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Suuren valheen 
jäljillä

PÄÄKIRJOITUS

Poikkeuksellinen vuosi on aiheuttanut paljon muitakin 
poikkeuksellisia ilmiöitä tai ainakin nostanut niitä enem-
män esille. Valheellisen tiedon eli disinformaation määrä 

on kasvanut.

Yhdeksi disinformaatiota levittäväksi tahoksi on nimetty 
QAnon-liike, joka on saanut lisää kannattajia nyt myös Suomessa. 
Se on Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt salaliittoteoria, jonka yti-
messä on ajatus siitä, että pienen porukan rikollinen, paha ja kai-
kin puolin ikävä valtaeliitti hallitsee maailmaa. Tämä kasvoton, 
pimeydessä toimiva pahuus, on vastuussa isosta osasta planeet-
tamme ongelmista. Sodat, terrorismi, taloudelliset ja ympäristöl-
liset katastrofit sekä niiden aiheuttamat kärsimykset nälänhädäs-
tä kulkutauteihin.

Vaikka suuri osa meistä ymmärtää ja osaa erottaa oikean vää-
rästä, ilmiö on huolestuttava, sillä liikkeeseen kuuluvat ihmiset 
ovat älykkäitä ja usein johtavassa yhteiskunnallisessa asemas-
sa: heillä on vaikutusvaltaa. Suuren valheen tunnettu käyttäjä oli 
Adolf Hitler. Hänen propagandansa oli niin sanottu suuren val-
heen tekniikka. Hitlerin mukaan ”suurella valheella on aina tiet-
ty uskottavuuden voima”. Ihmisiä on ”helpompi huijata suurella 
kuin pienellä valheella, koska he itse turvautuvat pieniin valhei-
siin pienissä asioissa, mutta häpeäisivät käyttää suuren mittakaa-
van valheita”. Suuri valhe toimii, koska tavallinen ihminen ei yk-
sinkertaisesti voi uskoa ”muiden voivan vääristää totuutta niin 
häikäilemättömästi”. 

Koronarokotusten yhteydessä disinformaatio on saanut aivan uu-
den nosteen. Joidenkin mielestä ”liian nopeasti kehitetty rokote” 
on hyvä esimerkki siitä, kuinka kansaa kuljetetaan. Astra Zene-
ca -rokotteiden keskeyttäminen antoi lisäpotkua epäilijöille. Nyt 
halutaan nostaa koronarokote huonoon valoon, vaikka aina ro-
kotteiden vaikutuksesta puhuttaessa ei voida antaa sataprosent-
tista turvallisuustakuuta millekään rokotteelle. Ihminen voi olla 
allerginen käytännössä mille tahansa. 

Aamulehden kolumnissa 13.3.2021 Markus Määttänen kiteytti 
mielestäni hyvin, miksi ihmiset uskovat valheeseen: ”Oma teo-
riani on, että suuri valhe on monilla tullut korkeampaan voimaan 
uskomisen tilalle. Kyse on maallistumisen, materiaalisen yltäkyl-
läisyyden ja merkityksettömyyteen havahtumisen paljastamasta 
tyhjästä tilasta. Sitä suuri valhe valuu monella täyttämään”.

Korona on näyttäytynyt myös pelastuslaitoksella. Tässä lehdessä 
saamme koronalle kasvot, kun pelastuslaitoksen työntekijä ker-
too sairastamastaan koronasta. Kaikkiaan pelastuslaitos on sel-
vinnyt hyvin. Suureen valheeseen ei uskota. Rokotevastaisuutta 
ei ole havaittu ja yhteinen tahto voittaa koronapandemia näkyy 
kaikessa tekemisessä. Koronaväsymystä toki välillä on, mutta si-
tä on joka paikassa. Koko henkilöstö on venynyt ja osallistunut 
koronatalkoisiin, mistä kuuluu kiitos kaikille.

Palomiehet ja ensihoitajat joutuvat työskentelemään konkreetti-
sesti koronakentällä ja tämän takia heitä muistettiin kiitosten li-
säksi pienellä kertakorvauksella. Kannustakoon tämä heitä vie-
lä jaksamaan.

Toiveikasta kesän odotusta lukijoillemme,

Tiedotuspäällikkö 
Veijo Kaján

P.S. Käsissäsi on visuaalisesti uudistunut Letku & Laastari. Leh-
den sisältö jatkaa totutulla linjalla ja tuomme jatkossakin esille 
pelastuslaitoksemme työntekijöitä ja arkea. Juttuvinkkejä ja pa-
lautetta otamme mielellämme vastaan.
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Pirkanmaan pelastuslaitos on jatkanut harjoituksia varautuen Tampereen tulevaan raitiotiehen. Ennen kuin koeajot 
alkoivat, pidettiin raivaus- ja pelastuskoulutus, jossa muun muassa harjoiteltiin raitiovaunun nostoa. Koulutusten 
pääkouluttajana toimi Ville Marjamaa Skoda Transtechiltä. Palomestari Antti Koskela kertoo, että yhteistyö Tam-

pereen Raitiotie Oy:n ja Raitiotieallianssin kanssa on ollut erinomaista.

UUTISKIPINÄT Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi 
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.

JARKKO PIETILÄINEN

Hämeenkyrön uuden paloaseman rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia. Kuvassa tilanne 24.3.2021.

JUHA HAAPANEN
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20 VUOTTA SITTEN

Letku & Laastari 1/2001 oli kaikkien aikojen toinen Letku 
& Laastari. Lehdessä on 16 sivua ja kansilehdet ovat vä-
rilliset. 

Ajankohtaista asiaa -otsikolla kirjoittaa silloinen paloesimies 
Ari Viitanen pelastuslaitokselle hankitusta ilmatyynyalukses-
ta. Uutta pelastusvälinettä on kutsuttu kiituriksi, hyrräksi ja tyy-

nyksi, mutta eniten kannatusta on saa-
nut nimitys liituri.

Jutusssa mainitaan, että Tampereen 
aluepelastuslaitos on ensimmäisenä 
pelastuslaitoksena ottanut käyttöönsä 
ilmatyynyaluksen.

Tämä palsta esittelee pieniä väläh-
dyksiä pelastuslaitoksemme historiasta Letku & Laastaria lukemalla. Samalla voi aina miet-
tiä, miten silloin tehdyt asiat näkyvät tänä päivänä ja miten tänään tekemämme työ on jo huo-
menna historiaa. Toivottavasti tämä palsta myös kannustaa lähettämään toimitukseen uutisia 
ja juttuja työyhteisömme arjesta jatkossakin. Näin tätä arjen historiaa tulee kirjattua muis-
tiin ja 20 vuoden päästä meillä on edelleen tarjolla ajankuvaa ja kerrottavaa historiastamme.

UUTISKIPINÄT

Pirkanmaan pelastuslaitoksen käyttöön on hankit-
tu kaksi uutta ilmatyynyalusta, joista loppuvuodes-
ta saapunut yksilö sijoitettiin Valkeakoskelle yksikkö-

tunnuksella RPI 3588 (kuvassa). Toinen ilmatyynyalus oli 
valmiina operatiiviseen valmiuteen huhtikuun alussa ja se 
sijoitettiin Orivedelle tunnuksella RPI 9388.
Uutta näissä uusissa ”liitureissa” on kaksi moottoria, mi-
kä tarkoittaa sitä, että leijutukseen on oma moottorinsa ja 
ajoon oma työntömoottorinsa. Näin ollen ajaminen hel-
pottuu aiempiin yksimoottorisiin malleihin verrattuna, sil-
lä niissä oli pidettävä kierroksia koko ajan reilusti yllä lei-
jutuksen vuoksi ja samalla vauhtikin kasvoi.

OLLI SAHI

Ansiomitaleita myönnettiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölle viime vuoden lopulla. Ta-
savallan presidentti myönsi 6.12.2020 ansiomitaleita Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstöl-
le seuraavasti:

 ▶ Pelastuspäällikkö Matti Isotalo; Suomen Leijonan ritarimerkki.

 ▶ Operatiivinen päällikkö Mika Kupiainen; Suomen Leijonan ansioristi.

OLLI SAHI
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Palotarkastaja Jussi Harola lähdössä palotarkastukselle 8.3.2021.

HETKI ARJEN KESKELTÄ

Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi 
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.UUTISKIPINÄT

JARMO RUOTSALAINEN

Henkilöstökoulutusasiat löytyvät jatkossa pelastuslaitoksen henkilöstö-
koulutuskalenterista. Kalenteria hallinnoi erikoissuunnittelija Ullastiina 
Hankala Kehittämisyksiköstä. Kalenteriin kerätään kaikille yhteisiä kou-

lutusaiheita esim. tietoturva, työhyvinvointi, työturvallisuus, hyvä hallinto, esi-
miestyö, Teams- ja O365-sovellusten käyttö, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, 
ensiapu ja työyhteisöviestintä. Samoin kirjataan näkyviin muun muassa ajan-
kohtaiskatsaukset henkilöstölle, päällystöpäivä ja perehdytyspäivät kesäsijaisille.

Näin saadaan näkyviin kokonaiskuva Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilös-
tölle suunnitellusta koulutustoiminnasta ja minimoidaan tilaisuuksien päällek-
käisyyttä. Tavoitteena on myös poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen kou-
lutussuunnittelussa ja -toteutuksessa. Linkki henkilöstökoulutuskalenteriin on 
pelastuslaitoksen intran etusivulla.

Kangasalan harjoitusalueelle valmistuu kevään aikana 
tieverkosto harjoituskäyttöön. Harjoitusalueen ke-
hitystyöryhmä on suunnitellut harjoitusaluetta use-

an kuukauden ajan ja isoimpina teemoina ovat olleet ko-
ko ajan ammattimaisuus ja työturvallisuus. Nyt valmistuva 
vaihe sisältää tieverkoston ja siihen liittyvät merkinnät, jo-
ka tuo yhteen rakennuspalosimulaattorin ja muun alueen. 
Pikkukaupunkimainen alue on ensimmäistä kertaa käytös-
sä pelastustoiminnan koulutuspäivillä kesällä.

Palomestari Antti Koskela on innoissaan harjoitusalueen 
kehittymisestä ja mainitsee, että työryhmän työtä on ollut 
ilo ohjata. Yhdessä tekemisen meininki on ollut vahvasti 
läsnä. Hän kertoo, että Kangasalan harjoitusaluetta tehdään 
yhdessä ja sen varaamista ja käyttöä pyritään helpottamaan 
jatkuvasti. Alue ja paloasema muodostavat tulevaisuudes-
sa entistä yhtenäisemmän ja työturvallisemman kokonai-
suuden. Harjoitusaluesta lisää Letku & Laastarin seuraa-
vassa numerossa.

Koronatilanne on rajoit-
tanut myös Tuliket-
tu-turvallisuuskoulu-

tusten järjestämistä kouluilla. 
Viestintäyksikön turvallisuus-
koulutuskoulutustiimi on 
tuottanut koululaisille ope-
tusmateriaalia videomuodos-
sa, jotta turvallisuuskoulutuk-
set ovat voineet jatkua.

Nyt materiaalia käyttävät 
opettajat, mutta se on raken-
nettu siten, että sitä voi hyö-
dyntää koronan jälkeenkin, 
kun palomiehet pääsevät taas 
kouluille. Materiaaleihin voi 

tutustua Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla.
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Uudistettu erityistilanneyksikkö EPI 081
Teksti ja kuva: Kirsi Kaivonen.

Pirkanmaan pelastuslaitokselle pe-
rustettiin vuonna 2016 työryhmä, 
joka alkoi tarkastella erityisesti suu-

ronnettomuus- ja tuhotilanteiden edellyt-
tämää ensihoidon ja pelastustoiminnan 
valmiutta pelastuslaitoksella. Työryhmä 
peilasi valmiuden kehittämisen tarvet-
ta sekä lainsäädäntöön että yhteiskunnan 
turvallisuusstrategiaan. Tuolloin luotiin 
ensimmäiset askelmerkit ensihoidon ja pe-
lastuksen erityistilannetoiminnalle ja tule-
valle ERTI-yksikölle.

Tammikuussa 2018 pelastuslaitoksen ja 
PSHP:n Ensihoitokeskuksen yhteistyönä 
toimintansa aloitti erityistilanneyksikkö, 
aluksi tunnuksella EPI 071. ERTI-toimin-
nan kehittämistä on sittemmin jatkettu 
erilaisten työryhmien ja koulutusten muo-
dossa ja yksikkötunnus on vaihtunut EPI 
081:ksi. Tänä keväänä uusiutuu koko yk-
sikkö.

Vanhasta uuteen

Lääkintämestari Markku Heikkilä ker-
too, että ERTI-toimintaa toteutettiin 
ensimmäiset vuodet vanhasta ambu-
lanssista modifioidulla ajoneuvolla ja 
toiminnassa käytetty yksikkö onkin ol-
lut usean tekijän kompromissi. Vuo-
den 2020 hankintojen myötä tilalle saa-
tiin uusi ajoneuvo, kun entisen ajoneuvon 
suorituskyky tuli elinkaarensa päähän. 

