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Palkitsemiskuvassa vasemmalta: Pekka Iisalo, Jukka Halme , pelastusjohtaja Olli- Pekka 
Ojanen, Lasse Koskela, Jussi Tuukkanen, Leena Mäkinen, Aki Potila,  Kirsti Ärölä, Jani Vii 
tanen, Annamaija Viljanen, Erkki Ärölä, Markus Peräinen, Jani Peltola (takana), Mikko Aura, 
Jorma Lahtinen

Vähän ennen joulua julkaistiin Poliisin 
valtakunnallisen turvallisuustutkimuk 
sen tulokset. Sen mukaan suomalaisten 
turvallisuudentunne on heikentynyt. Yk 
si syy tähän turvattomuudentunteeseen 
on, että yhä useampi osa kansalaisista 
on joutunut väkivallan uhriksi. Tilas 
tollisesti väkivaltarikokset ovat myös 
lisääntyneet. Lisäksi kansalaisten huo 
lenaiheita ovat taantuman myötä tulleet 
työttömyys ja syrjäytyneisyys.

Tutkimuksen mukaan turvallisuus syn 
tyy monen eri tekijän yhteisvaikutukses 
ta. Sitä edistävät turvallinen koti-, asuin- 
ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, 
hyvin suunniteltu liikenneympäristö ja 
avun saanti silloin, kun sitä tarvitaan
 
Ollaanko talouslaman varjolla nyt pur 
kamassa tätä ihmisten turvallisuuden 
takaamiseksi tehtyä järjestelmää? Kun 
tien päättäjät antavat ohjeita, miten jo 
kaisen yksikön tulisi säästää ja karsia 
menojaan. Säästötavoitteet jyvitetään 
mahdollisimman tasapuolisesti laske 
malla prosentteja. Tasapuolisuus toimii 
laskennallisesti.

Monenlaista turvattomuutta
Turvallisuudesta on helppo säästää. Sitä 
kun ei voida mitata suoraan rahalla. Jos 
ihmisten turvallisuudentunne heikkenee, 
niin sen vaikutuksen osoittaminen sääs 
tötavoitteita vaativille päättäjille on vai 
keaa. Vasta kun onnettomuus tapahtuu, 
voidaan esittää lukuja ja arvioita.

Työyhteisön 
turvattomuus
Työyhteisöissä on myös turvattomuu 
den tunnetta. On kiire, lomautuksia, 
irtisanomisia, organisaatiomuutoksia ja 
paljon muita asioita, jotka aiheuttavat 
työntekijälle turvattomuuden tunteen 
tulevaisuudesta. Palomiehillä on viime 
vuosina eläkeiän noston mukanaan 
tuomat uhkakuvat työssä jaksamisesta 
aiheuttaneet turvattomuuden tunnetta: 
Mitä sitten kun en enää jaksa rivissä? 
Palomiehen työn kuva kun on rakentu 
nut (rakennettu) nuorten palomiesten 
ehdoilla. Vanhenevan palomiehen on 
ollut tähän tyytyminen. 

Monet palomiehet odottivatkin selkeäm 
pää kannanottoa palomiesten eläkeiän 

tuomiin ongelmiin joulukuussa julkais 
tun pelastuslaitosten ja –henkilöstön 
toimintakykyhankkeen tuloksista. Epäi 
lijät sanovat, että tulokset olivat odo 
tuksenmukaiset. Tarkasteleepa asiaa 
miltä kantilta tahansa, niin päätökseen 
sopeutuminen vaatii palomieheltä aivan 
uudenlaisen lähestymistavan työhönsä. 
Se ei ole helppo tie, mutta kenties ajan 
saatossa palkitsevin.

Ystävä hädässä

Lopuksi näin joulunaikaan mukavam 
pia asioita. Vaikka turvattomuus yhteis 
kunnassa on lisääntynyt ja puhutaan 
paljon yhteisöllisyyden katoamisesta, 
välinpitämättömyydestä ja itsekeskei 
sestä ajattelusta, niin silti on olemassa 
vielä toisista välittämistä. Tässä leh 
dessä on juttu onnettomuuksissa hyvin 
toimineista kansalaisista (kuva alareu 
nassa). Nuo tapaukset osoittavat, että 
hädän hetkellä se toisesta välittäminen 
on ihan totta. 

Rauhallista joulun aikaa
Veijo Kaján
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Palkitsemistilaisuus
Joulukuun 16. 
päivä pidettiin 
keskuspaloasemalla 
kahvitilaisuus, 
johon oli kutsuttu 
18 pirkanmaalaista, 
jotka olivat toimineet 
hyvin erilaisissa 
onnettomuuksissa. 

Tampereen aluepelastuslaitos haluaa 
huomioimisellaan tuoda esille kansa 
laisten omatoimisen toiminnan tärkey 
den erilaisissa onnettomuuksissa. Kun 
pelastuslaitos saa hälytyksen, se pelas 
taa hätään joutuneita ja estää lisäonnet 
tomuuksien syntymisen. Onnettomuuk 
sien suuruuteen ja ihmishenkien pelas 
tamiseen vaikuttaa hyvin paljon tehdyt 
ensitoimet. Näihin ensitoimiin pystyvät 
vaikuttamaan vain paikalla olevat. Sik 
si onkin tärkeätä, että toiminta onnetto 
muuden alussa olisi tehokasta.

Kahvitilaisuus järjestetään kerran vuo 
dessa ja tänä vuonna tilaisuuteen kut 
suttiin poikkeuksellisen paljon pirkan 
maalaisia, jotka ovat toimineet esimer 
killisesti erilaisissa onnettomuuksissa. 
Voidaan sanoa, että näiden pelastajien 
avulla on ainakin yhdeksän ihmishen 
keä pelastettu.

Kaikkia onnettomuuksissa hyvin toimi 
neita kansalaisia ei aluepelastuslaitos 
pysty huomioimaan, sillä usein onnet 
tomuustapahtumia jälkeenpäin selvitet 
täessä vasta selviää tapahtumien kulku 
eikä pelastuslaitos pysty selvittämään 
kaikkien auttajien henkilöllisyyttä. 

Eri tyyppisiä 
onnettomuuksia

10.12.2008 Mäntässä mieshenkilö oli 
nukkumassa asuntovaunussa oma 
kotitalon pihapiirissä, kun talossa ollut 
Eero Kivinen näki loimotuksen ja soitti 
vaunussa olleen henkilön kännykkään, 
herätti hänet ja näin ollen pelasti lä 
hes varmalta kuolemalta. Palokunnan 
tehtäväksi jäi suojata vaunun vieressä 
olevaa HT-venettä.

22.1.2009 mies tippui moottorikelkalle 
Näsijärvellä Korpisaaren lähellä jäihin. 
Noin 300 metrin päässä mökille olivat 
Jorma Lahtinen ja Mikko Aura saapuneet 
selvittelemään verkkoja. Miehet kuulivat 
avunhuutoja ja lähtivät kohti avantoa. He 
saivat jäihin pudonneen miehen avan 
non reunaan ja saivat hänet saatettua 
mökkiin, jossa lämmittivät häntä. Mies  
oli niin kylmissään, että ei saanut vaattei 
ta pois päältään. Sairasauto kävi paikal 
la ja lääkärin konsultaation jälkeen mies 
pääsi kotiin toipumaan.

Maaliskuun 15. päivä mieshenkilö oli 
Tampereen Koulukadun urheilukentäl 
lä tuupertunut maahan. Hänet siirrettiin 
kaukalon reunalle ja Markus Peräinen 
aloitti peruselvytyksen. Sairasauton tul 
tua paikalle elvytystä jatkettiin paikan 
päällä, jonka jälkeen uhri kuljetettiin 
jatkohoitoon. Potilaan selviytymiseen 
vaikutti nopea elottomuuden havait 
seminen, nopea hätäilmoituksen teko 
sekä asianmukaiset elvytystoimet.

17.7.2009 Jussi Tuukkanen oli puolen 
yön aikaan lenkillä Pispalanharjulla, kun 
hän huomasi erään talon ikkunasta tu 
levan savua. Jossain hälytti palovaroi 
tin, mutta kukaan ei ollut hereillä. Jussi 
Tuukkasella ei ollut matkapuhelinta mu 
kana ja hän menikin viereiseen taloon, 
herätti asukkaat ja pyysi soittamaan pe 
lastuslaitoksen. Sen jälkeen Tuukkanen 
alkoi herätellä palavan talon asukkaita 
soittamalla ovikelloja ja koputtelemalla 
ovia. Yhteen asuntoon hän pääsi naa 
puritalosta herättämänsä isännöitsijän 
yleisavaimella. Kun palokunta tuli pai 
kalle, oli rakennuksen katto jo liekeissä.

Elokuun 16. päivä Kaukajärvellä uimaan 
menneen naisen voimat hiipuivat ja hän 

vajosi pinnan alle. Rannalla tilanteen 
nähnyt Jani Peltola huomasi tilanteen ja 
ui hakemaan naisen turvaan. Rannalla 
nainen oli jo tajuissaan.

Vesilahden Narvassa 18.8.2009 oli illal 
la kuulunut avunhuutoja. Mies oli kaatu 
nut kanootilla ja joutunut veden varaan. 
Lähistöllä ollut venekunta riensi apuun 
ja piti miestä pinnalla kunnes palokun 
ta tuli hätiin. Kylmettynyt mies vietiin 
jatkohoitoon sairaalaan. Venekuntaan 
kuuluivat Veikko Viljanen, Annamaija 
Viljanen, Erkki Ärölä, Kirsti Ärölä.

Oriveden Längelmävedellä 30.8.2009 
Leena ja Arvo Mäkinen menivät omalla 
veneellään auttamaan veden varaan 
joutunutta miestä. He eivät voineet 
nostaa miestä veneeseen, sillä vene 
olisi kaatunut, joten Leena Mäkinen 
meni veteen ja he hinasivat uhrin ran 
tamatalikkoon, josta pääsivät rannalle. 
Sairasauto vei uhrin jatkohoitoon.

Pirkan Hölkässä 4.10.2009 Antero Hal 
me ja hänen poikansa Jukka Halme nä 
kivät, kun heidän edellään juossut mies 
kaatui. Mies ei noussut omin voimin ylös 
ja Antero ja Jukka Halme menivät mie 
hen luokse, käänsivät hänet ja aloitti 
vat paineluelvytyksen. Paikalle hölkkäsi 
myös Pekka Iisalo, joka oli jatkanut el 
vytystä. Nimettömäksi jäänyt nainen oli 
soittanut Hätäkeskukseen ja pyytänyt 
ambulanssin paikalle. 

Marraskuun 14. päivä mieshenkilö oli 
lähestynyt Maisansalon venelaituria ve 
neellään. Laiturin läheisyydessä oli järvi 
jäässä, joten hän oli siirtynyt veneestä 
jäälle. Jää petti hänen allaan eikä hän 
päässyt omin avuin pois vedestä. Jäihin 
putoamisen havaitsi rannalla ollut Lasse 
Koskela, joka myöhemmin toisen henki 
lön avustamana oli saanut pelastettua 
jäihin pudonneen. Mies  oli veden varas 
sa kymmenisen minuuttia ja ambulanssi 
kuljetti kylmettyneen potilaan hoitoon.

