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Letku & Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen  henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: palomestari 
Mika Kupiainen, palopäällikkö Hannu Tähtö, palomestari Tapio Liesko, palomies Harri Puttonen, palomestari Risto Salonen, 
ensihoitaja Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: paloesimies Matti Syrjä • Kansikuva: Mira Lehmus • Paino: HOT-Paino • 
Painomäärä: 900 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, heinäkuu, syyskuu ja joulukuu • 
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Mielestäni palomiesten edunvalvojat ja 
työnantajapuoli puhuvat aivan samasta 
asiasta: miten palomies jaksaa tehdä 
työnsä hänelle määrättyyn eläkeikään 
asti. Tällainen ajattelutapahan on luon-
nollista jokaisessa ammattiryhmässä. 
Poikkeavaa on se, että eläkeiän noston 
jälkeen palomiehen työnkuvan määrit-
tämisessä on pahasti jääty lähtökuop-
piin: ei ole osattu asennoitua oikealla 
tavalla ikääntymisen mukanaan tuomiin 
muutoksiin. 

Asennoitumisella ikääntymisen muka-
naan tuomiin muutoksiin tarkoitan pa-
lomiehen kykyä ymmärtää oman am-
mattinsa monimuotoisuus ja sen suh-

Ikääntyvä palomies 
kehäraakki vai alan ammattilainen

Pelastustoimen kentässä keskustellaan paljon palomiehen ikääntymisestä 
aiheutuvista ongelmista. Kovasti etsitään keinoja, miten ikääntyvät palomiehet 
voidaan sijoittaa mahdollisimman ”taloudellisesti” yhteiskunnan varoja 
tuhlaamatta. Palomiesten edunvalvojat pitävät tiukasti kiinni näkökannasta, että 
palomiehen täytyy päästä eläkkeelle palomiehen työstä. Työnantajapuoli tuo esille 
töitä, joita ikääntyvä palomies voisi tehdä.

teuttaminen ihmisen elämänkaareen. 
Työnantajapuolella asennoituminen 
tarkoittaa sen tosiasian hyväksymistä, 
että palomiehen on saatava itse vai-
kuttaa työnkuvansa sisältöön, kunhan 
reunaehdot on yhdessä hyväksytty.

Palomies 
vastuunkantajana
Palomiehellä on suuri vastuu siitä, käy-
tetäänkö ikääntyvästä palomiehestä ter-
miä kehäraakki vai alan ammattilainen. 
Jokainen nuori, ammattinsa aloittava 
palomies luo ensimmäisten työvuo-
siensa aikana kuvan ikääntyvästä pa-
lomiehestä omalla suhtautumisellaan. 
Jos hän kokee ikääntyvän palomiehen 
työryhmää haittaavana yksilönä, on hän 
itsekin sitä ikääntyessään. Jos nuori 
palomies osaa kaivaa vanhemman 
palomiehen hyvät puolet esille ja ottaa 
oppia niistä, niin hyöty on molemmin-
puolinen.  

Tästä asennoitumisesta vanhempaan pa-
lomieheen minulla on kenttäkokemuksia 
Tampereen keskuspaloasemalta, jotka 
mielestäni voidaan yleistää pelastus-
alalle. Kolmisenkymmentä vuotta sitten 
vallitsi keskuspaloasemalla kirjoittamat-
tomat säännöt, joilla vanhemmille palo-
miehille oli saatu tiettyjä oikeuksia. Yli 
viisikymppiset eivät osallistuneet sairaan-
kuljetukseen. Heitä pidettiin usein yksikön 
kuskeina ja takatallin (erityisyksiköiden) 
kuskeina. Monet vanhemmat palomiehet 
olivat myös erikoistuneet erilaisiin huolto-
tehtäviin, joten heitä ei laitettu lauantaisin 
kalustohallia siivoamaan.

Erilaisia töitä niin hälytyksissä kuin 
varuillaoloaikana oli siis jo tuolloin. Oli 
myös erilaisia suhtautumistapoja näihin 
töihin. Missään ei ollut määritelty, mikä 
työ oli palomiehen tehtäväkentässä tär-
keämpää kuin jokin muu työ. Sen teki 
jokainen ihan itse.

Monet nuoret palomiehet naureskelivat 
näille vanhoille pieruille, koska he eivät 
tehneet oikeita palomiehen töitä. Silloin 
jo ihmettelin ja nyt vieläkin enemmän: 
mitä ne oikeat palomiehen työt ovat? 

Muutos on nyky-yhteiskunnassa vallit-
seva ilmiö, mutta jotkut asiat vain säi-
lyvät.

Aurinkoista kesää kaikille 
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Uusi Oili-öljyntorjunta-alus on hankit-
tu öljysuojelurahaston avustuksella ja 
suunnittelussa mukana on ollut Pirkan-
maan ELY-keskus. Alkukesän aikana 
alus on koulutuskäytössä, mutta elo-
syyskuun vaihteessa se on valmis hä-
lytystehtäviin. 

250 000 euroa maksanut alus varuste-
taan siirtovälineillä, joten sitä voidaan 
käyttää myös rannikkoalueella tapah-
tuvissa öljyonnettomuuksissa. Myös 
muihin erilaisiin pelastustehtäviin alus-
ta voidaan käyttää. Esimerkiksi katettu 
hytti tuo pelastustehtäviin käyttömuka-
vuutta
 
Oili on Tampereen aluepelastuslaitok-
sen toinen tämän kokoluokan öljyntor-
junta-alus. Hämeenkyrössä sijaitseva 
Pisara on toinen.
 
 

Pirkanmaalle uusi öljyntorjunta-alus
Tampereen aluepelastuslaitoksen uusi öljyntorjunta-alus kastettiin 
juhlallisesti 22.6.2010 klo 15 Mustanlahden satamassa. Samppanjapullon 
aluksen kylkeen heitti Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Riitta Varpe ja 
kastoi aluksen Oiliksi.

Aluksen tekniset tiedot:
Pituus 9.9 m.
Leveys 2.9 m.
Paino tankit täynnä 4600 kg.
Korkeus veden pinnasta n. 4 m.
Keulaluukun leveys 1.3 m.
Moottori Iveco NEF450 A2, teho rajoitettu 410hp 3000krs/min.
Vetolaite Hamilton HJ292.
Sähkökäyttöiset trimmilevyt perässä.
Nosturi, 400 kg/ 1m
Rekisteröity 6:lle hengelle.
Kokonaiskantavuus 1200 kg.
Polttoainetankin koko 360 l.
Polttoaineen kulutus täydellä kaasulla n. 100 l tunnissa ja matka-ajossa n. 40 - 50 l/h 2600 krs/min.
Maksiminopeus 34 solmua. 
Matkanopeus 260W0 krs/min n. 25 solmua.
Koneen sisäänajoaika 20 - 30 tuntia.
Generaattori Dynawatt 4000 
Sallittu maksimikallistus 10 astetta.
Syväys n. 0.5 m.
Käytännössä minimi ajosyvyys n. 1 m. jetin imun takia.
Aluksessa on 8 kpl kelluntaliivejä asiakkaille. Aluksen henkilökunnalla paukkuliivit. 
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Tampereen aluepelastuslaitoksen sairaankuljetusajo-
neuvoihin ja osaan pelastusajoneuvoja on asennettu 
lähetin, jonka avulla hälytysajossa oleva ajoneuvo 
lähettää automaattisesti signaalin liikennevaloihin 
asennettuun ilmaisinsilmukkaan ja valo-ohjausta 
voidaan muuttaa. Ensimmäiset asennukset ajoneu-
voihin tehtiin jo vuonna 2007 ja syksyllä 2009 järjes-
telmää voitiin alkaa testata täysipainoisesti. 

Hälytysajoneuvossa oleva lähetin toimii aina, kun 
hälytysvilkut on kytketty päälle. Katuun asennettu 
ilmaisinsilmukka tunnistaa lähestyvän ajoneuvoon 
ja liikennevalot ohjautuvat vihreiksi tai kaikille punai-
siksi.

Automaattisesti ohjautuvia liikennevaloja on Tampe-
reella sekä Ylöjärvellä yhteensä 120 kpl. Liikenneva-
lo-ohjaukset on räätälöity pelastuslaitoksen hälytys-
ajoneuvojen oletetuille hälytysreiteille, eikä jokainen 
liikennevaloristeys ole järjestelmässä mukana. Po-
liisin ajoneuvot eivät myöskään ole järjestelmässä 
mukana, sillä heidän toimintatapansa hälytysajossa 
poikkeaa pelastuslaitoksen tavasta.

Liikennevaloja on ennenkin voitu ohjata, mutta oh-
jaus on tehty manuaalisesti keskuspaloaseman 
viesti- ja johtokeskus Wivistä. Järjestelmä parantaa 
sekä kansalaisten että pelastuslaitoksen henkilöstön 
työturvallisuutta sekä nopeuttaa hälytysajoneuvojen 
onnettomuuskohteeseen pääsyä. Vastaava järjestel-
mä on käytössä Lahdessa.

