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LETKU & LAASTARI
Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2015
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Nykyisin puhutaan paljon tilanne-
kuvan tärkeydestä: viranomaiset 
korostavat olemassa olevan tiedon 
keräämistä yhteen paikkaa, jossa 
sitä voidaan analysoida. Meillä on 
vuosittain paljon erilaisia pelastus-
toimen tapahtumia, joihin osallistu-
jat valikoituvat erityisosaamisen tai 
mielenkiinnon takia. Nämä tapah-
tumat ovat tärkeitä juuri tuon tilan-
nekuvan luomisen takia. Kun osal-
listumme tapahtumiin, niin voimme 
päivittää oman tilannekuvamme. 

Tuota omaa tilannekuvaa on hyvä 
päivittää, sillä arjen työn puristuk-
sessa oma tilannekuva pelastustoi-
mesta jää suppeaksi. Olemme liian 
lähellä, jotta voisimme suhteuttaa 
oman työympäristömme valtakun-
nan tasolle. Pirkanmaa oli päällystö-
päivillä hyvin esillä. Ainakin oman 
tilannekuvani päivittäminen yllätti 
minut. En ollut läheskään kaikis-
sa luennoissa paikalla, mutta ha-
vaitsin, että voimme Pirkanmaalla 
pelastuslaitoksena olla tyytyväisiä 
omaan osaamiseemme. Olemme 
Tilanne- ja johtokeskuksen kehit-
tämisessämme oikealla polulla ja 
vielä eturivissä. Meillä on toimiva 
turvallisuusviestinnän kokonai-
suus. Olemme myös panostaneet 
paloesimiesten koulutukseen, joka 
ei vielä muissa pelastuslaitoksissa 
ole toteutunut.

Tämä paloesimiesten koulutus oli 
yhtenä paneelikeskustelun aihee-
na, sillä valtakunnassa on nostettu 

Tilannekuvaa 
päivittämässä

esille, että paloesimiesten saama 
koulutus ei anna tarpeeksi eväitä 
henkilöstön johtamiseen. Opetus 
keskittyy liikaa operatiivisen toimin-
nan johtamiseen. Kuitenkin paloesi-
miesten työstä suurin aika menee 

paloasemalla henkilöstön johtami-
seen. Pelastusopiston rehtori Mervi 
Parviainen toi hyvin esille, että opin-
tojaksoon kyllä sisältyy jaksoja, jos-
sa voidaan henkilöstöjohtamistakin 
käsitellä. Tosin parannettavaakin on. 
Yleisön joukosta tuli tähän asiaan 
hyvä kommentti, joka koski lääkä-
reiden koulutusta. Kommentoija 
sanoi, että paloesimiesten koulutuk-
sessahan on paljon henkilöjohtami-
sen opetusta verrattuna lääkäreiden 
koulutukseen, jossa asiaa ei käsitellä 
lainkaan.

Tampereella pidettiin Palopäällystöpäivät 19. - 21.3.2015 hotelli 
Tornissa. Ohjelmassa oli paljon ajankohtaisia pelastustoimen asioita. 
Päivien aikana tuli taas mieleeni tuttu tunne: oli paljon tietoa ja 
asiaa, jonka toivoisi myös saavuttavan kenttäväen. Jokainen päiville 
osallistunut voi omalta osaltaan auttaa tässä tehtävässä ja kertoa 
asioita eteenpäin.
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Letku & Laastari

• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstö-
lehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo 
Kajan • Toimituskunta: Elina Haapala, Elja 
Kivikoski, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• 
Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä / Petri Remsu • 
Kuvamateriaalit: Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen arkistot • Kansikuva: ”Pääsiäisnäkyjä” • Pai-
no: Juvenes print • Painomäärä: n. 1 200 kpl 
• Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, 
lokakuu ja joulukuu •

Päällystöpäivät oli hyvin toteutet-
tu. Tekniikka oli toimivaa ja puit-
teet parhaat mahdolliset. Päiville 
piristystä toivat mainiot juontajat: 
Palopäällystöliiton Veera Heinonen 
ja kaikkien tuntema toimittaja Arto 
Nyberg.

Rauhallista Pääsiäistä lukijoillemme

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

P.S. Virallisen tilannepäivityksen lisäksi on 
hyvä päivittää epävirallistakin tilannetta. 
Pelastuslaitoksen mieskuoro Tulikukot 
esiintyi iltatilaisuudessa, ja on myönnet-
tävä, että ei muilla pelastuslaitoksilla ole 
tällaista ylpeydenaihetta. ”We want mo-
re” –huudot sen todistivat.
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Matti Lipastin palomiesura alkoi Noki-
an palolaitoksen viransijaisena vuonna 
1976. Vakituisen viran hän sai vuonna 
1982. Aikoinaan kevättalvella 1981 tul-

Palomies Matti Lipasti
lessani vs. palomieheksi Nokian vanhal-
le paloasemalle minulla oli ilo tutustua 
palomies Matti Lipastiin. Matti oli silloin 
minun silmissäni jo konkari, kaveri jolta 
saattoi kahden kesken keltanokkana 
kysyä neuvoa. Usein hän sittemmin sai 
komennuksen toimia myös yksikön van-
himpana, eikä syyttä.

Sitten kun omatkin palomiehen sii-
vet vähän kasvoivat, olimme saman työ-
vuoron miehinä luonnollisesti paljonkin 
tekemisissä. Muutamia tapauksia muis-
telemme tavatessamme hymyssä suin 
vieläkin, vaikka ne eivät aina tapahtu-
mahetkellä juuri naurattaneet

Vapaallakin touhuttiin porukalla mo-
nenmoista. Vaikkapa käveltiin Ellivuo-
reen saunottelemaan koko työvuoron 
porukka. Muitakin tempauksia keksittiin 
ja työkavereita autettiin aina. Osallistuim-
me Matin kanssa paikkakunnan pyöräily- 
ja hiihtotapahtumiin. Käytiin palohenki-
löstön SM-hiihdoissakin; rennolla otteella 
tosin. Potkupalloa pelattiin ja erityisesti 

Palomestari Kauko Hakala, tuttavalli-
semmin Hakalan Kake, siirtyi ansaituille 
eläkepäiville helmikuun 2015 alusta.  
Pitkä työura jatkuu nyt vapaaherrana 
kesäpaikkaa kunnostaen ja kavereita 
autellen.  Kalavedet ja lenkkipolut vetä-
vät varmasti myös puoleensa.

Itse tutustuin Kaukoon siirtyessäni sil-
loisen Etelä-Pirkanmaan pelastusalueen 
palopäällikön tehtävään.  Olimme toki 
olleet tekemisissä aiemminkin, mutta 
Kaukon toimiessa varahenkilönäni tuli 
yhteistyöstämme intensiivistä ja olim-
me yhteyksissä lähes päivittäin.  Muistan 
yhteistyömme vuodet aina hyvinä aikoi-
na. Kauko Hakala osoittautui erinomai-
sen vastuulliseksi ja luotettavaksi pelas-
tusalan ammattilaiseksi, työtoveriksi ja 
kollegaksi joka tuli aina auttamaan ja 
tukemaan asiassa kuin asiassa.  Kaukolta 

Eläkkeelle jääneet
Palomestari Kauko Hakala
löytyi aina venymiskykyä ja joustoa jos 
asiat niin vaativat.  Hän siirsi tarvittaessa 
omat menonsa taka-alalle.

Näin myös sen kunnioitettavan 
henkisen voiman ja vahvuuden, jonka 
Kauko vaikean paikan tullen omaa, kun 
elämä näyttää mustan kilpensä.

Toijalassa ikänsä asuneena Kaukolla 
oli eteläisestä toimialueestamme ihmisi-
neen kaikkineen hyvä tuntemus, johon 
itsekin saatoin tukeutua muun muassa 
yhteydenpidossa ja asioinnissa alu-
een varsin lukuisien vapaapalokuntien 
suuntaan.

Sama hyvä henki ja yhteistyömme 
jatkui siirryttyäni uusiin tehtäviin muo-
dostetulle itäiselle pelastusalueelle ja 
Kauko siinä yhteydessä vpk:n erityis- ja 
tukitehtäviin.  Päivittäistehtävien lisäksi 
hänen virkauransa viimeisiä vuosia sä-

vytti Akaan uuden paloaseman raken-
tumiseen ja käyttöön ottoon liittyvät 
moninaiset juoksut ja puuhat palave-
reineen.

Voin vilpittömästi todeta, että jos 
kaikki me pienet  ihmiset olisimme 
Kaukon tapaan aina yhtä kohteliaita, 
auttavaisia ja luotettavia, olisi eläminen 
paljon helpompaa ja vähemmän stres-
saavaa.  Työelämässäkin. Kaukolle on 
annettu rauhallista luonteen laatua sekä 
sydämen sivistystä.  Myötäsyntyisesti vai 
kodin perintönä, sitä voin vain arvailla.  

En päässyt Kauko eläkekahvitilaisuu-
teesi.  Siksi esitänkin tässä yhteydessä 
osaltani lämpimän kiitokseni työtove-
ruudesta ja ystävyydestä.  Toimeliaita 
eläkepäiviä ja paljon kireitä siimoja!  
    
palopäällikkö Pekka Mellin

lentopalloa, Matin mielilaji.  
Palomiehenä Matti oli työparina aina 

varma toimija vailla ikäviä yllätyksiä tai 
tempauksia.  Asiallisen ammatillisella, 
eli työturvallisella linjalla mentiin ilman 
suuria tunteen purkauksia.  No, ainahan 
sitä suomalainen soturi toisinaan ärrä-
pään päästää, mutta se vain tehostaa 
suoritusta – tai siitä palautumista. De-
briefinkejähän ei tuolloin tunnettu.  

Sittemmin aluepelastuslaitoksen ai-
koina työuramme Matin kanssa eriytyi-
vät ja Nokian vanhan aseman porukka-
kin liukeni Ylöjärven, Pispalan, Pirkkalan 
ja Keskuspaloaseman suuntiin.  Kukin 
aikanaan sitten eläkkeelle, niin kuin nyt 
Matti Lipastikin, Hämeenkyrön paloase-
man kautta koukaten. 

Mukavia seikkailuja pohjoisen mökil-
lesi Matti ja terveitä toimeliaita eläkepäi-
viä Nokialle!

palopäällikkö  Pekka Mellin
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Harrastuksesta työksi: Lahtisen Paulin 
palomiesura kesti tasan 37 vuotta

Palomies Pauli Lahtinen siirtyi pois 
työelämästä pitkän palomies-uransa jäl-
keen 1.2.2015. Pauli aloitti palomiehen 
työnsä Ruoveden kunnassa 1.2.1978 
palomiehenä. Samana päivänä siirtyi 
aiemmin Ruoveden Spr:n osaston järjes-
tämä sairaankuljetus Ruoveden kunnan 
palolaitokselle, joka tarkoitti sitä, että 
heti ensimmäisestä työpäivästä alkaen 
liittyi tehtäviin myös sairaankuljetus. Sai-
raankuljetustehtävät suoritettiin alkuun 
Spr:ltä siirtyneeltä Peugeot 504 farma-
rimallisella autolla. Varmaan alkuajan 

Palomies Pauli Lahtinen
hoitona täälläkin oli yleisesti käytössä 
ollut hyväksi koettu kolmen h:n sääntö 
(HHH eli huopa, happea ja hanaa). Tämän 
jälkeen Ruoveden kunta hankki ajoneu-
voksi huomattavasti tilavamman Chevro-
letin, joita oli käytössä aina siihen saakka, 
kunnes Ruovesikin liittyi alueelliseen pe-
lastuslaitokseen vuonna 2003.

