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Viimeinen Kunta 10 -kysely osoittaa, 
että Pirkanmaan pelastuslaitos me-
nestyy hyvin erilaisten työmittareiden 
mukaan. Kyselyssä pelastuslaitosta on 
verrattu Tampereen kaupunkiin sekä 
muihin Kunta 10 -kyselyyn vastannei-
siin kaupunkeihin ja pelastuslaitoksiin. 
Lisäksi tuloksia voidaan verrata kahteen 
edelliseen kyselyyn. Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksella suurin osa tuloksista on 
parantunut. Vastaajista 84.4 prosenttia 
suosittelisi työnantajaa ystävilleen. Luku 
on selvästi parempi verrattuna verrok-
kiryhmiin. 

Otsikko ”Lähiesimiehen toiminta koe-
taan oikeudenmukaiseksi” oli keskiver-
toa parempi, kun taas otsikko ”Koetaan-
ko päätöksenteko oikeudenmukaiseksi” 
oli kyllä parantunut, mutta se oli huo-
nompi kuin muilla verrokkiryhmillä. 
Koetaanko siis lähiesimiesten päätökset 
oikeudenmukaisiksi ja talon ”johdon” 
päätökset epäoikeudenmukaisiksi? 
Mistä tämä ristiriita johtuu? Mitä on oi-
keudenmukaisuus käytännössä? 

Pirkanmaan pelastuslaitos haluaa selvit-
tää tämän ristiriidan, sillä epäkohtaan ei 
voida puuttua, jos ei todellista syytä tie-
detä. Tarkoitus on selvittää lisäkyselyllä, 
mitä epäoikeudenmukaisuus konkreet-
tisesti tarkoittaa. Millainen rooli tunteilla 
on oikeudenmukaisuuden käsitteessä?

Oikeudenmukaisuutta voidaan käsitellä 
yksilön tai työyhteisön näkökulmasta.
Suomi on yksilöllisyyttä korostava maa 
ja usein oikeudenmukaisuus nähdään-

Kohti 
oikeudenmukaisempaa 
työpaikkaa?

kin yksilön kannalta. Törmäyksiä tulee, 
kun työntekijästä tuntuu, että työnan-
tajan etu menee yksilön edun edelle. 
Ja tällöinkin, etenkin pelastustoimessa, 
on tosiasiallisesti kyse asiakkaan edusta 
eikä niinkään työnantajan edusta.

Ainakin yksi asia, missä koetaan epäoi-
keudenmukaisuutta Pirkanmaan pelas-
tuslaitoksella, on asemasiirrot.

Perusteet paloasemasiirroille kyllä ovat. 
Jokaisella paloasemalla täytyy olla tietty 
vahvuus ja riittävä määrä eri toimintoi-
hin koulutettua henkilöstöä. Kyse ei ole 
mielivaltaisesta työantajan halusta se-
koittaa jaosten henkilöstöä, vaan työn-
antajan tavoitteesta taata kuntalaisille 
mahdollisimman tasavertaiset palvelut 
– eli kyse on asiakkaan edusta. 

Jotta yhteisymmärrys työntekijän ja 
työnantajan välillä toimisi, pitää työn-
antajan kuitenkin selkeästi perustella 
työntekijälle ratkaisunsa. Mutta viestintä 
on aina kaksisuuntaista, ja jos työntekijä 
tuntee kokevansa epäoikeudenmukai-
suutta, on hänellä oikeus kysyä siirron 
perustetta.

Tiedän, että asiat eivät ole mustavalkoi-
sia. Harmaan sävyjä liittyy aina päätök-
siin. Varsinkin jos niitä tulkitaan tuntei-
den mukaan, mutta neuvottelemalla 
avoimesti näistä asioista päästään pa-
rempaan lopputulokseen kuin jättämäl-
lä asiat käytäväkeskustelujen varaan.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Eläkkeelle siirtyneet
Huoltoasentaja 
Jarmo Lindström
Tampereen palolaitokseen sairaankul-
jettajaksi tullut ja autoverstaalta huol-
toasentajana eläköityneellä Jarmo Lind-
strömillä on monipuolinen työura taka-
naan. Ammattikoulu antoi pätevyyden 
levyseppä-hitsaajan ammattiin, ja työura 
alkoi ammattikoulun jälkeen 1972 Kone-
paja Porin Jousessa. Tämän jälkeen Jarmo 
hakeutui Kuopion sairaanhoitajakoulun 
lääkintävahtimestari/sairaankuljettajan 
koulutukseen vuosina 1977 - 78. 

Seuraava työpaikka oli Satakunnan 
keskussairaalan leikkausosasto. Vuon-
na 1979 Lindström aloitti Kristiinan-
kaupungin sairaankuljetuksessa vajaan 
kolmen vuoden työjakson.

Vartijakoulutuksen Jarmo Lindström 
suoritti vuonna 1981 ja oli töissä Suomen 
teollisuusvartioinnissa. Tampereen palo-
laitokselle Jarmo siirtyi vuonna 1982, mut-
ta työskenteli vielä Suomen teollisuusvar-
tioinnissa yövartijana vuoteen 1984.

Jarmo Lindström perusti vuonna 1993 
autopeltikorjaamon, jonka hän sitten 
lopetti 2007.

Terveyssyiden takia sairaankuljettajan 
ura päättyi, ja vuonna 2010 Lindström 
siirtyi Tampereen aluepelastuslaitok-
sen autoverstaalle osa-aikaiseksi huol-
toasentajaksi.

Jarmo Lindströmin muistot työstään 

pelastuslaitoksella ovat myönteisiä. Työ 
sairaankuljettajana oli mielekästä ja työ-
yhteisö oli viihtyisä. Erityisen lämpimäs-
ti hän muistaa huoltoasentaja-aikaa. 
Töihin oli aina mukava mennä. Kaikki 
puhalsivat yhteen hiileen ja auttoivat 
toisiaan. Eläkkeelle Jarmo jäi 1.2.2019.

Työkaverit muistavat Jarmon rauhallisena, 
täsmällisenä ja tunnollisena työntekijänä.

Rakas harrastus Jarmolle on ollut au-
tourheilu ja hän onkin rakennellut 
kilpa-autoja sekä ajanut jäärata-ajoa 
sekä rallia. Eläkepäivinään Jarmo jatkaa 
muita rakkaita harrastuksiaan, joita ovat 
metsästys, kalastus ja omassa tallissa 
vanhojen autojen rakentelu.

Ylipalomies 
Sakari ”Polle” Virta

Sakari Virta tuli Tampereen palolaitok-
sen palvelukseen vuonna 1980 palo-
mies-sairaankuljettajan tehtävään.

Vuodesta 1997 Sakari on toiminut yli-
palomiehenä, ja mm. vuoronsa vanhim-
pana eri asemilla. Viimeiseksi komen-
nuspaikakseen hänelle jäi Ikaalisten 
alueaseman toiminta-alue, josta hän jäi 
eläkkeelle maaliskuun alussa 2019.

Sakari Virta on esimerkillisesti omalla 
työpanoksellaan ollut auttamassa ja pe-
lastamassa kansalaisiamme ja muita ase-
mapaikkansa alueen kuntalaisia erilaisissa 
pelastuslaitoksen apua vaativissa tilanteis-
sa työyhteisön tärkeänä ja aina hyväkun-

toisena jäsenenä. Sakari viljeli työssään 
mukavaa poikamaista huumoria, ja oli 
tarvittaessa myös suorasanainen rehelli-
nen palautteen antaja, kenelle tahansa.

Työkavereiden mukaan Sakari Virta oli 
aina asemapalveluksessa aktiivinen ja 
aikaansaapa. Mukava muisto työkave-
reille jäi tehtävästä, jolloin piti pyydys-
tää joutsen, joka oli eksynyt taajama-
alueelle. Mallikkaan pystypainin jälkeen 
Sakarin ja joutsenen välillä joutsen saa-
tiin turvallisesti talteen. 

Liikunta oli Sakari Virralle tärkeää työssä 
ja vapaa-aikana. Pirkan hiihdon hän on 
hiihtänyt alle neljän tunnin. 

Työkaverit toivottavat mukavia ja liikun-
nallisia eläkepäiviä.

Pertti Palinperä paloesimies ja Ikaa-
listen paloaseman työkaverit

Paloesimies 
Pertti ”Pertsa” Lampinen 

Pertti Lampinen on tähän asti Pirkan-
maan pelastuslaitoksen pisimpään pe-
lastustoiminnassa palvellut viranhalti-
ja, joka on ollut Tampereen kaupungin 
palkkalistalla alusta asti. Eläkepäivät 
alkoivat maaliskuussa, ja takana on 41 
vuotta, 2 kuukautta ja 3 päivää. 
 
Palomiehen ura alkoi Tampereen palolai-
toksessa keväällä 1977, ja paloesimiehek-
si hänet valittiin vuonna 1994. Työsarka 
on ollut monipuolinen. Alkuvuosina sai-
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raankuljetus työllisti paljon, mikä Pertin 
mielestä oli mielenkiintoista. Palomiehen 
työn ohessa hän toimi lääkintäesimiehe-
nä ja aluehälytyskeskuksessa päivystäjä-
nä. Hänelle tulivat tutuksi myös säiliö-
auto, nostolava sekä pelastuslaitoksen 
venekalusto. Uransa aikana Pertti kiersi 
yksitoista paloasemaa. Kierros alkoi Mes-
sukylän ”Kässälän” asemalta ja päättyi 
Teivon paloasemalle
 
Lentopallossa Lampinen osallistui moniin 
palomiesten SM-kisoihin 1.joukkueessa. 
Hän oli perustamassa lasketteluseura Fire 
Skitä, ja oli vuosia mukana toiminnassa. 
Luottamustoimet ja yhdistysasiat olivat 
Pertille tuttuja. Hän oli Paloesimiesyhdis-
tyksen jäsen sen perustamisesta lähtien 
1995 sekä toimi yhdistyksen rahaston-
hoitajana sekä luottamusmiehenä. Pe-
lastuslaitoksen yhteistoimintaryhmän jä-
sen hän oli 8 vuotta. Keskuspaloasemalla 
ollessaan hän toimi kanttiinimiehenä ja 
osuusruokalan hallituksessa sekä muuta-
man vuoden kalaseuran sihteerinä.
 
