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Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2007/kevät
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Aluepelastuslaitoksen pappi 

Henkilötutkimus

Palokuvaajat

Laastariasiaa

Luoteis-Pirkanmaa

Kaakkois-Pirkanmaa

Lounais-Pirkanmaa

Pelastusjohtajan katsaus

Henkilöstötutkimus 2005

Etelä- ja Ylä-Pirkanmaa

Letku&Laastari
• Tampereen aluepelastuslaitoksen rahoittama henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Ka-
jan • Toimituskunta: Palomestari Mika Kupiainen, palopäällikkö Hannu Tähtö, palomestari Tapio Liesko, 
palopäällikkö Jari Veija, paloesimies Teuvo Saarinen, palomestari Risto Salonen, ensihoitaja San-
na Kauppinen  • Ulkoasu ja taitto: paloesimies Matti Syrjä • Paino: ColorOffset • Painomäärä: 800 kpl • 
Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, kesäkuu, syyskuu ja joulukuu • 
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Tässä numerossa esitellään Tampereen palolaitos tasan 100 vuotta sitten. 
Nykyisen Pirkanmaan pelastustoimen alueella vuonna 1907 toimivat lisäksi 
ainakin seuraavat palokunnat perustamisvuoden mukaisessa järjestyksessä: 

Tampereen VPK 1873, Nokian VPK -79, Kangasalan ja Mäntän VPK:t -80, Aitoon ja Kyröskosken VPK:t 

-82, Ikaalisten ja Onkkaalan VPK:t -83, Toijalan (Akaan) ja Huittulan VPK:t -86, Pispalan VPK -88, Tyrvään 

VPK -89, Iltasmäen VPK -90, Kiikan VPK -93, Laitikkalan VPK -95, Viialan VPK -96, Tahmelan VPK 1900, 

Messukylän VPK -03, Siuron ja Puutikkalan VPK:t -04, Järvensivun VPK -05, Hämeenkyrön VPK -06 ja 

Honkolan VPK -07.

Tehdaspalokuntia tiedetään olleen ainakin Oy Finlaysson Ab:n TPK 

Tampereella 1870, Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n TPK Valkeakoskella 

-80, Viialan Vaneritehtaan TPK -82, Nokia A/B:n palokunta -83 ja Klin-

gendahlin TPK Tampereella -04.

Teksti: Juhani Katajamäki

Nykyisen Pirkanmaan pelastustoimen alueella vuonna 1907 toimineet palokunnatNykyisen Pirkanmaan pelastustoimen alueella vuonna 1907 toimineet palokunnat

Sivu 1 Kansisivu/punainen turva
Sivu 2 Sisällysluettelo
Sivu 3 Päätoimittaja
Sivu 4 Uusia nimityksiä
Sivu 5 ja eläkkeelle lähtijöitä
Sivu 6 Tampereen palokunnan 
Sivu 7 historia 1907 -
Sivu 8 Yksi ja sama työvuoro
Sivu 9 päivästä toiseen
Sivu 10 Puomitikas
Sivu 11 Tehokas työkalu vai ...
Sivu 12 Suuronnettomuus lähellä
Sivu 13 Pitkäniemessa leimahti
Sivu 14 Ensihoito/Toivon tarina

Sivu 15 Viilennyshoitoa ensihoitona
Sivu 16 Palokunta, mihin ollaan menossa?
Sivu 17 Koulutus kehittää 
Sivu 18 KAAKKOIS-PIRKANMAA
Sivu 19 Muuttuuko työnkuva
Sivu 20 LUOTEIS-PIRKANMAA
Sivu 21 Viljakkalan palotalon vihkiäiset
Sivu 22 LOUNAIS-PIRKANMAA
Sivu 23 Hannun palsta/Tyrvään VPK:
Sivu 24 nykypäivää ja historiaa
Sivu 25 YLÄ-PIRKANMAA/112-päivä
Sivu 26 ETELÄ-PIRKANMAA
Sivu 27 Palomiehet kadoksissa
Sivu 28 Takakansi/henkilökuntaa 1926

Letku&Laastari kevät 2007Letku&Laastari kevät 2007
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Työyhteisön sisäisen viestinnän 
organisointi on haastava tehtävä. 
Mediassa esitellään usein erilaisia 
tutkimustuloksia, joissa sisäisen 
viestinnän toimivuutta on tutkittu. 
Lähes aina tulokset ovat sellaisia, 
että työyhteisön sisäinen viestintä ei 
toimi. Mutta tällaisen yleistyksen jäl-
keen on hyvä jokaisen pohtia, mitä 
tuo toimimattomuus tarkoittaa. Mitä 
se työyhteisön sisäinen viestintä 
on? Kuka siitä on vastuussa? 

•
Yhteisöviestinnän toimivuutta eri 
työyhteisöissä mitataan erilaisilla 
kriteereillä. Yksi sisäisen viestin-
nän toimivuuden kriteereistä on 
toimiva henkilöstölehti. En tarkoita 
tällä puheenvuorolla sitä, että Let-
ku & Laastari olisi poikkeuksellinen 
taidonnäyte aluepelastuslaitoksen 
työyhteisössä. Tarkoitan sitä, et-
tä henkilöstölehteä lukemalla voi 
henkilökunta rikastuttaa tietojaan 
työyhteisönsä toimivuudesta tai toi-
mimattomuudesta. Monelle lukijalle 
saattaa olla yllätys, kuinka moni-
puolinen ja vaativa heidän työyhtei-
sönsä onkaan. 

Palokuolemat otsikoissa

Tämän lehden yhdessä kirjoitukses-
sa arvostellaan pelastuslaitoksen 
tapaa markkinoida onnettomuuksia. 
Ainaisten huonojen asioiden ilmoit-
taminen tulisi kääntää positiivisek-
si: puhuttaisiinkin siitä, kuinka pa-

lokunta pelasti 
ihmisiä, mutta 
uhreiltakaan ei 
vältytty. Tottahan on, 
että omaa työtä tulisi 
arvostaa ja esittää asiat 
positiivisesti. Tämä on yksi eikä 
mikään huono näkökulma.

•
Yksi näkökulma asioiden esittä-
misessä on se, että herätellään 
ihmisiä huomaamaan epäkohtia. 
Herätetään ihmiset huomaamaan, 
että loppujen lopuksi ihminen on 
itse vastuussa tekemisistään. On 
olemassa järjestelmiä, jotka tur-
vaavat ihmisten jokapäiväistä arjen 
elämää, mutta antaako se ihmisille 
oikeuden ottaa riskejä elämässään 
sillä verukkeella, että järjestelmä 
hoitaa.

•
Nyt on mielestäni aika, jolloin 
epäkohdat on tuotava selkeästi 
esille. Kun lehdissä on ollut otsi-
koita palokuolemista, niin laiska 
lukija kuittaa ne tehottoman pa-
lokunnan piikkiin. Tänä vuonna 
on alkuvuodesta ollut erityisen 
paljon palokuolemia. Nyt ihmiset 
ovat alkaneet jo kiinnostua, miksi 
palokuolemia on runsaasti. Nyt on 
oiva tilaisuus tuoda ne epäkohdat 
esille, jotka jo alan ammattilaiset 
tiedostavat. Myös tieliikenneonnet-
tomuuksia on ollut poikkeukselli-
sen paljon. Tämäkin voi herätellä 
ihmisiä.

Mitä sitten?

Nämä onnettomuudet herättävät 
myös asioista päättäviä. Voisiko lain-
säädännöllä vaikuttaa onnettomuuk-
sien ehkäisyyn paremmin? Vaikka 
ihmisillä itsellä pitäisi olla vastuu te-
kemisistään, niin lainsäädännölläkin 
voidaan asioita parantaa. Sanotaan, 
että pakolla – varsinkin suomalainen 
– ei opi mitään. 1970-luvulla tieliiken-
teessä kuoli vuosittain tuhat ihmis-
tä, nyt 400 ihmistä. Liikenneturvalli-
suuteen alettiin kiinnittää huomiota: 
säädettiin turvavyöpakko, säädettiin 
kattonopeudet, rattijuoppojen teho-
valvonta aloitettiin. Pakotettiin ihmi-
set käyttäytymään liikenteessä, mut-
ta samalla vedottiin ihmisten omiin 
asenteisiin.

•
Olisiko nytkin aika pelastustoimessa 
käyttää hieman kovempia keinoja 
kuin pelkkä turvallisuusvalistus? On-
han meillä laki palovaroittimista. Se 
nyt vain on sillä tavalla, että ihmiset 
luokittelevat sen samaan kategoriaan 
kuin pyöräilykypärän käyttöpakon. Jos 
kypärä ei ole päässä eikä palovaroitin 
katossa, niin ihminen voi sanoa, mitä 
sitten. Mitä me vastaamme?

Sisäisen viestinnän vaikeusSisäisen viestinnän vaikeus
Letku & Laastari ilmestyy toisen kerran koko 
aluepelastuslaitoksen henkilöstölle kotiin 
postitettuna. Vuonna 2000 keväällä ilmestyi 
ensimmäinen mustavalkoinen monistenippu 
- Letku & Laastarin karvalakkiversio 
- jota jaettiin muutamia kymmeniä 
kappaleita paloasemille. Nyt lukijoilla 
on kädessään värikäs ja monipuolinen 
henkilöstölehti, jossa käsitellään 
pelastusalan asioita Pirkanmaan 
laajuisesti.
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Tutkija jalkautui

Valtion teknisen tutkimuskeskuksen 
tutkija Kati Tillander aloitti vuoden 
alusta palotarkastajan työt Tampe-
reen aluepelastuslaitoksessa. Pes-
ti päättyy kesäkuun lopussa. Kati 
työskentelee kahdesta kolmeen 
päivään aluepelastuslaitoksessa, 
muuten hän on edelleen VTT:llä 
töissä. Kati Tillander on erikoistu-
nut palo- ja turvallisuustekniikkaan, 
ja hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 
2004. Aiheena oli ”Tilastoaineiston 
hyödyntäminen rakennusten palo-
riskitarkastelussa”.  

•
Kati Tillanderin mielestä pelas-
tustoimen kenttätyötä tekevillä ja 
tulipalojen syiden teoreettisella 
tutkimuksella on sama päämäärä: 
luoda olosuhteet, joissa ihmisten on 
turvallista olla. Näkökulma vain on 
erilainen. Nyt Kati Tillander haluaa 
laajentaa omaa tutkijan näkökul-
maansa kenttätyön perspektiivistä. 
Tutkimuksen ja käytännön työn vuo-
rovaikutusta olisi pelastustoimessa 
tehostettava. Kun teoreetikot ja kent-

täväki ymmärtäisivät toistensa teke-
misiä paremmin, koituisi se kaikkien 
hyödyksi. Hyvänä esimerkkinä hän 
mainitsee Pronto-tilastoinnin. Mitä 
yksityiskohtaisemmin tilastotiedot 
täytetään, sitä paremmin tutkijat 
pystyvät käyttämään tietoja, joi-
ta sitten voidaan hyödyntää myös 
kenttätyössä. Usein onnettomuus-
selostukset jäävät vaillinaisiksi, 
koska kentällä ei niiden merkitystä 
tiedosteta. Kun kenttäväki oivaltaa, 
että onnettomuusseloste saattaa 
olla ainoa asia, josta tutkija voi jäl-
keenpäin paloon liittyviä asioita tut-
kia, saattaa tämä dokumentoinnin 
tärkeys avautua.

Operatiivinen päällikkö

Tampereen aluepelastuslaitoksessa 
aloitti maaliskuun alussa työt opera-
tiivinen päällikkö. Tehtävään valittiin 
Ylä-Pirkanmaan palopäällikkö Martti 

Honkala. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
koordinoida, ohjata ja kehittää sekä 
yhdenmukaistaa koko Pirkanmaan 
pelastustoimintaa. Operatiivinen 
päällikkö osallistuu myös päällikkö-
varallaoloon (P2).

•
Martti Honkalalla on pitkä kokemus 
pelastusalalta. Kangasalan VPK:n 
nuoriso-osastoon Martti Honkala liit-
tyi vuonna 1973. Vuonna1984 hänet 
valittiin Kangasalle palomieheksi, 
palotarkastajan viransijaiseksi 1986, 
ja Oriveden kaupungin palopäälli-
köksi 1989. Aluepelastuslaitoksen 
palvelukseen hän tuli vuonna 2003, 
kun muodostettiin koko Pirkanmaan 
laajuinen Tampereen aluepelastus-
laitos. Martti Honkala on suorittanut 
tekniikan ammattikorkeakoulututkin-
non, Insinööri (AMK) palopäällystön 
koulutusohjelmassa.

UUSIA

NIMITYKSIÄ JA

ELÄKKEELLE LÄHTIJÖITÄ
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Ylä-Pirkanmaan 
palopäällikkö

 Tampereen aluepelastuslaitok-
sen Ylä-Pirkanmaan toimialueen 
uusi palopäällikkö on Jari Veija 
1.3.2007 alkaen. Hänen vastuu-
alueenaan on Ylä-Pirkanmaan 

toimialue, johon kuuluvat: Virrat, 
Kuru, Ruovesi, Vilppula, Juupajo-
ki ja Mänttä.

•
Jari Veijalla, 45, on monipuolinen 
pelastusalan työkokemus. Hän 
aloitti palomiehenä Järvenpääs-
sä vuonna 1984. Ura jatkui pa-
loesimiehenä, kunnes hän siirtyi 
Mikkeliin palomestariksi vuosiksi 
1993 - 1995. Parkanon ja Kihni-
ön apulaispalopäällikön virasta 
Veija valittiin Ylöjärvelle palotar-
kastajaksi vuonna 1998. Vuo-
desta 2004 Jari Veija on toiminut 
Tampereen aluepelastuslaitoksen 
palomestarina Ylä-Pirkanmaan 
toimialueella.

