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Letku & Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen rahoittama 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 Kari Lehtinen • Paino: 
ColorOffset • Painomäärä: 800 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Täydelliset miehet
Ikurin rokkijyrä, kaikkien 
tuntema Popeda, julkaisi 
24.9.2008 uuden pitkäsoiton 
joka kantaa nimeä ”Täydelliset 
miehet”. Ikurin turpiini Pauli 
Mustajärvi joukkoineen jatkaa 
uudella albumilla samaa 
dieselinkatkuista rokkia, mitä 
Popeda parhaimmillaan on. 

Kun albumin nimeksi oli 
varmistunut ”Täydelliset miehet”, 
saivat orkesterin jäsenet 
hahmotella mielessään, millainen 
on täydellinen mies. Albumin 
sisäkansiin kuvattiin orkesterin 
jäsenet näinä täydellisinä 
miehinä. Costello Hautamäki 
totesi että täydellinen mies on 
palomies. Tästä toteamuksesta 
johtuen Poko Recordsin 
valokuvaaja Kari Lahtinen otti 
allekirjoittaneeseen yhteyttä ja 
järjestimme valokuvaussession 
albumin kuvitusta varten. 

Kuva: Kari Lahtinen, Poko Records. 
Teksti: Teemu”Mykkä”Lehtimäki

Tässä lehdessä :
Sivu 2 Sisällysluettelo / Täydelliset miehet

Sivu 3  Päätoimittajan palsta
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Sivu 8 Turvallisesti vesillä
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Huolimatta esiintymislavojen 
kirkkaista valoista, suurista 
hiteistä, kansansuosiosta ja 

keikkabussien kilometreistä, on 
täydellinen mies… palomies.
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Päätoimittajan 
palsta

O
tan esille mielestäni kolme tärkeä-
tä asiaa, joiden yhteensovittami-
nen olisi tärkeää. Ensimmäiseksi 
aluepelastuslaitos on onnistunut 
pelastustyössään. Myös henki-
löstön palveluasenne sai kiitos-

ta. Toiseksi ihmiset haluavat pelastuslaitoksilta 
lisää tietoa turvallisuusasioista.  Kolmanneksi 
kyselyssä oli kysymys, jossa haluttiin vastaajilta 
mielipide, mihin suuntaan aluepelastuslaitosta 
haluttiin  kehittää. Vaihtoehtoja oli vain kaksi: 
pelastustoiminta tai onnettomuuksien ehkäisy. 
Vastaajat arvostivat onnettomuuksien ehkäisyä 
enemmän. 

— • —
Yksinkertaistettuna asia on helppo ymmärtää: 
Ihmiset arvostavat onnettomuuksien ennaltaeh-
käisyä, he kaipaavat aluepelastuslaitoksen an-
tamaa turvallisuustietoa ja aluepelastuslaitok-
sen henkilöstöllä on palveluasenne kohdallaan. 
Ei luulisi olevan vaikeata lisätä turvallisuuskult-
tuuria kansalaisten keskuudessa.

— • —
Otan sitten esimerkin, joka kertoo, miten voim-
me alkaa kumota tätä teoriaa. Minulta kysyttiin 
puhuessani turvallisuusvalistuksen tärkeydestä: 
jos talosi palaa, mitä kuntalaisena haluat, että 
pelastuslaitos tekee siinä tilanteessa, antaa tur-

vallisuusvalistusta vai pelastaa omaisuutesi 
ja sammuttaa talon.

— • —
Tiedän, että kysymys on provosoiva eikä sii-
hen voi vastata kuin yhdellä tavalla. Mutta 
jos kysymykseen ei millään tavalla reagoi, 
niin turvallisuusvalistuksen vastustajat my-
häilevät tyytyväisinä. Mielestäni pelastustoi-
messa emme voi elää vain tilanteessa, että 
reagoimme vasta kun onnettomuus on ta-
pahtunut. Minusta se on palohenkilöstön am-
mattitaidon vähättelyä. Tiedän, että seuraa-
vaksi sanotaan: mitä varten meillä on sitten 
palotarkastajia niin paljon, että päät yhteen 
kolisevat. En oikeasti halua uskoa, että kenel-
läkään meidän alallamme työskentelevällä 
on niin rajoittunut ajatusmaailma, että hän 
ajattelisi turvallisuuskulttuurin levittämisen 
kuuluvan vain rajatulle ammattiryhmälle ja 
josta ei muiden tarvitse välittää.

— • —
Jos lähdemme tähän juupas - eipäs -väitte-
lyyn, emme saavuta koskaan niitä yhteisiä ta-
voitteita, mitä kohti meidän pelastuslaitoksen 
viranomaisina pitäisi tähdätä. Siis mitä kohti? 
Toisille tavoitteet ovat selvempiä, mutta jotkut 
voivat miettiä tykönään niitä hetken. 

Juupas - eipäs - juupas
Pirkanmaalaisille tehtiin keväällä 
turvallisuuskysely, josta tässä lehdessäkin 
on lyhyt esittely. Kyselystä löytyy paljon 
mielenkiintoisia asioita.  Esille nousi kehitettäviä 
asioita, joita ei pystytä kehittämään, jos eivät 
kaikki työyhteisön jäsenet niiden merkitystä 
ymmärrä tai halua ymmärtää.
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Matti Lehtelä

Paloesimies Matti Lehtelä aloitti uransa 
Yhtyneet Paperitehtaat Tervasaaren tehdas-
palokunnassa jo vuonna 1966. Valkeakosken 
palokuntaan hän meni vuonna 1973 ja palo-
miehen virassa hän aloitti 1975. Vuoromes-
tariksi hänet nimettiin 1994. Työyhteisössään 
hän oli pidetty henkilö.

Risto Salminen

Ylipalomies Risto Salminen tuli kesämieheksi vuonna 
1976 ja palomiehen virkaan hänet valittiin vuoden 1977 
alussa. Risto Salminen oli erikoistunut paineilmalaitteiden 
huollon lisäksi erityisajoneuvojen kuljettajaksi. 

Syksyn juhlia ja nimityksiä
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Markku Koskinen

Ylipalomies Markku ”Miuku” Koskinen jäi 
eläkkeelle syyskuun lopussa. Miuku oli 
Tampereen viimeinen palomies, joka on 
tullut 1960-luvulla Tampereen aluepelas-
tuslaitokseen (kesämieheksi 1969, virka 
1976). Hän toimi sukeltajana hieman 
yli 40-vuotiaaksi, jonka jälkeen hän oli 
Hervannan paloasemalla kymmenisen 
vuotta vanhimpana. Ryhmähengen 
vahvistajana Markku Koskinen tunnettiin 
siitä, että jaoksen yhteisiin tilaisuuksiin ja 
illanviettoihin hän löysi aina aikaa. Hän 
oli ja  on myös persoona, jota on helppo 
lähestyä.  

Luottamusmies Jarkko Lahtinen

Palomies-sairaankuljettaja Jarkko Lahtinen aloitti Tam-
pereen palohenkilöstön luottamusmiehenä heinäkuun 
alussa. Tampereen aluepelastuslaitoksen palvelukseen 
Jarkko tuli vuonna 1995. Edeltäjänsä tavoin Jarkko Lah-
tinen on jalkapallomiehiä. Ilveksessä ja TPV:ssä palloilut 
Jarkko lopetti aktiivipalloilun A-juniori-ikäisenä. Luotta-
musmiehenä hänen tavoitteenaan on saada palomies-
ten palkka-asiat remontoitua heille tyydyttävälle tasolle.

Jarkko Lahtiseen ja hänen ajamiinsa asioihin voivat 
jäsenet tutustua seuraavassa Palomiesyhdistyksen 
yleiskokouksessa, joka on keskuspaloaseman isossa 
luentosalissa 30.10.2008 klo 17.00.

Kari Nikkilä

Ylipalomies Kari Nikkilä tuli palokunnan palvelukseen 
1.4.1978. Kari Nikkilä toimi Tampereen palohenkilöstön 
luottamusmiehenä vuodesta 1997 lähtien. Päätyön ulko-
puolella hänet tunnettiin innokkaana jalkapalloilijana ja 
hän on pelannut Mestossa ja Tampereen Pallo-Veikoissa 
(TPV). Valmentajana hän toimi TPV:ssä ja Ilveksessä. 
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L
uin itseni ensin taloushallinnon 
tradenomiksi Porissa. Valmis-
tuin insinööriksi palopäällystön 
koulutusohjelmasta 2007. Pääl-

lystöopintojen aikana olin töissä palotar-
kastajana ja sain viran valmistumisen 
jälkeen. Syyskuusta lähtien olen toiminut 
turvallisuuskouluttajana. Harrastuksiani 
ovat liikunta ja kutominen, josta on muo-
dostunut intohimonoloinen pakkomielle. 
Yhdeksi viikon kohokohdaksi töissä on 
muodostunut naisten jumppa tiistaisin. 
En ole aiemmin ohjannut ryhmää, joka 
nauraisi näin paljon. Toivon olevani työ-
yhteisössä iloinen ja yhteistyökykyinen. 

Pidän itseäni tarkkana, mutta se ei vali-
tettavasti ilmene siisteytenä. 

Mikä työssäni on hyvää?

Kouluttamisen ja valistuksen kohderyh-
mät ovat haasteellisia, mutta samalla 
kertaa aika homogeenisia. Vastassa on 
aina tiedonjanoisia ihmisiä, joille tulisi 
pystyä antamaan sellaista tietoa tai sel-
laisia oivalluksia, että he voivat toimia 
turvallisesti arkipäivän askareissa. Työs-
tä tekee mielenkiintoisen sen monipuoli-
suus ja tiukat aikataulut. Mitä vähemmän 
aikaa, sitä tehokkaampaa on tekeminen. 

On kiva pistää itsensä likoon ja onnistu-
minen riippuu paljolti siitä, miten hyvin 
saa hyödynnettyä omaa persoonaansa 
ja innostettua muitakin turvallisuuteen. 
Olen työstäni aidosti innostunut ja pidän 
siitä, että saan olla kehittämässä uusia 
suuntia ja materiaaleja. Koen etuoike-
utena olla mukana maahanmuuttajien 
turvallisuuskoulutuksessa. Se on haas-
tavaa, mutta hyvin palkitsevaa ja opin 
heiltä paljon elämästä ja suhtautumi-
sesta toisiin ihmisiin. Kuitenkin työssä 
on parasta porukka, jonka kanssa tätä 
työtä tehdään. Kepalon kellarikerrok-
sessa lentelee välillä aika utopistisiakin 

27-vuotias iloinen tyttölapsi, lähtöisin Hämeestä ja 
karannut miehen työn perässä Pirkanmaalle. Pienen 
maalaiskylän VPK:ssa tuli temmellettyä 10 vuotta, jolloin 
selvisi ainakin se, että jollain tavalla turvallisuudesta 
saisi tulla ammatti. 

