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Ajan kulkua määritetään nykyisin useammalla tavalla. Tutuimmat 
lienevät ilmaukset ennen Kristuksen syntymää (eKr) tai ennen ajan-
laskumme alkua (eaa) ja vastaavasti jKr ja jaa, kukin vakaumuk-
sensa mukaan.

Minä voin ehdottaa, että Tampereen aluepelastuslaitoksessa alettai-
siin puhua ajasta ennen Letkua & Laastaria (eL&L) ja ajasta tuon jäl-
keen (jL&L). Eletään siis vuotta 10 jL&L. Tässä lehdessä palaamme 
ajassa taaksepäin. Ajankohtaisten juttujen lisäksi olemme koonneet 
muutamia yhteenvetoja, mitä kaikkea on tuona kymmenen vuoden 
aikana tapahtunut.

Henkilöstölehden historian yhteydessä käsittelen tarkemmin lehden 
tekemiseen vaikuttaneita asioita, mutta sen verran pääkirjoitukses-
sa uskallan todeta 10 vuotta vanhasta henkilöstölehdestä, että lehti 
on löytänyt paikkansa lukijoiden keskuudessa. 

Joulutarina

Näin joulun kynnyksellä haluan kertoa tarinan, jonka voin syystä 
nimetä joulutarinaksi. Vaikka se on tarina, niin se on totta. 

Jouluna meillä on jo vuosia ollut tapana, että vanhempani tulevat 
aattona meille ja pidämme kohtalaisen perinteellisen joulun. Muuta-
mia vuosia sitten vanhempani kertoivat tarinan, joka heitä ja kaikkia 
jotka tarinan kuulevat ihmetyttää. 

Vanhempani asuivat 1950-luvulla Keski-Suomessa, Multian ja Keu-
ruun seudulla. He muuttivat Soutujoelle ensimmäiseen yhteiseen 
asuntoonsa lokakuussa 1955. Äitini kotitalossa oli koira, pystykorva 
Panu. Samoin isäni kotona oli pystykorva Peni. Koirat jäivät luonnol-
lisesti kotitaloon, kun vanhempani muuttivat pois kotoaan.

Jouluaattona iltapäivällä vanhempani olivat kuulleet ulkoa haukuntaa 
ja menneet katsomaan äänen aiheuttajaa. Pihassa olivat olleet äitini 
ja isäni koira, jotka olivat tulleet yhdessä tuomaan joulutervehdyksen 
vanhemmilleni. Koirat viipyivät muutaman tunnin ja lähtivät pois. 

Äitini kotitalosta oli Soutujoelle 10 kilometriä. Isäni kotitalosta oli 
matkaa kolmisen kilometriä. Koirat eivät olleet tavanneet ennen 
toisiaan eivätkä ne olleet koskaan aikaisemmin käyneet vanhempie-
ni uudessa kodissa. Eivätkä tuon tapauksen jälkeenkään. Kovasti 
vanhempani tuolloin tapausta ihmettelivät.

Nyky-yhteiskunnassa kaikkiin selittämättömiin tapauksiin haetaan 
erilasia selityksiä ja yritetään todistaa jokin järjellinen syy. Minulle 
tämän tarinan opetus on, että osaisimme joskus irtaantua arjesta 
– vaikkapa näin jouluna – ja heittäytyä aidosti ajattelemaan asioita 
irti liian sitovista todellisuuden puitteista. Ehkä emme näin löydä 
järjellisiä selityksiä asioille ja ilmiöille, mutta saatamme löytää jotain 
kestävämpää: keinon selviytyä arjen puristuksessa.

Ajatuksia herättävää joulun aikaa
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Elämme vuotta 10 jL&L



4 5

Nykymuotoisen alueellisen 
pelastustoimen synty on 
ajalta ennen Tampereen ja 
sen lähikuntien yhteispe-

lastuslaitoksen toimintaa. Ollessani 
80-luvun lopussa silloisen Tampereen 
palolaitoksen apulaispalopäällikkönä 
ja Tampereen seudun palopäälliköistä 
koostuvan yhteispalolaitosta suunnit-
televan työryhmän sihteerinä seurasin 
läheltä niitä korkealentoisia ajatuksia 
ja toisaalta epäileviä puheita, joilla alu-
eellista yhteistoimintaa yritettiin saada 
aikaan. Jo tuolloin palopäällikkö Sakari 
Lehtinen kirjoitti ”Kunta on liian pieni 
yksikkö tuottamaan tehokasta palo- ja 

Vuosikymmen alueellista pelastuslaitostoimintaa

pelastustoimintaa.” Sitaatti ei ole ehkä 
aivan sanatarkka, mutta hänen ajatuk-
sensa se ilmaisee. 



1990-luvun aikana saatiin Tampereel-
la aikaan osan seutukunnan kunnista 
käsittävä aluepelastuslaitos, jonka voi 
katsoa olevan siemen nykyiselle orga-
nisaatiolle. Kyseisen vuosikymmenen 
puolivälin aikaan vaihtui pelastuslai-
toksen johto pariinkin otteeseen pa-
lopäällikkö Lehtisen sairastumisen ja 
eläköitymisen johdosta. Kun itse tulin 
Turun kaupungin palopäällikön teh-
tävistä takaisin Tampereelle v. 1997 
meni vuosikymmenen loppu työtaiste-
lusta toipumiseen mutta samalla myös 
pelastustoimen laajemman alueellisen 
rakenteen kehittämiseen. Tuolloin alu-
eellisessa pelastuslaitoksessa olivat 
Tampereen lisäksi Kangasala ja Pirk-
kala. Nokia liittyi myöhemmin.

Kunta vai valtio?

Yhdeksänkymmenluvulla oli pariinkin 
kertaan nostettu esille kysymys pelas-
tustoimen siirtämisestä  kunnilta val-
tion tehtäväksi. Asiaa käsiteltiin mm. 
sisäasiainministeriön kansliapäällikön 
Juhani Perttusen johtamassa työryh-

mässä vuosikymmenen alkupuolella ja 
vakavasti asia nostettiin uudelleen esille 
vuosituhannen vaihtuessa jolloin eläk-
keelle siirtynyt  pelastusylijohtaja Pekka 
Myllyniemi sai selvitysmiehenä tehtä-
väkseen tutkia pelastustoimen siirto val-
tion vastuulle. Mainittakoon muuten että 
palopäällikkö Lehtinen oli ensin maini-
tun ”Perttusen komitean” jäsenenä. Ko-
ko valtiollistamiskeskustelun aikana oli 
keskustelussa selvästi hahmotettavis-
sa eri osapuolet. Sisäasiainministeriön 
pelastusosasto esitteli puolivahingossa 
valtiollisen pelastustoimen kalvoja ja toi-
saalta taas palopäällikkökaarti, suurten 
kaupunkien palopäälliköt etunenässä, 
olivat valtiollistamisajatusta vastaan. 
Mainittakoon että kumpikaan ryhmitty-
mä ei ollut selkeä vaan asiasta käytiin 
puolesta ja vastaan keskustelua varsin 
sirpaleisesti. Eräs piirre, joka käydyis-
sä keskusteluissa nyt tarkasteltuna 
hieman ihmetyttää, oli kuntaomistajan 
”näkymättömyys”. Eli selkeää omistaja-
kantaa ei ainakaan julkisuuteen saatet-
tu ennen kuin kuntien Paras-hankkeen 
yhteydessä.

Kohti 
aluepelastuslaitosta
Myllyniemen selvitystyö päätyi ehkä 
hieman yllättäen esittämään kuntapoh-
jaista mutta alueellisesti organisoitua 
pelastustointa. Tämä selvitystyö  käyn-
nisti nykymuotoisen aluepelastuslaitos-
rakenteen konkreettisen valmistelun 
niin pelastustoimen lainsäädännössä 
kuin ”kentälläkin”. Maahan muodostet-
tiin lakisääteisesti valtioneuvoston pää-
töksellä pelastustoimen alueet, joista 
yhtenä oli Pirkanmaa. Lainsäädännön 
tavoitteena oli käynnistää alueellinen 
pelastustoimi vuoden 2004 alusta ku-
ten sittemmin tapahtuikin. Jo tätä ennen 
pidettiin Tampereella, keskuspaloase-
malla loppuvuodesta 15.11.2000 pir-
kanmaalaisista kuntajohtajista koostuva 
kokous, jossa linjattiin, että Pirkanmaa 
lähtee liikkeelle omaehtoisesti jo vuon-
na 2003. 



Vuosituhannen alku oli muutenkin vil-
kasta aikaa. Pelastustoimelle laadittiin 
Pirkanmaalla ”maan ensimmäinen” alu-
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Vuosikymmen alueellista pelastuslaitostoimintaa
eellinen palvelutasopäätös. Käynnistet-
tiin Hervannan ja Nokian paloasemien 
suunnittelu ja laitoksen toiminnan sisäl-
lössä ryhdyttiin korostamaan onnetto-
muuksia ennaltaehkäisevää toimintaa. 
Tuolloin Pirkanmaalla oli 34 kuntaa. 
Vuoden 2002 aikana valmisteltiin kun-
tien päätettäväksi alueellisen toiminnan 
keskeiset asiapaperit. Valmistelutyö 
tehtiin perusteellisesti ja kaikki Pir-
kanmaan kunnat päättivät liittymisestä 
yhteiseen aluepelastuslaitokseen. Yk-
situumaisuutta korostaa se, että muis-
tini mukaan vain yhdessä valtuustossa 
asiasta äänestettiin. Runsaan kaksi 
vuotta kestäneen tiiviin valmistelutyön 
lopputuloksena allekirjoitettiin 1.11.2002 
Tampereen kaupungin valtuustosalissa 
alueellisen pelastustoimen yhteistoimin-
tasopimus kaikkien 33 Pirkanmaalaisen 
kunnan kesken. Pirkanmaalle  muodos-
tettiin 6 toimialuetta seutukuntapohjai-
sesti ja näiden päätoimipaikkoina olivat 
Hämeenkyrö, Orivesi, Pälkäne, Tampe-
re, Valkeakoski ja Vammala. Ja kysei-
senä vuonna saatiin valmiiksi Nokialle 
uusi paloasema. Seuraavana vuonna 
alueellinen toiminta alkoi. Vuonna 2003 
valmistui Hervantaan uusi, uljas palo-
asema.



Vuosikymmenen puolivälin aika pelas-
tustoimessa täällä Pirkanmaalla värittyi 
paljolti hätäkeskusuudistuksen asioista. 
Vuonna 2004 otettiin Virve-radioverkko 
käyttöön ja Pirkanmaan hätäkeskus 
siirtyi loppuvuodesta valtion hätäkes-
kuslaitoksen vastuulle. Samana syk-
synä käynnistettiin myös keskuspalo-
asemalla valvomon alkutaival kolmen 
päätoimisen valvomotyöntekijän voimin. 
Punkalaidun liittyi Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen toimialueeseen ja tehtiin 
toinen palvelutasopäätös. 



Vuoden 2005 aikoihin pelastustoimen 
valtiollistaminen puhutti jälleen kuntien 
Paras-hankkeen yhteydessä.  Valtakun-
nassa käytiin kiivastakin keskustelua 
palomiesten eläkeiästä ja tämän kes-
kustelun keskiössä sisäministeri Raja-
mäki antoi välillä räväköitäkin lausunto-
ja. Meillä Pirkanmaalla aloitettiin lasten 
ja nuorten turvallisuusprojekti Tulikettu 
ja saatiin aikaan sopimuspalokuntien 

uuden sopimuksen yleinen osa. Luh-
taankadulla  oli tuhoisa tulipalo, jossa 
kuoli kolme henkilöä ja loukkaantui kol-
me henkilöä. Hätäkeskusmuutos aihe-
utti varsin paljon hämmennystä ja muu-
tostakin Tampereen aluepelastuslaitok-
sen pelastustoimintaan. Vuoden 2006 
aikana hälytystehtävien määrä kasvoi 
peräti 10 % ja mainittua hätäkeskusta 
jouduttiin ohjeistamaan yhä uudelleen. 
Kyseinen vuosi oli Pirkanmaalla palotur-
vallisuuden osalta synkkä sillä tulipalois-
sa menetettiin 15 ihmishenkeä. Saman 
vuoden aikana paloi suuri Kruunukalus-
teen myymälä Lielahdessa. Kyseisestä 
tulipalosta tehtiin VTT:llä tutkimus joka 
herätti valtakunnallistakin huomiota. 

Nokia vesikriisi  
herätti kunnat
Seuraavana vuonna, vuonna 2007, sel-
vitettiin nuohoustoimintaa , joka selvitys 
johti seuraavana vuonna koko Pirkan-
maalla tapahtuvan nuohoustoiminnan 
yhdenmukaistamiseen – luovuttiin 
omasta nuohouksesta ja siirryttiin pii-
rinuohousjärjestelmään myös Tam-
pereen seudulla. Kyseisenä vuonna 
tehtiin sopimuspalokuntien sopimusten 
kokonaisuudistus ja Nokialla kärsittiin 
vesikriisistä. Voidaan sanoa, että No-
kialla sattunut vedenjakelun vakava 
häiriötilanne on terveellä tavalla ohjan-
nut kuntien varautumista parempaan 
suuntaan ja on kaiken kaikkiaan ollut 
esimerkkinä tarpeesta liittää pelastuslai-
tosten toiminta kiinteäksi osaksi kuntien 
häiriötilanteiden hallintaa. Vuonna 2007 
sattui Nokialla Pitkänniemen sairaalas-
sa raju tulipalo, jonka seurauksena 15 
potilasta ja kolme hoitajaa loukkaantui. 
Ainoastaan nopea pelastuslaitoksen toi-
minta esti useat kuolonuhrit. Myös tämä 
tapahtuma on osaltaan vaikuttanut sii-
hen, että koko maassa on noussut esille 
hoito- ja huoltolaitosten poistumisturval-
lisuus ja niiden suojaus automaattisella 
sammutuslaitoksella. 



Vuonna 2008 Tampereen aluepelastus-
laitoksen ja Pirkanmaan kuntien välistä 
yhteistyötä erilaisissa häiriötilanteissa 
kehitettiin ja nyt jo laajempaan toimin-
taan kykenevään valvomoon tehtiin 

ohjeet siitä, miten eri häiriötilanteissa 
toimintaa aloitetaan. Keskuspaloase-
ma täytti 100 vuotta ja Tampereen 
mormonikirkko paloi. Jo vuonna 2008 
oli nähtävissä raju talouden taantuma 
joka korostui vuonna 2009. Se kosketti 
myös pelastustointa ja Tampereen alue-
pelastuslaitosta ja yhtenä säästöihin liit-
tyvistä toimenpiteistä suljettiin Pispalan 
aluepaloasema. Siitä huolimatta, että 
säästötoimia pyrittiin tekemään mahdol-
lisimman tarkoituksenmukaisella taval-
la aiheutui mm. mainitun paloaseman 
sulkemisesta varsin laaja mediamylläk-
kä. Vuoden 2009 loppuvuoden aikana 
valmistui kolmas palvelutasopäätös ja 
säästötoimenpiteiden aiheuttamia epä-
kohtia pystyttiin esim. henkilöstövah-
vuuksissa korjaamaan. Samoin loppu-
vuodesta aloitettiin pelastustoiminnan 
johtamisjärjestelmän uudelleensuunnit-
telu joka uudistus toteutettiin yhdessä 
aluepelastuslaitoksen alueellisen ra-
kenteen uudistamisen myötä vuoden 
2010 aikana. 