Varastonhoitaja 
eläkkeelle

1.3.2007 jäi eläkkeelle varaston-
hoitaja Kalevi Viitanen. Hän tuli 
Tampereen palokunnan palveluk-
seen vuonna tammikuussa 1986 
Nekalan koulun vahtimestarin 
virasta. Työelämässä Kalevi Vii-
tanen on ollut kaikkiaan 45 vuot-
ta, joista yksityisellä sektorilla 23 
vuotta.

•
Varusvaraston hoitaja Kalevi Vii-
tanen aikoo jatkaa eläkepäivillään 
hänelle mieluista harrastusta: lii-
kuntaa kaikissa muodoissa ja eri-
tyisesti kuntosalissa. 

Eläkkeelle siirtyvä Kalevi Viitanen 
ja hänen seuraajansa Marjo 
Kalliomäki huolehtivat monina 
yhteisinä työvuosina palomiesten 
vaatettamisesta. Nyt Marjo jatkaa 
Kalevin viitoittamalla tiellä.
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Edessä on siis aikahyppy histori-
aan. Mutta ennenkuin mennään itse 
asiaan, on tarpeen kuvailla sadan 
vuoden takainen kaupunki. Jutun 
tiedot ja luvut asettuvat oikeisiin 
mittasuhteisiin, kun pelikenttä on 
ensin hahmoteltu.

Kannakselle 
pakkautunut kaupunki

Tämän päivän Tampere ulottuu Teis-
kosta Nokian ja Ylöjärven rajoille ja 
Hervannasta Näsijärven pitkään ran-
taviivaan, mutta vuonna 1907 tuosta 
rajasta oli olemassa vain lyhyt Näsi-
järven rantakaista Naistenlahdesta 
Santalahteen. Tampereen läntisim-
mät kaupunginosat olivat Amuri ja 
Pyynikki, etelässä kaupunki rajoittui 
Pyhäjärveen. Idässä rautatien taka-
na Tamperetta oli vain Tammelan 
tienoo: nykyinen Salhojankatu oli 
nimeltään Itäinen rajakatu.

Toisin sanoen Pispala ja Lielahti, 
Hatanpää, Rantaperkiö, Viinikka ja 

Nekala, Kaleva ja Messukylä ja mo-
ni muu nykypäivän tamperelaiselle 
tuttu kaupunginosa ei sata vuotta 
sitten kuulunut Tampereeseen, pin-
ta-alaltaan vaatimattomaan kaupun-
kiin Pirkkalan ja Messukylän mah-
tipitäjien puristuksessa. Valtaosa 
kaupunkilaisista asui alueella, joka 
rajoittui Tammerkoskeen idässä ja 
Viidenteen Amurinkatuun (Sepän-
katu) lännessä. Asukasluku oli 43 
000, viidesosa nykyisestä.

Palomestarilla 21 alaista

Tampereen palolaitos aloitti Helsin-
gin ja Turun jälkeen maan kolman-

tena ammattipalokuntana 1898. 
Vuonna 1907 vahvuus oli 22 miestä: 
palomestari (= palopäällikkö), alipa-
lomestari (apulaispalopäällikkö), yli-
ruiskumestari, aliruiskumestari, viisi 
korpraalia ja 13 palosotilasta.

Paloasema sijaitsi vuokratiloissa 
Puutarhakatu 6:n pihapiirissä. Asuin-
rakennuksessa oli kuusi asuinhuo-
netta, keittiö ja ullakkokamari. Huo-
neista miehistölle oli varattu neljä. 
Ruiskumestareilla ja heidän perheil-
lään oli kummallakin yksi huone ja 
osakeittiö. Palomestarille ei talossa 
asuntoa ollut. Vt. palomestari, alipa-
lomestari K (Karl). E. Viitanen asui 
muualla kaupungilla. Neljälle vartio-

Tampereen palolaitos 100 vuotta sitten

Yksi ja sama työvuoro 
päivästä toiseen

Teksti: Juhani Katajamäki
Kuvat: Aluepelastuslaitoksen arkisto

MMillainen oli nykyisen Pirkanmaan pelastustoimen keskuskunnan 
palolaitos vuonna 1907? Millaisin mies- ja kalustoresurssein 
tulta päin hyökättiin? Montako tosikeikkaa tasan sata vuotta 
sitten oli? Millaiset olivat työolosuhteet?

Tampereen palokunnan miehistö 
ja kalusto Puutarhakadun 
paloasemarakennuksen pihapiirissa. 
Vasemmalla alipalomestari (vt. 
palomestari) K.E.Viitanen. Kuvasta 
puuttuvat työpisteissään olleet neljä 
vartiomiestä.



7

LE
T

K
U

 &
 LA

A
S

TA
R

I

miehille oli kaksi erillis-
huonetta tallirakennuk-
sen yhteydessä.

Piharakennuksessa 
oli kuuden hevosen tal-
li, kalustohuone sekä 
varakaluston tila, palo-
lennätin ja vahtihuone.

Tilat olivat epäkäy-
tännölliset. Kalustohuo-
ne ja talli olivat pieniä, 
piha ahdas hevosve-
toisten yksiköiden läh-
tövalmisteluille.

Viisi hevosta

Sata vuotta sitten palokunnilla oli 
vain aavistus sellaisesta tulevasta 
uutuudesta kuin automobiili. Miehis-
tö, letkut ja kalusto kiidätettiin pa-
lopaikalle hevosvetoisesti. Kärryjen 
vetäjinä olivat palokunnan viisi ope-
tettua hevosta. Kaluston runkona 
olivat letkut ja käsivoimaruiskut.

Erikoiskalustoakin jo oli: mm. yksi 
savukypärä eli paljenaamari ja ”ko-
netikapuut”.

Tampereen vesijohtoverkostoa oli 
alettu rakentaa palokunnan perusta-
misvuonna.Heti alusta pitäen myös 
palokunnan tarpeet otettiin huomioon, 
ja palopostiverkosto sai alkunsa.

Vilkas vuosi 1907

Kun vuosi 1906 oli ollut palokunnan 
historian hiljaisin (30 hälytystä, jois-
ta 21 tulipaloa), esimerkkivuotemme 
oli siihen asti vilkkain. Palokunnan 
50 hälytyksestä 38 oli tulipaloja tai 
palonalkuja. Lisäksi viiden lähdön 
syy oli palojohtojen kosketus, nel-
jästi nokipalo. Kerran oli lyhtyvaloa 
luultu tulipaloksi, kerran käytiin ve-
tämässä palokello, ja yksi ilkivaltai-
nenkin hälytys kirjattiin.

Lähdöistä 19 - joista 15 tulipaloa 
- ajoittui kovimpaan lämmityskau-
teen, tammi- ja joulukuuhun.

Tuon ajan palokunta oli nimen-
sä mukaan palonsammutuskunta, 

tulipaloon liittymättömät pelastus-
tehtävät olivat edessä vasta tule-
vaisuudessa. Sairaankuljetus sen 
sijaan oli tulollaan, sillä kaupungin-
valtuusto myönsi joulukuussa varat 
sairaankuljetusvaunun (=työntökär-
ryn) hankkimiseksi.

Yksi palokuolema

Toimintakertomusta siteeraten ”tam-
mikuun 30. päivänä pääsi tuli Kou-
lukatu 10:ssä keskellä päivää niin 
suureen valtaan, että eräs toisella 
vuodella oleva lapsi sai niin vaikeita 
palohaavoja että jonkin ajan sairas-
tettuaan kuoli”.

Palokunnan oma raportti kertoo 
palokohteen olleen puinen asuinra-
kennus. ”Tuli syöksi ikkunoista ulos 
palokunnan paikalle saapuessa ja 
ehti turmella neljä kammaria ja keit-
tiön. Sammutus kesti kahdella ve-
sijohtosuihkulla noin 20 min”. Sen 
jälkeen raportti kertoo pikkulapsen 
menehtymisen (toimintakertomuk-
sen sanoin) ja toteaa äidin saaneen 
lievempiä palohaavoja lastaan pe-
lastaessaan.

Lähes valmis paloasema 
tuhoutui

Tampereen palotoimi koki kohtalok-
kaan iskun joulukuussa. Arkkitehti 
Vivi Lönn oli suunnitellut tyylikkään 
paloasemarakennuksen, nykyisen 
keskuspaloaseman. Modernin ju-

Murheellisen näköinen paloasema joulukuisen palon 
jäljiltä joulukuussa 1907. Tutkijakomissiooni eli Helsingin 
palomestari Gösta Wasenius, Tampereen VPK:n päällikkö 
Oskar Löfgren ja arkkitehti Lambert Petterson totesi poliisin 
syytökset huonosta sammutustyöstä aiheettomiksi.

gend -talon rakennustyöt olivat al-
kaneet huhtikuussa. Talon piti olla 
valmis seuraavan vuoden kesällä 
palokunnan 10-vuotisjuhlan ai-
kaan.

Toisin kuitenkin kävi. Rakennus-
työmaan kamiinasta lastukasaan 
lentänyt kipinä sytytti tulipalon talon 
eteläpäädyssä jouluaattoaamuna 
klo 3.55.

”Palokunnan paikalle saapuessa 
hulmusivat liekit ulos kolmesta ker-
roksesta. Noin 3 a 4 tuntia ankarasti 
ponnisteltuaan rajoitti palokunta tu-
len seitsemällä vesijohtosuihkulla, 
ja kuusi tuntia oli kulunut ennenkuin 
palokunta voi lähteä kotiin (huom 
kotiin: paloasemahan oli palosoti-
laan koti, JK). Sangen suuresti 
vaikeutti sammutustyötä 28 asteen 
pakkanen”.

Näin kertoi palokunnan toiminta-
raportti.

Poliisin raportti oli tylympi. Po-
liisimestari moitti työmaan lämmi-
tyskamiinoita ”niin primitiivisen laa-
tuisiksi, että ne olisivat tarvinneet 
vartiomiehen jokaisen viereen”. 
Poliisimestari myös ”lausui pahek-
sumisen palokunnan toiminnasta, 
kun tämä oli jo saanut tulen rajoi-
tetuksi etelänpuoleiseen kulmauk-
seen, se toimi siksi huolimattomasti, 
että tuli jonkin ajan kuluttua pääsi 
uudestaan leimuamaan turmellen 
koko rakennuksen”.

Asetettu tutkijakomissiooni todis-
ti kuitenkin, että lämmityskamiinat 
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ja että välipermannon rakennustapa 
itse asiassa väistämättä aiheutti pa-
lon myöhemmän leviämisen.

”Palokunta täytti vaikean tehtä-
vänsä ansiokkaalla tavalla, eikä 
poliisilla ole ollut mitään syytä pa-
lokuntaa kohtaan lausumaansa pai-
navaan moitteeseen”, komissiooni 
vakuutti.

Työtä vuorotta...

Kun Tampereen kaupunkialueen 
operatiivinen vuorovahvuus neljällä 
paloasemalla on tänään keskimää-
rin 34, koko Tampereen palokunnan 
miesvahvuus sata vuotta sitten oli 
vain 22.

Äkkiä katsoen ei uskoisi, et-
tä päivävahvuus vuonna 1907 oli 
suhteellisesti suurempi kuin tänään! 
Näin kuitenkin oli, sillä varsin tiukan 
palvelussopimuksen tehdessään ja 
vakanssinumeron saatuaan palo-
sotilas sitoutui olemaan hälytysval-
miudessa paloasemalla päivästä 
toiseen, aamusta aamuun. Lomaa 
sai vain palomestarilta anomalla ja 
lyhyeksi aikaa silloinkin. Paloasema 
oli paitsi työpaikka myös koti.

Niinpä Ylä-Pispalan ja Tammelan 
Salhojankadun ja kahden järven vä-
liin pakkautuneen runsaan 40 000 
asukkaan paloturvallisuutta vartioi 
joka päivä sama parinkymmenen 
miehen joukko. Tänään alueeltaan 
huomattavasti suuremman ja väki-
luvultaan viisinkertaisen kaupungin 
päivystysvahvuus Tampereen palo-
asemilla on noin puolitoistakertai-
nen sadan vuoden takaiseen.

...mutta tulipaloja 
harvakseltaan

Työtä siis tehtiin vuorotta, mutta ei 
varsinaista palomiestyötä hirvittä-
västi ollut. Palokunnan toimenpiteitä 
tarvittiin 35:n tulipalon tai palonalun 
sammuttamisessa. Tositilanteita oli 
siis keskimäärin kolme kuukaudes-
sa. Vuoden minään ajankohtana 
ei ollut kahta hälytystä samana 

Allekirjoittanut sitoutuu täten 25 mar-

kan kuukausipalkalla eli 300 markkaa 

vuodessa palvelemaan Tampereen 

kaupungin palolaitosta 2 vuoden ajan 

luettuna tämän vuoden heinäkuun 1. 

päivästä, ja sitoudun minä sen ajan 

kuluessa päälliköitäni ehdottomasti 

tottelemaan ja parhaimman voimani 

takaa täyttämään pelvelusvelvollisuu-

teni sekä muissa suhteissa tarkasti 

noudattamaan kaikkia sääntöjä Tam-

pereen palojärjestyksessä.

Palolaitoksessa saamastani pal-

kasta oikeutan kaupungin palomes-

Palokunnan henkilökuntaa vapaa-ajanvietossa Puutarhakadun 
paloaseman pihamaalla. Oikealla laitoksen pitkäaikainen 
ruiskumestari M.A. Lehtimäki. Laitoksen kaksi ruiskumestaria asuivat 
paloasemalla. Taustalla erottuvat naiset lienevät heidän perhettään.

tarin kuukausittain säästöpankkiin 

viemään vähintäin 2/5, joka summa 

tulee olemaan osaksi vastaisena 

vaatetusvarastona minulle, osaksi 

vakuutena niistä sakoista, joihin pa-

lomestari ehkä tuomitsee minut pal-

veluksessa tapahtuneista virheistä 

tahi laiminlyömisistä.