Heti alkuvuosina oli Pauli mukana 
monessa suuressa tulipalossa. 1970-
luvun lopulla oli mm. Virtain vanhain-
kodin tulipalo tammikuussa 1979, joka 
vaati peräti 27 vanhuksen hengen. Pauli 
oli mukana myös Pohjan sahan tulipalon 
sammutuksessa Ruovedellä äitienpäi-

vänä 1979. Tulipalo oli vuosikymmeniä 
vahinkoarvoltaan mitattuna Suomen 
suurimpien tulipalojen listalla. 

Työn painopiste muuttui vuosien 
kuluessa yhä enemmän sairaankuljetus-
painotteiseksi tehtävämäärien ja työn 
vaativuuden kasvaessa. Pauli on työssä-
oloaikanaan nähnyt läheltä sairaankul-
jetuksen suuren muutoksen ja lisäkoulu-
tuksen sekä erinomaisen työmotivaation 
avulla suoriutunut tehtävistä erittäin 
hyvin. 

Sairaankuljetustehtävissä pitkään 
toimiminen pienellä paikkakunnalla on 
iso haaste, koska lähes kaikki kohdatta-
vat potilaat ovat jollakin tavalla tuttuja 
jo siviilielämästäkin. Tämä on huomion-
arvoinen seikka ja vaatii asioille oman 
käsittelytapansa. Tämä myös tuo muka-
naan tiedonhaluisuusilmiön eli kaupan 
kassajonossa aikoinaan kyseltiin ihan 
suoraan ihmisistä ja tapahtumista, joi-
hin hän työssään oli osallistunut. Pauli 
on aina osannut noista tilanteista selviy-
tyä asiallisesti ilmoittamalla, että ei voi 
asiaa kommentoida, koska työtehtäviin 
liittyy vaitiolovelvollisuus. Kysymykset 
oleellisesti vähenevät vuosikymmenten 
mittaan, mutta tosi pitkän ajan vei, että 
ihmiset ymmärsivät kyselemisen olevan 
täysin turhaa.

1.1.2011 Pauli siirtyi Ruoveden päi-
vystävän palomestarin (P 33) kuljettajan 
tehtäviin, jossa toimi sen toiminnassa 
oloajan eli 30.9.2014 saakka. Kuljettaja-
tehtävän jälkeen hän toimi loppuajan 
päiväpalomiehenä Ruovedellä. 

Ruoveden VPK sai nyt vahvistus-
ta myös arkipäivien hälytyksiin, koska 
Pauli jatkaa edelleen aktiivista osallistu-
mistaan harjoituksiin ja hälytystehtäviin 
sopimuspalokunnassa, jossa hän on toi-
minut aktiivisesti jo yli 50 vuotta. Pauli 
on sopimuspalokuntauransa aloittanut 
10-vuotiaana.

Paulin eläkekahvit juotiin n. 30 hengen 
porukalla Ruoveden paloasemalla tam-
mikuun lopussa. Hyvin ansaituille vapaa-
päiville siirtyi erinomaisen toimintakyvyn 
omaava palomies, jota kiitämme omatoi-
misesta ja aktiivisesta työurasta sekä toi-
votamme kaikkea hyvää eteenpäin.

Teksti: Aluepalomestari Ilpo Kuok-
kanen, pitkäaikainen Pauli Lahtisen 
työtoveri

Palomestari Kauko Hakalalle käden-
puristuksen antaa pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen
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Tammikuun 18. päivä pelastuslaitos sai suru-
viestin. Jouko Lehtinen poistui keskuudestam-
me vain 54-vuotiaana. Jouko Lehtisen palo-
miesura alkoi Pirkkalan palolaitoksella tilapäise-
nä palomiehenä vuonna 1981. Palomieskurssin 
Espoossa hän suoritti syksyllä 1982. Tampereen 
silloisen pelastuslaitoksen palvelukseen hän 
siirtyi 1994, kun Pirkkalan palolaitos yhdistyi 
Tampereen pelastuslaitokseen. Jouko Lehtinen 
erosi palomiehen virasta vuonna 2006. 

Suruviesti

Eläkkeelle jääneet

Ylipalomies Pertti Niskala
Pertti Niskalan eläkekahvit juotiin 
Lempäälän paloasemalla vuoden 
2014 viimeisenä päivänä, sillä viral-
linen ensimmäinen eläkepäivä oli 
1.1.2015. Niskalan työura pelastus-
laitoksella kesti lähes 35 vuotta, sillä 
hän tuli palomiehen viransijaiseksi 
huhtikuussa vuonna 1979.

Pertti Niskala oli peruspalomies, 
jonka rakennusalan taidoista oli 
hyötyä myös tulipalojen sammutta-
misessa, kun piti purkaa rakenteita 
ja päästä palopesäkkeitä sammut-
tamaan. Hän oli erikoistunut myös 
letkuhuoltajaksi.

Eläkejuhlia vietettäessä palopääl-
likkö Ari Vakkilainen, pitkäaikainen 
Niskalan työtoveri ja esimies, muis-
teli heidän yhteisiä hetkiään työssä. 
Muisteluista ilmeni, että Niskala oli 

erittäin innokas palomiesurheilija, joka 
innostui aina joukkuepeleissä. Erityisesti 
”piksusta” eli palomieslentopallosta oli 
kaksikolla monta mukavaa muistoa. 
Erityisen muistorikas oli piksupeli, jonka 
jälkeen he molemmat joutuivat ”piksu-
helvettiin” eli tämän jälkeen eivät tietyt 

henkilöt pelanneet heitä vastaan. Syy-
nä oli se, että nuoremmat palomiehet 
olivat voittamassa piksuerän lumieränä, 
mikä tarkoitti sitä, että hävinnyt puoli 
ostaa koko kopan virvoitusjuomia voit-
tajille. Ennen viimeistä syöttöä häviäjät 
lopettivat pelin.
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Tampereen kaupungin ansiomitalien ja-
kotilaisuus järjestettiin Raatihuoneella 
19.2.2015. Pelastuslaitokselta paikalla 
oli mitalin pokkaamassa kuusi henkilöä, 
vaikka ansiomitali myönnettiin 15:lle 
pelastuslaitoksen työntekijälle.

Kultaisen I-luokan mitalin 40 vuoden 
työurasta sai päivystäjä Kristiina Lundan. 
Kultaisen II-luokan mitalin  30 vuoden 
työurasta saivat viestipäällikkö Tarja Pe-
sonen ja ylipalomies Pertti Tuominen.

Hopeisen ansiomitalin 20 vuoden työ-
urasta saivat koulutusmestari Timo 
Halme, palomies Veli-Mikko Leinonen 
ja palomies Jarkko Lahtinen.

Tampereen kaupunki 
jakoi ansiomerkkejä

”Vetoava loma-anomus”
Ruiskumestari Jouni Lammille tuli loma-anomus, 
joka jäi ruiskumestarin mieleen. 

Parahin toverini Jone.

Käymämme puhelinkeskustelun johdosta olettaisin, että talvilo-
man siirto olisi mahdollista. Minulla olisi tarvetta saada vapaaksi 
marraskuun 14. ja 18. päivä. En tiedä, kuinka ajankohta olisi sopinut 
sinun lomiisi, mutta ehdotin puolisolleni, että voisimme ottaa ruis-
kumestarin reissuun mukaan. Hän oli vähän sitä mieltä, että eikö 
olisi kiva vain kaksin lähteä. No jouduin sitten suostumaan kiivaan 
keskustelun jälkeen hänen päätökseensä. Melko itsekästä ajattelua 
häneltä. Mutta tuleehan näitä lomia, niin otetaan sitten joku toinen 
kerta saman palmun alla sateenvarjojuomaa.

Parahin terveisin palomies X.

Kuvateksti: Kuvassa vasemmalta pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, Timo Halme, Veli-Mikko Leinonen,  
Jarkko Lahtinen, Pertti Tuominen, Tarja Pesonen ja Kristiina Lundan
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Keskuspaloasemalla sijainnut Wivi vies-
ti- ja johtokeskus muutti uusiin tiloihin 
Tampereen Kauppiin kesäkuussa 2014. 
Kiinteistö vapautui Hätäkeskuslaitoksel-
ta aiemmin keväällä ja tilojen remon-
tointi sekä uuden keskuksen valmistelu 
aloitettiin tuolloin välittömästi.  Muuton 
myötä nimi muutettiin Pirkanmaan Ti-
lanne- ja johtokeskukseksi, joka kuvaa 
paremmin nykyistä toimintaa.

Samaan rakennukseen pelastuslaitok-
sen kanssa muutti Liikenneviraston 
Tampereen tieliikennekeskus ja Tam-
pereen kaupungin liikenteenhallin-
takeskus tammikuussa 2015. Muuton 
myötä Tampereen tieliikennekeskus 
ja pelastuslaitos pystyvät entisestään 
tiivistämään yhteistyötään. Näin laaja 

Tilanne- ja johtokeskuksen ja Liikenneviraston yhteistyö

liikenneohjauksen ja pelastustoimen 
yhteistyö on valtakunnallisesti ainut-
laatuista.

Uudet tilat tehostavat toimintaa ja mah-
dollistavat paremman viranomaisyhteis-
työn. Tieliikenteen yhteinen tilannekuva 
parantaa molempien tahojen toiminta-
mahdollisuuksia varauduttaessa haas-
taviin liikenneolosuhteisiin tai toimitta-
essa onnettomuustilanteessa. Samoin 
esimerkiksi valmisteilla olevan Ranta-
tunnelin ohjausta tullaan hoitamaan 
uusista tiloista käsin. Valmistuessaan 
Rantatunneli tulee olemaan Suomen 
pisin maantietunneli, 2,3 km. 

Kiinteistössä on pelastuslaitoksella käy-
tössään Tilannekeskus, jossa työskente-

levät työvuoroissaan tilannekeskuspa-
lomestari ja päivystäjä 24/7. Liikenne-
viraston kanssa on yhteinen neuvotte-
lutila, jota käytetään tarvittaessa myös 
johtokeskustilana. Lisäksi käytössä on 
toimistohuoneita pelastuslaitoksen eri 
osastoiden henkilöstölle.

Pelastuslaitoksen Tilanne- 
ja johtokeskus

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- 
ja johtokeskus on toimintayksikkö, joka 
palvelee ympärivuorokautisesti pelas-
tuslaitoksen asiakkaita ja henkilökun-
taa sekä Pirkanmaan kuntia. Tilanne- ja 
johtokeskus hoitaa pelastustoimintaan 
liittyviä tukitoimintoja ja tuottaa tietoja 
turvallisuuden tilannekuvaan Pirkan-

112-päivänä pidettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
Tilanne- ja johtokeskuksessa medialle tiedotustilaisuus, 
jossa kerrottiin pelastuslaitoksen ja Liikenneviraston 
konkreettisesta yhteistyöstä.



8 9

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Tilanne- ja johtokeskuksen ja Liikenneviraston yhteistyö

maalla. Lisäksi keskuksesta avustetaan 
tarvittaessa Pirkanmaan kuntien valmi-
ustoiminnan käynnistämistä ja tiedotta-
mista sekä ylläpidetään pelastuslaitok-
sen, viranomaisten ja yhteistyötahojen 
yhteystietoja. 