Uuden yksikön hankintaa valmisteli pe-
lastuslaitoksen ja ensihoitokeskuksen yh-
teistyöryhmä. Käyttäjien kokemusten ja 
näkökantojen lisäksi suunnittelussa hyö-
dynnettiin pelastuslaitoksen kalustoin-
sinööri Heikki Seppälän laajaa sekä mo-
nipuolista auto- ja kalustoasiantuntijuutta.  
– Alustaksi valikoitui nykyistä autoa mer-
kittävästi suuremman kantavuuden ja ko-
konaispainon omaava nelivetoinen MB 
Sprinter -alusta, jonka käytettävyyttä tu-
kevat yhteneväiset hallintalaitteet käytös-
sämme olevaan ambulanssikalustoon ver-
rattuna, Heikkilä kertoo.

Korityöt teki tammelalainen Wedonex, 
jonka kädenjälki näkyy myös esimerkik-
si pelastuslaitoksen kevytyksiköiden kori-
työrakenteissa. Hälytyslaiteasennukset to-
teutti Tamlans Hervannassa.

– Auton suunnittelussa on pyritty maksi-
moimaan tavarankuljetusominaisuudet ja 
alustan päällysrakenteet onkin toteutet-
tu tavarakontin muodossa. Auto on lisäk-
si varustettu takalaitanosturilla. Yksikön 
varustus sijoitetaan tavarakonttiin rulla-
koissa, joita on mahdollisuus jonkin ver-
ran siirrellä onnettomuuspaikalla, Heikki-
lä sanoo.

Yksikön varustus saattaa jatkossa myös li-
sääntyä ERTI-toiminnan kehittyessä sai-
raanhoitopiirin ohjauksessa.

Uuden yksikön käyttöönotto

Jokaisessa neljässä työvuorossa on omat  
”nollakasiykkösen” pääkäyttäjät, jot-
ka omissa jaoksissaan kouluttavat muu-
ta henkilöstöä yksikön ominaisuuksiin ja 
käyttöön. Yksikköä eivät jatkossa voi ope-
roida muut kuin siihen käyttökoulutuksen 
saaneet henkilöt. Käyttöönoton yhteydes-
sä yksikön operaattoreille pyritään lisäksi 
toteuttamaan pelastuslaitoksen hälytysajo-
kouluttajien suunnittelema ajokoulutus. 
Yksikön varustuksen siirto ja sijoittelu teh-
dään ennalta tehdyn suunnitelman mu-
kaisesti yhteistyössä Ensihoitokeskuksen 
kanssa. Yksikön henkilöstö perehdytetään 
myös varusteisiin, jonka jälkeen uusi yk-
sikkö saadaan operatiiviseen valmiuteen, 
mikä tapahtunee huhtikuussa.

– Nyt aletaan hankkia kokemuksia tällai-
sesta rakennekombinaatiosta ja kehitetään 
autoa käytännön tarpeiden mukaan. Kun 
sitten seuraava auto menee valmisteluun 
joskus tulevaisuudessa, käytetään tästä 
saatuja kokemuksia uuden valmisteluun, 
päättää lääkintämestari Heikkilä ja välittää 
vielä lopuksi kiitoksensa kaikille hankkeen 
valmisteluun osallistuneille.

Erityistilanneyksikön asemapaikkana on 
jatkossakin Keskuspaloasema.
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Reaaliaikaista pelastustoimen 
tilannekuvaa, johtamista ja valmiutta 
ympäri vuorokauden
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskus eli Tike vastaa pelastustoimen 
tilannekuvan ja valmiuden ylläpitämisestä Pirkanmaan alueella sekä monesta 
muusta tukitoiminnosta, kuten esimerkiksi pelastuslaitoksen puhelinvaihteen 
hoitamisesta. Tikessä päivystävät tilannekeskuspalomestari ja päivystäjä.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Tiken tehtäviä voisi tiivistetysti kuva-
ta niin, että Tike on perillä kaikes-
ta siitä, mitä pelastustoimessa Pir-

kanmaalla tapahtuu. Tämän lisäksi Tike 
myös ennakoi kaikkea sitä, mitä on tulos-
sa ja miten se vaikuttaa pelastustoimeen. 
Tike seuraa säätilaa, yleisötapahtumia, lii-
kennettä ja muita poikkeamia – kaikkea si-
tä, mikä voisi vaikuttaa pelastuslaitoksen 
toimintaan jollakin tavalla.

Tikessä myös tiedetään Pirkanmaan pe-
lastustoimen henkilö- ja kalustoresurs-
sit. Jos vaikka pelastusyksikkö rikkoutuu, 
se otetaan huomioon Tikessä ja aktivoi-
daan varalle sijoitettava yksikkö tietojär-
jestelmiin. Tietyissä tehtävissä pelastus-

toiminnan johtaja on Tikessä ja tehtävää 
johdetaan sieltä pelastuslaitoksen johta-
misohjeen mukaisesti. 

Pelastustoiminnan johtamista

Pirkanmaalainen turvallisuustilanneku-
va. Siten kuvaa Tiken roolia lyhyesti palo-
päällikkö Jari Nieminen, joka johtaa Ti-
lanne- ja johtokeskusta, yhtä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen toimintayksikköä. Tilan-
ne- ja johtokeskus on myös fyysinen paik-
ka eli Kaupissa sijaitseva rakennus. Toisi-
naan sillä tarkoitetaan myös päivystyssalia, 
jossa päivystävät palomestari (Tike P3) ja 
päivystäjä.

– Jos oikein hiuksia halotaan, päivystyssa-
li on nimeltään Tilannekeskus ja siellä on 
johtamisen elementti eli Tike P3, Niemi-
nen kertoo.

Niemisen lisäksi Tilanne- ja johtokeskus 
-toimintayksikön henkilökuntaan kuulu-
vat viestipäällikkö Petteri Elijoki, operatii-
vinen päällikkö Mika Kupiainen, tilanne-
keskuspalomestarit, päivystäjät sekä myös 
kenttäpalomestarit, vaikka heidän päivys-
tyspisteensä ovatkin Hervanta ja Nokia. 
Toimintayksikön päätehtävänä on pelas-
tustoiminnan johtaminen.
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Tiken alkuaskeleet 2004

TaPa, Wivi, Valvomo ja mitä näitä nyt oli-
kaan. Sen jälkeen, kun kunnalliset pelastus-
laitosten ylläpitämät aluehälytyskeskukset 
lakkautettiin ja valtion Hätäkeskuslaitos 
aloitti toimintansa, tuli monessa pelas-
tuslaitoksessa eteen tilanne, että tarvitaan 
pelastustoiminnan johtamista tukemaan 
oma tilannekeskus. Valtion laitoksena uu-
si hätäkeskus ei enää tarjonnut tukitoimin-
toja. AHK oli hoitanut montaa muutakin 
pelastuslaitoksen tukitoimintoa, kuten 
esimerkiksi puhelinvaihdetta, liikenneva-
lojen ohjausta yksiköille ja kulunvalvon-
taa. Pirkanmaalla tähän tilanteeseen tul-
tiin vuonna 2004.

– Meillä pelastuslaitoksen johto totesi 
tuolloin välittömästi, että me tarvitsemme 
paikan, josta tuetaan kentällä tapahtuvaa 
pelastustoimintaa ja siitä lähti silloin aja-
tus silloisesta Valvomosta, joka sitten ni-
mikilpailun myötä nimettiin Wiviksi, Nie-
minen kertoo.

Wivi sijaitsi Keskuspaloaseman ”Montus-
sa” eli nykyisen Komentotoimiston pai-
kalla. Sen tehtävänä oli tukea operatiivis-

ta toimintaa kaikin puolin, mutta ennen 
kaikkea olla pelastustoiminnan johtami-
sen tukena. Aluksi Wivissä toimi päivys-
täjä vain päiväaikaan ja iltaisin toimintaa 
hoitivat palomiehet työvuorosta, mutta 
toiminta laajeni pian ympärivuorokauti-
seksi, kun päivystäjien toimia lisättiin.

Pelastuslaitoksen hermokeskus

Nykymallin kaltainen Tike on perustettu 
2014. Kyseisen vuoden toukokuussa Wi-
vin toiminta siirrettiin Keskuspaloase-
malta vanhoihin hätäkeskuksen tiloihin 
Kauppiin ja marraskuussa, kun Tike P3 
-toiminta alkoi, saatettiin todeta, että Pir-
kanmaalla toimii nyt Tilanne- ja johtokes-
kus. Nieminen kertoo toiminnan perus-
ajatuksen olevan se, että on joku, joka on 
koko ajan perillä tilannekuvasta; henkilö, 
joka reagoi eri herätteisiin ja suorittaa tar-
vittavat toimenpiteet. Palomestarin ja päi-
vystäjän työ on parityötä ja tilannekuvaa 
sekä valmiutta ylläpidetään yhdessä, mut-
ta toki roolitustakin on tehty.

– Sanoisin näin, että Tike P3 on Mr. Tilan-
nekuva, jolla on paras ja reaaliaikaisin ti-
lannekuva pelastustoimesta koko Pirkan-

maalla ja päivystäjä on taas operaattori eli 
Tike P3:n lähituki, Nieminen kuvaa.

Tiken rooli pelastustoimen tehtävien ai-
kana puolestaan riippuu paljolti hälytyk-
sen tehtävälajista. Se, onko Tiken rooli 
tehtävää tukeva vai onko johtovastuu Ti-
kessä, määritellään pelastuslaitoksen joh-
tamisohjeessa.

Joukkuetehtävissä johtovastuu on kenttä-
palomestarilla (P31, P32 tai P30) ja silloin 
Tikestä tuetaan kentällä olevaa pelastus-
henkilöstöä. Pelastuskomppaniatehtävis-
sä johtovastuu on päivystävällä päälliköl-
lä, mutta Tike P3 toimii pelastustoiminnan 
johtajana siihen saakka, kunnes kotivaral-
laolossa oleva päivystävä päällikkö eli P20 
saapuu Tikeen ja ottaa tehtävän johtovas-
tuun.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla…

Uusitussa Tilanne- ja johtokeskuksessa työpisteillä on enemmän tilaa. 
Taustalla näkyy ensihoidon kenttäjohdon päivystyspiste. Työvuorossa oli-
vat päivystäjänä Katja Penttinen ja Tike P3:na Juuso Nummela. Vasemmal-
la palopäällikkö Jari Nieminen ja keskellä päivystäjä Hannu Käppi.

” On joku, joka on koko 
ajan perillä tilanneku-
vasta.
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Johtamista myös etänä

Tilannekeskuspalomestarilla on pelastus-
toiminnan johtajan rooli myös silloin, kun 
tehtävälle on hälytetty vain sopimuspalo-
kunnan yksiköitä eikä paikan päällä ole 
pelastustoimen viranhaltijaa. Tällöin vir-
kavastuun tehtävästä ottaa Tike P3, joka 
johtaa tilannetta etänä.

Osa reaaliaikaista tilannekuvaa on val-
miusraportti, joka järjestetään Tikestä etä-
yhteydellä vuoden jokaisena päivänä klo 
8:30. Valmiusraportin puheenjohtajana 
toimii Tike P3, ja raportilla hahmotetaan 
valmiuden kokonaiskuva. Tieto vaihtuu 
kentältä Tikeen ja Tike jalkauttaa tietoa 
työvuoroille.

Tike P3 myös vastaa työvuoronsa aikana 
mm.  automaattisten paloilmoittimien Er-
he-hälytysten ja yleisötapahtumailmoitus-
ten käsittelystä.

– Tapahtumajärjestäjän tulee lain mukaan 
tehdä ilmoitus ja pelastussuunnitelma ylei-
sötapahtumasta pelastusviranomaiselle. 
Ilmoitukset käsitellään Tikessä, kirjataan 
kalenteriin ja välitetään eteenpäin yleisö-
tapahtuman palotarkastusta varten. Nyt 

tietysti korona-aikana näitä on vähemmän 
ollut, mutta normaalitilanteessa tapahtu-
mia riittää etenkin Tampereen keskustan 
alueella kesäaikana, Nieminen kertoo.

Tietoisuus meneillään olevista yleisöta-
pahtumista on osa tilannekuvan ylläpitoa. 
Kun Tike on tietoinen kaikista järjestet-
tävistä tapahtumista ja esimerkiksi myös 
siitä, jos vaikka jossakin koululla majoit-
tuu ihmisiä, on se arvokas tieto pelastus-
laitokselle. 

Monipuolista tukemista

Päivystäjänä työskentelevä Han-
nu Käppi kertoo, että päivystä-
jä osallistuu osaltaan tilannekuvan 
ylläpitoon yhdessä Tike P3:n kanssa esi-
merkiksi raportoimalla havainnoistaan. 
– Kun keikka tulee, päivystäjän yksi kes-
keinen tehtävä on pitää yllä tilannepäivä-
kirjaa, Käppi kertoo.

Tilannepäiväkirja on sähköinen asiakirja, 
johon tallentuvat kaikki tehtävän aikaiset 
toimenpiteet ja sen avulla voi myös seurata 
reaaliajassa tapahtumia. Tilannepäiväkir-
ja voidaan tarvittaessa jakaa reaaliaikaises-
ti nähtäväksi myös muualle, kuten P20:lle 
tai pelastuslaitoksen johdolle.