Kaikki omistamani siviili-vaate-

kappaleet ja todistukset myönnyn 

antamaan palokunnan ruiskumesta-

rille palvelusajan kestäessä talletetta-

vaksi ja sitoudun minä myös tarkalla 

huolella pitelemään niitä palokunnan 

Palosotilas Eevert Lahtisen palvelussopimusPalosotilas Eevert Lahtisen palvelussopimus

Sadan vuoden takaista työsopimusta voisi kuvailla ”määräaikaiseksi 
orjasopimukseksi”. Tulijat otettiin palvelemaan laitosta väljästi, mitään 
työnkuvausta ei sopimuksessa ollut, ei edes mainintaa palosotilaan toimesta.

vaatekappaleita, jotka palvelusaikana 

jätetään minulle käytettäviksi.

Muuten myönnyn siihen, että Pa-

lotoimisto saa minut ilman erityistä 

irtisanomista milloin tahansa palve-

luksesta eroittaa.

Tämä sopimus, josta on tehty kaksi 

kappaletta, tulee minun irtisanoa vii-

meistään kuukautta ennen sopimus-

ajan loppua, uhalla että sopimus muu-

toin on yhdeksi vuodeksi uudistettu.

(Päiväys 27.11.1908 ja allekirjoitukset)
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päivänä. Kesä-, elo- ja marraskuus-
sa oli yksi sammutustehtävä per 
kuukausi, tammikuussa ja joulu-
kuussa yhteensä 15.

Tulipaloja oli niukasti, mutta toi-
saalta ne kaikki osuivat samoille 
miehille! Kukapa tämän päivän Tam-
pereen brankkari voi laskea tililleen 
yli kolmekymmentä tulipalokeikkaa 
vuodessa?

Jos oli poliisi moittinut palokun-
taa joulukuussa, toukokuussa pa-
lokunta oli saanut kiitoksia Finlay-
sonin tehdaspalon sammutustyös-
tä. Kiitokset tulivat konkreettisesti: 
tehtaan isännistö ja kolme vakuu-
tusyhtiötä lahjoittivat palokunnalle 
200 mk kukin. Pohjola-yhtiö lahjoitti 
peräti 1500 mk. Osa rahoista jaettiin 
suoraan miehille.

Kun tositilanteita oli niukasti, var-
tiopalvelus lennättimessä, portilla ja 
vartiotornissa nykyisen Tuomiokir-
kon takana ja harjoitukset täyttivät 
pitkiä työpäiviä.

Sata vuotta sitten miehet tulivat 
palvelukseen suoraan pystymetsäs-
tä. Kaikki kouluttautuminen tapahtui 
harjoittelemalla ja työssä oppimalla. 
Muutakin työtä teetettiin. Palojärjes-
tyksen mukaan palosotilaat - kor-
keintaan neljännes kerrallaan - oli-
vat velvollisia ”tekemään muuta työtä 
kaupungin hyväksi kuten lumenluon-
tia ja vetämistä sekä yleisten paikko-
jen kastelemista kesäaikana”.

Tuolta ajalta periytyvät myös 
muuttokeikat. Ne tehtiin palokunnan 
laskuun, mutta miehille maksettiin 
niistä erillinen korvaus.

Ei käy kateeksi

Pitkät työrupeamat, ei vapaavuo-
roja - vain lyhyitä iltalomia, samat 
kasvot ympärillä joka päivä, neljä 
miestä asui ja päivysti samassa 

huoneessa. Ei ollut helppoa elo, 
ongelmia henkilösuhteissa taatusti 
oli. Kuvaavaa on, että ruiskumesta-
rit palojärjestyksen mukaan paitsi 
valvoivat työntekoa myös ”olivat lä-
hinnä velvolliset voimassa pitämään 
järjestystä palomiehistössä”.

Moni tuli laitoksen palvelukseen 
maalta. Pitkiin työpäiviin oli totuttu, 
mutta ei säänneltyyn vapaa-aikaan 
eikä sotilaalliseen järjestykseen. 
Eroamishalukkuus oli suuri. Palo-
vartija-ajalta peräisin oleva palkka 
oli niukka. Tehdastyössä ansio oli 
parempi, ja työajat vapaammat. 
Toisaalta palokunta tarjosi ilmaisen 
asunnon, ruuan ja vaatteet.

Mutta eipä alkuvuosina palokun-
taan tultukaan palosotilaan uraa te-
kemään. Palvelussopimus oli mää-
räaikainen, yleensä kaksivuotinen.

Tampereen VPK 
25 vuotta vanhempi

Vaikka kirjoitus käsittelee Tampe-
reen palolaitosta eikä Tampereen 
palotointa, kaupungin vapaaehtoi-
sen palokunnan osuus on tarpeen 
lyhyesti käsitellä.

Tampereen VPK perustettiin Tam-
pereelle 1873. Sen jäsenmäärä kau-
pungin palolaitoksen aloittaessa 25 
vuotta myöhemmin oli 366. Kolmen-
sadan pinnassa luku oli myös 1907.

VPK:lla oli tilava kalustohuone 
raatihuoneen tontilla Hämeenka-

tu 16:ssa. Kalusto oli 1900-luvun 
alussa runsas ja moderni: usei-
den käsivoimaruiskujen, letku- ja 
kalustokärryjen, palopurjeiden ja 
palohakojen lisäksi viidet yksi- tai 
kaksiosaiset tikkaat, ”konetikas”, 
kaksi hengitysapparaattia ja pelas-
tusliukuja. Palokunnan ylpeys oli 
höyryruisku. Sellaista ei kaupungin 
palolaitoksella koskaan ollut. VPK:
n vilkain hälytysvuosi oli 1892, kun 
tulipalolähtöjä oli 24.

Vakinaisen palokunnan perusta-
minen muutti VPK:n roolin. Siitä tuli 
kaupungin reservipalokunta, joka hä-
lytettiin vain isompiin paloihin avuksi. 
Esimerkkivuotemme 35 tulipalosta 
VPK hälytettiin vain kahteen.

Tampereen palolaitoksen kovia ko-
kenut uudisrakennus saatiin käyttöön 
syksyllä 1908. Kaksi vuotta myöhem-
min Tampereen VPK:lle valmistui sen 
nykyinen palokunnantalo.

Seuraavassa numerossa ker-
rotaan Tampereen palolaitoksesta 
vuonna 1957.

Tämä ainutlaatuinen valokuva kertoo 
hyvin, kuinka uusi palosemarakennus 
hallitsi kosken itäpuolista maisemaa 
syksystä 1908 lähtien.

Lähteet
• Pekka Kaarninen, ”Ja sitten lähdet-

tiin”. Tampereen kaupungin vakinai-

sen palokunnan 100 toiminnan vuotta, 

Tampere 1998

• Juhani Katajamäki, Pakkopalokun-

nista aluepelastuslaitoksiin, Helsinki 

2006

* Tampereen palokunnan toimintaker-

tomus 1907
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Talossamme on periaate, että nos-
tolavaa ei aja kuin nostolavaan 
erikoiskoulutettu mies. Ellei tällais-
ta löydy, niin nostolavaa ajaa van-
hempi palomies ja etua on, jos on 
joskus käyttänyt jotain nostolavaa. 
Jos tällaista ei löydy, niin nostolavaa 
ajaa palomies, jolla on kokemusta 
raskaan ajoneuvon ajamisesta ja 
hän saa puomitikkaaseen viiden 
minuutin pikakurssin.

Tehtävät 
hälytystilanteessa

Ensimmäinen kuvitteellinen esi-
merkki: Matkalla huoneistopaloon 
on saatu tietää, että kohde on kol-
mannessa kerroksessa ja asunnos-
sa on joku sisällä. Savua on paljon. 
Nostolava lähtee hälytykseen ta-
katallista ja kuski painaa urku au-
ki. Matkalla hän huomaa että kävi 
”hirvee mäihä”, kun pääsi letkaan 
mukaan, eikä edessä ole kuin T 3, 
T 11, T 191, L 4.

Kohteessa onkin jo sivuaseman 
yksikkö, joten vaikka letka ajaisi 
jonoon kohteeseen, niin nostola-
van pitäisi olla ainakin 60 m pitkä 
ulottuakseen kohteeseen. Radiosta 
kuuluu helpottava käsky: ” Hyökkä-
ys porrashuoneen kautta palavaan 
huoneistoon, T 11 sammutus ja 
pelastustehtävä”. Sivuaseman yk-
sikkö hoitaa porrashuoneen savu-
tuuletuksen. Jos paikalla on liian in-
nokas nostolavamies, hän intoutuu 
kuittaamaan radioon paikallaolonsa, 
jolloin eetteriin pamahtaa vihdoin 
T 16 ja tulee hetken hiljaisuus. Nos-
tolavamiehen kädet alkavat hikoilla 
ja hän käy mielessään kaikki oleel-
lisemmat asiat, ettei vaan mikään 
mene pieleen. Vihdoin tulee radiosta 
ohjeet: ”Yksikkö 16 jää odottamaan 
kadun varteen, älä aja pihaan et-
tei liikenne tukkiudu”. Kuitti kuuluu 
vastaukseksi ja äänestä on aistitta-
vissa pienoinen pettymys. Seuraava 
komento kuuluu: ”xx yksikkö hoitaa, 
muut voivat palata asemalle”.

Toinen kuvitteellinen esimerk-
ki: Teollisuushallipalo Hallikatu 
120:ssä. Matkalla on saatu tietää, 
että noin 2000 neliön metalliteolli-
suuden halli palaa täysillä. Ajokuviot 
ovat aivan samat mutta piha-alue ja 
kohde ovat aivan liian isot ja nosto-
lavamiehen kroppaan nousee panii-
kin tunne: ”Ei helvetissä, täällähän 
menee koko yö”. Seuraa hämminki: 
”Mihin mää tän laitan, mitä mää ru-
peen tekeen”? Käskyjä ei kuulu heti, 
P 3:lla on kiire ja nostolavamies eh-
tiikin jo kaksi kertaa ottamaan Virven 
käteensä ja miettimään kutsumista, 
mutta jokin saa taas rauhoittumaan. 
”Kyllä se kohta tulee”. Vihdoin tulee 
tehtävä selvittää laite vasemman 
puolen sivustalle ja säiliöauto syöt-
tää veden, jolla aloitetaan sammut-
taa. Siinä vaiheessa kuski röyhis-
tää rintaansa ja lähtee hytistä rinta 
rottingilla. Nostolavamies menee 
vaaroja uhmaten teollisuushallin 
katon ylle, joka palaa kauttaaltaan. 
Nostolavan vesitykki aukaistaan ja 

PUOMITIKAS
tehokas pelastusyksikkö vai kallis sadettaja?tehokas pelastusyksikkö vai kallis sadettaja?

Teksti: Palomies Sami Ahola
Kuvat: Aluepelastuslaitoksen arkisto

P
uomitikasyksikkö on kallis investointi. Markka-aikana oli nyrkkisääntö, 
että yhtä noustua metriä kohti puomitikkaan hinta oli 100 000 mk. 
Keskuspaloaseman 32-metrinen puomitikasyksikkö on siis kohtuullisen 
kallis investointi. Laite on oikeasti vain 30-metrinen, mutta onneksi 
kaupanpäälle tulee noin kaksi metriä (allekirjoittanut), joten sillä kyllä 
ulotutaan 32 metriin, josta tulee malli MDT 32.
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vesimassat alkavat syöstä sen pii-
pusta. Tehokas nostolava ja tehokas 
vesitykki korkealla ilmassa takaavat 
sen, että yksikään vesipisara ei jää 
savusukeltajilta huomaamatta, kun 
he saavat vesiryöpyn alapuolella 
niskaansa. Tämä kuva välittyy me-
dian kautta myös sponsoreillemme. 
Palokunta teki kaikkensa. Mutta 
välttämättä kuva purkukuntoon 
palaneen rakennuksen raunioihin 
suihkuttelevasta nostolavayksiköstä 
ei vastaa laitteen valmistavan tahon 
käsitystä sen käytöstä.

Kehitysehdotuksia

Nostolavayksikön toiminnan kehit-
tämiseksi voitaisiin perustaa työryh-
mä, joka miettisi nostolavayksikön 
kehittämistä, kaluston ja koulutuk-
sen yhdenmukaisuutta koko laitok-
sessamme. Tekisi kehitystyötä yh-
dessä käyttäjien kanssa, tehtävien, 
kaluston ja toimintamallien osalta. 

Esimerkkeinä mm. etäisyysmittarit, 
naulapyssyt, petausalustat, kato-
naukaisuvälineet, koulutussuunni-
telma ym. Yksi työryhmän keskei-
simpiä tehtäviä olisi olla linkki val-
mistajan suuntaan.

•
Tehokkaan toiminnan edellytyksenä 
olisi myös, että kaikki saisivat perus-
koulutuksen puomitikasauton käy-
töstä. Koulutuksen perusteena on, 
että kaikki ymmärtäisivät ja oppisi-
vat ajattelemaan nostolavayksikön 
tehtävän osana pelastustoimintaa. 
Jos esimerkiksi P 3 ei ole perillä 
yksikön toimintakyvystä ja ominai-
suuksista, niin on todella vaikea 
käskyttää yksikköä tehtävään. 

