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Muutosta ja
työturvallisuutta
Tulevaan sosiaali- ja terveyshuollon
palvelurakenteen uudistukseen sekä
maakuntauudistukseen ei voi olla törmäämättä, jos vähänkin seuraa ajankohtaisia asioita. Siihen törmää myös tässä
lehdessä. Vaikka kyseessä on vasta asioiden valmisteluvaiheet ja vielä on isojakin asioita päättämättä, niin olisi hyvä,
että jokaisella meillä olisi jonkinlainen
käsitys tulevista muutoksista.
Meillä olisi hyvä olla perustiedot, miksi
muutokseen mennään ja millä tavalla se
tulee koskemaan meitä yksilöinä ja työyhteisön jäseninä. Tämä on tärkeää, jotta jaksaisimme tehdä työtä muutoksen
myllerryksessä. Toivottavasti lehtemme
kooste antaa mahdollisimman paljon
vastauksia siihen, missä mennään tällä
hetkellä.
Lehdessä on myös juttu liikenneonnettomuuksissa auttamassa olevien
pelastajien, ensihoitajien ja poliisien
työturvallisuudesta. Valtakunnallisestikin huolen aiheena on viime vuosina
ollut autoilijoiden välinpitämätön suhtautuminen liikenneonnettomuuksissa

auttamassa oleviin viranomaisiin. Huoli
on aiheellinen, sillä kenttätyössä olevilta kuulee tarinoita, joissa autoilijat
ovat aiheuttaneet vaaratilanteita, jopa
tahallaan. Vaaratilanteet tulee tutkia,
jotta epäkohtiin voidaan puuttua.
Pelastuslaitoksen muissakin työtehtävissä sattuu vaaratilanteita. Nekin täytyy
tutkia, jotta vastaavanlaisilta vältytään.
Usein sanotaan, että vale, emävale, tilasto. Joskus näin voi olla, mutta oikein
tarkasteltuna tilastoista on apua, jotta
päästään tarkastelemaan asioita muuten kuin mutu-tuntumalta.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on panostettu työturvallisuuteen, ja nyt tarvitaankin kaikkien aktiivisuutta, että
työturvallisuusorganisaatio voisi puuttua epäkohtiin. On vain valitettavaa,
että henkilöstö ei kirjaa vaaratilanteita
Työturva Monitoriin. Tällä hetkellä suuri
osa vaaratilanteista jää vain käytäväkeskusteluiksi, jotka eivät edistä työturvallisuuden kehittämistä. Esimerkiksi tänä
vuonna ei ole yhtään tilastomerkintää,
että ohiajavat autoilijat olisivat aiheut-

taneet vaaratilanteita. Pelastuspuolella
on vain alle kaksikymmentä ilmoitusta
vaaratilanteesta. Näistäkin ilmoituksista
puolet tuli yhdestä kemikaalionnettomuudesta. Onko todella näin, että pelastustehtävissä ei ole enempää vaaratilanteita?
En halua uskoa, että ilmoitusten tekemättä jättäminen olisi tietoinen teko.
Epäilen, että kyse on laajemmasta asiasta, joka liittyy pelastushenkilöstön työnkuvaan. Henkilöstö hyväksyy, että työ
sisältää riskejä eikä ”pikkuasioista” viitsitä ilmoittaa. Tuo jonkun mielestä ”pikkuasia” saattaakin olla vakava ja toistuva
vaaratilanne, johon osattaisiin puuttua,
jos siitä olisi tilastomerkintöjä.
Jos Työturva Monitorin täyttäminen on
vaikeaa tai siihen kaivataan opastusta,
niin antakaa palautetta työturvallisuushenkilöstölle, jotta he voisivat antaa
apuaan. Eivät he osaa lukea ajatuksia.
Turvallista talven odotusta lukijoillemme.
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Pelastuslaitoksen
vuosipäivä

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosipäivää
vietettiin 19.8.2016. Juhlapaikkana toimi
Vapriikin museoravintola Valssi. Juhla alkoi
pelastusjohtajan kohottamalla alkumaljalla, minkä jälkeen ruokailtiin ja kahviteltiin.
Esiintyjinä juhlassa olivat stand up -koomikko
Tommi Tuominen sekä bilebändi Roxanna.
Juhla keräsi osallistujia reilut 300 henkilöä.
Juhlinta jatkui tanssin ja seurustelun siivittämänä aina kello 23:30 saakka.

Vuosijuhlan taustalla on ajatus, että Pirkanmaan pelastuslaitokselle haluttiin henkilöstön oma juhla, jonne myös puolisot ovat
tervetulleita. Juhlasta voitaisiin siis käyttää
myös nimitystä henkilöstöjuhla. Vuosijuhlasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen perinne
ja juhla sijoittuu aina elokuun puolenvälin
paikkeille. Juhlan ajankohtaa vaihdellaan
siten, että kukin työvuoro on vuorollaan
juhlan aikana töissä, jotta henkilöstöllä on

mahdollisimman yhtäläinen mahdollisuus
osallistua juhlaan.
Juhlan järjestelyistä vastasi pelastuslaitoksen
viestintäyksikkö. Palautetta ja kehitysideoita
juhlasta otetaan mielellään vastaan. Viestejä
vuosijuhlaan liittyen voi lähettää osoitteeseen veijo.kajan@tampere.fi.
Projektityöntekijä Jarmo Ruotsalainen
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Eläkkeelle
siirtyneitä
Palomies
Pentti Virtanen
Pentti ”Pena” Virtanen tuli Tampereen palolaitoksen palvelukseen tilapäiseksi palomieheksi
vuonna 1980. Palomieskurssin hän kävi vuonna 1982. Pentti Virtanen oli Tampereen silloisen
palolaitoksen ensimmäinen palkittu ”noviisi”.
Noviisipalkinto jaettiin henkilökunnan joulujuhlissa nuorelle palomiehelle, joka kunnostautui työtehtävissä. Noviisiperinne elää yhä.
Hän oli tunnollinen työntekijä ja tunnettiin
myös lempinimellä ”Jumalan käsi”. Nimi tuli eräästä onnistuneesta elvytyksestä, jossa
hän sai paineltua uhrille rytmin takaisin. Hän
pelasti myös vapaa-aikanaan ihmisen huomattuaan tämän olevan eloton.
Pentti Virtanen tunnettiin myös lastenlasten
nimeämänä pyörävaarina, joka ainakin kerran kesässä polki Kauniaisiin.
Viimeiset vuodet Virtasen asemapaikka oli
Linnainmaan paloasema. Työkaverit kuvailivatkin häntä aina hyvällä ja leppoisalla päällä
olevaksi työkaveriksi, jota oli helppo lähestyä.
Hän oli myös nuorille palomiehille mukava
ja avulias.
”Penan” eläkekahvit juotiin jo heinäkuussa,
mutta virallinen eläkepäivä on 1.10.2016.

Palomies Kari Metsälä
Kari Metsälä aloitti palomiehen uransa Pirkkalassa vuonna 1982. Nykyisen Pirkanmaan
pelastuslaitoksen palvelukseen hän tuli
1.9.994, kun Pirkkalan palotoimi liittyi Tampereen pelastuslaitokseen. Metsälä ei ollut minkään alan ”erikoismies”, mutta työkavereiden

mukaan hallitsi kaikenlaiset palomiehen työt
eikä epäröinyt tarttua työkaluihin ja erilaisiin
työtehtäviin.

tämys ja siihen liittyvät visaiset kysymykset
laittoivat usein nuorempien palomiesten
päät pyörälle.

Liikunta ja urheilu olivat Metsälle tärkeitä
harrastuksia, ja varsinkin huima urheilutie-

Ensimmäistä eläkepäiväänsä Metsälä vietti
1.7.2016.
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Palotarkastaja Markku Koskinen
Palotarkastaja Markku Koskinen jäi eläkkeelle
1.8.2016. Hänen toimialueensa oli Sastamalassa. Vammalan kaupungin palolaitoksen
palveluksessa Koskinen aloitti vuonna 1979.
Markku Koskinen oli kouluttautunut rakennusalalle, mistä hänellä olikin hyötyä palotarkastusten rakenteellisissa asioissa. Hän
oli aikanaan suunnannäyttäjänä Vammalan
palolaitoksen palotarkastuksen kehittäjänä.
Koskinen loi hyvät ja toimivat suhteet kaupungin rakennusvalvontaan, ja työskenteli-

kin erittäin paljon yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

sovittiin asiat mahdollisimman joustavasti,
kunhan ne olivat sääntöjen mukaisia.

Koskinen piti työstään ja arvosti sitä. Tämä näkyi
myös siitä, että hänen työtään arvostettiin. Hän
oli äärettömän tunnollinen ja tarkka, myös tasapuolinen. Palo-osastoinnit tuli olla kunnossa,
jos rakennustöitä aiottiin jatkaa. Tämän oppivat
tietämään myös paikalliset rakennusliikkeet.

Eläkkeelle jääminen ei työkavereiden mukaan
Markusta puhuttaessa tarkoita sitä, että ei ole
tekemistä. Hän on kätevä käsistään ja pitää
fyysisestä työnteosta. Omakotitalon lisäksi
puuhaa riittää mökillä ja metsäpalstalla. Jos
näiltä toimilta aikaa riittää, niin sen Markku
kuluttaa asuntoautonsa kanssa.

Vaikka hän oli tarkka, niin hän oli myös sovitteleva ja neuvotteleva. Asiakkaan kanssa

Koskettava kiitos
Myönteisistä ensihoidon saamista palautteista yksi koskettava palaute oli, kun Alzheimerin tautia sairastava vanhus kirjoitti kirjeen
ensihoitajille.
Allekirjoituksena oli vanhuksen nimi sekä: kiitollisena ”pelastusoperaatiostanne”, (jo kaksi
kertaa olette auttaneet rouvaa).

Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni.
Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.
Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet
muistoissani pieniksi jälleen.
Sitten kun en enää ole tuottava yksilö.
Kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä.
Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, kosketelkaa hellästi.
Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan.
Mutta siihen on vielä aikaa - toivon niin.
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Pelastuslaitos saa toiminnastaan kritiikkiä ja
kiitosta. Varsinkin ensihoidon toiminnassa
ovat tunteet usein pinnalla ja palaute saattaa
olla kärkevääkin.

Kuva: Vantaan Sanomat

Jehumalja-kilpailu
Pirkanmaalla
Jehumalja-kilpailu mittaa palokuntien sammutus- ja pelastustaitoja sekä palokaluston
käyttöä. Kilpailu on avoin kaikille maamme
pelastustoimen yhteisöille. Ensi vuonna Pirkanmaan pelastuslaitos järjestää Jehumaljakilpailun Hämeenkyrössä 20.5.2017.
Kyseessä on suuri kilpailutapahtuma, sillä
kisaan ottaa vuosittain osaa noin 35 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 100 järjestelytehtävissä toimivaa. Pirkanmaan järjestelytoimikuntaan kuuluvat:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

puheenjohtaja Jyrki Paunila
projektipäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen
kilpailulautakunnan edustaja Marko Konttinen
kilpailutoimisto Veijo Kaján
viestintä ja tiedottaminen Elina Haapala
tulospalvelu Janne Leinonen
tukitoiminnot Jari Veija ja Pekka Sippola
tietokilpailu Sami Lindfors ja Esa Järvenpää
taitokilpailu Jukka Järvinen ja Lasse Moisio
kalustokilpailu Juuso Nummela ja Hannu Kylkilahti.

Järjestelytoimikunta toivoo, että mahdollisimman moni kilpailuista kiinnostunut osallistuisi järjestelytehtäviin, sillä varsinkin kilpailupäivänä
20.5.2016 tarvitaan talkooporukkaa, jotta kisat saadaan onnistuneesti hoidettua.
Pirkanmaan pelastuslaitos on linjannut, että Pirkanmaan alueen VPK:t eivät voi osallistua Jehumalja-kilpailuun. Sama linjaus koskee myös vakituista henkilöstöä.
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Energiansäästöviikko
Kiinteistöinsinööri Joni Hakala, viestintäsuunnittelija Elina Haapala

V

iikolla 41 vietettiin valtakunnallista energiansäästöviikkoa, jolloin
haluttiin nostaa esille tärkeä kysymys, kuinka voimme käyttämällä järkevästi
energiaa ja materiaaleja vähentää hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia. Tarkastelussa on energiankäyttö sekä monet keinot tehostaa energiankulutusta niin töissä kuin kotonakin.
Vedenkulutus sekä autojen tyhjäkäynti ovat
tietenkin pelastuslaitoksella toiminnan kannalta osaltaan jätettävä tässä keskustelussa
sivuun ja keskityttävä siihen, miten toimimme paloasemilla päivittäisrutiineissa. Toki
uudessa sammutusvesisuunnitelmassa on
huomioitu myös vedenkäyttö huomioimalla
luonnonvesilähteet sammutusvesitarpeen
tyydyttämisessä.
Työpaikalla voidaan säästää energiaa esimerkiksi säätämällä sisälämpötilaa sopivaksi ja huomioimalla, että riittävällä
ilmanvaihdolla on vaikutusta
esimerkiksi henkilöstön
jaksamiseen. Viihtyvyys ja työteho
sopivat hyvin
yhteen

energiatehokkuuden kanssa. Ilmastoinnista,
vedontunteesta ja työtilojen lämpötiloista
on hyvä antaa myös tarvittaessa palautetta.
Valaistuksella on iso merkitys työpaikoilla.
Tähän on myös meillä kiinnitetty huomiota
ja esimerkiksi Vammalan paloasemalla on
säädetty valaistuksia (juttu Letku & Laastari
2/2015).

voisiko päivittäiset matkat taittaa muuten
kuin omalla autolla. Aina auton käyttäminen ei ole tarpeellista, vaan matkan voi
tehdä joukkoliikenteellä tai pyöräillen. Jos
työmatkan kulkee muutamanakin päivänä
viikossa pyöräillen tai joukkoliikenteellä,
vähenee vuosittainen energiankulutus huomattavasti.

