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Johdon ja kentän kohtaamisessa tu-
lee mielenkiintoisia asioita esille. Tänä 
vuonna kenttää puhutti kovasti miehis-
tön paloasemasiirrot. Niiden mielekkyys 
kyseenalaistettiin. Samalla puututtiin 
paloasemien miehistön vähyyteen. 
Joidenkin työntekijöiden mielestä kaksi 
palomiestä paloasemalla on aivan kei-
notekoinen temppu pitää paloasema 
avoinna: kaksi palomiestä ei pysty toi-
mimaan tehokkaasti.

Valaistusta tähän johdon tasolta saatiin 
kertomalla, että paloasemasiirrot ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan pitää yllä ta-
sapuolista vahvuutta koko Pirkanmaalla. 
Kahden palomiehen ongelmaan tarjottiin 
ratkaisua muistuttamalla pelastustoimen 
muuttuneesta toimintaympäristöstä. Kak-
si palomiestä voi aloittaa ensitoimenpi-
teet useimmissa onnettomuuksissa sillä 
aika kun he saavat lisäapua lähimmältä 
paloasemalta. Suuri osa tehtävistä on 
muita kuin välitöntä savusukellusta vaa-
tivia tehtäviä. Ruotsissa mm. on kahden 
miehen yksiköistä pelkkää hyvää sanot-
tavaa (Tjugofyra 7/2011).

Henkilöstöfoorumit ovat tärkeitä tapaa-
misia. Siitä oltiin yhtä mieltä. Näin ei 
kuitenkaan joka paikassa ole. Kuulin 
taannoin erään toisen pelastuslaitoksen 
johtavassa asemassa olevan viranhal-
tijan kommentin henkilöstöfoorumeista. 

Toimivaa työyhteisöä rakentaa jokainen työntekijä
Tampereen aluepelastuslaitos on pitänyt henkilöstölleen 
henkilöstöfoorumeja, joiden tarkoitus on kertoa ajankohtaisia 
asioita henkilöstölle ja kuunnella kentän ääntä. Tänä vuonna 
kokoonnuttiin Ikaalisissa.

Hän sanoi, että ei häntä kiinnosta men-
nä kuuntelemaan kenttäväen haukku-
mista. Eivät hekään hauku alaisiaan.

Alaisena olon vaikeus
Tästä pääsenkin itse aiheeseen: mil-
lainen on hyvä alainen. Otsikko sattui 
silmiini  Yrittäjälinja-lehden 11.5. ilmes-
tyneestä numerosta. Lehdessä työelä-
mänvalmentaja Anitta Stuart otti esille 
alaistaidot.

- Vuosikymmeniä on puhuttu hyvän joh-
tajan ominaisuuksista, ja esimiehiä on 
passitettu koulutuksiin oppimaan pa-
rempia johtamistaitoja. Yksikään johtaja 
ei kuitenkaan voi yksinään olla hyvä, jos 
hänen alaisensa eivät tue häntä. Nyt 
katse suuntautuukin kolikon toiseen 
puoleen eli alaisiin, kirjoitti Stuart. – Hy-
vä alainen tarvitsee monenlaisia taitoja, 
ennen kaikkea alaisen tehtävänä on tu-
kea esimiestään. Työpaikalleen pitäisi 
olla lojaali eikä esimerkiksi kritisoida 
suutuspäissään työnantajaansa julki-
sesti, Stuart jatkoi.

Stuart oli tyytyväinen siihen, että viime 
aikoina on alettu kiinnittää entistä enem-
män huomiota myös alaisen osuuteen 
johtamisessa. Hän uskoo, että tulevai-
suudessa työsopimuksissa on sitoudut-
tava olemaan hyvä alainen.

Kenestä tahansa voi tulla hyvä alainen, 
kunhan tutustuu ensin itseensä. Stu-
artin mukaan omasta itsestään täytyy 
kiinnostua toden teolla ja pohtia muun 
muassa, kuka olen, mitä teen ja miksi, 
mitkä ovat vahvuuteni ja arvoni. Näiden 
selvittäminen on kaiken onnellisuuden 
perusta ja lähtökohta hyväksi alaiseksi. 
Stuart kertoo, että monet ihmiset tietä-
vät työpaikkansa arvot vähintään jollakin 
tasolla, mutta eivät osaa nimetä omia 
henkilökohtaisia arvojaan. Esimerkiksi 
enneagrammi-persoonallisuusteoriaa 
voi käyttää hyväksi itseensä tutustumi-
sessa. Siinä ihmisen persoonallisuus-
tyypit on jaettu yhdeksään eri tyyppiin. 
Kun tunnistaa oman tyyppinsä ja tun-
tee kahdeksan muuta persoonallisuutta, 
ymmärtää paremmin sekä omaa että 
muiden käyttäytymistä.

- Negatiivinen palaute ei hyödytä työ-
paikalla ketään, se pitäisi itse asiassa 
työsopimuksissa kieltää kokonaan. Sen 
sijaan positiivinen palaute voi luoda pal-
jon myönteisiä asioita, Stuart toteaa.

Monen alaisen mielestä rankkaa tekstiä, 
mutta tämä koskee koko pelastuslaitok-
sen henkilöstöä…

Rauhallista kesän aikaa lukijoille
toivoo Veijo Kaján
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Paloaseman rakentaminen alkoi touko-
kuussa 2010 ja se valmistui toukokuun 
lopussa 2011. Palohenkilöstö on  työs-
kennellyt asemalta 4.4.2011 alkaen. 

Asema on Pirkanmaan alueelliseen 
toimintaan alusta asti suunniteltu ja 
rakennettu paloasema eli se tulee pal-
velemaan koko Pohjois-Pirkanmaata. 
Asemalla työskentelee kaksi palomes-
taria, palotarkastaja ja kolme palomies-
tä. Paloasemalla on tilat myös Oriveden 
toimenpidepalkkaiselle palomiehistölle 
sekä koulutustilat vajaalle 30 henkilölle.

Paloaseman kokonaispinta-ala on 
880 m2, mikä koostuu kalustohallista 
huoltotiloineen sekä toimisto- ja sosiaa-
litiloista. Ns. kylmiä rakennuksia tontilla 
on 109 m2 (öljyntorjuntavarastoraken-

Oriveden paloaseman vihkiäiset
Huhtikuussa 2011 käyttöön otetun Oriveden paloaseman vihkiäiset 
pidettiin 15.6.2011. Uusi paloasema  tuli tarpeeseen, sillä vanhan 
paloaseman tilat olivat epäkäytännölliset. Asemalla oli myös 
työsuojelullisia puutteita. Oriveden kaupungin kanssa päästiin 
sopimukseen uuden aseman rakentamisesta  Kääjäntielle.

nus). Paloaseman kustannukset ovat 
olleet 1,6 m €.

Rakennuttajakonsulttina toimi Tam-
pereen Juva Oy. Aseman suunnittelus-
ta vastasivat Arkkitehtitoimisto Neva Oy, 
rakennesuunnittelusta Tampereen Juva 
Oy, lvia-suunnittelusta Insinööritoimisto 
Granlund Tampere Oy, sähkösuunnitte-
lusta Sähkölinna Oy sekä geo-suunnit-
telusta Geopalvelu Oy. 

Rakennuttajana toimi Oriveden kau-
punki ja pääurakoitsijana Suomen Maas-
torakentajat Oy. Sivu-urakoitsijoina sähkö-
töissä toimi Sähköpeko Oy, lämpö- ja vesi 
urakoinnissa KVL-Tekniikka Oy, ilmastoi-
ninssa  Tampereen Ilmastointi Yhtymä 
Oy ja rakennusautomaatiourakoinnissa 
Schneider Electric Buildings Finland Oy.

