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Tällä otsikolla oli Suomen Kuvalehdessä 
heinäkuussa 2020 artikkeli, jossa ker-
rottiin rokotteiden hyödyllisyydestä. 

Artikkeli käsitteli rokotekielteisyyttä, jonka 
lisääntyessä siitä voi tulla todellinen terve-
ysongelma. Terveysjärjestö WHO:n mukaan 
rokotteiden vastustus vuonna 2019 oli yksi 
kymmenestä suurimmasta terveysriskistä 
maailmassa.

Rokotevastaiselle ajattelulle on monia syitä. 
Suuri osa rokotevastaisesta ajattelusta pe-
rustuu kuitenkin mutu-tietoon tai uskomuk-
siin. Esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten 
Lancet-tiedejulkaisussa kerrottu tutkimus to-
disti, että autismilla ja rokottamisella oli sel-
vä syy-yhteys. Brittilääkäri Andrew Wakefield 
väitti kahdeksan hänen tutkimansa lapsen 
saaneen autismin MPR-rokotteen ottamisen 
jälkeen. Vuonna 2010 selvisi, että tutkimus oli 
huonoa tiedettä ja siinä oli tutkimustiedon 
väärentämistä. Lääkäri menetti toimilupansa, 
mutta vahinko oli jo tapahtunut.

Lääketieteen tohtori Juhani Knuutti on Terve-
ys & Tiede -lehdessä 2.4.2020 käsitellyt aihetta 
artikkelissa ”Koronavirus ja rokotusvastaiset”. 
Hän ilmaisee huolensa valheellisten roko-
tusväitteiden leviämisestä somessa. Kun val-
heellisia rokotusväitteitä rajoitettiin somessa, 

Turvalliseksi todistettu

rokotevastustajat siirtyivät suljettuihin ja kont-
rolloimattomiin alustoihin. Suomalaiset roko-
tusvastustajat ovat siirtyneet MeWe-alustan 
suljettuun Rokotusvastaiset-ryhmään.

Rokotussivuilla ei julkaista mitään rokotuk-
sille myönteistä tietoa. Aiheita ovat rokotus-
ten haitat ja niiden tehottomuus. Sivuille on 
koottu koronaan liittyviä salaliittoteorioita. 
Esimerkiksi influenssarokotuksista siellä 
sanotaan, että koronapetoksen takana on 
tavoite saada pakkorokotettua kansa. Näin 
rokotusten yhteydessä saadaan kansalaisiin 
istutettua siru, jolla voidaan valvoa ihmisten 
liikkumista ja elämää.

Näillä rokotevastaisilla sivuilla ei huomioida si-
täkään, että laajakantoisin esimerkki rokotus-
ten hyödyistä koko yhteiskunnalle on isorokon 
poistaminen maailmasta. Myös polio on lähes 
täydellisesti hävitetty rokotusten ansiosta. 

Kausi-
influenssarokotukset 
alkavat marraskuussa 
Jokaisen ihmisen vakaumusta ja elämän-
arvoja on kunnioitettava eikä kirjoituksen 
tarkoitus ole syyllistää ketään tai väittää, 
että tämä on ainoa oikea näkökulma roko-
tusasiaan. Pelastusviranomaisena me kui-
tenkin noudatamme ohjeita ja suosituksia, 
joita terveydenhuollon viranomaiset antavat. 
Tartuntalain 48 § velvoittaa työnantajaa huo-
lehtimaan siitä, että lääketieteellisesti arvioi-
tuna tartuntatautien vakaville seuraamuksille 
alttiiden potilaiden tai asiakkaiden kanssa 
työskentelevän henkilökunnan rokotussuo-
ja on kunnossa. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen kausi-influens-
sarokotukset käynnistyvät marraskuussa, ja 
tänä koronavuonna onkin erityisen tärkeää, 
että kausi-influenssarokotuksia otettaisiin 
mahdollisimman paljon. Tartuntatautilain 
48 §:n soveltamisalaan kuuluvat palomie-
het, ensihoitajat ja lääkintäesimiehet. Kausi-
influenssarokotuksen ottamista suositellaan 
myös muulle pelastuslaitoksen henkilöstölle.

Kyse ei ole yksilötason hyödystä vaan väestö-
tason hyödystä. Suojaamalla itsemme, emme 
ainakaan levitä mahdollista tartuntaa muille. 
Kattavalla rokotusohjelmalla voidaan torjua 
väestön infektiotauteja ja torjua epidemioita. 
Korkea rokotuskattavuus tarjoaa laumasuo-
jaa myös niille, jotka eivät jostain syystä ole 
rokotettuja.
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Palomestari 
Matti Willman

Muistokirjoitus  
– Ylipalomies Simo Koskinen

Saimme suruviestin kesällä, että ylipalomies 
Simo Koskinen oli kuollut maaliskuun 29. 
päivä. Simo Koskinen oli syntynyt 5.12.1933 
Padasjoella. 

Tampereen palolaitoksen palvelukseen hän 
tuli tilapäiseksi palosotilaaksi keväällä vuon-
na 1955. Palokorpraaliksi (myöhemmin ylipa-
lomies) hänet valittiin vuonna 1974. Eläkkeel-
le Simo Koskinen jäi 1.1.1989.

Simo Koskinen oli palolaitoksen kunta-alan 
ammattiliiton KTV:n pääluottamusmies. Arki-

Matilla on pitkä paloalan tuntemus, sillä hän 
on jo vauvana tutustunut paloelämään. Kuin-
ka niin? Matin isä oli Turun palopäällikkö Pek-
ka Willman, joten poika ei ole voinut muuta 
kuin imeä sitä paloalaa jo tuttipullosta.

Matti aloitti palomiehen uran hyvin nuorena Tu-
run palolaitoksella kesäkuun 6. päivänä 1977. 
Minulla oli kunnia tutustua Mattiin Espoon Palo-
opistolla, kun olin palomieskurssilla 1980. Matti 
oli Espoossa tuolloin paloesimiesharjoittelijana. 
Tutustumisemme syveni, kun olimme samalla 
paloesimieskurssilla vuonna 1983. Edellisellä 
kurssilla oli Korpelan Timo ja Vuorion Petri. Mu-
kava sattuma, sillä me neljä olimme myöhem-
min yhtä aikaa jaoksiemme palomestareita.

Matilla oli palomestarikurssilla kurssikaverina 
lukijoillekin tuttu mies, nimittäin pelastusjoh-
taja Ojanen. Ymmärsivät hyvin toisiaan, kun 
toinen oli Turusta ja toinen Porista. 

Matti rakastui tamperelaiseen naiseen, Nii-
naan, tuon esimieskurssimme aikana. No, 
siitä seurasi se, että Manseenhan sitä oli 
muutettava. Matti aloitti palveluksen Tam-
pereen palolaitoksessa 1.11.1984. Matti oli 
vesisukeltaja, jolle pojat polttareihin keksivät 
mukavan vedätyksen. Vedätys oli vesipelas-
tustehtävä Tammerkoskessa. No, eihän siellä 
mitään ollut, mutta polttarit alkoivat siitä, 
kun Matti nousi vedestä. Matilla pysyi sukel-
luspuku päällä myös kaupungilla.

Matti oli 2. jaoksen palomestari aina siihen 
saakka, kunnes pelastuslaitoksessamme teh-
tiin organisaatiomuutos, jonka seurauksena 
jaoksilla ei enää ollut omia nimettyjä palomes-
tareita. Matti siirtyi työkaverikseni Tilanne- ja 
johtokeskukseen Tike P3:ksi lokakuussa 2014. 
Matin hyvää pelastustoimen operatiivisen joh-
tamisen kykyä tarvittiin siellä. Hän omaksuikin 
ICT-asiat hyvin. Hyviä eläkepäiviä Matille!

Ari Vakkilainen

päivisin hän oli pääluottamusmiehen toimis-
tossa ja siirtyi työpäivän jälkeen palomiehen 
työhön. Simo Koskinen tunnettiin sovittele-
vana neuvottelijana.

Simo Koskisen mieleinen harrastus oli kalas-
tus. Viime vuosinaan hän innostui etenkin 
verkkokalastuksesta.
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Kari ”Köhä” Käyhkö aloitti palokuntauran-
sa Tampereella 1.6.1983, jolloin hän tuli 
lääkintävahtimestari-sairaankuljettajana ns. 
päiväkyytiin. Aikaisemmin hän oli ollut sai-
raankuljettajana mm. Parkanossa ja Hämeen-
kyrössä. Saman vuoden elokuussa hän aloitti 
sairaankuljettajan työt Ikaalisissa paikallisen 
yrittäjän leivissä. Ikaalisissa Kari toimi myös 
puolivakinaisessa palokunnassa.

Keväällä 1988 Kari pääsi vs. palomieheksi Tam-
pereelle kolmosvuoroon ja aloitti samana syk-
synä palomiesopinnot Espoon Otaniemessä, 
jonne he Kujansivun Markun kanssa yhdessä 
kulkivat. Hänet valittiin 1.4.1989 Tampereelle 
vakinaisen palomiehen virkaan. Hän aloitti 
silloisella Hervannan paloasemalla muiden 
uusien virkamiesten, kuten Sutisen Ollin, 
Prokin Juhanin, Saarisen Petterin ja Paunulan 
Markon kanssa. Karin vuoroksi tuli ennestään 
tuttu kolmonen. Vuosien saatossa eri sivuase-
mat tulivat tutuiksi ja aikoja Pispalan asemalla 
hän muistelee erityisen lämpimästi, koska sen 
vuorossa yhteishenki asemalla oli vertaansa 
vailla. Marjamäen Pekan ja muiden kanssa Kari 
mainitsee olleensa silloin huippuporukassa. 
Hän korostikin ajan Pispalassa ja T 291 -hoi-
toyksikössä olleen ihan parhainta aikaa.

Kari on nähnyt ja kokenut ensihoidon isot 
muutokset sekä mullistukset. Niissä hän ol-
lut yhtenä tekijänä sekä kehittäjänä. Sairaan-
hoitajan opinnäytetyön hän teki elvytyksestä 
selviytymisestä. Hän kantoi myös huolta jäl-
kipurkutoiminnasta, joka tällä hetkellä toimii 
laitoksellamme mallikkaasti. Aina näin ei ole 
ollut. Ikävänä muistona ovat omalle vuorolle 
sattuneet kolmen pienen elämänalun me-
nehtymiset kolmen kuukauden sisällä. 