Hälytyksen tultua Tike P3 ja päivystäjä 
myös tarkkailevat, että hälytetyt yksiköt 
lähtevät matkaan. Tarvittaessa tilannekes-
kushenkilöstö opastaa yksiköitä kohtee-
seen, jos tehtävän osoitteessa on vaikka 
jotakin häikkää. Kun yksiköt on varmistet-
tu kohteeseen, niitä tuetaan, jotta toimin-

ta paikan päällä on mahdollisimman suju-
vaa. Jos yksiköt ovat matkalla esimerkiksi 
tulipaloon, aletaan Tikessä muun muassa 
miettiä heti, mistä saadaan lisävettä, tarvit-
seeko paikalle hälyttää sähkölaitos ja mi-
tä kohdetietoja kohteesta on käytettävissä. 
– Etsimme valmiiksi luonnonvesipaikkaa 
ja katsomme, missä on lähin paloposti. 
Olennaista on, ettei kentältä tarvitsisi soi-
tella mihinkään, vaan siellä voidaan kes-
kittyä käsillä olevaan pelastustehtävään; 
kun ottaa meihin virvellä yhteyden, me 
hoidamme kyllä tukitoimet, Käppi kertoo.

Tikessä myös seurataan tilannetta hälytys-
paikalla paloautojen ajoneuvokameroiden 
tai mahdollisen dronen välittämän kuva-
yhteyden kautta. Kamerakuva on osa ko-
konaistilannekuvaa, mistä voidaan tehdä 
päätelmiä muun muassa pelastusresurssi-
en riittävyydestä ja tehtävän kestosta.

Tärkeä taktinen tieto

Sopimuspalokuntalaiset ja sivutoimi-
set hälytetään Secapp-hälytysjärjestelmää 
käyttäen. Secapp-sovelluksessa henkilön 
on mahdollisuus ilmoittaa, pääseekö hän 
keikalle vai ei, ja tätä ominaisuutta tulisi 
kaikkien hälytettyjen käyttää. 

– Tike seuraa tilannekuvaa myös sopi-
mushenkilöstön osalta ja on todella tär-
keää, että kaikki ilmoittavat sovelluksessa, 
ottavatko tehtävän vastaan, jotta tiede-
tään pelastushenkilöstön kokonaismäärä 
ja voimme tarvittaessa hälyttää porukkaa 
lisää, Käppi kuvaa.

– Tike P3:lle kuittaus sovelluksessa on tär-
keä taktinen tieto. Siitä tiedetään, onko pe-
lastusyksikkö toimintakykyinen. Jos se ei 
sitä ole, voidaan hälyttää jokin toinen yk-
sikkö mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa ja näin saadaan kallisarvoisia mi-
nuutteja nipistettyä pois, Nieminen jatkaa. 

Secapp-sovelluksen käyttöä tehostetaan 
muutoinkin. Sillä on helppo esimerkik-
si lähettää yhdellä kertaa kaikille maa-
kunnan pelastusyksiköille tieto hälytysten 
ruuhkatilanteeseen varautumisesta tai jos-
takin uhkatilanteesta.

Päivystäjä Katja Penttinen yhdistää pe-
lastuslaitokselle soittaneen henkilön pu-
helun eteenpäin.

” Olennaista on, ettei 
kentältä tarvitsisi soi-
tella mihinkään, vaan 
siellä voidaan keskit-
tyä käsillä olevaan pe-
lastustehtävään.
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Päivystäjä on moniosaaja

Tilannekuvaan voi tulla huomioitavia 
asioita usean eri kanavan kautta. Sähkö-
postin välityksellä saapuu esimerkiksi tie-
dotteet tiekatkoista, säätilan muutoksista 
sekä erilaiset häiriötiedotteet.

– Ilmatieteenlaitos lähettää meille ns. 
Luova-tiedotteen, kun säätilassa on ta-
pahtumassa jotakin sellaista, mikä vaatii 
varautumista. Näitä ja muita eri varoitus-
järjestelmiä päivystäjä seuraa yhdessä pa-
lomestarin kanssa, Käppi kertoo. 

Päivystäjä hoitaa myös pelastuslaitoksen 
puhelinvaihdetta.

– Toisinaan soittaja hämmentyy, että mi-
hinkäs tämä puhelu tulikaan, mutta kun 
soittaa pelastuslaitoksen vaihteen nume-
roon 03 565 612, tänne Tikeenhän se pu-
helu tosiaan tulee ja siihen vastaa päivys-
täjä. Me täältä tarvittaessa yhdistetään 
puhelu, jos on numero hukassa ja aute-
taan muutoinkin, Käppi kertoo.

Puheluihin pyritään vastaamaan kaikissa 
tilanteissa ja palvelua tarjotaan aina kuin 
mahdollista, mutta hälytysten aikana Ti-
keen soitettaessa voi kuulua ruuhkatiedo-
te. Päivystäjä operoi myös mediapuhelin-
ta tehtävien aikana sekä lähettää medialle 
onnettomuustiedotteita.

Jatkuu seuraavalla sivulla…

”Onhan tämä mahdottoman 
mielenkiintoinen tehtävä”

Palopäällikkö Jari Nieminen ker-
too, että on tykännyt työstään Ti-
lanne- ja johtokeskuksen päällik-

könä. Työ sisältää paljon kehittämistä 
ja yhteistyötä niin toimialan sisällä kuin 
ulospäin. Hän aloitti tehtävässään joulu-
kuussa 2019 ja kertoo ajan kuluneen no-
peasti mieluisassa tehtävässä. Hän kuvaa 
tehtäväänsä näköalapaikaksi, josta näkee 
hyvin koko pelastustoiminnan.

– Tässä tehtävässä saan olla operatiivisen 
pelastustoiminnan ja pelastustoiminnan 
johtamisen keskiössä. Onhan tämä mah-
dottoman mielenkiintoinen tehtävä, Nie-
minen kuvailee.

Nieminen kertoo, että pelastustoiminnan 
johtaminen on ollut hänelle aina henki-
lökohtainen mielenkiinnon kohde ja hän 
on muun muassa opettanut sitä Pelastus-
opistolla.

Meneillään olevan kehityshankkeen li-
säksi hän haluaa edelleen kehittää pelas-
tustoiminnan johtamista muun muassa 
ajantasaisen ohjeistuksen kautta ja päi-
vityksen alla onkin juuri pelastuslaitok-
sen johtamisohje. Nieminen on mukana 
pelastuslaitosten CBRNE-hankkeessa ja 
vastaa myös osaltaan pelastuslaitoksen 
viranomaisyhteistyöasioista, ja hän on 
mukana muun muassa Hätäkeskustoi-
minnan valtakunnallisessa kehittämis-
työryhmässä.

– Viranomaisyhteistyö on mielestäni 
meidän suomalaisten vahvuus ja sen ke-
hittämistä edelleen pidän myös tärkeänä, 
Nieminen kertoo.

Hän kertoo pelastuslaitoksella olevan 
juuri käynnistymässä pelastustoiminnan 
ohjausjärjestelmän; uusi toimintamalli 
pelastustoiminnan suunnitteluun, kehit-
tämiseen ja kalustohankintoihin. Järjes-
telmän myötä operatiivista henkilöstöä 
osallistetaan tulevaisuudessa toiminnan 
kehittämiseen.

– Tämä ohjausjärjestelmä muuttaa koko 
meidän toimintayksikkömme toiminta-
tapaa. Uskon, että sillä saadaan jokainen 
mukaan kehittämään omaa työtään, Nie-
minen kertoo.

Hän kehuu ilmapiiriä kehittämismyön-
teiseksi ja työ on siten hyvin motivoivaa. 
Vaikka hän oli välillä muualla töissä, veri 
veti takaisin ja liima Pirkanmaan pelas-
tuslaitokseen on vahva.

– Kyllä meillä täällä on sellainen oman-
laisensa henki ja mentaliteetti tehdä työ-
tä. Olen saanut olla täällä jo aikoinaan 
palomiehen töissä parikymmentä vuot-
ta ja tykkään siitä yhteenkuuluvuuden 
tunteesta, mikä meillä on. En ole päivää-
kään katunut, että tulin takaisin, Niemi-
nen pohtii.

Palopäällikkö Jari Nieminen

 ▶ Tilanne- ja johtokeskuksen päällik-
kö

 ▶ Ura pelastustoimessa alkoi palo-
mies-sairaankuljettajan sijaisena Hä-
meenlinnan palolaitoksella 1987.

 ▶ 1989–2003 Tampereen pelastuslai-
tos, jossa palomies-sairaankuljettaja, 
vesisukeltaja sekä paloesimiehen ja pa-
lomestarin sijainen.

 ▶ 2001 Etelä-Suomen lääninhallitus, 
vs. apulaispelastustarkastaja.

 ▶ 2003– Puolustusvoimilla maanpuo-
lutusalueen pelastuspäällikkö 

 ▶ 2005– Pelastusopistolla vanhempi 
opettaja

 ▶ 2011 Pirkanmaan pelastuslaitoksel-
le takaisin. Tehtävinä ennen palopääl-
likköä palomestari, kehitysinsinööri ja 
viestipäällikkö.
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– Päivystäjällä on erittäin tärkeä rooli me-
diapuheluiden hallinnassa. Tällä tavoin 
saadaan työrauhaa tehtävän johtamisel-
le ja pelastustoiminnalle kentällä, Niemi-
nen sanoo.

Tikestä myös tuetaan kuntien valmius-
toimintaa ja tarvittaessa hälytetään kun-
tien johtoryhmiä. Yksi tehtäväkokonai-
suus on PSHP:n potilassiirtokuljetusten 
koordinointi ilta- ja yöaikaan, mikä tuo-
tetaan ostopalveluna Tuomi Logistiikalle. 
– Hoitolaitokset tilaavat tilausjärjestelmän 
kautta ambulanssin siirtokuljetusta varten 
ja pyyntö tulee tänne Tikeen päivystäjän 
käsiteltäväksi ja päivystäjä välittää sen am-
bulanssille, Käppi kuvaa prosessia.

Tekniikkaa uusiksi

Tikessä päästiin alkuvuodesta palaamaan 
uusittuihin tiloihin, kun remontti- ja 
muutostyöt valmistuivat. Remontin aika-
na Tikessä uusittiin päivystyspisteet, pa-
rannettiin tietoliikenneyhteyksiä ja ko-
ko AV-järjestelmä uusittiin. Yhtenä täysin 
uutena Tikeen toteutettiin ns. informatio-
jakoseinä, jonka avulla voidaan jakaa sama 
ruutunäkymä esimerkiksi Ensihoitokes-
kuksen kanssa, mikä parantaa entisestään 

yhteisen tilannekuvan ylläpitoa. Neuvotte-
luhuoneena toimiva huone voidaan tarvit-
taessa ottaa johtokeskuskäyttöön ja myös 
sinne voidaan jakaa sama näkymä tilanne-
keskuksen kanssa.

– Johtamisedellytykset ovat parantuneet 
oleellisesti. Myös remontin aikaiset väis-
tötilat luolassa jäävät käyttöön siten, että 
esimerkiksi pelastustoimen ruuhkatilan-
teissa sieltä voidaan johtaa tehtäviä, Nie-
minen kertoo.

Muutostöitä tiloissa ryhdyttiin tekemään 
loppuvuodesta 2019, kun tiloihin raken-
nettiin päivystyspiste myös ensihoidon 
kenttäjohdolle. Jo aiemmin samassa ra-
kennuksessa toimi myös Tampereen tie-
liikennekeskus. Nyt voidaankin puhua jo 
moniviranomaiskeskuksesta, jossa on ti-
lannekuvaa niin pelastustoimesta, ensi-
hoidosta kuin tieliikenteestäkin.Nieminen 
kehuu moniviranomaiskeskustaa onnistu-
neeksi ratkaisuksi.

– Tiedonvaihto eri toimijoiden kesken on 
tehokasta ja nopeaa. Kokonaisuudesta voi 
sanoa, että on ollut rohkea päätös, mutta 
hyvä päätös, kun keskitettiin eri toimijoita 
tänne, Nieminen pohtii.

Hanke käynnistynyt

Kehitys Tiken osalta ei ole päättymässä. 
Nieminen kertoo, että valtakunnallises-
ti on juuri käynnistynyt kolme eri sisämi-
nisteriön rahoittamaa tilanne- ja johtokes-
kusten kehittämishanketta. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen Tiken kehittäminen on 
yksi näistä hankkeista. Hankkeeseen pal-
kataan päätoiminen projektipäällikkö ja 
hänen tehtävänsä on rakentaa toimiva 
konsepti tilanne- ja johtokeskustoimin-
nalle. Tämä raportoidaan ministeriölle ja 
sen mukaan toimintaa kehitetään.