Työkaverit luonnehtivat Lampista aina rau-
halliseksi, rehdiksi, oikeudenmukaiseksi 
sekä siisteyttä arvostavaksi ja terveitä elä-
mäntapoja vaalivaksi. Hän oli myös tarkka 
noudattamaan eri säädöksiä ja ohjeita.

Pertti itse kuvaa uraansa kertomalla, 
että alun tekemisen jälkeen viimeiset 
25 vuotta hän keskittyi lähinnä ratkai-
semaan mitä tehdään ja miten, työtur-
vallisuus huomioiden. Toki vahvuuksien 
vaihdellessa hän osallistui monta kertaa 
vielä itsekin pelastustöihin.

Eläkepäivinä on aikaa paremmin kes-
kittyä omakotitalon töihin, tanssihar-
rastukseen, partiotoimintaan sekä Tuli-
kukkojen lauluharrastukseen.

Päivystäjä 
Kristiina Lundan
Onko nykyisin enää edes mahdollista-
kaan yli 40-vuotisen uran tekeminen, 
ainakaan samalla työnantajalla?

Kristiina Lundan on aloittanut 1.1.1975 
Tampereen palolaitoksella toimisto-
virkailijan toimessa ja jää nyt yli 44 
työvuoden jälkeen 1.4.2019 ansaitusti 
viettämään eläkepäiviä Pirkanmaan pe-
lastuslaitokselta päivystäjän tehtävästä. 
Tuohon väliin jää paljon työelämässäkin 
tapahtuneita asioita ja muutoksia.

Kristiina on toiminut toimistovirkaili-
jan toimen lisäksi apulaiskanslistina 
1.1.1982 alkaen, kanslistina 1.1.1999 
alkaen, valvomonhoitajana 1.12.2004 
alkaen ja päivystäjänä 1.9.2014 alkaen. 
Työtehtäviä ovat keskuspaloasemalla 
olleet erilaiset toimistotyöt, esimerkiksi 
sairaankuljetustehtävien kirjaus ja myö-
hemmin myös niiden laskutus, joita hän 
ehti hoitaa yhteensä n. 20 vuotta.

Hätäkeskusmuutoksen yhteydessä kes-
kuspaloasemalle perustettuun valvo-
moon Kristiina siirtyi valvomonhoitajan 
toimeen joulukuussa 2004. Aluksi tehtä-
viä hoidettiin arkisin kahdessa vuoros-
sa ja myöhemmin valvomon tehtävien 
lisääntyessä työaika muuttui säännölli-
seksi kolmivuorotyöksi. Valvomo muut-
tui Wiviksi ja vielä myöhemmin Tikeksi 
entisen hätäkeskuksen tiloihin.

Muutosten kirjo on ollut pitkän työuran 
aikana suuri. Tehtävien, tilojen, työajan 
ja esimiesten muuttumisen lisäksi myös 
tekniikka on muuttunut. Kynä/paperi 
-ajasta on siirrytty erilaisten järjestelmi-
en, laitteiden, ohjelmien ja sovellusten 

aikaan. Kristiina on suhtautunut muu-
toksiin myönteisesti, omaksunut uudet 
asiat hienosti ja hoitanut tehtäviään 
esimerkillisesti. Työtoverina hän on ollut 
pidetty ja ystävällinen. Ystävällisyys ja 
ystävyys ovat johtaneet moniin hauskoi-
hin hetkiin työtovereiden kanssa myös 
vapaa-ajalla ja onpa Kristiinasta tullut 
erään työtoverin lapsen kummitätikin.

Kristiina viettää vapaa-aikaansa usein 
mökillä Mutalassa perheensä kanssa. 
Eläimet ovat hänelle rakkaita ja koirien-
sa kanssa hän lenkkeilee päivittäin. Kun-
toaan ja hyvinvointiaan Kristiina pitää 
lisäksi yllä puutarhanhoidolla, tanssi-
harrastuksella ja kuntosaliharjoittelulla. 
Aikaa löytyy myös lukemiseen ja käsitöi-
den tekemiseen, ja Tikessäkin on saatu 
nauttia Kristiinan tekemistä lämpimistä 
villasukista.

Kristiina on eläkkeensä kunnioitetta-
vasti ansainnut, samoin arvomerkkinsä, 
muun muassa Tasavallan Presidentin 
myöntämän kunniamerkin joulukuus-
sa 2018. 

Toivon hänelle seuraavien Tommy Ta-
bermanin sanojen myötä omasta ja 
koko laitoksemme puolesta ihania elä-
kepäiviä ja suuri kiitos työpanoksesta, 
”uskollisuudesta” ja äärimmäisen hie-
nosta työkaveruudesta:

”Kauan kesti ymmärtää, kuinka 
helppoa on maailmaa parantaa. Et-
tä jotakin muistaa ja jotakin unoh-
taa. Ja että hymyilee lapsen lailla, 
eikä pelkää rakastaa.”

Tarja Pesonen , Kristiinan entinen, 
pitkäaikainen esimies 
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Reiluin ruisku. Tämä toteama on itsen-
sä kaimani määrittely omasta roolistaan 
aikoinaan hänen toimiessaan 3. jaoksen 
ruiskumestarina. Hän varmaankin oli si-
tä, mitä hän sanoi. Viitasen Arista eli Viit-
susta on monta tarinaa. Kuten hyvistä 
persoonallisista miehistä on. Meillä on 
kaiman kanssa ollut uramme aikana aina 
pientä rakentavaa ”sanailua”. Kaima on 
tunnetusti ollut kova mies nostamaan 
painoja. Tästä syystä hänen lihaksensa 
ovat kasvaneet huimiin mittoihin.

Kerran sitten kävikin niin, että en ollut 
Aria nähnyt vähään aikaan ja tuona aika-
na lihasmassat olivat vähentyneet jostain 
syystä. Olin kovin huolissani, ja tieduste-
lin, että kuka oli päästänyt hänestä ihan 
selvästi ilmaa pihalle, koska paidan koko 
oli pienentynyt niin huomattavasti. On-
neksi lihakset tulivat sitten takaisin.

Teimme kaksi mieleenpainuvaa moot-
toripyörämatkaa Pohjois-Amerikassa. 
Ensimmäisellä kerralla ajoimme Los An-
gelesista Chicagoon mutkitellen Death 
Valley´n, Las Vegasin ja Oklahoman kaut-
ta. Toisella kerralla ajoimme Tyynenme-

ren rantaa tietä 101 eli Seattlesta Los 
Angelesiin. Matkat jäivät unohtumat-
tomina mieleen. Vieläkin muistelemme 
kuinka erinomaisen hyvää taskurapu 
on tuoreena suoraan grillistä. Viitsulla 
ei tule olemaan ajankulumisesta huolta 
eläkkeellään. Hänellä on talot ulkomailla 
Teiskossa, Unkarissa ja Thaimaassa. Ja kun 
siihen vielä lisätään vuokramökki Inarin 
järven rannalla, niin jo matkustamiseen-
kin menee aikaa, kun säntäilee ranchilta 
toiselle katsomassa kuinka ruoho kasvaa. 
Välillä tietenkin pitää käydä kalastamassa 
milloin missäkin vesistössä.

Olimme yli 10 vuotta komisario Ismo 
Nykoppin johtamassa poliisin TEPO-
ryhmässä, jossa saimme myös kokea 
hyvää yhteishenkeä pommeja raken-
taessa, purkaessa ja välillä niitä räjäy-
tellessä. Viitsuhan on tunnetusti kova 
pommintekijä ja vielä kovempi ampuja. 
Tarina kertoo erilaisista pommivirityk-
sistä Teiskonkin suunnalla. Onhan hän 
reservin majuri laskuvarjojääkäreistä, 
joka on armeijamme kovimpia aselajeja. 

Apulaispalopäällikkö  
Ari Viitanen

Unohtaa ei toki saa hänen ammattimai-
sia sukellustaitojaan. Viitsu on kokenut 
veden alla kaikenlaista, onneksi niistä ei 
ole ollut isompaa harmia. 

Ari Viitanen kävi läpi laitoksessamme 
kaikki vakanssit kesämiehestä apulaispa-
lopäällikköön. Hän tuli töihin silloiselle 
Tampereen palolaitokselle palomiehen 
viransijaiseksi 19.5.1980. Palomiehen 
viran hän sai 1.1.1982. Vuosien mittaan 
hän toimi muun muassa paloesimiehe-
nä, palotarkastajana ja palomestarina. 
Päällystön luottamusmiehenä hän sai 
johtajammekin hiiltymään. Ansioistaan 
maamme eteen tehdystä työstä kaima 
huomioitiin hienosti Suomen Leijonan 
ritarikunnan ritarimerkillä.

Teksti: Ari Vakkilainen
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Tampereen kaupungin ansiomitalit

 Kultainen I, 40 vuotta
 Lampinen Pertti, paloesimies
 Valkama Sisko, toimistosihteeri
 Kultainen II, 30 vuotta
 Hartman Jukka-Pekka, palomies
 Jalaskoski Timo, palotarkastaja
 Jordman Aki, palomies
 Järvinen Jarmo, paloesimies
 Knuuttila Seppo, ensihoitaja
 Kärkkäinen Antti, palomies
 Käyhkö Kari, palomies
 Paunula Marko, palomies
 Peltoperä Jouni, palomies
 Prokki Juhani, ylipalomies
 Salomaa Kimmo, palomies   
 Salonen Risto, palomestari
 Tamminen Petri, paloesimies 
 Tuominen Markku, vahtimestari
 Hopeinen, 20 vuotta
 Kalliomäki Rike, palomies
 Kuusela Harri, palomies
 Lamminen Veli-Pekka, palomies
 Majaniemi Jarno, palomies

Ansiomitaleja jaettiin

Kuvassa Jarno Majaniemi (vas.), Risto Salonen, Sisko Valkama, Juhani Prokki,  
Pertti Lampinen, Petri Tamminen, Jarmo Järvinen, Käyhkö Kari, Kimmo Salomaa ja Rike Kalliomäki.

