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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: palomies Petri 
Remsu • Paino: ColorOffset • Painomäärä: 800 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu • 
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Teksti: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan
Kuvat: vs. palomestari Teemu Toivonen

Tampereen aluepelastuslaitos sai al-
lekirjoitettua toimialueidensa sopimus-
palokuntien kanssa viimeiset yhteistyö-
sopimukset juhannusviikolla; muutama 
VPK vielä empii. Puolitoista vuotta 
kestäneet neuvottelut on nyt päätetty 
ja on saatu aikaan yhteiset pelisäännöt.
Tämä merkittävä asia saattaa jäädä hie-
man hämäräksi esimerkiksi Tampereen 
kaupungin alueella työskentelevälle 
vakinaiselle henkilöstölle. Varsinkin 
kentällä työskentelevät palomiehet ei-
vät näe asiassa suurtakaan juhlimisen 
aihetta. He eivät käytännössä juurikaan 

työskentele sopimuspalokuntalaisten 
kanssa. Kun jokin sopimuspalokunta 
hälytetään paikalle, on kyseessä usein 
jo sammutustyön loppuvaiheet tai peräti 
jälkiraivaus meneillään.

�
Tampereen aluepelastuslaitoksen toi-
mialue on kuitenkin laaja ja esimerkiksi 
Ylä-Pirkanmaalla on tilanne, että vaki-
tuiset viranhaltijat ja sopimuspalokunta-
laiset työskentelevät jatkuvasti yhdessä; 
muuten toiminta olisi mahdotonta. Näi-
den kahden ääritapauksen väliin jää 
monta eri toimintamallia. Yhteisten pe-
lisääntöjen luominen oli siis jokseenkin 
välttämätöntä. 

Yksilön pelisäännöt

Jotta työyhteisö toimisi, täytyy jokai-
sen yksilön tietää yhteiset sovitut peli-
säännöt. Työyhteisössä on myös paljon 
kirjoittamattomia sääntöjä, jotka tulisi 
tietää. Nyt kun yhteistyösopimukset on 
virallisesti allekirjoitettu, tulee työyhtei-
sössä väistämättä esille erilaisuuden 
hyväksyminen. Tämä erilaisuus tässä 
tapauksessa merkitsee ammattipalo-
miehen ja sopimuspalokuntalaisen eri-
laista ammattikuvaa. Jyrkimmät jäärät 
puhuvat ”ammattilaisista ja harrasteli-
joista”. 

�
Tämä vastakkainasettelu täytyy tie-
dostaa, jotta siihen osataan suhtautua 
oikealla tavalla. Toimivan työyhteisön 
pelisäännöissä hyväksytään erilaisuus. 
Toimivan työyhteisön yksilö voi tehdä 
itselleen omat pelisääntönsä, mutta ne 
eivät saa olla ristiriidassa työyhteisön 
pelisääntöjen kanssa. Ketään ei voi 
pakottaa pitämään toisesta ihmisestä, 
mutta hyviin tapoihin ja työelämän pe-
lisääntöihin kuuluu sietää toista työn-
tekijää. On osattava erottaa ihmiset 
asioista. 

Rentouttavaa kesää kaikille

Työyhteisön

pelisäännöt
Ketään ei voi pakottaa 
pitämään toisesta 
ihmisestä, mutta hyviin 
tapoihin ja työelämän 
pelisääntöihin kuuluu 
sietää toista työntekijää.

Kuluvina kuukausina on alue-
pelastuslaitoksen ja sopimus-
palokuntien välisistä yhteistoi-
mintasopimuksista neuvoteltu 
ahkerasti. Kuvissa Tampereen 
allekirjoitustilaisuudesta pelas-
tusjohtaja Olli-Pekka Ojanen ja 
Teiskon VPK:n Mikko Pispa ja 
Hannu Ahvenlammi.
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Merkkipäiviä ja kunnianosoituksia

Toukokuussa Kuopiossa 
järjestetyssä Nou Hätä 

-pelastustaitokilpailussa 
toiseksi sijoittui Pikko-
lan yläasteen joukkue 
Kangasalta. Joukkueen 
jäsenet Katri Alila, San-
ni-Mari Latvio, Emilia 
Henttinen palomestari 
Heikki Kojon ja pelas-
tusjohtaja Olli-Pekka 
Ojasen vieraina.

Vasemmalla Jorma 
Jääskeläinen (Viiksi), 
jonka eläkejuhlia vietet-
tiin toukokuun lopussa. 
Viiksi toimi 15.9.1978-
31.5.2007 välisen ajan 
aluepelastuslaitoksen 
teknisellä osastolla.

Oikeassa kuvassa luo-
vuttaa Paloesimiehet 
ry: n puheenjohtaja 
Heikki Kivelä läksijäis-
lahjaa pitkäaikaiselle 
ruiskumemestarille 
Asko Kujansuulle. Askon 
vakituinen palvelusaika 
ajoittui ajalle 16.9.1970  

- 30.4.2007
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Jorma Rinne 24.5.2007, 60 vuotta

Kyröskosken VPK:n Esa Järvenpää 
voitti jälleen henkilökohtaisen tietokil-
pailun Jehumalja-kisoissa. Kahvitilai-
suus oli Hämeenkyrössä 5.6.2007

Jouni Hällfors, 13.5.2007, 60 vuotta

Leo Kaarela viettää ansaittuja eläke-
päiviään Kurussa. Leon vakituinen 
palvelusaika sijoittui ajalle 1.5.1977  

- 30.6.2007. Sitä ennen hän oli Tam-
pereen palokunnan palveluksessa 
sijaisena vuosina 1969 ja 1976
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Sopimuspalokuntien koulutusjärjestel-
män mukaisesti perus- ja täydennys-
kurssien jälkeen on yleensä vuorossa 
yksikönjohtajakurssi. Kaikki kurssi-
putken läpikäyneet eivät kuitenkaan 
hakeudu yj-kurssille. Kurssin tarkoitus 
on kouluttaa palokunnan pelastusyksik-
köön johtaja, joka kykenee johtamaan 
pelastusyksikköä ja tarvittaessa toimi-
maan P4:nä ainakin siihen asti, kun-
nes päivystävä palomestari P3 saapuu 
tilannepaikalle. Tätä taustaa vasten on 
selvä, että koulutettuja yksikönjohtajien 
tarve vaihtelee paikkakuntakohtaisesti, 
riippuen mm. siitä paljonko toimialueella 
on vakinaista henkilöstöä. Itselleni tämä 
kurssi on jäänyt aiemmin väliin, kun on 
tullut käytyä teollisuuspalopäällikön pe-
rus- ja täydennyskurssit vuosina 2002 ja 
2003. Nyt kurssi on kuitenkin 17 muun 

pelastajan kanssa suoritettu. Kurssin 
käyminen jo aiemmin olisi selvästi vah-
vistanut päällikkökoulutuksessa tarvitta-
via johtamisvalmiuksia, joten yj-kurssi-
kin on hyvä suorittaa ajallaan.

Vaativa koulutus

Varsinainen koulutus alkoi lokakuun 
loppupuolella. Kouluttajien ja kurssi-
laisten esittäytymisen ja käytännön 
järjestelyjen jälkeen mentiin suoraan 
asiaan. Viimeistään tässä vaiheessa oli 
ilo havaita päässeensä kurssille, jonka 
koulutettavat edustavat eri ammattialoja 
tai ammattiin opiskelevia pelastusalan 
konkareita. Ikähaarukka oli leveä ja al-
lekirjoittanut edusti yksin keski-ikäisten 
ryhmää. Nuorimmat lienevät vasta rei-
lun kahdenkymmenen ikäisiä. Ihmisten 

ja taustaorganisaatioiden erilaisuus on 
haaste mutta myös suuri rikkaus yhtei-
sen tavoitteen, pelastustoimen kehittä-
mistyössä. 

�
Kurssi suorittiin yhtäältä lähiopetukse-
na valittujen toimialueiden palokuntien 
yhteistyönä ja toisaalta yhteisinä luen-
to-opetusviikonloppuina keskuspalo-
asemalla. Etätyönä kurssilaiset valmis-
telivat oppitunteja ja johtamisharjoitteita. 
Kurssin vaatimustaso oli kova ja se oli 
ilmoitettu jo kurssille pyrittäessä, joten 
kenellekään se ei liene tullut yllätykse-
nä. 

�
Syksyn opetusharjoittelu tehtiin eri pa-
lokuntien viikkoharjoitusten yhteydessä 
toimialueilla kouluttajien tarkkaillessa 
suorituksen oikeellisuutta ja tapaa opet-

Tampereen aluepelastuslaitos järjesti 22.10.2006 - 28.4.2007 ensimmäisen 
uusimuotoisen yksikönjohtajakurssin Pirkanmaalla. Hakijoita oli 56, 
joista valittiin 18. Kurssi kesti 85 tuntia ja se oli jaettu johtamisosioon 
ja kouluttamisosioon. Kursin johtaja  oli paloesimies Topi Varho sekä 
kouluttajina paloesimiehet Ville Suomela ja Pekka Tiainen.

TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOKSEN  
YKSIKÖNJOHTAJAKURSSI
Teksti: Yksikönjohtajakurssin vanhin Harri Joki
Kuvat: Vesa Jaatinen, Matti Syrjä

Kuvassa 18 yksi-
könjohtajakurssin 
suorittanutta 
sopimuspalokun-
talaista. Kurssin 
päätöstilaisuus 
pidettiin Tampe-
reen Vpk-tiloissa.



7

LE
T

K
U

 &
 LA

A
S

TA
R

I

taa vieraita palokuntalaisia. Kurssilaiset 
saivat itse valita annetuista aiheista 
haluamansa ja valmistella siitä harjoit-
teen. Kouluttajien ja oppilaan yhteiset 
palautteenantotilaisuudet, joihin osallis-
tui loppuvaiheessa myös koulutettavat 
palokuntalaiset, koettiin hyvin hyödyl-
lisiksi. Vaikka kouluttajan esiintyminen 
vieraan palokunnan harjoituksissa on 
haastavaa, on se sitä myös opetettavil-
le. Tämänkaltaista yhteistyötä kaivataan 
jatkossakin, eikä vain näiden kurssien 
yhteydessä.

Ryhmästä voimaa

Kevään opintokokonaisuus alkoi hel-
mikuun alussa yhteisellä lähiopetusvii-
konlopulla ja teoriakokeella. Kaikkien 
oli päästävä kokeesta hyväksytysti läpi 
voidakseen jatkaa ja niin kaikki myös 
läpäisivät tentin. Loppukevät menikin 
sitten pääasiassa johtamisharjoittei-
den parissa luokassa ja käytännön 
harjoituksissa kentällä. Kurssilaisista 
muodostettiin kolme pelastusyksikköä, 
jotka operoivat harjoitusmielessä toi-
mialueella kuvitteellisia ja myöhemmin 
myös ns. kovia keikkoja. Yksikkö toimi 
kuin armeijan tykkisulkeissa aikanaan 
periaatteella: ”Paikka vaihda, tehtävä 
ilmoita”. Jännitys tiivistyi keikkojen ko-
vetessa ja odoteltaessa VIRVE:stä häly-
tysilmoituksia. Yksikönjohtajan paikalla 
kukin vuorollaan ”skarppasi” totisena ja 
muisteli oppitunneilla opetettuja asioi-
ta, tietämättä etukäteen mitä on tulos-
sa. Tässä kohtaan usein tunnisti ryhmän 

vahvuuden, ketään ei jätetty yksin, vaan 
kaikki olivat hengessä mukana autta-
massa, sillä erotuksella että vain yksi oli 
kerrallaan johtaja. Jälkeenpäin toki vit-
sailtiin kunkin aikaansaannoksia, mutta 
ne kuitattiin palokuntahuumorina.

�
Kun pitkältä tuntuva alkutalvi oli yht-
äkkiä ohi ja lumet poissa, alkoivat vii-
meiset yhteiset oppitunnit ja kurssin 
päätös häämötti. Kurssin vanhin oli jo 
valituksi tullessaan saanut tehtäväk-
seen kurssijuhlien paikan ja tarjottavi-
en organisoinnin. Muutamien kyselyjen 
ja käytettävissä olevien ”määrärahojen” 
pienuuden vuoksi päädyttiin kurssin 
päätöstilaisuus pitää Tampereen VPK:
n saunatiloissa. Lauantaina 28. päivänä 
huhtikuuta klo 15 alkaneessa kurssin 
päätöstilaisuudessa jaettiin todistukset 
ja palkittiin kurssin parhaat Tampereen 
aluepelastuslaitoksen antamilla lah-

joilla. Kurssitodistukset jakoi pelastus-
päällikkö Esko Kautto, joka samalla toi 
laitoksen johdon terveiset ja onnittelut 
valmistuneille. 

�
Lopuksi haluan kiittää Tampereen alue-
pelastuslaitosta kurssin toteuttamisen 
mahdollisuudesta ja ammattimaisesta 
otteesta koulutusasioissa sekä kurssin 
johtajaa ja kouluttajia osaavasta ja mo-
tivoituneesta asenteesta. Kurssilaisia 
haluan kiittää hyvästä yhteishengestä 
ja yhteistyökyvykkyydestä. ”Usko siihen 
mitä teet ja tee sitä mihin uskot” kuvat-
koon meidän tapaa tehdä yhteiskunnal-
lisesti merkittävää työtä lähimmäisten 
auttamiseksi ja omaisuuden turvaami-
seksi.

Kurssilla harjoiteltiin pelas-
tusalan moninaisia tehtäviä. 
Kuvassa rakennuspaloharjoitus

Kouluttajat:
Topi Varho, 
Ville Suomela ja 
Pekka Tiainen.
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Kaksivuotisessa kokeiluhankkeessa ke-
rätään erillisen suunnitelman mukaises-
ti tietoja sammutusjärjestelmän käytös-
tä onnettomuus- ja harjoitustilanteissa 
ja hankeryhmä raportoi kokemuksista 
pelastuspäällikölle. 

�
Kokeilukäytön aikana on tarkoitus tutkia 
laitteiston käyttökohteita ja -mahdolli-
suuksia sammutusteknisesti ja -takti-
sesti erilaisissa tulipalotilanteissa ja ke-
rätä käytännön kokemuksia laitteiston 
soveltuvuudesta sammutus- ja pelas-
tustoimintaan hälytys- ja harjoitustilan-
teissa. Koekäyttöön liittyy olennaisesti 
saatujen kokemusten raportointi. 