•
Jotta nostolavayksikkö saadaan 
mahdollisimman tehokkaaseen 
käyttöön, olisi syytä luoda etukä-
teen toimintamalleja, jotka toteute-
taan tilanteissa. Esimerkiksi edellä 
olevassa huoneistopaloesimerkis-

sä nostolavayksikön kuljettaja voi-
si tiedustella paikan, mistä ylettyy 
kohteeseen ja pystyttää puomin. 
Pystyttämällä nostolava turvataan 
asukkaiden mielenrauha ja osoite-
taan heille, että apu on lähellä. Nos-
tolavan korista voidaan rauhoitella 
ja jakaa informaatiota tilanteesta, 
antaa ohjeita asukkaille ja jos tarve 
vaatii, niin jopa tuoda alas korissa. 
Nostolava toimii myös savusukelta-
jien turvana. Siitä saadaan tarvitta-
essa varailmaa, ongelmatilanteissa 
voidaan savusukeltaja ottaa koriin, 
letkurikon sattuessa voidaan ottaa 
työjohto korista, voidaan savutuulet-
taa korin kautta, koska koriin tulee 
230 v sähkövirta ym. 

•
Toisessa esimerkissä, tehdashallin 
palossa, voitaisiin nostolavaa hyö-
dyntää peltikaton aukaisussa. Var-
sinkin kaupungin keskustan alueel-
la, jossa suuri osa katoista on sau-
mapeltikattoja, voisi nostolavasta 
olla hyötyä. Savusukeltajat voisivat 
työskennellä tehokkaammin, kun 
savukaasut pääsisivät nopeasti 
purkautumaan.

•
Nostolavakalustoa voi hyödyntää 
myös muissa onnettomuuksissa 
kuin tulipaloissa. Esimerkiksi kos-
kesta, jäistä, vedestä, ylhäältä, ja 
alhaalta pelastamisessa nostolava 
on oiva apu, varsinkin jos rannat 
ovat rikkonaiset tai kiviset.

•
Toivon, että ajatukseni herättäisivät 
muissakin kuin meissä käyttäjissä 
myötätuntoa ja saisimme tehostet-
tua nostolavakaluston käyttöä. Nos-
tolavakaluston käytön tehostaminen 
olisi sikälikin tarpeen, koska tilantei-
ta joissa oikeasti toimitaan, on niin 
vähän, että pienikin lisä tekisi hyvää. 
Tiedän, että on todella turhauttavaa 
ajella isolla autolla kohteeseen ja 
takaisin tekemättä yhtään mitään. 
Toiminnalla saataisiin taas uskoa 
omaan osaamiseen ja ammattiyl-
peys kunniaan.
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Pitkäniemen sairaalan kierroksella 
ollut yöosastonhoitaja huomasi ra-
kennuksen ohi kulkiessaan oudon 
valonvälkkeen osastolta 9 ja päätti 
käydä katsomassa mistä se johtui. 
Tullessaan sisälle osastolle hän huo-
masi käytävällä olevan vaatenaula-
kon olevan tulessa. Yöosastonhoitaja 
juoksi kansliaan hälyttämään muun 
henkilökunnan ja hakemaan käsis-
ammuttimen. Hän palasi sammut-
tamaan naulakkoa, joka kuitenkin 
syttyi nopeasti uudelleen palamaan 
ja samalla käytävän yläosan täyttä-
neet palokaasut leimahtivat tuleen ja 
hoitaja joutui nopeasti peräytymään. 
Kaikki kolme hoitajaa aloittivat poti-
laiden evakuoinnin. 

•
Automaattinen paloilmoitin ilmoitti 
Pirkanmaan hätäkeskukseen klo 
23.18 tulipalosta Pitkäniemen sai-

raalassa Nokialla. Hätäkeskus hä-
lytti kohteeseen paloilmoitinvasteen 
mukaisen joukkuelähdön.  
Naapurirakennuksessa työskennel-
lyt hoitaja näki liekkejä osasto 9:
n ikkunasta ja soitti havainnostaan 
hätäkeskukseen pian automaatti-
ilmoituksen jälkeen. Hätäkeskus 
välitti tiedon ”oikeasta” tulipalosta 
palomestarille, joka määräsi hälytet-
täväksi täydennyslähtönä useita pe-
lastus- ja sairaankuljetusyksiköitä.

Raju palonalku 

Palo kehittyi nopeasti keskikäytäväl-
lä ja siellä ollut irtaimisto tuhoutui 
täysin. Palo ei kuitenkaan levinnyt 
rakenteisiin, koska rakennus on täy-
sin kivirakenteinen. Kuumat savu-
kaasut täyttivät länsipään puoleisen 
käytävän, johon keskikäytävästä oli 
avoin yhteys. Länsipään käytävän 
yläosasta kuumat palokaasut polt-
tivat maalit ja muut pinnoitteen, osa 
verhoista syttyi ja  ovien karmit syt-
tyivät yläosasta. Itäpään käytävään 
levisi vähemmän savukaasuja ja 
kuumuutta, koska sinne johtavassa 
oviaukossa oli liukupalo-ovi, joka 
sulkeutui osittain. Se jäi noin 25 cm 
raolleen ja tästä raosta savua levisi 
käytävään, mutta hitaammin kuin 
länsikäytävään.

Potilaiden 
evakuointi vaikeaa

Länsipään käytävässä hoitajat kier-
sivät ensin huoneet yksitellen ja 

huusivat potilaille, että osastolla on 
tulipalo ja käskivät näitä nopeasti 
poistumaan ulos. Potilashuoneet 
kierrettyään hoitajat huomasivat, 
että potilaat eivät olleet juurikaan 
reagoineet käskyyn. Tämän jäl-
keen hoitajat kiersivät uudelleen 
potilashuoneet ja vetivät potilaat 
jaloista lattialle ja kehottivat taas 
kovaäänisesti näitä poistumaan. 
Osa potilaista reagoi tähän, mutta 
osa jäi lattialla makaamaan. Tämän 
jälkeen hoitajat vetivät lattiaa pitkin 
potilaita yksitellen ulos. Länsipään 
käytävään ja huoneisiin jäi kuitenkin 
kuusi potilasta siinä vaiheessa, kun 
hoitajat eivät enää voineet mennä 
sisälle savujen ja kuumuuden takia. 
Viimeisiä potilaita pelastaessaan 
hoitajat joutuivat konttaamaan käy-
tävällä. Tässä vaiheessa, eli vajaa 9 
minuuttia automaatti-ilmoituksesta, 
saapui Nokia 11 paikalle ja savusu-
keltajat aloittivat pelastustyön hoita-
jilta saamiensa tietojen perusteella. 
Pispalan yksikön saavuttua myös 
osa sen miehistöstä aloitti potilaiden 
pelastamisen länsipään käytävästä. 
Savusukeltajat pelastivat käytävän 
lattialta kolme ja huoneiden lattioilta 
toiset kolme potilasta. Nämä olivat 
ulos tuotaessa tajuttomia tai lähes 
tajuttomia. 

•
Itäpäädyn käytävässä evakuointi-
olosuhteet olivat aluksi hieman hel-
pommat. Yksi hoitaja ohjasi potilaita 
taluttamalla ulos. Pispalan yksikkö 
tarkasti nämä tilat ja ohjasi vielä yh-
den sinne jääneen potilaan ulos.

SUURONNETTOMUUS
Pitkäniemen sairaalassa onnistuttiin estämään

Teksti: Pelastuspäällikkö Seppo Männikkö Kuvat: Palotarkastusinsinööri Mika Salmela

Torstai-iltana 25.1.2007 syttyi Nokialla Pitkäniemen sairaalan akuuttipsykiatrian 
osastolla tulipalo, jossa loukkaantui 15 potilasta ja kolme hoitajaa. Suuronnettomuus 
oli hyvin lähellä. Se vältettiin palokunnan ja henkilökunnan onnistuneen toiminnan 
ansiosta, mutta lopputulokseen vaikutti ratkaisevasti myös hyvä onni.

Tilannepaikalla pelastustöitä 
johtanut palomestari Petri Vuorio.
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Keskuspaloaseman sammutusyksik-
kö hyökkäsi rakennuksen etelänpuo-
leiselta sivulta keskikäytävälle. Heitä 
vastaan ryntäsi pahoja palovammoja 
saanut potilas, jonka palomiehet oh-
jasivat ulos hoitoon. Palo onnistuttiin 
sammuttamaan nopeasti. 

•
Lääkintäesimies aloitti paikalle tul-
tuaan potilaiden tarkastamisen, kii-
reellisyysluokittelun, ensihoidon ja 
hoitolaitoksiin kuljetuksen järjeste-
lyt. Potilaita kuljetettiin Tampereen 
Yliopistolliseen Keskussairaalaan, 
Nokian terveyskeskukseen ja Tam-
pereen Hatanpään terveysase-
malle. Yhteensä 15 potilasta kulje-
tettiin jatkohoitoon ja loput kolme 
voitiin tarkastuksen ja ensiavun 
jälkeen siirtää Pitkäniemessä toi-
selle osastolle. Viisi potilasta joutui 
tehohoitoon, yhdellä oli pahoja pa-
lovammoja ylävartalon alueella ja 
kaikilla savukaasujen ja kuumuuden 
aiheuttamia hengitysteiden vammo-
ja ja savumyrkytysoireita. Muiden 
kymmenen potilaan vammat olivat 
lievempiä. Kaikki kolme tilanteessa 
pelastustehtävissä toiminutta hoita-
jaa vietiin myös sairaalahoitoon.

Tehokkaassa 
pelastustoiminnassa 
myös onni mukana

Nokian kihlakunnan poliisilaitos 
tiedotti 2.2.2007, että Pitkäniemen 
sairaalan palaneella osastolla poti-
laana ollut keski-ikäinen nainen oli 
kertonut sytyttäneensä tulipalon. 

Potilas kertoi sytyttäneensä tuleen 
naulakossa olleita vaatteita hankki-
millaan tulitikuilla.

•
Jälkipuinnissa on todettu, että suur-
onnettomuus pystyttiin välttämään 
sekä palokunnan että sairaalan 
henkilökunnan hyvin onnistuneen 
toiminnan ansiosta, mutta onnelli-
seen lopputulokseen vaikutti näiden 
lisäksi useat onnekkaat sattumat. 

•
Osastolla oli sattumalta kolmas hoi-
taja. Raavaana miehenä hän pystyi 
nopeuttamaan potilaiden evakuoin-
tia merkittävästi ennen palokunnan 
tuloa.  Ilman häntä palokunnan pe-
lastettavaksi olisi jäänyt useampia 
potilaita. 

•
Rakennus, jossa tulipalo sattui, on 
vanha. Se oli kuitenkin vain eduksi. 
Rakennus oli täysin kivirakenteinen ja 
huonekorkeudeltaan yli kolme metriä. 
Tämä edesauttoi osaltaan sitä, että 
henkilövahinkoja ei syntynyt enem-
pää. Tehtyjen laskelmien mukaan 
lämpötila olisi juuri ennen palokunnan 
tuloa noussut potilaskäytävällä puo-
len metrin korkeudella  pahimmillaan 
150 – 200 astetta  korkeammaksi, jos 
huonekorkeus olisi ollut nykyaikainen 
270 cm. Potilaat olisivat menehtyneet 
näissä olosuhteissa.

Paloturvallisuuteen 
panostaminen nopeutuu

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johto 
käsitteli palotapahtumaa ja päätti 

kiirehtiä aiemmin laadittua palotur-
vallisuuden parannusohjelmaansa. 
Pitkäniemen palon jälkeen on aiem-
min tehtyä paloturvallisuuden paran-
tamisohjelmaa päätetty nopeuttaa. 
Lähivuosina käytetään noin 12 mil-
joonaa euroa sprinklerilaitteistojen 
hankkimiseen vuodeosastoille. Kaik-
ki sairaanhoitopiirin tilat on sprinklat-
tu vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Tällä panostuksella parannetaan 
potilaiden, henkilökunnan ja palo-
miesten turvallisuutta erittäin paljon 
ja samalla minimoidaan tulipalon ai-
heuttama suuronnettomuusriski. 

•
Parhaat kiitokset tässä pelastus- ja 
sammutustehtävässä voidaan osoit-
taa palossa työskenneille palomiehil-
le useiden ihmishenkien pelastami-
sesta. Ilman heidän onnistumistaan 
tästä tilanteesta olisi tullut suuron-
nettomuus. On kuitenkin rehellisesti 
myönnettävä, että onnistuminen oli 
usean tekijän summa. Myös sairaa-
lan henkilökunnan toiminta ja edellä 
kuvatut tulipalon kehittymistä rajoit-
taneet rakenteelliset seikat olivat 
osaltaan ratkaisevia. Minkä tahansa 
lenkin pettäminen tästä ketjusta oli-
si aiheuttanut useita kuolonuhreja 
tässä palossa. Meidän kaikkien toi-
ve on varmasti se, että seuraavaa 
suuronnettomuuden vaaratilannetta 
ei koskaan enää tulisi. Mutta on var-
maa, että jossakin sairaalassa Pir-
kanmaalla tulipalo taas joskus syttyy. 
Toivottavasti silloin sammutuslaitteis-
tot on jo ehditty asentaa kaikkien tur-
vallisuuden varmistamiseksi.

Pitkäniemen sairaala sijaitsee Nokialla, 
lähellä Tampereen rajaa. 
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TTapahtuipa eräänä kauniina 
pakkaspäivänä Tampereel-
la seuraava sattumus. Toivo 

(nimi muutettu) oli ruokailemassa. 
Toivolla oli ikää kunnioitettavat  yli 
70 vuotta. Elämä oli jättänyt Toivoon 
jälkensä, sairauksiakin oli kertynyt. 
Toivo oli ruokapöydässä äkillisesti 
tuupertunut . Vaimo soitti välittö-
mästi hätänumeroon 112. Maallik-
koelvytystä hän ei aloittanut, koska 
ei jaksanut liikutella erittäin tukevaa 
miestään. 

