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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/takasivu: paloesimies 
Matti Syrjä • Paino: ColorOffset • Painomäärä: 800 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu, lokakuu ja joulukuu •
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Päätoimittajan 
palsta

Kiertäessäni eri toimialueilla ja palo-
asemilla puhumassa Tulikettu-turvalli-
suuskoulutuksesta kuulen usein kriit-
tisiäkin arvioita turvallisuusvalistuksen 
tarpeellisuudesta. Kun tarkennan ja ky-
syn perusteita, saan selitykseksi, 
että eihän se oikeata palomiehen 
työtä ole. Kellään palomiehellä ei 
ole turvallisuusvalistusta vastaan 
mitään, mutta se, että sitä tekee 
palomies, tuntuu aivan käsittä-
mättömältä. Minusta taas tuntuu 
aivan käsittämättömältä, että oli-
si joku muu ammattiryhmä, joka 
tietäisi käytännön turvallisuusasi-
oista enemmän kuin palomies.

Tässä ”epämiellyttävän” asian 
puhumisessa on sellainen sivu-
juonne, että samalla saa kuulla 
muitakin palomiehiä hiertäviä 
asioita. Oman työyhteisön haukkuminen 
tuntuu joskus olevan työntekijän ainoa 
motiivi tulla työpaikalle. Kun tätä hauk-
kumista sitten tehdään kohtuullisen pal-
jon työvuoron aikana ja jatketaan seu-
raavan työvuoron aikana, tulee aiheet 
tutuiksi pohtijoille. Kun tätä jatkuu use-
amman viikon, niin vanhoihin aiheisiin 
aletaan kyllästyä ja otetaan esille uusia 
arvioinnin aiheita. Niitähän Tampereen 
aluepelastuslaitoksesta löytyy. Kun tätä 
toimintaa jatketaan tarpeeksi kauan, 
tulee pohtijoille kyllääntyminen: kaikki 
on syvältä, eikä kukaan tee mitään asi-
oiden parantamiseksi.

Olen usein ihmetellyt tuota tapaa poh-
tia asioita, joista kukaan muu kuin nuo 

pohtijat eivät tiedä mitään. Tällä tapaa 
asioita pohdittaessa asioiden etenemi-
nen todella jää pohtimiseksi. Kun pieni 
porukka omassa keskuudessaan pyö-
rittelee asioita, joista joku on kuullut 

jostakin, mutta kukaan ei oikein tiedä 
mistä, niin lopputulos ei ole hyvä. Tälle 
porukalle on muodostunut mielikuva, et-
tä tätä asiaa on jo niin kauan vatvottu, 
että kaikkihan sen tietävät. Todellisuu-
dessa asia ei ole edennyt tuota rajattua 
porukkaa etäämmäksi.

Kun kuulee, että kaikki on syvältä ja 
pyytää mielipiteen esittäjän kertovan, 
mitä tämä kaikki tarkoittaa, niin vali-
tettavan usein vastausta ei tule. Olen 
usein ehdottanut kriittisen mielipiteen 
sanojalle, että kirjaa kaikki epäkohdat 
vaikka ranskalaisilla viivoilla luetteloksi 
ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti, 
jotta minäkin ymmärrän, mitä tuo kaik-
ki sisältää. Kun epäkohdat kirjataan, 

niin nähdään, kenen vastuualueeseen 
epäkohta kuuluu. Sen jälkeen voidaan 
tuota asiaa alkaa parantaa. Voidaan 
kysyä vastuuhenkilöltä: mitä teet, että 
asia korjataan.

Tuo epäkohtien kirjaaminen on 
ensiarvoisen tärkeätä, jos työ-
yhteisöä aiotaan kehittää. Tuos-
sa kirjaamisessa on sekin etu, 
että nähdään, minkä tyyppiset 
asiat työyhteisössä aiheuttavat 
katkeruutta. Onko esimerkiksi 
palkkanauhan muuttuminen säh-
köiseksi niin katkeruutta aiheut-
tava asia, että sitä täytyy suureen 
ääneen taivastella?

Kirjaamisen etu on myös se, että 
voidaan todeta, onko tuo katke-
ruuden aihe oman työyhteisön 

aiheuttama vai jonkun muun. Kaksi 
perusasiaa, jotka palomiehiä hiertävät, 
ovat eläkeikä ja palomiehen palkka. 
Tässäkin voidaan miettiä, onko tämä 
todella vain oman työyhteisön aikaan-
saama asia.

Pääkirjoitus tuntuu tummasävyiseltä, 
mutta mielestäni sitä ei pidä ottaa sel-
laisena. Päinvastoin. Silloin kun meillä 
on vielä virtaa pohtia asioita raken-
tavasti, voimme edetä asioissa. Minä 
itse uskon, että suuri enemmistö osaa 
tämän taidon. Ja kun oikein rehellisiä 
ollaan, niin meillä on hyvä joukko mo-
tivoituneita palomiehiä, jotka tekevät 
arvokasta turvallisuusvalistusta ympäri 
Pirkanmaan.

Mikä on syvältä?



44

LE
TK

U
 &

 L
A

A
ST

A
R

I

Seppo Jokelan
eläkejuhlat
Palotarkastaja 
Seppo Jokela aloitti 
palotarkastajana 
Pirkkalassa 1.6.1978. 
Hän siirtyi Tampereen 
pelastuslaitoksen 
palvelukseen 1.9.1994. 
Kunnallista palvelua 
kertyi 30.9.2007 
mennessä n. 28 v 9 kk 
eli melkein 29  vuotta.
Seppo Jokela oli työssään tunnollinen 
ja sitkeä puurtaja. Eläkepäivät kuluvat 
harrastusten parissa: maanpuolustus ja 
eräretkeily ovat lähellä Sepon sydäntä.

Eläkejuhlia

Kuva: Jorma Narvi

Pirkkalan Pirteä EilaPirkkalan Pirteä Eila
Kanslisti Eila Kallio siirtyi 1.9.1994 
Tampereen pelastuslaitoksen 
palvelukseen Pirkkalan palo- 
ja pelastustoimen liittyessä 
Tampereen aluepelastuslaitokseen. 
1.12.2000 Eila Kallion  nimike 
muuttui toimistosihteeriksi. 
Kunnallista palvelua kertyi 
30.9.2007 mennessä n. 34 v 9 kk 
eli melkein komeat 35 vuotta.

Työtehtäviin kuului mm. myyntilaskutus, kirjapitoon liittyvät tehtävät, sähköinen os-
toreskontra sekä hän toimi Leila Kaikkosen sijaisena Leilan ollessa lomilla. Harras-
tuksia Eilalla on paljon mm. rakkaiden lastenlasten hoito, mökkeily, Martta-toiminta 
ja varsinkin matkustelu niin koti- kuin ulkomaillakin, niin ja leivonta ... kukaan ei leivo 
niin makoisia leipiä kuin Eila.
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Aitoon VPK 125 vuotta
Teksti ja kuvat: Veijo Kaján

Heinäkuussa vietti 
Aitoossa 125-
vuotisjuhliaan Aitoon 
VPK, joka on yksi 
Suomen vanhimmista 
maaseutupalokunnista. 
Tällä hetkellä 
se on edelleen 
Suomen suurin 
maaseutupalokunta, 
jossa jäseniä on 750. 

Aitoon VPK juhli pitkää taivaltaan osa-
na Aitoon kirkastusjuhlia. VPK:n juh-
lapäivä oli sunnuntaina. Tampereen 
VPK:n puhallinorkesteri aloitti päivän 
tahdittamalla palokuntalaisten juhla-
marssia. Marssin yhtenä vastaanot-
tajana oli sisäministeri Anne Holm-
lund. 

Historia oli vahvasti esillä esiintyjien 
juhlapuheissa. Ministeri Holmlund ker-
toi omassa puheenvuorossaan laajasti 
palokuntatoiminnan historiasta koko 
Suomessa. Erityisesti hän kiitti VPK:
ta suomalaisen kansalaisyhteiskunnan 

kehittämisestä ja paloturvallisuuden pa-
rantamisesta.

Historia oli myös vahvasti esillä juh-
latoimikunnan puheenjohtaja Jussi Hyö-
kin esityksessä. Nyt käsiteltiin historiaa 
Aitoon VPK:n kautta. Tässä puheenvuo-
rossa Hyöki myös esitteli painotuoreen 
Aitoon VPK:n historiikin.

Juhlavuoden kunniaksi oli Aitoon VPK 
teettänyt kunniamitaleja, joilla haluttiin 
muistaa vapaaehtoistyössä pitkään ol-
leita palokuntalaisia ja talkoolaisia. Kul-
taiset, hopeiset ja pronssiset mitalit oli 
suunnitellut taiteilija Teuvo Salminen. 
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Tampereen VPK:n Tampereen VPK:n 
nuoret senioritnuoret seniorit

Teksti: Heidi Lehtimäki
Kuvat: Marko Konttinen

Juhla oli palokuntatoiminnalle ominai-
seen tyyliin muodollinen mutta lämmin-
henkinen. Musiikista huolehti Tampereen 
VPK:n puhallinorkesteri. 70-vuotisjuhla 
olikin loistava esiintymistilaisuus orkeste-
rille, jonka musiikki oli jo tullut palokunta-
laisille tutuksi samanaikaisten viikkohar-
joitusten yhteydessä; orkesteri kun har-
joittelee talon alakerrassa. ”Livekeikka” 
oli palokuntalaisille ensimmäinen. 

Seremoniamestarina ja maljanko-
hottajana toimi nuoriso-osaston johtaja 
Noora Aromaa. Juhlapuheen piti Hä-

meen Pelastusliiton nuorisotyötoimikun-
nan puheenjohtaja Juha Hirvonen.  Pu-
heessaan hän kertoi nuorisotoiminnan 
historiasta sekä muistutti nuorisotyön 
merkityksestä kansalaisten valistajana 
ja alkusammutus- ja ensiaputaitojen 
kouluttajana. Lisäksi hän kantoi huolta 
nuorisotoiminnan jatkuvuudesta. Innok-
kaita nuoria energiseen ja savunhajui-
seen harrastukseen riittänee, mutta 
pätevistä ja sitoutuneista ohjaajista on 
pulaa. Harrastusmahdollisuudet ovat 
lisääntyneet ja työt vaativat tekijäl-

tään paljon. Nuoret ihmiset muuttavat 
asuinpaikkakuntaa opiskelun, työn tai 
mielitietyn vuoksi aiempaa enemmän. 
Mahdollisesti nämä muutokset ovat 
aiheuttaneet sen, että palokuntiin on 
vaikea saada nuorille kouluttajia, jotka 
vuodesta tai vuosikymmenestä toiseen 
kasvaisivat ja kehittyisivät nuorten mu-
kana. Nuorisotoimintaan täytyy palokun-
nassa panostaa, jotta ohjaajia ja nuoria 
saadaan mukaan toimintaan. Hirvonen 
kiitteli Tampereen VPK:n panostusta, 
jonka seurauksena Tampereelta löytyy 
vireä ja aktiivinen nuoriso-osasto.