Tilanne- ja johtokeskukseen sijoittuvat 
myös pelastuslaitoksen tieto- ja vies-
tintätekniikkapalvelut sekä tarvittava 
tietohallinto. Tehtäviä ovat tieto- ja 
tietoliikennetekniikan sekä viestijär-
jestelmien ja -tekniikan hoitaminen 
sekä niihin liittyvien ulkoistettujen 
palveluiden hallinta. Lisäksi tehtäviin 
kuuluu teknisen kehityksen seuraami-
nen ja uusien ratkaisujen käytäntöjen 
tuonti pelastuslaitokselle. Tilanne- ja 
johtokeskustoiminnasta vastaa ja sitä 

kehittää viestipäällikkö alaisenaan hä-
lytyspäivystäjät. Viestipäällikkö toimii 
lisäksi yhteyshenkilönä hätäkeskukseen 
hälytysohje- ja viestiyhteysasioissa.

Pelastustoiminnan 
johtaminen tehostuu

Tilanne- ja johtokeskuksessa sijaitsee 
myös pelastustoiminnan johtamisen 
yksikkö. Tähän yksikköön kuuluvat toi-
mintaa johtava palopäällikkö Ari Vakki-
lainen, palomestarit, jotka työskentele-
vät kentällä (Kenttä P3) sekä Tilanne- ja 
johtokeskuksessa työskentelevät palo-
mestarit (Tike P3).

Päivittäisistä toiminnoista näkyvin on 
pelastustoiminnan operatiivinen johta-

minen, jota toteutetaan pelastuslaitok-
sen ohjeiden mukaisesti. Työn kuvaan 
kuuluu vahvasti myös suunnittelu ja eri-
laisiin onnettomuuksiin tai poikkeaviin 
tilanteisiin varautuminen: päivittäisistä 
onnettomuuksista aina suuronnetto-
muuksiin saakka. 

Tilanne- ja johtokeskus seuraa pelastus-
valmiutta onnettomuustilanteiden aika-
na ja tilannepalomestarit voivat resursoi-
da pelastuskalustoa ja henkilöstöä tarvit-
taviin kohteisiin koko Pirkanmaalla.

Reaaliaikaisen tilannekuvan seuraa-
minen mahdollistaa myös paremman 
palvelun medialle. Kenttäpalomestarin 
ollessa tehtävässä kiinni, voi Tilanne- ja 
johtokeskuksessa työskentelevä palo-
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mestari välittää tietoja medialle.

Liikenneviraston 
tieliikennekeskukset 
Suomessa
Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, 
tehokkaat ja turvalliset matkat ja kulje-
tukset. Liikennevirasto vastaa Suomen 
teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä lii-
kennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta 
kehittämisestä.

Tieliikennekeskuksia on neljässä kau-
pungissa: Helsingissä, Turussa, Oulussa 
ja Tampereella. Liikenneviraston tielii-
kennekeskuksen vastuulle kuuluvat lii-
kenteen ja kelinseuranta, ajantasaisen 

tilannekuvan ylläpito, liikenteen oh-
jaaminen, häiriönhallinta yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa ja tien-
pidon tukeminen. Toiminnassa koros-
tuvat häiriötilanteiden ennaltaehkäisy, 
häiriöiden vaikutusten minimointi, pro-
aktiivinen liikenteenohjaus sekä turval-
lisuusnäkökohdat.

Tieliikennekeskuksen vastuulla on myös 
erityiskohteiden seuranta ja operatiivi-
nen ohjaus. Tällaisia erityiskohteita ovat 
mm. tietunnelit ja avattavat sillat.

Tieliikennekeskus tiedottaa tieliiken-
teen häiriötilanteista. Tieliikenteen 
häiriötilanteet voidaan karkeasti jakaa 
kahdenlaisiin häiriöihin, ennakoitui-
hin ja ennakoimattomiin. Tieliikenteen 
häiriönhallinnan tavoitteena on viran-
omaisten välisen yhteistyön tehosta-
minen tieliikenteen häiriötilanteissa. 
Liikenneviraston kanssa yhteistyössä 
toimivia viranomaisia ovat hätäkeskus, 
pelastuslaitos ja poliisi.

Tampereen 
tieliikennekeskus

Tampereen tieliikennekeskus vastaa lii-
kenteenhallinnasta Pirkanmaan, Kanta-
Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, 
Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjois-

Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon 
maakuntien alueilla. Lisäksi Tampereen 
vastuulla on öiseen aikaan Oulun tielii-
kennekeskuksen alue.

Tampereen keskuksen erityisvastuulla 
on rajaliikenteestä tiedottaminen, ke-
lirikkotiedottaminen sekä valtakunnal-
linen juhlapyhätiedottaminen esimer-
kiksi juhannus-, joulu- ja pääsiäisliiken-
teestä. 

Tampereella toimii Tampereen liiken-
teenhallintakeskus, jossa on tieliiken-
nekeskuksen lisäksi Tampereen kaupun-
gin työntekijä. Kaupungin työntekijän 
vastuulla on tiedon keruu ja tiedotus 
kaupungin katuverkon häiriöistä, jouk-
koliikenteen häiriötiedotus sekä viran-
omaisyhteistyö tieliikenteen häiriöti-
lanteissa. 

Tampereen seudulla on solmittu päätei-
tä koskeva häiriönhallinnan yhteistyö-
sopimus, jossa Liikenneviraston lisäksi 
mukana ovat Tampereen kaupunki 
seutukuntineen, Pirkanmaan poliisilai-
tos, Hätäkeskus ja Pirkanmaan pelas-
tuslaitos.
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Johtamisjärjestelmäpäivät on joka toinen 
vuosi järjestettävä tilaisuus, jonka järjes-
tää Suomen Puolustus- ja Ilmailuteolli-
suusyhdistys PIA ry. PIA ry on Suomessa 
toimivan puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja 
turvallisuusteollisuuden etujärjestö. PIA 
toimii Teknologiateollisuus ry:n toimi-
alayhdistyksenä ja sillä on noin 100 jä-
senyritystä. PIA:n jäsenyritykset kattavat 
lähes kokonaan Suomessa toimivan puo-
lustusteollisuuden. PIA toimii kotimaassa 
ja kansainvälisesti ja sillä on kiinteät yhte-
ydet alan viranomaisiin. Järjestö edustaa 
Suomea alan eurooppalaisissa yhteistyö-
järjestössä ASD:ssä - AeroSpace and De-
fence Industries Association of Europe.

PIA on myös Suomen edustaja Naton 
NIAG’issa (NATO Industrial Advisory 
Group) ja Euroopan puolustusviraston 
NDIA (National Defence Industry Asso-
ciations) yhteisössä.

Vuoden 2015 seminaari pidettiin Hä-
meenlinnan Aulangolla 12.–13.2.2015, ja 
se kokosi yhteen johtamisjärjestelmäalan 
viranomaiset ja teollisuuden edustajat 
keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 
Pirkanmaan pelastuslaitosta tilaisuudessa 
edustivat valmiuspäällikkö Markku Lehto-
nen ja kehitysinsinööri Jari Nieminen.

Tilaisuuden pääpuheenvuoron piti 
puolustusministeriön kansliapäällikkö 
Arto Räty. Hän puhui nykyhetken tur-
vallisuuden uhkakuvista, ja nosti esiin 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 
(YTS) linjaamat varautumisen periaat-
teet. Perusperiaatehan meillä Suomessa 
on, että jokainen toimija vastaa toimin-
nastaan ja sen jatkuvuudesta kaikissa 
olosuhteissa, ja on myös velvollinen 
huolehtimaan tähän liittyvistä varautu-
mistehtävistä. Näitä varautumistehtäviä 
ovat mm. ennakkosuunnittelu (valmius-
suunnittelu), materiaalinen varautumi-
nen (hankinnat, varmuusvarastointi) ja 
toiminnan harjoittelu (valmius-, johta-
mis-, ym. harjoitukset). 

Arto Rädyn mukaan eurooppalaiseen 
turvallisuuden toimintaympäristöön on 
viimeisen vuoden aikana tullut muutok-

Johtamisjärjestelmäpäivät 
2015

sia mm. Ukrainan tilanteen myötä, ja tämä 
on syytä ottaa huomioon jatkossa turval-
lisuusasioista keskusteltaessa.  Suomessa 
on hänen mukaansa hyvä yhteistoimin-
nan kulttuuri, ja tätä on syytä edistää kai-
kin tavoin. Viranomaisten välisen yhteis-
toiminnan edistäminen käytännössä tar-
koittaa mm. yhteensopivia tietoverkkoja 
ja johtamisjärjestelmiä, jotka puolestaan 
edesauttavat yhteisen tilannekuvan luo-
mista hallinnon eri tasoille.

Perjantain pääpuheenvuoron piti sisä-
ministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. 
Sisäministeriö on sisäisen turvallisuu-
den ministeriö, jonka hallinnonalaan 
kuuluvat pelastustoimi, poliisiasiat ja 
rajaturvallisuus. 

Hän nosti puheessaan esiin kolme kes-
keistä teemaa:

1. Toimintaympäristön voimakas muutos
− kaupungistuminen
− ihmisten elinajanodotteen kasvu
− ilmastonmuutos
− valtioiden rajat ylittävät globaalit 
muutostrendit.

2. ”Palveluodotukset” ennallaan tai kas-
vussa
− viranomaisilta odotetaan yhä parem-
paa, ennakoivampaa ja tehokkaampaa 
palvelua yhä kompleksisemmassa toi-
mintaympäristössä.

3. Ennakoitu resurssitaso on enintään 
nykyinen tai pienempi
− julkisen talouden haasteet
− tarve tarkastella organisaatioita ja toi-
mintatapoja. 

Päivi Nerg kertoi myös sisäisen turval-
lisuuden strategian laadinnasta. Stra-
tegian on määrä valmistua 31.10.2015 
mennessä, sen keskeisenä tavoitteena 
on mm. sisäisen turvallisuuden viran-
omaistoimintojen koordioinnin ja ohja-
uksen kehittäminen, näiden toimintojen 
nykyistä tehokkaampi ja taloudellisem-
pi organisointi, sekä sisäisen turvallisuu-
den koordinaatiovastuun sekä tehtävä- 
ja toimivaltajakojen selkeyttäminen, 

mukaan lukien kokonaisturvallisuuskä-
sitteen alle kuuluvat tehtävät.

Pävien aikana kuulimme esityksiä myös 
mm. Finnair Oyj:n, Kone Oy:n, VTT:n, 
InstaDefSec Oy:n, sekä Rajavartiolaitok-
sen, Puolustusvoimien ja Valtiovarain-
ministeriön edustajilta.

Viranomaispaneeli

Ensimmäisen päivän päätteeksi pidettiin 
paneelikeskustelu teemana ”Yhteisope-
raatioiden johtaminen eri viranomais-
ten näkökulmista esimerkkitapauksen 
avulla”. Paneelin oli organisoinut Maan-
puolustuskorkeakoulun sotilasprofes-
sori Mika Hyytiäinen, ja panelisteina 
toimivat seuraavat henkilöt:

Pelastustoimi: Kehitysinsinööri Jari Nie-
minen, Pirkanmaan pelastuslaitos
Poliisi: Komisario Kauko Hakala, Polii-
siammattikorkeakoulu
Rajavartiolaitos: Komentaja Marko Tuo-
minen, Rajavartiolaitoksen Esikunta
Puolustusvoimat: Majuri Raimo Hyle, 
Panssariprikaati

Paneelin tavoitteena oli kuvata kuulijoil-
le, miten viranomaisten välinen yhteistoi-
minta organisoituu, miten tilannetietoa 
kootaan ja jaetaan ja miten johdetaan 
tilanteessa missä käytetään useiden eri 
toimijoiden resursseja. Taustaskenaario 
oli osin lainattu Tampereella lokakuus-
sa 2014 pidetystä Case Lielahti-harjoi-
tuksesta, jossa räjähderekan tulipalon 
kuvattiin aiheuttaneen eristys- ja evaku-
ointitoimenpiteitä laajalla alueella.

