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Kansalaisilla lienee ainakin yksi yhtei-
nen mielipide koronasta: ohjeistuksia 
ja suosituksia tulee niin paljon, ettei 
niiden perässä tahdo pysyä. Mikä on 
hallituksen rooli? Mitä tekee THL? Entä 
aluehallintovirasto? Mikä ihme se ko-
ronanyrkki on?

Paljon ihmetystä herättävät myös te-
levision ajankohtaisohjelmat, joissa 
terveysalan eri asiantuntijat käyvät 
kertomassa mielipiteensä. Näitä kuun-
telemalla hämärtyy tieto, kuka ohjeistaa 
ja keitä ohjeistetaan. Pahimmillaan käy 
niin, että jonkun asiantuntijalääkärin 
heittämä oma mielipide tulkitaan oh-
jeena ja seuraavana päivänä työpaikalla 
ihmetellään, miksi talon johto ei reagoi 
mitenkään.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen näkökul-
masta asia on yksinkertaisempi ja olem-
me sen henkilöstö- ja koronatiedotteis-
sa kertoneet, mutta kertauksen vuoksi 
tiivistän tähän kirjoitukseen Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen koronaohjeistuksen 
menettelytavan.

Selkeä toimintamalli

Tiistaisin kokoontuu kuntien, terveys-
viranomaisten, sivistystoimen, ELY:n ja 
AVI:n edustajista koostuva alueellinen 
pandemiaohjausryhmä eli ns. ”korona-
nyrkki”, joka koordinoi alueellista viran-
omaisyhteistyötä. Se informoi Pirkan-
maan kuntia suosituksistaan. Seuraa-
vana päivänä kokoontuu Tampereen 
kaupungin häiriötilanteiden johtoryh-
mä päättämään Tampereen kaupungin 
linjauksista. 

Torstaisin kokoontuu pelastuslaitoksen 
oma koronatilannetyöryhmä, joka käy 
läpi uusimmat muutokset ja vie tarvit-

taessa asiat johtoryhmän päätettäväksi. 
Jos toimenpiteillä on kiire, joitain käy-
täntöjä voidaan ohjeistaa välittömästi. 
Normaalisti koronatyöryhmä vie asiat 
maanantain johdon viikkokokouksen 
päätettäväksi. Tämän jälkeen ohjeistuk-
set välitetään henkilöstölle. Noudatam-
me siis työtä tehdessämme työnantajan 
ohjeistuksia.

Jos tilanne sitä edellyttää, voivat viran-
omaiset säännöllisten kokousten lisäk-
si kokoontua tarvittaessa muulloinkin. 
Näin kävi marraskuun lopun viikonlop-
puna, kun tartuntamäärät Pirkanmaal-
la kasvoivat. Päätöksenteko saattaa 
tuntua kankealta, mutta näin voidaan 
ohjeistuksia ja rajoituksia seurata kont-
rolloidusti. 

Usein tiedonvälityksessä on parannet-
tavaa ja esimerkiksi eri kuntien erilaiset 
käytänteet eivät pelastuslaitoksen hen-
kilöstöä ole aina tavoittaneet. Asiaan 
on tulossa parannus ja saamme entistä 
helpommin koottua eri kuntien koro-
naohjeistukset. Nyt ihmetystä kentällä 
ovat aiheuttaneet esimerkiksi kouluissa 
järjestettävät turvallisuuskoulutukset. 
Joissain kunnissa kouluvierailut ovat 
olleet kiellettyjä, kun taas jotkut kun-
nat ovat pitäneet koulujensa ovet auki 
vieraillekin.

Suositukset ja ohjeistukset eivät kuiten-
kaan estä koronaviruksen leviämistä, jos 
niitä ei noudateta. Jokainen ihminen 
vaikuttaa omilla valinnoillaan viruksen 
leviämiseen, myös vapaa-aikanaan.

Toivottavasti tämä kirjoitus oli vastaus 
otsikkoon, jota somessa kyseltiin.
 
Rauhallista joulun aikaa lukijoillemme,
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Nukkuuko 
tiedotusupseeri?
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Eläkepäiville
Ylipalomies  
Timo Leinonen
Kolmostyövuoron ylipalomies Timo 
”Pappa” Leinonen eläköityy 1.1.2021 al-
kaen 35-vuotisen palomiesuran jälkeen. 
Pappa on palokunnassa aina ollut Pappa 
oltuaan aikanaan oman palomieskurs-
sinsa ”vanhus” 25-vuotiaana. Hän tuli 
silloisen Tampereen palolaitoksen pal-
velukseen palomiehen viransijaiseksi 
31.3.1984 ja palveli koko uransa Keskus-
paloasemalla muutamia lyhyitä sivuase-
makomennuksia lukuun ottamatta. 

Hänet tunnetaan rauhallisena, reiluna, 
jämptinä ja myös suorapuheisena mie-
henä, joka ei pitänyt suurta meteliä it-
sestään. Hän on ollut aina erinomaisen 
hieno roolimalli ja opettaja nuorille sekä 
vähän varttuneemmillekin palomiehille 
ja myös esimiehet ovat arvostaneet suu-
resti Papan mielipiteitä. Työvuoron päi-
värytmin tiesi kelloa katsomatta Papan 
liikkeitä seuraamalla. Tauot ja ruokailut 
tapahtuivat täsmällisesti aina samaan 
aikaan, kuten myös päiväpalveluksen 
jälkeinen elämä asemalla: kuntosali klo 
17, sauna klo 19 ja puoli yhdeksän uuti-
set, jos hälytystehtäviä ei ollut. 

Pappa oli myös vahvasti sitä mieltä, et-
tä sunnuntain pitää erottua arkipäivistä, 

ja usein kysyttiinkin Papan hyväksyntä, 
jos jotain pyhän palvelusohjelmaan 
yritettiin lisätä. Hän omasi kovan työ-
moraalin ja paljon hiljaista tietoa. Kun 
häneltä kysyi neuvoa, hän oli aina val-
mis auttamaan. Hänen osaamisensa ja 
ammattitaitonsa olivat huippuluokkaa, 
kuten myös fyysinen kunto, josta hän pi-
ti säännöllisesti huolta. Nuoremmat su-
kupolvet kateellisina seurasivat Papan 
tiukkoja punttitreenejä, joille lisäpotkua 
toivat aina Rammsteinin rytmit. 

Kokeneena ylipalomiehenä Pappa toi-
mi usein yksikön esimiehenä, veneen-
kuljettajana ja vesisukelluslaitteiden 
huoltajana. Vesisukeltajana hän toimi 
53-vuotiaaksi antaen siinä vaiheessa ti-
laa nuoremmille, vaikka ominaisuuksien 
puolesta hyviä sukellusvuosia olisi riittä-
nyt uran loppuun asti. Paljon olisi haus-
koja tarinoita vuosien varrelta kerrotta-
vaksi, kuten Pappa, Papan painitrikoot 
ja perinteiset pikkupainit illanvietoissa, 
mutta ei niistä nyt sen enempää.

Kiitos Papalle kaikesta ja hyviä, ansait-
tuja eläkepäiviä, jotka varmasti kuluvat 
rakkaiden liikuntaharrastusten ja venei-
lyn merkeissä.

3. jaos

Ensihoitaja  
Matti Mäkinen

Perustason ensihoitaja Matti Mäkinen 
jää eläkkeelle vuoden vaihteessa pit-
kän työuran jälkeen. Matti Mäkinen on 
siirtynyt vesilaitoksen korjaamolta Val-
keakosken palolaitokselle vuonna 1992. 
Alkuun Matti työskenteli vs. palomiehe-
nä, kunnes hakeutui kouluun ja hankki 
lähihoitajan tutkinnon.

Vuodesta 1995 lähtien Matti työsken-
teli Valkeakosken palolaitoksella ensi-
hoidossa ja vuonna 2003 aluepelastus-
laitoksen tullessa Matti siirtyi nykyisen 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen palveluk-
seen. Viimeiset työvuotensa Matti on 
työskennellyt pääasiassa Vesilahdella 
12h-yksikössä.

Matti on ollut pidetty työkaveri, joka tu-
lee kaikkien kanssa toimeen. Pitkä työ-
ura on hyvä esimerkki nuoremmille siitä, 
että ensihoidossa on mahdollista jaksaa 
eläkeikään asti, jos pitää kunnostaan 
huolta ja saa pysyä terveenä. Matti on 
ollut innokas Hakan ja Ilveksen futismies 
nuoresta lähtien. Työyhteisö toivottaa 
Matille leppoisia eläkepäiviä.

Sanna Kauppinen

Palomies  
Aaro Aaltonen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen poh-
joisella pelastusalueella työskennel-
lyt Aaro Aaltonen eläköityi 1.11.2020. 
Aaltonen teki merkittävän työmäärän 
pelastustoimen palveluksessa ja työ-
uran kokonaisvuosimäärä lähentelee 
neljääkymmentä. Pitkälti palomiehen 
ja yksikönjohtajan töistä muodostunut 
ura rakentui pääosin Mäntän kaupungin 
ja Mänttä-Vilppulan kaupungin alueella. 
Aaltonen teki myöhemmin jossain mää-
rin töitä myös Ruovedellä ja Virroilla.

Aaltonen on ns. ”vanhan kaartin” pa-
lomiehenä nähnyt laajat pelastusalan 
muutokset. Ura alkoi Mäntän paperi-
tehtaan piippujen varjossa ja sitten eri 
käänteiden myötä työt siirtyivät Vilp-
pulaan rakennettavalle paloasemalle. 
Vuosien edetessä tuli eteen paikallisen 
kuntarakenteen ja hätäkeskuksen muu-
tokset sekä syntyi aluepelastuslaitos. 