Tässä katsauksessa on vain osa asi-
oista, joita olemme yhdessä tehneet 
kuluneen vuosikymmenen aikana. Itse 
tämä Letku & Laastari -lehden juhlanu-
merokin on esimerkki uudistustyöstä ja 
muutoksista, joilla on pyritty parempaan 
pelastustoimeen, parempaan työsken-
telyyn ja ennen kaikkea parempaan 
kansalaisten turvallisuuteen. Tällai-
sessa muutosten maailmassa kaipaa 
monta kertaa jotain kiinteää ja pysyvää. 
Sellaisen löytäminen on nykymaailmas-
sa varsin vaikeaa. Olisiko ehkä hyvä, 
jos meidän työyhteisömme kiinteä ja 
pysyvä löytyisikin ajatusten maailmas-
ta. Halu auttaa ihmisiä ja turvata hyvää 
suomalaista yhteiskuntajärjestelmää 
voisi olla se pysyvä ja kiinteä, jonka 
äärellä ympärillä tapahtuvaa muutosta 
olisi helpompi seurata. Kuka tietää …



Kiitos menneestä vuosikymmenestä 
koko henkilökunnalle  ja sopimuspalo-
kunnille ja lämmin joulutoivotus Teille ja 
läheisillenne

Pelastusjohtaja  
Olli-Pekka Ojanen



6 7

Pappina  
pelastuslaitoksella
Olen toiminut pelastuslaitoksen työpaikkapappina 
syksystä 2005. Tullessani en tiennyt kovinkaan 
paljon minkälaisesta työyhteisöstä onkaan kysymys. 
Toiminnan kenttä on paljon laajempi kuin osasin 
kuvitella. 
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Talosta löytyy monia ammattiryhmiä pa-
lomiesten ja sairaankuljettajien lisäksi. 
Ihmisiä toimii vaatehuollossa ja kalustoa 
huoltamassa, on valistustyötä tekeviä, 
on palotarkastajia jne. Tuttu virka-asu 
kuitenkin yhdistää monia,  muistuttaen 
osaltaan siitä että kaikki palvelevat sa-
maa tarkoitusta , ihmisten turvallisuutta 
ja hyvinvointia. Itselleni parhaita alku-
kokemuksia olikin saada liittyä tähän 
joukkoon pukeutumalla niin kuin toiset. 

Minulla oli omia vahvoja ja myönteisiä 
mielikuvia pelastuslaitoksesta ja ne 
pohjautuivat poikavuosien kokemuksiin 
palokuntakerhosta Orivedellä. Sieltä jo-
kin kipinä taisi jäädä kytemään, enkä 
liene ainoa. Saman kerhotoiminnan 
kasvatteja vaikuttaa parhaillaankin lai-
toksessamme vastuullisissa tehtävissä. 
Kun tällaista tehtävää minulle tarjottiin 
palolaitostyössä, ei tarvinnut epäröidä 
vuosikymmenien jälkeenkään… jokin 
sisällä sanoi heti: totta kai. 

Olen saanut kuulua kalustoon nyt jo 
useiden vuosien ajan, eikä ole tarvinnut 
katua mukaan lähtemistä. Jos olen jota-
kin koittanut olla antamassa, itse tunnen 
olevani saava osapuoli. Talo on täynnä 
hienoja persoonia, jotka laittavat itsensä 
aidosti peliin, sekä tositilanteissa ammat-
tilaisina, myös tilanteiden ulkopuolella, 
eikä kaveriakaan jätetä. Monella työpai-
kalla olisi paljon opittavaa, mitä toveri-
henki voisi olla. Harvassa työpaikassa 
työtoveruus yltää samalle tasolle.

Olen keskustelujen kautta saanut huo-
mata, että hurtin huumorin takana on 
paljon muutakin kuin ensin havaitsee. 
Elämä ei taida päästää helpolla meistä 

ketään. Asioista puhumisella on oma 
merkityksensä ja siihen olen pyrkinyt 
tarjoamaan mahdollisuuksia. Monet 
keskustelut ovat syntyneet spontaanisti, 
mutta toisinaan olemme asianomaisen 
kanssa sopineet etukäteen. Perheasiat 
ja lähisuhteet tulevat usein esille, myös 
sellaiset traagiset työtilanteet, jotka 
tulevat jostain syystä lähelle, nostavat 
pintaan kipeitä asioita. 

Uskonasioista puhutaan usein enem-
män yleisellä tasolla kun ollaan isom-
malla joukolla, mutta kahden kesken 
saatetaan olla hyvinkin avoimia. Kun 
tapaan samoja ihmisiä kirkollisissa per-
hejuhlissa, huomaan, ettei kirkon asia ja 
usko ylipäätään ole kaukainen ja vieras 
asia vaan monestikin luonteva ja elä-
mään kuuluva. 

Vuosien edetessä olen saanut lisään-
tyvästi kutsuja henkilöstön perheiden 
juhliin:  kasteiden ja häiden, myös lä-
hiomaisten hautajaisiin. Tänä syksynä 
huomasin, että sellaiset viikonloput 
olivat harvassa, jolloin näin ei olisi ta-
pahtunut. Otan tämän luottamuksen 
osoituksena. Samalla saan tutustua 
siihen toiseen puoleen ihmisestä, jo-
ka ei välttämättä työpaikalla tule esiin. 
Monen palomiehen taustalla on tärkeä 
verkosto, perheenjäsenet, vanhemmat 
ja suku. Ilman heitä moni ei jaksaisi lä-
heskään yhä hyvin työssään ja elämäs-
sään yleensä. Tämä on toisaalta myös 
se akilleen kantapää, jota pitäisi hoitaa 
ja vaalia mahdollisimman hyvin. 

Palomiehet usein mielletään jo työnsä 
puolesta sankareiksi, ja toki aiheesta. 
Aika harvalla se kuitenkaan on kypä-

rään noussut. Onnistumisen ilo on tär-
keä kannustin, mutta niitäkin tilanteita 
valitettavasti riittää, jotka palauttavat 
maanpintaan, joskus polvia myöten. 
Hyvästäkään palvelusta ei välttämättä 
kiitosta saa.

Itse olen havainnut, että monella pe-
lastustyöntekijällä on kovuutta, silloin 
kun sitä tarvitaan, mutta vastaavasti 
pehmeyttä, kun sitä vaaditaan. Pintako-
vuus vaaditaan, että kyetään toimimaan 
vaikeassakin tilanteessa. Vastaavasti 
inhimillisyyttä ja myötäelämistä tarvi-
taan kun voitava on tehty. Toivonkin että 
kukaan ei työssään tavoittelisi sellaista 
ammatillisuutta, jossa ei olisi sijaa tun-
teille ja toisen sijaan asettumiselle.

Olen todellakin kokenut tulleeni hyvin 
ja avoimesti vastaanotetuksi pelas-
tuslaitoksella. Saan kuulua joukkoon 
erilaisesta työnkuvastani huolimatta. 
Ajatus että olisin täällä täysipäiväisesti, 
ei ole poissuljettu. Olen kuitenkin sisin-
täni myöten kirkon työntekijä, ja tuntuisi 
vaikealta luopua kutsumuksestani. Toi-
saalta ovathan sotilaspapitkin kuuluneet 
armeijan arkeen alusta alkaen…
 
Toivon pelastuslaitoksen väelle siunat-
tua joulua. Älkää jättäkö tänäkään vuon-
na avaamatta lahjojanne…varsinkaan 
sitä joka on parhain kaikista. Sitä joka 
antaa sisältöä ja merkitystä juhlaamme, 
mutta myös lohdutusta ja iloa arkeem-
me. Seimen äärellä on hyvä muistaa, 
että siellä on jotain meille jokaiselle 
kuuluvaa, ja elämäämme tarkoitettua, 
ja perille asti kantavaa.

Antero Niemi
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Pirkkalan vanha paloasema siirtyy 
puolustusvoimien hallintaan heidän 
kansainvälisten joukkojensa logistiikan 
ja sen huoltojen järjestämiseen. Emme 
voi enää käyttää paloaseman pihaa 
autojemme parkkeeraamiseen lennoil-
le lähtiessämme, sillä alue aidataan ja 
muutetaan sotilasalueeksi.

Uudelle aluepaloasemalla olemme yh-
dessä sairaankuljetuspuolen kanssa 
laatineet miehityslistat. Listojen laadinta 
on uuden komentotoimiston alustavaa 
työtä, joka paremmin alkaa toteutua 
ensi vuonna. Miehityslistat myös muille 
Pirkanmaan aluepaloasemille ovat työn 
alla ja lähes valmiita. Näistä muutoksis-
ta tiedotamme tarkemmin myöhemmin. 
Pyrimme palaamaan osittain vanhaan 
tamperelaiseen käytäntöön, jossa ainakin 
osaa henkilöstöstä kierrätetään määrävä-
lein aluepaloasemalta toiselle, koska se 
on kokonaisuuden kannalta hyvä asia.

Pirkkalan, kuten myös uuden Ylöjärven 
sekä Lempäälän aluepaloasemien sta-
tukset muuttuvat, sillä niiden alueisiin 
kuuluu ja tulee kuulumaan 1.riskialueita, 

Pirkkalan uusi  
aluepaloasema

Tampereen aluepelastuslaitoksen uusi aluepaloasema otetaan käyttöön 
joulukuun 13. päivä. Pirkkalan uusi paloasema on osa paloasemien 
rakentamisen ketjua, johon olemme Pirkanmaalla saaneet tottua jo 
jonkin aikaa. Tämän jälkeen ovat vuorossa Oriveden, Akaan ja Ylöjärven 
aluepaloasemat, tosin ei välttämättä tässä järjestyksessä. 

mikä puolestaan määrittelee henkilös-
tön valintaa aluepaloasemien miehis-
töön. Palvelutasopäätöksen mukaan 
pelastusyksiköissä tulee olla savusukel-
luskelpoinen henkilöstö 1. riskialueella. 
Olemme saaneet Tampereen kaupun-
gin budjetissa parisenkymmentä uutta 
palomiehen virkaa, joista näillä näkymin 
osa sijoitettaisiin Lempäälän vuoron 
ylösnostamiseen ensi vuoden aikana. 

Paloaseman toiminta

Paloaseman yksiköt operoivat asemal-
ta käsin pääosin Pirkkalan ja eteläisen 
Tampereen alueita, kuten Lakalaiva, 
Peltolammi ja Multisilta. Ensihoitoyk-
sikkö T199 on valtakunnallisen uuden 
mallin ajattelun mukainen hoitotason 
yksikkö, jossa kuljettaja on perustason 
hoitaja ja toinen sairaankuljettaja täyt-
tää hoitotason vaatimukset. 

Pelastusyksikkönä toimii ns. normaa-
likokoinen paloauto. Pirkkalassahan 
oli koekäytössä kesäloma-ajan 1+2 
vahvuudelle tehty paloauto, jonka koe-
käyttö loppui 30.9.2010. Paloaseman 

kirjavahvuutena tullemme pitämään 1 + 
5 (paloesimies/vanhin, ensihoitaja ja 4 
palomiestä). Vaste-ehdotukset yksiköille 
muuttuvat nykyisistä, sillä paloaseman 
sijainti muuttuu merkittävästi. 

Paloasema on kooltaan huomattavas-
ti pienempi kuin nykyinen lentokentän 
vieressä oleva paloasema. Varsinaisia 
verstastoimintoja sinne ei tule. Palotar-
kastaja siirtyy asemalle ensimmäisenä 
ja aloittaa työnsä jo ennen 13. päivää.

Palomestareille 
kuljettajat
Uuden organisaation myötä tulee kai-
kille päivystäville palomestareille kuljet-
taja. Palomestareiden yksiköiden kul-
jettajille ja palomestareille järjestetään 
joulukuun aikana koulutusta erillisen 
ohjelman mukaisesti. Palomestareiden 
kuljettajina pyritään käyttämään pää-
sääntöisesti tehtävään valittuja vankan 
työkokemuksen omaavia ja koulutuk-
sessa mukana olleita palomiehiä.

Palopäällikkö Ari Vakkilainen
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Runsas kymmenen vuotta sitten paloi Maaningalla vanhusten 
palvelutalo ja siinä kuoli 5 asukasta. Onnettomuustutkintakeskus 
tutki palon perusteellisesti ja tutkinnassa havaittiin merkittävä 
virhe eräiden kohteiden paloturvallisuussuunnittelussa. Raken-
nusten paloturvallisuutta suunniteltaessa ei ollut otettu millään 
lailla huomioon sitä, että osa rakennusten käyttäjistä on siinä 
määrin toimintarajoitteisia etteivät he kykene omatoimisesti pe-
lastautumaan tulipalotilanteessa. Toimintarajoite voi olla liikunta-, 
havainto- tai ymmärryskyvyn puutteessa. Maaningalla  yksikään 
23 vanhuksesta ei pystynyt pelastautumaan omatoimisesti. 

Toimintakyvyn puutteita on huonokuntoisten vanhusten lisäksi 
muun muassa mielenterveyspotilailla, kehitysvammaisilla ja päih-
teiden liikakäyttäjillä. Näiden ryhmien hoito-  ja hoivapaikkojen ja 
myös asumisen paloturvallisuutta ryhdyttiin kehittämään Pirkan-
maa-vetoisesti koko valtakunnassa 2000-luvun alkupuolella.  

Automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinklaus todettiin välttä-
mättömäksi turvajärjestelyksi näissä kohteissa. Sprinklauksella 
pystytään estämään olosuhteiden kehittyminen hengenvaaral-
lisiksi silloinkin, kun henkilöiden kyky poistua nopeasti turvaan 
puuttuu.  Pitkältä ajalta kerätyt maailmanlaajuiset tilastot todis-
tavat tämän vääjäämättä.

Muutos ajattelutavassa on ollut merkittävä, sillä kymmenen 
vuotta sitten Suomessa yleisesti oltiin siinä käsityksessä, että 
sprinklaus ei sovellu hyvin henkilöiden suojaamiseen. Joissakin 
maissa sprinklausta oli tosin käytetty tähänkin tarkoitukseen jo 
parikymmentä vuotta. Nykyään meilläkään sprinklausta ei enää 
kyseenalaisteta.

Ensimmäinen sprinklattu palvelutalo Pirkanmaalla oli Kotipirtin 
palvelutalo Tesomalla,  ja se otettiin käyttöön syksyllä 2001. Sen 
jälkeen erilaisia hoito- ja hoivalaitoksia on sprinklattu jo yhteen-
sä yli 230. Asukkaita ja potilaita näissä on jo useita tuhansia.  
Kohteen ovat suhtautuneet tähän paloturvallisuussatsaukseen 
positiivisesti ja esimerkillisesti ovat toimineet myös suuret toimi-
jat, kuten Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki, 
jotka molemmat ovat pian sprinklanneet koko rakennuskantansa. 
Kaikki Pirkanmaan 350 hoito- ja hoivalaitosta on sprinklattu noin 
kahden vuoden kuluttua. 