Toimistoympäristöissä vedenkulutus ei yleisesti ole määrällisesti merkittävää, mutta
paloasemien arjessa vedenkulutus on luonnollisesti osa varusteiden huoltamista. Tästä huolimatta voimme kiinnittää huomiota
vedenkulutukseen ja varsinkin lämpimän
käyttöveden kulutukseen.
Henkilöautoliikenteen osuus Suomen liikenteen hiilidioksidipäästöistä on lähes puolet.
Liikkumisen energiankulutuksen vähentämiseksi onkin olennaista kyseenalaistaa juuri
autoiluun liittyvät tottumukset ja miettiä,

Pirkanmaan pelastuslaitoksen energia- ja
ilmasto-ohjelmassa vuoden 2016 yhtenä tavoitteena on antaa henkilöstölle koulutusta
taloudellisesta ajamisesta. Koulutuksen tavoitteena on keskittyä jokaisen omaan ajotapaan ja löytää sitä kautta mahdollisuuksia
säästää energiaa. Ajotapojen muuttamisen
hyödyt eivät realisoidu vain talon hyödyksi
vaan siinä jokainen pystyy tekemään säästöjä muuttamalla omia siviililiikenteen ajotottumuksia ja ehkä näin säästämään selvää
rahaa pienentyneinä polttoainekustannuksina. Koulutus järjestetään syksyn aikana siten,
että luokassa on neljä erillistä teoriatuntia, joihin jokainen on tervetullut.
Lisäksi valitulle kohderyhmälle järjestetään pilottihankkeena henkilökohtaiseen ajamiseen liittyvä
koulutus.
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Illon VPK
80-vuotias
Illon VPK perustettiin Kiikan Illoon 1936. Kun Suomen uusi
palolaki oli astunut voimaan 1934, niin siinä oli velvoitetta
perustaa palokuntia myös maalaiskyliin.
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S

odan jälkeen toiminta oli varsin aktiivista kuten yhdistyksissä yleensäkin. Miesvoimaruisku hankittiin
välittömästi ja palokuntalaisille
kypärät. Ensimmäinen paloruisku hankittiin
50-luvulla ja Land Rover vuonna 1957. Sillä
on tällä hetkellä museoauton status.

Illon VPK:lla on ollut varsin hyvä herraonni,
sillä 80-vuotisen historian aikana on ollut
vain kolme hallituksen puheenjohtaja ja palopäällikkö -parivaljakkoa. Aluksi olivat Teodor Pakula ja Eero Heinänen ja sitten Veikko
Välimaa ja Matti Hoipo. Tällä hetkellä ovat
remmissä Erkki Mäkinen ja Erkki Välimäki.

Illon VPK muistetaan laajemmaltakin sen poikaosastosta 1960-luvun lopulta ja 70-luvun
alusta. Pienen kylän palokuntapojat raivasivat tiensä menestykseen kovalla harjoittelulla.
Esim. 1969 oli huhtikuun puoliväliin mennessä
ollut jo yli 50 harjoitusta. Harjoituksiin osanottoprosentti oli 87. Käytännössä kaikki kylän
pojat kuuluivat poikaosastoon. Harjoituksista
myöhästyminen aiheutti pojalle punnerruksia.
Tuona ajanjaksona Illon VPK voitti kaksi palokuntapoikien tietokilpailun Suomen mestaruutta ja kolme toimintakilpailun mestaruutta.
Voidaankin sanoa, että tuohon aikaan Illon
VPK:n poikaosasto oli eittämättä yksi Suomen parhaista. Nuoriso-osaston toiminta on
jatkunut varsin menestyksekkäästi myös myöhemmin, sillä tällä hetkellä palkintokaapissa
on vähän yli 250 pokaalia.

Viimeisin suuri ponnistus oli uuden paloaseman rakentaminen. Avajaiset pidettiin
kesällä 2001.

Illon VPK vietti 80vuotisjuhlia elokuussa.
Juhlissa julkaistiin myös VPK:n historia, jossa
on kuvauksia myös tulipaloista kuten kuuluisasta Harjunpään palosta 1955. Illon VPK
lähti matkaan Kiikan VPK:lta ostamallaan
vanhalla Ford-paloautolla. Autoa ajoi Väinö Siuko ja kyydissä oli Koivuniemen Esko.
Ryömän kohdalla Koivuniemi hyppäsi pois
kyydistä ja lähti oikopolkua pitkin Harjunpäähän. Siellä palo riehui täyttä päätä. Mummo
oli jo pelastautunut asunnosta, mutta palasi
takaisin heittelemään tyynyjä ja muita tava-

roita ikkunasta ulos. Mutta kurkihirsi rojahti
mummon päähän kohtalokkain seurauksin.
Mummo menehtyi. Samaan aikaan Siuko
ajoi Selkätietä pitkin etsien parempaa tietä Harjunpäähän, mutta ei oikein löytänyt.
Loppujen lopuksi Iso-Kulmala oli otettava
paikalle kerääntyneen porukan voimin kantoon, mutta ei niin painavaa paloruiskua
osittain soisessa maastossa koskaan perille
Harjunpäähän saatu. Keikyän VPK oli löytänyt
paremman reitin ja pääsi paikalle, mutta ei
silläkään paloon ollut mitään merkitystä.
Illon VPK vietti 80-vuotisjuhliaan varsin hyvillä mielin, sillä kalusto paloruiskuineen, paloautoineen ja mönkijöineen on varsin hyvä
ja lisäksi uusi, hyvä ja hyvällä paikalla oleva
paloasema antaa miellyttävän ympäristön
kokoontumisiin ja harjoitteluun. Kaikki osastot: miehistö, palokuntanuoret, naisosasto ja
veteraaniosasto toimivat varsin virkeästi.

Heimo Välimäki,
Veteraaniosaston puheenjohtaja
Kuva: Riikka Välimäki
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Länsi-Vesilahden
VPK:n
tuplajuhlat
Länsi-Vesilahden VPK:lla on takanaan vaiherikas ajanjakso. Uusi asema
ja 80-vuotisjuhlavuosi ovat teettäneet paljon työtä varsinaisen VPKtyön ohella. Talkoisiin on ollut mukavasti osallistujia ja monenlaista
erityisosaamista on saatu hyödynnettyä.
Uusi asema päätettiin rakentaa, koska vuodelta 1952 oleva vanha asema sijaitsi keskellä Narvan kylää ja hälytystehtäviin lähdön
kannalta hankalassa paikassa. Lisäksi asema
tontteineen oli nykytoiminnan kannalta liian
pieni ja harjoituksia pidettiin usein tilanpuutteen vuoksi toisaalla. Myös sisätilat olivat
ahtaat ja jääneet ”ajastaan jälkeen”. Rakentamispäätöksen jälkeen uusi tontti ostettiin
yksityiseltä maanomistajalta ja rakentajaksi
valikoitui paikallinen rakennusyrittäjä. Projekti valmistui noin 11 kuukaudessa ja asema
on ollut käytössä heinäkuusta lähtien.
Muuton jälkeen uudella asemalla järjestettiin
20.8. avoimet ovet. Päivä sisälsi aseman ja kaluston esittelyä, alkusammutusharjoittelua,
sammutinhuoltoa, hernekeittoa sekä kahvia
ja pullaa. Kävijöitä oli yli 350 henkilöä.
Yhdistetyssä vihkiäis- ja 80-vuotisjuhlassa
uusi asema vihittiin käyttöön 10.9. noin
sadan kutsuvieraan läsnä ollessa. Virallisen
nauhan leikkaamisen suorittivat palokunnan
päällikkö Harri Aaltonen, puheenjohtaja Ja-

ri Saarnio, Vesilahden kunnanjohtaja Erkki
Paloniemi, Vesilahden seurakunnan kirkkoherra Harri Henttinen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Esko Kautto.
Arvokashenkisessä juhlassa julkaistiin myös
FM Tuulia Hakalan kirjoittama ”Palosangosta defibrillaattoriin” Länsi-Vesilahden VPK:n
historia 1936–2016. Ansioituneita palkittiin
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ja itse valmistetuista pöydänantimista nautittiin syysauringon paistaessa.

Teksti:
Johanna Suonsivu & Jari Saarnio
Kuvat:
Arja Peltomäki-Vastamaa ja Jari Viikari

Kylmäkosken
VPK:n 90-vuotisjuhla
Kylmäkosken VPK vietti 90 vuotta kestänyttä
taivaltaan 28.5.2016. Juhla alkoi palokuntamarssilla juhlapaikalle Kylmäkosken seurakuntatalolle. Palokunnan päällikkö Jarmo
Lindfors toivotti vieraat tervetulleeksi. Juhlapuheen piti Suomen Sopimuspalokuntienliiton toiminnanjohtaja Isto Kujala.
Ansioituneita palokuntalaisia palkittiin kunniamerkeillä seuraavasti: Suomen Pelastusalan keskusjärjestön ansiomitalin saivat: Suvi
Rupponen, Mika Rupponen, Susanne Lindfors, Pirjo Huuhtanen ja Marko Rupponen.
Suomen Pelastusalan keskusjärjestön I luokan ansiomitalin saivat Jarmo Lindfors, Pia
Salmi, Ari Salmi, Hillevi Rupponen, Ulla Lind-

fors, Mikko Rantala, Heikki Salo, Riitta Jalli ja
Juha Rupponen.

Musiikista vastasi ansiokkaasti Toijalan VPK:n
soittokunta ja päätössanat lausui hallituksen
puheenjohtaja Ilari Rupponen. Iltajuhlaa palokunta vietti rennommissa puitteissa Kylmäkosken Piilopirtillä hyvän ruuan ja musiikkipitoisen ohjelman merkeissä.
Teksti: Ilari Rupponen
Kuvat: Matti Pouru
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Suomen Pelastusalan keskusjärjestön I luokan ansioristin sai Ilari Rupponen.

Urjalassa juhlittiin
80-vuotiasta VPK:ta
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U

rjalan VPK juhli 80-vuotista taivaltaan heinäkuun lopulla. Juhlia
edeltävällä viikolla Urjalan vanhalla, vuonna 1938 valmistuneella paloasemalla pidettiin joka ilta avoimia ovia, jolloin halukkaat pääsivät tutustumaan Urjalan VPK:n historiaan ja kehitykseen.
Varsinaiset 80-vuotis juhlallisuudet vietettiin
30.7.2016 Huhdin Vilpolassa. Tilaisuus oli perinteisesti kaikille avoin ja paikalle saapuikin
muiden Urjalan palokuntien ohella, myös
paljon kuntalaisia.
Juhla alkoi ajoneuvoparaatilla Urjalan keskustasta Vilpolaan. Kärjessä ajelivat oikeutetusti
molemmat Urjalan VPK:n vanhat Ford-sammutusautot, vuosimalleiltaan 1939 ja 1965.
Mukaan paraatiin oli saatu myös Menosten
ja Honkolan vapaaehtoisten palokuntien
vanhaa kalustoa. Vetreät veteraanit olivatkin kiinnostavimpien ja kuvatuimpien kohteiden joukossa. Yhtä paljon kiinnostusta herätti myös paikallisen Teemu Sipilän Urjalan
VPK:lle juhlavuoden kunniaksi kynäruiskulla
maalaama palokypärä, jota koristivat mm.
vanhan paloaseman ja ajoneuvokaluston
kuvat, sekä tietysti Urjalan VPK:n tunnus.
Itse juhlia vietettiin perinteisin menoin.
Ohjelmassa oli mm. puheita, vanhojen ja
uudempien palokunta-aktiivien palkitsemista, kakkukahvit ja toimintanäytös, jossa
etenkin palokunnan nuoriso-osasto pääsi
näyttämään taitojaan sammuttaen uhkaavan
tulipalon rakennuksen katolta. Juhlapuheen
piti toiminnanjohtaja Isto Kujala Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen puolesta onnittelut esitti palopäällikkö Jyrki Paunila. Innokkaimmat juhlijat pääsivät kokeilemaan alkusammutusta ja
pienimmille palomiesten sekä -naisten aluille
paikalla oli myös pomppulinna. Juhlat päätti
perinteinen palokuntien humalaviesti, jonka
voiton vei tiukan taistelun jälkeen Menosten
VPK. Sää suosi juhlia ja päiväksi luvattu sade
alkoi sopivasti vasta juhlien päätyttyä.
Teksti: Antti Kivistö
Kuvat: Janne Saari

LETKU & LAASTARI
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Palomies
				 on erimies
on kirjoitussarja Tampereen pelastustoimen entisistä ja
nykyisistä ammattilaisista, jotka muiden taitojensa tai
harrastustensa ansiosta ovat tulleet tunnetuksi myös
pelastustoimen ulkopuolella.
Teksti: Juhani Katajamäki
Kuvat: Pelastuslaitoksen arkisto

Taisto Toivonen, kuvataiteilija
Rivakka palomies: Big Jobin ja auto seitsemäntoista itseoikeutettu savusukeltaja.
Herkkä kokija: tunnettu ja tunnustettu taidemaalari ja taidegraafikko.