Ennen lääkintäesimiesjärjestelmän alkua Kari 
toimi vuoronsa ensihoidosta vastaavana ja 
sen jälkeen myös lääkintäesimiesten ainoana 
varahenkilönä. Vuonna 2004 Kari siirtyi nelos-
vuoron lääkintäesimieheksi. EHK:n ottaessa 
päävastuun ensihoidon järjestämisestä Kari 
tunsi haluavansa palata enemmän takaisin 
kentälle ja lääkintäesimiehen työ vaihtui pa-
lomiehen työhön. Työpaikkoina olivat tämän 
jälkeen Hervanta ja Ikaalinen, josta Kari käytti 
ilmaisua ”kuin olisi kotiin tullut¨.

Marraskuussa 2017 tuli sydäninfarkti, jonka 
jälkeen työnteko muuttui sairastelun ja it-
sensä kuntouttamisen kanssa haasteelliseksi.  
Vuonna 2019 pinturiharjoituksissa hän kertoi 

voimiensa loppuneen ja palomiehen työt oli 
jätettävä. Kari siirtyi päivätöihin kartoittamaan 
henkilöstön tietoja viranomaiskortteihin. Työ-
uransa aikana Kari oli palomies, ensihoitaja, 
lääkintäesimies sekä toimi Tems-ryhmän vas-
tuuvetäjänä ja ryhmäläisenä sekä defusing-
ryhmässä. Kirjoittaja muistaa Karin erittäin 
tarkkana ja tunnollisena työntekijänä.

Kari kiittelee omia työvuorojaan ja palokun-
tamaista talkoohenkeä, jonka hän toivoisi 
jatkuvan edelleen. Erityiskiitoksen hän antaa 
työterveyshoitajille asioidensa hoitamisesta 
ja siitä, että aina oli joku, jolle sai soittaa ja 
purkaa tuntojaan synkimpinäkin hetkinä. 
Kari kantaa huolta, mitä tulevaisuudessa 
ikääntyminen ja erilaiset kulumisesta ja 
muista sairauksista ilmenevät vaivat alallam-
me aiheuttavat. Mistä löytyy kaikille sopivia 
työtehtäviä ja kuinka järjestetään kunnialli-
nen eläköityminen? Lisäksi sairastelu ja siitä 

johtuvat poissaolot pitkään jatkuessaan ai-
heuttavat henkistä taakkaa sekä taloudellista 
huolta. Tässä olisi paikka ”edunvalvojalle, joka 
olisi toimensa ohella perillä erilaisista tuki-
muodoista ja toimista, ettei kukaan putoaisi 
yhtäkkiä tyhjän päälle.

Aikaisemmin Kari on saanut tartunnan La-
pin hulluudesta ja sen hoitamiseksi reissut 
pohjoiseen kuuluvat eläkeläisen ohjelmaan.  
Tätä haastattelua tehtäessä hän olikin juu-
ri palannut pohjoisesta. Jääkiekko on ollut 
myös lähellä häntä pelaajana ja valmentaja-
na. Lisäksi luonnon ja lintujen tarkkailu on 
sydäntä lähellä, joita varten kiikarit ja kamera 
ovat aina valmiudessa. Koirien kanssa luon-
toon pääsee kuin itsestään. Toivotan yhdessä 
työyhteisömme kanssa Karille erittäin muka-
via ja laadukkaita eläkepäiviä.

Leevi Holopainen

Palomies  
Kari Käyhkö
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Uutiset koonnut: Jarmo Ruotsalainen
Kuva 1: Marko Konttinen
Kuva 2: Jarmo Ruotsalainen

Kuva 3: Kai Hedlund
Kuva 4: Sanna Kauppinen
Kuva 5: Matti Syrjä

Kesällä Pirkanmaan pelastuslaitoksel-
ta eläköityneen Esko Kauton pitkää 
uraa pelastustoimessa huomioitiin 

Suomen Palopäällystöliiton taholta Luo 
turvallisuutta -pronssiveistoksella. Kyseisen 
veistoksen ovat aiemmin saaneet vain Pet-
teri Orpo ja Paula Risikko, joista molemmat 
toimivat veistoksen saadessaan sisäministe-
rinä. SPPL:n toiminnanjohtaja Ari Keijonen 
sanoikin huomionosoitusta luovuttaessaan, 
että Esko pääsi ministerijoukkoon. Kauton 
eläkejuhlia vietettiin 13.8.2020. Vapriikissa 
pidetyssä tilaisuudessa esiintyi Tulikukot ja 
myös itse juhlakalu pääsi mukaan laulamaan 
yhden laulun verran, kun kuoro kutsui hänet 
laulamaan André-kappaletta (kuvassa). Var-
sinainen eläkejuttu Esko Kautosta julkaistiin 
Letku & Laastarin edellisessä numerossa.

Valkeakosken paloasemalla on räätä-
löity karttoja siten, että ne olisivat 
entistä informatiivisempia. Hankkeen 

puuhamiehenä toiminut paloesimies Jussi 
Jokinen kertoo, että ideana oli lisätä karttoi-
hin sellaista tietoa, mikä palvelee erityisesti 
asema 35:ttä eli Valkeakosken paloasemaa. 
Kartat on sijoitettu kalustohalliin kolmelle eri 
kiskolle siten, että etualalla on Valkeakosken 
alue, toisessa kiskossa lähimmät naapuri-
paloasemat ja kauimmainen toiminta-alue 
takana. Valkeakosken alueen karttaan on 
lisätty lenkkipolut, moottorikelkkareitit ja 
hiihtoladut vahvennettuina. Lisäksi karttaan 
on merkitty myös veneenlaskupaikat, moot-
toritien rampit numeroituna, uimarannat 
sekä etukäteen suunnitellut helikopterin 
laskupaikat. Yhteen karttaan on paloaseman 
ympärille lisätty viiden kilometrin välein sä-
teittäin olevat alueet. Tämä auttaa arvioi-
maan ajoaikaa sekä myös kopterin lentoaikaa 
eri kohteisiin. Kartassa, jossa on Valkeakoski 
ja naapurialueet, on yhdistetty maastokart-
ta ja merikortti, mikä Jokisen mukaan auttaa 
esimerkiksi pelastustoimen ja ensihoidon 
yhteistyötä. Kartasta näkyvät siten myös 

vedensyvyydet. Jokinen kertoo, että kartto-
jen kehittämisellä on ollut sekin hyvä puoli, 
että karttoja tulee katseltua aina keikkojen 
välillä ja esimerkiksi veneenlaskupaikat ovat 

jääneet hyvin mieleen. Jokinen kertoo, että 
toisinaan asemalla on myös sijaisia, joille alue 
ei ole tuttu, joten kartat parantavat toimintaa 
myös sitä kautta.

1.

2.
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Kuvassa Pirkanmaan pelastuslaitoksen tuleva konetikas, joka tässä vielä varustelussa 
Ruotsissa. Auto on saapunut Suomeen lokakuun alussa. Suomeen saavuttuaan se on 
mennyt vielä jatkovarusteluun Scanialle, jossa siihen asennetaan mm. Onspot-ketjulait-

teet ja lisäkaukovalot sekä tehdään luovutushuolto. Tämän jälkeen se on valmis luovutettavaksi 
pelastuslaitokselle ja henkilöstön koulutukset ajoneuvon käyttöön voivat alkaa. Konetikas 
sijoittuu Keskuspaloasemalle. Kepalon nykyinen puomitikasauto siirtyy Valkeakoskelle, josta 
nykyinen puomitikas puolestaan siirtyy Vilppulaan. Vilppulan vanha vuosimallia 1985 oleva 
puomitikasauto poistuu käytöstä.

Osana ensihoitopalveluiden koulutus-
toimintaa ovat Pirkanmaan sairaan-
hoitopiiri ja Pirkanmaan pelastuslai-

tos perustaneet yhdessä koulutusambulans-
siyksikön. Ambulanssin varustelu on vielä 
kesken, mutta se varustellaan vastaamaan 
pelastuslaitoksen hoitotason ambulansseja. 
Koulutusambulanssin avulla voidaan har-
joitella oikeassa ympäristössä ja pelkästään 
koulutuskäyttöön suunnitellulla yksiköllä var-
mistetaan myös se, että koulutuksissa on aina 
ambulanssi käytössä. Koulutusambulanssi oli 
ensimmäistä kertaa käytössä syyskuun lopus-
sa ensihoidon koulutuspäivässä. Teivoon hankittiin suureläinpelastusta varten uusi kuomullinen peräkärry. Peräkärryn 

sisustuksen suunnitteli ja rakensi Teivon 2. jaoksen miehistö. Uuteen kärryyn on nyt saatu 
mahtumaan lisää tarpeellista eläinpelastusvälineistöä.

3.

4.

5.
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Kari Alanko aloitti 
pelastuspäällikkönä

Pirkanmaan pelastuslaitoksella aloitti 1.6.2020 uutena 
pelastuspäällikkönä Kari Alanko. Varsinais-Suomesta 
Pirkanmaalle siirtyvän Alangon tehtävänä on johtaa 
pelastustoiminnan vastuualuetta. 

Pelastuspäällikön tehtäviin Alanko on läh-
tenyt luottavaisin ja avoimin mielin. Hän 
kertoo, että hänet on otettu hyvin vastaan 
ja hän on saanut perehtyä asioihin hyvässä 
ilmapiirissä.

– Pelastuspäällikön tehtävä on vastuullinen 
pesti ja Eskon (Kautto) saappaiden täyttämi-
nen on haastava tehtävä. Uskon, että hyvällä 
yhteistyöllä pääsemme juttuun ja kehittä-
mään yhdessä pelastustoimea Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen tavoitteiden mukaisesti, 
Alanko sanoo.

Alanko työskenteli aiemmin aluepalopääl-
likkönä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksel-
la ja kertoo, että työn sisällössä oli samoja 
elementtejä kuin nyt pelastuspäällikön 
työssä, mutta nyt on menty hallinnollisesti 
pykälä ylöspäin ja henkilöstömäärä on suu-
rempi. Hän kertoo, että pelastusala on hä-
nelle sukuvika ja hän toimii pelastustoimen 
palveluksessa jo viidennessä sukupolvessa. 
Pirkanmaan pelastuslaitoksesta hänellä oli 
positiivinen ennakkokuva.