4.12.2009 Kylmäkoskella Niko Virtanen 
soitti hätäkeskukseen rivitalon tulipalos 
ta. Tämän jälkeen hän meni kaverinsa 
Aki Potilan kanssa sisälle savua täynnä 
olevaan asuntoon ja toivat isokokoisen 
mieshenkilön ulko-ovelle, josta paikalle 
tullut palokunta pelasti hänet eteenpäin.
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Aloitan tämän kertomani poikkeuk 
sellisesti vuoden loppupäästä, 
vaikka kyseessä on katsaus 

koko toimintavuoteen 2009. Olemme 
tilanteessa, jonka synnyt ja syyt ovat 
osin meidän omassa toiminnassa ja 
osin ulkopuolisessa maailmassa. Tässä 
tietysti viittaan yhä kiristyvään taloudelli 
seen tilanteeseen, myös meillä julkisel 
la sektorilla ja pelastustoimessa. Koska 
kaupunkikonsernin talous osoittaa las 
kevia lukuja, aiheuttaa se meille sitä, 
että ensi vuoden taloutta rakentaessa 
olemme joutuneet karsimaan henkilös 
tömenoja ja muita menoja. Tulemme 
siis elämään tarkan talouden aikaa ja 
tätä kirjoitettaessa on vielä epäselvää 
se, millä tavalla kaupunki ja eri ammatti 
järjestöt sopivat henkilöstösäästöjen to 
teutuksesta. Siinä neuvottelupöydässä 
emme suoranaisesti ole. 

Olemme tavoitteet saavuttaaksemme 
karsineet neljän palomestarin, kolmen 
toimistotyöntekijän ja kuuden sairaan 
kuljettajan palkkarahat talousarviosta. 
Tämän lisäksi olemme joutuneet kolo 
amaan sijaismäärärahoja. Nämä edellä 
mainitut toimenpiteet eivät voi olla hei 
jastumatta itse toimintaan, joten asioi 
den uudelleenjärjestely on välttämätön 
tä. On pystyttävä suunnittelemaan hen 

Jouluterveisiä pelastusjohtajalta
kilöstön käyttö, siis vakinai 
sen henkilöstön ja sijaisten, 
siten että henkilöstövahvuus 
tulee käytettyä mahdollisim 
man tehokkaasti ja tasai 
sesti. Jo aiemmin on meillä 
käyty keskustelua ”neljästä 
eri palokunnasta” tarkoitta 
en Tampereen toimialueen 
eri työvuorojen erilaista ta 
paa toimia. Tähän pyrittiin jo 
aiemmin positiivisesti vaikut 
tamaan sillä, että päivittäiset 
arjen työt johdettaisiin yhden 
päiväruiskumestarin toimes 
ta samankaltaisesti kaikissa 
työvuoroissa. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että tätä 
järjestelyä kun päätettiin, ol 
tiin lähes yksimielisiä asian 
hyvyydestä. 

Paitsi talouden tiukkoja reu 
naehtoja on meillä edessäm 

me myös henkilöstön saatavuuden on 
gelma. Yrityksestä huolimatta ei pääl 
lystövirkoihin maaseutualueella ole riit 
tävää kiinnostusta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että päivystysjärjestelyt pelastustoimen 
johtamisen osalta eivät henkilömäärän 
vähyyden vuoksi toimi säännösten edel 
lyttämällä tavalla. Ja tämä taas pakottaa 
meidät etsimään uusia toimintamalleja 
ongelman ratkaisemiseksi ja päivystys 
järjestelmän saattamiseksi vakaammal 
le pohjalle. Ja tämä taas tuo eteemme 
erilaisia toimintavaihtoehtoja, jotka 
poikkeavat nykyisestä. Vähennetään 
kö päivystysryhmiä, lisätäänkö kasar 
moitua päivystystä… on tällä hetkellä 
mietinnässä.

Yleisesti, ja erityisesti palokuntaympä 
ristössä, keskustelu muutoksesta herät 
tää intohimoja. Muutosmallien hakemi 
seen on nähdäkseni kaksi vaihtoehtoa. 
Annetaan alustava valmistelutyö joko 
yhdelle tai useammalle henkilölle siten, 
että tehtävänä on kartoittaa mahdolli 
suuksia ja tehdä pohjapaperi jatkoval 
mistelua varten. Tai kootaan kaikki hen 
kilöt, jota asia koskee suureen saliin ja 
ilmoitetaan kaikille yhtä aikaa, että ryh 
dymme valmistelemaan uusia ja tulevia 
asioita. Tällä hetkellä edustan kuitenkin 
sitä kantaa, että vaihtoehto yksi tuo lop 

puviimein parempia tuloksia. Mielestä 
ni meillä on syntynyt kohtuuton kohu ja 
keskinäinen epäsopu asioista, joita on 
välttämätön pohtia ja joiden valmistelu 
on käynnistetty avoimesti keskustellen 
vaihtoehto yksi hyväksikäyttäen. Asioi 
den etenemistahti on ja tulee olemaan 
sellainen, että alustava valmistelutyötä 
tehdään päätöstenteon pohjaksi, teh 
dään tarvittavat päätösesitykset, käy 
dään päätösesityksistä yhteistoiminta 
tapojen mukaiset neuvonpidot ja sen 
jälkeen asioista päätetään.

Huolimatta tästä loppuvuoden kohusta 
ja kohinasta, on koko vuotta koskien to 
dettava, että olemme vanhaan tapaan 
suoriutuneet tehtävistämme hyvin. Jo 
kainen yksilö ja ryhmä on omalla panok 
sellaan vaikuttanut siihen, että Tampe 
reen aluepelastuslaitos on kuntalaisten 
silmissä luotettava organisaatio. Tästä 
on hyvänä esimerkkinä myös päättäjien 
keskuudessa käyty keskustelu, kun pe 
lastustoimen tulevien vuosien pelastus 
toimen palvelutasopäätöstä käsiteltiin.

Meillä on edessämme haasteita, mut 
ta myös valtava näkymä kehittämisen 
mahdollisuuksiin. Vaikka taloudelliset 
resurssit ovatkin alamaissa, voimme 
omaa toimintaa kehittämällä ja tulevia 
vuosia varten suunnitelmia tekemällä 
sekä hankkeita käynnistämällä luoda 
uskoa tulevaisuuteen, uskoa työpaik 
kaamme ja siten parantaa myös suhtau 
tumista työyhteisöömme ja toisiimme. 
Tuleva vuosi näyttää ainakin suunnan, 
millä tavalla ensihoito ja sairaankuljetus 
kehittyy, samoin kuin miten uusi pelas 
tuslaki kaikkine muutoksine otetaan 
käytäntöön.

Toivon kaikilta pitkämielisyyttä hanka 
lien asioiden käsittelyssä ja vankkaa 
luottamusta siihen, että meillä asioita 
kehitettäessä ja muutettaessa nouda 
tetaan avointa työskentelytapaa. 

Toivotan koko aluepelastuslaitoksen 
väelle, sopimuspalokunnille ja muille 
yhteistyökumppaneille rauhallista vuo 
den vaihteen aikaa.

Pelastusjohtaja 
Olli-Pekka Ojanen



6 7

”Muutokset ovat tervetulleita, kunhan ne eivät 
koske minua”

Tampereen kaupungin palolaitoksessa oli joskus tapana, ettei 
etukäteen suunnittelun alaisista asioista juuri keskusteltu, vaan ne 
tulivat henkilöstön tietoon valmiiksi pureskeltuina. Tuolloin henki 
lökunta arvosteli salassa valmisteltuja asioita: niihin ei voinut enää 
vaikuttaa. 

Maailma muuttui: tuli työpaikkademokratiakokoukset, erilaiset 
yhteistyöryhmät ym. Aloitettiin keskustelu henkilöstön kanssa 
vasta suunnitteilla olevista asioista. Perustettiin työryhmiä erilaisia 
asioita pohtimaan. Silti arvosteltiin, että mikään ei muutu. Jos jo 
tain asiaa oltiin sitten muuttamassa, todettiin, että omalta kohdalta 
mikään ei saa muuttua. Pidettiin saavutetut asemat ja oltiin taiste 
luhaudoissa ja syvällä.

Nykyään, kun aloitetaan vaikkapa jonkin epäkohdan esiin tuomi 
nen ja yleensäkin keskustelu siitä, pitäisikö tätä epäkohtaa korja 
ta, alkaa muutosvastarinta. Tehdään kaikki mahdollinen, että tuo 
ajattelukin mahdollisesta muutoksesta kaatuisi. Uhataan pitkillä 
sairauslomilla ja motivaation täydellisellä katoamisella. Olemme 
siis tässä vaiheessa vasta keskusteluvaiheessa, jossa pitäisi inno 
voida ja miettiä erilaisia ratkaisuja. Päätöksen teosta ei kukaan ole 
vielä puhunut yhtään mitään.

Aina muutokseen  
ei voi vaikuttaa
Pelastustoimi sai olla kaikessa rauhassa edellisen laman aikana, 
verrattuna vaikkapa puolustusvoimiin, poliisiin tai rajavartiolaitok 
seen. Nyt Tampereen kaupunki on antanut määräyksen vähentää 
henkilöstömenoja. Kaikki tämä on henkilöstön tiedossa. Nyt jou 
dumme supistamaan joitain toimintoja. Muutokset tulevat meistä 
huolimatta, riippumatta taloudellisesta tilanteesta kaupunki elää 
ympärillämme omaa elämäänsä ja meidän on vain elettävä sen 
mukaan. Emme elä enää turvallisessa kiviaidan ympäröimässä 
linnoituksessa.

Supistuksista huolimatta vakinainen henkilöstö säilyttää työpaik 
kansa Tampereen aluepelastuslaitoksessa. Suomessa ennuste 
taan olevan vielä tänä talvena yli 400 000 työtöntä. Emme aina 
muista, miten hyvin meidän asiamme ovat. 

Kaikesta huolimatta Hyvää Joulun aikaa ja uskoa parempaan 
tulevaisuuteen.

Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Muutoksen 
tuulet
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Kirjoittaessani tätä marraskuun viimeinen sunnuntai on valjennut 
syksyisen harmaana. Vesipisarat kimaltelevat puiden ja pensaiden 
oksilla luoden muuten harmaaseen päivään luonnon oman loisteen. 
Yleisilme on usvaisen odottava. Pihoissa sadat ja tuhannet pienet 
lamput loistavat iltaisin. Valo voittaa pimeyden. Valmistaudumme yhteen 
vuoden suurimmista juhlista.

Olemme eläneet vuoden, jossa valon 
ja harmauden sävyt ovat olleet mat 
kassamme. Olemme kokeneet talou 
dellisen tilanteen nopean muutoksen. 
Meitä on muistutettu luonnon voimasta. 
Jokainen meistä on osa tätä luonnon 
monimuotoisuutta, johon meitä monin 
verroin pienemmät ja näkymättömät 
eliöt, nuo niin tärkeät viruksetkin kuulu 
vat. Perheenjäsentemme, ystäviemme 
ja työtovereidemme kohtalot ovat kos 
kettaneet hyvin läheltä. 

