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Lainaan pääkirjoitukseeni työelämän ke-
hittämisen erikoislehti Telman ajatuksia. 
Lehden teemana oli ”Kohtaamisia työssä”. 
Lehden pääkirjoituksessa mainittiin: ”Mo-
nissa ammateissa, esimerkiksi poliisi tai 
sosiaalityöntekijä, kohdataan ihmisiä var-
sin ikävissä tilanteissa. Tällöin jaksamista 
auttaa mahdollisuus olla avuksi ja tunne 
siitä, että tekee yhteiskunnan kannalta 
merkittävää työtä. Tällaisissa ammateis-
sa on työyhteisön toimivuudella ja tuella 
tavallistakin suurempi merkitys”.

Vaikka tuossa lainauksessa ei mainittu 
pelastustoimea, niin ihan yhtä pätevä se 
on meidän alallemme. Ikäviin kohtaa-
misiin voi varautua ja muuttaa niiden 
luonnetta. Hyvän kohtaamisen perus-
tekijöitä on kolme tasoa. Ensimmäinen 
niistä on itsensä kohtaaminen ja am-
matti-identiteetti. Tällöin ihminen tun-
tee omat vahvuutensa ja heikkoutensa 
sekä tiedostaa oman ammatillisen iden-
titeettinsä. Kun tuntee itsensä, on valmis 
myös kohtaamaan muita ihmisiä.

Toinen taso on ihmisen suhde työyh-
teisöön ja sen identiteettiin. Pelkkä 
oma ammatti-identiteetti ei riitä, vaan 
jokaisen työntekijän tulee tietää oma 
roolinsa ja paikkansa työyhteisössä sekä 
työyhteisön tavoitteet. Näin työyhteisö 
tarjoaa hyvän taustatuen, yhteiset peli-
säännöt, riittävän resursoinnin ja selkeät 
vastuualueet. Kun nämä perusasiat ovat 
kunnossa, voi työntekijä aidosti olla läs-
nä asiakkaan kohtaamisessa.

Kolmantena tasona on asiakkaiden koh-
taaminen. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla 
nähdyksi ja kuulluksi oikeudenmukaisesti. 
Pelastustoimessa ja varsinkin ensihoidossa 
asiakaskohtaamisiin liittyy usein voimak-
kaita tunteita. Työntekijät tarvitsevat pe-
rustiedot ja taidot tunteista: mitä ne ovat 
ja miten ne vaikuttavat meihin.

Kohdataan ja kehutaan
Kun työntekijä tunnistaa omat tunteen-
sa, asiakkaan tunteen ja kohtaa sen 
rauhassa, hän kykenee viestittämään 
asiakkaalle, että häntä ymmärretään. 
Esimerkiksi, jos ensihoitaja kohtaa työs-
sään ensimmäistä kertaa asiakkaan, jo-
ka haukkuu hänet, niin on muistettava, 
ettei hän ota haukkumista henkilökoh-
taisesti. Koska asiakas ei tunne ensihoi-
tajaa, niin hän vain sattuu olemaan se 
ensimmäinen kohde, jolle voi purkaa 
pahaa oloaan. 

Kehutaan toisiamme

Telma-lehdessä oli myös mielenkiintoi-
nen näkökulma kehumiseen. ”Onnelli-
suusprofessori” Markku Ojanen kehotti 
kehumaan aina, kun se on mahdollista, 
vaikka suomalaisessa kulttuurissa kehu-
mista ei olekaan arvostettu. Oli varot-
tava, että lapset eivät lankea ylpeyden 
syntiin. Tämä perinne jatkuu myös työ-
elämässä.

Markku Ojanen kertoi valaisevan esi-
merkin omasta elämästään. Hänen 
saksan kielen opettajansa oli lukion 
ensimmäisellä oppitunnilla sanonut: 
”Te olette nyt aikuisia, enkä tule teitä 
sen vuoksi kehumaan.”, mutta Markku 
Ojasen mukaan siinä oli kaksi virhettä. 
He eivät olleet vielä aikuisia ja kehut 
kelpaavat myös aikuisille.

Muistetaan me nämä ajatukset omalla 
työpaikallamme. Jos kehuminen tuntuu 
vieraalta emmekä sitä kehtaa tehdä, niin 
näin joulun alla voimme naamioida ke-
humisen vaikkapa hyväksi joulumie-
leksi. Varmasti jokainen meistä löytää 
työpaikaltaan jotain kehuttavaa.

Hyvää joulumieltä kaikille lukijoillemme!

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Ylipalomies Olavi Kolho 
28.1.1940–15.11.2019

Olavi Kolhon ura pelastustoimessa 
alkoi vuonna 1964 palosotilaan vuosi-
lomansijaisena. Palosotilaan viran hän 
sai vuonna 1966. Virkanimike muuttui 
palomieheksi 1974, ja ylipalomieheksi 
hänet nimitettiin vuonna 1981. Eläk-
keelle Olavi Kolho jäi 1.2.1995.

Olavi Kolho oli persoona, joka ei jät-
tänyt ketään kylmäksi. Peruspalomie-
hen tehtävät hän hoiti eleettömästi ja 
ahkerasti. Hän oli myös avulias ja aina 
valmis neuvomaan muita. Olavi Kolho 
ja verkkarit, joita ei pesukoneeseen saa-
nut liian usein laittaa, olivat tuttu näky 
piksukentällä.

Olavi Kolho tunnettiin asioiden poh-
tijana ja erilaisten tempausten toteut-
tajana. Kerran hän työvuoron jälkeen 
lähti Jäämerelle, kävi uimassa ja palasi 
takaisin Tampereelle.

Pertti Seppälän Palomiestarinoissa on 
kertomus, josta käy ilmi, että Olavi Kol-
ho oli joissain asioissa aikaansa edellä. 

Eläkepäiviä viettämään

Rautainen ammattilainen vuoroesimies 
Juha Kaija jäi eläkkeelle 1.12.2019. Jussille 
tyypilliseen tapaansa hän ilmoitti aamulla 
vasta juuri ennen työvuoron päättymistä, 
että ”tämä oli muuten mun viimeinen työ-
vuoro”. Jussi ei halunnut isompia eläkejuh-
lia, ja tapansa mukaisesti hoiti tämänkin 
asian vähäeleisesti. Kuvaan sentään saivat 
Jussin vielä istutettua ennen kuin viimei-
sestä työvuorostaan lähti.

Tämä rauhallinen, täsmällinen ja ta-
sapuolinen – tämän miehen kohdalla 
laatusanat eivät tahdo riittää – vuo-
roesimies päätti pitkän uransa turhan 
vaatimattomasti, sillä aihetta juhlaan 
olisi todella ollut. Jussi aloitti uransa 80-
luvun alkupuoliskolla. Palomiehen teh-
täviin hänelle kuului oleellisena osana 
työnkuvaa toimiminen vesisukeltajana. 
Jussihan sai sukeltamalla pelastettua ai-
ka erikoisen elämän, nimittäin kilpikon-
nan. Eräs varusmies lomansa päätteeksi 
heitti sellaisen elävän Ratinan suvan-
toon muovipussissa. Onneksi sivullinen 
huomasi ja soitti palokunnan paikalle.

Jussi on itseoikeutetusti talon ja 4-ja-
oksen taitavimpia valokuvaajia palo-
miehenä ollessaan. Pyöräily, tapahtui 
se sitten maantiellä tai maastossa, oli 
Jussille hyvin rakas liikuntamuoto nuo-
rempana. Seitsemisen polkuja ja pitkos-
puita muistan meidän ainakin aikoinaan 
kulkeneen. Jussi oli aina nuorekkaana ja 
aktiivisena miehenä mukana palomies-
ten kanssa puntilla tai jumpalla.

Isommissa tulipaloissa ja onnettomuuk-
sissa Jussi on aina säilyttänyt tyyneyten-
sä ja tilanteenlukutaitonsa. Hän laskel-
moi hyvin ja ilmaisi palomiehille, mitä 
nyt kannattaa tehdä. Tämä oli tärkeää, 
sillä hänen ollessaan esimiehenä, tyyne-
ys ja rauhallisuus tarttuivat palomiehiin. 
Kirjoitin aikoinaan Pelastustieto-lehteen, 
kun Keskuspaloaseman sammutusauto, 
silloinen T11 joutui kuoharipullosatee-
seen Näsinkalliolla. Siellä opiskelijat 
vappuna olivat sytyttäneet suuria nuo-
tioita, joita sitten Kepalon porukka meni 
sammuttamaan. Opiskelijat eivät siitä 

Vuoroesimies 
Juha Kaija

tykänneet ja pulloja alkoi lentämään 
palomiehiä kohti sillä seuraamuksella, 
että mm. paloauton tuulilasi meni rikki. 
Onneksi painava kuoharipullo ei osunut 
kenenkään palomiehen kasvoihin.

Jussin hymy on myös hyvin 4-jaoksen 
poikien muistissa. Siihen kun liittää vielä 
sen, että hän jakoi asemapäivystäjänä 
töitä etusormi pystyssä sanoen ”pikku-

muutoksia on tulossa”. Se tiesi aina sitä, 
että nyt lähtee palomiehiä palvelukseen 
toisille paloasemille sairausloman tai 
jonkin muun asian vuoksi.

Toivotan tälle 4-jaoksen herrasmiehelle 
hyviä ja aurinkoisia päiviä sinne Unkarin 
viinitilalle ja Halimajärven rannalle.

Teksti: Ari Vakkilainen
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1970-luvulla Messukylän paloasemalla 
hän ilmoitti tekevänsä ”yläpoltteen”. Kol-
ho otti lakanan mukaansa ja palasi het-
ken päästä lakanapussi täynnä koivukla-
peja. Hän latoi puut uuniin huolellisesti 
vaakasuoraan asentoon ja sytytti pinon 
tuohilla päältä palamaan. Olavi Kolho 
kertoi, että tämä oli paras tapa polttaa 
puita, koska tuli pureutuu puihin pikku 
hiljaa ylhäältä alaspäin. Nykyisin tämä 
puiden sytyttämistapa on osoittautunut 
parhaaksi tavaksi palamisen kannalta. 

Teksti: Veijo Kaján

MUISTOKIRJOITUS

Kuva: Pietro Lämsä Kuvassa keskellä istumassa Juha Kaija
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Vakki. Nopeus on herran ilmeisin omi-
naisuus. Juniori-ikäisenä Vakki pyöräili 
itselleen SM-hopeapokaalin kaappiinsa. 
Kyseinen harrastus jatkui pitkälle keski-
ikään ja usein lenkkikaverina nähtiin 
Seppä ja Öhman.

Nuori Vakki aloitteli alaamme liittyvän 
työuransa Kangasalan sairaankuljetuk-
sessa ja parikymppisenä hän valmistui 
lääkintävaksiksi. Seuraavaksi Tampereen 
keskussairaala ja Kangasalan terveyskes-
kus työllistivät lääkintävahtimestarin. Pa-
lomiesluokka 1980 Otaniemessä valmisti 
hänestä palomiehen ja 1981 Vakki sai vi-
ran silloiselta Tampereen palolaitokselta.

Palomiehenä tehokas Vakki kouluttautui 
kaikella mahdollisella kurssilla sairaankul-
jetuksen saralla. Oli meidän ensimmäisiä 
”defi-miehiäkin”. Palomiehenä oli myös 
kunnia-asia saada istua palomestarin ta-
kana suklarina T 3:ssa. Kyseisessä tehtä-
vässä oli silloin ratkaisijan rooli tulipalois-
sa. Paloesimiehen viran saatuaan 1987 
tulivat erityistehtäväksi silloiset lääkintä-
kessun hommat. Ehkäpä varsinaisia täh-
tihetkiä vietettiin, kun Vakki suositussa 
TV 2:n Metsolat-sarjassa koulutti nuoria 
kandeja defin käytön saloihin.

Yhdeksänkymmentäluvun alussa Vakki 
vietti Otaniemessä 1,5 vuotta ja valmis-
tui palomestariksi. Vuonna 1994 silloi-
nen laitoksemme päällikkö Sakari Leh-
tinen kutsui toimistoonsa Vakin, Suomi-
sen Markun ja kirjoittajan. Minusta tylyn 
monologin jälkeen Sakari määräsi Vakin 
nelosvuoron palomestariksi. Hänen 
palomestarikaudestaan olisi varmaan 
nelosvuoron palomieskonkareilla pal-
jonkin kerrottavaa.

Palopäällikkö Ari Vakkilainen
Aluepelastuslaitos tuli Pirkanmaalle 
2003. Henkilöstömäärä oli kasvamassa 
huomattavan suureksi ja Vakki valittiin 
aluepalopäälliköksi hoitamaan henkilös-
töpäällikön roolia vuoden 2003 alusta. 
Silloisesta intrasta oli mahdollista lukea 
palopäällikön päätökset. Niitä oli paljon. 
Paljon enemmän kuin kenelläkään muulla 
Tampereen virkamiehellä. Ne tulivat no-
peasti. Jopa niin nopeasti, että samasta 
asiasta tehtiin muutama korjaavakin pää-
tös. Vuonna 2011 Vakki jatkoi perustetun 
komentotoimiston päällikkönä.

Vuonna 2013 Tampereen aluepelas-
tuslaitoksen nimi vaihtui Pirkanmaan 
pelastuslaitokseksi. Tätä seurasi organi-
saatiouudistus 2014, jolloin Vakki aloitti 
perustetun Tilanne- ja johtokeskuksen 
päällikkönä. Virallisemmin tehtävä oli 
Pelastustoiminnan johtamisen yksikön 
päällikkyys. Tike ja kentän palomestarit 
olivat Vakin käskyvallan alla. Palomesta-
reita Vakki ohjasti usein esimerkin voimin. 
Teki esimerkiksi 10 palotarkastusta viikon 
aikana. Johtamisen ohella tehtäviin kuu-
lui yhteistoiminta kunnan muiden viran-
omaisten kanssa. Tämä tarkoitti lukuisia 
palavereita koskien esimerkiksi tapah-
tumia ja liikennettä. Yhteistyö poliisin 
ja puolustusvoimien Tepo-ryhmässä on 
jatkunut jo noin kaksikymmentä vuotta. 
Tästä muistona lukuisat leirit Niinisalossa 
kirjoittajan ja Korpelan Timon kanssa. Yl-
lättävän usein kesken leirin sattui jotain 
mullistavaa. Tällöin jokunen innokas pa-
lohenkilökin saatettiin nähdä poliisiteh-
tävän etulinjassa.

Varsinaisesti Pirkanmaan pelastuslai-
toksen ulkopuolellakin Vakki on nähty 
monessa roolissa. Onnettomuustutkin-

takeskus ja SM:n pelastusosasto ovat 
esimerkiksi saaneet nauttia vanhem-
man pelastuksen virkamiehen asiantun-
tevuudesta. Lisäksi pikkulinnut ovat ker-
toneet, että Vakki on nähty melko usein 
Lontoon lentokoneessa jonkinmoinen 
EU-status mukanaan. Mitä lie halunneet 
pelastuksen ammattilaiselta.