Hälytysajoneuvojen 
liikennevaloetuudet
Tampereen seudulla liikennevaloihin 
ajavien tai liikennevaloissa olevien 
ihmisten kannattaa huomioida, että 
liikennevalo-ohjaus ei välttämättä 
toimi aina heidän olettamuksensa 
mukaan. Ne saattavat vaihtua 
ennakoitua nopeammin tai saattavat 
olla kauemmin päällä kuin normaalisti. 
Yhtenä syynä tähän on liikennevalojen 
pakko-ohjaus, joka helpottaa 
hälytysajoneuvojen liikkumista 
kaupunkiolosuhteissa
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Valiokuntakäsittelyynkin pitäisi ehtiä. Ja 
mitäs jos sittenkin vaatii kahdet valtio-
päivät. Perustuslaki kun semmoisesta 
vihjaa, jos kovin perustavaa laatua ole-
viin asioihin puututaan. 

”Että kiirettä vähän pittää, kuten Savon 
muan höyryjunalla menneinä aikoina. 
Vaan että joku ei laiturilla meille huutelisi 
jotta onko junnaan mänijöitä, juna kun 
juuri män, niin ollaan sitä meilläkin jo ju-
nassa, ja omaa biljettiämme tyrkkäämme 
konduktöörille. Jaa että mikäkö juna? No 
kun tuo uusi terveydenhoitolaki nyt kum-
minkin tulee, niin parempi olla mukana 
suunnittelemassa tulevaa kuin laiturilla 
vilkuttamassa. Vähän samahan tuo on, 
kun saattaisit tyttöäsi junaan ja itte jäisit 
asemalle. Paljon mukavampaahan on yh-
dessä kietoutua matkan tekkoon”.

On kesäisen lämmin päivä juuri Juhan-
nuksen jälkeen. Pöydällä Pirkanmaan 
kartta. Seinällä toinen; pelastuksen ris-
kikartoitus. En-
sihoitopalvelun 
vastaava sel-
vitys vielä täy-
sin hakusessa. 
Erinäisiä pa-
pereita ja lau-
suntopyyntöjä 
tuossa pöydän 
kulmalla nipus-
sa. Muutama 
tenttivastaus 
korjattavana 
hyllykön reunal-
la. Välillä kuitenkin tämä ajatuksen solju-
va mutkainen virta ja sanojen tulva.

Uusi terveydenhoitolaki on annettu 
11.6.2010 eduskunnalle. Esitys on inter-
netissä, kuinkas muuten, STM:n osoit-
teessa. Lakiin liittyy joukko asetuksia, 
joista tärkeydessään vertaansa vailla 
on asetus ensihoitopalvelun palveluta-
sopäätöksen laatimiseksi. Asetusta ei 

Mikä muuttuu ja mihin suuntaan? 
Mikä muuttuu ja mihin suuntaan. Lainaus on tutusta laulun säkeestä, 
joka sopii tähän hetkeen enemmän kuin hyvin. Toisaalta, pitääkö 
kaiken jatkuvasti muuttua, ja jos pitää, niin miksi. On pelastuslakia, on 
hätäkeskuslakia, on terveydenhoitolakia. Kaikkia sorvataan. Osa kovin 
tuoreita ennestään. Kiirettäkin pitää, kun vaalit jo keväällä odottavat

nyt kylläkään vielä ole annettu, joten 
vain ennakkoaavistuksia mielen ja pa-
pereiden kätköistä kaivellen suunnitel-
maan laitetaan, kunnes lopullista valais-
tusta saadaan.

Palvelutasopäätöksen laadinnassa sai-
raanhoitopiirillä on ratkaiseva merkitys. 
Tampereen kaupungin ensihoidon vas-
tuulääkärille on mahdollistettu muka-
naolo suunnittelussa. Eri viranomaiset 
kokoontuvat ohjausryhmässä ja suun-
nitteluryhmissä. Nyt työtä tehdään siis 
viranomaistyönä. Palvelutuotanto tulee 
mukaan, kun selviää ensin kokonaisuus. 
Uusi laki, mikäli se läpäisee eduskun-
takäsittelyn kokonaisuudessaan, astuu 
voimaan 1.5.2011. Tällöin myös ensi-
hoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy 
sairaanhoitopiireille. Sairaanhoitopiirit 
muodostavat niin sanotut erityisvas-
tuualueet, jollainen on kaikkien yliopis-
tosairaanhoitopiirien yhteydessä. Niin 
täälläkin. Tampereen yliopistollisen 

sairaanhoitopiirin erityisvastuualue 
käsittää Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, 
Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan 
ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Yliopis-
tosairaanhoitopiireihin perustetaan 
ensihoitokeskus, joka mm. huolehtii 
ympärivuorokautisesta ensihoitolääkä-
ripäivystyksestä, siirtokuljetusten koor-
dinoinnista koko ERVA-alueella, Virve 
pääkäyttäjätoiminnasta alueellaan ja 

lääkäriyksikkötoiminnasta mahdollisella 
lääkärihelikopterilla ja/tai maayksiköllä. 
Tärkein yksittäinen asia kentän kannal-
ta on ehdottomasti päivystävä ensihoi-
tolääkäritoiminta. Uuden järjestelmän 
tulee olla koko ensihoitopalvelun osalta 
voimassa viimeistään 1.1.2013.

Perusperiaate näyttäisi olevan, että 
varsinainen kiireellinen ja kiireetön en-
sihoito eriytetään. Siirtokuljetukset eivät 
ole enää kiinteä osa kiireellistä ensihoi-
topalvelua. On hyvin mahdollista, että 
eri palvelun tuottajille muotoutuu vähän 
erilainen rooli. Uusi laki antaa mahdol-
lisuuden sairaanhoitopiirille järjestää 
ensihoitopalvelu useammallakin taval-
la. Ensihoitopalvelussa korostuu tasa-
vertaisuus, ensihoitopalvelun laatu ja 
taloudellisetkin realiteetit. Kuka tekee 
mitäkin selviää sen jälkeen, kun ko-
konaissuunnitelma saadaan valmiiksi. 
Varmaa kuitenkin on, että ensihoitopal-
velun toteuttamisessa tarvitaan meitä 

kaikkia, ni in 
julkista kuin yk-
sityistä palvelun 
tuotantoa. Mitä 
me voimme teh-
dä, on auttaa 
potilaitamme 
kaikella sillä tie-
dolla ja taidolla 
mitä meillä on.

Tästä auringon-
valosta, jota 
Egyptin faaraon 

papit Waltarin runossa ylistävät, saam-
me mekin vielä 3000 vuotta jälkeen-
päinkin nauttia. Kesän lämpö ja lintujen 
laulu antakoon voimaa uusiin ponnis-
tuksiin. Valoisalla mielellä kohti edessä 
olevaa ja alati muuttuvaa.

Elja-Pekka Erkkilä
ensihoidon vastuulääkäri

” Kaunis olet sinä noustessasi taivaanrannasta,
sinä elävä Aton, elävistä ensimmäinen! 

Noustessasi idän taivaalle täytät jokaisen maan ihanuudellasi,
sillä kaunis olet, suuri hehkuva korkealla maan yllä. 

Säteesi syleilevät kaikkia maita, jotka olet luonut ja joita sidot rakkautesi sätein, 
vaikka olet kaukainen, ovat säteesi maan pinnalla,  

vaikka olet ylhäällä, koskettavat jalkapohjasi multaa.. ”

Mika Waltari, Sinuhe egyptiläinen
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Iszkaszentgyörgyn kunta Unkarissa on 
Savukosken ystävyyskunta. Savukos-
ken kunta toimikin paloautohankkeen 
vetäjänä, kun selvisi, että Iszkaszent-
györgyn vapaapalokunnan vuosimallia 
1974 ollut Csepel-sammutusauto ei 
mennyt katsastuksesta enää läpi. Asi-
aa edistämässä oli Unkarin-Suomen 
suurlähettiläs Jari Vilen sisäasiainmi-
nisteriön pelastusosaston myötävaiku-
tuksella.

Luovutettu paloauto oli Mercedes 
Benz vm. 1988 ja viimeksi se oli käy-
tössä Kangasalan aluepaloasemalla. 
Yhteistyössä oli mukan Veho Oy, joka 
kunnosti auton ja kuljetti sen Unkariin.

Palokuntatoiminta Unkarissa muis-
tuttaa paljolti suomalaista järjestelmää. 
Kunnalla ei ole omaa palopuolen hen-
kilöstöä, vaan palokuntatehtävät hoitaa 
VPK, jolle kunta maksaa vuosittain toi-
minta-avustusta. Pormestari Attila Gal-

Unkariin 
lahjoituspaloauto

Tampereen aluepelastuslaitoksen entinen paloauto luovutettiin 
Unkariin Iszkaszentgyörgyn vapaapalokunnalle. Sammutusautoa 
luovuttamassa Tampereen aluepelastuslaitokselta oli 
pelastuspäällikkö Esko Kautto ja kalustosuunnittelija Heikki Seppälä.

lin mukaan suomalaisten luovuttama 
paloauto on hyvin tärkeä kuntalaisten 
turvallisuuden lisääjänä

Juhlalliseen luovutustilaisuuteen osal-
listui Tampereen aluepelastuslaitoksen 
edustajien lisäksi sisäasiainministeriön 
valtiosihteeri Antti Pelttari, pelastusylijoh-
taja Pentti Partanen, suurlähettiläs Jari 
Vilén, Savukosken kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Reijo Kilpelä ja kunnan-
johtaja Mauri Aarrevaara.
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FEU:n jäseninä ovat eri EU-maissa toi-
mivat palopäällystöjärjestöt ja Suomea 
edustaa Suomen Palopäällystöliitto. 
Eurooppalaisen järjestön tavoitteena 
on ollut saada aikaan tiedonvaihtoa ja 
yhteistä näkemystä pelastustoimen eri 
asioissa ja näkökulmana on ollut am-
mattipalopäällystön näkökulma. Koska 
järjestö on epävirallinen ammatillinen 
järjestö, on sillä ollut vapaus toimia 
EU-ympäristöä laajemmin. Tämä tar-
koittaa sitä, että järjestön jäsenenä voi 
olla myös sellaisen maan järjestö, joka 
ei ole EU:n jäsen. Tämän toimintapoli-
tiikan mukaisesti on pyritty luomaan yh-
teyksiä myös uusiin tuleviin EU-maihin 
ja niiden järjestöihin. 