Yläkuvassa Jari Nieminen, Kristiina Lundan, Sisko Valkama ja Jukka-Pekka Lintunen.

Raatihuoneella jaettiin mitaleja kahteen ottee-
seen. Helmikuun 12. päivä järjestettiin vuotuinen 
tilaisuus, jossa Tampereen kaupunki jakaa ansio-
mitaleja palvelusvuosista. Pirkanmaan pelastus-
laitokselta palkittiin 20 työntekijää. Maaliskuun 
7. päivä Raatihuoneella jaettiin Tasavallan presi-
dentin 6.12.2018 myöntämät ansiomitalit.

Teksti ja kuvat: Veijo Kaján
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Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti 
joulukuun lopussa henkilöstölle 
kilpailun, jolla kannustettiin luo-

vuttamaan verta. Jokainen tiettynä aika-
na verta luovuttamassa käynyt osallistui 
arvontaan. Arvonnassa elokuvaliput 
voitti palotarkastaja Aleksi Mertsalmi.

Uutiskipinät

Tulikettu-opetusmateriaalia uudis-
tetaan. Mediapoliksen median ja 
kuvallisen ilmaisun opiskelijat 

tekevät yhteistyössä Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen kanssa uusia videoita 
Tulikettu-turvallisuuskoulutusmateriaa-
liksi. Tähän mennessä on kuvattu kaksi 
videota, joiden aiheina ovat olleet toi-
minta tulipalon sattuessa ja hätänume-
roon soittaminen. Tulikettu-materiaalin 
uudistus etenee kevään 2019 aikana.

Lasten kulttuurikeskus Rullan kanssa 
on aloitettu lasten turvallisuusvies-
tintään liittyvä yhteistyö. Vuoden 

2019 aikana järjestetään turvallisuusai-
heinen tapahtuma ja vuonna 2020 Rul-
lassa järjestetään kuukaudesta kahteen 
kestävä turvallisuusaiheinen näyttely. 
Lasten kulttuurikeskus Rulla tavoittaa 
päiväkoti- sekä alakouluikäisiä lapsia.

Kangasalan paloasemalle han-
kittiin loppuvuodesta 2018 
pyöräkuormaaja palvelemaan 

harjoitusalueen tarpeita. Sillä on kä-

Koonnut: Jarmo Ruotsalainen Kuva1: Ullastiina Hankala  Kuvat 3 ja 4: Matti Syrjä
Kuva 2: Heikki Seppälä  Kuva 5: Jarmo Ruotsalainen

tevä siirrellä esimerkiksi harjoituksissa 
käytettäviä romuautoja. Käyttöä löytyy 
myös pihavarastossa olevan teknisen 
puolen materiaalin siirtoon. Myöhem-

min on tarkoitus vielä hankkia konee-
seen harjalaite harjoitusalueen siistinä 
pitämistä varten.
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Pelastuslaitoksen henkilöstön ja 
eläkeläisten perheiden joulujuh-
laa vietettiin jälleen 16.12.2018 

Kepalon liikuntasalissa. Joulujuhla su-
jui perinteisin menoin. Juhlan aluksi 
pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kertoi 
kuluneen vuoden kohokohdista ja jakoi 
Vuoden noviisi -palkinnon, jonka sai täl-
lä kertaa palomies Sauli Mäkipää. 

Joulujuhlan pääosassa ovat lapset, ja 
niinpä tänäkin vuonna juhlan ohjelma 
oli suunniteltu lapsille. Esiintymässä oli 

Siina & Taikaradio -trio. Joulutunnelmaa 
juhlaan toivat joululaulut Tulikukkojen 
johdolla sekä tietenkin juhlan lopuksi 
paikalle parvekkeen kautta saapunut 
joulupukki. Taisi pukki saada hieman 
apua puomitikasautolta tähän suorituk-
seensa. Juhlan juonsi paloesimies Markku 
Kujansivu, joka kyseli radiopuhelimella 
juhlan edetessä joulupukin saapumista.  
Juhlassa nähtiin myös Maailman nopein 
palomies -esitys, jossa palomies Pöllänen 
kävi vaihtamassa vaatteita kulman taka-
na silmän räpäyksessä.

Lapsille oli vanhan puolen kalustohal-
lissa mm. keppihevosrata sekä sammu-
tustehtävä. Juhlan päätteeksi oli tarjolla 
jouluisia herkkuja, kahvia ja mehua. Juh-
lan järjestelyistä vastasi viestintäyksikkö 
sekä juhlapäivänä nelostyövuoro, mutta 
juhlan järjestelyihin osallistui jokainen 
työvuoro joko valmistelemalla tai pur-
kamalla. Joulupukkina toimi palomies 
Riku Autio.
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Osana juhlavuotta 
toteutettiin 120 
tarinaa -videoprojekti, 
jonka avulla 
kerrottiin Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen arkea 
lyhyiden videotarinoiden 
avulla. Vuoden mittaan 
julkaistuissa 120 tarinassa 
pääosissa ovat koko 
laaja henkilöstömme eli 
turvallisuuden tekijät, 
kuten juhlavuoden 
sloganimme kuului.

Videotarinat julkaistiin Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen some-kanavilla sekä 
pelastuslaitoksen nettisivuilla. Videoita 
esitettiin myös Turvallisuusmessuilla Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen messuosas-
tolla osana pelastuslaitoksen esittelyä 
sekä mm. valtakunnallisessa Pelastus-
toimen ajankohtaisseminaarissa muun 
ohjelman seassa. Videoita tehtiin kah-
den erityyppisiä: videoita, joissa pää-
osassa on henkilö ja hänen tarinansa 
sekä videoita, jotka kertovat historiasta 
tai esittelevät nykytoimintaa.

Koko 120 tarinaa -projekti toteutettiin 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen omana 
työnä ja omalla kalustolla. Projektia 
veti viestintäsuunnittelija Jarmo Ruot-
salainen. Hän myös ideoi projektin alun 

120 tarinaa 
turvallisuuden 
tekijöistä
perin sekä toimi kuvaajana, editoijana 
sekä tarinoiden julkaisijana. Projektin 
toteutukseen osallistui myös viestintä-
suunnittelija Elina Haapala, joka oli his-
toriaa ja nykyisyyttä kuvaavissa videota-
rinoissa kertojana. Hän oli myös mukana 
tekemässä tarinoiden käsikirjoituksia ja 
ideoimassa eri aiheita.

Turvallisuuden tekijöitä

Videoilla oman tarinansa kertoi kaikki-
aan 74 Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
eri työntekijää. Näissä käsikirjoitus to-
teutettiin yhdessä videolla esiintyvän 
työntekijän kanssa tai työntekijä teki 
käsikirjoituksen kokonaan itse. 
– Ajatuksena oli, että jokainen saa osal-
listua itse mahdollisimman paljon ja 
kertoa oman näköisensä tarinan. Näissä 
videoissa ei käytetty kuvituskuvaa, kos-
ka haluttiin nimenomaan nostaa esille 
henkilö ja hänen tarinansa, Ruotsalai-
nen kertoo.

Usein pelastuslaitoksen toiminnasta 
näkyvät hälytysajossa olevat paloautot 
ja ambulanssit, mutta videotarinoissa 
ääneen pääsivät työntekijät. Tärkeää 
oli, että henkilöitä osallistuisi laajalti eri 
yksiköistä.

– Yksi alkuperäisidea oli nimenomaan 
kertoa, että pelastuslaitoksella työs-
kentelee monen eri alan ammattilaisia, 
kertoo Ruotsalainen.

– Videoissa käytettiin tehokeinona ma-
king of -kameranäkymää siten, että toi-
nen kamera kuvasi videontekoa. Tämä 
toi esille kuvaustilanteen sekä ympäris-
tön, jossa henkilö työskentelee tai pai-
kan, joka muutoin liittyy kerrottavaan 
asiaan, jatkaa Ruotsalainen.

Historiaa ja nykyisyyttä

Historiaa ja nykytoimintaa esittelevissä 
videoissa käytettiin yhtä kameraa, ker-
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tojaa sekä leikkausvaiheessa lisättyä ku-
vituskuvaa. Nykytoimintaa esittelevissä 
videoissa esiteltiin kaikki Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen 24/7-päivystävät pa-
loasemat (16 kpl) sekä tuotiin muun mu-
assa esille pelastuslaitoksen monimuo-
toisuutta turvallisuusorganisaationa. 

Historiavideoissa kerrottiin 120 vuoden 
aikana olleista merkkipaaluista, mutta 
myös haastavista vuosista, kuten esim. 
sotavuosista. Videoissa kuvattiin maa-
kunnallisuutta ja tuotiin esille eri alueita 
Pirkanmaalta.

Kertojana toiminut Haapala suostui ker-
tojaksi, vaikka ensin epäröi.

– Videoprojektiin osallistuminen kerto-
jan roolissa ei ollut mikään itsestään-
selvyys itselleni. Olen se, joka on lukio-
laisena voinut pahoin ennen jokaista 
esitelmää, ja joka on kuvitellut aina pel-
käävänsä esiintymistä. Mieluiten olen 
aina ollut kameran takana. Hyvän työ-
kaverin kanssa aloitettu videoprojekti ei 
kuitenkaan tuntunut pahalta ja toisaalta 
virkapuvussa saa olla työroolissa, mikä 
vähensi jännitystä, kertoo Haapala.

Hänen kokemuksensa oli, että ensim-
mäisten videoiden kuvaamisen jälkeen 
jännitys kaikkosi ja haastavaa oli lähin-
nä opetella tarinoiden tekstit ulkoa, kun 
välillä kuvattiin nopealla tahdilla peräk-
käin 4–6 videota.

– Olkoonkin klisee, mutta myös ka-
meran edessä olemiseen tottuu. Koin 
olevani myös etuoikeutettu saadessani 
tutustua käsikirjoitusvaiheessa tarkem-
min pelastuslaitoksemme historiaan. 
Niin monta tarinaa jäi kertomatta, jotka 
olisivat ansainneet tulla kerrottavaksi, 
Haapala sanoo.

