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Viime vuonna Pirkanmaan pelastuslaitos 
vietti 120-vuotisjuhlaansa. Toimme monessa 
eri tapahtumassa ja viestintäkanavassa esil-
le pelastuslaitoksen historiaa. Tänä vuonna 
olemme taas tuoneet historiaamme esiin 
uusitun palomuseon avulla.

Joku saattaa ajatella, että menneiden muis-
telu saisi jo olla ja aletaan taas tehdä töitä. 
Luodaan katse tulevaisuuteen. Väitän kuiten-
kin, että menneiden muistelu, siis historia, 
on tarpeellinen tieto meille kaikille. Sanonta 
”ilman historiaa ei ole tulevaisuutta” pitää 
paikkansa myös pelastustoimessa. Onneksi 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella historiaan on 
panostettu. 120-vuotisjuhlavuotena tehtiin 
pelastuslaitoksen historiaa tunnetuksi ker-
tomalla 120 videotarinaa. Nyt nämä tarinat 
ovat osa historiaamme. 

Uudistettu palomuseo tarjoaa pelastusalan 
ammattilaisille tuhdin tietopaketin siitä, miten 
töitä tehtiin ennen ja miten työn tekeminen 
ja kalusto on kehittynyt. Se tarjoaa myös alan 
ulkopuoliselle laajan kattauksen pelastusalan 
tehtävien kirjosta. Työ pelastuslaitoksella ei 

”Sitä tikulla silmään,  
joka vanhoja muistelee.”

ole ollut vain sinivilkkujen välkkymistä ja si-
reenien soittoa. Tarkkaavainen palomuseoon 
tutustuja pääsee sisälle myös palomiesten 
monipuoliseen vapaa-ajan elämään.

Elokuun lopussa saatiin yksi kulttuurihistori-
allisesti merkittävä etappi saavutettua, kun 
meiltä eläkkeellä oleva ylipalomies Pertti 

Äänestä Letku & Laastarin parasta juttua! Mene Pirkanmaan pelastuslaitoksen nettisivuille 
osoitteeseen pirkanmaanpelastuslaitos.fi/letkulaastari ja osallistu äänestykseen tämän leh-
den parhaasta jutusta. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto. Viime lehden 
äänestyksessä parhaaksi jutuksi äänestettiin ”Raskaan työn raatajasta raskaan taakan kantaja”. 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen jumppakassin voitti Joonas Mäkinen.

Seppälän kirja ”Palomiestarinoita” julkais-
tiin. Kirjassa päästään tutustumaan silloisen 
palolaitoksen ja nykyisen pelastuslaitoksen 
työyhteisön historiaan.

Samassa tilaisuudessa, jossa julkistettiin kir-
ja, juhlittiin Tampereen aluepelastuslaitoksen 
paloveteraanien 40-vuotisjuhlaa. Eläkkeellä 
olevan henkilöstön merkitystä nykyisessä 
työyhteisössä halutaan korostaa. Heidän työ-
panoksensa on kehittänyt työyhteisöä. Nyt 
meidän vielä työelämässä olevien tehtävänä 
on jatkaa tätä kehittämistä.

120-vuotisjuhlavuosi, uudistettu palomu-
seo, Palomiestarinoita ja toimiva eläkeläis-
ten yhdistys on iso osa nykyistä Pirkanmaan 
pelastuslaitosta, vaikka tämä ei aina arjen 
työssä näyttäydykään. Mielestäni historian 
merkitystä voi jokainen mielessään miettiä 
tunnetun laulun tavoin: oletko sisälläni, ulko-
puolella vai kaiken takana. Unohdetaan siis 
kirjoitukseni otsikko.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Eläkkeelle
Ylipalomies Pekka Orimus

Elokuun ensimmäinen päivä kuluvaa vuotta 
jäi eläkkeelle ylipalomies Pekka Orimus. Pek-
ka oli viimeiset työvuotensa ylipalomiehenä 
Lempäälän asemalla, jossa myös Pekan eläke-
juhlat vietimme 14.5.2019. Pekka tuli pelas-
tuslaitokselle töihin 1980-luvun alussa ja oli 
aiemmin työskennellyt autoasentajana. Tätä 
viimeksi mainittua työtä hän sai tehdä myös 
palokuntauransa alkuvuosina asemapalve-
luksessa Kepalossa. 

Pekka oli nuoruudessaan ”kiakkomiehiä” ja 
oli urheilullinen mies koko uransa ajan. Hän 
pysyi savusukelluskelpoisena aina eläköi-
tymiseensä saakka. Pekka oli aina työssään 
tunnollinen ja ahkera ”vanhan liiton mies”, 
jolta taittui kaikki hommat. Uransa aikana 
Pekalle tulivat tutuiksi mm. Tampereen, No-
kian ja Pirkkalan asemat ennen Lempäälään 
siirtymistä. Pekka pysyi nuorekkaana ja vireä-
nä uransa aikana, ja oli loppuun saakka jekut 
mielessään.

Oli ilo tutustua Pekkaan hänen uransa viimei-
sinä vuosina Lempäälän asemalla ja saada 
tehdä työtä hänen kanssaan. Toivotamme 
Pekalle iloisia ja vauhdikkaita eläkepäiviä!

Teksti ja kuva: Paloesimies Timo Havia
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Muistokirjoitus
Ylipalomies  
Pentti Keskinen 

Elokuun loppupuolella kantautui suru-uu-
tinen tietouteemme. Pidetty työtoverimme 
ylipalomies Pentti Keskinen oli kuollut. Kuol-
lessaan Pentti oli 84-vuotias. Pentti aloitti 
Tampereen palolaitoksella vuonna 1959 
tilapäisenä palosotilaana. Eläkkeelle hän jäi 
ylipalomiehenä vuonna 1990.

Pentti kuului palokunnan ykköstyövuoroon 
ja oli ykköskämpän vakimiehistöä. Hänen 
pääasiallinen työtehtävänsä hälytyksissä oli 
kuljettaa ns. isoja autoja, kuten tikas-, säi-
liö- ja jauheautoa eli hän oli ns. takatallin 
autojen kuljettaja. Asemapalveluksessa hän 
oli autoverstasmies. Työtehtävissään hänen 
muistetaan olleen hyvin tarkka ja tunnolli-
nen. Hänen jäljiltään töitä ei tarvinnut toisten 
korjata. Pentti oli myös palokunnan henkilös-
tön polkupyörien korjaaja. Siihen tehtävään 
hän oli saanut opin ollessaan synnyinseudul-
laan Keuruulla töissä polkupyöräkorjaamossa 
ennen palokuntaan tuloaan.

Ihmisenä Pentti oli sosiaalinen henkilö, ja 
perhe oli hänelle tärkeä. Hän viihtyi muiden 
ihmisten joukossa ja muut viihtyivät hänen 
seurassaan. Hän oli ns. porukanmies, rehel-
linen, luotettava ja avulias. Harvoin hän oli 
huonolla tuulella. Yleensä aina pilke silmä-
kulmassa, huumorimies.

Pentti oli aktiivinen penkkiurheilija. Varsinkin 
hiihto oli hänen harrastuksensa. Palomies-
hiihdoissa hän saavutti menestystä.

Hän osallistui aktiivisesti palokunnan henki-
löstön omiin talkoisiin, joka osoittaa hänen 
avuliaisuuttaan työtovereita kohtaan. Hän 
myös osallistui aktiivisesti palokunnan elä-

keläisten kuukausitapaamisiin ja viikkojump-
paan. Terveydentilan heikkeneminen päätti 
hänen osallistumisensa jumpalle viitisen 
vuotta sitten. Pentti oli ilmoittautunut palo-
kunnan elokuiseen eläkeläisyhdistyksen 40-
vuotisjuhlaan ja odotti sitä innolla. Kuitenkin 
voimat uupuivat juuri ennen juhlapäivää.

Pentti Keskinen siunattiin Kalevankankaan 
hautausmaan kappelissa 21. syyskuuta. Saat-
tajina oli omaisten ja ystävien lisäksi joukko 
entisiä työtovereita.

Paloveteraanien muistelut kokosi Jukka 
Lehtonen. 

Kuva: Pirkanmaan pelastuslaitos
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Uutiset koonnut: Jarmo Ruotsalainen
Kuva1, kuvaaja Jarno Honkala
Kuva2, kuvaaja Elina Haapala

Pirkanmaan pelastuslaitokselta osal-
listui elokuun lopussa 31 henkilöä 
Puolustusvoimien kanssa yhteis-

työssä järjestettyyn maastoskootteri- eli 
mönkijäkoulutukseen. Kouluttajina toimivat 
Panssariprikaatin kokeneet ajokouluttajat. 
Kurssi sisälsi teoriaopetusta ajoneuvon ja sen 
käyttöön liittyvissä asioissa, mutta pääpaino 
oli käytännön ajokoulutuksessa. Ajokoulutus 
tapahtui Puolustusvoimien kalustolla maas-
tossa, jossa koulutetaan mm. panssarivaunu-
kuljettajia.

Palomestari Jarno Honkala kertoo, että 
ensipalaute kurssista oli positiivinen ja se 
koettiin tarpeelliseksi. Pelastuslaitoksen 
kannalta kurssin anti parantaa mönkijän 
käytön turvallisuutta ja toimintavarmuutta 
pelastustoimen tehtävillä ja harjoittelussa. 
Tavoitteena on kehittää tässä asiassa yhteis-
työtä pelastuslaitoksen ja Panssariprikaatin 
kesken pysyväksi yhteistyöksi.

Pirkanmaan pelastuslaitos on mukana 
YLE Galaxin Taavin matkassa -ohjel-
massa omalla jaksolla. Ohjelmassa 

11-vuotias Taavi haastattelee valitsemiensa 
aiheiden asiantuntijoita. Syyskuussa ku-
vattiin turvallisuuteen liittyvä jakso, jossa 
palomies Pietro Lämsä keskusteli Taavin 
kanssa mm. kodin paloturvallisuudesta sekä 
turvallisesta koulutiestä. Ohjelma esitetään 
Yle TV 2 -kanavalla ja Yle Areenassa keväällä 
2020. Lisäksi Keskuspaloasemalla kuvattiin 
lokakuussa Apua on tulossa -lastenohjelmaa. 
Ohjelmassa tutustutaan ihmisten auttami-
seen eri viranomaisten toimesta. Ohjelman 
tuottaa Yle 2 Lapset ja nuoret.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka 
vieraili Pirkanmaan pelastuslaitoksel-
la 22.8.2019. Kohvakka tutustui pe-

lastuslaitoksen nykytilaan ja tulevaisuuden 
suunnitelmiin. Kohvakka vieraili Keskuspa-
loaseman lisäksi Tilanne- ja johtokeskuksessa 
sekä Kangasalan paloasemalla. Vierailua isän-
nöi pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen.

Kuva 3, kuvaaja Elina Haapala
Kuva 4, kuvaaja Jarmo Ruotsalainen
Kuva5, kuvaaja Jarmo Ruotsalainen
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Julkaisemme tässä palautteen, joka oli jätetty nettisivujen palautejärjestelmän kautta. 
Palautteen jättäjälle oli jäänyt hieno kokemus Pirkanmaan pelastuslaitoksesta, pr-
työtä parhaimmillaan!