Aaltonen oli työurallaan ja on edelleen 
intohimoinen urheilija. Erityisesti kes-

Kuva: Elja Kivikoski
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Ylipalomies ja 
työsuojeluvaltuutettu 
Markku Savilahti
Nuori lukion oppimäärän suorittanut 
valkolakki Markku Savilahti pohdiskeli 
jatko-opiskelua yliopistossa, mutta toi-
sin kävi. Keväällä 1.4.1981 alkanut ke-
sämiehen pesti Tampereen silloisessa 
palokunnassa vei urheilullisen nuoru-
kaisen mennessään ja sille tielle hän jäi. 
Heti seuraavana palvelusvuonna 1982 
haettiin lisäoppia Valtion palo-opiston 
palomiesluokalta ja myöhemmin sai-
raankuljettajan pätevöittämiskurssi an-
toi perusosaamista lisää.
  
Mielenkiinto ammatin saloihin kasvoi 
entisestään ja niinpä alkoi myös vesisu-
keltajan vaativa ura.  Työhön saumatto-
masti liittyvä liikunnallisuus vei Markun 
hyvän työporukan mukana moniin 
kisoihin ja urheilullisiin seikkailuihin. 
Punttisalin puolella rauta alkoi tuntua 
kevyeltä. Myös vapaa-ajalla ystävien ja 
työtovereiden kanssa järjestetyt sukel-
lusreissut hienoihin kotimaan järvi- ja 
merikohteisiin sekä parhaimmillaan 
etelän meriin ovat olleet Markulle iki-
muistoisia kokemuksia, joita kelpaa 

tyytyväisenä ja ehkä hiukan haikeana-
kin eläkepäivilläkin muistella. Harva on 
tanssinut valssia hylkylaivan takasillalla 
30 metrin syvyydessä.

Positiivisen luonteen omaavana Makka tai 
Kökkö - rakkaalla lapsella on monta nimeä 
- on ollut aina hyvässä mielessä porukassa 
mukana niin työssä kuin vapaalla. Sittem-
min ylipalomieheksi ja yksikön johtajaksi 
ylennetyn, toisistakin huolehtivan miehen 
rooliin sopi kovin hyvin työsuojeluasioihin 
perehtyminen. Yli 25 vuoden työsuojelu-
valtuutetun tehtävän aikana Markusta 
kehkeytyi pelastustoimen työsuojeluasi-
ain kävelevä tietopankki. Työura huipen-
tui viimeisten palvelusvuosien päätoimi-
sen työsuojeluvaltuutetun vastuulliseen 
postiin. Hänellä on suomalaisen pelas-
tushenkilöstön piirissä lukematon määrä 
ystäviä ja tuttavia. 

Markku Savilahti on ollut palomies suu-
rella sydämellä, työlleen omistautunut 
ja aina rakentavaa asennetta perään-
kuuluttanut luottopakki. Leppoisia elä-
kepäiviä Kökkö!

Pekka Mellin

tävyysurheilu, kuten hiihto, soutu ja 
juoksu ovat lähellä sydäntä. Kilpailuhen-
kisyytensä vuoksi Aaro on helppo saada 
kilpailemaan lähes mihin lajiin tahansa ja 
hän oli mielellään järjestämässä erilaisia 
henkilöstölle tarkoitettuja tapahtumia.

Aaltonen on vahvan urheilutaustan-
sa ansiosta saavuttanut huomattavan 
määrän erilaisia kansallisia sekä paikal-
lisia palkintoja. Aaron nimi on komeillut 
usein korkealla myös pelastuslaitosten 
urheilutapahtumien tuloslistoilla. Sa-
nomattakin on selvää, että pelastusalan 
fyysiset vaatimukset olivat Aaltoselle 
helppoja ja nytkin eläkkeelle lähdön 
kynnyksellä kuntotestit on kunnialla 
suoritettu. Liikunnan lisäksi Aaltonen on 
antanut oman panoksensa mm. Mäntän 
VPK:n riveissä, jossa hän on edelleen jat-
kamassa, sekä Mäntän seudun palopääl-
lystökerho ry:n jäsenenä ja hallinnossa.

Aaro oli työntekijänä sosiaalinen ja erit-
täin pidetty. Eläketilaisuudessa huomasi 
kuinka monenlaisia mukavia muistoja 
henkilöstölle on yhteisistä vuosista mie-
leen jäänyt. Kiitämme vielä Aaroa hänen 
työpanoksestaan ja toivotamme leppoi-
sia eläkepäiviä hänelle sekä myös hänen 
seuralaiselleen Anni Kytölälle, joka elä-
köityi samana päivänä kuin Aaro.

Mika Salmela

kuva: Tapio Vinnenmaa

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Uutiset koonnut: Jarmo Ruotsalainen Kuva 1: Jarmo Ruotsalainen Kuva 3: Arto Kärki
     Kuva 2: Matti Syrjä  Kuva 4: Arkisto

UUTISKIPINÄT

Suomen Palopäällystöliitto on myön-
tänyt ansiomitaleita Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen henkilöstölle. 

Uutena työsuojeluvaltuutettuna aloitti 
1.12.2020 paloesimies Jarno Lamminpää 
nykyisen työsuojeluvaltuutettu Markku 

Savilahden jäädessä eläkkeelle. Työsuojeluvaltuu-
tetun tavoittaa numerosta 040 800 7294. 

Työpiste sijaitsee vanhassa tutussa paikassa Kes-
kuspaloaseman vanhan puolen eteläpäädyssä 
pohjakerroksessa. Uudesta työsuojeluvaltuu-
tettu Lamminpäästä lisää seuraavassa Letku & 
Laastarissa.

Mitalin.saivat palotarkastusinsinööri Sai-
la Salomäki, palotarkastaja Jukka Lahti, 
tekninen päällikkö Joni Hakala ja valmi-

1.

2.

ussuunnittelija Jouko Moisio (puuttuu 
kuvasta).
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
on meneillään paloasemien pe-
lastussuunnitelmaprojekti, jonka 

tavoitteena on saada paloasemille pe-
lastussuunnitelmat, turvallisuuskansiot 

Muistokirjoitus: 
Ylipalomies Raimo Rämö 

Ylipalomies Raimo Rämö on kuollut. 
Rämö oli syntynyt 15.10.1946 ja kes-
kuudestamme hän poistui 2.11.2020. 
Hänen palokuntauransa alkoi tilapäise-
nä palosotilaana vuonna 1964. Ylipalo-
mieheksi hänet nimitettiin vuonna 1981 
ja eläkkeelle hän jäi vuonna 2000. 

Raimö Rämö toimi palomiehen tehtä-
vissä pääosan työurastaan pääpaloase-
malla ja kuului I-työvuoroon ja oli sijoi-
tettuna kolmos- eli peräkämppään. Hän 
oli palomies, joka suoritti työtehtävänsä 
tunnollisesti eikä kenenkään tarvinnut 
paikata niitä jälkikäteen. Hän oli esimie-
helle ns. ihannetyöntekijä, jolta onnis-
tuivat kaikki hänelle määrätyt tehtävät 
sekä asemapalvelussa että hälytyksissä. 
Erityisesti hän vastasi takatallin isojen 
autojen kuljettamisesta ja niiden teh-
tävistä onnettomuuspaikalla. Hyvä fyy-
sinen kunto mahdollisti vaikeidenkin 
työtehtävien suorittamisen. 

Yksi tärkeä erityistehtävä hänellä kuiten-
kin oli. Hän toimi mielellään päivystäjä-
nä montussa Kepalossa ja myöhemmin 

ahk:ssa Kaupissa, jossa hän tuli hyvin 
toimeen sekä asiakkaiden että työtove-
reidensa kanssa. Ryhmäuskollisuudesta 
osoituksena hänelle oli kova paikka, kun 
hän joutui työuransa loppuvaiheessa 
työvuorojärjestelyjen vuoksi vaihta-
maan toiseen työvuoroon.

Raimo oli huumorimies, tarinankertoja 
ja hän kiinnitti aina tarkasti huomion 
ulkoasuunsa pukeutumalla asiallisesti 
ja tehtävän vaatimalla tavalla, oli sitten 
kysymys suojavarusteista tai teatterivar-
tijalle määrätystä vaatetuksesta. Luon-
teeltaan Raimo oli hyväntahtoinen, hä-
nellä ei ollut riitaa kenenkään kanssa. 
Hän oli ehkä hieman sulkeutunutkin. 
Hänen läheiseksi ystäväkseen oli vaikea 
päästä. Tästä huolimatta hän oli kuiten-
kin joukon mukana aina, kun jotakin ta-
pahtumia järjestettiin (talkoot, urheilu-
kisat, jne). Hän oli aina, kun työtehtävät 
mahdollistivat, vintillä piksulla ja joskus 
jopa valtakunnallisissa palomiesten 
piksukisoissa edustamassa Tampereen 
palokuntaa. 

Tekstin koonnut Jukka Lehtonen 
eläkepalomiesten kommenteista

ja turvakartat. Pelastussuunnitelmat 
pyritään pitämään tietomäärältään sup-
peana huomioiden pelastus- ja kemi-
kaaliturvallisuuslaki, vahinkoriskit sekä 
kunkin paloaseman erityispiirteet.

Kuvassa aluepalomestari Juha Toivonen (vas.) ja harjoittelija Santeri Mäkinen pelastus-
suunnitelman laadintaan liittyvällä kartoituskierroksella Keskuspaloasemalla.