Vapaa-aika Vakilta kuluu mökillä Kanga-
salla tai Unkarin viinitilalla. Hän kuuluu 
ja toimii aktiivisesti Lionsklubissa ja Je-
rusalemin Pyhän Johanneksen suveree-
nissa hospitaliittaritarikunnassa. Häm-
mästystä on myös herättänyt läheisissä 
tuore tieto kuoroharrastuksesta Tulikuk-
kojen ryhmässä. 

Kimpassa on ajeltu moottoripyörillä 
USA:n poikki, pystyyn ja halki kahdel-
la eri reissulla. Yksityiset eläkejuhlat 
pidettiin joulukuun alussa osoitteessa 
Vip Chain Resort, Mae Rumphuen beach 
road 166, T.Phe, A.Muang Rayong 21160, 
Thaimaa.

Teksti: Ari Viitanen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen 

Luottokirjoittaja Vakki
Tässä Viitsun jutun jatkoksi vielä Letku 
& Laastarin toimituksen terveiset Ari 
Vakkilaiselle. Vakin pikanäppäimistöltä 
on monta juttua syntynyt henkilöstö-
lehteemme vuosien aikana. Onpa ky-
seessä ollut työkaverin eläköityminen, 
tapahtumaturvallisuus tai ratikka, on 
sähköpostiin aina kilahtanut myöntei-
nen vastaus ja usein se juttukin on ollut 
siinä jo liitteenä. Ja onpa yksi Vakin teke-
mistä jutuista tälläkin aukeamalla.

Mainittakoon vielä tässä yhteydessä, 
että Vakkilaisen eläketilaisuudessa 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen edustajat 
luovuttivat hänelle Poliisipäällikön mi-
talin, joka ”myönnetään poliisipäällikön 
harkinnan mukaan poliisilaitoksen vir-
kamiehelle tai poliisilaitoksen ulkopuo-
liselle yksityishenkilölle ansiokkaasta 
toiminnasta”. Erityisen mainittavan 
tästä tekee se, että on ensimmäinen 
kerta, kun kyseinen mitali myönnetään 
jollekulle muulle viranomaiselle kuin 
poliisille.

Onnea mitalista ja  
hyviä eläkepäiviä Vakki!

Letku & Laastarin toimitus
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Tilanne- ja johtokeskuksessa syk-
syllä alkanut tilojen muutostyö 
on edennyt suunnitellusti. Tilojen 

muutostyössä pelastuslaitoksen Tiken 
rinnalle rakennetaan PSHP:n Ensihoito-
keskuksen käyttöön johtamistilat sekä 
toimistotiloja. Viestipäällikkö Jari Nie-
minen kertoo, että jatkossa pelastus-
toiminnan ja ensihoidon johtaminen ja 
yhteistoiminta ovat entistä sujuvampia. 
Kaupin kiinteistössä toimintaansa jatkaa 
myös ITMF:n Tampereen Tieliikennekes-
kus, joten kiinteistöstä muodostuu usean 
viranomaisen ja toimijan keskittymä.

– Tämä tarkoittaa myös sitä, että tieto-
turva-asioita meidän tulee tarkastella 
kokonaisuutena ja tarkentaa tiettyjä 
mm. tilaturvallisuuteen ja kulunvalvon-
taan liittyviä käytänteitä jo lähitulevai-
suudessa, toteaa Nieminen.

Remontin ajaksi Tiken johtamistoimin-
not (Tike P3 + päivystäjä) on siirretty 
väliaikaisesti Käpytien luolan tiloihin. 
Uusien tilojen käyttöönotto tapahtunee 
tammi-helmikuussa 2020.

Niemisen mukaan kulunut syksy on 
muutoinkin ollut Tikessä hieman nor-
maalia työntäyteisempi. Tiken henki-
löstöä ovat työllistäneet paitsi arjen 
perusaskareet, myös poikkeuksellinen 
suma isoja harjoituksia. Naistenlahden 
voimalaitoksen, Forcit Oy:n ja Viinikan 
järjestelyratapihan suuronnettomuus-
harjoitusten lisäksi Satakunnan Len-
noston jo perinteinen MOVI-19-moni-
viranomaisharjoitusviikko työllistivät 
henkilöstöä suunnittelun, etukäteisjär-
jestelyjen ja osallistumisen osalta. 

Nieminen kertoo, että isojen harjoitus-
ten aikaan Tikessä joudutaan tekemään 
aina tiettyjä erityisjärjestelyjä, jotta har-
joitusten aikainen pelastustoiminnan 
valmius säilyy riittävällä tasolla.

– Tämä näkyy myös paloasematasolla 
erilaisina poikkeusjärjestelyinä. Vaivan-
näkö ja pieni ajoittainen epämukavuus 
kyllä kannattaa, sillä saamme harjoi-

tuksista aina lisää tietoa ja kokemusta 
näistä kohteista, pelastustoiminnan 
suorituskyvystä ja pelastustoiminnan 
johtamisesta, Nieminen kertoo.

Vielä marraskuussa Tilanne- ja johtokes-
kuksen päällikkönä toiminut Ari Vakkilai-

nen (kuvassa) oli tyytyväinen hankkee-
seen. Hän iloitsi, että Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskus on 
entisestään laajentumassa todelliseksi 
moniviranomaiskeskukseksi.

Uutiset koonnut: Jarmo Ruotsalainen Kuva 1: Jarmo Ruotsalainen
Kuva 2: Henry Kontuniemi

Kuvat 3, 4 ja 5: Elina Haapala
Kuva 6: Lassi Kylälammi

Ensihoitajana Pirkanmaan pelastus-
laitoksella työskentelevä Sari Hei-
nänen on tehnyt opinnäytetyön, 

joka tuotti Pirkanmaan pelastuslaitok-
selle tietoa sisäisen viestinnän nykyti-
lasta ensihoidon vastuualueella ja laatia 
yhdessä ensihoidon johtoryhmän kanssa 
suunnitelma sen kehittämiseksi. Opin-
näytetyö on osa Heinäsen kliinisen asi-
antuntijan (YAMK) -opintoja Tamk:ssa.

Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: minkä-
lainen on sisäisen viestinnän nykytila ja 
millaisia kehittämisehdotuksia henkilös-
töllä on sisäisen viestinnän suhteen. Ky-
seessä oli laadullinen toimintatutkimus, 
jossa aineisto kerättiin kyselytutkimuk-
sella virassa olevilta ensihoitajilta. 

Vastausten perusteella ensihoidon 
johtoryhmälle esitettiin aineiston luo-
kittelun tulokset ryhmäkeskustelutilai-
suudessa, jossa näistä päädyttiin nos-
tamaan kolme aihepiiriä kehittämistoi-
minnan keskiöön. Suurimpana haastee-
na vastaajat kokivat liiallisen ja osittain 
vääränlaiseksi koetun informaation 

jakamisen pelastuslaitoksella. Toisena 
keskeisenä kokonaisuutena nähtiin eri-
arvoisuuden kokeminen, johon sisältyi 
pohdintaa henkilöstön fyysisestä sijoit-
telusta ja lähiesimiestoiminnasta aina 
päällikkötason viestintäkäytänteisiin 
asti. Kolmantena asiana nostettiin esille 
henkilöstön oma tiedonhankintaosaa-
minen ja -halukkuus, joka kasvaa edel-
leen teknologian kehittyessä.

Ratkaisukeinoja löydettiin esimerkiksi 
jo käytössä olevien etäyhteyksien käy-
tön tehostamisella ja paremmalla or-
ganisoinnilla. Joitakin toimintatapoja 
päätettiin pilotoida osalla henkilöstöä. 
Sähköisten viestintäkanavien käyttöä 
pyritään ohjeistamaan uudelleen ja 
tarkentamaan esimerkiksi sähköposti-
listojen käyttöä koko pelastuslaitoksella. 
Myös sidosryhmien kanssa päätettiin ot-
taa tarkasteluun tiedonvälityksen opti-
mointi mm. häiriötiedotteiden kohden-
tamisen osalta. Kyselytutkimusta suun-
nitellaan toistettavaksi vuoden kuluttua, 
jotta nähdään toimenpiteiden todelliset 
vaikutukset työntekijöiden

UUTISKIPINÄT

1.



6 7

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

7

Ratikka tulee kovaa kyytiä Tampe-
reelle ja se vaikuttaa myös pe-
lastuslaitoksen toimintaan joka 

suhteessa. Marraskuussa Tampereen ja 
lähialueen paloasemat kävivät harjoitte-
lemassa mm. hätämaadoitusta juuri val-
mistuneessa ratikkahallissa Ruskossa.

Pirkanmaan pelastuslaitos käväisi 
rekryreissulla Pelastusopistolla 
marraskuussa. Toisena vuonna 

peräkkäin toteutetulla matkalla käy-
tiin esittelemässä pelastuslaitostam-
me sekä työskentelymahdollisuuksia 
Pelastusopiston opiskelijoille. Audito-
riossa pidetyn esittelyn lisäksi aulassa 
järjestettiin kahvitarjoilu, jonka aikana 
keskusteltiin työnhausta ja muutami-
en opiskelijoiden kanssa mahdollisista 
opinnäytetyöaiheista. Illalla järjestimme 
vielä Letkupubissa pubivisailua. Kuvas-
sa ruiskumestari Marko Kiven kanssa 
pelastajaoppilas Lauri Mäkitie, joka on 
mahdollisesti kiinnostunut hakemaan 
töihin Pirkanmaalle.

Pelastuslaitoksella tarjottiin kah-
den viikon vauhdikas TET-jakso 
17 nuorelle, jotka tutustuivat mo-

nipuolisesti pelastuslaitoksen työtehtä-
viin ja saivat tärkeää oppia esimerkiksi 
ensiavusta. TET-jaksolla osallistuttiin 
muiden toimijoiden kanssa heijastin-
tempaukseen, kokeiltiin laitesukellus-
ta, laskeutumista ja paineilmalaitteita 
sekä tehtiin oman kodin palotarkastus 
palotarkastajan neuvojen avulla. Tämän 
vuoden tettiläisistä muutamat kiinnos-
tuivat alasta niin paljon, että miettivät 
VPK-harrastuksen aloittamista ja pelas-
tusalaa tulevaisuuden opiskelualana. 

Juupajoen paloaseman laajennus-
osan avajaisia vietettiin 4.12.2019. 
Juupajoella on aikaisemmin ollut 

erillinen öljyntorjuntavarastotila, jonka 
vuokrasopimus päättyi vuoden lopussa. 
Tämän takia oli tehtävä uusi tilasuunni-
telma. 

Uudet tilat tuovat helpotusta öljyntor-
juntakaluston lisäksi muun kaluston si-
joitteluun, kuten veneelle ja vesihuolto-
kärrylle. Vesihuolto onkin Korkeakosken 
VPK:n erillinen toiminnallinen tehtävä-
alue. Laajennus on varustettu myös pe-
supaikalla, mikä helpottaa yleisesti ajo-
neuvojen ja kaluston huoltoa. Uudella 
asemalla kerrosalaa on 646 m2.

Marraskuussa järjestettiin pe-
rinteinen Päivä Paloasemalla 
-tapahtuma, joka aloitti Palo-

turvallisuusviikon. Tapahtumia oli tänä 
vuonna kaikkiaan 17 eri puolilla Pirkan-
maata. Tapahtumissa vieraili tuhansia 
kävijöitä ja rasteilla harjoiteltiin mm. 
alkusammutusta sekä saatiin vinkkejä 
kodin paloturvallisuuden parantami-
seen. Monia lapsia kiinnostivat paloau-
tot ja lapsille oli järjestetty omia sam-
mutustehtäviä esimerkiksi sankoruiskua 
käyttäen.

2.

3.

4.

5.

6.
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Olimme keskeisesti usean vuoden ajan 
mukana edellisen hallituksen aikana 
käyntiin laitetussa sote- ja maakunta-
uudistuksessa. Tuo työ liittyi varsin mo-
nen, varsinkin hallinnossa ja päällikkö-
tehtävissä olevien, päivittäiseen työhön. 
Iso määrä työtunteja käytettiin uuden 
maakuntarakenteen suunnitteluun ja 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen työsarkaa 
hahmotettiin tulossa olevan organisaa-
tion eri tahojen kanssa. 

Ennusmerkit tuon työn päättymisestä 
nähtiin jo alkuvuonna ja koko työ päät-

Kohta päätöksessä oleva toimintavuosi 2019 näyttäytyy 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen osalta ehkä hieman 
kahtiajakoiselta.

tyikin maan hallituksen eroamiseen ke-
väällä 2019. Tuolloin tilanne jäi paljolti 
avonaiseksi, jos kohta odotettavissa oli, 
että tuo työ jatkuu ainakin sosiaali- ja 
terveystoimen uudistamisen osalta. 

Mukana uuden soten 
suunnittelussa

Vaikka paljon työpanosta kesken jää-
neeseen hankkeeseen käytettiinkin, 
saatiin myös arvokasta tietoa pelastus-
toimen sisällöstä ja muun muassa hal-
linnon ja talouden uudistamistarpeista. 

Hetken hengähdyksen jälkeen maan 
uusi hallitus käynnisti uuden sote- ja 
maakuntauudistuksen ja tuossakin 
olemme jälleen mukana. Eli työ jatkuu 
ja jossakin, vielä täsmentymättömässä, 
aikataulussa pyritään uudelleen muo-
dostamaan maakuntarakenne. Tällä 
kertaa mukana ovat ainoastaan sosi-
aali- ja terveystoimi ja pelastustoimi. 
Pirkanmaan pelastuslaitos, ja eritoten 
sen johto, on mukana nyt syksyllä 2019 
alkaneessa uudessa suunnittelussa ja 
yhtenä painopisteenä tulee olemaan 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen selkeä ja 
itsenäinen asema mahdollisesti tulevas-
sa maakuntahallinnossa.

Hallinnon myllerrysten ohella toimin-
tavuotemme näyttäytyy erinomaisen 
vireänä ja omaa toimintaamme kehit-
tävänä. Edellisen vuoden, juhlavuoden 
2018, jälkeen painelemme taas eteen-
päin uutta rakentaen, kouluttaen ja toi-
mintoja uudella tavalla pohtien. Kanga-
salan paloasema on hyvänä esimerkkinä 
uusista toiminnoista niin tekniikan kuin 
koulutuksenkin saralla. Molemmista 
kuullaan vielä lisää. Koulutus, koulut-
tautuminen ylipäätään ja työajan käyttö 
tähän tarkoitukseen entistä paremmin 
ovat avaintekijöitä hyvään ja tuloksek-
kaaseen toimintaan.