”Ihanat palomiehet Tampereella! Seistiin ja ihasteltiin kadulla paloasemaa ja pihalla 
ollutta ambulanssia kolmevee poikani Bastianin kanssa. Kaikki palomiehet, jotka 
tulivat ulos, moikkasivat meitä. Jo tämä olisi riittänyt, mutta päivä vielä parani, kun 
yksi heistä heilautti kättään ja näytti, että saa tulla lähemmäksi. Sen jälkeen tulikin 
lottovoitto ja parasta markkinointia sekä inhimillisyyttä. Päästiin kurkistamaan palo-
autoja! Särkänniemi ei ole mitään teihin verrattuna! Bastian aikoo entistä kovemmin 
palomieheksi, sankariksi ja Tampere on maailman paras paikka päällä maan. Kiitos si-
nulle, kenen nimeä en edes kysynyt, tästä ihanasta eleestä ja mahtavasta päivästä!”

Keskuspaloasemalla otettiin lokakuun 
alussa käyttöön vierailijahallintajär-
jestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että 

jatkossa kaikkien Keskuspaloasemalla vie-
railevien henkilöiden tulee kirjautua vieraili-
jahallintalaitteella. Laitteita on kaksi ja ne on 
sijoitettu vanhan puolen pääovelle ja uuden 
puolen toisen kerroksen porrasaulaan.

Kun tullaan vieraaksi luokiteltuun tilaan, 
vierailut kirjataan, vierailija tunnistetaan ja 
vierailija varustetaan tunnisteella. Vierailija 
on henkilö, joka ei ole töissä Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella. Heitä ovat esimerkiksi 
palaveriin tulevat toisen organisaation hen-
kilöt ja myös eläkeläiset sekä työntekijöiden 
perheenjäsenet. Lähtökohtaisesti vieraalla 
on aina oltava isäntä, joka on vastuussa vie-
railijastaan. Tekninen päällikkö Joni Hakala 
kertoo, että laitteilla vastataan tietoturvalli-
suusvaateiden mukanansa tuomaan velvoit-
teeseen vierailijahallinnasta.

Konealan ammattilehti Koneviesti teki 
esittelyjutun Pirkanmaan pelastuslai-
toksen korjaamotoiminnoista. Kan-

gasalan paloaseman Teknisten palveluiden 
tiloja Koneviestin toimittaja Jussi Laukkaselle 
(kuvassa vasemmalla) esittelivät kalustoinsi-
nööri Heikki Seppälä ja automestari Hannu 
Mansikkamäki. Juttu ilmestyy talvella.

Kangasalan paloasemalla alkoi loka-
kuun lopussa palotalon rakennus-
työt. Työt jatkuvat maaliskuulle 2020. 

Kyseessä on neljäkerroksinen maakaasu-
käyttöinen rakennuspalosimulaattori. Työ-
ryhmän puheenjohtaja palomestari Antti 
Koskela kertoo, että Suomessa vastaavan 
tyyppisiä harjoituskohteita on ainoastaan 
Pelastusopistolla ja Meriturvakeskuksella. 
Palotalohankkeesta lisää seuraavassa Letku 
& Laastarissa.
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Tavoitteena oli tehdä näyttely, joka palvelee ja 
kiinnostaa sekä pelastuslaitoksen omaa hen-
kilökuntaa että suurta yleisöä. Näyttelyn käsi-
kirjoituksen laati 14 teeman ympärille tutkija 
Varpu Lius Museokeskus Vapriikista. Näiden 
teemojen avulla kerrotaan pelastuslaitoksen 
historiasta ja työstä mahdollisimman kattavas-
ti museon rajalliset tilat huomioiden.

Liuksen työ alkoi joulukuussa 2018 vanhan 
näyttelyn purkamisella, esineistön luetteloin-
nilla sekä myös tutustumalla pelastustoimeen. 
Näyttelyn uudistustyössä haluttiin vähentää 
esineiden määrää, jotta ne pääsevät entistä 
paremmin esille. Näyttelyn ulkopuolelle jää-
neet esineet on luetteloitu ja varastoitu.

Mukana museon äänet

Vuonna 1998 pelastuslaitoksen eläkeläisten 
toimesta perustettu palomuseo antoi erin-

Palomuseo koki täydellisen muodonmuutoksen

Keskuspaloasemalla sijaitsevan palomuseon uudistustyö 
on valmistunut. Uuteen palomuseoon mennessään 
voi havaita, että paikka on kokenut täydellisen 
muodonmuutoksen. Tila huokuu historiaa yhdistettynä 
nykyaikaiseen esitystekniikkaan. Vanhat esineet ja 
tarinat ovat saaneet arvoisensa puitteet. Palomuseon 
uudistushanketta on avustanut Palosuojelurahasto.

omaisen pohjan lähteä rakentamaan uutta 
näyttelyä, ja suurin osa uuden näyttelyn esi-
neistöstä perustuukin vanhaan näyttelyyn. 
Nyt mukana ovat myös tarinat esineiden ym-
pärillä sekä faktatietoa niin paloturvallisuu-
desta kuin pelastustoimen kehittymisestä. 

Näyttelyä on pyritty sitomaan nykyaikaan ja 
nykyiseen Pirkanmaan pelastuslaitokseen 
tämän päivän esineiden ja mediasisältöjen 
avulla. Museossa hyödynnetään monipuo-
lisesti nykyaikaista esitystekniikkaa ja mu-
seossa on myös aivan oma äänimaailmansa. 
Näyttelyä kannattaakin mennä joskus katse-
lemaan aivan yksin ja rauhassa. Kaikki näyt-
telyn tekstit ovat myös englanniksi.

Palomuseossa on esillä jokapäiväisiä työväli-
neitä, mutta myös todellisia harvinaisuuksia. 
Yksi niistä on Karton tekohengityskoneen 
nimellä kulkeva elvytyslaite, jonka helsin-

kiläinen palomestari Lauri Karto kehitti 
1930-luvulla. Esineen yhteydessä esitettävä 
video havainnoi laitteen käyttämistä. Toinen 
harvinaisuus on paljenaamari eli varhainen 
savusukelluksessa käytetty hengityslaite. Se 
on saksalaista tuotantoa aivan 1900-luvun 
alusta.

Yhdessä tehty museo

Uuden palomuseon rakentamisessa on ollut 
iso porukka auttamassa. Eläkeläiset ja työ-
vuorot ovat olleet korvaamaton apu. Lisäksi 
esimerkiksi varusvarasto ja viestilaitehuolto 
olivat mukana aktiivisesti. Varusvarastolla oli 
tallessa vanhoja asuja ja he myös auttoivat 

Palomuseo esittelee mm. palomiesten 
kekseliäitä keksintöjä. Kaikki näyttelyn 
tekstit ovat myös englanniksi.

kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Palomuseo koki täydellisen muodonmuutoksen
varusteet oikealle aikakaudella. Viestilaite-
huoltoa ja viestiasentaja Perttu Loposta on 
kiittäminen laitteesta, joka keräsi Tampereen 
päivänä lapsia jonoksi asti; sisäkäyttöön 
muunnetulla Ulvo Sirra -hälytinlaitteella 
pääsi kokeilemaan, miten hälytyslaitteet kyt-
ketään päälle. Viestimestari Miika Tuomisto 
oli erityisen huolella tallettanut kaikki pelas-
tuslaitoksella käytössä olleet viestilaitteet ja 
niiden käyttöohjeet. 

Näyttelyarkkitehtina toimi Henrietta Lehto-
nen ja asiantuntija-apua saatiin Museokeskus 
Vapriikista. Esineripustuksesta, konservoin-
nista ja valaisusta vastasi Heidi Karjalainen. 
Graafisen ilmeen teki erikoissuunnittelija 
Janne Leinonen Pirkanmaan pelastuslaitok-
selta. 

Näyttelyn tekeminen oli pitkä projekti ja sii-
hen osallistui monen eri alan ammattilaisia. 
Museotyöryhmä on tyytyväinen lopputulok-
seen, ja toivoo, että jokainen kävijä löytää 
palomuseosta mielenkiintoista katseltavaa 
ja koettavaa.

Palomuseon avajaiset

Palomuseon avajaisia vietettiin 26.9.2019. 
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen avasi ti-
laisuuden, minkä jälkeen Museokeskus Vap-
riikin puheenvuoron toi näyttelypäällikkö 
Marjo-Riitta Saloniemi. Tutkija Varpu Lius 
kertoi avajaisissa, että pelastuslaitos on näyt-
täytynyt mukavana työpaikkana ja on ollut 
mielenkiintoista tutustua pelastustoimeen 
sekä sen historiaan. Hän kertoi, ettei aiemmin 
tiennyt pelastustoimesta paljoa. Lius pitää 
arvokkaana sitä, että pelastuslaitoksella on 
säilytetty valokuvat, tarinat ja esineet. 

Keskuspaloaseman kalustohallissa järjeste-
tyssä tilaisuudessa esiintyi myös Palomies-
kuoro Tulikukot. Tervehdysten ja musiikin 
jälkeen vieraat pääsivät tutustumaan itse 
näyttelyyn.

Yleisö pääsi tutustumaan ensimmäistä kertaa 
uuteen palomuseoon Tampereen päivänä 
29.9.2019, jolloin museo täyttyikin ääriään 
myöten. Palomuseo on lisäksi ollut avoinna 
lokakuussa torstai-iltapäivisin.

Teksti: Jarmo RuotsalainenPalomuseon avajaisissa tutkija Varpu Lius kertoi, että on saanut tutustua 
pelastustoimeen ja sen historiaan.

Kuva: Elina Haapala

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Pelastuslaitoksen 
paloveteraanit juhlivat
Elokuun lopussa museokeskus Vapriikissa vietettiin Tampereen aluepelastuslaitoksen 
paloveteraanien 40-vuotisjuhlaa. Juhlat on pidetty kymmenen vuoden välein, 
joista kaksi viimeistä juhlaa vuoden myöhässä. ”Siis perinteitä kunnioittaen”, totesi 
yhdistyksen puheenjohtaja Leo Kaarela juhlapuheessaan.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen eläkeläis-
ten 40-vuotisjuhlaa vietettiin Vapriikissa 
elokuun lopussa.
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Yhdistys kokoontui virallisesti ensimmäisen 
kerran 28.12.1978. Silloin yhdistyksen ni-
mi oli Tampereen palokunnan eläkekerho. 
Tuolloin sovittiin, ettei kerhoa rekisteröidä, 
vaan toiminta pidetään mahdollisimman 
vapaana. Nyt kerhon nimeksi on vakiintunut 
Tampereen aluepelastuslaitoksen palovete-
raanit ja mukana on myös monta aktiivista 
naisjäsentä. 

Historiankirjat eivät aivan tarkkaan kerro, 
miksi eläkekerho perustettiin ja miksi juuri 
tuohon ajankohtaan. Perustamiskokouk-
sen oli kokoon kutsunut Unto Sahramäki ja 
yhtenä perusteena pöytäkirjan mukaan oli 
mainittu eläkeläisten harvenneet tapaamis-
kerrat. Pöytäkirjan kohta 5 kuului: ”Kokous 
otti kantaa siitä, että onko 21 osanottajaa 
riittävä määrä kerhoa perustettaessa, koska 
eläkeläisiä on yhteensä 70. Puheenvuoroja 
asiasta käytettiin parisen kymmentä, ja kai-
kissa puheenvuoroissa pidettiin kerhon pe-
rustamista tarpeellisena, semminkin koska 
esimerkiksi palokunnan joulujuhlissa tava-
taan yhä harvemmin”.

