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Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 3/4 2014
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Letku & Laastari

• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • Toimituskunta: Elina 
Haapala, Elja Kivikoski, Tapio Liesko, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja taitto: Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: ”Häkkilintu” • Paino: • Painomäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuu-
kaudet: huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Julius Majuri  2,5 v, 
Tampereen päivänä 
Keskuspaloasemalla
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Tässä lehdessä on juttu alueellis-
tamisen ensi askeleista, kun Tam-
pereen, Kangasalan ja Pirkkalan 

palolaitokset yhdistyivät vuonna 1994. 
Muutoksia on tämän liitoksen jälkeen 
tullut useita, ja viimeinen muutos tehtiin 
lokakuun alussa, kun lähinnä pelastus-
toiminnan organisaatiota muutettiin.
 
Vaikka muutos halutaan nykyään nime-
tä normaaliksi asiaksi toistamalla fraasia 
”vain muutos on pysyvää”, niin silti se vai-
kuttaa jollain lailla koko työyhteisöön. On 
ymmärrettävää, että työntekijät reagoivat 
muutokseen. Suuri osa kokee muutokset 
kielteisinä. Työntekijät kuitenkin katsovat 
muutosta pienemmästä näkövinkkelistä 
kuin muutoksen päättäjät, joiden täytyy 

Syystuulet puhaltavat
hahmottaa suuret kokonaisuudet. Silloin 
jää väistämättä yksityiskohtia, jotka eivät 
heti loksahda paikalleen.

Viestinnän näkökulmasta katsottuna uu-
dessa organisaatiossa on haettu paran-
nusta arjen työn sujuvuuteen. Uudessa 
organisaatiossa on esimerkiksi nimetty 
paloasemaryhmien vetäjät. Päivätyötä 
tekevät aluepalomestarit johtavat palo-
asemien päivittäistä toimintaa ja voivat 
näin suunnitella arjen töiden järkevät 
aikataulut. Tällä päästäneen pois tilan-
teesta, että tehtävät (poislukien hälytyk-
set) tulevat yllätyksenä työvuoroille.   

Uudessa järjestelmässä myös Tilanne-. ja 
johtokeskusta pystytään hyödyntämään 

tehokkaasti ja nykyaikaisin ottein. Tilan-
ne- ja johtokeskuksessa työskentelevät 
palomestarit pystyvät hahmottamaan 
koko Pirkanmaan alueella tapahtuvat 
muutokset ja näin voivat reagoida uh-
kaaviin tilanteisiin vieläkin tehokkaam-
min kuin ennen.

Nähtäväksi jää, toteutuuko uudistus 
suunnitellulla tavalla. Se on selvää, 
että yllätyksiä tulee ja korjausliikkeitä 
joudutaan tekemään, mutta me kaikki 
voimme omalta osaltamme vaikuttaa 
siihen, että työilmapiiri säilyisi hyvänä 
muutosten tuulissa.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Eläkkeelle siirtyneitä

Palomestari Harri Colliander

Palomestari Harri Collianderin eläkepäivät alkoivat lokakuun alussa. Hänen 
työnsä pelastusalalla alkoi vuonna 1982 Metsä-Serlan palveluksessa palomie-
henä. Vilppulan kunnan palveluksessa hän aloitti vuonna 1987 Kolhon VPK:n 
kalustonhoitajana, josta hän siirtyi Vilppulan kunnan päätoimiseksi palomies-
kalustonhuoltajaksi

Vuonna 1990 Colliander siirtyi Keuruun palokunnan paloesimieheksi, sitten 
palomestariksi ja vs. palopäälliköksi vuonna 1991. Colliander palasi Vilppulan 
kunnan palvelukseen vuonna 1996 ja hänet valittiin palopäälliköksi.

Kun Pirkanmaalle muodostettiin Tampereen aluepelastuslaitos vuonna 2003, 
siirtyi Colliander palopäälliköksi ja sittemmin palomestariksi uuteen aluelaitok-
seen. Colliander jäi eläkkeelle Pirkanmaan pohjoiselta pelastusalueelta ja hänen 
tehtäviinsä kuuluivat palomestarin töiden lisäksi automaattisten paloilmoitti-
mien Erhe-hanke sekä omavalvonta.

Ylipalomies Pekka Pajunen

Pekka on kaikki huomioon ottava lämminsydäminen seuraihminen, joka oli töissä aina valmis osallistumaan joka hommaan. Pitkän työuransa 
palomiehenä hän suoritti pääosin Nokialla ja Yläjärvellä. Nokian palolaitoksella hän aloitti vuonna 1980.

Hän oli aina kiinnostunut muiden kuulumisesta ja jaksoi huolehtia myös nuorimmista työtovereistaan. Pekka on aina pitänyt kunnostaan hyvää 
huolta ja jaksoi myös töissä liikkua viimeiseen asti muiden mukana. Jatkossa Pekkaan voikin törmätä kotipaikkakuntansa Nokian lenkkipoluilla 
ja kuntosalilla. Pekan eläkekahvit juotiin Teivon paloasemalla 29.9. lähimpien työtoverien läsnä ollessa. 

Teksti: palomies Jyrki Valkama
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Ylipalomies Jouko Rantala

Ylipalomies Jouko Rantala jäi eläkkeelle 1.7.2014. Viime vuodet Hervan-
nan paloasemalla työskennellyt Rantala aloitti palomiehen viransijaisena 
keväällä 1978. Rantala oli erikoistunut muun muassa käsisammuttimien 
huoltajaksi.

Suruviesti
Suruviesti tavoitti pelastuslaitoksen henkilöstön lokakuun alussa. Palomies 
Esa Tulonen nukkui pois vasta 55-vuotiaana. ”Eeti” tuli Tampereen 
palokunnan viransijaiseksi keväällä 1978. Hän oli ensimmäisten joukossa, kun 
pelastuslaitoksella annettiin sairaankuljettajille defibrillaatiokoulutus vuonna 
1985. Eeti oli myös erikoistunut käsisammutinhuoltajaksi. Pelastuslaitoksen 
palveluksesta hän jäi pois ennenaikaiselle eläkkeelle vuonna 2008.

Eläkkeelle siirtyneitä
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J.Paunila

Pirkanmaan pelastuslaitoksen orga-
nisaatio muuttui 1.10.2014. Osana 
organisaatiomuutosta yhdistettiin 
itäinen ja läntinen pelastusalue ja 

niistä muodostettiin eteläinen pelastusalue, 
jota johtaa palopäällikkö Jyrki Paunila. Apulais-
palopäällikkö on Teemu-Taavetti Toivonen. Poh-
joisen alueen päällikkönä jatkaa Mika Salmela.

Komentotoimiston vetäjä on palopäällikkö 
Pekka Mellin. Palopäällikkö Jari Veija siirtyi 
varautumisen yksikköön asiantuntijaksi.

Palomestarijärjestelmää uusittiin. Seitsemän 
palomestaria toimii vastaisuudessa aluepalo-
mestareina vastaten paloasemiensa toimin-
nasta ja niiden johtamisesta. 

Pelastuslaitoksen  
uudistettu organisaatio 
1.10.2014

Jarmo Ranta vastaa Nokian ja Vammalan 
paloasemasta. Pasi Saaren paloasemia ovat 
keskuspaloasema, Teivo ja Pirkkala. Ari Vii-
tanen vastaa Kangasalasta, Hervannasta ja 
Linnainmaasta. Tero Haapalan paloasemia 
ovat Valkeakoski, Akaa ja Lempäälä. Jorma 
Kiviniemen vastuupaloasemia ovat Parkano, 
Ikaalinen ja Hämeenkyrö. Miehittämättö-
mistä paloasemista myös Kurun paloasema 
siirtyy vuoden lopussa hänelle. Ilpo Kuok-
kasen vastuupaloasemat ovat Virrat ja Ruo-
vesi sekä miehittämättömistä paloasemista 
Kihniö. Heikki Kojo vastaa Mänttä-Vilppulan 
ja Oriveden paloasemista sekä Juupajoen 
miehittämättömästä paloasemasta.

Pelastustoiminnan johtamisen yksikön pääl-

likkönä toimii palopäällikkö Ari Vakkilainen. 
Hänen toimipaikkansa on Kaupin Tilanne- ja 
johtokeskus. Vakkilaisen alaisuudessa ovat 
päivystävät palomestarit sekä Tilanne- ja 
johtokeskuksessa työskentelevät palomes-
tarit. Tike-palomestareiden viikkotyöaika on 
38,25 h. Palomestarit ovat Petteri Elijoki, Jari 
Hiltunen, Pauli Keskinen, Johannes Valkama, 
Matti Willman ja Petri Vuorio.

Loput palomestareista jatkavat poikkeusluvan 
mukaisella 40 tunnin viikkotyöajalla päivys-
tävän palomestarin tehtävissä. Hervannan 
päivystyspisteessä ovat Heikki Havukainen, 
Timo Korpela, Matti Saarinen, Teemu Turtonen 
ja Ville Vahala. Nokialla ovat Tommi Lönnqvist, 
Kimmo Perolahti, Risto Salonen, Hanne Vänskä 

T.T. Toivonen M.Salminen

P.Mellin J.Veija A.Vakkilainen
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Pelastuslaitoksen  
uudistettu organisaatio 
1.10.2014

J. Nieminen T.Halme

J.Pietilä

Ville Naskali

S.Niittyniemi

J.Kaija

A.Kannisto
ja Jari Suokonautio (vs. 31.12.2014 asti). Päi-
vystyspisteitä tarkastellaan puolivuosittain 
jokaisen viranhaltijan kohdalta. Ensimmäinen 
tarkistusajankohta on 1.4.2015.

Tulemme esittelemään uuden palomestarijärjes-
telmän tarkemmin joulukuun Letku & Laastarissa.

Pelastusalueiden yhdistämisen yhteydessä vä-
hennettiin vuoroesimiesten määrä kahdeksas-
ta neljään. Uusia vuoroesimiehiä ovat Jarkko 
Pietiläinen 1-jaos, Sami Niittyniemi 2-jaos, Ville 
Naskali 3-jaos ja Juha Kaija 4-jaos. 

T. Räfsten

Tehtävät vaihtuivat 
muissakin yksiköissä

Uudistunut organisaatio koski eniten pelas-
tustoiminnan ja valmiussuunnittelun yksik-
köä, mutta myös joitain muita muutoksia 
tehtiin. Palomestari Jari Nieminen valittiin 
kehitysinsinööriksi ja hän jatkaa laatu- ja 
työhyvinvointiyksikössä. 