Tuliketun  
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ajatuksia, mutta aina niistä joku pääsee 
tuotekehitykseen asti. En ole koskaan 
pitänyt itseäni luovana, mutta kummasti 
niitä uusia ideoita jostain syntyy. Koulu-
tusosastolle on ollut helppo soluttautua 
ja työnteko on oikeasti mukavaa!

Mitä kehitettävää?

Iloisuus! Itsekin sorrun paasaamaan 
onnettomuuksien määristä ja kaiken-
maailman riskeistä ja silloin helposti 
unohtaa sen, että iloinen asenne puree 
paremmin. Muillekin pitäisi pystyä välit-
tämään  oivallus siitä, että kun toimin 
turvallisemmin, teen palveluksen itsel-
leni. Turvallisuudesta pitäisi tulla osa 
normaalia toimintaa eikä sitä pitäisi kä-
sitellä erillisenä kokonaisuutena. Paa-
toksellisuudesta tulee päästä eroon ja 
nauttia oivaltamisen ilosta.

Visio 
turvallisuuskoulutuksesta
Enemmän väkeä koulutuspuolelle. Eri 
kohderyhmille pitäisi pystyä raken-

tamaan heille räätälöidyt materiaalit, 
joissa on otettu huomioon toimialan 
tai ihmisryhmän erityispiirteet. Hyvänä 
esimerkkinä maahanmuuttajat, joille 
ollaan luomassa jaettavaa materiaa-
lia ja koulutuspaketit, jotka poikkeavat 
jossain määrin kantaväestön materiaa-
leista. Koulutettavat saattavat odottaa 
valmiita vastauksia, mutta mielestäni on 
parempi jättää mietittävää ja yhdessä 

 takana on…

päätettävää. Ei kouluttajan antamilla 
ohjeilla kukaan tee ympäristöään tur-
vallisemmaksi, jos ajatuksia ei sisäiste-
tä, ja jos kaikki eivät ole turvallisuuteen 
sitoutuneita. Meidän tulee kannustaa 
muitakin tekemään oivalluksia, jotka 
edesauttavat turvallisempaa huomista.

Turvallisuuskouluttaja 
Elina Haapala



Tampereen meripelastajien yh-
distys on yksi yhdistys noin 60:
stä Suomessa toimivista meri- 

ja järvipelastusyhdistyksistä. Näiden 
yhdistysten kattojärjestö on Suomen 
Meripelastusseura. Tampereen meripe-
lastajien puheenjohtaja Vesa Rauhalan 
mukaan yhdistyksellä on viidenneksi 
eniten tehtäviä koko Suomessa. Tänä 

vuonna tehtäviä on ollut noin 60. Jäse-
niä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 
300, joista aktiivisia noin 50 henkilöä.

Tampereen pelastusasemalla meri-
pelastajilla on kolme alusta: Siilinkari, 
Särkkä (Näsijärvi) ja Sotka (Pyhäjärvi). 
Pohjaslahden pelastusasemalle on yksi 
alus, Olli ll,  palvelemassa Näsijärven 
pohjoisosien tarpeita. Alukset ovat van-

hoja, mutta helpotusta on jonkin verran 
tulossa, kun Siilinkarin tilalle ollaan 
hankkimassa uutta alusta.

Merimiestaidot 
katoamassa
Suomen Meripelastusseura Tampe-
reen yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä 
on ihmishenkien pelastaminen. Apuun 
lähdetään aina, kun sitä tarvitaan. Ve-
sa Rauhalan mukaan huolta aiheuttaa 
usein puutteelliset merimiestaidot. Esi-
merkiksi navigointivirheet ovat yleisiä. 
Usein moottorin tekniseksi viaksikin 
luokiteltu hälytys aiheutuu osittain tästä 
merimiestaidon puutteesta. Valitettavan 
usein myös laituripaikalleen uponneet 
veneet työllistävät meripelastajia. Yllät-
tävää sen sijaan on, että kovasti harmia 
aiheuttavat ruorijuopot eivät ainakaan 
Tampereen vesillä ole meripelastajien 
hälytystehtävissä näkyneet.

Turvallisesti vesillä

Vaikka Tampereella ei ole merta, 
niin meripelastajia kylläkin. Suomen 
meripelastusseura Tampereen yhdistys 
toimii aktiivisesti Tampereen seudun 
sisävesillä. Tampereen pelastusaseman 
toiminta-alue Näsijärvellä on Murolen 
kanavalle asti ja Pyhäjärvellä Lempäälän 
kanavalle asti.

Tampereen yhdistyksen henki-
löstöä Siilinkarin kannella: Va-
semmalta Timo Alatalo, Eeero 
Isotalo, Vesa Rauhala, Jouko 
Vainio.

8



Vapaaehtoistoimintaa

Meripelastustoiminta on vapaaehtoistoi-
mintaa, johon kuka tahansa voi ilmoit-
tautua mukaan. Mitään erityistaitoja ei 
tarvita – riittää kun on auttamishaluinen, 
motivoitunut ja normaalikuntoinen. Pe-
lastusmiehistössä vaaditaan 18 vuoden 
ikää, mutta nuorisotoimintaan voi osal-
listua jo 9-vuotiaana.

Vapaaehtoistoiminnan lievä lasku 
näkyy myös meripelastajien toimin-
nassa. Tampereen pelastusasema 
järjesti lokakuussa ensimmäistä ker-
taa  keskuspaloaseman luentosalissa 
rekrytointitapahtuman, jossa värvättiin 
vapaaehtoisia tulokaskurssille. Vesa 
Rauhalan mukaan rekrytointi onnistui, 
sillä paikalla oli 14 kuulijaa ja 5 otti yh-
teyttä puhelimitse. 

Tulokaskurssin perusasioiden jäl-
keen opetus jatkuu kansimieskoulutuk-
sella. Noin kahden vuoden jälkeen saa 
nimityksen kansimieheksi ja silloin kuu-
luu pelastusaluksen miehistöön, jolloin 
päivystysvuoron koittaessa on oltava 30 
minuutin lähtövalmiudessa. 

23. Meripelastustaitokilpailut 
Valkeakoskella
Valkeakoskella pidettiin 30.8.2008 meri-
pelastustaitokilpailut, joihin osallistui 22 
joukkuetta ympäri Suomen. Tänä vuon-
na järjestelyistä vastasi  Valkeakosken 
Järvipelastajat yhdessä yhteistyökump-
paniensa kanssa. Kilpailussa oli kuusi 
tehtävärastia: ensiapu, navigointi, vies-
tiliikenne, merimiestaito, vedenvarasta 
nostaminen sekä ajankohtainen meri-
pelastustehtävä.

Kilpailuja ei pelkästään järjestetä 
joukkueiden paremmuuden selvittämi-

seksi vaan samalla ne ovat hyviä kou-
lutustapahtumia, joihin olennaisena 
osana kuuluu palautteen antaminen 
joukkueille.

Tampereen yhdistyksen kolmihenki-
seen kilpailujoukkueeseen kuuluivat Ma-
ri Zakrzewski, Rami Siren ja Kalle Hako-
nen. He ottivat tiukassa kisassa pronssia. 
Voittajia olivat Meripelastusaseman 1:
den joukkue, hopeaa otti Suomenlahden 
Merivartioston joukkue.

Tampereen yhdistyksen kol-
manneksi sijoittunut joukkue 
miettimässä, miten veden 
varaan joutunut ihminen pelas-
tetaan. Kuvissa Kalle Hakonen, 
Rami Siren ja Mari Zakrzewski.

9
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suorittama palontutkinta suorittama palontutkinta 
on merkittävä on merkittävä 
tiedonkeruujärjestelmätiedonkeruujärjestelmä

Suomessa ei aiemmin ole ollut vakiomuotoista 
palokuolematietojen ylläpito- ja analysointijärjestelmää. 
Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä päätti 
joulukuussa  2006, että kaikki vuosina 2007 - 2008 
vakavia henkilövahinkoja aiheuttaneet palot tutkitaan. 
Tavoitteena on palokuolemien ja paloista aiheutuvien 
muidenkin henkilövahinkojen määrän vähentäminen sekä 
omaisuusvahinkojen ja tulipalojen määrän vähentäminen. 
Pelastuslaitosten palontutkijat tutkivat palot yhteistyössä 
paikallisen poliisin kanssa. Tutkituista paloista tiedot 
täytetään Pronton erilliseen palontutkintaselosteen.

Pelastusviranomaiset tutkivat 
kaikki sellaiset tulipalot, joissa 
on joko kuollut tai vakavasti louk-

kaantunut (paaripotilas) vähintään yksi 
henkilö. Palon tyypillä ei ole merkitystä 
tutkinnan suhteen. Tutkittavaksi kuuluvat 
niin rakennus-, liikenneväline- tai maas-
topalot, jos vakavia henkilövahinkoja on 
tapahtunut. Tutkintavana on myös ollut 
muita tulipaloja, koska niissäkin on ta-
pahtunut vakavia henkilövahinkoja. Pa-
lontutkinta voidaan tehdä myös suurien 
omaisuusvahinkojenkin perusteella.

Palontutkinta Pirkanmaalla

Erikseen nimetyt viranhaltijat tutkivat 
palot ja täyttävät tapauksesta Pron-
toon erillisen palontutkintaselosteen. 
Pirkanmaalla tutkittavia paloja on noin 
yksi kuukaudessa. Jokaisella toimialu-
eella on palontutkinnan vastuuhenkilöt. 
Tampereen toimialueella on palotar-
kastusinsinööri Tapio Stén, Etelä-Pir-
kanmaalla palomestari Mika Kupiainen, 

Kaakkois-Pirkanmaalla palomestari Jo-
hannes Valkama, Luoteis-Pirkanmaalla 
palomestari Matti Heino, Lounais-Pir-
kanmaalla palomestari Jarmo Ranta 
ja Pohjois-Pirkanmaalla palomestari 
Jukka Niininen. Palontutkijat eivät ole 
tutkinnan vuoksi hälytysvalmiudessa, 
vaan tutkinta tapahtuu pääsääntöisesti 
normaalina työaikana.

Miten tutkittavat 
tapaukset tulevat esille?
Palot tulevat tutkijan tietoon yleensä pa-
lopaikalla olleen henkilöstön kertomana. 
Heiltä saakin heti tärkeää tietoa tilan-
teesta ja pelastuslaitoksen suorittamista 
toimenpiteistä. 

Prontosta saa myös tilastojen kautta 
poimittua sellaiset onnettomuudet, jotka 
ovat vaatineet joko kuolonuhrin tai va-
kavan loukkaantumisen. Tämä tapa ei 
kuitenkaan ole täysin luotettava, koska 
onnettomuusseloste on saatettu täyttää 
virheellisesti joko onnettomuustyypin tai 

henkilövahinkojen osalta. Esimerkiksi 
kohteen oman henkilöstön sammuttama 
tulipalo on saatettu merkitä tarkastus- ja 
varmistustehtäväksi tai ensivastetehtä-
väksi. Etenkin niiden onnettomuuksien, 
joissa palokunta ei ole suorittanut toi-
menpiteitä onnettomuuspaikalla, selos-
teissa on virheellisyyksiä.    