Paloasemaverkosto 
tarkastelussa

Samaan aikaan tietysti kehitetään ja 
hankitaan uutta kalustoa ja edelleen 
uudistetaan toimitiloja. Nyt loppu-



8 9

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Tervehdys pelastusjohtajalta

9

vuonna käynnistetään paloasemien 
rakennushankkeet Hämeenkyröön ja 
Urjalaan ja tehdään alustavaa suun-
nittelua Tampereen paloasemaverkon 
täydentämiseksi. Paloasemaverkoston 
kehittämisessä olemme uudistaneet 
lähes parikymmentä asemaa eri puolil-
la Pirkanmaata tarkoituksena ajanmu-
kaistaa jo elinkaarensa päässä olevia 
paloasemia sekä tarvittaessa siirtää niitä 
paremmin alueellista palvelurakennetta 
vastaaviin paikkoihin. 

Tampereen kaupungin ja osin myös sen 
ympäristökuntien yhä tiiviimpi kaupun-
kirakenne ja kasvava asukasmäärä suun-
taavat katseemme nyt tämän alueen 
palveluverkon tarpeisiin. Varsinkin Tam-
pereen kaupungin osalta on tapahtunut 
ja tapahtuu sellaista kaupunkirakenteen 
muutosta, joka vaatii toimintaresurssien 
hajasijoittamista ja myös lisäresursoin-
tia. Tuo työ on alussa, mutta jo käynnissä 
ja tilatarveselvitystä kahden uuden pa-
loaseman osalta tehdään parhaillaan.

Uusia tuulia  
monella saralla

Pelastustoiminnan, ensihoidon ja myös 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja 
varautumisen työsaroilla edetään hy-
vällä hapella ja näkyvissä on myös uu-
sia tuulia. Toiminnan sisältöä kehitetään 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyn, 
eritoten palotarkastusten, osalta ja ta-
voitteena on uusia työskentelytapoja ja 
samalla saada mielekkäämpää sisältöä 
tekemiseen. 

Ensihoidon suunta näyttää olevan pait-
si sisäisessä laadun parantamisessa 
edelleen niin myös lähitulevaisuudessa 
toiminta-alueen laajeneminen. Yhteis-
työssä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
kanssa on mietitty seuraavan kolmen–
neljän vuoden toimintasuuntaa ja asiaa 
tullaan tulevan vuodenvaihteen kum-
mankin puolen käsittelemään sairaan-
hoitopiirin hallinnossa. 

Ensihoito tulee olemaan myös valtakun-
nallisesti tapetilla johtuen jo aiemmin 
kerrotusta sote-uudistuksesta. Pelastus-
toiminta tulee keskittymään koulutuk-
sen uudistamiseen ja tässä tarkoitetaan 
nimenomaan talon sisäistä koulutusta ja 
siinä koulutuksen määrän ja laadun yh-
teensovittamista. Kangasalan paloase-
masta tulee meille koulutuksen keskus. 

Toimintaympäristön 
muutoksessa mukana

Toimintavuosi 2019 osoittaa toiminta-
lukujen osalta loivasti kasvavaa käyrää. 
Tehtävämäärien kasvaminen, varsinkin 
Tampereen ja kaupunkiseudun alu-
eella, on tietysti seurausta kasvavasta 
väkimäärästä. Kansalaisten käyttäyty-
misessä on myös tapahtunut muutos-
ta, joka ei kaikilta osin valitettavasti ole 
positiivista. Tehtävämäärät kasvavat ja 
myös hankalat ja vaikeat tehtävät sekä 
väkivallan kohtaaminen ovat lisäänty-
mään päin. 

Suuret yleisötapahtumat ja niissä kym-
menien tuhansien ihmismäärät ovat 

paitsi hieno osoitus alueen vetovoi-
masta, myös haaste turvallisuudelle. 
Toimintaympäristö muuttuu, mutta me 
muutumme myös mukana. Se tietysti 
vaatii jatkuvaa hereillä oloa ja muutos-
valmiutta.

Kohti vuotta 2020

Toimintaa ja taloutta raporttien valossa 
tarkasteltaessa ja myös sisältöä avaten 
voidaan todeta, että olemme selviy-
tyneet vähintäänkin hyvin kasvavasta 
työmäärästä. Töitä on tehty hyvällä työ-
ilmapiirillä ja hyviä tuloksia saavuttaen. 
Kuluvan vuoden aikana on siirtynyt 
henkilöstöä eläkkeelle ja uutta nuorta 
kaartia on tullut tilalle. Erityisen hienoa 
on ollut nähdä oman talon vetovoima 
myös ulkopuolisten työnhakijoiden nä-
kökulmasta. 

Tätä kirjoitettaessa ei vuosi ole aivan 
päätöksessään, mutta ennusmerkit ko-
ko vuodesta ovat hyvät koko toiminnan 
osalta ja siitä iso kiitos koko porukalle. 
Samoin kaikille yhteistyökumppaneille, 
joista kärkenä tietysti organisaatioom-
me tiiviisti nivoutuvat sopimuspalo-
kunnat, kuuluu iso kiitos vuoden 2019 
hyvästä toiminnasta.

Hyvää joulunaikaa koko porukalle ja lä-
heisillenne, mukavaa vuodenvaihdetta 
ja hienoa vuotta 2020!

Pelastusjohtaja
Olli-Pekka Ojanen
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Kahvipöydän keskusteluissa pe-
lastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen 
kertoi maakuntamuutoksen vai-

kutuksista pelastustoimeen. Puheena 
oli muutoksen aikataulu ja erityisesti 
pelastuslaitoksen asema tulevassa or-
ganisaatiossa. Pelastuslaitoksen tulisi 
olla oma selkeä kokonaisuus tulevassa 
maakuntaorganisaatiossa. Tämä ja sel-
keä budjetointi mahdollistavat myös 
pelastustoimen alueellisen ja valtakun-
nallisen seurannan ja tarvittavan resur-
soinnin.

Ensihoidon nykytilasta Pirkanmaalla 
Ojanen toi esille hyvän yhteistyön Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 
Nykytila ja kehitysnäkymät ovat hyvin 
mallillaan, josta esimerkkinä on yhtei-
nen tilanne- ja johtokeskus.

Paloasemaverkoston laajeneminen 
oli myös keskusteluissa mukana. Tam-

Sisäministeri Ohisalo  
Tampereen Keskuspaloasemalla

Marraskuun 4. päivä 2019 sisäministeri Maria Ohisalo 
vieraili Tampereen Keskuspaloasemalla. Lyhyen vierailun 
aikana Ohisalolle kerrottiin Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
toiminnasta ja tulevista suunnitelmista.

Sisäministerin vierailua isännöi pelastus-
johtaja Olli-Pekka Ojanen.
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Sisäministeri Ohisalo  
Tampereen Keskuspaloasemalla

pereen kaupunkialueen tiivistyminen 
vaatii huomiota. Suunnittelu tilatarpeen 
osalta on käynnissä ja lyhyellä aikavälillä 
tarvitaan myös tilapäisiä tukikohtarat-
kaisuja.

Keskustelujen jälkeen siirryttiin keskus-
paloaseman kalustohalliin, jossa mm. 

palomies Toni Tahvanainen ja vuoro-
esimies Esa Nieminen esittelivät pe-
lastusyksikköä. Ensihoitaja Sami-Pekka 
Korpela esitteli pelastustoimen ja ensi-
hoidon yhteistä erityistilanneyksikköä. 
Ensihoitolääkäri Jussi Laitila ja lääkintä-
esimies Jukka-Pekka Lintunen kertoivat 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensihoi-
don toiminnasta. 

Vierailun lopuksi ylipalomies Jari Vieri-
nen vei puomitikkaalla ministeri Ohisa-
lon ihailemaan Tampereen keskustan 
maisemia (kansikuva).

Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Kolmostyövuoro esitteli vuoroesi-
mies Esa Niemisen johdolla pelas-
tusyksiköitä.

Sisäministerille esiteltiin Pirkan-
maan pelastuslaitoksen ensihoito-
kalustoa.
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Arjen  
sankareita 
huomioitiin

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen jakoi 
palkituille Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
plakaatin ja kunniakirjat. Ojanen kertoi 
palkituille ensi minuuttien tärkeydestä 

Marraskuun lopussa Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin jo perinteeksi 
muodostunut kahvitilaisuus, johon oli kutsuttu Pirkanmaalla onnettomuuksissa 
hyvin toimineita kansalaisia. Pelastuslaitos haluaa huomioimisellaan nostaa esille 
onnettomuuksien ensitoimintojen tärkeyden, sillä niillä usein pelastetaan ihmisiä sekä 
vähennetään omaisuusvahinkoja. 

ja siitä, että pelastuslaitos on kuitenkin 
aina vähän myöhässä, joten kansalaisten 
auttamishalu on tärkeää. Henkilöstöä 
muistutetaan ilmoittamaan jatkossakin 

Viestintäyksikölle onnettomuuksissa hy-
vin toimineista kansalaisista.

Teksti: Veijo Kaján

Kuva Jarmo Ruotsalainen
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Lempäälässä 16.2.2019 mies ja poika 
olivat lennättämässä dronea, kun se tip-
pui järven jäälle. Mies lähti noutamaan 
konetta, mutta jää petti hänen allaan. 
Lähellä ollut Sinikka Orava soitti hätä-
keskukseen, ja hänen miehensä Pekka 
Orava heitti naskalit jäihin vajonneelle, 
joka sai itsensä pidettyä niiden avulla 
pinnalla, kunnes pelastuslaitos pelasti 
hänet rannalle. 



Kuhmalahdella 17.5.2019 Kuhmalahden 
VPK:n jäsen Kari Uusimaa oli kesämökil-
lään ystäväperheen kanssa. Uusimaa sai 
matkapuhelimeensa tiedon vesionnet-
tomuudesta ja lähti kaverinsa Kimmo 
Ojalan kanssa läheiselle kesämökille, 
koska se oli mainittu onnettomuuskoh-
teena. Siellä kuitenkin paljastui, että hä-
lytyksen kohde on järvellä ja Uusimaa 
lähtikin Ojalan kanssa veneellä järvelle. 
He löysivät kaatuneen veneen, josta pi-
teli kiinni mies, jonka he saivat nostettua 
veneeseen. Toinen mies oli menehtynyt. 
Uusimaa ja Ojala toivat molemmat uhrit 
rannalle, josta Uusimaa lähti ambulans-
sia vastaan ja opastamaan sen perille.



Ruovedellä 15.4.2019 syttyi lieden lä-
hellä ollut materiaali palamaan. Raken-
nuksessa oli 9-vuotias Janina Saarinen ja 

hänen puolitoistavuotias siskonsa. Palo 
levisi keittiön kaappeihin ja rakenteisiin. 
Janina huomasi tulipalon, sulki oven ja 
vei siskonsa ulos palavasta rakennuk-
sesta. Ulkona Janina soitti isälleen, joka 
hälytti pelastuslaitoksen paikalle.



Kihniössä 27.7.2019 huoltoasemalla 
henkilö oli istunut pöytään. Hetken 
päästä hän oli lakannut hengittämästä. 
Samassa pöydässä ollut Toni Lepistö oli 
lyönyt kämmenellä henkilöä selkään 
useita kertoja, jonka seurauksena ruo-
kaa oli lentänyt lattialle ja henkilö al-
kanut taas hengittää ja virkosi ennen 
ensihoidon tuloa paikalle.



12.6.2019 Sastamalassa Rautavedellä 
kolmen hengen seurueen vene oli hau-
kannut vettä, jonka jälkeen se oli kaa-
tunut. Vesiskootterilla lähistöllä ollut 
Markus Tuominen tuli varmistamaan, 
että kaikki pysyvät pinnalla ja toi yhden 

veden varassa olleen henkilön rantaan 
ennen pelastuslaitosta kahden muun 
jäädessä kannattelemaan itseään ve-
neen reunaan.



30.7.2019 Lempäälässä oli omakotitalon 
terassin rappuset syttyneet palamaan. 
Ohikulkija Juha-Petteri Iivonen näki tu-
lipalon, soitti hätäkeskukseen ja aloitti 
sammuttamisen autotallin seinustalla 
olevalla puutarhaletkulla ja saikin tulen 
sammumaan. Terassin edestä ehti palaa 
nurmikkoa ja osa terassin reunasta. 



10.10.2019 Tampereella Auli Kurko ja 
hänen naapurinsa kuulivat palovaroit-
timen äänen naapurista. He haistoivat 
savun ja kävivät hakemassa yleisavai-
men, jonka avulla he menivät sisälle ja 
toivat turvaan asukkaan, joka ei pysty-
nyt poistumaan omin voimin. Alkupalo 
oli hellalla ja savutti voimakkaasti, joten 
varsinainen syttymä oli lähellä.

Ansiokkaasti toimineet kansalaiset 
saivat Pirkanmaan pelastuslai-
toksen plakaatin ja kunniakirjan. 
Tilaisuuden jälkeen heille järjestet-
tiin paloasemakierros sekä tutustu-
minen uuteen Palomuseoon.

Janina Saarinen oli osallistunut Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen järjes-
tämään Tulikettu-turvallisuuskoulu-
tukseen koulussa muutama viikko 
ennen tulipaloa, josta hän pelasti 
1,5-vuotiaan pikkusiskonsa. Hän 
osasi toimia oikein hätätilanteessa 
ja kertoi toimineensa Tulikettu-
oppien avulla. Tällainen esimerkki 
kertoo varmasti kaikille Tulikettu-
kouluttajille, että heidän tekemänsä 
työ ei ole turhaa ja motivoi meitä 
kaikkia turvallisuustyöhön myös 
jatkossa.

Kuva Jarmo Ruotsalainen
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Tietoturvallisuuden eteen on viime 
vuosina perustettu eri hankkeita ja lain-
säädäntöäkin on tiukennettu. Kaikille 
näkyviä käytännön toimia Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella on ollut esimerkiksi 
tietoturvatesti, joka on jokaisen Pirkan-
maan pelastuslaitoksen työntekijän 
suoritettava sekä uusien työntekijöiden 
turvallisuusselvitykset.

Tietoturvallisuuden kehittäminen kuuluu 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella monen 
työntekijän toimenkuvaan. Yksi heistä on 
Tarja Pesonen, joka toimii Kehittämisyk-
sikössä suunnittelijan virassa.

Hankkeita ja 
lainsäädäntöä

Pesonen kertoo, että pelastuslaitoksilla 
on meneillään tietoturvallisuuden kan-
sallinen hanke, joka on kumppanuusver-
koston koordinoima. Se on jatkumassa 
ensi vuoden puolelle. Siihen kuuluu 
mm. pelastuslaitosten vertaisarvioinnit, 
jolloin katsotaan, miten tietoturvallisuus 
on hoidettu. Pirkanmaan pelastuslai-
toksen vertaisarvioinnin kumppani on 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
on meneillään oma tietoturvallisuuden 
hanke, jonka työryhmään kuuluvat Pe-
sosen lisäksi tekninen päällikkö Joni 
Hakala, tietohallintosuunnittelija Mar-
kus Pakkala, henkilöstökoordinaattori 
Päivi Aalto, suunnittelija Elias Jokila ja 
suunnittelija Jutta Heikkilä. Työryhmää 
johtaa hallintopäällikkö Miia Ojala.