Kahdessa muussa hankkeessa kehitetään 
neljän pelastuslaitoksen yhteistä Tikeä 
Uudellemaalle (HIKLU-alue) ja Itä-Suo-
meen (ISTIKE-alue). Näille kolmelle 
hankkeelle perustetaan yhteiset ohjaus- 
ja projektiryhmät ja ohjausryhmään tulee 
muun muassa Pelastusopiston sekä Varsi-
nais-Suomen ja Oulu-Koillismaan pelas-
tuslaitosten edustus.

Hankkeiden myötä on tarkoitus kehittää 
yhteinen konsepti Tilanne- ja johtokeskus-
ten toiminnalle valtakunnallisesti. 

Päivystäjä Hannu Käppi (vas.) kertoo, että hälytyksen tultua Tikessä seurataan hälytettyjen yksiköiden matkaan lähtemistä. Kun 
yksiköt on varmistettu kohteeseen, niitä tuetaan, jotta toiminta on paikan päällä mahdollisimman sujuvaa. Palomestarina työ-
vuorossa on Juuso Nummela.
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Materiaalit tälle vuodelle postitettin heti tammi-
kuun alussa ja vastausaikaa oli 28.2.2021 saakka. 
Lomakkeen palauttamattomiin kohteisiin posti-

tettiin uusintakirje muistutukseksi jo päättyneestä palautus-
ajasta ja pyydettiin toimittamaan lomake mahdollisimman 
pikaisesti. Kevään ja alkukesän aikana on tarkoitus jälleen 
suorittaa jälkivalvontaa sekä yleisiä palotarkastuksia kohtei-
siin, joista ei ole palautunut lomaketta.

Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi – aiemmin 
pientalojen omavalvonta – aloitettiin Pirkanmaalla pi-
lottialueella vuonna 2013. Toimintatapa todettiin toi-

mivaksi ja seuraavana vuonna se laajennettiin koko Pirkan-
maalle. Alusta saakka paloasemien vastuualueet on jaettu 
pääasiassa viiteen maantieteelliseen alueeseen, sillä pientalo-
jen valvontaväli on viisi vuotta. Alueesta riippuen vuosittain 
on postitettu itsearviointikirjeitä 14 000–22 200.

Vuonna 2020 siirryttiin kokonaan uuteen toimintamal-
liin ja päätettiin kokeilla materiaalin postitusta ja lo-
makkeiden vastaanottoa ostopalveluna. Tämän myötä 

myös lomakkeiden sähköinen palauttaminen tuli mahdolli-
seksi. Vuonna 2021 Pirkanmaan pelastuslaitoksella otettiin 
käyttöön valtakunnalliset pientalojen itsearviointimateriaa-
lit, joita on saatavilla suomenkielisen materiaalin lisäksi myös 
englannin-, ruotsin- ja venäjänkielisinä.

Teksti: Tytti Oksanen. Kuva: Jeeli Oksanen.
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Jarno Lamminpää aloitti 
työsuojeluvaltuutettuna
Uusi työsuojeluvaltuutettu Jarno Lamminpää 
kertoo, että pelastuslaitoksella useita eri työnkuvia 
ja sitä kautta työn riskejäkin on lukuisia.

Jarno Lamminpää kertoo, että aina voi 
ottaa yhteyttä ja kysyä. 

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen.

Työsuojeluvaltuutettu on taho, jon-
ka puoleen voi kääntyä, jos jokin 
työoloissa askarruttaa. Työsuoje-

luvaltuutettu edustaa kaikkia pelastuslai-
toksen työntekijöitä mukaan lukien kau-
pungin palkkalistoilla olevat sivutoimiset 
palomiehet. Työsuojeluvaltuutettu on täy-
sin puolueeton henkilöstön edustaja.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella työsuoje-
luvaltuutettu tekee työsuojelutyötä pää-
toimisesti ja on siten päivätyössä. Työ-
suojeluvaltuutettu valitaan vaalilla, jossa 
henkilöstö äänestää keskuudestaan yh-
den työntekijän tehtävään ja toimikausi 
kestää neljä vuotta. Lamminpää tuli hoi-
tamaan tehtävää varasijalta Markku Savi-
lahden jäätyä eläkkeelle vuoden vaihtees-
sa. Työsuojeluvaltuutetun kautta on jäljellä 
yksi vuosi, joten uusi työsuojeluvaltuute-
tun vaali käydään tämän vuoden loppu-
puolella.

Puhelin soinut

Jarno Lamminpää kertoo, että työ-
suojeluvaltuutetun tehtävät ovat lähte-
neet vauhdikkaasti liikenteeseen. Pu-
helin on soinut tiheään ja kysymyksiä 

on tullut koko työsuojelun alueelta ei-
kä yhtä yleisintä kysymystä voi nimetä. 
– Toki tämä korona-aika on työsuojelul-
lekin aiheuttanut paljon kysymyksiä työ-
oloihin liittyen, Lamminpää kertoo. 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on pereh-
tyä kokonaisvaltaisesti työn turvallisuutta ja 
terveyttä koskeviin työpaikan oloihin. Hän 
seuraa niiden kehitystä ja ilmoittaa niistä 
työnjohdolle sekä työsuojelupäällikölle. 
– Kokonaistavoitteena on toimia työtur-
vallisuuden sekä fyysisen ja psyykkisen 
työhyvinvoinnin eteen, Lamminpää sum-
maa.

Lamminpää on työskennellyt Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella ensimmäisen kerran 
2004–2008, jonka jälkeen hän työsken-
teli Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksel-
la. Hän tuli takaisin taloon palomiehen 
tehtäviin 2014 ja sai paloesimiehen viran 
2017. Työsuojeluasiat ovat aina kiinnosta-
neet häntä ja hänellä on palo kehittää työ-
oloja. Alipäällystötutkinnon opinnäytetyö 
käsitteli myös työsuojelua, kun hän tutki 
altistumisen vähentämisestä pelastuslai-
toksella.

Erilaisia työn riskejä

Lamminpää kertoo, että pelastus-
laitoksen työympäristössä on laa-
jasti eri työtehtäviä, mikä aset-
taa työsuojelullekin omat haasteensa. 
– Työnkuvia meillä on lukuisia. On pelas-
tustoiminnan ja ensihoidon operatiiviset 
tehtävät, joissa henkilöstö altistaa itsensä 
monenlaisille vaaratekijöille, ja sitten on 
toimistohenkilökuntaa ja tukitoimintoja, 
joissa on taas aivan erilaiset riskitekijät, 
Lamminpää pohtii.

Hän kuvaa ääripäitä työn riskeissä si-
ten, että palomies saattaa koulutuk-
sessa sukeltaa vedessä 40 metrin sy-
vyyteen ja seuraavassa harjoituksessa 
laskeutua Torni-hotellista köyden varassa. 
– Onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä on 
taas omat riskinsä, kun tutkitaan palopaik-
koja tai tehdään tarkastustyötä lukuisis-
sa erikoiskohteissa. Koulutusympäristös-
sä, korjaamolla ja tukipalveluissa on myös 
omat riskinsä, joihin on syytä kiinnittää 
huomiota, Lamminpää jatkaa.

Työsuojeluvaltuutettua riskien tunnista-
misessa auttavat työsuojeluasiamiehet, 
joita on henkilöstössä eri ammattiryhmis-
sä. Heidän ammattitaitonsa on ensiarvoi-
sen tärkeää, koska osaamisalueet ovat hy-
vin laajat. Työsuojelun sisältöalueita ovat 
psykososiaaliset kuormitustekijät, fyysi-
nen kuormitus, tapaturman vaarat, kemi-
alliset altisteet ja fysikaaliset altisteet. Näi-
den hallinta tähtää yksinomaan fyysiseen 
ja henkiseen terveyteen, mikä heijastuu 
suoraan työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Rohkeasti yhteyttä

Lamminpää kertoo, että häneltä voi aina 
kysyä asioista ja korostaa, ettei aina tar-
vitse olla ns. kaikki pielessä, vaan myös 
ennakoivasti on tärkeää ottaa yhteyttä. 
Turvallisuuspuutteita havaitessaan tai työ-
tapaturman sattuessa ilmoitus tulee teh-
dä Taskussa olevan MonetTurva-sivuston 
kautta.

– Pelastuslaitoksellamme työsuojelun tila 
on hyvä, sen pystyy sanomaan. Se ei kui-
tenkaan tarkoita, että voisi jäädä vain seu-
raamaan. Tämä on jatkuvaa työtä ja on py-
syttävä mukana kehityksessä. Lisäksi on 
tärkeää muistaa, että turvallisen työympä-
ristön luomisessa olemme osallisia jokai-
nen, Lamminpää toteaa.
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Uusi työvuoro suunnittelu -
järjestelmä käyttöön syksyllä
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on käynnissä uuden Numeron-
työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojekti. Uuden järjestelmän 
käyttöönoton parissa projektipäällikkönä työskentelee Hannu Ovaska.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen. 

Tuleva työvuorosuunnittelujärjes-
telmä on räätälöity erityisesti pe-
lastuslaitosten käyttöön, joten se 

taipuu hyvin myös 24h-työvuorojärjestel-
mään. Kyseinen järjestelmä on jo käytössä 
muutamalla pelastuslaitoksella. 

Hannu Ovaska aloitti Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksella projektipäällikkönä vuoden 
alussa. Hänellä on pitkä kokemus IT-pro-
jekteista, mutta pelastustoimi alana on hä-
nelle uusi.

Projektiryhmä tukee työtä

Uuden järjestelmän käyttöönottoa suun-
nitellaan paljon työpajatyöskentelynä, jol-
loin projektin työryhmä työstää uutta jär-
jestelmää yhdessä. Työpaja järjestetään 
noin kerran viikossa ja työpajaan osallis-
tuu työryhmästä henkilöitä sen mukaan, 
mikä on päivän aiheena.

Työryhmään kuuluvat projektipäällikkö 
Ovaskan lisäksi suunnittelija Jutta Heik-
kilä, ruiskumestarit Marko Kivi ja Mirka 
Leinonen, toimistosihteerit Sirkku Pispa-
la ja Sanna Latosaari, tietohallintosuunnit-
telija Markus Pakkala sekä taloussuunnit-
telija Krista Kurppa. Lisäksi työryhmään 
kuuluu järjestelmän toimittaja Visman 
edustaja.

– Projektiryhmä on erittäin motivoitunut 
työhönsä ja voi jo tässä vaiheessa sanoa, 
että on ilo työskennellä tässä ryhmässä, 
Ovaska tuumii.

Testaajia otetaan mukaan

Kesällä alkaa testausvaihe ja järjestelmää 
päästään koekäyttämään ensin projek-
tiryhmän kesken ja vähän myöhemmin 
koekäyttäjiksi otetaan mielellään esimer-
kiksi työvuorosuunnittelua tekeviä paloe-
simiehiä.

– Myös projektiryhmän ulkopuolelta pää-
see mukaan testaamaan uutta järjestelmää 

ja se on tärkeä vaihe projektia, Ovaska pai-
nottaa.

Testausvaiheen jälkeen toteutetaan kah-
deksan viikon mittainen rinnakkaiskäyt-
tö nykyisen ja uuden järjestelmän kes-
ken. Tämän jälkeen pilottivaiheessa jokin 
erikseen nimettävä paloasema tai useam-
pia paloasemia käyttää työvuorosuunnit-
teluun yksinomaan Numeronin järjestel-
mää. Lopuksi Numeron korvaa nykyisen 
RescuePlanner-järjestelmän ja vanha pal-
velija poistuu käytöstä.

– Uusi järjestelmä on entistä monipuo-
lisempi ja käyttäjäystävällisempi, ja se 
mahdollistaa esimerkiksi suunniteltujen 
työvuorojen selailun ja vuoronvaihdon 
anomisen suoraan järjestelmän kautta, 
Ovaska kertoo. Kyseessä on selainpoh-
jainen sovellus, jota työvuorosuunnitte-
lun piirissä oleva henkilöstö voi käyttää 
omien tietojensa osalta myös mobiiliso-
velluksena.

Myönteinen ensivaikutelma

Ovaska tuli pelastuslaitokselle Tampereen 
kaupungin tietohallinnosta ja aiemmin 
hän on työskennellyt mm. Numeronilla 
integraatiotiimin vetäjänä, joten nyt käyt-
töön tuleva järjestelmä on Ovaskalle tuttu. 
Erilaiset tietojärjestelmät ovat Ovaskalla 
hallussa muutoinkin, sillä hänellä on vuo-
sikymmenten kokemus projektihallinnon 
sovellusten koodaustyöstä ja niiden kon-
figuroinnista asiakkaiden tarpeisiin niin 
kotimaasta kuin Saksastakin, jossa hän 
työskenteli 16 vuoden ajan. Koulutuksel-
taan hän on diplomi-insinööri.

Ovaska on korona-ajan takia työskennellyt 
99 % etätöissä, joten pelastuslaitoksen työ-
porukkaan projektiryhmää lukuun otta-
matta hän ei ole vielä paljon päässyt tutus-
tumaan. Hän kuitenkin kertoo saaneensa 
hyvin positiivisen kuvan pelastuslaitok-
sesta ja ensivaikutelma on ollut erittäin 
myönteinen.
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Pelastuslaitoksen hybridiyksikkö 
aloitti toimintansa Urjalassa

Teksti ja kuvat: Kirsi Kaivonen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilas-
tojen mukaan Urjalassa oli viime 
vuonna 839 ensihoitotehtävää. Pe-

lastuslaitoksen tilastot puolestaan kerto-
vat, että pelastustoimen tehtäviä kunnan 
alueella oli 125 ja ympäröivät alueet mu-
kaan lukien noin 350. 