 
Projektin pilottiasemana toimii Hervan-
nan paloasema, jonka kartoitus aloitet-
tiin ensimmäisenä viikolla 42. Hervan-
nan lisäksi työnalla ovat Kangasala, 
Nokia ja Keskuspaloasema. Pilottien 
pohjalta pelastussuunnitelmia ja tur-
vallisuuskansioita on helppo toteuttaa 
myös muille paloasemille. Paloasemien 
kartoitukseen kuuluvat mm. vierailut 
paloasemilla, turvakarttojen tekemi-
nen, sisäinen palotarkastus, havainto-
jen ja mahdollisten puutteiden kirjaus. 
Tämän lisäksi paloasemilla kartoitetaan 
kemikaalit sekä paloasemien riskit.
 
Projektin toteutuksesta vastaavat 
paloasemien aluepalomestarit ja pa-
loesimiehet. Riskienhallinnan AMK-
harjoittelija Santeri Mäkinen avustaa 
materiaalin tuottamisessa, tiedon han-
kinnassa ja turvakarttojen laadinnas-
sa. Asiantuntija-apua ovat tarjonneet 
johtava palotarkastaja Pekka Mutikai-
nen, työsuojelupäällikkö Pekka Mellin, 
työsuojeluvaltuutettu Markku Savilah-
ti, palotarkastusinsinööri Arto Kärki ja 
tekninen päällikkö Joni Hakala.

3.

4.
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Kun vuoden 2020 tapahtumia 
kokonaisuutena tarkastelee, on 
tietysti pakko aloittaa maatam-

me ja koko maailmaa kohdanneesta 
koronapandemiasta. Alkuvuoden nor-
maalit toiminnot vaihtuivat hyvinkin 
nopeasti maaliskuussa tilanteeseen, 
jossa varauduttiin siihen asti vain valmi-
usharjoituksissa käsiteltyyn aiheeseen 
nimeltä pandemia. Covid19-viruksen 
aiheuttama tilanne muutti myös meillä 
koko kevään toiminnan, kuitenkin siten, 
että pelastuslaitos keskittyi siihen työ-
hön, mitä varten se on yhteiskunnassa 
olemassa eli pirkanmaalaisten turvalli-
suuteen. 

Vaikka toimintoja jouduttiin uudelleen 
järjestämään ja osin supistamaan ja työ-
tapoja muuttamaan, oli kaikilla kirkkaa-
na mielessä se, että ensihoidon ja pe-
lastustoiminnan toimintavalmius säilyy 

Pelastusjohtajan vuosikatsaus

entisenlaisena ja, että muita toimintoja 
pyritään ylläpitämään mahdollisimman 
hyvin olosuhteiden sallimissa rajoissa. 
Koko henkilöstömme on toiminut haas-
tavassa tilanteessa äärimmäisen hyvin ja 
arki saatiin keväällä uomiinsa kuitenkin 
kohtuullisen lyhyessä ajassa.

Tulevaa suunniteltu

Keväällä tapahtui myös henkilöstömuu-
toksia, kun hallintopäällikkömme siirtyi 
kaupungilla muihin tehtäviin ja myös 
pitkäaikainen pelastustoimintaa vetä-
nyt pelastuspäällikkö Esko Kautto jäi 
eläkkeelle. Uutta verta saatiin kehiin Kari 
Alangon hahmossa Turusta ja hallinto-
päällikön paikkaa täytetään loppuvuo-
desta. Myös muuta henkilökuntaamme 
siirtyi tietysti vuoden aikana eläkkeelle 
ja eri asemiin, uusiin tehtäviin pelastus-
laitoksen sisällä. Toimintaympäristön 

muutoksesta huolimatta pelastuslaitok-
sen arki ja tulevan suunnittelu on toimi-
nut hyvin ja kesän ja syksyn aikana katse 
on jo voimakkaasti vuodessa 2021. Näin 
siitäkin huolimatta, että koronatilanne 
jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen.

Tämän toimintavuotemme aikana olem-
me tehneet muutoksia toimintojen si-
sältöön esimerkiksi pelastustoiminnas-
sa ja pyrkineet voimakkaasti viemään 
eteenpäin talon sisäistä koulutusta. 
Samalla on viety eteenpäin uusia pa-
loasemahankkeita ja valmistauduttu 
ottamaan vastaan Kuhmoisten kunta 
pelastustoiminnan vastuualueeseen. 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa 
olemme jatkaneet kehittyvällä suunnal-
la, josta esimerkkinä on meillä uutena 
käyttöön otettava yhteinen hybridiyk-
sikkö Urjalassa. Samalla kuntaan uusi-
taan paloasema.  

Vuoteen 2020 mahtuu koronan aiheuttamat 
poikkeusolot, mutta myös normaalia arkea, 
tulevan suunnittelua ja eri toimintojen 
kehittämistä. Katseet ovat vuodessa 2021.
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Pelastusjohtajan vuosikatsaus
Sote  
etenemässä maaliinsa
Paloasemarakenteen kehitys on terveel-
lä tavalla käynnistynyt myös Tampereen 
kahden uuden aseman alustavalla suun-
nittelulla. Nekalan ja Tesoman uudet 
toimipisteet tulevat lähitulevaisuudes-
sa merkittävällä tavalla parantamaan 
pelastuslaitoksen toimintakykyä Tam-
pereella. Nekalan paloaseman suunnit-
telu tehdään osin yhteistyössä poliisin 
kanssa, sijoittuuhan paloasema samaan 
tonttikokonaisuuteen uuden pääpolii-
siaseman kanssa. Toimintakonsepti on 
mielenkiintoinen ja myös haastava, 
mutta antanee entistä paremmat mah-
dollisuudet poliisin ja pelastuslaitoksen 
välisen yhteistyön tiivistämiseen.

Letku & Laastarin lukijoita en nyt tällä 
kertaa väsytä sote-uudistuksella kovin-
kaan pitkään, totean vain, että uudistus 
on näillä näkymin etenemässä maaliin-
sa, joka häämöttää vuonna 2023. Tuol-
loin pelastuslaitos kuuluu Pirkanmaan 
hyvinvointialueeseen (maakunta) yh-
dessä alueen sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa. Tätä kirjoitettaessa marraskuun 

puolessa välissä on asiaa koskeva lain-
säädäntö menossa eduskuntaan, josta 
valmista pitäisi tulla loppukeväästä 
2021. Ensimmäinen maakunnan orga-
nisoitumisen aste on 1.7.2021 starttaava 
väliaikaishallinto, jonka tehtävä on pait-
si valmistella kevään 2022 aluevaalit, 
myös käynnistää konkreettinen organi-
saatiovalmistelu. Pelastuslaitoksella on 
edustus väliaikaishallinnossa kuin myös 
tällä hetkellä kaikissa asiaan liittyvissä 
suunnitteluelimissä.

Elinvoimainen 
organisaatio

Kun vedän vähän ennen vuoden vaih-
detta yhteen Pirkanmaan pelastuslai-
toksen toimintaa kokonaisuutena, voin 
helposti todeta, että erittäin haastavasta 
toimintaympäristöstä huolimatta pelas-
tuslaitos toimii elinvoimaisena organi-
saationa yhdessä sopimuspalokuntien 
kanssa ja tuottaa Pirkanmaalle ne pal-
velut, jotka siltä odotetaan. Jokainen 
meidän työntekijämme on merkittävä 
osa tässä työssä ja on erittäin tärkeää, 
että uskomme tekemiseemme myös jat-
kossa. Oletettavaa on, että ensi vuonna 

maailma hieman rauhoittuu ja palataan 
ennen pandemiaa olleeseen tilantee-
seen. Toivottavasti kuitenkin siten, että 
saadut opit ovat kirkkaasti mielessä ja 
pysyvät siellä hyödyntäen varautumis-
tamme uusiin haasteisiin. 

Uusia, nyt vähän kiireessä opittuja työ-
tapoja, tulee jatkossakin hyödyntää, 
mikäli ne osoittautuvat aiempia pa-
remmiksi. Etätyö, samoin kuin kokous-
ten pitäminen etäyhteyksiä hyödyntäen 
ovat tulleet jäädäkseen, mutta vain osin. 
Vuorovaikutteisuutta ja ihmisten sosi-
aalista käyttäytymistä ei tietysti korvaa 
mikään. Työyhteisön elinvoima on meis-
sä kaikissa ja se liittyy keskeisesti kans-
sakäymiseemme toistemme kanssa. Sen 
on oltava tulevaisuudessakin jatkuvaa, 
läheistä, ystävällistä ja reippaasti tule-
vaisuuteen katsovaa.

Hyvää joulun aikaa kaikille ja erin-
omaisen hienoa vuotta 2021!

Olli-Pekka Ojanen
Pelastusjohtaja
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Rakennuspalosimulaattorin avajaistilai-
suutta vietettiin pienellä porukalla koro-
narajoitukset huomioiden. Juhlaväelle 
tarjottiin keittolounaan ja kakkukahvien 
lisäksi myös toiminnallinen harjoitus-
näytös, joka esitteli, mitä kaikkea simu-
laattorin avulla voidaan harjoitella.

Palotalon avajaistilaisuus herätti kiinnos-
tusta myös mediassa ja paikalla olikin 
Letku & Laastarin lisäksi mm. YLE, Pelas-
tustieto ja Aamulehti. Kamerat pääsivät 
kurkistamaan myös, miltä simulaattorin 
sisällä liekit ja savu näyttävät.

Nykyaikainen 
harjoitteluympäristö

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kertoi 
puheessaan, että rakennuspalosimu-
laattori edustaa nykyaikaista harjoitte-
luympäristöä ja se on yksi kokonaisuus 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen koulutuk-
sen uudistamishankkeessa.

– Osaamisen ylläpito itsessään on tär-
keää, koska toimintatavat muuttuvat 
jatkuvasti ja tavoitteena on ollut, että 
pelastuslaitos pystyy entistä enemmän 
kouluttautumaan ja harjoittelemaan työ-
vuoron aikana. Uusi palotalo antaa tähän 
hyvän mahdollisuudet, Ojanen kertoi.

