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Kansi: Tampereen Ratikka-aika on käsillä. Kuva: Jarmo Ruotsalainen.
Takakansi: Esittelyssä Nokian paloasema. Kuva: Jari Koskimäki.

22. vuosikerta. Lehti ilmestyy maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.
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Osoitteenmuutokset:

▶ Henkilöstö: Osoitteenmuutos suoraan työnantajalle.
▶ Eläkeläiset ja sidosryhmät: viestinta.pelastuslaitos@tampere.fi.
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PÄÄKIRJOITUS

Toimivaa työyhteisöä rakentaa
jokainen työntekijä
Vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia muutti
monen työyhteisön toimintoja melko paljon; myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen. Operatiivinen henkilöstö ja monet
tukitoiminnot tekivät työtään koronaohjeistusten mukaan,
mutta osa organisaation jäsenistä muuttui etätyötä tekeviksi ”näkymättömäksi” työntekijöiksi.

Onneksi tuosta ajasta on lähes neljäkymmentä vuotta ja
palautteen käsite on muuttunut. Nyt palautetta annetaan
omalle esimiehellekin. Hyvä esimerkki on koronaviestintä.
Tätä työtä tehdessä otettiin huomioon kentältä tuleva rakentava palaute, kun monen eri tahon ohjeista tehtiin yhtenäinen versio.

Työyhteisön toimivuuden kannalta palautteen antaminen
ja saaminen on merkittävä työyhteisöä kehittävä asia. Koronapandemian aikana tämä tuntui olevan erityisen tärkeää.

Pääkirjoituksen otsikko ei ole korulause, vaan aivan totta.
Toimiva työyhteisö tarvitsee kehittyäkseen kriittistäkin palautetta, kun se on rakentavaa ja perusteltua. Samoin kuin
palaute, jossa kerrotaan onnistumisista, työyhteisöä kehittää myös se tieto, missä ei onnistuttu.

Palaan ajassa taaksepäin, jotta saisin pääkirjoituksen avainsanoman kerrottua. 1980-luvun alussa pelastuslaitos oli
melkoisen miesvaltainen työyhteisö. Toimistotyössä oli
muutamia naistyöntekijöitä ja silloisessa sairaankuljetuksessa yksi nainen. Nuorena palomiehenä opin melko nopeasti, että palaute työstä tulee, jos tekee jotain väärin. Palautteen tarkoitus toki oli opettaa, miten asiat täytyisi tehdä.
Myönteistä palautetta saatettiin antaa erilaisten kiertoilmausten kautta. Se oli ”palomiestapa”.

Palautteen antaminen mielletään usein esimiesten tehtäväksi, mutta on tärkeää, että me kaikki työyhteisön jäsenet annamme palautetta, myös kriittistä. Aivan varmasti se
hyödyttää koko työyhteisöä.
Aurinkoista kesää kaikille lukijoillemme!
Veijo Kaján
Tiedotuspäällikkö

Palautteen antaminen ylipäänsä ei ollut tuona aikana tavallista. Ja jos palautetta annettiin, niin se oli ylhäältä alaspäin.
Ei tullut kuuloonkaan, että alainen antoi esimiehelleen palautetta, saatikka positiivista.
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UUTISKIPINÄT

Lähetä oma juttusi tai juttuvinkkisi
Uutiskipinöihin viestinta.pelastuslaitos@tampere.

N

MIKA VÄNSKÄ

umeron-projekti siirtyy testausvaiheeseen, ja sen
aikana varmistaudutaan muun muassa suunnittelutoimintojen ja työnkulkujen sujumisesta sekä
käyttäjäroolien toimivuudesta. Projektipäällikkö Hannu
Ovaska kertoo, että testaamisella tarkoitetaan tässä yksittäisten toimintojen testauksen sijaan pikemminkin järjestelmän sisäänajoa, käyttöönottoa, totuttelua, harjoittelua ja
parhaiden työtapojen hakemista. Projektitiimi aloittaa testauksen ja kesän kuluessa otetaan mukaan testaukseen lisäksi kaikkien käyttäjäroolien edustajia.
Testaus pyritään saamaan pääosin valmiiksi syyskuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen tuotetaan käyttöohjeita ja
koulutusmateriaalia. Niitä tarvitaan vertailevan käytön aikana, jolloin uutta järjestelmää käytetään muutaman aseman osalta vanhan järjestelmän rinnalla kummankin järjestelmän tuottamia tuloksia vertailemalla. Vertaileva
käyttö halutaan aloittaa lokakuun puolivälissä ja se jatkuu
kahdentoista viikon ajan 9. tammikuuta 2022 asti sisältäen
myös niin sanotun pilotointijakson.
Oikaisu: Letku & Laastarin viime numerossa (1/2021, s.
15) oli virhe Numeron-työvuorosuunnittelujärjestelmästä
kertoneessa jutussa. Otsikossa kerrottiin, että uusi järjestelmä tulisi käyttöön nyt syksyllä. Projekti etenee kuitenkin siten, että 10. tammikuuta 2022 alkaa neljän viikon jakso, jolloin valmistaudutaan tuotantokäytön aloittamiseen tulevia
työvuoroja yksinomaan uudella järjestelmällä suunnitellen.
Koko pelastuslaitoksen kattava tuotantokäyttö on tavoitteena aloittaa 7. helmikuuta 2022.

E

nsihoitaja Juha-Matti Nousiainen ja palomies Petri Remsu päivystivät koulujen loppumisviikonloppuna Rosendahlin rannassa pelastuslaitoksen mönkijällä 5.6.2021.

HETKI ARJEN KESKELTÄ

JARMO RUOTSALAINEN

Ensihoitajat Matti Saha (vas.) ja Tatu Kauria tarkistamassa EPI 129:n kalustoa Keskuspaloaseman pihalla 21.6.2021.
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UUTISKIPINÄT

L

20 VUOTTA SITTEN

SANNA KAUPPINEN

etku & Laastari ilmestyi vuonna 2001 kaksi kertaa,
joten myös tämän lehden poiminta on Letku & Laastarin numerosta 1/2001. Lehdessä kerrotaan, että viranomaisverkko eli Virve on korvaamassa vanhan Peto-radioverkon. Virven testaukset alkavat Tampereella ja
Virve-tukihenkilöiden ja AHK:n hälytyspäivystäjien koulutukset ovat käynnissä.

P

K

Alipäällystökurssilla 46 oli Pirkanmaalta vahva edustus. 2.
jaoksessa Nokian paloasemalla työskennellyt Harri Laine
toimi kurssin vanhimman tehtävässä. Muita valmistuneita
ovat Janne Keränen (2.jaos), Tero Talonen (2.jaos) ja Tuomas Vakkila (3.jaos). Kaikille on luvassa vastuuta esimiehen sijaisuuksien muodossa jo kesän aikana, kertoo apulaispalopäällikkö Ville Naskali.

L

elastusopistosta on valmistunut pelastuslaitoksemme työntekijöitä tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Pekka Loponen valmistui päällystökurssilta. Pekka on toiminut palomiehen virassa 1. jaoksessa. Kesän ajan
Pekka työskentelee Keskuspaloaseman aluepalomestarina.

esäsijaisten perehdytyspäivät ovat varma kesänmerkki. Käytännön perehdytyspäivänä Kaupissa harjoiteltiin muun muassa potilaan siirtämistä kantotuolilla. Tämän lisäksi ohjelmassa oli ajoharjoittelua. Käytännön
harjoittelujen lisäksi kesätyöntekijöille pidettiin etänä luentoja, joissa pelastuslaitoksen eri toimintayksiköt esittäytyivät.
etku & Laastari -lehden edellisessä numerossa oli
etenkin lehden alkupäässä osa kuvista vahvasti keltaisen sävyisiä. Kyse oli painoteknisestä asiasta ja keltaisuus johtui painokoneen vääristä asetuksista. Letku & Laastari pahoittelee osaltaan tapahtunutta!

Pirkanmaan pelastuslaitos onnittelee!

P

VILLE NASKALI

irkanmaan pelastuslaitos oli mukana videokuvauksissa Tampereen keskustassa Luminary-kerrostalossa. Videolla kuljetaan palomiesten matkassa paloasemalta Luminaryyn kuvitteelliselle rakennnuspalotehtävälle.
Videota esitetään Tampere liekeissä -näyttelyssä museokeskus Vapriikissa 1.10.2021 alkaen ja sillä halutaan kertoa,
miten pelastuslaitos toimii pelastustehtävillä korkeissa rakennuksissa.
Itse näyttely kertoo Tampereella sattuneiden isojen tulipalojen ja palontorjunnan historiasta. Pelastuslaitos on ollut mukana näyttelyn suunnittelussa sekä tekee yhteistyötä
Vapriikin kanssa näyttelyn aikanakin.
Kuvassa videokuvauksissa 14.5.2021 palomiehet Mikko
Köykkä (vas.) ja Marko Peltoniemi sekä ylipalomies Janne Liikala.
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Pirkanmaan pelastuslaitos valmiina
Tampereen Ratikka-aikaan
Tampereen kaupunginvaltuusto teki päätöksen raitiotien rakentamisesta
Tampereelle 7.11.2016. Samaan aikaan Pirkanmaan pelastuslaitos aloitti
valmistaumisen siihen, että raitioliikenteestä tulee osa Tampereen kaupunkikuvaa.
Pelastuslaitos on ollut vahvasti mukana yhteisessä suunnittelutyössä sekä
luonut omat toimintamallit raitioliikenneonnettomuuksien varalle.

Hervannan pelastusyksikkö kävi tervehtimässä Tampereen Ratikkaa raitiotievarikolla Kauhakorvenkadulla. Etualalla raitiovaununkuljettaja Pasi Siikala
(vas.), vs. palomies Samu Leväsmaa, vs. paloesimies Jyri Lempinen, raitiovaununkuljettaja Tuomas Sälli sekä palomiehet Johan Grahn ja Jarkko Kyllästinen.
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Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen.

T

ampere on Suomen kaupungeista neljäs, jossa on raitioliikennettä.
Helsingin lisäksi aiemmin ratikan
kyytiin on päässyt Turussa ja Viipurissa.
Turussa liikennöinti lakkautettiin 1972 ja
Viipurissa 1957. Tampereella varsinainen
liikennöinti alkaa 9.8.2021.
Kaupallinen koeliikenne Tampereella on
jo meneillään, ja ennen tätä raitiovaunuja on ollut liikenteessä koe- ja koulutusajojen merkeissä. Tämän vuoksi Tampereella
on jo ehtinyt tapahtua muutamia onnettomuuksiakin raitiovaunun kanssa. Samaan
aikaan liikennöinnin alkamisen kanssa on
käynnissä jo ratikkahankkeen toisen osan
rakentaminen Länsi-Tampereella.