Yhteisö säilyy 
eläköityessäkin

Yhdistyksen vuosijuhla aloitettiin lounaalla, 
jonka jälkeen siirryttiin Vapriikin auditori-
oon. Juhlan alkuun saatiin kuulla Alexander 
Holminovin Nocturne, jonka muusikko Kaisa 
Kujanpää soitti konserttiharmonikalla. 

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen muisteli 
puheenvuorossaan, miten pelastuslaitos 
on kasvanut ja kehittynyt. Yhdistyksen pe-
rustamisaikoihin pelastuslaitoksella oli noin 
kaksisataa työntekijää. Toimialue oli Tampere. 
Nyt työntekijöitä on noin 650 ja toimialueena 
koko Pirkanmaa. 

Pirkanmaan pelastuslaitos on viime vuosina 
kiinnittänyt huomiota työntekijöidensä elä-
köitymiseen. Ennen eläkkeelle jäämistään on 
työntekijöillä mahdollisuus osallistua senio-
rikokouksiin, joissa eläköitymistä käsitellään 
eri asiantuntijoiden opastuksella. Tarkoituk-
sena on myös se, että hiljaista tietoa saataisiin 
entistä paremmin taltioitua. 

Ojasen mukaan eläköitymisen ei tarvitse tar-
koittaa työyhteisöstä kokonaan luopumista – 
Pirkanmaalla varsinkaan. Tästä hyvä esimerk-
ki on paloveteraanien yhdistystoiminta, jota 
pelastuslaitos tukee antamalla muun muassa 
paloasemien tiloja eläkeläisten virkistystoi-
mintaan. Pirkanmaan pelastuslaitos tarjoaa 
myös jokaiselle pelastuslaitokselta eläkkeelle 
jääneelle yhden ilmaisen työterveyshoitajan 
tarkastuksen.

Yhdistyksessä  
aktiivista toimintaa

Yhdistyksen puheenjohtaja Leo Kaarela toi 
esiin yhdistystoiminnan merkityksen eläköi-
tymisen jälkeen. Työyhteisössä syntyneet ys-
tävyyssuhteet säilyvät ja talkoohenki pysyy 
vireessä. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu 
noin sata jäsentä, mutta kovasti uusia jäseniä 
kaivataan. Varsinkin ”nuoria jäseniä” eli juuri 
eläkkeelle jääneitä. Kymmenen euron jäsen-
maksu ei liene este.

Yhdistys toimii aktiivisesti. Kerran viikossa 
perjantaisin on Keskuspaloasemalla jump-
patuokio ja kerran kuussa kuun viimeinen 
keskiviikko jäsenet kokoontuvat yhteen. 
Yhdistys tekee tutustumiskäyntejä ja retkiä. 
Viime vuonna Pirkanmaalla avattiin kolme 

uutta paloasemaa, joista yhdistyksellä on 
tällä hetkellä vain Valkeakosken paloasema 
käymättä. 

Juhlassa muisteltiin menneitä myös valko-
kankaalla, kun sali pimeni ja juhlijat pääsivät 
1960-luvulle Pekka Palomäen kuvaaman kai-
tafilmitallenteen mukana. Tallenteessa oli ku-
vattu palomiesten lentopallo-, yleisurheilu- ja 
uintikisoja eri puolella Suomea.

Yksi merkittävä ohjelmanumero oli Pertti 
Seppälän kirjan ”Palomiestarinoita” julkai-
seminen. Pertti Seppälä kertoi puheenvuo-
rossaan kirjan syntyhistoriaa ja tarinoiden 
keräämiseen liittyviä asioita. Kirja herätti 
kiinnostusta ja juhlan lopuksi juoduilla kak-
kukahveilla moni selailikin jo innolla kirjaa 
puheensorinan lomassa.

Pertti Seppälän kirjasta lisää seuraavalla au-
keamalla.

Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Kuvassa vasemmalla, yhdistyksen 
puheenjohtaja Leo Kaarela, rahaston-
hoitaja Aune Järvinen ja sihteeri Jukka 
Lehtonen kannustavat liittymään mu-
kaan. Työyhteisössä syntyneet ystävyys-
suhteet säilyvät ja talkoohenki pysyy 
vireessä.

Pertti Seppälä signeerasi Palomiestari-
noita-kirjaansa juhlan lopussa.
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Tämä on yksi tarina Pertti Seppälän noin 
viidestä sadasta keräämästä palomiestari-
nasta. Pirkanmaan pelastuslaitokselta eläk-
keellä olevan ylipalomies Pertti Seppälän 
”Palomiestarinoita – Kun tuli sammuu, sali 
tummuu”-kirjan julkistamistilaisuus pidettiin 
museokeskus Vapriikissa paloveteraanien yh-
distyksen 40-vuotisjuhlan yhteydessä.

Kirja esittelee pelastuslaitoksen arkea sota-
ajan jälkeisiltä ajoilta aina 2000-luvulle 
saakka. Pertti Seppälä alkoi kerätä tarinoita 
sattumalta. Vuosituhannen vaihteessa hän 
aloitti Sisu-museopaloauton kunnostustyöt 
Pirkkalan paloasemalla. Kunnostustyön 
aloituspalaverissa ollut konservaattori Han-
na Tuokila esitti, että Seppälä alkaisi kerätä 
muistiin paloautoon liittyviä tarinoita. 

Vuosien haastattelutyö

Tuokilan ehdotuksesta innostuneena Seppä-
lä alkoikin soitella eläkeläisille ja kirjoitti tari-
noita muistiin. Haastattelukierroksilla tuli pal-
jon muitakin tarinoita kuin Sisu-paloautoon 
liittyviä tarinoita ja Seppälä laittoi ne kaikki 
muistiin. Avuksi tarinoiden keräämiseen tuli 
Pekka Alanen. Haastattelut kestivät vuoteen 
2014 asti, kunnes Seppälä jäi eläkkeelle. Tä-
män jälkeen hän kuitenkin vielä keräsi tari-
noita, kun jostain niitä kuuli. 

Tarinat oli käsin kirjoitettu vihkoon, ja niiden 
saaminen sähköiseen muotoon ei mennyt 
kommelluksitta. Pertti Seppälä oli lomaile-

Pertti Seppälä teki kirjan 
palomiesten tarinoista
Palosotilaat hakivat potilaan kodistaan ja kuljettivat silloiseen 
sairaalaan, jota kutsuttiin Yleiseksi sairaalaksi. Jonkin ajan 
kuluttua sairaalasta soitettiin paloasemalle ja kysyttiin, oliko 
potilas hengissä, kun hänet tuotiin sairaalaan. Sairaankuljettajat 
vastasivat: ”Ei me tiedetä, mutta kyllä se kyytinsä maksoi”.

Viimeinkin nämä tarinat ovat kir-
jan muodossa, Pertti Seppälä totesi 
Palomiestarinoita-kirjansa julkistamisti-
laisuudessa 27.8.2019.
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massa Madeiralla ja oli saanut parisataa tari-
naa tietokoneelle muistiin, kun jostain syystä 
niitä ei enää löytynytkään mistään. Seppälä 
tunnustaa, että ei ole tietokoneen kanssa 
parhaimmillaan, ja hän joutuikin kirjoitta-
maan tarinat myöhemmin uudelleen.

Merkittävä kulttuuriteko

Pertti Seppälän keräämät palomiestarinat 
ovat merkittävä osa nykyisen Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen historiaa. Palomiesten 
tarinoissa näkyy vahva yhteisöllisyyden tun-
ne. Osaksi tämän selittää palomiehen työn 
luonne. Pitkät työvuorot paloasemilla sisäl-
sivät hälytyksiä, huoltotöitä, varuillaanoloa, 
urheilua, pelejä ja tietenkin tarinoiden ker-
tomista. Palomiestarinoilla on todellisuus-
pohja, mutta on syytä muistaa, että jotkut 
kertomukset ovat saattaneet saada lisäväriä 
ajan ja kertojan mukaan.

Palomiestarinoita lukiessa saattaa tulla tun-
ne, että ennen vanhaan ei ollut työyhteisö-

Tässä otteita Palomiestarinoita-kirjasta:

Palomies Jorma ”Julma” Latosaari oli autollaan Viinikan liikenneympyrässä odottamassa 
valojen vaihtumista. Autoon tuli jokin vika ja Julma lähti asiaa tutkimaan. Takana ollut 
autoilija hermostui, kun ei päässyt eteenpäin ja alkoi soittaa auton ”pilliä”. Latosaari käveli 
kyseisen auton viereen ja kun kuljettaja avasi ikkunan, tiuskaisi Julma tälle: ”Mene sinä 
korjaamaan minun autoani. Minä voin painaa pilliä sillä aikaa!”

Oiva ”Poju” Kanerva lausui paljon riimejä. Yksi niistä kuului: ”Kun sali tummuu, niin tuli 
sammuu.”

Palokunnan sairaankuljetusauto oli hälytysajossa ja viemässä potilasta Hatanpään sai-
raalaan. Keli oli liukas ja käännyttäessä silloiselle Telakkakadulle auto lähti kuljettajana 
olleen Tyko Honkaniemen hallinnasta. Se törmäsi perä edellä pysäkillä olleeseen Penttilän 
linja-auton perään. Asian käsittelyn yhteydessä omistaja Penttilältä kysyttiin, mitä vaati-
muksia hänellä on vahinkojen suhteen. Penttilä vastasi: ”Jos se nyt jotain rypisti, niin kyllä 
se saman verran oikoi.” Autoissa oli siihen aikaan usein lommoja sekä kolhuja.

Paloasemilla oli lauantaina työlistalla kalustohallin lattian pesu. Erään kerran lattia oli 
jälleen pesty, mutta sinne oli jostain syystä jäänyt paljon vesilammikoita. Palopäällikkö 
Nurmi oli tulossa toimistostaan ja aukaisi kalustohallin oven. Nähtyään veden paljouden, 
hän huusi kalustohallissa olleille palosotilaille: ”Tuokaa minulle vene.”

Pääaseman palosotilaita ja palopäällikkö olivat istumassa etupihalla, talon seinustalla ole-
villa penkeillä. Samaan aikaan tuli ambulanssille hälytys ja kuljettaja päätti näyttää, kuinka 
reippaasti lähdetään hälytykseen. Etupihan keskellä oli paloposti, johon oli kiinnitetty 
pystyputki. Kuljettaja ei huomannut pystyputkea, vaan rysäytti päin putkea. Palopäällikkö 
tuumasi tapauksesta, että täytyy varmaan ottaa kortti pois, kun mies ei näe mitään.

Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen 

henkilöstö voi ostaa 
Palomiestarinoita-kirjan 
10 euron hintaan. Kirja 

noudetaan Kepalon 
vahtimestarilta ja hinta 

peritään suoraan palkasta. 
Kirja on myynnissä 

myös Tampere-seuran 
toimistossa. 

ääntöjä. Nykyaikaan sijoitettuna osa tarinois-
ta täyttääkin työpaikkakiusaamisen kriteerit. 
Yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset 
ovat kuitenkin muuttuneet ja muutos näkyy 
myös pelastuslaitoksella. Enää ei kiviaidan 
ympäröimä paloasema ole yleisöltä suljet-
tu työpaikka. Suuret miehistökämpät ovat 
muuttuneet kahden hengen lepohuoneiksi. 
Naisten osuus miesvaltaisessa työyhteisössä 

on lisääntynyt. Ammatin pätevyysvaatimuk-
set ovat muuttuneet, kuten myös nimikkeet: 
palokunta on muuttunut pelastuslaitokseksi 
ja palosotilaat palomiehiksi.