Pelastustoimen tehtävät painottuvat liiken-
neonnettomuuksiin, joista Urjalaa halkova 
valtatie 9 on suurin työllistäjä. Alueen run-
sas peurakanta näkyy myös onnettomuus-
tilastoissa. Korona-aika rajoituksineen 
näyttäytyy sekä ensihoidon että pelastus-
toimen hälytysmäärissä hiukan laskevasti 
viime vuoden osalta.

Uusi alue, uusi yksikkö

Pelastuspäällikkö Kari Alanko kertoo, et-
tä hybridiyksikön toimintaa seurataan ak-
tiivisesti.

– Jo alkuvaiheessa toki tiedettiin, että en-
sihoidon tehtäviä alueella on määräl-
tään enemmän kuin pelastustoimen teh-
täviä. Pelastustoiminnan näkökulmasta 
seuraamme kuitenkin aktiivisesti, miten 
hybridiyksikön kalustolla pystytään vas-
taamaan pelastustoimen tehtävien ensi-
vaiheeseen, Alanko mainitsee.

Hybridiyksikön suorituskykyä tarkastelta-
essa tärkeimpänä tavoitteena sekä ensihoi-
don että pelastustoimen osalta on henkeä 
pelastavien toimien nopea suorittaminen 
ja onnettomuuksien leviämisen estämi-
nen. Pelastuspäällikkö Alanko nostaa esi-
merkiksi tulipalot, joissa palon leviäminen 
pyritään estämään vaihtoehtoisilla sam-
mutusmenetelmillä, kuten jauhe- ja neste-

sammuttimilla ja näin antamaan lisäaikaa 
kohteeseen matkalla oleville pelastusyksi-
köille. Ensivaiheen nopeilla toimilla voikin 
olla merkittävä vaikutus lopullisten vahin-
kojen laajuuteen.

– Toisaalta pitää muistaa, että kaikki toi-
minnot pitää suorittaa työturvallisuus 
huomioiden ja esimerkiksi savusukellus-
ta palavaan rakennukseen ei hybridiyksi-
kön henkilöstö voi suorittaa, muistuttaa 
Alanko.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminta-alue laajeni vuoden 2021 alussa, kun 
pelastuslaitos alkoi tuottaa ensihoitopalveluja myös Urjalan kunnan alueella. 
Helmikuussa alueella saatiin käyntiin myös paljon puhutun hybridiyksikön, 
ERPI 425, pilotointi. Nyt pelastuspäällikkö Kari Alanko ja hybridiyksikössä toimiva 
ensihoitaja Antti Kivistö kertovat, miten ”Taikayön tienoo” on otettu haltuun.

Palomies Arttu Reunanen ja ensihoita-
ja Antti Kivistö ovat molemmat lähtöisin 
Urjalasta.

Hybridiyksikkö on pääväritykseltään kel-
tainen.
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Oman kylän poikia!

Hybridiyksikössä hoitotason ensihoitajana 
toimivalle Antti Kivistölle Urjala on var-
sin tuttu paikka. Paljasjalkainen urjalalai-
nen toimii alueella myös paikallisen sopi-
muspalokunnan palokunnanpäällikkönä, 
joten ensihoitoa ja pelastustoimea yhdiste-
levä hybriditoiminta sopi miehelle parem-
min kuin hyvin.

– Kiinnostuin hybridiyksikössä toimimi-
sesta, koska asun Urjalassa ja ajattelin, että 
tällä tavoin saan olla mukana parantamas-
sa ja jopa kehittämässä oman kotikuntani 
turvallisuutta, Kivistö valottaa ajatuksiaan.  
– Lisäksi ajattelin toimenkuvan vielä vä-
hän monipuolistuvan perinteisen ensihoi-
totyön vastapainoksi, vaikka kai sitä näin 
14 vuoden työkokemuksen jälkeenkin on 
vielä aika noviisi, hän jatkaa.

Rutiinit uusiksi?

Ensihoidon osalta hybridiyksikön varus-
tus vastaa täysin pelastuslaitoksen muiden 
ensihoitoyksiköiden varustelua. Näin ol-
len esimerkiksi hybridin aamutarkastuk-
set eivät juurikaan poikkea normaaleista 
rutiineista. Ensihoidon hoitovälineiden ja 
varusteiden lisäksi hybridin varustukseen 
kuuluu kuitenkin myös pelastustoimen 
kalustoa. Aamutarkastusten yhteydessä lä-
pikäydään myös muun muassa pintapelas-
tusvälineet, sammuttimet ja viestivälineet. 
Lisäksi pelastustoimen suojavarusteet ase-
tellaan yksikköön käyttövalmiiksi.

– Vaikka varsinaisia vakityöpareja ei ole, 
porukka ja työtavat tulevat kyllä tutuiksi, 
kun hybridissä kiertää vain kolme ensihoi-
tajaa ja kolme pelastajaa työvuorosta, poh-
tii Kivistö. 

Hybriditoimintaan erikseen koulutettua 
henkilöstöä kierrätetään tällä hetkellä kol-
mella asemalla: Urjalassa, Valkeakoskel-
la ja Akaassa. Kierto on aina kahden työ-
vuoron mittainen. Asemapaikat Kivistö 
mainitsee mukaviksi ja toimiviksi, mutta 
kokee, että pitkässä juoksussa jatkuva kul-
keminen ja tavaroiden kuljettaminen ase-
mien välillä tekee toiminnasta hiukan se-
kavaa ja haittaa keskittymistä työhön.

Yhteistyöllä eteenpäin

Kuntakeskusta lukuun ottamatta harvaan 
asutun Urjalan alueella sopimuspalokun-
tien rooli on keskeinen. Pelastuspäällikkö 
Alangon mukaan hybriditoiminnan osal-
ta yhteistyötä kehitetään jatkossa. Myös 
hybridiyksikön henkilöstö on osaltaan 
ollut aktiivinen avaamaan yhteistoimin-
taa alueen sopimuspalokuntien kanssa. 
Vallitseva koronatilanne vaikuttaa pelas-
tuslaitoksenkin toimintaan monella ta-
paa ja esimerkiksi koulutusten järjestämi-
nen joudutaan aina pohtimaan voimassa 
olevat rajoitukset ja tautitilanne tarkkaan 
huomioiden.

Antti Kivistö tarkastelee asiaa niin ensi-
hoitajan, alueen sopimuspalokuntalaisen 
kuin kuntalaisenkin näkökulmasta. Hän 
pohtii, että olisi järkevää, jos sopimuspa-
lokunnat tulisivat harjoittelemaan lähem-

mäksi hybridiyksikön asemapaikkaa, jol-
loin hybridin kuljettavana ensihoidon 
yksikkönä ei tarvitsisi poistua kovin kauas 
asemapaikaltaan eikä kuntakeskuksesta.

Kivistö kuitenkin korostaa yhteis-
työn merkitystä alueen neljän toi-
mivan sopimuspalokunnan kanssa. 
– Tulevaisuudessa koulutuksen osalta var-
mastikin on enemmän yhteistoimintaa ja 
mahdollisesti hybridihenkilöstön oman 
mielenkiinnon mukaan myös sopimus-
palokuntien kouluttamista. On kuitenkin 
hyvä muistaa, että hybridiyksikkö tukeu-
tuu paikalle saapuvan sopimuspalokunnan 
kalustoon ja henkilöstöön aina esimerkik-
si savusukellustehtävien kohdalla, Kivistö 
sanoo.

Samoilla linjoilla on myös pelastuspääl-
likkö Alanko. 
– Yhteistyö alueen sopimuspalokuntien 
kanssa on ehdottoman tärkeää, jotta saa-
daan varmistettua hyvä ja katkeamaton 
toiminta onnettomuustilanteissa.

Kahden vuoden pilotti

Kaupunkikehitys on nopeaa ja se haas-
taa myös pelastuslaitosta pohtimaan 
erilaisia vaihtoehtoja, kuinka turva-
ta kuntalaisten arkea tulevaisuudessa. 
– Hybridiyksikkö antaa jo suuntaviivoja 
tulevaan esimerkiksi kevytyksiköiden suh-
teen, pohtii Alanko.

Kahden vuoden mittaiselta pilotilta odo-
tetaankin paljon uutta tietoa, jonka avulla 
voidaan miettiä uusia tapoja ja toiminta-
malleja parantaa pirkanmaalaisten turval-
lisuutta.

” Tärkeimpänä tavoit-
teena sekä ensihoidon 
että pelastustoimen 
osalta on henkeä pe-
lastavien toimien no-
pea suorittaminen.

Hybridiyksikkö on varusteltu sekä ensihoidon että pelastustoimen tehtäviä varten ja sen sisätilat ja säilytysratkaisut poikkeavatkin 
hieman pelastuslaitoksen muista ensihoidon yksiköistä. Ensihoitaja Antti Kivistö esittelee pelastustehtävillä käytettäviä välineitä. 
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Nurkat puhtaaksi ja aarteet talteen — 
Historiallisen aineiston tallentaminen 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella
Monet tietävät omasta kokemuksestaan, että nurkkiin kertyy helposti 
kaikenlaista. Varastojen läpikäynti voi olla haastavaa ja toisen romu on toisen 
aarre. Joskus kuitenkin pitää tehdä päätös: säilytänkö vai heitänkö pois? 
Tällainen tilanne on myös monella Suomen pelastuslaitoksella, joilla on vuosien 
saatossa kerätty monenlaista pelastustoimen työhön liittyvää aineistoa. 

Parkanon paloasemalla vanhat käsivoi-
maruiskut ovat esillä kalustohallin ka-
tonrajassa. 

Teksti ja kuvat: Varpu Lius.

Hyvä niin, vaikka sekalaiset va-
rastot ovatkin työn sujuvuuden 
kannalta usein haasteellisia. Pir-

kanmaan pelastuslaitoksella alkoi kesällä 
2020 Palosuojelurahaston rahoittama pro-
jekti, jonka tarkoituksena on ollut kartoit-
taa Pirkanmaan pelastustoimen historiaan 
liittyvä aineisto. Hankkeessa kirjoitetaan 
ohjeistus siitä, miten tämän materiaalin 
haltuunottoa voi jatkossa ryhtyä toteutta-
maan.

Osana hanketta toteutettiin myös kysely 
kaikille Suomen pelastuslaitoksille pelas-
tustoimen historiallisen aineiston nykyti-
lasta. Kyselyyn vastasi 16 pelastuslaitosta. 
Osalla laitoksista on tehty jo paljon mu-
seoaineiston suhteen ja osalla työ on vielä 
alussa. Kyselyn perusteella haasteita ovat 
vastuuhenkilön puute, materiaalin luette-
lointi ja sen laatu, kontekstitietojen selvit-
täminen sekä materiaalin asianmukainen 
varastointi.

Kierros Pirkanmaalla

Syksyllä 2020 kiersin Pirkanmaalla kaik-
ki 24h-paloasemat sekä Ruoveden palo-
aseman, ja kartoitin niillä olevan pelastus-
toimen historiallisen aineiston. Tahdonkin 
tässä kiittää aluepalomestareita ja kaikkia 

asemilla kohtaamiani yhteistyöstä, mielen-
kiinnosta, neuvoista ja opastuksesta. Täl-
lainen muistitietoa ja pelastustoimen työn 
historiaa käsittelevä projekti ei voi onnis-
tua ilman innokkaita tietäjiä ja tiedon ja-
kajia.

Aineiston määrä paloasemilla on vaihte-
levaa. Pääsääntöisesti uudemmilla asemil-
la, kuten Pirkkalassa ja Orivedellä, on joko 
hyvin vähän tai ei ollenkaan historiallista 

” On tärkeää 
 huolehtia siitä, että  
 aineistoa säilyy myös  
 lähimenneisyydestä.
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Tampere 
liekeissä!
Museokeskus Vapriikissa syksyllä 2021 
avautuva Tampere liekeissä -näyttely 
kertoo tamperelaisen palontorjunnan 
historiasta. Näyttelyssä kerrotaan kau-
punkilaisten elämään käänteenteke-
vällä tavalla vaikuttaneista tulipalois-
ta. Lisäksi näyttelyssä käsitellään muun 
muassa palokuntaliikettä, vapaapalo-
kuntaa ja vakinaisen palokunnan ke-
hitystä.

Näyttelyssä on esillä ainutlaatuista esi-
neistöä Vapriikin historiallisista koko-
elmista. Näyttelytilan keskeisellä pai-
kalla sijaitsevat Tampereen VPK:n 
hevosvetoinen höyryruisku ja vakinai-
sen palokunnan moottoriruisku.