Palkinto osallistujille

Videon tarinaosuuden maksimikestoksi 
asetettiin yksi minuutti. Näin videotari-
nat pysyivät lyhyinä ja asia on tiivistä.

– Ihan alun perin päädyin minuuttiin 
siksi, että Instagramiin voi lisätä maksi-
missaan minuutin mittaisen videon. Se 
oli loppujen lopuksi juuri sopiva pituus. 
Eivät ihmiset jaksa tässä hektisessä maa-
ilmassa sen pidempiä videoita katsoa, 
Ruotsalainen pohtii.

– Videot tekstitettiin, joten ne ovat ny-
kyisen some-ajan vaatimukset täyttäviä. 
Näin niitä pystyy katsomaan vaikkapa 
bussissa, Ruotsalainen sanoo.

Videot olivat tärkeä osa pelastuslaitok-
sen juhlavuotta, mutta niillä oli ja on 
edelleen myös paljon laajempi merkitys. 
Ne kertovat kansalaisille monimuotoi-
sesta pelastuslaitoksesta ja sen työn-
tekijöistä. Videoilla havaittiin projektin 
aikana myös työyhteisöön positiivisesti 
vaikuttava seikka: videot ovat auttaneet 

ymmärtämään toisten työtä ja sen mer-
kitystä. Myös pelastusalan sisältä muista 
organisaatioista on mainittu, että videot 
kuvaavat mukavasti pelastuslaitoksen 
eri työtehtäviä ja niiden sisältöjä. Jokai-
sella on eri vastuita, ja niitä ei välttämät-
tä aina tule ajatelleeksi.

Yksi huomioitava seikka on pelastus-
laitoksen toimintojen dokumentointi 
ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Vide-
ot tallensivat arkea pelastuslaitoksella 
vuonna 2018, ja ne antavat ajankuvaa 
myöhemmin. Videot ovat aitoja ja uniik-
keja, sillä ihmiset esiintyvät niissä omina 
itsenään, oman asiansa kanssa. Tällainen 
maanläheinen toteutustapa antoi myös 
kasvoja isolle organisaatiolle. Videot he-
rättivät kiinnostusta ja niistä tuli kiitos-
ta niin pelastustoimen alan sisältä kuin 
kansalaisiltakin. Ne toivat viranomaista 
lähemmäksi kansalaista.

Tekijät haluavat välittää kiitoksensa 
kaikille projektiin osallistuneille. Ei pro-
jekti olisi onnistunut, jos ei niin moni 
olisi lähtenyt rohkeasti mukaan ja ker-
tomaan oman tarinansa. Pirkanmaan 
pelastuslaitos palkitsee jokaisen tari-
nansa kertoneen kahdella Finnkinon 
elokuvalipulla.

Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Pirkanmaan pelastuslaitoksen Komen-
totoimisto aloitti 1.1.2011 tehdyn orga-
nisaatiomuutoksen yhteydessä. Silloin 
sen tehtäväksi määriteltiin toimia pe-
lastustoiminnan keskitettynä palveluyk-
sikkönä. Helmikuun 2019 alusta lähtien 
Komentotoimisto on toiminut hallinnon 
alaisena yksikkönä, ja toimii muutoksen 
myötä koko vuorotyötä tekevän henki-
löstön henkilöstöasioiden palveluyksik-
könä. Komentotoimisto vastaa siten niin 
eteläisen kuin pohjoisenkin pelastusalu-
een henkilöstöasioista.

Viimeisimpänä Komentotoimiston vas-
tuulle tuli myös Tilanne- ja johtokes-
kuksen päivystäjien työvuorosuunnit-
telu. Kenttä- ja Tike-palomestareiden 
työvuorosuunnittelu on siirtynyt jo 
aiemmin Komentotoimiston vastuulle. 
Komentotoimisto vastaa nykyisin myös 
ensihoitajien sijaisrekrytoinneista sekä 
12-tuntista työaikaa tekevien ensihoi-
tajien työvuorosuunnittelusta, mitkä 
aiemmin olivat osa lääkintämestareiden 
työnkuvaa. 

Kenen puoleen vain

Komentotoimiston siirryttyä osaksi hal-
lintoa Komentotoimiston esimiehenä 
aloitti suunnittelija Jutta Heikkilä. Hal-
lintoyksikköä johtaa hallintopäällikkö 
Miia Ojala. Komentotoimistossa työs-
kentelee kolme ruiskumestaria, joista 
yksi tekee 60-prosenttista työaikaa, sekä 
yksi toimistosihteeri.

Heikkilä korostaa, että Komentotoimis-
tossa asioidessaan voi kääntyä kenen 
puoleen vain.

Ei komentoja vaan palvelua – 
Komentotoimisto panostaa asiakaspalveluun

Keskuspaloasemalla sijaitseva Komentotoimisto on vuorotyötä tekevän henkilöstön 
palveluyksikkö. Se on toiminut Pirkanmaan pelastuslaitoksella jo reilun kahdeksan vuoden 
ajan kokien matkan varrella pieniä muutoksia. Suurin muutos tapahtui nyt helmikuun 
2019 alussa, kun se siirrettiin hallintoyksikön alaisuuteen. Komentotoimistossa on tärkeää 
asiakaslähtöisyys, ja siihen aiotaan panostaa jatkossa monin eri tavoin.

– Pientä jakoa on töistä tehty sen suh-
teen, kuka hoitaa minkäkin ammatti-
ryhmän asioita muita enemmän, mutta 
näitä ei Komentotoimistossa asioivan 
tarvitse muistaa, vaan jokaisen ”ruiskun” 
puoleen voi kääntyä, Heikkilä sanoo.

Työnjakoa on tehty siten, että ruisku-
mestari Marko Kivi hoitaa palopuolen 
eli sinisten asioita ja ruiskumestari Mirka 
Leinonen hoitaa ensihoitajien eli punais-
ten asioita sekä myös Tike-päivystäjien 
työvuorosuunnittelun. Kolmas ruisku-
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Ei komentoja vaan palvelua – 
Komentotoimisto panostaa asiakaspalveluun

mestari, osa-aikaisesti työskentelevä 
Heikki Kivelä hoitaa pääasiassa vuorojen 
vaihtoihin ja koulutustasoitusvapaisiin 
liittyviä asioita sekä tarvittaessa muiden 
ruiskumestareiden tehtäviä.

– Organisoimme myös vuorotyötä teke-
vien koulutuspäivät, kun 24h-työvuoroja 
pilkotaan kahdeksan tunnin työpäiviksi. 

Tähän kokonaisuuteen liittyy koulutus-
tasoitusvapaiden suunnittelu. Lisäksi 
Komentotoimisto vastaa Timecon-kul-
kutunnisteiden hallinnoinnista, mikä 
tuli nyt myös uutena kokonaisuutena, 
Heikkilä kertoo. 

Lisäksi Komentotoimistossa työskente-
lee toimistosihteeri Taija Leivo. Hänen 
vastuullaan on tehdä muun muassa 
asemasiirtojen matkakulukorvaukset 
ja ylityökirjaukset. 

Suunnittelija Jutta Heikkilän työnkuvaan 
kuuluu Komentotoimiston esimiesteh-
tävien ohella toimia pelastuslaitoksen 
henkilöstöasioiden asiantuntijana. Hä-
nelle kuuluu muun muassa työehtosopi-
muksiin liittyvät tulkinnat ja toimeenpa-
not sekä vakinaisen henkilöstön rekry-
tointiasiat, kuten esimerkiksi vakanssien 
perustamiseen liittyvät asiat.

Asiakaslähtöisyys tärkeää

Heikkilä kertoo, että Komentotoimistos-
sa on hyvä tekemisen meininki.

– Meille Komentotoimistossa on tärkeää 
asiakaslähtöisyys. Nimi voi viitata siihen, 
että kovasti ohjaisimme toimintaa, mut-
ta kyllä me haluamme palvella asiakas-
lähtöisesti. Haluamme, että meitä voi 
lähestyä helposti asiassa kuin asiassa. 
Mahdollisimman paljon haluamme 
kuunnella asiakkaidemme eli henkilös-
tön toiveita, Heikkilä kuvaa Komentotoi-
miston toimintatapaa.

– Toki jotkut asiat, kuten esimerkiksi lo-
mien ajankohdat, on pakko asettaa pit-
kälti lomaryhmien mukaisesti eikä niissä 
voi paljon toivoa, koska meillä on useita 
satoja työntekijöitä ja lomien ja sijaisten 
synkronointi on melkoinen urakka muu-
tenkin, Heikkilä kertoo.

Asiakaspalvelua on parannettu lisää-
mällä sähköistä asiointia sekä myös 
perustamalla yhteispuhelinnumero 
sairauslomailmoituksille. 

Ruiskumestarit Marko Kivi 
(vas.), Mirka Leinonen ja Heik-
ki Kivelä sekä komentotoimis-
ton esimies, suunnittelija Jutta 
Heikkilä työn ääressä.

– Tämä parantaa asiakaspalvelua 
osaltaan, kun on vain yksi numero. 
Toistaiseksi numero on käytössä vain 
virka-aikaan. Lisäksi suunnitteilla on 
chat-palvelu Komentotoimiston sivuil-
le Intraan. Intraa haluamme hyödyntää 
muutoinkin jatkossa, ja esimerkiksi Ko-
mentotoimiston tiedotteet julkaistaan 
jatkossa vain Intrassa, Heikkilä kertoo.

Melkoisen  
hyvä sijaistilanne

Ruiskumestari Marko Kivi kertoo, että 
tulevan kesän sijaistilanne on hyvä. Ai-
noastaan harkinnanvaraisiin palkatto-
miin virkavapaisiin ei ole sijaisia.

– Vain toukokuussa on muutamia pikku 
vajeita. Kyllä sijaistilanne on parantunut 
selkeästi aiemmista vuosista, Kivi pohtii.

Ruiskumestari Mirka Leinonen kertoo, 
että myös ensihoitajien sijaistilanne ko-
konaisuutta katsoen on melko hyvä.

– Aiemmista vuosista poiketen hoitota-
son sijaistarve on ollut suurempi, mutta 
tekijöitä on kuitenkin löytynyt, kertoo 
Leinonen.