Tampereen aluepelastuslaitoksen kokeilukäytössä

COBRA -KORKEAPAINESAMMUTUSJÄRJESTELMÄ

Tampereen aluepelastuslaitokselle on hankittu pelastusjohtajan 
päätöksellä ensimmäisenä Suomessa yksi Cobra-
korkeapainesammutusjärjestelmä, joka on sijoitettu käyttöön otettuun 
uuteen T11-sammutusyksikköön. Kokemusten keräämiseksi uuden 
sammutusjärjestelmän käyttömahdollisuuksista on käynnistetty 
kokeiluhanke, jonka hankeryhmään on nimetty kalustosuunnittelija Heikki 
Seppälä, palomestari Timo Korpela, paloesimies Topi Varho, palomies 
Jarkko Pietiläinen ja operatiivinen päällikkö Martti Honkala.

Teksti: operatiivinen päällikkö Martti Honkala
Kuvat: Veijo Kajan

Käyttökokemusten raportoinnista huo-
lehtii T P-3 ja käyttöraportit sähköisille 
lomakkeille kirjaa T11 esimies. Käyttö-
kokemuksia pyritään saamaan kahden 
vuoden kokeilujakson aikana mahdolli-
simman paljon. Laitteistosta ja sen käy-
töstä on jo runsaasti kokemuksia muun 
muassa Ruotsista ja Ruotsin valtion pe-
lastustoimella on meneillään EU-rahoit-
teinen hanke, jossa korkeapainesammu-
tus-järjestelmän käytöllä nopeassa en-
siyksikössä on keskeinen osuus olosuh-
teiden tekemisessä sisäsammutuksessa 
sammutusmiehistölle turvallisemmaksi 
ja sammutustoiminnan tehostamisessa 
esimerkiksi ontelotiloissa. 

Turvallisuus

Cobra-korkeapainesammutin on väärin 
käytettynä vaarallinen työkalu johtuen 
korkeapaineisesta leikkaavasta vesi-
suihkusta ja käytettävästä leikkuuai-
neesta. Laitetta ei saa käyttää siihen 
kouluttamaton henkilö.

Laitteiston käyttäjällä tulee olla suojava-
rusteet ja suoja-etäisyytenä suojatulla 
henkilöstöllä on 5 metriä ja suojaamat-
tomalla henkilöstöllä 10 metriä sammu-
tinleikkurin peitseen laitetta käytettäes-
sä. Sammutussuihkua ei saa koskaan 
suunnata ihmisiin.
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Sammutinleikkurilla työskennellään pa-
reittain niin, että toinen käyttää peistä ja 
toinen toimii turvamiehenä tarkkaillen 
ympäristöä ja sammutusvaikutusta ja 
pitäen yhteyttä muihin kohteessa mah-
dollisesti työskenteleviin.

�
Katolla ja liukkaalla pinnalla työskente-
lyssä on huomioitava laitteen aiheutta-
ma rekyyli.

Koulutus

Cobra-korkeapainesammutusjärjes-
telmän käyttökoulutus aloitettiin 14. 

- 15.5.2007 kouluttaja-koulutuksella 
keskuspaloaseman T11 esimiehille ja 
he ovat jatkaneet ryhmissään käyttä-
jien koulutusta kokeilukäyttöä varten. 
Tarkoitus on saada 5 - 6 Cobran käyt-
töön koulutettua palomiestä jokaiseen 
ryhmään.

�
Koulutus sisältää sekä teoriaa, että käy-
tännön harjoitteita ja koulutusaiheina 
ovat mm. perusteet korkeapainesammu-
tusjärjestelmän käytölle, korkeapaine-
sammuttimen tekniikka, käyttötekniikka 
ja -taktiikka, työturvallisuusasiat, huolto- 
ja kunnossapito, esimerkkejä käyttökoh-
teista ja -tavoista, käyttörajoitukset sekä 
yhteiskäyttö muun kaluston kanssa.

Korkeapainesammuttimen 
käyttömahdollisuudet 
kokeilun aikana
Cobra-korkeapainesammutinta voidaan 
käyttää muun muassa esisammutuk-
sessa ennen raskaamman sammutus-
kaluston selvitystä palon etenemisen 

hidastamiseksi, estämään palokaa-
sujen leimahdusta suljetussa tilassa 
jäähdyttämällä, luomaan turvallisem-
mat olosuhteet savusukeltajille lämpöä 
alentamalla, suljettujen ontelotilojen ja 
kerrosrakenteiden sammuttamiseksi ja 
palon rajaamiseksi niissä, vesivahin-
kojen pienentämiseksi jälkisammutuk-
sessa, tuuletusaukkojen tekemiseksi ja 
muissa tilanteen aikana mahdollisesti 
tulevissa käyttömahdollisuuksissa. 

�
Tilanteissa, joissa pelastussukellusta ei 
voida työturvallisuussyistä aloittaa, voi 
korkeapainesammutuslaitteiston käyttö 
olla yksi vaihtoehtoinen taktiikka, jolla 
pelastustoiminnan johtaja käynnistää 
sammutus- ja pelastustoimet vahinko-
jen rajoittamiseksi mahdollisimman pie-

neksi. Onnettomuustilanteen aikaisesta 
käytöstä päättää yksikönjohtaja/pelas-
tustoiminnan johtaja.

�
Tampereen toimialueen lisäksi T 11 
voidaan tarvittaessa hälyttää Cobran 
käyttötilanteissa myös muille toimialu-
eille, milloin se Tampereen toimialueen 
tilanne huomioiden on mahdollista

Käyttökohteet

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kellarit, 
autotallit ja pannuhuoneet sekä muut 
umpinaiset kohteet kuten siilot ja kontit. 
Eristetyt seinä- ja kattorakenteet ja lat-
tiat ja rakenteiden välissä olevat ontelot 
ovat myös korkeapainesammuttimella 
paremmin saavutettavissa.

�
Yläpohjiin ja vinttitiloihin sammutus voi-
daan suorittaa esimerkiksi alapohjan, 
oven, päätykolmion räystään tai katon 
läpi ja huoneisto/ rakennuspalossa 
jäähdytys/sammutus voidaan tehdä 

”oven läpi” kun on varmistettu, ettei si-
sällä ole pelastettavia. 

�
Cobra- korkeapainesammutinta käytet-
täessä tulisi hyödyntää mahdollisuuk-
sien mukaan lämpökameraa palokoh-
teen/-pesäkkeen etsinnässä ja olosuh-
teiden arvioinnissa sekä ylipainetuule-
tusta savukaasujen poistamisessa ja 
näkyväisyyden palauttamisessa.

Laitteiston tekninen kuvaus

Cobra-korkeapainesammutusjärjestelmä on uusi sammutuslaitekoko-
naisuus, joka koostuu vesisäiliöstä, voimanlähteestä,  abrasiivisäiliöstä, 
korkeapainevesipumpusta, 80 metrin letkukelasta sekä veden ja leikkuu-
aineen ruiskutukseen käytettävästä peitsestä. 

�
Korkeapainepumppu ottaa käytettävän veden sammutusauton omasta 
kiinteästä säiliöstä ja ruiskuttaa veden eteenpäin letkuston kautta 300 
barin pumppupaineella. Leikkuuaineena käytetään abrasiivisäiliöstä ve-
teen sekoitettuja pieniä metallioksidikuulia.

�
Peitsen suuttimesta veden virtausnopeus on 200 m/s ja vesimäärä on 
50 - 60 l/min. Pisarakoko on 0,001 mm ja suihkun kantama noin 7 metriä. 
Vesisuihku hajoaa  5 - 6 metrin etäisyydellä. Materiaalin läpäisyaika  ab-
rasiiviä käytettäessä on esimerkiksi 15 cm vahvalla betonilla noin 75 sek,  
10mm teräksellä noin 40 sek, 100 mm laminoidulla lasilla noin 1,5 sek ja 
100 mm kovamuovilla noin 1 sek. Laitteella voidaan kevyempiä rakenteita 
leikata myös pelkällä vesipaineella.
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Kuisman tekemä raportti sisältää 18-
kohtaisen keskeisten ehdotuksien listan, 
joihin eri tahoilla oli mahdollisuus an-
taa lausunto 5.6.2007 mennessä. Seu-
raavaksi sosiaali- ja terveysministeriö 
palkkaa 1.8.2007 alkaen ministeriöön 
henkilön, jonka tehtävänä on käydä 
annetut lausunnot lävitse ja muodostaa 
lopulliset toimenpide-ehdotukset.

�
Raportti sisältää hyvin huolellisen ja 
laajan selvityksen ensihoidosta ja sai-
raankuljetuksesta. Selvitystyössä on 
pohdittu monia eri vaihtoehtoja  moniin 
eri yksityiskohtiin mm. rahoitusmalliin, 
järjestämisvastuuseen, palvelutasoon, 
lähtövalmiuteen, ensivastetoimintaan, 
pätevyysvaatimuksiin,  potilassiirtoihin ja 
kiireellisten tehtävien lakisääteisyyteen. 
Kaikki raportin kohdat ovat tärkeitä toimi-
alan kannalta, mutta henkilöstölle merkit-
tävä asia lienee kiireellisen sairaankulje-
tuksen (A,B,C) tuotannon määrittäminen 
lakisääteisesti pelastuslaitoksille.

Pelastuslaitokset 
avainasemassa
Toteutuessaan tämä ehdotus muokkaisi 
pelastuslaitoksien henkilöstöä sekä ra-
kennetta merkittävästi. Korostan tässä 
kohtaa erityisesti sitä, että ehdotus ei 
tarkoita missään nimessä sitä, että kii-
reellisiä tehtäviä suorittaisi vain pelas-
tuslaitoksien perinteinen henkilökunta 
eli palomiehet ja pelastajat. Ehdotuksen 
mukaan siis pelastuslaitos vastaisi pal-
velun tuottamisesta, johon käsittääkseni 
lähes kaikki pelastuslaitokset tarvitsevat 
ensihoito- ja sairaankuljetushenkilöstök-
seen niin terveydenhuollon ammattilaisia 
kuin pelastajiakin luodakseen toimivan 
ensihoito ja sairaankuljetusjärjestelmän. 
Tulevaisuuden perustason sairaankulje-
tuksen työpari voisi muodostua esimer-
kiksi molempien koulutuslinjojen henki-

löistä (pelastaja/lähihoitaja(eh)), joka tar-
joaa laajan koulutuspohjan ja valmiuden 
ensihoitotehtävän hoitamiseen. Lisäksi 
veikkaisin varsinkin suurimpiin pelastus-
laitoksiin syntyvän entistä suuremman 
tarpeen saada muun muassa koulutus-
puolelle lisää esimerkiksi lääkärikunnan 
edustajia huolimatta raportin ehdotuksis-
ta, jotka koskevat sairaanhoitopiirien en-
sihoidon vastuulääkäreiden tehtäviä ja 
vastuita. Tällä hetkellä Tampereen alue-
pelastuslaitoksen ensihoitoa ja sairaan-
kuljetusta suorittavasta henkilöstöstä 
(noin 220) löytyy noin 70 henkilöä, jolla 
on tutkintotodistus terveydenhuolto-alal-
ta, osalla jopa molemmat ja määrä vain 
kasvaa jatkossakin. 

Kiireetön sairaankuljetus 
monipuolisemmaksi
Kiireetön sairaankuljetus (D-tehtävät) 
jäisi edelleen kilpailutuksen piiriin ja sii-
hen osallistuminen olisi edelleen kaikil-
le  palveluntuottajille mahdollista, myös 
siis pelastuslaitoksille. Sairaalasiirrothan 
jatkavat vuosi vuodelta huimaa kasvu-
aan, osin erikoistumisen osin yhteispäi-
vystyksien ja ostosopimuksien johdosta. 
Raportin tekijä ehdottaakin vahvaa uutta 
ajattelua siirtokuljetuksien järjestämi-
seen niin potilaan kuin taloudenkin nä-
kökulmasta. Siirtokuljetuksiin tarvitaan 
mm. paremmat logistiset järjestelmät, 
joilla pystyttäisiin  välttämään yksiköiden 

”tyhjät” paluukyydit, sekä aiempaa selke-
ämmät siirtokuljetusohjeistukset ”lähettä-
jille” potilaiden kuljetusmuodon tarpeista. 
Raportin mukaan siirtokuljetuksiin tulee 
luoda mahdollisuudet käyttää kaikkia 
kuljetusmuotoja aina pikkubusseista ja 
taxeista  sairaankuljetusyksikköön. Näi-
tä ”surkuhupaisia” siirtokokemuksiahan 
meilläkin lähimuistissakin riittää, joista 
voisin mainita kustannustehokkaaksi 
malliesimerkiksi kuljetuksen, jossa hy-

väkuntoinen, nuori kävelevä, käsikipsat-
tu potilas lähetetään yöllä ambulanssilla 
Tampereelta Ouluun.   

�
Nykykoulutuksen saanut pelastaja saa 

”ainakin” kahden eri ammatin perusvalmi-
udet koulutuksessaan. Pelastajiahan on 
koulutettu jo usean vuoden ajan molem-
piin ammatteihin, vaikka Suomessa on 
lukuisasti työpisteitä, joista sairaankulje-
tusta ei suoriteta. Koulutus ei ole kuiten-
kaan valunut hiekkaan, sillä ensivastetta-
han on suoritettu tietojeni mukaan lähes 
kaikilta päätoimisten henkilöstön miehit-
tämiltä asemilta. Pelastajatutkinto kestää 
nykyisellään kolme lukukautta (90 op). 
Tutkinto antaa kelpoisuuden palomiehen 
tai palomies-sairaankuljettajan virkoihin. 
Raportissa pelastajatutkintoa ehdote-
taan pidennettäväksi yhdellä lukukau-
della (30 op), jolloin saavutettaisiin mm. 
ensihoidon ja sairaankuljetuksen koulu-
tuksen osalta riittävät opintoviikot esim. 
suhteessa ensihoitoon suuntautuneen 
lähihoitajaopiskelijan opintoviikkoihin. 

Koulutus uudistunee

Henkilöstön kannalta merkittävä eh-
dotus on lähes koko koulutusjärjestel-
män muuttaminen ns. modulaariseksi 
ja koulutuksen suuntaaminen entistä 
enemmän nimenomaan ensihoitoon.  
Nykyisestä poiketen aiemmat koulu-
tukset huomioitaisiin tehokkaammin 
ja näin ollen lisäkoulutuksen kesto ly-
henisi. Siirtymiseen esim. perustasolta 
hoitotasolle  ei  vaadittaisi kokonaisen 
toisen tutkinnon suorittamista, vaan 
esim. pelastajatutkintokin huomioitai-
siin. Kokonaisvaltaisesti ensihoidon ja 
sairaankuljetuksen tulevaisuuden tar-
peiden kannalta ehdotus on mielestäni 
erittäin tarpeellinen sekä kiireinen niin 
pelastusalan kuin terveydenhoitoalan 
peruskoulutusjärjestelmien kannalta.