Lainsäätäjä uurastaa monien keskeis 
ten lakiuudistusten kanssa. Pelastus-, 
hätäkeskus- ja terveydenhuoltolain val 
mistelut ovat osin loppusuoralla. Moni 
asia on kuitenkin vielä auki. Varsinkin 
terveydenhoitolain osalta avoimia ky 
symyksiä on paljon. Uudistusten ai 
kataulu on epävarma ja siirtynee sen 
mahdollinen toteuttaminen vääjäämättä 
eteenpäin. Koko terveydenhuoltoa ensi 
hoitopalvelut mukaan lukien ollaan yhä 
enemmän laittamassa markkinoiden ar 
moille. Eettiset kysymykset, toiminnan 
todellinen tuloksellisuus ennen kaikkea 
potilaan näkökulmasta unohtuu meiltä 
niin helposti. Markkinatalous ja vapaa 
kilpailu ovat tämän ajan johtavia aja 
tuksia. Toisaalta markkinataloudessakin 
ollaan menossa kohti yhä harvempaa 
toimijaa. Lopulta kilpailu, jota ei enää 
todellisuudessa tuolloin ole, tapahtuu 
yhden tai kahden kansainvälisessä 
omistuksessa olevan suuren konsernin 
ehdoilla ja toimesta. Terveydenhuolto 
käsittää lukuisan joukon erilaisia ja jopa 
eri tasoisia, terveydenhuollon liiketalou 
dellisin periaattein toimivia liikeyrityksiä 
samankin sairaalan sisällä. Vaarana on 
yhä enemmän toisistaan eriytyvä toi 
minta niin perus  kuin erikoissairaan 
hoidossa. Erilaiset valtapyrkimykset 
saavat helposti sijansa. Kokonaisuuden 
hahmottaminen ja ymmärtäminen vai 
keutuu, ellei kokonaan katoaa. 

Sairaankuljetus ja ensihoito ovat mo 
nessa mielessä murroksessa. Väestö 
ikääntyy. Erilaiset aktiviteetit yhteiskun 
nassa lisääntyvät. Kotisairaanhoidon 
merkitys kasvaa. Kohtaamme entistä 
iäkkäämpiä, monisairaampia potilaita. 
Osa muutoksista on ikääntymisen tuo 
mia haasteita, ei sairauksia.  Olemme 
kehittäneet yhdessä erikoissairaanhoi 
don kanssa hätätilapotilaan kohtaami 
seen ja hoitamiseen liittyviä toiminta 
malleja, hoitoketjuja ja hoitomenetelmiä. 
Yhä kasvava haasteemme on kohdata 
potilas, usein ikäihminen, joka ei juuri 
sillä hetkellä ole välittömässä hädässä 
tai hänellä ei ole muuta selkeästi tässä 
ja nyt esille nousevaa vakavaa oiretta, 
mutta joka tarvitsee terveydenhuollon 
ammattilaisen arviota ja hoitoa. Heidän 
kohdallaan saatamme kokea avutto 
muutta ja riittämättömyyden, joskus 
jopa väsymyksen tunteita. Kuitenkin 
valtaosa potilaistamme on juuri heitä, 
useimmiten varsinaisen elämäntyönsä 
tehneitä, meidän vanhempiamme ja iso 
vanhempiamme.  

Sade jatkuu ulkona. Harmaus vie ajatuk 
set ajassa kauas taakse. Aikaan jolloin 
emme olleet vielä syntyneet. Tuolloin 
3,5 miljoonainen kansa joutui kovan pai 
kan eteen. Oli lähdettävä. Aikanaan oli 

myös palattava. Sammui tykkituli, loppui 
luotien vinkuna. He nousivat haudoista 
mustan verisen maan. He palasivat ko 
tikonnuille, kellä se vielä oli. Tuhannet 
eivät palanneet. Tuhannet vammautui 
vat. Oli rakennettava ja luotava uutta.  
Nuo sukupolvet loivat perustan tämän 
päivän hyvinvoinnillemme. Jokaisella 
ajalla on omat tuskansa ja murheensa, 
meistä kukaan ei niitä pakoon pääse. 
Välillä tuska riipaisee niin syvältä, et 
tä tuntuu kuin pakahtuisimme sen alle. 
Kysymme itseltämme, kysymme toisil 
tamme, kysymme yhä uudelleen miksi, 
miksi. Ja kuitenkin, vain yhdessä me 
jaksamme. Toiset hiljaisina, toiset pur 
kaen sisintään. Olemme yhteisö, joka 
välittää, jonka jokainen jäsen on hyvän 
lämmittävän sanan arvoinen.  

Yrjö Jylhä, itsekin sodan kokeneena 
kirjoitti runossaan Pyhä Yö todellisen 
tarinan Joosepista ja Marjatasta, joille 
tuon sodan melskeiden keskellä syn 
tyi poika. Jooseppi oli rintamalla kuten 
niin moni nuori tuolloin, Marjatta koto 
na huolehtimassa pienen torpan ja sen 
maan kasvusta. Syntyi poika alle hirren 
harmaimman. Tuo Joulu oli kuitenkin 
kovin erilainen siitä mitä oli toivottu, 
mutta mitä oli jo osattu pelätä. Runo 
päättyy sanoin

Ensihoitolääkäri Elja-Pekka Erkkilä

”Ja Suomen korpien yllä hohti
nyt tähti suurempi muita,

ja me kaikki käännyimme sitä kohti,
ja meidät kaikki se kotiin johti,

se tähti suurempi muita”

Valo voittaa pimeyden
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Harjoitus oli poikkeuksellinen, koska 
harjoitukseen osallistui kyseisen alu 
een kolme eri sopimuspalokuntaa yk 
siköineen (Sääksjärven, Lempäälän 
ja Nurmen VPK:t). Harjoituksen suun 
nittelussa oli alkuun mukana Kiillon 
edustaja, Sääksjärven VPK:n edustaja 
ja aluepelastuslaitokselta paloesimies 
Topi Varho. 

Harjoitus suunniteltiin joukkuetason 
lähdöksi ja siten, että se on mahdolli 
simman totuuden mukainen. Kohtees 
sa kemiantehtaan 1.-hallin 1.-kerroksen 
liuotinpakkaamon neumohuoneessa 
syttyi tulipalo, joka laukaisi sprinklerin 
märkähälytysventtiilin. Voimakkaan 
savun muodostumisen johdosta sa 
vua oli 1.- hallin 2.- kerroksen liuotin 
liimanvalmistuksessa ja sitä tuli myös 
ulos kattorakenteista. Myös kohteessa 

Harjoitus auttaa 
tositilanteessa

Lempäälässä sijaitsevassa Kiilto Oy:ssä  järjestettiin lokakuussa 
yhteistoimintaharjoitus, johon osallistui sopimuspalokunnan yksiköitä 
sekä Tampereen aluepelastuslaitos. 

olleet kaksi asentajaa olivat kateissa. 
Joukkuelähdön tilannetta johti P-3 (To 
pi Varho) ja hän määräsi eri yksiköille 
vastuualueet tilanteessa. 

Harjoituksen jälkeen pidettiin palaute 
tilaisuus, johon osallistui kaikki tilan 
nepaikalla olleet henkilöt. Palautetilai 
suudessa tuli pelkästään positiivista 
palautetta, koska kaikki totesivat har 
joituksen palvelleen tarkoitusta. Kiilto on 
riskikohde kyseisellä alueella, johon ky 
seisen alueen sopimuspalokunnilla on 
vasteessa määritetty hälytettäväksi. 

Harjoituksen jälkeen käytiin myös teh 
taan piha-alueet läpi ja tarkistettiin ns. 
viemäreiden sulut, jotta onnettomuuden 
sattuessa pystytään haitallinen tuote 
rajaamaan tehtaan alueelle, eikä se 
pääse kunnan viemäriverkostoon. Ky 

seiseen katselmukseen osallistui myös 
T-41 Hervannan paloasemalta.

Harjoittelu kannatti. 

Hyvä että oli harjoiteltu! 8.12.2009 Kiil 
lolla sattui onnettomuus, jossa prosessin 
loppuvaiheessa kemikaalien johdannai 
sia pääsi purkautumaan tehtaan katolle 
sekä lähialueen pihaan. Liiman sidosai 
netta oli myös vuotanut tehtaan ulkopuo 
lelle. Aikaisempi harjoitus oli perehdyttä 
nyt pelastuslaitoksen henkilöt tietämään 
alueen riskit sekä tehtaan pohjapiirrok 
set. Harjoitusta varten oli tehty uudet 
kartat tehtaan pohjapiirroksista ja ne oli 
jaettu alueen palokunnille. 

Paloesimies Topi Varho
Sääksjärven VPK:n päällikkö 
Tommi Kallio
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Romaani ei ole jatkoa aiempiin romaa 
neihin, mutta tietynlaisen jatkumon ro 
maanien kesken voi löytää. Ensihoitoa 
on nyt enemmän ja keikkakuvaukset 
uppoavat

Kommentteja kirjasta:

”Romaani pureutuu timantti 
poran lailla pelastuslaitoksen 
työyhteisön ytimeen. Myös lu 

AUKEAAKO 
työtapaturmien 

SEKALAINEN VYYHTI?

Marko Partasen  
Ikkunansärkijä-romaani on ilmestynyt 

kijalle jää ajattelemisen aihetta. 
Ratkaisut eivät olekaan aivan 
itsestään selviä.”

”Huumori on mustempaa kuin 
aikaisemmissa romaaneissa.”

”Hyvää kuvausta aidossa palo 
kuntahengessä.”

”Ensihoitoa on nyt enemmän ja 

Palomiesten ja ensihoitajien maailmaan liittyvä romaani kertoo kolmesta 
palomiehestä, jotka joutuvat epäselvässä tilanteessa työtapaturman 
uhreiksi. Kukin kaveruksista tekee oman selviytymisratkaisunsa 
yhdessä sovitun lisäksi. Työyhteisö reagoi voimakkaasti työtapaturman 
tutkimukseen, joka saa jopa valtakunnallista julkisuutta. Mutta löytyykö 
totuus mediasta, tutkintalautakunnasta vai palokunnan kahvipöydästä.

keikkakuvaukset osuvat suo 
raan jokaisen ensihoitotyötä 
tekevän sielun ytimeen.”

”Pakolliseksi kirja pitäisi määrä 
tä ainakin henkisen työsuojelun 
kursseille.”

”Ikkunansärkijässä kukaan ei 
jää ilman ruoskaniskuja, mutta 
kirjoittajan sympatia on palo 
miehen puolella.”

”Jokainen saa nenilleen, pyyh 
kii rään poskiltaan ja jatkaa 
eteenpäin, pää lommoilla. 
Brankkarin lisäksi myös minis 
teriön miehet.”

Ikkunansärkijän voi tilata kustantajan 
verkkosivujen kautta www.ensihoidon 
tiedotus.fi tai suoraan sähköpostilla ti 
laukset@ensihoidontiedotus.fi

Ikkunansärkijä on Partasen kolmas ro 
maani. Ne sijoittuvat kaikki palomiesten 
ja ensihoitajien maailmaan. Aiemmat 
romaanit ovat Liekin varjossa (2004) 
ja Palava halu (2006). Kaikki kirjat on 
julkaistu pokkarina.

Marko Partanen on 37-vuotias mänt 
säläläinen ammattipalomies. Hän työs 
kentelee Keski-Uudenmaan pelastus 
laitoksella.
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Harjoituksen tavoitteena oli mm. 
testata eri osapuolten valmius 
suunnitelmien toimivuutta sekä 

harjoitella ja kehittää viranomaisten 
välistä yhteistoimintaa alue- ja paikal 
lishallinnon tasoilla.

Testiin joutui myös kuntien häiriöti 
lanteen aikainen kriisitiedottaminen. 
Korostetusti harjoituksen tavoitteena 
painotettiin kuntien ja aluepelastuslai 
toksen häiriötilanteen aikaista kriisijoh 
tamisen systematiikka eli tiedon vas 
taanottamista, tilannekuvan kokoamista 
ja sen analysointia sekä päätöksente 
koa tilannekuvan perusteella. Aluepe 
lastuslaitoksen operatiivisia yksiköitä ei 
harjoituksen aikana käytetty.