Juhlapuheita ja 
palkintoja
Tampereen aluepelastuslaitoksen ter-
vehdyksen juhlaan toi pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen. Hän totesi, että huoli-
matta pelastustoimea osittain koskevista 
suuristakin myllerryksistä – hätäkeskus-
uudistus ja uusi terveydenhuoltolaki – töi-
tä tehdään tuttuun tapaan, tehokkaasti ja 
kuntalaisten etua ajatellen. Uusi Orive-
den paloasema on osoitus hyvästä yh-
teistyöstä Oriveden kaupungin kanssa. 

Oriveden kaupunginjohtaja Juha 
Kuusisto piti paloasemahankkeen to-
teutumista erittäin positiivisena asiana 
kuntalaisille ja erityisesti pelastushenki-
löstölle. Ammattitaitoinen henkilöstö ja 
toimiva kalusto tarvitsevat arvoisensa 
paloaseman.

Juhlapuheen piti Tampereen kaupun-
gin pormestari Timo P. Nieminen. Hän 
toi esille alueellisen pelastustoimen toi-
mivuuden.

 – Se on jo vakiintunut toimintatapa 
meillä Pirkanmaalla. Kuntakohtaisista 
järjestelmistä on vuosien saatossa saatu 
muokattua aito alueellinen toimija, joka 
kuitenkin elää lähellä kuntapintaa, sanoi 
Timo P. Nieminen. 

- Toimintatavan muutoksesta huolimat-
ta ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, 
pelastustoimen ja ensihoitovalmiuden 
ylläpito ja varautuminen poikkeustilan-
teita varten edelleen kolme keskeistä 
toiminta-aluetta aluepelastuslaitokselle, 
totesi Nieminen.

Juhlien musiikista vastasi Tampereen 
VPK:n puhallinorkesteri Matti Prepulan 
johtamana. Tilaisuudessa jaettiin myös 
huomionosoituksia. Tekninen päällikkö 
Esko Kulmala ja palopäällikkö Tapio Räfs-
ten saivat Suomen Palopäällystöliiton an-
sioristit. Palomies Erno Järvinen palkittiin 
Hämeen Pelastusliiton ansiomitalilla.
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Oriveden paloaseman vihkiäiset

Tulevaisuutta 
ei voi olla ilman 
menneisyyttä. Tämän 
todisti puolivakinainen 
paloveteraani Tapio 
Estola. Hän oli 
koonnut juhlaa varten 
mielenkiintoisia asioita 
Oriveden palotoimen 
historiasta. Tarjoamme 
sen tässä Letku & 
Laastarin lukijoille.
Palontorjuntaan Oriveden kunta otti 
kantaa ensimmäisen kerran 1880, jol-
loin se lahjoitti vasta perustetulle Ori-
veden vapaapalokunnalle 400 mark-
kaa ruiskun hankkimiseksi. VPK hoiti 
sammutustyön vuodesta 1880 aina 
1920-luvulle asti, jolloin Oriveden Ken-
kätehtaan palokunta otti vastuun sam-
mutustyöstä.

Ensimmäinen palolaki annettiin 
vuonna 1933. Palotoimesta tuli nyt eri-
tyislainsäädännöllä järjestetty kunnal-
linen toimiala. Palotoimen tehtävistä 
huolehtimaan perustettiin palolauta-
kunta heti samana vuonna. Samoin 
laki määräsi, että jokaiseen kuntaan oli 
asetettava palopäällikkö, jonka virka 
ei tosin ollut päätoiminen. Kunnallista 
palolaitosta ei määrätty pakolliseksi, 
ja kunnalla oli edelleen mahdollisuus 
sopia sammutustyöstä kenkätehtaan 
palokunnan kanssa.

Kunnallinen Puolivakinainen palo-
kunta perustettiin Orivedelle vuonna 
1951, joka oli maahamme perustettu-
jen puolivakinaisten palokuntien viiden 
ensimmäisen joukossa. Eräjärvellä 
sammutustyöstä vastasi VPK.

Vuonna 1960 annettiin uusi palolaki, 
jonka mukaan palotoimen hoito säilyi 

Oriveden palotoimen  
historiaa Tapio Estolan kertomana

edelleen kunnan tehtävänä. Laissa 
korostettiin päätoimisten palopäälliköi-
den virkojen merkitystä. Samassa lais-
sa säädettiin myös kunnille tulevista 
lainoista ja avustuksista. Ne koskivat 
erityisesti paloasemien rakentamista 
ja raskaan kaluston hankkimista.

Orivedelle perustettiin vuonna 1963 
päätoiminen palopäällikön virka, jo-
ta hoitamaan valittiin Tuomo Hintikka. 
Seuraavan vuonna valmistui ajanmu-
kainen paloasema, joka toimi tehtäväs-
sään vuoden 2011 paloaseman valmis-
tumiseen asti. Samana vuonna 1964 
hankittiin myös uusi paloauto.

Vuoden 1973 alusta perustettiin 
silloisen palopäällikön Usko Palon 
työpariksi palotoimen palotarkastajan 
virka, mihin valittiin Matti Valanne. Hän 
osallistui myös sammutustyöhön. Tapio 
Estola allekirjoitti sopimuksen puoliva-
kinaisen palokunnan kanssa myös sa-
mana vuonna.

Puolivakinaisten palomiesten määrä 
oli tuolloin noin 20 – 25 miestä. Pitkään 
1970-luvun loppupuolelle tehtiin varal-
laoloa seitsemällä miehellä kolmessa 
ryhmässä. 1970-luvun lopulla Orivedel-
le perustettiin ensimmäinen palomiehen 
päätoiminen virka, johon valittiin Timo 
Korpela. Saman vuosikymmenen lopul-
la autoihin ja paloasemalle  hankittiin 
radiopuhelimet tilanteenaikaista yhtey-
denpitoa helpottamaan.

Tuohon aikaan oltiin vielä hälytyksiin 
lähdettäessä sireenihälytysten varassa. 
Hälytyksiä hoiti asevarikon vartiosto. 
Varallaolo sitoi miehet aika suppealle 
alueelle sireenin kuuluvuuden rajoissa. 
Esimerkiksi ukonilman lähestyessä pa-
loasemalle saattoivat kokoontua lähes 
kaikki palomiehet varallaolovuorosta 
riippumatta.

Haja-asutusalueella ei käytössä ole-
vissa kartoissa ollut teiden nimiä, mistä 
taas seurasi, että kohteisiin oli joskus 
vaikea löytää, kun piti kääntyä sen pu-
naisen maitolaiturin tai postilaatikkorivin 

kohdalta. Tilanne helpottui huomatta-
vasti, kun kunnollinen osoitteisto tuli 
käyttöön.

1980-luvulla alkoi Tampereen alue-
hälytyskeskus vastaanottaa ja välittää 
Orivedenkin hälytysilmoituksia. Samalla 
tulivat henkilöhakulaitteet käyttöön, jol-
loin voitiin pienentää varallaoloryhmän 
kokoa viiteen mieheen. Näin saatiin 
käyttöön neljäs varallaoloryhmä.

1980 – 90-luvuilla perustettiin kaksi 
uutta päätoimista palomiehen virkaa, mi-
kä mahdollisti mm. entistä tehokkaam-
paa puolivakinaisten koulutusta. Sam-
mutustyön harjoitteluun ja liikenneon-
nettomuuksien pelastustyöharjoituksiin 
panostettiin. Koulutuksella onkin ollut 
suuri merkitys, koska toiminta ja tarpeet 
ovat muuttuneet. 1960 - 70-luvuilla tuli-
palot työllistivät eniten, nykyään liikenne-
onnettomuudet.

Kun näin jälkikäteen muistelee 1970-
lukua, jolloin oltiin pelkän sireenin ja 
puhelinhälytysten varassa, niin palo-
asema ja puolivakinainen palokunta 
olivat tärkeä yhdistävä tekijä myös 
varsinaisen palotoimen ulkopuolella. 
Sieltä muodostui läpi elämän kestäviä 
ystävyyssuhteita.