Pesonen kertoo, että myös tietosuoja-
lainsäädäntö on päivittynyt siten, että 
viime vuonna keväällä tuli voimaan tie-

”Eivät paloautot ole salaista,  
mutta se tieto siellä auton sisällä on”  
– Tietoturvallisuus on yhteinen asia

tosuoja-asetus ja tämän vuoden alusta 
astui voimaan uusi tietosuojalaki. 

Muuttunut 
toimintaympäristö

Vaikka lainsäädäntö on muuttunut ja 
on menossa tietoturvallisuuden eri 
hankkeita, nämä eivät sinällään ole var-
sinaisia syitä ryhtyä toimimaan asiassa. 
Hankkeet ja muuttuneet lait ovat vain 
seurausta muuttuneesta toimintaympä-
ristöstä. Se on myös meille syy toimia 
tässä asiassa.

Yhteiskunta ja siten pelastustoimen toimintaympäristö on viime vuosien 
aikana muuttunut ja se edellyttää tietoturvallisuuden tarkastelua 
entistä useammasta näkökulmasta. Tietoturvallisuutta ovat esimerkiksi 
tilaturvallisuus, tietoaineistoturvallisuus ja henkilöstöturvallisuus. 

– Ympäristö, jossa toimitaan, on muut-
tunut. Siihen meidän täytyy reagoida 
tarkastelemalla kaikkia käytäntöjäm-
me, jotka liittyvät tietoturvallisuuteen, 
Pesonen kuvaa tilannetta.

Pesonen kertoo, että koko pelastustoi-
men tulee kehittyä toimintaympäristön 
ja lainsäädännön muuttuessa.

– Me olemme viranomaistoimija ja kä-
sittelemme ihmisten henkilötietoja. 
Meidän tulee näyttäytyä tässäkin asi-
assa luotettavana toimijana ja emme 
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”Eivät paloautot ole salaista,  
mutta se tieto siellä auton sisällä on”  
– Tietoturvallisuus on yhteinen asia voi antaa kuvaa, että paloasemalle voi 

kuka tahansa tulla kuljeksimaan, Peso-
nen kertoo.

Pesonen korostaa kuitenkin, että vieraat 
ovat toki jatkossakin tervetulleita palo-
asemille tutustumaan toimintaamme, 
mutta kokonaisuutta tulee tarkastella 
uusin silmin.

– Meidän tulee olla tietoisia aina siitä, 
ketä paloasemilla kulloinkin liikkuu, Pe-
sonen korostaa.

Pesonen muistuttaa, että paloasemilla 
on myös toisen viranomaisen tietoja, ja 
meidän pitää pystyä osoittamaan myös 
heille, miten näitä asioita täällä käsitel-
lään. Tämä koskee myös sitä, kun liikum-
me tuolla ulkopuolella.

– Eivät paloautot ole salaista, mutta se 
tieto, mitä paloauton sisällä on keikalle 
mennessä, se on salassa pidettävää. Tu-
lee ajatella niin, että lähes kaikki se, mitä 
Virvestä kuuluu, on salassa pidettävää, 
Pesonen kertoo.

Vierailijahallinta 
paloasemille

Yksi osa-alue tietoturvallisuutta on tilatur-
vallisuus, ja sen tiimoilta Keskuspaloase-
malla on otettu käyttöön vierailijahallinta. 
Keskuspaloasemalla otettiin käyttöön syk-
syllä automaattilaite, jonka avulla vieraat 
voivat kirjautua sisään ja ulos. Kaikille 
ympärivuorokauden päivystäville palo-
asemille on tulossa vierailijahallinta. 

– Kepalon kaltaista automaattijärjestel-
mää ei muille asemille tule, mutta tarrat 
ja ohjeistus siitä, miten vieraita asemalla 
kuljetetaan, on tulossa jokaiselle 24/7-
asemalle, Pesonen kertoo.

Pesonen kertoo, että Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksella erityisen hyvä esimerkki 
tilaturvallisuudesta on Oriveden palo-
asema, joka on aidattu ja kulku kiinteis-
tölle tapahtuu porttien kautta. 

Pesonen kertoo, tietoturvallisuus kos-
kee yhtä lailla myös sopimuspalokun-
tien paloasemia.

Palanen kerrallaan

Pirkanmaan pelastuslaitoksella ollaan 
päivittämässä avainhallintajärjestelmää 
osana tilaturvallisuutta.

– Tämän vuoden puolella aloitamme 
Kepalon, Hervannan ja Nokian lukitus-
muutokset tärkeänä osana tilaturvalli-
suutta, Pesonen sanoo.

Tietoturvallisuuden asioita tarkastelta-
essa on tullut matkan varrella pohdin-
taan useita sellaisia asioita, joita ei ole 
ennalta hahmotettu. Pesonen kertoo, 
että pulmaa on aiheuttanut esimerkik-
si se, että joillakin paloasemilla kuuluu 
Virven ääni ulos kadulle, vaikkei mikään 
ovi tai ikkuna olisikaan auki. Tähän hae-
taankin nyt ratkaisua.

– Tällainenkin tilanne tuli eteen, että Pa-
lopesä-ravintola on julkinen tila ja sinne 
voi mennä kuka tahansa ruokailemaan 
niin halutessaan ja tähän, miten kulku 
sinne toteutetaan, ollaan hakemassa 
ratkaisua, Pesonen kertoo.

Pesonen toteaa, että asioissa edetään 
palanen kerrallaan ja kaikki pulmatilan-
teet katsotaan aina tapauskohtaisesti. 
Yksi osa tietoturvallisuutta on pelas-
tusviranomaisen virkakortit, jotka on 
tänä vuonna hankittu päällystölle. Ensi 
vuoden suunnitelmissa on hankkia vir-
kakortit kaikille palomiehille, ylipalo-
miehille ja paloesimiehille. 

Pitkä kokemus 
pelastusalasta

Tarja Pesonen on ollut pelastusalalla jo 
1980-luvun alusta lähtien. Vuonna 1981 
hän aloitti Tampereen palolaitoksen 
aluehälytyskeskuksessa hälytyskeskus-
päivystäjänä. Vuonna 2004 Pesonen siir-
tyi töihin Hätäkeskuslaitokselle, kun val-

tiolliset hätäkeskukset aloittivat. Siellä 
hän toimi Pirkanmaan hätäkeskuksessa 
vuoromestarina, tietojärjestelmäkoulut-
tajana ja viestipäällikkönä. Vuonna 2006 
Pesonen palasi töihin pelastuslaitokselle 
Tilanne- ja johtokeskuksen viestipäälli-
köksi. Myöhemmin hän jäi opintova-
paalle ja palatessaan tämän vuoden 
helmikuussa, hän aloitti suunnittelijana 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Kehittä-
misyksikössä.

Tietoturvallisuuden osa-alueista Pesosen 
työkenttää ovat lähinnä tilaturvallisuu-
den ja tietoaineistoturvallisuuden kehit-
täminen Pirkanmaan pelastuslaitoksella. 
Tilaturvallisuuden kehittämisessä hän on 
toiminut paljon yhdessä tekninen pääl-
likkö Joni Hakalan kanssa.

– Kyllä meillä moni tekee töitä näiden 
asioiden eteen ja yhteistyössä näitä mie-
titään. Jonin kanssa on kierretty paljon 
paloasemia ja mietitty näitä, Pesonen 
kertoo.

Tietoturvallisuuden lisäksi Pesonen on 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen Pronto-
pääkäyttäjä. Hän antaa Pronto-tunnuk-
sia ja käyttöoikeuksia. Yksi Pesosen työ-
tehtävä on luovuttaa Pronto-asiakirjoja 
pyydettäessä. Näitä pyyntöjä tekevät 
esimerkiksi vakuutusyhtiöt. Lisäksi Pe-
sonen käsittelee automaattisten paloil-
moitinlaitteiden erhemaksujen rekla-
maatiot.

Pesonen kertoo, että on innolla aloit-
tanut suunnittelijan tehtävissä. Pirkan-
maan pelastuslaitos aina näyttäytynyt 
hänelle mukavana työpaikkana.

– Meillä on hyvä maine, paljon hyviä 
asioita meneillään ja täällä on mukavia 
ihmisiä, Pesonen toteaa.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Palotalo-työryhmä aloitti toimintansa 
lokakuussa 2018. Ryhmä on kokoon-
tunut pääsääntöisesti joka keskiviikko 
Kangasalan paloasemalla. Hankkeen 
perusajatus - Rakennuspalosimulaat-
tori ammattilaisille - kirkastui varsin 
nopeasti. Ottaen huomioon tarpeet ja 
niiden aiheuttamat kustannukset, työ-
ryhmässä päätettiin suorittaa harjoitus-
tarvekartoitus henkilöstölle, jotta oikea 
tarve todella konkretisoituisi. 

Harjoitustarvekartoituksella 
toiveet ja tarpeet

Harjoitustarvekartoituksessa kartoitet-
tiin niitä toiveita ja tarpeita, joita harjoit-
teluun kaivattiin. Työryhmä karsi näistä 
toiveista osan pois ja simulaattorissa 
keskityttiin rakennuspalojen harjoitte-
luun. Korkeanpaikan harjoittelua talossa 
on mahdollista tehdä lähinnä niiden tai-
tojen osalta, mitä rakennuspaloissa tar-
vitaan. Korkeanpaikan harjoittelun suh-
teen konsultoitiin pelastuslaitoksen ko-
kenutta kentän osaajaa. Suunnittelussa 
pidettiin mielessä, että jatkossakin pää-
osa harjoittelusta tehdään paloasemilla. 
Taloon ei ole ollut siis tarkoitusta mah-
duttaa kaikkia mahdollisia simulaatto-
reita. Näin ollen päästään keskittymään 
parempaan rakennuspaloteeman mu-
kaiseen harjoittelun laatuun.

Taloa lähdettiin suunnittelemaan har-
joitustarvekartoituksen pohjalta. Tä-
män lisäksi suunnittelun pohjana oli 
Orimattilan palotalo ja Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen aiempi palotalohan-
ke. Orimattilan palotaloon työryhmä 
kävi tutustumassa heti projektin alku-
vaiheessa. Muita toimintaympäristöön 
tehtäviä liittyviä vierailuja tehtiin Me-

Palotalohanke –  
Rakennuspalosimulaattori 
ammattilaisille

riturvan laivapalosimulaattoriin, Porin 
harjoitusalueelle ja Pelastusopiston 
Sabalab-palotaloon. Visuaalinen esitys 
saatiin Kangasalla myös Trondheimin 
uudesta palotalosta - Drägerin Öyivind 
Lundin pitämänä.

Näin ollen mahdollisimman laajan poh-
jatyön kautta talosta tuli kuitenkin hyvin 
erilainen tekniikkansa ja yksityiskohtien-
sa osalta kuin pelastuslaitoksen aiempi 
hanke asian tiimoilta. Voidaankin sanoa, 
että hankinnan siirtyminen jalosti han-
ketta ja tarjosi mahdollisuuden tutustua 
uusiin näkökulmiin laajalla otannalla.

Toimintaympäristö ja 
tekninen toteutus

Joukkueharjoituksissa yksi suurimmista 
haasteista on ollut harjoituspaikkojen 
löytäminen. Palotalon suunnittelussa 
pyrittiin siihen, että rakennuspalojen 
joukkueharjoitukset pystyttäisiin toteut-
tamaan talossa laadukkaasti. Joukkue-
harjoitusten yksi suurimmista haasteista 
on ollut soveltuvien harjoituspaikkojen 
löytäminen. Talossa pystytään harjoit-
telemaan mm. kerrostalon huoneisto-
paloa ja teollisuushallipaloa sekä rivi-/
pientalon paloa. 

Rakennuksen eteläsivulla on kerrostalon 
rappukäytävä, johon voidaan järjestää 
kulku tarpeen mukaan eri ulko-ovista. 
Rappukäytävään tulee savunpoistoluuk-
ku ja jokaiseen kerrokseen murrettavat 
ovet. Itäsivulla on kerrostalon ikkunat. 
Myös parvekkeet saavutetaan tikkaalla 
sekä puomitikkaalla itäiseltä sivulta. 

Talo on nelikerroksinen. Ensimmäiseen 
kerrokseen voidaan jättää avointa tilaa 

Interfire products Oy tuottaa Pirkanmaan pelastuslaitokselle palotalon. Sopimus 
asian tiimoilta allekirjoitettiin syksyllä 2019. Aikataulun mukaan palotalo on 
valmis maaliskuussa 2020. Tämän syksyn koulutuspäivillä hanke ja sen tilanne 
käytiin läpi kokonaisuudessaan pelastuspuolen henkilöstön kanssa.

kuvaamaan teollisuus- tai myymälähal-
lia ja kerrosta käytetään kuvaamaan 
myös rivitalon huoneistoja. Ensim-
mäistä kerrosta voidaan käyttää myös 
kellaripaloharjoituksiin. Tällöin kulku ti-
loihin tapahtuu ulkona olevalta toisen 
kerroksen tasolta, jolta kellariin hyökä-
tään rappukäytävästä erillään olevan 
sammutusreitin kautta. 

Toisen kerroksen taso kuvaa siis maan 
pintaa ja sinne kuljetaan ulkona olevia 
rappuja pitkin. Toinen ja kolmas kerros 
ovat pääasiallisia huoneistopalosimu-
laattoreita. Näitä kerroksia voidaan 
käyttää myös ullakon kuvaamiseen. 
Näissä kerroksissa on myös kissanvin-
tit, kuvaamaan pientalon ontelotiloja. 
Neljännestä kerroksesta pääsee katto-
tasolle. Kerroksessa on rappukäytävän 
lisäksi 6 m -kontista tehty tila, jota voi-
daan käyttää kuvaamaan esimerkiksi 
IV-konehuonetta. Neljännen kerroksen 
yläpuolista kattoa ei ole suunniteltu har-
joituskäyttöön, eikä katolla ole kaiteita.

Toimintaympäristö ja 
harjoitteluolosuhteet

Kiinteitä polttopisteitä on tulevassa 
palotalossa viisi kappaletta. Polttopis-
teiden päälle sijoitetaan rekvisiittoja, 
joiden tarkoitus on simuloida huoneti-
lan taikka harjoituksen aiheen mukaista 
ympäristöä. Näitä rekvisiittoja (yleiskaa-
pisto, häkkikomero, sohva/sänky, keit-
tiökaapisto sekä teknisen tilan) voidaan 
tarvittaessa liikuttaa eri polttopisteiden 
välillä. Polttopisteiden avulla luotava 
liekki saadaan aikaiseksi polttamalla 
maakaasua, joka tulee tilaan vesialtaan 
läpi, jolloin liekistä saadaan aidon oloi-
nen ja höyrystyvän veden kautta tilaan 
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pyritään saamaan parempaa lämpö-
vaikutusta. Liekin suuruutta ja tehoa 
on pyritty saamaan mahdollisimman 
suureksi, jotta ammattipalomiehille 
suunnattu harjoittelu olisi mielekästä. 
Polttopisteen tuottama enimmäiskatto-
lämpötila on 250 Co.  Tämän lämpötila-
rajan tarkoitus on turvata rakenteiden ja 
tekniikan kestävyys harjoittelussa sekä 
toimia ns. turvarajana.