Koulutusmestari Timo Halme siirtyi työhyvin-
vointiyksiköstä pelastustoiminnan ja valmius-
suunnittelun vastuualueelle. Ensihoidon puo-
lella ensihoitaja Ari Kannisto nimettiin lääkintä-
mestariksi. Palopäällikkö Tapio Räfsten valittiin 
tekniseksi päälliköksi onnettomuuksien ennal-
taehkäisyn vastuualueelle 1.1.2015 alkaen

Organisaatiomuutoksen yhteydessä viesti- ja 
johtokeskuksen nimi muutettiin Tilanne- ja 
johtokeskukseksi, ja työn luonteen vuoksi 
työntekijöiden tehtävänimike valvomonhoita-
ja muutettiin tehtävänimikkeeksi päivystäjä. 

Entisestä Wivi viesti- ja johtokeskuksesta 
jäivät Juha Nevala ja Markku Tuominen hoi-
tamaan keskuspaloasemalle jääneitä asiakas-
palvelutehtäviä. Heidän tehtävänimikkeensä 
muutettiin vahtimestariksi.
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Alueellistamisen  
ensi askeleet

Syyskuun alussa vuonna 1994 aloitti toi-
mintansa Tampereen aluepelastuslaitos. 
Se oli ensimmäinen laatuaan koko maas-
sa. Toiminnan tavoite oli tuttu: tehostaa 
toimintaa ja säästää rahaa. Tuohon aikaa 
oli Suomessa tehty viitisenkymmentä 
selvitystä alueellisista palolaitoksista, 
mutta kunnallisten laitosten yhteenso-
vittaminen tuntui työläältä. Muutamia 
liitoksia tehtiin pienten kuntien kesken, 
mutta osapuolia oli yleensä vain kaksi.

Tampereella neuvoteltiin kuuden kun-
nan yhteistyöstä, mutta Ylöjärvi, Nokia 
ja Lempäälä vetäytyivät hankkeen ulko-
puolelle. Pirkkalan ja Kangasalan kanssa 
tehty sopimus merkitsi sitä, että noin 40 
henkilöä liittyi Tampereen kaupungin 
palkkalistoille. Uuden organisaation 
vahvuus oli nyt 328 henkilöä.

Uuden aluepelastuslaitoksen kustan-
nukset jaettiin kolmeen osaan. Tampere 
maksoi yhteisestä budjetista 84 prosent-
tia, Kangasala 9 ja Pirkkala 7 prosenttia. 
Laitosta johti pelastuspäälliköksi nimi-
tetty Sakari Lehtinen. Pirkkalan ja Kanga-
salan palopäälliköiden nimike muuttui 
aluepalomestariksi. 

Aluepelastuslaitos sai lisää jäseniä vuon-
na 2001, kun Nokian kaupunki päätti 
tehdä yhteistyösopimuksen Tampereen 
kanssa. Neuvotteluja käytiin kaikkien 
Pirkanmaan kuntien kanssa ja loppujen 
lopuksi vuonna 2003 Tampereen aluepe-
lastuslaitoksen muodosti 33 Pirkanmaan 
kuntaa. Ensimmäisenä Suomessa.

Kaksikymmentä vuotta sitten syyskuun ensimmäisenä 
päivänä Tampereen pelastuslaitos teki valtakunnallista 
historiaa, kun Kangasalan ja Pirkkalan silloiset 
palo- ja pelastustoimet yhdistyivät Tampereen 
pelastuslaitokseen.

Pelastuslaitoksen arkistosta löytyi alueellistamisesta kertova lehtileike. Samaan leikkeeseen oli koottu muitakin uutisia. Leikkeen 
alalaidassa 27.1.1995 uutisoidaan mm. pelastuspäällikkö Esko Kauton valinnasta ”palokuntaan.”
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Alueellistamisen  
ensi askeleet

Johtuneeko maailman poliittisesta tilan-
teesta, että pelastuslaitoksen käytävillä 
on viime aikoina käyty keskustelua ase-
palveluksen suorittaneen henkilökun-

nan sijoituksista poikkeusolojen aikana kuin 
myös ylennyksistä. Kyselimme asiaa pelastus-
laitoksen valmiuspäällikkö Markku Lehtoselta 
ja Puolustusvoiminen Pirkanmaan aluetoimis-
ton Majuri Timo Hessolta.

Asevelvollisuuslain 89 §:ssä (1438/2007) on 
määritelty palvelukseen kutsumatta jättä-
minen yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi. 
Toimenpidettä, jolla tämä toteutetaan, kut-
sutaan henkilövaraamiseksi (VAP). Varatta-
vaksi henkilöksi tulee ensisijaisesti esittää 35 
- 60-vuotiaita henkilöitä. Puolustusvoimien 
aluetoimistot ratkaisevat asevelvollisia kos-
kevat varaushakemukset. Mikään ammatti tai 
tehtävä ei automaattisesti oikeuta henkilöva-
raamiseen ilman erillistä varaushakemusta. 
Työnantaja varaa siis henkilöstönsä omaan 
käyttöönsä siksi, että myös vakavissa häiriö-
tilanteissa ja poikkeusoloissa yrityksen omat 
hommat hoituisivat. Aluetoimiston päätök-
sessä huomioidaan esitettävien henkilöiden 
tärkeystunnukset, jotka määrittävät henki-
löiden häiriötilanteiden ja poikkeusolojen 
aikaisen tärkeyden yrityksen toiminnalle. 

Tärkeystunnukset  
ja niiden sisältö:

RT (ratkaisevan tärkeä) = Tärkeimmät johto- 
ja muut pitkälle erikoiskoulutetut henkilöt, 
joita ei voida korvata tai joiden seuraajien 
perehdyttäminen kestäisi viikkoja jopa kuu-
kausia.

HT (hyvin tärkeä) = Henkilöt, jotka pakot-
tavassa tapauksessa voidaan koulutuksen 
jälkeen korvata toisilla samoihin tehtäviin 
pystyvillä henkilöillä.

T (tärkeä) = Henkilöt, jotka voidaan pakotta-
vassa tapauksessa korvata toisilla samoihin 
tehtäviin pystyvillä henkilöillä.

”Vapitusta”
Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen kertoo, 
että henkilön tullessa pelastuslaitokselle 
virkaan tai toimeen, niin anotaan (viimeksi 
kesäkuussa) puolustusvoimilta VAP kyseisille 
henkilöille. ”Emme tee sitä jokaiselle henki-
lölle erikseen heti heidän virkaan astuessaan, 
vaan määräajoin, joten joskus joku ehtii saa-
maan sen kertausharjoitusmääräyksenkin”, 
Lehtonen selvittää.

Aivan koko henkilökuntaa ei pelastuslaitos-
kaan saa ”vapattua”, sillä ne henkilöt joilla on 
jokin SA-erityistehtävä/koulutus (SA =Suo-
men armeija) tai sellainen aliupseerin- tai up-
seerin arvo, joka katsotaan puolustusvoimille 
tärkeäksi, eivät saa vapautusta. Lehtonen ar-
vioi että hiukan alle 10 % pelastuslaitoksen 
väestä ei saa VAP:pia. Varaajan tulee ilmoittaa 
aluetoimiston päätöksestä varatuille henki-
löille. Niin sanottu perusvaraus tehdään aina 
viideksi vuodeksi kerrallaan ja varaajan tulee 
tarkistaa varauksensa yhden - kolmen vuo-
den välein ja aina, mikäli varaajan toiminta-
menetelmissä, organisaatiossa tai henkilös-
tössä tapahtuu huomattavia muutoksia.

Suoritettuaan varusmiespalveluksen henkilö 
yleensä sijoitetaan johonkin poikkeusoloissa 
perustettavaan Puolustusvoimien joukkoon 
(SA-sijoitetut). Kaikille ei kuitenkaan näin 
käy vaan he kuuluvat ns. sijoittamattomaan 
reserviin. SA-sijoitettujen ylentäminen ta-
pahtuu kertausharjoitusvuorokausien pe-
rusteella. Reserviläisen pitää saada ylemmän 
sotilasarvon mukaista koulutusta. Sen määrä 
riippuu sotilasarvosta. Vaadittavien harjoitus-
vuorokausien määrä on sitä suurempi, mitä 
ylemmästä arvosta on kyse. Henkilön täytyy 
myös olla sopiva kyseiseen tehtävään, ja ker-
tausharjoitusten arvosteluilla on vaikutusta. 
Sodan ajan sijoitus pitää pääsääntöisesti olla, 
ja edellisestä ylennyksestä on täytynyt kulua 
vähintään viisi vuotta. Myös SA-sijoittamaton 
reserviläinen voi saada ylennyksen, mutta 
se on toki harvinaisempaa ja vaatii aktiivista 
osallistumista esim. Maanpuolutuskoulu-
tusyhdistyksen (MPK) toimintaan tai muita 

maanpuolustuksellisia ansioita. Sama koskee 
myös poikkeusoloissa aseellisesta palveluk-
sesta vapautettuja (VAP). 

Tiedot omasta sijoituksesta on saatavissa 
omasta aluetoimistosta. Pirkanmaalla toimis-
to sijaitsee Uimalankatu 1:ssä. Majuri Hesso 
kannustaa kaikkia asiasta kiinnostuneita 
käymään aluetoimiston palvelupisteessä, 
josta saa vastauksen kaikkiin omaa tehtävää 
koskeviin kysymyksiin. Periaatteessa henkilö, 
jolla ei ole työnantajan anomaa vapautusta, 
on SA-sijoittamaton ja aktiivisesti mukana 
esim. MPK ry:n toiminnassa sekä omaa sivii-
likoulutuksen, josta on hyötyä puolustusvoi-
mille (esim. ensihoitaja), voi tulla sijoitetuksi 
SA-joukkoon ja saada kyseiseen tehtävään 
sopivaa koulutusta kertausharjoitusten kaut-
ta. Rauhanturva tai vastaaviin kansainvälisiin 
tehtäviin hakeutumiseen ei työnantajan ano-
malla vapautuksella ole mitään vaikutusta. 
Näihin tehtäviin hakeudutaan ensisijaisesti 
Porin Prikaatin kautta, ohjeita saa www.mil.
fi sivustolta.

Majuri Timo Hesso

Valmiuspäällikkö Markku Lehtonen
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Pirkka 14 -valmiusharjoitus 
ja  

Wanaja 14 -harjoitus



10 11

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Pirkka-harjoituksen aiheena oli kyberuhka. 
Harjoituksen taustalla oli kuviteltu sotilaalli-
nen kyberhyökkäys. 

Kyberhyökkäys

”Kyber” on etuliite, joka tarkoittaa tietoko-
neisiin, tietoverkkoihin ja tietoliikenteeseen 
liittyvää. Kyberturvallisuus on lähinnä tieto-
turvallisuuden alalaji, jolla pyritään sähköisen 
ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. 
Sotatoimien taustalla tapahtuu näkymä-
töntä kybersotaa. Kybersodan kohteita on 
sähköisen ja verkotetun järjestelmien lisäksi 
yksittäisten merkittävien laitteiden mykistä-
minen sekä huomaamaton propagandavai-
kuttaminen.