– Maanpuolustuskorkeakoulussa pro gradua 
tehdessäni tutustuin Pirkanmaan pelastus-
laitoksen muutamaan paloesimieheen, ja 
minuun teki vaikutuksen henkilöiden hyvä 
asenne ja työmoraali, Alanko toteaa.

Mahdollistava esimies

Alanko haluaa esimiehenä olla mahdollistaja. 
Hän kuvaa johtamistyyliään valmentavaksi.
– Haluan mahdollistaa sen, että oman vas-
tuualueen henkilöstö pystyy tekemään 
oman työnsä mahdollisimman hyvin. Halu-
an myös, että kaikki se osaaminen, mitä on 

Hyvällä yhteistyöllä pääsemme juttuun 
ja kehittämään yhdessä pelastustoimea, 
sanoo kesäkuussa Pirkanmaan pelastus-
laitoksella aloittanut pelastuspäällikkö 
Kari Alanko.
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paljon työntekijöillä, saadaan hyötykäyttöön, 
Alanko kertoo.

Esimiehenä hän haluaa olla läsnä ja käytettä-
vissä tarpeen vaatiessa.

– Minua kiinnostaa kuulla, miten kentällä 
menee. Minulle voi aina tulla juttelemaan 
ja haluan kuulla etenkin sen, jos työn teke-
misessä on jokin pielessä. En toki sotkeudu 
niihin asioihin, mitkä kuuluvat jonkun muun 
päätettäviin asioihin, mutta puoleeni voi ai-
na kääntyä ja asioita voidaan pohtia yhdes-
sä. Kaikkihan me olemme täällä kansalaisia 
varten ja yhdessä tehdään töitä sen eteen, 
Alanko sanoo.

Osana perehtymistä Alanko pyrkii haastatte-
lemaan muun muassa kaikki palomestarit.
– Ensimmäisenä aion osana omaa perehty-
mistäkin käydä keskustelut lähimpien työka-
vereideni kanssa ja sen lisäksi tapaan kaikki 
kenttä-, tike- ja aluepalomestarit. Minulla ei 
ole sinänsä tarve muuttaa mitään, mutta toki 
haluan kuulla kaikki näkökannat ja miettiä, 
mikä toimii hyvin ja mitä voisimme kehittää, 
Alanko kertoo.

Alueen sopimuspalokuntiin ja sivutoimisiin 
Alanko tutustuu myös ja yhteydenpito heihin 
sujuu sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän 
kautta.

Työhyvinvointi  
ei tule puitteista

Alanko kertoo, että työhyvinvointi on häntä 
lähellä oleva asia. Hän ajattelee, ettei työhyvin-
vointi tule pelkästään ulkoisista puitteista.

– Minä arvostan ja vaadin hyvää esimiestyötä, 
koska se vaikuttaa yhtenä seikkana siihen, että 
työhyvinvointi on kunnossa. Työhyvinvointi on 
kaiken kaikkiaan päivän sana. Joku ajattelee, 
että työhyvinvointi tulee siitä, kun ostetaan jo-
ku hieno juttu työpaikalle. Minä ajattelen niin, 
että työhyvinvointi tulee siitä, kun meillä on 
työpaikalla toimintamallit ja toimintakulttuuri 
kunnossa, Alanko ajattelee.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella Alanko oli 
kehittämässä muun muassa työkyvyn hallinta-
mallia ja varhaisen välittämisen järjestelmää.

– Jatkoa ajatellen haluaisin nähdä Pirkan-
maan pelastuslaitoksella urapolkumallin, 
joka olisi selkeä kaikille pelastustoiminnassa 
mukana oleville. Urapolku on niin työnanta-
jan kuin työntekijänkin yhteinen päämäärä, 
Alanko kertoo.

Hän kuvaa asiaa siten, että työnantaja luo 
edellytykset tavoitteiden toteuttamiseksi, 
kuten esimerkiksi työntekoa edistävän esi-
miestyön ja johtamisen, työn sisällön, selkeät 
töiden järjestelyt sekä toimenkuvaukset. Toi-
saalta työntekijät toteuttavat organisaation 
tavoitteita, osoitettuja työtehtäviä ja työyh-
teisön arvoja hyvällä asenteella huolehtien 
omasta terveydestään ja työkyvystään am-
matillisen perusosaamisen lisäksi.

– Summa summarum voidaan todeta, että 
molemmilla on yhteinen tahtotila ja omat 
tehtävät, joilla mahdollistetaan jatkossa pit-
kä ja hyvä työura. Kokonaisuus vaatii hyvää 
yhteistyötä organisaation sisällä, mutta myös 
yhteistyökumppanien kanssa, ja näistä tär-
kein on työterveyshuolto. Kansallisesti asia 
vaatii ponnisteluja muun muassa koulutus-
järjestelmän uudistamisen osalta sekä pelas-
tustoiminnassa työskentelevien henkilöiden 
työnkuvaamista vastaamaan nykyistä toimin-
taympäristöä, Alanko pohtii.

Kansalainen on tärkein

Alangolle on tärkeää, että pelastustoimi 
näyttäytyy kansalaisille ammattitaitoisena, 
nopeana ja hyvällä asenteella varustettuna 
palveluna. Hän kertoo olevansa tarkka siitä, 
että julkisuuskuva on hyvä.

– Pelastustoimella on hyvä julkisuuskuva, 
mutta sitä täytyy koko ajan vaalia eikä siihen 
pidä tuudittautua, että nyt menee hyvin. Se, 
miten me tuolla kentällä käyttäydymme ja 
näymme, rakentaa osaltaan meidän julki-
suuskuvaamme, Alanko sanoo. 

Hän muistuttaa, että tänä päivänä olemme 
vielä enemmän suurennuslasin alla kuin en-
nen, koska ihmisillä on aina kamera muka-
naan ja somessa kaikki leviää nopeasti.

– Asiakasnäkökulma on ykkösprioriteetti ja 
siihen kuuluu, että valmius pitää olla aina 
kunnossa. Tämä pitää jokaisen esimiehen 
ottaa huomioon omassa työssään, Alanko 
toteaa ja jatkaa, että tärkeää on myös osaa-
misen kehittäminen, sillä toimintaympäristö 
muuttuu ja jotta näyttäydymme ammatti-
taitoisena jatkossakin, meidän täytyy pystyä 
uudistumaan jokaisella osa-alueella.

Pelastustoimen  
kaikki tasot

Alanko kertoo olevansa pitkän linjan käynyt 
palomies ja on tehnyt pelastustoimessa lähes 
kaikkia tasoja.

– Aloitin kesäpullukkana 1989 Turun palolaitok-
sessa armeijan jälkeen. Palomiesluokan jälkeen 
tein palomies-sairaankuljettajan töitä koulutta-
en samalla itseni muun muassa EKA-toimintaan 
(helikopteripelastaminen). Sen jälkeen suoritin 
alipäällystötutkinnon 1995 ja päällystötutkin-
non aloitin 1997, Alanko kertoo.

Tämän jälkeen hän toimi vuoromestarin teh-
tävissä ja alueellisen pelastustoimen aloitta-
essa 2004 hän siirtyi palopäälliköksi Salon 
toimialueelle. Vuonna 2008 hän siirtyi Turun 
alueen aluepalopäälliköksi. 

Alanko on koulutukseltaan sotatieteiden 
maisteri (2018). Lisäksi hän on suorittanut 
työn ohessa johtamisen erikoisammattitut-
kinnon (2008) ja Pelastusopistossa hän päivitti 
päällystötutkinnon AMK-tutkinnoksi (2015).

– Opiskelut ovat tukeneet eri tehtävien hoi-
toa loistavasti ja tuoneet erilaista sisältöä 
arkeen, Alanko kertoo.

Luottavaisin  
ja avoimin mielin

Suurimpana pelastustoimen lähiajan haas-
teena Alanko mainitsee sote- ja maakunta-
uudistuksen. Pelastustoimen asema uudis-
tuksessa on vielä epävarma.

– Olisi tärkeää, että uudessa mallissa pelas-
tustoimi jää edelleen omaksi yksikökseen. 
Tämä jo nyt käytössä oleva maakunnallinen 
malli on mielestäni toiminut hyvin. Hyvää 
uudistuksessa voisi olla muun muassa se, 
että saisimme entistä enemmän yhtenäisiä 
käytäntöjä pelastustoimeen valtakunnallises-
ti tarkasteltuna. Kaiken kaikkiaan kyllä pyrin 
aina ajattelemaan, mitä hyvä muutoksista 
seuraa, Alanko miettii. 

– Uskon, että hyvällä asenteella, ammatti-
taidolla ja yhteistyöllä henkilöstön kanssa 
pystymme kaikkiin haasteisiin taatusti vas-
taamaan, Alanko pohtii.

Alanko luottaa pelastustoimella olevan ar-
vostettu rooli yhteiskunnassa jatkossakin.

– Me olemme hyviä siinä, että osaamme aut-
taa asiassa kuin asiassa ja meillä on paljon 
osaamista johtamisen ja varautumisen suh-
teen, ja olemme vieläpä aika nopeita näissä 
asioissa. Nämä ovat semmoisia argument-
teja, mitkä ovat varsin hyviä myyntivaltteja, 
Alanko toteaa.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen eläkeläis-
ten 40-vuotisjuhlaa vietettiin Vapriikissa 
elokuun lopussa.

Pelastuslaitoksen työkenttä hälytystehtävillä 
on moninainen. Yksi iso osa pelastustoimin-
taa on vesipelastaminen kaikissa muodois-
saan, ja työskentelyyn veden äärellä liittyvät 
olennaisesti vesipelastuspuvut. 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vesisukellus-
toiminnasta vastaava palomestari Pasi Saari 
kertoo, että Valkeakosken paloasemalla toi-
miva pukuhuolto huoltaa kaikki Pirkanmaan 
alueen vesipelastuksessa käytettävät puvut. 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vesisukeltajien 
asemat sijaitsevat Valkeakoskella, Vammalas-
sa ja Keskuspaloasemalla. 

Oma aktiivisuus tärkeää

Esa Pyörälä tuli palomieheksi Valkeakoskelle 
1983. Ura pelastustoimessa on siis jatkunut jo 
melkein 40 vuotta. Pyörälä kohtasi kuitenkin 
terveysongelmia parisen vuotta sitten.