Allekirjoittaneella oli ilo olla mukana toi-
mittamassa kirjaa viestintäsuunnittelija 
Jarmo Ruotsalaisen kanssa. Kirjan taiton 
teki paloesimies Matti Syrjä. Pertti Seppälän 
Palomiestarinoita-kirjan tarinat ovat vain 
pintaraapaisu niistä kaikista tarinoista, joita 
työyhteisössämme on suullisesti kerrottu ja 
kerrotaan. On kuitenkin merkittävä asia, et-
tä ne on saatu dokumentoitua. Toivottavasti 
tämä kirja on sysäys tarinoiden keräämiseksi 
myös tulevaisuudessa. 

Teksti: Veijo Kaján
Kuva: Jarmo Ruotsalainen



14 15

Pirkanmaan pelastuslaitokselle tuleva tika-
sauto on noin 30 metrin korkeusulottumalla 
varustettu ja kaksiakseliselle kuorma-auton 
alustalle rakennettava versio. Tällainen malli 
on ylivoimaisesti yleisin tikasautoista käytössä 
oleva. Euroopassa on kaksi vahvaa tikasauto-
jen valmistajaa: Rosenbauer-Metz ja Magirus. 
Molemmilta saatiin tarjous. Hinnan lisäksi 

Päätös    
tikasauton 

hankinnasta tehty
Pitkällisen prosessin jälkeen Pirkanmaan pelastuslaitoksella tehtiin heinäkuussa 
2019 päätös tikasauton hankinnasta. Pirkanmaan pelastuslaitos on maassamme nyt 
jonkinlaisessa uranuurtajan roolissa tikasautojen suhteen, sillä viimeisin, tätä edeltävä 
tikasautohankinta on tehty Oulun kaupungin palolaitoksen toimesta 1996. Sekään 
auto ei enää ole käytössä, joten Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään tikasautoa 
operatiivisessa käytössä. 

suoritettiin laadun ja ominaisuuksien arviointi. 
Molemmilta valmistajilta saatiin myös kesä-
kuussa demoauto Suomeen testauskäyttöön. 
Testiajot toteutettiin Hervannan paloasemalla 
heinäkuussa 2019. Hankinta kohdistui Tamrex 
Oy:n edustamaan Magirus-tikkaaseen, joka 
asennetaan Scanian alustalle.

Tällä hetkellä pelastuslaitoksellamme on 
operatiivisessa valmiudessa seitsemän kor-
keanpaikan laitetta (vuosimallit 1985–2012). 
Nämä kaikki ovat Bronto Skyliftin valmistamia 

puomitikaslaitteita. Sijoituspaikat ovat Kes-
kuspaloasema, Hervanta, Nokia, Valkeakoski, 
Vammala, Ikaalinen ja Vilppula. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen historiasta tikasautoja löy-
tyy ainakin siten, että Tampereen palolaitok-
sella on ollut tikasauto Ford, joka oli käytössä 
vuodesta 1955 vuoteen 1982. Tämän jälkeen 
oli käytössä Sisun alustalle tehty Metz-tikas, 
joka poistettiin käytöstä 2007.

Uusi tikasauto on mitä todennäköisimmin 
sijoittumassa Kepaloon ja sen myötä tapah-

Tikasauton alustaa ei tarvitse vaaittaa 
suoraksi pysäköitäessä kaltevalle alus-
talle, koska kääntöjalusta tasaa tikkaan. 

Kuva: Heikki Seppälä14
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tuvan autokierron myötä vanhin puomitikas 
on poistumassa käytöstä. Uuden tikasauton 
toimitusaika on noin yksi vuosi, joten kesällä 
2020 auto pitäisi saada riviin. 

Syyt  
tikasauton  
hankintaan
Alkusysäyksen pohdintaan siitä, hankittaisiin-
ko Pirkanmaan pelastuslaitokselle tikasauto, 
antoi Tampereelle tulossa oleva raitiotie, jon-
ka ajojohtimet ja niiden kannatinvaijerit aihe-
uttavat tulevaisuudessa omat haasteensa pe-
lastustoimelle. Hankintaa tehtäessä arvioitiin 
muun muassa sitä, mahdollistaako konetikas 
suoraviivaisella liikeradallaan puomitikasau-
toa näppärämmät toimintaedellytykset.

Tikkaan etuna on myös sen selkeä nopeus-
etu verrattuna puomitikasautoon. Hieman 
kärjistäen käytännön eroa voi kuvata siten, 
että tikasauton kuljettaja on jo ylhäällä 30 
metrissä siinä vaiheessa, kun puomitikkaan 
kuljettaja on vasta saanut tukijalat ulos ja 
auton vaaitettua. Tämä perustuu tikasauton 
erilaiseen tekniikkaan. Tikasautossa itse auto 
(eli alusta) saa jäädä vinoon esimerkiksi mä-
keen eikä autoa tarvitse oikaista tukijaloilla. 
Toki tukijalat täytyy ajaa ulos, mutta niillä 
on tarkoitus vain hieman keventää alustaa. 
Tikaspaketin jalusta eli kääntöpöytä hoitaa 
automaattisesti tasauksen noin 12° saakka. 
Tämä nopeuttaa alkuvaiheen selvitystä mer-
kittävästi. Myös tukijalkojen pistekuorma jää 
merkittävästi puomitikasta pienemmäksi.

Operatiivisissa tilanteissa tikkaalla ei juuri-
kaan varmaan kiivetä, vaan työkoria käyte-
tään pääsääntöisesti nopealiikkeisenä hissi-
nä varusteiden ja henkilöiden kuljetukseen 
maan ja kohteen välillä. Toki tikasautonkin 
työkori varustetaan mm. käsiohjattavalla ve-
sitykillä. Puomitikkaiden osalta niiden elin-
kaarikustannuksiin on myös tullut huomat-
tavaa nousua ja aikataulullistakin haastetta 
lakisääteisen 10-vuotistarkastuksen osalta. 
Tällöin koko puomistopaketti on purettava 
auton päältä sekä särötarkastettava. Tarkas-
tuksen kesto on nyt kaikkien puomitikasau-
tojemme osalta ollut yli 3 kuukautta autoa 
kohti ja kustannukset ovat olleet yli 50 000 
euroa. Tikasauton rakenteen osalta tämä 
kaikki on puomitikkaaseen verrattuna yksin-
kertaisempi toimitus ja kesto merkittävästi 
lyhyempi.

Ruotsissa sata tikasautoa

Tikasauto kokonaisuutta katsoen on myös 
kokenut kehitystä vuosien varrella. Alun 

perinhän se tosiaan oli vain tikas ja ajateltu 
kiipeämistä varten, mutta 1970-luvulla tuli 
saataville tikkaan päähän erillinen työkori, jo-
ka miesvoimin nostettiin tarvittaessa paikoil-
leen. Nykyisin työkori on kiinteä, se kääntyy 
kuljetusasennosta automaattisesti käyttö-
asentoon ja korissa on sama ohjausmahdol-
lisuus kuin puomitikkaidenkin koreissa. Uu-
sissa tikasautoissa myös sisin-uloin-tikasjakso 
on taittuva, ja tällöin mahdollistuu esteen 
ylitys. Tästä voidaan mainita esimerkkinä 
vaikkapa työskentely katonharjan takana.

Mielenkiintoisia ovat myös tämän hankin-
taprosessin aikana ilmenneet tiedot, että 
Ruotsissa on tälläkin hetkellä valmiudessa 
noin 100 tikasautoa. Kun taas Suomessa nii-
tä ei tosiaan ole yhtään. Matkimisen vuoksi ei 
tietenkään mitään laitetta kannata hankkia, 
mutta toisaalta tulee mieleen ajatus, että 
tuskinpa tuota määrä tikasautoja Ruotsissa 
rivissä olisi, jos laite ei täyttäisi sille asetettuja 
vaateita.

Itse uskon, että kun osaamme niin tikkaan 
kuin puomitikkaankin parhaita ominaisuuk-

sia hyvin hyödyntää, meillä on varsin toimiva 
ja toisiaan täydentävä kalustokokonaisuus 
korkealta pelastamiseen ja työskentelyyn. 
Vuodet vain vierivät niin kiivasta tahtia, että 
seuraavankin laitteen uusimista ja tyyppiä on 
jo alettava pohtia heti, kun saadaan tästä tule-
vasta tikasautostamme käyttökokemuksia. 

Tikasautohankintaa Pirkanmaan pelastuslai-
toksella valmisteli työryhmä, johon kuuluivat 
palomestarit Ville Vahala ja Jari Suokonautio 
(Suokonaution virkavapaan aikana häntä 
tuurasi palomestari Tommi Lönnqvist), pa-
loesimies Sami Ahola, ylipalomiehet Jari 
Vierinen ja Juhani Prokki sekä automestari 
Hannu Mansikkamäki ja kalustoinsinööri 
Heikki Seppälä.

Teksti: Heikki Seppälä

Kuva: Heikki Seppälä

Tikasautojen testipäivä Hervannan palo-
asemalla heinäkuussa 2019. 

Kuva: Hannu Mansikkamäki
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Nykyisen tehtäväni myötä sain vastuulleni 
kolme yksikköä: onnettomuuksien ennalta-
ehkäisyn, teknisten palveluiden ja valmius-
suunnittelun yksiköt. Henkilöstöä yksiköissä 
on lähes 50, erilaisia tehtävänimikkeitä tois-
takymmentä ja työnkuvia vielä kovin paljon 
enemmän. Minulla ei ollut kokemusta näissä 
yksiköissä työskentelystä. Mielestäni on tär-
keää tuntea ihmiset ja heidän työnsä. 

Perinteisten yksikköpalavereissa esittäyty-
misten lisäksi halusin enemmän, ja tästä lähti 
ajatus osallistua ihmisten arkeen ja syntyi pe-
lastuspäällikön ajatus ”tetti-jaksosta”. Ajatte-
lin, että näin olisi mahdollista kuulla ihmisten 
ja koko työyhteisön arjen iloista ja haasteista. 
Yksiköiden päälliköt pitivät ajatusta hyvänä.

Palotarkastajan mukana 
valvontakäynneillä

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ”tetissä” 
palotarkastusinsinöörit esittelivät omaa ja 
alaistensa monipuolista työtä; vaikutamme 
ennalta pirkanmaalaisten turvallisuuteen 
monin tavoin. Palotarkastusinsinöörin mat-
kassa olin merkittävän uudisrakennuksen 
suunnittelupalaverissa, missä suunnittelu-
menetelmänä käytettiin toiminnallista pa-
lomitoitusta.

Osallistuin myös kahdelle yleiselle palotar-
kastukselle, yhdelle vanhan rakennuksen 
laajennusosan käyttöönottotarkastukselle 
sekä kahdelle paloriskiasunnon palotarkas-
tukselle. Seurasin palotarkastajan työtä koko 
päivän, jolloin pääsin tutustumaan palotar-
kastukseen valmistautumiseen ja näin pie-
nen ripauksen siitäkin, mitä kaikkea muuta 
palotarkastajan työhön kuuluu. 