Maailman johtavin kybervalta on Yhdysval-
lat. Venäjä on perustanut 2013 kyberjoukot, 
joka on prikaatin suuruinen joukko. Omien 
puheittensa mukaan Venäjä on valmis täys-

Lokakuun alussa Pirkanmaalla oli kaksi suurta valmiusharjoitusta.  Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto järjesti yhdessä Pelastusopiston kanssa laajan Pirkka 14 
-valmiusharjoituksen alueen kunnille. Mukana olivat myös Pirkanmaan pelastuslaitos 
ja Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimisto. Samaan aikaan Puolustusvoimat 
järjesti kertausharjoituksen Wanaja 14 Länsi-Suomen alueella 6. – 10. Lokakuuta. 
Mukana harjoituksessa oli myös Pirkanmaan pelastuslaitos.

mittaiseen kybersotaan. Suomen valtion 
ensimmäinen kyberturvallisuusstrategia hy-
väksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 

24. tammikuuta 2012. Suomessa kyberturval-
lisuus on määritelty mm. tavoitetilaksi, jossa 
kyberympäristöön voidaan luottaa ja jossa 
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sen toiminta turvataan. Se pitää sisällään 
toimenpiteet, joiden avulla voidaan enna-
koivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia 
kyberuhkia ja niiden vaikutuksia.

Kyberuhkaa torjutaan yksinkertaisimmillaan 
verkkoympäristössä viruksentorjuntaoh-
jelmistoilla. Ongelmana on, että kyseiset 
ohjelmat torjuvat tunnettuja ongelmia. 
Vaikuttavimmat virukset on testattu sulje-
tuissa verkoissa ja niitä käytetään tarvitta-
essa. Kyberuhan torjunnassa voidaan myös 
taktisesti tehdä vastahyökkäys. Kaikki nämä 
tietotekniset toimet vaativat toimiakseen 
laajamittaisen kyberturvallisuuskeskuksen 
perustamisen. Jotta tarvittaessa siedämme 
viestiyhteyksien, sähköisten järjestelmien ja 
johtamisen haavoittumisen tai lamaantumi-
sen, pitää yhteiskunnan toiminnoille luoda 
rinnakkaiset manuaaliset tai suljetut järjes-
telmät.

Pirkka 14 
-valmiusharjoitus 

Pirkka-harjoitus oli kahden päivän kestoinen 
(7. - 8.10), mutta siihen liittyi myös maanan-
taina 6.10. pidetty infotilaisuus Satakunnan 
lennostossa. Tuossa infossa kerrottiin harjoi-
tukseen osallistuville Puolustusvoimien uu-

desta organisaatiomuutoksesta sekä kuntien 
osallistumisesta Pirkka-harjoitukseen.

7.10. oli seminaaripäivä, jossa kuntien joh-
toryhmien edustajille kerrottiin kybertur-
vallisuudesta ja sen aiheuttamista haitoista 
kuntien tietohallintojärjestelmiin.

8.10. oli varsinainen harjoituspäivä, jossa 
kuntien johtoryhmät harjoittelivat kyber-
hyökkäyksen aiheuttamia harmeja kuntien 
toimintaan. Pirkanmaan pelastuslaitos oli 
lähettänyt jokaiseen Pirkanmaan kuntaan 
oman asiantuntijansa, jonka tarkoitus oli ol-
la yhteydessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
Tilanne- ja johtokeskuksessa kokoustavaan 
pelastuslaitoksen johtoryhmään.

Pelastuslaitoksen harjoituksessa pohdittiin, 
mitä kaikkea kyberuhka  voi laitokselle aihe-
uttaa. Ovatko esimerkiksi kaikki ajoneuvot 
suojattu kyberhyökkäykseltä? Miten viesti-
liikenne  hoidetaan? Viivästyykö avunsaanti, 
kun hälytykset eivät tule perille?

Wanaja 14

Maavoimat järjesti puolustusvoimien suu-
rimman kertausharjoituksen Länsi-Suomen 
alueella 6. - 10.10.2014. Harjoituksen pai-
nopiste oli Kanta-Hämeen alueella, mutta 
Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui harjoi-
tukseen järjestämällä räjähderekan onnetto-
muusharjoituksen.

Case-Lielahdessa räjähdelastissa ollut Puolus-
tusvoimien rekka syttyi palamaan Lielahden 
vanhalla teollisuusalueella. Paikalle hälytet-
ty pelastuslaitos toi lievästi loukkaantuneen 

kuljettajan turvaan ja tiedusteli kohteen. Har-
joitusta johtanut palomestari Kimmo Pero-
lahti selvitti tarvittavat varoetäisyydet ja eristi 
alueen. Koska eristettävä alue oli laaja, päätti 
Perolahti pyytää virka-apua Puolustusvoimil-
ta. Myös poliisin kenttäjohto osallistui harjoi-
tukseen, ja suoritti mm. alueen eristämiseen 
ja turvaamiseen liittyviä toimintoja.

Virka-apu-osasto hälytettiin Maavoimien 
Esikunnan Operaatiokeskuksesta Mikkelistä, 
ja reserviläisosasto lähetettiin Satakunnan 
lennostosta; paikalle tuli maakuntakomppa-
nian virka-apujoukkue. Heidän tehtäväkseen 
jäi vaara-alueen eristäminen ja valvominen, 
ettei sivullisia päässyt vaara-alueelle.

Kenttäharjoituksen lisäksi pelastuslaitos 
harjoitteli Tilanne- ja johtokeskuksessa on-
nettomuuteen liittyviä muita tehtäviä. Joh-

Kuvateksti

Kuvateksti
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tamisharjoituksen teemana oli laajamittaisen 
evakuoinnin johtaminen.  Päivystävän päälli-
kön (Pekka Mutikainen) johdolla määriteltiin 
evakuoitava alue, ja 200 evakuoitavaa varten 
järjestettiin kuljetus, sijoituspaikka ja sinne 
sekä ruokailua että henkistä tukea. Tampe-
reen kaupungin valmiussuunnitelman ja va-

paaehtoisorganisaatioiden (SPR ja VAPEPA) 
mukaiset hälytysyhteydet testattiin.

Lisäksi Tilanne- ja johtokeskus teki tilanteessa 
vaadittavat päätökset auto-, juna- ja ilmalii-
kennekatkoista vaara-alueella, sekä ilmoituk-
set mm. Sisäasiainministeriön pelastusosas-

ton päivystäjälle ja Aluehallintovirastoon. 
Harjoituksen skenaario otettiin kesällä 2013 
tapahtuneesta Laukaan Vihtavuoren räjäh-
dysvaaratilanteesta.

Tilanne- ja Johtokeskus miehitettiin harjoitusta varten

 TOKEVA-ohjeen tilanteen mukainen vaara-
alueen määritys
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Suomalaisessa yhteiskunnassa on 
käynnissä vanhustenhoidon järjes-
telyjen muutos. Vanhuspalvelulain 
linjauksen mukaisesti pyritään li-

säämään kuntoutumista edistäviä ja kotiin 
annettavia palveluita. Pitkäaikaisesta laitos-
hoidosta pidättäydytään ja sitä järjestetään 
vain poikkeustapauksissa. Kotona asuminen 
mahdollistetaan kotihoidon useilla päivittäi-
sillä käynneillä ja kotiin tuotavilla laitoshoi-
don kaltaisilla palveluilla. Tämä johtaa siihen, 
että yksityiskodeissa asuu yhä enemmän ja 
yhä pidempään ihmisiä, jotka aikaisempien 
kriteereiden mukaan olivat laitoshoitoon oi-
keutettuja. Tämän myös me pelastuslaitoksis-
sa työskentelevät näemme arkityössämme. 

Koti siis muuttuu pitkäaikaishoitopaikaksi ja 
terminaalihoitopaikaksi. Meneillään olevaan 
kehitykseen on tunnistettu liittyvän myös 
turvallisuuden problematiikkaa. Laitoksissa 
asuessaan vanhusten paloturvallisuudesta 
huolehditaan lakisääteisesti, toiminnanhar-
joittajan taholta. Kun samat ihmiset sijoite-
taan omiin koteihinsa, heidän edellytetään 
itse huolehtivan omasta turvallisuudestaan, 
vaikka he eivät olisikaan siihen kykeneviä. 
Yleisiä turvallisuuteen liittyviä ongelmia 
ratkotaan mm. painikeranneke-turvapu-
helimella ja asunnon muutostöillä, kuten 
kynnysten poistamisella sekä kaiteiden ja 
kahvojen asentamisella. Näillä toimenpiteillä 
ei ole vaikutusta paloturvallisuuteen silloin 
kun henkilön toimintakyky on merkittävästi 
alentunut.

Paloturvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat 
kokonaan keskustelematta, käsittelemättä ja 
tunnistamatta pelastuslaitosten ulkopuolel-
la. Toisinaan keskusteluissa yhteistyökump-
paneidemme kanssa palovaroittimien ja 
turvapuhelimen olemassaolo mainitaan pa-
loturvallisuustoimenpiteeksi. Niiden tuoma 
turva tulipalosta selviämisen näkökulmasta 
on kuitenkin hyvin kyseenalainen, lähes ole-

Paloturvallisuutta hoitolaitoksista koteihin

maton, jos toimintakyky on alentunut. Tämä 
ilmentää sitä, että paloturvallisuuteen liitty-
vää kokonaisuutta ei ole ymmärretty. Eikä 
sen välttämättä tarvitse ollakaan, meidän 
tehtävämme on kuitenkin viimeistään nyt 
selkeyttää asia.

Ensimmäisessä Sisäisen turvallisuuden ohjel-
massa asetettiin tavoitteeksi, että Suomi on 
Euroopan turvallisin maa myös palokuolemi-
en määrällä mitattuna. Tavoitteeksi asetettiin 

maksimissaan 30 palokuolemaa vuodessa. 
Pitkän ajan trendihän on sata-per-vuosi. Toi-
sessa Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa an-
nettiin hieman helpotusta ja tavoitteeksi ase-
tettiin 50 palokuolemaa. Viimeisimmässä oh-
jelmassa ei ole enää lukumääräistä tavoitetta 
lainkaan. Tämä tavoitteista vetäytyminen on 
hämmentävää, sillä tietoa, osaamista ja kei-
noja tavoitteiden saavuttamiseksi on. Miksi 
kehitys menee tähän suuntaan? Epätieteelli-
nen arvaus on, että emme löydä yhtymäkoh-
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Paloturvallisuutta hoitolaitoksista koteihin

tia omasta tai lähipiirimme elämänvaiheesta 
tyypillisen palokuoleman uhrin profiiliin ja 
keskitämme tarmomme mieluummin muihin 
tutumpiin asioihin.