Kaikki puolivakinaiset palomiehet kuu-
luivat myös Oriveden Palomieskerhoon, 
jonka tilaisuuksissa oli yleensä koko per-
he mukana yhteisissä illanvietoissa  ja ret-
killä. Kerhon varainhankintana oli monet 
vuodet tanssien järjestäminen lauantai-il-
taisin Pitkäjärven Lehtolassa. Sitoutumis-
ta vaadittiin ja sitä löytyikin hyvin, vaikka 
kesäaikaan aika muille  harrastuksille jäi 
vain joka kolmas viikonloppu.

Tässä oli Tapio Estolan näkemys Orive-
den Puolivakinaisen toiminnasta 1970-
luvulta noin 30 vuotta lähemmäksi tätä 
päivää. Estola totesi, että hän on elänyt 
parhaan aikuisikänsä paloaseman myö-
tä. Joku toinen kertoja kokee varmasti 
asiat toisin, koska näkemyksissä ei ole 
vain yhtä totuutta.
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J. Nieminen

J. Suokonautio

J. Leinonen
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Kesäkuun alussa pelastuslaitoksella 
aloitti viisi uutta palotarkastajaa. Ennen 
varsinaisia työtehtäviä heille annetaan 
neljän viikon perehdytyskoulutus. Ku-
vassa vasemmalta Susanna Laukkanen, 
jonka toimipiste on Hervannassa, Pau-
liina Niukkala (Kangasala), Pasi Hako-
nen (Valkeakoski), Vesa Viirelä (Virrat) 
ja Sami Laukkaanhuhta (Orivesi).

Koulutustoimiston 
uudet kasvot
Pelastuslaitoksen henkilöstön sisäiseen 
koulutukseen on tullut kaksi työntekijää. 
Tutumpi kasvo on Jari Suokonautio, jo-
ka on vaihtanut työnkuvaansa pelas-
tuslaitoksen sisällä paloesimiehestä 
palomestariksi. 

Uudempi kasvo on Jari Nieminen, joka 
tuli pelastuslaitokselle Pelastusopistol-
ta, jossa hän toimi vanhempana opet-
tajana. Vaikka monelle Jari on uusi 
tuttavuus, niin silti hieman vanhempi 
kaarti muistaa, että hän oli Tampereel-
la palomiehenä vuosina 1988 – 2003. 
Molempien palomestarien toimenkuva 
on aluepelastuslaitoksen henkilöstön 
koulutus. 

Projektityöntekijä.
Tampereen keskuspaloasemalla aloitti 
työt Palopäällystöliiton ICT-kehitys-

Uusia työntekijöitä
päällikkö Janne Leinonen. Hän tekee 
projektityötä ”pelastustoimi sosiaalisis-
sa medioissa”. Leinonen työskentelee 
Palopäällystöliitolle, mutta Tampereen 
aluepelastuslaitos osallistuu hankkee-
seen tarjoamalla työtilat projektin ajaksi, 
noin kahdeksi vuodeksi.
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Otsikkokysymykseen pyrin vastamaan 
alla olevalla tekstillä ja samalla valaise-
maan valmiusyksikön niitä tehtäviä ja 
toimintatapoja, jotka pelastuslain, pal-
velutasopäätöksen ja yleisen edun kan-
nalta meille kuuluvat.

Suurimmat kohderyhmät ovat Pir-
kanmaan 22 kuntaa ja kuntien eri 
toimialat. Valmiussuunnittelun yleis-
tavoitteena on, että kunnilla olisi kyky 
turvata kunnan elintärkeät toiminnot 
kaikissa normaaliolojen häiriötilanteissa 
ja selvitä mahdollisimman hyvin myös 
poikkeusoloissa. Erityisesti teknisen ja 
sosiaalisen infrastruktuurin toimivuus 
näissä tilanteissa on tärkeää.

Koska häiriötilanteen vaikutukset 
kunnan väestöön saattavat olla vaka-
vat ja tilanteen aiheuttamat taloudelliset 
menetykset voivat olla erittäin suuret, on 
suunnittelussa kiinnitetty huomiota siihen, 
että kunnan toiminnot häiriötilanteen kor-
jaamiseksi tai ainakin lieventämiseksi voi-
daan aloittaa mahdollisimman nopeasti. 
Tämän  toiminnan toteuttamisessa on 
myös pelastuslaitoksella oma roolinsa.

Pelastuslaitoksen 
häiriötilannevalmius

”Omaa pesää” pitää myös viritellä eli 
miten pelastuslaitos toimii esimerkiksi 
luonnonilmiön aiheuttaman häiriötilan-
teen aikana. Pitkäkestoinen sähkökat-
kos rampauttaa aika nopeasti paloase-
man operatiivisen valmiuden, mikäli 
ongelmaan ei ole varauduttu. Pelas-
tuslaitoksen valmiussuunnitelmassa on 
asemien varautumisen taso tiedostettu. 

VALMIUSSUUNNITTELUN TOIMINTAYKSIKKÖ

Mitähän noikin oikein tekee?
Muutamat asemat ovat vielä ilman va-
ravoimaa, joten valmiutta näiltä osin on 
vielä varaa parantaa.

Pelastuslaitoksen valmiussuun-
nitelmassa ovat ohjeet muillekin eri-
tyistilanteille. Esimerkiksi normaalin 
taustasäteilyn ylittävän annosnopeu-
den mittausohjeet ja ilmoitusmenettely 
Säteilyturvakeskukselle. Meillähän on 
11 paloasemaa, joissa kyseinen sätei-
lynmittauslaitteisto on asennettu Sätei-
lyturvakeskuksen toimesta. 

Pelastuslaitoksen valmiussuunni-
telmaa tulee hyödyntää ensisijaisesti 
sellaisissa normaaliajan häiriötilanteis-
sa, jotka vaativat päivittäisistä onnetto-
muuksista poikkeavaa johtamismallia ja 
viestintää sekä tarvittavaa yhteistyötä 
kuntaorganisaatioiden sekä eri yhteis-
työviranomaisten ja -tahojen kanssa.

Mitäs jos yöllä 
joudutaan evakuoimaan?
Huoneistopaloissa yhteistyö kolmannen 
sektorin kanssa on tärkeä tuki pelastus-
toimelle. Esimerkiksi taannoisessa Hä-
meenkatu 10:n tulipalossa Tampereen 
ev.lut. seurakunnan, Vapaaehtoisen Pe-
lastuspalvelun ja SPR:n toiminta evakuoi-
tujen ruokahuollon-, henkisen huollon- ja 
majoituksen järjestelyissä oli esimerkillis-
tä. Myös Tampereen kaupungin liikenne-
laitoksen evakuointikuljetukset toimivat 
niin kuin ennalta on ohjeistettu. Edellä 
mainitut organisaatiot voidaan hälyttää 
Wivin toimesta. Wivi voi myös P2:n tai 
P3:n käskystä välittää virka-apupyynnöt, 
viranomaistiedotteet, informoida kuntien 

vastuuhenkilöitä tilanteista jne. Tätä kun-
takohtaista järjestelmää kehitämme ko-
ko ajan yhteistyössä kuntien, kolmannen 
sektorin ja Wivin kanssa.

Tekijät
Jokaiseen kuntaan on nimetty valmius-
suunnittelun yhteyshenkilö, joka oman 
toimensa ohella osaltaan vastaa siitä, 
että valmiussuunnitelmat kunnan elin-
tärkeiden toimintojen osalta on laadittu.

Pelastuslaitoksella on osaamista 
häiriötilanteiden hoidon toiminnalli-
seen suunnitteluun ja tätä tukea me 
kunnille ja muille toimijoille annamme. 
Kalevi Lehtisellä ja Tapio Lieskolla on 
tästä jo vuosien kokemus. Jouko Moi-
sio päivittää suunnitelmat ja varmistaa, 
että Wivissä olevat kuntien ja muiden 
toimijoiden hälytyssivut ovat tätä päivää. 
Minä taas.kirjoitin tämän jutun. 