Erilaisten harjoitustilanteiden mahdol-
listamiseksi palotalon väliseinät ovat 
muunneltavissa, jonka ansiosta eri 
kerrosten pohjakuvaa kyetään muutta-
maan. Tähän muutostyöhön vaaditaan 
kahden henkilön työpanos päivän tai 
kahden ajalta riippuen muutostyön 
laajuudesta. Tämä tuo lisäarvona sen, 
ettei harjoitustilanteista pääse tule-
maan rutiini henkilöstölle, vaan ajan 
myötä harjoittelijat saapuvat erilaiseen 
harjoitukseen verrattuna aikaisempiin 
harjoituskertoihin. Pohjaratkaisuiden 
lisäksi muuttuvina tekijöinä voivat ol-
la esimerkiksi käytössä olevien ovien 
määrä ja sijainti, annetut hyökkäysrei-
tit, näkyväisyys (keinosavu), mahdolliset 
pelastettavat, palon laajuus ja leviämi-
nen.

Välitavoitteet saavutettu

Työryhmässä on ollut omia ja yhteisiä 
vastuita. Näin ollen mm. lomakausien 

poissaolojen vaikutus minimoidaan ja 
isojen kokonaisuuksien toteutuksissa 
on apu lähellä. Vastuualueilla on tehty 
esitykset ja päätökset työryhmässä. Vas-
tuualueet ovat pitäneet omia palaverei-
taan - yhteisten palaverien ulkopuolella. 
Tämän kautta vaikuttavuutta on pyritty 
tehostamaan.

Työryhmä on päässyt tähän asti väli-
tavoitteisiin aikataulussa. Suoritettuja 
maaleja on seitsemän: Valmis harjoitus-
tarvekartoitus, valmis toimintaympäris-
tö, valmis laadunarviointi, tarjouspyyn-
nön laatimisen aloitus, lupakäsittely - ra-
kennusvalvonta, valmis tarjouspyyntö ja 
rakennusvaiheen aloitus.

Varsinkin tarjouspyyntövaihe oli erittäin 
mittava ja pitkäkestoinen vaihe. Se nivoi 
kaiken yhteen ja toi suuremman määrän 
tarjouksia pöytään, kuin edellisellä ker-
ralla - laaja pohjatyö kaiken perustana.

Projektista prosessiin - 
palotalo 2020

Projektin ollessa tässä vaiheessa on aika 
siirtyä projektista prosessiin. Prosessissa 
työryhmä laajenee ja osallistaminen ko-
rostuu entisestään. Prosessissa tullaan 
käsittelemään mm. harjoitus-skenaari-
oiden luontia eri muodostelmien osal-
ta, palotalon käytäntöjä ja pelisääntöjä 
ja palotalon vaatimia resursseja. Asia 

konkretisoituu ja tarkentuu, kun pro-
sessi käynnistyy tammikuussa 2020.

Harjoitteisiin on pyrkimys luoda erilaisia 
muuttujia, mitkä vaikuttavat harjoituk-
seen osallistuvien toimintaan sekä kul-
loisenkin harjoituksen osaamistavoit-
teisiin. Osa harjoitteista, etenkin pelas-
tusryhmäkokoisessa muodostelmassa 
on tarkoitus olla rastikoulutustyyppistä 
koulutusta. Pelastusjoukkueharjoittelun 
osalta harjoituksessa harjaannutetaan 
henkilöstöä suurempana kokonaisuu-
tena, jolloin pelastustoiminnan johta-
miseen harjoittamiseen tulee selkeäs-
ti enemmän painopistettä. Jokaisen 
ammattilaisen on päästävä toimimaan 
omassa roolissaan.

Loppusanat - kohti 
yhteisiä toimintamalleja 
ja laadukasta harjoittelua
Paljon on yhdessä tehty ja kymmenet 
ovat hankkeeseen päässeet vaikutta-
maan - duunia on kuitenkin vielä aiem-
min sanotusti paljon jäljellä. Käynniste-
tään prosessi ammattimaisesti yhdessä 
ja mahdollisimman laajalla otannalla.  

Kuumakouluttajia 
haetaan

Tulevaisuuden kuumakouluttajia pa-
lotaloon tarvitaan edelleen. Interfire 
products Oy kouluttaa sopimuksen mu-
kaan meidän porukan. Mikäli olet asias-
ta kiinnostunut ja motivoitunut, niin ole 
allekirjoittaneeseen yhteydessä - moni 
onkin jo niin tehnyt, kiitos siitä!

On ollut erittäin suuri kunnia vetää eri 
pelastustoimen kentän ammattilaisista 
koostunutta työryhmää ja osallistaa pe-
lastustoiminnan ammattilaisia. Yhdes-
sä päästään hyvään lopputulokseen ja 
palotalon valmistuttua käytön kautta 
kehitetään lisää.

Teksti: Antti Koskela

Palotalo - työryhmän kokoonpano: 
Palomestari Antti Koskela (Projektijohto)
Kalustoinsinööri Heikki Seppälä (Tarjouspyyntö ja yhteistyötahot)
Palomestari Juuso Nummela (Tarjouspyyntö ja VPJ)
Palomestari Ville Vahala (Harjoitustarvekartoitus ja toimintaympäristö)
Aluepalomestari Jarno Honkala (Toimintaympäristö ja Pelastusopisto - yhteistyö)
Aluepalomestari Heikki Kojo (Rakennusvaihe ja avustaminen)
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Pelastuslain 41§ velvoittaa pelastusvi-
ranomaista ilmoittamaan palosta tai on-
nettomuudesta poliisille, jos on aihetta 
epäillä, että se on aiheutettu tahalli-
sesti tai tuottamuksellisesti. Poliisille 
on ilmoitettava myös palontutkinnan 
yhteydessä havaituista palo- ja henki-
löturvallisuusrikkomuksista.

Pelastuslain 41§ mukaisesta ilmoitus-
menettelystä perustettiin valtakunnal-
linen projekti, jonka aloitusseminaari 
oli 11.2.2019. Projektin tarkoituksena on 
luoda valtakunnallinen, yhteinen me-
nettelytapa pelastuslaitosten ja poliisin 
välille ilmoitusmenettelyyn. Projektiin 
on kuulunut useampi työpaja, joiden 
yhteydessä on suunniteltu toimintaa 
pelastuslaitosten ja poliisilaitosten vä-
lillä ja käyty läpi eri alueiden kokemuk-
sia. Projekti jatkuu aina 30.5.2020 asti, 
jolloin loppuraportti pitäisi valmistua.

Palontutkinnan uudet tuulet –  
Palontutkinnan ilmoitusmenettely (Pel 41§)

Miksi ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettely on noussut esille mo-
lempien viranomaisten näkökulmasta, 
toki hieman eri syistä. Pelastusviran-
omaista velvoittaa lain ilmoitusvelvol-
lisuus tuottamuksellisuudesta ja tahal-
lisuudesta. Pelastusopiston tilastoinnin 
perusteella 15.9.2018–15.9.2019 esim. 
Pirkanmaalla vain n. 11 % tuottamuk-
sellisista paloista on päätynyt poliisin 
tutkintaan ja tahallisista n. 50 %. Moni 
kysyykin tässä yhteydessä, että onko pe-
lastuslaitos ryhtynyt tuomarin rooliin? 
Suomessa tulokset ovat vastaavia lähes 
kaikissa pelastuslaitoksissa, paitsi niissä, 
missä ilmoitusmenettely on otettu koe-
luonteisesti käyttöön jo aikaisemmin.

Poliisi taas haluaa parantaa ilmoitusme-
nettelyllä tietoisuuttaan alueensa tuli-
paloista sekä niihin liittyvistä rikoksista 

ja turvallisuutta vaarantavista tekijöistä. 
Tämä myös tukee rikosten sarjoittamista 
ja rikosten ennalta estämistä.

Poliisin tutkintavastuu

Poliisille on säädetty pelastuslain 41 §:n 
5 momentissa velvoite suorittaa poliisi-
tutkinta palonsyyn selvittämiseksi sellai-
sissa tulipaloissa, joista seurauksena on 
ollut henkilön kuolema, vakava henkilö-
vahinko tai huomattava omaisuusvahin-
ko. Yleistä, kaikkia tulipaloja koskevaa 
tutkintavelvoitetta poliisilla ei ole, eikä 
pelkkä poliisin läsnäolo onnettomuus-
paikalla tarkoita sitä, että poliisi tutkisi 
tulipaloa. Poliisi korostaa omassa ohjeis-
tuksessaan yhteistyön merkitystä pe-
lastusviranomaisen kanssa ja erityisesti 
taktisen tutkinnan ja tutkinnanjohtajien 
roolin korostamista. Teknisen tutkinnan 
kanssa tehtävään yhteistyöhön on jo 

Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkintaa. Palontutkinnan tavoitteena 
on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä 
pelastustoiminnan ja toimintavalmiuksien kehittäminen. Palontutkinnassa arvioidaan 
tulipalon syttymissyy ja selvitetään tarvittavassa laajuudessa palon syttymiseen 
ja leviämiseen vaikuttaneet tekijät, palosta aiheutuneet vahingot ja vahinkojen 
laajuuteen vaikuttaneet tekijät sekä pelastustoiminnan kulku. Selvityksen laajuuteen 
vaikuttaa erityisesti palon seurausten vakavuus.

18
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Palontutkinnan uudet tuulet –  
Palontutkinnan ilmoitusmenettely (Pel 41§)

monella pelastuslaitoksella aktiiviset ja 
vakiintuneet käytännöt olemassa.

Ilmoittaminen poliisille

Pelastuslain 41§ mukaisten ilmoitusten 
lähettäminen Sisä-Suomen poliisilaitok-
selle on tarkoitus ottaa käyttöön vuo-
den 2020 alussa. Ilmoitus on tarkoitus 
lähettää sähköpostilla pelastuslaitoksen 
Tilannekeskuksesta poliisille. Poliisihal-
litus on kirjeessään ohjeistanut poliisi-
laitoksia sopimaan kirjallisesta ilmoitus-
menettelystä asian suhteen. 

Projektin tuotteena on syntynyt ilmoi-
tuslomake, joka on yhdessä hyväksyt-
ty käyttöönotettavaksi. Tarkoituksena 
ilmoitusten välittämiseen on käyttää 
viranomaisverkkoa, jolloin sähköpostin 
salauksestakaan ei tule ongelmaa. Kui-
tenkin aina kiireellisissä onnettomuus- 
tai tutkintatilanteissa poliisin paikalle 
hälyttäminen tehdään hätäkeskuksen 
112 kautta.

Ilmoituksen 
kulku ja käsittely 
pelastuslaitoksella
Ilmoittamisen tehostamisella on use-
ampikin tarkoitus. Yksi tärkeimmistä 
käytännön tavoitteista on saada tutkin-
nan käynnistyminen sekä viranomaisyh-

teistyö aiempaa nopeammin käyntiin ja 
näin välttyä alun viivytyksiltä ja tehos-
taa yhteistyötä viranomaisten kesken. 
Yleensä tulipaloissa parhaat ja tärkeim-
mät havainnot tehdään tilanteen alussa, 
kun tilanne paikalle saavutaan ja ensi-
toimenpiteitä kohteessa tehdään. Pe-
lastushenkilöstö onkin tässä yhteydessä 
tiedonlähteenä ja huomioiden tekijänä 
arvokkaassa asemassa.

Ilmoitus tuottamuksellisuudesta tai 
tahallisuudesta lähtee liikkeelle pelas-
tustoiminnan tai tilannepaikan johta-
jan ilmoituksesta Tilannekeskukseen. 
Tilannekeskus ilmoittaa asiasta poliisil-
le, joka aloittaa oman toiminnan oman 
ohjeistuksensa mukaan. Pelastuslaitos 
tulee ohjeistamaan oman palontutkin-
nan organisaation toiminnan erikseen 
palontukinnan kehittämishankkeen 
mukaisesti.

Ilmoitusmenettely  
ja tulevaisuus

Ilmoitusmenettelyllä on tarkoitus var-
mistaa poliisitutkinnan käynnistyminen 
riittävän nopeasti. Samoin sillä pyritään 
parantamaan viranomaisten välistä yh-
teistyötä, saada ns. harmaan jutut pa-
remmin esille ja tutkinnan alaisiksi. Ta-
voite on kerätä parempaa ja tarkempaa 
tietoa onnettomuuksista ja niihin joh-

taneista tapahtumista sekä näin päästä 
parempiin ja tarkempiin lopputuloksiin, 
mikä koskee tulipalojen syitä. Palontut-
kinnalla on hyvä mahdollisuus saada 
tietoa pelastustoiminnan kehittämiseksi 
käytettyjen taktiikoiden, menetelmien 
sekä johtamisen kannalta. Näiden kaik-
kien tavoitteiden saavuttamiseksi tulee-
kin meidän jatkossa kiinnittää erityistä 
huomiota Pronto-tietokannan täyttämi-
seen siten, että siellä on mahdollisim-
man oikeaa tietoa niin tapahtumista, 
toiminnoista kuin muista onnettomuu-
teen johtaneista syistä.

Käyttöönoton jälkeen ilmoitusmenet-
telyä halutaan kehittää edelleen sekä 
palautetta kerätä toimijoilta. Siten siitä 
voidaan saada toimiva, molempia orga-
nisaatioita ja organisaatioiden yhteis-
työtä palveleva järjestelmä.

Vajaa vuosi sitten perustetun poliisin 
ja pelastuslaitoksen yhteistyöryhmän 
tarkoitus on jatkossa kokoontua sään-
nöllisesti, toimien aktiivisesti hankkien 
tietoa paloista, kehittäen palontukintaa 
Pirkanmaalla ja tuottaa tietoa ja ymmär-
rystä paloista ja niihin johtaneista syistä, 
jota voidaan hyödyntää omassa toimin-
nassamme. 

Teksti: Mika Kupiainen

19



20 21

Varsinaiset harjoituspäivät olivat 26.–27
.11.2019. Harjoitus koski viranomais-
painotteisesti toimialueen keskeisiä 
väestönsuojelun suunnitteluun ja – va-
rautumiseen velvoitettuja ja osallistuvia 
toimijoita. Väestönsuojelun suunnittelu 
on olennainen osa poikkeusoloihin va-
rautumista ja tämän harjoituksen avulla 
Pirkanmaan pelastuslaitos tukee erityi-
sesti kuntien valmiussuunnittelua.