Puhtaalta pöydältä
Pirkanmaan pelastuslaitoksella rautateiden ja raitioliikenteen pelastustoiminnan kehittämisestä vastaa vs. palomestari Jarkko Pietiläinen. Pietiläinen kertoo,
että Tampereen raitioliikennejärjestelmä
poikkeaa paljon Helsingin järjestelmästä
eikä sieltä ole voitu suoraan siirtää mitään
toimintamalleja pelastuslaitoksellemme.
– Toki kävimme tutustumassa, miten asiat
on siellä toteutettu ja saimme arvokasta
tietoa varmasti, mutta Tampereella turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyvät ratkaisut on suunniteltu tietoisesti
ihan puhtaalta pöydältä. Tampereen raitioliikenne edustaa aivan erilaista tekniikkaa kuin Helsingin vastaavat järjestelmät,
Pietiläinen perustelee.
Pietiläinen kertoo, ettei uuden liikennemuodon tuloon voida varautua vain siten, että heitetään uutta kalustoa paloauton kyytiin, vaan pelastuslaitos on tehnyt
suunnittelutyötä yhteistyössä Ratikka-yhteisön kanssa jo usean vuoden ajan.
– Varautuminen kaikin puolin on toki
meidän perustyötämme ja sen me osaamme. Tässä hankkeessa suunnittelua vaativia asioita on kuitenkin ollut paljon ja tällainen usean ihmisen työryhmä on ollut
erityisen tärkeä.
Pirkanmaan pelastuslaitokselta työryhmässä ovat Pietiläisen lisäksi johtava palotarkastaja Tapio Stén, palopäällikkö Jyrki Paunila ja palomestari Antti Koskela.
Hankkeen alussa mukana oli palopäällikkö Ari Vakkilainen, jonka eläköityessä tilalle tuli palopäällikkö Jari Nieminen.

Jarkko Pietiläisen erityisosaamista on raitioliikenne ja siihen liittyvät pelastustehtävät. Hän kertoo, että on ollut hienoa olla mukana historiallisessa hankkeessa suunnittelemassa raitioliikennettä Tampereelle.

Hälytysreittien toimivuus
Kun kaupunkiin rakennetaan jotakin
uutta, pelastuslaitoksen onnettomuuksien ennaltaehkäisy aina vahvasti mukana tuomassa oman asiantuntemuksensa
suunnittelytyöhön. Tässä hankkeessa sitä
edustaa johtava palotarkastaja Tapio Stén.
– Roolini on ollut katsoa asioita ennaltaehkäisyn kannalta. Pääpaino on alusta alkaen
ollut se, ettei sammutus- ja pelastustoiminta vaarannu raitiotien varrella rakentamisen aikana eikä sen valmistuttua. Erityisen
huomion kohteena on ollut ydinkeskustan
alue, Stén kertoo.
Työmaan aikaisiin järjestelyihin kiinnitettiin paljon huomiota ja työmaita lohkottiin
useaan osaan siten, että pelastuslaitoksen
toiminta kaikkiin kohteisiin oli mahdollista. Stén on myös varmistanut paikan päällä
pelastusteiden toimivuuden niin rakentamisen aikana kuin jatkossa. Samoin pelastuslaitoksen käyttämät hälytysreitit ovat
olleet tarkastelussa.
– Huolellisella suunnittelulla halusimme
varmistaa myös sen, että pelastuslaitoksen
hälytysreitit ovat rakentamisenkin aikana
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toimivia. Etenkin etelän suuntaan Aleksanterinkadun osalta oli tärkeää varmistaa reitin toimivuus niin, ettei viiveitä tulisi, Stén kuvaa.
Raitioliikenteen tulo Tampereelle on iso
kokonaisuus, joka on vaikuttanut moneen
asiaan. Kun kaupunkikuva muuttuu, pelastuslaitoksen tulee elää muuttuvan ympäristön ehdoilla. Tästä on esimerkkinä
tikasauton hankinta, jonka yhtenä hankintaperusteena oli kyky toimia myös ajolankojen seassa keskustassa.
Sekä Pietiläinen että Stén kertovat, että esimerkiksi raitiotievarikon rakentamisessa pelastuslaitos vaikutti useisiin turvallisuusratkaisuihin ja muun muassa alueen
sammutusveden saatavuutta parannettiin.

Erityisosaamista ja erityiskalustoa
Raitioliikenneonnettomuuksiin varautuminen on sisältänyt paljon henkilöstön
kouluttamista ja myös kalustohankintoja
on täytynyt tehdä. Raitiovaunun nosto on
yksi osa-alue, joka vaatii erityisosaamista
sekä -kalustoa. Nostokalustoa on kolmessa
Jatkuu seuraavalla aukeamalla…

Palomies Marko Kellberg esittelee Keskuspaloaseman raitioliikenneonnettomuuksien pelastuskalustoa. Kädessä oleva esine on
jännitteenkoetin, jolla testataan ajolangan jännitteettömyys ennen hätämaadoituksen suorittamista. Vasemmalla kaapissa on
raitiovaunun nostoon käytettävä hydraulitunkki, joita ajoneuvossa on kaksi kappaletta. Keltainen palkki on raitiovaunun kylkeen
asennettava sivunostopalkki, joilla mahdollistetaan raitiovaunun nostaminen pysäkkien kohdilla, kun tunkkia ei päästä asettamaan vaunun alle.
pelastusyksikössä ja henkilöstö on saanut
vaununvalmistajalta koulutuksen vaunun
turvalliseen ja oikeaoppiseen nostamiseen.
– Työryhmätyöskentelyn hedelmällisyys
näkyy etenkin koulutukseen liittyvissä asioissa. Meillä on ollut toiveena esimerkiksi se, että pelastushenkilöstömme
käy harjoittelemassa jokaisen vaunutyypin kanssa ennen kuin se on liikenteessä, ja tämä on myös toteutunut, Pietiläinen kertoo.
Pääkaupungin mallissa Helsingin kaupungin liikennelaitoksella on omistuksessaan
kevyt raivausauto (RHE 125), joka on varusteltu hälytysajoneuvoksi ja se suorittaa
muun muassa hätämaadoituksen ja raitiovaunun noston. Pirkanmaalle ei tule toiminnanharjoittajalle raitioliikenneonnettomuuksia varten varusteltua paloautoa,
vaan Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa itse kaikesta pelastustoiminnasta raitioliikenneonnettomuuksissa hätämaadoituksesta lähtien.
– Toki Tampereen Ratikan kunnossapitoallianssilla on oma raivausautonsa, mutta
heidän päätehtävänsä on palauttaa raitioliikenne ennalleen onnettomuuden jälkeen, kun pelastuslaitos on ensin suorittanut varsinaiset pelastustoimet. Heidän
tehtäviään ovat esimerkiksi vaunun hinaaminen, radan korjaustyöt ja hätämaadoituksen purkaminen.

Monta huomioitavaa asiaa
Kun onnettomuudessa on mukana raitiovaunu, tulee onnettomuuspaikalle saapuessa ottaa useita asioita huomioon
verrattuna vaikkapa tavalliseen tieliikenneonnettomuuteen. Erityisen tärkeä asia
on työturvallisuus liittyen sähköiskuvaaraan ja tämä on ollut pääpaino myös henkilöstön kouluttamisessa.
– Raitioliikenne on tuonut mukanaan
kaupunkiympäristöön uuden tyyppisen
sähköverkoston, jonka vaarat on jokaisen pelastustöihin osallistuvan osattava
tunnistaa. Pelastajien sekä pelastettavien
turvallisuuden takaamiseksi hätämaadoituksen oikeaoppinen suorittaminen on
tärkeää. Jokaisella tulee ensinnä olla ymmärrys siitä, missä tilanteissa hätämaadoitus tehdään, ja myös käytännön osaaminen hätämaadoituksen tekemiseen.
Hätämaadoitus tulee tehdä aina vähintään
niissä tilanteissa, jos joudutaan menemään
1,5 metriä lähemmäksi raitiotien jännitteisiä osia tai joudutaan menemään raitiotien
yläpuolelle. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tulipalotilanteessa, kun tikasautolla joudutaan työskentelemään ajolankojen yläpuolella. Hätämaadoittaminen tulee
tehdä myös silloin, jos sähköjärjestelmä on
vioittunut jollakin tavalla. Hätämaadoituskalusto on sijoitettu tällä hetkellä kuuteen
pelastusyksikköön.
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– Erityisen tärkeää on muistaa, että hätämaadoitus voidaan suorittaa vain, jos ensin on pyydetty jännitekatko raitioliikenteenohjauskeskukselta eli ROK:lta. Uutta
onnettomuustoiminnassa on muutoinkin
yhteistoiminta ROK:n kanssa.
Turvallinen etäisyys jännitteellisiin osiin
on kaksi metriä silloin, kun raitiotien sähköjärjestelmä on vioittunut tai on epäilys
sellaisesta ja ennen kuin on tehty jännitekatkoa ja hätämaadoitusta.
– Tämä kaksi metriä on siis turvaväli, joka jokaisen onnettomuudessa työskentelevän tulee noudattaa ennen edellä mainittuja toimenpiteitä, Pietiläinen painottaa.

Hälytysvasteet pohdittu
Kun raitioliikenneonnettomuuksiin ryhdyttiin laatimaan pelastustoimen hälytysvasteita, perusajatus oli, että myös pieniin
raideliikenneonnettomuuksiin hälytetään
päivystävä palomestari.
– Koko raitioliikenne on niin uusi asia, että jo yksin mediapaine on suuri pienissäkin onnettomuuksissa, joten halusimme vahvistaa tällä tavalla kokoonpanoa.
Ja samoinhan meillä on rautatieliikenteen
osalta, että palomestari lähtee myös niihin tehtäviin, jotka hätäkeskus on luokitellut tehtävälajiltaan pieniksi, Pietiläinen
kertoo.

”

Vuosien mittaan toimintatavat ja prosessit
kehittyvät meillä pelastuslaitoksella ja samoin
kehittyy pirkanmaalaisten kyky toimia liikenteessä yhteispelissä raitiovaunun kanssa.

Joskus hätäkeskus ei välttämättä saa tietoonsa koko kuvaa onnettomuudesta, ja
hälytyksen tehtäväluokka voi olla aivan
väärä ja raitioliikenneonnettomuuteen
saatetaankin hälyttää vaikkapa tieliikenneonnettomuuden hälytysvasteella.
– Henkilöstön tulee olla aktiivinen tällaisissa tilanteissa ja pyytää hätäkeskusta
muuttamaan tehtäväluokka raideliikenneonnettomuudeksi, jos raitiovaunu on
millään tavalla osallisena onnettomuudessa.
Samoin, jos onnettomuuspaikalle olisi hälytetty vaikkapa vain ensihoitoyksikkö ja
osallisena on jollakin tavalla raitiovaunu,
tulee Pietiläisen mukaan välittömästi pyytää hätäkeskusta muuttamaan tehtävä pelastustoimen tehtäväksi ja tehtäväluokka
raideliikenneonnettomuudeksi.
– Tässä on niin meillä kuin hätäkeskuksellakin paljon oppimista, että hälytysvasteet menevät kohdilleen. Hätäkeskuksen
kanssa teemme toki tiivistä yhteistyötä ja
olemme myös menossa käymään Porin hätäkeskuksessa, jotta voimme yhdessä näitä asioita pohtia.

Pelastuslaitoksen henkilöstöllä oli mahdollisuus lähteä ratikka-ajelulle kahtena vaihtoehtoisena päivänä toukokuun lopussa. Reitti oli molempina päivinä Hervannan
kampus-Pyynikintori-Kaupin kampus-Pyynikintori-Hervannan kampus, joten myös
Taysin haara päästiin testaamaan. Ylipalomies Pekka Tamminen (vas.) ja ensihoitaja
Matti Välikoski kehuivat kyytiä tasaiseksi ja vaunun ilmettä raikkaaksi.