Nuoriso-osastosta palkittiin kaksi esi-
merkillistä nuorta. Vili Varttala ja Mikko 
Lahtinen palkittiin pisara-pokaalilla ja 
Partiokaupan lahjakortilla aktiivisesta 
osallistumisesta harjoituksiin ja leireil-
le sekä kannustimeksi jatkaa nuoriso-
työn parissa, vaikka he pian siirtyvät 
miehistöön. Tilaisuuden päätteeksi oli 
naisosaston järjestämä herkullinen kah-
vi- ja kakkutarjoilu. Tampereella osataan 
hoitaa muonituspuoli. 70 vuotta on hyvä 
ikä toimivalle nuoriso-osastolle, mutta 
vaatimattomuudestaan tunnettu nuori-
so-osasto haaveilee jo100-vuotisjuhlis-
ta.  Paljon onnea ja menestystä!

Tampereen VPK:n nuoriso-osasto täytti 70 vuotta. Pyöreiden vuosien 
kunniaksi järjestettyä juhlaa vietettiin syyskuun ensimmäisenä 
päivänä palokunnan juhlasalissa, jonka tiloissa toimii nykyään 
ravintola Komeetta. Paikalla olivat tietenkin nuoriso-osasto 
kouluttajineen sekä nuorten vanhemmat, VPK:n miehistö, veteraanit 
ja naisosasto, Hämeen pelastusliiton edustus sekä Tampereen alueen 
vapaapalokuntien nuoriso-osastojen kouluttajat.
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Tampereen aluepelastuslaitos on rea-
goinut mönkijöiden lisääntymiseen 
liikenteessä ja maasto-olosuhteissa. 
Mönkijäkoulutusta palomiehille järjes-
tettiin 18. - 19.6.2007 Tampereen al-
uepelastuslaitoksen tiloissa Hervannan 
aluepaloasemalla sekä harjoitusalueilla 
Sulkavuori ja Metsä - Viialan alue Myl-
lyvuori.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa 
turvallinen ja tehokas maastopelas-
tustoiminta. Koulutukseen osallistuvat 
toivat oman toimialueensa mönkijät mu-
kanaan koulutukseen. Ajovarustuksena 

Mönkijöiden määrä sekä tieliikenteessä että maastossa on viime 
vuosina kasvanut lähes räjähdysmäisesti. Sekä kevyen nelipyörän 
että tieliikenteeseen rekisteröidyn nelipyörän määrät ovat 
kaksinkertaistuneet vuoden 2005 määristä. Myös onnettomuudet ovat 
viime vuosina lisääntyneet. 

Mönkijä monessa mukana 
Teksti: Mikko Kuoppala, Veijo Kaján
Kuvat: Mikko Kuoppala

-  Katumönkijä eli nelipyörän nettoteho saa olla enintään 15 KW
-  Maastossa kuljettajan on oltava vähintään 15-vuotias ja tiellä ajettaessa kuljettajalla on  
 oltava vähintään B-luokan ajokortti
-  Katumönkijä pitää rekisteröidä, katsastaa ja vakuuttaa
-  Kuljettajalla on kypäräpakko.
-  Tiellä ei ole ajoneuvorajoitusta, mutta maastossa 60 km/h ja jäällä 80 km/h
-  Matkustajaa voi kuljettaa rekisteröintitodistuksen mukaisesti
-  Joulu - helmikuussa mönkijässä on oltava talvikäyttöön sopivat karkeakuvioiset renkaat.

käytettiin paloasua sekä moottorikelkka- 
/ palo-/ moottoripyöräkypärää.

Koulutus antoi tiedot maastossa 
voimassa olevista lainsäädännön nor-
mistoista, vakavien onnettomuuksien 
tapahtumamekanismeista ja ATV - 
maastoajoneuvon ajamiseen vaikutta-
vasta rakenteesta.

Monenlaista mönkijää

Lainsäädäntö tuntee mönkijän nimil-
lä Nelipyörä  (ajoneuvoluokka L7E) 
ja Kevyt nelipyörä  (ajoneuvoluokka 

L6E). Mönkijöitä on Suomessa noin 
42 000. Esimerkiksi moottorikelkkoja 
on noin 100 000 ja moottoripyöriä noin 
170 000.

Alle 15-vuotias ei saa kuljettaa 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa muual-
la kuin eristetyllä tehdas-, satama- tai 
kilpailualueella. Mönkijässä on esikiris-
tetty variaattori. Renkaiden ilmanpaine 
normaalisti 0,4 - 0,5 bar, suopaine 0,1 
bar. Mönkijän perään kytketyt autojen 
perävaunut ovat kaikki laittomia kaikissa 
paikoissa.

Mopomönkijän kuljettajalta vaadi-
taan vähintään M-luokan ajokortti. Mo-
pomönkijässä saa olla enintään 50 cm³:
n moottori. Suurin sallittu rakenteellinen 
nopeus ja suurin sallittu nopeus tiellä 
ajettaessa enintään 45 km/h. Ajettaessa 
on käytettävä kypärää. Mopomönkijällä 
ei saa ajaa kevyenliikenteen väylällä, 
vaikka siinä olisi mopolla ajo sallittu. 
Matkustajaa saa kuljettaa rekisteröin-
titodistuksen mukaisesti

Maastomönkijän kuljettajalta vaa-
ditaan maantiellä vähintään B-luokan 
ajokortti ja maastossa 15 vuoden ikä. 
Maastomönkijää ei tarvitse rekisteröidä 
eikä katsastaa, mutta liikennevakuutus 
on pakollinen. Suurin sallittu nopeus 
tiellä 40 km/h, maastossa 60 km/h ja 
jääpeitteisellä vesialueella 80 km/h. 
Kuljettajalla ei ole kypäräpakkoa. Tiellä 
ajo on sallittua vain poikkeustapauksis-
sa: jos maastossa ajo on kohtuuttoman 
vaikeata, tilapäisesti esimerkiksi siir-
rettäessä mönkijä säilytyspaikalle tai 
tankkaukseen.



Urheiluruutu
Palomiesten SM-jalkapallokisat
Heinäkuussa 
pidetyissä palomiesten 
SM-jalkapallokisoissa 
Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
joukkue otti 
kultamitalin. Vantaa 
sai hopeaa ja Kuopio 
pronssia.
Loppuottelussa Tampere kukisti Van-
taan 2 - 0. Tampereen maalit tekivät Tero 
Heiskanen ja Sami Kähkönen. Tampe-
reen aluepelastuslaitokselle  kisat olivat 
menestyksekkäät muutenkin, sillä jouk-
kue ei hävinnyt yhtään ottelua ja omiin 
päästettiin vain yksi maali. Kisoihin osal-
listui kaikkiaan 20 joukkuetta.

Palohenkilöstön SM-yleisurheilukilpailut
Palohenkilöstön SM-kisat pidettiin tänä vuonna Kotkassa Karhulan 
keskuskentällä kesäkuun 6. päivä. Tampereelta mukana oli vain muutama 
kilpailija, mutta menestystä tuli silti.
Miehet 35 sarjassa pituushypyn voiton toi Tampereelle Jussi Hakala hienolla tuloksella 5.60. Keihäänheiton voitti Pasi Mäkipelto 
ylivoimaisesti 63.51 tuloksellaan. 400 m juoksussa Jari Hokkanen oli neljäs tuloksella 59.31.

Teksti: Sanna Kauppinen
Kuvat: Petri Remsu, Harri Laine ja Matti Syrjä



Perinteinen Kukkia-triathlon
Luopioisissa järjestettiin Kukkia-triathlon heinäkuun lopussa. Kisasta 
on tullut suosittu koko perheen leppoisa urheilutapahtuma, mistä ei 
kuitenkaan puutu hyviä urheilusuorituksia.

Pidemmän matkan kisan - kukkia triathlonin - miesten sarjan voitti Teemu Toivonen hienolla 2.33.05 ajalla. Tuohon aikaan mah-
tuu 600 m:n uinti, 52 km:n pyöräily ja 13 km:n juoksu. Tuomo Mäntyniemi oli hienosti 11. vähän yli 3 tunnin ajallaan. Mukana 
kisassa oli myös Seppo Knuuttila ja Veli-Mikko Leinonen. Naisten sarjassa Sanna Kauppinen selviytyi urakastaan kuudentena 
aikaan 3.46.

Kukkiassa järjestetään myös riatlon-kisa, jossa matkat ovat vähän lyhyemmät: uinti 200 m, pyöräily 13 km ja juoksu 4 km. Tulos-
listasta löytyi ainakin muutama tuttu nimi: Teuvo Saarinen ja Ari Toivari. Myös perheen pienimmille löytyy ihan omat matkat.

Pelastuslaitoksen joukkue on takavuosina voittanut joukkuekisan, mutta tänä vuonna siinä ei onnistuttu. Ensi vuodeksi voisi 
heittää haasteen eri työvuoroille ja eri alueille yhteisen kesäkisan nimissä. Talvella hiihdetään Kaupissa kilpaa isolla porukalla, 
miksei siis otettaisi Kukkiasta mukavaa yhteistä kesäkisaa ilman järjestelyvastuuta? 

Sunnuntaina 5.8. 2007 kisattiin Nokialla pitkänmatkan triathlonkisa. Pe-
lastuslaitokselta mukana oli Teemu Toivonen ja Jarmo Ahtiainen, jotka 
molemmat selviytyivät ensikertalaisina urakasta hienosti. 3.8 km:n uin-
tiin,180 km:n pyöräilyyn ja 42 km:n maratoniin meni Teemulta Toivoselta 
aikaa 10.28.04 ja tällä tuloksella hän oli yleisen sarjan voittaja. Jarmo 
suoriutui urakasta helteisessä säässä aikaan 12.30.02. 