– Varmasti oma merkityksensä on sillä, 
että olimme Pelastusopistolla esittele-
mässä laitostamme hyvällä meiningillä. 
Yksi syy on Tampereen kaupunki veto-
voimana, mutta kyllä Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella on erittäin hyvä maine 
työnantajana, Kivi kertoo.

Kivi mainitsee, että sijaisia on tulossa jo-
ka puolelta Suomea, ja myös Ruotsista. 

– Meidän pelastuslaitos on hyvässä mai-
neessa ja vetovoimainen, myös Leino-
nen sanoo.

Kesäsijaisille pidetään omat perehdytys-
päivät huhti- toukokuussa.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Vuorovaikutusvalmentaja Eeva Kaarne 
laittoi osallistujat pohtimaan, millainen 
on hyvä esiintyjä ja kouluttaja. Kaarne 
kertoi, ettei ole yhtä tiettyä tapaa olla 
hyvä kouluttaja, vaan jokaisen koulut-
tajan oma persoona saa näkyä esiinty-
mistilanteissa - kunhan on aina esiin-
tymistilanteessa paras versio itsestään. 
Omia taitojaan kouluttajana voi pohtia 
yksinkertaisilla kysymyksillä ja Kaarne 
kehotti miettimään koulutustilaisuuk-
sien jälkeen, missä omasta mielestään 
onnistui, ja minkä asian voisi tehdä vielä 
paremmin. 

Yhdessä tekemällä 

Lisäksi keskustelua aiheutti se, miten jo-
kainen voi kehittää itseään kouluttajana. 
Koulutuksissa hyödynnettäviä aktivoin-

Turvallisuuskouluttajien koulutuspäivät  
- Oma persoona esiin kouluttaessa

Helmikuussa koottiin yhteen pelastustoiminnan, onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn sekä viestinnän henkilöstöä yhteisille kouluttajakoulutuspäiville. 
Osallistujia oli yhteensä 54. Kahden saman sisältöisen koulutuspäivän aiheita 
olivat esiintymiskoulutus, pelastuslaitoksen yksiköiden välinen yhteistyö Tulikettu-
koulutuksissa, Tulikettu-koulutusmateriaalin kehittäminen ja uudistus sekä 
turvallisuuskoulutusten sisältöjen rajaus ja aktivointimenetelmät.

teja käytiin läpi vinkkilistan kautta sekä 
kommentoimalla mobiilisovelluksen 
kautta esiintymiseen liittyviä asioita, ja 
samalla saatiin testattua aktivointime-
netelmiä käytännössä. Keskustelimme 
myös tarinan voimasta ja esimerkkitari-
noiden vaikutuksesta. Tarinoiden avulla 
kuulija voi paremmin käsittää, millaises-
ta asiasta on kyse. Tarinat jäävät myös 
helposti mieleen, joten turvallisuuskou-
lutuksessa esimerkkitarinoiden avulla 
voidaan saada asiat oikeasti opetettua. 
Tarinoiden avulla kuulija voi myös kuvi-
tella tilanteen mielessään tai samaistua 
tapahtumaan, ja näin pohtia kerrottua 
asiaa omalta kohdaltaan. 

Meillä pelastuslaitoksella työskentelevil-
lä on osaamista turvallisuuskoulutuksis-
ta, pelastusalasta ja onnettomuuksien 

ennaltaehkäisystä. Nämä seikat yhdis-
tämällä on tavoite opettaa aktiivisesti 
muun muassa, miten ehkäistä onnetto-
muuksia ja miten toimia hätätilanteessa 
oikein. Keskustelimme, miten hälytys-
tehtävissä nähtyjä ilmiöitä voitaisiin 
huomioida onnettomuuksien ennal-
taehkäisytyössä valvontatoiminnassa 
sekä turvallisuusviestinnässä. 

Mitä, kenelle ja miten?

Kävimme läpi, miten voi suunnitella 
etukäteen hyvän koulutuksen raken-
teen sekä miten pitää vuorovaikuttei-
sen koulutuksen. Kouluttajan hyvällä 
valmistautumisella sekä ajattelutta-
malla, arvuuttamalla ja aktivoimalla 
opetettavia tämä onnistuu. Lisäksi tes-
tasimme muun muassa pelillisyyttä yh-

Teksti: Elina Haapala ja Ullastiina Hankala
Kuvat: Ullastiina Hankala
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Turvallisuuskouluttajien koulutuspäivät  
- Oma persoona esiin kouluttaessa

tenä opetusmenetelmänä ja kävimme 
video-opetusmateriaalia läpi. Keskuste-
limme myös ”Asiantuntija kouluttajana”-
teemasta eli miten tärkeää on rajata ja 
kerrata opetettavaa tietoa, jotta opetet-
tavat asiat jäävät muistiin ja muuttuvat 
oikeaksi toiminnaksi koulutettavilla.

Kouluttajakoulutuspäivän viimeinen 
osio oli ryhmätöiden tekemistä learning 
cafe -menetelmällä. Pienissä ryhmissä 
pohdittiin muun muassa, millaisilla ky-
symyksillä voi aktivoida lapsia ja aikuisia 
erilaisissa koulutustilanteissa, minkälai-
sia sisältöjä turvallisuusopetuksessa ja 
-koulutuksessa tulisi olla sekä minkälai-
sia tarinoita voi hyödyntää esimerkkei-
nä. Tarkoituksena on hyödyntää muun 
muassa aktivointikysymyksiä luomalla 
kysymyslistoja, joita kuka tahansa kou-
luttaja voi hyödyntää omassa koulutuk-
sessaan. 

Miten tästä eteenpäin

Kouluttajakoulutuspäivien palautteen 
perusteella käytiin hyvää keskustelua ja 
turvallisuuskoulutusta pidetään tärkeä-
nä työnä, ja siihen toivotaan jatkossakin 
koulutusta. Varsinkin esiintymisen ja eri 
menetelmien harjoittelua toivottiin. Pa-
lautteiden perusteella kouluttajataitoja 
pidetään tärkeinä ja niitä halutaan kehit-
tää edelleenkin. Turvallisuuskouluttajille 
on tarkoitus koota menetelmäpakki ja 
kouluttajaopas, johon koostetaan eri-
ikäisille sopivia aktivointikeinoja sekä 
esimerkkitarinoita. 

Ryhmätöitä tekemässä (vas).

Vuorovaikutusvalmentaja Eeva Kaar-
neen koulutusta pidettiin onnistu-
neena ja innostavana osuutena.
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Automestari Hannu Mansikkamäki esitte-
lee korjaamon uusia tiloja Kangasalan uu-
della paloasemalla. Äänessä kuuluu selvää 
innostusta ja ylpeyttä uusista työtiloista. 
Rasvamonttu on vaihtunut siltanosti-
miin. Työvälineet on pyritty sijoittamaan 
ergonomisesti sekä myös lähelle kutakin 
työntekopistettä. Yksi suurimmista paran-
nuksista entisiin työtiloihin verrattuna on 
lisääntynyt työturvallisuus.

– Työtilamme täällä ovat avarat ja va-
loisat, ja se jo sinällään lisää turvalli-

Tekniset palvelut Kangasalla  
Lokakuussa 2018 keskitettiin Kangasalan uudelle paloasemalle 
suuri osa Pirkanmaan pelastuslaitoksen Teknisten palvelujen 
toimintoja. Muutossa Keskuspaloasemalta siirtyivät autokorjaamo, 
viestihuolto sekä paineilmalaitehuolto. Ruovedellä sijainneen 
raskaisiin metallitöihin erikoistuneen verstaan toiminta loppui 
helmikuun lopussa.

suutta. Uudet työtilat ovat myös aiem-
paa helpompi pitää puhtaana. Lisäksi 
työskentelykorkeudet saa säätää itselle 
sopivaksi, kun on nosturi käytössä, ku-
vaa Mansikkamäki uusien ja vanhojen 
tilojen eroa. 

– Ja meidän kaikki kalustohan nousee 
näillä nostureilla, kun nostokykyä on 
tällä isommalla 36 tonniin asti. Säiliö-
autotkin nousee lasti päällä, niin ei tar-
vitse ruveta säiliötä tyhjentämään ensin, 
Mansikkamäki kertoo.

Mansikkamäki kertoo, että uudenaikai-
set nostimet ovat kaikin puolin turval-
liset. Ylös nostettuna nostin lukittuu ja 
siinä on myös ns. varvassuojat eli nos-
tin laskeutuu vain tietylle korkeudelle 
ja sen jälkeen pitää erikseen kuitata, jos 

- Uudet tilat lisäävät työturvallisuutta

Huoltoasentaja Tuomas Eskola 
(vas.), huoltoasentaja Jari Virtanen, 
automestari Hannu Mansikkamäki, 
huoltoasentaja Tomi Yrjänäinen ja 
logistiikkahenkilö Jari Ranta-aho 
ovat tyytyväisiä uusiin tiloihin.
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Tekniset palvelut Kangasalla  
sitä haluaa laskea vielä siitä alemmaksi. 
Lisäksi nostimen molemmissa päissä on 
valokennot, joiden ohi kävellessä laite 
pysähtyy automaattisesti. Näin estetään, 
ettei voi kävellä laskeutuvan taakan alle. 
Auton pitää myös olla oikealla kohdalla 
nostinta, että nostin toimii. Nostimissa 
on erikseen myös helmanostimet sekä 
akselinkeventimet.

– Kyllä turvallisuutta on lisännyt paljon 
myös se, että meillä on iso piha eikä au-
toja tarvitse peruutella puolisokkona 
kadulle, kuten Kepalossa aina joudut-
tiin tekemään. Lisäksi Kepalossa kaikki 
kalusto piti saada aina yöksi sisälle ja 
ahdasta oli. Nyt voimme esimerkiksi 
myynnissä olevaa kalustoa säilyttää 
täällä yhdessä paikassa eikä tarvitse 
etsiä tallipaikkaa pitkin Pirkanmaata, 
Mansikkamäki kertoo.

Modernit tilat

Huoltoasentaja Tomi Yrjänäinen on 
myös huomannut uusien työtilojen po-
sitiivisen vaikutuksen työntekoon.