Pelastustoimen perustehtävä
Pietiläinen muistuttaa, että vaikka raitioliikenne on uusi asia Tampereella ja se asettaa monenlaisia vaatimuksia koulutuksen
ja kaluston suhteen, tulee kuitenkin muistaa, että loppujen lopuksi on kyse normaalista pelastustoiminnasta.
– Toteutamme pelastustoimen tärkeintä
tehtävää eli ihmishenkien pelastamista ja
toimimme aina onnettomuuspaikan ehdoilla. Toimintaympäristö raitioliikenteen
parissa on tällä hetkellä meille vielä varsin uusi, mutta pääsemme varmasti asian
kanssa pian sinuiksi ja toimimme kuin
missä tahansa muussakin toimintaympäristössä.

Yhteistyö Tampereen Ratikan kanssa jatkuu liikennöinnin alkamisen jälkeenkin;
etenkin, kun raitiotieverkoston rakentaminen jatkuu hankkeen kakkosvaiheen
osalta.
– Mietimme jatkossa koko ajan esimerkiksi sitä, missä laajuudessa meidän tulee hankkia lisää hätämaadoitus- ja nostokalustoa paloautoihin. Jatkossa yhteistyö
Tampereen Ratikan kanssa on esimerkiksi yhteisiä harjoituksia, sillä emmehän me
pysty harjoittelemaan onnettomuustilannetta ilman raitiovaunua, Pietiläinen sanoo.
Pietiläinen pohtii, että kaikilla pirkanmaalaisilla on uuden kulttuurin opettelu siinä,
miten raitioliikenne sulautuu osaksi turvallista kaupunkia. Alussa onnettomuuksia voi tulla siksi, ettei vain tiedosteta riskejä. Hyvää on toki se, että liikennöinti
on alkanut vaiheittain, ja kaikki osapuolet ovat saaneet pikkuhiljaa tottua asiaan.
– Vuosien mittaan toimintatavat ja prosessit kehittyvät meillä pelastuslaitoksella
ja samoin kehittyy pirkanmaalaisten kyky toimia liikenteessä yhteispelissä raitiovaunun kanssa. Mutta me olemme nyt valmiina ja liikennöinti voi elokuussa alkaa.
Kaikki on valmiina osaltamme tässä vaiheessa, toteaa Pietiläinen.

Ratikan liikennöinti alkaa 9.8.2021. Ratikkaa on nähty katukuvassa jo kaupallisen
koeliikenteen sekä koe- ja koulutusajojen merkeissä.
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Jatkuu seuraavalla sivulla…

Harjoituksen tavoitteet täyttyivät
Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui Tampereen Raitiotie Oy:n järjestämään onnettomuusharjoitukseen 27.3.2021. Harjoituksen johtaja, palomestari Jarkko
Pietiläinen kertoo, että tarkoituksena oli
harjoitella pelastustoimintaa suuressa raitioliikenneonnettomuudessa.
– Riittävän tehokas ja turvallinen pelastustoiminta raitioliikenneonnettomuudessa vaatii kaikilta pelastustoimintaan
osallistuvilta erityisosaamista. Harjoituksen tavoitteena oli testata uuden erityiskaluston toimivuus mahdollisimman
aidossa toimintaympäristössä. Lisäksi tavoitteena oli soveltaa koulutuksessa saatuja oppeja sekä toimia mahdollisimman
työturvallisesti, Pietiläinen kertoo.
Onnettomuusskenaariossa Hallilan pysäkin kohdalla raitiovaunu törmäsi raitiotiellä olevaan ratatyökoneeseen. Onnettomuuden seurauksena ajolanka tippui
maahan, raitiotien sähköjärjestelmään
syntyi siitä näkyvä sähköratavaurio ja onnettomuusalueella vallitsi kuvitteellinen
sähkövaara. Raitiovaunu ei suistunut skenaariossa onnettomuuden takia kiskoilta,
mutta ratatyökoneen kuljettaja jäi raitiovaunun alle puristuksiin. Raitiovaunussa
oli vain kuljettaja, joka ei loukkaantunut.
Alkuperäisen suunnitelman mukaan raitiovaunun kyydissä piti olla useita matkustajia harjoituspotilaina, mutta kevään
koronatilanteen vuoksi heitä ei voitu ottaa mukaan harjoitukseen.

Pietiläinen kertoo, että harjoituksen
suunnitteluun osallistui eri viranomaisia
sekä raitioliikenteessä toimivia toiminnanharjoittajia. Harjoituksen osallistuvilta etukäteen salassa pidetyssä toimintaympäristössä toteutetun harjoituksen
tarkoituksena oli testata pelastuslaitoksen
raitioliikennepelastamisen todellista suorituskykyä sekä harjoituksesta saatujen
kokemusten perusteella tehdä tarvittavia
muutoksia ohjeistuksiin tai itse pelastustoiminnan suorituskykyyn. Suurissa onnettomuuksissa pelastustoiminta vaatii
aina onnistunutta johtamista. Pelastustoiminnan johtajan rooli korostuu usein
juuri moniviranomaistilanteissa.

Pietiläinen kertoo, että harjoituksesta saatiin arvokasta kokemusta ja esimerkiksi
vaunun nostossa käytettävien nostotunkkien nopeudessa havaittiin kehitettävää.
Harjoituksessa oli useita tarkkailijoita,
jotka kirjasivat havaintonsa ylös. Tämän
lisäksi osallistujilta saatiin arvokasta palautetta. Palautteissa pelastuslaitoksen
osalta koettiin, että viestiliikenne toimi
sujuvasti pelastustoiminnan johtamisen
ja ROK:n välillä. Harjoitus koettiin kokonaisuudessaan mielekkääksi, tärkeäksi ja
ennen kaikkea ajankohtaiseksi.

– Tässä harjoituksessa testattiin eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä Ratikka-yhteisön kanssa.
Myös viestiliikenteen toimivuutta testattiin kaikkien toimijoiden kesken.

Kuten kaikessa muussakin pelastustoiminnassa, taitoja tulee pitää yllä säännöllisesti. Raitioliikenneonnettomuuden
joukkueharjoitukset jatkuvat kaikkien
työvuorojen osalta heinäkuussa viikolla
29. Harjoituksissa keskitytään erityisesti
pelastustoiminnan johtajan ja ROK:n väliseen yhteistyöhön.

Harjoitus käynnistyi, kun raitiovaununkuljettaja teki hätäilmoituksen sekä ilmoitti raitioliikenteenohjauskeskukselle
eli ROK:lle onnettomuudesta. Pirkanmaan pelastustoiminnan johtamisohjeen
mukaisesti harjoitusta ryhtyi johtamaan
P31. TIKE P3 tuki johtamistoimintaa olemalla yhteydessä ROK:iin. Raitiovaunun
alle jääneen potilaan pelastamiseksi suoritettiin vaunun nostaminen vaunun valmistajalta saadun koulutuksen mukaisesti.

Jarkko Pietiläinen teki Pelastusalan päällystö (AMK) -tutkintonsa opinnäytetyön
aiheesta ”Raitiotie tulee Tampereelle –
Pirkanmaan pelastuslaitoksen varautuminen raitioliikenteeseen.” Opinnäytetyössä
kuvataan kattavasti, mitä raitioliikenteen
alkaminen on pelastuslaitokselta vaatinut ja millaisia riskejä siitä raitioliikenne
Tampereella aiheuttaa. Opinnäytetyö on
luettavissa theseus.fi-verkkopalvelussa.
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Kevytyksikkö käyttöön Virroilla
Teksti ja kuva: Lassi Kylämmi

Virtain paloaseman kalusto täydentyi toukokuussa kevytyksiköllä. Kyseinen RPI
8815 on Pirkanmaan pelastuslaitoksen
neljäs kevytyksikkö. Kevytyksikkö eroaa
hybridiyksiköstä siten, että kevytyksikkö
on pelastustoimen yksikkö, jossa toimii
kaksi palomiestä. Hybriridiyksikkö puolestaan hoitaa sekä ensihoidon että pelastustoimen tehtäviä, ja siinä työskentelevät
ensihoitaja ja palomies.
Virtain ja Vilppulan paloasemilla siirryttiin syksyllä 2020 kahden palomiehen vuorovahvuuteen, kun aiemmin vahvuus oli
virka-aikana 2–3 henkilöä ja muina aikoina asemalla päivysti yksi henkilö. Paloasemilla siirryttiin samalla samaan työaikaan,
joka on käytössä muillakin 24h-paloasemilla Pirkanmaalla.
Virroilla ennen vuorovahvuuden muutosta toimintamallina oli se, että virka-aikana sammutusauto RPI 881 lähti hälytyksille 60 sekunnissa ja muina aikoina yksikköä
täydennettiin sopimuspalokuntalaisilla ja
lähtöajaksi oli määritelty maksimissaan
viisi minuuttia. Siirryttäessä kahden palomiehen ympärivuorokautiseen vuorovahvuuteen, tarkoitti tämä samalla sitä, että
RPI 881 lähtee hälytyksille aina viimeistään 60 sekunnissa. Tästä seurasi puolestaan se, että aseman sopimuspalokuntalaisilla ei ollut enää käytössään ajoneuvoa ja

he operoivat aseman säiliö- sekä miehistönkuljetusajoneuvoilla. Haasteeksi todettiin myös työvuorossa olevien palomiesten liikkuminen Virtain keskustaajaman
ulkopuolelle esimerkiksi turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtäville, sillä paloaseman ainoa sammutusauto ei voinut
poistua liian kauas keskustasta.
Siten Virroille sijoitettiin toukokuussa uusi kevytyksikkö, jonka toiminta on suunniteltu kahden palomiehen vuorovahvuudelle. Vastaavia kevytyksiköitä on käytössä
myös Vilppulassa, Kangasalla sekä Hämeenkyrössä. Uuden kevytyksikön myötä Virtain paloaseman toimintakyky parani merkittävästi. Aseman vuorossa oleva
henkilöstö operoi kevytyksiköllä ja paloaseman sopimushenkilöstöllä eli Virtain
VPK:lla on käytössään RPI 881 sammutusauto, säiliöauto RPI 883 sekä miehistönkuljetusajoneuvo RPI 887. Tämä järjestely
mahdollistaa vuorossa olevien palomiesten liikkumisen taajama-alueen ulkopuolellekin ilman, että kyky vastata hälytystehtäviin Virtain taajama-alueella kärsii.
Sopimuspalokuntalaiset ovat hälytettävissä jokaisena vuorokauden aikana viiden
minuutin lähtöajalla hälytystehtäville.
Virtain kevytyksikkö on Ivecon Daily-alustalle rakennettu ajoneuvo. Ajoneuvon korirakenteen on toimittanut suomalainen
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Wedonex OY siten, että loppuvarustelu
tehtiin Suomessa ja perusrakenne Tsekissä. Pelastuslaitoksen korjaamo Kangasalla
teki omana työnä kaikki hälytys- ja viestilaiteasennukset ja huolehti auton huomioteippaukset alihankkijaa käyttäen.
Yksikkö on varustettu kiinteällä 1000 litran vesisäiliöllä, joka on yhteydessä amerikkalaisvalmisteiseen Darleyn Cafs-palopumppuun. Cafs-palopumpulla voidaan
tuottaa joko vettä tai veden ja sammutusvaahdon yhdistelmää sammutteeksi. Veden ja sammutusvaahdon yhdistelmä on
yksikön pääsammutusväline.
Tämän lisäksi kevytyksikkö on varusteltu muun muassa hydraulisilla pelastusvälineillä, käsi- ja akkukäyttöisillä työkaluilla sekä ensivaste- ja pintapelastusvälineillä.
Yksikkö kykenee toimimaan pienen kokoluokan pelastustehtävillä kaluston suhteen
itsenäisesti, mutta isoissa tehtävissä tukeudutaan lisäyksiköihin.
Kevytyksikön käyttöönotto tarkoittaa uusien toimintamallien oppimista ja aseman
henkilöstön ylläpitokoulutuksissa kiinnitetään tähän erityistä huomiota. Alkuvaiheessa yksikkö on saanut positiivisen vastaanoton ja erityisesti Cafs-palopumppu
on osoittautunut ennakko-odotuksia huomattavasti paremmaksi.