�
Lopuksi totean, että mielestäni selvi-
tyshenkilö on onnistunut erittäin hyvin 
työssään ja omannut huomattavaankin 
rohkeutta päätyessään raportin mu-
kaisiin ehdotuksiin. Mihin tämä kaikki 
sitten aikanaan johtaa, on kokonaan 
toinen asia.

Valtakunnallinen selvitys 
ensihoidosta ja sairaankuljetuksesta
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 
5.1.2007 selvityshenkilön dosentti Markku 
Kuisman tekemään selvityksen ensihoito- ja 
sairaankuljetuspalveluiden järjestämisestä. 
Selvityshenkilö jätti raporttinsa sosiaali- ja 
terveysministeriölle 10.4.2007. 

Teksti: sairaankuljetuspäällikkö Matti Isotalo
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Vammapotilaan tukemiseen ja 
siirtoon käytettävä rankalauta

Teksti ja kuvat: lääkintäesimies Leevi Holopainen

Selkään vammautunutta ihmistä tulee 
käsitellä  erityisellä varovaisuudella 
lisävammautumisen estämiseksi. Va-
romaton käsittely voi aiheuttaa  poti-
laan halvaantumisen tai jopa kuole-
man. Kaularankavammaa tulee aina 
epäillä vammamekanismin sopiessa 
siihen tai jos  potilaalla on vammoja 
solisluiden yläpuolella.  Liian usein 
unohdetaan, että kasvojen, niskan ja 
kaulan alueen vammoissa on myös 
kaularankavamman mahdollisuus.  
Mitättömän tuntuinen kaatuminen voi 
olla kohtalokas esimerkiksi vanhuksen 
kaularangassa.

�
Yleensä rankavammapotilasta ei ryh-
dytä liikuttelemaan ennen kuin poti-
laan tila ja vammat on asianmukaisesti 
tutkittu. Ensihoidossa kentällä hoidon 

pyrkimyksenä on tukea mahdollisesti 
vahingoittunut alue liikkumattomaksi 
eli immobilisoida se käyttäen lastoja ja 
muita tukemisvälineitä, joihin rankalau-
takin kuuluu. Kaikista tärkeintä ei ole 
yksittäisen vamman tukeminen, vaan 
rankavammapotilaan peruselintoimin-
tojen turvaaminen. Ensihoidossa on 
käytössä tukemisvälineinä tyhjiöpatjat 
ja tyhjiölastat sekä tukikauluri Stifneck, 
jotka löytyvät sairasautoista. Lisäksi 
potilaan siirtämiseen on käytössä ns. 
kauhapaarit. 

Monta käyttötapaa

Rankalautaa voidaan käyttää myös 
potilaan kantamiseen, vaikka suora-
naista vammaa ei olisikaan. Erittäin 
hankalissa ja ahtaissa rappukäytävis-

sä se on verraton kantoväline. Esimer-
kiksi intuboidun tajuttoman potilaan 
kantaminen kerroksista on joskus 
helpompaa rankalaudalla kuin perin-
teisillä paareilla.

�
Sairaalassa potilasta ei tarvitse siirtää 
rankalaudalta pois röntgen- tai CT-ku-
vauksen ajaksi.  

�
Rankalauta on kestävä ja helposti puh-
distettava. Rankalaudan materiaalista 
johtuen potilasta ei voi siinä pitää kovin 
pitkää aikaa. Suosituksena pidetään 
kahta tuntia.

 �
Lähteet: 
Ensihoidon perusteet, 
Pelastusopisto, SPR
Kirsikka Rautio, opinnäytetyö 2003, Piramk

Tampereen aluepelastuslaitoksen Tampereen kaupungin kaikista 
sammutusyksiköistä löytyy jo rankalauta ja tarkoitus on, että 
tulevaisuudessa niitä on koko Pirkanmaan alueella. Rankalauta on 
nimensä mukaisesti tarkoitettu rankavammapotilaan kuljettamiseen.

Ei hereillä olevaa 
vammapotilasta 
käsitellään aina 

kaularankavammaisena, 
kunnes toisin todetaan.
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Goan pääpaloasema sijaitsee Panajis-
sa, joten Mapusan asema vastasi Tam-
pereen aluepelastuslaitoksen sivupalo-
asemia niin kokonsa kuin miehityksen-
sä puolesta. Vuorossa on kahdeksasta 
kymmeneen miestä, jotka kaikki ovat 
käyneet valtion koulutuksen tai pereh-
dytyksen, jonka kesto on reilu puoli 
vuotta (vaatimuksena lukutaito). Miehet 
työskentelevät vuorokauden kerrallaan 
(klo 11.00 - 11.00). Vuoron jälkeen on 
vain yksi vuorokausi vapaata ja taas ta-
kaisin leivän ääreen. Miehet kuitenkin 
tuntuivat olevan hyvin tyytyväisiä työ-
hönsä ja työoloihinsa.

�
Kalustoa Mapusassa on neljä yksikköä. 
Säiliöautoon vettä mahtuu kymmenen 
tuhatta litraa ja sammutusyksikköön 
vettä mahtuu 3650 litraa. Sammutusyk-
sikön kalustoluukut kaikuivat tyhjyyttään. 
Yksikössä oli yksi paineilmalaite, pari 
lapioata, muutama hakku, rautakanki 
ja  joitain muyita pelastustyökaluja. Täy-
tenä yllätyksenä huomasin uutuuttaan 
kiiltelevän Holmatron-hydraulipuristin-
sarjan, jonka voimanlähteenä oli aggre-
gaatti. Mapusasta löytyi  myös jonkin 
sortin ”raivausyksikkö”, jossa on isot 
vaijerivinssit isojen puiden, autojen tai 
eläinten siirtelyyn. Ai niin, ambulanssia 
ei tietysti sovi unohtaa; se oli tietysti lo-
ad and go -tyyppinen ”hoitoyksikkö”.

Ambulanssissa 
ei ole paareja
Hälytyksiä Mapusassa tulee keskimää-
rin 5 - 6 vuorokaudessa, jotka soitetaan 
suoraan laitokselle johtuen hälytyskes-
kuksen puutteesta. Nyt alkavan monsuu-
nin alla hälytyksiä aiheuttaa paljolti kaa-
tuneet puut ja muut myrskyn aiheuttamat 
vahingot, kun taas kesäaikaan lukuisat 
ruohikko- tai metsäpalot. Suurin osa hä-
lytyksistä on eläinten pelastuksia. 

Mapusan paloasema
Teksti ja kuvat: Ville Pekonniemi (415)

Ambulanssi ei ilmeisesti ole hoitoyk-
sikkö, sillä itse asiassa en huomannut 
autoissa minkäänlaisia ensiapuvälineitä. 
Ihmettelimme kovasti paarien puuttu-
mista, sillä miten ihmeessä he kantavat 
potilaat ulos asunnoista ambulanssiin. 
No kantamalla tietysti...äääh, tyhmä 
minä!

�
Huonon kielitaidon vuoksi emme viitsi-
neet udella enempää, tähänkin meni jo 
liian kauan.
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Mapusan paloasema sijaitsee 
Intiassa, tarkemmin sanottuna 
Pohjois-Goalla. Kävimme 
todella kuuman reppureissun 
ohessa tutustumassa 
kyseiseen paloasemaan ja 
kyselemässä ”tyhmiä”. 

INNOKKAITA 
PYÖRÄILIJÖITÄ

Sunnuntaina 10.6.2007 ajettiin 
jo 30. Pirkan pyöräily helteises-
sä kelissä. Reittivaihtoehtoja oli 

useampia ja pyöräilyn lisäksi liikkeellä 
olivat myös rullaluistelijat. Pisimmälle 
220 km mittaiselle lenkille osallistui 
kaikkiaan 260 pyöräilijää, pelastuslai-
tokselta mukana oli Ahtiaisen Jarmo, 
Mäntyniemen Tuomo, Knuuttilan Sep-
po ja Kauppisen Sanna. Jarmo selvitti 
matkan hieman alle 8 tunnin, 29 km:n 
tuntivauhdilla. Kolmikon vauhti oli 25 
km tunnissa, taukoineen reittiin meni 

Teksti: Sanna Kauppinen
Kuva: ylipalomies Jukka Seppä

hieman yli 10 tuntia.  Pitkä lenkki ajet-
tiin nyt ensimmäistä kertaa Siuron ja 
Häijään kautta kohti Ylöjärveä ja Ku-
rua. Reitti oli hyväkuntoista asfalttitie-
tä ja maisemat upeita.  Aurinkoa riitti 
koko matkalle, nesteet ja suolakurkut 
tekivät hyvin kauppansa.

�
134 kilometrin lenkille oli osallistujia 
yli 1000, pelastuslaitokselta aina-
kin Korpelan Timo, Toivosen Teemu, 
Mettalon Jarkko ja Timosen Petteri 
olivat matkassa mukana. 

Heinäkuun loppupuolella on Luopi-
oisissa Kukkia-triathlon, mihin voi 
isompikin porukka lähteä ottamaan 
mittaa itsestään, matkavaihtoehto-
ja on kaksi. Nokian pitkän matkan 
triathloniin on laitokselta kerätty 
kaksi joukkuetta Tampereen alueel-
ta. Toivottavasti muut aluepelastus-
laitoksen alueet ottavat haasteen 
vastaan ja keräävät Nokialle oman 
joukkueensa. Tärkeintä ei ole huip-
pukunto, vaan reipas urheilumieli ja 
yhdessä tekemisen ilo!
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Edellisessä 
numerossa 
kurkistettiin 
Tampereen kaupunkiin 
ja sen vakinaiseen 
palokuntaan 100 
vuotta sitten. 
Puoli vuosisataa 
myöhemmin kaupunki 
ja sen palokunta olivat 
kovasti erilaiset.

Vuoteen 1957 mennessä kaupunki 
oli kasvanut etelään, itään ja länteen. 
Hatanpää, Viinikka, Nekala, Härmälä 
ja Rantaperkiö liitettiin Tampereeseen 
1920, Pispala 1937 ja Lielahti 1950. 
Messukylän iso pitäjä liitettiin 1947. Sen 
alueelle muodostuivat vähitellen mm. 
Messukylän, Kalevan, Takahuhdin ja 
Leinolan kaupunginosat.

Tampereen rajakuntia olivat Pirkkala, 
Nokia, Ylöjärvi, Teisko ja Lempäälä. 50 
vuodessa kaupungin asukasluku oli kas-
vanut lähes kolminkertaiseksi (118 000.

Henkilökunta oli 
kasvanut yli sadalla
Kun palokunnan kokonaisvahvuus 
vuonna 1907 oli 22, se oli nyt 127. Pa-
lokunnassa oli palopäällikön, kolmen 
palomestarin, kolmen ruiskumestarin, 
kahdeksan palokersantin, palolennätin-
teknikon, autoteknikon, koneasentajan, 
36 palokorpraalin, 72 palosotilaan ja 
toimistoapulaisen vakanssit.

Vuonna 1957 pääpaloaseman poh-
joispäädyssä asui palopäällikkö ja 
asuntosiivessä palomestarit, yksi pa-
lokersantti, autoteknikko, koneasenta-
ja ja kaksi palokorpraalia perheineen. 
Isoissa päivystystuvissa ei vuoden 
1947 jälkeen enää asuttu. Sen sijaan 
Sukkavartaankatu 2, kaupungin omista-

ma 23 asunnon kiinteistö Jussinkylässä 
aivan paloaseman vieressä oli kokonai-
suudessaan palokunnan henkilökunnan 
käytössä. Nopea laskusuoritus kertoo, 
että 95 palohenkilöstöön kuuluvaa asui 
muualla kuin paloasemalla tai sen välit-
tömässä tuntumassa.

Viikkotyöaika 67,2 t

Sata vuotta sitten ei tunnettu työaikala-
kia. Palosotilaan arki oli työtä vuorotta, ja 
paloasema koti. Ensimmäiset säännölli-
set lomat, joka toisena päivänä 12 tuntia, 
tulivat vasta 1917. Vähitellen loma-aika 
lisääntyi. Suuri edistys tapahtui 1947, 
kun myös palohenkilöstö, päällystöä lu-
kuunottamatta, pääsi työaikalain piiriin.

Esimerkkivuotenamme 1957 työaika 
oli 67,2 viikkotyötuntia. Työrupeama 
oli sama 24 tuntia kuin tänään, mutta 
rytmitys huomattavasti tiheämpi: vuo-
rokausi työtä, yksi vapaa, vuorokausi 
työtä, kaksi vapaata.

Tampereen operativiinen kokonais-
vahvuus oli puolessa vuosisadassa 
kasvanut 22:sta 123:een. Lomien pyörit-
tämiseksi palkattiin 25 vuosilomien vuo-
rottajaa. Palomiehistö oli jaettu viiteen 
ryhmään, joista kaksi oli kerralla työssä. 
Laskennallinen päivävahvuus oli 48.

Palokunnan hälytyskeskus toimi pää-
paloaseman yhteydessä. Palomiehet 
toimivat vuorollaan päivystystehtävis-
sä. Aamupäivällä palo- tai sairasautoja 
miehittänyt kaksikko siirtyi illan ja yön 
ajaksi lennätinpäivystäjiksi. Aamupäi-
vän päivystäjät ottivat heidän paikkansa 
ajoneuvoissa.

Palo- ja onnettomuusilmoituksista 
suurin osa tuli yleiseen hätänumeroon 
005. Palolennättimellä ilmoituksia tuli 38. 
Paikalle kipaistuja suullisia ilmoituksia 
oli niitäkin kymmenkunta. Sairaankulje-
tuksiin vastattiin numerossa 006. Myös 
Messukylän sivupaloasemalla oli oma 
päivystyspiste

Yhdeksän tuntia 
päiväpalvelua

Päiväpalvelus sujui säännöllisen perus-
ohjelman mukaisesti: herätys 7.00, aamu-
toimien ja yleisen puhdistuksen jälkeen 
palvelusvuoron vaihto 7.55 ja aamuharjoi-
tukset 8.00 - 9.30. Sen jälkeen työpalvelua 
klo 17 asti. Viimeisen tunnin ja vartin oh-
jelmaan kuului vaihtoehtoisesti oppitunti. 
Kaikkiaan yhdeksän tuntia kestäneen 
harjoitus-, työpalvelu- ja oppituntirupea-
man keskelle mahtui kaksi 15 minuutin 
paussia ja 1,5 tunnin lounasaika.

Paloasematilojen siivouksen hoitivat 
palomiehet määrätyn työjärjestyksen 
mukaisesti. Myös kalustonhuoltajan, 
sisälähetin ja ulkolähetin työt oli palve-
lusohjelmassa osoitettu erikseen nime-
tyille. Lisäksi kahden teatterin sekä ur-
heilukilpailujen turvavartiointi työllistivät 
vuorossa olevia. Vartioinnista saadut 
tulot menivät lyhentämättöminä virkis-
tyskäyttöön stipendirahaston kautta.