Hänen mukaansa koulutuspaloasema 
kokonaisuutena antaa mahdollisuuksia 
myös uusille urapoluille.

– Meillä on monta sataa työntekijää ja 
siinä porukassa on varmasti kiinnos-
tusta myös kouluttajana toimimiseen, 
Ojanen mainitsi.

Motivoitunut porukka

Rakennuttaja Interfire Products Oy:n Mi-
ka Järvenpää mainitsi puheessaan, että 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa 
on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Ensimmäi-
seen palaveriin saapuessaan hän huo-

Rakennuspalosimulaattori virallisesti käyttöön
Rakennuspalosimulaattori eli palotalo on nyt vihitty 
käyttöön. Kangasalan paloasemalla 17.11.2020 vietetty 
avajaistilaisuus päätti muutaman vuoden mittaisen 
projektin virallisesti ja simulaattorin käyttö voi toden 
teolla alkaa. 

masi, että asioita on jo valmiiksi mietitty 
ja projekti lähtikin sujuvasti käyntiin.

– Tarvekartoitus oli tehty ja kaikilla oli 
selkeä kuva siitä, mitä tulevassa palota-
lossa harjoitellaan. Näin tiesimme heti 
myös sen, mitä tulevalta simulaattorilta 
halutaan, Järvenpää kuvasi.

Järvenpää mainitsi, että työryhmällä 
oli tarkan suunnittelun ansiosta sama 
selkeä fokus.

– On ollut hienoa huomata, miten mo-
tivoitunutta porukkaa teillä täällä on, 
Järvenpää kehui.

Palopäällikkö Jyrki Paunila kertoi, että 
hanke on ollut pitkä ja monipolvinen 

ja se on osin muuttunutkin matkan 
varrella, mutta nyt on valmista. Paunila 
mainitsi, että pelastuslaitoksella on tar-
ve harjoitella joka työvuoro ja tarkalla 
suunnittelulla tämä saadaan onnistu-
maan.

Saumatonta yhteistyötä

Projektia vetänyt palomestari Antti Kos-
kela kiitti osaltaan tiimiä saumattomasta 
yhteistyöstä. Hän aloitti projektin vetä-
misen syksyllä 2018 ja kertoo, että siitä 
on kuljettu pitkä tie tähän päivään ja nyt 
on ilo viettää avajaisia.

Koskela korosti puheessaan, että palo-
talo ei ole ollut mikään yhden miehen 
show, vaan alusta lähtien töitä on tehty 
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Rakennuspalosimulaattori virallisesti käyttöön

työryhmässä ja hankkeen edetessä tii-
miä on myös laajennettu.

– Aikataulu on ollut tiukka, mutta maa-
liin on tultu. Siitä kuuluu kiitos koko tälle 
porukalle, joka on ollut erittäin sitoutu-
nutta. Monialaisen, koko pelastuspuolen 
henkilöstön kattavan työryhmän yhtenä 
tavoitteena oli luoda malliesimerkki toi-
minnasta tulevaisuuden toteutukseen. 
Lopputulos osoittaa, että tavoite saavu-
tettiin, Koskela summaa tuntojaan.

Kova potentiaali

Simulaattori on työväline eikä se yksin 
kehitä osaamista, vaan sitä varten on 
laadittu harjoitussuunnitelmat, ja niiden 
osalta kehitystyö jatkuu. Myös työtur-

vallisuus otetaan huomioon kaikessa ja 
sen toteutumista tarkkaillaan. 

Työturvallisuuden kehittämisestä on 
hyvänä esimerkkinä värikoodatut varus-
teet vastuuhenkilöille. Niiden avulla on 
helppo erottaa kuumakouluttajat, pää-
käyttäjät ja tarkkailijat heistä, jotka ovat 
harjoittelemassa. Harjoituksen johtaja 
käyttää tummanharmaata liiviä, jonka 
selässä on teksti ”Harjoituksen johtaja”. 
Kouluttajien käyttöön on varattu punai-
set takit.

Koskela kertoo, että palotalon kanssa ol-
laan nyt lähtöviivalla ja tästä alkavat raken-
nuspaloharjoitukset teema kerrallaan.

– Isossa kuvassa keskitytään koulutta-
jien kouluttamiseen ja harjoitusalueen 
kehittämiseen. Odotan tulevaa innolla. 
Meillä on todella kova potentiaali tällä 
kouluttajaporukalla ja uskon, että me 
saamme erittäin todenmukaiset har-
joitteluolosuhteet aikaan, Koskela my-
häilee.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Paloesimies Vesa-Pekka Kemppai-
nen kertoi Yle Tampereelle palota-
lon käyttökokemuksistaan.

Toiminnallinen harjoitusnäytös 
esitteli simulaattorin eri käyttömah-
dollisuuksia.

Palomestari Antti Koskela korostaa, 
että simulaattori on vain työväline 
eikä se yksin kehitä osaamista, vaan 
sitä varten on laadittu harjoitus-
suunnitelmat.
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Ensimmäisen joulujuhlan järjestä-
misajankohtaa on yritetty saada 
selville pelastuslaitoksen arkis-

toista, mutta tässä ei ole onnistuttu, 
koska jostakin syystä joulujuhlasta ei 
muistikirjoihin ole juuri merkintöjä teh-
ty. Tampereen palolaitoksen vuoden 
1947 toimintakertomuksesta löytyi 
ensimmäinen merkintä juhlasta. Siinä 
mainitaan, että joulujuhlan kustannuk-
set olivat tuolloin 6 427 markkaa. Tämän 
enempää mainintoja ei juhlasta niin toi-
mintakertomuksista kuin palolautakun-
nan pöytäkirjoistakaan ole löytynyt.

Virallisten merkintöjen puutteessa tie-
toja joulujuhlasta on kyselty pelastus-
laitoksen eläkeläisiltä. Muisteluissa tuli 
esille, että joulujuhlan järjestäminen 
olisi alkanut jatkosodan jälkeen. Tämä 
kävisikin hyvin yksiin tuon vuoden 1947 
toimintakertomuksessa olleen ensim-
mäisen maininnan kanssa.

Monipuolista ohjelmaa

Joulujuhlien ohjelma on ollut alusta asti 
hyvin monipuolinen. Siitä on vastannut 
laitoksen oma henkilökunta lapsineen, 
mutta myös ulkopuolisia esiintyjiä on 
ollut. Tampereen palolaitoksen soitto-
kunta esiintyi juhlissa aktiivisesti toimi-
essaan 1940–1960-luvuilla. Joulujuhlan 
päätteeksi järjestettiin myös tansseja 
vielä 1950-luvulla. Vuosien varrella 
näyttämöllä on nähty pieniä näytel-
miä, lasten esittämiä tonttuleikkejä ja 
voimistelua. EM-voimistelija palomies 
Lasse Laine esitti huimia pelletemppuja 
1970-luvulla. Liikuntasalissa on kuultu 
tämän lisäksi myös lauluesityksiä ja asi-
aan kuuluvia jouluisia yhteislauluja.

Eräät kaksoisveljekset kehittivät 1950–
60-luvulla ”Maailman nopein palomies”-
näytöksen. Siinä hämmästeltiin, kuinka 
liikuntasalin liukutankoa juuri laskenut 
palomies ehtikin tulla heti laskettuaan 
ovesta takaisin sisään saliin. Tätä esitystä 
ovat 2000-luvulla versioineet Pölläsen 
palomiesveljekset esittämällä ällistyt-
tävän nopeasti varusteitaan vaihtavaa 

Yli 70 vuotta joulujuhlia  
– Poikkeuksellinen vuosi katkaisee perinteen

Jo yli 70 vuoden ajan on Tampereen Keskuspaloaseman 
liikuntasalissa vietetty henkilökunnan ja eläkeläisten 
perheiden yhteistä joulujuhlaa. Perinteinen juhla on 
ollut etenkin lapsille tärkeä ja juhlajärjestelyjä on aina 
tehty lapsia ajatellen. Tänä vuonna koronatilanteen takia 
joulujuhlaa ei valitettavasti voitu järjestää.

palomiestä. Viime vuosina tärkeänä 
tunnelman luojana joulujuhlassa on 
toiminut palomieskuoro Tulikukot. Lap-
siyleisölle on tilattu esiintyjäksi lastenor-
kesteri tai taikuri.

Arpajaisia ja  
jouluisia herkkuja

Erilaiset arvonnat ja kilpailut ovat myös 
aina kuuluneet joulujuhlien ohjelmaan. 
Juhlaan saapuville lapsille annettiin si-
sään tullessa arpaliput, joilla saattoi voit-
taa esimerkiksi jääkiekkomailan. Näitä 
olivat palkinnoiksi tuoneet palolaitok-
sella töissä olleet jääkiekkoilijat. Viime 
vuosina arpalippu on annettu jokaiselle 
juhlaan osallistujalle, ja palkintoina on 
ollut herkkukori ja suklaata. Palomiesten 
vaimoille oli ennen vanhaan erilaisia kil-
pailuja. Kilpailuissa piti tunnistaa silmät 
sidottuina esimerkiksi erilaisia maustei-
ta tai kankaita.

Juhlan yhteydessä on aina ollut kahvi-
tarjoilu jouluisten herkkujen kera. Väki-
määrän kasvaessa kahvittelu on laajen-
tunut ruokalasta myös luentosaleihin. 
Varsinaisen juhlan jälkeen lapsille on ai-
na ollut jotain muutakin puuhaa, kuten 
temppurata tai sammutustehtävä.  

Illan odotetuin vieras

Ennen, kun lapsille ei ollut niin paljon 
aktiviteetteja kuin nykyään, joulujuh-
la oli vuoden kohokohta. Joulupukin 
vierailu on aina ollut osa juhlaa. Mikä 
jännitys salissa onkaan aina vallinnut, 
kun nostokorin valonheittimet ovat va-
laisseet koko salin ja pukki on kiivennyt 
korista parvekkeen kautta saliin muka-
naan lahjasäkki.