Suomen Palopäällystöliitto on ollut 
tämän eurooppalaisen järjestön pe-
rustajajäseniä. Tämä tarkoittaa, että 
on toimittu hyvin aktiivisesti järjestön 
syntyvaiheista lähtien tähän päivään ja 
on pyritty vaikuttamaan yhteisellä poh-

joismaisella otteella järjestön toiminta-
tapaan. Tästä hyvänä esimerkkinä oli 
tänä vuonna toukokuussa järjestetty 
kokous Tampereella, jonka yhteydes-
sä pidetyllä 15-vuotisjuhlaseminaarilla 
oli selvä pohjoismainen ja tietysti myös 
suomalainen vire.

Euroopan Palopäällystöjärjestön nä-
kyvin tuotos on ollut eri pelastusalaan 
liittyvien projektien toteutus. Näissä 
kaikissa on kantavana voimana ollut 
yhteiseurooppalaisuus ja tarkoitukse-
na on ollut tuottaa  tietoa, joka edistäisi 
eri maiden pelastustoimen kehitystä ja 
samalla ohjaisi alaa kohti yhtenäisem-
piä toimintatapoja. Parhaiten järjestön 
toiminnan tähän osaan voi tutustua vie-
railemalla sen nettivisuilla f-e-u.org. 

Toukokuun 10. päivä Tampereella jär-
jestettyyn kokoukseen osallistui 20 eri 
maan delegaatiot ja kokouksen asia-
sisältö oli tiivis ja ajankohtainen. Ajan-

Eurooppalainen  
palopäällystö  
koolla Tampereella
Viisitoista vuotta sitten 
Tampereella päätettiin Euroopan 
Palopäällystöliiton - FEU:n 
(Federation of the European 
Union Fire Officer Associations) 
- sääntöasiakirja. Tällöin päättyi 
usean vuoden kestänyt suunnittelu- 
ja neuvottelujakso ja Euroopan 
eri maiden palopäällystöjärjestöt 
sopivat uuden yhteiselimen 
käynnistämisestä.
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kohtaisuudesta esimerkkinä voidaan 
mainita työaikadirektiiviä koskeva osio. 
Kokouksessa valittiin myös järjestölle 
uusi sihteeri ja tässä irlantilaisketju sai 
jatkoa kun kyseisen maan Con Mur-
phyn tilalle valittiin Finian Joyce. Järjes-
töllä on myös edessään puheenjohtajan 
valinta ja kokouksessa käynnistettiin 
myös selvitystyö ko. valintamenettelyn 
kehittämisestä. Uusi puheenjohtaja va-
litaan noin vuoden kuluttua. Kokouksen 
yhteydessä pidettiin Tampere-talossa 
em. juhlaseminaari, jossa kotimaisena 
pääpuhujana oli kansliapäällikkö Ritva 
Viljanen. Seminaarissa käsiteltiin FEU:n 
historiaa ja tulevaisuutta ja asiateema-
na oli hätäkeskusympäristöön liittyvä 
112-multicom-projektin loppuesittely. Ko. 
projekti on luonut sekä toiminta- että 

koulutuskäyttöön järjestelmän, jolla eu-
rooppalaiseen monikielisyyteen liittyviä 
ongelmia on pyritty helpottamaan. 

Kaiken kaikkiaan sekä itse kokous että 
siihen liittyvä seminaari sujuivat erin-
omaisen hyvin, josta kiitos kaikille jär-
jestelyissä mukana olleille. Positiivista 
palautetta vierailta tuli alusta alkaen 
jopa niin, että ensimmäiset kiitokset 
tulivat lentokenttäkuljetuksista niitä 
hoitaneiden ihmisten toiminnoista ja 
positiivisesta asenteesta. Uskon, että 
vieraille jäi Tampereesta hyvä kuva ja 
olemme edelleen FEU:n Eurooppa-
kartalla aktiivisen toiminnan merkinnällä 
varustettuna.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen
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Metsämaisema
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Päivätyön päätteeksi
Palasin töihin keskiviikkona 16.6. Olin ollut pitkällä lomalla. Lomallani tein 
peltotöitä, äestelin, istutin niittyjä ja nurmikoita,  perustin kasvimaita ja 
rakensin tienpohjia. Kaivoin jopa ojia. Opettelin vanhan ajan maamiestöitä. 
Täytyy myöntää, että oli minulla ammattimies neuvonantajana ja 
työmiehenäkin. Syksyllä aloitan metsänhoitotyöt. Syksyllä aloitan myös 
päätoimisen öljyväritöiden maalaamisen. Tehtäväkenttääni kuuluu myös 
sosiaalinen aputyö eli tulen auttamaan ihmisiä. 

Vajaan kahden kuukauden harjoittelu 
vapaaherrana oli hyvä asia. Vaikka mi-
nullakin on paljon harrastuksia ja töitä, 
niin loman alku oli suorastaan shokki. 
Ensimmäisen viikon olin aivan panii-
kissa, tässäkö tämä on. En meinannut 
millään päästä alkuun. Täytin tyhjiön 
ensin lehtien lukemisella, mikä sekin oli 
jäänyt vähiin työn tiimellyksessä. Sitten 
löysin kirjat. Kirjojen lukeminenkin oli 
ollut paitsiossa. Luin kymmeniä kirjoja. 
Kirjat olivat laidasta laitaan, elämäker-
toja, eräkirjoja, väliin vähän sietämätön-
tä jännitystä. Kirjojen avulla pääsin irti 
hetkestä ja kun tulin takaisin olin valmis 
aloittamaan työnteon. Jännitystä on riit-
tänyt omassa elämässäkin. 

Kun virkatyöt lähes 40 vuoden työru-
peaman jälkeen loppuvat, edessä on 
elämän suurin muutos. Siihen on muu-
ten oikeasti syytä varautua, ettei putoa 
tyhjän päälle. Luvallanne kerroin tuossa 
edellä ajatuksia ja suunnitelmiani teille 
näin tämän lehden välityksellä. Eihän 
tämä  tietysti liity kovasti aluepelastus-
laitoksen toimintaan mutta ehkä joku 
löytää siitä jotain.

Myönteisellä mielellä 
kohti tulevaisuutta
Suunnitelmien mukaan aluepelastus-
laitoksen toimintaan on luvassa suuria 
muutoksia. Niitä en enää näe virassa 
ollessani, enkä niihin ole voinut miten-
kään vaikuttaakaan. Kuitenkin näen, 
että aluepelastuslaitoksenkin pitää uu-
distua. Toivottavasti ainakin päällystön 

henkilöstöpula helpottaa uudessa jär-
jestelmässä.

Muutos voi nyt tuntua monenkin osalta 
kohtuuttomalta, mutta uskon tulevai-
suuden näyttävän muutoksen parhaat 
puolet, niinhän se edellinenkin muu-
tos toimi. Tunteellahan me muutoksiin 
suhtaudumme ja kaikki ovat aina sitä 
mieltä, että se mitä ja miten nyt tehdään 
on parasta. Kun vaan rauhassa istuu 
alas, niin pystyy yleensä tunnustamaan 
muutoksen tarpeen. 

Aluepelastuslaitoksen aloittaessa vuon-
na 2003 me koimme jo suuren muutok-
sen, piti vaan painaa eteenpäin. Tunteet 
olivat silloinkin pinnalla. Tänään olen 
kuitenkin aivan varma siitä, että alue-
pelastuslaitos ja nykyinen organisaatio 
ja toimintamalli ovat olleet hyvä ratkaisu 
ainakin toimialueiden kannalta. Esimer-

kiksi se mikä Lounais-Pirkanmaa on tä-
nään, ei olisi sitä itsenäisenä. Ei sinne 
päinkään, ja olen sitäkin mieltä, ettei se 
olisi sitä muillakaan alueilla.

Kiitos kaikille 
yhteistyökumppaneille
Kun en ole varma kirjoitanko palstaa-
ni enää, niin olkoon tämä toistaiseksi 
viimeinen. 

Kiitos kaikille aluepelastuslaitoksen 
henkilöstölle yhteistyöstä. Kiitos erik-
seen Lounais-Pirkanmaan henkilöstöl-
le teille kaikille. Sain toteuttaa teidän 
kanssanne aluepelastuslaitoksen or-
ganisaatiossa pikkupojan unelmaani, 
olla palopäällikkö. Oli helppoa toimia 
osaavassa ja luotettavassa joukossa.