Esitys poiki runsaasti keskustelua ja ky-
symyksiä panelisteille mm. johtamisesta, 
tiedottamisesta ja yhteistoiminnasta. Lop-
pupäätelmänä paneelista oli, että viran-
omaisten välinen yhteistoiminta on sujuvaa, 
mutta sen edellytyksiä on syytä jatkossakin 
tarkastella ja huolehtia siitä, että lainsää-
däntö ja hallinnolliset päätökset edelleen 
tukevat ja vahvistavat tätä yhteiskunnan 
turvallisuuden kannalta tärkeää asiaa.

Kehitysinsinööri Jari-PekkaNieminen
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Päiväperhosten  
mukana kohti pohjoista

Hiihtokelit loppuivat jo helmikuun puo-
livälissä vesisateisiin. Innokkaimmat 
hiihtäjät jatkoivat toki kauttaan kilpaa 
maasta paljastuvien hiekanjyvien kans-
sa. Johtuiko hiekanjyvien aikainen esiin-
tulo vain normaalivaihteluista tilastoissa 
vai onko ilmaston lämpeneminen aja-
massa hiihtäjiä kohti pohjoista.

Kysymystä tuskin kannattaa sen pi-
dempään itsekseen pohtia. Helpompi 
tapa on katsoa, mitä asiasta sanotaan 
Suomen ympäristökeskuksen julkaise-
massa ”Ympäristön tila Suomessa 2013” 
–julkaisussa. 

”Sadan viime vuoden aikana Suomen 
koko vuoden keskilämpötila on noussut 
noin asteen. Voimakkainta lämpenemi-
nen on ollut keväällä: maalis-toukokuu 
on lämmennyt melkein kaksi astetta. 

Kesät ja syksyt ovat lämmenneet va-
jaan asteen ja talvet alle puoli astetta. 
Sateisuudessa ja muissa ilmaston piir-
teissä on myös havaittu vaihtelua, mut-
tei toistaiseksi tilastollisesti merkitsevää 
pitkäaikaista muutosta.

Lämpötilan nousu näkyy Suomen 
luonnossa muun muassa jäidenlähdön 
aikaistumisena ja lintujen aikaistuneena 
kevätmuuttona sekä päiväperhosten le-
viämisenä aiempaa pohjoisemmaksi.

Suomen ilmasto lämpenee pääasiassa 
kasvihuoneilmiön voimistumisen ja si-
tä seuraavan maailmanlaajuisen ilmas-
tonmuutoksen takia. Koko maapallon 
keskilämpötila on 1900-luvunn alusta 
noussut 0,74 astetta. Euroopan unionin 
ja G8-maiden tavoitteena on pysäyttää 
ilmaston lämpenemien kahteen astee-

seen, jota pidetään rajana erittäin hai-
tallisille vaikutuksille.

Lämpenemisen rajoittaminen kahteen 
asteeseen vaikuttaa tällä hetkellä lähes 
mahdottomalta. Syksyllä 2013 julkais-
tussa hallitustenvälisen ilmastopaneelin 
IPCC:n viidennessä arviointiraportissa 
todetaan, että nykytahdilla kasvavat 
kasvihuonekaasupäästöt johtavat maa-
pallon keskilämpötilan kohoamiseen 
3-5 astetta viime vuosikymmenten jo 
lämmenneestä tasosta vuoteen 2100 
mennessä. Jos päästöt onnistutaan 
kääntämään nopeaan laskuun vuoden 
2020 tienoilla, lämpötila nousee nykyi-
sestä noin asteen.”

Isäntäkuntamme, Tampereen kaupunki, 
on vastannut ilmaston lämpenemisen 
haasteeseen sekä lainsäädännön pa-
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Päiväperhosten  
mukana kohti pohjoista

kottamana että vapaaehtoisin toimin. 
Tampereen kaupunki on lähikuntien 
kanssa sopinut ilmastostrategiasta, on 
laatinut kestävän energiankäytön oh-
jelman osana eurooppalaista kaupun-
ginjohtajien yleissitoumusta, on tehnyt 
energiatehokkuussopimuksen työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa ja on mu-
kana Suomen kuuden suurimman kau-
pungin kaupunginjohtajien ilmasto-
verkostossa. Vaikka näissä tavoitteet ja 
vertailuvuodet hieman vaihtelevatkin, 
tavoite kuitenkin on sama; energian-
käytön tehostamisen kautta kasvihuo-
nekaasujen määrän vähentäminen ja 
sitä kautta ilmaston lämpenemisen py-
säyttäminen tai hidastaminen.

Ohjelmien toteuttamista varten Tam-
pereen kaupunki on perustanut ener-
gia- ja ilmastotyöryhmän, jossa myös 
Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana. 

Ryhmässä kootaan kunkin toimialan 
vuosittaiset tavoitteet sekä seurataan 
niiden toteutumista ja raportoidaan ne 
eteenpäin. Pelastuslaitos on vielä nuori 
ryhmän jäsen ja tärkeimpänä tavoittee-
na onkin ollut saada aikaiseksi seuratta-
vat mittarit energiankäytön osalta. Toi-
sena merkittävänä tavoitteena on ollut 
ja on edelleen tietoisuuden lisääminen 
henkilöstön keskuudessa. Nämä asiat 
koskettavat myös pelastuslaitosta. Yk-
sittäisinä tavoitteina nostettakoon viime 
vuodelta polkupyöräparkin rakentami-
nen keskuspaloasemalle kannustamaan 
henkilöstöä työmatkaliikuntaan. Parkki 
ei vielä viime vuonna ottanut tuulta 
purjeisiin, mutta sen työstäminen jat-
kuu edelleen. Nokian paloasemasta 
on myös tehty pilottikohdetta yhdessä 
Nokian kaupungin kanssa. Asemalla 
tehtiin ulkopuolisen tahon toimesta 
energiakatselmus ja siitä saatavia hyviä 

käytäntöjä pyritään viemään myös muil-
le asemille.

Pirkanmaan pelastuslaitos oli tänä 
vuonna toista kertaa mukana maail-
manlaajuisessa Earth Hour –ilmastota-
pahtumassa, joka järjestetään vuosit-
tain maaliskuun lopussa. Tapahtuman 
tarkoituksena on sammuttaa valot 
yhtäaikaisesti tunnin ajaksi ja saada ih-
miset miettimään energiankäyttöä sekä 
ilmaston lämpenemistä. Vaikka tuo tun-
nin valoitta olo ei suurta energiamäärä 
säästä, saadaan sillä luotua positiivista 
mielikuvaa pelastuslaitoksesta ja se on 
symbolisesti merkittävä ele myös niitä 
hiihtäjäparkoja kohtaan, jotka päivä-
perhosten matkassa katoavat kohti 
pohjoista.

Kiinteistöinsinööri Joni Hakala
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Itse asiassa kaupungin palo- ja pe-
lastustoimihistorian kymmenestä 
ylimmästä päällystöviranhaltijasta 

vain neljällä on ollut palopäällikön vir-
kanimike.

Juttusarjan ensimmäisessä osassa esi-
tellään kaikki kymmenen päällikköä. 
Seuraavissa numeroissa ilmestyvät 
yksityiskohtaisemmat jutut neljästä 
pitkäaikaisimmasta päälliköstä, palo-
päälliköistä K.A.Niemi, Einar V. Nurmi 
ja Sakari Lehtinen sekä pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojasesta.

 Taustaa

Tampereen kaupungin ensimmäiset 
palosäännöt ovat vuodelta 1808. Kau-
pungin jokaisessa neljässä korttelissa 
(ruotu) piti olla ruotu/palomestari, joka 
joukkonsa kanssa huolehti tulipalojen 
sammutuksesta alueellaan. “Palokunta-
na” toimi “pakkopalokunta”, kortteleiden 
sammutusvelvollisista muodostunut 
yleinen palokunta.

Tampereen Vapaaehtoisen Palokunnan 
perustaminen 1873 nosti kaupungin 
sammutustoimen uudelle tasolle. Kun 
osallistuminen ei perustunut pakkoon 
vaan nimensä mukaisesti vapaaehtoi-
suuteen, kaupungin paloturvallisuus 
koheni olennaisesti. Lisäksi suurilla teh-
tailla (Finlayson, Tampella, Verkatehdas 
ja Frenckell) oli omat vapaaehtoiset pa-
lokuntansa (myöh. tehdaspalokunnat) 
jo 1870- ja 80-luvuilla.

Tampereen 
pelastustoimihistorian  
kymmenen “palopäällikköä”
Osa 1: Päälliköt pähkinänkuoressa

Ludvig Tallqvist, päällikkö 
ilman palokuntaa
Tampereen vakinainen palokunta aloitti 
toimintansa 5.7.1898, mutta “palopäällik-
kö” (palomestari) kaupungilla oli jo mar-
raskuun 11. päivästä 1884 lähtien. Tuol-
loin kaupunki sai uuden palosäännön, ja 
vuosipalkkaa nauttivaksi palomestariksi 
valittiin kauppias Ludvig Tallqvist. Hänen 
lisäkseen palkattiin kaupungin kahdelle 
ruiskulle suihkunjohtajat.

Sammutustyö oli edelleen kaupunki-
laisten harteilla, kun Tampereen 20-40 
-vuotiaat miehet olivat sammutusvel-
vollisia kolme vuotta kerrallaan.

Tallqvist tutustui Helsingin (per. 1861), 
Turun (1869) ja Viipurin (1881) kaupun-

kien vakinaisiin palokuntiin ja ehdotti 
1890, että myös Tampereelle perustet-
taisiin sellainen. Ehdotus hävisi kaupun-
ginvaltuuston äänestyksessä.

Berdt Blom,  
perustaja ja toteuttaja

Joulukuussa 1891 päälliköksi valittiin 
nuori arkkitehti Berndt Blom. Virkani-
mikkeenä oli palomestari. Hänellä oli 
myös oma arkkitehtitoimisto.

Blom teki seikkaperäisen esityksen palo-
laitoksen perustamiseksi, mutta hanke va-
kinaisen palokunnan kehittämiseksi eteni 
vitkaan. VPK-järjestelyllä oli suuri kanna-
tus, ja vakinaisen palokunnan perustamis- 
ja ylläpitokustannukset epäilyttivät osaa 
kaupunginvaltuuston jäsenistä.

Tässä numerossa esitellään Tampereen kaikki kymmenen “palopäällikköä”. 
Sitaattimerkit tarvitaan, koska ennen vuotta 1934 palokunnan päätoimisen päällikön 
virkanimike oli palomestari, ja viime vuosikymmeninä palopäällikkö -virkanimike on 
uudessa pelastusorganisaatiossa muuttunut.

Kauppias Ludvig Tallqvist, kaupun-
gin ensimmäinen palopäällikkö 
(palomestari) 1884 - 1891.