Joissakin tapauksissa poliisi ottaa 
suoraan yhteyden pelastuslaitokselle. 
Tätä toimintatapaa pyritäänkin tulevai-
suudessa lisäämään. Tavoitteena on, 
että poliisi ilmoittaa tiedot pelastuslai-
tokselle automaattisesti kaikista tutki-
mistaan tulipaloista. Tällä tavoin saa-
daan todettu syttymissyykin täytettyä 
Prontoon arvion lisäksi. Poliisin tekninen 
tutkinta onkin merkittävässä asemassa 
syttymissyyn selvittämisessä.   

Onnettomuusselosteen 
täyttö tärkeä
Palontutkinnan kannalta onnettomuus-
selosteessa on muutama kohta, jotka 

10
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ehdottomasti tulee täyttää oikein. Esi-
merkiksi, jos kohteessa on ollut tulipalo, 
mutta tilanne ei ole vaatinut palokun-
nalta sammutustoimenpiteitä, ainakin 
yhdeksi onnettomuustyypiksi tulee sii-
täkin huolimatta valita tulipalo. Onnet-
tomuustyypiksi valitaan se ensisijainen 
onnettomuus, joka kohteessa on sattu-
nut tai tehtävä, joka kohteessa on suori-
tettu, riippumatta siitä, millä nimikkeellä 
hälytys on tullut.  Lisäksi tapahtuneet 
henkilövahingot tulee täyttää tapahtu-
neen mukaisesti onnettomuustyypistä 
riippumatta. 

Tutkinnan hyöty

Tampereen aluepelastuslaitoksen alu-
eella palontutkintaa on suoritettu jo 
usean vuoden ajan. Ennen Prontoon 
lisättyä palontutkintaselostetta tiedot 
täytettiin vapaamuotoisesti noudattaen 
kuitenkin tiettyä sisältöä. Vuonna 2007 
Prontoon lisättiin palontutkintaseloste, 

joka yhtenäistää tietojen sisällön valta-
kunnallisestikin. 

Vakavia henkilövahinkoja on tapah-
tunut lähinnä asuinrakennusten tuli-
paloissa. Lisäksi tutkinnan aiheuttavia 
henkilövahinkoja on tapahtunut muun 
muassa liikennevälipalojen yhteydessä. 
Erikoisempia tutkittavia tapauksia lie-
nevät motoristin vaatteiden syttyminen 
aiheuttaen vakavat palovammat sekä 
polttoleikkaajan vaatteiden syttyminen 
yrityksen pihamaalla. 

Tutkinnassa on noussut esiin pal-
jon huomioitavia asioita. Esimerkiksi 
tutkittaessa palon leviämistä onteloti-
loissa on todettu, että rakenteellisella 
palonehkäisyllä tulee pyrkiä siihen, ettei 
palo pääsisi leviämään ontelotiloihin. Li-
säksi ontelokokoa pienentämällä tulee 
pyrkiä vähentämään palosta aiheutuvia 
omaisuusvahinkoja. Lisäksi sammutus-
taktiikan ja sammutusvälineiden kehi-
tystyötä ei pidä unohtaa tämän asian 
yhteydessä. 

Roskakatosten ja muiden vastaavien 
tilojen palo-osastointiin tulee kiinnittää 
huomiota vielä nykyistäkin enemmän, 
etenkin tahallisesti sytytettyjen tulipa-
lojen vuoksi. 

Automaattisen sammutuslaitteiston 
tarpeellisuus täytyy selvittää kattaen 
kaikki asumismuodot. Jos palokuole-
mia aiotaan tulevaisuudessa radikaalisti 
vähentää nykyisestä, niin se edellyttää 
ehdottomasti sammutuslaitteistojen 
yleistymistä asuntorakentamisessa. 

Nykyiset savukkeet pitäisi ehdot-
tomasti korvata itsestään sammuvilla 
savukkeilla. Tämä liittyisi tiiviisti palo-
kuolemien vähentämistavoitteeseen. 
Alkoholinkäyttö Suomessa alkaa pik-
kuhiljaa lähestymään itänaapurimme 
traditionaalista Vodka-kulttuuria. Tämä 
näkyy myös onnettomuustilastoissa, mi-
kä pitäisi myös huomioida valtakunnan 
päättäjien päätöksenteossa. Alkoholin 
ja tupakan yhteydessä voidaan todeta 
myös mielenterveysongelmien ja eten-
kin masentuneisuuden osuus monessa 
palokuolematapauksessa. 

Kiinteistöjä remontoitaessa tulee 
paloturvallisuudessa noudattaa aivan 
erityistä huolellisuutta. Remontin aika-
na syttymisriski ja palonleviäminen on 
yleensä huomattavasti suurempi kuin 
kiinteistön normaalin käytön aikana. 

Yhteenveto

Palontutkinnalla saadaan siis merkittä-
vää uutta tietoa tulipaloista sekä etenkin 
niiden taustatekijöistä. Tätä tietoa hyö-
dyntämällä pystytään tulevaisuudes-
sa kiinnittämään huomiota oikeisiin ja 
merkittäviin asioihin onnettomuuksien 
ehkäisytyössä. Paikallisesti on jo tähän 
mennessä tehtykin ja ollaan myös par-
haillaan laatimassa uusia ohjeita liittyen 
rakenteelliseen palonehkäisyyn. 

Palotarkastusinsinööri Tapio Stén

Roskakatoksen puutteellinen palo-osastointi 
on johtanut moneen tuhoisaan tulipaloon.

11
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Keskeisimmät asiat toimivassa 
organisaatiossa ovat, että kai-
kelle toiminnalla on resursse-

ja (talous). Organisaatioin sisällä on 
päätöksentekijät, jotka päättävät miten 
pääomia käytetään (politiikka). Yleistä 
toimivuutta pitää vahvistaa pitämällä 
yllä kiinteyttä, niin organisaation sisällä 
kuin ulkopuolellakin. Tehokas kiinteyden 
ylläpito vaatii koko toimialueen henkilös-
tön huomioimista. Toimialueiden omat 
”päättävät elimet” tulisi selkeämmin saa-
da osaksi kokonaisuutta (tiedotus+ alu-
eelliset päättäjät+ media). Jotta voimme 
säilyttää ja ylläpitää tehokkuutta ja jat-
kuvuutta, tulee organisaatioon järjestää 
myös toimiva koulutusjärjestelmä. 

Koulutukseen 
panostettava lisää
Kerran hyvin suunniteltu ja  tehty ope-
tusmateriaali voidaan levittää koko 
alueen käyttöön. Yhdenmukaisen kou-
lutuksen seurauksena toimintakin yh-
denmukaistuu. Tavoitteena on tietenkin 

Toimivat rakenteet 
tehokkaan olemassaolon 
turvaksi   
Koko Pirkanmaan 
alueelle levittäytyneen 
pelastustoimen tulee 
edelleen kehittyä 
toimivammaksi 
kokonaisuudeksi. 
Tulevaisuus 
asettaa  haasteita  
organisaation 
tehokkuudelle 
sekä operatiivisen 
henkilöstön  
osaamiselle. Toimivana 
kokonaisuutena 
aluepelastuslaitos 
mahdollistaa myös 
useiden asioiden 
hyödyntämisen koko 
toimialueella. 

mahdollisimman tehokas ja turvallinen 
toimintamalli. Lisäksi  henkilöstöä va-
pautuu toisiin tehtäviin, koska koulu-
tusmateriaalia ei tarvitse yhä uudelleen  
suunnitella ja järjestellä.

Aluepelastuslaitoksen Tampereen 
toimialueella paloesimies Jari Suoko-
nautio on siirtynyt projektityöhön kol-
meksi ja puoleksi kuukaudeksi. Hänen 
tehtävänään on alustaa koulutussuun-
nittelua organisaatiossamme. Kävin 
kysymässä Jarin kuulumisia.

Projektityöntekijä Jari 
Suokonaution mietteitä
Jari Suokonautio on työskennellyt 27 
vuotta Tampereen aluepelastuslaitok-
sella. Työtehtäviin  on kuulunut koko 
alan kirjo ja osan aikaa hän on myös 
toiminut Pelastusopistolla opettajana 
sekä ollut myös pelastusalan koulutus-
tehtävissä ulkomailla. 

Projektin päätarkoitus on tehdä esitys 
koulutusjärjestelmästä jolla pystytään 
antamaan ammattitaitoa ylläpitävää 
koulutusta Tampereen aluepelastuslai-
toksen operatiiviselle henkilöstölle. Hen-
kilöstölle tehdään koulutustarvekysely 
koska Suokonautio haluaa, että mah-
dollisimman moni on mukana kertomas-
sa mielipiteensä asiasta. Kyselyn avulla 
kartoitetaan osaamista ja  mielipidettä 

muutamista päivänpolttavista asioista. 
Sähköpostilla on jo lähtenyt ensimmäi-
nen kyselykierros, jossa varmistetaan 
halukkuus vaikuttaa omaan koulutuk-
seen ja samalla tarkistetaan mahdolliset 
ongelmat sähköpostien käyttämisessä. 
Kyselyn tuella tehdään erilaisia malleja 
koulutuksen mahdollisesta toteuttamis-
järjestyksestä ja lopuksi lasketaan esite-
tyn koulutusjärjestelmän kustannukset.

Samanaikaisesti pyritään mallinta-
maan, mitä asioita laadukas koulutus 
sisältää. Esimiehet ja ensihoitajat ovat 
päivän koulutuksessa, jossa kerrataan 
tietokoneen käyttöä ja opetellaan koulu-
tusmateriaalin tekemistä. Seuraavassa 
vaiheessa he tekevät itse koulutusma-
teriaalia kalustosta ja kouluttavat mie-
histön kyseisellä materiaalilla. Koulu-
tuksen aikana materiaalia kehitetään 
ja koulutuksen etenemistä seurataan 
tiiviisti. Tarkoituksena oli myös suunni-
tella osaamisen seuranta, mutta Suo-
konautio epäilee, että projektin aika ei 
siihen riitä. 

Suokonaution mukaan tässä  pro-
jektissa ehdottomasti haastavin asia on 
tavoitteet suhteessa aikatauluun. Positii-
vista on se, että operatiivinen henkilöstö 
suhtautuu asiaan pääosin myönteisesti. 
Mielenkiintoista on myös nähdä, kuin-
ka hyvin henkilöstö paneutuu asiaan ja  
tietenkin minkälaisia vastauksia tulee. 

Teksti: Paloesimies Risto Salonen
Jarken kuva: Aluepelastusalaitos
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Lopuksi kiinnostavin ja tärkein asia on 
kuinka päättäjämme vastaavat omaan 
haasteeseensa. 

Tällaisessa koulutussuunnittelussa 
kentän hyvä tuntemus pitää olla kun-
nossa ja visio siitä, mitä tekee. Pitää 
myös  tuntea mitä toimialuetta koskevia 
suunnitelmia on tulossa. Esimerkiksi mi-
ten tulevat alaa koskevat lakimuutokset 
vaikuttavat. Kaikkiaan työssä tulisi olla 
pitkäjännitteinen ja diplomaattinen.