Tulipalon aiheuttama suuronnettomuusriski Pirkanmaan hoito- ja 
hoivalaitoksissa on poistettu lähes kokonaan.  Toimintarajoitteiset 
henkilöt voivat elää turvallisesti, mutta suuren helpotuksen ovat 
kokeneet myös laitosten johto, koko henkilökunta ja omaiset.  
Mielestäni Pirkanmaan pelastustoimi on tässä hankkeessa to-
teuttanut hyvin sille annettua tehtävää. Yhä useampi henkilö voi 
nukkua yönsä turvallisesti.

Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö

Hoito- ja hoivalaitosten  

paloturvallisuus  
parantunut merkittävästi 2000-luvulla
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Sorsapullien 
pienentämiskone   

Keskuspaloaseman palomuseossa on 
laite, joka aina hämmästyttää ja kiin-
nostaa vierailijoita: sorsapullien pie-
nentämiskone. Tampereen palomies-
ten työtehtäviin kuului vuodesta 1932 
Tammerkoskessa talvehtivien sorsien 
ruokkiminen. Leipomosta saatiin leipiä 
ja pullaa, joita sitten palomiehet veitsellä 
leikkelivät. Työ lienee ollut aikaa vievää 
ja niinpä palomies Evert Keränen kehit-
tikin laitteen, jolla työ nopeutui. Leivät ja 
pullat syötettiin koneeseen, joka teki siis-
tejä neliönmuotoisia paloja. Jossain vai-
heessa jo vitsailtiin, että Tammerkosken 
sorsilla on neliönmuotoinen ruokatorvi, 
koska ne syövät palokunnan eväitä.



Myöhemmin sorsien ruokinnassa siir-
ryttiin erilaisiin jyviin ja siemeniin, joita 
kärrättiin kottikärryillä pienelle lautalle, 
joka oli kiinnitetty Tampellan edustalle. 
Sorsien ruokkiminen lopetettiin 1980-
luvun lopulla.

Pelastussimpukka

Ylipalomiehenä eläkkeelle jäänyt Unto 
Ahlman kehitteli ennen eläkkeelle jäämis-
tään laitetta, jonka tarkoitus oli helpottaa 
ihmisen tai eläimen pelastamista korkeista 
tai syvistä kohteista. Laitetta oli tarkoitus 
käyttää myös pelastusvälineiden nostoon 
kerroksiin tai korkeisiin paikkoihin. Apuna 
tässä kehitystyössä oli ylipalomies Tapio 
Leppäsalko. Pelastusvälineelle annettiin 
nimi ”pelastussimpukka”.



Itse tehty prototyyppi oli kohtuuttoman pai-
nava ja tarkoituksena olikin, että kehitys-
työ jatkuisi tutkimalla, mikä materiaali so-
veltuisi parhaiten pelastussimpukkaan.



Vuonna 1996 Ahlman esitteli pelastus-
simpukkaa Tampereen teknologiakes-

Kaikenmaailman      keksintöjä   
Pelastusalalla työskentelevät tietävät, että palomiehen työ vaatii 
luovuutta. Eteen tulee tilanteita, joissa ei välttämättä arkiajattelulla 
pärjää. Palomiehet ovatkin tehneet monia työssä tarvittavia työkaluja 
ja parannuksia niihin. Teemme pienen pintaraapaisun innovaatioiden 
ihmeelliseen maailmaan ja esittelemme kolme erilaista keksintöä.

kus Hermian projektipäällikkö Pekka 
Jussilalle. Jussila totesi, että hanke on 
hyvä, sillä sitä voidaan käyttää muuhun-
kin kuin ihmisen pelastamiseen. Jussila 
kehotti viemään hanketta eteenpäin, sil-

lä hänen mielestään tarpeet ja asetet-
tavat kriteerit täyttävä laite on teknisesti 
mahdollista toteuttaa todennäköisesti 
kohtuulliseen hintaan. 
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Kaikenmaailman      keksintöjä   

Satakunnan lennoston esikuntapääl-
likkö everstiluutnantti Heikki Lyytinen 
suhtautui myös asiaan positiivisesti. Hä-
nen mielestään laitetta voitaisiin käyttää 
myös uhrin nostamiseen helikopteriin. 
Parannusehdotuksena hän esitti, et-
tä seuraava versio voitaisiin rakentaa 
käyttämällä ainakin osittain komposiit-
timateriaaleja. Yhtenä vaihtoehtona 
voitaisiin miettiä laitteen kokoontaitet-
tavuutta käyttäen yhdistettyä metalli- ja 
tekstiilirakennetta.



Silloinen vs. pelastuspäällikkö Jukka 
Lehtonen näytti myös vihreätä valoa 
hankkeelle, joka sitten jostain syystä 
jäi unohduksiin.

Pintapelastuslautta

Kymmenkunta vuotta sitten palomies Ari 
Toivari oli pintapelastuslautan kanssa 
harjoituksissa. Lautta oli käytännöllinen, 
mutta Toivarin päässä heräsi tuolloin aja-
tus, että paremmaksikin lautan voisi teh-
dä. Hänen epäileväinen mielenlaatunsa 
ei hyväksynyt sen aikaisen kaluston 
kiikkeryydestä johtuvia epäonnistuneita 
pelastusyrityksiä eikä käyttömahdolli-

suuksien rajoitteita. Toivari alkoi kehittää 
mieleistään pintapelastuslauttaa. Ideat 
kypsyivät konkreettisiksi lautoiksi, joita 
on nyt Tampereen aluepelastuslaitoksel-
la neljä kappaletta sekä yksi kappale Jy-
väskylässä ja yksi Sipoossa. Muutamat 
muutkin pelastuslaitokset ovat kyselleet 
lauttojen saatavuutta.

 
Toivari kokosi ensimmäisen pintapelas-
tuslautan ilmastointiteipillä. Nykyisissä 
lautoissa on tuon version perusidea sa-
ma. Materiaalit ovat muuttuneet sekä 
lautan mitoitusta on muutettu saatujen 
kokemusten mukaan.                                                                



Lautan uudistettu rakenne  toi tullessaan 
uusia ulottuvuuksia niin käyttömahdolli-
suuksiin kuin toimintamalleihin. Suurin 
parannus on lautan vakaus vedessä, mi-
kä parantaa huomattavasti sekä pelas-
tajan että pelastettavankin turvallisuut-
ta. Lautan vakaus mahdollistaa vaikka 
seisoviltaan työskentelyn. Lautalle voi 
myös nousta tai nostaa miltä sivulta 
tahansa. Meloen lautta kulkee huomat-
tavasti nopeammin kuin uiva ”pinturi” ja 
lautalle nosto onnistuu helposti vaikka 
yksin. Heikoilla jäillä liikuttaessa  kulje-
taan ponttoonien välissä, jolloin paino 
jakautuu laajalle alueelle ja mahdollis-
taa pääsyn uhrin viereen. Talvella laut-
taa voi käyttää rekenä/pelastusahkiona 

lautan sisältämien vetoaisojen johdosta. 
Kesällä lautta toimii veneen korvikkeena 
tai vaikka sukeltajien tukialuksena. 

                                 
Toivarin mukaan kyseessä ei ole mi-
kään maailmaa mullistava laite,  mutta 
silti aikaa on kehitystyöhön kulunut koh-
tuullisen paljon. Välillä on sormi men-
nyt suuhun ja intokin joskus hiipunut. 
Toivari kiittääkin apuna ja kannustajana 
ollutta sukellusguru Petri Enqvistiä, joka 
laittoi jäissä olleen projektin uudelleen 
liikkeelle. Isona apuna ja kannustajina 
ovat olleet myös Toivarin työkaverit. 
Kotijoukotkaan eivät saaneet olla rau-
hassa, sillä ne valjastettiin useampaan 
otteeseen testiryhmäksi. 



Testiryhmänä ovat olleet myös eri pe-
lastuslaitokset, joissa lauttaa on esitelty. 
Suhtautuminen ollut rehellistä ja raken-
tavaa. Erityisen iloinen ja yllättynyt Toi-
vari on työantajansa suhtautumisesta 
pintapelastuslauttaan. Tuotekehittely- ja 
patentointiapua tuli myös muutamalta 
kaverilta sekä silloiselta TE-keskuksel-
ta, joka auttoi myös rahoituksessa.



Kehitystyö jatkuu, mutta sitä ennen olisi 
lautalle syytä keksiä jokin naseva nimi. 
Toivari olisikin kiitollinen, jos joku sen 
keksisi.
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Henkilöstölehden idea kypsyi 
paloesimies Jukka Lahden 
ajatuksissa jo vuoden 1999 

syksyllä. Hän esitti aloitteen silloiselle 
pelastuspäällikkö Olli-Pekka Ojaselle, 
joka suhtautui asiaan myönteisesti. Ka-
verikseen Lahti sai palomies Tapio Sil-
lanpään. Lehden tekemiseen osoitettiin 
tilat keskuspaloaseman kellaritiloissa. 
Nyt ne tilat ovat neuvottelukäytössä. 
Lehden toimittamiseksi tarkoitettuun 
tietokoneeseen hankittiin Page Maker 
-ohjelma. Puitteet olivat kohdallaan ja 
tekijöillä palava into tehdä lehteä, mutta 
se ei riittänyt vielä julkaisun konkreetti-
seen tuottamiseen. 



Keväällä 2000 Jukka Lahti pyysi mukaan 
lehden tekoon palomies Veijo Kajánia, 
joka lähti mukaan lähinnä juttujen kieli-
asujen tarkistajaksi. Olli-Pekka Ojanen 
oli antanut melko vapaat kädet lehden 
linjaukseen, mutta joitakin reunaehtoja 
siinä oli. Ehkä jyrkin linjaus oli, että leh-
destä ei saa tulla minkään yhdistyksen 
omaa äänitorvea. 



Maaliskuussa 2000 ilmestyikin ensim-
mäinen henkilöstölehden raakaversio. 
Se oli mustavalkoinen monistamalla 
tehty julkaisu, jonka nimi oli ”Talven tie-
toisku”. Lehteen oli koottu kirjava joukko 
asiapitoisia juttuja ja huumoria. Lehden 
visuaalinen ilme ei kummoinen ollut.



Toimittajat totesivat, että ilman asiantun-
tevampaa lehden tekijää ensimmäinen 

Henkilöstölehden  

10 vuotta
Henkilöstölehti Letku & Laastari ilmestyi ensimmäisen kerran 
joulukuussa 2000. Tätä ennen oli maaliskuussa 2000 ilmestynyt 
”Talven tietoisku”, jossa julistettiin henkilöstölehden nimikilpailu. 
Nyt ilmestyvä kymmenvuotisjuhlalehti on 30. Letku & Laastari.

numero jää myös viimeiseksi. Avuksi 
lehden taittoon saatiin palomies Matti 
Syrjä, joka onkin taittanut kaikki Letkut 
& Laastarit tuon ensimmäisen ”Talven 
tietoiskun” jälkeen. Lehden nimikilpai-
lun voitti ehdotus Letku & Laastari, jota 
oli ehdottanut Miika Tuomisto. Lehden 
Logon suunnitteli tämän nimen mukai-
sesti graafikko Seppo Syrjä, joka oli ol-
lut Tampereelle aikoinaan palomiehenä. 
Muita ehdotuksia lehden nimeksi olivat: 
Paloposti 112, Sinivilkku, Kiviaidan Uuti-
set, Kongi, Sireeni ja Savumerkki.



Aikaa kuitenkin vierähti järjestelyis-
sä  ja ensimmäinen Letku & Laastari 
ilmestyi joulukuussa 2000. Kansikuva 
oli luonnollisesti tuo lehden uusi logo. 
Toimituskuntaa vahvennettiin palomies 
Kari Niemelällä. Toimituksen väen ei 
ollut tarkoitus vain itse tuottaa juttuja, 
vaan tarkoitus oli, että he ovat aktiivi-
sesti etsimässä aiheita ja jutuntekijöitä. 
Vuoden 2001 kevätnumerossa oli jo 
värilliset kansisivut.



Vuosi 2003 toi uusia haasteita lehdelle. 
Alettiin elää aluepelastuslaitoksen ai-
kaa. Lehden oli otettava uudet alueet 
huomioon. Toimittajina olivat Matti Syr-
jä ja Veijo Kaján. Vuonna 2003 ilmestyi 
kaksi lehteä. 

Seuraavana vuonna ilmestyi vain yk-
si lehti ja näytti siltä, että into aikoo 
hiipua. Uudistus tuossa 2004 vuoden 

Talven tietoisku aloitti vuonna 
2000 ja se on nykyisen henki-
löstölehden aloituskappale.
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ainoassa lehdessä oli, että nyt kaikki 
sivut olivat värillisiä. Vuosi 2005 toi 
muutoksen lehden toimittamistapaan. 
Palomies Veijo Kaján siirtyi palomie-
hen virasta tiedotuspäällikön tehtäviin 
ja henkilöstölehteen voitiin panostaa 
enemmän. Tavoitteeksi otettiin, että 
lehti ilmestyisi neljä kertaa vuodessa. 
Muualtakin kuin Tampereen toimialu-
eelta tarvittiin juttuja ja niinpä jokaisel-
ta toimialueelta valittiin joku vastuu-
henkilö, joka huolehtii toimialueensa 
juttujen hankinnasta: tekee itse tai 
teettää jollakin muulla. Etelä-Pirkan-
maalta vastuun otti Mika Kupiainen, 
Lounais-Pirkanmaalta Hannu Tähtö, 
Luoteis-Pirkanmaalta Tapio Liesko, 
Ylä-Pirkanmaalta Jari Veija ja Kaak-
kois-Pirkanmaalta Teuvo Saarinen.



Henkilöstölehteä ei postitettu, vaan sitä 
jaettiin paloasemille, joissa sen lukivat 
ne, jotka sen ketkä käsiinsä saivat. Vuo-
den 2006 joulunumero olikin ensimmäi-
nen, joka postitettiin henkilöstölle kotiin 
ja sidosryhmien edustajille. Vuoden 
2007 alusta toimituksen avuksi tulivat 
Risto Salonen (Kaakkois- Pirkanmaan 
toimialue) ja Sanna Kauppinen, jonka 
vastuulle lankesi sairaankuljetuksen ja 
urheilujuttujen toimittaminen. Seuraa-
van lehden ilmestyessä oli Teuvo Saa-
rinen luopunut Kaakkois-Pirkanmaan 
toimialueen tehtävistä. Jari Veija puo-
lestaan Ylä-Pirkanmaalta jätti tehtä-
vänsä Harri Puttoselle. Tämä olikin se 
porukka, joka on jatkanut juhlalehden 
ilmestymiseen asti.