Markku Lehtonen,valmiuspäällikkö

Kalevi Lehtinen Jouko Moisio Tapio Liesko
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Viljakkalan aluepaloasemalla eri tilai-
suuksissa on jo hetken aikaa nähty 
Petri Kivistön seurassa nainen, nimel-
tään Mira Leinonen. Eihän siinä mitään 
erikoista – eihän? No, ehkä hieman 
kuitenkin. Molemmilla heillä on vahva 
VPK-tausta, molemmat ovat sitä kautta 
hakeutuneet ammattiin asti,  molemmat 
ovat löytäneet toisensa mainitusta taus-
tasta johtuen.  Lisäksi todettakoon, että 
Miran ura on vahvassa nousukiidossa, 
päätyen ties mihin, sen tarkkaavainen 
lukija voi tästä jutusta huomata.

Petri Kivistö puolestaan on Viljak-
kalan VPK:n oma kasvatti ja on nyt 
palomies-sairaankuljettajan määrä-
aikaisessa työsuhteessa Tampereen 
aluepelastuslaitoksella, Valkeakosken 
aluepaloasemalla. 

Haastatteluhetkellä Mira oli ollut 
virassa pari kuukautta. Miran mukaan 
hänen toimenkuvaansa kuuluu pelas-
tuslain ja siihen liittyvien asetusten ja 
muiden normien mukaiset tehtävät. 

-  Toimintakenttä on tosi haastava. 
Toimialueeseen kuuluu viisi pelastus-
laitosta, jotka ovat hyvin erilaisia. Tam-
pereen aluepelastuslaitos on iso laitos, 
jolloin moniin asioihin on resurssejakin 
enemmän, Mira Leinonen totesi.

Päivä paloasemalla -tilai-
suudessa Viljakkalassa 
Mira oli osaltaan jelppi-
mässä järjestelyjä, ku-
vassa kirjoitetaan kenties 
tulevalle palokuntalaiselle 
diplomia suorituksista.

VPK:n nuoriso-osastosta  
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

pelastusylitarkastajaksi
Valvontasuunnitelmasta Miran mukaan 
tehdään talokohtainen suunnitelma. 
Esimerkiksi pienkohteet voidaan laitos-
tasolla päättää, mikä on tarkastusväli 
eri kohteissa. Jatkossa valvontasuun-
nitelmassa tullaan kiinnittämään huo-
miota laatuun.

Palomestari Tapio Liesko

Eri lehdissä ja julkaisuissa Mirasta on jo paljon kerrottu, mutta tässä 
vielä pieni kooste hänen palokunta- ja opiskelu-urastaan.

- Liittyi vuonna 1989 Anjalan VPK:n nuoriso-osastoon.
- 1998 Kaakkois-Suomen vuoden palokuntanuori.
- 2001 Lappeenrannan ammattikorkeakouluun, sitten Lappeenrannan teknilliseen  yliopistoon.
- Palokuntaharrastus jatkui, vähintään 15 harjoituskertaa vuosittain.
- 2005 ensimmäinen ”aikuisten” palokuntien Suomen mestaruus Haminassa.
- 2006 tuotantotalouden diplomi-insinööri.
- Palokuntien SM-kisoissa 2006 - 2008  sijoilla 2 - 5.
- Palokuntien SM-mestaruudet 2009 ja 2010, paras yksikönjohtaja 2010.
- Syksyllä 2008 opiskelu Pelastusopistossa, palopäällystön koulutusohjelmassa.
- Valmistui opistolta 2010, opinnäyte aiheesta: ”Pelastustoiminnan johtaminen  rautatieonnettomuudessa.”
- Opiskelee nyt Tampereen teknillisessä yliopistossa, turvallisuuden suunnittelu ja johtaminen-osastolla.
- Suunnitelmissa työnsä ohessa väitellä vuonna 2014.
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Sisäasiainministeriön 
päätöksen mukaisesti 
hätäkeskuspalvelut 
keskitetään nykyisen 
viidentoista 
hätäkeskuksen 
sijasta seitsemään 
hätäkeskukseen 
vuosien 2011 - 2015 
aikana.
Oulu ja Rovaniemi ovat ensimmäiset 
yhdistymässä olevat hätäkeskukset. 
Yhdistyminen tapahtuu jo syksyllä tänä 
vuonna. Pirkanmaan ja Satakunnan hä-
täkeskuspalvelut yhdistetään v. 2013 ja 
hätäkeskuksen sijaintipaikka on Pori. 

Muutokset 
pelastustoimessa 
Pirkanmaalla
Hätäkeskustoimintaan liittyvien toimin-
tamallien yhdenmukaistaminen valta-
kunnallisesti aiheuttaa useita muutoksia 
myös eri viranomaisille. Osa muutoksis-
ta vaatii pikaisia toimenpiteitä. 


Seuraavan sivun kuvassa on esitettynä 
joukko muutokseen liittyviä asioita, jot-
ka on aluepelastuslaitoksella huomioita-
va lähitulevaisuudessa. Lisäksi alla ole-
vassa tekstiosassa on selvitetty joitakin 
kuvaan liittyviä merkittäviä muutoksia. 

VIRVE–puheryhmät
Viranomaisten yhteiset puheryhmät 
muuttuvat valtakunnallisesti ja muutos 
edellyttää toimijoiden päätelaitteiden 
parametrointia. Eri organisaatioiden 
puheryhmämuutokset toteutetaan eril-
lisen aikataulun mukaan. Pirkanmaan 
pelastustoimen puheryhmämuutos ja 
VIRV-radioiden parametrointi toteutetaan 
aikataulun mukaisesti lokakuussa tänä 
vuonna. Samassa yhteydessä uusitaan 
myös Tampereen aluepelastuslaitoksen 
omien johtamispuheryhmien tilanne 
vastaamaan nykyistä pelastusaluejakoa. 
Tämäkin muutos toteutetaan pelastustoi-
men valtakunnallisen ohjeen mukaisesti. 
Pirkanmaalla pelastuksen anto-, info- ja 
pe- kutsuryhmät säilyvät entisellään.

VIRVE–numerointi
Päätelaitteiden ja puheryhmien VIR-
VE-numerot muuttuvat myös lähitule-
vaisuudessa. Pelastustoimen VIRVE-
pääkäyttäjän mukaan muutos toteute-

taan mahdollisesti ensi vuoden syksyllä. 
Muutoksen myötä on jälleen edessä 
päätelaitteiden parametrointi.

Yksikkötunnukset
Valtakunnalliseen hätäkeskusjärjes-
telmään siirryttäessä on kaikkien eri 
toimijoiden yksikkö- ja kutsutunnukset 
kyettävä erottamaan toisistaan. Myös 
Tampereen aluepelastuslaitoksella 
muutetaan yksiköiden tunnukset valta-
kunnallisesti annetun ohjeen (Ohje pe-
lastustoimen yksikkö- ja kutsutunnuk-
sista) mukaisesti. Muutos toteutetaan 
tämän vuoden loppupuolella erikseen 
sovittavan aikataulun mukaisesti. 


Pelastustoimessa käytöstä poistuu yk-
sikön kuntatunnus, esim. T11 (Tampere 
11) ja tilalle tulee R PI 101 (Risto Pirkan-
maa 101) -tapaisia tunnuksia. Lisäksi 
taustalla käytetään tietojärjestelmissä 
hätäkeskusaluenumeroa. Alla olevassa 
laatikossa esimerkki tietojärjestelmään 
merkittävästä yksikkötunnuksesta.

HÄTÄKESKUSMUUTOS

3 R PI 101 

3 = Satakunnan - Pirkanmaan hälytysalue (käytetään taustalla tietojärjestelmissä)
R = pelastus (Rescue). Lausutaan Risto
PI = Pirkanmaa (maakunnan tai laitoksen tunnus)
10 = kaksi ensimmäistä numeroa kuvaa paloaseman numeroa ( 10 - 99 )
1 = kolmas numero kuvaa yksikön laatua (neljäs numero on järjestysnumero).
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Kulkuneuvoihin kiinnitettävissä tarrois-
sa käytetään yksikkötunnuksesta alu-
een ilmaisevaa kaksikirjaimista osaa ja 
sitä seuraavaa kolme- tai nelimerkkistä 
numero-osaa.