Suokonautio suhtautuu tulevaisuu-
teen positiivisesti. Hänen mukaansa 
on hienoa, että suunnittelutyö on käyn-
nissä, sillä se on hyvä avaus tärkeälle 
asialle. Tärkeää olisi myös huomioida 
suunnittelussa koko Pirkanmaa. Ei ole 
järkevää suunnitella vain Tampereen 
seutukunnalle. Suunnittelu ja toiminnan 
tiedottaminen sekä levittäminen tulee 
huolehtia koko aluepelastuslaitoksen 
tietoon ja käyttöön.

Sisäasianministeriö on myöntänyt 
ensi vuodelle 30 uuden ylimääräisen 
pelastajan koulutusrahat. Tarve uusis-
ta pelastajista myös jatkossa säilyy. 
Väläyteltiinpä ministeriössä myös mah-
dollisuuksia lisätä alueellisten koulu-
tuspaikkojen määrää. Nyt on siis hyvä 
aika olla suunnittelussa jo jollakin tapaa 
mukana. On sitten mitä esittää, kun mi-
nisteri kyselee valmiuksia loppuvuoden 
pikakierroksellaan.

tää, vaikka tiedonsaanti Tampereen 
aluepelastuslaitosta koskien koetaan-
kin parantuneen edellisestä mittaus-
kerrasta. Tietoisuuden kasvuun ovat 
vaikuttaneet erityisesti taloyhtiöiden ja 
nuohoojien ansiokas työ tietoisuuden 
lisäämiseksi, sekä Tampereen alue-
pelastuslaitoksen oma tiedottaminen. 
Sen sijaan sanoma- ja aikakauslehtien 
kautta saatu informaatio on edellismit-
taukseen nähden vähentynyt. Seppo 
Männikkö Tampereen aluepelastuslai-
tokselta suuntaisikin painetta sanoma-
lehtien puoleen, jotta tulipaloista uuti-
soinnin ohessa uutisoitaisiin enemmän 
paloturvallisuusasioista. 

Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy tärkeää
Paloturvallisuustutkimuksessa kysyttiin 
vastaajien mielipidettä aluepelastuslai-
toksen työtehtävien tärkeydestä. Vas-
taajien oli valittava, mihin he haluavat 
aluepelastuslaitoksen tulevaisuudessa 
panostavan: pelastustoimintaan vai on-
nettomuuksien ennaltaehkäisyyn. 57 % 
vastasi, että onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyyn, 43 % piti pelastustoiminnan 
kehittämistä tärkeämpänä.

Tutkimustulokset tullaan käymään 
läpi henkilöstön kanssa syksyn aikana. 
Tuloksista saatu arvokas tieto tullaan 
myös ottamaan huomioon, kun alue-
pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmia 
tehdään. 

Paloturvallisuustutkimus 2008
Tampereen aluepelastuslaitos toteutti paloturvallisuustutkimuksen 
tämän vuoden touko-kesäkuussa. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta 
vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
Pirkanmaalaisten vastaajien paloturvallisuustietoutta ja kokemuksia 
asuntonsa paloturvallisuudesta. Samalla selvitettiin vastaajien 
tyytyväisyyttä Tampereen aluepelastuslaitoksen toimintaan ja palveluihin.

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

    

pelastustoiminta 42,9% (452)

onnettomuuksien ennaltaehkäisy 57,1% (601)

Tutkimuksen tuloksia voidaan pi-
tää vähintäänkin suuntaa-anta-
vina, sillä vastauksia tuli 1154 

kappaletta. Tutkimuksen analysoijien 
mukaan vastaajat olivat perehtyneet ky-
symyksiin, sillä avoimiin kysymyksiinkin 
oli tullut paljon palautetta.

Henkilöstön palveluasenne 
sai kiitosta
Tampereen aluepelastuslaitos on 
tutkimuksen mukaan onnistunut pe-
lastustoiminnassaan hyvin. Aluepe-
lastuslaitoksen henkilöstö sai kiitosta 
myös palveluasenteestaan; siihen oltiin 
erittäin tyytyväisiä. Esimerkiksi 95,3 % 
paloasemilla vierailleista oli tyytyväisiä 
saamaansa kohteluun. Tämä on tutki-
muksen toteuttajien mielestä poikkeuk-
sellisen hyvä tulos. Paloasemavierailut 
ovatkin hyvä tapa kasvattaa tietoisuutta 
paloturvallisuudesta ja pelastuslaitok-
sen toiminnasta yleensä

26 prosentilla vastaajista on oma-
kohtaisia kokemuksia tulipalosta ja noin 
puolet heistä uskoo, että tulipalo olisi 
ollut ehkäistävissä. Silti tulipalon koke-
neista vastaajista kaksi prosenttia elää 
edelleen asunnossa, jossa ei ole toimi-
vaa ja oikeinsijoitettua palovaroitinta.

Kaikkiaan tietoisuus palovaroittimista 
on kuitenkin parantunut ja 84 prosentil-
la vastaajista on toimintakykyinen pa-
lovaroitin asuntonsa jokaisessa asuin-
kerroksessa. Myös pelastautumisaika 
on hyvin tiedossa. Valtaosa vastaajista 
tiesi, että yöllä palovaroittimen ääneen 
herätessään pelastautumisaikaa on 
vain muutama minuutti.

Paloturvallisuudesta 
halutaan lisää tietoa
Tutkimustulokset osoittavat kansalais-
ten kiinnostuksen paloturvallisuusasi-
oita kohtaan. Tiedotus-, koulutus- ja 
valistustoiminnalle on selkeää kysyn-
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100-vuotias Kepalo - 
toimiva yhdistelmä

Teksti: Juhani Katajamäki

kulttuurihistoriaa ja modernia tehokkuutta
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Teollisuus-Tampereen sydänmai-
semassa Satakunnansillan ym-
pärillä Tampellan, Finlaysonin, 

Frenckellin ja sähkölaitoksen toiminta 
on lakannut tai muuttanut muualle. Vain 
keskuspaloasema on pitänyt pintansa. 
Satavuotias rakennus sillan itäpäässä 
porskuttaa yhä kaupungin ja sen asuk-
kaiden henkilö- ja paloturvallisuuden 
keskuspaikkana.

Wivi Lönnin luomus

Tampereen paloasemarakennus on 
jugend -kauden kuuluisimpiin arkkiteh-
teihimme lukeutuneen Wivi Lönnin käsi-
alaa. Kutsukilpailun ainoa naispuolinen 
arkkitehti päihitti miehisen rakennuksen 
suunnittelussa kaikki kollegansa. Tam-
perelainen Lönn suunnitteli talon, teki 
sen lujuuslaskelmat ja valvoi rakentami-
sen. Tuloksena oli arvorakennus, jonka 
tyyli vieläkin kiehtoo. Kulttuurihistorial-
linen rakennus on ollut esillä kansain-
välisissä näyttelyissä, ja sitä on esitelty 
useissa arkkitehtijulkaisuissa.

Rakennuksen valmistuttua sen ni-
meksi vakiintui Tampereen paloasema. 
Kun kaupunki sai ensimmäisen sivupa-
loaseman 1940-luvulla, Satakunnan-
sillan arvorakennusta alettiin kutsua 
pääpaloasemaksi. Nimi modernisoitiin 
keskuspaloasemaksi vuonna 1978.

Kepalo ei monellekaan tamperelaiselle sano 
mitään, mutta kaupungin keskuspaloaseman 
tuntevat “kaikki”.

Palo- ja pelastustoiminnan puhekie-
lessä ja sisäisessä viestinnässä käyte-
tään nasevia termejä ja lyhenteitä. Niin-
pä keskuspaloasema on viestikutsuna 
ja operatiivisena lyhenteenä taipunut 
napakkaan muotoon Kepalo. Sen mu-
kaisesti myös Hervannan, Linnainmaan 
ja Pispalan aluepaloasemat ovat saa-
neet omat näppärät ja samalla huumo-
ripitoiset lyhenteensä Hepalo, Lipalo ja 
Pipalo.

Kodista 
monitoimityöpaikaksi
Vuonna 1908 valmistunut rakennus on 
sadan vuoden aikana muuntunut pa-
losotilaan työtä vuorotta -työpaikasta 
ja hänen sekä perheensä kodista ny-
kypäivän monitoimityöpaikaksi. Pitkän 
historian aikana rakennuksen huoneti-
loja on muutettu kunkin ajan toimintaa 
vastaamaan, rakennus on arvokkuudel-
la saneerattu, tontille on noussut uudis-
rakennus, osa entisistä toiminnoista on 
siirtynyt muualle ja rakennus on saanut 
rinnalleen kolme aluepaloasemaa.

Hevosajoneuvojen aikana valmistu-
nut rakennus on ollut toimiva tila myös 
autojen vuosikymmeninä. Vielä 2000-
luvulla sen leveistä ovista ovat isoja 
erikoisajoneuvoja lukuun ottamatta 
mahtuneet operoimaan nykyaikaiset 

palo-, pelastus- ja sairaankuljetusajo-
neuvot. Tampereen silloisen palomesta-
rin Berndt Blomin kaukonäköisyyttä oli 
kilpailuarkkitehteja sitovassa luonnos-
piirustuksessa määrätä ovien lukumää-
räksi kuusi ja leveydeksi 3,2 m.

Paloasema oli 
monen vuoden hanke
Tampereen vakinainen palokunta aloit-
ti toimintansa pienehkössä vuokrahuo-
neistossa Puutarhakatu 6:ssa 1898. 
Keskustelu varta vasten paloasemaksi 
rakennettavan talon hankinnasta virisi 
jo seuraavana vuonna. Asia eteni hi-
taasti. Valtuusto julisti suunnittelukilpai-
lun lokakuussa 1905. Siihen kutsuttiin 
tamperelaisarkkitehdit Birger Federley, 
August Krook, Wivi Lönn, Toivo Paatola, 
Lambert Petterson ja Georg Schreck.

Kilpailu päättyi Wivi Lönnin ylivoimai-
seen voittoon tammikuussa 1906. Työ 
käynnistyi ja eteni nopeasti. Talon piti 
valmistua kesäksi 1908, jolloin palokunta 
ehtisi 10 vuoden ikään. Toisin kuitenkin 
kävi. Rakennustyömaan lämmityskamii-
nasta lastukasaan lentänyt kipinä sytytti 
tulipalon varhain jouluaattoaamuna. Talo 
tuhoutui pahoin (L & L 2007).

Rakennus valmistui syyskuussa 
1908. Palokunnan 25-vuotishistoriik-
ki kehuu, kuinka uusi paloasema oli 



1616

LE
TK

U
 &

 L
A

A
ST

A
R

I saatu aikaan perinpohjaisen harkinnan 
jälkeen ja taitavien asiantuntijain joh-
dolla. Siitä tuli kauniilla paikalla oleva 
miellyttävä rakennus, joka täysin vastasi 
tarkoitustaan ja oli samalla kaupungin 
nähtävyyksiä.