Myrsky  
käynnisti harjoituksen
Harjoitus käynnistyi keskiviikkoaamuna 
16.9.2009 häiriötilannetta koskevalla 
viranomaistiedotteella koskien Ilma 
tieteen laitoksen ennustetta tulevasta 
myrskystä.Viranomaistiedotteen sisältö 
välitettiin kuntien johtoryhmien jäsenille 
tekstiviestillä Tampereen aluepelastus 
laitoksen valvomosta.

Viranomaistiedotteen saatuaan jokaisen 
kunnan johtoryhmä kokoontui omissa 
johtokeskuksissaan tai johtamispaikois 
saan. Myös harjoitukseen osallistuvat 
yhteistyötahot perustivat tilanteeseen 
tarvittavat johtamisjärjestelmänsä. Alue 
pelastuslaitoksen johtokeskus (johto, 
valvomo, tilannekuvaryhmä) perustet 
tiin Käpytielle, Tampereen kaupungin 
johtokeskukseen.

Valvomon  
rooli merkittävä
Aluepelastuslaitoksen valvomossa ovat 
alueen kuntien valmiussuunnitelmien 
mukaiset toimintaohjeet valmiustoimin 
nan käynnistämisestä. Tämän ohjeen 
mukaan voidaan hälyttää edellä maini 
tut kuntien johtoryhmät ja myös muut 
tarvittavat tukiorganisaatiot (vapepa, 
seurakunta jne.). Valvomo voi myös päi 

Pirkka-09 valmiusharjoitus
Pirkanmaalla järjestettiin 
16.-17.9 2009 Länsi-
Suomen lääninhallituksen, 
tärkeimpien 
aluehallintoviranomaisten, 
Tampereen 
aluepelastuslaitoksen sekä 
alueen kuntien välinen 
valmiusharjoitus koskien 
normaaliajan erityyppisiä 
häiriötilanteita.

vystävän päällikön (P2) tai päivystävän 
palomestarin (P3) käskystä välittää vir 
ka-apupyynnöt ja viranomaistiedotteet.

Ennakkoon arveltiin, että 24 kunnan 
johtoryhmän samanaikainen hälyttämi 
nen muodostaisi jonkinlaisen ”pullon 
kaulan”, mutta valvomo suoriutui teh 
tävästään erinomaisesti. Johtoryhmien 
hälyttäminen suoritettiin tekstiviestillä ja 
hälytyksen kokonaiskesto oli vain noin 
20 minuuttia.

Aluepelastuslaitoksen 
johtokeskus
Johtokeskus perustettiin Tampereen 
kaupungin johtokeskuksen tiloihin ja  
tehtävänä oli kokeiluluonteisesti  pitää 
yllä koko Pirkanmaan alueen tilanneku 
vaa koskien siis pelastustoimen tilanne 
kuvan lisäksi kuntien tapahtumat.

Johtokeskuksen tiloissa toimi valvo 
mon viestipäällikkö ja kaksi valvomon 
hoitajaa, joiden tehtävänä oli ottaa vas 
taan kunnista tulevat tiedot ja välittää 
ne tilannekuvaryhmälle. Varsinainen 
operatiivinen johto oli P2:lla ja hänen 
esikunnallaan. Edellä mainittu tehtävän 
kuva ja sen soveltaminen tilanteeseen, 
jonka vaikutus olisi koko Pirkanmaata 
kattava, vaatii vielä hiomista. Ainakin 
resurssien oikea mitoitus (puute) sekä 
häiriötilanteen aikaisen johtamisen työ 
järjestys olivat niitä asioita, jotka vaati 
vat tarkennusta.

Kuntien toiminta

Kunnat saivat ratkaistavakseen yhdes 
sä eri yhteistyöviranomaisten kanssa 
myrskyn aiheuttamia monenlaisia on 
gelmia. Sähkökatkokset ja siitä seuran 
neet haitat teleliikenteessä, tulvien aihe 
uttamat ongelmat kunnan toiminnoille 
jne. olivat haastavia tehtäviä kuntien 
johtoryhmille ja heitä tukeville yhteis 
toimintaviranomaisille. Myös kuntaor 
ganisaation VIRVE:n käyttö oli monelle 
uusi kokemus.

Jokainen kunta sai johtoryhmänsä tu 

eksi aluepelastuslaitoksen edustajan, 
joka oli mukana koko harjoituksen ajan. 
Näistä yhteyshenkilöistä oli luonnolli 
sesti suuri apu kunnan operatiivisten 
tehtävien hoidossa. Toisaalta myös vii 
meaikoina sattuneet ja kuntia koetelleet 
vakavat onnettomuudet ja kriisit (mm. 
Nokian vesikriisi) ovat kasvattaneet 
kuntaorganisaatioiden toimintavalmiuk 
sia huomattavasti. 

valmiuspäällikkö Markku Lehtonen
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Pirkka-09 valmiusharjoitus

Tampereen tilaaja/
tuottaja-malli 
häiriötilanteessa

Jo kuluvan vuoden maaliskuun ”esi 
harjoituksessa” todettiin, että tilaaja/
tuottaja-mallista ei löydy selkeää ope 
ratiivista johtoryhmää, jolle häiriötilan 
teen aikainen johtovastuu voitaisiin an 
taa. Pormestarin määräyksestä kesän 

ja syksyn aikana kaupungille laadittiin 
häiriötilanteen aikainen johtosääntö, 
jossa on ohjeistettu mm. mihin tilantei 
siin johtosääntöä sovelletaan sekä mikä 
on nimetyn johtoryhmän toimivalta eri 
häiriötilanteissa. Harjoituksen aikana 
kyseinen johtosääntö oli jo käytössä, 
vaikkakin epävirallisesti. Tampereen 
kaupunginvaltuusto hyväksyi johto 
säännön 21.10.2009 virallisesti käyt 

töön otettavaksi tiedotusvälineille

Tiedottaminen

Kunnat olivat varautuneet kriisitiedottami 
seen ja se näkyi myös käytännössä mm. 
siten, että kunnan tiedottajat ovat sisäistä 
neet sen tosiasian, että kriisitiedottamisen 
onnistumisen edellytys on sen nopeus ja 
luonnollisesti sen oikeellisuus.

Toki ennakkotyötäkin tehtiin mm. muok 
kaamalla tiedotusalan asiantuntijoiden 
kanssa   Huoltovarmuuskeskuksen ve 
sikriisin tiedottamisohjetta kuntatiedot 
tajille sopivaksi ”kriisityökaluksi”.

Kaikki hyvin vai onko?

Kun harjoituksen yleistavoitteena oli 
”testata kuntien varautumista ja kykyä 
turvata yhteiskunnan elintärkeät toimin 
not erityisesti infrastruktuurin toimivuu 
teen liittyvissä normaaliolojen häiriöti 
lanteissa” kattaa se tehtäviä, jotka to 
dellisessa tilanteessa ovat äärettömän 
vaikeita hallita.

Miten siinä onnistutaan? Totuus kuul 
laan viimekädessä kansalaisten suus 
ta.  Kansalaiset, jotka olettavat, että on 
olemassa aina joku organisaatio, joka 
nopeasti korjaa tilanteen normaaliksi ja 
heidän elämänsä voi  jatkua normaalisti 
tai lähes normaalisti. Ja jos homma ei 
jostain syystä toimikaan, niin vastuun 
kantajat saavat kuulla kunniansa. Myös 
media pitää siitä huolen.

Harjoitukset ovat luonnollisesti tärkei 
tä, mutta työtä helpottaa myös se, että 
lainsäädäntö antaa mahdollisuudet yh 
teistyöhön eri tahojen kanssa, niin en 
nakkovalmistelujen suhteen, kuin myös 
varsinaisessa operatiivisessa toimin 
nassa. Uudessa pelastuslakiluonnok 
sessa on maininta valmiussuunnittelun 
yhteistyöstä kunnan ja pelastuslaitosten 
välillä, mikä selventää tätä käytännön 
työtä. Nyt tavallaan ympyrä sulkeutuu, 
kun ”kunnan palopäällikön” (lue pelas 
tuslaitosten) apu kuntien valmiussuun 
nittelussa virallistetaan. Näin on hyvä.
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VPK-seminaarin avauspuheen 
vuorossaan pelastuspäällikkö 
Esko Kautto totesi, että edelli 

sen kerran vastaavanlainen tapahtuma 
järjestettiin kolme vuotta sitten. Tarvetta 
tällaisiin yhteisiin tapaamisiin on, ja nyt 
kun sellainen järjestettiin, oli valitetta 
vaa, että seminaarista silti puuttui 13:n 
VPK:n edustaja.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen ker 
toi ajankohtaisia asioita nyt meneillään 
olevista pelastustoimea koskevista 
muutoksista. Pelastuslaki tuo tullessaan 
joitain uudistuksia palotarkastuksiin. 
Julkisuuteen on vuotanut huhuja, että 
palotarkastukset lopetetaan. Näinhän 
ei asia ole. Palotarkastukset jatkuvat, 
mutta niiden luonne muuttuu enemmän 
valvomiseksi kuin tarkastamiseksi. Ta 
voitteena on siirtää turvallisuusvastuuta 
yhä enemmän kiinteistöjen omistajille. 
Uusi pelastuslaki painottaa myös yhä 
enemmän turvallisuusvalistuksen mer 

VPK-seminaari 
keskuspaloasemalla
Marraskuun viimeinen lauantai oli VPK-toiminnassa mukana 
oleville kiireinen, mutta ei kenties työntäyteinen. Tampereen 
keskuspaloasemalla järjestettiin VPK-seminaari, jossa mukana oli 
32:n VPK:n edustajia Pirkanmaalta. Samana päivänä järjestettiin 
valtakunnallinen Päivä paloasemalla –tapahtuma, jossa 
Pirkanmaalta oli mukana14 VPK:ta. 

kitystä ja Ojasen mukaan onkin hyvä jo 
aloittaa keskustelu, mikä on sopimuspa 
lokuntien rooli tässä asiassa.  

Uusi terveydenhuoltolaki tulee myös 
koskettamaan VPK-kenttää, sillä se ot 
taa kantaa ensivastetoimintaan. Nythän 
esimerkiksi Pirkanmaalla on toimiva en 
sivastetoiminta, jossa sopimuspalokun 
nilla on merkittävä rooli. Tämän järjes 
telmän purkaminen ei ole järkevää.

Kolmas meneillään oleva iso asia on 
Hätäkeskuslaitoksen muutokset. Teh 
tiinpä hätäkeskusalueista millaisia ta 
hansa, niin pelastuslaitokset joutuvat 
reagoimaan toimintaympäristön muu 
toksiin. Tampereen aluepelastuslaitos 
on jo Hätäkeskuslaitoksen muutoksiin 
reagoinut. Kun Hätäkeskus siirtyi valtiol 
le joulukuussa 2004, alettiin keskuspa 
loaseman valvomoa kehittää suunnitel 
mallisesti. Esimerkiksi uudessa pelas 
tuslaissa tullaan pelastuslaitoksia yhä 

kiinteämmin sitomaan kuntien kanssa 
yhteistyöhön erilaisissa häiriötilanteis 
sa. Tällä hetkellä keskuspaloaseman 
valvomosta voidaan hälyttää Pirkan 
maan kuntien johtoryhmät kokoon, jos 
kunnassa sattuu jokin häiriö.
Lopuksi Ojanen kertoi julkisuudessa 
kovasti esillä olevista talousasioista. 
Tampereen kaupungin velvoittamat lä 
hes miljoonan euron henkilöstöön koh 
distuvat säästöt eivät voi olla näkymättä 
toiminnassa. Selkokielellä sanottuna se 
merkitsee 20 henkilötyövuotta eli yhden 
paloaseman sulkemista, jos ei säästöjä 
voida muuhun toimintaa kohdentaa.