T

yrväällä 3.2.1921 syntynyttä Taisto
Johannes Toivosta taide kiinnosti
nuoresta pitäen. Taideopintoihin teki mieli, mutta elantokin piti hankkia.
Ennen taidekouluun pääsyä tutuksi tulivat valtion rautatiet ja trikootehtaan värjäämö.

Työtoverit sponsoroivat
”Rautateillä kiinnostuin koneista, trikootehtaan värjäämössä innostuin työstä ja työnte-

kijöistä. Taiteilijan ura oli muista ammateistani huolimatta aina ollut johdonmukainen
tavoitteeni. Pääsyni taidekouluun ajoittui
värjäämöaikaan. Työtoverit tiesivät minut
varattomaksi, ja spontaanisti keräsivät keskuudestaan rahasumman, jolla pääsin opiskelun alkuun”, Toivonen on lehtihaastattelussa kertonut upean esimerkin sodan jälkeisen
ajan solidaarisuudesta. Värjäämökavereiden
keräämillä varoilla hän aloitti kolme vuotta
kestäneet taideopinnot Suomen Taideaka-

temian koulussa 1949, jonne hänet hyväksyttiin ensi haulla.
Vuonna 1946 hän oli solminut avioliiton Irma
Niemisen kanssa. Perheeseen syntyi kaksi lasta, tyttäret Tuire ja Tiina.

Taidemaalarista
graafikoksi
Uransa alkuvuosina Toivonen tuli tunnetuksi
etevänä taidemaalarina, kunnes puupiirros
valtasi taiteilijan mielenkiinnon lähes kokonaan. Opettaja Aukusti Tuhka patisteli jatkamaan. Öljymaalausten lomaan Toivosen
piirtimestä alkoi yhä useammin syntyä grafiikan lehtiä.
”Kiltti ja kuuliainen kun olen, graafikkohan
minusta tuli. Sitä paitsi puun veistäminen
tuntui sopivan minun pirtaani. Siksi kai muutin keskikaupungilta Teiskon metsiinkin”, Toivonen on kertonut.

Vuonna 1958 Tampereella syntyi seitsemän miehen taiteilijaryhmä, johon
Taisto Toivosen (kuvassa oikealla) lisäksi
kuuluivat Erik Ehnroth, Pentti Hartelin,
Unto Hietanen, Kimmo Kaivanto, Gunnar
Pohjola ja Seppo Syrjä.
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Hänen työnsä olivat esillä ensi kertaa 1948
Tampereella. Sen jälkeen hän osallistui ahkerasti näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla,
mm. Suomen Taiteilijaseuran laajaan kiertonäyttelyyn Saksan Liittotasavallassa 1956.

Merkkivuotena 1966
Taiteilijauran käännekohta oli yksityisnäyttely Galleria Pinxissä Helsingissä 1966. Esillä oli
seitsemäntoista grafiikan lehteä ja kymmenkunta piirrosta.

Omakuva vuodelta 1979. Kuva näyttää
jotakin mitä ei saisi näyttää, mutta kun
on taiteilija, täytyy näyttää (Jaakko Syrjän kuvaus työtoverinsa omakuvasta).

Palomieheksi

Näyttely vakuutti: “Toivonen osoittaa omaavansa jo melkoisen varman tekniikan. Hänellä on taiteellista näkemystä, abstraktit työt
ovat taitavasti käsiteltyjä, niistä hahmottuu
kuvioita, joissa puuleikkauksen ominaisuudet on saatu hallitusti esille”, Helsingin Sanomien taidekriitikko kirjoitti.

”Karu totuus on, että vain harva kuvataiteilija Suomessa elää varsinaisesta ammatistaan
saati kykenee taiteilijatyöllään elättämään
perheensä”, hän on kertonut. Ei voinut aloitteleva taiteilija aavistaa, että vuonna 1979
saisi valtion kolmivuotisen taitelija-apurahan
ja sen jatkoksi valtion taiteilijaeläkkeen. Eikä
jälkimmäinen todellakaan tullut sosiaalisin
perustein vaan arvonosoituksena.

Toivonen sai nopeasti nimeä ja tunnustusta.
Työ jatkui luovana, ja taiteilija oli toistuvasti
esillä. Vuonna 1976 Taide-lehden näyttelykatsauksen laatijalle olivat jääneet mieleen
laajan kokoelman mielenkiintoiset kokeilut:
”Kokoelmalle antoi vaihtuvaa poljentoa tavallista kookkaampien kappaleiden osuus.
Värin ja muodon toisiaan kosketteleva suhde
on näkyvissä, mutta myös mielenkiintoisten
jännitesuhteiden kokeilu jäi mieleen”, arvostelija maalaili. ”Hän kuvaa suurikokoisissa
puupiirroksissaan kansanomaisia aiheita ja
elämää maaseudulla. Hänen arkisuutta tavoittelevissa piirroksissaan on vahva puun
tuntu. Materiaali ja toteutus ovat vankasti
sopusoinnussa.”
Tuolla vuosikymmenellä Toivosen monet
puupiirrokset kiersivät kansainvälisissä näyttelyissä eri puolilla maailmaa. Häntä pidettiin
erityisen suomalaisena taiteilijana, olihan hän
täydellisesti yhtä suomalaisen materiaalinsa,
puun kanssa. Ateneumissa, Suomen taiteen
kansallismuseossa on 14 hänen työtään.

Opiskelun jälkeen Toivonen oli hakeutunut
palomieheksi Tampereelle 1950. (Virka vakinaistettiin 1951.) Vapaapäivinä ja työvuoroja vaihdellen hän opiskeli vielä ylimääräisen
vuoden grafiikan ilmaisua ja tekniikoita.

Äkkiseltään voi tuntua oudolta ajatella taiteilijaa palomiesammatissa ainakaan 1950luvun kasarmoidussa ympäristössä. Taisto
“Tasi” Toivoselle muuntuminen palomieheksi ei kuitenkaan ollut vaikeata. Taiteilijana
hän ei ollut hankala luonne saati boheemi,
vaan mukautuvainen ja rivakka suomalainen
mies, jolle suihkuputki ja palokirves istuivat
käteen siinä kuin taidemaalarin ja graafikon
työkalutkin. Ja kun oli seurallinen ja retevään
palomiesjoukkoon ja 24 tunnin työvuoroon
juohevasti luontunut tärkeilemätön persoonallisuus, nenänvarsituijottelua hänen ei
taideharrastuksensa vuoksi tarvinnut palomiesjoukossa kokea. Jotain pientä naljailua
toki joskus.

Toivosen kaksi seinämaalausta alkuperäisessä
kuosissaan vanhassa kakkoskämpässä. Tänään
ne ovat konservoituina Kepalon aulatiloissa.

LETKU & LAASTARI
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Tasin alkuvuosina elettiin
avoautojen aikaa.

lukahveita keiteltiin ja vaihtelevalla menestyksellä mentiin myös naapurikämppään
tarjoamaan.”

”Kahden herran palvelijan ongelma oli se, että
palomiehenä ollessani ajattelin kuvantekemistä ja
kuvia puurtaessani tuumailin palomiehen tehtäviä.
Kummastakin työstä tietenkin tuli jotakin, muutenhan
olisin saanut hätäisen lähdön koko palokunnasta”, Taisto
Toivonen luonnehti 1970-luvulla kahta rooliaan.
Eikä varsinkaan kun itse oli rautainen palomies. Kovakuntoinen ja aloitteellinen Tasi
sai aamun työrivissä varsin usein huomata
olevansa yksi ykköslähdön neljästä savusukeltajasta. Ja luontaista empatiaansa,
myötäelämistä, oli mahdollisuus toteuttaa
sairaankuljettajana. Siitä hänen sairaankuljettajaparinaan on kesämiesajaltani omiakin
kokemuksia.

peteillä. Jokailtaista vuoroääntelyä kesti ainakin tunnin verran”, Tuominen muisteli hymyissä suin, kun Kepalon tiloissa syyskuun
lopulla vanhoja aikoja kelasi.
”Kun joku työtovereista täytti vuosia, Tasi
rustasi persoonallisen onnittelukortin. Se ei
roskiin joutunut, se taltioitiin. Tasi oli kaikessa
mukana – silloinkin kun keskiyöllä onnitte-

Taisto jäi eläkkeelle 1.3.1976. Palomiestyö jäi,
mutta taiteen luominen jatkui voimakkaana.
Seuraavan vuosikymmenen suurmenestys oli
puupiirrosten laaja takautuva näyttely Düsseldorfin kaupunginmuseossa.

Tasi työtoverin silmin
Palomies Seppo Tuominen oli Tasin työkaveri
1961 – 1976. Kumpikin oli ykkösryhmän miehiä kakkoskämpässä. Tuvan arjesta Sepolle
on Taistosta jäänyt muhevia muistoja: ”Tasin
voimistelijamainen sisääntulo oli näkemisen
arvoinen. Ovi aukesi, mies harppasi sisään,
ponkaisi ilmaan ja kopsautti jalat sivulla yhteen kuin akrobaatti. Ja kun maatemenon aika koitti, siinä he, Tasi ja Aarne Seger selällään
nukkuen vuorotahtiin puhisivat vierekkäisillä

Tasi auttoi auliisti työkavereitaan
erilaisissa korttitarpeissa.
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Yhteisiä hälytyslähtöjä kaveruksilla oli useita. Dramaattisin yhteiskokemus on kuitenkin siviilipuolelta: ”Olin Tasin vinttiateljeen
korotustalkoissa Teiskossa, kun ukkosmyrsky
iski. Omakotitalon keskeneräistä yläpohjaa
yritimme rivakasti peittää pressuilla. Salamat leimusivat, myrsky kävi rajuna, vettä tuli
kaatamalla. Siellä me katolla kahdestaan makasimme raajat levällään ja johonkin kiinni
tarttuen yritimme pitää peitteitä paikoillaan.
Oli siinä putoaminen kymmenestä metristä
enemmän kuin lähellä.”
Yhteinen vapaa-ajanharrastus kaveruksilla
oli pilkkionginta. ”Lukuisia kertoja ehdimme
Tasin kanssa pikkuahvenia narraamaan”.

Murto ja renkaanjäljet
Taisto Toivonen on läsnä myös tämän päivän
pelastajien arjessa. Hänen kolme suurikokoista palokunta-aiheista seinämaalaustaan ovat
tänään Keskuspaloaseman aulatiloissa. Puolalainen konservaattori irrotti kakkoskämpän
kaksi seinämaalausta ja muunsi ne erillisiksi
tauluiksi rakennuksen remontin yhteydessä
1980-luvulla. Toinen taulu sai paikan toisen

kerroksen isosta aulasta, toinen ison luentosalin aulasta. Pispalan iso maalaus puolestaan on entisessä lukusalissa.
Palolaitos kunnallisena organisaationa ja sen
silloinen legendaarinen palopäällikkö Einar V
Nurmi osasivat arvostaa poikkeavalahjaisen
palomiehensä taitoja. Toivosen ei juurikaan
tarvinnut osallistua päivittäiseen paloasemapalvelukseen, vaan sai maalata laitoksen
tilaamia tauluja ja piirtää palokunnan työssä
tarvittavia karttoja ja kaavioita.

Kerran taas hän taiteili palopäällikön tilauksesta isoa maalausta silloisella Pispalan sivupaloasemalla. Oli talvisaika, ja yöllä satanut
lunta. Aseman päällikkö, palomestari Holger
Murto, sotilaallisen jäykkä esimies, käski työvuoron aamulla lumitöihin ja erikseen määräsi lakaisemaan auton jäljet etupihasta. Kun
oivan tilannetajun omaava Tasi sen jälkeen
pääsi aiemmin mainitun Pispalan paloasemaa kuvaavan maalauksensa pariin, hän
lisäsi kuvaan mustat renkaanjäljet: ”Tästä ei
takuulla kukaan pyyhi renkaan jälkiä pois!”.