•
Pirkanmaan hätäkeskus suoritti vas-
teen mukaisen hälytyksen A-700.
Potilaan kohtasi ensimmäise-
nä alueaseman ambulanssi ja 
esivasteyksikkö. 

•
Toivo makasi pöytää vasten elotto-
mana. Aikaa oli kulunut 8 minuuttia 
kohtauksen alusta. Toivo siirrettiin 
lattialle ja peruselvytys aloitettiin 
hoito-ohjeen mukaisesti. Lääkintä-
esimies saapui kohteeseen johta-
maan elvytystilannetta 15 minuuttia 

kohtauksen alusta. Toivon hoitoelvy-
tys aloitettiin. Toivolle saatiin palau-
tettua oma verenkierto 25 minuuttia 
kohtauksen alusta. Toivolle aloitettiin 
hoito-ohjeen mukaisesti suonensi-
säisesti kylmähoito sekä elintoimin-
toja tuettiin lääkkeellisesti. 

•
Toivo siirrettiin asunnosta ambu-
lanssiin. Toivon vaimolle selvite-
tään tilanne. Sairaalaan annettaan 
ennakkoilmoitus Toivon elintoimin-
noista sekä arvio saapumisesta.

•
Toivo luovutettiin 72 minuuttia koh-
tauksen alusta sairaalaan. Toivo 
kotiutui sairaalasta 4 viikkoa koh-
tauksesta ja muisti kiitoksin häntä 
hoitanutta pelastuslaitoksen henki-
lökuntaa käymällä itse asemalla.

Tarinan opetus

Hätänumerosta 112 saa minuutin 
lähtövalmiudella ammattiapua.

•
Olemme 24 tuntia vuoden jokaisena 

päivänä valmiudessa, onnettomuus 
tai sairaskohtaus ei katso aikaa ei-
kä paikkaa.Toimintamme on etupai-
noitteista ja asiakaslahtöistä.

Teksti: 
Lääkintäesimies Marko Pieniaho

TOIVONTOIVON tarina tarina

Peruselvytys:

Painanta 30 kertaa rintalastan 
keskeltä.
Puhallus 2 kertaa painelujen 
jälkeen.

Hoitoelvytys:

Lääkkeellisesti tuettua elvytys-
toimintaa.

Kylmähoito:

Useat kokeelliset tutkimukset 
osittavat kylmähoidon elvy-
tyspotilailla suojaavan hermo-
kudosta. Toteutus turvallinen 
potilaalle, ei negatiivisia tutki-
mustuloksia.

S
ydänpysähdyspotilaan 
hoitoon onnistuneen el-
vytyksen jälkeen kuuluu 
nykyisin yhä useammin 

potilaan jäähdyttäminen tehohoidon 
aikana 33 asteeseen vuorokauden 
ajaksi. Hoito perustuu kahteen mer-
kittävään tutkimukseen jotka jul-
kaistiin vuonna 2002 arvostetussa 
New England Journal of Medicine-
lehdessä. Kyseisissä tutkimuksissa 
havaittiin, että potilaan viilentämi-
nen vähentää sekä kuolleisuutta, 

että parantaa potilaan neurologi-
sen toipumisen ennustetta. Hoidon 
tehokkuutta kuvastaa havainto, 
jonka mukaan ainoastaan seitse-
män potilasta tulee viilentää yhden 
ylimääräisen kuolemantapauksen 
välttämiseksi. Tämän suuruinen ns. 
number needed to treat -lukema on 
varsin alhainen verrattuna moneen 
muuhun lääketieteelliseen hoitoon.

•
Käytännössä viilennyshoito toteute-
taan teho-osastolla joko ulkoisella 

viilennyspeitolla tai suonensisäisel-
lä viilennyskatetrilla. Nykyiset hoito-
suositukset ohjeistavat viilentämään 
ne kammiovärinästä elvytetyt poti-
laat, joiden tajunta jää alentuneeksi, 
mutta myös muiden alkurytmien po-
tilaiden viilennyshoitoa tulee harkita. 
Jaottelu perustuu kammiovärinästä 
elvytettyjen potilaiden parempaan 
ennusteeseen, sekä siihen tosiseik-
kaan, että tähänastisissa tutkimuk-
sissa ainoastaan kammiovärinäpoti-
laiden on todettu hyötyvän hoidosta. 

Elvytetyn potilaan viilennyshoito 
parantaa selviytymisen ennustetta

14
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Hoidon vaikutukset ovat moninaiset 
ja osin vielä tuntemattomat. Lievä 
hypotermia mm. suojaa aivoissa so-
lujen kalvorakenteita sekä vähentää 
haitallisten aineenvaihduntatuottei-
den vaikutuksia soluihin. Viilennys-
hoidon on todettu vähäisissä mää-
rin altistavan infektioille ja lisäävän 
verenvuototaipumusta tehohoidon 
aikana, mutta näiden haittavaiku-
tusten merkitys kokonaistilanteen 
kannalta on tämänhetkisen tietä-
myksen mukaan olematon.

Tehohoito 
alkaa jo kentällä

Lisääntyvä tutkimustieto on osoitta-
nut, että lyhytkin viive ns. terapeutti-
sen hypotermian aikaansaamisessa 
on haitaksi toipumiselle. Nykyisissä 
hoito-ohjeistuksissa hoito suositel-
laankin aloitettavaksi mahdollisim-
man pian sydämen käynnistymisen 
jälkeen. Valitettavasti viilennyshoi-
don aloitus viivästyy sairaalan ovien 
sisäpuolella usein sekä hoidollisista 
että teknisistä syistä. Yllämainituissa 
tutkimuksissa keskimääräinen aika, 
joka kului tavoitelämmön saavutta-
miseen potilailla, oli jopa kahdeksan 
tuntia. Täten on ymmärrettävää, että 
hoito tulisi aloittaa mielellään jo en-
nen potilaan sairaalaan saapumista. 
Kuten monien muidenkin potilasryh-
mien kohdalla, on sydänpysähdys-
potilaiden ensihoito kehittymässä 
kovalla tahdilla ja tehohoito aloite-
taan jo kentällä. Käytännölliseksi 
muodoksi aloittaa viilennyshoito jo 
ensihoitohenkilöstön toimesta on 
osoittautunut kylmien nesteiden 
infusointi heti potilaan oman veren-
kierron palauduttua. Kyseinen hoi-
tomuoto on nykyisin toteutettavissa 
myös TAYS:n ensiavussa.

•
Lokakuusta 2006 lähtien viilen-
nyshoitoa on toteutettu tutkimus-
pohjalta kentällä yksiköissä L-4 ja 
T291. Molemmista yksiköistä löytyy 
hoidon toteuttamiseen tarkoitettu 

välineistö: kylmälaukku 
sisältäen +4-asteista 
infuusionestettä, nenä-
nielulämpömittari sekä 
erillinen infuusiopump-
pu nesteiden annostelua 
varten. Pioneeriluontei-
sesti hoito aloitetaan 
tietyissä tapauksissa jo 
elvytyksen aikana, mut-
ta varsinainen ”nopea” 
viilennys aloitetaan sy-
dämen käynnistyttyä. 
Hoito ja tutkimus to-
teutetaan yhteistyössä 
TAYS:n ensiavun ja te-
ho-osaston kanssa, jol-
loin viilennystä voidaan 
saumattomasti jatkaa 
potilaan tullessa sairaa-
laan. Alustavat tulokset 
ovat lupaavia, mutta var-
sinainen tutkimusmate-
riaalin keruu on vielä 
kesken.

Tulevaisuus?

Nykyisissä elvytysoh-
jeistuksissa ei viilennys-
hoitoa sairaalan ulko-
puolisena hoitomuotona 
vielä juurikaan käsitellä. 
On kuitenkin odotetta-
vaa, että muodossa tai 
toisessa viilennyshoi-
to tulee vakiintumaan 
myös osaksi kenttätyötä. 
Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen piirissä to-
teutettavan tutkimustyön 
on tarkoitus luoda pohjaa 
tuleville elvytyssuosituksille, sekä 
luonnollisesti pyrkiä edesauttamaan 
kaupungin asukkaiden hoidon kehit-
tymistä. Tehostuva sairaalan ulko-
puolinen hoito lisää työn raskautta 
ja vaativuutta. Ensihoitohenkilöstön 
yhteistyö ja tuki ovatkin korvaamat-
toman arvokkaita elementtejä kun 
luodaan tulevaisuuden hoitomuoto-
ja. Pidetään siis päät kylmänä!

Tutkimusryhmän 
puolesta

Antti Kämäräinen, LK
Erikoistuva lääkäri, vs.
Teho-osasto, TAYS

Lisätietoja ja 
kirjallisuusviitteet:
antti.kamarainen@uta.fi 
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M
iksi olemme vuo-
den vaihteen jälkeen 
joutuneet lukemaan 
aamu- ja paikallisleh-

distä tilastoja palotarkastuksista, 
valistusmääristä, palokuolemista ja 
tulipaloissa menetetyistä omaisuus-
arvoista. Miksi emme ole saaneet 
lukea palokunnan onnistumisista? 
Missä ovat positiiviset tuotokset, ku-
ten pelastetut ihmishenget ja omai-
suus liikenneonnettomuuksissa, tu-
lipaloissa jne. ? Onko työmme vain 
numerollisia arvoja ja negatiivisia 
palotilastoja? 

M
iksi tavoitteena on 
vuodesta toiseen tilas-
to? Kumpi on parem-
pi: 100 ovikellon soitto 

palotarkastuksilla vai yhden talon 
omistajan herättäminen miettimään 
itsensä ja perheensä asumisturval-
lisuutta? Kumpi on parempi 10 %:
n valistustavoite vai joukko ihmisiä, 
jotka on saatu muuttamaan käsityk-
siään ja tapojaan turvallisemmiksi? 
Välillä alkaa tuntua siltä, että teem-
me työtä vain tilastoja varten ja 
työtämme mitataan menetettyjen 
ihmishenkien ja menetetyn omai-
suuden määrillä.

M
iksi työmme todellista ai-
kaansaannosta ei mitata 
positiivisina arvoina vaan 
ainoastaan tilastoina?

Mihin ollaan menossa? 

Perinteisesti palokunta mielletään 
hädässä olevien auttajaksi, joka pe-
lastaa, sammuttaa, ennalta ehkäisee 
tulipaloja ja auttaa silloin kun muilta 
keinot ja rohkeus loppuvat. Pelkkä 
tilasto aikaansaannoksemme mitta-
rina on pelkästään kylmä lukuarvo. 
Tähän lukuarvoon on henkilöstön 
vaikea sitoutua, vaikka meillä olisi 
kuinka hieno visio ja strategia. Hen-
kilöstö, joka arvostaa itseään ja on 
sitoutunut perinteisiin palokunta-
arvoihin, odottaa, että työn vaikut-
tavuus huomioidaan positiivisena 
tuotoksena. Saammeko ensi vuoden 
vaihteen jälkeen lukea lehtien pääot-
sikoista, että palokunta pelasti 100 
ihmistä tulipaloista ja 200 ihmistä lii-
kenneonnettomuuksista jne. ja, että 
palokunta on tehostetun ennaltaeh-
käisyn avulla saanut jotain muutakin 
aikaan kuin tilastoja.

Olemmeko pelkkiä 
organisaatiolaatikoita?

Kansanviisaus kertoo, että vain 
kissa kiitoksella elää. Toisin sa-
noen kaikkihan me haluaisimme 
lisää palkkaa, mutta kummasti 
työssä jaksamista auttaa esimie-
hen antama positiivinen palaute 
ja työkavereiden arvostus. Monta-
ko kertaa sait esimieheltäsi viime 
vuonna palautetta hyvin tehdystä 
työstä? Tosin et tainnut saada ne-
gatiivistakaan palautetta huonosti 
tehdystä tai tekemättömistä töistä. 
Taidamme elää välinpitämättömyy-
den aikaa. Kukaan ei tunnu arvos-
tavan rutiinin omaisen perustyön 

hoitamista, mikä on palokunnan ki-
vijalka. Mainetta ja kunniaa niittää 
hienoilla projektisuorituksilla, joihin 
käytetty aika on poissa perustyön 
tekemisestä. Onko tehtävämme pri-
orisoitu oikein? 

•
Onneksi suurimmalla osalla henki-
löstöä on vielä sellainen ammatti-
ylpeys tallella, joka pitää sisällään 
kuntalaisia kohtaan nöyrän, autta-
mishaluisen asenteen varustettu-
na rautaisella ammattimaisuudella. 
Uskon, että kaikesta huolimatta tä-
näkin vuonna pelastetaan niin sa-
notusti ”sata lasissa” ja jaksetaan 
aikaansaada entistä paremmat ti-
lastot. Toivottavasti se aika on vielä 
kaukana tai ei saavu palokuntaan 
koskaan, kun joudumme sotaväen 
tapaan mainostamaan työtämme ja 
omaa palokuntaidentiteettiämme 
televisiossa; ”tule tekemään työtä, 
jolla on tarkoitus”. Niin kauan, kuin 
kuntalaiset ovat tekojemme perus-
teella sitä mieltä, että palokunta 
on arvonsa ansainnut, olemme 
oikealla tiellä. Jos itse joudum-
me kuntalaisille perustelemaan 
olemassaolomme tarpeellisuutta, 
niin silloin olemme jo menettäneet 
suuren osan saamastamme arvos-
tuksesta. Työmme arvokkuuden ja 
tarpeellisuuden pitää peilautua 
julkisuuteen ja kuntalaisten tietoi-
suuteen tuloksellisuuden ja vaikut-
tavuuden kautta eikä pelkästään 
tilastomerkintöjen, menetettyjen ih-
mishenkien ja omaisuuden avulla. 
Pitäkäämme huolta siitä, että palo-
kunta on edelleen kaikkien hädäs-
sä olijoiden auttaja, pelastaja ja ys-
tävä. Kaikesta huolimatta on hienoa 
olla pelastusalan ammattilainen ja 
ylpeä palokunnan osaamisesta ja 
työmme vaikuttavuudesta.