Hannu Tähtö

Kuva pohjoisesta
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Omassa tiedossani siis oli, että turna-
us tulee olemaan rankka jo pelkästään 
helteen takia, jota ilmatieteenlaitos 
Kuopioon lupaili. Toisaalta pelit olisivat 
vieläkin tiukempia, mitä viime vuonna 
Turussa, joten nestetankkauksen merki-
tystä tuskin tarvitsee korostaa. Palokun-
nassahan on käsittääkseni kautta aikain 
osattu ainakin siitä puolesta huolehtia. 
Porukka oli siis entuudestaan minul-
le tuttu, joten siitä ei tarvinnut kantaa 
huolta. Joukkueemme koostuu hyvin 
pitkälti pelaajista, jotka ovat pelanneet 
nuoruusvuotensa jalkapalloa, jotkut 
vanhemman polven edustajat jopa sil-
loista ”veikkausliigaa”. Tiedettiin, että 
meillä tulisi olemaan hyvät mahdolli-
suudet mennä turnauksessa pitkälle, 
mutta huolenaiheeksi nousi vaihto-
miehien vähyys ja se, että pysytäänkö 
sitä terveinä läpi turnauksen. Omassa 
alkusarjassamme pelasi Vantaa, Espoo 
ja Turku. 

Alkusarjan pelit pelasimme Kuopion 
Magnum-areenan viereisellä tekonur-
mella, joka oli alustana hirveä. Kyllähän 
se niin vain on, että jalkapalloa ei pitäisi 
pelata koskaan millään muulla alustalla 
kuin nurmella. Alusta siis jätti jälkensä 
pelaajien jalkoihin, mutta hammasta pur-
ren eteenpäin. Peliaika oli 2x25 min ja 
pelejä oli ensimmäisenä päivänä kolme. 
Ensimmäisenä vastaan asettui monet 
mestaruudet voittanut Vantaa. Vantaan 
voitimme puhtaasti 3 - 0, jonka jälkeen 
vastaamme asteli Turku. Turulla oli toi-
nen kentällinen pelkästään jo vaihtomie-
hiä, mutta vanhat ”jermut” Jykä, Jami ja 
Juice eivät moisesta hätkähtäneet. Var-
sinkaan viimeisenä mainittu Juice, joka 
tuhosi Turun haaveet voitosta oppikirja-
maisella vapaapotkullaan. 1 - 0. Voitto 
Turusta siis meille. Mielosen Jaskalle 
lähdettiin tilaamaan uusia polvia Coxas-
ta kesken ottelun, joten Jaska tyytyi kan-
nustamaan kentän laidalta. Päivän vii-

meisessä ottelussa kohtasimme Espoon. 
Olimme varmistaneet lohkovoittomme 
jo tässä vaiheessa, joten pelissä ei ollut 
enää sinänsä meille panosta. Voitimme 
ottelun kuitenkin 3 - 2.

Stadin nujertaminen
Seuraavan päivän aamu valkeni tun-
nelmissa, jotka olivat kullekin enemmän 
tai vähemmän painajaismaisia. Olo oli 
varmasti jokaisella kuin hakatulla. Syi-
tä saa jokainen arvailla. Semifinaalissa 
vastaamme asteli pelätty pääkaupunki-
seudun ylpeys eli Helsingin pelastuslai-
tos. Stadin brankkarit olivat nuoria, no-
peita, vahvoja ja lähes jokaisesta heistä 
huomasi, että pallo pysyi jalassa. Alkuun 
Helsinki tuli kovasti päälle, mutta pää-
simme hyvin peliin mukaan ja saimme 
puolustettua tehokkaasti, joka osaltaan 
varmasti turhautti Helsingin taitavia 
hyökkääjiä. Helsingin pienoisesta pai-

Voitto kotiin
Palomiesten SM-jalkapalloturnaus pelattiin Savon sydämessä, Kuopiossa, 
aikavälillä 30.6 - 1.7.2010. A-sarjaan (mestaruussarja) osallistui kahdeksan 
joukkuetta ympäri Suomea. Olin itse mukana joukkueessa jo viimekesänä, 
jolloin varmistimme nousun Turussa B-sarjasta mestaruussarjaan. Pelit olivat 
tuolloinkin jo fyysisesti aika rankkoja. Siitä piti huolen lähes 30 asteen helle 
ja kolme peliä ensimmäisenä päivänä.
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nostuksesta huolimatta saimme kuiten-
kin luotua ottelun parhaan maalipaikan. 
Juicen 25 metristä lähettämä vapaapot-
ku takayläristikkoon kohahdutti Magnum-
Stadionin lehtereillä seurannutta yleisöä. 
Niin lähellä, mutta niin kaukana. Jouk-
kueessamme pelasi myös yksi ensiker-
talainen Kangasalta, Niskasen Tuomas, 
joka sai kunnian johdattaa Tampereen 
loppuotteluun. Pelikellossa oli jäljellä 
enää vaivaiset kaksi minuuttia kun siir-
ryimme 1 - 0 johtoon, joka jäi myös ot-
telun lopputulokseksi. Kyllä stadilaisten 
voittaminen tekee aina hyvää. On se 
sitten mikä ottelu hyvänsä.

Loppuottelu
Loppuottelussa saimme vastaamme 
Jyväskylän, jossa ainakin maalivahti 
oli varmuudella pelannut Veikkauslii-
gaa vielä viime vuonna. Jyväskylä oli 
muutenkin fyysinen, taitava ja nopea 

joukkue. Omasta mielestäni turnauksen 
kovin vastus ja hyvä niin. Loppuottelu 
on aina loppuottelu. Jyväskylä hallit-

si peliä pienoisesti, mutta hyvä puo-
lustusvoittoinen taktiikkamme kantoi 
hedelmää ja he eivät saaneet luotua 
oikeastaan yhtään kunnon maalipaik-
kaa. Ottelu päättyi siis tasatulokseen 0 

- 0. Oli rangaistuspotkukilpailun vuoro. 
Rankkareissa voitimme maalein 2 - 0 
ja mestaruus tuli Tampereelle. 

Se on siinä
Onhan se voittaminen aina hienoa, var-
sinkin kun se tulee tuolla tavalla. Saa-
vutuksen statusta nostaa myöskin se, 
että jalkapallon Suomen mestaruus on 
Tampereen aluepelastuslaitoksella har-
vinaista herkkua. Viimeisin mestaruus 
taisi olla kotikisoista vuodelta 2007. Si-
tä ennen oli mennyt kymmeniä vuosia 
ilman mestaruutta.

Haluan osoittaa kiitokseni koko joukku-
eelle, mutta eritoten vanhoille ”jermuil-
le”, jotka eivät luonnollisestikaan enää 
nuorten vauhdissa pahemmin pysy, 
mutta eivät silti anna periksi ja heidän 
syöttönsä ja laukauksensa lähtevät mil-
limetrin tarkkuudella.

Tulokset:

Tampere - Vantaa 3 - 0
Tampere - Turku 1 - 0
Tampere - Espoo 3 - 2

Tampere - Helsinki 1 - 0

Loppuottelu:
Tampere - Jyväskylä 0 - 0 rp. 2 - 0

Teksti: Jukka Pöllänen
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Leipzigin messut olivat niin suuret, että 
muutaman päivän vierailulla ilman en-
nakkosuunnitelmaa ei olisi jäänyt mi-
tään hyödyllistä nähtävää; niin paljon 
oli kalustoa esillä. Muutamia hyödyllisiä 
vinkkejä messuilta toki tarttui.

Uusinta tekniikkaa  löytyi mm. läm-
pökamerista. Drägerin uusi malli edusti 
siviiliteknologiaa. Nyt kamerassa oli omi-
naisuus, joka näyttää myös taustan läm-
pötilan. Aikaisempi versiohan reagoi vain 
kohteen kuumimpaan kohtaan. Kame-
ralla voidaan ottaa myös stil-kuvia ja ne 
voidaan tallentaa helposti. Uutta mallia 
odotellaan jo syksyn markkinoille.

Uusinta uutta tekniikkaa edusti myös 
tela-alustainen savutuuletin, jota voitiin 
ohjata kaukosäätimellä. Sillä voitiin las-
keutua tai nousta portaita enintään 30 
asteen kulmassa. Laitteeseen oli mah-
dollisuus syöttää vettä, joka mahdollisti 
tuuletuksen tehostamiseksi sumusuih-
kumahdollisuuden. Laitteessa oli oma 
voimanlähde.

Lucas on tuonut markkinoille säh-
köllä toimivat pelastusvälineet. Enää 
ei tarvita erillistä voimanlähdettä eikä 
hydrauliletkuja. Sähköjohto riittää. Tule-
vaisuudessa kuulemma pelkkä akkukin. 
Tehoa on riittävästi tässäkin kokonaisuu-
dessa – ainakin valmistajan mukaan.

Stuttgartin pelastuslaitoksen erikoi-
suus oli pelastusyksikkö junaonnetto-
muuksia varten. Yksikkö voidaan va-
rustaa kiskopyörillä, joilla se pääsee 
junarataa pitkin kohteen lähelle.

Nostokaluston osastolla olivat len-
tokenttäkäyttöön tarkoitetut pelastautu-
mistikkaat, jotka oli tehty kuorma-auton 
alustalle. Huomattavasti korkeammalle 
pääsi Bronton uljaalla nostolavalla, joka 
ylsi maailmanennätyskorkeuteen, 112 
metriin.