Hankesisältö ja 
kohderyhmä

Pirkanmaan pelastuslaitos pyrkii (ja omasta 
mielestään on jo) valtakunnalliseksi edellä-
kävijäksi kotona asuvien, toimintakyvyltään 

alentuneiden vanhusten paloturvallisuuden 
edistäjänä. Tätä työtä teemme ”best practi-
ces” –hengessä ja toivommekin, että työmme 
tulokset kopioidaan laajasti kaikkien suoma-
laisten hyödyksi. Läheisenä ja merkittävänä 
yhteistyökumppaninamme on Tampereen 
kotihoito.

Hankkeemme konkreettiset toimenpiteet 
ovat tähän mennessä olleet: Huoneistokoh-
taisen automaattisen sammutuslaitteiston 
kehittäminen Pirkanmaan turvallisuusklus-
terin osaamisverkostossa, kodinhoitajien 
kouluttaminen ja paloturvallisuuden arvioin-
ti yli 250 asunnossa Tampereen alueella, toi-
mintakyvyn arvioinnin mittariston luominen 
yhdessä kotihoidon kanssa, tiedon levittä-
minen Tampere-konsernin muille toimijoille 
sekä  paloturvallisuustiedon jalkauttaminen 
muissa hankkeissa; KePe, KOTI, TampereSeni-
or, Loisto, Tampereen Pekka, jne.

Toimenpiteiden kohderyhmäksi olemme va-
linneet kaikkein huonokuntoisimmat kotona 
asuvat vanhukset. Kyseessä ovat vanhuspal-
velulain määritelmän mukaiset iäkkäät hen-
kilöt. Käytännössä siis tarkoitetaan vanhusta, 
jonka toimintakyky on merkittävästi alen-
tunut. Liityntäpintaa löytyisi toki runsaasti 
myös esimerkiksi päihde- ja mielenterveys-
kuntoutujiin ja muihin erityisryhmiin.

Tampereen kotihoidolla on n. 600 työnteki-
jää. Heille on järjestetty 20 - 60 hengen palo-
turvallisuuskoulutustilaisuuksia yhteensä 10 
kertaa. Tilaisuuksien järjestämistä jatketaan 
kunnes koko henkilökunta on koulutettu. Ta-
voitteena on laajentaa toiminta koko Pirkan-
maalle. Syksyllä 2013 aloitettiin kotihoidon 
ja pelastuslaitoksen yhteiset kohdekäynnit. 
Kohdekäynneillä on annettu paloturvalli-
suuskoulutusta asukkaille ja kodinhoidon 
työntekijöille sekä arvioitu asuntojen palo-
turvallisuutta, syttymisriskejä sekä asukkaan 
pelastautumisedellytyksiä. Nämä tiedot on 

tilastoitu ja samalla on syntynyt kattava 
otanta kotihoidon asiakkaiden paloturvalli-
suustilanteesta. Yleisesti voidaan todeta, että 
isossa osassa kohteista tilanne ei ole hyvä. 
Koulutusten ja käyntien yhteydessä on myös 
jalkautettu pelastuslain 42§:n mukaisen 
ilmoitusvelvollisuuden käytäntöjä. Tämän 
pykälän mukaan viranomainen on ilmoitus-
velvollinen pelastusviranomaiselle rakennuk-
sessa havaitsemistaan onnettomuusriskeistä. 
Velvoite koskee myös kunnan tai muun jul-
kisyhteisön sekä hoitolaitosten työntekijöitä. 
Ilmoitukset tehdään Pirkanmaan pelastuslai-
toksen sivuilla olevan sähköisen ilmoituslo-
makkeen kautta. 

Ilmoituksia pelastuslaitokselle on tämän 
vuoden aikana tullut noin 50, ja kaikkiin il-
moituksiin on reagoitu käymällä kohteessa. 
Asiat selviävät yleensä neuvottelemalla, mut-
ta joissakin tapauksissa kohteeseen on tehty 
ylimääräinen palotarkastus.

Toimintakyvyn arviointi

Tulipalosta pelastautumisen kannalta olen-
naista on syttyneessä asunnossa olevan 
asukkaan oma toimintakyky. Asukkaan on 
itse päästävä ulos asunnostaan 2 - 3 minuutin 
kuluessa syttymishetkestä. Riittävän aikainen 
omatoiminen poistuminen on mahdollista, 
mikäli toimintakyky on työikäisen tasolla. 
Huonokuntoisten vanhusten kohdalla näin 
ei kuitenkaan usein ole. Toimintakyvyltään 
alentuneilla vanhuksilla ei siis ole tosiasial-
lisia mahdollisuuksia selvitä asuntopalossa. 
Henkilövahinkojen kertymää suhteessa 
pelastustoiminnan eri vaiheisiin on kuvattu 
Helsingin ja Pirkanmaan pelastuslaitosten 
sekä VTT:n yhteistyönä toteuttamassa toi-
mintavalmiuden vaikuttavuus asuntopalois-
sa -hankkeessa.  (Toimintavalmiuden vaikut-
tavuus asuntopaloissa; Terhi Kling, VTT; Kati 
Tillander, Helsingin kaupungin pelastuslaitos; 
Tuula Hakkarainen, VTT).
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Henkilövahinkokertymän tarkastelu osoit-
taa, että nopein kertymä tapahtuu aivan 
tilanteen alkuvaiheessa. Mikäli päivittäiset 
askareetkin onnistuvat vain avustettuna, ei 
omatoiminen poistumien tai ulkopuolinen 
apu pysty pelastamaan asukasta.

Kun toimintakykyä arvioidaan paloturvalli-
suuden kannalta, on tarkasteltava kolmea 
tekijää:

1, havaintokyky - pystyykö asukas havaitse-
maan tulipalon tai varoittimen signaalin? 
2. ymmärryskyky- pystyykö hän reagoimaan 
havaitsemaansa signaaliin järkevästi?
3. liikkumiskyky - pääseekö asukas riittävän 
nopeasti asunnosta ulos omin jaloin tai avus-
tettuna?

Lisäksi toimintakykyä alentavina tekijöinä 
pitää arvioida tainnuttava/huumaava lää-
kitys ja muistisairaus. Mikäli jossakin näistä 
toimintakyvyn osatekijöistä on puutteita, 
asukkaalla on kohonnut palokuoleman ris-
ki. Puutteellista toimintakykyä olisi silloin 
kompensoitava soveltuvalla turvatekniikalla 
ja palokuoleman riski palautettava muun 
väestön tasolle.

Toimintakyvyn objektiiviseen arviointiin ei 
ole toistaiseksi olemassa työkalua. Arviointi 
tehdään tarpeen mukaan pelastuslaitoksen 
toimesta ja kokemuksen kautta hankittuun 
osaamiseen perustuen. Yhdessä Tampereen 
kotihoidon kanssa Pirkanmaan pelastuslaitos 
kehittää RAI (Resident Assessment Instrument) 
-arviointimenetelmään pohjautuvaa palotur-
vallisuustyökalua. RAI arviointi tehdään aina 
kaikista Tampereen kotihoidon asiakkaista. 
Tulevan työkalun ytimenä on kotihoidon 
MDS (Minimun Data Set) -lomakkeisto. Kak-
sikymmensivuisesta arviointilomakkeistosta 
on kyetty poimimaan kohdat, joilla ym. toi-
mintakyvyn tekijöitä voi arvioida luotetta-
vammin kuin vain kokemukseen perustuen 

ja arviointi voi useimmiten perustua kotipal-
veluhenkilöstön rutiinityöhön. Arvioinnin 
pohjalta asukkaalle pyrittäisiin kohdenta-
maan riittävä turvatekniikka.

Paloturvallisuuden tason 
nosto ennen ja jälkeen 
syttymisen.
Paloturvallisuudesta huolehtiminen tarkoit-
taa usein toimenpiteitä ennen kuin palo on 
syttynyt. Tähän liittyvät mm. kouluttaminen, 
riittävästä siisteydestä huolehtiminen ja sytty-
misriskien poistaminen. Syttymisen jälkeiseen 
hetkeen varaudutaan mm. palovaroittimilla, 
sammuttimilla ja sammutuspeitteillä. Varoitin 
ja sammutin ovat hyödyllisiä vain jos toiminta-
kyky on hyvä, kotonaan asuvaa ns. ”petipotilas-
ta” ne eivät auta. Tähän tarpeeseen Pirkanmaan 
Turvallisuusklusteri on kehittänyt huoneisto-
kohtaisen automaattisen sammutuslaitteiston. 
Laitteisto täyttää asuntosprinkleristandardin 
SFS 5980 vaatimukset. Se on siis suorituskyvyl-

tään ja toimintavarmuudeltaan vastaava koko 
rakennuksen kattavan järjestelmän kanssa ja 
jälkiasennettavissa yksittäiseen huoneistoon. 
Lisätietoa laitteesta on saatavilla Caverion Oy:n 
sammutusratkaisut -yksiköstä.

Miten muualla Suomessa?

Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin 
syyskuussa ”Iäkkäiden henkilöiden kotona 
asumisen paloturvallisuusseminaari”, jossa 
keskityttiin pelastuslaitosten ja sosiaalitoi-
men konkreettiseen yhteistyöhön. Tilaisuu-
dessa oli 7 pelastuslaitosta sekä Suomen 
Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK), Suomen 
Palopäällystöliiton (SPPL) sekä Terveyden- ja 
hyvinvointilaitoksen (THL) edustus. Yhteen-
vetona voidaan todeta, että muualla Suo-
messa yhteistyömuodot ovat keskittyneet 
lähinnä tulipalojen ehkäisytoimenpiteisiin 
kun taas Pirkanmaalla hankkeissa otetaan 
huomioon myös toiminta tulipalotilantees-
sa. Seppo Männikön sanoin: ”Emme halua 
vain esittää uhkakuvia vaan tarjoamme myös 
ratkaisun”.

Yhteenvedossa todettiinkin, että jatkossa oli-
si hyvä pohtia miten toimitaan kun ennalta-
ehkäisevät toimenpiteet pettävät ja asunto-
palo syttyy sekä miten mahdolliset puutteet 
toimintakyvyssä kompensoidaan. Konkreet-
tisena etenemistapana esitettiin hankkeen 
perustamista ja resurssin osoittamista ko-
konaisuuden koordinointiin. Asian käsittely 
jatkuu Oulussa 28.10.2014 järjestettävässä 
pelastuslaitosten kumppanuusverkoston 
turvallisuuspalveluiden kokouksessa.

Pirkanmaan pelastuslaitos
Laatu- ja työhyvinvointiyksikkö

KePe: Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö. 
Pelastuslaitos oli aluksi hankkeessa mukana. Nyt yksikkö on perustettu ja hankkeen 
aikana sovitut asiat paloturvallisuuden osalta ovat osa yksikön käytäntöä.