– Olin kaikkiaan vuoden sairauslomalla ja sen 
jälkeen kuntoutustuella kahdeksan kuukaut-
ta. Kävi selväksi, etteivät palomiehen työt 
enää onnistu, Pyörälä kertoo.

Pukuhuollosta Esalle uusi ura

Valkeakosken 
paloasemalla toimii 
pukuhuolto, joka huoltaa 
kaikki Pirkanmaan 
alueen vesipelastuksessa 
käytettävät puvut. 
Pukuhuollossa 
työskentelee Esa Pyörälä, 
joka sai uuden uran 
pukujen huoltamisesta, 
kun terveydentila esti 
palomiehen työt.

Esa Pyörälä kertoo, että pukujen käyttö-
ikään vaikuttaa kaikista eniten käytön-
jälkeisen huollon laatu.

10
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Pukuhuollosta Esalle uusi ura
Pelastuslaitoksella oltiin juuri perustamassa 
vesipelastuspukujen huoltoa Valkeakoskelle 
ja Pyörälälle ehdotettiin pukuhuoltajan teh-
täviä. Pyörälä suhtautui asiaan positiivisesti ja 
oltuaan nyt reilun vuoden päivätöissä puku-
huollossa hän kertoo tykkäävänsä työstään. 
Muutoinkin hän on erittäin tyytyväinen, että 
muuta työtä löytyi.

Palomestari Pasi Saari korostaa työntekijän 
omaa aktiivisuutta uutta työtä etsittäessä.
– Se, että korvaavaa työtä löytyy, on myös 
paljon henkilöstä itsestä kiinni. Esa oli itse 
todella aktiivinen tässä asiassa ja sitä kautta 
uusi työ muotoutui hänelle, Saari kertoo.

Pyörälä kävi kahden päivän koulutuksen pu-
kuhuoltoon Ursuitin pukutehtaalla Turussa. 
Pyörälä on myös itse toiminut aikoinaan ve-
sisukeltajana, joten asiantuntemusta ja ym-
märrystä pukuihin oli jo paljon valmiina.

Oma pukuhuolto

Saari kertoo, että oma työntekijä pukuhuol-
toon on välttämätöntä, koska Pirkanmaalla 
on niin paljon huollettavaa, etteivät työvuo-
rot ehdi mitenkään huoltaa kaikkia maakun-
nan pukuja ja myös korjausvelkaa on vuosi-
en aikana tullut. Oma pukuhuolto on Saaren 
mukaan myös taloudellisesti kannattavaa.

– Jos lähettäisimme sukelluspuvut huolletta-
vaksi tehtaalle, se toisi paljon kustannuksia. 
Huollon hintaan täytyy laskea myös rahdit ja 
sitten se, että puvut olisivat poissa hälytys-
käytöstä paljon pidempään kuin nyt, Saari 
pohtii.

Saari lisää, että pukuhuolto tarvitsee muu-
toinkin yhden vakituisen henkilön, joka myös 
koordinoi toimintaa.

– Nyt kun yksi ja sama henkilö arvioi esi-
merkiksi sen, milloin puku on syytä poistaa 
käytöstä, se menee aina samoilla kriteereil-
lä. Aluepalomestareilta on myös tullut hyvää 

palautetta. Olen erittäin tyytyväinen tähän 
kokonaisuuteen, miten pukuhuolto Pirkan-
maalla nyt pelaa, Saari sanoo.

Sen lisäksi, että Pyörälä huoltaa pukuja, on 
hänellä myös ns. ajopäiviä, jolloin hän kuljet-
taa tavaroita, kuten mm. letkuja, eri asemien 
välillä. Samalla hän myös kuljettaa pukuja 
huoltoon tai takaisin.

Monipuolista osaamista

Pyörälä kertoo, että kaiken muun hän puku-
jen korjauksessa tekee, mutta varushuolto 
hoitaa ompelutyöt. Ulkopuolista ostopalve-
lua pukujen huoltoon ei tarvita, vaan kaikki 
tehdään talon omana työnä.

– Voisikin sanoa, että täällä tehdään kaikki 
muu paitsi ei ommella pukuja alusta lähtien, 
Saari kuvaa.

Jos pukuhuollossa on ruuhkaa, on Valkea-
koskella joka työvuorossa pukuhuoltoon 
koulutettuja palomiehiä, jotka ovat Pyörä-
län apuna.

Pyörälä on myös ryhtynyt kirjaamaan kalus-
tonhallintajärjestelmään jokaisen puvun, 

Esa Pyörälä käyttää pukujen koeponnis-
tuslaitetta, jollaista ei tiettävästi muista 
Suomen pelastuslaitoksista löydy.

joten pian vesipelastuksen pukutilanne on 
entistä paremmin hallinnassa. Pukuhuollon 
yksi ylpeys on koeponnistuslaite, jollaista ei 
muista Suomen pelastuslaitoksista löydy. 

Pukuhuollossa on muutoinkin työkaluja, joi-
ta ei välttämättä muualta löydy. Tällainen on 
esimerkiksi saumanliimaukseen tarkoitettu 
rulla, jonka Pyörälä teki itse, kun työkalua ei 
mistään valmiina saanut.

– Täällä on vanhan ajan palokuntahenkeä, 
kun osa työvälineistäkin tehdään itse, Saari 
iloitsee.

Kokonaisvaltaista huoltoa

Vesipelastuspuku tulee huoltoon silloin, 
kun se vaatii korjausta eli säännöllisiä mää-
räaikaishuoltoja niillä ei kemikaalipukujen 
tapaan ole. Pyörälä aloittaa huollon silmä-
määräisellä tarkastelulla, minkä jälkeen pu-
ku menee koeponnistuslaitteelle, jossa puku 
tarkastetaan sekä sisä- että ulkopuolelta.

– Puku puhalletaan ilmaa täyteen, ja päälle 
levitetty saippualiuos näyttää kaikki reiät, 
kun ilma kuplii saippuakerroksen alta. Tässä 
vaiheessa katson kaikki mahdolliset viat tar-
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kemmin ja arvioin korjauksen kannattavuut-
ta, Pyörälä kuvaa työvaiheita.

Arvioinnissa otetaan huomioon puvun kor-
jauskustannukset ja vaadittava työmäärä. 
Puvun elinkaarta voidaan jatkaa korjaamalla 
puku sekä myös muuttamalla sen käyttötar-
koitusta siten, että sukelluskäytössä oleva 
puku voidaan siirtää pintapelastuskäyttöön.

– Jos puku ei sovellu enää pintapelastuk-
seenkaan, on suunniteltu, että siitä voitai-
siin jatkossa tehdä vielä veneenkuljettajan 
puku. Mutta joka tapauksessa puku menee 
vielä varaosiksi eli kaikki puvut käytetään 
mahdollisimman tarkasti loppuun, Pyörälä 
kuvaa pukujen elinkaarta.

Huollon lopuksi puku pestään molemmin 
puolin ja puvun kuivuttua sille tehdään vie-
lä desinfiointi.

Käytönjälkeinen  
huolto tärkein

Pyörälä kertoo, että valitettavasti pukuhuol-
toon tulee myös todella huonolla pidolla 
olleita pukuja. 

Saari ja Pyörälä muistuttavat, että uudet vesi-
pelastuksessa käytettävät puvut ovat kalliita 
eikä niitä voida jatkuvasti olla uusimassa. 
Käytönjälkeisellä huollolla säästetään rahaa 
sekä myös taataan se, ettei koskaan tarvitse 
laittaa huonokuntoista pukua hälytystehtä-
välle päälle. 

– Pukujen käyttöikään vaikuttaa kaikista eni-
ten käytönjälkeisen huollon laatu. Hiki ja rasva 
puvun sisäpinnalle jäätyään lyhentävät puvun 
käyttöikää oleellisesti, Pyörälä kertoo.

Sekä Saari että Pyörälä myös muistuttavat, 
että huoltamaton puku ei ole käyttäjälle 
myöskään aseptinen. 

– Pukuhuollon olemassaolo ei vähennä käy-
tönjälkeisen huollon tärkeyttä yhtään, Saari 
tähdentää.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Palomies Esa Pyörälä ja palomestari 
Pasi Saari esittelevät uusia, pelkäs-
tään koulutuskäyttöön tarkoitettuja 
vesipelastuspukuja. Pukuja voi noutaa 
lainaksi esimerkiksi sopimuspalokuntien 
viikkoharjoituksiin.



12 13

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Letku & Laastari 
täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Edellinen lehti 
oli juhlanumero, jossa jo saimme ajankuvaa 
lehden alkuajoista. Tällä palstalla tutkimme 
aina jatkossa, mitä lehdessä kirjoitettiin 20 
vuotta sitten. Aluksi palsta ei välttämättä 
ilmesty säännöllisesti, koska lehtiäkään ei 
2000-luvun alussa säännöllisesti tullut.

Palstan tarkoituksena on esitellä pieniä vä-
lähdyksiä pelastuslaitoksemme historiasta. 
Samalla voi aina miettiä, miten silloin tehdyt 
asiat näkyvät tänä päivänä ja miten tänään 
tekemämme työ on jo huomenna historiaa. 
Toivottavasti tämä palsta myös kannustaa 
lähettämään toimitukseen uutisia ja juttuja 
työyhteisömme arjesta jatkossakin. Näin tätä 
arjen historiaa tulee kirjattua muistiin ja 20 
vuoden päästä meillä on edelleen tarjolla 
ajankuvaa ja kerrottavaa historiasta.

Letku & Laastari ilmestyi vuonna 2000 kaksi 
kertaa. Kuten juhlanumerossamme jo ker-
roimme, ensimmäinen lehti ilmestyi nimellä 
Talven tietoisku. Julkaisimme kyseisen leh-
den sisältöä osana juhlalehteä. Tarkastelem-
me nyt Letku & Laastarin numeroa 2, joka 
ilmestyi loppuvuodesta 2000.

20  
vuotta  
sitten

Sivulla 5 Tekninen osasto kirjoittaa, että uu-
det sairasautot ovat kalustettuna ja rivissä 
sijoitettuna Keskuspaloasemalle tunnuksilla 
S11 ja S12. Moottorit uusissa autoissa on 115 
kW eli 25 kW tehokkaampia kuin aiemmat. 
Lisäksi Keskuspaloasemalle oli saatu uusi 
sammutusauto T11. Sammutusauto on Sca-
nia 114 ja se on tilattu Sammutin oy:n teh-
taalta Säynätsalosta. 