– Keskuspaloasemalla eivät suurimmat 
paloautot meinanneet mahtua halliin. 
Jos otti puomitikkaan montun päälle, 
se oli nippanappa, että mahtui. Auto 
piti ajaa mahdollisimman eteen, nostaa 
puomi katossa oleviin putkiin kiinni ja 
joskus siirrelläkin niitä putkia, että pääsi 
työskentelemään, Yrjänäinen kertoo.

– Kaikki on käden ulottuvilla ja välineet 
ovat moderneja, Yrjänäinen jatkaa.

Uutena hankintana korjaamolla on au-
tonosapesukone, joka on kuin astianpe-
sukone, mutta tarkoitettu auton osille. 
Myös logistiikka on saanut lisää tilaa. 
Teknisen tiloissa on huone, jonka hyl-
lyiltä löytyy yhden paloautollisen ver-
ran tavaraa eli, jos jostakin paloautosta 
menee rikki jotakin tai kalustoa katoaa, 
on helppo ja nopea toimittaa tilalle 
vastaava työväline. Kaikkea on varalla 

ja valmiina. Lisäksi kaikki Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen kalusto on merkitty 
viivakooditarroilla.

Kompakti paketti

Autokorjaamo on vain yksi Teknisten 
palvelujen toiminnoista Kangasalla. Uu-
sissa tiloissa toimivat myös paineilma-
laitehuolto ja viestihuolto. Korjaamon 
ja paineilmalaitehuollon esimiehenä  

Teknisten palveluiden palvelua ja töiden vastaanottoa on pyritty pa-
rantamaan ottamalla käyttöön ryhmänumerot sekä yhteissähköpostit. 
Ryhmänumerolla varmistetaan, että huolto-, häiriö- ja vikatilanteessa 
saadaan aina normaaleina arkipäivänä asiantuntevaa palvelua.

Autohuolto
044 4314014
autokorjaamo@tampere.fi

Viestihuolto
044 4314011
viestihuolto@tampere.fi

Varushuolto
040 6458827
varushuolto@tampere.fi

Yläkuvassa: paineilmalaitehuollon 
huoltoasentajat Matti Hietala (vas.), 
Jukka-Pekka Tanner ja Tero Tiainen.

Alakuvassa: viestihuollossa työs-
kentelevät viestiasentajat Perttu 
Loponen (vas.) ja Timo Helminen 
sekä viestimestari Miika Tuomisto.
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toimiva automestari Mansikkamäki ker-
too, että uusissa tiloissa tekniset toimin-
not ovat kompaktisti yhdessä, mikä tuo 
synergiaa monin tavoin. Mansikkamäki 
muistuttaa myös uusista yhteispuhe-
linnumeroista. Niihin kun soittaa, aina 
joku vastaa.

– Se lisää asiakaspalvelua, kun soittajan 
ei tarvitse tietää kenelle asia kuuluu, 
vaan me mietimme sen. Puhelimesta 
myös aina vastaa joku. Kaikki vikailmoi-
tukset ja muut työpyynnöt tulisi aina 
soittaa näihin yhteisnumeroihin, Man-
sikkamäki sanoo.

Autokorjaamolla työskentelevät Tomi 
Yrjänäisen lisäksi huoltoasentaja Jari 

Virtanen sekä ts. huoltoasentaja Tuomas 
Eskola. Kaksi huoltoasentajan toimea on 
eläköitymisen vuoksi avoimena. Kanga-
salla työskentelevät myös logistiikka-
henkilö Jari Ranta-aho sekä kalustoinsi-
nööri Heikki Seppälä. Vammalan toimi-
pisteessä työskentelee huoltoasentaja 
Raimo Kinnari.

Uusi on aina uusi

Viestihuollon esimiehenä toimii viesti-
mestari Miika Tuomisto. Alaisina hänellä 
on kaksi viestiasentajaa: Timo Helminen 
ja Perttu Loponen. Myös viestimestari 
Tuomisto kehuu uusia tiloja.

– Uusi on aina uusi. Ja kyllähän nämä 
ovat tarkoituksenmukaiset tilat, Tuomis-
to kertoo.

Viestihuolto vastaa Virve-puhelimista, 
ajoneuvoissa olevista tietokoneista, vä-
estöhälyttimistä sekä asemilla olevista 
hälytysjärjestelmistä. Lisäksi puhelinti-
laukset ja puhelinliittymien hallinnointi 
kuuluvat viestihuollolle. Viestihuolto te-
kee myös paljon yhteistyötä autokorjaa-
mon kanssa tehden ajoneuvoihin lähes 
kaikki sähköasennukset.

Paineilmalaitehuollossa työskentelevät 
huoltoasentajat Jukka-Pekka Tanner, 
Matti Hietala sekä Tero Tiainen. Myös 
he kehuvat uusia tiloja. Uutena laitteena 
huoltoon saatiin pullojen täyttöpanee-
li sekä virtauksensäädin, joka säätelee 
pullojen täyttöpainetta siten, etteivät 
pullot lämpene täytettäessä ja näin pul-
lot täyttyvät täydemmäksi. Paineilma-
laitehuolto on saanut käyttöönsä myös 
paineilmalaitteiden pesukoneen.

– Tämä on ainoa laatuaan Pirkanmaalla. 
Tänne voi laittaa pullot selkälevyineen 
pesuun, ja sitten tämä pesee automaatti-
sesti annostellen itse pesuaineenkin, Hie-
tala ja Tanner esittelevät pesukonetta.

Uutta on myös paineilmalaitehuollon 
tarpeisiin kalustettu huoltoauto, jolla 
käydään tekemässä vuosihuollot pai-
kan päällä.

– Kaikki Drägerin paineilmalaitteet ja 
kompurat käymme huoltamassa Pirkan-
maan alueella, kertoo Hietala

Keskuspaloasemalle jäi edelleen huolto-
asentaja-laitosmies Eero Laaksosen työ-
piste. Lisäksi Teknisiin palveluihin kuuluu 
varushuolto Hervannassa. Yksikköä joh-
taa tekninen päällikkö Joni Hakala.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Paineilmalaitehuollon tarpeisiin on 
kalustettu myös huoltoauto, jolla 
käydään tekemässä vuosihuoltoja.
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Pirkanmaan pelastuslaitoksella vieraili 
keskiviikkona 20.2.2019 kansainvälisen 
Paikallisturvallisuus-hankkeen edustajia 
Virosta ja Tšekeistä. Ryhmään kuului po-
liiseja, palomiehiä, sosiaalityöntekijöitä 
ja vapaaehtoisena toimivia kyläläisiä.

Päivän aluksi opintoretkellä olleet vie-
raat kävivät Kangasalan paloasemalla, 
jossa oli tieliikennepelastamisen toimin-
tanäytös ja aseman esittelyä. Mänttä-
Vilppulassa vieraat näkivät Pirkanmaan 

Vieraita ulkomailta
pelastuslaitoksen vesipelastusnäytök-
sen ja tutustuivat Metsä Tissue -tehtaan 
turvallisuuteen. Mäntän VPK:n nuoriso-
osasto järjesti vieraille toimintanäytök-
sen sekä palokunnan päällikkö piti esit-
telyn palokunnan toiminnasta. Vieraat 
olivat ihmeissään siitä, miten paljon 
palokunnalla on toimintaa ja tekemistä 
pienellä paikkakunnalla.

Teksti ja kuvat: Ville Vihinen
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Projektin ensimmäisenä työvaiheena oli 
vanhan museon tyhjentäminen. Vitriinit 
avattiin ja esineet irrotettiin kiinnityk-

Palomuseon  
uudistushanke

sistään. Purkutyössä suurena apunani 
toimi viestintäyksiköstä palomies Matti 
Palo. Vanhan näyttelyn purkutyöhön 

Tutkija Varpu Lius Museokeskus 
Vapriikista työstää parhaillaan näyt-
telyn käsikirjoitusta.

kuului museoesineiden läpikäynti, ni-
meäminen, puhdistaminen ja pakkaa-
minen varastoon. Samalla myös valit-
sin uuteen näyttelyyn tulevat esineet, 
jotka luetteloitiin, mitattiin ja kuvattiin. 
Palomuseon esineistö ei ole kevyintä 
mahdollista, ja onnekseni logistisena 
apuna ovat toimineet logistiikkahenkilö 
Jari Ranta-aho, palomestari Tomi-Pekka 
Olkkonen sekä Keskuspaloaseman työ-
vuorot. Vanhan näyttelyn purku saatiin 
valmiiksi helmikuun alussa.

Purkutyön jälkeen museon tilassa teh-
dään pintaremontti. Näyttelyyn saatiin 
lisätilaa purkamalla yksi väliseinä mu-
seon takaosasta. Myös museon lattia 
uusitaan, ja yksi työvaihe olikin asbes-
tin poisto lattiasta. Kattoon asennetaan 
uudet näyttelyvalot, joiden avulla mu-
seon valaistus saa uuden ilmeen. Näyt-
telyvalaistuksessa museotyöryhmää on 
auttanut Vapriikin av-suunnittelija Harri 
Vallius. Uutta näyttelyä varten tehdään 
myös sähkötöitä, jossa pistorasioita li-
sätään näyttelytekniikkaa varten. Ikku-
noihin asennetaan uv-kalvot esineiden 
säilymisen parantamiseksi. 

Uutta kohti

Tätä kirjoittaessani olen jo siirtynyt uu-
distuksen seuraavaan vaiheeseen eli 
uuden näyttelyn käsikirjoittamiseen. 
Uusi palomuseo suunnitellaan yhdes-
sä pelastuslaitoksen museotyöryhmän 

Tampereen Keskuspaloasemalle perustettiin palomuseo vuonna 1998 Tampereen 
pelastuslaitoksen täyttäessä sata vuotta. Museon puuhamiehinä ja rakentajina toimi 
joukko palokunnan veteraaneja. Joulukuussa 2018 alkaneessa uudistusprojektissa jo 
20 vuoden ikään ehtinyt näyttely saa täysin uuden ilmeen. Palomuseon uudistamiseen 
on saatu Palosuojelurahastolta avustus. Työskentelen uudistushankkeessa 
Museokeskus Vapriikilta lainassa olevana tutkijana. 