Myös onnettomuuksien 
ehkäisy esillä
Huomattavasti väljemmin sai kävellä 
messuosastoilla, joilla oli esillä onnet-
tomuuksien ehkäisyyn liittyvää tietoa 
ja kalustoa. Mielenkiintoista nähtävää 

Interschutz-messuilla kalustoa joka lähtöön
Leipzigissa järjestettiin tänä vuonna 
kansainväliset pelastusalan Interschutz-messut 
7. – 12.6. Joka viides vuosi järjestetyillä messuilla 
oli hulppeat puitteet. Leipzigin messukeskus on 
90 000 neliömetrin kokoinen tila, jossa on viisi 
suurta sisähallia. Näytteilleasettajia 46 maasta oli 
yli 1350. Kävijöitä oli 125 000.

Nakit ja muusi palaa
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Interschutz-messuilla kalustoa joka lähtöön
löytyi mm. Augsburgin pelas-
tuslaitoksen osastolta, jossa 
keskityttiin esittelemään hei-
dän tapaansa tehdä turvalli-
suusviestintää. Osastolla oli 
esillä maailman suurin palo-
varoitin. Tämä palovaroitin oli 
tehty houkuttelemaan lapsia 
ja nuoria tutustumaan turval-
lisuusasioihin. Ideana oli se, 
että palovaroittimen kävely-
reitti kuvasi savun matkaa 
varoittimessa ja kävelijä sai 
aikaan hälytyksen kulkies-
saan varoittimessa. 

Augsburgin osastolla sel-
visi, että heidän turvallisuus-
viestintänsä on pääpiirteittäin 
saman tapaista kuin Suomes-
sa. Yksi tärkeä kohderyhmä 
on lapset ja nuoret. He käy-
vät päiväkodeissa ja kouluis-
sa pitämässä turvallisuusai-
heisia opetustuokioita. Aiheetkin olivat 
koko lailla samantapaisia. Esimerkiksi 
päiväkodeissa kerrotaan toiminnasta 
tulipalossa aivan samalla tavalla kuin 
Suomessa tehdään. 

Ongelmatkin tuntuvat olevan saman-
laisia: ei tahdo löytyä tarpeeksi palomie-
hiä, jotka pitävät turvallisuusviestintää 
yhtenä palomiehen toimenkuvaan liit-
tyvistä tehtävistä.

Messuilta löytyi muutamia hyvä 
vinkkejä lapsille käytettävistä turvalli-
suusviestinnän keinoista. Esillä oli mm. 
nukkekoti, johon voitiin tehdä erilaisia 
tulipaloja eri huoneisiin. Tulipalon sytyt-
tyä esimerkiksi keittiössä, voitiin havain-
nollisesti näyttää turvallisin tapa toimia 
ja poistua tulipalosta. Samalla osastolla 
oli esillä leivänpaahdin ja paistinpannu, 
jotka näyttivät aidosti olevan liekeissä. 
Tämä ilmiö saatiin aikaan pienellä valol-
la, paperisuikaleilla ja puhaltimella. 

Palokuntapäivät 
Leipzigissa
Messujen kanssa samaan aikaan pidet-
tiin 28:nnet valtakunnalliset palokunta-
päivät Leipzigin kaupungissa. Edelliset 
vastaavat päivät on pidetty Augsburgis-
sa vuonna 2000. Usean korttelin ym-
pärille oli tullut pelastusalan edustajia 

esittelemään toimintaansa ja kertomaan 
turvallisuusasioista ihmisille.

Erityisen mukavaa katseltavaa oli-
vat erilaiset turvallisuusaiheiset esityk-
set. Esimerkiksi lapsille oli tehty pieni 
puinen talo, jonka ikkunoihin oli laitet-
tu liekkejä. Sankoruiskun avulla näitä 
liekkejä sitten taltutettiin. Sammuttajalle 
luonnollisesti puettiin päälle palomiehen 
haalari ja kypärä. 

Hieman varttuneempi väki sai turval-
lisuustietoa rasvapalon vaarallisuudes-
ta. Esittelijä laittoi hellan päälle ja siihen 
rasvakattilan kuumentumaan. Ennen 
rasvakattilan syttymistä esittelijä kertoi 
alkusammutusvälineiden käytöstä ja 
palovaroittimen tärkeydestä. Kun rasva 
sitten syttyi, tehtiin sammutusnäytös ja 
lopuksi näytettiin, miten rasva käyttäy-
tyy, kun siihen kaataa vettä.

Näitä samoja asioita me käymme 
täällä Suomessa läpi. Mutta täytyy 
myöntää, että Leipzigin esittelijöillä ja 
esityksissä oli jotain, mitä meiltä suoma-
laisilta puuttuu. Ehkä se into, tosissaan 
tekeminen ja ammattiylpeys - myös 
ennaltaehkäisevästä työstä - vaikuttaa 
niin paljon esityksiin, että ne heijastuvat 
niistä vahvasti katselijoihin. 

Vettä rasvapaloon
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Kurisjärven paloaseman rakentaminen 
on ollut oiva esimerkki yhteen hiileen pu-
haltamisesta, jonka tuloksena on saatu 
toimiva 300 m2:n paloasemarakennus. 
Hanketta alettiin suunnitella vuonna 
2007 ja elokuussa 2009 asemaa pääs-
tiin rakentamaan. 

Kurisjärven VPK:n päällikkö Pekka 
Jaakola oli syystäkin tyytyväinen palo-
aseman avajaisissa. Koko tähänastisen 
toimintansa ajan VPK on toiminut Aro-
lan kartanon luovuttamalla tilalla ja nyt 
myös uusi paloasema on saanut tilan 
kartanon mailta. Marraskuussa luotta-
mustehtävät jättävä Jaakola jättää teh-

tävänsä hyvillä mielin, sillä hänen mukaansa 
tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Kiitospuheessaan Jaakola muisti kaikkia 
hankkeeseen osallistuneita tahoja. Lopuksi 
hän kiitti Kurisjärven VPK:n hälytysosaston jä-
senten läheisiä, jotka – ainakin jossain määrin 

– ovat hyväksyneet sen, että vuorokauden ajan-
kohdasta riippumatta puhelimen pirahtaessa, 
on aviomies, aviovaimo, poika tai tytär häipynyt, 
ja monta kertaa pitkänkin ajan kuluttua palan-
nut usein likaisena ja väsyneenä; joskus kaikin 
puolin raskaaltakin keikalta.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen koros-
ti puheessaan sopimuspalokuntien tärkeätä 
roolia pelastustoimen kentässä. Hätäkes-
kusuudistus, uusi terveydenhuoltolaki sekä 
ikääntyvät pelastajat tuovat paljon epävar-
muustekijöitä pelastustoimen kentälle, mutta 
ne voidaan kohdata tekemällä yhdessä tär-
keätä työtä turvallisuuden eteen. Erityisesti 
sopimuspalokuntia koskeva tulevaisuuden 
haaste on henkilöstön rekrytointi. Nuorison 
muutto pois paikkakunnalta opintojen ja 
työn vuoksi on ongelma, joka kyllä tiedos-
tetaan, ja kovasti siihen etsitään ratkaisuja. 
Myös kiristynyt työtahti tuo haasteita VPK-
toiminnalle. Ojasen mukaan työnantajalta 
vaaditaan melkoista joustavuutta, jotta häly-
tyksiin voidaan kesken työpäivän lähteä.

Pirkanmaalle uusia paloasemia
Kesäkuun 12. päivä vihittiin Kurisjärven VPK:n uusi paloasema 
käyttöön. Vajaa viikko myöhemmin, 18.6, vihittiin Sääksjärven 
paloasema ja elokuussa avataan Suodenniemen paloasema. Kaikki 
nämä ovat sopimuspalokuntien käytössä. Kova rakentamisen tahti 
jatkuu, sillä työn alla on jo Pirkkalan ja Oriveden paloasemat ja 
suunnitteilla on Akaaseen uusi paloasema. 
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Pirkanmaalle uusia paloasemia
Sääksjärvelle  
kaivattu paloasema
Sääksjärven VPK:n uusi paloasema 
otettiin käyttöön Tampereen VPK:n pu-
hallinorkesterin siivittämänä. Uutta pa-
loasema ehdittiin jo kaivata, sillä vanha 
paloasema oli käynyt jo pieneksi, van-
hanaikaiseksi ja kaikin tavoin nykytarpei-
ta vastaamattomaksi. 

Uusi paloasema onkin rakentunut 
usean toimijan yhteistyönä, totesi juh-
lapuheen pitänyt Lempäälän kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Tuula Petä-
koski-Hult. 

– Yhteistyön toteutuminen kuvaakin 
hyvin sitä tahtotilaa, joka on vallinnut 
neuvottelukumppaneiden välillä. Lem-
päälän kunnan elinkeinojohtaja Markku 
Sipilän rooli on ollut keskeinen neuvo-
teltaessa paloaseman rakennuspaikas-
ta ja maanvaihdosta Kiilto OY:n kanssa. 
Rakentamisessa on merkittävä rooli ol-

lut myös yksityisellä sijoittajalla, jonka 
myötä vahvistui myös yritystilojen to-
teuttaminen samaan kiinteistöön. Näin 
saatiin mielenkiintoinen kokonaisuus, 
sillä paloaseman naapureina ovat nyt 
kemiantehdas ja suklaatehdas, totesi 
Petäkoski-Hult juhlapuheessaan.