Hervannan uuden paloaseman suunnitte-
lu on alkanut. Rakennustöiden kerrotaan 
alkavan 2001 syksyllä ja paloaseman olisi 
tarkoitus valmistua siitä vuoden päästä. Pa-
loaseman suunnittelussa ovat olleet mukana 
paloesimies Veikko Suvanto, ylipalomies Eero 
Lahti, nuohoustyönjohtaja Hannu Pokkinen 
ja nuohooja Ismo Lento. 

Lisäksi kerrotaan, että Keskuspaloasemalla on 
uusittu saunatilat sekä tehty pintaremonttia 
mm. keittiöllä ja alipäällystössä. Lisäksi Kepa-
lon kulunvalvontaa on parannettu avainten 
ja uusien valvontakameroiden muodossa. 
Käyttöön on otettu avainnapit, joilla kulke-
misen kerrotaan olevan joustavaa ja samaa 
käytäntöä toivotaan myös muille asemille. 

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
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Tehostettu onnettomuusviestintä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että henkilöstöä pelastuslai-
toksen Viestintäyksiköstä työskentelee Tilanne- 
ja johtokeskuksessa onnettomuuden aikana. 
Viestintähenkilöstö tuo viestinnän asiantun-
temuksen pelastustoiminnanjohtajan tueksi 
sekä myös tekee käytännön viestintätyötä jul-
kaisemalla tiedotteita ja toimimalla viestinnän 
lisäresurssina Tikessä.

Yleisimmin viestinnän tehostamista tarvitaan 
suurissa ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa, 
mutta kyseessä voi olla myös jokin muu tilanne, 
kuten esimerkiksi pelastustoimen ruuhkatilan-
teet erilaisten luonnonilmiöiden yhteydessä.

Toimintaa 
kansalaisrajapinnassa

Pirkanmaan pelastuslaitos tiedottaa onnet-
tomuuksista päivittäisviestinnässä sähkö-
postilla erikseen laaditun mediajakelulistan 
välityksellä. Tehostetussa onnettomuusvies-
tinnässä lisätään tiedotteiden määrää, niitä 
julkaistaan useissa eri kanavissa sekä toimi-
taan myös suoraan kansalaisrajapinnassa 
hyödyntämällä some-kanavia. 

Onnettomuusviestinnän kokonaisuus on 
osa pelastustoiminnan johtamista ja siten 
pelastustoiminnanjohtaja vastaa jatkossa-
kin onnettomuustiedotteiden sisällöstä. 
Viestintähenkilöstö siis vain tukee toimintaa 
eikä päätä, mitä onnettomuudesta kerrotaan. 
Viestintähenkilöstö vastaa mm. tiedotteiden 
teknisestä muodostamisesta, niiden julkai-
semisesta sekä tiedotuskanavien valinnasta. 
Viestintähenkilöstö voi myös ennakoida, 
miten johonkin asiaan kansalaisten keskuu-
dessa suhtaudutaan ja miten jokin tietty asia 
kannattaa kertoa. Etenkin sosiaalisessa medi-
assa sanavalinnoilla ja niiden konnotaatioilla 
voi olla suurikin merkitys.

Päätöksen tehostetun onnettomuusviestin-
nän käyttöönotosta tekee päivystävä päällik-
kö eli P20. Tilanteita, jolloin tehostettua on-
nettomuusviestintää voidaan käyttää, ovat 

Tehostettu onnettomuusviestintä 
pelastustoiminnan johtamisen tueksi
Yhteiskunnan viestintäympäristö on muuttunut viime 
vuosina. Se pakottaa viranomaiset tarkastelemaan 
laajasti omia viestintäkäytäntöjään. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella on kehitetty onnettomuusviestinnän 
yhdeksi työvälineeksi tehostettu onnettomuusviestintä, 
jolla osaltaan vastataan muuttuneeseen maailmaan sekä 
myös tarjotaan entistä parempaa palvelua kansalaisille. 
Tehostettu onnettomuusviestintä myös tukee 
pelastustoiminnan johtajan työtä.

etenkin ne onnettomuudet, joista annetaan 
vaaratiedote ja/tai yleinen vaaramerkki, tai 
jotka muutoin edellyttävät laajaa ja nopeaa 
kansalaisten tavoittamista. Viestinnän tehos-
taminen voi auttaa tilanteen johtamista myös 
sellaisessa onnettomuudessa, joka aiheuttaa 
suurta liikenteellistä haittaa. Käytännössä täl-
lainen tilanne olisi esimerkiksi onnettomuus 
Rantatunnelissa.

Somella tavoitetaan 
laajasti ja nopeasti

Päivittäiseen onnettomuustiedottamiseen 
verrattuna tehostetussa onnettomuusviestin-
nässä viestitään paljolti suoraan kansalaisra-
japinnassa hyödyntämällä pelastuslaitoksen 
some-kanavia ja verkkosivuja. Pirkanmaan 
pelastuslaitos on tehnyt pitkäjänteistä työtä 
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Tehostettu onnettomuusviestintä 
pelastustoiminnan johtamisen tueksi

somessa saadakseen seuraajia omille kana-
villeen. Tätä on hyödynnetty turvallisuusvies-
tinnässä jo kauan, ja nyt suurta seuraajien 
määrää voidaan hyödyntää myös onnetto-
muustiedottamisessa. Suuri seuraajamäärä 
takaa sen, että pelastuslaitoksen lähettämät 
tiedotteet tavoittavat hetkessä tuhansia 
kansalaisia. Tästä on suuri hyöty esimerkiksi 
varoitettaessa vaarasta.

Kansalaiset jakavat somessa matalalla kyn-
nyksellä viranomaisen onnettomuustie-
dotteita. Tästä on kokemusta muutamasta 
aiemmasta onnettomuustilanteesta sekä 
yhdestä suuronnettomuusharjoituksesta. 
Julkaisun jakamisen ansiosta tieto vaikkapa 
vaarallisen aineen leviämisestä voi tavoittaa 
hetkessä jopa kymmeniä tuhansia kansalai-
sia. Pelastuslaitoksen omat tiedotuskanavat 
eivät koskaan korvaa virallista vaaratiedotet-
ta, joka säädetään laissa, vaan tehostetulla 

onnettomuusviestinnällä tuetaan vaaratie-
dotteen entistä parempaa leviämistä.

Julkaisemalla tietoa suoraan kansalaisille tor-
jutaan myös disinformaatiota. Some mahdol-
listaa vuorovaikutteisuuden, jolloin kansalai-
set voivat kysyä lisätietoja onnettomuuden 
aikana. Kun pelastuslaitos vastaa somessa 
suoraan kansalaisille, jää välikäsiä pois ja li-
säksi saman vastauksen näkee kerralla moni 
muukin. Viestintähenkilöstö myös suorittaa 
media- ja some-seurantaa, joten mahdolli-
sia vääriä tietoja onnettomuudesta voidaan 
oikaista heti.

Mediapuhelin hiljaiseksi

Vaikka kansalaisrajapintaa hyödynnetäänkin, 
ovat onnettomuustiedotteet yhtä lailla suun-
nattu myös medialle. Tehostetussa onnetto-
muusviestinnässä tihennetään tiedotteiden 
julkaisufrekvenssiä, mikä on tärkeää, kun 
varoitetaan onnettomuudesta, mutta tällä 
tavoitellaan myös sitä, että median yhtey-
denotot Tikeen jäävät pois tai ainakin oleel-
lisesti vähenevät. Media on tärkeä työväline 
jatkossakin tiedon välittämisessä.

Pääasiallinen some-kanava onnettomuus-
tiedottamiseen on Twitter, jota juuri media 
seuraa. Kun Ruskon tulipalossa Twitterissä 
julkaistiin pelastuslaitoksen antama vaara-
tiedote, se julkaistiin parin minuutin kuluessa 
myös Aamulehden verkkosivuilla. Vasta myö-
hemmin vaaratiedote luettiin radiossa. On-
nettomuustiedottamisessa otetaan käyttöön 
myös Facebook sekä Instagram, joiden kautta 
esimerkiksi videoraportit ovat mahdollisia.

Median ohjaamisesta seuraamaan viran-
omaisen some-kanavaa on hyviä kokemuksia 
poliisin viestinnällä. Poliisi on saanut medi-
apuhelimen hiljaiseksi isojenkin keikkojen 
aikana twiittaamalla säännöllisesti tietoja 
onnettomuudesta. Medialausuntojen anta-
minen puhelimitse vasta myöhemmin, kun 
onnettomuustilanne on rauhallinen, antaa 
pelastustoiminnan johtajalle mahdollisuu-
den keskittyä entistä paremmin tilanteen 
johtamiseen sekä vapauttaa myös päivystä-
jien työaikaa tukitehtäviin.

Tilanneseuranta.fi kokoaa 
tiedot yhteen

Tehostettuun onnettomuusviestintään kuu-
luu useiden tiedotuskanavien käyttö. Sen 
lisäksi, että pelastuslaitoksen some-kanavat 
otetaan onnettomuustiedottamisen käyt-
töön, käytetään tiedottamiseen myös pelas-
tuslaitoksen verkkosivustoja.

Viestintäyksikkö on suunnitellut yksinomaan 
onnettomuusviestinnän käyttöön Tilanne-
seuranta.fi-osoitteessa toimivan verkkosivun. 
Sivusto yhdistää somen ja nettisivun ominai-
suuksia, siten että sivustolle tulostuvat Twit-
terin julkaisut, joten yhdelle julkaisulle saa-
daan entistä laajempi yleisö. Tällainen sivusto 
palvelee kaikkia nettiä käyttäviä kansalaisia 
eikä sulje pois heitä, jotka eivät ole mukana 
sosiaalisessa mediassa.

Sivusto sisältää myös oman tiedoteosion, jo-
ta voidaan päivittää helposti ja reaaliajassa. 
Lisäksi sivusto sisältää Usein kysyttyä -osion 
sekä kartan, joka kuvaa vaara-alueen. Sivus-
tolla voidaan julkaista myös toimintaohjeita 
kyseisessä onnettomuudessa toimimiseksi. 
Sivuston kehitystyö on edelleen kesken ja 
sitä parannetaan kokemusten perusteella. 
Sivustoa on tarkoitus käyttää vain suurissa 
ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa.