Aikoinaan joulupukin lapsille jakamat 
lahjat tuotiin juhlaan vanhempien toi-
mesta. Palolaitos alkoi kustantaa lahja-

Joulujuhlatunnelmaa 1990-luvulta.  Kuva: Pelastuslaitoksen arkisto.
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pussit 1970-luvulla; sisällä esimerkiksi 
pipari ja omena. Aluksi joulupukin roo-
lissa toimi aina joku vuorossa ollut pa-
lomies. Pitkään joulupukin virkaa hoiti 
palomies Unto Ahlman. Vuodesta 2005 
lähtien yhtä vuotta lukuun ottamatta 
joulupukkina on toiminut palomies Riku 
Autio. Juontajana viime vuodet on toi-
minut paloesimies Markku Kujansivu.

Juhlat  
rakennettu yhteispelillä

Vuosikymmeniä joulujuhlien järjestä-
misestä vastasi kukin paloesimies vuo-
rollaan. Esiintyjien, tarjoilujen ja muun 
ohjelman järjestäminen vei paljon aikaa. 
Tapahtuman järjestämisvastuu on 2010-
luvulla siirtynyt Viestintäyksikön vas-
tuulle, mutta edelleen juhlaa on tehty 
yhdessä ja tärkeässä roolissa käytännön 
juhlajärjestelyissä ovat edelleen olleet 
Keskuspaloaseman työvuorot.

Kun juhlapäivä on ollut sunnuntai, on 
työnjako mennyt siten, että perjantain 
työvuoro on pakannut lahjapussit ja 
valmistellut liikuntasalin. Lauantaina on 
jatkettu liikuntasalin ja muiden tilojen 
valmistelua ja sunnuntaina juhlapäivänä 
työvuoron palomiehet ovat olleet muun 
muassa jakamassa arpoja ja hoitamassa 
tarjoiluja. Maanantain työvuoro on hoi-
tanut siivouksen.

Kuvat talteen

Pelastuslaitoksen kuvakokoelmista 
löytyi vain yksi kuva joulujuhlasta. 
Otammekin kiitollisina vastaan mah-
dollisia kotialbumeissa olevia vanhoja 
ja uudempiakin kuvia digitoitavaksi ja 
tallennettavaksi jälkipolville. Lisäksi 
joulujuhlasta voi lähettää kaikenlaisia 
muistoja koottavaksi yhteen. Sähköisiä 
kuvia ja tarinoita voi lähettää sähköpos-
tilla viestinta.pelastuslaitos@tampere.fi. 
Paperikuvia voi tuoda skannattavaksi 
Varpu Liukselle Keskuspaloasemalle.

Tähän juttuun kommentteja antoivat Kau-
ko Järventaus, Seppo Tuominen, Tauno 
Paunila, Jouko Vartiainen ja Esko Tamski.

Teksti: Varpu Lius ja  
Jarmo Ruotsalainen

Joulujuhlatunnelmaa 2000 luvulta.  
Vuonna 2018 yleisöä viihdytti Siina & Taikaradio. 

Riku Autio (vas.) on toiminut jou-
lupukkina vuodesta 2005 lähtien 
yhtä vuotta lukuun ottamatta. 
Juontajana on toiminut Markku 
Kujansivu vuodesta 2016 lähtien.  

Kuva: Matti Syrjä

Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Puomitikasautoon verrattuna tikasauto 
saadaan nopeammin käyttöön onnetto-
muuspaikalla ja tikasauton suoraviivai-
nen liikerata mahdollistaa hyvät toimin-
taedellytykset Tampereen kaduilla myös 
tulevaisuudessa, kun työtä tehdään rai-
tiotien ajolankojen lomassa. Tikasauton 
alustaa ei tarvitse oikaista tukijaloilla, 
vaikka auto jäisikin vinoon. 

Kalustoinsinööri Heikki Seppälä kuiten-
kin korostaa, että tikasauto ei sinänsä 
korvaa mitään, vaan tuo yhden lisäpa-
likan Pirkanmaan pelastuslaitoksen jo 
varsin monipuoliseen pelastuskalus-
toon. Ajatuksena on, että puomitika-
sauto ja uusi tikasauto tukevat ja täy-
dentävät toisiaan.

Magirus Scanian alustalla

Saksassa valmistettu Magirus-tikas on 
asennettu kaksiakseliselle Scanian alus-
talle. Auton kokonaismassa on 16 600 
kg. Autossa on 360 hevosvoiman moot-
tori ja Allison-täysautomaattivaihteisto. 
Auton irtokaluston kiinnitykset ja varus-
telut tehtiin Magiruksen ruotsalaisen jäl-
leenmyyjän Sala Brandin tehtaalla.

Tämän jälkeen tikasautoon asennettiin 
vielä omana työnä mm. Virve-radiot 
Kangasalan korjaamolla, mikä oli koro-
nasta johtuva hieman poikkeuksellinen 
järjestely. Kangasalla tehtiin vielä myös 
irtokaluston sijoitteluun ja kiinnityksiin 
liittyviä muutoksia ja täydennyksiä yli-
palomies Jari Vierisen suunnitelman 
pohjalta.

Auton varustukseen kuuluu myös il-
matäytteinen hyppytyyny. Uudet hyp-
pytyynyt on tilattu myös Vammalan ja 
Ikaalisten puomitikasautoihin. Tämän 

Tikasauto 
otettiin 
käyttöön

Pirkanmaan pelastuslaitokselle hankittu uusi tikasauto saapui Pirkanmaalle 
lokakuussa. Tikasauto on harvinaisuus suomalaisten paloautojen joukossa ja 
se onkin tiettävästi ainoa tikasauto Suomen pelastuslaitoksilla tällä hetkellä. 
Uusi tikasauto otettiin hälytyskäyttöön 1.12.2020.

täydennyksen jälkeen Pirkanmaan kaik-
kien seitsemän tikas- tai puomitikasau-
ton kalustossa on hyppytyyny.

Käyttökoulutuksia pidettiin viikolla 44 
Keskuspaloasemalla. Koulutusta oli pitä-
mässä Sala Brandilta Lars Sjöberg. Koulu-
tus pidettiin Englannin kielellä ja tarvitta-
vilta osin tulkkauksen hoiti Petri Asikainen 
Tamrexilta. Koulutus järjestettiin samansi-
sältöisenä kullekin työvuorolle erikseen. 
Tämän lisäksi perjantai oli huoltoon ja tek-
niikkaan keskittyvää teknistä koulutusta 
Kangasalan korjaamolla.

Edellisen kerran  
vuonna 1983

Tikasauton kori on mitoitettu 500 ki-
lon kuormalle ja sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi henkilöiden ja varusteiden 
siirtämiseen ja nostamiseen. Nostokori 
voidaan ohjelmoida kulkemaan samaa 
reittiä takaisin sen muistin ansiosta, mi-
kä nopeuttaa liikkumista esimerkiksi ah-
taissa kohteissa. Nostokorissa on myös 

vesitykki. Tikasautolla ulottuu 30 metrin 
korkeuteen. Tikasta voi ajaa sekä korista 
että jalustalta.

Konetikas sijoittuu Keskuspaloasemalle. 
Kepalon nykyinen puomitikasauto siir-
tyy Valkeakoskelle, josta nykyinen puo-
mitikas puolestaan siirtyy Vilppulaan. 
Vilppulan vanha vuosimallia 1985 oleva 
puomitikasauto poistuu käytöstä.

Kalustoinsinööri Seppälä kertoo, että 
edellisen kerran tikasauto hankittiin 
silloiselle Tampereen palolaitokselle 
vuonna 1983 ja auto poistui käytöstä 
2007. Sitä edellinen tikasauto on vuo-
delta 1955 ja kyseinen ajoneuvo onkin 
pelastuslaitoksella tallessa ja saadaan 
toivottavasti myöhemmin jonnekin so-
pivasti esille.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen

Kakkostyövuoro tikasauton käyttö-
koulutuksessa.
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Kuhmoisten kunta liittyy Pirkanmaan 
vuoden vaihteessa 2021, jolloin myös 
pelastustoimen järjestämisvastuu siir-
tyy Keski-Suomen pelastuslaitokselta 
Pirkanmaan pelastuslaitokselle.

Kuhmoinen  
liittyy Pirkanmaahan 
vuoden 2021 alussa

Operatiivinen vastuu ja sopimus Kuh-
moisten vpk:n kanssa alkavat 4.1.2021. 
Muutos on sopimuspalokunnan hallin-
nolle iso, sillä Keski-Suomen pelastuslai-
tos vastasi palokunnan työnantajavel-

Marraskuun alussa Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
edustajia kävi vierailulla Kuhmoisten kunnanvirastolla. 
Kunnanjohtaja Anne Heusala otti vieraat vastaan, ja 
yhteisessä tapaamisessa käytiin läpi tulevia käytäntöjä 
ja viranomaisten työskentelytapoja. 

Kuhmoisten paloasema sijaitsee Kuhmoisten kes-
kustassa Vellahdentiellä. Pirkanmaalla paloase-
man numeroksi tulee 38.

voitteesta ja Pirkanmaan sopimuksessa 
nämä kuuluvat palokunnalle itselleen. 

Kuhmoisten vpk operoi pelastusyk-
siköllä, säiliöautolla, miehistöautolla 
sekä kahdella veneellä. Kuhmoisten 
paloaseman numeroksi tulee 38, joten 
myös yksiköt numeroidaan sen mukai-
sesti. Kuhmoisten mukana tulee myös 
iso alue Päijännettä, missä avustaa kaksi 
järvipelastusyhdistystä, Jämsä ja Lahti 
(Padasjoelta). Maa-aluetta rikkovat use-
at Päijännettä pienemmät vesistöt – jär-
viä on 511 – ja maaston piirteetkin ovat 
jo keskisuomalaisia.