KOTI: KOTI-hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa ikääntyville, liikunta-
rajoitteisille ja muille erityistarpeita vaativille henkilöille tulevaisuuden koti, joka 
toimi myös oppimisympäristönä hyvinvointi- ja terveysalan sekä rakennus- ja asen-
nusalan opiskelijoille. Tässä hankkeessa rakennettiin ensimmäinen yhteen asuntoon 
sijoitettava automaattinen sammutuslaitteisto Karkun Voimarinteelle.

TampereSenior – Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena -hanke etsii uusia keinoja 
varmistaa ikäihmisille tyytyväinen ja onnellinen elämä. Ohjelmassa pyritään luo-
maan pohja uudelle ajattelutavalle ja uudenlaisille toiminnoille, joissa ikäihminen 
on keskiössä.

Loisto: Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjaus Loisto

Tampereen Pekka: Ikäihmisten perhehoito -hanke. Nykyisin ikäihmisten perhehoito 
on osa Tampereen kaupungin antamia palveluja.
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Palkittu huoneistokohtainen 
automaattinen 
sammutuslaitteisto

Pirkanmaan Turvallisuusklusterin 
osaamisverkosto ”Iäkkäiden hen-
kilöiden asumisturvallisuuden 
parantaminen ja palokuolemien 

vähentäminen” lähti kehittämään ratkaisuja 
ikäihmisten asumisturvallisuuden paranta-
miseen. Työn tuloksena syntynyt innovaatio, 
huoneistokohtainen automaattinen sammu-
tuslaitteisto, on paras keino rajata vahingot 
tulipalon syttyessä. Pirkanmaan pelastuslai-
toksen pelastuspäällikkö Seppo Männikkö 
ja Caverionin liiketoimintayksikön johtaja 
Jukka Suoja ovat olleet keskeisiä henkilöitä 
kehitystyössä. 

”Ikäihmisten kotona asumisessa havaittiin 
koko ajan laajeneva paloturvallisuusongel-
ma. Yhä useampi vanhus asuu kotonaan yhä 
pidempään ja myös entistä huonokuntoi-
sempana. Tavallisen asunnon paloturvalli-
suus ei ole heille riittävä”, Seppo Männikkö 
tiivistää innovaation lähtökohdan. 

Ongelman ratkaisemiseksi käynnistettiin 
hanke, jossa eri tahojen yhteistyötä lisäämäl-
lä parannetaan tulipalojen ennaltaehkäisyä 
iäkkäiden henkilöiden asunnoissa. Myös tu-

Kotonaan asuvien ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuolemien 
ehkäisemiseen on Pirkanmaalla haettu keinoja monipuolisella yhteistyöllä 
ja uusilla innovaatioilla. Yksi innovaatioista, huoneistokohtainen 
automaattinen sammutuslaitteisto, palkittiin Palosuojelurahaston 
innovaatiopalkinnolla Jyväskylässä syyskuun alussa. 

lipalon syttymiseen tulee kuitenkin varautua. 
Jos asukas ei pysty riittävän nopeasti pois-
tumaan asunnosta tulipalon sytyttyä, pitää 
hänen turvallisuutensa varmistaa estämällä 
tilanteen kehittyminen hengenvaaralliseksi. 
Tämä on mahdollista vain automaattisella 
sammutuslaitteistolla.

Aiemmin ei ole ollut saatavilla huoneisto-
kohtaista sammutuslaitteistoa, joka täyttää 
asuntosprinkleristandardin SFS 5980 luo-
kan 2 vaatimukset. Osaamisverkosto aloitti 
tällaisen laitteiston kehitystyön kiinteistö-
teknisiä ja teollisuuden palveluja tarjoavan 
Caverionin kanssa noin kaksi vuotta sitten. 
Standardinmukaisuuden lisäksi laitteistolle 
asetettiin vaatimukseksi mahdollisimman 
helppo asennettavuus, siirrettävyys ja koh-
tuullinen hinta. 

”Laitteistoa lähdettiin kehittämään määri-
teltyjen vaatimusten mukaan valitsemalla 
ensin standardinmukaiset komponentit. 
Toimivuuteen, toimintavarmuuteen ja lait-
teen sijoittamiseen liittyvät seikat on erityi-
sesti otettu huomioon suunnittelussa”, Jukka 
Suoja kertoo.  

Vaatimukset täyttävä prototyyppilaitteisto 
asennettiin kesällä 2013 Voimarinteen inno-
vaatiokeskukseen Sastamalaan. Caverionin 
laitteistolle tekemä patenttihakemus on par-
haillaan vireillä.   

Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto 
rajaa ja sammuttaa tulipalon ja antaa asuk-
kaalle lisäaikaa pelastautumiseen. Samalla, 
kun laitteisto auttaa vähentämään vakavia 
henkilövahinkoja, se rajoittaa merkittävästi 
myös omaisuusvahinkoja. 

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri muodostuu 
pirkanmaalaisten turvallisuustoimijoiden osaa-
misverkostoista. ”Iäkkäiden henkilöiden asumis-
turvallisuuden parantaminen ja palokuolemien 
vähentäminen” -osaamisverkoston puheenjoh-
tajana toimii Pirkanmaan pelastuslaitos. 

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja 
ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehok-
kaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teol-
lisuudelle. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 
kiinteistöteknisten ja teollisuuden palvelui-
den irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi 
konsernikseen.
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Pelastuslaitoksen vakinaiselle henki-
lökunnalle on ollut myynnissä FIRE-
paitoja jo muutaman vuoden ajan, 
mutta tänä syksynä siitä saatiin tar-

jolle vielä entistä ehompi versio. Paitaidean 
isänä on häärännyt koko ajan Pölläsen Jukka, 
IV-jaoksen palomies. Kävimme jututtamassa 
Jukkaa keskuspaloasemalla ja kyselemässä 
paitaidean taustoja.

Ensimmäiseen paitaversion syntyyn riitti aja-
tus siitä, että yhtenäinen ”epävirallinen” paita 
olisi hyvä juttu. Tähän uudistettuun paitaan 
idea tuli maailmalta. Vilenin Markon vieraa-
na kävi keskuspaloasemalla kanadalainen 
palomies Torontosta, joka jätti vierailustaan 
muistoksi paidan ja kangasmerkin. Paita kul-
keutui Jukalle näytille ja siitä se idea lähti:” 
tuollainen tarvitaan meillekin”.

Jukka pohti millainen logo olisi omiaan ku-
vaamaan Tamperetta ja sen pelastuslaitosta 
kangasmerkissä. Velipoika Jussin kanssa he 
miettivät olisiko parempi keskuspaloaseman 
kuva vai jotain maamerkkejä Tampereelta. 
Jussin ehdotuksesta päädyttiin Näsinneu-
laan ja Haulitorniin. Kivikosken Elja ehdotti 
kuvaan vielä kolmatta tornia, uutta torniho-
tellia. Näiden ideoiden kanssa Jukka meni 
Pääkkösen Jannen jutulle, koska Jannelta 
löytyi tatuointiartistina lahjoja hahmotteluun 
ja piirtämiseen. Jannen piirtämään lopputu-
lokseen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Nyt on vakinaiselle henkilöstölle myynnissä 
keskuspaloasemalla 5 euron hintaan kan-
gasmerkkejä ja 15 eurolla uudistettuja FIRE-
paitoja. Paidan hihaan on jo kangasmerkki 
ommeltuna.  Myynnissä on myös euron hin-
taisia minitarroja samalla logolla.

Lasten paidat ollaan myös uudistamassa seu-
raavaan Tampereen päivään mennessä. Uu-
teen lasten paitaan ei ommella kangasmerk-
kiä, mutta painatetaan sama logo. Virkapuku-
asetus määrittää palomiehen asemavaatetuk-
sen. FIRE-paita ei kuulu tähän vaatetukseen, ja 
se on tarkoitettu käytettäväksi vapaa-aikana.

FIRE-paidasta 
päivitetty versio
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Kävimme 2.10. luovuttamassa 
anonymiteetin parantamista vaativan 
adressin eduskunnan lakivaliokunnan 

puheenjohtajalle Anne Holmlundille ja valio-
kuntaneuvos Matti Marttuselle.  

Keskustelussa toimme esiin toiveemme, 
että ensihoitajien, poliisien ja pelastajien oi-
keusturvaa parannetaan virkatehtävän takia 
todistettaessa. Nykykäytännössä on räikeä 
ristiriita, koska joudumme todistamaan vir-
katehtävällä nähdyn tai kuullun asian takia, 
mutta oikeudessa meitä pidetään kuitenkin 
yksityishenkilöinä, emmekä saa virasta mi-
tään suojaa.

Adressi keräsi lähes 3 300 nimeä kesän aika-
na. Asia sai paljon julkisuutta mediassa. Täysi 
anonymiteetti herättikin paljon keskustelua 
oikeuden avoimuudesta ja syytetyn oikeus-
turvasta. Hallituksen ehdotus anonymitee-
tista koskisi vain vakavimpia rikoksia. Kes-

Asiantuntijana 
eduskunnassa

kustelussa Holmlundin kanssa vaadimme 
ymmärrystä ja selkeitä toimenpiteitä myös 
lievissä rikoksissa virkatehtävän takia todista-
via kohtaan, jotta meidän yksityisyydensuoja 
paranisi. Vaihtoehtoja on monia; todistus voi-
si tapahtua syytetyn läsnä olematta, sermin 
takaa, videoyhteydessä tai ilman todistajan 
nimi- ja yhteystietoja.  Onko oikeudenkäyn-
nin avoimuuden kannalta mahdotonta, et-
tä esimerkiksi todistamassa on ensihoitaja 
Henri sen sijaan, että kaikki yhteystiedot 
kerrotaan?

Keskustelun aikana pyysimme selkeitä pa-
rannuksia em. ammattiryhmien anonymi-
teettiin kyseistä lakia säätäessä.  Yhtenäiset 
ohjeet puuttuvat,miten oikeudessa viran 
puolesta todistavaa kohdellaan. Ei voi olla 
tuomari- tai oikeussalikohtaista, kuinka mei-
dän yksityisyyttä suojataan, vaan ohjeiden 
pitää olla valtakunnalliset. Vaadimme myös, 
että virkatehtävän takia todistavista pidetään 

jatkossa tilastoa, jotta mahdolliset uhka- ja 
vaaratilanteet todistamisen takia tulevat tie-
toon ja niihin osataan varautua.