Yhteistyössä onnettomuus-  
tiedottamisen kehittämistä

Viestintäyksikön henkilöstöä on ollut jo muu-
tamia kertoja Tikessä tehostetun onnetto-
muusviestinnän tehtävissä. Kokemukset ovat 
olleet kaikin puolin positiivisia. Viestintä on 
ollut mukana myös eri suuronnettomuus-
harjoituksissa jo aiemmin. Kaikissa näissä 
pelastustoiminnan johtaja on kokenut, että 
työaikaa on vapautunut esimerkiksi tilan-
nekuvan ylläpitämiseen. Myös päivystäjien 
työaikaa vapautuu muuhun käyttöön.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on muutoin-
kin tiivistetty Pelastustoiminnan johtamisen 
ja Viestintäyksikön yhteistyötä, kun viestin-
täsuunnittelija on työskennellyt aiemmin 
yhden päivän viikossa Tikessä. Tämän tar-
koituksena on ollut kehittää onnettomuus-
tiedottamista yleisesti. Jatkossa Viestintäyk-
sikön henkilöstöä on tarkoitus olla paikalla 
säännöllisesti tiettyinä päivinä Tikessä osana 
onnettomuusviestinnän kehittämistyötä.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
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Oppimista ja osaamisen kehittämistä kartoittamassa  
– Koulutushanke 2019 Pirkanmaan pelastuslaitoksella

Oppiminen ei lopu tutkintoon tai tiettyyn merkkipaaluun mennessä, vaan sitä 
tapahtuu jatkuvasti, töiden ohessa tiimi-, työpari- ja verkostotyöskentelyssä, 
keskusteluissa, yhdessä tekemällä tai silloin kun opettaa toisia. 
Nykytyöelämässä osaamisen kehittäminen on välttämätöntä sekä 
organisaation että yksilön kannalta ja se on paljon enemmän kuin pelkkää 
henkilöstökoulutusta. Osaamista voidaan rakentaa esimerkiksi uudella tavalla 
tekemisen tai yhdessä oivaltamisen avulla. Tässä jutussa kehittämisyksikön 
Ullastiina Hankala sparrailee lehden lukijoita työssäoppimisesta ja 
koulutushanke 2019 johtopäätöksistä.

Yksilön osaaminen on tietoja, taitoja, asen-
netta, kykyjä, kontakteja, sitoutumista ja 
soveltamista. Organisaatiossa osaaminen 
näkyy strategian, tavoitteiden, suunnitelmi-
en, prosessien, johtamisen, toimintatapojen, 
laadun ja yhteistyön toteutumisena. 

Entä mitä on kehittäminen? Se on muun mu-
assa uskallusta ajatella toisin, oppimista ja 
kokeilua tai uuden luomista. Jotta osaaminen 
tulee näkyväksi ja oppiminen leviäisi yksilöltä 
ja tiimiltä laajemmin organisaatioon, on vält-
tämätöntä ylläpitää ja vahvistaa yhteistyötä, 
yhteisiä toimintamalleja ja järjestelmiä läpi 
organisaation.  

Yhteistyötä tarvitaan
Suunniteltua poikkihallinnollista yhteistyötä 
pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja hen-
kilöstöryhmien välillä sekä yhteisiä koulutus- 
tai kehittämispäiviä tulisi olla nykyistä enem-
män. Yhteistyö, oppiminen ja kehittäminen 
vaativat tilaa työkalenteriin ja mieleen, jotta 
kiireessä fokus ei mene vain työstä suoriutu-
miseen. Osaamisen kehittämisessä on huo-
mioitava laaja tehtävien kirjo, työn luonteen 
pirstaleisuus, ajanhallinnan vaatimukset sekä 
tietojärjestelmien nopea kehitys. 

Oppimisen tueksi tarvitaan myös taitoa käyt-
tää eri välineitä ja menetelmiä. Hyviä käytän-
teitä ovat myös tiimi- ja projektityöskentely, 
perehdytyksen kehittäminen, työnkierto, 
oppilaitosyhteistyö, tiedolla johtaminen. 
Tarpeiden ja kehittämistoimenpiteiden 
koonti päätöksenteon tueksi edistää tarvit-
tavan osaamisen ennakointia ja toiminnan 
kehittämistä.

Millaista osaamisen 
kehittämisen tulisi 
olla Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella?

Henkilöstö odottaa kehittämistyön olevan 
”Yli yksikkörajojen tapahtuvaa, jatkuvaa, 
päivittäistä, suunnitelmallista, kannustavaa, 
osallistavaa, osaamista hyödyntävää ja yh-
teiskunnan mukana kehittyvää”. 

Vahvuudet ja riskit
Koulutushankkeessa tuli vahvuutena esiin, 
että henkilöstön motivaatio osaamisen yllä-
pitoon ja kehittämiseen on korkea, osaami-
sen katsotaan olevan pääosin hyvällä tasolla 
ja operatiivisella henkilöstöllä on toiminnas-
sa ylläpitokoulutusjärjestelmä. Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen henkilöstökyselyssä työil-
mapiiri ja operatiivisen henkilöstön 8h-kou-
lutuspäivät saivat myös kiitosta.

Pirkanmaan pelastuslaitos on laajentunut 
vuosien saatossa monista alueellisista toimi-
joista yhdeksi isoksi maakunnalliseksi toimi-
jaksi. Suurimmat riskit monipaikkaisessa orga-
nisaatiossa on siiloutuminen, jolloin voi ilmetä 
työn hajautumista eri suuntiin ja päällekkäisen 
työn tekemistä. Jos oikea tieto ei kulje tai yh-
teistyö ei toimi, voi jäädä joku osaamisalue tai 
työntekijätaho, jota ei huomioida. 

Riskejä voidaan vähentää toiminnan yhteisellä 
suunnittelulla, perehdyttämisellä ja ohjauk-
sella. Yhteistyö ja –toiminta nousivat eniten 
mainintoja saaneeksi osaamisen kehittämisen 
vuositeemaksi henkilöstökyselyssä. Tavoittee-
na on, että organisaation jäsenet eri puolilla 
työskentelevät kohti yhteisiä linjauksia yhdes-
sä sovittujen toimintatapojen pohjalta. 

Koulutushankkeen vaiheet ja osaamisen 
hallinnan painopisteet. Lisätietoa löytyy 
pelastuslaitoksen intrasta.
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Oppimista ja osaamisen kehittämistä kartoittamassa  
– Koulutushanke 2019 Pirkanmaan pelastuslaitoksella

Kehittämistyö on käynnistetty tekemällä or-
ganisaatiotasolla hallinnollisen ja strategisen 
työskentelyn tueksi vuosikelloja ja kalenterei-
ta, jotka vahvistavat osaamisen johtamisen, 
suunnitelmallisuuden ja systemaattisuuden 
sekä yhteisohjautuvuuden toimintoja. 

Koulutushanke 2019 työryhmätyöskente-
lynä rakennettiin myös osaamispilottien 
päämäärät, joita pyrimme tavoitteellisesti 
edistämään v. 2020–2021:

1. Yhteiset toimintamallit ja koulutuspäivät 
2. Operatiivisen henkilöstön koulutuskäytän-
teiden kehittäminen
3. Osaamisen kartoitus paloesimiehille
4. Hybridiyksikön koulutuspaketti henkilöstölle
5. Palomestareiden perehdytysohjelma
6. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn pereh-
dytys pelastustoiminnalle

Kangasalan koulutuspaloaseman kehitys, 
koulutussuunnittelun yhteistyö, kokonais-
koordinaatio sekä jatkuva kehittäminen 
ovat laajoja edistettäviä asioita. Lisäksi kou-
luttajajärjestelmän kehittäminen, oppilaitos-
yhteistyön vahvistaminen sekä oppimisym-
päristö- ja opetusmateriaalijärjestelmät ovat 
kehittämistyössä päämäärinä. 

Pelastuslaitoksella on osaava ja motivoitunut 
henkilöstö. Tavoitteena on yhteistyön vah-
vistaminen ja koulutushanketyöskentelyn 

myötä toiminnan organisoinnin ja prosessien 
kehittäminen kohti ennakoivaa osaamisen 
hallintaa. Nyt tarvitaan vielä lisää yhteispeliä, 
suunnitelmallisuutta, kärsivällisyyttä, tekoja 
ja oppimista, niin osaaminen kehittyy enti-
sestään! 

Teksti ja kuvat: Ullastiina Hankala

Henkilöstön kanssa keskusteltiin perehdyttämisen, osaamisen ylläpidon, henkilöstö-
koulutuksen ja kouluttajan näkökulmista osana koulutushanketta. Erikoissuunnitte-
lija Ullastiina Hankala kiersi 11 paloasemalla ja osallistujia oli yhteensä 83. Kuvassa 
Valkeakosken ja Akaan nelostyövuorot. 
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Tosielämän 
Cliffhangeria!

Hervannan ja Virtain paloasemilla työskentely 
edellyttää kiinnostusta köysipelastamiseen sekä 
korkeanpaikantyöskentelyyn yleensä. Näille 
”köysiasemille” onkin keskitetty sekä erikseen koulutettua 
miehistöä että erityisvälineitä niin harjoitteluun kuin 
oikeisiin pelastus-tehtäviin.

Köysipelastustoiminta on erityisosaamista, 
joka Pirkanmaan pelastuslaitoksella on keski-
tetty Hervannan ja Virtain paloasemille. Köy-
sipelastamiseen, kuten moneen muuhunkin 
pelastustoiminnan osa-alueeseen, liittyy 
paljon erityistietoa ja -taitoa, joten keskittä-
minen parantaa toiminnan laatua.

Kolmosvuoron palomies Janne Kekkonen on 
ollut köysipelastustoiminnassa mukana lähes 
uransa alusta lähtien ja tuntee toiminnan his-
torian hyvin. Hän kertoo, että köysitoimintaa 
alettiin vuosina 2013–2014 pikkuhiljaa siirtää 
Keskuspaloasemalta Hervannan paloase-
malle. Samaan aikaan Hervannan sukellus-
toimintaa alettiin siirtää Valkeakoskelle.