Väestönsuojelu 
nykyaikaan

Ajankohta harjoituksen järjestämiselle 
on ollut otollinen, koska pelastuslain uu-
distuksen yhteydessä velvoitettiin laati-
maan väestönsuojelusuunnitelmat vuo-
den 2019 aikana. Viranomaiset, laitokset 
ja liikelaitokset, jotka ovat velvollisia 
varautumaan väestönsuojeluun, ovat 
velvollisia laatimaan pelastuslaitoksen 
johdolla ja yhteistoiminnassa keske-

LSS19-valmiusharjoitus  
viiden maakunnan  
alueella

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on järjestänyt kuluvana 
vuonna alueellisen valmiusharjoituksen, jonka tavoitteena on ollut 
väestönsuojeluvalmiuksien kehittäminen. LSS19-valmiusharjoitus toteutettiin 
samanaikaisesti viiden maakunnan alueella ja se jatkui koko vuoden. 

nään tarpeelliset suunnitelmat tehtä-
viensä hoitamisesta väestönsuojelussa. 
LSS19-harjoitus on tukenut osaltaan 
tämän velvoitteen toteuttamista.

LSS19-harjoituksen tavoitteena on ollut 
parantaa väestönsuojelun valmiuksia 
ja tuoda väestönsuojelu nykypäivään 
perehtymällä väestönsuojelun koko-
naisuuteen, eri toimijoiden rooleihin 
ja vastuisiin sekä tarvittaviin yhteistoi-
mintajärjestelyihin. Valmiusharjoituksen 
avulla on tunnistettu väestönsuojelun 
varautumiseen liittyviä kehittämiskoh-
teita sekä luotu ja testattu väestönsuo-
jelujärjestelyjä. 

LSS19 oli luonteeltaan ns. työpöytähar-
joitus ja harjoituksen konkretia on väes-
tönsuojeluun liittyvien suunnitelmien ja 
valmiuksien päivittäminen ja laadinta. 
Valmiusharjoitukseen osallistuivat kaik-
ki Pirkanmaan kunnat, viranomaisia, 

paikallis- ja aluehallintoa ja järjestöjen 
edustajia. Pirkanmaan pelastuslaitok-
sen yhteyshenkilöt ja Varautumisen ja 
valmiussuunnittelun yksikkö tukivat 
Pirkanmaan kuntia harjoituksen aikana. 
Harjoitukseen osallistui myös Viestintä-
yksikön henkilöstöä.

Väestönsuojelu  
on yhteinen asia

Väestönsuojelun kansallisia järjestelyjä 
koordinoi ja johtaa sisäministeriö. Kan-
sallisesti tehtävä väestönsuojelu pohjaa 
keskeisesti kansainvälisiin sopimuksiin 
väestönsuojelusta sekä valmiuslakiin ja 
pelastuslakiin. Pelastustoimen vastuulla 
ovat toimialaansa kuuluvat väestönsuo-
jelutehtävät valtakunnallisella, alueelli-
sella ja paikallisella tasolla.

Pelastustoimen rinnalla väestönsuoje-
lusta vastaavat ne viranomaiset, jotka 
hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä nor-
maalioloissakin. Kaikilla viranomaisilla 
on velvollisuus varautua tehtäviensä 
hoitamiseen myös poikkeusoloissa.

Vuoden 2020 syksyllä pelastuslaitos 
järjestää Pirkanmaa VSS 2.0 -valmius-
harjoituksen yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Tästä tiedotetaan lisää suunnit-
telun edetessä.

Teksti: Ari Saarinen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Varautumisen ja valmiussuunnittelun 
yksikön henkilöstö eli valmiuspäällikkö 
Ari Saarinen (vas.), suunnittelija Elias 
Jokila ja valmiussuunnittelija Jouko Moi-
sio harjoitustilannekeskuksessa osana 
LSS19-valmiusharjoitusta.
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Vuonna 1880 perustettiin Suo-
meen Kangasalan vapaapalokun-
ta, joka oli ensimmäinen maa-

seudulle perustettu VPK. Ja 30.11.2019 
vihittiin Kangasalan VPK:n uusi palo-
asema, joka on Suomen ensimmäinen 
hirrestä rakennettu vapaapalokunnan 
paloasema. Uusi paloasema on raken-
nettu Ranta-Koiviston Atrakujalle enti-
seen teräsrakenteiseen metsäkonehal-
liin, ja laajennusosa on tehty hirrestä. 
Rakennustöitä on tehty talkoohengellä 
tuhansien työtuntien edestä.

Paloasemalta löytyy kalustohallin lisäksi 
kuntosali, sauna ja kokoustilat. Paloase-
malla on myös toteutettu puhdas palo-
asema -periaatetta. Tulipalosta palaava 
paloauto ja henkilöstö kulkevat kolmen 
eri puhdistuslinjan kautta, ja näin pien-
hiukkasten pääsy henkilöstötiloihin ti-
loihin estyy.

Paloaseman vihkiäisiä juhlittiin perintei-
seen tapaan. Pelastusjohtaja Olli-Pekka 

Kangasalan VPK:n 
paloasema vihittiin

Ojanen piti juhlapuheen, jossa hän kiit-
teli Kangasalan VPK:ta hyvänä yhteis-
työkumppanina.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvinen löi 
juhlallisesti kirveellä letkun poikki, ja 
palomieskuoro Tulikukot esiintyi.

Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Jukka Järvinen
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Henkilöturvallisuuskoulutuksissa kou-
luttajana toimiva paloesimies Jussi Jo-
kinen Pirkanmaan pelastuslaitokselta 
kertoo, että ideana ja pohjana koulutuk-
sille on toiminut hänen alipäällystökurs-
silla tekemänsä opinnäytetyö vuodelta 
2009.

– Kymmenisen vuotta olen siis asiaa ke-
hitellyt ja pyöritellyt, ja nyt koulutuksia 
olen meillä parisen vuotta pitänyt. Olen 
käynyt kouluttamassa myös mm. Helsin-
gin pelastuskoululla, Jokinen kertoo.

Kouluttajana on toiminut myös ensihoi-
taja Tuomo Mäntyniemi Pirkanmaan pe-
lastuslaitokselta. Hän on ensihoitajana 
toimiessaan käyttänyt itsekin koulutuk-
sen oppeja usein ja ne ovat aina hyvin 
osoittaneet merkityksensä. Koulutuksia 
on kentällä saatujen kokemuksen jäl-
keen myös kehitetty edelleen.

– Näiden tilanteiden jälkeen olemme 
Jussin kanssa käyneet keikkoja läpi ja 
olemme miettineet koulutukseen viila-
uksia, Mäntyniemi toteaa.

Koulutuksille selkeä tarve

Mäntyniemi kertoo, että tarve koulutuk-
sille on ollut selkeä, koska ensihoidon 
uhka- ja väkivaltatilanteet ovat lisäänty-
neet vuosi vuodelta. Pelastuslaitoksella 
on aiemmin ollut myös ulkopuolisten 
tuottamia henkilöturvallisuuskoulutuk-
sia, mutta niissä on haasteena ollut se, 
ettei koulutuksiin ole voinut sisällyttää 
ensihoidon työnkuvaa.
 
– Jos poliisi tai joku muu ensihoitoalan 
ulkopuolinen vetää työturvallisuuskou-
lutuksia ensihoitajille, ongelmaksi muo-

Ensihoidossa uhkatilanteita entistä enemmän  
– Ennakoimalla työturvallisuutta

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on järjestetty jo parin vuoden ajan 
henkilöturvallisuuskoulutuksia, joissa harjoitellaan toimimista uhka- ja 
väkivaltatilanteissa sekä myös tunnistamaan ja välttämään niitä. Uhkaavia 
tilanteita ensihoidossa on nykyisin viikoittain.

dostuu usein ymmärryksen puute ensi-
hoidon työnkuvasta sekä tieto potilaan 
oikeuksia ohjaavasta lainsäädännöstä, 
Mäntyniemi kuvaa.

Sekä Jokinen että Mäntyniemi kerto-
vat, että positiivista palautetta on tullut 
paljon. Henkilöturvallisuuskoulutusta 
annetaan kaikille niille Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen työntekijöille, jotka 
työskentelevät ensihoidossa mukaan 
lukien ambulanssien ja ensivasteen 
henkilöstö.

– Toki näkisin, että esimerkiksi yksinään 
työskentelevät palotarkastajat tulisi 
kouluttaa, Jokinen miettii.

Hätäkutsukin  
vaatii harjoittelua
Päivän mittaisia koulutuksia on tähän 
mennessä pidetty 154 henkilölle. Kou-
lutuspäivään kuuluu aamupäivän teo-
riaosuus, jossa käydään läpi mm. yleiset 
oikeudet ja velvollisuudet, stressin vai-
kutuksen ymmärtäminen sekä tilanne-
taju ja ennakointi uhkaavissa tilanteissa. 
Iltapäivällä käytännön osuudessa har-
joitellaan mm. potilaan kohtaamista, 
sijoittumista ensihoitotehtävillä sekä 
ambulanssin sisätiloissa toimiminen.

Mäntyniemi kertoo, että koulutuksen 
yksi käytännön oppi on niinkin yksin-

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Ensihoidossa uhkatilanteita entistä enemmän  
– Ennakoimalla työturvallisuutta

kertainen juttu kuin kohteeseen ennal-
ta soittaminen, millä on Mäntyniemen 
mukaan lisätty työturvallisuutta huo-
mattavasti. 

Koulutuksissa myös opetellaan Virven 
hätäkutsun käyttöä. Mäntyniemen mu-
kaan hätäkutsun painaminen oikealla 
hetkellä on yllättävän vaikeaa, jos sitä 
ei ole harjoitellut.

– Usein esiintyy vääriä mielikuvia hätä-
kutsun turvasta. Voidaan olettaa, että 
painamalla hätäkutsua poliiseja tulee 
heti ovista ja ikkunoista apuun. Todel-
lisuudessa näin ei ole. Hätäkutsun pai-
naminen pitäisikin ajoittaa siihen, kun 

tilanne on vasta uhkaava eikä fyysinen 
väkivalta ole vielä alkanut, Mäntyniemi 
kertoo.

Kahdeksan tunnin koulutusten lisäksi 
marras–joulukuun koulutuspäivissä 
järjestettiin yli 300 henkilölle eri työ-
vuoroista tunnin mittainen rastikoulu-
tus, jossa aiheina oli mm. hätäkutsu ja 
turvallisuus yleisesti. 

Nollatoleranssi 
väkivallalle

Lääkintämestari Sanna Kauppinen 
on tyytyväinen koulutuksiin ja niiden 
antamiin hyötyihin. Hän kertoo, että 
pääpaino koulutuksissa ei ole itsepuo-
lustustempuissa, vaan ennakoinnissa ja 
toimintamalleissa.

– Koulutus on avannut pitkän linjan ensi-
hoitajienkin silmiä tarkastelemaan omia 
toimintamallejaan ja moni on huoman-
nut koulutuksen myötä, että pienillä asi-
oilla toimintaa voidaan muuttaa turval-
lisempaan suuntaan, Kauppinen kertoo.

Kauppinen sanoo, että yhteisillä toimin-
tamalleilla ja hyvällä turvallisuuskulttuu-
rilla on mahdollisuus vaikuttaa erilaisiin 
uhkatilanteisiin.

–  Työnantajan näkökulmana haluan 
tuoda esiin, että meillä on ehdoton nol-
latoleranssi kaikenlaisen väkivallan suh-
teen. Työnantajalla on lakisääteinen vel-
vollisuus järjestää koulutusta ja miettiä 
keinoja näiden uhkien vähentämiseksi, 
Kauppinen sanoo.

Pirkanmaan 
pelastuslaitos edelläkävijä

Jokinen kertoo, että Pirkanmaan pelas-
tuslaitos on panostanut uhka- ja väki-
valtatilanteiden koulutukseen aivan eri 
mittaluokassa kuin mikään muu pelas-
tuslaitos Suomessa. 

– Pelastuslaitoksissa asian eteen on teh-
ty vaihtelevasti. Hienoa, että meidän talo 
on pitkällä tässä asiassa, Jokinen sanoo.

Henkilöturvallisuuskoulutusten tär-
keimpänä antina Jokinen näkee asen-
neilmapiirin muutoksen.

– Asia on nyt niin sanotusti nostet-
tu pöydälle ja siitä on nyt luvallista ja 
hyväksyttävää puhua. Konkreettisia 
esimerkkejä hyödyistä löytyy myös jo 
useista: tilanteesta on päästy pois ajois-
sa ja Virven hätäkutsua on alettu käyttää 
ennakoivasti, Jokinen pohtii.

Ensihoitaja Tuomo Mäntyniemi yhtyy 
Jokisen mietteisiin.

– Ennakoimalla, varautumalla ja oikean-
laisella viestinnällä pystytään monta vä-
kivaltatilannetta välttämään. Jos tilanne 
niin sanotusti räjähtää päälle, on tärkeä, 
että siihen on harjoitellut selkeän sekä 
yksinkertaisen toimintamallin etukäteen. 
Erityisen tärkeää on, että tämä malli toimii 
myös stressin alla, Mäntyniemi kertoo.

Myös työparien yhteistyö ja yhteiset 
toimintamallit ovat uhka- ja väkivaltati-
lanteissa ensiarvoisen tärkeitä.

Seuraavat henkilöturvallisuuskoulu-
tukset järjestetään vuoden 2020 alus-
sa. Lisätietoa saa lääkintämestari Sanna 
Kauppiselta. 

Teksti: Jarmo Ruotsalainen

Ensihoitaja Tuomo Mäntyniemi on 
toinen kouluttajista. Hän kertoo, että 
työparien yhteiset toimintamallit ovat 
uhka- ja väkivaltatilanteissa tärkeitä.

Paloesimies ja kurssin kouluttaja Jussi Joki-
sella idea koulutuksista lähti hänen omasta 
opinnäytetyöstään. Hän kertoo, että konk-
reettisia hyötyjä on jo nähtävissä.

Kuva: Jarno Hämeensaari
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Työvuoron aikainen kouluttaminen on 
koettu haasteelliseksi jo pitkään: häly-
tystehtävät katkaisevat harjoittelun ja 
osa pääsee osallistumaan vain hetkek-
si, osa ei ollenkaan. Tästä syystä Pirkan-
maan pelastuslaitoksella päädyttiin 
vuoden 2019 alusta järjestelyyn, jossa 
jaetaan yksi 24 h työpäivä kolmeksi 8 h 
koulutuspäiväksi ja vastaavasti anne-
taan yksi 24 h vuoro vapaaksi. 

Koulutuspäivistä ensihoidolla ja pelas-
tuksella on kaksi päivää omaa aihepiiriä 
ja yksi yhteinen ensihoidon päivä.

Yhdeksän eri teemaa

Ensihoidon vastuulääkäri Jussi Laitila 
on jakanut ensihoidon koulutussisällöt 
yhdeksään eri teemaan.