Pispalan paloasemamaalaus ”renkaanjälkineen” on tänään Kepalon eteläpuolen entisessä lehtisalissa.

Eikä ole pyyhitty. Paloasemarakennus lakkasi olemasta, mutta taulu sai uuden kodin
Kepalosta.
Taisto Toivonen ehti elää pitkän ja rikkaan
elämän. Hän kuoli 90-vuoden ikäisenä maaliskuussa 2011, mutta hänen ”ikiomia renkaanjälkiään” on maalauksina ja grafiikan
lehtinä laajasti eri puolilla Suomea ja ulkomaita. Minunkin seinälläni yksi.

PS

Syyskuisessa hallikuvassa 2016 Tasia muistellut Seppo Tuominen jututtaa hälytyksestä palannutta palomies Tuomas Tiaista.
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Seitsemäntoista ja Big Job? Ne olivat keskipumpulla varustettu katettu säiliösammutusauto Vanaja vuodelta 1952 ja hieman
nuorempi, korkeapainepumpulla varustettu
Ford Big Job, ykköslähdön autoja molemmat.
Yhden auton hälytykseen lähti Vanaja.

Safety 2016, 12th W
Prevention and Safe
-konferenssi Tampe

S

afety-konferenssi on järjestetty vuodesta 1989 alkaen. Konferenssi on joka
toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen suurtapahtuma, joka kokoaa yhteen alan
päättäjiä, asiantuntijoita ja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Konferenssi tarjoaa mahdollisuuden tiedon ja kokemusten jakamiselle,
kokouksille, verkottumiselle ja ammatillisille,
monialaisille keskusteluille.

nenaikaisen kuoleman syitä. Käytännön toimenpiteet ja menettelytavat turvallisuuden
edistämiseksi eivät toteudu vielä riittävästi.
Tämän vuotisen tapahtuman teema oli ”Tutkimuksesta käytäntöön” ja sen tarkoituksena
oli kannustaa hyödyntämään tutkimustietoa
siten, että käytännön ratkaisuilla voidaan lisätä turvallisuutta ja vähentää väkivaltaa, itsemurhia, tapaturmia ja onnettomuuksia.

Vuoden 2016 Safety 2016 -konferenssin
pääjärjestäjä oli Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos ja sen päätukijana oli Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization).
Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty laajaa yhteistyötä merkittävien
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden
kesken. Suomesta mukana on ollut työ- ja
elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenneministeriö ja Trafi sekä lukuisia muita organisaatioita ja toimijoita.

Kansainvälinen ja kansallinen järjestelykomitea sekä tiedekomitea valitsivat tuhansista
lähetetyistä abstrakteista lopulliseen ohjelmaan 1000 esitystä 80 eri maasta. Ohjelma
koostui 400 suullisesta esityksestä, sadasta
esittelypuheenvuorista ja 650 juliste-esityksestä. Konferenssissa nähtiin kansainvälisiä
malliesimerkkejä toimivista käytännöistä,
lainsäädännöistä, kansallisista ohjelmista ja
strategioista, joiden avulla onnettomuuksia,
tapaturmia, väkivaltaa ja itsemurhia on saatu
vähentymään. Lisäksi kuultiin ja nähtiin uusia
avauksia esimerkiksi terveysteknologiasta, tilastointitavoista ja ilmastonmuutoksesta.

Tapaturmat, itsemurhat ja väkivalta ovat
maailmanlaajuisesti yksi merkittävimpiä en-
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen, TUKESin,
Tampereen kaupungin ja Sisä-Suomen
poliisilaitoksen näyttävä yhteisosasto
oli erikoissuunnittelija Janne Leinosen
käsialaa.

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Safetykonferenssiin yhteisosastolla TUKES:in,
Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Tampereen
kaupungin kanssa. Tavoitteena oli esitellä
viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä turvallisuuden edistämiseksi.
Yhteisen osaston johtavana teemana oli
elinkaarimallin mukainen ”Turvallisuutta
vauvasta vaariin”. Ideana oli nostaa esille eri
ikäryhmille suunnattuja turvallisuuskampanjoita ja -toimintoja sekä käytänteitä.
Pirkanmaan alueiden toimijoiden yhteistyön
tuloksena konferenssissa esitettiin ma 19.9.
tunnin pituinen koonti teemalla Safe Living
Environment - Case Tampere. Turvallinen
asuinympäristö - Tampere.

World Conference on Injury
ety Promotion, Safety 2016
ere-talossa 18.-21.9.2016
PaloRAI esillä konferenssissa
Palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen piti konferenssissa
esityksen PaloRAI-hankkeesta. Tässä tiivistelmä esityksestä:
koulutettaville henkilöille lisätietoa tulipalon
vaarallisuudesta, suurimmista riskilähteistä,
ennaltaehkäisyn keinoista sekä toimintakyvyn merkityksestä tulipalotilanteessa.
Pirkanmaan alueella on viime vuosien
aikana tehty kotikäyntejä yli 400 asuntoon
yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa.
Kotikäyntien tavoitteena on sekä riskien
pienentäminen että kotihoitohenkilöstön
paloturvallisuustietoisuuden lisääminen.
Kodeissa on todettu suurimpina riskilähteinä: muistisairaus, puutteellinen liikuntakyky,
palovaroittimeen liittyvät puutteet, tupakointi, runsas palokuorma sekä päihteiden
liikakäyttö.
Suomen Laki edellyttää, että pelastusviranomaiselle on ilmoitettava havaitusta tulipalon tai muun onnettomuuden vaarasta.
Ilmoituksen teko on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi ja prosessi tehokkaaksi. Ilmoitusten perusteella pelastuslaitoksen
edustaja on tehnyt kohdekäyntejä, joissa on
arvioitu paloturvallisuusriskiä ja tehty asunnon omistajalle ja vastaavalle viranomaiselle
tilannetta parantavia toimenpide-ehdotuksia. Ilmoituksia on tullut pääasiassa kotihoidon henkilökunnalta, joten tällä hetkellä
ilmoituksia tulee eniten toimintakyvyltään
rajoittuneiden henkilöiden kodeista.
Ikäihmisten osalta palokuolemien keskeisenä syynä on toimintakyvyn aleneminen.
Toimintakyvyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä havainto-, ymmärrys- ja liikkumiskykyä. Heikentynyt tai puuttuva toimintakyky
lisää usein syttymisriskejä ja toisaalta heikentää poistumismahdollisuuksia tai estää
poistumisen tulipalon sattuessa. Hankkeen
puitteissa Kokkolan yliopistokeskus on kehittänyt arviointimittarin (EVAC-mittari), jonka
avulla kuvataan arvioidun asukkaan poistumisturvallisuutta. Poistumisturvallisuuden
lähtökohtana on, että asukkaan tulee päästä
pois tulipalosta 3 minuutin kuluttua tulipalon
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PaloRAI-hanketta on esitelty keväällä TERVE
SOS -tapahtuman turvallisuusfoorumilla sekä
syyskuussa Tampereella kansainvälisessä Safety2016-konferenssissa. Hankkeessa esitellyt
asiat ovat herättäneet kiinnostusta monella
eri taholla. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan asioita myös käytäntöön.
Palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen
Kehitysinsinööri Martti Honkala
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Suomessa väestön ikärakenne on muuttumassa tulevina vuosina ikääntyneiden
(yli 65-vuotiaat) osuuden kasvaessa. Tällä
hetkellä ikääntyneiden osuus väestöstä on
vähän yli 20 %, mutta se tulee kasvamaan
seuraavan 15 vuoden kuluessa noin 26 %:iin.
Samanaikaisesti yhteiskunta pyrkii vähentämään suhteellisten laitospaikkojen määrää
sekä lisäämään ikäihmisten itsenäistä kotona asumista mm. kotiin vietäviä palveluita ja
turvavälineistöä kehittämällä. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että kotona itsenäisesti
asuvien toimintakyvyltään eri tavoin rajoittuneiden määrä tulee huomattavasti lisääntymään tulevien vuosien aikana, mikä asettaa
omat haasteensa heidän paloturvallisuutensa. Hoitolaitoksille on kuitenkin asetettu paloturvallisuusvaatimukset, minkä mukaisesti
Suomen kaikista hoitolaitoksista yli 70 % on
sprinklattu, mutta kotona asuville toimintakyvyltään rajoittuneille ei ole asetettu paloturvallisuuden puolesta erityisvaatimuksia.
Suomessa tapahtuu keskimäärin 73 kuolemaan johtanutta rakennuspaloa, joissa
menehtyneiden ikäihmisten osuus on kolmannes. Tästä syystä ikääntyneiden, omassa
kodissaan asuvien paloturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen edellyttävät uusia, ennalta ehkäiseviä
toimenpiteitä. Ainoa syy palokuolemalle on
se, että asukas ei poistu turvaan riittävän aikaisin. Poistumisen suurimpana haasteena
on toimintakyvyn aleneminen.
Pirkanmaalla haasteeseen vastataan koulutusten, kotikäyntien, viranomaisyhteistyön
sekä paloturvallisuuskriteeristön laatimisella
ja paloturvallisuutta edistävien laitteiden kehittämisellä.
Koulutusta annetaan erityisesti ikäihmisille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen,
vanhuspalvelun työntekijöille ja erilaisille eläkejärjestöille ja -ryhmille sekä senioritalojen
asukkaille. Koulutuksen tavoitteena on saada

syttymisestä. EVAC-mittari perustuu olemassa olevaan RAI-järjestelmän kysymyksiin ja
näin ollen RAI-järjestelmää käyttävissä kunnissa ei tehtäisi asukkaasta ylimääräisiä selvityksiä poistumisturvallisuutta arvioitaessa.
Arvioinnin perusteella määritellään henkilön
paloturvallisuuteen liittyvien tukitoimien
tarve. EVAC-mittari ei ole vielä osana RAIjärjestelmää.
Koulutuksella, kotikäynneillä ja toimintakyvyn arvioinnilla pyritään parantamaan
kotien paloturvallisuutta ja ehkäisemään tulipalojen syntyä. Tärkeää on myös kehittää toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja tilanteisiin,
joissa ehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta
tulipalo syttyy. Pirkanmaan pelastuslaitos on
yhteistyössä Caverionin kanssa kehittänyt
yksityiskoteihin tarkoitetun automaattisen,
siirrettävän sammutuslaitteiston. Sammutuslaitteiston avulla estetään tulipalon kehittyminen vaaralliseksi ja siten mahdollistetaan
henkilö- ja omaisuusvahinkojen minimointi.
Tavoitteena on, että EVAC-mittarin arvion
perusteella henkilöiden, jotka eivät pääse
poistumaan asunnosta 3 minuutissa eivätkä
halua / pysty muuttamaan paloturvallisempaan asumismuotoon, asunnot tulisi varustaa
huoneistokohtaisella sammutuslaitteistolla.
Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto on
saanut vuonna 2014 Palosuojelurahaston
innovaatiopalkinnon. Hankkeen puitteissa
on asennettu 10 laitteistoa tamperelaisiin
koteihin.
Edellä mainitut toiminnat ja asiat muodostavat kokonaisuuden, jonka jatkuva arviointi ja
kehittäminen ovat edellytyksenä ikäihmisten
asumisen paloturvallisuuden parantamiseksi
ja palokuolemien vähentämiseksi.

Ennen uskoin älyn voittoon,
oli tapanani lueskella filosofiaa aamunkoittoon
Kunnes paikalle tuli kas, sulkapallokuningas
sano minulle huhuu, se on liha joka puhuu
ja se meidät yhdistää
(Martti Syrjä/Urheiluhullu)

Kilometrikisa 2016
Kilometrikisa 2016 poljettiin huimassa ennätysvauhdissa, menossa mukana oli 2 536
joukkuetta ja yli 31 000 polkijaa. Edellinen
ennätyslukema on vuodelta 2014, jolloin
polkijoita oli kaikkiaan 28 697 ja joukkueita
2 438. Pyöräilyintoa siis riittää.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen joukkue Mansen palopyöräilijät osallistui kilometrikisaan
39 pyöräilijän joukkueella ja saavutti suursarjan sijan 38. kaikkiaan sarjassa oli 264 joukkuetta. Pyöräiltyjen kilometrien keskiarvo
per pyöräilijä oli 1 252,1 km. Tällä kilometrimäärällä säästettiin bensaa 3 418 litraa ja C02
säästöjä saatiin aikaan 8 545 kg.
Mansen palopyöräilijöistä ahkerin fillaroitsija oli Yrjö Paananen 3 640, 5 kilometrillä, samalle tuhatluvulle ylsi toiseksi tullut Hannu
Pokkinen 3 164,2 kilometrillä. Kolmanneksi
ahkerin oli Pertti Tuominen 2 750 km, seuraavina Seppo Männikkö 2 557 km, Ollipekka
Jaanisalo 2 376 km, Perttu Mukkala 2 238,5
km ja Olli Sahi 2 114,6 km.
Kymmen ahkerimman joukkoon sijoittui
hienosti myös yksi naispyöräilijä, kun Sari

Heinänen oli sijalla 8. Hänellä kilometrejä oli
kasassa 2 087. Kymmen joukkoon mahtuivat
vielä Mikko Nääppä 1873 km ja Markus Paavola 1819 km.