Pelastuslaitokselta osallistui kisaan myös kaksi joukkuetta, joissa joka 
matkalle oli oma osallistuja. Tuomo Mäntyniemi ja Tarmo Liimatainen 
uivat matkan miltei samaan aikaan:1.20. Pyöräilyosuuden hoitivat Sanna 
Kauppinen ja Seppo Knuuttila. Ajat olivat 6.47:n tietämissä. Maratonosuu-
den juoksivat Esa Nieminen muutaman minuutin päälle 4 tuntia ja Jarmo 
Innanen aikaan 4.40. Mitaleille ei näillä tuloksilla kuitenkaan päästy.

Raskas kisa vaati raskaan tank-
kauksen. Kuvassa joukkukisaan 
osallistuneet, poislukien Tarmo 
Liimatainen.

Kovakuntoisia 
miehiä ja            naisia
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Järkyttävä kuolonpalo Järkyttävä kuolonpalo 
Tampereella Tampereella 
tasan 80 vuotta sittentasan 80 vuotta sitten
Elokuvateatteri Imatran palossa 
menehtyi 21 katsojaa

Teksti: Juhani Katajamäki / Kuvat: Aluepelastuslaitoksen arkisto

Räjähdysmäisesti levinnneet palokaasut ja sankka savu aiheuttivat 
Tampereen kaikkien aikojen palokuolemaonnettomuuden lokakuun 23. 
päivänä 1927. Elokuvaprojektorissa syttynyt nitraattifi lmi ja konehuoneen 
muihin fi lmikeloihin nopeasti tarttunut tuli levittivät palon ja mustan 
savun suoraan parvekkeelle. Palon ja sen aiheuttaman paniikin 
seurauksena menehtyi 21 ihmistä. Heistä 18 tuupertui parvekkeelle.

Teatterin julkisivu sisäänkäynteineen 
Hämeenkadulla. Parveke-eteisen kol-
mesta ikkunasta ei pelastautunut ku-
kaan.
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”Edustajamme käydessä palopaikal-
la klo 9:n (21.00, JK) ajoissa suoritti 
osa palomiehistöä jälkisammutusta 
rakennuksen katolla toisen osan kan-
taessa teatterista ulos ruumiita. Näky 
oli suorastaan kamala, kun hämärälle 
pihamaalle ilmestyi muodottomaksi pa-
laneita ja käpertyneitä ruumiita”, kuvaili 
järkyttynyt Aamulehden toimittaja koko 
etusivun kattavassa uutisraportissa pa-
lon jälkeisenä aamuna.

Vieläkin dramaattisempi oli tampere-
laislehti Kansan Lehden etusivu 25.10. 
Yli sivun vedettyjen otsikoiden alle oli 
taitettu järkyttävä valokuva uhreista.

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tu-
hat sanaa, sanotaan. Tuo kuva tekee 
sen monessakin mielessä...

Muukalaislegioonan tytär 
ja neljäs kela
Hämeenkatu 12:ssa sijainneesssa elo-
kuvateatteri Imatrassa esitettiin sun-
nuntai-iltana kolmatta kertaa (klo 15, 
17, 19) kolmen elokuvan ohjelmaa: 
viikkokatsaus (yksi kela), ”kaksiosai-
nen Buster pilakuva” eli kahden kelan 
pituinen joku Buster Keatonin monista 
mykkäfi lmikomedioista ja pääelokuva-
na seitsemän kelan Mustalaislegioonan 
tytär, pääosassa Hollywood-tähti Glo-
ria Swanson. Viime mainitun elokuvan 
vuoksi esitys oli lapsilta kielletty. (Kello 
12 oli esitetty lastennäytös ilman mai-
nittua pääkuvaa.)

Koska käytössä oli vain yksi eloku-
vaprojektori, esityksessä oli monta ly-
hyttä katkosta. Kun ensimmäinen fi lmi-
kelakotelo oli ajettu loppuun, 19-vuotias 
tilapäinen koneenkäyttäjä sytytti valot 
saliin, kelasi rullan alkuun ja vaihtoi ko-
neeseen toisen, omassa kotelossaan 
olevan fi lmikelan.

Kun pääkuvan neljäs kela oli ajettu, 
vakinaisen koneenhoitajan tuuraajana 
toiminut nuorimies peitti projektorivalon, 
sytytti katsomovalot ja avasi tyhjenty-
neen fi lmikotelon. Aikoessaan avata toi-
sen kelan täyttä koteloa hän huomasi 
savua tupruttavan sen raoista.

päästä sammuttimen kanssa, mutta 
samalla ”konehuoneesta kuulunut ma-
tala, voimakas puhaus” paiskasi hänet 
käytävän seinälle. Pökkyräisenä hän 
hoippui ulos. Sammutusyritys jäi teke-
mättä. Kaikki oli tapahtunut hyvin lyhy-
essä ajassa.

Paniikki valtasi

Peltivuorattu konehuone oli kooltaan 
vain 1,6 x 1,8 m. Sen sijainti parvek-
keelle johtavien avoportaan alla oli 
kohtalokas. Kun palo levisi projektorin 
fi lmikotelosta ja sytytti koneeen vieressä 
olevassa avonaisessa, peltisessä säi-
lytyslaatikossa olleet muut fi lmirullat, 
syntyi oviaukosta käytävään ja parve-
ke-eteiseen johtavaan kiertoportaaseen 
suuntautunut pistoliekkimäinen räjäh-
dys. Portaan leveys oli 1,2 m, mutta 
kierron jyrkkyyden vuoksi käyttökel-
poista poistumistietä oli vain portaiden 
loivempi reuna, noin 60 cm.

Sen jälkeen moni asia epäonnistui. 
Filmi ei tukahtunut koteloonsa, vaikka 
koneenkäyttäjä yritti pusertaa sitä tiu-
kasti kiinni. Kun savua yhä pursui isoko-
koisesta fi lmikotelosta, konemies avasi 
sen kykenemättä kuitenkaan ottamaan 
fi lmiä ulos. Hän sai kotelon vielä osin 
suljettua, mutta palo jatkui ja voimistui. 
Hän huusi tarkastusluukustaan per-
mantoyleisölle, että tuli on irti ja yleisö 
ulos. Hän sulki luukun, ja katkaisi säh-
kön koneesta.

Konemies poistui huoneesta hake-
maan sankoruiskua eteisestä. Hänel-
tä jäi sulkematta konehuoneen toinen 
avoin yhteys katsomoon, projektorin ja 
katsomo-osan välinen peltinen luukku. 
Mutta ennen kaikkea - savua pääsi par-
vekkeen porrashuoneeseen konehuo-
neen ovesta, joka jäi auki. (Se ei olisi 
voinut kokonaan sulkeutuakaan - sen 
esti oven väliin jäävä, lisälukkona käy-
tetty riippulukko.)

Konemies palasi muutaman hetken 

Tamperelaisen Kansan Lehden 
järkyttävä etusivu kaksi päivää 
onnettomuuden jälkeen. Imatran 
palo on kolmanneksi kohtalok-
kain kuolonpalo maassamme. 
Lapinlahden kunnalliskodin 
mielisairaalaosaston palossa 
1966 sai surmansa 31 ihmistä, 
Virtain vanhainkodin turmassa 
1979 menehtyi 27.

Järkyttävä kuolonpalo 
Tampereella 
tasan 80 vuotta sitten
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Sankka savu levisi ylös ja sulki ai-
noan poistumistien. Parvekkeella syntyi 
pakokauhu, jota liekkien ja savun ohella 
lisäsi valojen sammuminen.

Imatran 81-paikkainen parveke (plus 
muutama ylimääräinen istuin) oli lähes 
loppuunmyyty. Sen etuosassa oli yksi 
pieni ikkuna, jonka kautta muutama 
katsoja pääsi paniikin keskeltä pudot-
tautumaan kadulle kuuden metrin kor-
keudelta. Kaksitoista pahoin palanutta 
uhria löytyi yhtenä ihmisröykkiönä par-
vekkeelta ikkunan edestä. Parveke-
eteisen nurkkaukseen menehtyi kuusi 
katsojaa.

Parvekkeella olleista suurin osa kui-
tenkin pelastui. He joko lipuivat ja hyp-
päsivät parvekekaiteen yli. Osa suistui 
alas holtittomasti, sillä pitkänomaisen 
parvekkeen lattia oli jyrkästi viettävä 
(1:5,6).

Osan ottivat vastaan kanssakatsojat, 
osa putosi permantoyleisön päälle, osa 
iskeytyi päin istuimia ja lattiaa. Sairaa-
laan kuljetettiin 25. Yksi heistä menehtyi 

vammoihinsa.
Surmansa saaneiden joukossa ei ol-

lut permantoyleisöä. Permantopaikkoja 
oli vajaat 140. Koko näytös oli lähes 
loppuunmyyty.

Palokunta tuli läheltä

Tulipalon syttymishetkeksi on arvioitu 
19.40. Teatterissa ollut konstaapeli riensi 
tuli irti -huudon kuultuaan hälyttämään 
palokunnan. Palolennätin palokunnan 
hälytyshuoneessa alkoi nakuttaa palo-
kellon osoitetta 19.45.

Kohde sijaitsi noin puolen kilometrin 
päässä paloasemasta. Kun palokunta 
saapui paikalle, liekit löivät ovista ja 
ikkunoista. Silminnäkijöiden mukaan 
kaksi palosotilasta yritti hyökätä sisäl-
le, mutta joutuivat liekkiryöpyn edessä 
peräytymään.

Palokunnan vuosikertomukseen kir-
jattu ”lähempi selostus tulipalosta” on 
ajan tavan mukaisesti varsin niukka:

”Rouva Tirkkosen talossa olevan 

Määtän ja Mäkisen omistama elokuva-
teatteri Imatra oli sisältä kokonaan tu-
lessa palokunnan saapuessa paikalle. 
Palokunta sammutti tulen neljällä 52 
mm:n vesijohtoletkun suihkulla”, vuosi-
kertomus toteaa ja kertoo kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luvut.

Palokunta sai palon hallintaan puo-
lessa tunnissa, ja onnettomuuden jär-
kyttävä laajuus paljastui.

Apollosta oli tullut Imatra

Hämeenkadun ja Pellavatehtaankadun 
kulmauksessa sijaitseva elokuvateatteri 
oli alunperin varastomakasiini. Ulkoseinät 
olivat tiiltä, sisärakenteet puuta. Sisäsei-
nien pintamateriaalina oli ohut vaneri.