Palomestari Berndt Blom, palokun-
nan päällikkö 1898 - 1903.
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Palotoimiston viimeisin esitys palo-
kunnan perustamiseksi annettiin huh-
tikuussa 1897. Marraskuun 30. päivänä 
asia oli valtuustossa, jossa äänin 22 - 11 
päätettiin perustaa “vakinainen palkattu 
palokunta“. Palokunnan sijaintipaikasta 
ja aloitushetkestäkin jouduttiin äänes-
tämään, ja kaksi valitustakin päätök-
sestä oli tehty. Lopulta keväällä 1898 
valtuusto suurella enemmistöllä päätti, 
että “palokunta pannaan toimeen kesä-
kuun 1. päivästä”.

Palokunnan ensimmäiseksi vakinai-
seksi päälliköksi, yhä nimikkeellä palo-
mestari, valittiin virkaa hoitanut Blom. 
Hän tutustui palotoimen järjestelyihin 
kotimaan lisäksi ulkomailla ja oli usein 
virkavapaalla.

Arkkitehti kun oli, häntä erityisesti kiin-
nosti asianmukaisen paloaseman raken-
taminen. Silloiset vuokratilat Puutarha-
kadun omakotitalotyyppisessä miljöös-
sä eivät olleet omiaan operatiivisen 
toiminnan edistämiseen ja miehistön 
harjoittamiseen ja palotoimen muun 
toiminnan kehittämiseen.

Blom apunaan Helsingin palomestari 
Gösta Wasenius teki luonnospiirrustuk-
set ja kustannusarvion. Ne hyväksyttiin, 
ja palotoimisto ehdotti kaupunginval-
tuustolle “fasadipiirustuskilpailun” jär-
jestämistä.

Vuonna 1903 Blom jätti palokunnan ja 
siirtyi tarkastajaksi edellisvuonna perus-
tetun Suomen Teollisuudenharjoittajien 
Keskinäisen Paloapuyhdistyksen palve-
lukseen Helsinkiin.

Valtuusto päätti 27.10.1905 järjestää 
paloasemarakennuksen suunnittelusta 
rajoitetun kilpailun, johon kutsuttiin 
kuusi tamperelaista arkkitehtia. Blomkin 
pyydettiin, mutta hän kieltäytyi, koska 
hänen luonnossuunnitelmansa oli tullut 
julkiseksi ilman hänen hyväksyntäänsä. 
Tuomaristoon hän kuitenkin lupautui.
Kilpailun voitti ylivoimaisesti arkkiteh-
ti Wivi Lönn. Tuomariston kaikki kuusi 
jäsentä nostivat Lönnin ehdotuksen 
selväksi ykköseksi.

K.E. Viitanen, 
viransijainen ja  
eroamaan pakotettu
Blomin monien virkavapauksien ajan 
päällikkyyttä hoiti alipalomestari Kaarle 
E. Viitanen. Blomin siirryttyä Paloapuyh-
distykseen Viitanen toimi palomestarin 
viransijaisena.

Palomestarin virka täytettiin vakinaises-
ti vasta uuden paloasemarakennuksen 
valmistuttua. Virkaan nimitettiin Viita-
nen 1.1.1909.

Maailmansodan melskeet yltivät myös 
Suomeen, jota maaliskuun vallanku-
mous Venäjällä 1917 koetteli tunnetuin 
seurauksin. Tampereella yhteiskunnan 
levottomuudet vaikuttivat myös palo-
kunnan elämään. Kansalaissodan aika-
na palomiehistö vaati lakolla uhaten 
(14.4.1917) palomestari Viitasen erotta-
mista ja alipalomestari Urho Aaltosen 
valitsemista tilalle. Palotoimisto ei näh-
nyt syytä erottamiseen, mutta monien 

Vakinaisen palokunnan ensimmäinen miehistö 1898 Puutarhakadun vuokra-
huoneiston pihamaalla. Eturivissä neljäs vasemmalta palokunnan päällikkö, 
palomestari Berndt Blom. Eturivissä istuu myös kaksi tulevaa palokunnan-
päällikköä: alipalomestari K-E. Viitanen (neljäs oikealta) ja aliruiskumestari 
K.A. Niemi (kolmas oikealta).

Alipalomestari Kaarle E. Viitanen toimi useita jaksoja Blomin viransijaisena, 
kunnes vuonna 1909 valittiin kaupungin palomestariksi (1909-1917).
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syytösten ja vaiheiden jälkeen Viitanen 
itse halusi erota. Valtuusto myönsi eron 
1.6.1917.

Miehistö ja alipäällystö, jotka olivat 
vaatimukseensa saaneet tukea myös 
Tampereen VPK:lta, toivoi “päälliköksi 
valittavan henkilön, jonka miehistö va-
litsee”.

Elis Sivén,  
ei päivääkään virassa

Palomestarin virkaa haki kahdeksan 
henkilöä. Valtuuston äänestyksessä 
4.9.1917 teknikko Elis Sivén voitti Aal-
tosen äänin 21-7. Miehistö esitti jyrkän 
paheksumisen ja ilmoitti, “ettemme mil-
lään ehdoilla suostu työskentelemään 
herra E. Sivénin johdolla”.

Sivén pidätettiin aktiivisena suojelus-
kuntalaisena heti kansalaissodan alus-
sa. Nimityksestä oli tehty myös virallinen 
valitus, joten hänen virkaanastumisen-
sa siirtyi. Alipalomestari Aaltonen hoiti 
päällikkyyttä virkaatekevänä ja hoiti pa-
lomestarin tehtävänsä hyvin.

Sotimisen Tampereella päätyttyä kau-
pungin komendantinvirasto määräsi 
Sivénin palomestariksi huhtikuun 12. 
päivänä 1918. Koska hänet oli määrätty 
armeijan Hämeen insinööripiirin puhe-
lin- ja sähkölennätinosaston varapäälli-
köksi, hän anoi hetimiten kahden viikon 
loman palomestarin tehtävästä ja esitti 

tilalleen Aaltosta. Palotoimisto hyväksyi 
anomuksen.

Pian valtuustossa nousi esille myös K.E. 
Viitasen palauttaminen virkaan. Aie 
kariutui, kun Sivén ei suostunut eroa-
maan. Monien vaiheiden jälkeen asia 
ratkesi kesäkuussa 1918, kun Sivén otti 
yllättäen vastaan viran Viipurin palo-
kunnassa. Hän lähetti eroanomuksensa 
Tampereen kaupunginvaltuustolle. Se 
hyväksyttiin 6.8.1918.

Urho Aaltonen,  
kiistelty ja kiitelty

K.E. Viitaselle tarjottiin taas palomesta-
rin paikkaa. Hänen esittämiinsä ehtoihin 
ei valtuusto kuitenkaan suostunut.

Valtuusto valitsi 22.10.1918 alipalo-
mestari Aaltosen palomestarin virkaan 
sitä auki julistamatta. Valtuusto totesi 
Aaltosen hoitaneen virkansa kunnialla 
vaikeissa sodan olosuhteissa eikä ollut 
osallistunut politiikkaan. (Tampereella 
käytiin pohjoismaiden sotahistorian 
siihen mennessä suurin kaupunkitais-
telu.)

Urho Aaltosen ura Tampereen palo-
mestarina jäi lyhyeksi. Hän sairastui in-
fluenssa -viruksen aiheuttamaan, noin 
20 miljoonaa ihmistä surmanneeseen 
espanjantautiin toukokuun alussa 1919 
ja kuoli viikkoa myöhemmin. “Miehistön 
valitseman” päällikön yleisestä arvos-

tuksesta hyvä esimerkki on kaupungin 
valtalehti Aamulehden sanat: Toimin-
nassaan ja tehtävissään osoittautui hän 
erikoisen tunnolliseksi, niin että hän sen 
kautta saavutti sekä ylempiensä että 
alaistensa täyden luottamuksen.

K.A. Niemi, Suomen 
Kaartin aliupseeri

Aaltosen kuoleman jälkeen virka pan-
tiin heti hakuun. Valtuusto toimi nytkin 
palolautakunnan tahdon vastaisesti, 
kun se heinäkuussa 1919 kolmannelta 
ehdokassijalta valitsi palomestariksi 
alipalomestari K.A. Niemen Viipurin pa-
lokunnasta.

Niemellä oli pitkä tamperelaistausta 
aliruiskumestarina ja ruiskumestarina 
ennen siirtymistään Viipuriin 1907. Pe-
ruskoulutukseltaan Niemi oli ns. vanhan 
väen eli Suomen Kaartin aliupseeri. Pa-
lomestarin virassa hän noudatti ajan so-
tilasperinteitä, jossa kova kuri ja tiukka 
järjestys olivat isossa roolissa.

Niemen virkanimike muuttui 1934, kun 
vuoden 1933 palolain mukana vakinais-
ten palokuntien ykkösmiehen päällikkö-
nimikkeeksi tuli palopäällikkö.

Einar V. Nurmi, patruuna 
ja kiistelty persoonallisuus

Vuonna 1943 Tampereen palopäällikök-
si valittu Einar Valdemar Nurmi johti ja 

Teknikko Elis Sivén valittiin kaupun-
gin palomestariksi 4.9.1917, mutta 
ei ollut päivääkään virassa. 

Pitkän linjan brankkari, alipalomes-
tari K.A. Niemi valittiin kaupungin 
palomestariksi 1919. Vuoden 1933 
palolain mukana palomestarin pääl-
likkönimi muuttui palopäälliköksi 
1934. Päällikkönä vuoteen 1943. 

Espanjantautiin menehtyneen Urho 
Aaltosen päällikkökausi jäi lyhyeksi. 
Hän ehti olla palomestarina vajaat 
seitsemän kuukautta 1918 - 1919.
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kehitti palolaitosta kolmen vuosikym-
menen ajan. Suuri ja kiistelty persoonal-
lisuus oli hänkin Viipurin palokunnassa 
oppinsa saanut. Jäätyään eläkkeelle 
heinäkuun lopussa 1973 hän kuoli vain 
muutama kuukausi myöhemmin.

Unto Sahramäki, 
ylimenokauden 
aikaansaapa päällikkö
Nurmen jälkeen palopäälliköksi 1.10. 
1973 valittiin palokunnassa vuodesta 
1940 palvellut pitkän linjan brankkari. 
Unto Sahramäki eteni virka-urallaan 
palosotilaasta palopäälliköksi yhdessä 
ja samassa palokunnassa. Hän aloitti 
vuosilomaharjoittelijana 1940. Sotien 
jälkeen hän hakeutui takaisiin palokun-
taan ja sai palosotilaan vakinaisen viran 
1945. Nimitys korpraaliksi tuli 1951, ker-
santiksi 1956, ruiskumestariksi 1959 ja 
palomestariksi 1962.

Sahramäki oli pidetty esimies. Oman 
palokunnan ulkopuolella hän tuli seu-

dun palokunnille tutuksi alan monen 
yhdistyksen perustajajäsenenä ja luot-
tamushenkilönä.

Hän oli palopäälliköksi valittaessa jo lä-
hellä eläkeikää, joka koitti runsaan nel-
jän vuoden jälkeen 31.1.1978.

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

Nurmen vuosina palokunnan autokanta 
oli huolestuttavasti vanhentunut. Sahra-
mäki käynnisti uudistuksen nopeasti. Jo 
1974 kalusto kohentui kahdella uudella 
Sisulla, ja lisää seurasi. Myös tilahank-
keissa Sahramäki oli aktiivinen. Pääpa-
loaseman saneeraushanke sekä hanke 
Messukylän aseman korvaamiseksi Lin-
nainmaalle rakennettavalla sivupaloase-

malla (valm. 1979) ja hanke Hervannan 
uuden kaupunginosan sivupaloasemak-
si käynnistyivät hänen vuosinaan.