Pirkan pyöräily
Pirkan pyöräily ajettiin sunnuntaina 12.6.
kauniissa aurinkoisessa kelissä. Reitille lähtijät saivat tutustua alkumatkasta uuteen
tunneliin. Se houkutteli myös Kivikosken Eljan ja Knuuttilan Sepon lähtemään muiden
kiireiden takia tällä kertaa vain lyhyelle Pirkan
Pyhän 40 km:n lenkille.
Tänä vuonna pyöräilyyn osallistui lähes ennätysmäärä pyöräilijöitä Pirkan historiassa,
sillä maaliin saapui yhteensä 3 678 pyöräilijää. Myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen
osanottajamäärä hipoo ennätyslukemia.
Osanottajaluettelosta löytyi laitoksen edustajia peräti 18. Joitakin on saattanut jäädä
huomaamatta, jos ei ollut TaPU, pelastuslaitos tai vastaavalla nimellä listassa.
Kivistön Petri ja Sahin Olli urakoivat 217 km:n
matkan. 134 km matkan taittoivat Korpelan
Timo, Mäkipään Kari, Pokkisen Hannu, Raivion Miikka ja Timosen Petteri.

Yöpyöräily ajettiin 17. - 18.6. Kolmostyövuoro oli saanut liikkeelle ison joukon ensikertalaisia tutustumaan Pirkan reittiin. Mukana
olivat Marko Kivi, Mika Rupponen, Jarmo
Hautakoski, Ville Naskali, Markus Paavola,
Toni Tahvanainen ja ainoana naisvahvistuksena Sari Heinänen. Myös Ilpo Kuokkanen ja
Perttu Mukkala ajoivat yöpyöräilyn.

Pirkan soutu
23.7. oli vuorossa Pirkan soutu. Pirkanmaan
pelastuslaitoksen joukkue koostui ensikertaisista. Joukkue oli pääosin kolmosvuoron
väkeä muutamalla vahvistuksella. Joukkueeseen kuuluivat Joni Evikoski, Jarmo Hautakoski, Sari Heinänen, Antti Kinnunen, Matti
Kinnunen, Marko Kivi, Petri Kivistö, Tom Lilleberg, Arttu Reunanen, Mika Rupponen, Ville
Saari, Timo Silander, Toni Tahvanainen, Juha
Toivonen sekä kipparina Mika Luhtala LänsiTeiskon soutajista.
Harrastesarjan voitti Pilkington ajalla 2:44:24.
Pelastuslaitoksen kööri oli hienosti toisena
ajalla 2:45:40. Ensikertalaisilta se oli huikea
tulos, ainoastaan reilu minuutti voittajavenettä jäljessä. Yhteensä sarjassa oli 18 venekuntaa.
SM-sarjan voitti Kuhin soutajat ajalla 2:25:50,
eli pelastuslaitoksen ensikertalaiset olisivat
olleet hienosti 9. sijalla kilpasarjassa! Yhteensä kilpasarjassa oli 25 venekuntaa.
Tavoite ensivuodelle on kuulemma jo asetettu, käsien rakoista ja rasituksesta huolimatta,
jaensi vuonna on suunnitelma osallistua kilpasarjaan ja reenata yhtä paljon kuin nytkin,
eli ei yhtään ;)
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Moro Maraton
Moro Maraton porrasjuoksu kisattiin
17.9.2016. Kilpailussa osallistujat juoksevat
alhaalta 25 kerrosta ylös Moro sky Barin terassille, johon portaita kertyy kaikkiaan 442.
Porrasjuoksu on Hyväntekeväisyystapahtuma, jonka tuotot lahjoitetaan Tampereen
yliopistollisen sairaalan lastenosastolle. Tänä
vuonna mukana oli lähes 120 osallistujaa.
Pirkanmaan pelastuslaitokselta kisaan osallistui 6 palomiestä. Heistä Timo Silander pinkaisi portaat ylös huikeaan 1.37 ennätysaikaan.
Timon kommentit kisasta:” Viimevuodesta
viisastuneena ei tullut aloitettua heti täysillä, mutta hapotus alkoi tuntumaan n. 18 kerroksen kohdalla. Muutama kerros ylemmäs ja
tuntui jo ihanan pahalta. Lopuilla kerroksilla
helpotti, kun näki ylätasanteen. Rappusissa
käsite loppukiri on tuntematon. Tasaisesti
edistyvä vauhdinjako on lähempänä todellisuutta. Aloittaa kovaa ja hidastaa loppua
kohden. Ja se mitä aikaan tulee, niin Torni
Hotellin ennätystä tullaan parantamaan vielä
reilusti, mutta on se toistaiseksi paras.”
Muut palomiehet kipusivat portaat ylös täysissä palomiehen varusteissa. Haalareista,
kypärästä ja paineilmalaitteista kertyi lisäpainoa muutama kymmenen kiloa. Kovimman
ajan saavutti Ilari Lintinen, joka selvitti reitin
aikaan 3.03 lisäpainoista huolimatta. Ilarin
kommentit:” Pahimmalta tuntui vasta sitten,
kun liike loppui. Ja matka ei tapa vaan vauhti.”
Hyväntekeväisyystapahtumaan osallistui Lintisen lisäksi Petri Toveri, Jussi Pöllänen, Mikko
Isoniemi ja Tuomas Niskanen.

Kesän kalakisa
Koko kesän ja alkusyksyn jatkunut kalakisa on
päättynyt. Osallistujia oli lähemmäs 30. Kalakuvat ja tarvittavat tiedot julkaistiin Facebookissa laitoksen kalastusklubin sivuilla, jossa
pääsi ihailemaan monia upeita kalasaaliita.

Kalan paino ei yksistään ratkaissut kisaa, vaan
eri kalalajit olivat erilaisella kertoimella, ja pistemäärä ratkaisi sijoituksen. Lohi ja hauki toivat yksinkertaiset pisteet, kuha 1.5-kertaiset,
muut lohikalat 2-kertaiset ja ahvenesta sai
5-kertaiset pisteet.

Suurimmat pisteet kalakisassa keräsi ja voittokalan sai Pauli Keskinen. Lohi painoi 10,2 kg
ja se saatiin Torniojoelta, Pellosta. Paulille on
voitosta tiedossa 50€:n arvoinen lahjakortti.
Tekstit: Ensihoitaja Sanna Kauppinen

Kunniataulukko, TOP 10:
1. Pauli Keskinen, lohi 10200g = 10 200 pistettä
2. Janne Hakala, hauki 8600g = 8 600 p.
3. Markus Reiman, kuha 5540g = 8 310 p.
4. Ilmari Leppänen, kuha 4890g = 7 335 p.
5. Sami Rantakangas, lohi 6200g = 6 200 p.
Janne Mäntylä, hauki 6200g = 6 200 p.
6. Jarmo Nieminen&perämies Ilpo, hauki 5 400g = 5 400 p.
7. Juho Penttinen, lohi 4 900g = 4 900 p.
8. Aki Jääskeläinen, toutain 3 155g = 3 155 p.
9. Pietro Lämsä, hauki 2 800g = 2 800 p.
10. Ville Pekonniemi, harjus 1 100g = 2 200 p.
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Kyseessähän oli kisa aktiivivälinein Suomesta
pyydetyistä kaloista. Virvelöinti / uistelu taisivat olla suosituimmat kalastusmuodot, mutta sekaan mahtui myös harppuunakalastaja
sekä käsinkalastaja.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin
50€:n arvoinen lahjakortti kalastusliikkeeseen. Onnetar suosi tällä kertaa Timo Silanderia ja hänen otos särjen kanssa pokkaa
lahjakortin!
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Seppo Männikkö osallistui triathlonin Suomen Mekassa Joroisilla suoritettuun puolimatkan triathloniin heinäkuussa. Tänä
vuonna keli oli erittäin raskas, tuulineen ja
sateineen. Hänen aikansa oli 06:23:26 ja sijoitus ikäluokassa 2.
Kesän 2016 päätapahtuma oli kuitenkin
Ironman-sarjan täysmatka (uinti 3,8 km,
pyöräily 180 km ja juoksu 42,2 km) elokuussa Kööpenhaminassa. Sijoitus oli sielläkin
sarjansa 2. ajalla 13.52. Samalla hän ansaitsi
osallistumisoikeuden kaikkien triathlonistien
haaveilemaan kisaan Hawaijin Ironmanin
MM-kisoihin, mutta ajankohta ei sopinut
Männikön ohjelmaan.

Toinenkin teräsmies
Yrjö Paananen kävi Virossa elokuussa kilpailemassa ensimmäisen täysmatkan triathlon
kisansa. Hänen aikansa oli 11.50 ja sillä pääsi
ikäluokkansa 10. sijalle.
Palomies Jari Hukkanen
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Hopeaa Turun
viranomaisturnauksessa

Mitä sitten
reissusta jäi käteen?
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on kova porukka kasassa. Totta kai tappio finaalissa harmittaa, mutta niin sen kuuluukin kun voitosta
pelataan. Meillä on hyvä henki joukkueessa
ja fysiikka/taitotaso riittää valtakunnallisella
tasolla kyllä jatkossakin pitkälle. Pelit ovat
tiukkoja, mutta senhän takia tätä itse vuo-

Ferisbeegolfin SM-kisat
Pelastusalan frisbeegolfin SM mittelöitä
kisailtiin 15. - 16.7. Hämeenkyrössä Kyröskosken VPK:n vetämänä. Kaksipäiväiseen
tapahtumaan osallistui yli 40 osallistujaa 11
eri laitoksesta.
Kisaohjelman ensimmäiseen kilpailupäivään kuului parikisa, johon otti osaa 20 paria.
Rata oli parikisaa varten erikseen tehty ja siellä oli erikoisuutena tiukka tunneliväylä, joka
loi hikipisaroita kisailijoille. Perinteinen saarekeväylä, kahdesta täytetystä pääjohdosta
tehty ympyrä, oli tietenkin mukana kisassa.
Seuraavan päivän puolella kilpailtiin useampia sarjoja käsittäneissä yksilökisoissa sekä käytiin avoimen sarjan lisäksi juniori- sekä
joukkuekisa.
Kilpailun järjestelyistä vastuussa ollut
Kyröskosken VPK:n Ilpo Kärkkäisen mukaan
taivaalta perjantai ja lauantain välisenä yönä
ropissut sade ei menoa haitannut, vaan kisat
menivät kaiken kaikkiaan hyvin. Myöskin kisapaikasta ja järjestelyistä tuli kehuja Kyröskosken VPK:lle.

desta toiseen tekee, on se laji sitten jalkapallo
tai salibandy. Voittaminen on aina hienoa ja
sen näki ja tunsi tuon tiukan Turkua vastaan
pelatun välierän jälkeen.
Kiitos koko joukkueelle hienosta turnauksesta. Kiitos myös Jokisen Mikolle ja Tiaisen
Tuomakselle reissun käytännön järjestelyistä.
Palokuntien SM-salibandy pelataan Tampereella 8.- 9.11.2016. Tampereelta osallistuu
turnaukseen kaksi joukkuetta. Turnaus pelataan Kaukajärven Spiral-hallilla. Toivomme,
että hallille saataisiin työkavereita kannustamaan omia ja nauttimaan tiukoista peleistä.
Hernepyssyjen puolesta.
Palomies Jukka Pöllänen, 146

Kisoihin tuli osallistujia lähiseudulta
kuin hieman kauempaakin; enimmäkseen
Pohjanmaalta. Pelkän maineen ja kunnian
perässä ei voittoa tarvinnut tavoitella, sillä
SM-kisojen statuksen antaa Suomen Sopimuspalokuntien kiertopalkinto.Kisaa varten
oli panostettu teettämällä kisoja varten omat
erilliset frisbeegolf-kiekot jotka jaettiin kaikille osallistujille.
Yleisölle avoimessa tapahtumassa oli
paikalla myös palokunnan autoja. Mukana oli myös Ikaalisista v. 1932 valmistunut
paloauto. Tutka, jossa kaikki pystyivät mittaamaan heittojensa lähtönopeutta sekä Kyröskosken VPK naisosaston isännöimä pienimuotoinen kahvio. Myöskin hernekeittoa
oli tarjolla Kyröskosken VPK sukellusosaston
tarjoamana.
Yksilökisan avoimen sarjan voitto ratkesi
erityisen tiukalla tuloksella ja kärkipelaaja
ennätti vaihtua matkan aikana useampaan
kertaan. Finaalikierroksella väyliä lisättiin
kuudelle parhaalle pelaajalle.
Voiton vei täpärästi Mäntän VPK:n Sami Ollikainen pisteen erolla seuraavana tulleeseen.