Talossa oli aikaisemmin toiminut 
elokuvateatteri Apollo. Se oli lopettanut 
toimintansa, kalustus oli purettu ja tila 
jäänyt vaille käyttöä. Uusi yrittäjä vuok-
rasi huoneiston 1926 syyskuussa ja osti 
huutokauppakamarista Apollon entiset 
penkit ja muuta kalustoa ja hankki käy-
tetyn elokuvaprojektorin. Parvekkeelle 
toimitettiin uudet penkit.

Kun huoneisto oli kalustettu ja varus-
tettu osin entiseen, osin uuteen asuun, 
vuokraajat eivät tarkastusta varten 
ilmoittaneet tekemisistään sen parem-
min maistraatille, poliisilaitokselle kuin 
palolaitoksellekaan. Elinkeinoilmoitus 
tehtiin, sekä poliisilaitokselle ilmoitus 
elokuvateatterin avaamisesta Imatra-
nimisenä, ja suoritettiin toimenpiteestä 
säädetty maksu.

Tarkastajan karu raportti

Elokuvateatteri oli kaiken kaikkiaan 
hankala rakennus. Suomen Palosuoje-
luyhdistyksen paloteknikko ja tarkastaja 
Väinö J.Niemistö tutustui palon jälkeen 
rakennukseen ja perehtyi rakennuspiir-
rustuksiin.

Niemistön selvitys on karua luetta-
vaa: Teatterin eteinen oli liian pieni ja 
ahdas varsinkin silloin kun yleisö 23.10. 

Piirroskuvissa hahmottuvat 
kirjoituksen monet yksityis-
kohdat. Permantokuvassa 
mm. erottuu katkoviivalla ko-
nehuoneen tuuletuskanava, 
johon projektorin kaarilam-
pun poistokaasut oli yhdis-
tetty. Parveke-eteisen ristillä 
merkitystä kohdasta löytyi 
kuusi palouhria, parvekkeen 
pienen ikkunan edestä 12 
uhria.
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tapaan oli tulossa tai jonotti lippuja seu-
raavaan näytökseen. Ovipieleen raken-
nettu makeiskioski pienensi eteistilaa 
entisestään. Parvekeelle johtavien por-
taiden alin askelma oli permannolle 
vievän oviaukon tiellä ja sen väistelystä 
koitui haittaa yleisölle.

Kapean permantosalin keskellä kulki 
110 senttiä leveä käytävä. Viimeisen va-
semmanpuolisen penkkirivin käytävän 
puoleinen istumapaikka ulottui sisään-
käyntioven puoliväliin ja rajoitti oviaukon 
leveyden 65 sentiksi. Lisäksi toinen ovi-
puolisto oli lukossa.

Pihalle johtavan uloskäyntioven 
eteen oli rakennettu tuulikaappi, jonka 
ovien välinen pilari oli keskellä ulos-
pääsyreittiä.

Parvekkeen ahtaasta eteisestä par-
vekkeelle johti 120 senttiä leveä pariovi 
ja sen jälkeen neljä jyrkkää askelmaa 
ylös keskikäytävälle. Varauloskäytävää 
ei ollut, vaikka se parvekkeen ikkunasta 
olisi ollut helposti järjestettävissä.

Kuuma ilma 
välikaton täytteisiin
Niemistön raportti paljasti parvekkeelle 
vievien portaiden alle sijoitetusta kone-
huoneesta vaarallisen puutteen ja lai-
minlyönnin. Konehuoneen ilmanvaihto-
kanava, johon elokuvakoneen valaistus-
kammiossa syntyvä kaarilampun kuuma 
ilma oli johdettu, oli puurakenteinen ja 
läpimitaltaan liian pieni. Kanava ei joh-
tanut savupiipun ilmastointikanavaan, 
vaan jäi parvekkeen välikaton täytteisiin. 
Näin tapahtui, koska mutkainen kanava 
oli pahasti tukkeutunut.

Konehuoneen ovi ei ollut itsesulkeutu-
va (ja jos olisi ollut, lisälukko olisi estänyt 
täyden sulkeutumisen). Ahtaan konehuo-
neen seinällä oli kojetaulu, jonka kautta 
koko valaistus, myös varavalaistus kulki. 
Sen vuoksi teatterin valot sammuivat no-
peasti, mikä lisäsi paniikkia. 

(Konehuoneen ja parvekkeelle joh-
tavan kierreportaan puutehavainnoista 
on kerrottu myös kirjoituksen palose-
lostusosuudessa.)

Niemistön parisenkymmentä turvalli-

suusriskiä osoittaneen raportin yhteen-
veto oli tyly: ”kun mitään tarkastuksia 
ei viranomaisten taholta oltu pidetty, oli 
teatteri saanut jatkaa vaarallista toimin-
taansa siksi, kunnes 21 ihmistä hengel-
lään sovitti puuttuneet tarkastukset ja 
teatterinomistajien laiminlyönnit”.

Vastuu oli 
kolmella viranomaisella
Suomen Palosuojeluyhdistyksen johtaja 
Leo Pesonen pohdiskeli Palovartija-leh-
den artikkelissa maistraatin, poliisin ja 
palokunnan suhdetta ja vastuuta en-
naltaehkäisevässä työssä. Eli Pesosen 
sanoin: ”Kun Tampereella viranomaiset 
syyttävät toinen toisiaan ja kukin katsoo, 
ettei asia hänelle kuulu, niin onnetto-
muuden jälkeen on monessa kaupun-
gissa toimeenpantu toisistaan erillään 
jopa kolmekin palotarkastusta elokuva-
teattereissa ja jokainen viranomainen 
katsoo, että asia kuuluu juuri hänelle.”

Seuraavassa varatuomari Pe-
sosen vastuutulkinnat pähki-
nänkuoreen tiivistettynä:

Maistraatin tehtävä ei ole vain valvoa 
vaan myös tehdä aloitteita. Sillä on laa-
ja valtuus antaa kieltoja ja määräyksiä 
ja asettaa uhkasakkoja sekä käyttää 
muunlaista hallintopakkoa, mm. teet-
tämistä asianomaisen 
kustannuksella. Kun 
maistraatilla on suuri 
valta, niin sillä on myös 
suuri edesvastuu.

Poliisin asiana on 
mm. yleisen turvalli-
suuden ja järjestyksen 
ylläpitäminen. Poliisin 
on helppo käyttää 
valtaansa, koska ylei-
sistä tilaisuuksista on 
joko ilmoitettava tai 
saatava lupa. Poliisilla 
on tilaisuus vapautua 
edesvastuusta vaati-
malla, että huoneiston 
omistajan on juhlan 

toimeenpanijana noudatettava palotur-
vallisuutta koskevissa asioissa palovi-
ranomaisen määräyksiä. Ellei poliisi ole 
näin tehnyt, se on vastuussa mahdolli-
sesti sattuvasta onnettomuudesta.

Paloviranomaisella ei palolainsää-
dännön tasolla ole kovinkaan suurta 
valtaa antaa välittömästi velvoittavia 
määräyksiä muulloin kuin palokatsel-
musten yhteydessä. Näitä koskevat 
määräykset ovat varsin vanhentuneet. 
Palokatselmuksessa annettava määrä-
ys ei vielä sellaisenaan ole velvoittava, 
vaan rikkonut osapuoli on haastettava 
maistraattiin. Jos tulenvaaraa välittö-
mästi aiheuttava vika on olemassa, 
voi katselmuslautakunta heti ryhtyä 
toimenpiteisiin.

Pesonen jyrähti, 
yhteiskunta reagoi
Pesosen mainitsemista teatteritar-
kastuksista yksi tehtiin Tampereella 
jo kaksi päivää kohtalokkaan palon 
jälkeen. Poliisimestari G.M. Luukasen 
ja palomestari K.A. Niemen vetämä 
asiantuntijaryhmä (raatimies H. Tiitola, 
kaupunkien paloapuyhdistyksen edus-
taja Nyman ja Helsingin palomestari W. 
Bergström) kiersi kaupungin elokuvate-
atterit. Olympia, Maxim, Scala, Petit ja 
Kinema -teattereissa ei havaittu suuria 
puutteita. Tarkastusryhmä määräsi teh-

Elokuvateatteri permannon etuosasta kuvattuna. Ko-
nehuoneen projektoriaukko ja tähystysluukku erot-
tuvat, samoin penkkirivin osittain tukkima sisään-
käynti. Parvekeyleisöstä kymmenet pelastautuivat yli 
neljän metrin korkeudelta kaiteen yli permannolle. 
Oikeassa yläkulmassa häämöittää parvekkeen pieni 
ikkuna, jonka eteen valtaosa uhreista menehtyi ( vrt. 
piirroskuva).
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täväksi vain vähäisiä korjauksia.
Vaikka vuoden 1927 lainsäädäntö ei 

ollut läheskään tämän päivän tasolla, 
Imatra-teatteri poikkesi vikoineen ja puut-
teineen niin selvästi muista Tampereen 
elokuvateattereista, että hälytyskellojen 
olisi pitänyt sananmukaisesti soida ainakin 
kahdessa virastossa. Imatra oli toiminut jo 
vuoden verran, ja sen ahtaissa tiloissa oli-
vat elokuvia katselleet kymmenet poliisit ja 
paloviranomaiset, todennäköisesti myös 
poliisimestari ja palomestari itse.

Maaseudulla oli Imatraakin puut-
teellisempia elokuvahuoneita. Leo Pe-
sonen, paloalan kriittisenä omatuntona 
ja totuudenpuhujana tunnettu silloinen 

Siunaustilaisuus pidettiin Ka-
levankankaan hautausmaalla. 
Vainajien arkkuja oli kantamas-
sa myös Tampereen palolaitok-
sen miehistöä.

Palosuojelukeskuksen johtaja, tulevan 
palokoulun johtaja ja myöhempi Helsin-
gin palopäällikkö, soimi voimakkaasti 
Imatran paloa edeltänyttä turvallisuus-
valvonnan tilaa Suomessa.

”Kun tämänkaltaista hutiloimista ih-
mishengillä voi tapahtua Tampereella, 
joka on kolmenneksi suurin kaupunki 
vakinaisine ammattipalokuntineen ja 
täydellisine poliisilaitoksineen, niin on 
puutteellisen valvonnan vaara sitäkin 
suurempi sellaisilla pienillä paikka-
kunnilla, missä ei ole ammattitaitoisia 
paloviranomaisia ja poliisikuntana on 
vähemmän pätevä viranomainen tai 
- kuten maaseudulla - monenkaltai-

silla hallintotehtävillä ylikuormitettu ja 
riittämättömällä työvoimalla varustettu 
nimismies.”