Lehden linja

Letku & Laastari on lehti, jossa asioita 
tuodaan esille ja esitellään niitä. Toimit-
tamisessa on pyritty siihen, että se ei 
toimi kenenkään äänitorvena, niin kuin 
lehden perustamisen aikoina ollut pe-
lastuspäällikkö toimittajat ohjeisti. Tämä 
ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lehdessä 
ei kenenkään näkökulma näy. Päätoi-
mittajalla täytyy olla kokonaisymmärrys 
ja -näkemys Tampereen aluepelastus-
laitoksesta, jotta näkökulma pysyy pir-
kanmaalaisena eikä asioita käsitellä 
liian yksipuolisesti. 

Lehdissä on ollut vain yksi nimimerkillä 
kirjoitettu juttu ja tuon jutun jälkeen toimi-
tus päätti, että se jäi viimeiseksi. Palau-
tetta on silloin tällöin tullut, että miehistön 
mielipide ei lehdessä näy. Toimituskun-
taan kuuluu eri henkilöstöryhmien edus-
tajia: palomies, paloesimies, palomesta-
reita, palopäällikkö ja ensihoitaja. Palo-
miehet ovat myös saaneet halutessaan 
vapaasti kirjoittaa lehteen. 



Joku arvostelee, että lehti ei uskalla 
ottaa kantaa asioihin ja että se ”hy-
mistelee asioita”. Jokaisesta tähän asti 
ilmestyneestä lehdestä löytyy kriittisiä 
arvioita pelastuslaitoksen päättävälle ta-
holle; myös kenttäväelle. Välillä kuulee 
kritiikkiä, että lehdessä on liikaa juttuja 
VPK:sta. Tampereen toimialueen hen-
kilöstö ei välttämättä hahmota, miten 
kiinteästi teemme työtä sopimuspalo-
kuntien kanssa.



Positiivistakin palautetta vuosien saa-
tossa saapuu. Yksi kiistaton tosiasia on, 
että lehti on luettavan näköinen. Lehden 
taitosta sen ensimmäisestä numerosta 
lähtien vastaava paloesimies Matti Syr-
jä on luonut lehdelle aivan omanlaisen-
sa visuaalisen ilmeen, jota on kovasti 
kiitelty.



Lehdessä on silloin tällöin myös ulko-
puolisten tekemiä juttuja, vaikka Letku & 
Laastari ei maksa juttujen tekijöille ja ku-
vien ottajille korvauksia. Myös toimitta-
jat tekevät toimitustyötä talkoohengellä, 
mutta lehden taittaminen ja painoasuun 
saattaminen vie sen verran aikaa, että 
kaikkea ei työaikana voi tehdä. 



Kiistattomasti on totta, että jos vuo-
den aikana ilmestyviä lehtiä lukee, niin 
ymmärtää, mitä kaikkea Tampereen 
aluepelastuslaitos on. Lehtien avulla 
voidaan tuoda esille Pirkanmaan pe-
lastustoimen monipuolisuus ja pelas-
tuslaitoksen tärkeä rooli turvallisen Pir-
kanmaan tekijänä.

  

Päätoimittaja Veijo Kaján

Letku & Laastarin toinen numero sai värikannet. Kyseinen 
lehti painettiin vielä Tampereen kaupungin painatuskeskuk-
sessa, jossa pääsääntöisesti monistettiin/painettiin kaupun-
gin julkaisumateriaalit.
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Vaikka Pekka Alanen on ollut eläkkeellä 
jo 17 vuotta, toimii hän edelleen aktiivi-
sesti Tampereen aluepelastuslaitoksen 
vanhan ajoneuvokaluston kanssa kun-
nostamalla ja huoltamalla niitä. Parival-
jakkona Alasella on ylipalomies Pertti 
Seppälä, joka on vielä työelämässä. 
Miehet työskentelevät Pirkkalan palo-
asemalla, jossa on hyvät tilat hyökkäys-
auto Sisu vm. 1936:lle, tikasauto Ford 
vm. 1954:lle sekä jauheauto Internatio-
nal vm. 1968:lle. Nyt tilanne muuttuu, 
kun Pirkkalaan valmistui uusi paloase-
ma joulukuun alussa. Uudelle asemalle 
ei ylimääräistä kalustoa sijoiteta.



Pekka Alanen on vuosien saatossa käy-
nyt esittelemässä ja kertomassa vanhois-
ta paloautoista erilaisissa tilaisuuksissa. 
Mukana usein on ollut Pertti Seppälä. 
Pirkkalan Paloasemalla kävi taannoin 
Alasen ystäviä vuosien takaa tutustu-
massa ajoneuvoihin. Kaksi eläkkeellä 
olevaa reviisoria ja yhdeksänkertainen 
kesämies Pentti Liiri perheineen Ruotsis-
ta. Yhdessä ystävykset muistelivat, kuin-
ka tikkaat olivat täydessä mitassaan 32 
metriä korkeat. Niitä piti kiivetä hajareisin 
ja levittää kädet levälleen. Korkeuskam-
mo oli tuntematon käsite.

Vanhojen  
paloautojen ystävä

Tunnollinen ja tarkka työntekijä kuvaa kalpeasti eläkkeelle ylipalomiehenä 
jäänyttä Pekka Alasta. Hänen palomiesuransa Tampereella kesti 36 vuotta, 
kun hän vuonna 1993 jäi eläkkeelle. Erityisen mielenkiinnon kohteena 
Alasella olivat autot.

Erityisen mukava tapaaminen Alasen 
mukaan oli, kun Toimi Jarrusuutarin 
omistaja Veli Haapanen ja jäähdytinkor-
jaaja Gunnar Pitkäniitty vierailivat palo-
asemalla. Veli Haapanen on tehnyt jar-
rutöitä Sisuun ja tikasauto Fordiin. Gun-
nar Pitkäniitty on korjannut jäähdyttimiä 
ja moottoriruiskujen polttoainetankkeja. 
Hän piti aikoinaan myös koulutusauto-
korjaamoa ammattiajokortin suoritusta 
varten. Autokorjaamossa piti opiskella 
400 tuntia ja noilla oppitunneilla Pekka 
Alasen vuoden 1957 kesä kuluikin.

Nastarenkaan historiaa

Pekka Alanen on myös perehtynyt 
nastarenkaiden historiaan Suomessa. 
Hänen omien tutkimuksiensa mukaan 
vuonna 1959 tehtiin ensimmäinen te-
ollisesti valmistettu Kometa-nasta, joka 
tuli markkinoille 1960-luvun alussa. Kol-
meta-nastan runko sorvattiin ja siihen 
porattiin reikä, johon kovametallitappi 
juotettiin kiinni.



Vuonna 1960 - 61 tuli markkinoille Kei-
näs-Hokki. Muovirunkoisessa Keinäs-
hokissa oli koko hokin pituinen kovame-
tallitappi, joka oli laitettu rungon valun 

yhteydessä. Muutama vuosi myöhem-
min, 1963, tuli Tikka-nasta. Nastan run-
ko prässättiin muotoonsa ja siihen po-
rattiin reikä, johon prässättiin kovame-
tallitappi kiinni. Vuonna 1986 Kometa- ja 
Tikka-nasta yhdistyivät. 1990-luvulla 
laki määräsi nastoille enimmäispainot. 
Runkoja alettiin prässätä alumiinista, 
jolloin ne saatiin kevyemmiksi.



Tampereen palokunnassakin tehtiin ai-
koinaan itse nastoja. 1950 - 60-luvun 
taitteessa koneasentaja Anton Salmihar-
ju karkaisi astianiittejä, joita laitettiin ren-
kaisiin. Palosotilas Pekka Alanen käytti 
astianiittiä nastan runkona, johon tuli ko-
ko nastan pituinen stelliittitappi. Nasta oli 
suuritöinen, mutta hyvin kulutusta kestä-
vä. Näitä itse tehtyjä nastoja laitettiin vain 
muutaman paloauton etupyöriin.



1960-luvun alussa tuli muovirunkoi-
nen Keinäs-hokki, joita laitettiin vain 
sairasautoihin. Pian tämän jälkeen tuli 
Kometa-nasta, joka korvasi kaikki muut 
nastat. Lumiketjuja käytettiin vielä 1960-
luvulla muutaman sammutusauton ve-
tävissä pyörissä.

  

Kuva: Tapio Sillanpää
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Täys kymppi

Päätin tutkia kirjoitanko turhaan ja per-
kasin juhlalehden kunniaksi vanhojen 
vuosikertojen lehtijuttuja vahvistaakse-
ni tai ohittaakseni miettimääni asiaa. 
Olen kirjoittanut menneinä vuosina 
ilman esitietoja mielipiteitäni mm. pa-
lotarkastuksen- koulutuksen- arvo-
jen- yhteistyön- henkilöstöjohtamisen, 
uudistumisen tien-, savusukelluksen, 
100-vuotisjuhlien, P3 varallaolon, ope-
ratiivisen komentokeskuksen, laadun 
parantamisen, toimintavalmiusaikojen 
rukkauksen kehittämisestä, koti- ja va-
paa-ajan tapaturmien vähentämisestä. 



Nyt kun olemme organisaatiomuutok-
sen edessä, huomaan kaikkiin näi-
hin asioihin olevan tulossa muutosta. 
Sattumaa tai ei, mutta asia on niin 
mielenkiintoinen, että se antaa aihetta 
vielä jatkaa… Aihioita olen antanut ja 
asiastakin siis kirjoittanut etupainottei-
sesti. Korostan, että mielestäni se on 
jokaisen työntekijän velvollisuus. Epä-
kohdista pitää antaa tietoa eteenpäin. 
Pelkästään epäkohtien esittäminen ei 
ole mielekästä, siispä olen tuonut myös 
esiin kehittämisehdotuksia. Varsinkin 
käytäväpuheet pitäisi saada luettavaan 
muotoon. Niistä hyvistä kehitysehdotuk-
sista on luvattu mahdollisesti palkitakin 
ensi vuodesta lähtien.



Nykyisessä työyhteisössä olen koke-
nut asioiden hoitamisen ja kehittämi-
sen suoraan johtoportaalle vaikeaksi. 
Hierarkia on liian vahva. Lehden väli-
tyksellä esittämiäni asioita voi poimia 
ota tai jätä tyyliin. Koen kirjoittamisen 
myös yhdeksi mahdollisuudeksi vaikut-
taa asioihin avoimesti taustalta. Kunni-
an itse toimeenpanosta saavat he, keille 

Olen näitä juttuja kirjoittaessani usein miettinyt, miksi kirjoittaa. Juurikaan 
koskaan en ole saanut palautetta. Muutamat kerrat menneisyydestä 
muistan hyvän palautteen ja kerran huonon palautteen saaneeni. Kaksi 
kertaa olen huomannut terävästi kirjoitettuani, että tervehtiminen on 
heti lehden tulon jälkeen jäänyt tietyiltä henkilöiltä väliin. Silloin tiedän 
osuneeni arkaan kohtaan ja samalla olen kokenut, sekä onnistumisen 
että myös epäonnistumisen tuntemuksia. Puhetta kirjoittamistani asioista 
ei ole juurikaan jälkikäteen ollut, onko siis kirjoittaminen ollut turhaan. 
Leimaanko itseni kirjoitusteni myötä? Toisaalta voin myös kysyä miksi 
sinä luet tätä lehteä? Onko jutut kuitenkin kiinnostavia?
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se kuuluu. Meillä on organisaatiossa jo 
järjestelmä, joka hoitaa uudistusten to-
teuttamisen. Mielestäni meidän muiden 
tehtävä on edelleen tuoda kehittämis-
ehdotuksia kaikkien tietoon. Vain siten 
voimme yhdessä uudistaa työyhteisöä 
ja vauhdittaa muutosta. Nyt vain tarvit-
taisiin osoite, mihin näitä kehitysehdo-
tuksia voi jatkossa lähettää.



Alati muutoksessa olevassa työyhtei-
sössämme  tarvitaan myös työntekijöi-
den näkemyksiä. Näin saadaan selville 
asioita, mitä päättävässä asemassa ole-
vat eivät edes tiedä, huomaa tai halua 
huomata. Näin eräänlainen herättely on 
joskus suora tapa saada aikaan kehitys-
tä ja muutosta halutunlaisena. Mieleeni 
tulee juttu, jolloin tummaihoiset saivat 
linja-autoihin myös oikeuden istumapai-
koille. Vuonna 1955 rohkeat Claudette 
Colvin ja Rosa Parks kieltäytyivät an-
tamasta istumapaikkaa valkoihoiselle. 
He saivat pidätyksensä jälkeen aikaan 
myös muutosta, istumapaikat vapau-
tettiin myös tummaihoisille. Onko niin 
vieläkin, että muutosta haluavien pitää 
kärsiä ensin esitellessään muutostar-
peita? Normaalisti siitä palkitaan.

Epäkohdat korjattava

Edellä olevista syistä olen ainakin vielä 
mukana kirjoitustoiminnassa ja jatkan-
kin kolmella erittäin huomionarvoisella 
asialla. Ensimmäisenä asiana on ruoka. 
Joulun aikaan ruoka on isossa osassa 
ihmisen juhlinnassa. Meillä palokunta-
laisilla ruoka on usein muutoinkin isossa 
roolissa. Muutostarve tulee mieleen Tam-
pereen kaupungin antamasta korvauk-
sesta työpaikkaruokailuun. Nyt etuuden 
ruokailuun sai vain osa henkilökunnasta. 
Meitä on täällä samaa työtä tekeviä ja sa-
massa asemassa olevia kuitenkin vielä 
laaja joukko ympäri Pirkanmaata. Mitään 
estettä asioiden hoitamiseksi niin, että 
ruokailua tuettaisiin myös seutukuntiin, 
ei juridisesti ole ollut olemassa. Nyt hen-
kilöstöjaosto on tehnyt päätöksen, että 
ruokaa saa syödä myös seutukunnissa. 
Ikävää päätöksessä on se, että se vaatii 
Timecon -järjestelmän ruokapaikkaan. 
Niitähän ei tietty ole aivan joka ”kioskis-
sa”. Selvittely jatkukoon.



Toinen  asia kohdistuu muutoksessa 
esiintuotuun henkilöstön huomioimi-
seen. Siitä on  kirjoitettu päätöspöytä-
kirjassa seuraavasti: ”Tässä toimialaan 
kriittisiksi menestystekijöiksi on nostettu 
mm. henkilöstön työkyky ja työhyvin-

vointi ja se, että henkilöstö on osaavaa, 
motivoitunutta ja halukasta kehittämään 
itseään.” Henkilöstön huomioimisessa 
muutosta on siis tultava myös asentei-
siin ja panostukseen. Pelkkä hyvä tahto 
ei riitä muuttamaan organisaatioita työn-
tekijää motivoivaksi, myös sisäiseen 
rakenteeseen tarvitaan resussointia. 
Henkilöstön huomioimiseen tarvitaan 
niitä henkilöitä, jotka huomioivat. Kaikki 
eivät voi olla Idän viisaita tietäjiä,  pai-
meniakin tarvitaan. Olisikin suotavaa, 
että jokaisella tulevalla uudella alueella 
olisi yksi henkilö henkilöstöjohtajana 
(vaki+vpk). Tällainen henkilö voisi kes-
kittyä  toiminnan kehittämiseen. Tyhjäs-
tä on paha nyhjäistä, jotain pitää osoit-
taa, jotta 2015 kriittinen menestystekijä 
henkilöstön osalta saavutetaan. Henki-
löstöjohtamisen voidaan luulla lisäävän 
toiminnan keskittämistä organisaation 
sisäisiin asioihin, kun suunnan pitäisi 
olla ulospäin asiakkaisiin. Mutta esite-
tyn menettelyn avulla näkisin kuitenkin 
selkeää hyötyä tulevan niin, että henki-
löstöjohtamisen avulla myös asiakkaat 
hyötyisivät. Esimerkiksi osaamiskartoi-
tukset, tarpeenmäärittelyt ja koulutuk-
sen kohdentaminen määrittelyn jälkeen 
visio ja strategiat huomioiden, toisivat 
lisää tyytyväisyyttä sekä työyhteisömme 
henkilöstöön, että myös meidän asia-
kaskuntaamme. 