Hallintopäällikkö Pirkko
Lindström: Hallinto toimii,
kun asiat rullaavat
Längelmäeltä kotoisin oleva Pirkanmaan pelastuslaitoksen
uusi hallintopäällikkö Pirkko Lindström aloitti
tehtävässään huhtikuussa. Hallintotieteiden maisteriksi
valmistunut Lindström asuu nykyisin Jämsän
Länkipohjassa. Vahva osaaminen kunta-alalta on eduksi
tulevassa hyvinvointialueuudistuksen muutostyössä.

Hallintopäällikkö Pirkko Lindström kertoo, että sai alussa hyvän perehdytyksen
työhönsä.
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Teksti: Elina Haapala. Kuva: Jarmo Ruotsalainen.

H

allintopäällikön paikkaan Pirkko
Lindström haki, koska työtehtävä
vaikutti mielenkiintoiselta, ja koska pelastuslaitos oli tuttu yhteistyökumppani vuosien ajalta Pirkanmaan kunnissa
työskentelyn kautta. Kuntatyöskentelyssä tuore hallintopäällikkömme kertoo pitäneensä erityisesti päästessään kehittämään asioita.
– Perusluonteeltani olen hallintoihminen; pidän asioiden järjestelmällisyydestä
ja loogisuudesta ja pelastuslaitos on aina
ollut mielestäni organisaationa kiinnostavana. Kunnissa työskennellessäni koin varautumiseen ja valmiuteen liittyvät asiat
hyvin tärkeinä, sillä kunnanjohtaja vastaa
kunnan palveluiden tuottamisesta kaikissa
mahdollisissa tilanteissa.

Kunta-alan konkari
– Kunnissa työskennellessäni olen saanut olla lähellä kuntalaisia ja mukana
monien eri toimintojen kehittämistyössä. Joskus asiat ovat pitkäjänteisiä eivätkä
päivittäistyössä näkyvillä. Toisaalta on ollut hyvinkin pieniä asioita ja työn tulokset konkreettisesti nähtävissä välittömästi,
Lindström kertoo.
Lindström on työskennellyt kunnallisissa
hallintoviroissa, muun muassa kunnansihteerinä, talouspäällikkönä, hallintojohtajana, elinvoimajohtajana sekä kunnanjohtajana.
– Sen ansiosta minulla on vahva tuntemus
kunnallisesta päätöksenteosta sekä hallinnosta.
Kuntien ja pelastuslaitoksen välillä on hyvin tunnistettu ja laaja rajapinta liittyen
varautumiseen, mutta myös liittyen esimerkiksi rakennusvalvontaan ja kaavoitukseen.
– Koen, että kunnissa on hyvä luottamus
pelastuslaitoksen toimintaan ja ammattitaitoon. Työ ei ole jokapäiväistä eikä aina
kuntalaisille näkyvää.

Keskellä muutosta
Lindström kertoo, että hänen työssään on
vahvasti läsnä mahdollisesti tulossa oleva
hyvinvointialueuudistus.
– Olin perillä aika hyvin siitä, mitä hallintopäällikön työhön sisältyy ja otin hakuvaiheessa odotuksistani tarkemmin selvää.

Tiesin, että hyvinvointialueeseen liittyvät
työt ovat merkittävässä roolissa heti aloittaessani työt pelastuslaitoksella. Muutostyöhön tarvitaan paljon osaamista ja sitä
osaamista pelastuslaitoksella kyllä on.
– Sain alussa hyvän perehdytyksen ja minulle oli mietitty kahdeksi ensimmäiseksi
viikoksi tarkka ohjelma siihen. Koin olevani tervetullut. On myös helpottavaa,
että taustallamme on Tampereen kaupungin hallinto, koska pienissä kunnissa joutuu usein yksin selvittämään asioita.
Nyt taustalla on hyvää osaamista tietoturvasta, henkilöstöasioista, juridisista asioista tai vaikkapa tietotekniikasta. Moni asia
on valmiina ja voimme soveltaa niitä pelastuslaitoksella. Iso taustaorganisaatio tuo
pysyvyyttä ja turvaa, mutta voi toisinaan
toki tuoda kankeuttakin.
Kehittäjäksi itseään kuvaileva Lindström
haluaa ideoida uutta sekä miettiä toimintojen kehittämistä. Tarkoitus ei ole kuitenkaan kääntää asioita päälaelleen, koska hyvin toimivaa ei tarvitse korjata.
– Se, mitä meidän tulee koko ajan pohtia,
on se, ovatko toiminta- ja työskentelytavat
sujuvia ja järkeviä. Työtä tehdessäni saan
vähitellen käsityksen siitä, miten pelastuslaitoksella on totuttu toimimaan. Ja sitten
tartumme kehittämistä vaativiin toimintoihin ja koitamme parantaa niitä.

Tietoturva haastaa jokaisen
Pelastuslaitoksen hallintoyksikön vastuualueita ovat yleinen hallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto sekä tietohallinto. Hallintopäällikön vastuualueeseen
kuuluvat myös tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyvät asiat.
– Tietoturvaan liittyviä asioita on kehitetty hyvin, mutta siihen liittyen on jatkuvasti
tekemistä ja sopimista. Isossa kuvassa toki
Tampereen kaupungin tietohallinto vastaa
teknisestä tietoturvasta. Monelta osin tietoturvallisuus lähtee meistä itse kustakin
käyttäjästä. Hyvä, että käytössämme on
nyt kaikille määräajoin pakolliseksi tulleet
tietoturvakoulutukset.
– Tietosuojan osalta on huomioitava arkaluonteisten tietojen ja dokumenttien
käsittely sekä tallennus. Yhteiskuntamme on avoin ja viranomaistoiminnan tulee olla läpinäkyvää, joten tässä joudutaan
monesti tasapainottelemaan. Myös valokuvien osalta on muistettava, että ne ovat
dokumentteja, joiden osalta tallennus on
huolehdittava asianmukaisesti ja tietosuo13

jan kannalta oikein.
Yhä enemmän myös pelastuslaitoksen asiakkaat ovat tietoisia omista oikeuksistaan
ja haluavat selvittää, miten heidän tietojaan käsitellään ja säilytetään.
– Viime viikkoina olemme muun muassa pohtineet käytänteitämme tietopyyntöjen osalta.

Hyvää hallintoa
Lindström on kiistatta hallinnon vahva
osaaja. Perehtymistä hän kertoo tarvitsevansa erityisesti pelastusalan termeihin ja
organisaatiokulttuuriin.
– Olen tuonut mukanani omat kunta-alan
verkostoni sekä kunnan toimintojen tuntemisen. Tiedän, miten kunnallinen organisaatio toimii ja miten asiat näyttäytyvät
kunnan kannalta. Tästä on varmasti etua
hyvinvointialueuudistuksessa.
Tuore hallintopäällikkö kertoo, että hyvä
hallinto on sitä, kun asiat sujuvat eikä niihin tarvitse kiinnittää huomiota. Silloin
jokainen voi keskittyä omaan ydintyöhönsä rauhassa eikä tarvitse murehtia esimerkiksi tuleeko palkka ajallaan.
– Hallinto toimii, kun asiat rullaavat. Joskus kuulee valitusta, että byrokratia on
kamalaa. Itse liputan Suomen hyvälle hallinnolle ja byrokratialle, koska sen vastakohtana olisi anarkia. Silloin tehtäisiin,
miten huvittaa, ja ne pärjäisivät, joista tykättäisiin.
– Hyvä hallinto tuo turvaa siitä, että asiat
hoidetaan johdonmukaisesti ja siten kuin
lait ja asetukset määräävät. Hyvää hallintoa ei arjessa huomaa. Mutta, jos hallinto ei toimi, tulee heti hässäkkää, mikä vie
ajatuksia ja energiaa ydintehtävien sijaan
epäolennaisuuksiin. Voisi sanoa, että hallinto tukee osaltaan sitä pelastuslaitoksen
kokonaisuutta, jolla mahdollistetaan, että ihmisiä ja omaisuutta voidaan pelastaa.
Lindströmin puoleen saa kääntyä aina,
kun on kysyttävää hallintoon liittyen.
– Haluan kuulla, jos jokin asia ei suju, jotta voin selvittää niitä hallinnon asiantuntijoiden kanssa. En toki osaa välttämättä
ottaa kantaa yksittäisen työntekijän asioihin, mutta osaan ohjata oikean henkilön
luokse. Erityisen mielelläni otan vastaan
meidän vastuualueemme asioihin liittyviä
ideoita ja kehitysehdotuksia, Lindström
toteaa.

Jälkipurku ja vertaispurku tukevat
työssäjaksamista
Ensihoidon ja pelastuksen työtehtävillä kohdatut asiat ovat joskus sellaisia, että
niitä on syytä purkaa ja käsitellä. Näitä tilanteita varten on olemassa jälkipurku
ja vertaispurku. Istuntoja ohjaavat työyhteisön sisältä koulutetut ohjaajat.
Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen.
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irkanmaan pelastuslaitoksella on
käytössään useita eri keinoja pitää
yllä henkilöstön työkykyä. Samoin
kuin fyysistä kuntoa pidetään yllä, tulee
myös psyykkisestä työkyvystä pitää huolta. Ensihoitajat Hilliina Helin ja Lili Koskenheimo toimivat molemmat koulutettuina ohjaajina sekä jälkipurkuistunnoissa
että vertaispurkukeskusteluissa. He kertovat, että koko toiminnan taustalla on kyse
työssäjaksamisesta.
Toimintaa ohjaa myös ajatus siitä, että
kun ensihoito- ja pelastustehtävätkin hoidetaan yhdessä, miksi niitä ei myös purettaisi yhdessä. Voidaan ajatella, että rankan
työtehtävän läpikäyminen yhdessä on osa
jokaisen työtehtäviä. Istuntoihin ei voida pakottaa ketään, mutta jollakin tavalla työtehtävillä kohdattuja asioita on jokaisen syytä purkaa, sillä muutoin kuormaa
vuosien varrella kertyy liiaksi. Työnantajan tarjoamia keinoja purkamiseen ovat
jälkipurku ja vertaispurku.