PALOKUNTA
Teksti: 
palomestari Petri Vuorio
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TT
ampereen aluepelas-
tuslaitos on alkanut 
entistä enemmän pa-
nostaa henkilöstönsä 
kouluttamiseen. Tästä 

yhtenä esimerkkinä on kokeneiden 
ammattipalomiesten kouluttaminen 
yksikönjohtajan tehtäviin. Helmi-
kuun puolessa välissä alkoi ammat-
tipalomiesten yksikönjohtajakurssi 
numero 3. Kurssikutsu lähetettiin 
jokaisen toimialueen palopäälliköl-
le. Palomiehet valittiin kurssille pa-
lopäälliköiden esitysten perusteel-
la. Kurssin tavoitteena on laajentaa 
osallistujien taktista näkemystä ja 
kehittää pelastustoiminnassa vaa-
dittavia johtamistaitoja sekä antaa 
riittävät perustiedot pelastustoimin-
taa ohjaavista eri asteisista normeis-
ta ja työturvallisuudesta. Kurssin 
kesto on noin 55 tuntia tiivistahtista 
opiskelua, mikä pitää sisällään pe-
rustieto-osuuden, taktiseen ajatte-
luun perehdyttämisen ryhmätyönä 
sekä yksilöharjoitteina luokkatilassa 
että luonnollisessa ympäristössä ja 
sovelletut johtamisharjoitukset. Kai-
kissa osioissa keskeisinä teemoina 
ovat pelastusyksikön johtaminen, 
pelastustaktiikka ja työturvallisuus. 

Kurssiohjelman sisältö vastaa Pe-
lastusopiston hyväksymän sopimus-
palokuntien yksikönjohtajakurssin 
johtamiskoulutusosuutta. 

Kurssi antaa 
esimiesvalmiuksia

Kurssin suorittamisen jälkeen pa-
lomiehet toimivat yksikönjohtajina 

KOULUTUS KEHITTÄÄ 
AMMATILLISTA OSAAMISTA

Kurssilaisten tuntemuksia

Palomies Pauli Lahtinen on 
pitkän linjan mies. Hän aloitti 
VPK:n poikaosastossa 11-

vuotiaana. Ammattipalomiehenä 
hän on ollut vuodesta 1985. Yksikkö-
johtajakoulutuksesta on Pauli Lah-
tisen mielestä konkreettista hyötyä. 
Vaikka Pauli on toiminut ennenkin 
yksikön johtajana, tulee tästä kurs-
sista varmuutta lisää. Pauli Lahtinen 
haluaa myös viedä kurssilta saatua 
”jämäkkyyttä” toiminta-alueelleen. 
Hän haluaa yksikönjohtajan ominai-
suudessa olla esimerkkinä miehille. 
Kaikki se mitä heiltä vaaditaan, täy-
tyy itsekin osata tehdä.

Valtteri Väyrynen on tullut 
palomieheksi Tampereen 
aluepelastuslaitokseen 

vuoden 2003 alusta. Valtterin mie-
lestä kurssilla on tullut hyvin esil-
le esimiehen rooli. Kun miehistön 
tehtävistä joutuukin esimiehen ase-
maan, saattaa roolin vaihtaminen 
olla vaikeaa. Kurssin ansiosta tämä 
kynnys madaltuu. Näkemys myös 
avartuu, kun joutuu miettimään asi-
oita myös esimiehen kannalta. Väy-
rysen mukaan on yllättävän haasta-
vaa antaa selkeät ja toiminnalliset 
käskyt, kun onnettomuuspaikalla 
joudutaan tehtäviä jakamaan.

muun muassa paloesimiesten sai-
raus- ja vuosilomien aikana. Koke-
mukset aiempien kurssien jälkeen 
ovat osoittaneet, että kurssin käy-
neet ovat selviytyneet vastuullisesta 
ja pelastustoiminnan kokonaisuu-
den kannalta yhdestä vaikeimmasta 
tehtävästä, pelastusyksikön johta-
misesta, hyvin.

•
Kurssilla numero kolme on palo-
miehiä Ylä-Pirkanmaan, Kaakkois-
Pirkanmaan, Etelä-Pirkanmaan ja 
Tampereen toimialueilta. Jokainen 
kurssin suorittanut toimiessaan yk-
sikönjohtaja on näkyvä esimerkki 
siitä, millä tasolla koulutuksessa on 
onnistuttu. Tämän arvioitsijoina voi-
vat toimia kaikki pelastustoimintaan 
osallistujat.

•
Taktista harkintaa, selkeitä toimin-
tapäätöksiä ja turvallista johtamista 
kurssilaisille

Teksti: Petri Vuorio
Kuva: Matti Syrjä



18

LE
T

K
U

 &
 L

A
A

S
TA

R
I

K
asvatuksen ja kehityk-
sen myötä ihminen on 
muuttunut. 2000-luvulla 
on  enemmän niitä henki-

löitä, jotka haluavat ajatella ja tehdä 
asioita oman tyylin mukaan. Tyylin, 
joka ei kuitenkaan ole selkiytynyt 
organisaatiossa toiminnan muotoon. 
Käskyttäminen ei enää toimi ainoa-
na mallina ja tapana hoitaa yhteisiä 
asioita. Perinteisessä ”tieteellisen 
liikkeenjohdon” tyylissä suhtaudu-
taan ihmisiin samoin kuin koneisiin. 
Yhteisön johtajistolla on tapana pi-
tää langat tiukasti käsissään. ”Itse-
ohjautuvassa” kehittämisen tyylissä 
lähdetään siitä, että ihmisillä on aina-
kin jonkin verran kykyä itse kehittää 
toimintaansa, toisin kuin esimerkiksi 
koneilla. Minkä verran ja miten? 

Yksilöllisyys kunniaan?

Nykyajan työntekijöillä on ajatuk-
sia ja näkemyksiä, miten asiat 
pitäisi hoitaa. Mutta onko kana-
vaa, jossa asiansa voisi esittää 
ja hyväksyttää käytäntöön? Olisi 
mielekästä, jos voisi esittää jol-
lekin taholle kysymyksensä tai 
ajatuksensa, ja sitten jokin ryhmä 
antaisi palautteen, jos idea olisi 
toteuttamiskelpoinen. Työvuorot-
kin voisivat yhdessä miettiä paran-
nusehdotuksia ja näkemyksiään. 
Nykysuuntaukset ja linjaukset, niin 
Tampereen kaupungin kuin minis-
teriönkin strategioissa, antavat sii-
hen mahdollisuuden.
Se, onko riittävän tutkittua ja analy-

soitua varmuutta omasta toiminta-
mallista ja sen toimivuudesta käy-
tännössä, onkin toinen juttu. Tärkeä-
tä on myös huomioida, että kaikki 
eivät voi johtaa ja vetää linjaansa 
oman suunnan mukaisesti. 

•
Nykyisin pelastuslaitoksissa joudu-
taan tekemään enemmän ajatus-
työtä kuin ennen. Täytyy suunnitel-
la, miten pelastuslaitokset voisivat 
toiminnallaan löytää mielekästä 
tekemistä työntekijöille, jolla voisi 
olla vaikutusta paloturvallisuuteen. 
Mitään yhtä varmaa konstia ei ole 
kellään. Nykyinen malli ja aikai-
semmatkin tavat ovat olleet ajan 
näkemyksien mukaan mahdollisesti 
parhaita valintoja. Aina on tehtävä 
valintoja, yksi valinta sekin, että on 
suostunut töihin kunnalliseen toi-
mintaan ja organisaatioon, jossa on 
palokuntatyyppinen organisaatio. 
Järjestelmä joka ohjautuu ylhäältä 
alaspäin. Jo töihin hakiessa olisi pi-
tänyt huomata ja ottaa selville, et-
tä määräyksiä on noudatettava tai 
työssä on hankala olla. 

Työtehtävien 
suunnitteluun 
panostettava

Työn operatiivinen luonne antaa 
erilaisia vivahteita asemapalveluk-
sen suorittamiseen tai lepohetkien 
pitämiseen. Jos ja kun käskyjen 
vastaanottaminen ja töiden teke-
minen toisen käskemänä ja toisia 
käskemällä on hankalaa, voitaisiin 

Palokunnista pelastuslaitoksiin – 

MUUTTUUKO TYÖNKUVA?

Teksti: Risto Salonen
Kuva: Aluepelastuslaitoksen arkisto

Kun tutustutaan 
palomiesten työn-
kuvaan esimer-
kiksi Tampereen 
palokunnan sata-
vuotishistoriikin 
kautta, niin voi-
daan esittää väite, 
että palokunnan 
tehtävät eivät 
loppujen lopuksi 
ole muuttuneet 
kovinkaan paljon 
vuosien saatossa. 
Keskeisin muutos 
on tapahtunut 
meissä ihmisissä ja 
ympäristössä. 
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pienien muutoksien avulla saada 
työtehtäviin ja työn vastaanottami-
seen helpotusta. Ratkaisuna voisi 
kokeilla työn suunnittelua ja työ-
listan tekemistä työtä suorittavien 
taholta. Kun työntekijä saisi itse 
suunnitella päivän työt, hän sitou-
tuisi niihin paremmin. Ylemmät tahot 
hyväksyisivät suunnitelmat ja työn 
suorittamiseen olisi aikaa työvuoro. 
Olisi selkeä työkortti (tuloskortti) 
päivän tehtävistä Jos työ ei siltikään 
maistuisi, niin sitten viimeistään olisi 
itsetutkiskelun paikka.

•
On myös muistettava, että vaatimuk-
set palomiehille alkavat olla työaika 
huomioiden täynnä, yhä pienene-
vällä miehistöllä ja alati lisääntyvillä 
hälytysmäärillä on kohta mahdoton 
suorittaa kaikkia annettuja työteh-
täviä hyvin, hyvällä mielellä. On sai-
raankuljetusta, palotarkastusta, va-
listusta, asemapalvelua, pitäisi vie-
lä harjoitella ja pitää ammattitaitoa 
yllä myös fyysisten ominaisuuksien 
osalta. Vaikka päällystö olisi työs-
sään motivoitunutta, niin miehistös-
tä saattaa tuntua siltä, että heille jää 
aina ne ”huonoimmat” työt, jotka ei-
vät motivoi. Yhdistelmä on sellainen, 
että on jopa hieman huolestuttavaa 

ajatella tulevaisuutta samansuuntai-
sena, jossa miehistöä vähennetään 
ja vaatimuksia lisätään.

•
Alaistaidot ja esimiestaidot ja tavat 
tuoda niitä esille tulisi kirjoittaa oh-
jeeksi ja toimintamalliksi. Laadittaisiin 
yhteiset käytössäännöt. Kahdeksan 
palokunnan ristin asiaa tulisi ikään 
kuin päivitettyä 2000-luvun muotoon. 
Hieman enemmän auki kirjattuna 
kuin nyt. Tärkeää olisi luoda yhteisö-
kasvatuksen avulla oppimiskehykset, 
jolloin puhuttaisiin työyhteisössä ja 
yhteisönä kasvamisesta. Yhteisökas-
vatuksessa kasvatustoiminta kiinnittyy 
ensisijaisesti yhteisön arkitodellisuu-
den ja paikallistason ongelmiin. Yh-
teisökoulutuksessa olemassa oleva 
aikuiskoulutus kohdennettaisiin koko 
pelastusyhteisöön. Tavoitteet määrät-
täisiin yhteisön ulkopuolella, koulutuk-
sen puitteissa vallitsevista käsityksis-
tä ja visioista käsin. Koulutusta, sen 
sisältöjä ja työtapoja, sopeutettaisiin 
ja mukautettaisiin yhteisön tarpeiden 
mukaan. Yleinen näkemys on, että yh-
teisön arjessa esiintyvien ongelmien 

odotetaan ratkeavan yhteisön jäsenten 
tiedon lisääntyessä, valmiuksien kehit-
tyessä ja koulutustason kohotessa. 

Yhteistyössä eteenpäin

Mikään eri sektori tai osa-alue palo-
kunnassa ei pärjää ilman toisten tu-
kea. Olisiko sosiaalisesta pääomas-
ta ja yhteisöllisyydestä, vuorovaiku-
tuksesta, yhteisyyden löytymisestä 
ja yhteistyöstä ”Palokuntalaisten 
suuresta yhteishengestä” yhtei-
sömme pelastajaksi. Yhteishenki 
tulisi nostaa jälleen keskeiseen 
asemaan. Vaikka tehtävänimike olisi 
mikä, tulee työntekijöiden muistaa 
ihmisten tasa-arvoisuus ja yhtäläi-
nen arvostaminen saman arvoisiksi 
yksilöiksi. Erilaisuutta tulee sietää 
ja ihmisyyttä tulee kunnioittaa, niin 
alaisen kuin esimiehenkin.

•
Pelkästään se, että ruvetaan puhut-
telemaan työkaveria etunimellä ei 
riitä, asioita täytyy lähteä selventä-
mään syvemmältä ja kaikissa suo-
ritusportaissa.