Uusien tuulahduksien myötä lienee 
paikallaan vielä kolmantena asiana 
hämmentää kauhaa tulevien miehistön 
asemavaihdosten suhteen. Vaikkakin on 
täysin oikeutettua siirtää nuoret miehet 
sinne missä on toiminnon keskipisteet, 
niin vanhojen miesten siirtäminen iän 
perusteella vasten tahtoa voitaneen 
tulkita vanhoja kunnioittamattomaan toi-
mintaan. Toisaalta vapaaehtoisuuteen 
perustuen siirto on uusi mahdollisuus. 
Tosin toiminta voi osoittautua pelkäksi 
tekohengitykseksi. Mutta esimerkiksi 
Kangasalan asemalla vahvan VPK:n ja 
vakinaisten nuorten miesten siirron jäl-
keen olisi asemasta mahdollisuus teh-
dä pelkästään päiväpalomiesten paikka. 
Siis vain niille jotka haluaisivat päivätyö-
hön ryhtyä kiireettömiä tehtäviä hoita-
maan. Iltaisin VPK hoitaisi operatiivista 
toimintaa ja päivisin palomiehet tekisivät 
kohdennettua turvallisuusvalistusta.



Yleisesti muutosta ei varmaankaan 
tehdä  pelkästään ideologisista syistä. 
Talouden- ja tietysti työn kohdentami-
sen huomioiminen ovat tärkeitä asioita. 
Mutta henkilöstön työnhyvinvointi tuskin 

lisääntyy töitä lisäämällä. Tuloskortti ta-
sapainotetusti on oiva väline työnteki-
jän kuorman hallitsemiseen. Kaakossa  
saamme kaksi aluetta tilalle kun yksi 
lähtee, eli voiton puolelle tässä muu-
toksessa alueellisesti jäädään.



Tämä juttu menee vielä niin, että mi-
nua voidaan katsoa vihjailevasti alta 
kulmien, mutta jo ensi vuoden alussa 
odotan päätöspöytäkirjan mukaisia 
huomioita kaikille niille, jotka esittävät 
hyviä kehitysehdotuksia (innovaatioiden 
palkitseminen). Päätän tämän jutun tuo-
den esiin, niin kuin aikaisemminkin, että 
kirjoituksillani on ollut kuitenkin tarkoitus 
tehdä työpaikastamme yhä parempi 
paikka työskennellä. Lainaan vielä tähän 
Pormestarilta saamiani evästeitä: ”Ole 
edelleen aktiivinen ja tuo asioita esiin 
rohkeasti, vain siten saamme aikaan 
muutosta”. Niin ja muistetaan kaikki vaih-
taa (joulupukin)naamari vuodenvaihteen 
jälkeen työntekijää ja työkaveria huomi-
oivaan naamariin (asenteeseen), sille on 
tilaus: vuoden vaihteen jälkeen olemme 
jo organisaatiossa, jonka pitäisi huomi-
oida työntekijää.

Palomestari Risto Salonen
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Viheltää, viheltää, kaikkialla vi-
heltää! Silmäni pyörivät kuin 
automaattiyhdistyksen hedelmä-

pelissä yrittäessäni tiirailla maskin läpi 
savun sekaan samalla tavoitellen pai-
neilmalaitteeni mittaria, josta saisin var-
muuden, vieläkö ilmaa on riittävästi työn 
jatkamiseen. – Se on ~khooz~ mun lai-
te, ~khooz~ kun viheltää ~khooz~ kuu-
luu epämääräisestä suunnasta, aivan 
kuin Darth Vaderin lausumana jossain 
Tähtien Sodan episodissa. –Ei oo ku 
~khooz~ mun ~khooz~ joku toinen liittyy 
väitellen keskusteluun. Eipä uskoisi että 
rintamamiestalon yläkerran kahdeksan 
neliömetrin makuuhuoneessakin voi 
kehkeytyä toisenlainen episodi, kun 
neljä palomiestä letkuineen ja varustei-
neen alkaa yhteen ääneen arvuutella, 
kenen laitteista se pillin vihellys kuuluu 
vähäisen ilman merkkinä. 


Koska selvyyttä asiaan ei saada, niin 
kuin ei yleensäkään, koko kohiseva ja 
viheltävä joukko-osasto suuntaa koh-
ti oviaukkoa poistuakseen alakerran 
kautta ulos. Tietysti, koska me kaikki 
olemme taltuttaneet tulikukkoa useiden 
vuosien ajan, mitään paniikkia poistu-
misessa ei synny, mutta kun ainakin 
omasta mielestään raavaat miehet pyr-
kivät alle metrin levyisestä oviaukosta 
samaan aikaan, ei titteleillä tai edes 
ääntä reilusti korottamalla saa etuoi-
keutta ulosmenojärjestyksessä. Oma 
etenemiseni pysähtyy, todennäköisesti 
Tallinnasta tuoduilla piraattilevyillä täy-
teen ahdetun, lattiasta aina katonrajaan 
ulottuvan lastulevyhyllykön kulmaan, jo-
ka sammutusvedestä vettyneenä not-
kuu liitoksistaan.


Kun varoen sivuutan tuota maksamat-
tomien Gramexien kokoelmaa, entinen 
piirinmestaruustason hiihtäjä ja IV-di-
varin jääkiekkoilija, työtovereitani siis 
molemmat, päättävät mitellä, kumman 
lajin edustaja on oikeutettu poistumaan 
ensin tuosta ainoasta uloskäynnistä. 
Joukon neljäs palosotilas, nuori viransi-
jainen vähäisellä salibandy-taustallaan, 
ei edes yritä osallistua henkien taistoon 
vaan tyytyy istahtamaan parisängyn no-
keentuneelle reunalle varjellen itseään 

ja uhkaavasti heiluvaa jalkalamppua 
suuremmilta vahingoilta. Edes varhais-
nuoruuteni sulkapalloilijan ketteryydellä 
ja aloittelijan enduro-ajotaidoillani tuskin 
pärjäisin heille, niinpä noiden kahden 
kuntourheilijoiden valtataistelu päätyy 
epäonnekseni kuin myös tuon säälittä-
vän hyllykön. 


Yllätyn, miten paljon Paula Koivunie-
mi on ehtinyt levyttää urallaan tähän 
mennessä, oikeastaan ehdin nähdä 
vain vilauksen hänen tuotannostaan, 
kun kaadun vasten satoja muovisia 
levykoteloita, jotka hyökyaallon lailla 
etenevät tuosta kiistellystä oviaukosta 
kohti alakertaan johtavia portaita. Kari 
Tapion tulkintoja en juurikaan ole kuun-
nellut, enkä sitä nytkään aikonut aloit-
taa, vaikka Myrskyn jälkeen -levy tarttuu 
käteeni hakiessani tukea ihan muualta 
kuin musiikin maailmasta. Yritykseni 
on kaiketi tuomittu epäonnistumaan, 
niin viihdetaitelijoiden kuin toisten pa-
lomiestenkin silmissä. Edessäni kiitää 
varsinainen vuosikymmenten kotimai-
nen iskelmäparaati kun CD-levyjen ja 
vuotavista letkuista tihkuneen veden 
liukastama puinen portaikko nielaisee 
minut. Kyllä kokemukseni paikallisessa 
kylpylässä olevasta vesiliukumäestä oli 
kuitenkin mieluisampi, joskaan ei yhtä 
adrenaliinia tuottava.


Vaikka tässä laskussa ei vauhtia juu-
rikaan ole, en saa otetta mistään kiin-
teästä rakenteesta enkä ihan tarkkaan 
ehdi seurailla, kenen artistien joukossa 
tässä oikein mennään. Portaiden kier-
tyessä vasemmalle huomaan sisäkaar-
teessa kuitenkin Ruohosen veljesten, 
Matin ja Tepon 80-luvun levyn ”Mä joka 
päivä töitä teen”, kunnes kotikylän iki-
tähti, Katri Helena, muistuttaa platina-
levyn arvoisella ”Anna mulle tähtitaivas” 
-tallenteellaan kivuliaasti olkapäähäni, 
ettei nyt olla suinkaan kesäiselle tans-
silavalle matkalla. Kun liike viimein 
portaikon alapäässä lakkaa, tunnen 
selvinneeni suurin piirtein lähes ehjänä 
alas ja takaisin 2000-luvulle. Siitä saan 
osaksi kiittää Irwin Goodmania, hänen 
monen levyn kokoelmansa esti jalkaa-
ni takertumasta kaidepuolien väliin ja 

näin vältyin ehkä hallitsemattoman liu-
kuni kivuliaalta suunnanmuutokselta. – 
Näyttävä poistuminen ~khooz~, moni 
esiintyjä on varmaan ~khooz~ kokenut 
samoin ~khooz~, on mielestään hauska 
lausahdus esimieheltäni, jonka jalkojen 
juureen päädyn kuin meritähti, kaikki vii-
si sakaraa eri suuntiin osoittaen. – Ar-
tisti ~khooz~ maksaa ~khooz~, tyydyn 
toteamaan ja kampean itseni ylös kai-
ken sen musiikin riitasointujen keskeltä. 
Ja se pilli vaan jatkaa viheltämistään. 
Kun sitten viimein olen ulkona, en tun-
ne mitään suurta voittajafiilistä, vaikka 
ensimmäisenä pääsinkin poistumaan 
omintakeisella tyylilläni vaan riisun 
maskin pois kasvoiltani ja lasken pai-
neilmalaitteet selästäni pihanurmelle. 
Kuinka ollakaan, isäntäväki on kaiketi 
laiminlyönyt talon kolmen isokokoisen 
rotukoiran ulkoiluttamista, ja nyt koi-
ranmakkarasta muuntautunut, tosin 
koiranmakkaraa edelleen varsin paljon 
muistuttava tuotos, värittää ja välittää 
tuoksuaan maskini lasin kulmassa. 
Onneksi kuitenkin ulkopuolella, joten 
en anna sille enempää huomiota vaan 
keskityn vaihtamaan täyden paineilma-
pullon laitteisiini. 


Kun tätä vaativaa työtä vuosikausia te-
kee, tulee toimenpiteistä varsin rutiinin-
omaisia; niin olen ainakin itselleni aina 
uskotellut. Se, että päivystävä palo-
mestari keltainen nuttu päällään seuraa 
tapahtumien kokonaistilannetta etääm-
mältä, lienee ollut hänen työnkuvansa 
hyviä puolia, sillä uskomattoman paljon 
tulee vettä kolmen tuuman paloletkus-
ta 8 barin paineella, kun siihen painuu 
raivauksessa käytetyn moottorisahan 
pyörivä terä, jonka juuri hetkeä aiemmin 
olen tuonut kainalossani ulos. Eipä silti, 
sammutushaalarithan hylkii jonkin verran 
vettä, joskin siihen pihamaalle vilvoitte-
lun ajaksi riisuttuna takki-osan sisävuori 
ylöspäin, se imee ilmeisen paljon itseen-
sä. Toisaalta, sammutustyö alkaa olla jo 
loppuvaiheessa, joten pienet vastoin-
käymiset eivät saa kokonaistilannetta 
näyttämään ollenkaan huonolta. Ei siis 
lainkaan huonompi päivä...

Mäxä

Työn iloa 
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Tulipalon pelastustoiminnan alkuvai-
heen kiireisessä toiminnassa pelastus-
toiminnan johtajan käsitys ajankulusta 
lähes aina hämärtyy. Tällöin keskitty-
minen pelastustoiminnan tilannekuvan 

Voiman talossa Hämeenkadulla toistamiseen tulipalo
Lähes 30 vuotta sitten Voiman talossa (Hämeenkatu 10) olleessa 
ravintolassa syttyi suurpalo, josta aiheutui suuret aineelliset vahingot. 
Edellä mainitun rakennuksen yhdessä ravintolassa syttyi myös nyt raju 
tulipalo, 22.11.2010 puoli viiden aikaan aamuyöllä. Itse palo sekä savu- ja 
palokaasut levisivät välittömästi räjähdysmäisen syttymisen seurauksena 
laajalle alueelle rikkoen rakenteita. 

Voiman tulipalonpalon filminauha pelastustoiminnan johtajan näkökulmasta:

Keskuspaloaseman kaiutinjärjestelmästä ja Virve-radiosta kuuluu hälytys. Automaattinen paloilmoitin, Hämeenkatu 11, 
yksiköt T11 ja T31. Ajatukset keskittyvät seuraamaan lähtötilannetta ja odottamaan, mitä kohteessa on tapahtunut. Kuluu 
ehkä minuutti hälytyksestä, kun Pika kutsuu Tampereen P3:a. Kirjoittajan muistiin perustava mielikuva viestiliikenteestä:  
Pika :- Hämeenkadulla räjähtelee, mitä tehdään. 
TP3: - Minkälaisia räjähdyksiä.
Pika: - Ei tietoa.
TP3: - Hälytä kohteeseen joukkuelähtö.
Pika: - Hälytetään. 
Poliisi on hälyttänyt kohteeseen evakuointeja varten 3 linja-autoa. Nopea siirtyminen johtoyksikköön ja matkalle. Tilannekuva 
oli hyvin sekava tai ei oikeastaan laisinkaan tilannekuvaa vaan sekavia ajatuksia siitä, mitä todella on tapahtunut. Lisätietoja ei 
ole saatavilla. Kohteeseen matkaa noin minuutin ajo. Yksikkö 11 kohta perillä. Perillä kohteessa ”asfaltti” palaa rakennuksen 
edessä jalkakäytävällä noin 20 metrin matkalla muodostaen liekit toisen kerroksen korkeudelle. Liekkien ja savun taakse jäävää 
rakennuksen seinää ei näe. Vastakkaisen puolen jalkakäytävällä lasinsiruja ja polkupyörätelineessä pyörän kaatuneet. Palo-
kohde eri puolella Hämeenkatua kuin automaattisen paloilmoituksen mukaisessa hälytyksessä.  Yksikkö 11 aloittanut kohteen 
sammutuksen. Yksikkö 31 vielä matkalla kohteeseen. Tilannekuva alkaa syntyä, mitä on liekkimeren takana. 
Pikalle käsky:  - Hälytä komppanialähtö. 
Yksikkö 31:lle käsky: -Pelastus ja evakuoimistehtävä rakennuksen takapuolen kautta. 