Yhteiskunta reagoi nopeasti. Asetus 
elokuvateattereiden paloturvallisuudes-
ta annettiin ja tuli voimaan 1929. Sään-
nösten noudattamista varten perustet-
tiin valtion fi lmitekninen valiokunta.

Onnettomuus 
kosketti satoja
Traagisen onnettomuuden uhrit hau-
dattiin kaupungin kustannuksella seu-
raavana sunnuntaina Kalevankankaan 
hautausmaalle, jonne myöhemmin koho-
si vaikuttava muistopaasi. Siihen on kai-
verrettu palossa menehtyneiden nimet.

Koska uhreja oli paljon, palo kosketti 
kymmeniä tamperelaisperheitä ja satoja 
sukulaisia ja ystäviä.

Kuolleiden joukossa olivat 19-vuotias 
jalkinetyöntekija Martti Johannes Lehto-
nen, Tampereen Aluepelastuslaitoksen 
palvelussuhdepäällikkö Jukka Lehtosen 
isän veli ja tämän puoliso, 23 vuoden 
ikään ehtinyt Suoma Lehtonen.

Tampereen 
aluepelastuslaitoksella 
alkoi lokakuun alussa 
ensimmäinen oma 
vesisukelluskurssi. 
Aikaisemmin 
järjestetyt kurssit 
ovat olleet Kuopion 
pelastusopiston alaisia
Tampereen aluepelastuslaitoksen oma 
vesisukelluskurssi vastaa sisällöltään 
täysin pelastusopiston opetussuunnitel-
maa. Kurssi tuottaa kelpoisuuden nope-
aan vesisukellustoimintaan ja valmiita 
sukeltajia 30 metrin koulutussyvyydellä. 
Kurssilla tuotetaan vesisukeltajia Pir-
kanmaan omiin tarpeisiin.

Sukeltajat pulahtivat veteen
Teksti: Jyrki Paunila
Kuva: Vesa Toikka/Jari Suokonautio

Poikkeuksena opiston kurssiin on se, 
että Tampereen kurssi muodostuu mo-
duleista, joista ensimmäisellä jaksolla 
1. - 19.10.2007 saavutetaan 15 metrin 
koulutussyvyys ja kevään aikana jatke-
taan koulutusjaksoja siten, että kurssi-
laiset valmistuvat 30.5.2008. Väliaikoina 
taitoja kartutetaan työvuoroharjoittein ja 
omaehtoisilla sukelluksilla.

Kurssilla on 12 oppilasta, joista kaksi 
Valkeakoskelta, yksi Vammalasta ja kah-
deksan Tampereelta. Hakijoita kurssille 
oli 22. Kurssille oli vaativat pääsykokeet. 
Ensimmäisen jakson harjoitukset pide-
tään pääosin Hervannan alueen järvillä 
ja Kalevan uintikeskuksessa

Kurssin vetäjä on paloesimies Jari 
Suokonautio ja avustavina kouluttajina 
toimii laitoksen henkilöstöä.
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Hätäkutsun käyttö 
Hätäkutsua saa käyttää silloin, kun 
kyseessä on henkeä uhkaava tilanne. 
Kutsun saa lähettää joko uhkaavassa 
tilanteessa oleva tai tilanteen havaitseva 
radion käyttäjä. Hätäkutsu aktivoidaan 
päätelaitteesta painamalla hätäkutsu-
painiketta, mikä käynnistää lähettimen ilman 
tangentin painamista. 

Painaako vai eikö paina?
Montako kertaa olet tositilanteessa painanut 
Virven punaista hätäkutsunappia? Oletko 
edes harkinnut? Vai onko kaikki kokemuksesi 
kyseisestä napista niitä vahinkopainalluksia?
Työturvallisuusasioita tulee jokaisen 
varmasti mietittyä joka ikisessä työtehtä-
vässä ja monista asioista huolehditaan 
ihan alitajuisesti  tai automaattisesti. Tai-
taa kuitenkin olla niin, että jotain pitää 
sattua itselle tai tutuille, ennen kuin taas 
pysähtyy miettimään asiaa tarkemmin.

Onko meillä olemassa mitään selkei-
tä ohjeita siitä, milloin hätäkutsunappia 
saa tai pitää käyttää? Milloin juostaan 
karkuun tai milloin yritetään selvitä pu-
humalla? Vai onko tilanne aina omasta 
kantista kiinni?

Omakohtainen epämiellyttävä kyyti-
kokemus tältä kesältä pisti miettimään 

näitä turvallisuusasioita tarkemmin. 
Kyseessä oli itsetuhoinen tokkurainen 
intoksikaatiopotilas, joka oli ottanut 
lääkkeitä ja viinaa. Neuvottelut eivät 
tuottaneet toivottua tulosta, joten mai-
nitsin kutsuvani poliisit. Mies totesi rau-
hallisella äänellä ampuvansa poliisit, 
jos he tulevat. Hän kielsi kutsumasta 
virkavaltaa, ja kertoi kaapista löytyvän 
kolme asetta. Meitä kohtaan mies ei 
kuitenkaan ollut uhkaava.

Jatkaako neuvotteluja vai provosoi-
da mies kutsumalla poliisit vai poistua 
nopeasti paikalta? Jälkiviisaus on help-
poa, monia neuvoja olen saanut, miten 

meidän olisi pitänyt toimia. Meidän rat-
kaisumme siinä tilanteessa oli jatkaa 
vielä hetki neuvotteluja. Kaikki sujuikin 
hyvin, mutta jälkeenpäin ajatellen siinä 
olisi voinut käydä myös huonosti. Teh-
tävän jälkeen olimme yhteydessä Hätä-
keskukseen ja poliisiin. Vähän taisi tulla 
moitteita siitäkin suunnasta ratkaisus-
tamme. Asia kuitenkin eteni virallista tie-
tä ja nyt on varohenkilö/ -osoite vireillä 
kyseiseen kohteeseen.

Teksti: Sanna Kauppinen
Kuva: Petri Remsu

Hätäkutsu 
Hätäkeskuksessa
Hätäkutsuun vastaa se hätäkeskus, 
jonka alueelta kyseisen hätäkutsun 
lähettänyt yksikkö on lähtöisin. Tampe-
reen aluepelastuslaitoksen yksiköiden 
lähettämät hätäkutsut vastaanottaa Pir-
kanmaan hätäkeskus.

Hätäkeskuksen vastaanotettua hä-
täkutsun muodostuu kuunteluyhteys 
päätelaitteeseen enintään viiden mi-
nuutin ajaksi. Hätäkutsu toimii myös 
oltaessa suorakanavalla verkon kuu-
luvuusalueella.

Hätäkutsun vastaanotettuaan hä-
täkeskuksen päivystäjä kuuntelee, 
mitä taustaääniä kohteesta kuuluu 
(hiljaisuus tulkitaan myös hätätilan-
teeksi). Päivystäjä ei kutsu tällöin 
yksikköä tai päätelaitteen käyttäjää. 
Todellisen hätätilanteen (tappelu, uh-
kailu, muu hätätilanne) havaitessaan 
päivystäjä ryhtyy välittömästi hätäkut-

sun edellyttämiin toimenpiteisiin:

.

Hätäkutsun 
vahinkopainallus
Huomatessaan vahinkopainalluksen tu-
lee päätelaitteen käyttäjän heti purkaa 
tilanne laitteesta, josta hätäkutsu on lä-
hetetty painamalla punaista luuri-näp-
päintä, jolloin hätäkutsu katkeaa. Tämän 
jälkeen päätelaitteen käyttäjän tulee il
moittautua välittömästi hätäkeskukseen, 

jotta tilanne tiedetään vahingoksi. 
Hätäkeskuksen päivystäjän havaites-

sa virheellisen hätäkutsun (kuullessaan 
normaaliin toimintaan kuuluvia ääniä, 
ei hädän ääniä), ottaa hän yhteyden 
päätelaitteeseen / yksikköön ja tarkis-
taa tilanteen. 

Teksti: Tarja Nieminen

-  toimittaa nopeinta ja tarkoituksenmukaisinta apua hädässä olijalle
-  viestittää hädässä olijan lähimmälle esimiehelle ja mahdollisesti  
 muille ryhmän jäsenille tilanteesta
-  seuraa hädässä olijan tilannetta ja avustaa tarvittaessa   
 pelastustoimintaan osallistuvia.
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Pirkanmaalla toteutettiin monivuotinen 
TOPSOTE-hanke (Työssäoppimisen 
kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 
Pirkanmaan alueella ), jonka yhtenä 
osana arvioitiin mm. eri työssäoppimis-
ympäristöjä. Hanketta johtanut TOP-
SOTE-neuvottelukunta myönsi 5.9.2007 
Tampereen aluepelastuslaitoksen ensi-
hoito ja sairaankuljetukselle TOP SER-
TIFIKAATIN nro 2. 

Sertifi kointi perustui auditointiraport-
tiin, joka suoritettiin kuluneen kesän 
aikana. Sertifi kaatti on sijoitettuna kes-
kuspaloaseman ison luokan seinällä. 
Moni meistä ei edes huomaa, että lai-
toksemme tarjoaa ensihoitoon suuntau-
tuneille terveydenhuollon opiskelijoille 
pirkanmaalaisesti mittavan työharjoit-
telumahdollisuuden. Linjauksemme 
mukaisesti otamme pääsääntöisesti 
opiskelijoita harjoittelujaksoille vain en-
sihoitoon suuntautuneista lähihoitajis-
ta, pelastajista sekä sairaanhoitajista. 
Näiden ryhmien opiskelijat täyttävät 
harjoittelupaikkamme yllin kyllin, jopa 
siinä määrin, että olemme joutuneet 
priorisoimaan eri oppilaitoksien opiske-
lijoiden kesken siten, että pelastajaoppi-
lailla sekä oman alueen oppilaitoksien 
opiskelijoilla on ns. etuoikeus harjoitte-
lupaikkaan.  Ruuhkathan opiskelijoiden 

Sairaankuljetuksen sertifi kaatit
Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
ensihoito- ja 
sairaankuljetukselle 
myönnettiin 
opiskelijoiden 
työnohjauksesta 
sertifi kaatti. Tämä 
on merkittävä 
huomionosoitus, josta 
kiitos kuuluu kaikille 
sairaankuljetukseen 
osallistuville.