Paloajoneuvoja neljältä 
vuosikymmeneltä
Sata vuotta sitten palokunta riensi tul-
ta ja onnettomuutta vastaan hevosten 
vetämänä.

Puoli vuosisataa myöhemmin 
kauramoottorit olivat historiaa. Pää-
paloaseman ja Messukylän pienen 
sivupaloaseman ja vuoden lopulla val-
mistuneen Pispalan paloasemaraken-
nuksen kalustohalleja hallitsivat nyt 12 
paloautoa, kuusi sairasautoa, kuorma-
auto, pakettiauto, palopäällikön Buick 
sekä kaksi kalustoperävaunua ja usea 
irtoruisku ja laaja valikoima pienempää 
palokalustoa.

Paloautoja oli kohtuullisesti, mutta 
olivat kovin vanhoja. 50-luvun hankin-
toja olivat ykköslähdön kaksi höökiä: 
katettu säiliöauto Vanaja (auto 17) ja 
korkeapainepumpulla varustettu säiliö-

Tampereen palolaitos 50 vuotta sitten

Tehokasta toimintaa
iäkkäällä autokalustolla

Teksti: Juhani Katajamäki
Kuvat: Aluepelastuslaitoksen arkisto
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Ykköslähdön kärkiauto ja yhden auton lähdön yksikkö, 
keskipumpulla varustettu säiliösammutusauto n:o 17 
(Vanaja vuodelta 1952) edusti vuonna 1957 palokunnan 
harvalukuista uudempaa autokalustoa.
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auto Ford Big Job (auto 21). Samalta 
vuosikymmeneltä oli myös Fordin alus-
talle rakennettu Geesink-konetikas.

Muut autot olivat 1930- ja 40- luvuilta. 
Vanhaa ajoneuvokalustoa uudistettiin 
palokunnan omin toimin. ”Palokunnan 
taitava verstashenkilökunta autoteknikon 
johdolla suoritti vanhan paloauton avo-
naisen korin uusinnan täysin uudenaikai-
seksi katetuksi paloautoksi täysin omin 
voimin , ja tässä työssä säästi kaupungin 
varoja pitkälti toista miljoonaa markkaa 
ja kestää auto nykyisessä asussaan mi-
ten kriitillisen arvostelijan tuomion!”

Ajoneuvojen ikänestori oli palopäälli-
kön vihreä, ”rättikattoinen” Buick vm. -29. 
Auto koki kovia heinäkuussa, kun ”harvi-
naisen voimakas ukonilma raesateineen 
rikkoi pääpaloaseman rakennuksesta 69 
ikkunaruutua ja pihamaalle parkkeera-
tun henkilöautovanhuksen katon!”

Sairasautoja oli kuusi, joista ”kaksi 
oli romutuksen partaalla”. Molemmat 
uusimmat sairaankuljetusautot (Volkka-
rit) olivat huono-onnisia. Kumpikin kolaroi 
vuoden aikana, toinen kaksikin kertaa.

Vuoden merkittävä kalustouudistus oli 
neljän hälytysajoneuvon varustaminen 

”PYE-merkkisillä ularadio-laitteilla”.
Henkilökohtaisina suojavarustei-

na palokunnalla oli 18 kpl Dräger - ja 
Mandet -paineilmalaitteita. Vuonna 
1957 hankittiin ”kahdet sammakko-
miesvarusteet”, ensimmäiset laatuaan 
Tampereella. Sukellustoiminta alkoi ja 
jatkui pitkään vapaaehtoispohjalta.

Palokuntalähtöjä 261, 
sairaankuljetuksia 8842

Vuoden 1957 aikana palokunnan apua 
tarvittiin 261 kertaa. Tulipaloja tai pa-
lonalkuja oli 185, nokipaloja valvottiin 
18 kertaa, ilkivaltaisiksi kirjattiin 17 
lähtöä, erehdyttävän savun tai käryn 
takia lähtöjä oli 10, erehdyksen takia 
hälytyksiä tuli kahdeksan, kerran olt-
tiin hukkunutta naaraamassa, kolme 
kertaa lähdön syyksi paljastui ”puita 
pesässä ja pellit kiinni”. Naapurikun-
nissa käytiin antamassa sammutus-
apua viidesti. Loput 14 lähtöä kirjattiin 
tilastoon nimikkeellä ”erilaisista muista 
vähäisistä syistä”.

Vuoden 185 tulipaloa tilastoitiin useal-
la tavalla: ilmoitustavan, sammutuksessa 
käytettyjen sammutusvälineiden tai työs-
kentelytapojen, palokuukausien, syttymis-
ajankohdan ja kaupunginosien mukaan.

Niinpä mm. tiedetään, että klo 00-06 
välillä sattui 20 tulipaloa, klo 06-12 vä-

lillä 58, klo 12-18 välillä 71 ja klo 18-24 
välillä 26 paloa. Viikonpäivistä vilkkain 
oli keskiviikko, 37 paloa.

Neljän kuukauden 
palotarkastusrupeama
Kertomusvuosi oli tulipalojen kannalta 

”varsin vaatimaton, mitään erikoisem-
paa, merkittävää tai tuhoisaa paloa ei 
vuoden taipaleelle osunut”. Isoimmat 
olivat Järvensivun kansakoulun talvinen 
palo ja Valmet Oy:n isossa tehdashallis-
sa viimeistelyvaiheessa olleen matkus-
tajajunanvaunun palo.

Sairaankuljetuksia ei vuositilastossa 
eritelty. Lukumääräksi kerrottiin 8842 
(edellisvuonna 7845).

Palotarkastus tapahtui vakiintuneen 
tavan mukaisesti maaliskuun ja kesä-
kuun alun välisenä aikana. Huomautuk-
sia palotarkastusryhmät jättivät 1045 
kiinteistölle.

Jälkitarkastus oli vuorossa lokakuus-
sa. ”Maistraattiin asti ei lähetetty ketään 
kiinteistönomistajaa”. Palotarkastuspäi-
viä kertyi 131.

Se oli Einar V. Nurmen 
aikaa
Kaupungin palopäällikkö oli Einar V. 
Nurmi, Viipurin palokunnassa koulu-
tuksensa hankkinut tamperelainen 
palomies toisessa polvessa. Nurmi 
oli koulutusmyönteinen päällikkö, joka 
hanakasti lähetti miehiä Palopäällystö-
koulun eri pituisille kursseille. Kouluun 

Lennätinpäivystäjä Martti 
Manninen lukee osoitetta len-
nättimen reikänauhalta, työpari 
Veikko Mattson varmistaa.

Iltakahvit ykköskämpässä.
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hakeuduttiin niin aktiivisesti, että erääs-
sä vaiheessa piti hakua varten laatia ra-
jaavat ohjeet.

Nurmen aikana palokunnan päivä-
palveluohjelmaan tulivat luennot ja oppi-
tunnit. Vuonna 1956 kalustoharjoituksia 
pidettiin 134 sekä luentoja ja oppituntia 
peräti 91. Seuraavana vuonna luvut oli-
vat 144 ja 44.

Nurmi oli erinomainen esiintyjä ja 
osaava luennoitsija, joka mielellään 
harjoitti taitojaan myös oman kunnan 
ulkopuolella.

Nurmen perintönä Tampereen pa-
lolaitos on tunnettu palokuntana, jon-
ka omista reserveistä on eläkkeelle ja 
toisiin tehtäviin siirtyneiden tilalle aina 
löytynyt päteviä tulijoita.

Nurmen perintöä on myös palokun-
nan maine erinomaisena operatiivisena 
palokuntana, mutta useimpien oman 
aikansa palopäälliköiden tavoin hän ei 
ollut kovin innostunut palokuntien sai-
raankuljetuksesta.

Nurmi teki Tampereella 30 vuoden 
päällikköuran. Tämän jutun monet per-
soonalliset sitaatit ovat poimintoja Nur-
men omakätisesti kirjoittamasta Tampe-
reen palotoimen toimintakertomuksesta 
vuodelta 1957.

Laajemmin Einar V. Nurmen persoo-
naa on kuvailtu juttusarjassa Patruuna 
ja herrasmies Pelastustiedon numerois-
sa 1-10/2004.

Kunnallinen nuohoustoimi

Tampere kuuluu niihin harvoihin 
kaupunkikuntiin, jossa nuohous on 
järjestetty kunnallisena ja palolai-

Päiväkäsky vm 1957

Palopäällikkö Nurmen tyyliin kuuluivat kirjalliset päiväkäskyt. Ne heijas-
tavat ajankuvaa 50 vuoden takaisesta palokuntaelämästä. Seuraavat poi-
minnat ovat huhtikuisesta käskystä 1/79/57: 

2 §. ”Kiinnitän asianomaisten huomioon, että ruokatunti alkaa klo 11.30, 
ja vasta tästä ajankohdasta lähtien saadaan ruuanjakelukin aloittaa.

Etukäteisruokailuun ovat oikeutettuja vain kussakin yksityistapauk-
sessa ne komennetut, joitten tehtävät edellyttävät aikaisempaa ruokailua. 
Osuusruokalan johdon pitää asian suhteen antaa määräykset keittiöön ja 
myöskin valvoa, että kellomäärää noudatetaan ruokailun aloittamisessa.”

3 §. ”Olen sopinut urheilijoittemme kanssa siitä, että määrätyissä pui-
teissa saadaan painonnosteluharjoitukset voimistelusalissakin suorittaa. 
Lupaan ei kuitenkaan sisälly varsinaiset painotangon nostamisharjoittelut 
yhä lisääntyvine kilomäärä-tavoitteluineen, vaan eräänlainen muokkaus-
nostelu suoritettuna sillä tavalla kuin urheiluseuramme edustajat lupa-
anomusta käsiteltäessä ovat esittäneet.”

4 §. ”Yhä jatkuvasti ajoittain ilmenee lähinnä sairaankuljetusautoissam-
me kolareita, joitten tekijöitä ei ilmaannu raporttejaan esittelemään! Henki-
lökohtaista selkärankaa näyttää puuttuvan monessa tapauksessa!

Koska autot ovat irtaimistoa, josta olen tilitysvelvollinen palokuntamme 
esimiehille, ja koska yksikään kolarinpoikanen ei ole niin vähäinen, ettei 
siitä olisi ilmoitettava, olen pakoitettu määräämään, että hallipäivystäjän on 
autoteknikon valvomana suoritettava aamuisin klo 7.30-7.55 välillä kaikkien 
autojemme yksityiskohtainen ulkopuolinen tarkastaminen.”

7 § käsitteli rangaistuksia. Nurmi rankaisi kahta palosotilasta varoituk-
sella: toista palveluksesta myöhästymisestä, toista palosotilaalle sopimat-
tomasta käyttäytymisestä palveluksen ulkopuolella. (Molemmat pääsivät 
vähemmällä kuin palosotilas x.x, jota palolautakunta palopäällikön esityk-
sestä rankaisi kolmen vapaavuorokauden menettämisellä marraskuussa. 
Syynä oli virkamiehelle sopimaton käyttäytyminen palvelusajan ulkopuo-
lella. Palokunnan kurista enemmän Pt 2/2004.)

toksen yhteydessä. Toiminta alkoi 
1920. Vuonna 1957 nuohouslaitok-
sen palveluksessa oli 40 työntekijää. 
Nuohojia heistä oli 28, oppilaita seit-
semän.

Lähteet
* Tampereen kaupungin palotoimen toi-
mintakertomus 1957

* ”Ja sitten lähdettiin”. Tampereen kaupungin 
vakinaisen palokunnan 100 toiminnan vuotta

Monet vuoden 1957 
paloajoneuvoista olivat 
1930- ja 40 -lukujen 
avoautoja, kuten tämä 
Sisu, jonka kannella 
etualalla palosotilas 
Taisto Toivonen, valta-
kunnallisesti arvostettu 
taidegraafi kko.
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Pispalan sivupaloaseman valmistumi-
nen vuonna 1957 oli iso tapaus. Siitä 
todistaa palopäällikkö Nurmen erittäin 
tyytyväinen toteamus saman vuoden 
toimintakertomuksen johdannossa.

Ahtaus helpotti 
- vaan ei tarpeeksi
”Tilanne pääpaloasemalla pysyi sangen 
vaikeana ja ahtaana jatkuvasti aina syk-
syyn asti, jolloin se täydellisesti helpottui. 
Pispalan sivupaloasema, jota edellisvuo-
den lopulla alettiin rakentaa, valmistui 
syyskuun loppuun mennessä. (...) Ti-
lanne helpottui pääpaloaseman suojissa 
aivan ratkaisevasti, ja vaikka tänne vielä 
jäikin täyttä, niin tähänastinen ahdistava 
tunnelma saatiin sentään poistetuksi.”

Samanlaista kehitystä Nurmi oli 
vuosia toivonut myös ”itäisen kaupun-
ginosan eteentyönnetyn vartioaseman” 
kanssa. Vuonna 1947 alkanut tilakur-
juus jatkui yhä.

”Messukylän sivupaloasema aloitti jäl-
leen kaksivuotisen vuokrasopimuskau-

tensa ränsistyvissä tiloissaan, ja ajatus 
omiin suojiin siirtymisestä siirrettiin jälleen 
pitkälle eteenpäin”, Nurmi sarkastiseen 
tapaansa piruili vuosikertomuksessa. 
Suhdetoiminta oman kunnan päättäjien 
suuntaan ei todellakaan ollut palopäälli-
kön vahvinta osaamista ja tahtoa.

Savusuojelukeskus
Pispalan sivupaloaseman vihkiäiset 
pidettiin osana Tampere-päivän juhlal-
lisuuksia syyskuun 30. päivänä. Asema 
miehitettiin 7.10. Sinne siirrettiin kaksi 
paloautoa, yksi sairaankuljetusauto ja 
8-9 miehen hälytysvahvuus.

Sivuaseman kyljessä sijaitsevasta 
kerrostalosta palokunnalle vuokrat-
tiin viisi asuntoa. Huoneen ja keittiön 
asuntoihin sijoittuivat aseman esimies, 
palomestari Holger F. Murto ja mm. sa-
vusuojeluosaston palomiehiä.

Pispalaan oli rakennettu erityistilat 
savusuojeluvälineiden huoltoa ja pai-
neilmalaitekoulutusta varten. Uudesta 
asemasta tuli palokunnan savusuoje-
lukeskus, jonka suojissa koulutus ta-
pahtui ja joka täytti ja huolsi jatkossa 
paitsi oman laitoksen myös lähiseudun 
palokuntien savusukelluslaitteet.

Pispalan paloasemalle 2007 
on juhlavuosi. Rakennus 
on toiminut läntisten 
kaupunginosien henkilö- 
ja paloturvallisuuden 
tukikohtana tasan 50 vuotta. 
Hankalaan liikennemotttiin 
jäänyt aluepelastusasema saa 
2-3 km:n päästä Pohtolasta 
uudet tilat ensi vuoden aikana.