Hälytystoiminnassa ei alkuun tapahdu 
oleellisia muutoksia toimivien yksiköi-
den osalta, ja Kuhmoisia nyt avustavat 
yksiköt Padasjoelta ja Jämsästä jatkavat 
entiseen tapaan vasteiden mukaisesti. 
Tilanteen alussa lähin päivystävä pa-
lomestari lähtee jatkossakin Jämsästä, 
kunnes Tampereelta saapuu päivystävä 
palomestari paikalle. 

Kuhmoisten kunnassa asuu noin 2200 
asukasta. Tampereelta matkaa Kuhmoi-
siin on reilut 80 kilometriä.

Teksti: Jyrki Paunila
Kuvat: Veijo Kaján

Kuvassa Kuhmoisten VPK:n palokunnan päällikkö Juha Karppinen (vas.), 
puheenjohtaja Markus Korppila ja hallituksen jäsen Artur Heickell.
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Järjestetty pelastusharjoitus Rantatunne-
lissa oli tietunnelidirektiivin (2004/54/EY) 
mukainen onnettomuusharjoitus. Direk-
tiivi edellyttää säännöllistä harjoittelua 
tieliikennetunneleissa kahden vuoden 
välein. Ensimmäinen harjoitus oli virtu-
aalinen johtamisharjoitus vuonna 2018. 

Harjoituksen valmisteluun ja toteutuk-
seen osallistuivat Pirkanmaan pelastus-
laitoksen lisäksi Tieliikennekeskus ITMF, 
Pirkanmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kukset, Väylävirasto, Destia, Tampereen 
kaupunki, Pirkanmaan Ensihoitokeskus 
sekä Sisä-Suomen Poliisilaitos. Vapaaeh-
toiset SPR:n Hämeen piiristä olivat myös 
harjoituksessa mukana esittämässä tun-
nelin muita autoilijoita. Pelastuslaitoksel-

Tampereen Rantatunnelissa pelastusharjoitus
Marraskuun 11. päivä 2020 järjestettiin Tampereen 
Rantatunnelissa moniviranomaisharjoitus, jossa 
skenaariona oli liikennevälinepalo B-tunnelissa. 
Harjoituksessa testattiin myös tunnelin palotekniikkaa.

ta harjoituksen pääsuunnitteluvastuussa 
olivat palomestari Joonas Suikkanen ja 
palopäällikkö Jari Nieminen. 

Liikennevälinepalo 
tunnelissa

Harjoituksen skenaarioksi valikoitui suu-
ren liikennevälineen tulipalo länteen 
päin johtavassa B-tunnelissa. Onnetto-
muusautoa kuvaamaan TKL lainasi linja-
autoa ja kuljettajaa. Palon aiheuttamaa 
savunmuodostusta kuvattiin pelastus-
laitoksen savukoneilla.

Yksi harjoituksen tavoitteista pelas-
tuslaitoksen valmistelijoilla oli päästä 
koestamaan tunnelin palotekniikkaa 
täydessä mittakaavassa. Liikennetunne-
lissa tapahtuva palohälytys sulkee mo-
lemmat tunneliputket sekä käynnistää 
automaattisen sammutuslaitoksen ja 
koneellisen savunpoiston. Näiden li-
säksi käynnistyy tunneleita yhdistävien 

yhdyskäytävien ylipaineistus sekä tiedo-
tus ja varareittiopastus ympäröivälle tie-
verkolle. Pelastuslaitoksen vedensaanti 
tunnelissa on turvattu erillisellä sammu-
tusvesiverkostolla, joka tulee paineistaa 
pelastuslaitoksen toimenpitein. 

Myös palotekniikkaa 
testattiin

Rantatunnelin avaamisesta vuodesta 
2016 lähtien siellä ei ole sattunut sel-
laista todellista tilannetta, jossa palo-
tekniikkaa olisi täydessä mittakaavassa 
käytetty. Nyt siihen tarjoutui oivallinen 
tilaisuus, koska koko Rantatunneli sul-
jettiin harjoituksen vuoksi muutamaksi 
tunniksi. Koska oikeaa tulta ei harjoituk-
sessa haluttu käyttää vahinkojen välttä-
miseksi, pyydettiin paloilmoitinliikettä 
harjoituksessa lavastamaan tulipaloa 

Harjoitukseen oli kutsuttu paikalle 
myös media. Tässä Aamulehden 
haastattelussa palomestari Joonas 
Suikkanen ja projektipäällikkö Heikki 
Koski Pirkanmaan ELY-keskuksesta.
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Tampereen Rantatunnelissa pelastusharjoitus

simuloiva lämmönnousu tarkoitukseen 
soveltuvalla kuumailmapuhaltimella.

Harjoituksen tavoitteisiin lukeutui myös 
Kaupin kolmen tilannekeskuksen (pelas-
tus, ensihoito ja tieliikenne) yhteispelin 
yhteensovittaminen sekä pelastuslai-
toksen tehostetun onnettomuusvies-
tinnän harjoittelu. 

Valmistelua 
poikkeusoloissa

Harjoituksen valmistelu alkoi jo alkuvuo-
desta ja neljä valmistelukokousta pää-
dyttiin vallitsevan terveysturvallisuus-
tilanteen vuoksi pitämään täysin etänä. 
Koska tunneli haluttiin harjoituksessa 
sulkea ja tunnelin palotekniikka koestaa, 
päätettiin harjoitusajankohta sijoittaa ar-
kiyölle, jolloin häiriö muulle liikenteelle 
olisi mahdollisimman vähäistä.

Keskiviikkona 11.11.2020 klo 23:00 Ran-
tatunneli suljettiin ja harjoituksen lavas-
taminen alkoi. Harjoitushälytysilmoitus 
saatiin puolisen tuntia myöhemmin ja 
harjoitus oli ohi ja tunneli normaalisti 
auki hieman kello yhden jälkeen. 

Harjoituksen  
kulku ja jatkotoimet

Harjoituksen johtajana oli hienoa ha-
vaita, että tunnelin palotekniikka toi-
mi suunnitellusti ja pelastuslaitoksen 
henkilöstö oli perehtynyt tunnelin jär-
jestelmiin ja pelastuslaitoksen teknisiin 
ja taktisiin ohjeisiin ja harjoitus saatiin 
vietyä kiitettävästi läpi.

Harjoituksesta kerätyt palautteet ja tark-
kailijoiden havainnot kootaan ja käy-
dään läpi erillisessä palautekokoukses-
sa, jonka jälkeen tehdään mahdollisesti 
tarvittavia muutoksia pelastuslaitoksen 
omiin ja viranomaisyhteistyötä ohjeista-
viin ohjeisiin. 

Teksti: Joonas Suikkanen
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Välittömästi harjoituksen jälkeen pidettiin lyhyt palautekeskustelu. 
Harjoituksesta kerätyt palautteet ja tarkkailijoiden havainnot koo-
taan ja käydään läpi vielä erillisessä palautekokouksessa.

Rantatunnelin harjoituksessa 
testattiin ensimmäistä kertaa myös 
tunnelin sprinklausjärjestelmää.
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Vesisukeltajien vuotuisiin pakol-
lisiin harjoituksiin lukeutuvat 
sukellukset koulutussyvyyteen 

(30m), mitkä suoritetaan vuosittain eril-
lisellä sukellusleirillä. Leiri on myös hy-
vä tilaisuus tiedottaa kaikkia sukeltajia 
vuoden menneistä ja tulevista tapahtu-
mista sekä mahdollisista varustehankin-
noista. Leiri pidettiin jokaiselle jaokselle 
erikseen viikolla 40 Haverin kultakaivok-
sella Ylöjärvellä. Kaivoksella on pääsään-
töisesti hyvä näkyvyys (+5m). Kaivos on 
noin 70 metriä syvä. 
 
Leiritysvuorossa oli ensimmäisenä 2. ja-
os (ma–ti). Kokoonnuimme Nokian pa-
loasemalle, josta siirryimme Viljakkalan 
paloasemalle. Kävimme läpi leirin kulun 
sekä sukellussuunnitelmat ja leirin ve-
tovastuusta huolehtinut palomestari 
Saaren Pasi infosi vuoden menneet ja 
lähitulevaisuudessa olevat asiat. Taus-
talla tapahtuukin paljon asioita, mistä 
kenttä ei juurikaan tiedä. 

Maanantaille oli suunniteltu kaksi sukel-
lusta (30m ja 15m) ja tiistaille yksi sukel-
lus 39 metriin. Kahdella ensimmäisellä 
sukelluksella oli suoritettavana tehtävä 
(parisuunnistus ja märkärekompressio). 
Syvin sukellus (39m) oli luonteeltaan 
ns. fiilistelyä. Laskeuduimme laskeu-
tumisköyttä pitkin rauhallisesti kohti 
tavoitesyvyyttä samalla tarkkaillen tun-
temuksia. 

Jos nyt hommaa täytyisi kuvailla, niin 
kohti pohjaa, syvän siniseen näkymään 

painuu kuin laskuvarjohyppääjä vapaa-
pudotuksessa. Vajoamisnopeutta hidas-
tetaan lisäämällä pukuun ilmaa. Luon-
nonvalo vähenee asteittain, kunnes on 
säkkipimeää. Valaisinta alkoi tarvita n. 
15–20 metrin syvyydessä. Mitään kiin-
topistettä laskeutumisköyden lisäksi ei 
syvemmällä ollut. Pintaan oli jokaisella 
sukelluksella puheyhteys. Näin syvälle 
sukeltaminen työvuoroharjoitteluna 
on kiellettyä sukeltajan elimistöön ker-
tyvän typpikuorman takia. Typpikuor-
ma ja fyysinen rasitus lisäävät sukelta-
jantaudin riskiä. Näin ollen työvuoros-
sa toteutettavat harjoitussukellukset 
tehdään pääsääntöisesti 3–10 metrin 
syvyydessä, jolloin typpikuorma pysyy 
maltillisena ja sukeltajat operatiivisessa 
valmiudessa sukelluksen jälkeenkin. 