Pirkanmaan pelastuslaitos toimii näyt-
telyn yhteistyökumppanina. Esille saa-
daan runsaasti esineitä ja valokuvia 
myös pelastuslaitoksen kokoelmista. 
Näyttelyvieraille kerrotaan myös pe-
lastuslaitoksen työstä tämän päivän 
kaupungissa. Näyttely on esillä Vap-
riikissa noin kahden vuoden ajan. Pan-
demiatilanteen salliessa näyttelyn yh-
teydessä järjestetään yleisötapahtumia. 

Palomies Jouni Karvinen esittelee van-
haa sammutinta Hämeenkyrön paloase-
malla.

materiaalia. Muuton yhteydessä aineis-
toa on joko siirretty muualle tai hävitetty. 
Vanhemmilta asemilta kuten Vammalas-
ta ja Hämeenkyröstä aineistoa löytyy uu-
sia enemmän. Joillain asemilla esineitä on 
asetettu näytteille esimerkiksi aulatiloihin 
tai kalustohalliin. 

Paloasemien muutoissa on suuri riski sille, 
että pelastustoimen historiaa häviää. Osa-
na huhtikuussa päättyvää hanketta käy-
dään läpi Hämeenkyrön muuttoon val-
mistautuvalla asemalla sijaitseva aineisto. 
Esineet karsitaan, puhdistetaan, luetteloi-
daan, pakataan ja siirretään erilliseen va-
rastoon.

Tietoa päätöksenteon tueksi

Mikä sitten on tarpeeksi vanhaa? Lähi-
historiaa on joskus vaikea mieltää säilyt-
tämisen arvoiseksi. Alueella on säilytetty 
paljon esimerkiksi noin sadan vuoden ta-
kaista sammutuskalustoa, kun taas muuta-
man viime vuosikymmenen ajalta esineis-
töä on saatettu hävittää. Onkin tärkeää 
huolehtia siitä, että aineistoa säilyy myös 
lähimenneisyydestä.

Hankkeen myötä tiedämme paremmin, 
minkälaista aineistoa Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen alueella säilytetään. Kaiken 
säilyttäminen ei ole mahdollista eikä mie-
lekästäkään. Kartoituksen perusteella on 
helpompi tehdä vertailua ja esimerkiksi 
karsia samanlaisia esineitä.

Tärkeää ovat tiedot esineen käytön ja val-
mistuksen historiasta. Pelastuslaitos ei tie-
tenkään voi toimia museo-organisaation 
tavoin. Tavoitteena olisi kuitenkin pyrkiä 
mahdollisimman hyvään tilanteeseen niin 
esineiden säilytyksen kuin tietojen tallen-
tamisen suhteen.

Historialla on väliä

Miksi pelastuslaitoksen sitten tulisi tal-
lentaa historiaansa, voisi joku kysyä. Vas-
taus on helposti perusteltavissa. Kuka tai 
mikä organisaatio tuntisi pelastustoimen 
historian paremmin kuin paikalliset pe-
lastuslaitokset itse. Ja kenellä muulla oli-
si parempaa tietämystä alaan liittyvistä 
erityispiirteistä? Verrattain pienellä pa-
noksella on mahdollista tehdä arvokasta 
kulttuurihistoriallista työtä niin pelastus-
toimen itsensä kuin myös asiakkaidemme 
eli kansalaisten näkökulmasta. 

Menneisyyttä voidaan pelastuslaitoksilla 
valjastaa moneen käyttöön. Se kertoo alal-
le tulleille työn historiasta ja antaa pers-

pektiiviä nykypäivään. Se luo työyhteisöön 
ammattiylpeyttä, yhteenkuuluvuutta ja yh-
teistä tarinaa. Historiaa voidaan hyödyn-
tää myös esimerkiksi turvallisuusviestin-
nässä ja sosiaalisessa mediassa. Historian 
esittely on yksi tapa kertoa yleisölle pelas-
tuslaitosten toiminnasta sekä kansalaisten 
omasta roolista turvallisen ympäristön ja 
toiminnan ylläpitämisessä.

Pelastustoimessa on ollut käynnissä iso 
muutos liittyen siihen, että pitkään sa-
malla asemalla työskennelleet ikääntyvät 
ja jäävät eläkkeelle. Henkilökunta asemil-
la vaihtuu ja kiertää, eikä samanlaista pai-
kallishistorian tietämystä ja muistitietoa 
enää kerry entiseen malliin. Pelastustoi-
men historiallinen aineisto onkin vahvasti 
myös paikallishistoriaa.

Suunnitelmallista järjestystä 

Projektin jälkeen tavoitteena voidaan pi-
tää sitä, että pelastuslaitoksella oleva his-
toriallinen aineisto olisi dokumentoitu ja 
asianmukaisesti säilytetty. Tulevaisuudes-
sa pelastustoimen historiasta kertovien 
esineiden tallentamista jatkettaisiin halli-
tusti ja ajatuksella. Paloasemilla voisi ol-
la pienimuotoinen historianurkkaus, jossa 
muutaman esineen ja valokuvan keinoin 
voitaisiin kertoa aseman ja paikkakunnan 
pelastustoimen historiasta. 

Ennen kaikkea mielestäni tulisi olla ylpei-
tä ja innostuneita siitä, että Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella säilytetään tärkeää 
kulttuurihistoriallista aineistoa. Pelastus-
toimen historian valjastaminen osaksi 
kulttuuriperintöä ja tulevien sukupolvien 
työtä on arvokas teko!

Kirjoittaja työskentelee Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella projektityöntekijänä teh-
tävänään pelastuslaitoksen vanhan esi-
neistön kartoitus.

” Paloasemien 
 muutoissa on suuri  
 riski sille, että 
 pelastustoimen 
 historiaa häviää.
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Teemu sairasti koronan – ”Nyt sen 
vasta kunnolla ymmärtää kuinka 
vakava tauti se voi olla”

Teksti: Kirsi Kaivonen.

Ensimmäinen rokoteannos saatu. Tu-
lee lieviä oireita, jotka helpottavat 
muutamassa päivässä. Ne varmaan 

liittyivät rokotteeseen. Muillakin oli ollut. 
Sitten oireet palaavat entistä voimakkaam-
pina ja pelko koronatartunnasta valtaa pa-
lomies Teemu Niinisen ajatukset. 

Tammikuun lopulla positiivinen korona-
testi vahvistaa pelon todeksi ja koko viisi-
henkisen perheen arki menee uusiksi.

Koko perhe sairastuu

Teemun lisäksi samaan aikaan korona-
testeissä kävi koko perhe: puoliso ja kol-
me kouluikäistä lasta. Positiivisen näyt-
teen antoivat yllättäen myös perheen 9- ja 
12-vuotiaat pojat. Pojilla oireet olivat ko-
ko ajan lieviä: pari päivää lämpöilyä ja lie-
vää kurkku- ja pääkipua. Teemulla sen si-
jaan vointi heikkeni. 

– Pääkipu ja lihassäryt vain pahenivat. 
Käytännössä makasin melkein kolme viik-
koa sängyssä. Hikoilin, torkuin ja heräilin 
lamauttavaan pääkipuun. Mikään lääke ei 
auttanut ja yleisvointini oli todella heikko, 
Niininen kuvaa oireita.

Tilannetta ei helpottanut, että noin viik-
koa myöhemmin perheen miesväen posi-
tiivisten koronatestitulosten jälkeen Tee-
mun puoliso ja 14-vuotias tytär alkoivat 
oireilla ja myös heidät testattiin positiivi-
siksi. Koko Niinisen perhe oli sairastunut 
koronaan ja olivat nyt eristettyinä kotiinsa.

Tässä jutussa Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomies Teemu Niininen kertoo 
sairastumisestaan koronaan. Myös hänen koko perheensä sairastui. Hän haluaa kertoa 
oman tarinansa, koska havahtui itsekin, miten kovia oireita siihen voi liittyä.

Korona-arki muuttuu todeksi

Lähellä asuvien isovanhempien apu oli 
eristyksen aikana korvaamatonta. He huo-
lehtivat muun muassa perheen ruokahuol-
losta toimittamalla ostokset Niinisten ul-

Palomies Teemu Niininen sairastui koro-
naan tammikuun lopulla.

” Hikoilin, torkuin ja 
heräilin lamauttavaan 
pääkipuun eikä mi-
kään lääke auttanut.

TEEMU NIINISEN KOTIARKISTO
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Riskienhallinnassa käsitteellä musta 
joutsen tarkoitetaan harvinaista erit-
täin epätodennäköistä tapahtumaa tai 
ennalta arvaamatonta tapahtumaket-
jua, joka ei ole ennustettavissa tai tun-
nistettavissa eikä siihen kyetä siten 
myöskään varautumaan. Tampereen 
yliopiston kansainvälisen politiikan 
professori Hiski Haukkala taas puhuu 
mustista elefanteista puhuessaan isois-
ta ja nähtävissä olevista ilmiöistä, ta-
pahtumista ja tapahtumaketjuista. Nii-
hin kyetään myös varautumaan. 

Onko koronapandemia musta jout-
sen, täydellisen yllättävä asia, jota em-
me kyenneet ennalta pohtimaan ja sii-
hen varautumaan? Vai onko kyseessä 
musta elefantti, joka oli nähtävissä ole-
va uhka?

Reilun sadan vuoden aikana ihmisiä 
on koetellut neljä isoa tautiaaltoa. Asi-
antuntijat ovat pidemmän aikaa arvioi-
neet pandemian riskin olevan korkea. 
Esimerkiksi 2019 ilmestyneessä Maail-
man terveysjärjestö WHO:n ja Maail-
manpankin A World at Risk -raportissa 
todettiin maailmanlaajuisen pande-
mian riskin olevan kohonnut.

Alkuvuodesta 2019 julkaistussa kan-
sallisessa riskiarviossa influenssapan-
demia tai muu vastaava laajalle levin-
nyt epidemia nähtiin yhteiskunnan 
kannalta merkittävänä riskinä ja uu-
den pandemian syntymisen todennä-
köisyys nähtiin suurena.

Syksyllä 2018 valmistelimme kansal-
liseen riskiarvioon pohjautuen Pir-
kanmaan alueellisen riskiarvion, jossa 
poikkihallinnollisesti asiantuntija-ar-
vioin tarkastelimme todennäköisimpiä 
uhkia Pirkanmaalla. Yksi tarkastelluis-
ta uhkista oli pandemia. Tarkastelim-
me riskiarviossa pandemiaa ja muun 
muassa sen yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia. Jatkoimme riskiarviotyötä keväällä 
2019 tekemällä toimenpidekortit kus-
takin tarkastelemastamme uhasta.

WHO julisti koronaepidemian pan-
demiaksi 11.3.2020. Korona on vai-
kuttanut arkeemme nyt jo yli vuoden 
ja näyttää siltä, että tilanne jatkuu vie-
lä pitkään. Pelastuslaitoksen arjen toi-
met olemme pyrkineet ylläpitämään 
niin hyvin kuin se näissä olosuhteis-
sa on ollut mahdollista erilaiset rajoi-
tukset huomioiden. Rajoituksilla pyri-
tään vähentämään kohtaamisia ja siten 
estämään viruksen leviämistä mah-
dollisimman paljon, koska tiedämme 
taudin tarttuvan ensisijaisesti pisara-
tartuntana. 

Koko vuoden olemme keskittyneet pe-
rustehtäväämme eli pirkanmaalaisten 
turvallisuuteen, kuten ennen ja taas 
jälkeen koronan. Kuluneen vuoden ai-
kana on opittu uusia tapoja tehdä töitä 
ja uskon monien uusien käytänteiden 
muuttuvan tulevaisuuden toimintata-
voiksi. 

Henkilöstö on toiminut erinomaisen 
hyvin sitkeästi jatkuvassa pandemiati-
lanteessa. Olemme pärjänneet korona-
pandemian ajan hyvin ja tästä kiitok-
sen ansaitsee koko henkilöstö. 

Valtioneuvosto totesi muutama viikko 
sitten Suomen siirtyneen poikkeuso-
loihin viime kevään tapaan. Koronavi-
rustapausten määrä Suomessa on vii-
me aikoina noussut selvästi. Näin myös 
Pirkanmaalla ja olemme STM:n luoki-
tuksen mukaisesti siirtyneet leviämis-
vaiheeseen.

Pidetään fyysistä etäisyyttä ja henkis-
tä läheisyyttä, käytetään kasvomaskia, 
huolehditaan käsihygieniasta ja jakse-
taan yhdessä.

Toivotan kaikille voimia ja sitkeyttä.

Teemu-Taavetti Toivonen
Pelastuspäällikkö

Sitkeä covid-19-
pandemia

ko-ovelle. Teemua lukuun ottamatta muu 
perhe sairasti koronan melko lievillä oi-
reilla, ja he pääsivät karanteenien ja eris-
tysten jälkeen palaamaan melko normaa-
liin arkeen.

– Vaimolla sairausloma jatkui vielä pari-
sen viikkoa eristyksen jälkeen, mutta sit-
ten hän pääsi palaamaan työhönsä Kes-
ki-Suomen keskussairaalaan. Lapsillakin 
oli etäkoulua. Itse olen ollut sairauslomal-
la nyt jo lähes kahdeksan viikkoa, Niini-
nen kertoo.