Wivi Lönn oli betonirakentamisen 
edelläkävijöitä. Paloaseman ytimestä, 
kalustohallissa, ei tarvittu lainkaan pila-
reita. Aikaansa nähden valtaisasta ka-
lustohallista tuli avara ja moderni avoin 
tila, vuosien saatossa monenkokoisen 
ajoneuvo- ja muun kaluston käyttöön 
taipunut halli. Kalustohallia hallitsivat 
kärryt, reet, rattaat ja katossa riippuva 
valjaskalusto. Hevosilla oli omat pilttuu-
na. Sieltä ne tottuneesti siirtyivät kärry-
jen eteen, kun hälytyskellot soivat. Val-
jastaminen sujui nopeasti. Enimmillään 
hevosia oli kahdeksan.

Autot valtasivat 
kalustohallin
Automobiili alkoi mullistaa palokunti-
en ajoneuvokantaa. Tampereen pa-
lotoimisto ehdotti auton hankkimista 
1923. Valtuusto myönsi rahat seuraa-
valle vuodelle. Vielä samana vuonna 
G.A.Serlachius Oy:n konepaja asensi 
Ford-auton konealustalle 300 minuutti-
litran moottoriruiskun. Palokunnan oma 
väki rakensi korin, kalustoripustukset 
ja tikastelineet. Käytännöllisesti ottaen 
kaikki muu paitsi muutama sorvaus- ja 
hitsaustyö tehtiin palokunnan omassa 
työpajassa. Auto valmistui 1924.

Autokantaan siirtyminen tapahtui no-
peasti: kahdessa vuodessa palokunta 
sai käyttöön neljä autoa ja kuudessa 
vuodessa yhteensä kuusi. Hevosia oli 
vuoden 1928 lopussa enää yksi. Kalus-
ton määrä kasvoi jatkuvasti. Kun palo-

asemalla valmistauduttiin rakennuksen 
50-vuotisjuhlaan 1948, kalustohalli oli 
koko leveydeltään täynnä autoja. Osa 
niistä oli täyskatettuja, mutta monessa 
autossa miehistö kulki vielä kannella. 
Kalustorivissä oli neljä sairasautoa.

Uudisrakennus takatontille

Palotoimen tehtävät kasvoivat 1975, kun 
laki palo- ja pelastustoimesta toi käytän-
nöllisesti ottaen kaikki pelastustehtävät 
palokunnan vastuulle. Samaan aikaan 
palokuntien harjoittama sairaankuljetus 
kasvoi nopeasti.

Keskuspaloasemalla tilanahtaus 
kävi kestämättömäksi. Palopäälliköksi 
vuonna 1978 valittu Sakari Lehtinen, 
koulutukseltaan myös rakennusinsi-
nööri, käynnisti välttämättömät perus-

korjaus- ja lisärakennushankkeet ja hoiti 
palolaitoksen puolesta suunnittelua ja 
rakentamista. 

Uudisrakennus valmistui 1982. Kul-
kutunneli toisessa kerroksessa yhdistää 
uuden ja vanhan osan. Ensimmäiseen 
kerrokseen sijoitettiin erikoisajoneu-
voyksiköt: tikasauto, nostolava-auto, 
jauheauto, iso säiliöauto ja sairaan-
kuljetuslinja-auto. Sairasautoja varten 
on rakennuksen sisäpihan puoleisella 
sivulla yhdeksän tallipaikkaa. Lisära-
kennuksen kuutiotilavuus on 11 400. 
Vanhan keskuspaloaseman tilavuus oli 
17 700 neliötä. Uudet lisärakennukset 
lähes tuplasivat hyötytilan.

Peruskorjaus 
kulttuurihistoriallisia 
arvoja kunnioittaen
Keskuspaloasemarakennuksen perus-
korjaus oli alkanut välittömästi lisära-
kennuksen valmistuttua. Tavoitteena oli 
nykyajan tarpeet täyttävä rakennus, joka 
toteuttaisi myös tulevaisuuden toimin-
nalliset vaatimukset. Peruskorjauksessa 
haluttiin erityisellä pieteetillä huomioida 
talon rakennustaiteelliset arvot. Työ to-
teutettiin vaiheittain, ja palolaitos toimi 
koko rakennustyön ajan myös vanhalla 
rakennusosalla. Lopputulosta on pidetty 
varsin onnistuneena.

Paloasemarakennus hevos-
aikakauden loppuvaiheessa 
1920-luvun alussa.

Sisäministeri Kaisa Raatikainen katsasti saneeratun keskuspalo-
aseman ja päivän työvuorovahvuuden kalustoineen 1986.
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Tampere ja lähiseudun kunnat pohtivat 
yhteistyön mahdollisuutta 1990-luvulla. 
Hankkeessa oli mukana kuusi kuntaa, 
mutta sopimus syntyi lopulta kolmen 
kesken. Kangasalan, Pirkkalan ja Tam-
pereen pelastuslaitokset yhdistettiin 
1994. Syntyi Tampereen aluepelastus-
laitos, joka hallinnollisesti kuului Tampe-
reen kaupunginhallituksen alaisuuteen. 
Toimintakentän laajeneminen muutti 
myös alan terminologiaa: palolaitoksista 
tuli pelastuslaitoksia.

Uuden vuosituhannen alussa Suo-
men pelastustoimi uudistui. Se säilyi 
kunnallisena toimialana, mutta nyt alu-
eellisena, kuntien laajaan yhteistoimin-
taan perustuvana. Ensimmäisinä aloit-
tivat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen 
pelastustoimet 2003. Pirkanmaan sil-
loiset 33 kuntaa allekirjoittivat yhteistoi-
mintasopimuksen marraskuussa 2002. 
Tampereen aluepelastuslaitos vanhaa 
nimeään muuttamatta alkoi Tampereen 
kaupunginhallituksen alaisena liikelaitok-
sena hoitaa Pirkanmaan pelastustointa. 
Laitoksen toimintaa johtaa pelastusjoh-
taja. Tehtävään valittiin Tampereen pe-
lastuspäällikkö Olli-Pekka Ojanen.

Perinteitä kunnioittaen: 
keskuspaloasema
Aluepelastuslaitoksen hallinnollinen 
keskus on keskuspaloaseman uumenis-
sa. Sillä nimellä rakennus yhä kulkee. 
Monissa kaupungeissa paloasemia 
muutettiin aluepelastuslaitosuudistuk-

sen yhteydessä pelastusasemiksi. Tam-
pereella vanha nimi haluttiin säilyttää, 
eikä myöskään aluepaloasemia muu-
tettu aluepelastusasemiksi.

- Halusimme palo-sanan säilyvän toi-
mipisteidemme nimessä. Perinteen 
kunnioittaminen oli erityisen tärkeätä 
kulttuurihistoriallisen keskuspaloase-
mamme vuoksi, onhan se varta vas-
ten suunniteltu palokunnan tarpeita 
varten ja on paitsi toimiva rakennus 
vielä sata vuotta valmistumisensa jäl-
keen myös kaupungin uljaimpia jul-
kisia rakennuksia, pelastuspäällikkö 
Ojanen perustelee.

Paloasema muuntunut 
ajan tarpeiden mukaan
Kun paloasema vuonna 1908 otettiin 
käyttöön, siitä tuli koko palohenkilös-
tön työpaikka ja koti. Paloasemalla 
työskenteli palomestari, alipalomestari, 
yliruiskumestari, aliruiskumestari, viisi 
korpraalia ja 13 palosotilasta. Työ oli 
puhtaasti sammutustyötä. Kokonaisvah-
vuus oli samalla vuorovahvuus.

Nyt 100 vuotta myöhemmin talos-
sa on paljon muutakin ammattiväkeä 
kuin sammuttajia ja pelastajia. Kes-
kuspaloasemalla, koko Pirkanmaan 
pelastustoimen ja erityisesti Tampe-
reen toimialueen (Lempäälä, Nokia, 
Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) 
pääkallonpaikalla työskentelee riskien-
hallinnan, resurssienhallinnan, tuki- ja 

Tänään keskuspaloasema ja 
Pirkanmaanpelastustoimen hallinnollinen keskus

kehittämispalvelujen sekä sairaankul-
jetuksen ja ensihoidon tehtävissä yli 
60 henkilöä. Luku elää päivittäin. Luku 
koostuu onnettomuuksien ennaltaeh-
käisyn, pelastustoimen, varautumisen, 
kalusto/teknisen toimen, talouden, tie-
dotuksen, valvomon, tietohallinnon sekä 
sairaankuljetuksen ja ensihoidon paris-
sa työskentelevistä viranhaltijoista.

Sadassa vuodessa Tampereen palo-
asema on saanut rinnalleen kolme alue-
paloasemaa ja lisätueksi Tampereen 
toimialueen viiden kunnan miehitetyt 
paloasemat. 

Aluepelastuslaitosideologiaan kuulu-
vasta pelastustoiminnan hajauttamista 
johtuen keskuspaloaseman päivittäinen 
palomies/pelastajien ja päällystön vah-
vuus on keskimäärin kymmenen mies-
tä. Kun sata vuotta sitten tehtiin työtä 
vuorotta, tänään työn ja levon jaksotus 
on vuorokausi työtä, kolme vapaata. Ja 
kun iso kalustohalli alkuvuosikymmeni-
nä oli täynnä ykköslähdön ajoneuvoja, 
on siellä niitä tänään vai muutama: päi-
vystävän palomestarin johtoauto (P3), 
sammutus- ja pelastusyksikkö T11, en-
sivasteyksikkö sekä pelastussukeltajien 
ajoneuvo T151 veneineen. Muu kalusto 
on tarkastus- ja muita henkilöautoja. Eri-
koiskalustoa on uudisrakennuksessa ja 
aluepaloasemille hajautettuna.

Keskusaseman sairaankuljetus työl-
listää kymmenen päiväsairaankuljetta-
jaa ja kolme 24 t:n työvuoroa tekevää 
palomies-sairaankuljettaja -paria ja esi-
miehen. Keskuspaloasemalla virasto-
työaikaa tekevät tekninen toimi työllistää 
kymmenen, onnettomuuksien ennalta-
ehkäisy kahdeksan, talous yhdeksän 
ja varautuminen, tiedotus/viestintä ja 
tietohallinto sekä ympärivuorokautista 
työaikaa tekevä valvomo keskimäärin 
kaksi henkeä kukin.

Lähde:

Juhani Katajamäki: Kepalo 1908-2008. 
Tampereen keskuspaloasema 100-vuo-
tias. Tampereen aluepelastuslaitoksen 
kustantama juhlakirja. Tampereen Co-
lor-Offset, 2008.