Vahvuutena tällä kertaa oli 1+2. Palomestari toimi esimiehenä. Jotain 
yhteistä kuvassa on menneeseen aikaan, kalusto oli silloin ehkä 
paremmassa kunnossa. Takana Sisu, noin 40 vuoden takaa.
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alotalon vihkiäisissä 
Luoteis-Pirkanmaan 
palopäällikkö Kalevi 
Lehtinen kertoi palota-

lon rakentamiseen liittyviä vaiheita 
kutsuvierasyleisölle sekä esitti kii-
tokset hankkeeseen osallistuneille. 
Parkanon kaupunginjohtaja Jarkko 
Malmberg korosti puheenvuoros-
saan sopimus- ja vapaapalokunti-
en roolia pelastusyhteistyössä ja 
toivoi, että tällainen harjoitustalo 
motivoisi entistä enemmän pitä-
mään ammattitaitoa yllä. Pelas-
tusjohtaja Olli-Pekka Ojanen näki 
ensiarvoisen tärkeänä sen, että 
vastaavanlaisia harjoituspaikko-
ja on tulevaisuudessa jokaisella 
Tampereen aluepelastuslaitoksen 
toimialueella, koska henkilöstön 
ikääntyminen tuo entistä enemmän 
paineita harjoitusten pitämiseen.

Toimittajat 
savusukeltajina

Palotalon avajaisissa oli runsaas-
ti eri tiedotusvälineiden toimittajia 
mukana. Kuusi heistä uskaltautui 
tutustua palotaloon savusukeltajan 
näkökulmasta. Pohjois-Satakunta-
lehden toimittaja Antti Kuusisto ker-
toi, että ajantaju hävisi kokonaan. 
Hän sanoi, että mielestään hän oli 
muutaman minuutin talossa sisällä, 
kun todellisuudessa oli kulunut seit-
semän minuuttia. Naisenergiaakin 
löytyi, kun toimittajat Mari Honkala 
ja Karoliina Kallio sukelsivat palota-
lon savuisiin huoneisiin.

Talo tehtiin omin voimin

Tampereen aluepelastuslaitos 
vuokrasi Viljakkalan kunnalta 

Viljakkalan harjoitusalueen 

palotalo vihittiin käyttöön

Teksti: Tapio Liesko/Veijo Kajan
Kuvat: Tapio Liesko/Veijo Kajan

Keskiviikkona 
7.3.2007 Tampereen 
aluepelastuslaitos 
järjesti 
Viljakkalassa 
tilaisuuden, jossa 
vihittiin käyttöön 
”palotalo”. 
Aluepelastus-
laitoksen 
harjoitusalueelle 
noussut rakennus 
mahdollistaa 
entistä paremmin 
erilaisten 
sammutus-
tekniikoiden 
harjoittelun.
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Peltosaarentien varrelta n. 5000 
m2:n maa-alueen harjoitusalueen 
rakentamista varten. Rakentami-
nen alueella alkoi vuonna 2004. 
Alueella on kunnallinen vesijohto, 
johon on rakennettu maanpäällinen 
palovesiasema, lisäksi sähköliitty-
mä ja mahdollisuus kunnalliseen 
viemäriin. Alueen ensimmäinen 
rakennus, palotalo, valmistui hel-
mikuussa 2007. Kaksikerroksinen 
talon päärakennusmateriaalina 
ovat merikontit. Pinta-ala on noin 
150 m2

•
Sisätiloihin on rakennettu hel-
posti muunneltavia ja siirrettäviä 
puu- ja levyseiniä, jolloin erilais-
ten huoneistojen muodostaminen 
on mahdollista. Palotaloon on si-
joitettu useita polttopaikkoja ra-
kennuksen molempiin kerroksiin, 
joissa erilaisten huoneistopalojen 
demonstrointi on helppoa. Savu 
ja lämpö rakennukseen tuotetaan 
polttopaikkojen lisäksi rakennuk-
sen ulkopuolelle rakennetulla puu-
kattilalla. Savua ja lämpöä voidaan 
ohjata molempiin kerroksiin. Sa-
vukaasut ja lämpö voidaan myös 

poistaa rakennuksesta nopeasti 
maantasosta  avattavilla katto-
luukuilla ja turvallisuutta on lisätty 
myös siten, että jokaisesta tilasta 
johtaa ovi suoraan ulos. Kokonais-
kustannusarvio tähän mennessä 
on noin 42 500 . 

•
Hankkeessa on vahvasti ollut muka-
na Viljakkalan VPK. Se on paiskinut 
monia talkootunteja palotalon paris-
sa. Myös avajaispäivänä Viljakkalan 
VPK kunnostautui. Naisjaosto oli 
valmistanut todella maittavan keit-
tolounaan, jota kutsuvieraat kilvan 
kiittivät.

Rakennuksen 
käyttö eri harjoituksiin

Harjoitusalueen palotaloa voidaan 
käyttää moniin erilaisiin harjoituk-
siin. Kun kerran kyseessä on pa-
lotalo, niin harjoitteet painottuvat 
hyvin paljon erilaisten tulipalojen 
sammutustaktiikoihin. Alkusammu-
tus sisätiloissa, erilaiset huoneis-
topalot  ja savutuuletus kuuluvat 
näihin perusasioihin. Palotalossa 
voidaan harjoitella myös uhrien 

etsimistä ja pelastamista, raivaus-
välineiden käyttöä eri rakenteissa 
sekä kattotyöskentelyä.

Rakennuksen käyttäjät

Rakennusta käyttävät aluepe-
lastuslaitoksen vakinainen ja va-
paaehtoishenkilöstö, sillä savu-
sukellusta suorittavilta henkilöiltä 
vaaditaan sisäasiainministeriön 
ohjeistuksen mukaan neljä harjoi-
tusta vuodessa, joista kaksi tulee 
olla ”lämpimiä”.

•
Palotaloa käytetään myös ulkopuo-
listen ryhmien koulutukseen. Esi-
merkiksi hoito- ja huoltolaitosten 
henkilöstön, yritysten suojelusta 
vastaavien ja muiden pelastus-
toimen koulutusvastuulla olevien 
ammattiryhmien koulutukseen. 
Aluetta tullaan kehittämään tulevi-
na vuosina yhä monipuolisempaan 
harjoitteluun eri onnettomuustilan-
teissa.



22

LE
T

K
U

 &
 L

A
A

S
TA

R
I

L
O

U
N

A
IS

-P
IR

K
A

N
M

A
A

L
O

U
N

A
IS

-P
IR

K
A

N
M

A
A

T
yrvään Vapaaehtoisen 
palokunnan perustava ko-
kous pidettiin kesäkuus-
sa 1889 Tyrvään Pitäjän 

Marttilan kylässä. Tärkein syy pa-
lokunnan perustamiseen oli suuren 
maalaistalon palo keskellä kirkasta 
päivää. Väkeä oli palopaikalla run-
saasti, mutta välineitä palon sam-
muttamiseen ei ollut käytettävissä.

Sinkkiämpäreistä 
säiliöautoihin

Raha on ollut palokuntatoiminnas-
sa merkittävä tekijä alusta alkaen. 
Jo kesällä 1889 järjestettiin arpa-
jaiset varojen saamiseksi kalusto-
hankintoihin. Seuraavana kesänä 
pidettiin kesäjuhla, joka perinteenä 
jatkui lähes 50 vuoden ajan. VPK:n 

HANNUN PALSTA

Teksti: Hannu Tähtö

V
uosi vaihtui erilaisissa 
merkeissä eripuolella 
Pirkanmaata. Talvi ei 
vaan meinannut saada 

otetta, koska lämmintä riitti tammi-
kuulle saakka. Lopulta tuli sitten vä-
hän lunta tänne Lounaaseenkin ja 
paukkupakkaset helmikuun alussa. 
Pakkasten hyvä puoli oli, että saatiin 
Kokemäenjokeen jääkansi ja hyyde-
tulvat kuriin. Luin alkuvuodesta pari 
fantasiakirjaa ja näin unta, että olin 
sukelluskellossa. Olen sitä mieltä, 
että fantasiakirjallisuus pitää aivot 
kunnossa, lukeminen yleensä.

•
Viimeistelin kahta seinämaalaus-
ta työhuoneessani. Toinen kuvaa 
vuonna 1956 neitsytlennolla me-
reen syöksyneen Comet-merkkisen 
Brittiläisen matkustajalentokoneen 

pelastusoperaatioita. Operaation 
yhteydessä saatiin selville putoami-
sen syy ja konetyypistä tuli aikoinaan 
Britannian kuuluisin ja yleisin mat-
kustajalentokone. Toisessa kuvas-
sa sukeltaja kohtaa rauskun meren 
syvyyksissä. Molemmat maalaukset 
on tehty huoneeni oviin, otan ne ovet 
sitten mukaani kun joskus lopetan 
työt, kaippa löytävät tilalle uudet. 

•
Vanhan vuoden työnteon tulos oli 
Lounaassa hyvä. Näin vuoden alus-
sa pakostakin sitä aina miettii, että 
mitenkä vuosi saadaan rytmitettyä 
ja millä kaikki taas motivoidaan tu-
loksen tekemiseen. Ohjelmia, oh-
jelmia, ohjelmia, mutta kun pitäisi 
löytää se viisastenkivi, millä kaikki 
saadaan suunnittelemaan työnsä 
koko vuodeksi ja tasaisesti. 

TYRVÄÄN VPK:n
 lyhyt historia ja nykyaika

Teksti: Puheenjohtaja Pauli Pitkäkoski
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pöytäkirjoista ilmenee, että saaduil-
la varoilla voitiin ostaa 20 sinkittyä 
ämpäriä, 60 kyynärää seilikangasta 
(sammutusasujen valmistukseen) ja 
alkeellinen miesvoimakäyttöinen pa-
loruisku. Ensimmäisenä kokonaisena 
toimintavuotena palokunta osallistui 
kolmen tulipalon sammutukseen.

•
Alkuvuosikymmeninä palokunnan 
toiminta oli vilkasta ja palokunnan 
nimen alla toimi torvisoittokunta ja 
vuonna 1908 sen yhteyteen perus-
tettiin urheiluseura, nykyinen Vamma-
lan seudun Voima. Ulkoisesti näkyvin 
muistomerkki palokunnan alkuajoilta 
on Vammalan seuraintalo eli ”Seuk-
ku”, joka valmistui syksyllä 1906. Talo 
ei ollut palokunnan omistuksessa kuin 
10 vuotta. ja palokunnantalon jälkeen 
se on toiminut mm. paikallisen pankin 
ja Lotta Svärd -yhdistyksen toimitiloi-
na, päätyen lopulta Vammalan kau-
pungin omistukseen. Taloa käytetään 
edelleen pääasiassa alkuperäiseen 
tarkoitukseensa eli erilaisten juhlati-
laisuuksien pitopaikkana.

Toiminnan 
vakiintuminen

Palokuntaa perustettaessa maam-
me kuului osana Venäjän keisarikun-
taa. Maamme itsenäistyttyä toiminta 
jatkui kuitenkin tärkeimmiltä osiltaan 
entisellään muuttuneista olosuh-
teista huolimatta. Teollisuuden vä-
hitellen lisääntyessä paikkakunnalla 
kaluston tarve kuitenkin kasvoi. Pa-
lokunnan pöytäkirjoihin on kirjattu, 
että VPK:n hallituksen kokouksessa 
keväällä 1930 on päätetty perustaa 
rahasto moottoriruiskun hankkimi-
seksi. Kesti kuitenkin aina vuoteen 
1934 asti, ennen kuin rahavaroja 
saatiin kerätyksi hankintaa varten. 
Ruiskun kuljettamiseen tarvittavan 
kuorma-auton hankintapäätös teh-
tiin samana vuonna. Autohankintaa 
avusti paikallinen vakuutusyhdistys 
(nyk. Lähivakuutus), josta tulikin pa-
lokunnan tärkein taloudellinen tukija 

vuosikymmeniksi ja jonka apua on 
tarvittu aina viime vuosiin saakka.

•
Vuoden 1936 alussa astui voimaan 
ensimmäinen Tyrvään kunnan ja 
Tyrvään VPK:n välinen sopimus, 
jonka mukaan VPK alkoi toimia kun-
nan sopimuspalokuntana, saaden 
siitä kunnalta rahallisen korvauk-
sen. VPK oli siis lähes viisikymmen-
tä vuotta sammuttanut tulipaloja 
saamatta minkäänlaista korvausta 
yhteiskunnalta. Maassamme 1930-
luvun jälkipuoliskolla alkanut suotui-
sa taloudellinen kehitys keskeytyi 
toisen maailmansodan alkaessa ja 
palokunnan kaluston lisähankinnat 
siirtyivät. Kuitenkin heti talvisodan 
päätyttyä Tyrvään VPK:lle hankittiin 
Viipurin kaupungin hoitokunnalta 
ensimmäinen varsinainen paloau-
to, vuoden 1938 vuosimallia oleva 
Ford-merkkinen letkuauto. Auto 
palveli palokunnan eri osastoissa 
aina 1970-luvun alkuvuosiin ja se 
on sittemmin entisöity alkuperäi-
seen asuunsa museoajoneuvoksi. 
Samalta myyjältä ostettiin myös 
huomattava määrä sammutuskalus-
toa. Näillä hankinnoilla parannettiin 
huomattavasti palokunnan toimin-
tavalmiutta.

Kohti kaupungin 
sopimuspalokuntaa

Jatkosodan aikana oli palokunnan 
toiminta melko hiljaista miesten olles-
sa rintamalla. Sodan jälkeen toiminta 
jälleen vilkastui ja kalustoakin hankit-
tiin. Jälleen tarvittiin kuitenkin tulipalo 
merkittävän hankinnan käynnistämi-
seksi. Tyrvään kunnanvaltuuston kiis-
tellessä 1950-luvun alussa kokouk-
sessaan paloauton hankinnasta tuli 
palokunnalle hälytys, jolloin valtuusto 
seurasi kokoustilan ikkunoista palo-
kunnan lähtöä tehdaspaloon. Tämän 
jälkeen valtuusto tekikin yksimielisen 
päätöksen uuden Vanaja-merkkisen 
paloauton hankinnasta Tyrvään kun-
nalle VPK:n käyttöön.