Hälytykset 
vähentyneet
Pelastuspäällikkö Esko Kautto esitteli 
sopimuspalokuntien hälytystilastoja, jot 
ka ovat viime  vuosina laskeneet.  Suuri 
syy hälytysten vähenemiseen on ensi 
vastehälytysten vasteiden tarkennus. 

Pirkanmaan sopimuspalokuntien määrä 
on pysynyt uuden sopimuskauden ajan 
entisellään eli 45:nä. Yhteinen huoli Pir 
kanmaalla on sama kuin koko valtakun 
nassa: pienten paikkakuntien, kyläkes 
kusten, perinteisten vpk:n toimintakyky 
ja siinä mukana olevan henkilöstön 
riittävyys. Väki vähenee ja vanhenee 
maaseudulla ja näin palokunnat eivät 
saa riittävästi henkilöitä mukaan sopi 
muksenmukaiseen hälytystoimintaan ja 
sen valmiuksia ylläpitävään harjoitustoi 
mintaan. Aluepelastuslaitos on osaltaan 
tukemassa yhdistysten elinvoimaisuut 
ta, kuitenkin hälytystoiminnalle asetetut 
vaatimukset huomioiden.

Sopimuskorvaukset ovat kahden edel 
lisen kokonaisen toimintavuoden ajan 
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jatkaneet nousuaan johtuen julkisten 
menojen hintaindeksin kuntatalousosan 
+ -merkkisyydestä. Tämän vuoden välit 
tömät sopimuskorvaukset VPK-yhdistyk 
selle ovat 2,3  M€. Tuleva vuosi ja vuo 
den vaihteen indeksin muutokset ovat 
ennusteen mukaan korkeintaan tämän 
vuoden tasolla. Toiminnallisesti aluepe 
lastuslaitos pyrkii kuitenkin takaamaan, 
niin kalustollisesti kuin muutenkin, sopi 
muspalokuntien hälytystoiminnan.

Palokuntasopimusten sisältöä ollaan tar 
kistamassa vastaamaan tämän hetken 
vaateita ja tekemässä tarvittavat tekni 
set muutokset muuttuneiden valtakun 
nallisten ohjeistusten mukaisesti. Sopi 
muspalokuntien yhteistyöryhmä, jonka 
uusi kaksivuotinen toimikausi käynnistyy 
ensi vuoden alusta, valmistelee kevään 
aikana tätä asiakokonaisuutta.

Koulutus puhutti

Koulutusmestari Timo Halme kertoi 
ajankohtaisia koulutusasioita, joista virisi 
kohtuullisen vilkas keskustelu. Halmeen 
mukaan VPK:iden täytyisi osata arvioida 
vuosittain, montako henkilöä mahdolli 
sesti hakeutuu koulutukseen. Halme oli 
kin lähettänyt syksyllä palokunnille koulu 
tuskyselyn, millaista koulutusta halutaan. 
Joidenkin osallistujien mielestä tällaiset 

kyselyt turhauttavat, sillä ne eivät heidän 
mielestään johda mihinkään.

Kun kouluttaudutaan, pitäisi muistaa 
myös kouluttautumisen tarve. Esimer 
kiksi palopäälliköitä ei kannata kouluttaa 
”reserviin”. Tarkoituksenmukaisempaa 
on lisätä yksikönjohtajakoulutusta.

Sopimuspalokunnilla tulisi olla myös 
koulutuksen seurantamenetelmä. Ei rii 
tä, että henkilö on ollut harjoituksessa. 
Seurannasta pitäisi selvitä, mitä henkilö 
on harjoitellut. Tällä hetkellä SPEKillä 
on olemassa Haka-palokuntarekisteri, 
josta voisi olla apua sopimuspalokun 
nille. Sinne voidaan merkitä harjoitukset 
ja koulutukset ja näin voidaan ylläpitää 
ajantasaista tietoa koulutustarpeesta.

Tampereen aluepelastuslaitokselle on 
koulutusmateriaalin jakamiseen tulossa 
parannus. Alkuvuoden aikana käyttöön 
otetaan Wiki-verkkosivut, joihin sopimus 
palokunnat pääsevät omilla tunnuksil 
laan selaamaan koulutusmateriaalia.

Ensivastetoiminta

Sairaankuljetuspäällikkö Matti Isotalo 
kertoi ensivastetoiminnan toteutumi 
sesta Pirkanmaalla. Valtakunnallisesti 
katsoen ensivastetehtävien määrät työl 

listävät Pirkanmaata edelleen muita pe 
lastuslaitoksia enemmän. Isotalo totesi, 
että nyt on tärkeää tarkastella EVY-toi 
minnan sisältöä ja vaikuttavuutta kunnit 
tain, tavoitteena löytää toiminnan oikea 
sisältö ja mitoitus. Tarkastelukeinona 
Tampereen aluepelastuslaitos alkoi 
keväällä 2009 kerätä ensivastetoimin 
nasta saatavia tietoja yhteen. Alustavia 
tietoja toiminnan vaikuttavuudesta on 
pikku hiljaa saatavissa, mikä tulee jat 
kossa antamaan merkittävää suuntaa 
toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 

Isotalo toivoi, että valmisteilla olevat 
lait tulisivat selkeyttämään ensivaste 
toiminnan vastuutahoja sekä ohjausta. 
Tampereen aluepelastuslaitos omalta 
osaltaan tulee edelleen pyrkimään yh 
tenäisempään ensivastejärjestelmään, 
kuitenkin huomioiden suurehkot alueel 
liset erot toimintaympäristössä. 

Lopuksi Isotalo kertoi, että valmisteilla 
on kentälle ohjeistusta mm. siitä, millä 
yksiköllä ensivastetoimintaa tulisi pää 
sääntöisesti suorittaa. 

Työsuojelu

Hämeen työsuojelupiiristä seminaarissa 
oli tarkastaja Jyri Saarikoski, joka puhui 
työturvallisuusasioista vapaapalokunti 
en näkökulmasta. Vaikka yleisesti pide 
tään, että VPK:n jäsenet ovat työsuh 
teessa, niin Kela ei aina tätä hyväksy.

Saarikoski kävi läpi työsuojelun yhteis 
toiminta-asioita sekä työsuojelupääl 
likön ja –valtuutetun tehtäviä. Vaikka 
näillä työsuojeluhenkilöillä on paljon 
vastuuta työyhteisön työturvallisuuden 
kehittämisessä, niin silti suurin vastuu 
on viime kädessä yksittäisillä työnteki 
jöillä: jos he eivät näitä asioita sisäistä, 
ei kehitystäkään tapahdu. Esimerkiksi 
läheltä piti –tilanteet olisi hyvä ottaa esil 
le oppimisen näkökulmasta.

Palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehto 
nen toi työsuojeluasioihin työnantajan 
näkemystä. Hänen toiveensa oli, että 
sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä 
voisi tulevaisuudessa käsitellä työsuoje 
luun liittyviä asioita.

Työsuojeluun liittyi myös palotarkastaja 
Sami Lindforsin pelastuslaitoksen riskien 
arviointiin liittyvä työ. Tätä työtä tullaan 
hyödyntämään kevään aikana myös 
VPK:iden riskienarviointiin. Laajemmin 
asiasta on toisaalla tässä lehdessä.
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Tampereen pelastuslaitos valitsi 
laitoksen sisällä VIRIKE-nimen 
saaneessa hankkeessa konk 
reettiseksi kehityskohteeksi 

työturvallisuuslain mukaisen työn, työ 
olosuhteiden sekä työympäristön vaa 
rojen tunnistamisen eli riskinarvioinnin. 
Työturvallisuuslain mukaan riskinarvi 
ointi tulee toteuttaa työn luonne huomi 
oon ottaen riittävän järjestelmällisesti 
ja laajasti. Aikaisempia riskinarviointeja 
ei ollut olemassa tai ne olivat vanhen 
tuneet organisaation ja olosuhteiden 
muutosten myötä. Riskinarvioinnin to 

Pelastuslaitoksen riskienarviointi
Sisäasiainministeriö perusti pelastuslaitosten ja -henkilöstön 
toimintakykyhankeen jonka loppulauselmia esiteltiin 15.12 säätytalolla. 
Tampereen aluepelastuslaitos osallistui kehittämishankkeen osaan 4 
kehittäen valtakunnallista mallia työturvallisuus ja -ympäristötoimintaan 
sekä fyysisen toimintakyvyn arviointi- ja seurantajärjestelmään.

teutuksessa hyödynnettiin Tampereen 
kaupungin 3T-riskinarviointi-järjestel 
mää sekä Työterveyslaitoksen kehittä 
mää Pelastus-Arvi menetelmää. 

Ennen riskinarvioinnin täysilaajuista 
toteutusta varmistettiin menetelmien 
soveltuvuus testaamalla riskinarvioin 
tityökaluja Linnainmaan aluepaloase 
malla. Riskinarvioinnin toteutuksessa 
päädyttiin toteutustapaan, jolla koko 
henkilöstön turvallisuusasennetta sekä 
sitoutumista työturvallisuutta edistävään 
toimintaan saadaan vahvistettua.

Toteutus

Riskinarvioinnin käytännön toteutuksesta 
Tampereen aluepelastuslaitoksella vas 
tasi palotarkastaja Sami Lindfors, joka 
käytti riskinarvioinnin tekemiseen yhden 
työpäivän viikossa. Riskinarvioinnin 
käytännön toteutuksessa oli lisäksi työ 
terveyshuollon työterveyshoitaja Milka-
Riikka Rajala. Pelastuslaitoksen työsuo 
jeluvaltuutettu Markku Savilahti osallistui 
myös aktiivisesti riskinarviointipäiviin.

Päivä alkoi aseman työvuoron pereh 
dyttämisellä riskinarvioinnin yleisiin 
periaatteisiin ja tämän jälkeen aloitet 
tiin riskinarvioinnin teko. Käytännössä 
riskinarvioinnin tehtiin istumalla työ 
vuoron kanssa luokassa ja lomakkeisto 
heijastettiin valkokankaalle. Osallistujat 
näkivät heti kirjatut asiat ja pystyivät 
kommentoimaan asioiden nykytilaa ja 
antamaan kehitysehdotuksia. Riskin 
arvioinnin vetäjä toimi myös asioissa 
kirjurina ja keskustelun herättäjänä.

Pelastushenkilöstöstä oli aistittavissa 
jo päivän kuluessa muutosta positiivi 
sen turvallisuuskulttuurin kannattajiksi 
ja omaa työympäristöä oltiin mielellään 
kehittämässä.

Toimenpiteet

Riskinarviointi on itseään vanhentava 
prosessi, jolloin vaaratilanteista keskus 
telu voi johtaa nopeasti toiminnan muu 
toksiin. Riskinarvioinnin johdosta usein 
tapahtui pieniä, mutta konkreettisia kor 
jauksia, jotka parantavat turvallisuutta 
sekä työn sujuvuutta.