Keskuspaloaseman valoisia 
tiloja saneerauksen jälkeen.
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Naprapaattiopintojen aloittami-
nen kolme vuotta sitten ajoi 
tamperelaisen palomiehen per-

heineen Kotkaan. Nelivuotinen tiivistah-
tinen koulutus tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksien ammattilaiseksi läheni viimeistä 
vuottaan. Aikaisempina kesinä mieleen 
oli kimmonnut ajatus työskentelystä 
opiskelu paikkakunnalla. Valmistumista 
edeltävänä kesänä tarjoutui mahdolli-
suus kokeilla kesurin tonttia uudelleen 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen eteläi-
sellä alueella, Kotka-Hamina akselilla. 
Sijoituspaikakseni muodostui 21 000 
asukkaan kesäkaupunki Hamina, joka 
viime talven aikana on saanut kannatel-
la kvartaalitalouden raskasta viikatetta 
uhraten terän alle paperitehtaan ja sii-
vun satamastaan. 

Työhön 
perehdyttäminen toimii
Tie pelastuslaitoksen palvelukseen alkoi 
normaaliin tapaan työhaastattelulla, jon-
ka perusteella katsottiin allekirjoittaneen 
sopivan erinomaisesti mahdollisimman 
kauas Kotkasta. No Haminaa kauem-
maksi ei saatu. Toimenkuvaksi suunni-
teltiin täysiveristä palomiehenä tointa, 
mutta ohimennen lipsahtanut lausahdus 
perustason sairaankuljettajan tentin suo-
rittamisen tuomista materiaalisista lisistä 
sai opiskelijan silmät kiilumaan. Niinpä 
sain armeliaasti mahdollisuuden käydä 

Kesämiehenä Haminassa

Iltasoitto, RUK ja Kaakonkulman viimeinen 
vakinainen vartioasema eli miten sujui 
Tampereen pojalta kesämiespesti 
ympyräkaupunki Haminassa.

suorittamassa tentin ennen työsuhteen 
alkua. Kas kummaa myös läpäisten sen! 
Bonuksena oli palkanlisä suuruudeltaan 
noin 200 euroa/kk. Nannaa!

Kymenlaakson pelastuslaitos antaa 
uusille työntekijöilleen viiden päivän 
perehdytyksen. Viikon mittaiseen virka-
aikaan suoritettavaan ”sisäistämiseen” 
on sisällytetty radioliikenteen, korkealla 
työskentelyn ja -pelastamisen sekä savu-
sukellus- ja liikenneonnettomuustaitojen 
kuin yleisten huoltotoimenpiteiden pe-
rehdytys paikallisten tapojen mukaisesti. 
Kouluttajina toimivat alansa osaavat ja 
innokkaat paloesimiehet palveluspoiki-
neen, ylitöinä tietysti. Kepalon palojulle 
oli mykistynyt tavasta toivottaa tulokkaat 
tervetulleiksi! Tässä perehdytyksessä oli-
sivat kahdeksan vuoden takaiset  presen-
taatiokalvot sulaneet ja Isossa luokassa 
hikoillut muukin kuin sarkahousujen ver-
hoama gluteus maximus. Tie kesäpojas-
ta täysiveriseksi itärajan tulikeskitysten 
tukahduttajaksi oli alkanut.

Arvokas kokemus

Täällä eivät palomiehet vaihtele virvejä 
ja syöksyile epätoivoisesti hälytyksiin 
viittä vaille vuoronvaihtoa vaan tehtä-
vät vastaan otetaan vanhalta vuorolta 
sotilaallisen miehekkäästi vanha ja tu-
leva vuoro rivissä mies miestä vasten. 
Tämän jälkeen ei sitten enää lampaiden 
laskuun kokoonnutakaan ennen seuraa-

vaa aamua. Kuten miljoonissa muissakin 
palokunnissa täälläkin varusteet tarkas-
tetaan aamun ensimmäisenä tehtävänä. 
Seuraava toimenpide onkin aamukahvit 
ja tehtävien jako. Tästä eteenpäin nou-
datetaan samoja uria kuin miljardeissa 
muissa palokunnissa. Itse asema on 
muokattu vanhasta bensiksestä palo-
toimen tarpeisiin sopivaksi. Alueella on 
myös matala hallintorakennus sekä har-
joittelualue palotaloineen. Niin materiaa 
kuin ihmishenkiäkin suojellaan vahvuu-
della 1+6 tai no ainakin 1+5 ja jos sen 
alle mennään, niin yritellään houkutella 
joku ylitöihin. Tällaisilla vahvuuksilla pyö-
ritellään H11, H13 ja H291:tä. Turvaa 
ensihoitoon tuo jokaisessa vuorossa toi-
miva päätoiminen sairaankuljettaja, joka 
omaa hoitotason velvoitteet. Sairaankul-
jetuksessa tehdään yhteistyötä alueen 
yksityisen toimijan kanssa. Isommissa 
tapahtumissa Kotka ja Hamina toimivat 
tiiviisti yhdessä, liikennöinnin sujuessa 
jouhevasti valtatietä pitkin.

Kotkan poikii ilman siipii, pelastuslai-
tokseen home hiipii. Kuulostaa Junnulta, 
mutta on ehtaa Kotkaa. Pelastuslaitok-
sen ykkösnyrkkiä, Kotkan asemaa on 
vaivannut home, jonka seurauksena osa 
työntekijöistä on saanut vakavan home-
altistuksen kykenemättä enää työsken-
telemään kontaminoituneissa tiloissa. 
Sama vaiva on hiipinyt myös Haminan 
asemalle. Hätäratkaisuna on ollut pinto-
jen uusimista ja miehistön majoittamista 
kontteihin. Samoin on käynyt täällä Ha-
minassa, jossa joka vuorosta muutama 
mies oleilee hälytysten välisestä ajasta 
suurimman osan kontissa tai ulkona. 
Suomen kesä jo osaltaan totutti kont-
titonttuja tulevaan syksyyn, mutta entä 
talvi? Kovasti tsemppiä koko porukalle 
ja pikaista ratkaisua ongelmaan! 

Kesän ja helteiden mentyä loppui 
myös kesämiespesti. Uudet tavat, työ-
toverit ja kaupunki osoittivat palomiehen 
työn olevan kutakuinkin samanlaista 
rentoa puurtamista täälläkin. Pienem-
mät  miehistöresurssit antoivat perspek-
tiiviä moniosaaja-pelastajan arkeen 
osoittaen yksittäisen pelastajan työn 
arvokkuuden. Kaiken kaikkiaan koke-
mus oli hyvin myönteinen mistä kiitokset 
Haminan paloasemalle.

Pulsate, et aperietur vobis. Ko-
puttakaa, ja teille avataan.

Teksti: Vesa Tabell, palomies-sairaankuljettaja 
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Auton erikoisuutena voi mainita 
miehistötilan ohjeen kyydissä ole-
ville, jossa pyydettiin ”Älä tump-

paa lattialle”. Auton lähtöä todistamassa 
ollut Janne Nieminen muisteli, että mo-
nesti hytti oli ihan sakeana savusta jo en-
nen kuin oli päästy perille kohteeseen. 
Tupakointi taisi olla hieman yleisempää 
vielä pari vuosikymmentä sitten. 

Maitoautona matkansa aloittanut 
vuoden 1976 Scania ehti mukaan mo-
nenlaiseen hälytykseen uskollisena 
palvelijana saavuttuaan Korkeakoskel-
le vuonna 1981. Takatilan puupenkeillä 
ei pehmusteita ehditty kaipaamaan, ja 
hälytykseen lähtijöiden ennätykseksi 
samassa autossa muistetaan 11 miestä 
1990-luvun alkupuolella, kun edellinen 
J12 oli korjauksessa. Samalta vuosikym-
meneltä muisteli Nieminen kuulemaan-
sa kommenttia siitä, että Orivedellä oli 
melkein toivottu, ettei hälytyksen tulisi 
täyttä autollista miestä, kun niin suurta 
määrää oli jo vaikeaa komentaa. Ilmei-
sesti nykyinen yksikönjohtajakäytäntö ja 
kuuden henkilön sammutusyksikköajat-
telu ei ollut silloin vielä käytössä. 

Suurella säiliöllä varustettu sammu-

Juupajoen 
vanhus lähti pois 
Korkeakosken VPK:n vanha säiliöauto poistui Juupajoelta 27 
palvelusvuoden jälkeen syyskuun viimeisenä päivänä. Palokunnan 
ykkösautona 17 vuotta ja kakkosautona lähes kymmenen vuotta ja lopulta 
reilu vuoden säiliöautokäytössä olleeseen Scaniaan liittyy monia muistoja. 

tusyksikkö oli kuitenkin perusteltu paik-
kakunnalla, missä vesijohtoverkosto 
on mitoitukseltaan pieni ja suppealla 
alueella ja jossa metsää on runsaasti 
ympäristössä. Lieneekö auto ollut maan 
ensimmäinen sammutussäiliöauto eli 
sekatavarajuna erikoisine koriratkai-
suineen. Vanhuksen tekniikkaan liittyy 
monia muistoja. Erään keikan jälkeen 
sopivan jousen katkettua vaihteistosta 
oli hävinnyt puolet, jonka jälkeen kor-
jaamolla oli todettu, että onhan täällä 
enemmänkin vaihteita, ei ihme jos ei 
kulkenut. 

Yksi käyttäjäryhmä 
kaipaa vanhusta
Eniten autoa tulevat kaipaamaan Kor-
keakosken VPK:n parikymmentä nuo-
riso-osastolaista, sillä heille vanhus oli 
oivallinen harjoitusauto. Palokunnan 
ykköslähdön autoa nuorten harjoituk-
siin ei voi antaa kuin harvoin. Kahden-
kymmenen nuoren ryhmä joutuu jat-
kossa harjoittelemaan peruskalustolla 
paloaseman läheisyydessä, mutta se ei 
todennäköisesti intoa vähennä

Nuorempi astuu kehiin 
Käyttöön saatuun nuorempaan Sca-
niaan ollaan Juupajoella tyytyväisiä. 
Nyt kun kalusto on saatu asennettua 
pienellä viilauksella vanhasta autosta 
paikalleen. Hämeenkoskelta Päijät-Hä-
meestä Kosken VPK:n käytöstä tullut 
auto on hyväkuntoinen ja ehdottoman 
tärkeä työkalu paikkakunnalla, jossa jo-
pa kuntakeskuksen vesijohtoverkoston 
paine on niin olematon, että jos säiliö-
autoa tankkaa, niin emännät eivät saa 
enää hanoista kahvivettä ja säiliön täyt-
täminen kestää kymmeniä minuutteja. 
Kunnan alueella ei ole virtausteknisesti 
riittävää palopostiverkostoa eikä yh-
tään vesiasemaa ja tällä hetkellä auton 
saa nopeimmin tankattua käväisemällä 
Orivedellä vesiasemalla ja palokaivolla 
Lylyn viestivarikolla.

Kesän metsäpalot tuovat omat haas-
teensa ja siihen erillinen säiliöauto on 
järkevä ratkaisu. Korkeakosken VPK:n 
sijainti keskeisellä paikalla mahdollistaa 
myös säiliöauton liikkumisen muiden 
lähipalokuntien avuksi niin Ruoveden, 
Oriveden, Mänttä-Vilppulan ja Jämsän 
suuntaan.