Esimiesten tärkeä rooli
Jälkipurku, josta käytetään myös nimitystä defusing, on ollut käytössä Pirkanmaan
pelastuslaitoksella jo vuodesta 2008. Jälkipurkuistunto pyritään pitämään välittömästi rankan työtehtävän jälkeen. Se on
työkykyä palauttava ja tilannetta normalisoiva ohjattu ryhmäkeskustelu. Koulutettuja ohjaajia toimii pelastuslaitoksella tällä
hetkellä 25 kappaletta. Defusingtoimintaa
järjestetään yhteistyössä PSHP:n kanssa.
– Tilaisuuteen osallistuu mahdollisimman
laajasti kaikki kyseisellä työtehtävällä mukana olleet henkilöt organisaatiorajoista
välittämättä. Istunto kuuluu kaikille sekä
pelastustoimessa että ensihoidossa työskenteleville mukaan lukien sopimuspalokunnat ja yksityinen ensihoitosektori, Helin kertoo.
Joistakin työtehtävistä jälkipurku pidetään
automaattisesti, kuten esimerkiksi silloin,

kun kohdataan lapsen kuolema. Istunnon
pitämistä voi pyytää kuka tahansa tehtävälle osallistunut. Koskenheimo ja Helin
kertovat, että esimiehet ovat kuitenkin tärkeässä roolissa siinä, että huolehtivat jälkipurkuistunnon käynnistämisestä aina silloin, kun se on vähänkin tarpeen.

Ennakkoluulot karisseet
Helin ja Koskenheimo kertovat, että istuntoja kohtaan on vuosien varrella ollut ennakkoluuloja, mutta ne ovat karisseet osallistumisen myötä.
– Jälkipurkuistunnoista on paljon hyviä
kokemuksia. Istuntoon on saatettu tulla
kysellen, onko tämä nyt pakollista, mutta
kokemus on järjestään ollut toinen ja toimintaa on myöhemmin kiitelty. Istuntojen luonne, johon kuuluu keskustelu vapaamuotoisesti, on ollut erityisen pidetty
asia, Koskenheimo kertoo.
–Palautteet jälkipurkuistunnoista ovat olleet todella positiivisia. Yleisesti on koettu,
että tämä pieni yhteinen hetki on auttanut
jäsentämään omia ajatuksia ja tunnelmia
sekä lisännyt yhteisöllisyyttä. Vaikka kyse
ei ole keikan teknisestä purusta, auttaa se
monia, kun saadaan auttajaporukalle yhtenäinen käsitys siitä, mitä on tapahtunut, ja
jo sekin auttaa, Helin lisää.

Vertaispurku tuli rinnalle
Jälkipurkutoiminta on saanut rinnalleen
vertaispurkutoiminnan, jossa mieltä vaivaavaa tilannetta käydään läpi kahdenkeskisessä istunnossa. Vertaispurku voi auttaa
esimerkiksi silloin, jos henkilö kokee vaikeaksi mennä suoraan työterveyteen puhumaan. Se on kollegiaalista keskustelua,
joka auttaa ohjatusti jäsentämään ajatuksia ja tunteita mielessä pyörivästä asiasta.
– Jollekulle voi olla helpompi ottaa yhteyttä omaan tuttuun työkaveriin ja kysyä,
voidaanko istua hetkeksi juttelemaan. To14

”

Pelastusalalla on edelleen hieman vallalla se
käsitys, että tunteiden
näyttäminen on merkki
heikkoudesta.

ki ohjaajat on koulutettu myös ohjaamaan
henkilö työterveyteen, jos sellaiseen keskustelussa tarvetta ilmenee, Helin kertoo.
– Keskustelun pääasiallinen tarkoitus on
löytää apua tarvitsevalle henkilölle ja antaa työkaluja asian käsittelyyn, Koskenheimo kuvaa.
Keskustelussa oleva asia voi olla esimerkiksi työtehtävällä epäonnistuminen tai
kokemus sellaisesta, työyhteisössä vaivaava asia, jokin mieleen jäänyt ikävä mielikuva työtehtävältä tai kokemus työssä
pärjäämättömyydestä. Vaikka asia liittyisi kotioloihin, mutta se vaikuttaa henkilön kykyyn suoriutua työtehtävistään, voi
vertaispurku olla ensimmäinen väylä avun
saamiseen.

Ohjaajat koulutettu tehtäväänsä
Jälkipurku ja vertaispurku ovat luonteeltaan erilaisia, mutta limittyvät kuitenkin
yhteen siten, että ohjaaja voi olla aloitteellinen jälkipurkuistunnossa ja poimia henkilön vertaispurkukeskusteluun.
– Jälkipurkuohjaaja voi käyttää ammattitaitoaan ja aistia tilaisuudessa, että joku
tarvitsee vielä kahdenkeskistä keskustelua ja tällöin voidaan tarjota vertaispurkua, Helin kuvaa.
Jälkipurku ja vertaispurku ovat pelastuslaitoksen virallista toimintaa, mutta istunnoista ja keskusteluista ei tehdä mitään
pöytäkirjoja. Molempia istuntoja ohjaa
luottamus siitä, että asiat jäävät istunnossa
paikalla olevien välisiksi.

Jälkipurku eli defusing on menetelmä, jonka avulla puretaan henkisesti raskas työtehtävä. Se pyritään
järjestämään heti työtehtävän päätyttyä tai viimeistään ennen kuin
työvuoro päättyy. Istuntoja ohjaavat
siihen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Pirkanmaan pelastuslaitoksella
ohjaajia on 25 kappaletta.
Vertaispurku on menetelmä, jossa koulutettu ohjaaja omasta työyhteisöstä keskustelee kahden kesken
tukea tarvitsevan henkilön kanssa.
Keskustelu voidaan järjestää, jos esimerkiksi jälkipurun jälkeen jää jokin vaivaamaan, jokin muu keikka
häiritsee työntekoa tai jokin muu
asia vaivaa omassa työssä.
Jälkipurku- ja vertaispurkutoimintaa koordinoi pelastuslaitoksella
lääkintämestari Sanna Kauppinen.
Vertaispurkukeskustelun tarvetta
pohtiessa voi kääntyä suoraan ohjaajien puoleen. Koulutuksen saaneita ohjaajia pelastuslaitoksella
ovat:

Ensihoitajat Hilliina Helin (vas.) ja Lili Koskenheimo toimivat ohjaajina jälkipurkuistunnoissa ja vertaispurkukeskusteluissa. He kertovat, että istuntojen ohjaaminen on
palkitsevaa, kun voi auttaa työkavereita.
Koskenheimo kävi jälkipurkukoulutuksen
ensimmäisten joukossa vuonna 2008. Vertaispurkukoulutuksen hän on käynyt 2020.
Helin kävi vertaispurkukoulutukset vuosina 2020 ja 2021 sekä jälkipurkukoulutuksen vuonna 2014.
– Koulutuksista sai selkeän pohjan sille,
miten voi lähteä muita tukemaan ja auttamaan. Rakenne on yksinkertainen ja jokainen keskustelu muodostuu lopulta juuri osallistujiensa näköiseksi.
Usein jo pelkästään se, että saa kerrottua
mieltä painavat asiat, helpottaa. Jos taas tilanne on kärjistynyt jo ahdistavaksi, voi
yhdessä ohjaajan kanssa miettiä, mistä hakea apua. Tarkoitus on, että koulutettu ohjaaja voi olla tukena niinä hetkinä, jolloin
henkilö ei ehkä jaksa lähteä selvittämään
asiaa itse.

Istunnot ennaltaehkäisevää työtä
On ihan normaalia, että jokin keikka mietityttää. Kuitenkin, jos jokin keikka häiritsee työntekoa, silloin asiaa tulee käsitellä
ja esimerkiksi vertaispurku voi olla ensiapu. Ja jos keikka ahdistaa, on se jo työterveyden asia.
– Työnantajan tarjoamat purkuistunnot
ovat aina ensiapua tilanteeseen ja istunnoissa pyritään siihen, ettei tilanne menisi
ahdistukseen asti. Ajatuksena on, että kollegalle on helppo puhua, kun niin sanotusti puhutaan samaa kieltä, Koskenheimo kertoo.
Koskenheimon ja Helinin mukaan pelastusalalla on edelleen hieman vallalla
se käsitys, että tunteiden näyttäminen on
merkki heikkoudesta. Voidaan myös virheellisesti ajatella, kaikki keikoilta tulevat
asiat tulee sietää sellaisenaan ja ahdistuksen kanssa eläminen kuuluu työhön.
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Helin Hilliina		
Holopainen Leevi
Holstikko Elina
Joensuu Tuomas
Kauppinen Sanna
Koskenheimo Lili
Kovanen Maija
Lähteinen Johanna
Majaniemi Jarno
Niininen Lasse		
Reiman Markus
Saarikalle Marika
Susi Niina		
Tammilehto Heini
Välimaa Taru 		

3. jaos
1. jaos
4. jaos
1. jaos
Lääk.mest.
1. jaos
4. jaos
4. jaos
Palomest.
4. jaos
1. jaos
1. jaos
2. jaos
3. jaos
1. jaos

– Jälkipurkuistunnot ovat auttaneet monia
huomaamaan, ettei se ole heikkoutta, vaikka jokin keikka tuntuu pahalta, vaan se on
normaali reaktio. Ihmisiähän me kaikki
ollaan, Helin kertoo.
Motivaatio kouluttautua jälkipurku- ja
vertaispurkuohjaajaksi on Helinille ja Koskenheimolle sama kuin syy toimia hoitoalalla: halu auttaa. Sekä Koskenheimo että
Helin kertovat, että istuntojen ohjaaminen
on palkitsevaa, kun voi auttaa työkavereita. Myös keikkoja hoidetaan yhdessä, joten
on luontevaa ja asianmukaista myös purkaa niitä yhdessä.

Hyvin toimineita kansalaisia palkittiin
Teksti: Veijo Kaján ja Elina Haapala.
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen.

P

irkanmaan pelastuslaitos huomioi
onnettomuustilanteissa ansiokkaasti toimineita kansalaisia vuosittain.
Vuoden 2020 osalta juhla piti olla jo viime
marraskuussa, mutta koronan takia tapahtumaa siirrettiin ja se pidettiin 1.6.2021.
Tilaisuus järjestettiin Keskuspaloaseman
kalustohallissa, jossa riittävät suojaetäisyydet voitiin huomioida. Tilaisuutta juhlistamassa oli muusikko Kaisa Kujanpää.
Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen kiitti
puheessan kaikkia palkittuja neuvokkaasta toiminnasta. Vaikka paloauto lähtisi saman tien onnettomuuden tapahduttua,
tarvitaan silti kansalaisten apua, sillä jo
pelkästään ajomatka onnettomuuspaikalle tuo viivettä.