Lamaannuttavan kova pääkipu ja lihassä-
ryt veivät miehen useaksi viikoksi sängyn 
pohjalle. Seitsemättä viikkoa jatkui myös 
kurkkukipu eikä tauti mennyt ohi näillä-
kään oireilla.

– Kun päänsärky ja lihaskivut alkoivat pik-
kuhiljaa helpottaa, tilalle tulivat hengästy-
minen ja voimattomuus. Huomasi, että jo 
ihan pienessä liikkeessä hengästyy. Toki 
yleistila on muutenkin ollut heikko. Me-
ni useita päiviä, jolloin en syönyt oikeas-
taan mitään ja joinkin vain todella vähän. 
Mikään ei vaan maistunut, Niininen ku-
vaa oireita.

Töihinpaluu

Nyt, kun sairastumisesta on jo lähes kah-
deksan viikkoa, karanteenit ja eristykset 
takana ja vointi alkaa pikkuhiljaa norma-
lisoitua, mielessä siintää ajatus töihin pa-
luusta.

– Infektiolääkäri täältä (KSSHP) ja työter-
veys Pirte Tampereelta ovat pitäneet hy-
vää huolta koko sairastamiseni ajan. Sai-
rauslomia on jatkettu ja vointeja kyselty 
säännöllisesti. Tarkoituksena olisi palata 
töihin maaliskuun lopulla ja se tuntuu to-
si hyvältä. On tässä ehtinyt jo kotona ole-
maan, Niininen kertoo.

Vaikeahoitoinen tai pitkittynyt korona voi 
myöhemmin aiheuttaa hankaluuksia myös 
palomiehen ammatissa toimimiseen. Eri-
tyisesti vesisukeltajien kohdalla ollaan 
tarkkoja. Myös Teemu on sairastamisen-
sa aikana käynyt keuhkokuvissa ja veriko-
keissa.

- Spirometriassa ja kontrollilabroissa täy-
tyy vielä käydä ja eiköhän ne ole jo ihan ok. 
Vaikka en koronaa varsinaisesti pelännyt 
enkä itsekään onneksi kovin vaikeaa muo-
toa sairastanut, niin nyt sen vasta ymmär-
tää, kuinka vakava tauti se voi olla, Niini-
nen pohtii.
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Teksti ja matkakuvat: Mika Kupiainen

Joulu 2020 ja koronan kourissa. Miten joulu näyttäytyy palo-
asemilla? Mietin, että kun kerran joulun päivystän, josko kier-
täisin joulun aikana 24h-paloasemilla henkilöstöä tervehti-
mässä pienen muistamisen kera.

Ajatuksenani on lisäksi avartaa tietämystä paloasemien toi-
minnoista, mutta myös nähdä henkilökuntaa ns. maakunnan 
asemilla, missä muuten vähemmän kerkeää käymään.

Matka alkaa 24.12.2020 kello 12:45 Tilanne ja johtokeskukses-
ta. Jouluaaton ilma on plussan puolella ja tie märkä ja loskainen.

Navigaattoriin laitan Virtain paloaseman osoitteen ja Teiskon-
tiellä se näyttää 1 h 30 min ajoaikaa. Matkareitiksi valikoituu tie 
numero 338 eli Teiskon kautta kohti Ruovettä ja sieltä Virroille. 
Ruoveden ohi ajaessani huomio kiinnittyy vesistöihin, jotka ovat 
lähes kokonaan auki eivätkä jään peitossa. Matkaa Virroille vie-
lä puoli tuntia. Visuvedellä vastaan tulee outo sääilmiö. Alkaa ni-
mittäin lunta satamaan.

Kello 14:30 saavun Virtain paloasemalle, joka on kahdella pelas-
tajalla miehitetty paloasema. Kalustoa esittelee innokkaana jou-
lusaunan raikastama henkilöstö. Välimatkat pohjoisessa asemien 
välillä ovat suuret ja esimerkiksi Mänttä-Vilppulaankin on mat-
kaa ajassa noin 40 minuuttia. Hieno asia on asemien monipuoli-
nen kalusto, jolla henkilöstö voi vastata erilaisiin hälytys- tai teh-
tävätilanteisiin.

Vilppulan paloasemalle saavun kello 15:20. Vastaan tulee ylipa-
lomies Ville Vihinen, joka esittelee kevytyksikköä ja sen toimin-
taperiaatteita, kuten Cafs-vaahtotoimintoa.

Kupiaisen joulupukkikierros

Tässä jutussa palaamme hetkeksi viime joulukuulle. Joulunajan päivystävänä 
päällikkönä toiminut Pirkanmaan pelastuslaitoksen operatiivinen päällikkö 
Mika Kupiainen kiersi Pirkanmaalla joulunpyhinä katsomassa, miten joulu 
paloasemilla sujuu. Kupiainen kirjoitteli matkalla muistiinsa havaintojaan 
ja mietteitään, ja saamme nyt palata hänen mukanaan vielä joulunaikaan. 
Kierros toteutettiin koronaturvallisesti määräyksiä noudattaen. 

JARMO RUOTSALAINEN
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Mänttä-Vilppulan kaupunki jää taakse kello 16:04 ja seuraava 
kohde on pimeyden laskeutuessa Orivesi. Orivedelle räntäsatee-
seen saavun 16:40. Orivedellä on kolme pelastajaa töissä, jois-
ta yhden kanssa olemme olleet aikoinaan samassa työvuorossa.

Orivedeltä suuntaan kohti Kangasalaa. Ajaessani pohdin tahto-
mattani pohjoisen Pirkanmaan ulottuvuuksia. Välimatkat ovat 
pitkiä paloasemien välillä, joten ensimmäisellä yksiköllä on yk-
sinäistä aika kauan tilannepaikalla ennen lisäavun saapumista. 
Samoin ajatukset ovat avun tarvitsijoissa ja siinä, miten heidän 
laitansa on, kun hätä on suuri. Avun saapuminen syrjäisten aluei-
den osalla kestää avun tarvitsijan näkökulmasta varmasti kauan.

Jouluaaton kierroksen ajattelen päättää Kangasalan asemalle, jon-
ne saavun 17:53 lumisateen väistyttyä. Paloesimies Ville Suome-
la on hikoilemassa kuntosalilla. Vaihdan muutaman ajatuksen ja 
annan joulutuomiset hänelle.

Pitkä päivä takana, joten suuntaan kotia kohti vanhan Valkeakos-
kentien kautta 18:05. Mutta päätänkin vielä illalla omien meno-
jeni siivittämänä poiketa Akaan paloasemalle, jonne sana onkin 
jo kiirinyt, että Kupiainen kiertelee asemilla. Akaassa on kaik-
ki kohdallaan ja rauha maassa. Jouluaaton osalta mittariin ker-
tyy 350 kilometriä.

Joulupäivä 25.12.2020 ja asemakierros jatkuu. Hieman jännittää, 
miten kerkeää, kun paloasemia on kuitenkin aika monta vielä 
kiertämättä. Toki asemien välimatkat ovat kyllä hieman pienem-
piä kuin jouluaaton osalta.

Ajelen Valkeakoskelta Lempäälän ja Pirkkalan kautta Vammalan 
paloasemalle. Kello 10:06 Lempäälässä on Tammisen Heikki ja 
Mäkisen Harri eli tuttuja niin koulu- kuin työajoilta. Kello 10:25 
Pirkkala, josta matka jatkuu Nokialle. Nokialla on Saaren Pasi 
päivystävänä palomestarina ja työvuorossa 10 henkilöä paikal-
la. Sitten kohti Vammalan paloasemaa 11:06, jonne saavun 11:40.

Vesistön ympäröimässä Sastamalassa rauha maassa ja paloase-
malla miehet syömäpuuhissa ja rauhallisesti joulupäivän vietos-
sa. Muutaman sananvaihdon jälkeen kello 11:50 suuntana luo-
teen suunta ja Parkano, jonne saavun 13:24. Parkanossa minulle 
esitellään aseman toimintoja. Paloasemalla on samoissa tiloissa 
myös kunnan toimintaa ja Parkanon vpk. Kalustoa paloasemal-
la on monipuolisesti.

Parkanosta kello 14:00 lähtiessäni lunta alkaa satamaan ja lämpö-
tila on yhden asteen pakkasella. Suuntana Ikaalinen, jonne saa-
vun kello 14:21. Paloasemalla paloesimies työn touhussa. Vaih-
damme muutaman sanan kaluston tsekkauksen tiimoilta, minkä 
jälkeen kello 14:30 Hämeenkyröä kohti. Lunta sataa edelleen. Hä-
meenkyrössä on yksi mies paikalla. Hyvät joulun toivotukset ja 
matka jatkuu.

Teivoon saavun 15:10 ja paloasemalla työvuoro koossa. Mat-
ka jatkuu sieltä Keskuspaloasemalle, jossa nopea visiitti ja kohti 
kierroksen viimeistä 24h-paloasemaa eli Hervantaa. Hervannas-
sa rauha maassa, muutama sana ja kello 16:15 kotia kohti. Alkaa 
kyllä hieman jo matka painamaan loppupuolella, mutta kokonai-
suutena kokemuksen arvoinen matka. Kotiin saavun kello 17:00 
pintaan, sauna päälle ja jouluruoan äärelle.Lopuksi pitää todeta, 
että on meillä mahtava henkilöstö, joka on sitoutunut ja aina val-
miina taistoon – on sitten pyhä tai arki.

Toivottavasti koronakurimus saadaan kuriin ja pääsemme pian 
normalisoimaan pelastuslaitoksen omaa toimintaa ja myös yh-
teistyötä muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

” Ajaessani pohdin tahtomattani poh-
joisen Pirkanmaan ulottuvuuksia. 
Hieno asia on asemien monipuoli-
nen kalusto.
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Teksti: Elias Jokila. 
Kuvat: Kirsi Kaivonen.

Pirkanmaan pelastuslaitos osallis-
tui viikolla 10 kaikkialla Suomessa 
yhtäaikaisesti järjestettyyn paikal-

lispuolustusharjoitukseen. Pirkanmaan 
alueella järjestettyyn harjoitusosuuteen, 
Pirkanmaa 21, osallistui pelastuslaitok-
sen lisäksi merkittävästi puolustusvoimi-
en joukkoja sekä poliisin resursseja sekä 
kaikki Pirkanmaan kunnat.

Harjoitusviikon aikana harjoiteltiin yhtei-
sen tilannekuvan muodostamista, viran-
omaisten yhteistoimintaa poikkeusoloissa 
sekä pelastuslaitoksen ja kuntien väestön-
suojelutoimenpiteitä. Harjoituksen järjes-
telyt olivat voimassaolevien poikkeusolo-
jen sekä koronarajoitusten takia hyvinkin 
poikkeukselliset ja harjoitus toteutettiin 
terveysturvallisuus edellä.

Pelastuslaitoksen osalta harjoituksen pää-
paino kohdistui Hippostalolla järjestet-
tyyn pelastus- ja sotaharjoitukseen, tilan-

nekuvaharjoitteluun puolustusvoimien 
yhteysupseerien kanssa sekä kuntien val-
miussuunnittelun ja varautumisen se-
minaariin. Pelastuslaitos harjoitteli ko-
ko paikallispuolustusharjoitusviikon ajan 
Hippostalolla vaarallisen aineen torjunnan 
ja korkealta pelastamisen tehtäviä.

Tiistain 9.3. viranomaisten yhteistoimin-
taharjoitukseen osallistui laajasti eri pelas-
tuslaitoksen, poliisin ja puolustusvoimien 
henkilöitä sekä johtoa ja harjoituksen tar-
kastelussa oli etenkin moniviranomaisti-
lanteen johtaminen sekä pelastuslaitoksen 
väestönsuojelutunnusten käyttö.

Torstaina 11.3. pelastuslaitos järjesti semi-
naarin ja harjoituksen kaikille Pirkanmaan 
kunnille, viranomaisille ja yhteistyötoimi-
joille. Seminaarissa käsiteltiin laajamittai-
sen maahantulon ajankohtaisia asioita, se-
kä kuntien varautumista poikkeusoloihin. 
Seminaariin osallistui etäyhteyksin yli sa-
ta henkilöä kaikkialta Pirkanmaalta. Se-
minaarin esityksiä pitivät mm. Pirkan-
maan ELY-keskus, maahanmuuttovirasto 

ja panssariprikaatin Pirkanmaan aluetoi-
misto.

Seminaaripäivän ohessa toteutetun har-
joituksen tavoitteena oli kerätä tietoa se-
kä kehittää kuntien valmiuksia vastaanot-
taa evakuoitavaa väestöä poikkeusoloissa.

Harjoitus osoitti, että viranomaisten ja 
kuntien kyky toimia yhdessä yhteisen ta-
voitteen saavuttamiseksi on Pirkanmaalla 
äärimmäisen hyvä, mutta kehitettävääkin 
vielä löytyy.