Riskinarviointiprosessin edetessä arvioin 
tien tuloksia käsitellään pelastuslaitoksen 
yhteistoimintaryhmässä, joka omalta osal 

Letkujen koeponnistukseen 
käytettävää irtolaitteistoa
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Pelastuslaitoksen riskienarviointi taan edistää riskinarvioinnissa havaittujen 
toimenpiteiden toteutusta.  

Miten tästä eteenpäin?

Vaikka VIRIKE-hanke päätyykin tähän 
vuoteen, on riskienarviointia tarkoitus 
jatkaa vielä ensi vuonna käsittämään 
myös muuta kuin pelastustoimintaan 
osallistuvaa henkilökuntaa. Myös sopi 
muspalokunnille annetaan ohjeistusta 
riskienarvioinnin tekemiseen omissa 
toimipisteissään. 

Riskinarvioinnin toteutusta on hyvä ar 
vioida määräajoin ja samalla voidaan 
arvioida toimenpiteiden toteuttamista. 
Tulevaisuudessa työturvallisuusriskien 
hallinnan tilaa voidaan tarkastella myös 
Tampereen kaupungin organisaation si 
sällä uuden tulossa olevan Työturvamo 
nitorin avulla. Jatkuva vaara- ja läheltä 
piti -tilanteiden havainnointi ja tilastointi 
täydentää hyvin riskien arvioinnissa ke 
rättyä tietoa työpaikan riskeistä.

Palotarkastaja Sami Lindfors

Täyttölaitoksien kunnossapi 
toon ja vastuuhenkilöihin kiinni 
tettiin huomiota.

Helsinkiläinen poliisi Juha Rautaheimo on tutkinut tilastoja ja tehnyt 
päätelmiä, miten välttyä palokuolemalta:

- Älä synny mieheksi. Jos olet nainen, pysy naisena.

- Älä koskaan pyri sijoittumaan ikäryhmiin 25 - 64 vuotta, paitsi harvoin ja tietyin edellytyksin.

- Pysy aina nuorena.

- Ole keski-ikäisenä ylihuolellinen tai asu mieluimmin ulkosalla.

- Avioidu aina alle 25-vuotiaana.

- Älä asu yksin.

- Älä tupakoi.

- Jos poltat, polta vesipiippua vessassa tai muussa kosteassa tilassa. 

- Älä ryyppää. Älä ainakaan yksin ja ilman selvää valvojaa.

- Vältä ryyppäämistä muuna päivänä paitsi torstaina. Osta siis torstaipullon yhteydessä palovaroitin.

- Jos nukut päihtyneenä yksin, älä nuku yöllä. Nuku siis muuna aikana.

- Älä nuku ainakaan makuuhuoneessa, saatikka sitten sängyssä. Mene siis putkaan nukkumaan.

- Jos jäät tulipaloon, älä hengitä. Älä ainakaan palokaasuja.

- Älä asu haja-asutusalueella äläkä pääkaupunkiseudulla.

- Vältä oleskelua Suomessa talvisaikaan. 
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IW-laatujärjestelmä on nettiympäristös 
sä toimiva ja koostuu palotarkastajan 
tarkastuksen jälkeen tekemästä lyhyestä 
itsearvioinnista sekä palotarkastuskoh 
teen edustajan tekemästä laajemmasta 
arvioinnista. Kohteet voivat antaa järjes 
telmään myös avointa palautetta. Jär 
jestelmän avulla vastauksista voidaan 
hakea monipuolisesti erilaisia raportte 
ja sekä löytää toiminnan vahvuudet ja 
kehittämiskohteet. Yksilötasolla kukin 
tarkastaja voi analysoida järjestelmän 
avulla omaa toimintaansa sekä verrata 
omia tuloksiaan muiden tuloksiin. Itse 
arvionti- ja asiakaskysymykset laadittiin 
järjestelmän toimittaneet Innolink Rese 
arch Oy:n ja palotarkastajien yhteistyö 
nä. Järjestelmä on alkuvaiheessa käy 
tössä päätoimisilla palotarkastajilla ja 
toimialueiden vastuupalotarkastajilla.

Asiakkaat tyytyväisiä

Marraskuun alun jälkeen järjestelmään 
on syötetty tähän mennessä 285 itsear 
viointia, joihin on saatu 174 palautetta 
tarkastuskohteista. Palautusprosentti 
(61) on poikkeuksellisen korkea tämän 
kaltaisissa tutkimuksissa ja kasvanee 
edelleen, koska viimeisimpien kyselyjen 
lähettämisestä on kulunut vasta vähän 
aikaa. Korkea palautemäärä kuvastanee 
sekä koettua asian tärkeyttä, että hyvää 
”markkinointia” (palotarkastajien toimes 
ta) ja kyselyn teknistä toteutusta. 

Viereisessä kaaviossa esitetään esimerk 
kinä yhteenveto palotarkastuskohteilta 
palotarkastuksesta ja pelastussuunnitel 
masta esitetyistä kysymyksistä ja niiden 
onnistumisesta asteikolla 1 - 7.

Kuten kaaviosta on nähtävissä, palotar 
kastustoiminnasta saatu asiakasarvio 
on ollut erittäin myönteistä. Tulosten 
tarkempi analysointi, ja itseasiassa 
kaavion keskiarvotkin, osoittavat, että 
mukaan ei mahdu edes yksittäisiä ”flop 
pisuorituksia”. Kiitokset kaikille asian 
osaisille loistavasta työstä! Samaan 
hengenvetoon on kuitenkin todettava, 
että aivan lopullisia johtopäätöksiä ei 
liene kuitenkaan syytä tehdä vielä täs 

Palotarkastukseen laatujärjestelmä
Aluepelastuslaitoksella on otettu käyttöön 
marraskuun alussa palotarkastuksen IW-
laatujärjestelmä. 

sä vaiheessa rajallisen käyttöönottoas 
teen ja vastausten vähäisyyden vuoksi. 
Tulevan vuoden aikana onkin tarkoitus 
vakiinnuttaa järjestelmän käyttö ja laa 
jentaa sitä koskemaan kaikkia erityis 
kohteiden palotarkastuksia suorittavia. 
Myös järjestelmän käytettävyyttä tule 
van valvontasuunnitelman eräänä työ 
kaluna selvitetään.

Asiakaskyselyssä kysytään palotar 
kastustoiminnan lisäksi muutamia ky 
symyksiä mm. omatoimiseen varautu 
miseen liittyen. Näiden osalta eräänä 

mielenkiintoisena havaintona on kaa 
viossakin näkyvä pelastussuunnittelun 
merkityksen arvostus. Varsin yleinen 
käsitys pelastussuunnittelustahan on 
ollut, että se tehdään pakollisena asia 
kirjana pölyttymään hyllyyn. Tämänkin 
osalta on mielenkiintoista seurata, mi 
ten asia kehittyy vastausten määrän 
lisääntyessä.

Pekka Mutikainen
johtava palotarkastaja

Palotarkastaja Jukka Lahti (vasemmalla) antamassa turvallisuus 
neuvontaa kaasukeskuksen käytöstä AVA-klinikan sairaanhoitajille.



16 17

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Vietämme paljon aikaa työssä ja sa 
notaan, että työntekijöistä tulee työn 
antajan ”näköisiä”: Tapa, jolla vastaan, 
toimin ja ajattelen työyhteisössä, ne 
ovat vuosien varrella puristuneet sel 
laisiksi, mitä nyt ovat. Usein työnantaja 
on tiukka vaatimuksissaan. Kuitenkin se 
odottavaa työntekijän taipuvan kaikkiin 
ehdotuksiinsa. Työntekijän ehdotuksiin 
ei usein taivuta. Jääkiekossa on ollut 
viime aikoina sanonta, ”sitä saa mitä 
tilaa”. Onkohan sellaista mallia mei 
dän työyhteisössä? Metsä vastaa niin 
kuin sinne huudetaan, sanotaan. Malli 
palokunnassa on toimia kasvottomana 
ja auktoriteettien alaisena. Työntekijän 
asenteet kuitenkin määräävät, mitä 
näen, kuulen ja ajattelen tai mitä teen. 

Toivotaan, 
toivotaan, 
toivotaan…
Uuteen vuoteen on 
tapana ollut antaa 
lupauksia. Lupaukset 
ovat kuin toiveita 
jostakin tilasta tai 
tapahtumasta. Oletko 
sinä miettinyt koskaan 
mitä asioita toivot 
omaan työhösi?

Voiko asenteita pakkosyöttää? Toiveita 
saa kuitenkin olla ja mielestäni ne pitää 
myös toisinaan esittää. 

Mielestäni olisi jo korkea aika meidän 
alalla hoitaa asioita itsenäisesti. Nyt 
tuntuu olevan vallitseva tilanne, että ai 
na kun pelastuslaitosten asioista puhu 
taan, niin perustetaan ulkopuolinen työ 
ryhmä selvittämään asiaa. Myllyniemi, 
Paatero… ja lukuisia muita selvittelee 
siellä asioitamme ja me odotamme nöy 
rinä, mitä meidän puolesta ulkopuoliset 
taas keksivät. Olemme lanseeranneet 
paloalan sotilaallisen mallin puolustus 
voimilta, he suunnittelevat kuitenkin kai 
ken itse. Miksi pelastuslaitos on aina se, 
jota muut kehittävät? Onko historia ja 
”pakkopalokunnat” kulttuurimme kehi 
tyksen este? Mielestäni ylimysten olisi 
pikaisesti tehtävä asialle jotain. Tunnet 
tua laulua mukaillen: ”toivotaan, että 
joskus saamme toisenlaisen maan”.

Toiminnan kehittäminen 

Mikään vanha tehtävä ei toiminnas 
tamme häviä, mutta uusia tehtäviä 
tulee lisää. Muutoksen myötä tulee 
kehittää myös uutta ammattitaitoa ja 
mahdollistaa toiminnan kehittäminen 

C) Uudistumisen tie, edellyttää radikaalia muutosta.

B) Tasaantuva tie, toimintaa jatketaan vanhaan  
 malliin, toiminta urautuu.

A) Selkeä laskeva taantuva tie.

laaja-alaisesti. Kaiken uuden toiminnan 
tulee saada myös ajallisesti painoarvoa. 
Otetaan esimerkiksi valistus. Valistus 
tilanteen tulee olla rauhoitettu hälytys 
toiminnalta jo tunti ennen valistuksen 
alkua. Yleensä yksikkö jää vajaalle, kun 
valistaja lähtee. Sitten kun tulee isompi 
hälytys, myös valistaja jättää kohteen 
sa ja siirtyy tilannepaikalle. Valistettavat 
pettyvät ja mahdollista uutta aikaa so 
vitellessa on pelko, että taas toiminta 
keskeytyy tai on muita esteitä suoriutua 
tehtävästä. 

On haastavaa tehdä työtä, jossa paino 
arvot työn tekemiseen ja arvostukseen 
ovat pirstaloituneet. Valistustehtävässä 
oleva saattaa kokea huonoa omatuntoa, 
jos ei ole ollut muiden mukana sammu 
tustyössä. Perustyön päällekkäisyys, 
eli tulipalo tai onnettomuus on painoar 
voltaan tärkeämpi tehtävä ja siihen on 
kouluttauduttu. Vähillä miehillä ei voi 
perustaa ennaltaehkäisyn alaosastoksi 
valistusyksikköä, ainoa vaihtoehto on 
juosta pois valistuskohteet. Tietysti toi 
mintaa voi myös uudistaa radikaalisti 
kaavion mukaan.