Tyrvään VPK:n toiminta on alusta al-
kaen perustunut useiden osastojen, 
alkujaan ruotujen, toimintaan. Alku-
vuosina painopiste oli kirkonkylässä, 
jonka muodostuttua vuonna 1907 
Vammalan kauppalaksi, toiminta 
siirtyi Nuupalan osastoon Tyrvään 
kunnantalon ympäristöön. Kauppalan 
alueen laajennettua 1955 Nuupalan 
osaston toiminta loppui ja toiminta 
keskittyi Tyrväänkylän, Lantulan, Vi-
hattulan, Myllymaan ja Sammaljoen 
osastoihin. Näillä kaikilla alueilla pa-
lokuntatoimintaa oli ollut jo vuosikym-
meniä. Toiminta jatkuikin vilkkaana ja 
1960-luvulla hankittiin uudet paloau-
tot Tyrväänkylään 1963 ja Lantulaan 
1965. Vielä ennen Tyrvään kunnan 
liittymistä Vammalan kaupunkiin 1973 
saatiin vuonna 1971 uusi paloauto Vi-
hattulan osastolle.

•
Kuntaliitos aiheutti suuria muutoksia 
VPK:n toimintaan, koska päävastuu 
palo- ja pelastustoimesta ei enää 
uudessa tilanteessa kuulunut VPK:
lle vaan Vammalan kaupungin pa-
lotoimelle. Tilanteen muuttumisesta 
huolimatta kalustoa edelleen paran-
nettiin ja säiliöautomallinen paloau-
to Sammaljoen osastolle ostettiin 
vuonna 1976 ja Myllymaan osastol-
le 1983. Myös paineilmalaitteita ja 
radiokalustoa hankittiin osastoille.

•
Nykyisen organisaatiomallinsa VPK 
sai vuonna 1985, kun Illon VPK toi-
minta-alueensa siirryttyä Kiikasta 
Vammalaan liittyi Tyrvään VPK:n 
yhdeksi osastoksi. Kuntaliitoksen 
jälkeen ensimmäinen sammutusso-
pimus VPK:n ja Vammalan kaupun-
gin kanssa solmittiin vuonna 1981 ja 
nykyään voimassa oleva sopimus on 
vuodelta 1988. Tämä sopimus sellai-
senaan siirtyi aluepelastuslaitosten 
perustamisen yhteydessä Tyrvään 
VPK:n ja Tampereen aluepelastus-
laitoksen väliseksi sopimukseksi.

•
Tyrvään VPK:n täyttäessä 100 vuot-
ta vuonna 1989 monelta taholta 
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palokuntatoiminnan hiipumises-
ta liiallisten koulutusvaatimusten 
vuoksi. Tyrvään VPK on kuitenkin 
onnistunut välttämään tämän ja 
rekrytoimaan lähes vuosittain uu-
sia sammutusmiehiä palokunnan 
hälytysosastoon.

•
Merkittävänä osa-alueena VPK:n 
koulutusjärjestelmässä on nuori-
so-osasto. Alkujaan poikaosaston 
tehtävänä oli valmentaa osastojen 
alueella asuvia poikia sammutus-
tehtäviin. Myös tyttöjä tuli mukaa 
osastojen toimintaan 1980-luvulla ja 
niistä tuli nuoriso-osastoja, toimin-
nan samalla laajentuessa nuoriso-
toiminnan muillekin alueille. Kuiten-
kin edelleen suurin osa palokunnan 
hälytysosastoon tulevista henkilöis-
tä tulee nuoriso-osaston kautta.

Rakentamisen 
vuosikymmen

Palokunnan siirryttyä toiselle vuosi-
sadalle vaihtuivat myös sen keskeiset 
vastuuhenkilöt. Peloista huolimatta 

palokunnan toiminta kuitenkin jatkui 
vireänä. Vanhat 1950- ja 1960-luvulla 
rakennetut paloasemat olivat käyneet 
vanhanaikaisiksi ja niiden uusiminen 
alkoi Lantulan osastossa vuonna 
1990, Vihattulaan uusi paloasema 
valmistui 1993, Myllymaan tallin pe-
ruskorjaus ja laajennus 1996 sekä 
Illon uusi paloasema vuonna 2001. 
Tallien kanssa osittain samaan aikaan 
rakennettiin myös paloautoja. Lantu-
lan osaston Sisu-merkkinen paloau-
to valmistui VPK:n 110-vuotisjuhlien 
kunniaksi vuonna 1999. Myllymaan 
osaston kunnostama Scania vuonna 
2003 ja viimeisenä Lantulan osaston 
Mercedes-Benz vuonna 2005. Tyr-
väänkylään hankittiin vuonna 1994 
käytettynä Sisu-merkkinen säiliö-
auto, Illoon ostettiin Scania-merkki-
nen sammutusauto vuonna 2005 ja 
Vihattulan osaston auto korvattiin 
Vammalan kaupungin VPK:n käyt-
töön luovuttamalla vuosimallia 1974 
olevalla Mercedes-Benzillä vuonna 
2002. Neljä osastoa on hankkinut 
käyttöönsä myös miehistöautot.Suu-
rimmassa osassa hankinnoista ja ra-
kentamisesta osallisena rahoituksen 

myötä oli myös Vammalan kaupunki 
ja silloinen kaupungin palolaitos. Mikä 
tässä lyhyesti mainittakoon.

Kohti tulevaisuutta

Kuten jo aiemmin on todettu, Tyrvään 
VPK perustettiin ja toimi ensimmäi-
set kaksi vuosikymmentänsä Suo-
men ollessa Venäjän keisarikuntaa. 
Palokunta on selvinnyt yhtenäisenä 
yli kansalaissodan ja sotien jälkeiset 
murroskaudet eikä sen toimintaa tois-
taiseksi ole vaikuttanut ikäluokkien 
pieneneminen tai nuorison muuttami-
nen työn perässä pois ”kotikyliltään”. 
Palokunnalla on jälleen edessään uu-
si murrosvaihe, kun se on solmimas-
sa uutta palokuntasopimusta, joka 
oletettavasti tuo palokunnalle uusia 
haasteita. Palokunnan vahvuudeksi 
on osoittautunut sen osastorakenne, 
joka jakaa vastuuta eikä toiminnan 
ylläpito ole yksittäisten henkilöiden 
varassa. Tältä pohjalta Tyrvään VPK:
ssa ollaan luottavaisia vapaaehtoi-
sen palokuntatoiminnan jatkumi-
seen paikkakunnalla.

•
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V
ilppulan puolivakinaisten 
palomiesten yhteydessä 
toimii veteraaniosasto, 
jonka jäsenet olivat kun-

nostaneet useita vanhoja moottori-
ruiskuja alkuperäiseen loistoonsa. 
Vanhin ruisku oli vuodelta 1922 
oleva Tukkapölly. Mäntässä valmis-
tunut ruisku on numeroltaan 45, jo-
ten muitakin vastaavia voi vielä olla 
jossain varastossa pölyttymässä.

Aktiiviset puuhamiehet

Kunnostuksen puuhamiehinä toimi-
vat Ahti Röyskä, Kalevi Majurinen ja 
Matti Roive. Vanhat palokuntalaiset 
ovat eläkepäiviksi ottaneet mitta-
van mutta mielenkiintoisen urakan 
vanhojen moottoriruiskujen parissa. 
Ensimmäiset kunnostettavat ruiskut 
löytyivät palokunnan varastosta, ny-
kyään ihmiset tarjoavat jo tietämiään 

vanhoja ruiskuja miesten hoivaan. 
Tilat kunnostustoiminnalle ovat löy-
tyneet kunnan kiinteistöstä.

•
Veteraanitoiminta on merkittävä an-
ti pelastuslaitokselle, paitsi vanhoja 
muistojaan ja vinkkejään tuovat ve-
teraanit myönteistä julkisuuskuvaa 
palokunnalle. Paikallisen liike-elä-
män järjestämässä seremoniassa 
vuoden pumppumestareiksi vali-
tut miehet ovat näkyneet useissa 
lehdissä sekä järjestäneet useita 
näytöksiä pumpuilla. Vanhat palo-
kunta-asut kuuluvat asiaan näy-
töksiä järjestettäessä ja vesi len-
tää hyvässä kaaressa käsivoimin 
pumpaten, vaikka ruisku ja mies 
ovat molemmat vuosisadan alun 
helmiä.

•
Tervetuloa Vilppulaan 
tutustumaan!

112-PÄIVÄ 
Ylä-Pirkanmaalla

112-päivänä 
oli Vilppulan 
aluepaloasemalla 
perinteisten 
näytösten ja 
turvallisuus-
valistuksen lisäksi 
myös jotain muuta 
mielenkiintoista 
nähtävää. 

Teksti ja kuva: Palomestari Heikki Havukainen
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N
o, aivan näin synkkä ei 
tilanne ole. Sairaankul-
jetukseen alan ammatti-
laisten sijaishakemuksia 

tulee kulunutta sanontaa käyttäen 
kuin sieniä sateella. Palopuolen si-
jaisuudet on tilanteessa hoidettava 
sopimuspalokunnan koulutusoh-
jelman suorittaneiden henkilöiden 
toimesta. Niin oli osin myös kesällä 
2006. Pärjättiin. 

Miten houkutella 
alan ammattilaisia?

Tiedossa on, että monien aluepe-
lastuslaitoksien edustajat käyvät 
rekrytointikäynneillä Pelastusopis-
tossa. Aina varmaa ”vaktatietoa” 
jakava palokunnan viidakkorumpu 
kertoo edelleen, että valmistuville 
palomiehille on tässä yhteydessä 
tarjottu jopa pihviruokaa, höystönä 
valtioneuvoston puheenjohtajankin 
suosimat perunat. Olisiko asian 
paikkansa pitävyyttä syytä tarkas-
taa… Enkä nyt tarkoita menua. 
Pitäisikö myös Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen aktivoitua asiassa? 
Me olemme pelastusalan johtava 
toimija ja suunnannäyttäjä Suomes-
sa. Olemmeko me? 

•
Totta on, että pelastajien koulutus-
määrät ovat vähäiset suhteessa 
kentän tarpeeseen, mutta johonkin 
nekin vähätkin miehet työllistyvät. 

Nykytrendi tuntuisi olevan, että vain 
suurien keskuspaikkojen asemat 
saavat ammattikoulutettua väkeä. 
Siihenkö on tyytyminen?

•
Kilpailu ammattikoulutetusta työ-
voimasta kiristyy. Joku voi tyrmätä 
kantani, työntää sen oman mie-
likuvituksensa kohtaan mappi Ö:  
hakemistosana evvk, syvälle. Pe-
rusteena se, että tällä hetkellä vie-
lä pärjäilemme ja aina on pärjätty. 
Kehityshankkeitakin meillä toki on. 
Olemme matkalla kannustavaan ja 

Mutta, missä niitä 
palomiehiä on!

Teksti: Palopäällikkö Pekka Mellin

Tätä kirjoittaessa 
on haku 
kesämiehistä 
käynnissä. 
Ilmoitukset ovat 
netissä Työvoiman 
sivuilla sekä 
Pelastusopistossa 
taululla. Hakuaikaa 
on vielä tasan 
kolme vuorokautta 
jäljellä. Yhtään 
palopuolen 
ammatillisen 
koulutuksen 
käynyttä 
henkilöä ei Etelä-
Pirkanmaalle ole 
hakeutunut.  Ei 
edes kahden 
lukuvuoden 
kavereita. 
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palkitsevaan työyhteisöön. Mutta se 
on tulevaisuutta. Ehkä voisimme toi-
mia jo nyt, niillä keinoilla mitä voim-
me käyttää heti. Teen keskustelun 
avaamiseksi asiasta niin sanotun 
nauruversioesityksen: 1) Lähes-
tymme jatkossa kaikkia valmistuvia 
kursseja. 2) Perustamme pelastaja-, 
alipäällystö- ja päällystökurssien 
valmistuville opiskelijoille ”Paras 
pirkanmaalainen” -stipendin, joka 
käydään aina lukukauden päätös-
juhlassa valmistuville Pirkanmaan 
kunnissa asuvien opiskelijoiden 
parhaille jakamassa.

•
No niin, ylös sieltä! Ei nyt tarvitse 
sentään maassa kieritellä!

Loman tarpeessako?

Näihin aikoihin ei monellekaan 
ole kesän asiat mielessä. Ei 
minullakaan muuten kuin viran 
puolesta. Viikoksi hiihtelemään 
tässä pitäisi juurikin sännätä. 
Tämän jutun perusteella moni 

”Etelän eläimenpelastustehtävä, paperitehtaan poistoputki syys-06”

päätteleekin aivan oikein, että 
olen tottavie loman tarpeessa. 
Pahoittelen, ettei Etelä saanut 
yhteensattumien vuoksi kasaan 
joukkuetta Kaupin sprinttikisaan. 
Aloitamme siis harjoittelun vuo-
den 2008 tapahtumaan. Lähe-
tämme miehiä leiritykseen ja 
voitelukursseille.  

PS Haluaisin vaihtaa kalenteritoimitta-
jaa. Nykyisen kalenterin sivut vaihtuvat 
kiireisiin nähden aivan liian nopeasti. 
Tuntuu että juuri äskettäin manasimme 
ainaista kurakeliä ja odotimme milloin 
oikea talvi alkaa. Nyt sitten ollaankin jo 
keväässä. Lomalla on monella onneksi 
anoppi lähettyvillä.  Tuntuu loma-aika 
huomattavasti pidemmältä.

”Paistakoon eteläänkin aurinko” 
latojan huomautus



28

LE
T

K
U

 &
 L

A
A

S
TA

R
I