Vastaanotto oli asiallinen, ja sekä Holmlund 
että Marttunen kuuntelivat tarkasti ja myön-
sivät asian tärkeyden. Perustuslaki asettaa 
reunaehtoja anonyymille todistamiselle ja 
asia on haasteellinen. He olivat tyytyväisiä, 
että kentältä tuli näin selkeä kannanotto 
käsittelyssä olevaan lakiin. Oikeuskaaren 17. 
luvun käsittelyssä lakivaliokunta on kuullut 
meidän lisäksi useita eri asiantuntijoita. La-
kivaliokunta jatkaa keskustelua ja lupauksia 
kuulla pelastuksen, poliisin ja ensihoidon 
järjestökenttää on pidettävä hyvänä. 

Nostimme keskustelussa esiin myös viime-
aikaiset uutiset ambulanssin ryöstöyrityk-
sestä. Asia on saanut jokaisen ensihoitajan 
havahtumaan.  Työturvallisuus ja työrauha 
ovat selkeästi uhattuna.  Tämä voi heijastua 
suoraan viran puolesta todistaviin. Lopuksi 
vaadimme vielä selkeitä linjauksia asiaan nyt, 
kun mitään ikävää ennakkotapausta ei vielä 
ole tapahtunut.

Jäämme seuraamaan miten lakikäsittely 
etenee.

Ensihoitajat Sanna Kauppinen ja Henri Backman
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Työryhmä antoi raporttinsa ja sen tu-
loksena tehtiin toimintamalli, joka 
käydään läpi henkilöstön kanssa. 
Tavoitteena on saavuttaa alle yhden 

minuutin lähtöaika hälytyksiin lähdettäessä. 
Tämän lähtöajan saavuttaminen ei ole pel-
kästään pirkanmaalainen haaste vaan viestit 
muualtakin Suomesta kertovat, että haaste 
on valtakunnallinen.

Lähtöaikojen seurannassa tärkeässä roolissa 
ovat esimiehet, yksikönjohtajat sekä aluepa-
lomestarit. Jos lähtöaika menee yli minuutin, 
merkitään PRONTO-onnettomuusselostee-
seen ylityksen syy. Jos kyseessä on ns. tekni-
nen viive, tehdään ilmoitus tilanne- ja johto-
keskukseen syyn selvittämiseksi.

Jos kyseessä on muu syy, niin selosteeseen 
merkitään viivytyksen syy. Esimerkiksi harjoi-
tukset voivat olla kesken ja kaluston kokoa-
minen vei aikansa. Jos ei selkeää syytä löydy, 
niin sekin mainitaan.

Lähtöaikahanke  
jalkautetaan

Tampereen palokunnan vuoden 1962 
päivystyskirjat kertovat, että yli mi-
nuutin lähtöjä ei tuohon aikaan ollut. 
Hälytyksiin lähdöt kirjattiin ja niihin 
merkittiin lähtönopeus. Päivystäjä ei 
kirjannut omiaan, sillä palopäällikkö 
Nurmella oli oma kello toimistossaan ja 
hän teki aina välillä tarkastuskäyntejä 
päivystyshuoneessa ja tarkisti, oliko 
kirjaus tehty oikein.

Kerroimme lehtemme alkuvuoden numerossa lähtöaikahankkeesta, 
jonka tarkoitus oli selvittää lähtöaikaan liittyvät toiminnalliset 
kokonaisuudet ja laatia toimintamalli, jonka avulla lähtöaikoja voidaan 
parantaa. Hankkeen toteuttamista varten perustettiin työryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimi palopäällikkö Tapio Räfsten.
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Aika entinen ei palaa
Lähtöaika on aina ollut kunnia-asia pelastusalan ammattilaisille. Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen historiasta kuulee usein kertomuksia, mi-
ten ankarasti palopäälliköt suhtautuivat, jos lähtö kesti yli minuutin. 
Pelottelu meni niin pitkälle, että jossain vaiheessa yksikön kuljettajat 
viettivät yönsä paloautossa, jotta ehtivät lähteä tarpeeksi nopeasti. 
Tapana oli myös, että auto lähti silloin kun kuljettaja ehti autoon. 
Häntä ei kiinnostanut olivatko kaikki kyydissä.

Lähtöaikahankkeella ei haluta palata vanhaan käytäntöön, jossa 
pelkkä nopea lähtö oli itsetarkoitus. Hankkeen tarkoitus on herä-
tellä henkilöstöä huomaamaan, että mainostamamme palomiehen 
nopeus on totta myös lähtöaikojen suhteen. Hanketta ei ole tehty 
sen takia, että esimiehet ja päälliköt voisivat kyykyttää palomiestä, 
vaan sen tavoitteena on ylläpitää ja jopa parantaa avun tarvitsijoiden 
palvelutasoa. Kun pelastuslaitos lähtee etupainotteisesti hälytyksiin, 
miksei etupainotteisuus voisi toteutua jo kalustohallissa.

Raportointi  
pitää ajan tasalla

Pelkkä lähtöaikojen seuranta ei riitä vaan ne 
myös raportoidaan ja sen jälkeen ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Yksikön esimies 
kokoaa kerran kuukaudessa lähtöaikojen 
ylitykset, niiden syyt ja tehdyt toimenpiteet, 
jonka jälkeen hän käy läpi miehistön kanssa 
poikkeamat. Jos laiminlyöntejä havaitaan, voi 
esimies tehdä työnjohdollisen määräyksen.

Raportointi tehdään myös aluepalomesta-
rille, ja viiveiden syyn selvittämisen jälkeen 
hän tekee tarvittavia toimenpiteitä vastuu-
alueensa paloasemille. Hän voi myös tehdä 
työnjohdollisen määräyksen.

Aluepalomestari puolestaan raportoi kuu-
kausittain alueen palopäällikölle, joka taas 
raportoi laajennetulle johtoryhmälle lähtö-

aikojen tavoitteiden toteutumisen ja tehdyt 
toimenpiteet.

Avack-kanavat otetaan myös käyttöön lähtö-
aikojen seurannassa. Kalustohallin näyttöihin 
jää pyörimään yksikön viimeisen kiireellisen 
hälytyksen lähtöaika, josta henkilöstö sen voi 
tarkistaa.

On muistettava, että lähtöaikojen seuran-
nalla kerätään tietoja, jotta voidaan tehdä 
laajempi selvitys lähtöaikojen ylityksen 
syistä. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä 
tarkempia johtopäätöksiä. Onkin mukava 
todeta, että jo tässä vaiheessa on havaittu 
lähtöaikojen lyhenemistä. Lokakuun ensim-
mäiseen viikkoon mennessä oli muutamat 
seuratut yksiköt päässeet jo tavoitteeseen tai 
ainakin lähelle sitä. PI 101 lähtöaika 51 s, PI 
231 lähtöaika 56 s ja 1 min 3 s, PI 561 lähtö-
aika 36 s ja 30 s.

Palopäällikkö Tapio Räfsten
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Syyskuussa vietettiin kansainvälistä 
autotonta päivää. Päivän tarkoi-
tuksena oli herätellä ajatuksia siitä, 
voisiko yhteiskunta toimia ilman 

yksityisautoilua. Päivä ei sinänsä ota kantaa 
ammattiautoiluun, mutta päivä antaa mah-
dollisuuden pohtia olemmeko me liian riip-
puvaisia nelipyöräisistä hevosvoimista. 

Pelastuslaitoksen autot ovat aina olleet kiin-
nostuksen kohteina. Ne herättävät mielen-
kiintoa, ajatuksia, muistoja ja jopa tunteita. 
Lapsuudesta muistan, miten kylän lapset 
lähtivät aina pyörillä perään, kun paikallinen 
VPK sai hälytyksen. Aina tarkoitti varmaan 
kerran kuukaudessa. 

Pelastuslaitokset ovat kokeneet varmasti 
yhden suurimmista mullistuksistaan aikana, 
jolloin hevoset korvattiin autoilla. Autot tar-

josivat mahdollisuuksia lähes rajattomasti 
hevosiin verrattuna, koska kulkupelin väsy-
minen ei ollut haasteena eikä varusteiden ja 
tarvikkeiden painoa jouduttu niin tarkkaan 
miettimään. Autot toivat varmasti uskotta-
vuutta oman aikansa sankareille. 

Yksityisautoilu on herkkä asia, siihen ei saisi 
puuttua, koska silloinhan puutumme jokai-
sen henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Itse tun-
nustan keksiväni lähes jokaiseen arkipäivän 
tilanteeseen selityksen ja perustelun auton 
käytölle suhteessa joukkoliikenteeseen, pyö-
räilyyn tai kävelemiseen. Vaikka työmatka 

taittuu junassa, en koe sitä pitkän matkan 
takia kuitenkaan ympäristöteoksi. 

Pelastuslaitoksissa on ilahduttavan paljon nii-
tä, joille kilometrien tai kymmenien kilomet-
rien työmatka ei ole liian pitkä kuljettavaksi 
polkupyörällä tai juosten. Mukavuudenha-
luisena ihmisenä en aamuisin saisi itseäni 
polkupyörän selkään parinkymmenen kilo-
metrin matkaa varten, varsinkaan pimeänä ja 
kylmänä syysaamuna. Kadehdin heitä, jotka 
saavat itsensä liikkumaan heti aamusta ilman 
moottoroitua kulkuneuvoa. Mistä ihmeestä 
he saavat motivaationsa?

Voiko 
pelastuslaitos 
liikkua ilman 
autoa?

Tampereen palokunnan viimeinen hevonen Harmo keskuspaloaseman etupihalla Vilho Velanderin kanssa.
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Paloautot ovat ja pysyvät, mutta niidenkin 
osalta kehityssuunta on varmasti ympäris-
töystävällisempään suuntaan. Mutta henki-
lökohtaisesti voimme miettiä, olisiko arki-
päivässä jotain sellaista pientä muutettavaa, 
joka olisi eduksi ympäristölle, siis sille, joka 
meidän pitäisi hyvillä mielin lapsillemme 
jättää. 

Samoilla nurkilla autottoman päivän kanssa 
vietettiin kansallista etätyöpäivää. Huomaan 
taas kääntäväni ajatukseni pitkään työmatkaa-
ni. Pelastuslaitoksessa on valtaosa työtehtä-
vistä sellaisia, joita ei voi etänä tehdä, mutta 
hyödynnetäänkö etätyömahdollisuutta te-
hokkaasti niissä työtehtävissä, joissa se olisi 
toteutettavissa? Usein ajatellaan, että etätöitä 
tekevät ovat laiskoja eivätkä saa mitään aikai-
seksi, mutta etätöitä tekevät arvostavat sitä, 
että työmatkaan ei kulu aikaa ja he saavat 
itse määrätä päivänsä tahdin. Harvalle meistä 
toimistossa työskentelevistä maksetaan siitä, 
että istumme työtuolilla tietyn ajan päivästä, 

vaan meidät on palkattu tuomaan omaa osaa-
mistamme organisaatiolle ja sitä kautta joko 
tuottamaan suoraan palvelua kansalaisille tai 
tuottamaan tukipalveluita omalle organisaa-
tiollemme. Koen hieman vanhahtavana ajat-
telutavan tuosta työtuolilla istumisesta - miksi 
emme kiinnitäisi huomiota työsuorituksiin ja 
lopputuloksen laatuun?