Parikisan tulokset:
1. Teppo Sorvari/ Henry Kallio Isojoen VPK
2. Kari Uunila/ Teemu Kallio Kauhajoen VPKK
3.J ani Paussu/ Ilpo Kärkkäinen Kyröskosken VPK.

Juniorisarja
1. Eetu Saukola Illon VPK
2. Viola Katavisto Illon VPK
3. Milla Grundström Illon VPK.

Henkilökohtaiset tulokset:
Avoinsarja 1. Sami Ollikainen Mäntän VPK
2. Tero Koivumäki Kankaanpään VPK
3. Kari Uunila Kauhajoen VPK.

Joukkuesarja
1. Isojoen Sopimuspalokunta
2. Kauhajoen VPK
3. Karijoen Palokerho

Naistensarja
1. Hanna Uunila Kauhajoen VPK
2. Miia Auressalmi Isojoen Sopimuspalokunta
3. Heidi Muhonen Kyröskosken VPK.

Seuraavat kisat järjestetään
2017 Pälkäneen Sappeessa.
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Ilpo Kärkkäinen, Kyröskosken VPK
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Salibandyn viranomaisturnaus pelattiin Turussa syyskuun lopussa. Turnaukseen osallistui joukkueita ympäri Suomea, pääosin
kuitenkin Etelä- ja Varsinais-Suomen alueelta. Joukkueita oli poliisista, pelastusalalta ja
puolustusvoimilta.
Turnaukseen lähdettiin keskiviikkoaamuna kepalon pihasta aamukahdeksalta. Ensimmäisenä päivänä otteluita oli kolme. Peliaika
oli 2x15min. Päivän kaksi ensimmäistä ottelua olivat meille vaikeita. Omaa peliä ei saatu
kasaan ja tuntui, että pallo pomppi jokaisen
lavassa enemmän tai vähemmän. Tiedettiin,
että meillä on hyvä joukkue, mikä osaa pelata
ja jaksaa juosta, mutta silti kaksi ensimmäistä ottelua oli hyvin rikkonaisia, vaikka peli
pysyikin hyvin rehtinä ja puhtaana. Saimme
kuitenkin kammettua molemmista otteluista
voitot, mikä oli tärkeintä.
Päivän kolmannessa ottelussa vastaan
asettui Turun 2.joukkue. Ottelu alkoi meiltä
hyvin; saatiin pallo ja jalat liikkeelle, syötöt
lapaan ja laukaukset maalikehikon sisälle. Jos
ammut ohi kehikosta, niin harvemmin maalia
syntyy. Pitää painaa kehikon sisälle, niin myös
toimittiin. Ottelu voitettiin näytöstyyliin 10 - 0
ja hyökkääjämme A-P Paju takoi kunnioitettavat tehot 6+1.
Voitimme kaikki ensimmäisen päivän ottelut ja oli aika matkata hotellille valmistautumaan seuraavan päivän välierään, missä
vastaan asettui hallitseva PM-mestari Turun 1.
joukkue (Pela).
Tiedettiin, että välierästä tulee tiukka, joten
pelaaja-managerimme Tuomas Tiainen päätti
lähteä otteluun puolustuksen kautta. Päätettiin, että puolustetaan vähintään neljällä miehellä eli kaksi hyökkääjää tippuu puolustuksen
tueksi ja näin pitää keskustan puhtaana. Turulla oli pelin moottorina liigatason pelaaja, jota
ei ollut suotavaa päästää laukomaan.
Puolustusvoittoinen taktiikkamme toimi
loistavasti ja koko joukkue pelasi kurinalaisesti; uhrautuen ja taistellen. Jouduimme ottelussa kaksi kertaa alivoimalle ja ne kestettiin
ilman takaiskua. Viimeisenä lukkona Turun
poikien maalintekoyritykset teki tyhjiksi maalivahtimme Tuomas Sadeharju. Voittomaalin
Turun verkkoon iski loistavan maalijyvän löytänyt A-P Paju. Lopputulos Tampere-Turku 1 0 ja näin pelasimme itsemme loppuotteluun,
jossa vastaan asteli Riihimäki.
Loppuottelussa pääsimme johtoon jo
pelin ensimmäisellä minuutilla kun Jussi
Pöllänen iski pallon etukulmasta Riihimäen
verkkoon. Riihimäki kuitenkin tasoitti ja siirtyi
myös nopeasti johtoon. Peli oli meiltä rikkonaista ja emme onnistuneet puolustamaan
kurinalaisesti. Vaikka pelin taso onkin ”harras-

tesarjahommaa” niin kyllä pelin taso on silti
niin kovaa, että virheistä joutuu maksamaan
heti. Valitettavasti muutama henkilökohtainen virhe kostautui ja näin hävisimme finaalin maalein 3 - 5.

Sote- ja maakuntauud
Sote- ja maakuntauudistuksen tausta

S

uomessa on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta lähtien kymmenen
vuoden ajan etsitty ratkaisua, jossa
kuntien vastuulla olevien hyvinvointipalveluiden järjestämisvastuu olisi yksittäistä
kuntaa vahvemmilla hartioilla. Ratkaisua on
etsitty sekä kuntarakenteen uudistamisen
että erilaisten kuntien välisten yhteistoimintamuotojen kautta. Näitä uudistuksia ei
kahden edellisen hallituskauden aikana ole
poliittisista ja perustuslaillisista syistä onnistuttu viemään päätökseen. Koska uudistuksen tarve on kuitenkin ilmeinen, pääministeri
Juha Sipilän hallitusohjelmassa on päätetty
siirtää mm. sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi perustettavien itsehallinnollisten
maakuntien vastuulle.
Valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet vuoden 2016
aikana useita lakiluonnoksia, joista keskeisimpiä ovat sosiaali- ja terveystoimeen sekä maakuntiin liittyvät järjestämislait, voimaanpanolaki sekä kuntien ja maakuntien
rahoitukseen liittyvät lait. Samassa yhteydessä tehtiin esitys pelastustoimen järjestämislaiksi. Lakiluonnokset ovat tällä hetkellä
lausunnolla. Lakiluonnoksissa esitetään,
että perustetaan 18 maakuntaa ja viisi soteyhteistyöaluetta ja maakunnille siirretään 25
lakisääteistä tehtävää. Pelastustoimi on yksi
maakunnalle siirtyvistä tehtävistä. Uudet
maakunnat aloittavat toimintansa vuoden
2019 alusta.
Maakunnille siirtyy huomattava määrä
kuntien nykyistä henkilöstöä, jonkin verran
henkilöstä siirtyy myös ELY-keskuksista ja TEtoimistoista. Henkilöstö siirtyy nk. liikkeenluovutusperusteella. Keva säilyy edelleen
eläkeyhtiönä ja KT työnantajien edustajana.
Pirkanmaalla siirtyvän henkilöstön arvioitu
määrä on noin 20 000 henkilöä, joista pelastuslaitoksen osuus on noin 600 henkilöä. Uudessa
maakuntahallinnossa pelastuslaitos on saman
suuruinen kuin mitä nyt isäntäkuntamallissa.
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distus - mitä siitä pitäisi tietää
Sisäministeriön asettama
pelastustoimen
uudistamishanke
Sisäministeriön asetti 15.12.2015 pelastustoimen
uudistamishankkeen, jonka tavoitteina ovat:
• taata kustannustehokas, yhtenäinen ja
laadukas pelastustoimi koko maassa
• varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas
käyttö niin, että pelastustoimen
toimintavalmius ei heikkene
• varautua myös harvinaisiin
suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin
kaikkialla Suomessa sekä
• varmistaa, että pelastustoimen
mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja
yhteistyöhyödyt sosiaali- ja terveydenhuollon
kanssa säilyvät.

Pelastustoimen uudistusta varten perustettiin 14 valmistelutyöryhmää toimikaudelle
1.7.2016–31.12.2018. Sisäministeriö on nimennyt seuraavat Pirkanmaan pelastuslaitoksen jäsenet työryhmiin:

Sisäministeriön uudistamishanke on kytketty
sote- ja maakuntauudistukseen. Tällä hetkellä
sisäministeriön ajama nk. viiden pelastusalueen malli ei näytä saavan kannatusta: sekä
Kuntaliitto että Maakuntahallitusten puheenjohtajat kannattavat 18 maakunnan mallia.
Kuntaliitto pitää tärkeänä, että tulevassa
mallissa on turvattava pelastuslaitosten
mahdollisuus toimia ensihoidon palvelu-

tuottajina. Kuntaliitto pitää myös tärkeänä
hyödyntää pelastustoimen vahvaa osaamista hallinnonalat ylittävästä yhteistyöstä
häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa,
valmiussuunnittelusta sekä harjoittelusta.
Pelastustoimi tulisi Kuntaliiton mielestä
asemoida maakuntaan siten, että riittävä
toimialaosaaminen on sijoitettu palveluja
järjestävälle tasolle.
Pirkanmaalla seurataan tilannetta. Valmistelu
käynnistetään 18 pelastuslaitoksen mallin mukaisesti, mutta varaudutaan myös neljän pelastuslaitoksen yhdistämiseen.
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Valmistelun tilanne
Pirkanmaalla
Pirkanmaalla, kuten muillakin maakunnilla,
on menossa esivalmisteluvaihe, joka päättyy
30.6.2017. Esivalmistelua ohjaa ylimpänä valtuuskunta, sen alla parlamentaarinen hallitus sekä virkamiesjohtoryhmä työntekijäjärjestöineen.
Pirkanmaan esivalmisteluvaiheessa Pirkanmaan
liitto toimii hallinnollisena isäntänä ja Pirkanmaan esivalmistelun muutosjohtajaksi on valittu
Kari Hakari. Muutosjohtaja Hakarin alaisuudessa
toimivat SOTE-projektijohtaja Jaakko Herrala ja
MAKU-projektijohtaja Jukka Alasentie.
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• Pelastuspäällikkö Matti Isotalo,
Pelastuslaitoksen perusprosessityöryhmä
• Pelastuspäällikkö Esko Kautto,
Kansainvälinen pelastustoiminta
• Palopäällikkö Ari Vakkilainen,
Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen
• Taloussuunnittelija Krista Kurppa,
Taloustyöryhmä
• Kehittämispäällikkö Tiina Salminen,
Työhyvinvointiryhmä

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen
organisointi on esitetty seuraavassa kuvassa.
Pelastuslaitoksen edustajia löytyy sinisellä värillä korostetuista laatikoista. Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen on nimetty esivalmistelun
johtoryhmään elokuussa 2016.
Esivalmistelun johtoryhmä on 29.9.2016
tehnyt päätökset muutosjohtajien alaisuudessa olevista projekti- ja teemaryhmistä.
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen on mukana Maakunta-projektiryhmässä sekä Konsernirakenne ja johtaminen -teemaryhmässä.
Maku-projektiryhmän alaisuuteen on nimetty
Pelastustoimi ja varautuminen -teemaryhmä,
jonka puheenjohtajana toimii pelastuspäällikkö Esko Kautto. Projektiryhmän jäseniksi
nimettiin pelastuslaitokselta pelastuspäällikkö
Seppo Männikkö, pelastuspäällikkö Matti Isotalo, valmiuspäällikkö Jari Veija, vs. viestipäällikkö Jari Nieminen sekä hallintopäällikkö Miia
Ojala. Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján nimettiin
esivalmisteluvaiheen viestintäryhmään.
Projektiryhmässä on lisäksi edustajat Tampereen kaupungilta, PSHP:lta, ELY-keskuksilta ja
kaupunkiseudun kunnilta.