Paloesimies 
Risto Salonen
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Päivä paloasemalla 
Pirkanmaalla

Lauantaina 28.11.2009 vietettiin Suomessa valtakunnallista Päivä 
paloasemalla  -tapahtumaa. Monet VPK:t järjestivät erilaisia 
turvallisuusaiheisia tapahtumia ja yleisöllä oli mahdollisuus tutustua 
vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan. Avoinna oli yli 250 paloasemaa 
ympäri Suomen. Pirkanmaalla on avoinna oli 14 paloasemaa. Yhtenä 
kampanjatavoitteena palokunnilla oli saada lisää jäseniä toimintaan 
mukaan, sillä tekijöistä alkaa olla pula.
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Onkkaalan VPK Pälkäneeltä oli mukana 
tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Jo 
hanna Norokorven mukaan tapahtuma 
oli oikein onnistunut ja tarpeellinen. Päi 
vä oli suunniteltu siten, että tekemistä ja 
katsottavaa riitti kaikille ikäryhmille.

Pienemmälle väelle oli sisätiloihin ra 
kennettu tehtävärata, jossa harjoiteltiin 
mm. hätäilmoituksen tekoa, palovaroitti 
men patterien asennusta sekä oikeaop 
pista kynttilän sammutusta. Viimeisenä 
rastina oli pelastautumistehtävä savua 
täynnä olevasta huoneesta. Pimeässä 
huoneessa led-kynttilät esittivät kuvit 
teellisia palopesäkkeitä.

Pihalle oli järjestetty uuden yksikön PÄ 
13 esittely sekä lapsille paloautoajelua. 
Tasatunnein oli palokunnan päällikkö 
Pasi Munne järjestänyt toimintanäytök 
sen, jossa tehtiin perusselvitys kerrok 
siin jatkotikkaita apuna käyttäen. 

Johanna Norokorven mukaan päivä oli 
loistava. Tapahtumaan osallistui noin 
300 kävijää. Positiivista palautetta on 
tullut ovista ja ikkunoista. Ihmiset saivat 
mitä tulivat hakemaan: valistusta ja oh 
jausta. Tämän kaltaiselle tapahtumalle 
on silmin nähden tilausta. 

Kuhmalahden VPK oli myös ensim 
mäistä kertaa mukana tapahtumassa. 
Anu Valkaman mukaan kävijöitä oli va 
jaa sata, mikä yllätti ennakko-odotuk 

set. Ihmiset tuntuivat olevan tyytyväisiä 
päivän antiin. Tapahtuman kävijät olivat 
pääasiassa perheitä ja oli ilo huomata, 
että myös perheen pienimmät olivat 
erittäin kiinnostuneita annetusta valis 
tuksesta. Kynttilän sammuttaminen su 
jui hienosti myös kaikkein pienimmiltä 
sammuttajilta. 

Alkusammutusta ei koskaan harjoittele 
liikaa! Tälläkin kertaa harjoittelijoita riitti 
ja erityisesti rasvapalon sammuttami 
nen paistinpannulta oli keskustelua he 
rättävä asia. Paloautot eivät myöskään 
koskaan menetä suosiotaan. Autoissa 
riitti tutustujia ja kysymyksiä autoista ja 

kalustosta sateli tiukkaan tahtiin häly 
tysosastolaisille. 

Palovaroittimien toiminta sai paljon kiin 
nostusta ja tiukkoja kysymyksiä tuli ras 
tia hoitavalle hälytysosastolaiselle. Hän 
joutui purkamaan osiin yhden varoitti 
men, kun yksi pikkupoika halusi tietää 
miten se konkreettisesti toimii! 

Tapahtumasta Vastannut Anu Valkama 
on tyytyväinen mainostamiseen ja ma 
teriaaliin. Järjestelyihin osallistui häly 
tysosaston lisäksi naisosasto ja nuoriso-
osasto. Anu Valkama haluaakin kiittää 
hyvästä yhteistyöstä kaikki osapuolia.
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Viialan VPK:n tapahtumassa oli myös 
runsaasti kävijöitä. Noin 250 kuntalaista 
kävi tutustumassa paloasemaan ja Vii 
alan VPK:n toimintaan. Nuoriso-osas 
tosta tapahtumaan osallistui 8 nuorta, 
naisosastosta 3 ja hälytysosastosta 9 
miestä. 

Akaan Turva tarkasti kävijöiden sam 
muttimia. Suosituimpia rasteja Kai 
Kovasen mukaan Viialassa oli alku-
sammutusrasti, jota ylläpiti palokunnan 
nuoriso-osasto. Kävijöillä oli mahdolli 
suus kokeilla rastilla sammutuspeitettä 
ja jauhesammutinta. Suosittua oli myös 
tutustuminen sammutusyksikköön, mi 
hin liittyi pienimpien kävijöiden ajelu 
tusta. Moni kävijä poikkesi myös tutus 
tumassa kodin paloturvallisuusrastiin, 
jossa kerrottiin mm. vuoden vaihteen 
jälkeen muuttuvasta säädöksestä liitty 
en palovaroittimien minimilukumäärään 
kotitaloudessa. Näyttävä oli myös simu 
loitu kaasupalo, jonka VI-11:n savupari 
otti hallintaan pariinkin kertaan päivän 
aikana.
 
Kävijöille maistuivat myös naisosaston 
tarjoilut ja kaikki jaettavaksi tarkoitettu 
materiaali (heijastimet, avainnauhat, 
tarrat, jääkaappimagneetit) loppuivat 
peräti kesken. Kaikkien kävijöiden kes 
ken Viialan VPK arpoi erilaisia kodin 
alkusammutustarvikkeita (jauhesam 
mutin, sammutuspeitteitä ja palovaroit 
timia).

Pasi Vuorinen Mouhijärven VPK:sta 
kertoi, että Mouhijärvellä oli selvästi 
enemmän väkeä liikkeellä kuin aiemmin 
112-päivinä tai omina ”avoimien ovien” 
-päivinä. Kävijöitä oli satakunta henkeä, 
joista lapsia vajaa puolet. Pasi Vuorisen 
mukaan laaja yhtenäinen tiedottaminen 
lisäsi kävijämäärää. Toimitetusta mate 
riaalista ja ideoinnista oli hyötyä tapah 
tuman järjestämisessä.

Itä-Ikaalisten VPK:n tapahtumassa 
kävi noin 130 henkeä vierailemassa. 
Nuoriso osasto oli pestattu mukaan 
tapahtumaan esittelemään toimintaa ja 
kodin paloturvallisuutta, kertoo Kalervo 
Lampinen.
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Pöytä on katettu: 

Alkupala

Tiedonvälitys on täynnä lamaa, taloudel 
lista taantumaa ja säästökuureja. Tilanne 
on maailmanlaajuinen, globaali, kuten fii 
nisti asia ilmaistaan. Erityisesti taantuma 
koettelee Euroopan ja Amerikan mante 
reen talouksia ja elinkeinoelämää. USA:n 
pörssi  ja keinottelukuplastahan koko 
homma lähti liikkeelle. Niin käy, kun riittä 
vän kauan elää velaksi ja myöntää laino 
ja vailla reaalivakuuksia. Nyt  rämmimme 
samassa suossa koko dollaripohjainen 
valuuttavarantoporukka. Eli lähinnä ns. 
länsimaat. Venäjäkin toki kipuilee.  

Suomi on silti varallisuusasteeltaan itse 
näisen historiansa varakkuusasteikolla 
mitattuna hyvin varakas maa. Tälläkin 
hetkellä. Maksuvalmius on tosin ulko 
maan kaupan pudottua jossain määrin 
heikentynyt, mutta maailman luotto- ja 
rahoitusmarkkinoilla olemme edelleen 
parasta A-ryhmää. Vientiyritysten ti 
lauskirjat eivät kuitenkaan täyty parin 
vuoden takaiseen tahtiin. Veronmak 
suosuudet pienentyvät. Kuntien yhtei 
söverokertymien virtaamat muuttuvat 
puroiksi. Venyttävä on.

Pääruoka

Palokuntakin on saanut säästövaateet 
osalleen. Toimintamme luonnetta ja sii 
hen sisältyviä lakisääteisiä velvoitteita ei 
ole niissä vaateissa otettu huomioon. Jo 
vuoden 2009 aikana säästettiin ja lukittiin 
Pispalan paloaseman ovet. Lopullisesti. 
Vuonna 2010 pitää säästää lisää. Talon 
johto on luonnollisesti selvitellyt, mitä 
tämä kaikki tarkoittaa.  Toimistovirkoja, 
päällystövirkoja ja päiväsairaankuljetta 
jan vakansseja jäädytetään.  Investointe 
ja siirretään. Organisaation pyöritykseen 
etsitään uusia tehoja. Päällystön varal 
laolon järjestelmä on levitetty palikoina 
pöydälle. Venyttävä on.  

Toiminnallisesti alin mahdollinen raja 
vuosille 2010 ja 2011 on hakusessa. 

Umpihangessa
Meillä oli jo vuonna 2008 todettu 30:n 
palomiehen vaje. 2009 sitä pudotettiin 
edelleen. 2010 uudelleen. Mitä tehdään 
2011? Venyttävä on.  

Jälkiruoka

63 - 65 vuoden eläkeikäpäätös näkyy 
ja tuntuu pelastusorganisaation toi 
mintakykyisyydessä. Maan laajuisesti. 
Valtiohallinnon ja Sisäasianministeriön 
pelastusosaston kautta valistuksen osa-
alueen tavoitetta on nostettu 20 %:iin 
kansalaisista. Asia sisältyy Tampereen 
aluepelastuslaitoksenkin palvelutaso 
päätökseen vuosille 2010 - 2013. Mei 
dän tulee siis jatkossa kouluttaa eli va 
listaa turvallisuustietoutta lähes sadalle 
tuhannelle henkilölle (96141 hlöä on 20 
% / 480705, tilastokeskus 2008) Pir 
kanmaalla joka vuosi tästä eteenpäin. 
Edelleen on maan laajuisena tavoittee 
na ”Suomi on vuoteen 2015 mennessä 
Euroopan turvallisin maa”.

Nämä tavoitteet ovat hyvin ristiriitaisia 
pelastustoimen toimintakykyyn nähden 
nimenomaan tehdyn eläkeikäpäätöksen 
kautta.  Antaako selvitysmies Myllynie 
men raportti vastauksia tähän ongel 
maan?  

Lopuksi:  

Musta kahvi  
ilman sokeria
Alan sisällä toimivana ja asioiden etene 
mistä seuratessani en ole voinut välttyä 
kummastelemasta, etteikö suomalaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan ja sen sisäisen 
turvallisuuden kannalta tulisi kansanta 
loudellisesti edullisemmaksi laittaa yli 
55-vuotiaat palomiehet suoraan rehel 
lisesti eläkkeelle? Tämä on myös arvos 
tuskysymys toimintaamme kohtaan.

Kun seuraa VARHE-maksujen (varhais-/
sairauseläkemaksu) kasvavaa osuutta 
talon budjetissa ja joutuu esimiehenä 
virka-aseman puolesta neuvottelemaan 
fyysisen toimintakyvyttömyyden koh 

danneiden miestensä kohtaloista ja tie 
tää ettei ohenevissa riveissä ole varaa 
pitää vajaakuntoisia, on eläkepäätök 
sen seurannaisvaikutusten nieleminen 
karvasta kalkkia.