Viestiliikenteessä on väistämättä tilan-
teita, jolloin on käytettävä pidempiä tun-
nuksia, esimerkiksi  ”Risto Pirkanmaa 
101”. Liikennöitäessä hätäkeskuksen 
suuntaan tulee käyttää pitkää tunnusta 
ilman hälytysaluenumeroa. Ohjeistus, 
yhteistyö ja asioiden sopiminen mui-
den toimijoiden kanssa ennen uusien 
tunnuksien käyttöönottoa on erityisen 
tärkeätä. 

Kiireellisyysluokat ja 
varausasteet
Pelastustoimi siirtyy tulevaisuudessa 
tehtäväluokkien neliportaiseen kiireel-
lisyysluokitukseen eli tehtävälajeihin lii-
tetään A-, B-, C- ja D-kiireellisyysluokat. 
Lisäksi käyttöön tulee varausasteet, jol-
loin hätäkeskus saa tiedon yksikön käy-
tettävyydestä yhtäaikaisessa tehtäväs-
sä. Nämä muutokset tulevat käyttöön 
todennäköisesti uuden hätäkeskuksen 
tietojärjestelmän käyttöönoton yhtey-
dessä aikaisintaan v. 2015. 

Hätäkeskuslaitoksen 
uusi tietojärjestelmä
Hätäkeskuslain mukaan eri viranomai-
set tallettavat etäyhteyden avulla hätä-
keskustietojärjestelmään muun muassa 

omia vaste-ehdotuksiaan ja tietoja, jot-
ka liittyvät tehtäviä suorittaviin yksiköi-
hin.  Lain mukaan näiden tietojen tallet-
tamisen hätäkeskustietojärjestelmään 
aloitamme kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun Hätäkeskuslaitos on ilmoitta-
nut, että tietojen tallettamisen mahdol-
listama hätäkeskustietojärjestelmä on 
otettu käyttöön.

Wivi viesti- ja 
johtokeskus
Hätäkeskusmuutoksesta johtuvien toi-
mintamallien ja -tapojen muuttuessa 
Wivin toimintaa ja kehittämistä suun-
nataan yhä voimakkaammin aluepelas-
tuslaitoksen eri tehtävien tukemiseen. 
Lisäksi toiminnassa huomioidaan Pir-
kanmaan kuntien valmiustoiminnan 
käynnistäminen ja avustaminen eri häi-

riötilanteissa. Meillä Pirkanmaalla asiat 
ovat viesti- ja johtokeskuksen kannalta 
hyvin verrattuna  muihin pelastuslaitok-
siin. Osa laitoksista on vasta lähtökuo-
pissa oman viesti- ja johtokeskuksen 
kehittämisessä.


Wivin henkilöstö on motivoitunut teh-
täviinsä ja sisäistänyt hienosti uusia 
toimintatapoja. Tulevaisuudessa haas-
teena onkin, että henkilöstö oivaltaa 
pelastustoimen johtamisen- ja tukemi-
sen tarpeet ja jaksaa edelleen kehittää 
omaa ammattitaitoaan. 


Haluan kiittää koko Wivin henkilöstöä 
ja kannustaa heitä jatkossakin tuleviin 
muutoksiin.

Hyvää kesää
Tarja Pesonen, viestipäällikkö
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Toukokuun lopussa järjestettiin Oulus-
sa perinteiset palokuntien SM-kisat. 
Pirkanmaalta hienosti sijoittuivat Ky-
röskosken VPK ja Ylöjärven VPK. Ky-
röskoski voitti taitokilpailun ollen koko-
naiskilpailussa sijalla 5.

Ylöjärven yksikönjohtaja Lasse Moi-
sio valittiin koko kilpailun parhaaksi 
yksikönjohtajaksi ja kalustokilpailuissa 
Ylöjärvi oli toinen. Kokonaiskilpailun si-
joitus oli 4.

Kisamenestyksen johdosta järjestet-
tiin 6.6.2011  kakkukahvitilaisuus Ylöjär-
ven paloasemalla.

Aluepelastuslaitoksen tervehdykses-
sä palopäällikkö Jari Veija totesi tehtä-
vän olevan hänelle mieluisan, koska en-
sinnäkin kisoissa on menestytty hyvin 

–  kaksi näin lähekkäin olevaa Pirkan-
maalaista VPK:ta menestyi tosi hyvin. 
Jari Veija totesi tilaisuuden olevan mie-
luisa hänelle myös sen vuoksi, että hän 
itsekin on VPK:n kasvatti. Puheessaan 
Jari Veija sivusi myös VPK:oiden rekry-
tointiongelmia todeamalla, että monella 
VPK:lla on paljon ongelmia – muutamia 
paikkakuntia lukuun ottamatta – saada 
aktiivista väkeä riveihinsä. 

Lopuksi Jari Veija luovutti kaikille 
aluepelastuslaitoksen pienen muisto-
lahjan todeten: ” Jos aikoo menestyä 
kisoissa pitää niihin kyllä lukea ja harjoi-
tella – ja näin varmasti olette tehneetkin 

– kiitos teille kaikille.”

Palomestari Tapio Liesko

PIRKANMAALLE MENESTYSTÄ  
PALOKUNTIEN SM-KISOISSA

Kyröskosken VPK:n joukkue. 
Ylärivissä vasemmalta oikealle: 
Tommi Jokinen, Janne Tienpää, 
Aki Kultala. Alarivissä: Pasi 
Järvenpää, Esa Järvenpää ja 
Jani Lahti. .

Kyröskosken VPK:n ja Ylöjärven VPK:n sijoitukset sarjoittain:

Henkilökohtainen kilpailu: 10. sija Esa Järvenpää Kyröskosken VPK ja 23. sija Lasse Moisio Ylöjärven VPK
Joukkuekohtainen kilpailu: 5. sija Ylöjärven VPK ja 8. sija Kyröskosken VPK
Taitokilpailun tulokset: 1. sija Kyröskosken VPK
Kalustokilpailun tulokset: 2. sija Ylöjärven VPK ja 11. sija Kyröskosken VPK
Kokonaiskilpailun tulokset: 4. sija Ylöjärven VPK ja 5. sija Kyröskosken VPK

Pokaalien keskellä tarkkaavaisena kuuntelee Ylöjärven VPK:n 
paras yksikönjohtaja Lasse Moisio joukkueensa muiden jäsenten 
kommentteja menneestä kisasta.

Kuva: Hanna Mäkelä
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Ensihoitaja Teemu Säteri työskentelee 
3. työvuorossa Itäisen pelastusalueen 
Hervannan paloasemalla. Hän tekee 
sekä palomiehen että ensihoitajan 
hommia ja toimii myös lääkintäesi-
miehen sijaisena. Teemu asuu Sipoon 
Kalkkirannassa, josta kertyy työmatkaa 
likemmäs 200 kilometriä yhteen suun-
taan. Työmatkat sujuvat reippaasti au-
toillen, ja koska suurin osa matkasta 
on moottoritietä, aikaa reissuun menee 
rapiat pari tuntia. Työmatkan pituus ei 
juurikaan harmita, mutta joskus keväi-
sin kun aurinko paistaa matalalta, voisi 
taival olla lyhyempikin. 


Töihin tullessa seuraa pitää radio ja ko-
tiin päin ajellessa voi vaihtaa kuulumisia 
kavereiden kanssa puhelimitse. Paljon 
autoilevat tietävät, että joskus voi tulla 
kohtaamisia myös poliisin kanssa. Tee-
mu on selvinnyt näistä tapaamista huo-
mautuksilla ja hyvän matkan toivotuksil-
la. Teemun asuinpaikka selittyy merel-

lisillä harrastuksilla, veneilyllä sekä ka-
lastuksella ja rouvakin sattuu olemaan 
kotoisin Sipoon seudulta. Tampereella 
on Teemulle sopivat virkajärjestelyt: vä-
lillä saa vetää päälle palomiehen haa-
larit ja vaihtelun vuoksi pääsee myös 
puhtaampiin hommiin hoitoyksikköön. 
Erityisesti Teemu kiittelee erinomaisia 
työkavereita ja työvuoron hyvää hen-
keä ja lähettää terveisiä napakympin 
hengessä ”huumormielellä mukana ja 
tyäkaverit ilmotti.”