Hallintopäällikön
mietteitä
Ns. ruohonjuuritason valmistelu on vasta
siis käynnistymässä Pirkanmaalla, tähän asti
valmistelu on ollut esivalmisteluvaiheen organisoinnissa eli maakuntaliiton, kunnanjohtajien ja ministeriön tasolla. Esivalmistelun
hallituksen kokouksen 29.9.2016 jälkeen, kun
projekti- ja teemaryhmät on nyt nimetty, alkaa varsinainen työ.
Sisäministeriön hankkeet ovat käynnistyneet,
nähtäväksi jää, miten nämä hankkeet nivoutuvat yhteen maakunnallisen valmistelun
kanssa. Sisäministeriö ajaa luonnollisesti yhtenäisempää pelastustoimea ja yhtenäisempiä
käytäntöjä, ja hallituksen esitys valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisesta sekä

yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotosta
saavat sisäministeriöltä kannatusta. Toisaalta pelastustoimea ollaan organisoimassa
maakuntahallituksen alaisuuteen, osaksi
maakunnan palvelulaitosta ja maakunnat haluavat itsenäisempää päätösvaltaa, mitä nyt
lakiluonnoksissa tarjotaan.
Vaikka muutos saattaa tässä vaiheessa tuottaa päänvaivaa, voimme helpottaa tilannetta
ajattelemalla siten, että isäntä vaihtuu, mutta olemme samanlaisessa tilaaja-tuottajamallissa kuin nytkin Tampereen kaupungin
toimiessa isäntänä. Olemme tälläkin hetkellä
osa Tampereen kaupungin tuottajapuolta,
maakunnassa olisimme yksi palveluntuottaja
maakunnan palvelulaitoksessa. Todennäköisesti muutama ensimmäinen vuosi ei toisi
merkittäviä muutoksia toimintaan, hallintoon
muutoksia tulee väistämättä.
Irrottautuminen Tampereen kaupungista
toteutunee samalla reseptillä sote-puolen
kanssa. Olemme Pirkanmaan pelastuslaitoksella laatineet kuitenkin oman muistilistan
asioista, joita pitää huomioida organisaation
muuttuessa ja päivitämme sitä kun uutta tietoa uudistuksesta tulee. Meidän pitää hallinnon puolella varautua muutoksiin ja tunnistaa
riskit nk. yliheittotilanteessa. Meidän pitää
myös yhteistyössä muiden pelastuslaitosten
kanssa huolehtia, että nyt esitetyt yhteiset
hallinnon järjestelmät, erityisesti henkilöstöhallinnon järjestelmät on suunniteltu siten,
että meidän tarpeet on huomioitu.
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Tilaajapuolelle eli maakuntakonserniin sekä
maakuntahallituksen poliittisiin toimielimiin
on erittäin tärkeää saada jatkossa pelastustoimen toimialaa tuntevia asiantuntijoita,
tässä sisäministeriö, pelastusjohtajat sekä
Kuntaliitto toimivat edunvalvojina. Vaikka
olemmekin pieni siivu isosta kakusta, meidän
työmme on merkittävää ja sen johtaminen
vaatii asiantuntemusta.
Tilanne tällä hetkellä on hyvin keskeneräinen.
Tärkeitä lakiesityksiä puuttuu ja todennäköisesti nyt esitetty malli tulee elämään. Perustuslakivaliokunta tulee todennäköisesti ottamaan
kantaa mm. maakunnan nk. itsehallintoasemaan. Puuttuvien lakiesitysten pitäisi kuitenkin
tulla lausunnolle tämän vuoden lopulla ja lakien pitäisi mennä eduskunnan käsittelyynkin
lähiaikoina. Ensi vuoden heinäkuussa, kun väliaikaishallinto aloittaa, olemme kenties aivan
toisenlaisten kysymysten äärellä.
Nyt ei kannata vielä hössöttää. Teemme töitä sen eteen, että meillä olisi hyvä työpaikka
jatkossakin, emme voi vain odotella, että
joku toinen tekee näitä asioita meidän puolestamme. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että
ei murehdita asioista, joista ei ole vielä päätöksiä saati esityksiäkään. Pappani sanoin,
”istutahan kiireemmäks’ aikaa”.
Hallintopäällikkö Miia Ojala

”Älä aja
meidänkään päälle”
Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti yhdessä Sisä-Suomen poliisilaitoksen, PSHP:n
ja Liikenneturvan kanssa liikenneturvallisuuskampanjan, jossa haluttiin kiinnittää
huomiota liikenneonnettomuuksissa työskentelevin auttajien työturvallisuuteen.

K

evään aikana Ruotsissa kuoli kolme
palomiestä työtehtävissä, joissa he olivat auttamassa liikenneonnettomuuden uhreja. Ensihoitaja Sanna Kauppinen otti
yhteyttä viestinnän yksikköön ja pyysi julkaisemaan pelastuslaitoksen facebook-sivuilla
kuvan, joka herättelisi ihmisiä ajattelemaan
pelastajien työturvallisuutta. Aihe jalostui
kuitenkin viikon kestäväksi kampanjaksi.
Kampanjan nimi ja logo muistuttivat elokuun
alussa alkanutta liikenneturvallisuuskampanjaa, jossa koululaiset vetoavat: ”Älä aja meidän
päälle”. Viranomaiset jatkoivat tätä kampanjaa
vetoamalla, että älä aja meidänkään päälle.
Kampanja käytiin osallistuvien tahojen sosiaalisen median kanavilla, ja se saikin hyvää
näkyvyyttä. Myös media oli kiinnostunut.
Verkkolehtien lisäksi kampanjasta tehtiin
ainakin neljä radiohaastattelua sekä yksi
paikallisteeveen uutinen.

Kampanjan tarkoitus
Kampanjassa tuotiin esille eri viranomaisten
tehtäviä liikenneonnettomuuksissa sekä
muutamia läheltä piti -tilanteita. Videoklippien tarkoitus oli tuoda myös tunnetta esille
pelkän tiedon tueksi.

Kampanjan yhdellä sloganilla ”havainnoi,
huomioi, hidasta” haluttiin kiinnittää myös
huomiota autoilijoiden puhelimen käyttöön.
Poliisilla on esimerkkejä jopa siitä, että puhe-

lintaan näpräävä autoilija ei huomaa edes tiellä seisovan poliisin näyttäessä stop-merkkiä.
Aihe on valtakunnallisestikin ajankohtainen
ja ensi vuodeksi on suunnitteilla laajentaa
kampanjaa.
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Palomestari Ville Vahala kertoo kameralle pelastusviranomaisen roolista
liikenneonnettomuuksissa.
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Kampanjassa kerrottiin, että suurin työturvallisuutta parantava keino on ohiajavien
autojen reagointi ja viranomaisten ohjeiden
noudattaminen. Viranomaiset muistuttivat,
että teitä ei suljeta kevyin perustein. Usein
autoilijoita ärsyttää pieneltä näyttävän peltikolarin aiheuttama tien osittainen tai kokonaan sulkeminen. Kyseessä saattaa olla
kuitenkin iso pelastusoperaatio, jos vakavasti
niskansa tai selkänsä loukannut ihminen halutaan saada turvallisesti ulos autosta.

Suomen turvallisin
Aamulehden jutussa 25.9.2016 käsiteltiin Tampereen
valmistuvaa Rantatunnelia otsikolla Piiiiiiitkä tie. Tie
on todellakin ollut pitkä, sillä tunnelin suunnittelu ja
päätöksenteko kesti 22 vuotta.

R

antatunnelin varsinainen toteutus eli
rakentaminen kesti vain kolme vuotta.
Kaikkiaan aikaa kului 25 vuotta ensimmäisistä suunnitelmista. Varsinainen toteutus
tapahtui nopeasti, sillä Tampereen kaupunki ja Liikennevirasto perustivat allianssin ja
Lemminkäinen-ryhmittymä valittiin tunnelin
suunnittelijaksi ja rakentajaksi. Tämän tyyppinen rakentaminen toimi hyvin ja tunneli valmistuu puoli vuotta etuajassa 15.11.2016.

Suunnittelua
Pelastuslaitos sai olla mukana tunneliin liittyvissä suunnitelmissa jo 2000-luvun alkuvuosilta. Itsekin tilasin ulkomaalaisia kirjoja
tunneliturvallisuuteen liittyen (Handbook
of Tunnel Fire Safety, Tunnel Fire Dynamics).
Varsinaisesti suunnittelussa laitostamme
ovat edustaneet paloehkäisyosaston henkilöt. Työnsä he tekivätkin ansiokkaasti, sillä
voidaan laskea heidän aikaansaannokseen
sen, että tunneliin tuli sprinklerilaitteisto.
Tampereen Rantatunneli on ainut maantietunneli Suomessa, jossa tuo laitteisto on.
Maailmallakaan rautatie-, metro- eikä maantietunneleissa niitä juurikaan ole.

Allekirjoittaneen työsarka tunnelin pelastustoimintaan on liittynyt viimeiseen kahden
vuoden aikajaksoon. Tuona aikana olen ollut
lukemattomissa kokouksissa ja palavereissa,
joissa olemme käsitelleet tieliikennekeskuksen toimintaohjekortteja, pelastuslaitoksen
toimintaohjeita, pelastustoimintaharjoituksia, tunnelin turvallisuuslaitteita ja niihin
tutustumisia.

Tutustumiskäynnit ja
pelastusharjoitukset
Koska kyseessä on meille pirkanmaalaisille
kokonaan uusi elementti - maantietunneli
-niin perehtymiset ensinnäkin tunnelin turvalaitteistoon ja tekniikkaan ovat olleet tärkeitä
asioita. Tässä yhteydessä on mainittava, että
meillä on kyllä yksi maantietunneli, nimittäin
Karkunvuoren tietunneli, mutta se on kovin
lyhyt ja oikeastaan vailla turvatekniikkaa.
Olemme järjestänet jokaiselle työvuorolle
kaksi tutustumiskäyntiä tunneliin ja tulemme vielä niitä järjestämään yhden lisäkäynnin työvuoroittain, että lomallakin olleet
pääsevät tutustumaan. Tampereen seudun

VPK:lle järjestettiin oma tilaisuutensa. Lisäksi
olemme pitäneet erilliset tutustumiskäynnit
operatiiviselle päällystölle sekä Tilannekeskuksen henkilökunnalle.
Pelastusharjoituksia olemme järjestäneet
Liikenneviraston edellyttämällä tavalla rakennusvaiheen aikana ja nyt, kun tunneli on
periaatteessa valmis. Harjoitusten aiheina on
ollut työkoneen palo tunnelissa, henkilön
jääminen kivilohkareen alle, yhteistoimintaharjoitus poliisin kanssa savun täyttämässä
tunnelissa, automaattisen paloilmoittimen
aiheuttama hälytys, liikenneonnettomuus,
raskaan ajoneuvon tulipalo, kemikaalionnettomuusharjoitus, joka pidettiin suuronnettomuusharjoituksena. Tuossa harjoituksessa
meillä on Satakunnan Lennoston puhdistuslinja myös käytössä.
Harjoituksiin ovat osallistuneet meidän lisäksemme Sisä-Suomen poliisilaitos, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ensihoitokeskus,
Hätäkeskuslaitos, Liikennevirasto, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Ely-keskus sekä
hankkeen rakennuttaja Allianssi.

Turvalaitteet
Tampereen Rantatunneli on turvallisin maantietunneli tässä maassa. Kohteessa on ensinnäkin osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä.
Tämä järjestelmä antaa palosta tiedon Porin
hätäkeskukseen neljällä eri osoitteella: Atunneli, B-tunneli, tekniset tilat ja valvomorakennus. Paloilmoitinkaappeja on useita,
mutta tulemme käyttämään vain kolmea,
tunneleiden päissä olevia kaappeja ja valvomorakennuksen kaappia. Palokaapilta vasta
näkee ilmaisinkohtaisen osoitteen. Tuo valvomorakennus ei ole varsinaisesti valvomorakennus, sillä siellä ei kukaan henkilö valvo
mitään vaan siellä on tunnelitekniikan ”aivot.”
Tunnelissa on pakokaasujen poistojärjestelmä, johon kuuluu kolme erillistä ilmastointikonetta. Tunneleiden molemmissa päissä on
suuret piiput ja keskellä tunnelia on luolan
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tunneli
laajuinen savuhormi, josta pakokaasut ohjautuvat Paasikiventiesillan kupeessa olevan
rakennuksen kautta taivaalle.
Tulipalon syttyessä ja sprinklereiden lauetessa näiden edellä mainittujen pakokaasujen
poiston tarkoitetut laitteet pysähtyvät ja
tunnelin savutuuletus tapahtuu tunneliputkessa olevien tuulettimien avulla. Tuuletus
tapahtuu onnettomuusputken liikenteen
suuntaisesti molemmissa tunneleissa, ettei
tunnelin päässä tule ilman kiertoa likaisesta tunnelista puhtaaseen. Savutuuletus ja
sprinklerlaitteistoa ohjataan Tieliikennekeskuksesta, mutta ne voidaan ottaa tunnelista
myös käsikäytölle, jolloin tieliikennekeskuksen käyttömahdollisuus putoaa pois.
Olin itse skeptinen siihen, että kuinka myrkylliset savukaasut käyttäytyvät, kun sprinklerin
tuottama ”vesisade” tulee tunnelin katosta.
Olin edellisvuonna kansainvälisessä kokouksessa, jossa oli myös edustaja Edinburgh´n
yliopistolta, joka sanoi, ettei savukaasujen
käyttäytymistä voi ennustaa sprinklerlaitteen
toimiessa. Täällä tehdyssä testauksessa käytetty savu meni tuuletuksen ansiosta hyvin
vesivuon läpi. Tämä oli hyvin helpottava tieto, sillä se helpottaa oleellisesti sammutus-/
pelastustoimintaa.

Pelastustoiminta
Tampereen tunnelissa

Käytämme hyvin samanlaista taktiikkaa, kuin
vaikkapa Mestarin tunnelissa Helsingissä, eli

Tunnelissa kulkee parhaimmillaan n. 40 000
autoa vuorokaudessa. Tulevaisuuden ennusteet ovat 50 000 asti. Tunnelin sulkeminen
aiheuttaa poikkeuksellisen suuret ruuhkat
Tampereen kantakaupunkiin, joka on kapealla kannaksella ja siellä on vain kaksi varareittiä. Idästä länteen kulkee osittain Satakunnankatua pitkin ja lännestä itään menee
Hämeenpuistosta Hatanpään valtatielle. Toistaiseksi on päätetty, että tunneli suljetaan jo
automaattisesta paloilmoituksesta.
Toinen mielenkiintoinen asia on, että tunneliin pääsee VAK-kuljetukset, joita arvioidaan
olevan 8 - 10/vrk sekä mopoautot. Mopoautojen nopeuden pitäisi olla korkeintaan
45km/h. Tunneliin tulee raskaille ajoneu-

29

voille ohituskielto. On siis mahdollista että
mopoauto kulkee edellä ja raskas rekka sen
takapuskurissa.