Miehiä ja naisia rivissä

Korkeakosken VPK:n hälytysosastossa 
on noin 15 aktiivista jäsentä sekä nuo-
riso-osastossa 20 nuorta. Haasteellisia 
kohteita pelastustoimen kannalta ovat 
puolustusvoimien alueet, suurehko saha 
sekä kultakaivos maanalaisine tiloineen. 
Uusia jäseniä palokuntaan saatiin alku-
syksyn avointen ovien päivänä ja lisää 
toivotaan Päivä paloasemalla -tapahtu-
man myötä 29.11.2008, jolloin kuntalai-
silla ja muilla kiinnostuneilla on mahdol-
lisuus päästä tutustumaan myös uuteen 
vanhaan säiliöautoon J13:seen.   

Teksti Eeva Koivula



H
arjoituksen valmistelua var-
ten nimettiin aluepelastus-
laitoksessa oma suunnit-
teluryhmä, jonka puheen-

johtajana toimi operatiivinen päällikkö 
Martti Honkala. Työ aloitettiin lokakuun 
lopussa 2007 ja suunnittelun edetessä 
kutsuttiin yhteistoimintatahoja mukaan 
harjoituksen valmisteluun, jotta kaikilla 
harjoitukseen osallistuvilla tahoilla olisi 
mahdollisuus kertoa toiveensa, mitä he 
tältä harjoitukselta halusivat. Harjoituk-
sen tuki- ja järjestelytehtäviin tarvittiin 
suunnitteluryhmä samoin kuin harjoituk-

Tytti 2008
Tampereen aluepelastuslaitos 
järjesti 18.9.2008 
suuronnettomuusharjoituksen 
Kangasalan Sahalahdella Ruoka 
Saarioisten tehdasalueella. Tytti 
2008 -harjoitukseen oli kutsuttu 
myös useita yhteistoimintatahoja, 
joiden osallistumista oli 
kartoitettu harjoituskuvauksen 
perusteella. Harjoitukseen 
osallistui eri toiminnoissa ja 
tehtävissä noin 300 henkilöä. 

sen arviointia ja palautteen antamista 
varten muodostettiin työryhmä.  

Tavoitteet

Aluepelastuslaitoksen osalta harjoituk-
sen tavoitteena oli suuronnettomuus-
valmiuden testaaminen kokonaisuute-
na sekä viesti- ja johtamisjärjestelmän 
testaaminen ja siihen liittyen pelastus-
toiminnan tilannekuvan ylläpitäminen. 

Muiden toimijoiden kanssa tavoittee-
na oli johtamisjärjestelyjen yhteensovit-
taminen ja yhteisen tilannekuvan muo-

dostaminen. Muilla toimijoilla oli myös 
omia tavoitteitaan harjoituksen osalta.

Kenttäharjoituksen tavoitteena oli 
harjoittaa pelastusmuodostelmien pe-
rustamista ja ryhmittämistä toimintaan 
komppanialähdöissä ja sitä laajempia 
muodostelmia vaativissa tilanteissa ja 
pelastustoimintaa laajassa monipotilas-
onnettomuudessa.

Aluepelastuslaitoksen sairaankul-
jetusosaston tavoitteet sairaankulje-
tuksen ja ensihoidon osa-alueella oli 
testata suuronnettomuusvalmiuden 
toimivuutta. 

Harjoituksen kulku

Harjoitus toteutettiin 18.9.2008 klo 17 - 
21 Ruoka Saarioinen Oy:n Sahalahden 
tuotantoalueella ja sen lähiympäristös-
sä koulukeskuksessa. Toiminta-alueen 
johtokeskus toimi kenttäharjoitusalueel-

Teksti: operatiivinen päällikkö Martti Honkala

Harjoituskuva Saarioisten teh-
taalta.
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la. Pelastustoiminnan johtokeskustiloina 
toimii Tampereen aluepelastuslaitoksen 
keskuspaloaseman iso luentosali se-
kä johtokeskuksen esikunnan tiloina 
aluepelastuslaitoksen valvomo ja sen 
tilannehuone. Harjoituksen aikana oli 
toimintaa myös yhteistoimintatahojen 
omissa tiloissa.

Harjoituskuvauksen 
mukaan  Ruoka-
Saarioinen Oy:n 

tuotantolaitoksessa 
tapahtui onnettomuus, 

joka johti vakavaan 
ihmisiä, omaisuutta 

ja ympäristöä 
uhkaavaan vaaraan 

tuotantolaitoksen sisä- 
ja ulkopuolella. 

Onnettomuustyyppinä oli aluksi kes-
kisuuri räjähdysonnettomuus tuotan-
tolaitoksella, joka rajoittui yhteen tuo-
tanto-osaan.  Seurannaisvaikutuksena 

räjähdyksestä syntyi tulipalo ja vaaraa 
aiheuttavan ammoniakin päästö tuotan-
tolaitoksen ympäristöön. Onnettomuu-
den seurauksena loukkaantui eriastei-
sesti useita työntekijöitä ja lähialueella 
olleita ihmisiä noin 100. Kuljetusta ja 
jatkohoitoa tarvitsevia potilaita arvioitiin 
tulevan 30 - 40. Potilaiden pelastami-
nen, kokoaminen, ensiapu ja siirto hoi-
tolaitokseen arvioitiin kestävän useita 
tunteja. Pelastustoimenpiteisiin kuului 
uhrien pelastamisen ja sammutustoi-
mien lisäksi tarvittaessa evakuointi ja 
vahinkojen rajoittaminen, joiden arvioi-
tiin myös kestävän useita tunteja. 

Seurannaisvaikutuksina tapahtui 
myös Sahalahden syöttövesijohdon 
rikkoutuminen ja  ammoniakkipitoisten 
sammutusvesien pääsy purkuojaan, 
joka johtaa Kirkkojärveen ja edelleen 
Längelmäveteen. Talousveden jake-
luun tuli vakava häiriö. Pelastus- polii-
si- ja sairaankuljetusyksiköiden kulkua 
haittasi runsas tiellä liikkuva yleisö ja 
liikennehäiriöitä syntyi myös teiden sul-
kemisesta onnettomuuden vuoksi. On-
nettomuuden osalliset, heidän omaisen-
sa ja silminnäkijät kaipasivat henkisen 

huollon palveluita. Onnettomuuteen ja 
sen seurannaisvaikutuksiin liittyvään 
tiedottamiseen kohdistui runsaasti pai-
neita eri toimijoille. 

Tampereen aluepelastuslaitoksen 
omasta pelastusorganisaatiosta harjoi-
tukseen osallistui onnettomuustyypin 
mukainen komppanialähdön suuruinen 
joukko johtoportaineen ja tukiyksiköi-
neen.  Lisäksi harjoitukseen osallistui 
potilaskuljetusten kuvaamiseen muu-
tamia sairaankuljetusyksiköitä Pirkan-
maalta. Toiminnassa olivat toiminta-alu-
een johtoelin TOJE ja myös johtokeskus 
PEL-JOKE perustettiin keskuspaloase-
man isoon luentosaliin. Lisäksi toimin-
taan osallistui johtamistoiminnan tuke-
miseen pelastuslaitoksen valvomo.

Harjoituksen 
arviointi ja palaute
Tätä kirjoitettaessa aluepelastuslaitok-
sen osalta harjoitukseen ja sen val-
mistelussa mukana olleilta on kerätty 
palautteet, mutta arviointi- ja palaute-
ryhmän loppuraportti ei ole vielä valmis-
tunut. Loppuraportin valmistuttua järjes-
tetään yhteinen palautetilaisuus, jossa 
harjoituksen antia arvioidaan. Ensim-
mäisten arvioiden mukaan mietittäviä 
asioita ovat muun muassa viestikeskuk-
sen / PEL-JOKE:n sijainti, VIRVE-puhe-
ryhmien käyttö, TOJE:n resurssointi ja 
tilannekuvan ajantasaisuus TOJE:n ja 
PEL-JOKE:n välillä.

Harjoituksesta kootaan kirjallinen 
loppuraportti, joka jaetaan harjoitukseen 
osallistuneille organisaatioille. Suuron-
nettomuusvalmiuden parantamiseen 
tähtäävä työ Pirkanmaalla jatkuu yh-
teistoimintatahojen kanssa kehittämis-
ehdotusten ja palautteen analysoinnin 
pohjalta.

Kuva keskuspaloaseman joh-
tokeskuksen työskentelystä.
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K
uiva ja kuuma alkukesä ai-
heutti Lounais-Pirkanmaalla 
kovia ponnisteluja vaativia 
sammutustehtäviä. Meillä oli 

tiukka 3 - 4 viikon jakso sekä miehistön 
että kaluston osalta.

Meillä ylimääräistä harmia aiheut-
tivat italialaiset tulitöistä välinpitämät-
tömät linjatyömiehet rakentaessaan 

Hannun palsta

uutta voimalinjaa Ulvilasta Kangasalle. 
Lounais-Pirkanmaa oli keväällä pitkän 
aikaa erityisen syttymisherkkää aluetta 
ja ongelmat syntyivät Vammalan Kar-
kussa. Keski-Euroopassa lienee erilai-
nen sammutuskulttuuri. Linjatyömiehet 
katselivat kun palo eteni metsässä ja 
kuvasivat kameroillaan. Kesälomalla 
pyöräillessäni katselin, että linjamiehet 
ovat siirtymässä Nokian puolelle kohti 
Kangasalaa eli ongelma poistui alueel-
ta. Tosin kesäkin muuttui sitten epäva-
kaaksi ja kosteaksi.

Kesän palotarkastukset

Yleisillä palotarkastuksilla tapahtuu aina 
kaikenlaista. Joskus joku pelästyy kun 
on väärässä paikassa, piiloonkin men-

nään ja suljetaan ovia. No eipä se mi-
tään, mutta eniten ärsyttävät räksyttävät 
ja kiinni käyvät koirat. Toisaalta tein kyllä 
päätöksen, että en mene niihin paikkoi-
hin, missä koira on irti yksinään. Totean-
pa vain, että taitaa olla paikat kunnossa. 
Meilläpäin ainakin omalta osaltani satei-
nen kesä haittasi tarkastusten suoritta-
mista. Silti toisen raporttikokouksen jäl-
keen olimme yleisen palotarkastuksen 
suunniteltua tarkastusmäärää edellä 
reilusti.

Kohti syksyä ja talvea on menty aika 
hiljaisissa merkeissä. Sehän on sinäl-
lään hyvä. Olemme voineet keskittyä 
täysipainoisesti perustehtävien tekemi-
seen. Palomiehen sammutustakin hi-
haan palanut linnun kuvio on jalostunut 
tulilinnuksi kolmella kuvalla.
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UUrrhheeiilluurruuuuttuu Teksti: Sanna Kauppinen

Nokian triathlon

Elokuun alussa oli taas Nokia triathlonin aika. Jarmo Ah-
tiainen osallistui pitkälle matkalle toista kertaa ja teki 

hienon tuloksen 11.10.11 ja paransi viimevuotista aikaansa 
1h 20 min.  Loppuaika riitti hienosti miesten kuntosarjan vii-
denteen tilaan. 3.8 km uintiosuus hoitui 1.19 aikaan, 180 km 
pyöräilyosuus Nokia-Pirkkala vaihtelevassa maastossa taittui 
6.02 aikaan ja viimeiseksi 42 km maraton osuuden Ahtiainen 
juoksi komeasti 3.47.