– Ensihoidon laadun ylläpitäminen ja 
kehittäminen jaksottuvat näin toisiaan 
seuraaviksi mielekkäiksi aihekokonai-
suuksiksi. Tämä tuo suunnitelmalli-
suutta ja varmistaa osaltaan sen, että 
eri aihepiirit tulevat tarkastelun alle 
säännöllisesti, Laitila perustelee teema-
ajattelua.

Vuodessa käydään läpi kolme teemaa. 
Ajatuksena on ollut, että kolmen vuoden 
välein palataan aina samaan teemaan. 
Aiheille on suunniteltu kolmen vuoden 
teemoitus ja sen jälkeen aloitetaan taas 
alusta. Teema on ajanjakso, jonka aikana 
käydään läpi kyseiseen teemaan liittyvät 
ohjeet, välineet ja lääkkeet. Teema hui-
pentuu käytännön koulutuspäivään. 

Ensihoidossa  
koulutuspäiviä  
eri teemoilla
Ensihoidossa on koettu mielekkääksi ottaa 
koulutuspäivien suunnitteluun teema-ajattelu. 
Koulutuspäivissä pääpaino on tekemisessä eikä pitkiä 
luentoja pidetä. Koulutuspäivät aloitetaan lyhyillä 
ajankohtaisilla tietoiskuilla, minkä jälkeen vuorossa on 
rastikoulutus. 

Ensihoidon koulutuspäivillä treena-
taan eri teemoilla. Kuvassa lääkintä-
esimies Leevi Holopainen (takana) 
sekä ensihoitajat Lili Koskenheimo 
ja Henri Backman.

Kuva: Sanna Kauppinen
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Suunnittelua yhdessä

Kunkin teeman suunnittelu alkaa Laiti-
lan ja lääkintämestari Sanna Kauppisen 
yhteisellä palaverilla, jossa mietitään 
koulutussisältöjä. Mietittävänä on, mi-
tä päivitystarpeita teeman aihepiiriin 
liittyy. Vinkkiä saadaan paitsi käytävä-
keskusteluista myös tätä systemaatti-
semmin ensihoitajille tehdyn Webropol-
kyselyn kautta. 

Samalla aloitetaan koulutuspäivien käy-
tännön suunnittelu. Kun hahmotelma 
koulutuspäivien rastien sisällöistä on 
valmis, kuuluu Laitilan vastuulle lääke-
tieteellisen tukimateriaalin tuottaminen 
ja rastille tulevien kouluttajien tukemi-
nen rastien rakentamisessa. Kauppinen 
kantaa vastuuta päivän toteutuksesta, 
kuten esimerkiksi kouluttajien hankin-
nasta, välineistön hankinnasta ja aika-
taulujen laatimisesta. Yhteistyö on suju-
nut hyvin ja ensimmäiset koulutuspäivät 
on saatu onnistuneesti toteutettua.

Kangasalla hyvät puitteet

Tämän ensimmäisen vuoden teema oli 
keväällä ”Ilmatie ja hengitys” ja syksyn 
ensimmäisen koulutuspäivän teema oli 
”Sydän ja verenkierto”. Ensimmäisen yh-
teisen ensihoitajien ja ensihoitoa teke-

vien palomiesten koulutuspäivän aihe 
on ”Onnettomuus ja vammat”. Näistä 
yhteisistä päivistä on nyt ensimmäinen 
pidetty lehden mennessä painoon, ja 
kolme on vielä jäljellä.

Yhteisessä päivässä oli 68 osallistujaa, 
jotka jaettiin kahdeksalle rastille. Kanga-
salan koulutuspaloasema tarjosi tähän 
hyvät puitteet ja iso väkimäärä saatiin 
pyörimään rasteilla sujuvasti. Rasteilla 
kouluttajina ovat toimineet joko ensi-
hoitolääkärit, ensihoitajat, hems-pe-
lastajat tai ensihoitovälineiden tuote-
edustajat. 

Kehittämistä  
palautteiden perusteella

Kehittäminen on tärkeää, joten jokaisen 
koulutuspäivän jälkeen osallistujille lä-

PALAUTETTA KOULUTUSPÄIVISTÄ:

”Yleisesti ottaen hyvä päivä. Hienoa, että näitä järjestetään.”
”Näistä koulutuspäivistä jää käteen paljon. Lisää samanlaisia.”
”Päivä oli kokonaisuutena todella hyvä. Perusasioiden kertaamista sekä vähän spesiaalijuttuja.”
”Rasteille enemmän aikaa.”
”Paremmat välineet rastien toteutukseen.”
”Äänentoiston laatu oli huono”
”Keskustelulle enemmän aikaa”
”Nämä koulutuspäivät on ihan huippu juttu. Tosi sujuvasti onnistui näinkin ison porukan kaitseminen. 
Loistava keino uusien ohjeistukseen sisäänajoon.”

hetetään palautekysely, jonka avulla 
meillä järjestäjillä on mahdollisuus 
kehittää toimintaa. Koulutuspäivät on 
otettu hyvin vastaan ja palaute on ollut 
pääosin positiivista, mutta myös kehi-
tysehdotuksia on saatu. 

Lääkintämestari Sanna Kauppinen ker-
too, että yhteistyö on sujunut hyvin ja 
ensimmäiset koulutuspäivät on saatu 
onnistuneesti toteutettua. 

– Kuulemma isoin koulutus, mitä pa-
loasemalla on pidetty. Iso kiitos myös 
työvuorolle ja aluepalomestari Heikki 
Kojolle päivän järjestelyistä, Kauppinen 
kommentoi ensimmäisiä koulutuspäi-
viä.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen

Lääkintämestari Sanna Kauppinen 
ja ensihoidon vastuulääkäri Jussi 
Laitila kertovat, että koulutuspäivät 
ja teema-ajattelu on otettu hyvin 
vastaan. 

kuva: Jarmo Ruotsalainen
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”Mitä mieli ei jaksa 
kantaa, sen keho 
ottaa kantaakseen.”

Jokela 2007, Kauhajoki 2008, Kuopio 2019. Traagisia tapahtumia, joille on 
vaikeaa, ellei mahdotonta löytää selitystä tai ymmärrystä. Tapahtumia, 
jolloin viranomaisten valmius ja kyky toimia kovan paineen alla on joutunut 
todelliseen testiin. On sanomattakin selvää, että tämänkaltaiset hälytykset 
vievät ensilinjan auttajat äärimmäisen henkisen kuormituksen keskelle. Tähän 
asiaan on ryhdytty viime vuosina kiinnittämään huomiota, ja pelastusalalla ja 
ensihoidossa työskenteleville on alettu räätälöidä post-traumatyöpajoja.

Kuva SPPL
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Ensihoito, pelastus ja poliisi 
kohtaavat toistuvasti ihmisten 
hätää ja kärsimystä työtehtävil-
lään myös muuten ja lisäksi aut-

tajienkin turvallisuus on nykypäivänä 
jatkuvasti uhattuna. Mutta kun tehtävä 
on suoritettu ja normaali toimintaval-
mius jälleen saavutettu, mitä tapahtuu 
auttajalle. Mitä jos näkemästään, kuule-
mastaan, kokemastaan ei pääsekään yli 
niin kuin aina ennen. 

Ehjänä(kö) kotiin

Kauhajoen koulusurmat toimivat po-
liisiorganisaatiossa katalyyttina toi-
minnalle, joka jatkuu vielä tänäkin 
päivänä. Ylikonstaapeli Pasi Härkönen 
ja komisario Juha Järvelin ovat tuoneet 
Yhdysvalloista oppia ja toimineet alansa 
pioneereina post-traumaattisista oireis-
ta kärsivien poliisien auttamiseksi. En-
simmäinen poliiseille suunnattu post-
traumatyöpaja Suomessa järjestettiin 
vuonna 2010 ja tähän päivään mennes-
sä jo lähes 300 suomalaista poliisia on 
läpikäynyt saman prosessin. Työpajasta 
saadut tulokset ovat olleet todella hyviä 
ja poliisien keskuudessa malli on koettu 
hyödylliseksi. 

Tänä syksynä myös pelastusalalla ta-
pahtui jotain merkittävää, kun Porin 
Yyterissä järjestettiin ensimmäinen 
pelastusalalla ja ensihoidossa työsken-
televille räätälöity post-traumatyöpaja. 
Suomen palopäällystöliitto (SPPL) Sa-
ku Sutelaisen luotsaamana on tehnyt 
paljon työtä, jotta ensilinjan auttajien 
henkiseen hyvinvointiin kiinnitettäisiin 
entistä paremmin huomiota ja tehtävien 
jälkipurun merkitys työssäjaksamiseen 
ymmärrettäisiin.

Iho ehjä,  
mut sisin on rikkinäinen

Pelastusalan ensimmäiseen post-trau-
matyöpajaan valikoitui auttajia eri puo-
lelta Suomea. Työpajaan oli avoin haku, 

esiseulonta ja lopulta valinnat osallis-
tujista teki traumapsykologi ja SPPL:n 
edustaja. Lokakuun alussa 12 rohkeaa 
kohtasi toisensa ja omat ”möykkynsä”, 
joita kunkin uran ja elämän varrelta oli 
valitettavasti kannettavaksi jäänyt. 

Tunnelma olikin paikoin lähes sydäntä 
särkevä, kun pitkän linjan ammattilaiset, 
juuri ne kokeneet konkarit, näyttivät 
haavoittuvuutensa raskaan ja vaativan 
ammatin edessä. Titteleillä tai univor-
mujen värillä ei ollut täällä merkitystä. 
Näiden kolmen päivän aikana Yyteris-sä 
huokui lämmin inhimillisyys, luottamus 
ja arvostus toisia kohtaan.

Loppusanat:  
Mitä Yyteriin jäi?

Pirkanmaan pelastuslaitokselta post-
traumatyöpajaan valittiin Holstikon Eli-
na ja allekirjoittanut. Sekään ei kuiten-
kaan ollut läpihuutojuttu, että samalta 
alueelta osallistuisi kaksi toisensa entuu-
destaan tuntevaa. Meidän tapauksessa 
se kuitenkin mahdollistui ja hyvä niin. 
Koimme molemmat, että toisesta sai tu-
kea ja turvaa rankalla matkalla. Meille jäi 
myös hyvin samankaltaiset kokemukset 

ja ajatukset työpajaan osallistumisesta. 
Meitä molempia se auttoi ja antoi työ-
kaluja myös jatkoon. 

Nyt ei oltu leppoisasti ”tykyilemässä”, 
vaan itsensä piti laittaa tosissaan likoon 
ja uskaltaa paljastaa omia kolhujaan 
ventovieraille. Elinan sanoin: ”Rankka 
kolme päivää, jossa vedettiin kölin alta 
moneen kertaan, mutta samalla tyh-
jennettiin sielun likasankoa pitkän ajan 
takaa.” Pohdimmekin näin jälkikäteen, 
että väärin perustein ei työpajaan kan-
nata hakeutua. Pelkkä uteliaisuus tai 
kiinnostus ei palvele tarkoitusta post-
traumatyöpajan kohdalla. 

Todella moni meistä auttajista kuitenkin 
kärsii traumaattisesta ja kumulatiivises-
ta stressistä, jota vaativa työ etulinjassa 
kerryttää. Siksi on äärimmäisen tärkeää, 
että asioista puhutaan entistä avoimem-
min ja tehdään auttajien inhimillisyys 
näkyväksi. Itse koen, että asiat joiden 
vuoksi pelastusalan post-traumatyöpa-
jaan valituksi tulin, tuntuvat edelleen, 
mutta enää ne eivät riko. 

Teksti: Kirsi Kaivonen

Porin Yyterissä järjestettiin ensim-
mäinen pelastusalalla ja ensihoi-
dossa työskenteleville räätälöity 
post-traumatyöpaja. 

Suomen palopäällystöliitto Saku 
Sutelaisen luotsaamana on kiinnit-
tänyt huomiota ensilinjan auttajien 
henkiseen hyvinvointiin. 

Kuva: Kirsi Kaivonen27
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Voitettuani 2017 pelastuslaitos-
ten salibandyn Suomen mes-
taruuden, ajattelin hetkeksi 
unohtaa koko lajin, sillä sitä oli 

tullut pelattua jo useampi vuosi enem-
män tai vähemmän. Oli hävitty ja oli voi-
tettu. Hieno laji, mutta aikansa kaikkea 
ja joskus tauko ja etäisyyden ottaminen 
asioihin tekee hyvää. Kesällä Jokisen 
Mikko lähestyi minua asialla, joka koski 
salibandyjoukkueen kasaamista vuoden 
2019 SM-turnaukseen. 

Mikko kertoi, että halusi kasata jouk-
kueen, jolla voitettaisiin Suomen mes-
taruus ja lunastettaisiin PM-kisapaikka 
vuonna 2020 pelattavaan Pohjoismai-
den lopputurnaukseen Tukholmaan. 
Tavoite tuntui minusta heti hyvältä ja 
täytyy sanoa, että en minä enää lähti-
sikään mukaan, jos tarkoitus olisi lätkiä 
pelkästään ”sosiaalipalloa”.  Oma palau-
tumiseni kyseisistä turnauksista kestää 
äkkiä kaksi viikkoa, joten ihan huvikse-
ni en enää lähde pelaamaan. Kyllä minä 
myöskin aina haluan pelata voitosta ja 
tässä tapauksessa mestaruudesta, kaikki 
tai ei mitään. 

Mikko tarvitsi joukkueeseen puolus-
tajaa ja olen aikaisemminkin pelannut 
puolustajana. Se oli sitä myöten tuttu 
pelipaikka. En ikinä ole ollut mikään pal-
lotaituri, mutta pallovarmuuden ja fyy-
sisyyden lukisin vahvuuksiini. Vastasin 
Mikolle olevani käytettävissä ja lupasin 
hankkia hieman pallotuntumaa ennen 
turnausta yhteisillä sählyvuoroilla. Oli 
mukava laittaa pitkästä aikaa peliken-
gät jalkaan.

Pelastuslaitosten välinen SM-turnaus 
pelattiin 12.–13.11.2019 Turussa Leaf-
areenalla. Turnaukseen osallistui 10 
joukkuetta eri puolelta Suomea; ennak-
kosuosikkeina Helsinki, Turku ja Tam-
pere. Ensimmäisessä ottelussa saimme 
vastaamme Helsingin. Ottelu oli tiukka 
ja hävisimme Stadille 1–0. Päivän loput 

Mestaruus 
Tampereelle
salibandyssä

ottelut olivat myöskin tiukkoja kamp-
pailuja, mutta onnistuimme Jyväskylän 
ja Porin voittamaan usealla maalilla. 

Keskiviikkoaamu aloitettiin vielä yhdel-
lä alkusarjan ottelulla Espoota vastaan. 
Espoolla oli kova, pelaava joukkue ja 
kapellimestarina hääri maajoukkuees-
sakin pelannut virtuoosi. Ottelu päättyi 
salibandyotteluksi harvinaiseen 0–0-
tasapeliin. Välierässä vastaamme asteli 
Turku. Turku on aikeisempina vuosina 
ollut todella kova joukkue, mutta tällä 
kertaa länsirannikon miehet sulivat täy-
sin Tampereen poikien käsittelyssä, 6–1 
voitto ja loppuotteluun.