Toiminnan tärkein vaihe käynnissä: Pelastusyksiköiden lähtöilmoituksia ja kohteeseen saapumisia ja tehtävän antoja. Tilanne-
kuva kehittyy, taktiikka alkaa muodostua, mutta vielä on liian paljon tuntemattomia tekijöitä. Päätös perustaktiikasta ja toiminnan 
jako vastuualueisiin: Vastuualue 1 hoitaa sammutusta ja pelastusta  Hämeenkadun puolelta johtajana alkuvaiheessa yksikkö 
11:n esimies. Vastuualue 2: Tiedustelu, ihmisten pelastaminen ja evakuointi rakennuksen takapihan puolelta johtajana yksikkö 
12:den esimies. Vastuualue 3: Pelastettujen ja evakuoitujen vastaanotto ja mahdollinen kuljetus johtajana alkuvaiheessa L4. 
Vastuualue 4: Vesihuollon järjestäminen (myöhemmin paineilmalaitehuolto ja sekä pelastajien tarvitsema huolto) johtajana 
Palomestarin kuljettaja.

Toiminta jatkuu kiireisenä, ensisijaisena painopistealueena pelastaminen ja evakuointi.  Tilannekuva kehittynyt vastaamaan 
todellista tilannetta. Viestiliikenne koko ajan vilkasta, nopeaa reagointia, pelastamista ja sammuttamista. Ilmoituksia pelastetuista, 
edelleen ihmisiä hengenvaarassa, ilmoitus kolmesta menehtyneestä. Pelastustoiminta jatkuu. Lopulta rakennus tyhjennetty 
ihmisistä ja palo sammutettu. Pelastajat onnistuivat. Vahdinvaihto, hälytyksen saanut työvuoro kotiin, uusi jatkamaan toimintaa,. 
Painopiste muuttuu jälkivahinkojen torjunnan puolelle. Poliisin tutkinta alkaa. Pelastustoiminta jää taka-alalle.

Tulipalossa tapahtuu kaiken aikaa monel-
la sektorilla. Kirjoituksessani on ainoas-
taan huomioitu toimintaa palokohteessa. 
Keskuspaloaseman yleisjohtaminen ja 
tiedottaminen päivystävän päällikön (P2) 
johdolla, poliisin toiminta kokonaisuudes-

rakentamiseen, taktiikkaan, pelastus-
joukkojen organisointiin ja käskytyk-
seen eli mahdollisimman tehokkaan 
ja oikeaan osuneen pelastustoiminnan 
toteuttamiseen, on niin voimakasta, 

ettei millekään muulle ole ajatuksissa 
sijaa. Varsinkin alkuvaiheessa tilanteen 
hallinta etenee nopeana filminauhana 
pelastustoiminnan johtajan päässä eikä 
takaisinkelausmahdollisuutta ole.

saan, ensihoito, sairaalan toiminta ja eva-
kuoimispisteen toiminta ovat merkittäviä 
kokonaisuuksia, jotka tukevat kentän pe-
lastustoimintaa ja jotka eivät kaikilta osin 
näy kenttätoiminnan väelle. Kokonaisuu-
den onnistuminen on tärkeintä. Kaikilla 

mukana toiminnassa olijoilla on tärkeä 
rooli ja yhteinen tavoite. Tässä tilanteessa 
pelastustoiminnanjohtajan näkövinkkelistä 
katsottuna kaikki toiminnot onnistuivat.

Palomestari Petri Vuorio
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Voiman talossa Hämeenkadulla toistamiseen tulipalo

Palon nopean ja rajun leviämisen seurauksena kolme 
nuorta ihmistä sai surmansa yrittäessään pelastautua 

asunnoistaan savukaasujen täyttämän ja osittain palavan 
porrashuoneen kautta ulos. Palon leviämis- ja vaara-

alueelta,  yläkerrosten asunnoista pelastettiin, yhteensä 
45 ihmistä, joista neljä kuljetettiin sairaalahoitoon. 

Mediaa  
kiinnostava tulipalo

Hämeenkadun tulipalo luonnollises-
ti kiinnosti mediaa. Tiedusteluja alkoi 
tulla kohtalaisen runsaasti, ja pelastus-
toiminnan johtaja päättikin järjestää tie-
dotustilaisuuden jo klo 8.30 keskuspa-
loaseman isossa luentosalissa. Paikalle 
tuli myös poliisin edustaja. Tiedotusti-
laisuuden vetäjänä oli pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen. Tiedotusvälineiden 
edustajia oli kymmenkunta. 



Tiedotustilaisuuden kiinnostava aihe 
oli, mikä tai kenties kuka oli tulipalon 
aiheuttanut. Tuossa vaiheessa arvion 
tekeminen oli lähinnä arvauksia, joten 
mitään virallista kantaa ei pelastuslai-
toksen eikä poliisin toimesta otettu.

Toinen tiedotustilaisuus pidettiin klo 
12.30 samassa paikassa kuin edellinen 
tilaisuus ja paikalla oli myös poliisi. Nyt 
oli median edustajia paikalla jo parikym-
mentä. Medialle pidettiin katsaus, mitä 
oli tapahtunut ja kerrottiin evakuoitujen 
jälkihoidosta. Media kyseli useaan ot-
teeseen syytä tulipaloon ja tivasi, oliko 
kyseessä räjähdys. Tuossakaan vai-
heessa ei mitään varmaa arviota voitu 
antaa. Vasta iltaseitsemän uutisissa 
poliisi ilmoitti, että palo saattaa olla ta-
hallisesti sytytetty.



Median välinen kilpailu, kuka ilmoitta 
asian ensimmäisenä, on selvästi näh-
tävissä niiden toiminnassa. Paikallinen 
sanomalehti pohti muutama päivä tuli-
palon jälkeen, että pelasiko poliisi ja pe-
lastuslaitos aikaa, jotta poliisi ehtii sel-

vittää tulipalon syytä. Aikaa ei pelattu, 
sillä mitään konkreettista ei tiedotusti-
laisuuksissa ollut esittää. Viranomainen 
puolestaan voi esittää kysymyksen: mi-
tä lisäarvoa yleisö saa, jos poliisi kertoo 
muutamaa tuntia ennen, että he epäi-
levät paloa tahallaan sytytetyksi. Kuka 
muu siitä välittää kuin media?



Muuten median uutisointi oli asiallista ja 
pelastustoimen kannalta positiivista, sil-
lä uutisoinnin kärki oli turvallisuudessa: 
miten toimia tulipalotilanteessa. Valitetta-
vaa on, että tarvitaan näin raju esimerkki, 
että turvallisuusviestintä menee perille. 
Sekin on valitettavaa, että muutamien 
viikkojen päästä ei asia enää ihmisiä 
kiinnosta turvallisuuden näkökulmasta.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Palaute positiivista

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioi-
maan palotarkastukseen liittyvien tekijöi-
den merkitystä sekä niiden onnistumista 
merkitysarvosanojen (1–7) perusteella. 
Eri tekijät saavat hyvin tasaisia merki-
tysarvosanoja kohteiden keskuudessa. 
Tärkeimpinä pidetään palotarkastustoi-
minnan ammattitaitoisuutta ja laaduk-
kuutta (6,6) sekä huomion kiinnittämis-
tä olennaisiin riskeihin. Merkittävää oli 
myös se, että palotarkastaja perusteli 
asiat hyvin ja ymmärrettävästi (6,5).



Tutkimuksessa käytettiin kuiluanalyysia, 
jolla voidaan tutkia vastaajien tyytyväisyy-
teen vaikuttavia toiminnan tekijöitä.  Kui-
luanalyysin mukaan palotarkastajat ovat 
asiallisia ja asiointi heidän kanssaan on 
sujuvaa. He tarkastavat kohteet riittävän 
perusteellisesti ja ammattitaitoisesti.



Heikoiten onnistuneena pidetään sitä, 
että pelastussuunnitelma olisi perehdy-
tetty koko henkilökunnalle. Arvioitaviin 

tekijöihin liittyen on huomioitavaa että, 
pelastussuunnitelmasta vastaa kohteen 
edustaja. Pelastussuunnitelmia ei tehdä 
palotarkastajien toimesta, vaan kohde 
tekee itsenäisesti pelastussuunnitelman 
ja informoi siitä henkilökuntaansa.

Paloturvallisuuskoulutus 
tarpeellista
69 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että 
organisaatiossa järjestetään turvalli-
suuskoulutusta säännöllisesti. Orga-
nisaatioiden välillä on kuitenkin jonkin 
verran eroja siinä, miten säännöllistä 
turvallisuuskoulutus on. Koulutusta jär-
jestetään säännöllisesti erityisesti majoi-
tustiloissa (83%) sekä sairaaloissa ym. 
vastaavissa hoitolaitoksissa (81%).



Noin puolet kysymykseen vastanneista 
ilmoittaa, että turvallisuuskoulutusta jär-
jestetään kerran vuodessa. Viidesosassa 
organisaatioista koulutusta järjestetään 
joka toinen vuosi. Turvallisuuskoulutusta 
järjestetään useimmiten kokoontumis- ja 

liiketiloissa, majoitustiloissa sekä sairaa-
loissa ym. vastaavissa tiloissa (pääsään-
töisesti kerran vuodessa). 

Palotarkastukseen 
käytetty aika koetaan 
riittäväksi
Sekä kohteet (98%) että palotarkastajat 
(98%) kokevat, että palotarkastuskoh-
teessa käytetty aika oli riittävä. Lähes 
kaikki eri kohteita edustavat vastaajat 
(95%) kokevat informaation riittäväksi 
paloturvallisuuteen sekä siihen liitty-
vissä muissa asioissa. 15 prosenttia 
kohteista toivoo kuitenkin lisätietoa pa-
loturvallisuusasioista. 



Kohteita pyydettiin antamaan myös 
vapaamuotoista palautetta Tampereen 
aluepelastuslaitokselle. Palautteissa 
toivottiin kansanomaisempaa ja ymmär-
rettävämpää kielenkäyttöä korjausohjei-
ta ja määräyksiä annettaessa. Kohteet 
toivoivat myös, että ristiriitaisia käytän-
töjä karsittaisiin: joskus tarkastuksessa 
hyväksytään, joskus taas ei. Myös sel-
keitä ohjeita kaivattiin, kuka hoitaa min-
käkin korjauksen. Toivottiin mallimappia 
paloturvallisuuteen sen palotarkastuk-
seen liittyvistä asiakirjoista. Toivelistalla 
oli myös räätälöidympiä suunnitelmia ja 
riskianalyysejä laitoskohtaisesti. Yhte-
yshenkilön merkitystä korostettiin sa-
nomalla, että palotarkastajan ei pitäisi 
vaihtua vuosittain. Pelastuslaitoksen ta-
holta toivottiin säännöllistä henkilökun-
nan paloturvallisuuskoulutusta. Lisäksi 
useissa palautteissa kiiteltiin palotar-
kastajan toimintaa, ammattitaitoa sekä 
hyvää yhteistyökykyä. 



Tampereen aluepelastuslaitos kiittää 
saamastaan  palautteesta, sillä sen 
avulla voimme kehittää toimintaamme 
yhä paremmaksi.

Palotarkastuksen 
asiakastyytyväisyyskysely
Viime vuoden Letku & Laastarin joulunumerossa kerrottiin Tampereen 
aluepelastuslaitoksen palotarkastuksen IW-laatujärjestelmästä. Jutussa 
kerrottiin ensikokemuksia järjestelmän käyttöönotosta ja siitä saadusta 
palautteesta. Nyt laatujärjestelmästä on tehty väliraportti, johon on koottu 
ensimmäisen vuoden tulokset. Tutkimuksen toteutti Innolink Researc Oy.
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Sairaankuljetuksen 
saralta

Kymmenen  vuotta on lyhyt aika. Paljon 
on kuitenkin ensihoidon saralla ehtinyt 
tapahtua. Moni on tullut ja moni on läh-
tenyt. Muistan vielä tuon kesäkuun alun 
1989 maanantaiaamun, ensimmäisen 
käyntini silloisen Tampereen palolaitok-
sen sairaankuljetusoppituntia pitämäs-
sä. Vahdinvaihto Martin Rasmussenilta 
kävi ikään kuin huomaamatta. Ei ollut 
vielä diaprojektoreita eikä piirtoheitintä 
kummempaa, mutta kotona tehtiin ope-
tusmateriaali ja monisteet. Sittemmin 
tekniikka on tullut monessakin muodos-
sa mukaan, niin opetukseen kuin  itse 
potilaiden hoitoon ja kuljettamiseen. 



Viimeisen kymmenen vuoden aikana ke-
hitys on ollut nopeaa. On saatu entistä 
parempi ambulanssikalusto. Potilaiden 
tutkimiseen ja hoitoon, tilan seurantaan 
ja tämän tiedon välittämiseen on kehi-
tetty ja hankittu välineistöä, jolla potilaan 
hoito tapahtumapaikalla ja kuljetuksen 
aikana on entistä parempaa, nopeamaa 
ja turvallisempaa. Hoitoketjut ovat kehit-

tyneet viimeisen viiden vuoden aikana 
melkoisin harppauksin. Aivoverenkierto-
häiriö- ja sydänpotilaiden hoitotulokset 
ovat hyvää kärkitasoa. Aivoinfarktipoti-
laat pääsevät nopeasti lopulliseen hoi-
toon. Sydäninfaktipotilaiden hoitoketju 
tapahtumapaikalta suoraan sydänkes-
kukseen toimii saumattomasti. Tämän 
on mahdollistanut mm. tekniikan kehit-
tyminen ja lähettävän 12-kanavaisen 
defibrillaattori-monitorointilaitteiston han-
kinta kaikkiin niin perus- kuin hoitotason 
yksiköihin. Pitkä harppaus on tehty siitä, 
kun defibrillaattori painoi liki 20 kiloa, eikä 
sillä sitten rytmin siirtoa lukuun ottamatta 
muuta voinut tehdäkään. 



Erilaisia välivaiheen laitteistoja faksitoi-
mintoineen kehitettiin. Lopulta kehitys 
johti laitteiston pienenemiseen ja moni-
puolistumiseen. Kehitys mahdollisti myös 
sen, että samaa peruslaitteistoa voitiin 
käyttää niin perus- kuin hoitotasolla.



Kenttä- ja työnjohdollista toimintaa on 

kehitetty myös ensihoidossa. Kehitys 
alkoi jo 90-luvun lopulla L5-toiminnan 
käynnistymisenä ja on jatkunut 2000-
luvulla, jolloin kehitettiin varsinainen L4-
järjestelmä. Lääkintäesimiehet aloittivat 
virallisesti 1.12.2003. Ensihoidon kehit-
täminen edellytti myös muun hoitotason 
ensihoitohenkilöstön lisäämistä. Tähän 
tarpeeseen vastattiin useamman viikon 
lisäkoulutuksilla ja erillisillä  hoitotason 
kursseilla. Tätä kautta saatiin osaavaa 
hoitotason henkilöstöä, jota silloin oli 
vielä suoraan oppilaitoksista vähem-
män saatavilla. Pispalan paloasemalle 
perustettiin kuljettava hoitoyksikkö. Vä-
hitellen todettiin kentällä annetun ensi-
hoidon tarpeen lisääntyminen. Hoidot 
monipuolistuivat ja niiden vaativuus kas-
voi. Ensihoidon merkityksen kasvaessa 
perustettiin hoitoyksiköt Hervantaan ja 
Nokian paloasemalle. Tätä kehitystä tu-
kee 13.12. aloittava hoitotason yksikkö 
Pirkkalan paloasemalla.

Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä
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Joulun lapsia
Äänen hiljaisen sointuvan nyt jos-
takin kuulevi hän, joka lämpimin 

lausehin lohduttaa, joka nousemaan 
katsehen saa:

” Älä huoliisi jää,  
nosta pystyyn taas pää,  

joka hetki sun kanssasi käyn.  
Lapsi joulun mä oon  
sinut vien kartanoon,  

josta lähdit,  
sun valonas näyn.”

Konsta Jylhän joululaulu, 3. säe
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Sadat ja tuhannet pienet valot valaisevat 
pihoilla ja kujilla pimenevää alkutalven il-
taa. Uutta valkeaa lunta on satanut. Jou-
lun aika on käsillä, eikä itse juhlakaan ole 
enää kaukana. Monet lapsuuden muistot 
ja mietteet palaavat mieleen. Pojan kol-
tiaisen mielessä oli joulun lähestyminen 
odotusta ja jännitystäkin, rauhoittumista 
ja hiljentymistä. Joulun ajan sävelet ovat 
jääneet lähtemättömästi mieleen. Jota-
kin sellaista, mitä ei koskaan oteta pois. 
Kovin vähän noista lapsuuden ajoista on 
tavaraa jäänyt. Yksi kuitenkin on ja se on 
nalle. Tuo jo hieman reikäinen ja nuh-
jaantunutkin, reilusti yli 55-vuotias, istuu 
nyt olohuoneessa kunniapaikalla. Muis-
tan vieläkin kuin eilisen päivän, kun tuo 
silloin niin pehmeä ja syvillä silmillään 
luoksensa kutsuva karvainen otus ilmes-
tyi säkistä. Pieni miehen alku oli liki sa-
manmittainen. Ei olisi millään malttanut 
ruokapöytäänkään mennä. Kun yö koitti, 
istui nalle sängyn vierellä uskollisesti ja 
aamulla toivotti uuteen päivään. Nalle on 
mukana kulkenut monet vaiheet. Nyt se 
vie ajatukset aikaan, jota muistelen läm-
möllä ja josta olen kiitollinen. Jouluun, jo-
ka oli omalla tavallaan vaatimaton, mutta 
täynnä lämpöä ja rakkautta.



Lumisade taukosi. Alkutalven pakka-
nen kipristelee nenän päässä. Kengän 
alla narskahtelee. Valoisuus ja valkeus 
vievät nytkin ajatukset toivon ja rauhan 
ajatuksiin. Rauhan, joka niin monesti on 
murskautunut sodan kauhuihin ja ihmis-
ten väliseen vihaan ja katkeruuteen. Toi-

senlainen valkea sade ja pöly laskeutui 
6.8.1945 maapallon toiselle laidalle ja 
samalla koko ihmiskunnan ylle. 



Eräänä menneen lokakuun päivänä 
seisahduin vaimoni kanssa paikalle, 
jossa ihmisen kekseliäisyys ja tieteen 
kaikkivoipaisuus sai karmaisevan toteu-
tumisensa. Tuona elokuun  aamuna klo 
8.15 Hiroshiman keskustaan pudotettiin 
pommi, joka tuhovoimassaan oli ennen 
näkemätön. Tuho oli totaalinen. Nekin, 
jotka selvisivät hengissä, kantoivat tuon 
hetken taakkaa kehossaan ja mieles-
sään aina kuolemaansa saakka. 



Tuon tapahtuman muistomerkit ovat 
yksinkertaisen puhuttelevat. Erityisesti 
mieleenpainuva on pienen tytön silhu-
etti, joka kädet levitettynä kantaa lintua, 
kurkea, joka japanilaisessa kulttuurissa 
on rauhan ja toivon symboli. Tyttö, Sa-
dako Sazaki, joka tuolloin 6.8 oli kahden 
vuoden ikäinen,  tuo valoa tuohonkin 
kauheuteen. Sairastuttuaan kymmenen 
vuotta myöhemmin helmikuussa 1955 
leukemiaan ja jouduttuaan sairaalaan 
hän päätti tehdä tovereidensa ja  vanhan 
legendan innoittamana 1000 paperista 
kurkea. Kun nuo tuhat kurkea olisivat val-
miita hän voisi toivoa ja toive toteutuisi. 
Hän pääsi 644:ään. 25.8.1955 hän nuk-
kui pois nuo paperiset kurjet vierellään. 
Sadakon luokkatoverit tekivät puuttuvat 
kurjet. Nuo tuhat kurkea haudattiin hä-
nen kanssansa. Hän saavutti päämää-
ränsä hyvien ystäviensä auttamana. Työ 

jatkuu. Noita paperisia kurkia tuodaan 
uusia ja taas uusia. Kaikkia maan ja tai-
vaan värejä. Japanin koululaiset käyvät 
sankoin joukoin Hiroshiman sodan muis-
tomerkeillä. 



Saimme todistaa jotakin sellaista, mikä 
saa vieläkin mielen värisemään. Yksi 
muistomerkeistä on viisikerroksinen 
pelkistetty betoninen stuba. Sen ympä-
rillä on kivitaulut, joissa on niiden kou-
lujen nimet, joiden oppilaat tuolloin 6.8. 
kuolivat tai saivat tuntea pommin vai-
kutukset. Koululaiset ryhmittyivät muis-
tomerkin vierelle. Opettajat seisoivat 
taaempana. Yksi oppilaista astui rivin 
eteen. Repuista oli otettu esiin pienet 
nokkahuilut. Jokainen soitti. Kappaletta 
en tunnistanut, mutta tunnelmallisem-
paa ja syvällisempää, niin suuren jou-
kon yhteen soittamaa kappaletta ei olisi 
voinut olla. Tämä toistui kaikilla puiston 
muistomerkeillä. Ei vihaa, ei katkeruut-
ta, vain tunne, että ei enää koskaan. Se 
kosketti sydänjuuria myöten. Olemme 
nähneet monia vastaavia muistomerk-
kejä ja museoita, mutta yksinkertai-
suudessaan ja puhuttelevuudessaan 
Hiroshima ja nämä lapset koskettivat. 
Heidän perinteestä nouseva iloinen 
olemuksensa ja taivasta kohti nousevat 
kätensä kertovat siitä, mihin meidänkin 
on turvallista ajatuksemme kallistaa, sil-
loinkin kun elämän alku, sen juoksu ja 
päämäärä meitä ravistelee.

Elja-Pekka Erkkilä  
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Opintopäivät järjestettiin Rovaniemellä, 
jonka yhtenä tarkoituksena oli aktivoi-
da pohjoisen pelastuslaitoksia osal-
listumaan turvallisuusviestinnän ajan-
kohtaisiin asioihin. Kokouskaupungista 
kyllä oli mukana osallistujia, mutta muu 
pohjoinen edustus puuttui, niin kuin ete-
lässä järjestetyissä tilaisuuksissakin.

Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja 
Martti Soudunsaari kertoi avauspuheen-
vuorossaan Lapin olosuhteiden haas-
teista pelastustoimelle. Avainasemassa 
pohjoisessa on eri viranomaisten, yh-
distysten ja järjestöjen yhteistyö, sillä 
toimintaympäristö on haastava pitkien 
etäisyyksien, vaikeiden olosuhteiden ja 
pienten resurssien takia.

✍

Matkailu tuo kansainvälisyyttä ja kausi-
luonteisuutta toimintaan. Ruuhkahuip-
pujen mukaan ei voida pelastustoimea 
mitoittaa. Esimerkiksi maalis-huhtikuus-
sa kaikista tehtävistä 60 % on ensivas-
te- tai ihmisen pelastamistehtäviä, kun 
ne muina aikoina ovat noin 20 % pelas-
tustehtävistä. Riskejä pitkien etäisyyk-
sien ympäristössä ovat bussi- lento- ja 
junaonnettomuudet, rakennuspalot tun-
turikohteissa sekä laskettelurinteiden 
hissionnettomuudet.

Virtuaalimaailma 
koukuttaa nuoria
Opintopäivien pääteema oli sähköisen 
viestinnän hyödyntäminen turvallisuus-
viestinnässä. Tampereen kaupungin 
nuorisotoimesta johtava koordinaattori 
Janne Taiponen kertoi sosiaalisen me-
dian käytöstä nuorisotoimessa. Hänen 
mukaansa sosiaalinen media on tietä-
mistä, missä keskustellaan. Tietoisuut-
ta, mikä on median rooli keskusteluissa. 
Taiposen mukaan sosiaalisen median 
avulla voidaan uutisia jakaa ja näin laa-
jentaa uutisvirtaa.

✍

Nuorten käsitys nettimaailmasta eroaa 
meistä vanhemman ikäluokan edusta-
jista. Kun me sanomme menevämme 
nettiin, niin nuoret ovat siellä koko ajan. 

He eivät enää tee selvää eroa todelli-
sen maailman ja virtuaalimaailman vä-
lillä. Viranomaisten työskentely netissä 
nuorten kanssa ei onnistu perinteisten 
titteleiden avulla, mutta on myös muis-
tettava, että viranomaisella on silti ol-
tava viranomaisen rooli. Yksi ratkaisua 
vaativa ongelma on kielenkäyttö. 

✍

Sosiaalisen median käyttö tiedonväli-
tyksessä on jo aito asia ja tiedonvälitys 
sosiaalisessa mediassa muodostuu 
tiettyjen mallien mukaan: jos virallista 
tietoa ei ole saatavilla, syntyy ”Teema-
areenoita”, joihin kerätään tietoa ja jois-
sa keskustellaan asiasta. Sitä enemmän 
näitä Teema-areenoita syntyy, mitä vä-
hemmän virallista tietoa on saatavilla.

Poliisi netissä

Ylikonstaapeli Marko Forss kertoi Po-
liisin toiminnasta sosiaalisessa medi-

Sosiaalisen median 
syövereissä
Joulukuun alussa järjestettiin Rovaniemellä Palopäällystöliiton 
toimesta Turvallisuusviestinnän opintopäivät. Opintopäivien teemana 
oli sähköinen viestintä, josta suurimman mielenkiinnon kohteena oli 
sosiaalinen media. Opintopäivillä oli tarkoitus selkeyttää, miten ja millä 
aikataululla pelastuslaitokset voisivat osallistua sosiaaliseen mediaan.

Tilaisuuden avasi Lapin pelas-
tuslaitoksen Martti Soudunsaari
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assa. Poliisi on IRC-galleriassa, jonka 
avulla nuorilla on alhaisempi kynnys 
ottaa yhteyttä viranomaisiin. Forssin 
mukaan poliisin näkyvä profiili tuo myös 
lisää turvallisuudentunnetta nettimaail-
maan. Se on sama ilmiö kuin poliisin 
näkyminen kaduilla. Poliisi pystyy myös 
puuttumaan nopeasti netissä tapahtu-
viin ongelmiin.

✍

Poliisi meni nettiin mukaan vuonna 
2008, jolloin perustettiin poliisiprofiili 
Fobba IRC-Galleriaan. Saman vuon-
na aloitti kaksi uutta profiilia: ^mane^ 
ja [--jutta--]. Tällä hetekllä poliisilla on 
siis kolme päätoimista nettipoliisia, jot-
ka jakavat työvuoronsa siten, että joku 
on aina vastaamassa viesteihin. Viikot-
tain IRC-Gallerian profiileissa vierailee 
2 000 - 5 000 kävijää ja he lähettävät 
satoja viestejä. Ryhmällä on myös Fa-
cebook-profiilit, joille tulee kuukausittain 
satakunta viestiä. Näistä tulee noin 20 
toimenpiteeseen johtavaa suoritetta, 
jotka tilastoidaan.

✍

Netissä poliisi kohtaa syrjäytyneitä, 
masentuneita ja itsetuhoisia ihmisiä, 
joka näyttäytyy erilaisina viiltelykuvia, 
itsemurhaviesteinä ja ahdistuneina kir-
joituksina.

✍

Poliisin läsnäolo sosiaalisessa medi-
assa ei ole ongelmatonta. Esitetään 
kysymyksiä, onko poliisin soveliasta 
toimia kaupallisilla sivustoilla. Entä mi-
ten sopeutua jatkuvaan sosiaalisen me-
dian muutokseen? Miten varmistetaan 
kirjoittajan oikeellisuus? Netti ylittää oi-

keudenkäytön rajat: lait ovat kansallisia, 
netti globaalia.

✍

Hyöty on toki havaittavissa. Netillä ta-
voitetaan paljon nuoria ihmisiä, joiden 
on helpompi puhua ongelmistaan netis-
sä. Netissä luotua suhdetta on helppo 
jatkaa reaalimaailmassa. Myös kes-
kusteluyhteyden saaminen etnisiin- ja 
vähemmistöryhmiin on helpompaa.

Entä pelastustoimi? 

Pelastustoimen osallistuminen sosiaa-
liseen mediaan odottaa vain sopivaa 
hetkeä. Tämän takia on turvallisuus-
viestinnän työryhmä aktivoitunut ja Pa-
lopäällystöliiton ja SPEKin taloudellisel-
la tuella tehdään aiheesta opinnäytetyö, 
joka valmistuu ensi keväänä. Tuon 
työn tarkoitus on selvittää mm., mikä 
olisi pelastustoimen rooli sosiaalisessa  
mediassa ja miten sosiaalista mediaa 
voidaan hyödyntää. Tärkeätä olisi myös 
luoda yhteiset pelisäännöt pelastustoi-
melle, jotta yksittäiset pelastuslaitokset 
voisivat tukeutua yleisesti hyväksyttyi-
hin käytäntöihin. Työn tekijäksi valittiin 
Tampereen yliopistossa opiskeleva Jan-
ne Leinonen.

✍

Leinonen kertoi Rovaniemellä työnsä 
tämän hetkisen tilanteen. Työssä tul-
laan esittelemään sosiaalisen median 
lajit, jotka voidaan karkeasti jakaa kom-
munikaatioon, verkostoitumiseen, jaka-
miseen ja pelaamiseen. Opinnäytteessä 
tältä listalta ei käsitellä pelaaamista.

Pelastustoimessa, niin kuin kaikessa vi-
ranomaistoiminnassa, yksityishenkilön ja 
viranomaisen toimiminen verkossa poik-
keavat suuresti toisistaan. Yksityishenki-
lönä esitetty mielipide sitoo ainoastaan 
käyttäjää itseään, kun taas virkamiehen 
esittämä mielipide katsotaan välittömästi 
edustavan koko organisaation kantaa, 
oli mielipide esitetty virkamiehenä tai 
yksityishenkilönä. Virkamies voi toimia 
sosiaalisessa mediassa organisaationsa 
edustajana tai yksityishenkilönä. Tästä 
syystä on erityisen tärkeää määritellä 
organisaatiolle yhteinen linja siitä, kuin-
ka organisaation edustajat osallistuvat 
sosiaalisen median palveluihin.