Tässä yhteydessä 
haluan vielä kerran 
lausua kiitokset 
kaikille niille, jotka 
opiskelijoiden kanssa 
työskentelevät.

Teksti: Matti Isotalo
Kuva: Petri Remsu

osalta tuppaavat kasaantuvan luonnol-
lisesti syksyihin sekä keväisiin. 

Suosittu harjoittelupaikka

Laitoksemme yhteyshenkilönä sekä 
opiskelijoihin että oppilaitoksiin toimii 
ansiokkaasti ensihoitaja Sanna Kaup-
pinen. Tarjoamme kaikissa sairaankul-
jetusta tekevissä toimipisteissämme 
harjoittelupaikkoja, joihin Sanna eri kri-
teerein opiskelijoita sijoittelee, mm. pe-
rustaso/hoitotaso huomioiden. Vuonna 
2006 opiskelijoita oli yhteensä 67 kpl, 
joille opintoviikkoja kertyi yhteensä 243 
ja sama tahti on päällä tämänkin vuo-
den osalla.

Sertifi kaatin saaminen on aina tietys-
ti hieno asia, koska se on ulkopuolisten 
tahojen näkemys asioista. Toisaalta se 
on erityiskiitos kaikille teille, jotka olette 
opiskelijoiden ohjaajina toimineet. Opis-
kelijoiden ohjaus on monissa laitoksissa 
järjestetty siten, että siihen on erikseen 
nimetty henkilö/t, jotka sitten ohjausta 
suorittavat. Meillähän ohjaajina toimii 
n. 220 erilaista ihmistä, ilman sen kum-
mempaa ohjaamiskoulutusta. Oman 
käsitykseni mukaan työyhteisömme 
suhtautuminen opiskelijoihin on vuosi-
en kuluessa parantunut valtavasti, osin 

ehkä siitä syystä, että nykyjärjes-
telmän kautta heistä mahdollisesti 
tulee jatkossa jopa omia työkave-
reita. Toisaalta meillä on sisäistetty 
paremmin se tosiasia, että kaikki 
se mitä opiskelijat täällä harjoitte-
luaikanaan näkevät ja kokevat, tu-
lee siirtymään erittäin tehokkaasti 
”puskaradiossa” eteenpäin. Arvois-
sa ja asenteissa meitä kohtaan ne 
”ensikokemukset” säilyvät häm-
mästyttävän kauan.
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Kuntien yhdistämishankkeet 
ovat arkipäivää 
Lounais-Pirkanmaallakin. 

Jos kaikki etenee näin, niin tulevaisuudessa Lounais-Pirkanmaan toimialue on yhden 
kaupungin alue. Aika näyttää tämänkin asian.

Onnettomuuksien ennalta ehkäisytyön sivutuotteena olemme olleet mukana 
Vammalan kihlakunnan vetämässä työryhmässä vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
uudelleen organisoinnissa kihlakunnan alueelle. Kihlakunnan poliisi päävastuullise-
na ja aluepelastuslaitos apuna toteutimme alkuvuodesta uudelleen organisoinnin 
toukokuun loppuun mennessä niin, että eri yhdistykset aloittivat lopullisen järjes-
telmän luomisen. Syksyllä on tarkoitus pitää vielä yleinen informaatiokokous, jossa 
mukaan voi ilmoittautua uusiakin toimijoita. Toiminta on tarkoitus saada käyntiin 
vuoden 2007 loppuun mennessä.

Hannun palsta
Teksti Hannu Tähtö

Tämän vuoden alusta 
Suodenniemestä tuli Vammalaa 
ja  Vammalan kanssa yhteen 
ovat hakeutumassa Mouhijärvi, 
Punkalaidun ja Äetsä. Tarkoituksena 
uudella kaupungilla on aloittaa 
vuoden 2009 alusta. Toivottavasti 
nimi pysyy Vammalana tai 
kakkosvaihtoehto voisi olla vaikka 
Sastamala. Ei nimi miestä pahenna, 
eikä kai kuntaakaan. 

Kuva pelastuslaitoksen ja polii-
sin yhteiseltä vesiturvallisuus-
päivältä.
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Lähtötilanne

Perillä kohteessa selvisi heti tilanteen 
vakavuus mm. useita ihmisiä kurkotti A-
porrashuoneen asuntojen ikkunoista ulos 
apua huutaen ja ilmoittaen, että he tukeh-
tuvat. Varsinaisen palokohteen sijaintia 
rakennuksessa ei voinut lainkaan ulkoa-
päin määritellä. T11 aloitti ihmisten pelas-
tamisen ylimmästä kerroksesta lähtien ja 
alkoi porrashuoneen savutuuletuksen.

Alkuvaiheessa Tampereen P3 lähetti 
kohteessa olleen poliisipartion evaku-
oimaan C-porrashuoneen asuntoja. 
C-porrashuoneessa oli kuitenkin niin 
paljon savua, ettei sinne voinut men-
nä ilman paineilmalaitetta. C-portaan 
evakuoinnin ja tuuletuksen suoritti T31, 
joka saapui kohteeseen todettuaan, et-
tei ratsastuskeskuksella ollut tulipaloa. 
Lääkintäesimies TL4 tarkisti asunnoista 
pelastetut, savukaasuja hengittäneet ih-
miset ja ohjasi heidät joko sairaankulje-
tusyksiköihin hoidettavaksi tai pelastettu-
jen kokoamispaikalle tarkkailtavaksi sekä 
antoi heti tilanteen alkuvaiheessa yliopis-
tolliselle sairaalalle ja terveyskeskukselle 
tiedon suuresta potilasmäärästä. 

Onnistunut 
pelastustehtävä
Palomiehet pelastivat kohteesta 21 
ihmistä, joista kuusi (neljästä eri asun-

Raju tulipalo Lapintiellä Raju tulipalo Lapintiellä 
- 40 ihmistä vaarassa- 40 ihmistä vaarassa

Kerrostalon varastotilassa syyskuussa syttynyt palo Kerrostalon varastotilassa syyskuussa syttynyt palo 
aiheutti hengenvaaran arviolta 40 talon asukkaalle, aiheutti hengenvaaran arviolta 40 talon asukkaalle, 
joista pelastuslaitos pelasti 21. Loput talon asukkaista joista pelastuslaitos pelasti 21. Loput talon asukkaista 
pelastautuivat omatoimisesti savua täynnä olevan pelastautuivat omatoimisesti savua täynnä olevan 
porrashuoneen kautta.porrashuoneen kautta.

nosta) pelastettiin puomitikasauto T16:
lla, kuusi porrashuoneen kautta ennen 
savutuuletusta ja yhdeksän savutuu-
letuksen jälkeen. Savua hengittäneis-
tä tarkastuksen ja ensihoidon jälkeen 
kuljetettiin 18 pelastuslaitoksen lin-
ja-autolla terveyskeskukseen ja yksi 
sairaankuljetusyksiköllä Tampereen 
yliopistolliseen sairaalaan. Sosiaali- ja 
terveystoimi hälytettiin paikalle tehtä-
vänään järjestää tilapäismajoitus tar-
vitseville. Pelastustoiminnanjohtajan 
näkökulmasta pelastus- ja sairaan-
kuljetusyksiköt suorittivat osuutensa 
pelastustehtävissä tehokkaasti ja jär-
jestelmällisesti, mikä oli edellytyksenä 
tehtävän onnistumiselle. 

Tampereen 
aluepelastuslaitoksen 
toiminta tulipalon jälkeen
Tampereen aluepelastuslaitos suorittaa 
aina suurista tai muutoin merkitykselli-
sistä palotilanteista oman sisäisen tut-
kinnan, jonka tarkoituksena on selvittää 
rakenteelliseen paloturvallisuuteen liitty-
viä asioita, joiden avulla voidaan ennalta 
ehkäisevästi edistää paloturvallisuutta 
ja kehittää palo- ja pelastustoimintaa. 
Edellä mainittu tutkinta liittyy valtakun-
nalliseen palontutkintahankkeeseen. 
Seuraavassa muutamia sisäisen tut-
kinnan huomioita.

Rakennuksen kuvaus

Rakennus on vuonna 1935 rakennettu 
4-kerroksinen asuinkerrostalo. Talo on 
3-portainen ja siinä on 52 asuntoa. Ra-
kennuksessa oli meneillään suuri perus-
korjausremontti. Urakoitsija oli poistanut 
kokonaan yhden porrashuoneen ja va-
raston välisen oven sekä muiden ovien 
yläpuoliset lasit, jolloin kaikki porrashuo-
neet olivat avoyhteydessä toisiinsa. Tä-
mä aiheutti savukaasujen nopean leviä-
misen jokaiseen porrashuoneeseen.  

Asuntojen ovissa olevien postiluuk-
kujen savunpitävyys vaihteli huomat-
tavasti. Postiluukuista osa oli hyvinkin 
tiiviisti kiinni ja osa huomattavan paljon 
raollaan. Savu pääsi leviämään asuntoi-
hin ovien ja postiluukkujen raoista.

Asukkaat

Palon syttymishetkellä rakennuksessa 
olleet asukkaat olivat lähes kaikki noin 
20-30-vuotiaita hyväkuntoisia nuoria.  
Yksi asukkaista oli liikuntarajoitteinen 
vanhus, joka asui poikansa kanssa ja 
yhden asukkaan toimintakyky oli alen-
tunut voimakkaan humalatilan vuoksi. 