Loppuotteluun odotin ainakin henkilö-
kohtaisesti Helsinkiä, mutta toisin kävi. 
Vastaan astelikin Lahti, joka osoittautui 
taitavaksi, fyysiseksi ja hyvin liikkuvaksi 
joukkueeksi. Ottelu lähti käyntiin to-
della kovatempoisena. Kaikki jätettiin 
kentälle. Ei se mestaruus muuten näissä 
karkeloissa tule. Ajoittain Lahti painos-

ti uhkaavasti, mutta koko turnauksen 
loistavasti torjunut maalivahtimme 
Harri Laine oli myöskin finaalissa mies 
paikallaan. Varsinainen peliaika päättyi 
1–1-tulokseen ja mestaruus ratkottiin 
rankkareilla. Jokisen Mikko ja Mäntylän 
Janne ampuivat kumpikin tyylikkäät 
rankkarit ohi Lahden maalivahdin. Lai-
neen Harri torjui vuorostaan kahdesti 
ja mestaruus oli ratkennut, upea hetki. 
Tässä on syy siihen, miksi itse ainakin 
näihin turnauksiin osallistun. Kun on 
joskus myös hävinnyt loppuotteluita, 
osaa myös eri tavalla nauttia silloin, kun 
on voittamisen aika. 

Mestaruusjoukkue yhteiskuvassa. Yläri-
vissä vasemmalta Tuomas Tiainen (val-
mennus/huolto), Mikko Isoniemi, Matias 
Lind, Janne Mäntylä, Arto Kotamäki, 
Teemu Lähteenmäki ja Mikki Räsänen. 
Alarivissä Lauri Noponen, Mikko Jokinen 
(C), Pietro Lämsä, Harri Laine (mv), A-P 
Paju ja Jukka Pöllänen.
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Turnauksessa pelastuslaitoksella oli myös toinen joukkue, jossa pelasivat Tuomo 
Lamminaho (ylärivi vas.), Jarkko Haapala, Ville Väisänen, Tero Lamminen, Petri 
Enqvist, Jarkko Kalliomäki, Teemu Mathlin, Marko Kellberg (alarivi vas.), Ilkka 
Innola, Petteri Meskanen ja Antti Kekkonen.

Tapun kiekkojoukkue saavutti ho-
peaa palohenkilöstön jääkiekon 
SM-kisoissa Kuopiossa 26.–27

.11.2019. Joukkueen runko koostui 
TaPU Hockeyn pelaajista, jotka ovat jo 
usean vuoden ajan pelanneet viikoit-
tain yhdessä. Turnaus alkoi 4–0-voitolla 
Kouvolasta. Toisessa pelissä vastaan tuli 
Pohjois-Karjalan joukkue, jota johdet-
tiin 4–1, kunnes pieni herpaantuminen 
päästi vastustajan peliin mukaan. Kui-
tenkin 5–4-voitolla kohti päivän kolmat-
ta peliä Kuopiota vastaan.

Kuopion kanssa ei saatu selvitettyä pa-
remmuutta ja peli päättyi kovan taiston 

Jääkiekossa SM-hopeaa
jälkeen 1–1, jolla molemmat menivät 
välieriin. Tästä oli hyvä lähteä nollaa-
maan ensimmäinen päivä yhteisellä 
päivällisellä ja tutustumisella Kuopion 
nähtävyyksiin, jotka muuten ovat melko 
myöhään auki.

Toinen päivä alkoi välierällä Espoota 
vastaan ja tämä voitettiin 3–1 todella 
hyvällä pelillä. Espoo meni pronssipeliin 
Helsingin kanssa; tästä ottelusta prons-
sille Espoo. Finaalissa meitä vastaan tuli 
kova Kuopio ja vielä heidän kotiylei-
sönsä edessä. Alusta lähtien sorruttiin 
jäähyilyyn, mutta puolessa välissä peli 
oli vielä 1–1. Sen jälkeen alkoivat jäähyt 

kostautua ja lopputuloksella 4–1 Kuopio 
vei voiton.

Turnaus oli kovatasoinen ja pelasimme 
todella hyvin joukkueena. Tiivis poruk-
ka, joka kannusti toisiaan. Harvoin nä-
kee jääkiekkokopissa jammailua suo-
malaisen iskelmän tahtiin, kiitos tästä 
Antti. Paluumatkalla ruokapöydässä 
tiedustelin vastapuolelta, mikä miestä 
hymyilyttää. Vastaus: oli niin hauska 
reissu. Koko matkan voisikin kiteyttää 
siihen kommenttiin.

Teksti: Marko Sainivaara
Kuva: Markku Vuorela

Jääkiekon hopeajoukkueessa pelasivat 
Teemu Lähteenmäki (ylärivi vas.), Joni 
Remsu, Juha Ullgren, Heikki Tuomisto, 
Marko Sainivaara, Markus Pälvimaa, 
Mikko ”Muuri” Lehtola, Sami-Pekka Moi-
lanen, Jussi Kujala, Mikko Hartman (ala-
rivi vas.), Ville Väisänen, Arttu Reunanen, 
Ville Harra, Antti Torvinen, Jani Lehtinen. 
Kuvasta puuttuu Teemu Mathlin.

Avain mestaruuteen oli tiivis ja kurinalai-
nen puolustuspelaaminen joukkueena 
sekä hyvä maalivahtipeli. Joku on joskus 
sanonut, että hyökkäämällä voitetaan 
otteluita, puolustamalla mestaruuksia.

Teksti: Jukka Pöllänen
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Syksy on edennyt jo pitkälle. Illan hämä-
ryys vaihtuu varhain yön pimeydeksi. 
Tähtitaivas tuikkii tuhansin timantein 
mäntyjen yllä ja oksistojen lävitse. Ikään 
kuin ne olisivat tuossa, aivan puiden 
latvoissa. Yritämme tunnistaa vanhoja 
tuttuja kuvioita. Luonto ympärillämme, 
täällä metsän keskellä on hiljentynyt. 
Yön viileys ottaa meidät syleilyynsä. 
Viimeisetkin lehdet ovat puista ja pen-
saista pudonneet poluille, mättäille ja 
kivien koloihin.  Mustikanvarvut ovat 
saaneet punaisen hohteensa. Kanervat 
vielä kukkivat. Lintujen laulu on hiljen-
tynyt. Päivällä jokunen tiainen puissa 
siemeniä vielä etsiskelee. Tikka kertoo 
läsnäolostaan. Korppi lentää mökin 
ylitse ja ilmoittaa, kuka nyt on ilmojen 
herra. Järven pinta on tyyni. Kaikki tä-
mä rauhoittaa päivän ja samalla syksyn 
viimeisten touhuilujen jälkeen. 

Emme unohda,  
katsomme tulevaisuuteen

Yön syleilyssä katseemme viivähtää pit-
kään pilvettömällä tähtitaivaalla. Miten 
paljon lieneekään noita taivaan jalokiviä. 
Miten pieni hiukkanen tämä oma pal-
lomme on siinä suunnattomassa kaik-
keudessa. On hyvä hetki antaa ajatusten 
virran soljua, luoda kuvaa siitä, mikä on 
ollut merkityksellistä ja mieltä liikuttavaa, 
ehkä eteenpäin kantavaakin.

Huomaan seisovani kesäkuun helteise-
nä myöhäisenä iltapäivänä asemalai-
turilla, yksin. Hetki sitten meitä oli pa-
rikymmentä. Muut ryhmämme jäsenet 
ovat jo jatkaneet kohti sivummalla 
olevia kujia ja parakkeja. Tulimme lai-
turille ison portin kautta, jonka lävitse 
junaraiteet laiturin vierelle kulkevat. Jo 
tuolloin jotakin todella syvällä sisälläni 
myllersi. Niin monet kuvat, kirjat, do-
kumentit, elokuvat ja aiemmat käynnit 

Yad Vashemin vainojen museossa, sekä 
nyt Auschwitzin museossa, vilahtelevat 
mielen sopukoista. Oikealla yksinäinen 
karjavaunu ja silmän kantamattomiin 
parakkien raunioita. Vasemmalla osin 
tiilestä, osin puusta tehtyjä matalia pys-
tyssä olevia parakkeja. Piikkilanka-aitaa 
kaikkialla. Kauempana vartiotorneja. 

Katse jähmettyy kaukaisuuteen. Hiek-
kapäällysteinen laituri näkyy jatkuvan 
äärettömiin. Laituri ja sen kummallakin 
puolella olevat raiteet kertovat julmaa 
historiaansa.  Mieleen nousevat kuvat 
ihmisistä, joiden kohtalona oli pakkotyö, 
alistaminen, heidän ihmisyytensä tuho-
aminen ja kuolema. Mieleen nousevat 
lapset ja vanhukset, miehet ja naiset, joi-
den kohtalo oli hetken mielijohteen va-
rassa. Näen pelokkaan lapsen kasvot, kä-
si äidin kädessä, nukkeriepu kainalossa. 
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Tai äidin, joka yrittää piilottaa vauvaansa 
repaleisen takkinsa alle. Koirat haukku-
vat, komentoja huutavat mustatakkiset 
miehet erottavat miehet naisista, lapset 
äideistänsä. Näen kauempana piipuista 
nousevan kitkerän mustan savun. Pelko 
ja tuska, läheisten menettämisen pelko 
näkyvät jo ennestään uupuneiden luke-
mattomilta kasvoilta. Lapset itkevät, osa 
ei enää jaksa sitäkään. Naiset huutavat 
miestensä perään, miehet yrittävät saa-
da edes hetken, todennäköisesti viimei-
sen kerran, katsekontaktin vaimoonsa ja 
läheisiinsä.  Komennot oikealle – vasem-
malle kaikuvat, työhön – kuolemaan.

Pala nousee kurkkuun. Muita ei enää 
näy. En vain tahdo saada aivoparkani an-
tamaa käskyä lihasteni toteutettavaksi. 
Hetki on niin pysäyttävä. Tuntuu kuin en 
saisi jalkojani irti laiturin sorapinnasta. 
Tuntuu, että lysähdän polvilleni. Haluai-
sin huutaa, miksi, miksi. Olenhan nähnyt 
monesti aiemmin kuvia ja esineitä noista 
karmaisevista tapahtumista. Nyt kuiten-
kin seison samalla laiturilla kuin tuolloin 
nuo tuhannet ja sadattuhannet ihmiset 
toisen maailmansodan myllerryksessä, 
Auschwitz-Birkenau-tuhoamisleirin ju-
nalaiturilla. Kaikki tuntuu paljon todem-
malta. Kuvat myllertävät mielessä, vielä 
päivienkin kuluttua, vieläkin. Museon 
vitriineissä vaatekasat, kenkäröykkiöt, 
röykkiöiksi kerätyt leikatut hiukset, kaa-
sutuksessa käytetyt tyhjät purkit. Kaikki 
tuo kauheus, jota ei voi ymmärtää. Vä-
hitellen saan lähdettyä, liityn muihin.  
Katsomme vielä parakkeihin. Poltto-

uunit kertovat omaa karua tarinaansa. 
Joukkomme on hiljainen, kukaan ei 
puhu kovalla äänellä. Lähdemme hiljal-
leen bussillemme ja ajelemme kohden 
Krakovan keskustaa. Oli hyvä, että kä-
vimme, emme unohda.

Kysymys miksi ei saa vielä vastausta. 
Ehkä joskus. Miksi ihmisyys voi muut-
tua niin järjestelmälliseksi pahuudeksi. 
Miksi se on muuttunut ja muuttuu vielä 
tänäkin päivänä. Miten minäkin, jokai-
nen meistä voi joutua, olosuhteiden 
niin kohdalle osuessa, osaksi tällaista 
alennustilaa. Lähtiessämme leirialueelta 
näemme israelilaisten nuorten ryhmän 
poistumassa kanssamme. He kantavat 
Israelin lippua, niin kuin kymmenet ja 
sadat ryhmät ovat tehneet aiemmin. 
Kaikesta huolimatta, ilo heidän puo-
lestansa jää päällimmäiseksi. He eivät 
unohda, mutta katsovat eteenpäin. Ilo 
elämästä kantaa tulevaisuuteen. Ei enää 
koskaan tällaista. Se ajatus ja tunne jää-
vät meillekin lopulta päällimmäiseksi.

Paljon muutakin mennyt on pitänyt si-
sällänsä. Paljon hyvää ja kaunista. Katse-
len lehdettömiä puita. Saivat ensilumen 
oksillensa hetki sitten. Nyt suojakeli sen 
vei.  Kuinka kauniita lehtensä pudotta-
neet puut ovatkaan. Tummat silhuetit 
syksyn harmaudessa. Pienet silmujen 
aiheet kertovat jo tulevasta.

Tähtien tuike saa ajatukset kauas parin 
tuhannen vuoden taakse. Tähdet ovat 
merkinneet aikojen saatossa ihmisille 

monia hyvinkin erilaisia asioita. Niitä 
on seurattu, niiden liikkeistä on päätel-
ty mennyttä ja tulevaa. Jotakin kovin 
merkillistä ja merkityksellistä kuitenkin 
tapahtui pari tuhatta vuotta sitten. Tai-
vaalla näkyi muita huomattavasti kirk-
kaampi tähti. Se näytti ohjaavan aivan 
tiettyyn kaupunkiin, Daavidin kaupun-
kiin, Betlehemiin. Mitä tähden osoitta-
masta, tuota pienestä kaupungista löy-
tyisi. Talli ja vastasyntynyt lapsi. 

Puitteet olivat vaatimattomat, mutta 
lapsesta säteili jotakin, mikä sai niin pai-
menet kuin Itämaan tietäjätkin ymmäl-
le. Jotakin erikoista ja ainutlaatuista oli 
tapahtunut ja tulisi vielä tapahtumaan. 
Tästä joulussamme on edelleenkin ky-
symys: ”Lapsi on meille syntynyt, Poika 
on meille annettu”.  Lapsen, tähtien lailla 
kirkkaana loistavat iloiset silmät, odo-
tuksen jännitys ja täyttymyksen riemu 
tarttuvat meihin aikuisiinkin. Se kantaa 
vuoden jokaisena päivänä, talven pak-
kasissa, pääsiäisen sanomassa, kevään 
odotuksessa, kesän lämmössä ja uuden 
syksyn ja joulun odotuksessa. Tämän va-
lon ja toivon kannattelemina meidän on 
turvallista jatkaa eteenpäin; silloinkin, 
kun elämällä ei näyttäisi olevan suuntaa, 
kärsimykset ja vastoinkäymiset tuntuvat 
ylitse pääsemättömiltä.

Teksti: Elja-Pekka Erkkilä
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Hyvää jouluatoivottaa  
Pirkanmaan pelastuslaitos