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

Sakari Lehtinen, viimeinen 
Tampereen palopäällikkö

Tampereen palopäällikkönä 1.3.1978 
aloittanut Helsingin II apulaispalopääl-
likkö Sakari Lehtinen on syntyperäinen 
tamperelainen. Oman kaupungin pa-
lokunnassa palomiehenä ja palokorp-
raalina 1961 -1971 toiminut Lehtinen 

Tampereen pitkäaikaisin palopääl-
likkö, kiistelty persoonallisuus Einar 
Valdemar Nurmi aloitti 1943 ja jäi 
eläkkeelle 1973.

Unto Sahramäki, palosotilaasta 
(1940) palopäälliköksi (1973-1978) 
yhdessä ja samassa palokunnassa.
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on koulutukseltaan rakennusinsinööri. 
70-luvun alussa hän ehti toimia opetta-
jana Valtion palo-opistossa Espoossa ja 
Helsingin palolaitoksen paloinsinöörinä 
ja II apulaispalopäällikkönä.

Sakari Lehtisen vuosina palolaitos muut-
tui 1.3.1991 pelastuslaitokseksi ja virka 
pelastuspäälliköksi. Lehtinen jäi sairaus-
eläkkeelle 1996.

Olli-Pekka Ojanen, 
pelastuspäälliköstä 
Pirkanmaan 
pelastusjohtajaksi

Palokuntauransa palomiestehtävissä 
aloittaneen, Porissa vuonna 1955 syn-
tyneen Olli-Pekka Ojasen päällikkötitteli 
on ehtinyt elää monta vaihetta. Hänet 
valittiin Tampereen palolaitoksen (vuo-
desta 1991 pelastuslaitos) apulaispalo-
päälliköksi 1988. Vuonna 1994 edessä 
oli valinta Turun kaupungin palopäälli-
köksi. Tampereelle hän palasi 1.3.1997, 
nyt Tampereen aluepelastuslaitoksen 
(Tampere, Pirkkala, Kangasala) pelas-
tuspäälliköksi.

Tänään hän on Pirkanmaan 22 kun-
nan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja. 
Keskuskaupungin rooli on oleellinen: 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtajan 
valitsee Tampereen kaupunki.

Palopäällikkö -viran 
muuttunut status
Pelastustoimi tuntee palopäällikön vi-
ran myös vuonna 2015, mutta tänään 
virkapaikka on väliportaan hallinnossa. 
Pirkanmaan pelastuslaitosorganisaati-
ossa on valmiussuunnittelun ja pelas-
tustoiminnan vastuualueen pelastus-
päällikön alaisuudessa viisi palopääl-
likön virkaa: pelastuspäällikön alaisen 
komentotoimiston palopäällikkö Pek-
ka Mellin, eteläisen pelastusalueen 
palopäällikkö Jyrki Paunila: (Parkano-
Ikaalinen-Hämeenkyrö, Sastamala-No-
kia, Keskuspaloasema-Teivo-Pirkkala, 
Kangasala-Hervanta-Linnainmaa, Val-
keakoski-Akaa-Lempäälä sekä alueen 
sopimuspalokunnat), pohjoisen pelas-
tusalueen palopäällikkö Mika Salmela: 
(Orivesi-Mänttä-Vilppula, Ruovesi-Virrat 
sekä alueen sopimuspalokunnat) ja pe-
lastustoiminnan johtamisen vastuualu-
een palopäällikkö Ari Vakkilainen sekä 
varautumisen yksikössä työskentelevä 
palopäällikkö Jari Veija.

Olli-Pekka Ojanen aloitti Tampereella apulaispalopääl-
likkönä 1988 ja on 2015 Pirkanmaan 22 kunnan pelas-
tuslaitoksen pelastusjohtaja.

Teksti: Juhani Katajamäki
Kuvat: Pelastuslaitoksen arkisto ja JK

Juttusarjan kirjoittaja on tamperelaissyntyinen 
tietokirjailija Juhani Katajamäki, Palontorjunta- 
ja Pelastustieto -lehtien emerituspäätoimittaja, 
joka on toiminut Einar V. Nurmen alaisuudes-
sa kesämiehenä ja tuntee henkilökohtaisesti 
myös kolme viimeisintä päällikköä.

Sakari Lehtinen jää kaupungin palo/pelastustoimen 
viimeiseksi Tampereen palopäälliköksi (1978 -1996). 



18 19

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Vuoden vaihteessa useat hoitotason 
ensihoitajat vaihtoivat asemapaikkoja. 
Työnkierto herätti paljon ajatuksia ja 
keskusteluja, ja Letku & Laastari halusi 
selvittää henkilöstöltä, miten työpistei-
den vaihtoon on suhtauduttu. 

Pelastuspäällikkö Matti Isotalon mu-
kaan työnkierto on sinänsä vanha asia, 
aina siitä saakka kun Keskuspaloaseman 
lisäksi on ollut useampi työpiste. Sitä on 
vuosien saatossa toteutettu ja kokeiltu 
monin eri tavoin. Nyt toteutetun ja aloi-
tetun ensihoitajien työnkiertomallin 
aloite ja sysäys tuli pitkälti tehtyjen työ 
hyvinvointikyselyiden tuloksista sekä 
työntekijöiden toiveista. Työ hyvinvoin-
tiasioita puitaessa ilmenee selkeästi, 
että työn kuormittavuutta tulee pyrkiä 
tasaamaan eri keinoin ja työkierto on 
yksi mahdollisista keinoista. 

Ensihoitaja ja lehden toimittaja Sanna 
Kauppinen kyseli ensihoitajien tuntoja 

Työnkierrolla viihtyvyyttä
ja sai viideltätoista henkilöltä vastauk-
sia. Yhtenä asiana kysyttiin ensihoitajien 
mielipidettä työnkierrosta, vaikka itse 
ei olisi halunnut vaihtaa työpistettään.  
Näistä vastauksista ilmeni, että muutos-
vastarinta oli melko voimakasta. Työ-
pisteen vaihdolle ei vastaajien mielestä 
ollut perusteita. Sanottiin esimerkiksi, 
että työnkierto osoittaa, miten erkaan-
tuneita päällystö ja esimiehet ovat ensi-
hoidon kenttätyöstä.

Toinen kysymys selvitti nykytilaa. Miltä 
työpisteen vaihto tuntui kahden kuu-
kauden kokemuksen jälkeen? Nyt oli 
vastauksissa ja havaittavissa positiivisia 
merkkejä. Joissain kommenteissa myön-
nettiin, että vaihto on tehnyt loppujen 
lopuksi ihan hyvää.

Kun kysyttiin vaihdon positiivisia vai-
kutuksia, ilmeni niitä yllättävän paljon. 
Työkuormittavuuden tasaantumista ke-
huttiin. Varsinkin kiireisiltä paloasemilta 

hieman rauhallisemmalle asemalle siir-
tyneet kokivat muutoksen myönteisenä. 
Oman työn kehittäminen mahdollistui, 
kun uusi ympäristö toi uusia toimintata-
poja ja –malleja rutinoituneeseen työ-
hön. Myös se, että tulee ”uusia potilaita” 
antaa etäisyyttä työhön ja vapaa-aikaan, 
sillä ”vakiasiakkaat” saattavat joskus tur-
hauttaa ja tulla mielen mukana kotiin.

Kielteisiäkin puolia työnkierrossa löytyi. 
Yhtenä huolenaiheena pidettiin paikal-
listuntemuksen puuttumista ja toisaalta 
siinä nähtiin myös myönteisenä puole-
na uusien alueiden oppiminen. Pelas-
tuslaitoksilla vanha tuttu mielipahan 
aiheuttaja on työpisteen vaihtamisen 
tuoma tutun työporukan hajoaminen. 
Tiivis työporukka on vastaajien mielestä 
tehokas ja toimiva työyhteisö. Jotkut kri-
tisoivat sitä, että työntekijöiden toiveita 
ei asemasiirroissa riittävästi kuunneltu. 
Joidenkin mielestä asioita hoidettiin eri 
tavalla eri työvuoroissa.

Monessa kielteisessä kommentissa oli 
paljon tunnetta mukana ilman perus-
teluja. Esimerkiksi kommentti ”Vaih-
doksesta saatu hyöty ei mielestäni ole 
riittävä, kun vertaa, mitä haittaa tästä 
voi seurata”, ei avaa sinänsä mahdollisia 
työnkierron mukanaan tuomia ongel-
mia.

Ensihoitajilta kysyttiin myös, mikä olisi 
heidän mielestään sopiva kesto työn-
kierrolle. Vastaukset vaihtelivat kuu-
kausista muutamaan vuoteen, mutta 
vastausten perusteella voi vetää johto-
päätöksen, että kesto ei saisi olla liian 
lyhyt, jotta uuteen työpisteeseen ehtii 
tutustua kunnolla.

Työnkierron tuntemuksia on nyt hieman 
kartoitettu, mutta on liian aikaista ve-
tää johtopäätöksiä sen kokonaisvaiku-
tuksista esimerkiksi koko henkilöstön 
työhyvinvointiin. Mutta aina muutos-
vastarinnan jälkeen tilanne tasaantuu 
ja vasta sen jälkeen henkilöstö on avoin 
muutoksen tuomille asioille. Nyt jo on 
havaittavissa, että työnkierrolle oli tilaus 
joidenkin työntekijöiden puolelta. Var-
sinkin niiden, jotka tekivät työtä kuor-
mittavimmilla asemilla. 
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Virkavalintoja
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoitajien hoitotason virkoihin on valittu vuoden 2015 
alusta henkilöt: Teemu Lahtinen, Katja Kankaanpää, Katja Kaivo-oja, Maijastiina Paalas-
maa, Ville Hämäläinen, Markku Mäkinen, Kirsi Kaivonen, Mirka Leinonen, Pasi Pöppönen, 
Paavo Leskinen ja Elina Holstikko.

Kaikista henkiöistä emme ole saaneet henkilökuvia, mutta tässä tavoitetut:

Mirka Leinonen Pasi Pöppönen Kirsi Kaivonen

Katja Kaivo-oja Teemu Lahtinen Elina Holstikko
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Ensihoidon kieliopas on tarkoitettu en-
sihoidossa työskenteleville, jotka koh-
taavat eri kulttuurista ja maista tulevia 
ihmisiä. Oppaan tarkoitus on helpottaa 
eri kulttuurien välistä kommunikointia 
sekä poistaa mahdolliset puhutun kielen 
aiheuttamat väärinymmärrykset. Opas ei 
korvaa omaa kielitaitoa eikä tulkkia, mut-
ta on oiva apu tilanteissa, joissa tarvitaan 
nopeita toimenpiteitä potilaan tilan sel-
vittämiseksi ja auttamiseksi.

Pirkanmaan pelastuslaitos on julkaissut 
Ensihoidon kielioppaan. Oppaan 
alkusysäyksen antoi palomies Janne Mäkinen, 
joka teki aloitteen asiasta.