Teksti: Varpu Lius / Vapriikki
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Työvuorot ovat tarjonneet tärke-
ää apua koko projektin ajan. 

kanssa mietittyjen teemojen ympärille. 
Näyttelyn käsikirjoittaminen on tutki-
mus- ja suunnittelutyötä. Tämän näyt-
telyn suunnittelun aloitin valittuihin 
teemoihin sopivien esineiden valinnalla, 
niiden kontekstitietojen tutkimisella ja 
täydentämisellä. Vanhan museon run-
saasta esineistöstä on valikoitu sellaisia, 
joiden avulla voidaan kertoa Tampereen 
Keskuspaloaseman ja sen toimintojen 
mielenkiintoista historiaa. Lisäksi saam-
me esille myös nykyaikaista pelastus- ja 
ensihoitoalan esineistöä.

Iso osa suunnittelutyöstä on näyttely- ja 
esinetekstien kirjoittamista. Sitä varten 
tutkija kerää tietoa eri lähteistä ja tiivis-
tää kokonaisuudet museokävijää varten 
helppolukuiseksi ja oleelliset asiat kerto-
vaksi tekstiksi. Valmiissa näyttelykäsikir-
joituksessa esitellään näyttelyn sisältö yk-
sityiskohtineen. Siinä listataan osioittain 
näyttelytekstit, esineet ja esinetekstit, 
kuvat ja kuvatekstit sekä näyttelyyn tu-
leva audiovisuaalinen materiaali. Uudis-
tettuun näyttelyyn tulee esille lähes 150 
esinettä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja 
Vapriikin kuva-arkiston kuvakokoelmista 
valitaan näyttelyyn tulevat kuvat.

Näyttelyn  
tekeminen on tiimityötä
Tutkijan ja museotyöryhmän lisäksi 
näyttelyn parissa työskentelee Vaprii-
kin suunnittelupäällikkö Timo Lehtinen. 
Hän suunnittelee ja piirtää näyttelyn 
rakenteet, vitriinit ja esineiden paikat. 
Vapriikista on saatu ammattilaisten 
apua myös esineiden, valaistuksen ja 
näyttelytekniikan suhteen. Viestintäyksi-
kön erikoissuunnittelija Janne Leinonen 
suunnittelee näyttelyn graafisen ilmeen. 
Myös uuden palomuseon tekemisessä 
veteraanipalomiesten tietovarannot 
ovat suurena apuna. Jo joulukuussa 
muutaman henkilön ryhmä kävi kerto-
massa tietojaan esineistä ja sain ilokseni 
kuunnella mielenkiintoisia tarinoita vuo-
sien varrelta. Eläkeläisten haastattelujen 
avulla esineille saadaan tarinat.

Pelastuslaitoksen 
historiaa ja 
turvallisuusviestintää
Uuden palomuseon tavoitteena on 
esitellä Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
historiaa vakinaisen palokunnan pe-

rustamisesta nykypäivään keskittyen 
Tampereen pelastustoimen toimintaan. 
Keskuspaloasema on Tampereen mer-
kittävimpiä rakennuksia, ja sen historiaa, 
työtä ja arkea esitellään esinein, kuvin 
ja audiovisuaalisin keinoin. Näyttelystä 
tehdään entistä informatiivisempi aihe- 
ja esinetekstien avulla. 

Uuden näyttelyn tarkoituksena on myös 
toimia entistä enemmän oppimisym-
päristönä. Museokävijälle tarjotaan 
osallistamis- ja oppimismahdollisuuk-
sia paloturvallisuuteen liittyen pelin ja 
multimedian keinoin. Pyrkimyksenä on 
parantaa kävijöiden tietoja, asenteita 
sekä valmiutta omaan toimintaan, jol-
loin ennakoidaan riskejä myös omassa 
lähiympäristössä.

Uudistuneen museon rakentaminen 
sijoittuu tämän hetkisen suunnitelman 
mukaan touko- ja kesäkuulle. Museo-
työryhmän tavoitteena on saada uusi 
museo valmiiksi kesän aikana.
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Ylen nuortenohjelma Galaxissa on ke-
vään aikana esitetty valokuvaamiseen 
keskittyvää Fotarit-ohjelmaa. Pirkan-
maan pelastuslaitos oli mukana yhdessä 
ohjelman jaksossa. Jakson ensiesitys on 
maaliskuun lopussa. Ohjelma on katsot-
tavissa myös Yle Areenassa. 

Ohjelmassa neljä nuorta opettelevat valo-
kuvaajakouluttajan ohjaamana ottamaan 
valokuvia puhelimillaan. Jaksojen edetessä 
kuvaamisessa harjoitellaan yhä vaikeampia 
asioita ja pelastuslaitos on mukana viimei-
sessä jaksossa, jossa nuoret hyödynsivät 
kaikkia aiemmissa jaksoissa oppimiaan 
asioita kuvatessaan tapahtumaa.

Kangasalan paloaseman pihalle oli 
työvuoron toimesta lavastettu kahden 
henkilöauton nokkakolari ja molemmis-
sa autoissa oli kuljettajat sisällä. Kuva-
uksia varten autojen konepeltien alle 
asennettiin kaasuliekkiramppeja sekä 
savukoneita. Vaikka tarkoitus ei ollut 
mässäillä liekeillä, käytettiin tv-kuva-
usten takia tehosteita. Jaksossa nuoret 
kuvasivat palomiesten toimintaa tielii-
kennepelastamisharjoituksessa. Nuorille 
korostettiin sitä, että kuvaaminen oli nyt 
sallittua, kun kyse oli harjoituksesta. 

Jaksossa palomies Tero Lamminen kertoi 
nuorille, miten oikeassa liikenneonnet-
tomuudessa tulee toimia, ja että puhe-
linta tulee käyttää avun hälyttämiseen 
eikä onnettomuustilanteen kuvaami-
seen. Ohjelmassa siis annettiin lupa ku-
vata harjoitustilanteessa, mutta paino-
tettiin oikeaa toimintaa hätätilanteessa. 
Tämä viesti on tärkeä, koska tiedämme 
ihmisten kuvaavan onnettomuuspai-
koilla, jopa ennen avun hälyttämistä. 

Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut mu-
kana useissa lasten ja nuorten ohjel-
missa muutaman viime vuoden aikana. 
Näin on tavoitettu valtakunnallisesti 
suuri määrä lapsia ja nuoria. Ohjelmissa 
on aina ollut mukana myös turvallisuus-
viestinnän osuus.

Ota kuva! 
Teksti ja kuvat: Elina Haapala
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Nuohousta koskevat pelastuslain sään-
nökset muuttuivat vuoden vaihteessa. 
Uudistuksen keskeisin muutos on piiri-
nuohouksen loppuminen koko maasta 
viimeistään kesäkuun lopussa. Sisämi-
nisteriössä valmisteltiin useiden vuosien 
ajan nuohousta koskevan lainsäädän-
nön uudistusta, jonka tarkoituksena oli 
lisätä valinnanvapautta ja joustavuutta 
nuohouspalveluiden käyttämisessä 
sekä parantaa myös yritystoiminnan 
edellytyksiä ja uusien nuohousyrittäji-
en mahdollisuuksia tulla alalle. Vuoden 
vaihteessa voimaan tulleen lakimuutok-
sen jälkeen pelastuslaitokset eivät enää 
päätä nuohouksen järjestämistapaa 
alueellaan, vaan kaikkialla Suomessa 
on käytössä vapaan tarjonnan toimin-
tamalli viimeistään puolen vuoden siir-
tymäajan jälkeen.

Useilla pelastustoimen alueilla, myös 
Pirkanmaalla, on siirrytty tai siirrytään ai-
nakin osittain vapaan tarjonnan toimin-
tamalliin jo siirtymäaikana. Pirkanmaalla 
pääosa piirinuohoussopimuksista pää-
tettiin piirinuohoojien aloitteesta hel-
mikuun loppuun ja alueet vapautuivat 
vapaaseen nuohouspalvelujen tarjon-
taan. Vuoden vaihteessa oli vapaaseen 
tarjontaan jäänyt lisäksi yksi nuohous-
piiri. Siirtymäajan loppuun (30.6.2019) 
saakka piirinuohouksessa jatkaa Pirkan-
maalla vain Juupajoen, Kihniön ja Orive-
den nuohouspiirit sekä Akaan Toijalan 
alueen käsittävä nuohouspiiri. Nämäkin 
siirtyvät siis vapaan tarjonnan alueiksi 
heinäkuun alusta lukien.

Mikä muuttuu?

Muutoksen jälkeen jokainen voi va-
paasti valita nuohoojan pätevien toi-
minnanharjoittajien joukosta, eikä ole 
enää sidottu piirinuohoojan palvelui-
hin. Toki tuttu aiempi piirinuohoojakin 
on useimmiten edelleen käytettävissä 
ja useat heistä tarjoavatkin nuohous-
palvelua ainakin aluksi vanhaan malliin 
”laputtamalla”. Kilpailevaa toimintaakin 
varmasti ilmestyy, ainakin suurempiin 
taajamiin, jo lähiaikoina.

Piirinuohouksen päättyminen poistaa 
myös hintasääntelyn nuohouksesta. 
Vapaan tarjonnan alueilla jokainen nuo-
hooja hinnoittelee työnsä itsenäisesti ja 
markkinaperusteisesti. Nuohoojaa vara-
tessa on siis jatkossa syytä sopia myös 
työn hinnoittelusta. Vapaa hinnoittelu 
mahdollistaa toisaalta myös nuohous-
palvelun kilpailuttamisen vaikka yhdes-
sä lähinaapuruston kanssa.

Mikä säilyy ennallaan?