Paikallispuolustusharjoitus Pirkanmaa 21
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Palomies Petteri Saarinen
Petteri Saarinen toimi palomiehenä Pirkanmaan pelastuslaitoksella yli 25 vuoden ajan 
aina vuoteen 2014, jolloin hän jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Palomiehen perustöiden 
lisäksi hän toimi pelastussukeltajana ja työskenteli muun muassa Keskuspaloasemal-
la sekä Hervannan ja Pirkkalan paloasemilla. 

Saarinen kuoli tammikuun lopussa sairauksien uuvuttamana. Petteri Saarisen tytär 
Susanna Saarinen kertoo, että pelastuslaitos kuului ja näkyi hänen isänsä elämässä 
kaikin puolin. Tyttären mukaan Petteri arvosti ja piti erityisen tärkeinä työkaverei-
taan pelastuslaitoksella. Susanna Saarinen haluaakin välittää kiitokset kaikille Pette-
rin työkavereille.

Ylipalomies Väinö Mäntylä
Väinö Mäntylän palokuntaura alkoi tilapäisenä palosotilaana toukokuussa 1960. 
Väinö Mäntylä teki peruspalomiehen tehtävät tunnollisesti tekemättä itsestään nume-
roa. Väinö Mäntylä oli aina mukana, jos työvuorosta saatiin lentopallopeli aikaiseksi.

Pohdiskelijana tunnettu Mäntylä luki vapaa-ajallaan paljon kirjoja. Hän harrasti myös 
kuunnelmien kirjoittamista. Väinö Mäntylä jäi eläkkeelle ylipalomiehen virasta vuon-
na 1995. Eläkkeellä ollessaan hän innostui opiskelusta ja kirjoitti ylioppilaaksi vuon-
na 2001.

Palotarkastaja Seppo Jokela

Seppo Jokela menehtyi 76-vuotiaana kotonaan äkilliseen sairauskohtaukseen tammi-
kuun alkupuolella. Tampereen kaupungin palvelukseen hän siirtyi vuonna 1994, kun 
Pirkkalan kunnan palo- ja pelastustoimi liittyi Tampereen pelastustoimen kanssa ja 
syntyi Tampereen aluepelastuslaitos.

Pohjoisessa syntynenä Seppo muistetaan värikkäänä ja työnsä tunnollisesti hoitanee-
na miehenä. Seppo jäi eläkkeelle vuoden 2007 syksyllä. Eläkepäivinään hänen aikansa 
kului luonnossa liikkumisessa ja erilaisten koriste-esineiden askartelun parissa. Myös 
lastenlapset olivat lähellä Sepon sydäntä.

Ylipalomies Jorma Keskinen
Jorma Keskinen tuli Tampereen palolaitoksen tilapäiseksi palosotilaaksi toukokuussa 1961. Eläk-
keelle hän jäi marraskuussa 1989. Ennen palomiesuraansa hän ajoi kuorma-autoja, ja tätä hän te-
ki myös palolaitoksella. Hän työskenteli myös letkuhuollossa sekä sammutinhuollossa.

Jorma Keskinen oli porukan mies. Muonion Tulipesän talkoissa hän oli vakiokalustoa, ja kun elä-
keläiset kokoontuivat Parkkuun metsästysmajalle, hän oli jo aamusta lämmittämässä saunaa.

MUISTOKIRJOITUKSET
SUSANNA SAARISEN KOTIARKISTO

JYRI MÄNTYLÄN KOTIARKISTO

JORMA NARVI

PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO
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Palomies Harri Kivikoura

Akaan suuri mies aloitti ammattilaispalokuntauransa allekirjoittamalla työsopimuksen 
Toijalan kaupungin kanssa 1.5.1984. Sopimuksen mukaan hän myös ”suostuu asumaan 
Toijalan kaupungin alueella”. Hän ei ole Otaniemen kasvatti, vaan opiskeli paloalan pe-
rustaidot paikallisilla täsmäkursseilla. Tämän lisäksi hän suoritti Palontorjuntaliiton kol-
mipäiväisen vesisukeltajakurssin vuonna 1984.

Allekirjoittanut pääsi tutustumaan Harriin paremmin vuoden 2020 syksyllä. Nopeas-
ti sain huomata, että Harrilla on uskomaton määrä palokuntatarinoita uransa matkalta. 
Hän oli ollut työvuorossa, kun Toijalan palopäällikkö Seppo Alho otti vastaan hälytystie-
dot onnettomuudesta ja käski Harria nostamaan palokunnan valmiuden katastrofitasol-
lle - juna ja rekka olivat törmänneet ja ainakin 150 henkilöä oli loukkaantunut. Käskyä 
noudattaen Harri haki molemmat teräspaarit pommisuojasta ja suuntasi niiden kanssa 
onnettomuuspaikalle. Yksi hauskimmista Harrin tarinoista on Armi ja Rami - kalkku-
napariskunta. Ne syntyivät Toijalan paloaseman pannuhuoneessa, sen tasaisessa hauto-
vassa lämmössä. Niitä ruokittiin ahkerasti ja kunnan eläinlääkärikin kävi niitä katso-
massa. Joulu tuli ja pariskunta päätyi lopulta palokunnan joulupöytään kyynelehtivien 
palomiesten nautittavaksi. 

Luonteeltaan Harri on vaatimaton ja hän ei ole halunnut nostaa itseään jalustalle mis-
tään tekemistään asioista. Hänen uroteoistaan sain tietää kollegoiden kertomana. Näissä 
keskusteluissa kuulin myös Akaan pelastustoimen historiasta mielenkiintoisia käänteitä. 
Kiinnostuessaan jostakin asiasta Harri on kääntänyt sen pienimmän kivenkin löytääk-
seen vastauksen ja oikeuden. Tuohon periksiantamattomuuteen perustui alueen pelas-
tustoimen kehityksen saama suunta 1990-luvulla. Silloiset toijalalaiset saivat oman uu-
den paloaseman ja avun välittömään lähtövalmiuteen lähelle taajamaansa eikä noin 15 
minuutin päähän Valkeakoskelle. 

Harri siirtyi eläkkeelle hyväkuntoisena 1.2.2021. Vapaaherran aikansa hän saa kulu-
maan rentoutumalla kotona Iiris-avovaimon kanssa ja vartaloaan kehittämällä paikalli-
sella punttisalilla. Tähän arkeen tuo oman lisämausteensa Harrin isoisän rooli. Lapsen-
lapsi Liliana 1 v 4 kk asuu Espanjassa ja sinne Harri suuntaakin heti eläkkeen alkaessa.

Paloesimies Sami Selin

Ylipalomies Lassi Karinko

Ylipalomies Lassi ”Lätty” Karinko tuli Tampereen palolaitokselle kesämieheksi vuonna 
1982 ja kävi toisen Tampereella järjestetyn alueellisen palomieskurssin. Vuonna 1987 hä-
net nimitettiin palomiehen virkaan ja ylipalomiehen virkaan 2008.

Valmetin metallimies, armoton Ilves-fani ja itsekin pelastuslaitoksen kiekkojoukkuees-
sa turnauksia pelannut Karinko muistetaan vielä eläkkeelle jäädessäänkin kovakuntoi-
sena punttimiehenä. Ylipalomies Karinko oli 4. jaoksessa ylivoimainen positiivisen hen-
gen luoja ja luottomies. Jo eläkkeelle siirtynyt ruiskumestari Kivelä mainitsee Lassin aina 
avuliaana työkavereiden rakennustalkoissa ja aktiivisena Kepalon urheilutunneilla, A-, 
B- ja C-piksuissa. 

Viimeiset työvuotensa Lassi työskenteli Pirkkalan paloasemalla. Eläkkeelle hän jäi 
62-vuotiaana savusukelluskelpoisena palomiehenä. Siinä on meille kaikille tavoitetta. 

Luovutamme Lassin Kipan hellään huomaan. Hyviä eläkevuosia Lassille. Isot saappaat 
jäävät täytettäväksi! 

Pirkkalan 4. vuoro

ELÄKKEELLE
SAMI SELIN

KIRSI KARINKO
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Ylipalomies Pekka Tuuri 

Marraskuussa eläkepäivänsä aloittanut ylipalomies Pekka Tuuri kasvoi palotoimeen 
palopäällikköisänsä Lassen saappaanjäljissä. 
– Pikkupoikana, kun sain ruuvata isän auton katolle sinisen vilkun, niin ajattelin, että 
joskus vielä pääsen hälytykselle mukaan. Kaikkiaan 46 vuoden ajan kuljin lopulta hä-
lytyksillä, joten monta lähtöä on takana, Pekka muistelee.

Hän aloitti palopoikana 6-vuotiaana ja pääsi kesämieheksi ajokortin saatuaan. Tuohon 
aikaan paikkakunnalla oli sanonta: ”Parkanossa tulipalot sammutetaan tuurilla ja säh-
kötyöt tehdään laadulla.” Niin paljon oli Tuurin sukua palokunnan riveissä ja Laatu-ni-
misiä sähköyhtiössä. 

Ammattikoulun autonasentajaopinnot antoivat Pekalle hyvän perustan paloalal-
le ja opinnot Valtion palo-opistossa Otaniemessä avasivat tien virkaan Parkanon kau-
pungin palomiehenä vuonna 1980. Hän teki 1990-luvulla kahdeksan vuoden ajan 
myös P3-päivystystä kotivarallaolona. Työvuorojen tekemät palotarkastukset tuli-
vat hänen päävastuualueekseen 2000-luvulla ja sehän sopi sosiaaliselle luonteelle. 
– Paljon tuli Parkanoa kierrettyä ja ihmisten kanssa toimittua. Kaikki kiitokset vuosi-
kymmenten varrelta ja maakunnasta tullut positiivinen palaute palo- ja pelastustoimen 
operaatioista lämmittävät edelleen, hän toteaa.

Eläkkeelle jääminen ei Pekan vauhtia hiljennä, sillä erilaiset autoihin ja kiinteistöihin 
liittyvät liiketoimet pitävät kiireisinä omassa pienessä yrityksessä. Pekka Tuurin eläke-
päiviin tuo erityistä sisältöä tyttärenpoika Toivo, joka kuvassa on vaaria moikkaamas-
sa Parkanon paloasemalla.

Haastatteluiden pohjalta kirjoituksen laati Veijo Kaján

Palotarkastaja Ulla Heino

Ulla Heino ehti tehdä lähes 20-vuotisen uran pelastuslaitoksella ennen eläkkeelle jäämis-
tään. Ulla tuli silloiselle Tampereen aluepelastuslaitokselle kesällä 2002 sairaankuljetta-
jan sijaisuuteen. Ullan työvuosien aikana aluepelastuslaitos on muuttunut Pirkanmaan 
pelastuslaitokseksi ja sairaankuljetus ensihoidoksi. Hän ehti työskennellä ensihoidossa 
ensin päiväautoissa sairaankuljettajan virassa ja sen jälkeen kakkosvuorossa pääasias-
sa Nokian asemalla perustason ensihoitajana. Viimeiset kyytivuoronsa Ulla ajoi kesällä 
2014 ja siirtyi sen jälkeen toimistotöihin. 

Vuonna 2015 Ulla siirtyi onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikköön ja juuri perustet-
tuun asumisturvallisuustiimiin palotarkastajaksi. Ullan työtehtäviin kuului muun muas-
sa kotihoidon asiakkaiden luona suoritettavat kotikäynnit yhdessä kotihoidon kanssa se-
kä Merlot-palotarkastusjärjestelmässä olevien tietojen ylläpitäminen. Ullan työpiste oli 
Tampereen Keskuspaloaseman vintillä.

Ulla tuli kaikkien kanssa hyvin toimeen ja hän oli kaikkien kaveri. Aina mielellään mui-
ta auttamassa. Ulla oli myös innolla mukana kaikessa toiminnassa, mitä työporukalla 
kehiteltiin. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat naisten hyväntekeväisyyskalenteriprojekti, 
työvuoron retket ja pilkkikisat. Palokuntien välisissä pilkkikisoissa Ulla niitti mainet-
ta voittamalla mestaruuden neljänä vuonna peräkkäin. Tänä vuonna kisat jäivät vali-
tettavasti väliin.

Lämminhenkiset eläkekahvit juotiin koronarajoitusten mukaisesti pienellä porukalla 
keskuspaloasemalla 26.2.2021. Hyviä eläkepäiviä Ulla!

Lääkintämestari Sanna Kauppinen
Palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen

Vuonna 2002 kohdattiin,
kun päiväkyydissä aloitettiin.
Laurikainen meitä keikalle otti,
kumman muisti niin sille soitti.
Paljon on yhdessä nähty ja koettu, 
retkeilty, kisailtu ja kyytiä ajettu.
Melkein 20 vuotta kesti sun uraa, 
nyt voit huokaista ja huutaa huraa.
Kaikkea hyvää sulle Ulla, 
olkoon eläkeaika leppoisaa sulla.

Sanna

ELÄKKEELLE
TYTTI OKSANEN

PEKKA TUURIN KOTIARKISTO
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Seuraavassa 
Letku & Laastarin numerossa mm. 

pelastuslaitoksen varautuminen Tampereen 
raitioliikenteeseen sekä defusingtoiminta 

Pirkanmaan pelastuslaitoksella.