Nykyisin nuorille on tarjolla monia eri 
harrastusvaihtoehtoja. Uusi paloasema 
voikin olla piristysruiske VPK-toiminalle, 
sillä palomiehen työ on aina kiinnosta-
nut pikkupoikia ja monia tyttöjäkin. Näin 
Sääksjärven-Kuljun hyvä nuorisotyö 
saattaa jatkua entiseen malliin.

Erityisen tyytyväinen uuteen palo-
asemaan oli palokunnan päällikkö Tom-
mi Kallio. Uuden paloaseman rakenta-
mista oli suunniteltu usein ja hankkeet 
eivät ottaneet toteutuakseen. Tästä 
hankkeesta ei Kallio uskaltanut kertoa 
miehistölle ennen kuin asiasta oli täysi 
varmuus. Kallion mukaan vaikenemi-
nen oli välttämätöntä, koska hankkeen 

kariutuessa pettymys olisi ollut todella 
suuri, joten hän ei halunnut herättää 
ennen aikaisia toiveita.
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Kunnioitettavat  
130 vuotta

Heinäkuun 3. päivänä vietettiin Kangasalan Saarikylien vanhalla 
koululla Kangasalan VPK:n 130-vuotisjuhlaa. Juhlapäivä alkoi jo 
aamuyhdeksältä, kun VPK:n perustajajäsen Adolf W. Mattlinin haudalle 
laskettiin seppele. Päivän pääjuhlan jälkeen pidettiin vielä juhlatanssit.

Kangasalan VPK:n 130-vuotinen historia 
hakee vertaistaan. Se on ensimmäinen 
maaseudulle perustettu VPK.  Perus-
tamiskokous pidettiin 17.5.1880, jolloin 
palokunnan ylipäälliköksi valittiin Gustav 
Adolf Finne. Jäseniä VPK:ssa oli 30.

Ensimmäisen kerran vapaapalokun-
taa tarvittiin tositoimiin vuonna 1883, jol-
loin Tarpilan Ylisen tila paloi ja lähellä 
ollut urkutehtaan halkosuoja myös tu-
houtui. Palokunta sai kuitenkin estet-
tyä tulen leviämisen Urkutehtaaseen 
ja silloin viimeistään huomattiin VPK:n 
tärkeä rooli kyläyhteisössä.

Ylä- ja alamäkeä
Vuosisadan vaihteessa VPK eli päivä 
kerrallaan; toiminta oli takkuista. Sil-
loin asetettiin toimikuntakin pohtimaan 

VPK-toiminnan tehostamiseksi. Vuonna 
1918 jäsenmäärä putosi 31:een.

Viides vuosikymmen toi uutta puhtia 
palokunnan toimintaan. Jäseniä tuli jat-
kuvasti lisää ja harjoituksia pidettiin kuu-
kausittain. 18.1.1930 merkittiin yhdistys 
yhdistysrekisteriin ja samana vuonna 
laadittiin palokunnalle uudet säännöt. 
Tästä alkoikin palokunnantoiminta uu-
dessa muodossa.

Vuonna 1936 Kangasalan VPK:sta 
tuli puolikunnallinen sopimuspalokunta 
ja kaksi vuotta myöhemmin se sai kun-
nantalon valmistumisen myötä uudet 
ajanmukaiset tilat.

Järkyttävä tulipalo oli vuonna 1954, 
kun Kangasalan lastenkoti paloi ja yh-
deksän lasta menehtyi liekkeihin. 1967 
VPK asetti kesäksi viikonloppupäivys-
tyksen ja ryhmään kuului kuusi miestä.

Viime vuosikymmenet
1980-luku oli toimintaa täynnä: VPK 
täytti sata vuotta, toiminta oli aktiivista 

ja Kangasalle saatiin Pikkolan alueelle 
uusi paloasema. Toimintaa oli laajalla 
sektorilla: nuoriso-osastoja toimi Kirkon-
kylän lisäksi Ruutanassa ja Asemalla, 
sukellusosasto toimi aktiivisesti, ja kym-
menhenkinen naisjaosto tuki toimintaa 
omalla panoksellaan.

Vuonna 1994 aloittanut Tampereen 
aluepelastuslaitos – johon kuului Tam-
pere, Pirkkala ja Kangasala – merkitsi 
kunnallisen palo- ja pelastustoimen lak-
kauttamista Kangasalla. Jäsenmäärä 
laski VPK:n parissa. 1994 aloitti vete-
raanijaos toimintansa.

2000-luvulla Kangasalan VPK:n aktii-
vinen rooli pelastusalan yhtenä toimijana 
on jatkunut ja vuonna 2007 se solmi alue-
pelastuslaitoksen kanssa yhteistyösopi-
muksen, joka on voimassa edelleen. 

Kangasalan VPK:sta voidaankin 
todeta, että ylämäen jälkeen tulee ala-
mäki ja mutkan jälkeen suora. Ja päin-
vastoin. VPK-toiminta Kangasalla on 
historian aikakirjojen mukaan toiminut 
eikä tarvitse olla edes ennustajaeukko, 
kun voi sanoa, että se toimii tulevaisuu-
dessakin. Niin vahvasti on aikaisempien 
VPK-toimijoiden jalanjälki harjumaise-
miin painautunut.

Tervetuloa toivotti VPK:n halli-
tuksen puheenjohtaja Tommi 
Jansson
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Tampereella pelattiiin toukokuussa 
poliisien SM- salibandyturnaus. Yksi 
joukkue oli jäänyt tulematta, joten poli-
isit kutsuivat pelastuslaitoksen jouk-
kueen lohkon täytteeksi. Pelastuslai-
tos voitti alkupeleissä Rovaniemen 4-2 
ja Uudenkaupungin 5-1, mutta hävisi 
Vantaalle 3-2. Lohkonsa kakkosena 
pelastuslaitoksen paikka olisi ollut 
taistelemassa 8 parhaan joukkueen 
kanssa, mutta koska pelastuslaitos oli 
ulkopuolinen joukkue, annettiin heidän 
paikkansa lohkon kolmoselle Rovani-
emelle. Jatkopeleissä pelastuslaitos 
voitti Jyväskylän 6-2, Uudenkaupungin 
7-2 ja hävisi Itäkeskukselle 7-2. Lopul-
linen sijoitus oli 11. kuudentoista jouk-
kueen turnauksessa. Turnauksen voitti 
Vantaa, hopealle tuli Tampere ja pron-
ssille Nokia.

Joukkueessa pelasivat: Tuomas Mark-
kula (maalivahti), Tuomas Tiainen, 
Mikko Köykkä, Hannu Tuhkasaari, 
Teemu Turunen, Tero Heiskanen, To-
pi Varho, Harri Järvelä, Jyri Lempinen, 
Jani Lehtinen, Ville Varjoranta, Jussi 
Pöllänen, Antti Kärkkäinen, Jarkko Tii-
honen, Lasse Niininen, Juha Jännes ja 
Jarno Heinonen.

Pistepörssin seitsemäs ja pelastuslai-
toksen joukkueen paras pistemies oli 
Jani Lehtinen 13 pisteellään. Peräti 
15 joukkueen jäsentä löytyi pistepörs-
sistä.

Salibandyturnaus
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Ministeriö on tehnyt 7.5.2002 täyden-
tävän ohjeen savusukellusohjeeseen 
A:69:ään. Ohjeessa sanotaan, että sa-
vusukellus on työturvallisuuslain 34 §:n 
mukaista työtä. Pykälä 34 kertoo, että 

”työpaikalla tulee olla työn edellyttämä 
ja työntekijöiden edellytysten mukainen 
sopiva ja riittävän tehokas valaistus. 
Sinne on mahdollisuuksien mukaan 
päästävä riittävästi luonnonvaloa.” Ohje 
kumottiin (varmaan virheellisyyden joh-
dosta) ja tuli uusi kohdennetumpi ohje. 
Uusi Pelastussukellusohje Sisäasian-
ministeriön julkaisuja 48/2007, jossa jo 
oikein mainitaan, että savusukellus on 
erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä.

Toimintaohje 12/2009 eli Tampereen 
aluepelastuslaitoksen pelastussukellus-
ohje täydentää 48/2007 ohjeistusta. Uu-
den ministeriön ohjeistuksen 48/2007 
mukaan savusukellus on siis työturvalli-
suuslain 11 §:n mukaan erityistä vaaraa 
aiheuttavaa työtä. ”Tällaista työtä saa 
tehdä vain siihen pätevä ja henkilökoh-
taisten edellytystensä puolesta työhön 
soveltuva henkilö.” Turvallinen työnteko 
edellyttää SM:n julkaisun mukaan työn-
tekijän erityistä kelpoisuutta, joka muo-
dostuu terveydentilaan toimintakykyyn, 
koulutukseen ja harjoitteluun liittyvistä 
vaatimuksista.