Sukeltaminen muuttuu, kun syvyyttä 
tulee lisää, siten, että typen osapai-
neen kasvaessa riittävän korkeaksi se 
aiheuttaa typpinarkoosin. Tietynlaisen 
humalatilaan verrattavissa olevan tunte-
muksen. Oireet ovat voimakkuudeltaan 
hyvin yksilöllisiä. Useimmiten se on ha-
vaittavissa loogisen ajattelukyvyn vai-
keutumisena. Toinen seikka on hapen-
kulutuksen lisääntyminen. Painemitta-
ria on syvällä sukellettaessa tarkkailtava 
huomattavasti useammin. 

Hengittämisen on oltava myöskin rau-
hallista. Hengitystiheyden kasvaessa 
esim. stressin vaikutuksesta ilmanku-
lutus moninkertaistuu ja toiminta-aika 
itse kohteessa jää lyhyeksi, jopa olemat-

tomaksi. Rauhallisuus tilanteesta riippu-
matta on avainasemassa. Omalla koh-
dallani suurin ero syvälle sukeltamisessa 
on psykologinen. Sitä huomaa keskitty-
vänsä ja käyvänsä läpi tulevaa sukellusta 
erityisellä tarkkuudella. Selkeästi tunnis-
tettavissa olevia sukeltamiseen liittyviä 
stressin alaisia toimintoja. 

Pidän näitä asioita kuitenkin positii-
visina merkkeinä. Kun hommassa on 
pieni stressimomentti, sijaa virheille 
jää vähemmän. Sukeltamisessa onkin 
aina syytä säilyttää nöyryys. Pinnan alla 
sitä on ikävämpi opetella. Nousun on 
tapahduttava rauhallisesti (10m/min), 
jotta sukeltajan kehoon kertynyt typpi 
kerkeää poistumaan. Vaikka kyseiset 
sukellukset sallisivatkin suoranousun, 
tehdään niissä aina varmuudeksi py-
sähdykset. Itse sukelluksissa näkyi eri-
tasoisia suorituksia. Ainakin allekirjoit-
taneelle leiri tarjosi oppia ja mietittävää 
tuleviin sukelluksiin. Päällimmäisenä 
tuntemuksena, että syvälle täytyisi 
päästä useammin.

Itse leiri oli mielestäni hyvin suunniteltu. 
Logistiikka pelasi ja majoitus- ja huolto-
olosuhteet olivat ensiluokkaiset. Erityi-
sesti kiitokset aamupalasta Viljakkalan 
VPK:n henkilökunnalle. Kiitokset myös 
Saaren Pasille ja kaikille järjestelyissä 
mukana olleille sekä kollegoille muka-
vasta leirityksestä. 

Teksti: Jussi Pöllänen
Kuvat: Mika Kupiainen
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Lokakuun 27. päivä 2020 järjes-
tettiin Pirkanmaa 2.0 -valmi-
usharjoitus, jossa Pirkanmaan 

pelastuslaitos, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, Pirkanmaan kunnat, 
eri viranomaiset, kolmas sektori sekä 
elinkeinoelämä harjoittelivat COVID19 
-pandemian aikaista toimintaa ja siitä 
toipumista.
  
Harjoitukset ovat osa pelastuslaitoksen 
lakisääteisiä tehtäviä. Pirkanmaan pelas-
tuslaitos vastasi harjoituksen suunnit-
telusta ja toteuttamisesta yhdessä Län-
si- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, 
Pirkanmaan valmiustoimikunnan ja sen 
sihteeristön kanssa, mutta alueen kun-
tien, viranomaisten ja muiden toimijoi-
den tuki oli olennainen osa onnistunut-
ta, osallistavaa harjoitusta. 

Harjoituksessa tarkasteltiin normaalio-
lojen häiriötilannetta ja poikkeusoloja ja 

Valmiusharjoitus 
Pirkanmaa 2.0

teemana oli COVID19 -pandemia siihen 
liittyvine elementteineen. Tarkastelun 
kohteena olivat esimerkiksi sosiaali- ja 
terveystoimen tekemät toimenpiteet ja 
tilannekuvan muodostaminen. Harjoi-
tuksen tavoitteena oli kehittää sekä kun-
kin toimijan omaa varautumista että eri 
toimialojen keskinäistä yhteistoimintaa. 
Valmiusharjoituksessa käsiteltiin myös 
väestönsuojelua jatkona edellisen vuo-
den VSS-valmiusharjoitukselle.

Valmiusharjoitus järjestettiin poikkeuk-
sellisesti etäyhteyksin vielä vallitsevan 
pandemiatilanteen takia. Pirkanmaa 
2.0 -valmiusharjoitukseen osallistui 255 
henkilöä, joista 235 etäyhteydellä ja 20 
lähetyspaikalla. Harjoituksen teemojen 
mukaisia esityksiä pitivät mm. sisäminis-
teriö, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 
(THL), Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 
Huoltovarmuuskeskus, Valtioneuvos-
ton tilannekeskus, puolustusvoimat, 

Sisä-Suomen poliisi, Pirkanmaan kun-
nat, elinkeinoelämä ja Suomen Punai-
nen Risti.

Harjoituksen aikana osallistuneet orga-
nisaatiot toivat esille sisäisesti toteutet-
tuja pandemian leviämisen ehkäisytoi-
mia sekä erilaisia toimintamalleja. Har-
joituksen tavoitteena oli kerätä tietoa 
eri pirkanmaalaisten viranomaisten, or-
ganisaatioiden ja toimijoiden kriittisistä 
toiminnoista ja niiden haavoittuvuuk-
sista, kehittää organisaatioiden varautu-
mista perinteisiin uhkiin ja kyberuhkiin 
sekä sovittaa yhteen hyväksi koettuja 
toimintamalleja.

Pystymme selvästi kohtaamaan hanka-
lia asioita ja selviämään niistä toimin-
takykyisenä hyvän varautumisen ja eri 
organisaatioiden yhteistyön avulla. 

Teksti ja kuva: Ari Saarinen
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Letku & Laastarin 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lehden toimitus teki pienimuotoista käytävägallupia. Lehden toimitus ottaa 
mielellään vastaan palautetta muutoinkin. Palautetta voi lähettää osoitteeseen viestinta.pelastuslaitos@tampere.fi.

Henkilöille esitettiin seuraavat kysymykset: 1. Tuleeko luettua Letku & Laastaria? 2. Minkä 
tyyppisistä jutuista olet tykännyt eniten? 3. Millaista lehteä haluat jatkossa lukea?

Lukijagallup

Ylipalomies  
Jari Koskimäki

Nokian paloasema

1. Luen sen aina kannesta kanteen. 

2. Ajankohtaisista asioista on ollut mu-
kava lukea. Samoin henkilökuvat ovat 
mielenkiintoisia ja niitä voisi olla enem-
mänkin. Meillä on paljon henkilöstöä ja 
on mukava tietää, ketä talossa on ja on-
ko joku vaikka saanut uuden viran. Hy-
vä, että juttuja on ympäri Pirkanmaata.

3. Historiajuttuja voisi aina silloin tällöin 
olla. Eikä välttämättä tarvitse kovin kauak-
sikaan mennä, vaan lähihistoriasta jotain 
pläjäyksiä. Kyllä joskus voisi olla isoista tu-
lipaloista jokin keikkakuvaus. Toivottavasti 
lehti tulee jatkossakin kotiin, sillä en usko, 
että sähköistä lehteä tulisi luettua. 

Toimistosihteeri  
Marita Lampinen

Ikaalisten paloasema

1. Se on ainoa lehti, jonka luen joka ker-
ta alusta loppuun. 

2. Kaikki henkilöistä kertovat jutut ovat 
mielenkiintoisia ja eläkejutut ovat myös 
mukavaa luettavaa. Meillä on täällä 
paljon henkilöstöä, joten on mukava, 
että heitä esitellään. Ja eri paloasemien 
esittelyjä on ollut myös mukava lukea. 
Hyvä, että maakunnan reuna-alueetkin 
ovat esillä.

3. Kyllähän siinä lehdessä voisi olla vielä 
vaikka vauvauutiset ja synttäritkin. Mu-
kava on tietää henkilökunnan kuulumi-
sista. Toivottavasti lehti tulee jatkossakin 
paperisena kotiin.

Palotarkastaja  
Henna Ukskoski

Keskuspaloasema

1. Luen lehden joka kerta. 

2. Eri tapahtumista on ollut mielenkiin-
toista lukea. Samoin on myös mukava 
tietää, mitä muilla paloasemilla tapah-
tuu, kun itse on lähinnä yhdellä ase-
malla.

3. En ole jäänyt kaipaamaan mitään 
muita aiheita, koska lehdessä on ollut 
kattavasti juttuja eri asioista. Toivon jat-
kossakin tasapuolisesti juttuja eri toi-
mintayksiköistä. En muuttaisi lehden 
juttulinjaa.

Apulaispalopäällikkö Ville Naskali

Keskuspaloasema

1. Kyllä Letku & Laastari tulee luettua joka kerta. Jokin artikkeli voi jäädä vähän vä-
hemmälle luvulle, mutta pääsääntöisesti kaikki jutut luen.