Nuohouksen määrävälit, vastuu nuoho-
uksen suorittamisesta, vastuu tulisijojen 
ja savuhormien kunnosta sekä nuohoo-
jan pätevyysvaatimus säilyvät entisellä-
än. Vaikka tämän nuohousuudistuksen 
yhteydessä usein puhutaankin nuoho-
uksen vapauttamisesta, ei kyse kuiten-
kaan ole muusta kuin palvelun tarjon-
nan vapauttamisesta. Nuohoojalla tulee 
olla jatkossakin nuohoojan ammatti-
tutkinto, eikä tähän ole poikkeuksia. Ei 

edes oman talon tai mökin osalta. Myös 
nuohouksen määrävälit säilyvät ennal-
laan: vakituisissa asuinrakennuksissa 
yksi vuosi ja vapaa-ajan asunnoissa kol-
me vuotta. Muutos korostaa entisestään 
rakennuksen omistajan ja haltijan vas-
tuuta nuohouksen suorittamisesta, kun 
nuohooja ei enää välttämättä muistuta 
asiasta. Lakimuutoksessa on korostet-
tu muutoinkin edelleen rakennuksen 
omistajan ja haltijan vastuuta tulisijojen 
ja savuhormien kunnosta.

Itse nuohoustyön sisältöön muutoksella 
ei ole vaikutuksia. Nuohoukseen kuuluu 
edelleen tulisijan ja savuhormin sekä 
niihin liittyvien osien puhdistaminen 
noesta ja muusta palamisjätteestä sekä 
tulisijojen ja savuhormien kunnon arvi-
ointi ja suojaetäisyyksien tarkastaminen. 
Nuohoojan on annettava asiakkaalle 
tekemästään nuohoustyöstä kirjallinen 
nuohoustodistus. Pelkkä lasku ei riitä 
nuohoustodistukseksi. Mahdolliset tu-
lipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puut-
teet on nuohoustodistuksessa yksilöitä-
vä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvitta-
viin toimenpiteisiin. Vakavat puutteet 
nuohooja on velvollinen ilmoittamaan 
pelastuslaitokselle.

Lisätietoja pelastuslaitoksen internet-
sivuilta (asukkaille -> nuohous). Tarvit-
taessa neuvoja saa myös päivystävältä 
palotarkastajalta arkisin 8:30–12:00, 
puh. 040 716 7766.

Teksti: Pekka Mutikainen

Nuohousjärjestelmään muutoksia
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Helmikuu alkoi ASTA-messuilla, jos-
sa pääpaino oli turvallisuusaiheisessa 
pakohuonepelissä. ASTA-messuilla 
paikalla oli myös Onnettomuuksien 
ennaltaehkäisyn yksiköstä palotarkas-

Yleisötapahtumissa  
puhututtivat palovaroittimien  
ikä ja sijoituspaikka

Vuoden 2019 alussa Pirkanmaan pelastuslaitos järjesti kolme isoa yleisötapahtumaa. 
Vuosittain tavoitteemme on kohdata turvallisuusviestinnän keinoin 100 000 
pirkanmaalaista. Yksi keino ovat juuri yleisötapahtumat, joissa kohdataan vuosittain 
60 000–65 000 pirkanmaalaista. Kasvokkain tapahtuvat keskustelut ovat tärkeitä ja 
joskus jopa joillekin ainoa keino saada kysyttyä asiansa pelastusviranomaiselta - ja 
monelle se mieluisin tapa hoitaa asioita. Yksi asia on noussut viime aikoina kaikissa 
tapahtumissa esille ja se on palovaroittimen vaihtaminen uuteen. Monessa kodissa on 
varoittimia, jotka ovat yli 10 vuotta vanhoja. Tukesin mukaan suositeltava vaihtoaika 
palovaroittimelle on 10 vuotta.

tusinsinööri vastailemassa messukä-
vijöiden kysymyksiin. Keskusteluissa 
nousi esille esimerkiksi tulisijojen suo-
jaetäisyydet, erillisten autotalli-raken-
nusten etäisyydet asuinrakennuksista 

sekä paloturvallisuuden itsearviointi. 
Mysteerimökki-pakohuonepelissä rat-
kaistiin pieniä kodin paloturvallisuuteen 
liittyviä pulmia, jotta lopulta kaukaiselta 
sukulaiselta vuokrattu mökki saatiin tur-
vallisemmaksi. Pakohuonepeliä pelattiin 
messujen aikana yhteensä 30 kertaa ja 

Vasemmassa kuvassa palotarkastaja 
Juhani Haapaniemi opasti kodin pa-
loturvallisuusasioita K50-messuilla. 

Alakuvassa 112-päivän tapahtuma 
Ideaparkissa toteutettiin monen 
toimijan yhteistyönä
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Yleisötapahtumissa  
puhututtivat palovaroittimien  
ikä ja sijoituspaikka

yllättävin havainto pelaajista oli se, että 
monelle palovaroittimen testaaminen 
ja jopa palovaroittimen pariston paikal-
leen saaminen tuotti ongelmia. Yleisesti 
pakohuonepelistä saatiin hyvää tietoa 
turvallisuuskoulutuksia ajatellen - näim-
me, miten tavalliset ihmiset toimivat ja 
havainnoivat turvallisuuspuutteita.

K50-messuilla 
ensimmäistä kertaa

Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui en-
simmäistä kertaa K50-messuille, jotka 
nimensä mukaisesti on tarkoitettu 50 
vuotta täyttäneille. Messuilla oli näyt-
teilleasettajina useita terveyteen ja hy-
vinvointiin liittyviä yrityksiä. Messujen 
ohjelmassa oli niin muotinäytöksiä kuin 
luentojakin. Pelastuslaitoksen osastolla 
keskityttiin kodin paloturvallisuuden 
perusasioihin - palovaroitin, poistu-
misturvallisuus ja onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy. K50-messuilla käytiin 
lukuisia keskusteluja, joissa tuli esille 
huoli omasta ja oman asuinyhteisön pa-
loturvallisuudesta sekä auttajien mah-
dollisuudesta päästä autettavan luokse 
ovien ollessa lukittuina. 

Yksi eniten keskusteluissa esillä ollut 
aihe oli odotetusti palovaroitin, sen 
sijoitus kattoon sekä palovaroittimen 
testaaminen sekä palovaroittimen paris-
tonvaihto. Myös palovaroittimen ikä he-
rätti kysymyksiä. Yli 50-vuotiaille tarkoi-
tettu tapahtuma keräsi paljon kävijöitä 
ja jälkikäteen pohdimmekin, että nämä 
meidät kohdanneet ihmiset eivät olisi 
saaneet ehkä kysyttyä mieltään painavia 
asioita missään muualla. Moni tapahtu-
massa käynyt ei varmasti sujuvasti käytä 

nettiä tai etsi tietoa itse aktiivisesti. Ensi 
vuoden tapahtumaan on jo ilmoittau-
duttu, koska kokemus oli positiivinen ja 
koimme, että pystyimme olemaan läsnä 
siellä, missä meitä tarvittiin. 

112-päivä Ideaparkissa

Helmikuussa vietettiin myös perintei-
sesti 112-päivää. Pirkanmaalla järjestet-
tiin useita tapahtumia, ja ne jakautuivat 
kahdelle viikonlopulle sekä varsinaiselle 
112-päivälle. Moni VPK järjesti oman ta-
pahtumansa tai oli mukana toisen orga-
nisaation järjestämässä tapahtumassa. 
Viranomaisten yhteinen tapahtuma 
järjestettiin kolmatta kertaa peräkkäin 
Ideaparkissa Lempäälässä. Pelastuslai-
toksella oli organisaattorin rooli tapah-
tumassa ja mukana olivat mm. Sisä-
Suomen poliisi, Hätäkeskuslaitos, TAYS 
ensihoitokeskus sekä kolme sopimuspa-
lokuntaa. Tapahtuma keräsi paljon kävi-
jöitä ja yhteistyö viranomaisten kesken 
toimi mainiosti. 112-päivän tapahtumis-
sa kohdattiin monta tuhatta ihmistä ja 
monissa keskusteluissa oli samat perus-
aiheet kuin muissakin tapahtumissa eli 
palovaroitin, sen sijoittaminen ja vaihto 
uuteen. 

Teksti ja kuvat: Elina Haapala

Ideaparkissa 112-päivän tapahtumassa oli tarjolla lapsille turvallisuusaihei-
sia puuhatehtäviä ja aikuisille monipuolisesti tietoa kodin turvallisuudesta.



26 27

Pirkanmaan pelastuslaitoksen henki-
löstöä oli edustettuna isolla porukalla 
Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkki-
kisoissa 6.3.2019 Lahdessa. Joukkueki-
sassa Pirkanmaa 3 otti hienosti hopeaa 
joukkueella Juho Penttinen, Tuomas 
Markkula, Janne Mäntylä, Heikki Ulma-
nen ja Pasi Mäkipelto. Saaliina oli yli 15 
kg ahvenia.

Naisten sarjan voiton otti Ulla Heino 
1158 g tuloksella, hopeaa Sanna Kaup-
pinen 546 g ja pronssia Anneli Ahlfors 
538 g. Miesten yleisessä sarjassa Pasi 
Mäkipelto jäi pronssista ainoastaan 20 
g, Juho Penttinen oli 5. ja Tuomas Mark-
kula 6. Sarjan voittaja kiskoi ahvenia 11 
518 grammaa. Kisassa oli osallistujia 
kaikkiaan 109. Tässä porukassa oli mu-
kavaa olla taas liikkeellä. Ensi vuonna 
kisat järjestetään Torniossa.

Teksti ja kuvat: Sanna Kauppinen

Palo- ja pelastushenkilöstön 
SM-pilkkikisat 2019
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Perinteinen viranomaisturnaus pelattiin 23.–24.1.2019 Turussa. Turnauksen voitti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, 
hopeaa sai Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Pirkanmaan pelastuslaitos sai pronssia voitettuaan viimeisessä pelis-
sään Rajavartiolaitoksen. (Kuva: Markku Vuorela)

Kaupin sprinttiradalla kisattiin perinteiset vuorojen väliset hiihtoviestit 22.2.2019. Voittajaksi selviytyi ykkösjaos ajal-
la 24,15. Toiseksi tuli 2. jaos (25,05), kolmanneksi päivätyöntekijät (26,00) ja neljänneksi 3. jaos (27,03). Nelosvuoro oli 
työvuorossa eikä saanut joukkuetta kasaan.
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