Valvontakäynneillä ja suunnittelupalaverissa 
pääsin läheltä seuraamaan, miten ammatti-
maisesti, käytännön läheisesti ja perustellen 
turvallisuusnäkökulmat tuodaan esille pelot-
telematta. Perustelluilla ja tärkeäksi koetta-
villa asioilla on taipumusta edetä haluttuun 
suuntaan. ”Tettipäivät” olivat myöskin yksi 

Pelastuspäällikön ”TET-jakso”
Vaikutamme täällä Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
pirkanmaalaisten turvallisuuteen monin tavoin. Tästä 
sain jälleen hienon muistutuksen, kun olin tutustumassa 
vastuullani olevien toimintayksiköiden työhön. Pääsin 
tutustumaan todellisten ammattilaisten työntekoon.

alkusysäyksen antaja käynnissä olevalle pe-
lastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaeh-
käisytyön kehittämishankkeelle. 

Määräaikaishuollossa  
ja varusvarastolla

Teknisten palveluiden yksikössä olin tutustu-
misjaksolla varushuollossa ja autoverstaalla. 
Autoverstaalla pelastusyksikön määräaikais-
huoltoa oli ilo tehdä ammattilaisten opas-
tuksessa. Sekä varushuollossa että autovers-
taalla oli hieno huomata nykyaikaisten tilojen 
tarjoavan työntekemiseen uusia työntekoa 
jouduttavia mahdollisuuksia, ergonomiset 
työolosuhteet sekä mahdollisuudet tehdä 
myös sellaisia töitä, joita aiemmin jouduim-
me teettämään ulkopuolisilla.

Valmiussuunnitteluyksikön ”tetissä” pääsin 
tutustumaan suunnittelutyön tekemisen ar-
keen ja meidän omaan varautumiseen joh-
tokeskuksessa. Väestönsuojelunvalmiuksien 
parantaminen on ollut vahvasti esillä yksikön 

tämän vuoden työssä oman varautumisen 
ja valmiussuunnitelman päivityksen sekä 
kuntien valmiussuunnittelun tukemisen ja 
rinnalla.

Hyödyt ovat 
molemminpuoliset

Vaikka olenkin nyt ollut tutustumassa kaikis-
sa vastuuyksiköissäni, on minulla vielä jäljellä 
joitakin toimenkuvia, joihin haluan päästä tu-
tustumaan. Tarkoituksena on tutustua kaik-
kiin eri toimenkuviin ja olla säännöllisesti 
mukana työntekijöiden arjen työssä. Useat 
työntekijät ovatkin tiedustelleet, milloin 
tulen tutustumaan heidän työhönsä. Se on 
lämmittänyt mieltäni. 

Näiden ”tettipäivien” yhtenä tavoitteena on 
ollut lisätä yhteisöllisyyttä sekä laajentaa ym-

Varushuollossa pääsin tekemään monia 
eri työtehtäviä. 

Kuva: Marko Kellberg
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Pelastuspäällikön ”TET-jakso”

Ergonomian tietoisku
Tällä palstalla Pirkanmaan pelastuslaitoksen ergonomiavastaavat Päivi Leppänen ja Kati Leppänen vinkkaavat 
ergonomisista työtavoista. Tällä kertaa aiheena potilaan nostaminen autoon. Potilaan nostamista autoon 
kantotuolissa tulisi välttää hankalan työasennon ja kuormittavuuden vuoksi. Kuvissa vaihtoehtoinen tapa 
avustaa potilas autoon. Kyseessä on ns. kampiote, jolla potilas avustetaan autoon.

märrystä ja näkökulmia molemminpuolises-
ti. On ollut hienoa päästä näkemään kuinka 
ammattitaitoisia, motivoituneita ja palvelu-
henkisiä työntekijöitä meillä on töissä. Kaikki 
me työskentelemme yhdessä ja yhteisen ta-
voitteen, pirkanmaalaisten turvallisen arjen, 
eteenpäin viemiseksi.

Teksti: Teemu-Taavetti Toivonen

Osallistuin myös kahdelle yleiselle palo-
tarkastukselle. Kuva: Sami Lindfors

17
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Ensihoidon hygieniayhdyshenkilö Tiia Hei-
no kertoo, että Pirkanmaan pelastuslaitos 
on ollut edelläkävijä nimeämällä oman en-
sihoidon hygieniayhdyshenkilön. Oma yh-
dyshenkilö hygienia-asioille mahdollistaa 
osaamisen kohdentamisen ja panostamisen 
tärkeään asiaan. Heino teki opinnäytetyönsä 
aiheesta ”Ambulanssin pintojen puhtaus ja 
puhtaanapito” osana ensihoitaja amk -opin-
toja vuonna 2016, mikä sytytti hänen kiinnos-
tuksensa ensihoidon hygieniaan. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella Heino on toiminut hoito-
tason ensihoitajan virassa parisen vuotta ja 
sitä ennen tehnyt sijaisuuksia ensimmäisen 
kerran jo vuonna 2012.

Heino kertoo, että hygieniaa hoitotyössä 
määrittää myös laki.

– Kyllä hygieniaa ja aseptisia toimintatapoja 
määrittää niin terveydenhuoltolaki, tartun-
tatautilaki kuin myös työturvallisuuslaki. 
Työantajalla on velvollisuus huolehtia työn-
tekijöiden turvallisuudesta myös työperäis-
ten infektioiden kannalta. Toki hygieeninen 
hoitoympäristö on erityisen tärkeää oman 
terveyden lisäksi myös potilaiden turvallisen 
hoidon kannalta, Heino kertoo.

Heino muistuttaa, että ensihoidossa on poti-
laita, joilla on heikko vastustuskyky. He voivat 
saada ensihoitajan käsistä tai ambulanssin 
pinnoilta jonkin infektion, johon he voivat 
pahimmassa tapauksessa vaikka kuolla. Kä-
sihygienia ja puhtaat pinnat ovat siis paljolti 
myös potilasturvallisuutta.

Puhtaan näköinen ei välttämättä ole puhdas – 
Tiia opastaa hygieenisiin työtapoihin

Hygienia on osa niin potilasturvallisuutta kuin 
työturvallisuuttakin. Ensihoidossa yleisesti ottaen 
moneen hygienian kannalta olennaiseen asiaan 
on herätty vasta viime vuosina. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella on toiminut vuoden 2018 alusta 
lähtien ensihoidon hygieniayhdyshenkilö, jonka 
tehtäviin kuuluu kehittää ja kouluttaa henkilöstöä entistä 
turvallisempaan työ- ja hoitoympäristöön juuri hygienian 
kautta.

Ajankohtaista tietoa 
henkilöstölle

Alkusysäys hygieniayhdyshenkilötoiminnal-
le Pirkanmaan pelastuslaitoksella käynnistyi, 
kun infektiotyöryhmän toimesta huomat-
tiin, että ensihoidossa oli hygienia-asioissa 
joitakin kehittämiskohteita, kuten mm. tar-
ve entistä paremmalle ohjeistukselle sekä 
oikeanlaisille puhdistusaineille. Päädyttiin 
siihen, että hygieenisten toimintamallien 
koordinointiin tarvitaan oma nimetty henki-
lö. Ja koska Heino oli mukana työryhmässä, 
ja opinnäytetyönsä ansiosta hänellä oli jo 
valmiiksi laaja teoriatietämys asiasta, valittiin 
hänet ensihoidon hygieniayhdyshenkilöksi.
Hygieniayhdyshenkilönä hän toimii ensihoi-
tajan työn ohessa siten, että vuorokauden 
mittaisia työvuoroja hajotetaan ns. kasipäi-
viksi ajoittain. Nämä työpäivät hän käyttää 
viimeisimmän tiedon keräämiseen ja sen 
jalkauttamiseen henkilöstölle.

– Laadin ensihoidossa työskentelevälle henki-
löstölle kuukausittain uutiskirjeen, jossa kerron 
ajankohtaisista hygienia- ja infektioasioista. Pi-
dän myös koulutuksia meidän talon ensihoi-
toon osallistuvalle henkilöstölle sekä pyrin ke-
hittämään ensihoidon hygienia-asioita. Lisäksi 
työhöni kuuluu, että käyn itse sairaanhoitopiirin 
hygieniayhdyshenkilöiden koulutuksissa noin 
kolme kertaa vuodessa, Heino kuvaa työtään 
hygieniayhdyshenkilönä.

Heinon pitämien koulutusten aiheina on 
mm. käsihygienia sekä ambulanssin puhtaa-

napito. Heino piti lyhyen koulutuksen myös 
kesäsijaisille heidän perehdytyspäivänään 
keväällä. Kun toiminta alkoi, hän kiersi kaik-
ki ensihoidon paloasemat ja katsoi samalla 
asemien puhdistusvälineet sekä käsihuuh-
depisteet kuntoon. Vastaavan kierroksen 
hän teki myös nyt syksyllä samalla päivittä-
en ensihoidon hygieniaohjeet ja kouluttaen 
henkilöstöä.

Yhteistä tietoa hygienia-asioista kehitetään 
myös ensihoidon palveluntuottajien kesken 
uudessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koor-
dinoimassa ensihoidon hygieniatiimissä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoi-
don hygieniayhdyshenkilö Tiia Heino 
kertoo, että oikean tiedon ohella tärkeää 
on myös hyvä asenne hygieniaa kohtaan.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Puhtaan näköinen ei välttämättä ole puhdas – 
Tiia opastaa hygieenisiin työtapoihin

– Meillä alkoi keväällä Taysilla ensihoidon 
hygieniatiimi, jota vetää hygieniahoitaja, ja 
jossa on mukana edustajia ensihoidon eri 
palveluntuottajilta. Taysin hygieniahoitajan 
kanssa teen tiivistä yhteistyötä muutoinkin, 
Heino kertoo.

Sairaalassa hygienia 
itsestäänselvyys

Heino kertoo, että sairaalassa hygienia on lä-
hes itsestäänselvyys. Sairaalan ulkopuolella se 
kuitenkin hakee vielä sijaansa osana jokapäi-
väistä toimintaa. Heino muistuttaa, että myös 
ensivastehenkilöstön tulee muistaa hygienia, 
sillä he hoitavat potilasta samoin kuin muu-
kin hoitohenkilöstö. Käsihygienia on Heinon 
mukaan ymmärretty ensihoidossa jo jonkin 

· Hygienia:  
Ihmiskehon ja ympäristön puhtaus ja terveys, jossa 
taudinaiheuttajien määrä pysyy niin vähäisenä, ettei 
ihmiselle aiheudu riskiä sairastua.
· Aseptiikka:  
Tarkoittaa toimintatapoja, joilla pyritään ylläpitämään 
hygieniaa eli ehkäistään infektioiden synty ja 
työskennellään mahdollisimman mikrobittomasti.
· Aseptinen omatunto:  
Tarkoittaa työskentelyä kaikkien hygienian ja aseptiikan 
periaatteiden mukaisesti, vaikkei kukaan olisi 
valvomassa toimintaa.
· Puhdistus:  
Poistaa likaa ja mikrobeita siten, että turvallinen 
käyttö ilman tartuntaa olisi mahdollista. Tapahtuu 
yleispuhdistusaineilla.
· Desinfektio:  
Tarkoitus tuhota tautia aiheuttavat mikrobit tai vähentää 
niiden taudinaiheuttamiskykyä ja katkaista tartuntatiet. 
Tapahtuu desinfektioaineilla.
· Sterilointi:  
Tappaa mikrobit niin, ettei elinkelpoisia mikrobeita ole. 
Tehoaa myös bakteerien itiömuotoihin.

aikaa, mutta pintojen puhtauteen ja sen 
merkitykseen on herätty vasta viime vuosina. 
Vaikka kehitettävää on, kentällä suhtautu-
minen hygienia-asioihin on Heinon mukaan 
positiivista ja hänen tekemä työnsä on otettu 
hyvin vastaan.