✍

Leinosen esittelemä opinnäytteen si-
sällys ja jo tehty tutkimustyö antavat 
odottaa, että pelastustoimi tosiaan saa 
keväällä kattavan tietopaketin sosiaali-
sen median hyödynnettävyydestä.

✍

Opintopäivillä käyty keskustelu osoitti, 
että epätietoisuus sähköisen viestin-
nän koko kirjosta on pelastustoimessa 
sekava. Yksimielisiä oltiin siitä, että jos 
aiomme pysyä kehityksessä mukana, 
saatikka olla edelläkävijöitä, tarvitsee 
sähköisen median haltuunotto lisää re-
sursseja. Oman toimen ohella puuhas-
telu ei ole nykyaikaa. 

✍

Turvallisuusviestinnän opintopäivil-
lä käsiteltiin paljon mielenkiintoisia ja 
ajankohtaisia aiheita, joiden luennot on 
nähtävissä osoitteessa: 
http://www.sppl.fi/index.

Tampereen yliopistossa opiskeleva Janne Leinonen työstää opin-
näytetyönään pelastustoimen roolia sosiaalisessa  mediassa.

Ylikonstaapeli Marko Forss kertoi poliisin  
tavasta lähestyä kansalaisia sosiaalisessa mediassa
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Olemme molemmat työskennelleet 
Tampereen aluepelastuslaitoksella 
vuodesta 2002 lähtien. Aloitimme sai-
raanhoitaja AMK-opinnot Tampereen 
ammattikorkeakoulussa syksyllä 2007 
ja valmistumme leikkaus- ja anestesi-
asairaanhoitajiksi joulukuussa 2010. 
Opinnot suoritimme työn ohella. Teimme 
opinnäytetyömme yhteistyössä Tampe-
reen aluepelastuslaitoksen kanssa.  



Opinnäytetyössämme selvitimme miten 
sydänperäistä rintakipua sairastavan 
potilaan ensihoito on toteutunut Tam-
pereen aluepelastuslaitoksen toimi-
alueella, sekä miten potilaan kliinisen 
tilan arvioimisessa saadut löydökset 
ovat vaikuttaneet rintakipuprotokollan 
mukaiseen hoitoon. Tavoitteenamme 
on tuottaa tietoa siitä, minkälaisiin työ-
tapoihin ja toimintamalleihin tulisi kiinnit-
tää huomiota rintakipupotilaan hoitotyön 
kehittämiseksi sekä miten hoitotyön kir-
jaaminen tulisi toteuttaa hoidon jatku-
vuuden turvaamiseksi.



Opinnäytetyömme aihe syntyi pohdin-
nan ja valintojen perusteella Tampereen 
aluepelastuslaitoksen sairaankuljetus-
päällikön ja ensihoidon vastuulääkärin 
esittämien aiheiden pohjalta. Aiemmin 
tutkimusta kyseisestä aiheesta ei Tam-
pereen aluepelastuslaitoksella ole tehty. 
Muualla tehtyjä aiempia tutkimuksia oli 
olemassa jonkin verran, mutta niissä 
tutkittiin lähinnä kirjauksen toteutus-
ta hoitotyössä, kun me taas tutkimme 
hoitotyön toteutusta kirjauksen perus-
teella.



Opinnäytetyömme on kvantitatiivinen 
tutkimus, joka perustuu Kansaneläke-
laitoksen sairaankuljetuslomakkeisiin. 
Vuonna 2009 Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen toimialueella suoritettiin 
kaikkiaan 37 888 sairaankuljetustehtä-
vää. Näiden lomakkeiden joukosta kä-

sin selaamalla poimimme kaikki (704) 
A- ja B-kiireellisyydellä kuljetetuista 
rintakipupotilaista täytetyt lomakkeet, 
joita oli yhteensä 126. Kuusi lomaketta 
oli siirtokuljetuksia sairaalasta toiseen, 
jolloin hoidon toteutus oli erityyppis-
tä, lähinnä potilaan voinnin seurantaa 
ja kivun hoitoa. Lisäksi joukossa oli 
kuusi sairaankuljetuslomaketta, joissa 
potilaalla oli jokin muu sydänoire, esi-
merkiksi pulsoiva kammiotakykardia, 
defibrilloiva sydämentahdistin sekä 
hengitysvaikeuspotilaita, joilla oli esi-
merkiksi keuhkopöhö. Nämä edellä 
mainitut 12 lomaketta karsimme pois. 
Sydänperäisiä rintakipupotilaita, joilla 
oli iskeeminen- tai sydäninfarktilöydös 
oli 114, joista muodostui tutkimuksen 
perusjoukko. 



Elokuussa 2009 koululla järjestettiin 
opinnäytetyön aiheseminaari ja syys-
kuussa pidimme Tampereen aluepe-
lastuslaitoksella työelämäpalaverin, 
jossa meidän lisäksemme olivat läsnä 
ensihoidon vastuulääkäri, sairaankulje-
tuspäällikkö ja ohjaava opettaja. Luvan 
opinnäytetyöllemme haimme pelastus-
johtajalta ja lupa myönnettiin marras-
kuussa 2009. Keväällä 2010 suoritimme 
aineiston keruun Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen arkistossa ja kesällä ana-
lysoimme aineiston havaintomatriisiin. 
Elokuussa 2010 analysoimme havain-
tomatriisin tilastollista data-analyysia 
soveltaen Tixel-ohjelmalla ja kirjoitimme 
opinnäytetyön tulokset ja johtopäätök-
set. Saadut tulokset esitämme opinnäy-
tetyössämme lukumäärinä, prosentti-
osuuksina ja pylväsdiagrammeina.

Keskeiset tulokset

114 sairaankuljetustehtävästä oli 44 A- 
ja 70 B-kiireellisyysluokan tehtävää. Hoi-
totason ja perustason tehtävät jaottuivat 
pääsääntöisesti vasteiden mukaan niin, 

että hoitotason yksiköt hoitivat näistä 
76 tehtävää, joista 31:llä tehtävällä oli 
lisäksi mukana perustason yksikkö. Pe-
rustason yksiköt hoitivat yhteensä 38 
tehtävää. Neljällä A-kiireellisyysluokan 
tehtävällä perustaso toimi yksin. 



Ikäluokat jaottelimme kymmenen vuo-
den välein. Ikäjakauma oli laaja, nuo-
rin potilaista oli 31-vuotias ja vanhin 
92-vuotias. Miehiä potilaista oli selkeä 
enemmistö ja suurin osa heistä oli 
50−60-vuotiaita. Naispotilaista enem-
mistö oli 81–90-vuotiaita.

Sydänperäisen rintakivun ensihoito
Opinnäytteen tekeminen on haastava, 
mutta mielenkiintoinen ja opettavainen 
jakso elämässä. Tämän havaitsimme, kun 
opiskelun päätteeksi saimme oman työmme 
painokuntoon.

Mika Vänskä ja Lili Koskenheimo
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Sydänperäisen rintakivun ensihoito

Liuotushoidon antaminen kohteessa on 
vähentynyt huomattavasti pallolaajennus-
hoidon aloittamisen jälkeen Tampereen 
aluepelastuslaitoksen toimialueella. 114 
potilaan joukosta vain yhdelle oli annet-
tu liuotushoito kohteessa vuonna 2009, 
koska pallolaajennusta ei voitu toteuttaa 
sydänkeskuksen salien ollessa täynnä. 
Suoraan Tays/Finn Mediin kuljetettiin yh-
teensä 27 potilasta saamaan pallolaajen-
nushoito (PCI) vuoden 2009 aikana. 



Sydäninfarktien paikantuminen jakaan-
tui tasaisesti alaseinän ja etu-/sivusei-

nän kesken. Selkeitä oikean kammion 
infarkteja (jotka näkyivät kytkennässä 
V4R) oli huomattavan vähän, vain kol-
mella potilaalla.



Saatujen tutkimustulosten perusteel-
la tapahtumatietojen kuvaukseen olisi 
voitu kiinnittää hieman enemmän huo-
miota. Peruselintoimintojen mittauksis-
ta saadut arvot oli kirjattu hyvin lukuun 
ottamatta hengitysäänten auskultointia 
ja EKG-nauhojen tulkintaa. Peruslääke-
hoidon toteutuksessa oli puutteita, vaik-
ka selkeitä vasta-aiheita ei kirjauksesta 

ilmennyt. Kivun lääkehoito oli toteutettu 
pääsääntöisesti hyvin. 



Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyn-
tää jatkossa henkilöstön koulutuksessa 
rintakipupotilaan hoitotyön toteutuksen 
ja kirjaamisen kehittämiseksi. Jatkotut-
kimusaiheena voisi olla, että jatkohoito-
paikassa tutkittaisiin potilaiden sydänin-
farktin anatominen sijainti sekä infarktin 
laajuus. Oliko annetusta ensihoidosta 
hyötyä potilaan selviytymisen kannalta ja 
mikä oli potilaiden selviytymisprosentti.
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Tietotekniikka ym. asiat ovat kehittyneet 
kymmenessä vuodessa kovaa vauhtia. 
Entä kehittyykö Tampereen aluepelas-
tuslaitos samaa vauhtia? Tekniikan ja 
kaluston osalta aluepelastuslaitos on 
mielestäni pysynyt mukana vauhdissa; 
organisaatiomuutoksia tulee jatkuvasti, 
siirrytään useasti suurempaan malliin.


Entä sitten kun tulee se ukkosmyrsky? 
Sähköt katkeavat ja tietoliikenteeseen 
tulee häiriö, eivätkä P3:set tiedä enää 
mihin suuntaan lähtisivät. Näissä tilan-
teissa esiin tulevat nämä likaisen työn 
tekijät – sopimuspalokuntien palomiehet. 
Siinä vaiheessa kukaan johtaja ei ole ha-
lukas vähentämään palomiehen virkoja 
eikä kyseenalaista sopimuspalokuntia.

Säästöt ovat 
vaikuttaneet liikaa 
vahvuuksiin 
Säästötoimet ovat kohdistuneet 10 
vuoden aikana liikaa palomiehiin. Ny-
kyään kohteeseen tulevassa yksikössä 
on yleensä pari-kolme palomiestä. Toi-
mintakykyisen yksikön vahvuushan oli 
vuonna 2000 1+5.


Vuonna 2000 Hämeenkyrön toimin-
tavalmiudet olivat: P4+ajoneuvo, 
P3+ajoneuvo (yhteinen Vammalan 
kanssa), työvuorovahvuus 2 saatiin1 
minuutissa, Kyröskosken VPK:n 1+5 
työvuorovahvuus viidessä  minuutissa, 
Hämeenkyrön kirkonkylän VPK:n työ-
vuorovahvuus 1+5 viidessä minuutis-
sa. Savusukeltajia kunnassa oli reilut 
30 kpl.

Pirkanmaan pelastustoimi 

vuonna 2000 ja nyt 
VPK:n päällikön näkökulmasta

Vuonna 2010 on alueella yhteinen Luo-
de P3 muiden kuntien kanssa, työvuo-
rovahvuus  2 minuutissa, Kyröskosken 
VPK 1+3 viidessä minuutissa, Hämeen-
kyrön kirkonkylän VPK 1+3 viidessä mi-
nuutissa, savusukeltajia on 14 kpl.

Mihin katosivat 
savusukeltajat?
Erityisen huolestuttavaa näissä luvuissa 
on savusukeltajien määrän romahtami-
nen. Syynä tähän on mielestäni tolkuton 
fyysisen kunnon testaaminen. Kymme-
nen vuotta sitten riitti koulutuksen, har-
joittelun ja terveydentilan lisäksi se, että 
suoritti ”Oulun mallin” -radan vuosittain 
hyväksytysti. Nyt joka vuosi näiden li-
säksi pitää suorittaa lihaskuntotesti, 
polkupyöräergometri ja savusukellus-
kurssille hakijoiden pitää käydä UKK-
instituutin testeissä. 


Kurssien määrä on myös pienentynyt 
– uusia savusukeltajia ei palokuntiin 
saada, jos kursseja ei järjestetä. Moni 
hyväkuntoinen hälytysosastolainen on-
kin sanonut, että ei ”viitsi käydä testejä”. 
Lieneekö tämä sitten motivaatio-ongel-
ma, vai onko niin, ettei työpäivän jälkeen 
yksinkertaisesti jakseta lähteä testeihin 
tai ei olla valmiita uhraamaan vähää 
vapaa-aikaa näihin; en osaa sanoa.


Mielestäni savusukelluskelpoisuudessa 
tuijotetaan liikaa fyysiseen kuntoon.
Savusukelluskelpoisuudessa tärkeitä 
ovat: terveydentila, koulutus, kokemus, 
harjoittelu, henkinen kestävyys, fyysi-
nen kunto ja varusteet. Näistä tärkeim-

pänä itse pidän terveydentilan ohella 
harjoittelua.

Kuntarajat poistuneet, 
kalusto ja varusteet 
parantuneet.
Parempaan suuntaan on menty siinä, 
että kuntarajat ovat pelastustoimes-
sa viimeinkin poistuneet, apua saa ja 
annetaan rajoista välittämättä. Myös 
kalusto ja varusteet ovat kehittyneet 
ja parantuneet merkittävästi. Sopimus-
palokuntienkin todella vanhat sammu-
tusautot ovat vaihtuneet uudempiin ja 
ajo-ominaisuuksiltaan nykyaikaisem-
piin, kunhan vain ymmärretään hälytys-
ajossa, että näiden hyvienkin autojen 
ominaisuudet ovat rajallisia. Myös valis-
tus- ja tarkastustoiminnassa on menty 
parempaan suuntaan.

Tulevaisuuden uhkat?

Tulevaisuuden uhkakuvana säästöjen 
lisäksi näen ihmisten uusavuttomuuden 
ja ymmärryksen puutteen, mikä aiheut-
taa onnettomuuksia. Esimerkkinä voi-
daan mainita vaikkapa paljon puhutun 
”kaupunkilaisen” tulon maaseudulle. 
Hän päättää mökillä polttaa marjapus-
kan juurelta roskat pois ja sitten suurta 
ihmetystä aiheuttaa, kun palo leviääkin 
puskaan ja siitä ulkorakennukseen. 
Ilmastonmuutos myrskyineen voi olla 
myös merkittävä uhkakuva. Erilaiset 
järjestyshäiriöt ovat myös nousseet 
esiin, mutta näiden asioiden hoito kuu-
luu poliisille, pelastustoimen tehtävänä 
on pelastaa ihmisiä, omaisuutta jne. 

Esa Järvenpää,  Kyröskosken VPK:n päällikkö
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Jouni Hällforssin 
eläköitymiskahvitilaisuus 
Vammalan aluepaloasemalla 30.11.2010

Henkilöstöpäällikkö Jukka Lehtonen (yläkuva) toivotti hyviä eläkepäiviä Jouni Hällforssille talon
”ykkösketjulta” ja Esko Kulmalalta sekä omasta puolestaan. Perinteisen kaupungin lahjan, eli
rannekellon luovutti Jounille valmiuspäällikkö Markku Lehtonen. Henkilökunnan puolesta paikalliseen 
urheiluliikkeeseen lahjakortin luovutti palomestari  Petteri Elijoki (alakuva).
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