Auttamisen ketjussa tarvitaan kaikkia. Vähintä, mitä jokainen voi tehdä, on soittaa
hätänumeroon 112. Joskus sivullinen voi
konkreettisesti pelastaa jonkun hengen
omalla toiminnallaan. Kansalaisten toiminnan huomioimisella ja heidän palkitsemisellaan halutaan korostaa jokaisen
omaa varautumista onnettomuuksiin sekä
oikeaa toimintaa onnettomuustilanteissa.
Tämä tarkoittaa ihmisten turvallisuustietouden lisäämistä ja heidän vastuutaan erilaisissa onnettomuuksissa.
Ihmisen henkiin jääminen voi toisinaan
olla sekunneista tai minuuteista kiinni ja
tällöin ajoissa aloitetut ensitoimenpiteet
voivat olla ratkaisevia. Jokaisella on auttamisvelvollisuus ja nostamalla näitä tapauksia esille, voimme kannustaa kaikkia
toimimaan omien taitojensa ja kykyjensä
mukaisesti mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Muusikko Kaisa Kujanpää esiintyi tilaisuudessa.

27.6.2020 Tampereella Tohlopin uudella uimarannalla lapsi oli ollut perheineen uimassa. Uimassa ollut Tiina Niinimäki oli kiinnittänyt huomiota vedessä kelluneeseen lapseen ja lähtenyt tarkistamaan tilannetta.
Lapsi oli ollut reagoimaton, joten Niinimäki oli ottanut lapsen syliin ja vienyt rannalle.
Rannalla hän oli taputellut lasta selkään, ja tämän jälkeen lapsi oli välittömästi alkanut
reagoida ja vastailla elein kysymyksiin.

28.2.2020 Rauno Pääsky (oik.) oli palaamassa polkupyörällä töistä kotiin. Hervannan valtaväylällä Vihiojan sillan alla Pääsky havaitsi tumman hahmon vilahtavan
jyrkänteellä ja samalla kuului molskahdus. Rauno Pääsky meni katsomaan, mitä tapahtui, ja hän havaitsi miehen olevan
virtaavassa vedessä. Rauno Pääsky meni
takaisin tielle ja huusi apua, kun huomasi
Elias Peltosen (keskellä) ja Jarno Peltosen
olevan lenkillä. Kolmisin he saivat miehen
kiskottua rannalle.

29.7.2020 Ylöjärvellä Ahti Rantala oli
pyöräilemässä Uudella Kuruntiellä. Hän
havaitsi kauempana tienpientareella tiheässä pusikossa tumman hahmon. Ahti
Rantala alkoi selvittää tilannetta, ja soitti
vaimolleen Irmeli Rantalalle, joka myös
tuli paikalle. Selvisi, että vanhus ei ollut selvillä tilanteesta, ja hänen luvallaan
vanhuksen omalla puhelimella soitettiin
omaiselle. Saatiin selville, että vanhus asui
yksin, ja nyt hänet saatiin asianmukaiseen
hoitoon.
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24.4.2020 Oriveden Vuorijärvellä 10-vuotias Roope Fager oli ensimmäisenä auttamassa, kun hänen 8-vuotias siskonsa putosi korkealta mäeltä. Hän kulki metsän läpi
auttajia vastaan noin 500 metrin matkan.
Parkkipaikalla hän heilutti paikalle tulleille ensihoitajille ja saattoi auttajat tapahtumapaikalle.

20.6.2020 Sastamalassa Teemu Ryyppä oli
havainnut, että mökkinaapuri oli uimassa
jotenkin erikoisesti ja hetken päästä uimari oli alkanut vajota pinnan alle. Ryyppä oli
lähtenyt uimaan hukkuvaa kohti, sai uimarin ylös sekä vedettyä rantaan ja vielä ylös
laiturille.

14.5.2020 tuli pelastuslaitokselle vesipelastustehtävä Tammerkoskeen Mältinrannan uimarannan kohdalle. Ihminen
oli veden varassa. Kalastamassa ollut Otto Seppälä heitti pelastusrenkaan ja avusti henkilön rannalle.

1.11.2020 Lempäälässä henkilöauto oli
poikittain ajoväylällä moottoritiellä valot
päällä. Autoja ajoi ohi pysähtymättä. Anita Paasikontu pysäytti rekkansa ja laittoi
hätävilkut päälle. Autossa oli ihminen sekavan ja huonovointisen oloinen. Anita
Paasikontu alkoi selvittää tilannetta. Hän
sai talutettua ihmisen autosta tien sivuun,
jonka jälkeen hän siirsi auton ja oman rekkansa pois ajoväylältä. Anita Paasikontu
hälytti lisäapua paikalle ja keskittyi hoitamaan autettavaa, joka pyrki uudestaan ajoradalle.

24.12.2019 Tampereella Tatu Arminen oli
juoksulenkillä ja havaitsi Ratinan suvannossa veden varassa olevan henkilön. Tatu
Arminen hyppäsi veteen lenkkivarusteissaan, ui veden varaan joutuneen naisen
kiinni, kuljetti hänet suvannon kivireunaan ja piteli hänet pinnalla siihen saakka, kunnes pelastuslaitoksen yksikkö saapui paikalle.

29.2.2020 Maria Valtonen ja Hilpi Linjama olivat luistelemassa Kangasalan Vesijärvellä. He kuulivat kaukaa huutoa ja lähtivät luistelemaan ääntä kohti. He näkivät
avannossa olevan miehen. Maria Valtonen
käski Hilpi Linjaman soittaa apua ja pyysi
häneltä köyden. Maria Valtonen meni yksin avannon reunalle ja käski miehen ojentaa kädessään olevaa sauvaa, josta Maria
Valtonen sai vedettyä hänet jään pinnalle.

16.5.2020 Tampereella Halkoniemen satamassa Anssu Rantala (vas.), Miko Helander ja Mikko Tiira (ei kuvassa) olivat
veneessä. Miko Helander kuuli jotain epämääräistä ääntä ja meni katsomaan, mikä
sen aiheutti. Hän huomasi miehen veneen
ja laiturin välissä. Hän sai otteen miehestä
ja huusi lisäapua. Anssu Rantala tuli avuksi, mutta he eivät kaksin saaneet miestä nostettua vedestä. Lenkillä ollut Mikko
Tiira kuuli avunhuudot ja tuli auttamaan.
Kolmistaan miehet sitten saivat pelastettavan pois vedestä ja samaan aikaan saapui
pelastuslaitos paikalle.
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5.4.2020 Urjalassa Satu ja Antti Viljanen
(eivät päässeet paikalle) olivat nähneet autoillessaan savua. Nähdessään talosta tulevan liekkejä, he soittivat hätäkeskukseen. Samaan aikaan paikalle saapui Toni
ja Salla Wesin (kuvassa). He kaikki yhdessä hakkasivat ikkunoita ja ovia herättääkseen talon asukkaan. Ovi avautui hetkeksi
ja sisältä kuului ääntä, mutta savua oli niin
paljon, että mitään ei näkynyt. Toni Wesin
yritti mennä sisälle, mutta kuumuuden takia ei päässyt eteenpäin. Auttajat kasasivat
keittiön ikkunan alle trukkilavan, jotta he
voisivat mennä taloon sisälle. Samaan aikaan kuitenkin Toni Wesin sai kontaktin
talon asukkaaseen ja ojensi kätensä eteiseen ja saattoi hänet ulos.

Seuraavat palkitut eivät päässeet
paikalle:
1.8.2020 Orivedellä Eräjärventiellä Rönnin sillan kohdalla Heidi Musakka oli tullut veneellä sillan alitse kulkevaa venereittiä ja havainnut sillalla henkilön, joka oli
kävellyt epävarmasti. Musakka oli varoittanut henkilöä, mutta kun Musakka oli
ohittanut veneellä sillan kohdan, hän huomasi, että sillalla oleva henkilö putosi veteen. Musakka oli välittömästi kaverinsa
kanssa ryhtynyt pelastustoimiin. Musakka oli uinut hypänneen henkilön luokse ja
saanut avustettua hänet pois vedestä.
27.9.2020 Akaassa Jari Manninen kuuli
naapuriasunnosta palovaroittimen hälyttävän. Hän näki myös, että yläkerran ikkunasta tulee savua. Manninen lähti tiedustelemaan syytä. Ovelta hän näki keittiössä
olevan runsaasti savua. Hän kuuli olohuoneesta rapinaa ja näki lattialla hitaasti liikkuvan miehen. Manninen toi miehen ulos
palavasta asunnosta.
Jokainen pelastuslaitoksen työntekijä voi ilmoittaa henkilöistä, jotka ovat toimineet esimerkillisesti onnettomuustilanteissa ja toiminnallaan
pelastaneet jonkun hengen tai estäneet merkittävien omaisuusvahinkojen syntymistä. Tietoja voi lähettää:
viestinta.pelastuslaitos@tampere.fi.

Etusivu uusiksi, koska korona
Reilun puolen vuoden pituiseksi tarkoitettu sijaisuus Tampereen kaupungin viestinnässä
vaihtui 14 kuukauden pituiseksi työkeikaksi. Ensimetreillä vaihtui myös työnkuva;
päivittäisviestinnän ja kaupungin häiriötilanneviestinnän ohjeen päivittämiseen
keskittyvät työtehtävät vaihtuivat päivittäisviestintään koronaan keskittyen, kaupungin
somekanavien koordinointivastuuseen sekä konkreettiseen häiriötilanneviestintään.

Teksti: Elina Haapala. Kuva: Jarmo Ruotsalainen.

T

ein viestintäsuunnittelijan sijaisuutta kaupungin viestinnässä helmikuusta 2020 alkaen. Monen vuoden takainen toiveeni päästä tekemään
viestintää toisessa organisaatiossa toteutui. Opin toimintatapoja sekä laajensin käsitystäni viestinnästä kokonaisuutena.
Koronapandemian alkuvaiheen epävarmuuden keskellä viestien sisällöt keskittyivät kaupungin toimintojen ja palvelujen saatavuuteen rajoitustoimien aikana
sekä terveysturvallisuuteen liittyvään ohjeistukseen.

Koska korona
Olen kuullut monia asioita jätetyn tekemättä, koska korona. Me teimme paljon
töitä ja pitkiä päiviä, koska korona. Toki
koronapandemia muutti avokonttorityöskentelyn etätyöskentelyksi, mutta tekniset välineet ja työn tekeminen eivät muuttuneet oikeastaan mitenkään. Viestinnän
henkilöstöstä nimettiin koronaviestintään
pieni ryhmä, joka omien töiden ohella hoiti koronaan liittyvän viestinnän sekä tiiviin
yhteydenpidon kaupungin muiden toimijoiden kanssa.
Samaan aikaan kunnassa toimivat normaalit kaavoitukset, varhaiskasvatuksen
haut, rekrytoinnit, teiden kunnossapidot
ynnä muut perustoiminnot, joiden päätöksistä, etenemisistä tai häiriöistä kerrottiin viestinnän keinoin koronasta huolimatta. Päivittäisviestinnässä korona oli
tietenkin niin sanotusti etusivun juttu aina
maaliskuusta 2020 alkaen. Vaikka suunnitelmallisuutta pidettiin laadun kanssa itsestäänselvyytenä, etusivu meni monta
kertaa uusiksi. Koronan vaikutukset kaupungin toimintoihin olivat laajat ja se tuotti tunteen, että olimme viestinnässä aina
askeleen jäljessä.