Pispalan paloasema täyttää 50 vuotta

Sivupaloaseman viihtyisyyttä. 
Seinämaalaus Taisto Toivosen 
käsialaa.

Pispalan sivupaloasema valmistusmisvuotena 1957. Myöhemmin ra-
kennettu poikkikatu motitti paloaseman (vrt. vuoden 2007 kesäkuulta).

Paloaseman editse rakennettu Selkeenkatu ja vuosien mittaan teh-
dyt monet Pispalan valtatien liikennejärjestelyt ovat tehneet pahoin 
hankaloittaneet paloaseman hälytyslähtöjä.
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Ruoveden aluepaloaseman palomie-
hillä on ollut määräajan kestävä työ-
aikakokeilu. Järjestelmästä saaduista 
kokemuksista keskusteltiin työnantaja 
ja työntekijä osapuolten kesken ja yhtei-
nen näkemys oli, että järjestelmä on toi-
miva. Näin järjestelmä otettiin käyttöön 
toistaiseksi. Työaika on vuorotyö (24 
h/vrk, keskimäärin 40 h/vko) lisättynä 
varallaololla viikonloppuna.

Uudet 
palokuntasopimukset
Ylä-Pirkanmaan sopimuspalokunnat 
allekirjoittivat uudet palokuntasopi-
mukset 12.6.2007 Virtain aluepaloase-
malla. Paikalla olivat Mäntän, Kolhon, 
Ruoveden, Killinkosken ja Virtain vpk:
n edustajat. Kevään aikana viimeisen 
silauksen saaneet sopimukset allekir-
joitettiin aluepelastuslaitoksen uusilla 
mustekynillä kauniin kesäsään val-
litessa. Tilaisuus jatkui Virtain vpk:n 
mökillä saunoen ja grillaten. Savusau-
na oli lämmin ja tilaisuudessa otsalle 
kertyneet hikikarpalot huuhdeltiin pois 
Valkeajärven lämpöisellä vedellä.

Ylä-Pirkanmaan toimialueella on kevään aikana puhallellut muutosten 
tuulet. Alueen palopäällikkö vaihtui 1.3.2007,  jolloin ruoriin asettui Jari 
Veija (Veijari). Aluemuutoksia tehtiin siten, että Orivesi ja Juupajoki 
siirtyivät Kaakkois-Pirkanmaan toimialueeseen. Nyt pohjoisen 
päivystysalueen rajat ovat samat kuin toimialueen rajat. Ylä-Pirkanmaan 
toimialue käsittää nykymuodossaan Mäntän, Vilppulan, Ruoveden, Kurun 
ja Virtain kunnat.

Kevätretki
Virtain aluepaloaseman henkilöstö te-
ki kevätretken Tallinnaan. Reipas 13 
hengen porukka lähti matkaan perjan-
taina ja takaisin palattiin sunnuntaina. 
Miesporukka viihdytti itseään kuten par-
haaksi näki, tutustui lähinnä paikallisen 
lasitehtaan tuotantoon ja jätti shoppai-
lun ja kiertelyn suosiolla naisväen huo-
leksi. Iltaelämään ja ravintolakulttuuriin 

perehdyttiin viimeisen päälle ja paluu 
hotellille venyi pikkutunneille. Lepopai-
kaksi oli valittu sataman liepeillä oleva 
uudehko kylpylähotelli, jonka sauna-
osastolle iskuryhmä suoritti ylimääräi-
sen palotarkastuksen. Virkistysreissu 
oli onnistunut ja haikein mielin palattiin 
takaisin kotiin ja työelämään, mutta 
uuden vastaavan matkan suunnittelu 
on jo käynnissä.

Ylä-Pirkanmaa 

 muutosten 
tuulissa

Teksti: Harri Puttonen

Kuvassa Ylä-Pirkanmaan uusien palokuntasopimuk-
sien allekirjoitustilaisuus.
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Tilastojen mukaan valtaosa pa-
lokuolemista tapahtuu ihmisen 
nukkuessa. Rakennuspalon ai-
heuttaja on yleisimmin ihminen, 
joka omalla toiminnallaan tai 
huolimattomuudellaan aiheuttaa 
palon. Kaikkien tiedossa on, että 
tilastoissa aika yleinen yhdistel-
mä on alkoholi ja tupakka ja niistä 
aiheutuvat seuraukset. Ihmisillä 
tuntuu olevan hyvin tiedossa, et-
tä tulipalon sattuessa huoneesta 
täytyy välittömästi poistua ja sul-
kea ovi perässään. Mutta miten 
ihmiset saataisiin ajattelemaan, 
että ennen nukkumaanmenoa 
he huolehtisivat, että mahdolliset 
syttymisriskit olisi minimoitu?

Sitouttamalla 
työhön mielekkyyttä
Palokuntaa verrataan usein puo-
lustusvoimiin, toiminta on saman 
tyylistä. Yksinkertaisimmillaan, kun 
käsky kajahtaa, sitä noudatetaan. 
Toisaalta Ministeriön pelastustoi-
men strategiat 2015 (13/2007) 
esittää kriittisinä menestysteki-
jöinä henkilöstön uudistumisen 
ja työkykyosiossa muun muassa, 
että henkilöstö on osaavaa, mo-
tivoitunutta ja halukas kehittä-
mään itseään ja työn mielekkyys 
on korkealla tasolla. Voisiko olla 
niin, että myös palomies pääsisi 
suunnittelemaan ja kehittämään 
onnettomuuksien ennaltaehkäi-
syä? Hänellä on käytännön kent-
täkokemusta, jota voitaisiin hyö-
dyntää palotarkastusten sisältöä 
suunniteltaessa. Työn mielekkyys 
lisääntyisi, kun voisi itse osaltaan 
suunnitella ja toteuttaa yhteisesti 
päätettyjä ja kehiteltyjä asioita si-
toutumalla toimintaan.

�
Aluepelastuslaitoksen aikakau-
della olisi mahdollista tehdä ver-
tailuja palotarkastusten vaikutta-
vuudesta tai onnettomuuksien 

ehkäisystä. Alueilla voitaisiin kokeilla 
esim. erilaisia malleja, joita voisi olla 
esimerkiksi: 1)  100 %:n valistus kun-
talaisille joka vuosi. 2) Palotarkastajien 
sijaan asukkaat tekisivät palotarkastuk-
sen itse joka vuosi kaavakkeen avulla. 
3)  Palotarkastuksia tehtäisiin vain yk-
sinäisille ja sosiaalivähemmistöille. 4) 
Kaikki esimerkiksi alle 10 vuotta vanhat 
talot saisivat vapautuksen tarkastuksis-
ta. Listaa olisi helppo jatkaa, tässä vain 
muutamia.  

Kuka vastaa laadusta?

Palotarkastukselle ei ole olemassa 
laatumittaria, eikä kukaan valvo palo-
tarkastusten laatua: ei siis voida tietää 
onko laatu hyvää vai huonoa. Ei ole 
myöskään selkeää standardia siitä, mi-
tä tulee tarkastaa esimerkiksi pientalos-
sa, jos aikaa on 5 minuuttia ja kohteita 
päivän aikana 50. Kun palomiestä ei 
ole koulutettu palotarkastuksien spe-
sialiteetteihin, olisiko tarpeen muuttaa 
toimintaa ihmispainotteisemmaksi. Täl-
lä juoksuvauhdilla voi olla, että toiminta 
kääntyy muutoin itseään vastaan.

Tilastointia muutettava

Palotarkastuksissa on tärkeintä ihmis-
henkien, eli palokuolemien vähentämi-
nen. Mutta koska nykyisin puhutaan on-
nettomuuksien ennaltaehkäisystä, niin 
olisiko syytä miettiä, että palotarkastuk-
set olisivatkin ”turvatarkastuksia”. 

�
Olisiko hedelmällisempää myös muuttaa 
tilastointia siten, että koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmat ja palokuolemat laitettaisiin 
samaan tilastointiin? Vuosittain kuolee 
noin 2100 henkilöä koti- ja vapaa-ajan-
tapaturmissa ja kun siihen lisättäisiin 
noin 100 palokuolematapausta, puhut-
taisiin 2200 tapaturmaisesti kuolleesta, 
ei pelkästään palokuolemista. ”Turvatar-
kastukset” suunniteltaisiin sitten näiden 
riskitekijöiden pohjalta. Mielestäni näin 
pääsisimme lähemmäksi tavoitetta ”Tur-
vallinen Pirkanmaa”.

Teksti: Risto Salonen
Kuva: Matti Syrjä

Palotarkastuksien vaikuttavuutta 

voidaan lisätä  

Olisiko 
palotarkastustilanteessa 
aikaa kohdistettava vielä 
enemmän ihmiseen? 
Pitäisikö asukkaalle pitäisi 
opettaa, miten toimia 
vaaratilanteessa? Ja ajan 
hengen mukaisesti, miten 
kotona voidaan estää 
tulipalon syttyminen?
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Kuhmalahden VPK on perustettu 
17.8.1949. Silloisena toiminta-ajatuk-
sena oli auttaa tulipalojen sammutta-
misessa sekä hengen ja omaisuuden 
pelastamisessa oman kunnan alueella. 
Nykyisin toiminta-alue on Kaakkois-Pir-
kanmaa ja toimintakulttuurikin on muut-
tunut reilusti. Tulipalojen sammuttami-
sen lisäksi on tullut erilaisia onnetto-
muuksiin liittyviä tehtäviä ja vahinkojen 
torjuntatehtäviä. Ennaltaehkäisy ja va-
listustyö ovat tulleet osaksi palokunnan 
toimintaa. Kuhmalahden VPK:ssa on 
tällä hetkellä jäseniä 48, josta hälytys-
osastoon kuuluu 20 ja yksi veteraani. 

Naiset ja nuoret 
aktiivisesti mukana
Kuhmalahden VPK:n naisosasto on 
perustettu 4.5.1983. Naisosaston var-
sinaisessa toiminnassa on tällä hetkellä 
mukana 9 naista. Naisosastolla on muo-
nituksia varten hälytysmuonitusryhmä, 
johon kuuluu 17 naista, jotka ovat aina 
hälytysvalmiudessa. Varavalmiudessa 
on 4 entistä naisosastolaista, jotka ovat 
olleet aikanaan perustamassa nais-
osastoa. Naisosaton toiminta-ajatuk-

sena on tukea VPK:n toimintaa, hoitaa 
muonitus, herättää ja edistää myönteis-
tä suhtautumista VPK:n toimintaan, teh-
dä valistus- ja neuvontatyötä, opettaa 
alkusammutustaitoja, osallistua huolto- 
ja tukitoimintaan, antaa lähimmäisille 
henkistä apua ja tukea, tukea nuoriso-
työtä, osallistua varainhankintaan ja olla 
yhteistyössä muiden naistyöjärjestöjen 
ja aluepelastuslaitoksen kanssa.

�
Nuoriso-osasto on perustettu v. 2000. 
Jäseniä nuoriso-osastossa on 16 ja neljä 
ohjaajaa. Osaston toiminta on tavoitteel-
lista ja tulostakin on tullut. Miehistöön on 
jo siirtynyt viisi hyvän pohjakoulutuksen 
omaavaa nuorta. Harjoituksissa nuoret 
harjoittelevat samoja asioita kuin häly-
tysosastolaiset mm. paloihin liittyviä sel-
vityksiä, välineiden/kaluston käyttöä ja 
savusukellusta. Leirejä on järjestetty joka 
vuosi omassa kunnassa. Padasjoella ja 
Hollolan VPK:n järjestämillä leireilläkin 
on käyty. Yhteistyötä on tehty SPR:n 
kanssa ja siten ensiapukurssejakin on 
nuoriso suorittanut. Unohtamatta haus-
kaa, rentoa yhdessäoloa on pikkujouluja-
kin vietetty. Mottona on: vpk-harrastus on 
hyödyllinen ja hyvällä porukalla on haus-
kaa harjoitella palomiesjuttuja, joista on 
hyötyä arjen tilanteissa.

112-päivät suosittuja

Valistustyöstä hyvänä esimerkkinä voim-
me mainita järjestämämme 112-päivät. 
112-päiviä olemme järjestäneet jo seit-
semänä vuotena. Päivän järjestämiseen 
osallistuvat innokkaasti kaikki palokun-
nan osastot. Tapahtuma on jo muo-
dostunut perinteeksi. Kävijöitä yleensä 

ollut 100 - 150 henkilöä. 112-päivänä 
paloasemalla on avoimet ovet, jolloin 
kalusto on näytillä ja sammuttimet tulee 
tarkistettua paikallisen pankin sponsoroi-
mana yhteistyökumppanimme toimesta. 
Alkusammutuskin on kuulunut alusta asti 
päivän ohjelmaan. Tänä vuonna pääsi 
harjoittelemaan allaspalon sammutta-
mista nestesammuttimella ja ihmisen 
kokoista nukkea sammutettiin peitteellä. 

Apu on aina lähellä

Hälytysosaston näytös palavan auton 
sammuttamisesta pysäytti yleisön miet-
timään, kuinka itse voisi toimia tulipa-
lon sattuessa oman autonsa kanssa. 
Nuoriso-osastolaiset esittelivät ensi-
aputaitojaan. Teemana heillä oli kuinka 
toimitaan ison, runsaasti verta vuotavan 
haavan ja potilaan kanssa. Naisosasto 
järjesti massiiviset arpajaiset ja he hoi-
tivat buffettipuolen. Myös turvallisuuteen 
liittyvät tuotteet olivat myynnissä ja eri-
laisia turvallisuuteen liittyviä esitteitä oli 
tarjolla.  Nuohooja Sami Nygård oli esit-
telemässä nuohoukseen liittyviä asioita. 
Lasten ehdottomia suosikkeja oli päivän 
teemaan sopivat ilmapallot. 

�
Pirteästä pakkasesta huolimatta oli 
arviomme mukaan kävijöitä reilut sata 
henkeä. Tapahtumasta jäi hyvä mieli 
järjestäjille ja yhteistyökumppaneille-
kin. Toivottavasti tapahtumamme antoi 
valmiuksia kävijöille toimia ennaltaeh-
käisevästi oman turvallisuuden suhteen 
ja he vaaratilanteiden uhatessa uskal-
tavat tarttua tarpeen mukaan alkusam-
mutusvälineisiin ja osaavat soittaa 112:
een. Apu on aina lähellä.

Kaakkois-Pirkanmaalla sijaitsee 
hieman reilun 1000 asukkaan 
kunta, Kuhmalahti, jossa toimii 
pieni, mutta erittäin pirteä VPK. 