Palomies Sami Rantanen  työskentelee 
4. työvuorossa Itäisen pelastusalueen 
Keskuspaloasemalla. Välillä matka to-
sin suuntautuu myös sivuasemille. Sa-
min työmatkan pituus on 139 kilometriä 
ja se suuntautuu Tampereelta pohjoi-
seen, Petäjävedelle. Se on kuuluisa 
UNESCON maailmanperintöluetteloon 
kuuluvasta vanhasta puukirkostaan. 
Autolla matkaan menee talvisin noin 
pari tuntia, kesällä pääsee kulkemaan 

hieman reippaammin. Talven pimeät 
aamut ovat joskus raskaita, mutta radio 
on hyvä kaveri ja kanavia vaihtamalla 
pysyy hyvin hereillä.


Sami on tullut Tampereelle töihin vuon-
na 2003 ja jäänyt sille tielle. Sukulaiset 
ja kaverit asuvat Petäjävedellä maa-
seudun rauhassa, missä on mukava 
asustella. Tampereen asuntojen kova 
hintataso pitää miehen tulevaisuudes-
sakin Keski-Suomen sydämessä. Sami 
on sen verran rauhallinen kaveri, että 
poliiseja on kyllä nähty mutta valtion 
kassaa ei ole juurikaan kartutettu. Työ-
vuoro saa erityiskiitokset myös Samilta. 
Loistavien työkaverin vuoksi on muka-
va ajella vähän pidempikin matka töihin. 
Sami toivottaa kaikille hyvää kesää ja 
malttia liikenteeseen.

Palomies 
Elja Kivikoski

 

Tampereen aluepelastuslaitos toimii 22 kunnan alueella ja 
henkilökuntaan kuuluu lähemmäs 500 henkilöä. Suurin osa 
henkilöstöstä asuu Pirkanmaan alueella mutta osa tulee myös 
pitemmän matkan päästä. Kyselimme kahdelta ”pitkänmatkalaiselta” 
heidän kuulumisiaan.

Pitkämatkalaisia
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Likkojen Lenkin historia ulottuu 
aina vuoteen 1989 asti, jolloin 
Koovee ry. täytti 60 vuotta ja 
yhdistys halusi järjestää tapah-
tuman, missä naiset pääsevät 
liikkumaan ja nauttimaan muka-
vasta yhdessäolosta samanhen-
kisessä seurassa. Ensimmäisen 
tapahtuman nimi oli Ladyjen 
Lenkki ja se keräsi noin 850 
osallistujaa. 

Seuraavana vuonna tapah-
tuman nimeksi vaihtui Likkojen 
Lenkki ja osallistujamäärä lähes 
tuplaantui. Ennätys tehtiin vuon-
na 2010: 11 200 osallistujaa. 
Tänä vuonna Lenkki järjestettiin 
ensimmäistä kertaa Tampereen 
lisäksi myös Jyväskylässä ja 
Oulussa.

Likkojen lenkkiterveiset
Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan (13. kerta) osa palokunnan 
naisväestä kävi Likkojen Lenkillä lauantaina 21.5.  Mukana oli naisia  
toimistosta, Wivistä ja sakupuolelta. Yhteensä 11 likkaa lenkkeili 
Pyynikin kauniissa maisemissa yli 10 000 naisen porukassa. Matka 
taittui leppoisasti kävellen, töissä kun usein on tulipalokiire, niin 
vapaalla voi ottaa rennommin.

7,5 kilometrin ”päälenkin” var-
rella on lukuisten yritysten (mies)
väkeä mainostamassa yritystä 
sekä tarjoamassa virvokkeita 
oman firman Likoille. Palokun-
talaisia on ainakin vuosina 2010 
ja  2011 edustanut Viljakkalan 
VPK:n yksikkö. Hartaana toi-
veena aluepelastuslaitoksen 
naisväellä on jo pitkään ollut, 
että myös meidän Likoille olisi 
matkan varrella huoltopiste. Eh-
käpä sellainen ensi vuonna jo 
saadaan? 

Ei meidän Likkoja kuitenkaan 
ole jätetty ihan heitteille vaan 
kuljetus on järjestynyt joka vuo-
si tapahtumapaikalle ja takaisin. 
Sauna on ollut lämpimänä ja vir-
vokkeita on ollut tarjolla Kepa-

lossa, kun Likat ovat palanneet 
urakoimasta Pyynikin rinteiltä. 

Ja kyllä Lenkillä parille mei-
dän miehillekin puuhaa löytyi. 10 
000 naisen halaaminen Pyynikin 
kentällä sai varmasti palomies-
ten posket punaisiksi ja olon 
lämpimäksi. Arvailujen varaan 
jäi, oliko miehet sinne kutsuttu 
vai tulleet oma-aloitteisesti. 

Kiitokset järjestelyistä Pispalan 
Sirkulle jälleen kerran sekä kyy-
dityksistä Heinon Mikolle ja Kor-
kiamäen Tommille. Ja ensi vuon-
na uudestaan, vai mitä, Likat?

Talouspäällikkö
Miia Ojala
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Ilma oli aivan loistava filla-
rointiin, kunhan vaan muisti 
huolehtia riittävästä nestey-
tyksestä ja suolojen nauttimi-

sesta. Lämpömittari näytti reitin 
varrella peräti 33 lämpöastetta. 
Liekö lämmin keli ollut syynä 
runsaaseen osallistujamäärään, 
sillä pyöräilijöitä oli kaikkiaan lä-
hes 2 000. Tampereen aluepe-
lastuslaitokselta 134 km:n mat-
kan fillaroi Elja Kivikoski, Jarkko 
Mettalo, Timo Korpela, Miikka 
Raivio, Seppo Knuuttila ja San-
na Kauppinen. 

Viikkoa myöhemmin 17. - 18.6. 
ajettiin yöpyöräily, joka on muuten 
kokemisen arvoinen tapahtuma 
sekin ajella hämärtyvässä kesä-
yössä pitkin poikin Pirkanmaata 
eikä liikennekään  paljoa häiritse. 

Pirkan pyöräily

34. Pirkan pyöräily ajettiin helteisenä 
sunnuntaina 12.6.2011.

Keli oli kohtuullinen, pientä sadet-
ta oli osalle osunut niskaan. Ki-
vikosken Elja ahkeroi Kaupin ka-
nuunoiden kanssa yöpyöräilyssä 
tuon pidemmän 217 km:n lenkin. 
Kuokkasen Ilpo ajoi perinteisen 
yöpyöräilylenkin 134 km.  

Moneen kertaan selailin tu-
losluetteloa, mutta enempää ei 
aluepelastuslaitoksen nimissä 
olevia fillaristeja sieltä löytynyt. 
Vaikka muuten väkimäärä oli 
suuri, jäi meidän edustuksemme 
maltilliseksi. Järjestäjien mukaan 
osallistujamäärä oli 7:nneksi 

suurin koko 34-vuotisen pyöräi-
lyhistorian aikana.

Heinäkuun lopulla on sitten 
vuorossa taas Pirkan soutu. 
Saataisikohan tänäkin vuonna 
aluepelastuslaitokselta matkaan 
oma vene vai peräti useampi. 
Alueiden tai vuorojen välinen 
mittely onnistuisi tuossakin la-
jissa helposti järjestäjien vuok-
raamilla kirkkoveneillä.

Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Kuva: Harri Hakavuori
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- Seinällä on monta tarkoitusta, kertoo 
hankkeessa aloitteellisesti toiminut ruis-
kumestari Jouni Lammi. – Ehkä pakot-
tavin tarve tehdä väliseinä oli se, että 
ambulanssien koko on  kasvanut viime 
vuosina. Seinän ja ambulanssin väliin 
jäi niin pieni kulkutila, että se alkoi olla 
jo haitaksi. Väliseinä on myös työtur-
vallisuustekijä, sillä sen avulla estetään 
pakokaasujen leviäminen. Talvella uu-
distuksella saadaan selvää taloudellis-
ta säästöä, kun usein avautuvien ovien 
jäähdyttämä ilma ei leviä raskaan ka-
luston puolelle, kertoo Lammi.

Keskuspaloaseman  
remonttikuulumisia

Keskuspaloaseman uuden puolen kalustohallissa on tehty 
uudistuksia. Sairaankuljetusyksiköiden ja raskaan kaluston väliin 
on tehty lasinen väliseinä. Mikä on tämän lasiseinän tarkoitus?

Sakuhallissa on remontin yhteydessä 
ambulanssien siivousta helpotettu. Ka-
lustohallissa on keskuspölynimuri, jos-
sa on erillinen kostean lian imuri. Työt 
alkoivat viime  vuoden joulukuussa ja 
ne saatiin päätökseen helmikuussa 
2011. Tarkoitus on vielä tehdä sakuhal-
lin puolelle työpöytätaso sekä työjalki-
neille telineet. 


Keskuspaloasemalla on myös muu-
alla remontoitu ja remontoidaan. 
2.kerroksen miehistön oleskelutilaan 
vaihdettiin uusi lattiapinnoite ja heinä-

kuussa sama remontti tehdään henki-
löstön ruokalassa. 


Ulkopuolelta yli satavuotiasta kau-
notarta joudutaan myös korjaamaan. 
Pakkelia kasvoihinsa Wivin luomus 
saa ulkorappauksen muodossa. Myös 
vanhan puolen ikkunapokat maalataan 
ulkopuolelta.

Ruiskumestari Jouni Lammi
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Toukokuun viimeisellä viikolla koitti hetki, kun 
pelastuslaitoksen mieskuoro teki ensimmäisen 

“epävirallisen“ esiintymisensä. Anneli Ahlfors tarjosi 
syntymäpäiväkahvit pohjoispään neuvotteluhuoneessa, 
kun mieskuoro saapui yllätysvisiitille. Miehet lauloivat 
kappaleet ”Niin minä neitonen sinulle laulan” ja Irwinin 

”Poing, poing, poing”.

Yläkuvassa vasemmalta Jukka Lahti, Jari Koskiniemi, Pasi Virtanen, Jari 
Koskimäki, Antero Niemi, Pertti Lampinen, Harri Friman, Harri Kailajärvi.

Mieskuoron 
ensiesiintyminen
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Kuvataiteilija ja palomies Taisto 
Toivonen kuoli vuoden 2011 
maaliskuussa 90 vuoden iässä. 
Julkaisemme lyhennettynä 
Jaakko Syrjän kirjoittaman 
kuvauksen Taisto Toivosesta 
vuodelta 2005. Taisto Toivosen 
esittelyteksti kirjoitettiin 
Keskuspaloasemalla pidettyyn 
taidenäyttelyyn, jossa oli 
esillä kahden palomies- ja 
taiteilijakaverin, Taisto 
Toivosen ja Seppo Syrjän, 
tuotantoa.
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Taisto Toivonen
Taisto Toivonen oli taiteellinen monilahjak-
kuus ja koko olemukseltaan taiteilijan pro-
totyyppi. Mies oli perusmusikaalinen, mikä 
ilmeni paitsi ilmeikkäässä laulussa, ennen 
kaikkea hänen rytmitajussaan. Nuorena 
hän paljonkin ilmensi itseään liikunnalla, ja 
joskus näytti kuin hänen ruumiissaan olisi 
ollut ylimääräisiä niveliä. Jo kymmenvuoti-
aana hän oli esiintynyt taitovoimistelijana ja 
myöhemmin kehittänyt itselleen monipuoli-
set hauskuttajan taidot. Hän imitoi, steppa-
si, teki taikatemppuja, heitti voltteja, lauloi 
ihmisten ja omaksi ilokseen. Pikkupoikana 
hän esiintyi Näsijärveä kyntävällä laivalla ja 
herätti niin paljon ihastusta, että joku aina 
pani lakin kiertämään. Ja ihme ja kumma, 
tämä synnynnäinen lavataiteilija oli myös 
hyvä piirtämään. Ja koska silloin ei ollut 
Sorin sirkusta, juuri näitä piirtäjän taitojaan 
hän rupesi kehittämään pitemmälle, ensin 
Tampereen työväenopistossa. 

Sota tuli väliin, sen päätyttyä harrastus jatkui 
ja tähtäsi yhä määrätietoisemmin taiteilijan 
uralle. Vuonna 1949 hänet ensiyrityksellä hy-
väksyttiin Suomen taideakatemian kouluun. 
Sen päätettyään hän kiinnittyi vakituiseen 
työhön palomiehenä, mutta vapaapäivinään 
ja työvuoroja vaihdellen hän opiskeli vielä 
ylimääräisen vuoden grafiikan ilmaisua ja 
tekniikoita Aukusti Tuhkan johdolla. Niinpä 
öljymaalausten lomaan, kuin tulevaa enna-
koiden, Taisto Toivosen piirtimestä alkoi yhä 
enemmän syntyä myös grafiikan lehtiä.

Aikaisemmin mainitun laajan yksityisnäyttelyn 
ohella Taisto Toivosen työt alkoivat olla hyvin 
esillä arvostetuimmissa valtakunnallisissa 
näyttelyissä kuten Suomen taiteilijaseuran 
vuosinäyttelyissä ja Nuorten näyttelyissä. 
Vuonna 1953 tuli toinen palkinto valtion tai-
dekilpailussa maalauksilla Hylkyveturit ja 
Värjäämö. Seuraavana vuonna töitä oli jo 
esillä Moskovassa ja Leningradissa. Samana 

vuonna hän teki ensimmäisen opintomatkan-
sa Pariisiin. Vuonna 1956 hänen työnsä olivat 
mukana Suomen taiteilijaseuran kiertonäytte-
lyssä Saksan liittotasavallassa.
 
Vuonna 1958 Tampereella syntyi seitsemän 
miehen taiteilijaryhmä, johon Taisto Toivosen 
lisäksi kuuluivat Erik Ehnroth, Pentti Harte-
lin, Unto Hietanen, Kimmo Kaivanto, Gunnar 
Pohjola ja Seppo Syrjä. Ryhmän keulahahmo 
ja tunnetuin taiteilija oli Erik Ehnroth, hänen 
mukanaolonsa antoi sille näkyvyyttä ja pai-
nokkuutta. Ryhmällä ei ollut muuta ohjelmaa 
kuin nuorekkuutensa, ellei sitten ohjelma ol-
lut Ehnroth, joka epäilemättä oli vaikuttanut 
useaankin itseään nuorempaan maalariin 
Tampereella, myös Taisto Toivoseen. 

1970-luvulle tultaessa Taisto Toivonen oli jo 
muuttunut tunnusomaiseksi graafikoksi. Täs-
sä ominaisuudessa hänen työnsä, erityisesti 
puupiirrokset, kiersivät monissa kansainväli-
sissä näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Hä-
net nähtiin erityisen suomalaisena taiteilijana, 
josta sai vaikutelman, että hän oli täydellisesti 
yhtä suomalaisen materiaalinsa puun kanssa. 
Ja sitä hän olikin, itse asiassa jo 1950-luvulla. 
On vaikea kuvitella suomalaisempaa hahmoa 
ja suoritusta kuin on vuonna 1956 tehty Vai-
vaispoika, kaksinkertaisesti materiaalinsa ker-
tova luterilaisuuden ikoni, käsi armon oppiin 
koukistuneena. Toinen ja toisenlainen kotim-
me seinällä kestävä myöhempi mestariteos 
on Omakuva vuodelta 1979. Jos Vaivaispoika 
on kulttuurinen merkki ja symboli, Omakuva 
on koskettavan henkilökohtainen, sieluntila, 
jossa kasvojen yläosan, erityisesti silmien ylle 
vedetty viivaverho paljastaa ja peittää. Kuva 
näyttää jotakin mitä ei saisi näyttää, mutta kun 
on taiteilija, täytyy näyttää. Sekin hetki kun 
on pysähtynyt kahdenkeskisyyteen itsensä 
ja olemisen kokemuksensa kanssa. Lähes 
järkyttävän merkityksen saa pystysuunnassa 
poikki posken putoava viiva. Se ei ole kyy-
nelvako, sillä ei ole yhteyttä kasvojen ana-
tomiaan. Silti se selittämättömällä tavalla on 

oikeassa paikassa ja sielullistuu siinä niin kuin 
maanrailo Oriveden kirkon alttaritaulussa.
 