Erityisosaamista koko 
Pirkanmaan alueelle

Köysipelastamisen osaamista ylläpidetään ja 
kehitetään vuorokohtaisissa harjoituksissa 
normaalien pelastustoimen ylläpitoharjoi-
tusten lisäksi. Lisäksi Hervannassa ja Virroil-
la suoritetaan korkeanpaikantyöskentelyn 
varusteiden ja tarvikkeiden lakisääteiset 
vuosittai-set tarkastukset ja huollot. Myös 
tarkastus- ja huoltotehtävät edellyttävät 
erillisen koulutuksen.

Koska köysipelastamiseenkin erikoistuneita 
asemia on vain kaksi, osaamista viedään tar-
peen vaatiessa kauemmaskin toimialueen ol-
lessa koko Pirkanmaa. Erityisosaamista vaati-vat 
tehtävät ovat yleensä pitkäkestoisia ja edellyt-
tävät tarkkaa suunnittelua ja hyvää tiimi-työtä. 
Mikäli tehtävässä päädytään köysipelastami-
seen, on monta yhteistyövaihetta esimerkiksi 
nostolavan kanssa yleensä jo takana.

Köysipelastamisen osaamista ylläpi-
detään ja kehitetään vuorokohtaisissa 
harjoituksissa normaalien pelastustoi-
men ylläpitoharjoitusten lisäksi. Kuvassa 
palomiehet Janne Kekkonen (vas.) ja 
Heikki Tuomisto sekä ylipalomies Esa 
Lahti. (Kuva: Kirsi Kaivonen)
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Lisäkoulutuksilla 
erityisosaajiksi
Köysipelastusosaamista kehitettiin ja toimin-
tamalleja yhdenmukaistettiin noin 1,5 vuotta 
sitten, kun Tampereella järjestettiin korkean-
paikantyöskentelyn erikoisosaamisen kurssi. 

Kurssin myötä myös varusteita päivitettiin ja 
pelastustehtäviä varten asemille saatiin mm. 
uudet puvut ja valjaat. Hervannasta kerro-
taan, että kurssi tuli tarpeeseen ja toi hyvää 
uutta tuulta tekemiseen!

Kehitys ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan 
asioita on viety määrätietoisesti eteenpäin 
myös kurssin jälkeen. Kehitystyön seurauk-
sena Hervannan asemalla on toteutettu 
esimerkiksi toimivat ja käytännölliset köysi-
kassit. Hälytyskäyttöön suunnitellun violetin 
valmiin varustekassin pakkausidean taustalla 

toimi sukeltajien käytössä oleva sininen va-
rustekassi. Köysikassien suunnittelun takana 
ovat olleet kolmosvuoron ylipalomies Esa 
Lahti ja palomies Janne Kekkonen.

Hervannan ykkösvuorossa puolestaan on pa-
lomiesten Kimmo Koskisen ja Jarkko Kyllästi-
sen johdolla kehitetty muille köysipelastus-
välineille ja -varusteille toimivat säilytys- ja 
kulje-tusratkaisut. Myös varushuollon rooli 
kehitystyössä on ollut merkittävä. Palomesta-
ri Jari Suokonautio on ollut suunnittelemassa 
kalustoa, varastojärjestelmiä ja on ollut jär-
jestä-mässä koulutuksia köysitoiminnan ke-
hittämiseksi. Hervannasta sateleekin kiitosta 
”Jarken” omistautuneisuudelle ja panostuk-
selle asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Köysiverstasta  
tarvitaan ympäri vuoden

Hervannan asemalta löytyy myös oma köy-
siverstas, jossa tarkastetaan, huolletaan ja 
pa-kataan esimerkiksi jo edellä mainitut 
köysikassit. Lisäksi jokaiselle 61 asemalle 
on sijoitettu kolme kattotyöskentelykassia, 
joiden huollosta ja tarkastuksesta vastaa 
Hervannan ja Virtain miehistöt. Näihinkin 
tehtäviin on erillinen Työterveyslaitoksen 
järjestämä koulutus. 

Hervannasta käsin huolehditaan myös varus-
tehankinnoista koko Pirkanmaan osalta sekä 
pidetään kirjanpitoa miehistön henkilökoh-
taisten valjaiden tarkastuksista. Köysivers-
taan toiminta onkin ympärivuotista ja köysi-
en kanssa veivataan lähes joka työvuoro.

”Ei työ meitä väsytä,  
vaan kaikki se, mikä on 
vielä tekemättä”
Parhaillaan on käynnissä nostolavakalus-
ton uudistaminen ja yhdenmukaistaminen 
korkeanpaikantyöskentelyä varten. Lisäksi 
Hervannan asemalle on vielä tämän vuoden 
puolella tulossa uusi pelastusyksikkö. 

Hervannan kakkosvuoro onkin paloesimies 
Harri Järvelän johdolla jo suunnitellut korke-
an-paikantyöskentelyn välineiden ja varus-
teiden sijoittelua uuteen yksikköön. Ensi ke-
väänä on tulossa myös jatkoa aikaisemmalle 
korkeanpaikantyöskentelyn kurssille.

Teksti: Kirsi Kaivonen

Palomies Janne Kekkonen on ollut 
köysipelastustoiminnassa mukana 
lähes uransa alusta lähtien. (Kuva: Kirsi 
Kaivonen)

Kuvassa Timo ”Pappa” Leinonen köysi-
pelastusharjoituksissa Kepalon pihalla 
2000-luvun alussa. (Kuva: Pelastuslaitok-
sen arkisto)
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Taustaa

Pelastuslain 41 §:n mukaisesta ilmoitus-
menettelystä perustettiin valtakunnallinen 
projekti, jonka aloitusseminaari oli 11.2.2019 
ja projekti päättyi 30.5.2020. Projektin tarkoi-
tuksena oli luoda valtakunnallinen, yhteinen 
ilmoitusten menettelytapa pelastuslaitosten 
ja poliisin välille. Pirkanmaalla toimii poliisin 
ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyöryh-
mä, joka kokoontuu säännöllisesti ja jonka 
tavoitteena on luoda vakiintunut käytäntö 
sekä kehittää yhteistä palontutkintaa.

Missä mennään 2020

Pronto-tietokantaan tahallisiksi ja tuotta-
muksellisiksi merkityistä paloista on koostet-
tu taulukossa 1 olevaa tilastotietoa. Kaikkiaan 
898 tehtävästä 465 on arvioitu ”Tulipalon 
tahallisuus”-kohta Prontossa ja 433 kohtees-

Pelastuslain sisältämät ilmoitusvelvollisuudet 41 § ja 42 §
Pelastuslain (379/2011) pykälät 41 ja 42 pitävät sisällään kaksi tärkeää 
ilmoitusvelvollisuutta, jotka vaikuttavat pelastusalan päivittäiseen toimintaan. 
Ensimmäisenä tässä artikkelissa esitellään (41 §) ilmoitusvelvollisuus, joka koskee 
pelastuslaitoksen tekemään ilmoitusta poliisille tulipaloista, joissa todetaan 
tuottamuksellista tai tahallisuutta tulipalon syttymisen suhteen. Toisena käydään läpi 
viranomaisten ja kuntien työntekijöiden ilmoitusvelvollisuutta (42 §) pelastuslaitokselle 
paloriskikohteisiin liittyen.

Ilmoitus poliisille tahallisesta ja  
tuottamuksellisesta paloista (PeL 41 §)

sa se on jätetty arvioimatta kokonaan. Tau-
lukossa on esitetty ilmoitusmäärät poliisille 
302 kappaletta onnettomuustyyppikohtai-
sesti jaoteltuna paloista, joissa tahallisuus ja 
tuottamuksellisuus on arvioitu Pronto-tieto-
kantaan. Muita syitä 465 onnettomuudesta 
on ollut: ”Ei voida arvioida” 58 kappaletta ja 
”Vahingoksi arvioitu” 105 kappaletta.

Ilmoitusmenettely  
ja tulevaisuus

Ilmoitusmenettelyn loppuseminaari pidettiin 
29.9.2020, jonka jälkeen yhteistyö jää paikal-
lisesti hoidettavaksi. Jatkohanketta ollaan 
virittämässä, mutta vielä ei sitä ole saatu ”tu-
lille”. Meillä Pirkanmaalla on tarkoitus jatkaa 
yhteistyötä poliisin kanssa sekä kouluttaa 
syksyn aikana niin vakituista henkilöstöä 
kuin sopimushenkilöstöä ilmoitusmenette-
lyyn niin, että jatkossa saisimme parempaa 

Tahalliset ja tuottamukselliset palot kaikista paloista vuonna 2020
Kaikki palot yhteensä

Ilmoitettu poliisille Ei ilmoitusta poliisille Yhteensä

Rakennuspalo 22 12 34 110

Rakennuspalovaara 16 55 71 222

Liikennevälinepalo 12 8 20 147

Maastopalo 21 69 90 245

Muu tulipalo 22 65 87 174

Yhteensä 93 209 302 898

tietoa tulipalojen syistä ja niihin johtaneista 
tapahtumista. Ilmoitusmenettelyyn olem-
me tekemässä joitakin muutoksia, kunhan 
niistä on keskusteltu ja sovittu henkilöstön 
kanssa.

Toimintatapa 
Pirkanmaalla – PeL 41 §

Tuottamuksellisuuden ja tahallisuuden arvi-
ointi tulee tehdä aina pelastustoiminnan tai 
tilannepaikan johtajan toimesta ja siitä tulee 
ilmoittaa tilannekeskukseen sekä tehdä tar-
vittavat merkinnät Pronto-tietokantaan. Tällä 
hetkellä ilmoitukset tuottamuksellisuudesta 
tai tahallisuudesta lähetetään sähköpostilla 
pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta poliisil-
le. Kuitenkin aina kiireellisissä onnettomuus- 
tai tutkintatilanteissa poliisin paikalle hälyttä-
minen tehdään hätänumeron 112 kautta.
 

Tahallisten ja tuottamuksellisten palojen määrä sekä kaikki palot yhteensä.
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Pelastuslain sisältämät ilmoitusvelvollisuudet 41 § ja 42 §

Taustaa

Paloriski-ilmoituksen (pelastuslain 42 §:n 
mukainen ilmoitus) avulla pyritään saamaan 
eri viranomaisten tai kuntien työntekijöiden 
omissa työtehtävissään havaitsemat palo-
riskikohteet pelastusviranomaisen tietoon. 
Vuoden 2018 aikana Palosuojelurahaston 
avustuksella toteutettiin valtakunnallinen 
hanke, jossa tuotettiin yhdenmukainen 
sähköinen paloriski-ilmoituslomake sekä 
toimintamalli paloriski-ilmoitusten käsitte-
lyyn ja viranomaisyhteistyön kehittämiseen. 
Nämä tuotetut materiaalit ovat Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella käytössä.