Palautetilaisuus
Pidimme palautetilaisuuden Liikenneviraston
ja yleensäkin tunneliasioihin liittyvien henkilöiden kanssa 30.9.2016. Pidämme myös
omat palautetilaisuutemme yhteistyössä poliisin ja ensihoitokeskuksen kanssa. Olemme
saaneet harjoituksista arvokkaita tietoja, joiden perusteella muokkaamme vielä hieman
omia toimintamallejamme. Palaute oli hyvän
henkinen, sillä meillä kaikilla on tavoitteena
turvallinen tunneli ja oikeanlainen toiminta,
jos jotakin sattuu. Asiat, jotka nousivat esiin,
olivat pieniä ja helposti korjattavissa olevia.

Tulevaisuus
Euroopassa on kuollut maanteillä 28 000 sinä
aikana, kun tilastointia on tehty. Tunneleissa
on koko tunneleiden historian aikana kuollut 150 ihmistä. Tästä huolimatta tunneleissa
tulee järjestää harjoituksia käyttöönoton jälkeen, siellä pitää määrävälein käydä tutustumassa, pitää olla myös harjoituksissa itse
tunnelissa kuten myös simuloidusti. Harjoituksissa pitää olla erilaisia skenaarioita.
Palopäällikkö Ari Vakkilainen
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Gunnar Brofors sanoi aikanaan Palo-opistossa Espoossa, että kellaripalolla on vaikeasti
sammutettavan palon luonne. Niin voitaneen
sanoa myös tunnelipalosta. Tunsin entuudestaan kollegat, joilla on rautainen ammattitaito tunneleihin liittyvissä pelastustoimen
tehtävissä, nimittäin aluepalomestari Marko
Järvisen ja palomestari Jani Pitkäsen Helsingin pelastuslaitokselta, joten luonnollisesti
käännyin heidän puoleensa. Heiltä sainkin
apua toteuttaessani operatiivista suunnittelua ja käytännön pelastustoiminnan toteuttamista tunnelissa tapahtuviin autopaloihin
ja onnettomuuksiin.

hyökkäämme aina ”puhtaalta” puolelta. Meille on rakennettu yhdyskäytävien luo palovesijärjestelmä, joka on vedellä täytettynä,
tosin ilman vesipainetta. Vesipaineen saa
aikaiseksi yksikkömme RPI103 keskuspaloasemalta, joka sijoittuu vesiaseman viereen
Tampellan Esplanadille. Tulipalotilanteessa
ylipaineistuvia yhdyskäytäviä (15 kpl) on 150
metrin välein. Yhdyskäytävän oven pielessä
on myös meille tehty läpivientiputki, joka
menee tunnelista toiseen. Tämä helpottaa
siinä tilanteessa, jossa otamme veden yksiköstä. Näin ollen letkuja ei tarvitse vetää
yhdyskäytävän läpi.

Valkeakosken
paloaseman
sisäilmaongelma

V

alkeakosken paloasemalla havaittiin osalla siellä työskentelevistä
ihmisistä terveydellistä oireilua
loppuvuodesta 2015. Oireet
vaihtelivat henkilöittäin. Ja kuten tyypillistä,
kaikki eivät reagoineet mitenkään.
Oireilevien ihmisten lukumäärä ja sitä kautta
saatu viesti oli kuitenkin siinä määrin selkeä,
että ongelman olemassaolo tunnistettiin ja
sille tuli jotakin tehdä. Tampereen kaupunkikonsernilla on sisäilmaohje, jonka mukaisesti
asiaa alettiin selvittää.
Talven ja kevään aikana käynnistettiin erilaisia toimenpiteitä. Vikaa alettiin selvittämään
tosissaan. Perusteellisella siivousurakalla aloitettiin. Ilmanvaihdon mittaukset osoittivat
säätämisen tarpeita korvaus- ja poistoilman
suhdemäärissä ja niin edelleen. Omin toimin,
yhteistyössä Valkeakosken kaupungin teknisen toimen asiantuntijoiden kanssa, emme
kuitenkaan saaneet asiassa riittävää vaikuttavuutta, osa oireili edelleen. Missä vika?
Ongelmana on, ettei sisäilmaa voi veden tavoin ottaa pulloon ja tutkia. Sisäilman laadun
analysoiminen on paljon mutkikkaampi asia
ja vaikuttavia tekijöitä saattaa olla useita,
vieläpä niin, että vaaditaan tietynlainen olosuhde vaikuttavan negatiivisen tekijän esiin
nostamiseksi ja havainnollistamiseksi.
Oli aika ottaa käyttöön järeämmät keinot;
Ulkopuolinen asiantuntijataho, kun omat

keinot eivät toivottua tulosta tuottaneet.
Tässä tapauksessa se tarkoitti sisäilmatutkimuksiin erikoistunutta insinööritoimistoa.
Tarjous saatiin, toimeksiantosopimus tehtiin
ja tutkijat aloittivat selvitystyönsä.

rakenteista ja rakennuksen alla olevasta
tekniikkakanaalista sisätiloihin ja sekä paikalliset kosteusvauriot, joita ovat aiheuttaneet vuotovedet sekä tiloissa käytetyt
pesuvedet.

Tämän selvitystyön pääasiallinen tieto oli,
ettei Valkeakosken paloaseman sisäilmaongelmalle ollut yhtä kaiken kattavaa syytä tai
selitystä. Syitä olikin useita. Potilaamme oli
moniongelmainen.

Mikrobinäytteissä todettiin poikkeavaa mm.
2. krs:n ikkunoiden välirakenteissa, jotka sisäilman kannalta ovat vauriokohdista merkittävämmät. Nämä kohdat on nyt korjattu
ja vaurioituneet materiaalit on poistettu.
Osa tiloista, joissa on todettu laajempia vaurioita, on poistettu käytöstä. Mikrobinäytteissä oli poikkeavaa ikkunoiden väliosien
lisäksi paikallisesti liikuntasalin nurkassa
(jossa patteri vuotanut), letkujen pesutila
kastuneessa tasoitteessa/maalipinnassa
sekä pesuhallin tasoite-/ maalipinnassa
kastuneella alueella.”

Korvausilmaa vedettiin rakenteiden läpi,
myös suoraan kalustohallitiloista. Kalustohallin lattian alla kulkee putkikanaali, joka
tiivistettiin ja alipaineistettiin. Ilmanvaihdon balanssiin saamiseen panostettiin.
Korvausilmaa varten asennettiin kone. Majoitustilojen ikkunavälirakenteet purettiin
ja uusittiin. Yläkerran lattian liikuntasauma
tiivistettiin ja tukittiin. Monen moista muutakin säätöä ja korjausta tehtiin, vikapalapelin osat käytiin läpi yksi toisensa jälkeen.
Paloesimiehet ja ensihoitohenkilöstö siirrettiin toimistosiipeen, pois kosteusvaurioille
altistuneista huonetiloista.
Ohessa Dimen Group Oy:n asiantuntija DI Kimmo Lähdesmäen tiivistys Valkeakosken paloaseman sisäilmaongelmasta, suora lainaus:
”Valkeakosken paloasemalle tehtiin sisäilmatutkimus. Tutkimuksessa merkittävämmäksi tekijäksi nousi rakennuksen suuri alipaineisuus ja sitä kautta mm. ilmavuodot
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Asiantuntijoiden
esittämät korjaavat
toimenpiteet on tehty.
Tullinkulman työterveys, jonne oireilevia
henkilöitä on ohjeistettu menemään, ei
ole saanut ilmoituksia sisäongelmaan liittyen tätä juttua kirjoittaessani. Koputamme
puuta...
Tampereen kaupungin sisäilmaohjeen mukaisesti jatkamme seurantajaksolla, jonka
jälkeen palaamme ohjeistuksen mukaisesti
asiaan jälkiarvioinnin ja vaikuttavuuden tekemisellä talven 2016 - 2017 aikana.

Käräyttämisestä
välittämiseen

P

elastuslaitoksessamme on jo vuonna 2012 käynnistetty otsikonmukainen hanke, jossa päihteiden
käytön kanssa ongelmiin ajautuvaa henkilöä halutaan auttaa. Auttaa siten,
että ongelma otetaan luottamuksellisesti
puheeksi.
Tavoitteena on ongelma-asian ratkaisukeskeinen lähestyminen ja käsittely. Henkilön
mahdollisesti jo uhkaavasti alentuneen
työ- ja toimintakykyisyyden palauttaminen,
samalla kun mahdolliset yksityiselämänkin
solmut saattavat avautua.

Tässä aiheen
suunnitteluasiakirjoista
ajattelemisen arvoista asiaa:

Jos ongelman käsittely pitkittyy, niin se usein
myös mutkistuu. Päinvastoin, ongelmaan
puuttumattomuus viestii välinpitämättömyydestä ja työpaikan työmoraalin heikkenemisestä ja ennen kaikkea työsuojelunäkökohtien laiminlyömisestä.
Varhainen puuttuminen päihdehaittoihin
työpaikalla on kaikkien etu, niin työnantajan

Puheeksi otto koetaan vaikeaksi, koska kyseessä on läheisen henkilön ongelmaan
puuttuminen. Hyväksytty toimintatapa on
omiaan helpottamaan tätä vaikeutta. Tieto
hyväksytystä toimintatavasta ja yhteinen keskustelu kehittävät avointa ja asiallista suhtautumista päihdeasioihin ja antavat rohkeutta
varhaiseen puuttumiseen.
Päihdeongelman paljastumisen tiedetään
olevan häpeällistä ja jopa vaarantavan työsuhteen jatkuvuutta. Siksi se pyritään salaamaan viimeiseen asti ja häiriöt selitetään
muilla syillä kuten esim. ohimenevillä sairauksilla. Myös ongelmaisen perheenjäsenet
ja työtoverit saattavat osallistua ongelman
salaamiseen.
Kun henkilön päihdekäyttö alkaa näkyä
työpaikalla, on käyttöä jatkunut jo kauan.
Päihteiden käyttötavoissa on myös paljon
eroja, ja tietynlaisilla käyttötavoilla ongelma
voi pysyä hyvinkin pitkään näkymättömissä.
Tämän vuoksi ennaltaehkäisevä toiminta on
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hyvin tärkeää. Havaittuun ongelmaan on
syytä puuttua mahdollisimman nopeasti,
jottei ongelma pahentuisi. Siinä vaiheessa
päihderiippuvuuden syntyminen olisi vielä
kenties estettävissä.”
Jokainen edellisen lainauksen perusteella
varmaankin ymmärtää, että käräyttämisestä
välittämiseen -asiakokonaisuus on todellakin
tarjoamassa apua ja tukea henkilölle, jonka
ote päihteiden käytön ja sitä kautta oman
elämänkin hallinnassa lipsuu.
Kuten kaikki työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminta, myös tämä osa-alue pitää sisällään
vahvan viestin kantaa huolta jokaisesta työyhteisömme jäsenestä. Ei syyllistämällä, ei
salailemalla tai paapomalla, vaan ottamalla
asiat reilusti ja suoraan esille - tarjoamalla
vetoapua surkeuden suosta.
Päihdeongelma käsitteenä on laaja-alaisempi, tarkoittaen kaikkia muitakin huumaavia
aineita alkoholin lisäksi. Ikävä kyllä erilaisten
päihteiden sekakäyttökin lisääntyy.
Kuluvan talven aikana jälleen aktivoidumme
välittämisen projektissa. Tukihenkilömme
ovat asiassa mielellään mukana ja valmiina
antamaan oman aktiivisen panoksensa.
Tiedotamme aiheesta matkan varrella lisää.
					
Pekka Mellin, työsuojelupäällikkö

LETKU & LAASTARI

”Tilanteeseen puuttumiseen on lähdettävä
ajoissa. Onnistumiseen on aina paremmat
mahdollisuudet, mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmaan puuttuu. Huoli tilanteen
pahenemisesta on riittävä peruste työtoverin
tai esimiehen puuttua asiaan.

kuin työntekijän itsensäkin kannalta. Odottelu yleensä vain pahentaa tilannetta. Havainnoitsijan (työtoveri, alainen, esimies) on
luotettava omaan havaintokykyynsä päihdehaitan tunnistamisessa. Jos hän epäilee,
että työtoverilla, alaisella tai esimiehellä on
päihteiden käytön kanssa ongelmia, niin siihen on puututtava rohkeasti ja välittömästi. Yleensä asiat eivät hoidu itsestään ajan
myötä.
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