– Kun taustalla on teoriatietoa ja asiat pystyy 
perustelemaan, kyllä asioihin suhtaudutaan 
melko myönteisesti ja hyvinhän meillä on 
henkilöstö ottanut nämä asiat vastaan. Oi-
kean tiedon ohella tärkeää on myös hyvä 
asenne hygieniaa kohtaan, Heino kertoo. 

Heino kertoo, että jonkin verran hän on jou-
tunut kitkemään sellaisia käytäntöjä, joihin 
on vuosien varrella opittu, mutta jotka eivät 
nykytiedon mukaan ole tarkoituksenmukai-

sia. Yksi kysymysten aiheuttaja on ollut pirtu 
ja sen käyttö desinfektioon.

– Suuri työ oli saada kitkettyä pirtun käyttö 
puhdistusaineena pois. Sitä käytetään ny-
kyään ainoastaan pistostapaturmien ensi-
apuun tekemällä pirtuhaude. Aiemmin on 
ollut tapana suihkuttaa pirtulla lähes koko 
ambulanssi, mutta sen desinfektioteho ei 
kuitenkaan ole riittävä, koska se ei läpäise 
likaa, Heino sanoo.

Ensihoidon hygieniayhdyshenkilö Tiia Heino 
jäi lokakuun alussa äitiyslomalle, ja häntä si-
jaistaa ensihoitaja Pauliina Kakkori. Jos jokin 
ensihoidon hygienia-asioissa askarruttaa tai 
jos mieleen tulee kehitysideoita, hygieniayh-
dyshenkilöön voi ottaa rohkeasti yhteyttä.
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Honkala kertoo, että tällä hetkellä työn alla 
on useita eri kokonaisuuksia. 

– Nyt on meneillään sisäisen koulutuksen 
kehittämishanke ja lisäksi valmistellaan uut-
ta palvelutasopäätöstä, ja olen siinä tiiviisti 
mukana. Tavoitteissa on tälle vuodelle myös 
ns. laitoksen omavalvontaan liittyvä valta-
kunnallinen kehityshanke, jossa kehitetään 
toiminnan arviointiin käytettäviä mittareita, 
sekä pelastuslaitoksen toiminnan laadun 
arviointi CAF-itsearviointityökalulla. Laatu-
työ on muutoinkin vireillä jatkuvasti ja siinä 
voimme auttaa toimintayksiköitä mm. siten, 
että tuemme palaute- ja arviointijärjestelmi-
en kehittämistä ja voimme toimia ulkopuo-
lisena arvioijana laadussa – toki mitenkään 
väheksymättä oma-arvioinnin merkitystä, 
Honkala jatkaa.

Tarve kehittämisyksikön olemassaololle pe-
lastuslaitoksella nousee siitä ajatuksesta, että 
niin pelastustoimessa kuin ensihoidossakin 
toimintaympäristö muuttuu niin nopeasti, 
että on elinehto mennä eteenpäin ja pysyä 
ajan hermolla. Honkala kuvaa asiaa siten, että 
jos pysyy paikallaan, kehitys meneekin itse 
asiassa taaksepäin.

– Kun on kehittämisyksikkö, se voi tuoda uu-
sia asioita organisaation sisälle ja tukea eri 
toimintayksiköitä toiminnan kehittämisessä. 
Tällöin kehittäminen on palvelutuote kaikille 
pelastuslaitoksen toimintayksiköille, Honkala 

Kehittämisyksikkö tuo uusia 
asioita organisaatioon ja 
tukee muita kehittämisessä
Martti Honkala aloitti Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen kehittämispäällikkönä 
viime vuoden lopussa.

20
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Kehittämisyksikkö tuo uusia 
asioita organisaatioon ja 
tukee muita kehittämisessä

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminut Kehittämisyksikkö vuodesta 2012 alkaen. 
Yksikköä johtaa kehittämispäällikkö, jonka tehtävissä aloitti marraskuussa 2018 Martti 
Honkala. Hän kertoo, että Pirkanmaan pelastuslaitoksen kehittämisyksikön tehtävät 
laajasti katsottuna ovat oman toiminnan arviointia, toimintaympäristön arviointia, 
työhyvinvointiin liittyviä asiakokonaisuuksia sekä osaamisen kehittämiseen ja 
hallintaan liittyviä asioita.

kuvaa yksikön merkitystä organisaatiossa.

– Toki, vaikka talossa on kehittämisyksikkö, 
on jokaisen toimintayksikön silti panostet-
tava omaan kehittämistyöhön ja sitten tu-
emme sitä. Ei olisi mahdollista ja tarkoituk-
senmukaista, että vain me kehittäisimme, 
Honkala kertoo.

Uuden 
kehittämispäällikön 
tavoitteet
Honkala haluaa tuoda entistä enemmän 
kehittämisyksikön työhön sellaista kehittä-
mistoimintaa, joka kohdistuu suoraan Pirkan-
maan pelastuslaitoksen omaan toimintaan.

– Jatkossa osallistuminen kansallisiin hank-
keisiin arvioidaan tarkasti ja mietimme, 
mistä hankkeista olisi hyötyä juuri meidän 
laitoksellemme. Toki joissakin hankkeissa on 
edelleen tärkeää olla mukana ja on tärkeää 
saada uutta tietoa, ja olla selvillä miten asioi-
ta muualla hoidetaan, mutta pidän tärkeänä 
painopisteen olemista meidän oman laitok-
sen kehittämisessä, Honkala kuvaa.

Lisäksi Honkala kertoo, että oman toiminnan 
arviointi on iso kokonaisuus, joka on tarkoi-
tus tuoda toimintakulttuuriin mukaan. Arvi-
ointiin liittyvät dokumentointi ja raportointi 
sekä tiedon hyödyntäminen. Honkalalle on 
tärkeää, että oman toiminnan arviointi näh-

dään positiivisena ja omaa toimintaa kehit-
tävänä.

Helmikuussa 2019 kehittämisyksikön tiimissä 
aloitti myös Tarja Pesonen, joka toimii suun-
nittelijan tehtävissä tietoturvallisuuteen, 
Pronto-tilastointiin ja erheellisiin paloilmoi-
tuksiin liittyvissä tehtävissä. Pesosen lisäksi 
kehittämisyksikössä on kehitysinsinöörin ja 
työsuojelupäällikön vakanssit. Ensiksi mainit-
tua käytetään tällä hetkellä sisäisen koulu-
tuksen kehittämishankkeen toteuttamiseen, 
ja siinä tehtävässä toimii Ullastiina Hankala. 
Työsuojelupäällikkö Pekka Mellinin virka 
siirrettiin pelastustoiminnasta kehittämisyk-
sikön alaisuuteen helmikuussa 2019. 

Pelastustoimen konkari

Vaikka Martti Honkala on kehittämispäällikön 
virassa melko uusi kasvo, on pelastustoimi 
tullut hänen elämäänsä mukaan jo vuonna 
1973, kun hän liittyi Kangasalan VPK:n poika-
osastoon. Hieman myöhemmin vuonna 1975 
hän liittyikin jo VPK:n hälytysosastoon, ja siten 
pelastustoimesta löytyi hänelle ammatti.

– Silloisella Kangasalan palolaitoksella tein 
palomiehen kesäsijaisuuksia muutamana 
kesänä 70-luvun lopussa ja lisäksi sijaistin 
palomieskurssille lähtenyttä Lammin Jonea. 
Myöhemmin lähdin itsekin opiskelemaan 
Palo-opistoon Espooseen ja valmistuin 1982, 
Honkala kertoo.

Palomieskurssia seurasi 1,5 vuotta Upinnie-
men sotilaspalokunnassa, jonka jälkeen hän 
sai Kangasalta palomiehen viran ja hakeutui 
opiskelemaan edelleen alemmalle päällystö-
kurssille, mistä tie jatkui vuonna 1989 Orive-
den palolaitokselle palopäällikön tehtäviin. 
Tässä tehtävässä hän toimi aluepelastuslai-
toksen perustamiseen saakka. Aluepelastus-
laitoksella hän on toiminut aiemmin muun 
muassa aluepalopäällikkönä, operatiivisena 
päällikkönä ja kehitysinsinöörinä. Tällä het-
kellä kehittämispäällikön tehtävien lisäksi 
Honkala on yksi Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen päivystävistä päälliköistä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksesta työpaikkana 
Honkala ajattelee sen olevan hyvä alusta val-
takunnallisen pelastustoimen kehittämisen 
kärkikastissa, jossa uusia asioita voidaan vie-
dä rohkeasti eteenpäin. Organisaatiosta löy-
tyy paljon osaamista ja työskentelyilmapiirin 
kiinnitetään huomiota. Toimintaympäristön 
muutos edellyttää jatkuvaa seurantaa ja arvi-
ointia sekä ennakointia. Organisaatiota haas-
tetaan joustavuuteen, nopeaan reagointiin 
ja epävarmuuden sietoon. Tulevaisuuteen 
varaudutaan myös kehittämisyksikössä.

– Tulevaisuutta varten meillä on suunnitel-
mia sen suhteen, mitä tulee kehittää, mutta 
meillä täytyy olla myös kykyä reagoida nopei-
siin muutoksiin, Honkala pohtii.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuosijuhlaa 
vietettiin perinteisin menoin. Tarjolla oli hy-
vää ruokaa ja juomaa, viihdettä sekä tietysti 
parasta seuraa. Alkumaljan nosti pelastus-
johtaja Olli-Pekka Ojanen. Vieraita viihdytti 
vieraiden saapuessa sekä ruokailun aikana 
soitollaan ja laulullaan muusikko Kaisa Ku-
janpää. Stand up -viihdykettä tarjoili roast-
tyylillä Jussi Simola. Tanssilava täyttyi heti, 
kun Johanna Debreczenin Party Band aloitti 
soiton.

Parhaimmaksi asiaksi tässä vuotuisessa juh-
lassa on koettu mahdollisuus viettää rentoa 
iltaa yhdessä työkavereiden ja puolisoiden 
kanssa. Mukavana on pidetty myös sitä, että 
näkee niitä työkavereita, joita ei päivittäises-
sä työnteossa näe. Suunnitelmat ensi vuoden 
juhlaa varten on aloitettu. Juhlaa on tarkoitus 
viettää 14.8.2020.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen

Vuosijuhlassa 
pidettiin  
jälleen hauskaa

Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
Kuva: Ullastiina Hankala
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Pelastustoimen ja 
ensihoidon laaja-alaisissa 
tehtävänkuvissa sattuu ja 
tapahtuu monenmoista; 
usein meistä itsestämme 
riippumatta tai niin 
ettemme saata asiaan 
juurikaan ennalta 
vaikuttaa. Tehtävä tai 
tilanne tulee, se täytyy 
osata kunnialla hoitaa.  
Tämä kysyy ammattitaitoa 
ja kokemuskin nousee 
arvoonsa.