Kuhmalahden VPK

Turvallisuuden asialla
teksti: Anu Valkama
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Aivoinfarktiin 
sairastuvuus kasvussa

Kansanterveyslaitoksen ennusteen 
mukaan väestön ikääntymisestä joh-
tuen aivoinfarktiin sairastuvuus kasvaa 
50 % vuoteen 2020 mennessä, mikä 
tarkoittaa 21 000 uutta aivoinfarktia 
vuosittain. Pirkanmaan sairaanhoito-
piirissä tämä tarkoittaa nykyisen 1400 
sijaan 2100 aivoinfarktia vuodessa. Hoi-
topaikkoina tämä merkitsee 330 uuden 
pitkäaikaissairaansijan tarvetta vuoteen 

2020 mennessä pelkästään aivoinfark-
tipotilaille. Olemme jo lähivuosina käsit-
tämättömän suuren haasteen edessä. 
Esimerkiksi Tampereen kaupungin tulisi 
perustaa uusi 30-paikkainen osasto joka 
kolmas vuosi.  Työikäisten suhteellisen 
määrän vähetessä potilaita hoitavien ih-
misten ja hoidon maksajien löytäminen 
on yhä vaikeampaa. Perusteettoman 
optimismin sijasta tarvitsemme visioita 
ja onnistunutta yhteistyötä erikoissai-
raanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
päättäjien välillä.

�
Aivoverisuonen tukkeuduttua terve ih-
minen muuttuu muutamassa kymme-

Aivoinfarktin akuuttihoito 
– 112 nyt tai ei koskaan

Maamme terveydenhuolto on vaikeasti ruuhkautunut ja mietimme 
kuumeisesti kuinka ratkaista tulevaisuuden haasteet väestön suhteellisesti 
vanhentuessa ja sairastuvuuden lisääntyessä. Aivoverenkiertohäiriö (AVH) 
on merkittävin sairausryhmä terveyskeskusten vuodeosastoilla. Ainoat 
vaikuttavat hoidot aivoinfarktiin ovat nopea pääsy aivohalvausyksikköön eli 
stroke-unitiin ja liuotushoito. 

Ei tapa, vaan invalidisoi

Aivoverenkiertohäiriö (AVH) tarkoittaa 
verisuonen tukkeutumisesta aiheutuvaa 
aivojen paikallista kuoliota eli infarktia 
(80 %) tai aivoverisuonen repeytymi-
sestä seuraavaa aivoverenvuotoa (20 %). 
Tyypillisiä AVH:n oireita ovat toispuolihal-
vaus, puhekyvyn menetys tai puheen 
muuttuminen epäselväksi ja suupielen 
roikkuminen. Koska verisuonten anato-
miasta johtuen aivoinfarkti ilmenee lä-
hes aina vain toisella aivopuoliskolla, se 
pääsääntöisesti ei tapa, vaan invalidisoi, 
usein vaikeasti ja pysyvästi. Aivoinfarkti-
potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta. 
15 % sairastuneista jää pysyvään laitos-
hoitoon, 10 - 20 % dementoituu. AVH ai-
heuttaa enemmän akuuttihoitovuorokau-
sia kuin yksikään toinen sairausryhmä. 
Edellä kuvatuista syistä johtuen AVH on 
ylivoimaisesti merkittävin diagnoosiryh-
mä terveyskeskusten vuodeosastoilla. 
Aiheuttamansa työkyvyttömyyden, oma-
toimisuuden menetyksen ja pitkäaikai-
sen laitoshoidon tarpeen vuoksi se on 
yhteiskunnallisesti äärimmäisen kallis ja 
valtavasti terveydenhuollon resursseja 
syövä sairaus. AVH:n kokonaiskustan-
nukset ovat neljä kertaa suuremmat kuin 
sepelvaltimotaudin. Vain mielisairaudet 
ja dementiat maksavat yhteiskunnalle 
AVH:ta enemmän. Hinnasta puhutta-
essa ei koskaan saa olla muistamatta 
AVH:n sairastuneelle ja tämän läheisille 

25-34 35-44 Yli 8575-8465-7455-6445-54

IKÄRYHMÄ

500

3000

1500
1000

2500

100

PE
R

 1
00

 0
00

 P
O

TI
LA

ST
A

 / 
VU

O
SI

aiheuttamia rahassa mittaamattomia in-
himillisiä kärsimyksiä. 

Teksti: neurologi Jyrki Ollikainen
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nessä minuutissa vaikeasti vammautu-
neeksi, usein loppuikänsä laitoshoitoa 
tarvitsevaksi potilaaksi. Kuitenkin, jos 
tilanteeseen päästään puuttumaan 
heti, tapahtumakulku voidaan useissa 
tapauksissa muuttaa. Tuk-
keutunut verisuoni voidaan 
avata liuotushoidolla, jolloin 
potilaan ennuste paranee 
dramaattisesti. Periaattees-
sa aivoinfarktin liuotushoito 
voidaan antaa enintään kol-
me tuntia oireen alusta. On 
huomattava, että verisuo-
nen tukos eli trombi muut-
tuu aivan alusta lähtien het-
ki hetkeltä rakenteellisesti 
vakaammaksi, aivovaurion 
samanaikaisesti laajentu-
essa. Tämän vuoksi jo aivan suonen 
tukkeutumisen alkuhetkistä lähtien 
suonen mekaanisen tai lääkkeellisen 
avaamisen hyöty nopeasti heikkenee 
ja toimenpiteen komplikaationa ilme-
nevän aivoverenvuodon riski kasvaa. 
Koska viive heikentää onnistumisen 
edellytyksiä minuutti minuutilta, suonen 
avaamisella on aina tulenpalava kiire.

LIUOTUSHOIDON TEHO AIVOINFARKTISSA JA SYDÄNINFARKTISSA 
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Aika oireiden alusta liuotushoitoon (h) 

Lindsberg P. et. Al. Curr Opin Neurol. 2003 Feb;16(1):73-80. Review.  

Aivoinfarkti 0-3 h 

Sydäninfarkti 

Taistelua aikaa vastaan
Ennen hoidon aloitusta potilas täy-
tyy saada sairaalaan, on tutkittava 
hyytymistilaa mittaavat verikokeet ja 

aivojen viipalekuva eli CT. Minuuttien 
viiveet tässä vaiheessa korreloivat 
kuukausien laitoshoitojaksoihin myö-
hemmin. Voidaan perustellusti sanoa 
että aivoinfarktin akuuttihoidossa 
taistellaan aivojen puolesta aikaa 
vastaan. Akuuttihoitoketjun on oltava 
hyvin toteutettu. Sairaankuljetuksen 
ennakkoilmoituksen on välityttävä 

Kiitos Pirkanmaan hätäkeskus, 
kiitos Pirkanmaan alueella toimiva 
ensihoito, TAYS:n ensiapu, röntgen, 

laboratorio, stroke-unit. Teette 
maailman parasta aivoinfarktin 

akuuttihoitoa. Viekää hyvää 
sanomaa eteenpäin kansalaisille: 
jos raaja, suupieli tai puhe lakkaa 
äkisti toimimasta, pelastus on 112.

ensiavun kautta CT:hen, laboratori-
oon ja stroke-unitiin, jonka jälkeen 
potilaan on kuljettava hoitoketjun läpi 
hyvin nopeasti, informaation kulkies-
sa koko ajan potilaan edellä. 

Hoito maksaa 
itsensä takaisin
Yhden AVH:n hinta yhteiskun-
nalle on keskimäärin 60 000 eu-
roa. Tehokas akuuttihoito, joka 
peruuttaa osan inhimillisistä tra-
gedioista kokonaan, sekä sääs-
tää rahaa ja resursseja, maksaa 
6 000 euroa.

 �
Olemme Pirkanmaalla otta-
neet aivoverenkiertohäiriön 

akuuttihoitoketjun kehittämisen to-
sissamme. TAYS aloitti aivoinfarkti-
en liuotushoidon vuonna 2004 ja on 
tästä lähtien joka vuosi antanut liuo-
tushoidon erinomaisin tuloksin väes-
töpohjaan suhteutettuna useammalle 
potilaalle kuin yksikään toinen Euroo-
pan noin 400 liuotushoitoa antavasta 
sairaalasta.
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Vaalit ja hallitusohjelma
Keväällä kansa puhui ja sai kuin saikin 
maahan uuden eduskunnan ja hallituk-
sen.  Niinhän siinä yleensä pruukaa 
käydä, äänestit tai et. Aina joku uurnalla 
häärää kumminkin. 

�
Pelastustoimi on luonnollisesti syynän-
nyt omaa alaamme koskevia hallitusoh-
jelman lausahduksia toiveita herätellen. 

”Hallitus ratkaisee pelastustoimen elä-
kekysymyksen”.  Tähän ilmaisuun on 
monen paloaseman messissä tartuttu 
suurin toivein: nyt saadaan se  oikeu-
denmukainen ratkaisu jota on odotettu.

Eläkeiästä, arvostuksesta 

Toivotaan että hallitus todellakin ratkai-
sisi eläkekysymyksen. Tämä on asia 
joka, paitsi että se oikeasti on toimin-
nallinen ja inhimillinenkin vääryys, on 
myös suuresti työilmapiiriä heikentävä 
juttu. Työilmapiirin heikennys on todel-
la huono asia ja erityisen huono se on 
epäkohdassa jonka korjaamiseen me 
pelastusalan kenttäväki emme voi juu-
rikaan vaikuttaa:  Miten yhteiskunta var-
mistaa mm. eläkeratkaisuin pelastustoi-
mensa toimintakykyisyyden tai miten se 
huomioi koko pelastustoimen kentän ja 
sitä ylipäätään arvostaa…

�
Sen seitsemän paloalan delegaatiota 
on Helsingissä solmio kaulassa hikoillut 

ja asian puolesta turhaan puhunut viime 
vuosien aikana, paljon on kahvia ja pul-
laa mennyt, litroittain mustetta paperiin 
tuloksetta suihkutettu. Toisaalta halli-
tuksen ”ratkaisee eläkekysymyksen” on 
niin laveasti sanottu, että sitä on kiireh-
ditty tulkitsemaan kovin monin eri tavoin, 
tulkitsijatahosta riippuen. Keskustelua 
seuratessa tulee taas se savolainen olo, 
jossa vastuu siirtyy kuulijalle. 

Työilmapiiri ja 
liikkumavarat
Olen viime aikoina pohtinut ääneenikin 
näitä työilmapiiriin liittyviä kysymyksiä.
Oman palokuntaurani aikana tapahtu-
neen kehityksen ja kokemusten perus-
teella en voi päätyä pitämään alamme 
työilmapiiriä Suomessa kovin kiitettä-
vänä. Paljon on asioita, joissa näemme 
tarvetta korjauksiin ja uudelleen arvioin-
teihin. Mitä sitten voisimme tehdä?

�
Palkat ovat julkisella sektorilla erittäin 
säännelty kokonaisuus eikä liikkumava-
roja juuri ole. Lisää tulee se, mikä tupo- 
tai nyt liittokohtaisissa neuvotteluissa 
sovitaan. Piste. Kuitenkin palomies ja 
palomestari ovat uhanalaisia lajeja, ei-
kä pöydän alla käytävä kilpailu ammat-
tiväestä ole tälläkään hetkellä uusi asia.  
Kilpailu kiristyy. 

�
Aluepelastusjärjestelmä on laissa sää-
detty, se on ja pysyy. Paluuta vanhaan 

kuntajärjestelmään ei enää ole.  Nyt on 
aidon yhteistyön aika, jos joku ei sitä 
vielä hoksannut.  Kaiken maailman epä-
luulotkin saisi jo heittää koppaan.  

�
Jotkut ovat harmissaan erilaisista sään-
nöksistä ja määräyksistä, joilla hallinto 
toimintaamme  ohjailee. Pitää olla he-
reillä, ottaa selvää ja tietää kysyä oikeita 
asioita että asiat sujuvat niin kuin on it-
sekin otaksunut. Vapaa-ajan menemiset 
ja tulemiset pitää sopia vahvistettujen 
lomalistojen mukaan ja omakin ra-
hanmeno tulojen mukaan. Tampereen 
kaupungin yli viidentoistatuhannen 
henkilön orkesteri vaatii omat lainalai-
suutensa. Tämä on mittakaavakysymys. 
Kaikkia koskevat samat säännöt ylhääl-
tä alas. Suuressa organisaatiossa on 
omat sääntönsä, joita tulee noudattaa. 
Muuten asiat menevät villiksi.

�
Kenenkään työ ei kuitenkaan ole lope-
tus- tai lakkautusuhan alla, hommia pii-
saa, operatiivisen henkilöstön virkoja tai 
toimia ei lakkauteta. Perusta on vakaa.

Peilin eteen

Jokainen voi omalla kohdallaan tehdä 
paljon. Kukaan ei voi lähtökohtaisesti 
muuttaa toista, vain itsensä. Työilmapii-
rin kohentaminenkin lähtee liikkeelle mi-
nusta itsestäni. Vain minä voin kohentaa 
omaa työilmapiiriäni, tosin sama oikeus 
on sinullakin ja meillä kaikilla tässä työ-

KÄRPÄSIÄ JA 
LEIJONIA

Teksti: palopäällikkö Pekka Mellin
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Tiesitkö tämän

yhteisössä. Huomaatteko tai haluatteko 
sitä sitten käyttää, on oma asianne.
Omalta kohdaltani teen kaiken mitä voin 
saadakseni ympärilleni tekevää väkeä, 
jolla on myönteinen pilke silmäkulmas-
sa. On eri asia tulla töihin, kuin vain 
saapua työpaikalle.

�
Jokainen on osaltaan henkilökohtaisesti 
vastuussa työilmapirin muokkaamises-
ta. Jokaisen pitää mennä peilin eteen 
seisomaan: Olenko minä edesauttanut 
huonon vai hyvä työilmapiirin raken-
tumista? Olenko heittänyt piikkipallon 
kipeästi eteenpäin, suurentanut ne-
gatiivisuuden vaikutusta, ollut ikävien 
klikkien käyttövoimana? Miten voin it-
se vaikuttaa niin, että asiat kohentuvat 
eivätkä entisestään pahene tai vaikeu-
du? Toista ei voi muuttaa, ainoastaan 
omaan käytökseensä ja asenteisiinsa 
voi todella vaikuttaa. 