Työkalupakki käytössä
Aiemmin ajattelin viestinnän olevan tukitoimi. Ikään kuin tukipalkki, joka osaltaan
pitää jotain kokonaisuutta pystyssä. Korona-aikana viestintä oli kuitenkin aito työkalu, jolla liikutettiin massoja tai estettiin
massoja liikkumasta. Tästä esimerkkinä
vaikkapa rajoitustoimiin liittyvä viestintä
ja koronarokotuksiin liittyvä viestintä. Jälkimmäisessä selvästi liikutettiin massoja
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.
Ja näitä työkaluja olikin sitten laajasti.
Viestinnän monikanavaisuus oli aiemmin
tarkoittanut itselleni karkeasti sitä, että
käytössäni oli ollut esimerkiksi henkilöstölehti, henkilöstötiedote, pelastuslaitoksen verkkosivut sekä some-kanavat. Nyt
viestintäkanavien valikoimassa olikin tuttujen keinojen lisäksi muun muassa julkisten tilojen infonäytöt, medianäytöt teiden
varsilla, bussinäytöt, kirjeet kotiin, soitot
ikäihmisille, kadunvarsimainokset sekä
lehti-ilmoitukset.
Monikanavaisuus haastoi miettimään entistä tarkemmin, mitä sisältöä missäkin
viestinnän kanavassa käytetään, mitä keinoja eri kohderyhmien tavoittamiseen on
ja miten viestintää ajoitetaan. Tässä kohtaa ei voinut ajatella, että kaikki ovat maakuntalehden tilaajia, kaikki seuraavat kaupungin verkkosivuja tai kaikki kirjastossa
kävijät pysähtyvät lukemaan info-tv:n ruutua.
Monikanavaisuus sekä raaka todellisuus
siitä, että koronaan liittyvät viestit olivat
vain osa kaikkea muuta silmiemme eteen
päivittäin tulevaa viestintää, synnytti nopeasti todellisen tarpeen erottua muusta viestinnästä. Viestintään oli saatava visuaalisesti yhtenäinen, koronaan liittyvä
viestinnän tuoteperhe. Tunnistettava il18

me, toistuvat väriteemat ja tarkkaan valitut lyhyet sloganit helpottivat päivittäisviestinnän työtä.

Ajoitus!
Usein muuttuneet ohjeet, rajoitukset tai
vaikkapa kaupungin palveluiden aukioloihin tulleet muutokset koronan aikana vaikuttivat siihen, ettei viestinnän kautta tuotettua materiaalia ollut helppoa pitää ajan
tasalla. Pahimmillaan kävi niin, että jo
valmiiksi valmisteltu materiaali vanheni
muutamassa tunnissa. Tämä asia vaikutti myös monikieliseen viestintään, koska
käännöstoimistosta materiaali tuli usein
sisällöltään jo vanhentuneena. Käännöstyössä oli myös mietittävä käytettyyn rahamäärään saatua todellista hyötyä. Kuitenkin oli tarve tavoittaa isoja massoja ja
usealla kielellä.
Ajoituksen merkitys konkretisoitui koronaviestinnässä monta kertaa. Eräs esimerkki on keväältä 2021 perjantaina klo
16.30 alkaneessa tiedotustilaisuudesta.
Koronarokotusten alussa tuli tietoon yhden rokotevalmisteen aiheuttamat sivuvaikutukset ja tämän takia rokote otettiin
väliaikaisesti pois käytöstä. Tämä perjantai-iltapäivällä annettu tieto käynnistäen
koneiston, joka viikonlopun aikana sekä organisoi seuraavan viikon rokotuksen
uudelleen, mutta myös kertoi siitä kuntalaisille – monikanavaisesti ja monikielisesti. Koronan aikana ei valtakunnallisesti voitu miettiä ajoituksia optimaalisesti,
mutta ajoituksen osalta oli tehtävä aina paras mahdollinen ratkaisu.

Opit
Työkeikan suurin anti oli oppia viestinnän tekemistä: tarkkuutta, tietojen oikeellisuuden tarkistamista, tiivistämistä sekä

”

Viestintä on osaltaan
vastuussa siitä, että sanoma ymmärretään
mahdollisimman hyvin
halutulla tavalla.

laadun korkeaa tasoa. Viestinnässä ovat
oikeastaan sisällöstä riippumatta aina samat lainalaisuudet voimassa: mitä, kenelle ja miksi. Tämä ohjenuora auttoi työssäni, koska sisällöllisesti aihepiirien kirjo
oli valtava. Tai ainakin niin laaja kuin ovat
kunnan tehtävät ja toiminnot.
Viestinnän tehtävänä on tiivistää sanoma.
Viestijä on välikappale alkuperäisen sanoman ja vastaanottajan välillä. Tehtävänä
on muotoilla, karsia ja yhdistää. Tästä ei
sanoman omistaja saa pahoittaa mieltään,
koska edellä mainitut ovat viestinnän perustyötä. Palvelemme vastaanottajaa, jottei
hänen tarvitse lukiessaan/kuunnellessaan/
katsoessaan kutakin viestiä koittaa poimia
sanoman ydintä ja menettää mielenkiintoaan liiallisen rönsyilyn edessä. Viestintä on osaltaan vastuussa siitä, että sanoma
ymmärretään mahdollisimman hyvin halutulla tavalla.
Hyvän viestinnän elementtejä tarkkuus,
varmistaminen, ajoissa oleminen, luovuus ja avoin mieli. Ei ole sellaista kiirettä, etteikö faktojen pidä olla kunnossa. Mitä epäselvempi tilanne oli, vaikkapa pian
voimaan tulevien koronaan liittyvien rajoitusten osalta, sitä suunnitelmallisempaa ja tarkempaa piti olla siitä viestiminen.
Eräs kollegani kaupungin viestinnässä yksinkertaisti viestinnän hyvin: ”Viestinnästä puhuttaessa tulee toisinaan ihmeteltyä,
että jos vika on aina viestinnässä, miksei
meitä ole pataljoona tekemässä sitä? Todellisuudessa, jos palvelu tai tuote on kunnossa ja selkeä, ei siitä viestiminen ole vaikeaa. Jos palvelu ei ole kunnossa tai se on
hyvin monitahoinen, sitä on vaikea viestinnällä muuksi muuttaa, vaikka sitä tekisi sata viestijää.”

Pirkanmaan pelastuslaitoksen viestintäsuunnittelija Elina Haapala ajattelee, että viestinnässä on aina muistettava, miksi haluamme sanoman välittää. Siis mitä
haluamme saada vastaanottajassa aikaan.
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MUISTOKIRJOITUKSET
Palopäällikkö Sakari Lehtinen
Pelastuslaitoksen jo eläkkeellä ollut johtaja Sakari Lehtinen kuoli 78 vuoden iässä
torstaina 10.6.2021. Sakari Lehtinen toimi Tampereen palopäällikkönä vuosina
1978–1996. Oikeastaan hän toimi sekä palopäällikkönä ja että virkanimikkeen muututtua pelastuspäällikkönä sairastumiseensa asti.

PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO

tiin myös kansallisesti edelläkävijänä.
Nykytermi ”tiedolla johtaminen” oli täyttä totta Sakari Lehtiselle jo hänen työuransa aikana, ja tämä konkretisoitui nykyisen
Pronto-tietojärjestelmän ensimmäisen
version ”ONTI”-palotapausten seurantajärjestelmän kehittämisenä.

Sakari Lehtinen oli aikansa keskeisimpiä
pelastusalan vaikuttajia sekä omalla toimialueellaan että myös kansallisesti. Hän
vaikutti voimakkaasti paitsi koko palo- ja
pelastustoimeen niin erityisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.

Sakari Lehtinen oli ensimmäisiä palo- ja
pelastusalan johtajia, joka jo hyvin aikaisessa vaiheessa kirjoitti, että kunta on liian
pieni yksikkö palo- ja pelastustoimen hoitamista varten. Tämä taas muuttui todeksi, kun Tampereen seudulle aloitettiin alueellisen pelastuslaitoksen kehittäminen
1990-luvun alussa. Pelastuslaitosten organisoitumisen kehittämiseen liittyi hänellä
paitsi laajemman kokonaisuuden hakeminen myös toimintojen yhdistäminen yhdeksi turvallisuuskokonaisuudeksi. Palopäällikkö Lehtinen oli keskeisenä tekijänä
myös silloin, kun väestönsuojelutoiminta
yhdistettiin pelastustoimeen.

Sakari Lehtinen tiedosti selkeästi pelastustoimen toimintavalmiuden merkityksen ja
myös sen puutteet. Hän edisti työssään yhdessä johtava palotarkastaja Seppo Männikön kanssa voimakkaasti eri kohteiden
teknistä palosuojausta, kuten sprinklausta,
ja tästä syystä Tampereen palolaitos koet-

Sakari Lehtinen toimi virkauransa aikana
myös monissa luottamustehtävissä, joista tässä yhteydessä mainittakoon Suomen
Palopäällystöliiton puheenjohtajana toimiminen ja siitä työstä myöhemmin saatu Suomen Palopäällystöliiton kunniajäsenyys.

Ylipalomies Unto Ahlman

kärryjen erikoismies. Eläkkeelle Unto Ahlman lähti työntämällä kottikärryjä, jossa
oli siniset vilkut.

Sakari Lehtisen työura alkoi Tampereella
1961 palosotilaana ja palokorpraalina aina vuoteen 1971. Hän toimi myös Valtion
palo-opiston opettajana ja Helsingin palolaitoksella paloinsinöörinä ja apulaispalopäällikkönä vuoteen 1978, jolloin siirtyi
takaisin Tampereelle.