Luontainen teknillinen osaaminen johdatti 
Taisto Toivosen soveltamaan ammattitaitoaan 
poikkeuksellisen laaja-alaisesti. Hän teki sei-
nämaalauksia monumentaalisessa mittakaa-
vassa, mm. Tampereen palolaitoksen tiloihin 
kaikkiaan kolme suurta seinämaalausta. Hän 
teki ex libriksiä ja lähetti humoristisen kekseli-
äitä joulupostikortteja ystävilleen. Hän teki ku-
vituksia ja jopa päivänpiirroksia lehteen, myös 
kirjanpäällyksiä, kun hänen ystävänsä Seppo 
Syrjä kustantajan edustajana tilasi häneltä 
päällyksen kahteen Timo Mukan kirjaan.
 
Vuonna 1976 Taisto Toivonen jäi eläkkeelle 
palokunnasta. Mutta taiteen tekeminen jat-
kui. 1980-luvun suursaavutus oli pitkäaikai-
sen keskittymisen vaatinut suuri takautuva 
puupiirrosten näyttely Düsseldorfin kaupun-
ginmuseossa. Sen jälkeen iskivät sairaudet 
ja taiteellinen työskentely vähitellen lakkasi.

Taisto Toivosen arvostus Suomessa ei tehnyt 
hänestä suurta kansallista edustustaiteilijaa, 
mutta arvostuskuopassa hän ei ole ollut kos-
kaan. Osittain se on ollut luonnekysymys. Tai-
teilijan täytyisi osata tulla vähän itsekin esiin 
ja myös myydä töitään, mutta se kyky Taisto 
Toivoselta on puuttui. Hän, reipaskäytöksinen 
mies, ujosteli, jopa vähän kiusaantui, kun joku 
oireili siihen suuntaan, että haluaisi ehkä os-
taa jonkin työn. Olisi tarvinnut määrätä hinta... 
Tasi valitsi mieluummin taloudellisesti niukan 
elämän palomiehenä. Mutta taideinstituutiot, 
kuten museot asiantuntijoineen noteerasivat 
hänet aina. Esimerkiksi päämuseossamme 
Ateneumissa on 14 Taisto Toivosen työtä. 
Vuonna 1979 hän sai valtion kolmivuotisen 
taiteilija-apurahan ja sen jatkoksi valtion taitei-
lijaeläkkeen, joka alkuperäisen tarkoituksen-
sa mukaisesti annettiin hänelle arvonosoituk-
sena, ei sosiaalisin perustein, joka on toinen 
käytetty myöntämisperuste.
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Ransu Karvakuono on tuttu ja ra-
kastettu hahmo, joka on televisiossa 
viihdyttänyt lapsia jo kolme vuosikym-
mentä. Kustannus Oy Pieni Karhu sai 
oikeudet toteuttaa Ransu Karvakuono 

-kirjan, Ransu paloasemalla, joka ilmes-
tyi helmikuussa 2011. Kirja toteutettiin 
yhteisyössä Tampereen aluepelastus-
laitoksen kanssa.

Kirjassa Ransu tutustuu palomiehen 
työhön. Kirjan kuvituksesta pääosin 
vastaa palomies Petri Remsu. Kirjaan 
on myös sisällytetty turvallisuusviestin-
nän sanomia siten, että lapset ne ym-
märtävät. Kirja onkin saanut hyvän vas-
taanoton ja tästä syystä kirjaa tehdessä 
syntyi ajatus laajemmasta lapsille suun-
natusta paloturvallisuuskampanjasta. 

Ajatus jalostui suunnitelmaksi toteuttaa 
6 - 10 pedagogista videota, joissa esiin-
tyy Ransu Karvakuono, ryhmä lapsia ja 
palomies. Asiapitoisten videoiden lisäk-
si toteutettaisiin huima musiikkivideo. 


Hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille 
videoiden avulla selkeät toimintaohjeet, 
miten toimia onnettomuus- ja hätätilan-

Ransu opettaa 
paloturvallisuutta

Ransu Karvakuono kävi keväällä 2010 kylässä 
Tampereen aluepelastuslaitoksella. Käynti 
keskuspaloasemalla kiehtoi häntä sen verran, että siitä 
syntyi kirja ”Ransu palomiehenä”.
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teissa. Hankkeen lopputuloksena syn-
tyy aluksi viisi parin minuutin pituista pe-
dagogista videota ja yksi musiikkivideo. 
Musiikkivideon tarkoituksena on sekä 
valistaa että houkutella kävijöitä tutus-
tumaan muihin materiaaleihin. 


Videoiden kohderyhmä ovat 5 - 10-
vuotiaat lapset. Lapset voivat katsella 
videoita itsenäisesti tai yhdessä aikui-
sen kanssa. Aikuinen usein etsii mate-
riaalia, mitä näyttää lapsille. Kohderyh-
mänä voidaan pitää myös vanhemmat 
ja kasvattajat (mm. päiväkoti- ja esikou-
luopettajat tai hoitajat), jotka haluavat 
käsitellä paloturvallisuusasioita lasten 
kanssa. Videot ovat tarkoitettu työka-
luiksi myös pelastusviranomaisille.

Videot ovat nähtävissä Ransun palotur-
vallisuussivustolla, YouTube-kanavassa 
sekä Facebook-sivuilla. Videot ovat la-
dattavissa internetissä. Videot toimite-
taan DVD:nä tilaajille kampanja-aikana. 
Ransun paloturvallisuussivustolla on 
myös pedagoginen opas. Opas sisäl-
tää lyhyesti neuvoja miten vanhemmat 
ja kasvattajat voivat hyödyntää videoi-
ta sekä toiminnallisia tehtäviä videoihin 
liittyen.


Hankkeen on rahoittanut palosuojelu-
rahasto ja ensimmäisiä videoita on jo 
käsikirjoitettu. Kuvaukset alkavat elo-
kuussa ja lokakuussa niiden pitäisi jo 
olla valmiit.
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Toukokuun lopussa vietettiin keskus-
paloasemalla syksyllä 2010 alkanee 
sukelluskurssin päättäjäisiä. Kurssin 
priimus oli Tero Lamminen. Kurssi al-
koi syksyn kolmen viikon lähijaksolla ja  
jatkui talvella viikon talvisukellusjaksol-
la. Keväällä 2011 oli viikon sukellusleiri 
Saaristomerellä sekä syventävä viikko 
kotivesissä. Kurssiin kuului myös monia 
harjoituksia työvuoroissa.  

Sukelluskurssi
saatiin päätökseen

Kuvassa vasemmalta: Juha Jännes, Janne Hämäläinen, Petri Kivistö (Valkeakoski), 
Ville Pekonniemi, Tero Lamminen, Mika Tuomela, Mika Rautiainen, Antti Kinnunen, 
Ville Salo, Antti Remahl, Jarmo Nieminen, Perttu Huittinen (Valkeakoski). Koulutta-
jina kurssilla olivat Jari Suokonautio, Petri Enqvist, Petri Tamminen, Sami Niittynie-
mi, Juha Kaija, Juha Jokinen, Elja Kivikoski, Ville Naskali, Marko Peltoniemi sekä 
Jukka- Pekka Tanner.
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