�
Yhdessä yhteisten asioiden taakse, 
kaikki osaltaan rakentamaan pelas-

tusalan arvostusta ja työhyvinvointia. 
Pelastustoimessa on yhtä perhettä -il-
mapiiri, mutta se ei suinkaan ole täysin 
eheä tai myönteinen. Kun vaatimustaso 
nousee, tulisi ammattikunnan rivien tii-
vistyä, ei revetä. Palomiehellä on luonto-
jaan sankarin viitta annettuna, edetään 
niin ettemme itse vaippaamme tahraisi. 
Työhyvinvointi, jaksaminen, työilmapiiri; 
ne ovat meidän jokaisen ratkaistavia 
asioita, joka päivä, joka hetki, jokaises-
sa kanssakäymisessä talon sisällä ja 
asiakkaita kohdatessa.  Kukaan ei voi 
kaataa meille hyvää työilmapiiriä ulkoa 
annettuna. Itse se on rakennettava ja 
jokaisella on tällä rakennustyömaalla 
yhtä hyvät työkalut.  

Kesää

Kevään korvalla etelän sopimuspalo-
kunnat kiirehtivät allekirjoittamaan uudet 
sopimuksensa ensimmäisten joukossa, 
tasapuolinen ja huolella laadittu sopi-
muspohja sai vahvistuksensa.  Uuttakin 

kalustoa on toimialueelle saatu ja vas-
taavasti vanhinta pystytty kierrätyksen 
kautta poistamaan. Toimialueella on pää-
sääntöisesti käyttökelpoinen ja toimiva 
kalusto. Tulevat suunnitelmat ja tiedossa 
olevat kohennukset jatkavat parannusten 
polulla tulevinakin toimintavuosina.  

�
Nyt on taas käsillä kärpästen aika ja 
kohta hyttysetkin ovat ilonamme eväs-
tään inisemässä, saamme siis ystäviä 
sankoin joukoin. Leijonia ei ole nähty 
edes Korpilahdella ja ne kiekkoleijonat-
kin nähtiin viimeksi vähän häntä koipien 
välissä. Tätä lukiessanne lienee juhan-
nus jo takana, Suomen suvi parhaimmil-
laan ja ihmiset nauttivat kesän herkuista 
myös kulttuurin saralla.

Slangi ei ole mikään erilli-
nen kielimuoto, vaan se 
on puhuttua kieltä, johon 

on lisätty yleiskielestä poikkea-
via slangisanoja. Ammattislangi 
on taas ammattikielen puhuttua 
kieltä. Tampereen palomiesten 
slangista voidaan ottaa esi-
merkki lehden takakannessa 
olevat tisurit, jotka tarkoittavat 
paloauton vieressä olevaa 
sammutusasua. Olla tisurissa 

-sanontaa on käytetty vuorotyö-
tä tekevien keskuudessa tar-
koittamaan yövuoron tekemistä. 
Tämä alun perin ruotsin kieles-
tä tullut lainasana (dejourering 

´päivystää´) on palomiesten 
slangissa muutettu tarkoitta-
maan paloasua, joka päivystää 
palomiehen puolesta.

Slangille tyypillistä on, että se 
muuttuu hyvin nopeasti. Kuka 
muistaa enää, mitä tarkoit-
taa kiven kaulan kutitus, 
jota varten oli oma työ-
kalukin. No sehän oli 
keskuspaloaseman 
piha-alueen nupu- 
ja mukulakivien 
väliin kasva-
vien rikka-
ruohojen 
poista-
mista.

Teksti ja kuva: Veijo Kajan
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Tampereen 
keskuspaloasemalla 
sijaitsevan 
valvomon toiminnan 
kehittämiseksi on 
asetettu valvomo 2008 
-projekti. Tarkoituksena 
on kohottaa 
valvomon palvelutaso 
sellaiseksi, että se voi 
toimia luotettavien 
palvelujen tuottajana 
ympäri vuorokauden 
kaikille Pirkanmaan 
toimialueille. 
Moni palomies kuullessaan sanan val-
vomo yhdistää sen entiseen ”monttuun”, 
joka sijaitsi nykyisen valvomon vieressä. 
Tässä ”montussa” eli päivystyshuonees-
sa oli monia sellaisia toimintoja, joita 
nykyisessäkin valvomossa on. Nyky-
muodossaan valvomo aloitti toimintan-
sa 1.12.2004. Se turvaa tällä hetkellä 
pelastustoimintaan liittyviä johtamis-, 
tiedotus-, huolto- ja muita tukitoimintoja. 
Se on miehitettynä 24 h kaikkina viikon-
päivinä. Valvomossa työskentelee kolme 
vakituista valvomonhoitajaa, jotka mie-
hittävät valvomon arkipäivisin klo 7.00 

- 22.00 välisen ajan sekä viikonloppuisin 
ja juhlapyhinä klo 8.00 - 16.00 välisen 
ajan. Muun ajan valvomon miehittää 
aluepelastuslaitoksen työvuorostaan 
tehtävään määrätty palomies. Valvomon 
yhteydessä on nykyaikaisella kalustolla 
varustettu tilannehuone, joka palvelee 
aluepelastuslaitoksen atk-, koulutus- ja 
johtamistarpeita.

Projektiryhmä

Valvomon kehittämiseksi on nimetty 
työryhmä, jota vetää tietohallintopääl-
likkö Jari Helsing. Ryhmän jäseniä ovat 
viestipäällikkö Tarja Nieminen, tiedotus-
päällikkö Veijo Kaján, Ylä-Pirkanmaalta 
palomestari Pauli Keskinen ja Lounais-
Pirkanmaalta palomestari Petteri Elijoki. 
Projekti päättyy 31.12.2007. 

Valvomo 2008 -projekti

Työryhmä tekee  projektisuunnitelman, 
jonka projektin seurantaryhmä tarkistaa 
ja jonka mukaan valvomon kehittämis-
työ etenee. Projektin seurantaryhmään 
kuuluvat pelastuspäälliköt Seppo Män-
nikkö ja Esko Kautto sekä talouspääl-
likkö Miia Ojala.

Valvomotoiminnalle 
kysyntää
Valvomon kehittämisen tarpeellisuudes-
ta jotain kertoo sekin, että sisäasianmi-
nisteriön pelastusosaston viesti aluepe-
lastuslaitoksille on, että omaa valvomo-
toimintaa kannattaa mahdollisuuksien 
mukaan ylläpitää. Hätäkeskuslaitos ei 
tule tarjoamaan sellaisia palveluita, joita 
nyt valvomoille suunnitellaan. 

�
Pelastustoiminnan sujuvuuden ja kehit-
tämisen kannalta valvomolla on erittäin 
keskeinen rooli. Pelastustoiminnassa 
valvomon tuki viestiliikenteessä nousee 
esille. Valvomon roolia halutaan vahvis-
taa esimerkiksi yksiköiden ohjauksessa 
onnettomuuspaikalle. Myös väärissä 
puheryhmissä olevien puhujien opas-

tus oikeaan ryhmään olisi valvomolle 
sopiva rooli. 

�
Tiedotuksen näkökulmasta tarkasteltu-
na valvomon toiminnan tärkeys voidaan 
hahmottaa eräänlaisena informaatiokes-
kuksena. Kun toiminta saadaan suunni-
tellulle tasolle, voi valvomo palvella koko 
Pirkanmaata tietopankkina, johon koo-
taan nyt hajallaan olevat tiedot ja tiedos-
tot. Valvomoa kehitetään myös sisäisen 
tiedonvälityksen näkökulmasta.

Henkilöstö avainasemassa

Valvomoon suunnitellaan kolmen työn-
tekijän lisäystä, joista yksi palkattaisiin 
aluepelastuslaitoksen ulkopuolelta ja 
kaksi siirrettäisiin sisäisesti operatii-
viselta puolelta valvomotyöntekijöiksi. 
Ulkopuolisen valvomotyöntekijän han-
kinta on perusteltua, jotta valvomoon 
saadaan tuoreita kehittämisideoita ja 
alan osaamista. 

�
Valvomon kehittämisen onnistumisen 
kannalta yksi tärkeimmistä asioista on 
motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Kuvassa tällä hetkellä valvomossa vakituisesti työskentelevät: 
takarivissä vasemmalta Katja Penttinen, Kristiina Lundán, Juha 
Nevala. Edessä Tarja Nieminen, Arto Kivelä

Teksti ja kuva: Veijo Kajan
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Hannun palsta

Lounais-Pirkanmaan sopimuspalokun-
tien palokuntasopimusten allekirjoitus-
tilaisuus pidettiin 28.5.2007 Vammalan 
kaupungintalolla. Tilaisuuteen oli alue-
pelastuslaitoksen edustajien lisäksi 
kutsuttuna toimialueen neuvottelukun-
nan edustajat ja paikallinen lehdistö. 
Toimialueen viisi sopimuspalokuntaa 
allekirjoittivat sopimuksen voimaantule-
vaksi 1.6.2007 lähtien ja yksi palokunta 
1.7.2007 lähtien.

Pelastajatutkinnon suorittaneiden 
vuosilomasijaisten saaminen  toimi-
alueelle näyttää hankaloituvan vuosi 
vuodelta. Onko koulutettuja liian vähän 
vai mikä lienee syy?  Vammalan alue-
paloaseman sijaisuudet ovat hoidossa 
alueen voimin ja vähän on saatu apuja 
muualtakin, hyvä näin. Savusukellusasi-
at ovat kunnossa  Sijaistilanne ei vaan 
anna paljon mahdollisuutta muihin vir-
kajärjestelyihin kuten virkavapaisiin.

PELASTUSTOIMINNAN 
KATSAUS
Pelastustoimintaa pirkanmaalaisittain 
muutetaan uuden vastemääritysten 

myötä. Sopimuspalokuntien valmius-
ajoillakin oli oma osansa määrittelyssä, 
varsinkin yksikkölähtöjen osalta. Muu-
tosten pitäisi tulla voimaan vuoteen 
2008 mennessä. Yksi palokuntayksik-
kö miehineen tuli tiensä päähän. Vam-
malan Karkun puolivakinainen osasto 
loppuu miehistön puutteeseen. Kun 
palokuntaa ei voida enää käyttää ja 
siitä ei saada mitään hyötyä pelastus-
toimintaan sitä on turha pitää mukana. 
Riskikartoituksen määrittämät toimin-
tavalmiusajat täyttyvät Karkun osalta 
edelleen uusissa hälytysvasteissa. Yk-
siköt ajavat Karkkuun Mouhijärveltä ja 
Vammalasta. Pelastustoiminnan järjes-
telmän saattaminen pirkanmaalaiselle 
tasolle niin, että se vastaa toimialueella 
olemassa oleviin riskeihin, resursseihin 
ja toiminnallisiin seikkoihin, on haasta-
va. Tulevaisuudessa on tarkasteltava 
kriittisesti myös sopimuspalokuntien 
toiminnan toteutumista ja tehdä niistä 
tarvittavat päätökset.

Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy

Tämän esitteen alla tehtiin aikoinaan 
kuntien turvallisuustyötä, tehdään vie-
läkin. Visuaalisesti olen aina pitänyt 
tekstissä mukana olevaa kuvaa tosi 
hienona.

Työ jatkuu nykyisin kihlakunnittain 
tehtävänä laajana turvallisuusselvitys-
työnä ja sen toteuttamisena. Uudessa 
kokonaisuudessa poliisin ja kuntien 

ohella on myös pelastustoimi.
Aluepelastuslaitos toimii Lounais-

Pirkanmaalla yritysturvallisuustyöryh-
mässä jäsenenä ja onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn työryhmän vetovastuu 
on meillä sekä kuulumme myös koko 
projektin ohjausryhmään. Onnetto-
muuksien ennaltaehkäisyn työryhmäs-
sä edustajat ovat: Finnish Chemicals 
Äetsän tehdas, Patria Weapon Systems 
Vammala, Kiikoisten kunta, Sastamalan 
perusturvayhtymän kotihoito, Vamma-
lan Venekerho, Tyrvään VPK ja Tampe-
reen aluepelastuslaitos.

Pelastustoimen osalta olemme Vam-
malan kihlakunnan alueella liittämässä 
selvityksen toteutusosaan erityispalotar-
kastuksen, yleisen palotarkastuksen, va-
listamisen, neuvonnan ja koulutuksen. Yh-
dellä lauseella toteutamme palvelutasoa. 

Turvallisuustapahtumia

Olemme järjestäneet kaksi uutta tapah-
tumaa, jotka toistuvat vuosittain kevääl-
lä ja syksyllä. Keväisin tapahtuma liittyy 
vesillä liikkumisen turvallisuuteen. Vas-
tuutahot ovat Vammalan Venekerho ja 
aluepelastuslaitos. Syksyn tapahtuma 
liittyy laajasti onnettomuuksien ennal-
taehkäisyyn, jossa keskitytään asumi-
sen turvallisuuteen. Siinä ovat kodin 
turvallisuusasiat teemana. Ohjelmaan 
kuluu muun muassa tietoiskuja palo-
varoittimista ja niiden paristonvaihdot, 
alkusammutusvälineiden esittelyä sekä 
turvatietoa koteihin. Työryhmä esittää 
kaupungeille ja kunnille, että ne hank-
kivat ja asentavat vuokra-asuntoihinsa 
palovaroittimet ja huoltavat ne.

Teollisuuden osalta pyrimme huo-
lehtimaan myös pelastussuunnitelmien 
ajan tasalla pitämisestä. Tarkoituksena 
on löytää yhteinen sävel niin, että toi-
minnan harjoittajan vastuut turvallisuus-
asioissa henkilöstöään kohtaan hyvin 
hoidettuna tuottavat turvallisuutta myös 
koteihin. Syksyn vastuutahot ovat Sa-
spen Kotihoito, Tyrvään VPK ja Tampe-
reen aluepelastuslaitos.

 

Kevät toi tullessaan Lounais-Pirkanmaalle suunnitelmissa ol-
leet kolme uutta palomiehen virkaa. Vammalan aluepaloaseman 
toiminnassa tapahtui oleellinen muutos kautta linjan, kun kaik-
kien vuorojen vahvuudeksi saatiin 1+3.  Uudet virat täytettiin 
1.5. alkaen ja uudet viranhaltijat  tulivat Tampereen suunnasta: 
palomies Kimmo Salomaa, ja Vammalasta: Tommi Valkama sekä 
Mikko Virtanen. 
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SOPIMUSPALOKUNTIEN 
SOPIMUSTEN UUSIMINEN
Teksti: pelastuspäällikkö Esko Kautto

A
lueellisen pelastustoimen 
käynnistyttyä 1.1.2003 Pir-
kanmaalla siirtyivät kaikkien 
kuntien ja sopimuspalokun-

tien keskinäiset sopimukset saman-
sisältöisinä aluepelastuslaitoksen ja 
kunkin yksittäisen palokunnan välisek-
si sopimukseksi. Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen organisaatioon kuuluva 
sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä 
laati vuoden 2005 aikana uuden so-
pimuskokonaisuuteen kuuluvan  ylei-
sen osan, joka määrittelee yhteiset 
toimintamallit ja perusasiat jokaisen 
sopimuspalokunnan noudatettavaksi. 
Pelastusjohtaja hyväksyi ko. sopimuk-
sen 9.1.2006.