2. Mielenkiintoista on aina lukea siitä, mitä Pirkanmaan pelastuslaitoksella tapahtuu 
ja missä mennään. Hyviä juttuja ovat myös olleet henkilöesittelyt. Pääkirjoituksissa 
on aina hyvin tiivistetty jokin ajankohtainen aihe ja totta kai myös urheilu-uutiset 
ovat mielenkiintoisia!

3. Eri paloasemien arjesta on aina mukava lukea. Olen miettinyt, voisiko lehdessä listata, 
mitä hankkeita ja projekteja meidän talossa on meneillään. Luulen, ettei sähköistä leh-
teä tulisi niin paljon luettua, joten toivottavasti lehti ilmestyy jatkossakin paperisena.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Lopuillaan oleva vuosi on ollut erilai-
nen, erilaisempi kuin mikään muu 
vuosi lähivuosikymmeniin. Jokainen 

meistä on joutunut miettimään tekemis-
tään ja olemistaan ihan uudella vakavuu-
della ja tavalla. Kukaan ei ole ollut ulko-
puolinen. Se on koskettanut meitä kaikkia, 
mutta aivan erityisesti niin pelastustoi-
men kuin ensihoidonkin työntekijöitä ja 
terveydenhuollon etulinjassa olevia. Tuo 
näkymätön moniväkäinen otus on iskenyt 
meihin jokaiseen tavalla tai toisella.

Suojautumisesta on tullut arkipäivää. 
Monet hyvät tavat ovat nousseet jälleen 
arvoonsa. Toisaalta monet sellaiset ys-
tävyyden ja läheisyyden osoitukset ja 
tottumukset, joihin olemme oppineet ja 
joita pidämme itsestään selvyyksinä, on 
jouduttu unohtamaan ainakin joksikin 
ajaksi. Etäisyyttä on jouduttu pitämään 
silloinkin, kun se on tuntunut ahdista-
valta, jopa tuskaa tuottavalta.

Emme ole yksin. Tuo riiviöpallopää rie-
huu kaikkialla, missä kovemmin, missä 
vähän varovaisemmin. Ei sitä pelkuriksi 
voi sanoa, mutta kyllähän sekin vapisee, 
kun oikein lekalla isketään. Toivomme, 
että tuollainen leka eri rokotuksista ja 
mahdollisesti niiden yhdistelmistä löy-
tyisi mahdollisimman pian. Paljon lu-
paavia uutisia onkin jo saatu.

Jokainen pelastustoimen ja ensihoidon 
eri sektoreilla työskentelevä ansaitsee 
suuren kiitoksen siitä työstä, mitä olette 
tässä muuttuneessa tilanteessa tehneet 
ja teette yhteisen hyvän ja turvallisuu-
den eteen. Oman erityiskiitoksensa 
ansaitsevat myös vapaaehtoiset pa-
lokunnat ja heidän pyyteetön työnsä. 
Ensihoidon väki, mutta myös pelastajat 
kohtaavat potilaat useimmiten tilan-
teissa, joissa lähikontaktia ei voida ko-
konaan välttää. Tämä etulinjan toiminta 
ansaitsee myös erityiskiitoksensa.

Syksy on jo pitkällä tätä kirjoittaessani. 
Lehdettömät puut luovat oman majes-
teettisen kauniin silhuettinsa usvais-
ta maisemaa vasten. Muutama pieni 
lintuparvi vielä viivähtää lähipuissa ja 
pensaissa matkallaan etelän lämpimäm-
piin maihin. Suurin osa linnuista on jo 
mennyt. Toivotamme mielessämme tur-
vallista matkaa ja jälleennäkemistä ensi 
keväänä. Korppi tekee vielä kierroksen 
yllämme ja ilmoittelee olemassaolos-
taan. Tikan koputusääni kuuluu kauas. 
Kameran yöllisiin kuviin ovat tallentu-

Ma a  o n  n i i n  k a u n i s
neet ilveksen, näädän, supikoiran, ketun 
ja jänisten vierailut.

Mieleen muistuvat myös ne lukematto-
mat tilanteet ja hetket ulkomaanmatkoil-
lamme, jolloin olemme saaneet kohdata 
mitä erilaisimmissa elämäntilanteissa ja 
olosuhteissa eläviä kanssaihmisiämme. 
Lukemattomat luonnonihmeet ja hen-
keäsalpaavat maisemat ovat syöpyneet 
mieliimme ja lukuisiin valokuviimme. 
Koskettavia ovat olleet syrjäisten seu-
tujen lasten kohtaamiset. Heidän valoi-
suutensa, uteliaisuutensa ja voimakas 
elämänliekkinsä silloinkin, kun meidän 
mittapuumme mukaan heillä ei ole yh-
tään mitään, on antanut uskoa toivoon 
ja tulevaisuuteen. Olosuhteet ovat olleet 
karut ja ruokaakin vain ehkä päiväksi 

kerrallaan, aina ei sitäkään. Erilaiset sai-
raudet ovat saattaneet katkaista nuoren 
elämän jo heti alkumetreillä. 

Aikuisten ja ikäihmisten kasvoilla on 
ollut koetun elämän syvät uurteet. 
Kuitenkin on jaksettu lahjoittaa ystä-
vällinen hymy ja joskus käden kosketus 
satunaiselle matkailijalle. Vierailut kyli-
en yksinkertaisissa kouluissa ovat olleet 
koskettavia. Lasten aito uteliaisuus, halu 
tietää ja oppia, se välittömyys, joka pais-
taa heidän kasvoiltansa, on ollut käsin 
kosketeltavaa. Niin monesti matkailijan 
silmäkulmaan on noussut kyynel. Ei ha-
luaisi lähteä vielä pois.

Katselemme ja kuulostelemme luonnon 
valmistautumista talveen ja samalla jo 
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seuraavaan kevääseen ja kesään. Järven 
tyynestä pinnasta nousee hentoinen us-
va. Syksyn myötä vedenpinnan hyöntei-
setkin ovat kaikonneet. Kalat uiskentele-
vat jo järven syvänteissä. Pinnan väreily ja 
kalojen loiskinta ovat tyyntyneet.

Mustikanvarvut ovat ennen lehtiensä pu-
toamista värjännet metsänpohjan punai-
seksi. Muurahaiskeko näyttää ulospäin 
hiljaiselta. Kesän kuhina keon päällä ja 
ympäröivässä maastossa on hiljentynyt. 

Puiden ja pensaiden silmut ovat kuiten-
kin jo valmistautumassa ensi kevättä 
varten. Läheisten peltojen syysviljat ja 
muu kasvusto ovat oraalla tai hennon 
vartensa sirkkalehtineen nostaneet 
maan mullasta. Odottavat ensi kevään 

tulemista ja uutta kasvua. Samalla, kun 
vanha kuolee ja kuihtuu pois, on jo uu-
den odotusta ilmassa. 

Luonnossa näkyvä uuteen valmistau-
tuminen ja uuden odotus antavat meil-
lekin toivon ja luottamuksen tulevaan. 
Tämän syksyn harmauden ja pimeyden 
keskellä on hyvä hetki miettiä mennyttä. 
Samalla kuitenkin katse on tulevassa ja 
sen odotuksessa. 

Lähestyvä, jo entuudestaan niin tuttu 
joulu viestittää meille jälleen kerran 
valosta ja toivosta. Saamme jokainen 
kohdata sen omalla tavallamme. Jotakin 
suurta tuolloin pari tuhatta vuotta sitten 
tapahtui, kun siitä niin paljon vieläkin 
puhutaan. Valoa ja lämpöä, toistemme 

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,

ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,

taivasta kohti matka vie.

Kiitävi aika,
vierähtävät vuodet,

miespolvet vaipuvat unholaan.
Kirkasna aina
sielujen laulun

taivainen sointu säilyy vaan.

Enkelit ensin
paimenille lauloi,

sielusta sieluhun kaiku soi:
Kunnia Herran,

maassa nyt rauha,
kun Jeesus meille armon toi.

Bernhard Severin Ingemann 1850. 
Suom. 1887, Hilja Haahti 1903.1

kohtaamista, rakkautta. Me saimme 
tuolloin kuulla suuresta rakkaudesta, 
joka kaikuu vieläkin tänä päivänä jou-
lun kertomuksessa, joululauluissamme 
ja sydämissämme. 

Jokainen avuntarpeessa oleva lähim-
mäisemme, jonka kohtaamme, on 
meille mahdollisuus kohdata ja vies-
tittää, vaikka vain lämpimän katseen, 
hymyn muodossa, että olemme hänet 
huomanneet ja välitämme. Joulun sano-
ma ja joulun lapsen kirkkaus heijastuvat 
pienistä teoistamme. Rakkaus lähim-
mäisiämme kohtaan on samalla myös 
rakkautta itseämme kohtaan. ”Rakasta-
kaa lähimmäistänne niin kuin rakastatte 
itseänne” on edelleen hyvä ohje meille 
kaikille arkipäivän toimissamme ja jou-
lun juhla-ajan kiireiden keskellä. Tänä 
jouluna on erityisen tärkeätä huolehtia 
itsestä ja muista, etenkin perheenjä-
senistä, kaikista lähellämme olevista, 
mutta muistaa myös yksinäisiä usein jo 
iäkkäitäkin sukulaisia ja sitä naapurin 
vanhaa muoria tai ukkoa, jonka luona 
ei ehkä enää juuri kukaan viivähdä.

Vanha perinteinen joululaulu, Maa on 
niin kaunis, on edelleen ajankohtainen 
ja viestittää luonnon kauneuden ja jou-
lun sekä pääsiäisen sanoman olevan osa 
meidänkin jokaisen elämää, jos annam-
me sille mahdollisuuden.

Elja-Pekka Erkkilä



24

HYVÄÄ JOULUA

Kuva: Matti Syrjä