Palon havaitseminen 

Useat asukkaista havahtuivat epäta-
vallisen koviin huutoihin ja muuhun 

Teksti: Petri Vuorio ja Tapio Sten
Kuva: Petri Sinervo
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meteliin. Moni asukas kuuli myös pa-
lovaroittimen varoitusäänen luullen 
sitä aluksi kuorma-auton peruutusva-
roitukseksi, koska talo sijaitsee vilk-
kaasti liikennöidyn kadun varressa. 
Talossa oli pari tuntia aiemmin käynyt 
pelastuslaitoksen yksikkö ”nakit- ja 
muusi-keikalla”. Toisin sanoen talossa 
oli ollut hieman rauhatonta kyseisenä 
iltana, eivätkä asukkaat ryhtyneet heti 
ottamaan selvää metelin syystä. Jonkin 
ajan kuluttua asukkaiden avattua oven 
portaaseen A- ja B-porras olivat savua 
täynnä jo tässä vaiheessa

Hyvää onnea asukkaiden 
omatoimisessa 
pelastautumisessa
Haastatelluista 13 henkilöä poistui ulos 
savua täynnä olevien A- ja B-portaiden 
kautta. He pääsivät onneksi ulos asti, 
eikä heistä kukaan menehtynyt porras-
huoneessa olevaan savuun. Omatoi-

misen pelastautumisen onnistumiseen 
vaikutti muun muassa, että asukkaat 
muistivat hyvin kulkureitin ulos sekä oli-
vat hyvän liikuntakyvyn omaavia nuoria 
ihmisiä. Haastatteluissa kävi selville, 
että asukkaat eivät nähneet portaassa 
mitään sankan savun vuoksi. 

C-portaan kautta poistui seitsemän 
asukasta. Todennäköisesti C-porras-
huoneeseen ei ollut poistumishetkellä 
vielä paljoa savua, mikä mahdollisti 
melko turvallisen pelastautumisen.

Pelastuslaitoksen puomitikasautolla 
pelastettiin yhteensä kuusi asukasta 
neljästä eri huoneistosta. Näiden jou-
kossa oli myös asuntonsa lattialle tuu-
pertunut humalassa ollut mieshenkilö. 

Savusukeltajat pelastivat kuusi asu-
kasta, joista neljälle laitettiin pelastautu-
mishuppu (mm. liikuntarajoitteinen nai-
nen ja hänen poikansa tuotiin ulos pe-
lastautumishupulla suojattuna) ja kaksi 
tuotiin savuisen porrashuoneen kautta 
ilman hengityssuojausta. Yksi asukkais-

ta pudottautui ikkunastaan pihalle ilman 
vahinkoja. Pudotusta oli noin 1,5 metriä.  
Porrashuoneen savutuuletuksen jälkeen 
ohjattiin vielä yhdeksän asukasta ulos.

Turvallisuusvalistusta 
tarvitaan
Valistus- ja neuvontatyöllä riittää edel-
leen tehtävää, sillä tässäkin tapauk-
sessa ihmiset lähtivät savuiseen por-
rashuoneeseen, vaikka turvallisempaa 
olisi ollut odottaa asunnossa pelastajia 
ja perääntyä ikkunoita kohti. Ihmiset tar-
vitsevat edelleen oikeita toimintaohjei-
ta tulipalojen varalle. Kokenut palomies 
puhumassa taloyhtiön vuosikokoukses-
sa paloturvallisuudesta ja pelastautu-
misesta todennäköisesti pelastaisi ih-
mishenkiä. Nyt savuisen porrashuoneen 
kautta omatoimisesti pelastautuneet 13 
asukasta selvisivät hyvällä onnella siitä, 
etteivät tuupertuneen tajuttomana sa-
vuiseen porrashuoneeseen. 

 

Suomenniemellä on parhaillaan käyn-
nissä hankkeita, joissa pelastustoimikin 
pääsisi oman ylemmän korkeakoulu-
tuksen piiriin. Kuopiossa ollaan jossain 
määrin huolissaan turvallisuusalan 
korkeakoulutuksen siirtymishankkeista 
Kuopiosta etelämmäksi, vahvana esi-
tyksenä opetusministeriölle on Tampe-
reen Teknisen yliopiston alaisena Porin 
puuvillatehtaan Edupointin kautta jär-
jestettävä korkeakoulutus, jota sisäasi-
anministeri Holmlund on vauhdittanut.

Kuten kaikki varsin hyvin tiedämme, 
Kuopiossa pelastusväelle annetaan ta-
sokasta ammatillista pelastusalan mie-
histö-, alipäällystö- ja AMK -tasoista 
päällystökoulutusta.  Lisäksi on amma-
tillista täydennyskoulutusta ja koulutus-
ta kansainvälisen siviilikriisinhallinnan 
saralla. Muutakin toki löytyy. Kuopio on 
Pelastusopistonsa saanut ja käytännön 
työn tuloksin ja näytöin sen ansainnut.

Porin ideoimassa koulutuksessa on 
nerokasta maantieteellisiä etäisyyksiä 
tasoittava ja monia vaihtoehtoja tarjoava 

TuPi 1 ja 2, TTY -Edupoint Pori
Otsikko on lyhennys Tampereen Teknisen Yliopisto Porin Edupoint -
yksikön turvallisuusmaisterikoulutuksen pilottihankkeesta, joka käynnistyi 
Porin vanhalla puuvillatehtaalla keväällä 2006 ja päättyy pilottihankkeen 
osalta 30.11.2007 kurssilaisten päättötöiden esittelyseminaariin.

pohjaformaatti. Porissa kehitetyssä mal-
lissa kaikilla ”turvallisuusmaistereilla” 
olisi yhteinen turvallisuuskoulutusosio 
ja aktiivisen korkeakouluverkottumisen 
ansiosta opiskelijalle on rakenteilla 
mahdollisuus saattaa valitsemansa hal-
linnonalan korkeakouluopinnot päätök-
seen yleensä asuinpaikkaansa lähinnä 
olevassa yliopistossa. Pirkanmaalaiset 
opiskelijat voisivat siis opiskella turval-
lisuuden erityisopinnot pääosin Porissa 
ja oman hallinnonalansa täydentävät 
korkeakouluopinnot Tampereen yli-
opistossa tai teknisessä korkeakou-
lussa. Lopputuotteena henkilö olisi siis 
valitsemansa hallinnonalan maisteri tai 
diplomi-insinööri, jolla on erikoistumisa-
lana turvallisuus.

Koulutus räätälöidään laaja-alaisesti 
turvallisuuden organisaatioiden tarpei-
siin, palvellen pelastustoimen lisäksi 
poliisia, hätäkeskuslaitosta, puolustus-
voimia ja yksityisiä turvallisuusorgani-
saatioita. Toteutetun pilottihankkeen 
kurssisisältöinä on ollut muun muassa 

strategiatyö, talousjohtaminen, logistii-
kan perusteet, henkilöstö- ja muutos-
johtaminen, kansainvälisyys ja siviilikrii-
sinhallinta, tietoturva, organisaatiokäyt-
täytyminen ja johtajuus, riskienhallinta, 
tietojohtaminen, laatujohtaminen sekä 
tietenkin näihin liittyvät tentit ja harjoi-
tustyöt sekä vapaavalintainen laajempi 
seminaarityö.

Pilottihankkeella on haluttu osoittaa, 
että turvallisuuden toimialoilla on ha-
lukkuutta ja tarvetta korkeakouluopis-
keluun, samalla kun on luotu asetelma 
jossa kaikki on valmista aloitukseen, 
kunhan Opetusministeriö näyttää vih-
reätä valoa ja antaa luvan siirtyä varsi-
naisen maisteriohjelmaan, joka starttaa 
syksyn 2008 aikana mikäli päätökset 
ovat hankkeelle suotuisat. Maisteriohjel-
man loppuun suorittaminen työn ohella 
kestää opiskelijan aiemmasta opiskelu-
taustasta ja opiskelunsa onnistumista-
sosta riippuen 3 - 4 vuotta.

Teksti: Pekka Mellin



Tampereen päivän 
tapahtumia

Tampereen päivä tutuissa 
merkeissä
Teksti Veijo Kaján
Kuvat Kari Talvio

Tampereen päivänä olivat kaikki 
Tampereen paloasemat avoinna yleisölle. 
Keskuspaloasemalla esiteltiin Cobra-
sammutusjärjestelmää, joka kiinnosti kovasti 
kävijöitä. Isossa luentosalissa oli tänä vuonna 
mahdollisuus harjoitella peruselvytystaitoja 
MiniAnne-nukella. Tämä MiniAnne on 
painelu-puhalluselvytyksen itseopiskeluun 
tarkoitettu menetelmä, jonka avulla voidaan 
kouluttaa kerralla suuriakin ryhmiä nopeasti ja 
laadukkaasti. Opetuspaketissa on mukana DVD-
lvy, jonka avulla voidaan elvytystä opiskella 
itsenäisesti ilman ohjaajaa.



Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Tapio Sillanpää ja aluepelastuslaitoksen arkisto

Juhlien pääosassa oli tietysti itse raken-
nus, mutta Pispalan paloaseman juh-
listaminen ei olisi onnistunut niin hyvin 
ilman eläkepalomiehiä, jotka antoivat 
hauskoilla tarinoillaan paloasemalle 
sille kuuluvan arvon.

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen 
avasi juhlat ja johtaja Esa Kotilahti piti 
juhlapuheen. Eläkeläisten osuudessa 
Tauno Paunila ja Unto Ahlman kertoivat 
Pispalan paloasemaan liittyviä muiste-
lujaan. Lopuksi nähtiin kymmenen mi-
nuutin elokuvaesitys 1970-luvun lopun 
palokunnasta. Se oli Pekka Palomäen 
kuvaamaa materiaalia, joka oli tallen-
nettu DVD-muotoon. Taustamusiikista 
vastasi Hot Pois -yhtyeen trio.

Paloaseman juhliin oli myös tuotu 
museopaloauto Sisu vuosimallia 1936. 
Ylipalomies Pertti Seppälä on kunnos-
tanut autoa Pirkkalan paloasemalla. 
Pertti Seppälä ja veteraani Pekka 
Alanen kertoivat juhlayleisölle lou-
naan jälkeen autoon liittyviä teknisiä 
tietoja sekä kunnostuksen aiheuttamia 
haasteita.

Ennen sunnuntain Tampereen päivää vietettiin perjantaina 
28.9.2007 Pispalan 50-vuotisjuhlaa. Juhliin oli kutsuttu osa 
aluepelastuslaitoksen henkilöstöstä, sidosryhmien edustajia 
sekä eläkepalomiehiä. Kalustohalli olikin kohtalaisen täynnä 
juhlijoista.