Harjoitusten  
laatuun panostettava
Aluepelastuslaitoksen oman pelastus-
sukellusohjeen mukaan tehdään harjoi-
tusohjelma, johon päällystöviranhaltijat 
tekevät kalenterivuosittain yleisen si-
sällön harjoitusohjelmiin. Ohjelma voisi 

mielestäni olla yksi yhteinen suunnitel-
tu harjoitusohjelma koko Pirkanmaalle. 
Harjoitusohjelmat ovat pelastuslaitok-
sen ohjeen mukaan oltava sellaisia si-
sällöltään, että osaamisen vähimmäis-
taso turvataan. Ministeriön ohjeessa 
mainitaan, että turvallinen työnteko 
edellyttää erityistä kelpoisuutta. Nyt 
muutamat vaara- ja läheltä piti -tilanteet 
ovat osoittaneet, että ammattimaisessa 
työssä vähimmäistasoon ei ole tyytymi-
nen. Työssämme tulee erityisesti huo-
mioida myös oman toiminnan riskien 
poistaminen. Yksi keskeinen riskien 
poistamisen malli on testauksen lisäksi 
koulutuksen ja harjoittelun lisääminen. 
Siten myös harjoitusalueen ja harjoitte-
lun suorittaminen olisi mahdollistettava. 
Sisäisiin riskeihin, eli omaan toimintaan 
voidaan vaikuttaa. Ulkoisia riskejä tu-
lee arvioida kaiken aikaa, kohteeseen 
mitoitettu toimintavalmiusaika sanelee 
riskit huomioiden toimintataktiikan.

Pelastussukellus on aina erityistä 
vaaraa aiheuttavaa työtä ja aluepe-
lastuslaitoksen ohjeen mukaan silloin 
on pelastustyönjohtajan varmistetta-
va, että kohteeseen on hälytetty myös 
sairaankuljetusyksikkö. Lisäksi pelas-
tussukelluksen toteutuksesta on aina 
tehtävä seurantaa, seuranta on pelas-
tusyksikön johtajan tehtävänä. Ohjeen 
mukaan seuranta pyritään automati-
soimaan mahdollisimman pitkälle. Esi-
merkiksi keskuspaloaseman viesti- ja 
johtokeskus Wiviä voitaisiin hyödyntää 
seurannassa. Esimies ilmoittaisi Wi-
viin sukelluksen aloitusajan. Wivistä 
sitten ilmoittaisiin esimiehelle kun 15 
minuuttia on kulunut. Usein esimies on 

niin uppoutunut omaan työhönsä, että 
aikarajan seuraaminen muille savusu-
keltajille voi olla hankalaa. Varailma ei 
ole sama kuin poistumisilma, eli kun pilli 
vinkuu, niin ollaan jo hieman aikatau-
lusta jäljessä. 

Tulevat mahdolliset muutokset päi-
vystysalueissa aiheuttanevat myös 
esimiehille lisähommia. Uusi mielen-
kiintoinen tulevaisuuden toimintamalli 

Laki tai ohje 
ja miten sitä luetaan

”Jos henkilön tehtäviin kuuluu pelastussukellus eikä hän anna suostumustaan 
testaamiselle tai jos hän on vähintään 40-vuotias säännöllisesti lääkitystä 
käyttävä tai selvästi ylipainoinen henkilö, on hänet ohjattava työterveyshuoltoon. 
Työterveyshuolto arvioi työntekijän terveydellisiä edellytyksiä hoitaa hänelle 
kuuluvia  tai hänelle osoitettaviksi suunniteltuja tehtäviä työterveyshuoltolain 
(2001/1383) 13 §:n perusteella”.



20 21

LETKU
 & LAASTAR

I

voisi olla päivittäisonnettomuuksissa 
myös ns. täydentyvä joukkuelähtö, jol-
loin nykyisen mallin sijaan hälytyksiä 
hoidettaisiin vain yhdellä savusukel-
luskelpoisella yksiköllä / päivystysalue, 
muiden päivittäistoimintaan kykenevien 
yksiköiden ohessa. Joukkue täydentyi-
si tarvittaessa suunnitellulla viiveellä 
nykyisen ”kaikki lähtee” -mallin sijaan. 
Nyt kaikkiin yksiköihin vaaditaan savu-
sukelluskelpoiset. Jatkossa yksi yksikkö 
savusukelluskelpoisia riittäisi päivystys-
aluetta kohden, muille palomiehille riit-
täisi yleinen tavaratalokelpoisuus. Toki 
sitä ennen SM:n tulee sorvata ohjeita 
riskialueiden saavutettavuusaikojen 
suhteen väljemmiksi. Silloin täyden yk-
sikön suojapari voisi mahdollisesti hoi-
taa myös savusukellusvalvontaa.

Noudatetaanko 
määräyksiä?
Kaikki ei ole kuitenkaan niin vaikeaa 
kuin miltä ohjeet alkuun antavat ym-
märtää. Pelastuslaitoksen omassa oh-
jeessa mainitaan kohdassa 8: ”Ihmis-
hengen pelastamistilanteessa on pe-
lastustoimen johtajalla oikeus tilanteen 
riskiarvion perusteella päättää ihmisen 
pelastamisyrityksen aloittamisesta siitä 
huolimatta, etteivät kaikki sukeltamisen 
turvallisuuteen vaikuttavat määräykset 
ja ohjeet toteudu”. Oma ohje siis antaa 
mahdollisuuden pelastustoimen johta-
jalle oikeuden toimia toisin, kun laissa 
mainitaan. Ohje siis mahdollistaa pe-
lastussukellustoiminnan henkeä pelas-
tavissa tilanteissa ja ilmeisesti kenen 
tahansa tekemänä. Työssämme voim-
me aina olettaa, että siellä palavassa 
talossa on joku sisällä ja siten sinne voi 
savusukeltaa, oli sitten testattu tai tes-
taamaton savusukeltaja, kesämies tai 
jo ”ylipalvelusta” suorittava kokeneem-
pi ”lammaaja” Lisäksi laissa on säädetty 
erikseen nuorille työntekijöille erityisen 
haitallisista ja vaarallisista töistä, mut-
ta jääkööt sen ruotiminen tuleville su-
kupolville. Tulevaisuudessa palomies 
mahdollisesti itse ilmoittaa, onko seu-
raavan vuoden savusukelluskelpoinen 
vai ei. Toki jotain porkkanaa täytyy olla 
näkyvissä, muutoin toiminto lopahtaa.  
Myös vastuu omasta kunnosta on lop-
pukädessä vain itsellä.

Savusukellustoimintaa varten tulevan 
s-miehen pitää suorittaa ”Testauskäy-
täntö Tampereen toimialueella” -ohjeen 
mukaan kolme testiä (FireFit, Oulu ja 

lihaskunto) ja kaksi kuumaa ja kylmää 
savusukellusharjoitusta, ennen kuin 
hänet voidaan hyväksyä savusukelta-
jaksi. Lisäksi vaaditaan teoriaopetusta. 
Vuodessa pitää olla minimissään 15 
harjoitusta ja savusukellus vienee niistä 
leijonanosan. 

Testit vievät aikaa
Testaaminen myös sitoo. Kerron esi-
merkin VPK:n testaamisesta. Jos tes-
taus vie 1.5 t /testi klo 17 - 20 ja tehdään 
kaksi testiä, niin sataan testaamiseen 
menee150 tuntia. Homma vie 50 työ-
vuoroa ja yhden testaajan joka työvuo-
rosta, joka ei voine lähteä siten edes 
hälytyksiin ennalta sovittujen testaus-
aikojen vuoksi. Toiminta hälytystehtä-
vissä saattaa siten yksikön osalta olla 
vajaamiehitetty tilastollisesti ”primetime” 
ajankohtaan muutamia kuukausia klo 
17 - 20. Testiin tulleet miehet ovat har-
joituspalkalla koko illan testipaikalla ja 
esitietojen mukaan he eivät mielellään 
tulisi montaa kertaa turhaan testauk-
seen. Herkän ja kalliin testauspyörän lii-
kuttelu peräkärryllä testattavien luokse 
vaatii myös aikansa. Muhkuraisilla teillä 
pyörän liikuttelu on myös arveluttavaa, 
lisäksi testauspaikan muu kalusto ja 
saavutettavuus ovat yksi turvallisuus-
tekijä. Tämä puoltaa yhden testipaikan 
kehittämistä riittäväksi usean sijaan.

Osa testisuorituksista huomioidaan ta-
kautuvasti ja osa testeistä tulee tehdä 
ennen lopullista hyväksyntää. Lämpimät 
harjoitukset ovat esimerkiksi Kaakon 
toimialueen vakinaisten osalta tyystin 
tekemättä, joten 2010 vuodelle ei voida 
nimetä yhtään savusukeltajaa ohjeen 
mukaisessa aikataulussa. Onneksi on 
pykälä, joka antaa kuitenkin takaportin 
suorittaa savusukellusta. Jotenkin siis 
tuntuu, että osa testeistä on turhia ja 
viittaan juuri lämpimään savusukelluk-
seen. Mitä eroa loppujen lopuksi on 
kolmikerrossammutusasussa tehdyllä 
savusukellusharjoituksella, onko savu-
sukellus lämmin vai kylmä? Asun sisällä 
on aina lämmin olosuhteista huolimatta. 
Kuuma savusukellus kaiketi tarkoittaa 
tulipalo-olosuhteita. Kontti tarkoittanee 
lämmintä savusukellusharjoitusta, siten 
saman asian ajaa myös kylmä savusu-
kellusharjoitus, koska lämmin savu-
sukellusharjoitus, eli ns. elämysajo ei 
rasittavuudeltaan vastaa edes kylmää 
savusukellusta. Ainoastaan oikealla 
harjoitusalueella olevalla, oikealla sa-

vusukellukseen rakennetulla ”kuumat” 
mahdollistava savusukelluskontti voi-
daan ajatella olevan oikea merkitys 
todelliseen savusukellusharjoitukseen. 
Lämmön tai kylmän sijaan pitäisi puhua 
työn rasittavuudesta savusukelluksen 
aikana.