Paloriskikohde

Paloturvallisuusriskit eivät ensisijaisesti yleen-
sä liity itse rakennukseen, vaan rakennuksessa 
tapahtuvaan toimintaan ja ihmisen käyttäyty-
miseen. Tunnistettuja yhteisiä nimittäjiä palo-
riskiasumisen taustalla on mm. syrjäytyminen, 
yksinäisyys, ikääntyminen, fyysisen toiminta-
kyvyn heikkeneminen, muistisairaudet, päih-
teet, vahva lääkitys, mielenterveysongelmat 
ja kulttuurierot. Paloriski-ilmoitukset liittyvät 
useimmiten esimerkiksi huomattavaan tava-

Ilmoitus pelastusviranomaiselle  
paloriskikohteesta (PeL 42 §)

ramäärään, jolloin poistumisturvallisuus on 
heikentynyt, lieden tai tulisijan riskialttiiseen 
käyttämiseen, läheltä piti -tilanteisiin ja pa-
lonalkuihin, epäilyttäviin sähkö- tai kaasu-
virityksiin sekä riskialttiiseen tupakointiin ja 
alkoholin käyttöön. Lassi Kylälammi ja Severi 
Uurasmaa ovat tehneet opinnäytetyönä ”Opas 
asumisen palonvaarojen ja muiden onnetto-
muusriskien tunnistamiseen”, johon pääsee 
tutustumaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
nettisivuilla.

Missä mennään 2020

Pirkanmaan pelastuslaitos on kerännyt 
paloriski-ilmoituksia vuodesta 2013 lähti-
en. Kaikki ilmoitukset käsitellään asumis-
turvallisuustiimin toimesta ja useimmiten 
käsittelyvaiheessa otetaan yhteyttä muihin 
viranomaisiin ja toimijoihin, joiden kanssa 
yhteistyössä pyritään saamaan kohteen pa-
loriskit pienenemään.

Ilmoitusmenettely  
ja tulevaisuus

Sähköistä ilmoituslomaketta pyritään valta-
kunnallisesti muokkaamaan entistä tietotur-

vallisemmaksi, jotta siihen voitaisiin kerätä 
tarkat tiedot kohteesta. Viranomaisyhteis-
työtä pyritään lisäämään, jotta tietoisuus 
paloriski-ilmoitusvelvollisuudesta tavoittaisi 
mahdollisimman monet ilmoitusvelvolliset.

Toimintatapa 
Pirkanmaalla – PeL 42 §

Pirkanmaalla paloriski-ilmoitukset tehdään 
pelastuslaitoksen nettisivujen kautta. Loma-
ke on valtakunnallinen, joten sivulla on linkki 
erikseen ilmoitukseen. Tietoturvasyistä lomak-
keella ei kerätä tietoa kohteen osoitteeseen 
tai asukkaan nimeen liittyen. Paloriski-ilmoi-
tusten vastaanottajat ottavat näihin tietoihin 
liittyen yhteyttä myöhemmin ilmoittajaan. 
Mikäli mahdollista, niin työsähköpostista (@
tampere.fi-loppuinen) voi lähettää tietoturval-
lisesti kohteen tiedot osoitteeseen: paloriski-
ilmoitukset@tampere.fi.

Teksti: Tytti Oksanen ja Mika Kupiainen

Vuosi Ilmoitusten lkm Ilmoittajana ensihoito / 
pelastustoimi

Ensihoidon ja pelastustoimen ilmoitus-
määrät suhteessa kaikkiin ilmoituksiin

2013 17 3 18 %

2014 60 16 27 %

2015 52 15 29 %

2016 64 27 42 %

2017 122 43 35 %

2018 178 85 48 %

2019 230 76 33 %

2020 (tammi-elo) 145 59 41 %

Yhteensä 868 324 37 %

Paloriski-ilmoitusten määrät vuosien 2013–2020 aikana.
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Tämän vuoden jalkapallokisat pidettiin hei-
näkuussa Kokkolassa. Viime vuoden nousu 
takaisin A-sarjaan tarkoitti sitä, että tänä 
vuonna taisteltiin taas kohti mitaleita. Olihan 
koossa paperilla vahva nippu. Mukana oli so-
pivasti nuoruutta, kokemusta, lasinilkkoja ja 
polvivikaisia. 

Pelit lähtivät hienosti käyntiin ja neljän al-
kulohkopelin jälkeen saatiin todeta, että 
jatkoon mennään lohkovoittajina. Välierä-
vastustajaksi osui Helsinki. Kovalla työllä, In-
nolan hyvillä torjunnoilla ja parilla komealla 
maalilla suuntasimme finaaliin.

Finaalikamppailu käytiin Turkua vastaan. Peli 
oli tasaväkinen ja molemmilla oli paikkansa. 

SM-jalkapallo 
2020 Kokkola

Red Bull 400 
Lahti 2020

Yhden niistä Turku onnistui hyödyntämään. 
Lopun takaa-ajo ei riittänyt tällä kertaa ja 
minuutit loppuivat kesken. Mitalit kaulassa 
lähdettiin kuitenkin kotia kohti.

Kokkola järjesti hienot kisat ja oli jälleen ker-
ran komeaa olla osa hienoa joukkuetta.

Teksti: Jarmo Nieminen Kuva: Pekka Sirén

Elokuun 29. päivä 2020 Lahden mäkimontus-
sa järjestettiin jälleen Red Bullin ylämäkikil-
pailu. Kisan suosiosta kertoo se, että tapahtu-
ma oli loppuunmyyty jo tammikuussa.

Kilpailuun voi osallistua yksilönä tai joukkuee-
na. Yksilökilpailussa alkuerä juostaan kummul-
le asti ja finaali mäkitornin huipulle. Joukkue-
kisassa on neljä juoksijaa ja rata on jaettu nel-
jään sadan metrin osioon. Joukkueen ankkuri 
päättää juoksun mäkitornin huipulle.

Olimme kilpailemassa WOVC:n joukkueessa. 
Korven Hannu kokosi joukkueen ja yhdessä 

Kuvassa vasemmalta: Jarmo Nieminen, 
Teemu Lähteenmäki, Timo Silander ja 
Hannu Korpi.

sovimme, kuka hoitaa minkäkin osuuden. 
Hannu juoksi ensimmäisen osuuden, joka oli 
alamäkijuoksua. Teemu lähti matkaan toisel-
le osuudelle kohti ylämäkeä kummun alta. 
Mäen keskikohdalla sain kapulan Teemulta ja 
lähdin kolmannelle osuudelle kohti kummun 
päällä odottavaa ankkuriamme. 

Timo lähti ankkuriosuudelle hiukan mitali-
sijoista jääneenä, mutta loistavan taistelun 
ansiosta toi meidät kolmantena maaliin. Jo-
ka jätkä hoiti komeasti osuutensa ja pronssi 
maistui mahtavalta! Timo oli myös mukana 
yksilökisassa, jossa pääsi B-finaaliin asti.

Tapahtuma oli hienosti järjestetty ja voin 
suositella sitä hyvillä mielin jokaiselle, joka 
haluaa haastaa itseään. 

Teksti: Jarmo Nieminen
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Akaassa järjestettiin 22.–23.8.2020 jo 41. ker-
ran Toijala Lentis -turnaus, johon Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen naisten joukkue Kyytimui-
jat osallistui nyt neljättä kertaa. 

Turnaus on Toijalan Valppaan järjestämä 
ulkona pelattava lentopalloturnaus, josta 
löytyy sarjoja niin naisille, miehille, sekajouk-
kueille, liigatasoisille kuin höntsääjillekin. 
Kyytimuijien sarjassa pelasi kuusi joukku-
etta. Alkusarjassa Kyytimuijat esitti varmaa 
tekemistä ja hävisi ainoastaan yhden erän. 
Välierissä TKT:stä helpohko voitto tuloksella 
2–0 ja paikka finaaliin. 

Finaalissa sitten keiteltiinkin sipulikeittoa ja 
vaikka mitä. Myöhemmin käyty WhatsApp-

Kyytimuijat 
voittoon

keskustelu vahvistaa sen, että tunteita todel-
lakin riitti finaalin tiimellyksessä.

”Hyvin me vedettiin smuidut, mutta miten 
voi olla, että muutaman pisteen häviö sai 
meidän psyykeet leviään joka kerta?”

”Meijän ei vaan passaa päästää ketään eelle. 
Niin kauan ku ollaan tasoissa tai johdossa, 
niin kaikki on hyvin...”

Ensimmäisessä finaalierässä oltiin johdos-
sa 24–18 ja taisivat ikenet jo näkyä varman 
erävoiton takia, mutta vastustaja Parkanon 
urheilijat oli eri mieltä. Vastustajan syöttö-
ruutuun asettui melkoisten leijapallojen 
lähettäjä ja kun tuuli vielä teki lisähaastetta 

nostoihin niin eiväthän ne nousseet, eivät sit-
ten millään. ”Varma” erävoitto kääntyikin kar-
maisevaan ja kirvelevään 24–25-tappioon.

Toisen erän alku oli lähes yhtä tuskaa kuin 
edellisen erän loppu, eikä meinannut auttaa 
joukkueen oma huuto eikä kannustusjouk-
kojen tsemppi. Tappiomieliala leijui joukku-
een yllä. Mutta taisi tuuli napata sen mielialan 
mukaansa ja peli-ilme kirkastui viime hetkillä. 
Lopulta toinen erä kääntyi Kyytimuijille 25–
20 ja sarjan voitto pisteillä. Voi sitä voiton iloa 
ja riemua!

Teksti: Sanna Kauppinen
Kuva: Taru Välimaa

Kyytimuijat eli Sanna Kauppinen (vas. ta-
kana), Kiira Tikka, Marika Saarikalle, Auli 
Rossi, Emilia Laamanen (vas. eturivi), 
Janette Saukko, Elina Holstikko, Minna 
Soukkio (joukkueenjohtaja) ja Johan-
na Lähteinen. Etualalla Anna-Miina 
Merilä. Joukkueen huoltajana toimi Taru 
Välimaa.
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