Pispalan Paloaseman 

50-vuotinen taival

Taulun tarina
Pispalan paloaseman miehistötiloissa 
on palomiehen työtä kuvaava taulu, 
jonka palokorpraali Taisto Toivonen 
maalasi. Taulun maalaamiseen liittyy 
tarina, jonka Pispalan paloaseman 
juhlissa kerrottiin. Aseman palomesta-
ri Holger Murto oli sotilaallisen jäykkä 
esimies. Kerran talvella oli satanut lunta 
ja paloauton peruuttaessa talliin käski 
Murto miehiä tekemään lumityöt ja eri-
tyisesti lakaisemaan auton jäljet pihas-
ta. Tähän työhön määrättiin myös Taisto 
Toivonen, joka oli määrätty Nurmen 
käskystä Pispalan paloasemalle taulua 
maalaamaan. No, Taisto Toivonen teki 
työtä käskettyä, mutta seuraavaksi kun 
hän maalasi taulua, hän sanoi: ”Tästä 
taulusta ei kukaan pyyhi auton renkai-
den jälkiä”, ja hän maalasi tauluun mus-
tat renkaanjäljet. Yhä ne ovat taulussa.

Vm. 1936
Moottori Sisu Amg
4 vaihdetta + peruutusvaihde
Tasauspyörästö Timken
Sähköjärjestelmä 12 V
Keskipumppu 100 l/min
Kokonaispaino 4800 kg
Vesisäiliö 2000 l
Poistettu rekisteristä 30.4.1971



Arjen sankarit

Tampereen Kaukajärvellä 
putosi luistelija heikkoihin jäihin 
tammikuussa 2007. Läheiseltä 
talviuimareiden pukukopilta 
lähti kaksi naista pelastamaan 
luistelijaa. Toinen heti (ulkovaat-
teissaan) ja toinen puettuaan 
uimapuvun päälle vaatteita. He 
ryömivät pelastettavan lähelle 
ja vetivät hänet jään päälle har-
janvarren ja pitkän kepin avulla. 
Pelastajia olivat Ulla Katainen 
ja Leena Vuorinen

Vammalassa huhtikuussa Ru-
dolf Koivun tiellä Vesa Haapa-
niemi ystäviensä kanssa kuuli 
avunhuutoja läheisestä kos-
kesta. He riensivät paikalle ja 
Vesa Haapaniemi meni veteen 
ja pelasti vanhemman naisihmi-
sen veden varasta. 

Ylöjärvellä toukokuussa syttyi 
raju rakennuspalo. Paikalla ol-
leet sisarukset toimivat neuvok-

kaasti onnettomuudessa. Heini 
Valli soitti hätäkeskukseen ja 
ilmoitti tulipalosta samalla kun 
pikkuveli Jere Valli sammutti 
alkanutta paloa ja sai rajoitet-
tua sitä. Ulkoseinältä alkanut 
palo levisi nopeasti ullakolle, 
mutta palo ei päässyt sisälle 
rakennukseen. Alkusammutus 
oli rajoittanut tulipaloa.

Elokuussa Ruoveden Haapa-
saaressa kellui mies laiturin 
vieressä pää veden alla. Paikal-
le tullut Tapio Vainiomäki pyysi 
vaimoaan soittamaan apua ja 
meni noutamaan uhrin vedestä. 
Rannalla uhri ei hengittänyt ja 
oli sininen kasvoiltaan. Vainio-
mäki käänsi uhrin kyljelleen, 
poisti veden uhrin suusta ja 
aloitti elvytyksen. Ensivaste-
yksikön tultua paikalle uhri jo 
hengitti ja tajunta oli palannut 
tehokkaan elvytyksen ansiosta.

Tampereen Hervannassa 
elokuun illansuussa talon 

pihalla oli auto käynnissä 
kovilla kierroksilla. Kaksi vierei-
sen talon asukasta kiinnittivät 
asiaan huomiota ja menivät 
katsomaan mistä on kysymys. 
Autossa oli mieshenkilö, joka 
oli saanut sairauskohtauksen. 
Auttajat soittivat Hätäkeskuk-
seen ja saamiensa ohjeiden 
mukaan nostivat miehen pois 
autosta ja aloittivat peruselvy-
tyksen, kunnes pelastuslaitok-
sen sairaankuljettajat tulivat 
paikalle. Auttajat olivat Harry 
Hård ja Timo Ranta-aho.

Lisäksi Tampereen aluepelas-
tuslaitos on jo eri tilaisuudessa 
muistanut lehdenjakaja Lasse 
Lehtosta, joka toimi neuvok-
kaasti Tampereella Nekalan 
kaupunginosassa elokuussa 
syttyneessä tulipalossa. Lehto-
nen haistoi savua rappukäytä-
vässä. Haju oli niin voimakas, 
että hän soitti välittömästi hä-
täkeskukseen ja aloitti samalla 
herätellä naapurihuoneiston 
asukkaita. Lehtonen selvitti 
asunnon, jossa paloi ja pelas-
tuslaitoksen yksiköiden saapu-
essa paikalle opasti Lehtonen 
yksiköt oikeaan paikkaan.

Ansioituneiden kansalaisten 
kahvitilaisuus keskuspaloasemalla
Tampereen päivänä pidettiin Tampereen keskuspaloasemalla perinteinen kahviti-
laisuus, johon oli kutsuttu kahdeksan pirkanmaalaista, jotka olivat toimineet hätä-
tilanteessa neuvokkaasti.

Tampereen aluepelastuslaitoksen tarkoituksena on – valtakunnan linjausten mu-
kaan – korostaa kansalaisten omaa varautumista onnettomuuksiin. Tämä tarkoittaa 
ihmisten turvallisuustietouden lisäämistä ja heidän vastuutaan erilaisissa onnetto-
muuksissa. Erityiskohteena Tampereen aluepelastuslaitoksen turvallisuuskoulu-
tuksessa ovat lapset ja nuoret. Tänä vuonna oli paljon hyvin toimineita kansalaisia, 
joka osaltaan heijastaa myös sitä, että onnettomuudet ovat lisääntyneet. Esimerkiksi 
vuonna 2006 Pirkanmaalla oli 11 300 onnettomuushälytystä.

Tampereen päivän palkituis-
ta kuvassa on Timo Ranta-
aho, Ulla Katainen ja Leena 
Vuorinen.



Taidekaupunki Mänttä
Paperitehtaan ympärille muodostuneen 
6500 asukkaan Mäntän aluepaloasema 
sijaitsee Tehtaankadulla, aivan paperi-
tehtaan aidan vieressä. Asemalla työs-
kentelee kaksi palomestaria, heidän 
työaikansa on 38,25 h/vko. Mäntän ja 
Vilppulan paloasemilla on tällä hetkellä 
yhteensä kuusi palomiestä, kolme mo-
lemmilla asemilla. He ovat päivätöissä 
ja tekevät varallaoloa 1 - 2 miestä ker-
rallaan. Palomiesten vastuualueisiin 
kuuluu mm asuinrakennusten palotar-
kastukset ja turvallisuusvalistus. Sopi-
muspalokunta toimii Mäntän VPK.

Walloittavien wesien 
warrella, Vilppula
Kuntaliitosta Mäntän kanssa suunnitte-
levassa Vilppulassa on 5500 asukasta. 
Keuruuntien ja Mäntäntien risteykses-
sä sijaitseva moderni aluepaloasema 
tarjoaa tilat niin toimenpidepalkkaisille 
palomiehille kuin aluepelastuslaitok-
sen henkilöstölle. Asemalla työskente-
lee palomestari, kaksi paloesimiestä ja 
nuo edellä mainitut kolme palomiestä. 
Kaikkien työaika on 38,25 h/vko sisäl-
täen varallaoloa. Vilppulan palomiehiä 
työllistää tarkastusten yms. lisäksi sam-
mutinhuolto. Ukonselän ja Kaijanselän 

Ylä-Pirkanmaan asemat ja miehitys, 
lyhyt oppimäärä

Teksti ja kuvat: Harri Puttonen

Viiden kunnan muodostamalla laajalla Ylä-Pirkanmaan toimialueella 
on aluepelastuslaitoksen henkilökuntaa yhteensä 26 henkeä, 7 
päällystöviranhaltijaa, 15 palomiestä ja kalustonhoitaja. Päällystö 
on P3-varallaolossa vuorolistan mukaan, alipäällystön ja miehistön 
varallaolojärjestelyt vaihtelevat asemakohtaisesti. Tässä jutussa 
tehdään pieni tutustumiskierros toimialueen asemille. 

Huvila- ja 
juhannuskaupunki Virrat

Pohjanmaan ja Keski-Suomen rajoilla 
sijaitsee Suomen ainoa monikollisen 
nimen omaava kaupunki. Letkutornin 
juuresta sirkusta johtaa toimialueen 
palopäällikkö, asemalla työskentelee 
lisäksi palomestari, neljä palomiestä 
ja kalustonhoitaja. Kaikkien työaika on 
38,25 h/vko. Palomiehet tekevät asuin-
rakennusten palotarkastuksia, koulu-
tuksia ja valistuksia. Palomiehistä yksi 
on varallaolossa vuorollaan, toimien 
yksikönjohtajana. Sopimuspalokuntina 
toimii Virtain VPK ja pohjoisessa poron-
hoitoalueella Killinkosken VPK.

välisellä kannaksella sijaitsevassa Kol-
hon kylässä operoi vireä Kolhon VPK.

Yhteistyöhaluinen, 
yritteliäs ja luonnonkaunis 
Ruovesi – kehittyvää 
maaseutua!

Runebergin ja Gallen-Kallelan pitäjänä 
tunnetuksi tullut Ruovesi on kuuluisa 
luonnonkauneudestaan ja kulttuuris-
taan. Kantatie kuuskutosen ja Kuruntien 
syleilyssä sijaitsevalla asemalla toimi 
aikanaan hätäkeskus. Nykyään siellä 
on päivätyössä 2 palomestaria ja kuusi 
palomiestä, jotka hoitavat sairaankul-
jetukset. Nämä sairaankuljettajat ovat 
arkipäivät vuorotöissä 24 h/vrk lisättynä 
viikonlopun varallaololla. Sopimuspalo-
kuntana toimii Ruoveden VPK ja Muro-
leen kylässä paikallinen VPK.

Luonnostaan kaunis Kuru

Kurun väkiluku on noin 2800 henkeä ja 
kesäasukkaat ainakin tuplaavat luke-
man. Kurussa ei ole aluepelastuslaitok-
sen vakituista henkilöstöä vaan pelas-
tustoimintaa pyörittävät toimenpidepalk-
kaiset palomiehet. Aseman toiminnasta, 
valistuksista, palotarkastuksista yms. 
huolehtii toinen Ruoveden palomesta-
reista, kalustonhuolto ja –tarkastukset 
hoidetaan Virroilta.