Tässä lopuksi haluan taas muistuttaa 
kaikkia lukijoita suhtautumisesta kirjoi-
tukseeni. Se on tarkoitettu luettavaksi 
niin, että tekstistä voisi poimia asioita 
tuleviin ohjeisiin. Teksti ei siis ole tarkoi-
tettu niin, että lukemisen jälkeen alkaa 
syyttely ja soittelu. Hei, sormi pois lii-
paisimelta. Älkää ampuko viestin tuojaa, 
vaan miettikää viestin sisältöä. Erilaisia 
juttuja ja aihioita tarvitaan, olkoon tämä 
myös sellainen. Tunnen syvää huolta 
asian suhteen vastuuviranomaisena, 
sillä toimialueellamme on savusukelta-
jille lähimenneisyydessä tapahtunut jo 
kaksi läheltä piti -tilannetta. 

Teoria ja  
käytäntö eivät kohtaa
Ohjeiden noudattaminen on siten ää-
rimmäisen tärkeää, ohjetta ei voi teh-
dä vain teoreettiseksi turvaksi joillekin, 
vaan sen sisältö on siirrettävä käytän-
töön kokonaisena toimintaa tukevana 
mallina. Niin kuin ohjeistat, niin myös 
toimit. Niinpä, ohjeen mukaan nyt myös 
kaikki kesämiehet tulee kuukauden si-
sällä työhön tulosta viedä ns. suoraan 
savusukellustestiin. Ovatko vastuuvi-
ranomaiset muistaneet varata aikoja? 
Tiedoksi ajanvaraajille, että seuraavat 
vapaat ajat UKK:ssa ovat elokuun 
lopussa, eli taas ohje estää sijaisten 
savusukeltamisen, paitsi aikaisemmin 
mainittu taikakappale huomioiden su-
kellus onnistuu.  Vastuun kantaja tosin 
on epäselvä, jos jotain sattuu. Jos oh-
jetta ei ole noudatettu, vastuuviranomai-
nen kärsii. Siksi toimintaa velvoittavia 
tiukkoja ohjeita ei pidä kiertää. Vaikka 
työstämme vain pieni osuus on savu-
sukellusta, sen vaativuus on ohjeiden 
valossa huomioitu, siten myös tarkkaa 
ohjeiden noudattamista tarvitaan. Muu-
tostakin on toki tapahtunut. Ennen van-
haan savusukeltajan erotti siitä, oliko 
hänellä sarkatakki vai verkkatakki. Ne, 
jolla oli nuttu nurinpäin, olivat juhannuk-
sen vietossa, palokuntalaisia hekin. Toi-
votaan kuitenkin kaikille hyvää ja pitkää 
kuumaa kesää.

Paloesimies Risto Salonen
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Palomiesten SM-kisat järjestettiin Porin 
stadionilla 17.6.2010. Tampereelta saa-
tiin vihdoinkin mukava ryhmä eri lajien 
edustajia mukaan ja sääkin monen sa-
depäivän jälkeen oli mitä mainioin. Moni 
Tampereen aluepelastuslaitoksen urhei-
lijoista osallistui useampaan eri lajiin ja 
mitalien makuunkin päästiin useassa 
eri lajissa

Palomies Jari Hukkanen

Palomiesten yleisurheilun SM-kisat
M kiekko: 2) Markus Majasalmi  34,76
M40 100 m: 1) Jussi Hakala  12,99
M40 Pituus:  1) Jussi Hakala  5,22
M35 1500 m:  2) Jari Hukkanen  4.59,52
M kuula:  3) Turkka Koivisto  12,25  
 4) Kalle Luode  11,61 
 5) Ville Naskali  11,08 
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Pirkan pyöräily ajettiin tänä vuonna jo 
33. kerran. Sääennuste lupaili kyseisek-
si päiväksi lähinnä viimaa ja kaatosa-
detta. Voi olla, että osa ilmoittautuneis-
ta jätti leikin sikseen kurjan ennusteen 
vuoksi, mutta ne liki 2000 pyöräilijää, 
jotka reissuun kuitenkin lähtivät, kokivat 
positiivisen yllätyksen; ennustus ei pi-
tänyt paikkaansa, vaan pyöräilysäästä 
tuli mitä mahtavin. Pieniä tuulenpuuskia 
saattoi välillä olla, mutta ne kuuluvat la-
jin luonteeseen. Virallista ajanottoahan 
Pirkan pyöräilyssähän ei ole, jokainen 
kellottaa itse itseään, jos niin haluaa.

Pirkan kierroksen pidemmän lenkin, jär-
jestäjän mukaan 217 km, mutta monen 
ajajan mittarin mukaan n. 210 km, pol-
kaisi Jarmo Ahtiainen, Seppo Knuuttila 
ja allekirjoittanut. Ensimmäistä kertaa 
mukana oli myös vs. palomies Janne 
Markkanen. Ahtiaisen Jarmolla tämä 
pyöräily oli jo 10. kerta.

134 km:n mittaiselle kuntolenkille osal-
listui ensimmäistä kertaa Miikka Raivio 
Virroilta. Jarkolla Mettalolla tuli kasaan 
10. pyöräilykerta. Timo Korpela ja Tapio 
Uotila olivat myös matkassa mukana.
Pirkan yöpyöräily ajettiin 18.6. kauniis-
sa kesä säässä, matkassa oli yli 300 
pyöräilijää. Yöpyöräilyssä huoltopisteitä 
ei ole kuin yksi, Muroleen kanavan jäl-
keen, muut tankkaukset pitää huolehtia 
itse. Yöpyöräilyyn osallistui toista kertaa 
Ilpo Kuokkanen ja Jukka Niemenmaa. 
Ensikertalaisina matkan taittoi Jari Veija, 
Elja Kivikoski ja Jukka Lehtonen.

Seuraavana Pirkan kierroksen osasuo-
rituksena on Pirkan soutu. Virallinen 
soutupäivä on 31.7. mutta 7.8. on mah-
dollisuus osallistua matkaan retkisou-
dun merkeissä. Sinulla ei tarvitse olla 
omaa venettä tai omaa porukkaa, jos 
soutuhaluja löytyy, soitto vain Pirkan toi-
mistoon, järjestäjien veneisiin varmasti 
mahtuu mukaan. Tänä vuonna olemme 
yrittäneet saada retkisoutuun palokun-
nan väkeä koko veneellisen, saa nähdä 
onnistummeko.
 
 

 
. 

Pirkan  
pyöräily

Mukavia kesäurheilutapahtumia

Kun on itse löytänyt liikunnan ilon, yrittää sitä kovasti houkutella muitakin mukaan, 
nauttimaan kauniista kesämaisemista  ja ennen kaikkea voittamaan itsensä. 

Tässä muutama mukava kesätapahtuma, mihin voi lähteä hyvin vaikka koko per-
heen voimin, molemmista tapahtumista löytyy kisoja myös niille perheen pienille.

Lauantaina 24.7.2010 klo 10 kisataan Luopioisten kirkonkylässä Kukkia-triathlon. 
Matkavaihtoehtoja on kaksi; triathlonissa 600 m:n uinti, 52 km:n pyöräily ja 13 
km:n uinti. Riatlonissa uinti 200 m, pyöräily 13 km ja juoksu 4 km. Joukkuekisassa 
kolme henkilöä muodostaa joukkueen ja jokainen suorittaa kaikki kolme osuutta ja 
ajat lasketaan yhteen. Pelastuslaitoksen joukkue on useampana vuonna voittanut 
pidemmän matkan joukkuekisan, mutta viimeisestä voitosta taitaa olla jo jokunen 
vuosi aikaa…. Kukkia-triathlonista löydät lisätietoja; http://www.palkane.fi/index.
php?mid=4&pid=95

Elokuun 15. päivä järjestetään Nokialla triathlon kilpailut. Sunnuntaina kisataan 
täydenmatkan (uinti 3.8 km, pyöräily 180 km ja juoksu 42.2 km) ja puolikkaan 
matkan kisassa. Molemmille matkoille on mahdollisuus lähteä myös joukkueena, 
jolloin jokainen suorittaa matkasta yhden osuuden. Pitkän matkan kisaan on näillä 
näkymin lähdössä Tampereen toimialueelta kaksi joukkuetta. Haaste on nyt heitetty 
muille toimialueille; kerätkäähän joukkue kasaan ja lähtekää viettämään mukavaa 
urheilusunnuntaita Nokialle joko puolikkaalle tai täydelle matkalle. Lauantaipäivältä 
löytyy myös sprinttikisat. Lisätietoja: http://www.triathlonteam226.net

Sanna Kauppinen

Palomiehet on tavattu taas kokeilemasta Särkänniemen paloauto-
ja. Lukuisista varoituksista huolimatta sama meno jatkuu.
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60 vuotta
 

HAIKAN LAVALLA
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