois-
ten ilot ja surut.

Virtaa ja tarmoa tulee varmasti riittämään 
myös eläkkeellä; olen hänen puheistaan 
ymmärtänyt, että uudet asiat kiinnostavat. 
Tapparan kannattajana Mirvaa kiinnostaa 
kaikenlainen penkkiurheilu, ja nyt kesä-
kauden alkaessa kiinnostavat myös kuk-
kapenkit, joita riittää kotona sekä mökillä. 
Tällä hetkellä Mirva toimii sihteerinä Elo-
salamoissa, jonka jäsenet ovat kunnalli-
sissa hätäkeskuksissa toimineita päivystä-
jiä. Vastikään hän aloitti myös Tampereen 
aluepelastuslaitoksen senioreiden rahas-
tonhoitajana. 

Monet reissut Mirvan kanssa tehneenä 
niin kotimaassa kuin ulkomailla voin ker-
toa hänen olevan iloista ja turvallista mat-
kaseuraa. Virallisesti eläkepäivät alkoivat 
1.5.2021. Hyviä eläkepäiviä Mirvalle!

Anne Lehtola

Palkanlaskija Sirkku Pispala

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palkanlas-
kija Sirkku Pispala aloitti uransa silloisella 
Kangasalan kunnan palolaitoksella toimis-
toapulaisena toukokuussa 1977. Ura jatkui 
palolaitoksen toimistosihteerinä aina vuo-
teen 1994. Tuolloin Kangasala liittyi alueel-
liseen pelastuslaitokseen ja Sirkku siirtyi 
pelastuslaitoksen kanslistin ja myöhem-
min koulutussihteerin tehtävään. Palkan-
laskijana Sirkku aloitti vuoden 2004 alussa.

Syyskuun 2021 alusta eläkkeelle jäävä Sirk-
ku ehti siis tehdä palokunnassa 44 vuoden 
uran.

Itse sain kymmenen vuotta sitten kunnian 
tutustua ammattitaitoiseen ja tarkkaan 
palkanlaskijaan, jolle oli kunnia-asia huo-
lehtia pelastuslaitoksen henkilöstön pal-
kanmaksun oikeellisuudesta ja oikea-ai-
kaisuudesta. Sirkku tutustutti ja perehdytti 
minut pelastuslaitoksen maailmaan.

Sirkulle olivat yhteiset asiat tärkeitä, ja 
tästä osoituksena usean vuoden JHL:n 
edustajana toimiminen Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen henkilöstön yhteistoimin-
taryhmässä.

Sirkku on ollut ahkera palokuntalainen, ja 
palkkatyönsä ohella hän on ollut mukana 
myös Kangasalan VPK:n ja Palokuvaajat 
ry:n toiminnassa. 

Sirkku on suuri kulttuurin ystävä, joka 
eläkkeellä ”kuluttanee kulttuuria” run-
sain mitoin, jahka koronavirustilanne sen 
mahdollistaa. Myös mökillä touhuaminen 
on Sirkulle mielekästä puuhaa. Pienimuo-
toinen eläketilaisuus Sirkulle järjestettiin 
torstaina 17.6.2021.

Sirkulle suurkiitos avusta, tuesta ja työto-
veruudesta. Hyviä eläkepäiviä!

Saija Micklin

SAIJA MICKLIN
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