Vaaratilanteitakin sattuu ja tapahtuu. Kenen 
kohdalle sellainen sattuukin, tulee hänen 
miettiä, voiko tämä sama tapahtua uudel-
leen, kenties pahempana ja mitä seurauksia 
siitä saattaisi syntyä? Jos sammutusauton 
tietokoneohjatun pumpun näyttö pimenee 
ja nousee hetken päästä takaisin, oliko ky-
seessä vaaratilanne? Pitääkö laatia ilmoitus? 
Jos ei laadi ilmoitusta, ei kukaan muu tiedä 
vikaantumisen mahdollisuudesta. Piilevä 
vika? Seuraavan käyttö- tai järjestelmäkat-

kon hetkellä saattaakin olla savusukeltajat 
palavassa rakennuksessa paineellinen letku 
henkivakuutuksenaan. Letku, joka pumpun 
näytön pimetessä muuttuu paineettomaksi.

Asiakaskuntamme käytös on usein ennalta 
arvaamatonta. Huumeet, harhat ja sekavuus 
sekä muu järkytys ja henkinen sijoiltaan me-
no. Tästä seurannaisena fyysinen ja henkinen 
uhkailu, jotka lisääntyvät ja muuttuvat entistä 
kovemmiksi. Henkilöstömme anonymiteetti 
nousee keskiöön, kun sanallisen uhkailun 
jatkumo menee perheisiinkin. Auttajan rooli 
tulee turvata. Tässä on meille tulevina vuosi-
na työsarkaa.

Turvallinen työympäristö rakentuu osiensa 
summasta. Jokainen meistä on osa turvallista 
tai sitten vähemmän turvallista työympäris-
töä. Vaaroista tai vikaantumisista ilmoittami-
nen on tärkeä osa työturvallisuuden rakentu-
misessa. Toisinaan jonkin puutteellisuuden 
esille nostaminen vaatii enemmän luonnetta, 
se käy kunnian päälle. Näin on etenkin toi-
minnallisten seikkojen kirjaamisen laita. Kun 
on hieman omaakin huolimattomuutta tai 
huomaamattomuutta mukana. Ei haluttai-
si, että kukaan huomaa. Tämän kynnyksen 

ylittämistä arvostamme kovin. Kenessä on 
miestä tai naista nostaa käsi pystyyn – töp-
päsin, korjataan jäljet. Nämäkin ilmoitukset 
otamme kiitoksilla vastaan.

Laadi vaaratilanneilmoitus huolella. Älä hosu. 
Mitä, missä, milloin – ambulanssissa, sammu-
tusautossa, puomitikkaassa vaiko jalan? Mikä 
oli paikka ja mikä yksikkö? Sattuiko vaarati-
lanne harjoituksessa vai hälytystehtävällä – 
mitä muuta huomion arvoista asiaan liittyy? 
Muista vaihtaa ilmoituksen jatkokäsittelijäksi 
oma lähiesimiehesi.

Ja tähän loppuun vielä vakuutusyhtiön 
määre tapaturmasta: Tapaturmatilastoihin 
kirjautuu ainoastaan asia tai tapahtuma, 
jonka seurauksena aiheutuu sairauslomaa 
tai kuluja muusta syystä. Muut työelämän 
kolhut tulee kirjata vaaratilanteina. Jos asian 
tai tapahtuman vuoksi syntynyt kolhu alkaa 
oireilla jälkikäteen, vaatii hoivaa, hoitoa tai 
sairauslomaa - se muutetaan työtapaturmak-
si. Aiempi vaaratilannekirjaus todentaa asian 
sattuneen työn yhteydessä. Vaaratilannekir-
jauskin on siis tärkeä.

Teksti: Markku Savilahti ja Pekka Mellin

Vaaratilanneilmoitus  
vai työtapaturma?
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Ekotukitoiminta on työyhteisössä tapah-
tuvaa ruohonjuuritason toimintaa, jonka 
tavoitteena on saavuttaa pysyviä luontoa ja 
rahaa säästäviä muutoksia yksiköiden toimin-
tatavoissa. Toimintamalli valtakunnallinen ja 
Tampere on yksi noin 20 kaupungista, jossa 
se on käytössä. Tampereella ekotukihenki-
löitä on noin 300, meillä pelastuslaitoksella 
nimettyjä ekotukihenkilöitä on viisi.

Ekotukihenkilön tehtävänä on opastaa ja 
motivoida työtovereitaan ympäristötyöhön 
ja ottaa ympäristönäkökulmaa esiin esimer-
kiksi eri kokouksissa tai muissa tilaisuuksissa. 
Erilaisten teemapäivien ja -viikkojen avulla 
tuodaan esiin niitä pieniä tekoja, joilla jokai-
nen voi edesauttaa ympäristöajattelua omas-
sa arjessaan ja työyhteisössään. Toiminta on 
käytännönläheistä ja tarkoituksena on tuoda 
asioita esiin positiivisesti, rakentavasti ja innos-
tavasti. Pelastuslaitoksen ekotukihenkilöiden 
tarkoitus ei ole syyllistää tai lisätä kenenkään 
maailmantuskaa, vaan osoittaa pienienkin te-
kojen vaikutukset. Kukaan ei ole täydellinen 
eikä tarvitsekaan olla. Ympäristönäkökulmien 
huomioiminen mm. pelastustoiminnassa, ajo-
neuvokalustossa ja jälkivahinkojen torjunnas-
sa ei kuulu ekotukihenkilön toimenkuvaan, 
vaan on operatiivisen johtamisen ja organi-
saation johdon vastuulla.

Teksti: Krista Kurppa

Ruohonjuuritason 
ympäristövastuuta  
- Ekotukitoiminta Pirkanmaan pelastuslaitoksella

Joni Hakala: Olen ollut ekotukihenkilönä ja 
pääsääntöisenä yhdyshenkilönä ekotukitoi-
minnan käynnistymisestä alkaen ja sitä ennen 
toiminut pelastuslaitoksen yhdyshenkilönä 
kaupungin energia- ja ilmastotyöryhmässä. 
Tätä työtä on edesauttanut taustakoulutuk-
seni ympäristöpuolen insinöörinä. Koskaan 
en kuitenkaan ole kokenut olevani mikään 
ympäristötyön ”Ensio Itkonen”, vaikka ympä-
ristöasioiden parissa olenkin työskennellyt.

Johanna Lähteinen: Työskentelen Keskus-
paloasemalla perustason ensihoitajana. 
Työtoverit vuorossa tuntevat minut hyvinkin 
ankarana ja ehdottomana, mitä ekoasioihin 
tulee. Todellisuudessa toivon sydämestäni, 
että edes osa biojätteestä kulkeutuisi oikeaan 
kierrätysastiaan ja kasvisruoka löisi välillä läpi 
iltakimpoissa.

Elina Haapala: Kiinnostus ympäristöasioihin 
on tullut jo lapsuudenkodista. Työskentely 
ongelmajätelaitoksessa sekä ympäristötie-
teiden perusopintojen opiskelu antoivat 
todellisen vihreän kasteen. Lajittelu, vanhan 
tuunaaminen sekä ostamisen minimointi 
ovat itselleni luontevia tapoja arjessa. Työs-
säni minun pitäisi pyrkiä tulostamisen vä-
hentämiseen. Nykyisin työskentelytapani pe-
rustuu ihan liikaa siihen, että työasiani ovat 

paperitulosteina sen sijaan, että hyödyntäisin 
sähköisiä työskentelyalustoja. Työyhteisössä 
haluan kannustaa itseni lisäksi muita lajitte-
luun sekä huomaamaan, että pienillä ekote-
oilla on väliä. Ekotukihenkilönä olen toiminut 
muutaman vuoden.

Pauliina Niukkala: Työpisteeni on Kangasa-
lan paloasemalla. Ympäristön siisteys, kierrä-
tys ja ruokahävikin minimointi ovat varmaan 
omimmat juttuni ympäristöasioihin liittyen. 
Työpaikalla tulee huomautettua esimerkik-
si kertakäyttöastioiden käytöstä ja roskien 
lajittelusta. Paloaseman lähellä olevat kiin-
teistöt saattavat tavata myös virkavaatteissa 
pyöräilevän palotarkastajan. Pyrin elämään 
nimeni mukaisesti ja mottoni voisikin olla 
”Vaikka haluan elää elämää niukkaa, ei se 
tee minulle tiukkaa”.

Krista Kurppa: Minut löytää Keskuspaloase-
man pohjoispään toisesta kerroksesta. Eko-
tukitoiminnassa sydäntä lähellä on etenkin 
kulutuksen hillitseminen, kierrätys ja kasvisruo-
kavaihtoehtojen esiintuonti ja lisääminen esi-
merkiksi työpaikkaruokailussa. Kotona käytössä 
on bokashi-kompostori ja lajittelemme kaiken 
jätteen, jonka vaan voi lajitella. Supervoima: hy-
vien vegaaniruokien valmistaminen, maistuis 
varmaan sullekin!

Kuvassa Pirkanmaan pelastuslaitoksen ekotukihenkilöt: Joni Hakala (vas.), Elina Haa-
pala, Pauliina Niukkala ja Johanna Lähteinen. Krista Kurppa ei päässyt yhteiskuvaan ja 
hänestä oma kuva oikealla.
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Palohenkilöstön SM-lentopalloturnaus pelat-
tiin 1.10.2019 Tampereella Tesoman palloi-
luhallissa. Puitteet turnaukselle olivat Teso-
malla hienot, katsojien oli helppo seurata 
usealla kentällä pelattuja pelejä. Pirkanmaan 
pelastuslaitos otti osaa kotiturnaukseen pe-
räti neljän joukkueen voimin.

A-sarjan pronssi saatiin Tampereelle jouk-
kueella Sami Ahola, Antti Ruokonen, Mik-
ko Köykkä, Pasi ”Keppi” Mäkipelto, Marko 
Riekko ja Niko Julin. Voitto A-sarjassa meni 
Päijät-Hämeen joukkueelle ja hopealle tuli 
Kympen joukkue.

C-sarjan voitti Tampereen ykkösvuoron (nuo-
riso)joukkue. Joukkueessa pelasivat Ilkka In-
nola, Jyri Lempinen, Jani Palo, Pietro Lämsä, 
Tero Lamminen ja Jussi ”Safety-Sakala” Ha-
kala. Toiseksi tuli Kanta-Häme sekajoukku-
eella ja kolmanneksi Tampere 2, perinteinen 
”koukkupolvijoukkue”. Tässä joukkueessa 
pelasivat Matti Syrjä, Harri Järvelä, Pekka 
Hermikoski, Pekka Tapola, Hannu Kotajärvi 
ja Sakari Bragge.

Tampereen ensihoidon joukkue oli mukana 
ensimmäistä kertaa, mutta ei yltänyt mita-
leille asti. Ensihoidon joukkueen toive oli, 
että ensi vuonna kisoihin saataisiin oma sar-
ja nais- ja/tai sekajoukkueille. Kiitos kaikille 
järjestäjille ja talkoolaisille hyvin toteutetus-
ta turnauksesta! Voidaan todeta, että pelit 
pelattiin hyvässä hengessä, vaikka kovaakin 
vääntöä palloista oli. Pelaamisen ilo näkyi ja 
kuului turnauksessa.