Perinteinen palokunta on muuttunut mo-
nipuoliseksi turvallisuusosaajaksi ja omassa 
organisaatiossamme on yhä enemmän asi-
antuntijoita, joiden tehtävänä on kehittää 
olemassa olevaa tai luoda uutta. Tälle poru-
kalle voisi olla joskus jopa hyötyä istua kah-
vikupin kanssa hiljaisessa kodissa tai kodin 
lähellä vuokratoimistossa. On tietenkin asi-
oita, joita on hoidettava kasvotusten, mutta 
voisimme ehkä silti muuttaa tämän suhteen 
ajatusmaailmaamme.

Vuosi sitten Tampereen kaupungin työnteki-
jöitä kehotettiin ottamaan osaa kansalliseen 

etätyöpäivään. Olin yksi tuhansista, joka tuon 
perjantain naputteli koneen ääressä koto-
na. Valitettavasti tuon päivän jälkeen ei ole 
kuulunut juurikaan palautetta siitä, millaisia 
kokemuksia päivä yleisesti herätti ja miten 
tuloksia aiotaan jatkossa hyödyntää. 

Kaikkea ei voida muuttaa, kaikista perinteis-
tä ei pidä luopua eikä kaikkea edes tarvitse 
haluta muuttaa. Silti meidän on avoimesti 
suhtauduttava odotuksiin, joita meihin koh-
distetaan niin oman väen keskuudesta kuin 
kansalaisilta. Mielestäni suhtautuminen ym-
päristöasioihin on yksi tällainen asia, johon 
meidän on vain suhtauduttava positiivisesti 
ilman, että ensimmäinen reaktiomme on tu-
hahdus kädet puuskassa. Ja uskon vahvasti 
siihen, että pienet teot auttavat, jos me kaikki 
sitoudumme niitä tekemään. Vaikka meihin 
liitetään vahvasti paloautonpunainen väri, 
voisimme kai vähän vihertääkin.

Viestintäsuunnittelija Elina Haapala
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Palokuntatoimintaa Kolhon sahalla 
ja lähiympäristössä ennen VPK:n 
perustamista hoiti Kolhon Tehdas-
palokunta. Höyryvoimalla toimiva 

1200 l/min tehoinen pumppu oli sahan ja 
lautatarhan paloturvallisuuden takeena. Eri-
koisuutena mainittakoon, että pumpun käyt-
töaika oli klo 5.00 – 22.00, sillä höyrykoneen 
kehittämän sähkön jakelu lopetettiin klo 
22.00. Tehdaspalokunnan kalusto siirrettiin 
v. 1929 Klemolaan ns. Pilvisen verstaaseen, 
joka toimi paloasemana.

Kolhon VPK on historiassa ollut ja oppinut it-
senäiseksi ja toimeen tulemaan pitkälle omin 
voimin. Vastuun kantajia on löytynyt . Kuten 
alussa oli maininta, niin vuonna 1944, 70 
vuotta sitten, palokunta rekisteröitiin Kolho 
Oy:n vapaaehtoiseksi palokunnaksi. Samalla 
virallistettiin Vilppulan kunnan ja VPK:n väli-
nen sammutussopimus.

 Vilppulan kunta oli tukeutunut Kolhon koh-
dalla Tehdaspalokunnan toimintaan, joka 
hoiti sammutukset ilman virallista sopimusta. 
Vuonna 1969 muutettiin palokunnan nimi G. 
A. Serlachius Oy Kolhon vapaaehtoiseksi pa-
lokunnaksi. Vuonna 1983 uusittiin G. A. Serla-
chius Oy:n, Vilppulan kunnan ja VPK:n välinen 
sammutussopimus vastaamaan nykypäivän 
vaatimuksia. Tässä ns. kolmikantasopimuk-
sessa määriteltiin lähinnä kustannusten suu-
ruus toimija-osapuolten suhteen. Siihen asti 
palotoimen hoidosta vastasi G.A.Serlachius.

Palo- ja  
pelastustoimi yhdistyy

Yhteisen Mänttä-Vilppula päällystöpäivystyk-
sen myötä alkoivat neuvottelut alueen palo- ja 
pelastustoimien yhdistämisestä. Kolhon VPK:n 

Kolhon VPK 70 vuotta
Kolhon VPK juhli 70-vuotista 
taivaltaan 7.6.2014, vaikka 
pienen pohjoishämäläiseen 
kylään palotoimea on 
toki hoidettu jo paljon 
kauemmin.

edustus oli mukana päällikkönsä Jari Eskelisen 
johdolla sopimus- ja kehitysneuvotteluissa, 
jotka eivät kuitenkaan kaikilta osilta sujuneet 
ongelmitta. Vuonna 2001 toimintansa aloitta-
neen, yhdistyneen Mänttä-Vilppula Pelastuslai-
toksen myötä, VPK:n hälytysmäärät lisääntyivät 
huomattavasti. Oman miehistön jäsenmäärän 
vahvistuminen edesauttoi täyttämään osaltaan 
palokunnalle asetetut uudet haasteet. VPK on 
pyrkinyt pitämään miehistönsä koulutustason 
sille vaadittavalla tasolla. Myös Mänttä-Vilppula 
Pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehneet 
toimenpidepalkkaiset palomiehet ottivat alku-
vaiheessa aktiivisesti osaa Kolhon VPK:n järjes-
tämiin viikkoharjoituksiin.

Alueellistaminen laajenee

Mänttä-Vilppula Pelastuslaitoksen siirryttyä 
Tampereen aluepelastuslaitoksen alaisuuteen 

myös Kolhon VPK:n sopimusosapuoleksi vaih-
tui vuonna 2003 Tampereen aluepelastuslaitos, 
joka ei kuitenkaan ole tuonut suuria muutoksia 
rutiinitoimintoihin. Yhteistyö Tampereen alue-
pelastuslaitoksen kanssa toimii kohtuullisen 
hyvin. Palokunnanpäällikkö Jari Eskelinen toimi 
Ylä-Pirkanmaan edustajana sopimuspalokun-
tien yhteistyöryhmässä aluepelastuslaitoksen 
sen syntyhetkistä useita vuosia. Myös ensivas-
tesopimus on päivitetty vuonna 2012.

Tänä päivänä yhteistyö sujuu kaikkien osa-
puolten kanssa vähintäänkin kohtuullisesti. 
Uskomme siihen, että tarpeellisuutemme 
pelastustoimen saralla omalla alueellamme 
on tiedostettu niin Pirkanmaan Pelastuslai-
toksen kuin alueen teollisuuden suhteen. 

Asema 87 ja Kolhon VPK jatkaa kekäleitä pot-
kien seuraavalle vuosikymmenelle.

Teksti: Palokunnanpäällikkö Jari Eskelinen
Kuva: Petra Hautamäki
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Vätternrundan 300 km

Minulla oli kunnia päästä mukaan yhdessä 
29:n pyöräilyseura Kaupin Kanuunoiden jä-
senen kanssa legendaariseen Vätternrundan 
pyöräilytapahtumaan 14.6.2014. 

Ilmoittautuminen tähän yhteen maailman 
suurimmista pyöräilytapahtumista alkaa jo 
puoli vuotta aikaisemmin ja jaossa olevat noin 
20 000 paikkaa täyttyvät yleensä alle tunnissa. 
Tänä vuonna päätapahtumaan 300 km pitkäl-
le Vättern-järven kierrokselle starttasi 19 500 
pyöräilijää. Lähtijöiden suuresta määrästä 
johtuen lähtö oli porrastettu 60 hengen ryh-
miin, jotka lähtivät kahden minuutin välein. 
Ensimmäinen lähtö oli perjantaina klo 19.30, ja 
viimeinen lauantaiaamuna kuuden aikaan.
 
Ryhmämme lähtöaika oli klo 02.10 kesäisen 
pimeyden peittäessä lähtökaupunki Motalan 
torin. Ensimmäiset 100 km Kanuunajunamme 
jyskytti viileähkössä säässä reippaan myötätuu-
len turvin läpi uinuvien pienten ruotsalaisky-
lien 36 km/h keskinopeudella. Jönköpingissä 
pidetyn lyhyen tauon jälkeen olikin tiedossa 
150 km napakkaa vastatuulta, mutta matkate-
koa helpotti aurinkoinen sää sekä tien varsille 
kokoontuneiden kannustajien sankat joukot. 
Viimeinen 50 km sujuikin pienestä väsymyk-
sestä huolimatta vauhdikkaasti ohittaessamme 
eeppisen idyllisiä kyliä ja maatiloja matkallam-
me kohti Motalassa sijaitsevaa maalia. 

Maaliviivan ylitimme yhtenä ryhmänä ta-
voiteajassa 10 tuntia eli keskinopeus oli 
30 km/h. Viimeistään maalialueella tajusin, 
kuinka isosta tapahtumasta oli oikein kyse. 
Kymmenettuhannet pyöräilijät, huoltajat, 
omaiset ja muu yleisö kansoittivat koko Mo-

talan rantabulevardin, ja tunnelma oli kä-
sin kosketeltava ja jokainen varmasti tunsi 
tehneensä jotain suurta. Kokemus, jota voi 
todellakin suositella jokaiselle pyöräilijälle.  

Ehkäpä saamme pelastuslaitokselta oman 
joukkueen jonain päivänä.

Palomies Elja Kivikoski
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Kilometrikisa 2014
Osallistuimme jälleen valtakunnalliseen ki-
lometrikisaan 36 pyöräilijän voimin. Vaikka 
kesän kelit olivatkin kovin vaihtelevat, kilo-
metrejä kertyi todella paljon ja lopulta saavu-
timme suursarjassa upeasti sijan 15 yhteensä 
240 joukkueen joukosta. Paikallisista jouk-
kueista taaksemme jäivät mm. Sisä-Suomen 
Poliisilaitos, Takon pyöräilijät, Hasan vihreet 
ja Cargotec. Edellemme paikallisista ennätti 
vain PolAMK (mutta ei enää ensi vuonna, ei-
hän?). Kilometrejä joukkueelle kertyi 64 208,2 
km eli 1 783,6 km/polkija. 

TOP 10 polkijat olivat : Elja Kivikoski 4 376 
km, Petri Kivistö 4 025 km, Ville Malila 3 689 
km, Olli Sahi 3 187 km, Petri Toveri 3 045 km, 
Teuvo Saarinen 2 947 km, Heikki Scharin 2 
555 km, Seppo Männikkö 2 248 km, Miikka 
Raivio 2 114 km, Jukka-Pekka Tanner  2 046 
km. Eniten ajopäiviä (91) oli Olli Sahilla  

Pirkan soutu

IV-jaoksen väki, muutamalla soutajalla vahvis-
tettuna, osallistui 2.8. erittäin helteisessä kelissä 
Pirkan soutuun. 33 km:n matka taittui muka-
vasti, mukana oli useampi ensikertalainen.