Aluepelastuslaitokselta oli tänäkin vuonna kaksi jouk-
kuetta mukana joukkuekisassa, jossa jokainen osallistuja 
hoitaa yhden osuuden. Vauhti ei riittänyt mitalisijoille, mutta 
se ei haitannut. Tärkeintä oli olla mukana hienossa urheilu-
tapahtumassa ja kokeilla omia rajojaan. Alpe I joukkueessa 
Jari Hukkanen ahkeroi sekä uinti- että juoksuosuuden ja 
pyöräilyosuuden hoiti Seppo Knuuttila. Alpe II joukkueessa 
uimarina oli Valtteri Väyrynen, pyöräilijänä Sanna Kauppinen 
ja maratonin juoksi Esa Nieminen.  Kolmostyövuorossa on jo 
viritelty omaa joukkuetta ensi vuodeksi. Miten mahtaa käydä 
toisten vuorojen, saadaanko joukkueet kasaan? Haaste on 
ilmeisesti heitetty.

Joukkuekisassa oli mukana myös team hanhi, jossa oli 
monelle tuttuja nimiä; uimarina Teemu Säteri, pyöräilijänä 
Janne Silvonen ja juoksijana Jarkko Savilepo. 

Pirkan kierros

Pirkan kierros on perinteikäs ympärivuotinen tapahtuma. 
Kierros alkaa maaliskuussa 90 km:n hiihdolla, kesäkuus-

sa on 134 km:n tai 217 km:n pyöräily, heinäkuussa 35 km:n 
soutu (tai mökkiveneellä 17.5km) ja viimeisenä lokakuussa 
33 km:n hölkkä. Saman kalenterivuoden aikana kaikki neljä 
osasuoritusta tehnyt saa Pirkan kiertäjä -palkinnon. 

Pelastuslaitoksen henkilökunnasta on varmasti vuosien 
varrella löytynyt useita osallistujia eri osatapahtumiin ja var-

maan löytyy koko kierroksenkin tekijöitä. Tänä vuonna koko 
Pirkan kierroksen sai kierretyksi Timo Korpela jo kolmannen 
kerran sekä Seppo Knuuttila ja Sanna Kauppinen ensimmäis-
tä kertaa. Viime vuonna kierroksen ahersi myös Risto Aarni. 
Aiempien vuosien tuloksista löytyy niitä todellisia kestävyysur-
heilijoita: peräti 24 henkilöä on tehnyt kierroksen jo 28 vuonna 
peräkkäin. Siinä olisi tavoitetta ja haastetta itse kullekin. Ensi 
vuonna on Pirkan kierroksen 30 v. juhlavuosi. 

Yleisurheilun SM-kisat

Palomiesten SM-yleisurheilukisat miteltiin 13.6. Apian urheilu-
kentällä Valkeakoskella. Aluepelastuslaitoksen väki menes-

tyi kisoissa hienosti, tuomisina mitaleja ja hyviä sijoituksia.
3000 m:n juoksussa Teemu Toivonen otti hopeaa ajalla 

10.52.67 ja M35 sarjassa 1500 m:n matkalla hienon voiton ajalla 
4.51.74. 400 m:n matkalla Jari Hukkanen sijoittui kuudenneksi 
ajalla 1.01.04. M35 sarjassa sijoitus oli neljäs ajalla 13.64. 

Ville Naskali urakoi useamman lajin myös. Kuulassa tuli voit-
to tuloksella 11.45, samoin kiekossa tuloksella 33.43, korkeu-
dessa Ville ylsi neljänneksi 155 cm:n tuloksella. Korkeuskisan 
kolmas oli Hannu Kangastie samalla 170 cm:n tuloksella kuin 
voittajakin. Pituudessa Hannu sai pronssia tuloksella 4.79.

Keihäänheitossa Pasi Mäkipelto otti voiton hienolla tuloksel-
la 64.92. Ville Naskali oli keihään kuudes tuloksella 43.38. M45 
kuulantyönnössä Jari Ranta-aho sai hopeaa tuloksella 8.53.

Ruotsalaisviestissä Tampere sijoittui kolmanneksi Lohjan ja 
Forssan jälkeen, Valkeakoski oli neljäs. Joukkueessa juoksi-
vat Hannu Kangastie, Teemu Toivonen, Jari Hukkanen ja Ville 
Naskali.

Huhujen mukaan palomiehet pelaavat vielä pal-
lopelejäkin (latojan kommentti). Kuvassa Pekka 
Hermikoski on passannut ja Sami Ahola lyö. Kuva 
Lappeenrannan turnauksesta.
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Turvallisuusmessuilla 3.9. 
- 5.9.2008 Tampereen alue-
pelastuslaitoksen osastolla oli 
näytteillä Sisu-paloauto, jota oli 
esittelemässä palomiesveteraa-
ni Pekka Alanen sekä palomies 
Pertti Seppälä. Esillä oli myös 
vanhoja valokuvia satavuoti-
aasta keskuspaloasemasta.

4.9.2008 avattiin Tampereella 
Wivi Lönnin -raitti. Avaus tehtiin 
keskuspaloasemalla apulais-
pormestari Irja Tulosen johdol-
la. Pelastuspäällikkö Seppo 
Männikkö piti talon isännän 
puheenvuoron. Raittiin kuuluu 
kaikkiaan kymmenen Wivi Lön-
nin suunnittelemaa kohdetta, 
joita lähti kävelemään vajaat 
sata kulttuurin ystävää.

Syyskuun 
satavuotistapahtumia
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24.9.2008 keskuspaloasemalla 
oli rakennuksen 100-vuotisjuh-
lat, johon juhlaväki oli kutsuttu. 
Juhlan juontajana oli emeritus 
palopäällikkö Algot Naplander, 
jonka henkilöllisyyttä ei etu-
käteen kovinkaan moni tien-
nyt. Algot alias näyttelijä Ahti 
Jokinen oli myös Tampereen 
palokunnan satavuotisjuhlien 
juontajana kymmenen vuotta 
sitten.

Tampereen päivänä oli Tampe-
reen paloasemien ovet avoinna 
yleisölle. Keskuspaloasemalla 
oli kävijöitä runsaasti, sillä nyt 
oli ohjelmassa mukana opaste-
tut tutustumiskierrokset keskus-
paloaseman sisätiloihin.

Kepalo 100 vuotta -kirja julkais-
tiin kutsuvierasjuhlassa. Kirjan 
on kirjoittanut evp. toimittaja 
Juhani katajamäki. Taittotyön 
on tehnyt Matti Syrjä.
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Päiväjuhlassa kuultiin sisäasiain-
ministeriön apulaisosastopäällik-
kö hallitusneuvos Esko Koskisen 

juhlapuhe, jossa hän kävi läpi pelas-
tustoimessa ja hätäkeskuslaitoksessa 
tapahtuneita uudistuksia. Sopimuspa-
lokuntatoiminnan tulevaisuuden haas-
teina hän piti henkilöstön rekrytointia, 
väestön ikääntymistä ja muuttoliikettä.

Aluepelastuslaitoksen puheenvuoron 
käytti tekninen päällikkö Esko Kulmala. 
Hän totesi Virtain VPK:n kuuluvan tehtä-
vämäärältään aktiivisempien sopimus-
palokuntien joukkoon. Yhtenäiset palo-
kuntasopimukset ja kalustoasiat tulivat 
myös puheessa esille. 

Sopimuspalokuntien liiton puheen-
johtaja Mauno Peltokoski muistutti, että 
2 400 000 suomalaisen perusturvalli-
suus riippuu vapaaehtoisen palokunta-
järjestelmän olemassaolosta. Maanlaa-
juisesti valmiudessa on 15 000 koulutet-
tua palokuntalaista.

Juhlassa palkittiin aktiivisia palo-
kuntalaisia ansioristein, ansiomitalein 
ja muistoesinein.

Palokuntajuhlia
Virtain VPK 70 vuotta
Teksti: palomies Harri Puttonen

Virtain VPK juhli 70-vuotista taivaltaan 5. heinäkuuta. 
Juhlatilaisuuksiin kuului kunniakäynti sankarihaudalle ja 
kukkien laskeminen edesmenneiden palokuntalaisten haudoille. 
Ajoneuvomarssia pääkatua paloasemalle seurasi runsaslukuinen 
markkinayleisö.
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Onkkaalan VPK on siitä kuuluisa, 
että se osaa kunnioittaa perin-
teitä. Palokuntamarssille tuskin 

missään muussa VPK:ssa on sellaista 
perinnettä ja ryhtiä kuin Onkkaalassa. 
Tämä perinteiden kunnioitus on osoit-
tautunut hyväksi keinoksi säilyttää myös 
palokuntahenki.  Se elää vahvasti VPK:
n toiminnassa.

Juhlivalla VPK:lla oli syytä olla tyyty-
väinen, sillä kesällä oli valmistunut pa-
lokunnantalon julkisivuremontti ja juh-
lapäivänä julkaistiin valtiotieteen tohtori 

Onkkaalan VPK 125 vuotta
Heinäkuun 6.päivä vietettiin Pälkäneellä Onkkaalan VPK:n 125-
vuotisjuhlia. Juhlat alkoivat seppeleenlaskulla perustajajäsen A. 
Tamlanderin haudalle, jonka jälkeen oli tervehdysten vastaanotto 
ja juhlalounas Pälkäneen Nuijantalolla.

Kaarle Sulamaan historiikki Onkkaalan 
VPK:n vaiheista.

VPK:n johtokunnan puheenjohtaja 
Markku Ruokosen puheesta selvisi, että 
Pälkäneellä tehdään kovasti töitä. Ke-
sään mennessä oli lähdetty hälytyksiin 
jo 105 kertaa.  Tehtävien kirjo oli myös 
laaja: rakennuspaloja, maastopaloja, en-
sivastetehtäviä, liikenneonnettomuuksia 
sekä erilaisia avunantotehtäviä.

Juhlapäivänä annettiin myös 17:lle 
vapaapalokuntalaiselle suurin kunnian-
osoitus eli palokunnan kunniajäseneksi 

kutsuminen. Uutena huomioimistapana 
Onkkaalan VPK oli teettänyt sarjan nume-
roituja plakettikilpiä eli religraafeja, joissa 
oli Onkkaalan VPK:n logo. Tämä myön-
netään henkilölle tai yhteisölle erityisen 
painavista syistä tai ansioista palokunnan 
hyväksi. Tampereen aluepelastuslaitok-
selle myönnettiin plaketti numero 7.

Kangasalta asti oli Jukka Heik-
kinen tullut  Halla-Ukon kanssa 
juhliin.

Onkkaalan VPK valmistautuu tervehtimään palo-
päällikkö Ari Vakkilaista.

Onkkaalan 125-vuotisjuhlissa muisteltiin vanhoja 
paloruiskujen käyttöä.
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