Teksti: Sanna Kauppinen
Kuvat: Matti Syrjä

Tesomalla  
palohenkilöstön SM-piksut

A-sarjan pronssijoukkueessa pelasivat Sami Ahola (vas.), Antti Ruokonen, Mikko Köykkä, Pasi 
Mäkipelto, Marko Riekko ja Niko Julin.

C-sarjan kultajoukkueesta kuvassa Ilkka Innola (vas.), Jyri Lempinen, Jani Palo ja Pietro Lämsä. 

Tampereen ensihoidon joukkueessa 
pelasivat Juha Jännes (takana vas.), 
Marika Saarikalle, Sanna Kauppinen, 
Mikko Lehtola, Elina Holstikko, Kiira 
Tikka, Janette Saukko, Johanna Lähtei-
nen (edessä vas.), Anna-Miina Merilä ja 
Emilia Laamanen.
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Kaksipäiväisessä turnauksessa mitellään 
jalkapallossa ja lentopallossa. Tänä vuonna 
turnaus järjestettiin 28.–29.6.2019 Valkeakos-
kella ja mukaan oli jälleen saatu iso porukka 
pelaajia. Silloiselle Valkeakosken palolaitok-
selle palomiehen töihin vuonna 1980 tullut 
Pertti Kekkonen kertoo, että tämä oli hänelle 
40. kerta. Kesämiehenä vuonna 1980 hän oli 
ensimmäistä kertaa mukana eikä yhtään ta-
pahtumaa ole jäänyt väliin. 

Perinteestä on pystytty pitämään kiinni Kek-
kosen mielestä siksi, että vetäjää on vaihdet-
tu ja innokkuus on säilynyt. Tapahtumaan on 
tullut mukaan myös pelastuslaitoksen eläke-
läisiä 80-luvulla ja myös hän itse on jatkanut 
mukana turnauksessa eläkeläisenäkin.

Kesämiehet ja  
eläkeläiset yhdessä

Vuodesta 1976 mukana ollut Kimmo Pero-
lahti kertoo, että kun hän tuli kesämieheksi 
Valkeakoskelle, käsky kentälle kävi heti. Kaksi 
kertaa häneltä on turnaus jäänyt väliin, kun 
mm. sääriluu oli poikki. Nykyään jo itsekin 
eläkeläisenä mukana oleva Perolahti kertoo, 
että tapahtumaan liittyy vahvasti myös yhtei-
söllisyys ja illanvieton kuulumisissa on vaih-
dettu myös ammatillisia näkemyksiä. 

Valkeakoski–Kouvola-turnaus  
– 50-vuotinen perinne jatkuu yhä
Valkeakoskella järjestettiin kesällä 50. kertaa turnaus 
Kouvolan palohenkilöstön kanssa. Vuonna 1970 aloitettu 
perinne on jatkunut taukoamatta näihin päiviin. Kyseessä 
on tiettävästi pisimpään jatkunut perinne suomalaisessa 
palomiesurheilussa.

Kouvolasta asemamestarin virasta helmi-
kuussa eläkkeelle jäänyt Jyrki Silvonen on 
ollut mukana vuodesta 1979. Häneltä on 
jäänyt väliin kolme turnausta. Silvonen 
veistelee, että yksi kriteeri kesämiehille taisi 
aikanaan olla, että on valmis osallistumaan 
turnaukseen. 

Silvonen kertoo, että vaikka joinakin vuosi-
na on ollut haasteita saada tarpeeksi pelaajia 
mukaan, on turnaus nyt voimissaan ja tänä-
kin vuonna Valkeakoskelle matkasi Kouvo-
lasta 20-henkinen joukkue. Hienoa on myös 
se, että isäntäkaupunki hoitaa aina kaikki jär-
jestelyt, ja vierailija voi tulla aina valmiiseen 
tapahtumaan. Silvonen arvelee, että turnaus 
on Suomessa pisimpään jatkunut perinne pa-
lomiesurheilussa.

Miksi juuri Kouvola?

Äkkiseltään voi joku miettiä, miksi Valkeakoski 
järjestää turnauksen juuri Kouvolan kanssa? 
Kekkonen ja Silvonen kertovat, että tapahtu-
ma sai alkunsa yhdestä puhelinsoitosta vuonna 
1970. Valkeakoskella oli mietitty turnausta toi-
sen palokunnan kanssa. Ehtona oli se, että pitää 
olla kaksipäiväinen turnaus ja toisen palolaitok-
sen täytyy sijaita tarpeeksi kaukana Valkeakos-
kesta, jotta päästään yön yli -reissulle.

Niinpä pian oli pirissyt puhelin Kouvolan 
palolaitoksen miehistöhuoneessa. Ahosen 
Penaksi itsensä esitellyt mies oli kysynyt pu-
helimeen vastanneelta Partasen Jammulta, 
voidaanko tulla teille pelaamaan jalkapalloa 
ja lentopalloa. Kyllä se sopii, oli kuulunut 
vastaus. Tapahtuman erikoinen alku voi Sil-
vosen mukaan olla jopa se syy, miksi perinne 
jatkuu vuosi toisensa jälkeen. Perinteen alku 
muistetaan joka vuosi nuorille palomiehille 
turnauksessa kertoa.

Kaikki haastatellut kertovat, että henki tapah-
tumassa on säilynyt hyvänä ja perinne näyt-
tää jatkuvan vahvana. Vuoden 2019 turnaus 
päättyi lopulta seuraavin lopputuloksiin. 
Jalkapallo meni 0–1 Kouvolalle. Lentopallon 
voitto jäi Valkeakoskelle tuloksin 3–1. Turna-
uksessa oli lisäksi lämmittelylajina tennis, jos-
ta tuloksella 6-0, 6-0 voitto Valkeakoskelle.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
Kuva: Elina Haapala

Tämän vuoden turnauksessa voiton 
jalkapallossa vei puna-asuinen Kouvolan 
joukkue tuloksella 0–1.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen tennisherruu-
desta pelattiin tänä vuonna Tampereen Ruotu-
lassa tenniskeskuksella. Säätyttö Kerttu toteutti 
toiveen ja kilpailu saatiin vietyä läpi pilvettö-
mässä kelissä +25 asteen lämpötilassa. Hikeä 
siis virtasi sekä kentällä että katsomossa. 

Kilpailussa nähtiin tänäkin vuonna uusia 
kasvoja ja jotkut aiempien vuosien kilpailijat 
olivat joutuneet jättäytymään pois ylä- tai 
alavartalovammojen vuoksi. Tänä vuonna 
pelattiin kahdessa viiden hengen lohkossa, 
joiden voittajat kohtasivat finaalissa. Keski-
määräinen otteluaika oli noin 50 minuuttia, 
joten jokainen hikoili kentällä yli 3 tuntia. Tä-
mähän ei varsinaisesti huippuunsa viritetyillä 
tennisvirtuooseilla tuntunut silti missään. 

Viime vuoden finalistit Arto Kotamäki ja Mar-
ko Riekko oli sijoitettu eri lohkoihin ja loput 
sijoitettiin arpomalla. Molemmissa lohkoissa 
nähtiin upeita suorituksia ässäsyötöistä, näp-
päriin stoppareihin ja yhden käden rystylyön-

Arto Raiskio on pelastuslaitoksen tennismestari
ti ohituksiin Federerin mallin mukaisesti. Loh-
kot olivat jälleen tasaisia, mutta molemmista 
nousi yhdet ylitse muiden. Arto Kotamäki oli 
ykköslohkossa voittamaton ja lähti finaaliin 
puolustamaan mestaruutta Arto Raiskiota 
vastaan, joka puolestaan voitti kakkosloh-
kossa kaikki ottelunsa. 

Finaalista oli siis jo etukäteen odotettavissa 
tasainen taisto, joka ei jätä laulukuoroon jou-
tuneita kylmäksi. Finaali ylittikin odotukset 
ja ottelussa nähtiin useita toinen toistaan 
pidempiä palloralleja pisimmän yltäessä yli 
55 lyönnin pituiseksi (tässä vaiheessa laskija 
meni laskuissa sekaisin). Finaali venyikin kol-
mannen erän ottelutiebreikkiin, jonka Arto 
Raiskio käänsi edukseen pienimmällä mah-
dollisella eli 2 pisteen erolla. Turnaus huipen-
tui pytyn nosteluun, raikuviin aplodeihin ja 
kiitospuheeseen.

Kilpailuorganisaatio kiittää kilpailijoita upe-
asta päivästä ja hyvistä peleistä, sekä työn-
antajaa, joka osaltaan avusti tapahtuman 
järjestämisessä! Onnea Arto Raiskio!

Teksti ja kuva: Mikko Lehtola
Vuoden 2019 finalistit Arto Raiskio 
ja Arto Kotamäki.

Palohenkilöstön suunnistuksen SM-kisat 
käytiin Kouvolassa Valkealan maastoissa 
3.9.2019. Kymenlaakson pelastuslaitoksen 
ja Kouvolan suunnistajien yhteistyönä jär-
jestämään kilpailuun oli ilmoittautunut yli 
50 henkilöä, joka oli enemmän kuin useana 
aikaisempana vuotena. Puitteet kilpailulle 
olivat hyvät ja reitit olivat sopivan haastavia 
3,5 kilometrin ja 13 rastin matkasta aina ylei-
sen sarjan 20 rastia sisältäneeseen 6,2 kilo-
metrin matkaan. 

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui kilpai-
luun seitsemän henkilön voimin ja mitaleita 
oli kotiin tuomisina kolme kappaletta. Yli 55-
vuotiaiden sarjassa Jarmo Ranta taipui hope-
alle tasaisessa kilpailussa kymmenen sekun-
nin erolla voittajaan ja Jyrki Paunila kuittasi 
sarjassa kolmannen sijan. Harri Tammisen oli 
tyytyminen jalometallien sijaan Kouvolan 
lakritsiin ja leipäpakettiin viidennen sijan 
johdosta. Yli 45-vuotiaiden sarjassa Jan Ho-
pearuoho sai kaulaansa hopeisen mitalin ja 
Juha Niinimäki sijoittui sarjassa viidenneksi. 
Henrik Karling oli yli 50-vuotiaissa neljäs ja 
Ville Naskali sijoittui yleisen sarjan viidennek-

SM-suunnistus Kouvolassa
si. Kaikki löysivät metsästä itse pois ja paikat 
säilyivät ehjänä. 

Oli hienoa huomata, että suunnistuksen 
suosio on jälleen noussut ja osallistujia riitti 
kaikkiin sarjoihin. Ensi vuonna kilpailu järjes-
tetään Paraisilla ja henkilöstöä toivotaan Pir-
kanmaalta reilusti mukaan kilpailemaan tai 
ulkoilumielessä suunnistamaan. Aiempaa ko-
kemustakaan ei välttämättä tarvita, sillä alle-

kirjoittanutkin ehti tutustumaan suunnistuk-
sen saloihin menomatkan aikana YouTuben 
ja Googlen avulla. Muut pelastuslaitokset 
ovat keränneet omia suunnistusporukoita ja 
paluumatkalla jopa väläyteltiin Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen joukkueen osallistumista 
Jukolan viestiin ensi kesänä, mutta siitä kuu-
lemme mahdollisesti lisää myöhemmin.

Teksti ja kuva: Ville Naskali

Palohenkilöstön SM-suunnistuksen mitalistit 2019  
Jyrki Paunila (vas.), Jarmo Ranta ja Jan Hopearuoho.
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