On sanottu, että ne kunnat joiden 
palkkalistoilla pelastushenkilöstö on, 
vastaavat henkilöstön uudelleen sijoit 
tamisesta silloin, kun henkilö ei enää 
työvuorossaan operatiiviseen toimin 
taan kykene. Tämä ongelmatilanne 
on ollut arkipäivää jo vuosia.  Loppuun 
kuluneiden olkavarsien, polvien ja selki 
en, tai siis tuki- ja liikuntaelinten, kuten 
määre kuuluu, omaavien joukko-osas 
to nilkuttaa keskuudessamme puun ja 
kuoren välissä. Vaikka vastuu heistä 
kuuluu isäntäkunnalle, meidän tapa 
uksessamme Tampereen kaupungille, 
ei kaupungilla ole itsensä fyysisesti 
rikkoneille palomiehille mitään erityistä 
sijoitus- tai tehtäväpankkia mietittynä. 
Eikä tietääkseni muillakaan Suomen 22 
pelastuslaitoksen isäntäkunnilla. Päin 
vastoin, näinä säästöjen aikoina kaikki 
kunnat pyrkivät pääsemään jokaisesta 
ylimääräisestä tai turhaksi arvioimas 
taan vakanssista mitä pikimmin eroon.  

Kuinka tähän yhtälöön sopii kuluneet 
palomiehet?  

Ainoa palomiehelle kunniallinen tie on 
uudelleen koulutus ja sitä kautta sijoit 
tuminen takaisin työelämään jonkun toi 
sen organisaation palvelukseen. Mistä 
löytyy näille pois siirrettäville ihmisille 
motivaatio, luottamus, toivo, varmuus 
ja mielen rauha. Paikka maailmassa. 
Tyytyväisyys tehtyihin päätöksiin. Oi 
keudenmukaisen kohtelun tunne. Mitä 
ovat ne koulutukset, työt ja toiset orga 
nisaatiot – en tiedä. Kukaan ei ole tullut 
kertomaan. Sellaista infopakettia ei ole 
ollut saatavilla. Tilausta sille olisi. Heti.

PS. Keskellä vaikeita aikoja on syytä 
tiivistää rivejä ja asettua siilipuolustuk 
seen. Pitäkää itsestänne ja läheisistänne 
hyvää huolta. Hyvää Joulun aikaa ja Toi 
veikasta Uutta Vuotta teille jokaiselle!

palopäällikkö Pekka Mellin
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Vanhan ajan joulun tunnelmassa on 
aina jotakin taianomaista. Varmaankin 
se johtuu osaltaan lapsuuden jouluis 
ta. Muistan varhaisesta lapsuudestani 
joulun, kun sain lahjaksi harmaassa 
kangaspussissa puisia erivärisiä raken 
nuspalikoita. Palikoista pieni poika sitten 
rakenteli erilaisia torneja. Kokeili miten 
eri värit sopivat keskenään ja opetteli 
myös fysiikan alkeita seuratessaan mi 
ten tornit kaatuivat eri alustoilla.

Jostain kumman syystä se yksinkertainen 
lahja oli parasta mitä voi olla. Se pussi 

Kiikan nuoriso-osasto
Kiikan paloaseman pihassa vilisee pa 
rikymmentä uutta palomiehen alkua. 
Harjoituksissa opetellaan viikoittain 
palomiesten perustaitoja, jotka antavat 
hyvät valmiudet vanhempana osallis 
tua VPK:n hälytysosaston toimintaan 
tai vaikkapa oikeaksi ammattipalomie 
heksi. Varsinkin pienillä paikkakunnilla 
VPK:n miehistö alkaa ikääntyä ja uusia 
vapaaehtoisia on vaikea saada.

Siksi onkin sangen tärkeä, että jokaisesta 
vpk:sta löytyy toimiva ja aktiivinen nuori 
so-osasto. Tähän mekin Kiikan VPK:ssa 

Katselen kynttilämerta pitkään. Kuinka kaunista, monet 
muistot tulvivat sisimpään. Kosketukset, sanat ja tekemi 
set. Kukaan ei ole poissa, kaikki ovat läsnä. ei kukaan ole 
koskaan minnekään hävinnytkään. Ajatukset tekevät oloni 
hieman epävarmaksi, kun kuulen nimeäni kutsuttavan hiljaa 
ja toistuvasti.  

Katson yhden kynttilän liekkiä. Se on minun kynttiläni, se 
on kaunis. Kynttilän liekki lepattaa ja luo seinille varjojaan. 
Liekin katseleminen on miellyttävää. Liekin mukana voi vai 
pua toiseen todellisuuteen, irti nykyhetkestä.

Lumisade on juuri alkanut. Latu peittyy hiljalleen paksun 
valkean lumen peittoon. Lumi kietoo maiseman syleilyynsä. 
Lumi on pehmeää, lumen ote on lämmin. Hiihdän hiljak 
seen kohti  mummolaa. Pakkanen narisee suksien pohjissa 
se on hyvä merkki. Pieni reppu selässä ja repussa eväät. 
Hiihtäessä on tullut mukavan lämmin. Pysähdyn ja siirryn 

Hannun Palsta säilyi minulla kymmeniä vuosia. Jossain 
vaiheessa se jonkun muuton yhteydessä 
katosi. Se oli minulle tavallaan menetys, 
koska olin ajatellut varmaan antaa sen 
eteenpäin. Lapsuuteni joulujen paras lah 
ja oli hävinnyt, vai olinko sittenkin antanut 
jonnekin. Joulunharmaa aavistus sanoo, 
että jossain ne ovat. 

Työhuoneeni ikkunasta näkyy palokun 
nan joulukuusi. Kuusen valot syttyvät 
ensimmäisenä adventtina. Kuusi on is 
tutettu vuonna 1992. Monet työaikaisista 
jouluista olen viettänyt töissä, niin myös 
tänä vuonna; viimeistä kertaa. Seuraavan 
kerran sitten katselenkin kuusen valoja 
tontin ulkopuolelta ohi mennessäni. 

olemme panostaneet erityisesti ja pikku 
hiljaa se alkaa tuottaa tulosta.

Tällä hetkellä VPK:n miehistön keski-
ikä on noin 40 vuotta mutta jo kolmen 
vuoden päästä keski-ikä laskee lähelle 
30 vuotta. Siinäpä haastetta kerrakseen 
kouluttajille keksiä tarpeeksi haastavia 
ja mielenkiintoisia tehtäviä unohtamatta 
kuitenkaan ”tylsiä” teoriatunteja. Myös 
aluepelastuslaitoksen järjestämät mie 
histön kurssit  ovat sangen tärkeitä, jotta 
nuoret saavat valmiudet miehistön hä 
lytysosaston toimintaan.

Menestystä kilpailusta
Nuoriso-osasto pääsi näyttämään taito 
jaan Länsi-Suomen pelastusalan liiton 
järjestämässä 10-tehtävän kilpailussa. 
Nuoret selvittivät aluksi  tiensä jatkoon 
alkukarsinnoista. Loppukilpailu järjestet 
tiin Paimiossa syyskuun lopussa. Kilpailu 
koostui nimensä mukaan kymmenestä eri 
tehtävästä aina kaluston nostosta ensi 
aputehtäviin. Kilpailuun osallistui läänin 
alueelta yhteensä seitsemän joukkuetta. 
Kiikan joukkue voitti kilpailun. Erityisesti 
kiitettiin joukkueen johtajaa selkeästä joh 
tamistaidosta. Menestys  antaa uutta puh 
tia niin kouluttajille kuin myös nuorille.

ladulta tuttuun kuusikkoon syömään evääni. Taitan pari kuusen 
oksaa takapuoleni alle ja vedän henkeä syvään, pakkanen on 
kiristymään päin.

Hetken siinä istuttuani pikku lintu istahtaa lähelle kuusen oksal 
le. Heitän pari leivän palasta viereeni hangelle ja hetken kuluttua 
kuusitiainen nappaa palaset. Linnut tuntevat minut ja minä ne. 
Samat linnut tai niiden jälkeläiset ovat tottuneet joka talviseen 
eväspaikkaani. Se antaa mukavan tunteen. Heitän vielä pari 
palasta lisää. Nousen ylös , laitan sukset jalkaan ja lähtöä teh 
dessäni katson kuinka lintu lentää kohti hämärtyvää taivasta.

Hiihtelen hiljaa ja ajattelen joulua. Ehkä annoin äsken pikkulin 
nulle joulun ja samalla myös itselleni. Mummola näkyy jo ja se 
tuntuu aina yhtä hyvältä lämpöiseltä. Ovi kolahtaa ja havahdun 
todellisuuteen. Lapsuuteni ja nuoruuteni hiihtoretket jatkuvat 
lintujen parissa aikuisenakin.

Joulujuttu (fiktiivinen tarina) Palopäällikkö Hannu Tähtö
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Palopäällikkö Hannu Tähtö

Olemme eläneet hyvin perhe 
keskeistä elämää. Olemme 
kokeneet sen hyvänä ja 
vaikeuksien yli kantavana 

elämäntapana. Juhlapyhät ovat olleet 
merkityksellisiä, koska silloin voimme 
kokoontua kaikki yhteen ilman arjen 
kiireitä.

Kulunut vuosi on ollut erittäin raskas. 
Keväällä vaimoni veli kuoli. Hän kuului 
kiinteästi perheyhteisöömme. Syksyllä 
poikamme kuoli. Nyt yhteisestä juhla 
pöydästä puuttuu kaksi lautasta.

Olemme etukäteen yrittäneet siedättää 
itseämme siihen ajatukseen, että tämä 
joulu on väistämättä erilainen, mutta 
emme yritä harpata sitä yli. Olo on pal 

Erilainen joulu
jas ja iho vereslihalla. Joulun aikana ki 
teytyy menetys puuttuvissa lautasissa. 
Muistot yhteisistä hetkistä ja vuosista 
ovat niin läsnä ja lähellä.

Monet ihmiset, niin tutut kuin tuntemat 
tomat, ovat meitä tukeneet ja rukouk 
sissaan muistaneet. Olemme saaneet 
voimia jaksaa ja luotamme siihen että 
Jumalalla on tarkoituksensa, silloin 
kin kun me emme kykene sitä näke 
mään.

Surusta ei koskaan pääse kokonaan irti, 
mutta sen kanssa voi päästä tasapai 
noon. Luotamme siihen, että usko on 
meitä kantanut tähänkin asti ja kantaa 
myös eteenpäin, kaiken keskellä ja 
myös kaikesta huolimatta.

Olemme kohdanneet tänä vuonna 
erilaisen joulun, mutta moni muukin 
ihminen kokee erilaisen joulun jostain 
muusta syystä. Olisiko tällaisessa ti 
lanteessa hyvä miettiä joulun syvintä 
sanomaa. Me usein valmistaudumme 
jouluun huolellisesti. Teemme kaikki 
oppimamme valmistelut, että se joulun 
tunnelma saavutettaisiin. Mitä jos nyt 
keskittyisimme lahjakääreiden sijasta 
itse lahjan sisältöön? Avaisimme pake 
tin loppuun asti. Löytäisimme Jumalan 
antaman lahjan: meille on syntynyt Va 
pahtaja. Hän on meidän perimmäinen 
turvamme elämän kaikissa hetkissä, 
niin iloissa kuin suruissa.

Pelastuspappi Antero Niemi
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