�
Tämän jälkeen käynnistyi varsinaisen 
palokuntakohtaisen osan valmistelu, 
jossa sovitaan palokunnan tuottama 
valmius Pirkanmaan pelastustoimeen 
sekä tästä ja muusta palokunnan 
yhdistystoiminnasta maksettavien 
korvausten perusteet. Sopimusmalli 
saatiin lausuntovaiheeseen ja lähe-
tettiin palokunnille  joulukuussa 2006. 
Kuluvan vuoden alkupuolisko on ollut 
sopimuksen hienosäätöä  saatujen 
lausuntojen ja esiin tulleiden muu-
tostarpeiden osalta yhteistyöryhmän 
toimiessa edelleen valmistelijan roo-
lissa.

�
Toimialuekohtaiset uusien sopimus-
ten allekirjoitustilaisuudet käynnistyi-
vät huhtikuun lopussa Etelä- ja Lou-
nais-Pirkanmaalta jatkuen siten, että 
Tampereen toimialueen palokunnat 
allekirjoittivat sopimukset juhannus-
viikolla. Pääsääntöisesti uudet sopi-
mukset astuvat voimaan viimeistään 
1.7. alkaen.

Pirkanmaan alueen lähes kaikki sopimuspalokunnat ovat 
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Tampereen aluepelastuslaitoksen 
kanssa. Puolitoistavuotta kestäneiden sopimusneuvottelujen viimeiset 
allekirjoitukset tehtiin juhannusviikolla.

Kautto Esko, pj Aluepelastuslaitos

Halme Timo, siht. Aluepelastuslaitos

Etelä-Pirkanmaa

Leppäniemi Jukka Halkivahan vpk

Rupponen Ilari Kylmäkosken vpk

Kaakkois-Pirkanmaa

Salminen Juha Kangasalan vpk

Seppälä Mikko Rautajärven vpk

Lounais-Pirkanmaa

Mäkipää Esa Tyrvään vpk

Nurmi Pekka Keikyän vpk

Luoteis-Pirkanmaa

Kivelä Tapio Parkanon vpk

Lager Timo Hämeenkyrön-Kirkonkylän vpk

Tampere

Huurne Jani Lempäälän vpk

Willberg   Kare Pirkkalan vpk

Ylä-Pirkanmaa

Eskelinen Jari Kolhon vpk

Huikkala Timo Virtain vpk

PIRKANMAAN SOPIMUSPALOKUNTIEN YHTEISTYÖRYHMÄ

Sopimuspalokuntien yhteistyöelimenä aluepelastuslaitoksen organisaatiossa toimi-
van yhteistyöryhmän kokoonpano kaksivuotiskaudella (2005-07) on seuraava:
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” Kaupunkipalomiehelle” otsikko saattaa 
olla hieman vieras, niin se oli minullekin, 
kun sain tehtäväkseni tehdä aiheesta 
ohjeen.
Kaupunkipalomiehiksi lasken kaikki 
muut kuin turvesoilla sammutustehtä-
viin joutuvat palo- ja pelastustoimen vi-
ranhaltijat. Perehtyminen turvapaloihin 
ja niiden ennalta ehkäisyyn teki hyvää. 
Meille kaupunkipalomiehille turvapa-
lon sammuttaminen on lähes vieras 
asia. Tampereella  kulki aikoinaan suu-
ri määrä turvejunia Naistenlahden voi-
malaan. Turvetta pääsi junanvaunuista 
putoamaan ratapenkalle, josta sitten 
junanpyörästä kimmonneen kipinän 
ansiosta saatiin sammuttaa. Toinen 
turpeen aiheuttama palokohde oli voi-
malaitoksen turvekuljettimissa syttyneet 
tulipalot. Tuolloin pääsimme käsityk-
seen turvepalon vaatimasta erilaisesta 
sammutustekniikasta, sillä vesi ei juuri 
turpeeseen imeydy.

Ohjeen perusteet

Turvetuotantoalueiden tulipalot käsitel-
lään Pelastuslaissa erityiseksi riskialu-
eeksi, joka aiheuttaa palo- ja henkilö-
turvallisuudelle tavallista suurempaa 
vaaraa. Tulipaloja aiheuttaa aumojen 
itsesyttyminen, vetokoneen kipinät, työ-
koneiden iskukipinät ja  huolimattomat 
työmenetelmät. Navakka tuuli laajentaa 
palot nopeasti. Tämän takia alueet on 
jaettu viiteen erisuuruiseen luokkaan 
pinta-alansa perusteella. 

Tuottajat joutuvat tekemään kirjalli-
sen ilmoituksen alueensa pelastusvi-
ranomaiselle jo kun he hakevat ympä-
ristölupaa. Heillä on oltava kartat (1:20 
000 ja 1:200 000) ja GPS-koordinaatit 
selvillä jo tuossa vaiheessa. Tuottajien 
on tehtävä kirjallinen ilmoitus myös, kun 
he aloittavat työt  tuotantoalueella.   

Turvetuotantoalueen suunnittelussa 
heidän tulee ottaa huomioon tulipalojen 
ja onnettomuuksien ennalta ehkäisy, ra-
jaus ja palon sammuttamiseen liittyvät 

Turvetuotantoalueiden 
paloriskit

näkökohdat. Heidän tulee myös perus-
taa suojavyöhykkeet. Niiden tarkoitus 
on hidastaa ja rajoittaa palon etenemi-
nen. Tuotantoalueet rajataan pienem-
miksi lohkoiksi. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää palon leviämisen estämiseksi 
asutusalueille.

Ongelmia palokunnille aiheuttaa 
sekaannus tiestön ja tuotantoalueiden 
nimissä. Usein käytetään epävirallisia 
osoitteita. Ohjeessa vaaditaan, että ni-
mien on oltava virallisia. Ne on merkittä-
vä tienviittoihin ja pelastussuunnitelmiin. 
Tiestö tulee suunnitella ensisijaisesti 
tuotannon ja paloturvallisuuden kannalta. 
Niiden on sovelluttava pelastusyksiköille. 
Tien tulee kantaa 25-tonniset pelastusyk-
siköt. Ohitus- ja kääntöpaikoista on neu-
voteltava pelastusviranomaisen kanssa. 

Palavien nesteiden varastot ja ko-
neiden seisontapaikat on oltava kiven-
näismaalla etäällä palavien nesteiden 
varastoista ja toisista työkoneista. Ko-
neiden huolto- ja puhdistustoiminnassa 
on oltava tarkkana. Koneet on puhdis-
tettava kerran työvuoron aikana. Kor-
jaukset saa tehdä vain tulityöpaikoilla. 
Korjauksen jälkeen kone tulee jäähdyt-
tää ja kastella. Sammutuskalustoa on 
oltava tuolloin paikalla. 

Tuotantoalueelta korjattu turve säi-
lytetään aumoissa. Aumat ovat rahal-

lisesti erittäin arvokkaita, sillä niissä 
on turvetta tonneittain. Aumapalot ovat 
yleisempiä kuin turvekenttäpalot. Sen 
vuoksi sammutusvesiallas oltava lähellä 
aumaa.

Koska tulipalon riski alueella on suu-
ri, on myös sivullisten kulkua alueella 
rajoitettava kieltotauluin. Asiaton oles-
kelu, tupakointi ja avotulenteko kiellot 
ja niiden merkit on asennettava tuotan-
toalueille johtavien teiden varsille. Pe-
lastusviranomaisen tulee suorittaa pa-
lotarkastus aina ennen tuotantokauden 
alkua ja tuotannon aikana. Pelastusvi-
ranomainen suorittaa oman harkintansa 
perusteella palotarkastuksen alle 10:n 
hehtaarin alueille.

Pelastussuunnitelma

Turvetuotantoalueelle on laadittava 
pelastussuunnitelma. Siinä selvitetään 
periaatteet tulipalojen rajaamiseen, ti-
lannearvion ja hälyttämisen tekemiseen. 
Se toimitetaan sähköisessä muodossa 
pelastusviranomaiselle. Kartat voi-
vat olla paperiversiona. Tuottajan on 
ilmoitettava suunnitelmaan tehdyistä 
muutoksista pelastusviranomaiselle. 
Pelastusasetuksen 10§:ssä tarkoitettu-
jen tietojen lisäksi suunnitelmassa on 
oltava ainakin seuraavia asioita: tuotan-

Teksti: palopäällikkö Ari Vakkilainen
Kuvat: Aluepelastuslaitoksen arkisto
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toalueesta yleistietoina tuotantoalueen 
ajo-ohje, tuotantoalueen koko ja henki-
löstön yhteystiedot. 

Pelastussuunnitelmassa on syytä 
painottaa eri työvaiheissa noudatetta-
via periaatteita. Siitä on saatava selville, 
kuinka onnettomuuksiin varaudutaan ja 
kuinka hälytystoiminta toimii. Ehkäisys-
tä huolimatta sattuu onnettomuuksia. 
Onnettomuustilanteita varten tulee pe-
lastussuunnitelmassa olla tietoja, jotka 
helpottavat ja edesauttavat pelastus- ja 
sammutustoimintaa. Jokaisesta työyk-
siköstä on tarpeen olla viestiyhteys toi-
siin työkoneisiin. Kaikissa työkoneissa 
on oltava selkeä ja näkyvästi sijoitettu 
hälytysohje. Ohjeessa tulee olla tuotan-
toalueen nimi ja sen GPS-koordinaatit.

Tiestöt merkitään karttoihin siten, 
että palokunnan kaluston kantava tie 
on punaisella. Nämä on merkittävä pe-
lastussuunnitelmaan ja traktorien tiet 
mustalla. Vedenottopaikat merkitään 
sinisellä ympyrällä. Laskeutusallas ja 
ehtymätön vesilähde merkitään myös 
sinisellä ympyrällä ja tekstillä. Auma-
alueet merkitään sinisellä suorakai-
teella ja tukikohta merkitään karttaan 
merkinnällä TK.

Turvetuotantoalueella työskentele-
välle on järjestettävä koulutusta. Oikeat 
työtavat on opetettava jokaiselle ennen 
töiden aloittamista vuosittain järjestet-
tävässä työmaakohtaisessa koulutusti-
laisuudessa, joka koskee kaikkia työn-
tekijöitä. Koulutuksen järjestämisestä 
vastaa työnantaja Työturvallisuuslain 
velvoittamana. Sammutusvälineiden 
tulee olla ajanmukaiset. Kartat ja koor-

dinaatit tuotantoalueesta on oltava 
ajan tasalla niin tuotantoalueella kuin 
pelastusyksiköissäkin. Turvetuotanto 
joudutaan aina välillä keskeyttämään. 
Tuulen nopeuden noustessa yli 10m/s 
on tuotanto keskeytettävä.

Varustautuminen

Aumaus-, kaivin-, lastaus- ja vetoko-
neessa tai vetokoneen ja työkoneen 
muodostamassa kokonaisuudessa tu-
lee alkusammutuskalustoa seuraavasti. 
Siellä on oltava 6 kg:n 34A - 183BC -
luokan käsisammutin, pehmennettyä 
sammutusvettä  vähintään 10 l paineis-
tettavassa säiliössä tai vähintään 40 l 
varustettuna sadettajalla, lapio, metal-
lisanko sekä kettinki, hinausvaijeri tai 
vetoliina. Sammutin on tarkistettava 
vuosittain.

Suunnitelmassa on oltava erillinen 
lista sammutusvälineistöstä, mikä poh-
jautuu tuotantoalueen kokoon. Listaan 
on merkittävä mm. maastokelpoinen 
säiliöperävaunu, jossa on vettä vähin-
tään 2500 l, sekä kalustoperävaunu, 
joka on varustettu traktorin kytkentäve-
tolaitteella sekä alkusammutussäiliöllä, 
johon mahtuu vettä vähintään 200 l. 
Säiliö on varustettu moottorikäyttöisel-
lä pumpulla, sadettajalla varustetulla 
letkulla. Säiliön tulee kulkea tuotanto-
yksikön mukana. 

Turvetuotantoalueella tai sen välit-
tömässä läheisyydessä tulee olla  eh-
tymätön vesilähde. Suositeltavaa on, 
että se sijaitsee hyvien tieyhteyksien 
varrella. Tämän lisäksi alueella tulee 

olla sammutusvesialtaita (koko väh. 50 
m3) erillisen taulukon mukaisesti. Vettä 
on oltava altaissa koko tuotantokauden 
ajan. Säiliöt tulee puhdistaa säännölli-
sesti. Altaat merkitään vähintään 600 
mm valkoisella tai keltaisella pyöreäl-
lä merkillä, joka on 1,5 m korkeudella. 
Helikopterisammutukseen soveltuvien 
altaiden syvyys on oltava vähintään 1,5 
m ja niiden tilavuuden tulee olla vähin-
tään 50 m3.

Palovartiointiin vaikuttaa syttymät, 
tulipalo ja tuulen voimakkuus sekä alu-
een sääolosuhteet. Tuulen voimakkuu-
den kohotessa 4 - 7 m/s tulee vartiointia 
alueella tehostaa. Turvetuotantoalueilla 
sammutettu tulipalo syttyy hyvin herkäs-
ti uudelleen. Tulipalon jälkeen on järjes-
tettävä vartiointi. Vartiointi lopetetaan, 
kun varmuudella todetaan, ettei tulipalo 
enää syty uudelleen. Vartioinnin päätty-
misajankohdasta päättää sammutus- ja 
pelastustyön johtaja.

Syttymän jälkeinen vartiointi on 
järjestettävä kahden tunnin ajan syt-
tymästä ja sen jälkeen tulee järjestää 
käyntivartiointia sääolosuhteet huomi-
oiden. Työnaikaisesta vartioinnista on 
kaikkien huolehdittava omalta osaltaan. 
Työvaiheen päätyttyä tulee työkentällä 
vartiointia suorittaa kaksi tuntia työvai-
heen päättymisestä sääolosuhteet huo-
mioiden. Tuotantoseisokin aikaisesta 
vartioinnista on huolehdittava tuotan-
toseisokin aikana käyntivartioina aina 
sääolosuhteet huomioiden. 

Lopuksi

Kuten lukija huomaa on turvetuotanto-
alueiden turvallisuudessa paljon erilai-
sia huomioitavia asioita. Viime vuoden 
kuiva kesä aiheutti suuren määrän 
syttymiä. Ilmasto-olosuhteiden tuleva 
muuttuminen tulee osaltaan vaikutta-
maan syttymien lisääntymiseen. Seu-
raava uusi tuote energiamuotona on 
ruokohelpi, jonka tuotantoalueet ja 
määrät tulevat lähitulevaisuudessa mo-
ninkertaistumaan. Onneksi ruokohelpin 
palovaarallinen aika tuotantoalueilla on 
huomattavasti lyhyempi kuin turpeella.
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