Pirkan pyöräily

Tämänkin vuoden Pirkan Pyöräily poljettiin 
hienossa säässä ja hyvässä seurassa. Pelastus-
laitos oli hyvin edustettuna, mutta ensi vuon-
na olisi kiva nähdä vielä isompi joukko meikä-
läisiä Pirkanmaan parhailla tiellä nauttimassa 
liikunnan riemusta. Matkan pituutta ei kanna-
ta murehtia koska taukopaikkoja on sopivin 
välein ja aina löytyy samanvauhtista seuraa, 
jonka kanssa matka taittuu mukavasti.

Pirkan Lenkki 217 km: Miikka Raivio, Elja Ki-
vikoski, Petri Kivistö.

Pirkan Klassikko 134 km: Jarmo Ahtiainen, 
Sakari Bragge, Ollipekka Jaanisalo, Jani Leh-
tinen, Jarkko Mettalo, Heikki Tamminen, Petri 
Tamminen, Heikki Ulmanen, Antti Kantojärvi, 
Seppo Knuuttila

Pirkan Yöpyöräily 134 km: Petri Kivistö

Pirkan hölkkä

Pirkan hölkkä juostiin Tampereen päivänä, sun-
nuntaina 5.10.2014 aurinkoisessa kelissä. Tulos-
listaa tarkastellessa sieltä löytyi taas muutamia 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen nimissä juossei-
ta. Miesten yleisessä sarjassa tuli hienosti sijalle 
13 Miikka Raivio ajalla 2.19.18. Seppo Männikkö 
sai täyteen 30. Pirkan hölkän, nyt matka taittui 
M 60-sarjassa aikaan 3.15.55.

Valkeakoskien ja Tampereen välisen 33 ki-
lometrin matkan metsäpolkuja ja metsäau-
toteitä pitkin taittoi myös Seppo Knuuttila, 
Timo Korpela, Jarmo Ahtiainen, Petteri Timo-
nen ja Marko Drugge.

Pirkanmaan teräsmies
Lähes 2000 kilpailijaa osallistui Joroisten 
triathlontapahtumaan heinäkuun 19. päivä. 
Triathlonin puolimatkan SM-mitaleista tais-
teli 1350 kilpailijaa. Puolimatkat ovat: uinti 1 
900 m, pyöräily 90 km ja juoksu 21,1 km.

Pirkanmaalta Seppo Männikkö oli SM-kiso-
jen ikäluokkansa 60 - 64 neljäs ajalla 6:31:05 
(uinti 00:59:55, pyöräily 03:06:35 ja juoksu 
02:12:38).

Männikkö urakoi myös muita kilpailuja. Syk-
syn suunnistuskisoissa Paraisilla hän oli ho-
pealla. Pirkan hölkän Männikkö juoksi jo 30: 
nnen kerran aikaan 3:15:55. Kilometrikisassa 
hän pyöräili 2 248 km.

Seppo Männikön valmistautuminen ensi 
kesän kisoihin on jo alkanut. Nyt tavoittee-
na on osallistua triathlonin täyden matkan 
kilpailuun (226 km).

Kuvassa ylhäällä: Erkka Salo, Teemu Niininen, Erkko Rönkä, Auli Rossi, 
Anna-Miina Merilä, Leo Ruokokoski, Eelis Saukkonen ja veneen perämies 
järjestäjän puolesta Eturivi vasemmalta: Seppo Lamminen, Seppo Knuut-
tila, Johanna Lähteinen, Joel Mattanen, Pasi Taatila. Kuvasta puuttuu Nina 
Nordling.

Yleisurheilun SM-kisat

Palohenkilöstön SM-yleisurheilukisat käytiin kesäkuussa Raisiossa, Pirkanmaan pelastuslai-
tokselta ei monta osallistujaa kisoissa ollut. Miesten yleisessä sarjassa keihään kultaa voitti 
Mikko Isoniemi tuloksella 50.10 m. Ville Peltonen oli 4. Miesten yleisen sarjan 400 m:llä Aimo 
Mäkinen oli neljäs. 

Teräsmies Seppo Männikkö maalissa 
urakkansa jälkeen
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Kukkia Triathlon

13. Kukkia triathlon kilpailtiin heinäkuussa. 
Keli oli kilpailun ajan todella loistelias ja jopa 
liiankin kuuma, mutta viimeisten kilpailijoi-
den tullessa maaliin ukonilma ja rankkasa-
de yllätti kastelemalla kaiken. Luopioisissa 
mukana kilpailemassa oli pelastuslaitoksel-
ta ainakin Yrjö Paananen, Jari Hukkanen ja 
Harri Tamminen. Paanasen aika triathlonissa 
(600 m uinti, 52 km pyöräily ja 13 km juoksu) 
oli 2.51 ja sijoitus 14. Hukkasen aika samal-
la matkalla oli 3.00 ja sijoitus 20. Tamminen 
osallistui Riatloniin (U 200 m + P 13 km + J 4 
km) ja aika oli 00,49 ja sijoitus 10.

Oslosta  
tuliaisina PM-hopeaa

Palomiesten Pohjoismaiden mestaruuskil-
pailut järjestettiin Norjan pääkaupungissa 
Oslossa 26. - 29.8.2014. Kisalajeina olivat jal-
kapallo, salibandy, maastojuoksu ja pointball. 
Suomesta salibandyn mestaruudesta kamp-
pailemaan lähtivät Helsinki, joka sai kisapaik-
kansa automaattisesti järjestäjäkaupunkina, 
sekä vuoden 2013 suomenmestaruudella 
kisapaikkansa lunastanut Tampere.

Helsinki-Vantaalta matkaan lähti 12 hengen 
joukkue, joista kymmenen oli vuoden 2013 
mestaruusjoukkueesta. Kisapaikalle saavut-
tiin päivää ennen pelien alkua. Norja, tuo 
ihanan kallis maa! Matkabudjetit laitettiin 
sileäksi ensimmäisenä päivänä ja sitten alkoi-
kin armoton latautuminen alkusarjan ottelui-
hin. Joukkueet oli jaettu kahteen lohkoon. 
A-lohkossa olivat Tampere, Oslo, Göteborg ja 
B-lohkossa Helsinki, Tukholma, Trondheim.

Kaikki ottelut pelattiin Norjan urheilukorkea-
koululla. Ensimmäisessä ottelussa vastaan 
asettui kisaisäntä Oslo. Käytännössä koko 
ottelun ajan tahtipuikkoa heilutti Tampereen 
joukkue. Ketjut löysivät heti oikean sävelen 
ja maalihanat aukesivat komeasti. Oslo sai 
muutaman onnenkantamoisen ja peli päättyi 
6 - 4 Tampereen voittoon. Heti perään vas-
taan asettui Göteborg. Tamperelaisten hyvä 
vire jatkui ja Göteborg oli pelkkä suupala. 
Ottelusta jossa tunteet kävivät ajoittain mel-
ko lämpöisinä, Tampere väänsi 4 - 1 voiton. 
Ensimmäisen pelipäivän saldona A-lohkon 
voitto ja katseet käännettiin seuraavan päi-
vän semifinaaliin.

Päivä vaihtui seuraavaan. Hotellin käytävillä 
velloi huhu jonka mukaan Tampereen semi-
finaalivastus olisi stadin brankkarit eli Helsin-
gin joukkue. Pelipaikalle saavuttuamme, hu-
hu osoittautui todeksi. Kävi ottelussa miten 
tahansa, suomalainen joukkue oli varmasti 
finaalissa taistelemassa PM-kullasta. Itse ot-
telu oli täysin Tampereen näytöstä. Väsyneen 
oloisen Helsingin joukkueen puolustus ontui 
kuin jalkamiinaan astunut sissisotilas. Tam-
pere nakutti tulostaululle 11 - 1 lukemat ja 
finaalipaikka oli selkeääkin selkeämpi. Finaa-
lissa vastaan asettuisi Oslo tai Tukholma.

Odotetusti kävi niin, että Tampereen finaali-
vastus oli Tukholma. Taitavat ruotsalaiset pe-
lasivat selkeällä puolustustaktiikalla. Suurin 
osa tamperelaisten vedoista kilpistyi maali-
aan peittäneisiin kaksimetrisiin Tukholman 
puolustajiin ja loput hoiti maalivahti. Kaksi 
vastaiskumaalia ja Tukholma oli salibandyn 
PM-mestari lukemin 2 - 0. Yrittämisen puut-

teesta ei voi Tampereen joukkuetta syyttää, 
vastus oli vain yksinkertaisesti liian kova.

Kisat huipentuivat bankettiin eli iltajuhlaan. 
Bankettiin osallistuivat kilpailijat ja kisajärjes-
täjät. Ohjelmassa oli puheita, palkitsemisia, 
kolmen ruokalajin illallinen, juomaa, livebän-
di ja yleistä seurustelua pohjoismaisten palo-
miesten kesken. Oslon kisat oli kaikin puolin 
järjestetty hyvin. Ainoa kritiikki mitä voi an-
taa oli se, ettei salibandyssa jaettu mitaleja 
lainkaan.

Iso kiitos Tampereen jätkille reissusta ja 
hienosti pelatusta turnauksesta! Hauskaa 
oli ja managerin johdolla pärjättiin metro-
polin sykkeessä. Kiitos manageri/kapteeni 
Tuomas Tiainen järjestelyistä, säätämisestä 
ja esimerkillisestä joukkueen johtamisesta. 
Erityiskiitos TaPun ”godfather” Petteri Meska-
selle järjestelyistä, säätämisestä, kuljetuksista 
ja kaikesta kisoihin osallistumisen eteen teh-
dyistä asioista. Vamos TaPu!

Palomies Antti-Pekka Paju

Korkeakulttuuria Holmenkollenilla

Joukkueessa Mikki Räsänen, Jarkko Kyllästinen, 
Mikko Isoniemi, Pekka Leppänen, Jani Leivo, Ville 
Varjoranta, Niklas Raitanen, Ville Harra, Tuomas 
Tiainen, A-P Paju, Mikko Jokinen, Tuomas Sadeharju

SM-kultaa lentopallossa

C-sarjassa ja ikämiehissä eivät tamperelaiset 
saaneet vastusta, vaan voittivat tuplamesta-
ruuden.  A-sarjassa saatiin pronssia.
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Pelastuslaitoksen keskikaupungilta 
pelastama varpuspöllö pääsi istahtamaan 
pelastuslaitoksen vanhan logon päälle.