 Oppaassa on 10 eri kieltä: ruotsi, englanti, 
ranska, saksa, espanja, venäjä, persia, ara-
bia, somali ja kiina. Oppaan käytännölli-
syys paljastuu viimeistään siinä vaiheessa, 
kun asiakkaana on persiaa, kurdia, kiinaa 
tai venäjää puhuva henkilö. Vaikka op-
paassa on kiinalaiset, arabialaiset ja kyril-
liset kirjaimistot, ei niitä tuntematon pysty 
näitä kieliä puhumaan, joten oppaasta voi 
osoittaa asiakkaalle tai hänen tulkilleen 
kohdan, mitä kysytään.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 
toimii aktiivisesti oppaan tunnetuksi te-
kemisessä pelastuslaitosten ensihoidos-
sa sekä muille ensihoidon parissa työs-
kenteleville. Ensihoidon kielioppaan on 
toimittanut ensihoitolääkäri Elja-Pekka 
Erkkilä Pirkanmaan pelastuslaitokselta. 
Käännöksistä vastaa Pirkanmaan tulk-
kikeskus. Käännösten taloudelliseen 
tukemiseen on osallistunut Pirkanmaan 
Ely-keskus.
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Fyysinen toimintakyky on merkittävä 
terveystekijä kertoen henkilön tervey-
dentilasta antaen viitteitä tulevasta ter-
veydestä. Maksimaalinen hapenotto-
kyky vaatii useiden eri elinjärjestelmien 
yhteistyötä ja mukautumista rasituksen 
tuomiin muutoksiin mitaten luotet-
tavasti fyysistä toimintakykyä luoden 
ennustetta sairastavuudesta ja kuollei-
suudesta  sekä sydän- ja verisuonitau-
din riskistä ja tulevasta toimintakyvystä 
ikääntyessä. Kuntotestauksen yhtey-
dessä käytössämme on mittava tervey-
denseurantaan soveltuva menetelmä, 

FYYSINEN SUORITUSKYKY  
OSANA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ

missä mitataan painoa, painoindeksiä, 
verenpainetta, sydämen sähköistä toi-
mintaa, lihaskuntoa ja maksimaalista 
hapenottoa. Kaikki ovat hyvin merkit-
täviä terveyttä ennustavia tekijöitä. 

Ihmiskeho on suunniteltu liikkumaan ja 
rasittumaan päivittäisten toimintojen 
kuten kävelyn, juoksun ja kiipeämisen 
kautta. Keho vastaa kohdistuneeseen 
kuormitukseen mukauttamalla ja ke-
hittämällä toimintakykyään vastaamaan 
sille asetettuja vaatimuksia kehittäen 
ja ylläpitäen lihasvoimaa ja hapenot-

tokykyä. Länsimainen yhteiskuntara-
kenteemme ei kuitenkaan enää aseta 
päivittäisiä fyysisen aktiivisuuden vaa-
timuksia, jotka riittäisivät riittävän toi-
mintakyvyn ylläpitämiseen. Palomiehen 
ja ensihoitajan työssä vaatimukset ovat 
korkeammat ja vaativat ylläpysyäkseen 
säännöllistä harjoittelua. Staattisissa toi-
mistotöissä ei ole velvoittavaa tarvetta 
pitää yllä palomiehiltä vaadittua hapen-
oton tasoa, mutta terveyden näkökul-
masta hapenoton tasolla ja terveydellä 
on kuitenkin selkeä yhteys työnkuvasta 
riippumatta. 

Kuntotestaus tuottaa mittavan määrän terveystietoa, joka on 
valjastettavissa yksilön terveyden seurantaan ja sairauksien 
ennaltaehkäisyyn. Merkittävin näistä on maksimaalisen hapenoton arvo.
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FYYSINEN SUORITUSKYKY  
OSANA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ

Savusukelluskelpoisuuteen vaaditaan 
palomiehiltä 3,0 l/min sekä 36 ml/kg /
min raja-arvojen ylittämistä. Tällä het-
kellä toimintakykyä arvioidaan epäsuo-
ralla polkupyöräergometrillä, joka on 
tarkkuudeltaan suoran hapenotontes-
tin veroinen poiketen siitä positiivisesti 
keskimäärin 1,4 prosenttia maksimaali-
sen sykkeen ollessa tiedossa. Lähteiden 
mukaan savusukelluksen kuormitus 
vaihtelee 23 - 43 ml/kg/min sekä sai-
raankuljetuksessa 16 - 34 ml/kg/min 
työn rasittavuudesta riippuen. Mitattu 
lihaskunto näyttäisi tutkimusten valos-
sa myös olevan yhteydessä maksimaa-
liseen hapenottokykyyn. Mitä lähem-
pänä henkilön päivittäisten askareiden 
vaatimukset ovat hänen maksimaalista 
suorituskykyään, sitä haasteellisempaa 
palautuminen ja jatkuvan toimintaky-
vyn ylläpito on. 

Arvot itsessään tuottavat tietoa henki-
lön kyvystä suoriutua työn fyysisestä ra-
sittavuudesta. Terveydellisestä näkökul-
masta tarkasteltuna ne antavat mahdol-
lisuuden seurata muutoksia toimintaky-
vyssä ja siten puuttua ajoissa terveyttä 
uhkaaviin muutoksiin, kuten hapenoton 
jatkuvaan laskuun. Toistuvat lihaskunto-
osuuden suorittamattomuudet kertovat 
tuki- ja liikuntaelimistön vaivasta, joka 
todennäköisesti ei tule paranemaan 
itsestään aiheuttaen samalla toiminta-
kyvyn laskua, jota asianomainen alkaa 
ajan myötä pitää normaalina. Pelastus-
työtä tekevillä sydän- ja verisuonisaira-
uksien systemaattinen hallinta on tullut 

” TERVEYS ON 
ELÄMÄNMITTAINEN 

URA” 
korostuneesti esiin kansainvälisissä tut-
kimuksissa. Asian tärkeyttä lisää tutki-
mushavainto, missä huono hengitys- ja 
verenkiertoelimistön toiminta yhdessä 
muiden SV-tekijöiden kanssa lisäsi pa-
lomiesten riskiä kuolla sydänkompli-
kaatioihin liikuntaharjoittelun sekä hä-
lytys- ja savusukellustehtävien aikana 10 
– 100-kertaiseksi verrattuna vähemmän 
kuormittavien pelastustehtäviin. Riskiä 
voidaan ehkäistä riittävällä toimintaky-
vyllä. Huomattavaa on hengitys- ja ve-
renkiertoelimistön toimintakyvyn posi-
tiivinen yhteys liikunta-aktiivisuuteen. 
Säännöllisen liikunta-aktiivisuuden 
vaikutukset elinjärjestelmien hallin-
taan muun muassa verenpaineen kuin 
sokeriaineenvaihdunnan osalta ovat 
merkittäviä.

Ajankohtaisesta mediasta olemme 
voineet lukea fyysisen aktiivisuuden 
vähenemisestä nuorten ja lasten kes-
kuudesta, millä osaltaan tulee olemaan 
merkittäviä terveydellisiä ja taloudelli-
sia seuraamuksia tulevaisuudesta, pu-
humattakaan yksilöiden kohtaamista 
rajoitteista toimintakyvyssään. Fyysi-
nen aktiivisuus sisältäen ne päivittäiset 
toiminnot, jotka riittävästi rasittavat 
hengitys- ja verenkiertoelimistöämme, 
ovat osaltaan perinnöllinen ominaisuus. 
Käytännössä tämä tarkoittaa oman aktii-
visuuden tai inaktiivisuuden siirtämistä 
jälkipolville. Huomattavaa on, ettei yhä 
lisääntyvä liikunnan harrastaminen ole 
vaikuttanut siihen, että kokonaisuudes-
sa liikumme yhä vähemmän.

Keskuspaloaseman ja Teivon paloase-
man käytössä olevat kuntotestausyksi-
köt ja kuntotestausprotokollat verenpai-
ne mittauksineen ja Ekg-seurantoineen 
takaavat entistä turvallisemman proses-
sin. Submaksimaalinen testi antaa hyvän 
kuvan hengitys- ja verenkiertoelimistön 
kunnosta ollen terveyden seuraamisen 
osalta hyvin merkittävä järjestelmä.  
Korkeariskisillä henkilöillä ja niillä, joilla 
oireita tulee maksimaalisten suoritusten 
kuten ylämäkijuoksun yhteydessä, se ei 
kuitenkaan kerro sydämen toimintaky-
vystä koko totuutta. UKK-instituutissa 
suoritettava maksimaalinen hapenoton 
testi antaa edellistäkin ainutlaatuisem-
man kuvan mahdollisesta riskistä, mak-
simaalisesti suoritettuna. 

Liikuntaa ja sen tuomaa terveystekijää ha-
penoton muodossa ei voi pillerillä korvata. 
Liikunnalla sen sijaan voi korvata monta 
pilleriä niin verenpaineen, verensokerin, 
keskivartalolihavuuden kuin kolesterolin 
osalta. Terveyden kannalta on merkittä-
vämpää olla riittävän hyvässä kunnossa 
kuin painoindeksiltään hyväksi katso-
tuissa raameissa. Pelastuslaitoksella on 
mahdollisuus Suomenkin mittakaavassa 
poikkeuksellisen kattavaan järjestelmään 
terveyden seurantaan työterveyden ja 
testaustoiminnan yhteistyönä

Palomies Vesa Tabell, Naprapaatti
TtM (opiskelija, liikuntalääketiede)
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Hiihtäminen on kivaa 

Lunta oli tänä talvena sadellut sen ver-
ran, että Pirkan hiihtokin taas toteutui.  
Mies oli kovassa tikissä, kotiasiat kun-
nossa ja urheilu kiinnosti. Suunnaksi 
siis Pirkan hiihdon sprinttimatka 45 km. 
Televisiosta olikin jo Falunin MM-hiih-
toja seurattu tarkalla silmällä ja haettu 
vinkkejä maksimisuoritusta varten. Täl-
laisiin hiihtokoitoksiinhan ei kannata 
lähteä jos ei harjoittelukilometrejä ole 
kertynyt pohjalle satoja tai tuhansia 
kilometrejä. Itse kävin törkeän paikan 
leirillä Kuopiossa asti ja keräsin tuiki 
tärkeitä kilometrejä Jynkän vuoristosta. 
Harjoittelua olikin takana kisa-aamuna 
jo melkein 80 km. 
 Puoli-Pirkan lähtöpaikka sijaitsi Hä-
meenkyrön lentokentällä. Ennen lähtöä 
valmistauduin suoritukseen hiihtelemäl-
lä lämmittelyvetoja ja päivittelemällä 
naamakirjaa, twitteriä ja wats`appia. 
Urheiluhan on turhaa jos ei siitä belfie-
päivitystä saa tehdyksi. Samanaikaises-
ti tuimalla tuijottelulla ja kovaäänisellä 
itsensä kehumisella psyykattiin kisa-
tovereita. Lähtöpaikalla hakeuduinkin 
heti alkuun kärkipaikoille, etteivät hi-
taammat harrastelijat päässeet haittaa-
maan vauhdikasta perinteisen tyylin 
sivakointiani. Keli oli voitelun kannalta 

Musta on tullut urheiluhullu
Punttisalin hämärään toisten lähdettyä jään ja huokaan

kuinka kummia ajatuksia päähäni tuokaan
tuo toiveeni ainoa, että olla saampi

nuorempi ja laihempi ja lihaksikkaampi
Vaikken sitä julkista, katson lätkää ja pelaan sulkista

haasteellisen lämmin ja kostea. Voite-
lumestarini olikin edellisellä viikolla ne-
tistä googlettanut hyviä voiteluvinkkejä 
ja välinepuoli oli siis hanskassa ja luisto 
taattu.  Tällä kertaa ei Lampisten pohjiin 
ollut tarvetta sen kummempia liistereitä 
vedellä kun alle valikoitui massiivisten 
hiihtotestien jälkeen neverwax-tyyppi-
set nanosukset.

Niinhän siinä kävi, että maalissa väsy-
neen miehen kaulaan ripustettiin mita-
li. Ei tosin ihan kirkkainta väriä. Taisivat 
jakaa sellaisen kaikille. Suksi toimi ekat 
20 km ja sitten ei luistanut, eikä pitänyt. 
Tulipahan ulkoilutettua mokomia kapu-
loita. Onneksi matkalla oli hyvät eväät ja 
kauniit maisemat. 

Syksyllä sitten kaikki mukaan Pirkan 
hölkkään tai jos sinne ei jaksa odottaa 
niin kesällä on tarjolla Pirkan pyöräily ja 
soutu. Ai niin ja palomiesten suunnistus 
SM on syksyllä Tampereella. Kaikki siis 
iltarasteille.

Palomies Antti Kinnunen

Perinteinen sprinttikisa 
Kaupissa

Pelastuslaitoksen viestihiihdot pidettiin 
Kaupissa helmikuun 18. päivä. Viestin 
viisi ensimmäistä osuutta hiihdettiin pe-
rinteistä tyyliä ja loput viisi osuutta luis-
tellen. Viestihiihdon voitti 3. jaos ajalla 
30.52. Joukkueessa hiihtivät Tero Nurmi, 
Yrjö Paananen, Jari Hukkanen, Heikki Ul-
manen, Jari Vierinen, Jani Lehtinen, Janne 
Kekkonen, Kalle Luode ja Ville Naskali.

Toiseksi tuli 1. jaos (32.50), kolmas oli päi-
vätyötä tekevien joukkue (33.10), neljäs 
oli onnettomuuksien ehkäisyn joukkue 
(36.55), viides oli 2. jaos (31.48 + aikasak-
ko liian pienen joukkueen takia) sekä kuu-
dentena maaliin tuli 4. jaoksen tynkäjouk-
kue (33.35), jossa koko jaoksen puolesta 
hiihti vain yksi, Tommi Ahvenainen.

Palomiesten SM-hiihdot 

Palomiesten SM-hiihdot järjestettiin Hä-
meenlinnassa 2.3.2015. Pirkanmaalta oli 
hiihtäjiä mukana hyvällä menestyksellä.

Miehet viesti 3x5 km:10. Pirkanmaa pe-
lastuslaitos (Perttu Mukkala, Aaro Aalto-
nen, Miikka Raivio)
Miehet 55 v     3 km vapaa:
1. Aaro Aaltonen
Miehet 40 v     5 km vapaa:
2. Yrjö Paananen
5. Jari Hukkanen
Miehet 35v      10 km vapaa:
1. Miikka Raivio
Miehet sprintti  
yhteislähdöllä 1,3 km vapaa:
1. Miikka Raivio

Vapaa 90 km Männikkö Seppo 5:59:57 , vapaa 90 km Kekki Jesse 6:41:19,   
vapaa 90 km Knuutila Seppo 8:58:31, vapaa 90 km Timonen Petteri 11:34:01, perin-
teinen 90 km Korpela Timo 10:46:0 ja perinteinen 45 km Kinnunen Antti 4:17:55. 

Kari Mäkipää hiihti 30:nnen hiihtonsa 40 v-sarjassa perinteisellä aikaan 6.32.39.
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Musta on tullut urheiluhullu

REISKAHÖNTSYN MM-KISAT
Tampereen Koulukadun tekojäällä 14. - 15.3.2015

Tampereella nöösipojat ja pikkukillit ovat 
ajan sivu hontsänneet kaduilla ja puistoissa, 
jos ei lähistöllä ollut varsinkaan talvisin 
kaukaloa. Ilmankos Tampereelta on niin 
paljon kovia kiekkoilijoita tullut! Mutta myös 
jalkapalloilijoita… Höntsy yleisenä terminä liittyy 
siis myös sekä jääkiekkoon että jalkapalloon. 

Reiskahöntsyn MM-kisat aloitettiin häikäilemättömästi vuonna 2012. 
Reiskahöntsy on ”lonkalta veretty pelitapahtuma”, jossa pelataan jäällä 
Reinot tai Ainot jalassa jääkiekkomailalla ja pehmeällä pallolla. Tämä on 
perusidea. Ja paitsiota ei tunneta!

Muutoinkin kyse on herrasmies- ja ladypelistä. Tosin jotkut vetävät 
kyllä ihan hampaat irvessä! Mutta tuomarit ratkokoot. 

Reiskahöntsyissä yhdistyy monta asiaa. Vanha tamperelainen höntsää-
misperinne, siis ”pelaaminen tosta vaan”, yhteisöllisyys sekä hyvän olon 
tuottaminen hyväntekeväisyyskohteille. Ja samaan yhteisöllisyyteen liittyy 
myös yli 80 vuotta sitten Tampereella aloitettujen Reinojen valmistus

Reiskahöntsyturnaus saatiin tänäkin vuonna jälleen pelata upeassa sääs-
sä Koulukadun kentällä. Suuret kiitokset kaikille joukkueemme TaPU957 
pelaajille. Joukkue tiivistyi pelien edetessä ja antoi taas kerran kunnon vas-
tuksen tiukassa mittelössä. Maailmanmestareiksi kruunattiin tänä vuonna 
miesten sarjassa Santamonttu ja naisten sarjassa NRJ Hockey Cats. 

Ensihoitaja Matti Välikoski
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Talvikilometrikisa

Talvikilometrikisa poljettiin 15.1.–15. 
3.2015. Järjestäjän mukaan mukana oli 
enemmän osallistujia kuin koskaan ai-
kaisemmin.
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen väkeä 
osallistui talvipyöräilykisaan Mansen pa-
lopyöräilijät -nimisellä joukkueella, jos-
sa oli vain 10 jäsentä. Kilometrejä kertyi 
503, 5 km per henkilö, yhteensä joukkue 
sai kasaan kahdessa kuukaudessa 5 035 
kilometriä. Tämä kilometrimäärä riitti si-
jalle 65 piensarjassa, jossa oli joukkueita 
yhteensä 541.

Mansen palopyöräilijöistä eniten kilo-
metrejä ajoi Vellu Lamminen (142), Vellu 
fillaroi 959 km. Samalle sataluvulle ylsi 
Petri Toveri (350) tasan 900 km:m tu-
loksellaan. Kolmanneksi ylsi Olli-Pekka 
Jaanisalo (621) 674 kilometrin saldol-
laan. Muut joukkueen jäsenet olivat 
Leevi Holopainen, Timo Silander, Jo-
hanna Lähteinen, Sami Mäkinen, Mikko 
Nääppä, Tomi-Pekka Olkkonen ja Sanna 
Kauppinen.

Ulla toi pilkkimestaruuden 
Pirkanmaalle

Palohenkilöstön SM-pilkkikisat käytiin 
5.3.2015 Valkeakosken Vanajaselällä mu-
kavassa ulkoilusäässä. Pirkanmaalaisia 
oli kotikisoissa mukana ennätysmäärä, 
yli 40 osallistujaa. Myös naistensarjassa 
tehtiin osallistujaennätys, kun mukana 
oli 7 kilpailijaa.

Kirkkaimman mitalin Pirkanmaalle toi 
Ulla Heino voittamalla naisten sarjan 

Kilometrikisassa lasketaan paljonko 
bensaa ja hiilidioksidia on säästetty, 
kun on autoilun sijasta fillaroitu. Man-
sen palopyöräilijöiden bensasäästö oli 
352 litraa ja Co2-säästö 880 kg. 

Toivotaan, että ensi vuonna saamme 
enemmän osallistujia mukaan, sillä var-
ma tieto on, että talvipyöräilijöitä mei-
dänkin talosta löytyy paljon enemmän 
kuin mitä nyt oli mukana. Heidän kilo-
metreillään olisi sijoitusta parannettu 
huimasti.
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suvereenisti 2 320 g:n ahvensaaliillaan. 
Ulla uusi viimevuotisen voittonsa. Mies-
ten sarjoissa henkilökohtaisia mitaleja ei 
tänä vuonna Pirkanmaalle saatu, mutta 
joukkuekisan pronssimitalin varmistivat 
Tomi-Pekka Olkkonen, Pasi Mäkipelto, 
Juho Penttinen, Markku Peltoniemi ja 
Pauli Keskinen yli 21 kilon yhteissaalil-
laan.

Kiitos hyvin hoidetuista kisajärjestelyistä 
Valkeakosken palomiesurheilijoille.

Helmikuussa järjestettiin Crossfitin nel-
jännet epäviralliset SM-kilpailut.  Win-
ter War 2015 kisattiin kaksipäiväisenä 
kilpailuna Pirkkahallissa. Karsintaan 
osallistuneista noin 250 miehestä it-
se kilpailuun selvitti tiensä 40 parasta 
urheilijaa. Samat 40 parasta karsittiin 
myös naisurheilijoista. Lajin suosiosta 
kertoo myös jotakin yleisömäärän kas-
vu; kolmessa vuodessa paristasadasta 
katsojasta nykyiseen noin 3000:een la-
jista kiinnostuneeseen. 

Kilpailulajit olivat jälleen osoitus Cross-
fitin monimuotoisuudesta. Suomen ko-
vakuntoisinta etsittiin yhteensä yhdek-
sässä lajissa. Omalta osaltani kilpailut 
käynnistyivät ensimmäisenä päivänä 
odotetusti. 

Avauslaji rakentui kahdesta osiosta. 
Ensimmäisessä tehtiin töitä yhteensä 
kymmenen minuuttia. Aluksi soudet-
tiin soutulaitteella 1500 metriä, jonka 
jälkeen loppuaika tehtiin yleisliikkeitä 
soutulaitteen yli. Kahden minuutin pa-
lautuksen jälkeen lajin toisessa osiossa 
juostiin sisäradalla kolme kilometriä. 
Tämän ensimmäisen päivän jälkeen 

Winter War 2015

olin sijoituksissa viidentenä, valmiina 
starttaamaan seuraavaan päivään vain 
lyhyiden yöunien saattelemana. 

Kilpailuihin valmistautuminen oli minul-
le tuttua kauraa. Kyseessä olivat kohdal-
lani seitsemännet Crossfit-kilpailut.. Laji 
löytyi pelastusopistossa opiskellessani. 
Harjoittelumuoto sopii hyvin palomie-
hille sen toiminnallisuuden vuoksi. Lajin 
parissa suosittu treenisykli; kolme päi-
vää treeniä, yksi lepopäivä istuu myös 
sujuvasti palomiesten työvuoroihin. 

Kisakokemuksen turvin ja hyvin suju-
neen treenikauden jälkeen lähdin hyvillä 
mielin Winter War 2015 pääpäivään. Ta-
voitteena oli päästä finaaliin kymmenen 
parhaan joukkoon. Lauantain seitsemän 
lajia sisälsivät Crossfitille ominaisia liik-
keitä mm. leuanvetoja, kahvakuulailua, 
käsilläkävelyä, painonnostoa, muscle 
uppeja ja erinäisiä tangolla suoritettuja 
liikkeitä. Pysyttelin sijoitustaululla koko 
päivän kymmenen sakissa loppusijoi-
tukseni ollessa seitsemäs.

Teksti: palomies Elmo Lintinen, 
kuva: Valtteri Nygren



28