Unto Ahlmanin palomiesura alkoi vuonna 1957 palosotilaana. Ylipalomieheksi
hänet nimitettiin vuonna 1974. Eläkkeelle hän jäi vuonna 1988. Unto Ahlman oli
todellinen peruspalomies. Hän teki työnsä tunnollisesti. Hän oli myös Kaupin aluehälytyskeskuksessa päivystävä palomies.
Unto Ahlman oli työvuoron isähahmo.
Hän opasti nuoria palomiehiä talon tavoille. Hänet tunnettiin tasapuolisena ja oikeuksistaan kiinni pitävänä palomiehenä.
Hän oli nöyrä työntekijä, mutta ei nöyristellyt työnantajaansa, jos tunsi kokevansa
vääryyttä.
Hän kävi myös ahkerasti työkavereiden
talkoissa ja hänen bravuurinsa oli kotti-

Poika Risto Ahlman muistelee, että hän
oli isänsä kanssa muutamia kertoja samassa työvuorossa. Sairaankuljetuksessa isä ja
poika toteuttivat sen aikaisia kolmen H:n
oppeja: hanaa, huopaa ja happea.
Liikunta oli Untolle itsestäänselvyys. Hän
oli Pirkan hiihdon kunniahiihtäjä. Tämän
huomionosoituksen saa 25 Pirkan hiihdon
jälkeen. Kaikkiaan hän osallistui 30:een
Pirkan hiihtoon, kolmeen Pirkan soutuun,
yhdeksään Pirkan hölkkään ja kerran Pirkan pyöräilyyn. Unto oli palomiesten lentopallokisojen moninkertainen kävijä, ja
mitaleja tuli runsaasti eri vuosikymmeniltä. Hän oli aktiivinen piksulla kävijä.
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Sakari Lehtinen toimi Suomen pelastusalan keskusjärjestön varapuheenjohtajana
sekä jäsenenä lukuisissa valtionhallinnon
eri pelastus- ja turvallisuuskokoonpanoissa. Sakari Lehtinen oli sotilasarvoltaan reservin kapteeni.
Sakari Lehtisen virkaura katkesi äkillisesti
sairastumiseen vuonna 1994, mutta elämä
jatkui perheen ja muiden läheisten kesken
aina näihin päiviin asti.
Olli-Pekka Ojanen

RISTO AHLMAN

MUISTOKIRJOITUKSET
Ylipalomies Jorma ”Julma”
Latosaari
Toukokuussa otimme vastaan tiedon, että eläkkeellä oleva ylipalomies Jorma Latosaari on kuollut 6.5.2021. Hän tuli Tampereen palolaitokseen vuosilomasijaiseksi
vuonna 1970 ja sai samana vuonna viran.
Ylipalomieheksi hänet nimitettiin vuonna
1985. Eläkkeelle hän jäi vuonna 2001.
Jorma muistetaan hyvin sosiaalisena henkilönä, josta hyvänä osoituksena on hänen
toimimisensa useissa eri ryhmissä niin
työpaikallaan kuin harrastuksissaan. Työelämässä erityistyötehtäviä hänelle olivat
muun muassa vesisukellustehtävät ja hälytyskeskuksen päivystäjän tehtävät. Viimeksi mainitut ensin Kepalon montussa
ja myöhemmin Kaupin hätäkeskuksessa.
Hänet muistetaan myös innokkaana ja
asiansa osaavana kesäsijaisten perustehtävien kouluttajana. Hän oli siis työtehtävissään monitaitoinen, yleismies ja hyvä palomies.
Jorma oli persoona, josta kaikki pitivät.
Hän laski huumoria asioista ja työtovereistaan ja kesti myös itseään kohtaan
suunnatun huumorin. Häntä oli mukava
kuunnella. Hän toimi myös palomiesten
pääluottamusmiehenä. Hän oli ajamissaan

Hän oli aktiivisesti mukana myös Keskuspaloaseman Palomuseota perustettaessa
sekä toimi asiantuntevana museo-oppaana useita vuosia eläköitymisensä jälkeen.
Unto Ahlmanilla oli myös herkkä puolensa:
hän kirjoitti runoja. Pöytälaatikosta löytyi
runoja, joista omakustanteina tehtiin kaksi
runokirjaa. Ensimmäiset runonsa hän oli
tehnyt jo armeija-aikanaan. Ei edes hänen
vaimonsa tiennyt aiemmin Unton harrastuksesta ennen kuin runoja löydettiin
pöytälaatikosta ja niitä alettiin julkaista.

PELASTUSLAITOKSEN ARKISTO

asioissa jalat maassa ja asiallinen neuvottelija. Hän piti edustamiensa henkilöiden
puolia neuvotteluissa muun muassa laitoksen johtajien kanssa.
Jorma oli liikunnallinen ja hyväkuntoinen
mies. Vaikka jalkapalloilu oli hänen päälajinsa, niin hän oli keskimääräistä parempi lajissa kuin lajissa, kunhan sai vähän aikaa harjoitella.
Hän osallistui lentopalloiluun niin vintillä kuin myös palomiesten SM-kisoissakin ja yleisurheiluun palomiesten SMja PM-kilpailuissa. Jalkapalloilussa hän
osallistui peleihin työvuorossa, puulaakisarjoissa sekä valtakunnallisissa sarjoissa
TPV:n ja TKT:n joukkueissa.
Palokunnan henkilöistä on olemassa paljon mielenkiintoisia tarinoita. Niin myös
Jorma Latosaaresta. Kaikkia ei tähän muisteluun voi kertoa, mutta yhden haluan
kertoa: Jormalla oli aina pakattu pelikassi auton peräkontissa. Kaverit tiedustelivat syytä tähän ja Jorma vastasi: ”Ei tiedä,
milloin Italiasta tulee soitto, että AC Milan
tarvitsee vaaleeta pakkia joukkueeseensa.
Silloin ei ehdi hakea pelivarusteita kotoa,
on lähdettävä lentoasemalle”.
Jukka Lehtonen

Kun aurinko kulkee taivaalla kaaren,
se laskee illalla taakse luodon ja saaren.
Väsyy myös ihminen täällä kulkiessaan,
saa rauhan vasta levolle laskiessaan.
-Unto Ahlman

Veijo Kaján
Juttua varten haastateltu Unton poikaa
Ristoa.
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ELÄKKEELLE
Palomestari Matti Saarinen
Matin palokuntaura lähti liikkeelle Viialan
VPK:n kautta. Äidin puolen suku oli ollut
aktiivinen VPK-toimija ja sai 11-vuotiaan
pojan mukaan toimintaan. Poikaosastossa
Matti toimi vuosien ajan ja ammattikoulun autopuolen opintojen jälkeen vuonna 1980 Matti hakeutui Espooseen valtion
palo-opistoon; omien sanojensa mukaisesti naisen perässä. Palomiesopintojen jälkeen 1981 Matti jäi esimiesharjoittelijaksi
opistolle, missä karttui lisää hyvää kokeHARRI TAMMINEN

musta kouluttamisesta. Sieltä matka jatkui
Wärtsilän Helsingin telakan palokuntaan
ja Matti Willmannin vinkin kautta vuonna 1982 Turkuun ja sieltä samana vuonna
kesämieheksi Tampereelle. Kesän jälkeen
Matti sai jatkaa lumimiehenä Tampereella.
Matti halusi kuitenkin enemmän alalta ja
hakeutui seuraavana vuonna Palo-opiston
paloesimieskurssille, jonka jälkeen Matti valittiin palomieheksi Lempäälään 1983.

tia ei ole jäänyt vaivaamaan isot tehtävät,
jotka omalle kohdalle ovat osuneet. Matin
slogani on aina ollut, että parhaani yritän,
sen on riitettävä. Matti arvostaa operatiivisen toiminnan lisäksi ennaltaehkäisyä
eikä väheksy sitäkään. Tarkastajana Matti oli jämpti, mutta kuitenkin arvosti asiakkaan mielipiteitä. Neuvova ja opastava
tyyli, johti Matin mielestä parempaan lopputulokseen kuin käskyttäminen.

Vuonna 1985 Matti siirtyi Lempäälässä
päällystötehtäviin ensin tilapäiseksi ja seuraavana vuonna palotarkastaja-vss-päällikön virkaan. Vuonna 2003 Lempäälä siirtyi osaksi Tampereen aluepelastuslaitosta
ja Matti sen mukana. Alku kului Lempäälässä palotarkastajana, mutta jo toukokuussa Matti hakeutui Etelä-Pirkanmaan
alueelle palomestariksi, asemapaikkana Akaan Toijala. Työuraa Matille kertyi
päivystysluonteisesti ja varallaolon osalta
rapiat 25 vuotta ja alalla kokonaisuudessaan neljän vuosikymmenen ajan. Viimeisin työuran ajanjakso alkoi vuonna 2011,
kun Matti siirtyi vuoroon palomestariksi
Hervantaan.

Matti jää hyvillä mielin eläkepäiviä viettämään. Ikä ja virkavuosien määrä sekä perhesyyt vaikuttivat Matin päätökseen eikä
mitään yksittäistä syytä eläkkeelle jääntiin
ollut. Oma jaksaminen ja kunto on sen
verran hyvä, että jaksaa vielä vapaallakin
touhuta, Matti kertoo. Matin vinkki tuleville sukupolville sekä työelämää jatkaville virkatovereille on yksinkertainen: vauhtia vähemmälle ja suorittamisen tarvetta
kannattaa pohtia, ettei loppuun palaminen ole se vaihtoehto. Tarinan kirjoittaja
on oppinut Matin tuntemaan vuosien yhteisen työuran aikana. Mattia voisin kuvata perinteitä kunnioittavana, yhteistyökykyisenä, mutta omat mielipiteet omaavana
ammattilaisena. Matti kiittää yhteistyöstä
työtovereita ja heitä, joiden kanssa on vuosien varrella töitä tehnyt. Hyvää jatkoa ja
moikataan kun tavataan.

Matti kertoo, että työ on ollut mielenkiintoista ja vaihtelevaa, eikä se ole päästänyt
pitkästyttämään. Operatiiviset tehtävät ja
onnistuminen niissä on tuottanut mielihyvää. Sanonta, että kun Matti on töissä niin tapahtuu. Tästä huolimatta Mat-

JYRKI PAUNILA

Huoltoasentaja Raimo Kinnari
Huoltoasentaja Raimo Kinnari jäi eläkkeelle 1.5.2021. Eläkekahvit juotiin Vammalan paloasemalla 8.6.2021.

Kirjallisuus laidasta laitaan on Raimon yksi harrastuksista. Sitä hän jatkaa päästyään
nyt eläkkeelle.

Raimo valittiin vuonna 1987 Äetsän kunnalle talonmies-kalustonhoitajaksi. Vuosien varrella Raimo kävi erilaisia kursseja,
toimien myöhemmin yksikönjohtajana ja
P3-päivystäjänä.

Hänet tunnetaan myös ahkerana talkootyöntekijänä. Aina valmis auttamaan, kun
apua tarvitaan. Kiireisenä Raimon pitää
myös kahdeksan lastenlasta.

Aluepelastuslaitokseen siirtymisen jälkeen
Raimon asemapaikka oli Vammala, ja alueena silloinen Lounais-Pirkanmaa. Ammattinimike oli kalustonhoitaja. Myöhemmin huoltoasentajana toimiessaan hänellä
oli lähiesimiehinään Jarmo Ranta, Petteri
Elijoki ja Hannu Mansikkamäki.

Mika Kupiainen

Hyviä eläkepäiviä Raimolle!
Jyrki Paunila & Hannu Saari
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ELÄKKEELLE
Päivystäjä Mirva Lehtonen
Ei tainnut Lehtosen Mirva tietää, kun hän
joulukuussa 1979 astui Tampereen palolaitoksen palvelukseen, että alalla vierähtää
liki 42 vuotta. Tampereen palolaitos koulutti tuolloin kahdeksan ”tyttöä” töihin
aluehälytyskeskukseen. Hälytyspäivystäjän peruskurssi toteutettiin 17.12.1979–
29.2.1980 ja varsinaiset päivystystyöt
alkoivat 1.3.1980 Kaupissa nykyisissä Tilanne- ja johtokeskuksen tiloissa.
Vuonna 2004 hätäkeskusuudistuksen
myötä Mirva siirtyi valtion palvelukseen
Pirkanmaan hätäkeskukseen. Seuraavan uudistuksen lähestyessä Mirva palasi
vuonna 2010 takaisin kunnan leipiin silloiselle Tampereen aluepelastuslaitokselle.
Hätäpuheluiden vastaaminen muuttui tukitoimien antamiseen pelastusyksiköille.
Vaikka työnantajat, niiden nimet sekä tehtävät muuttuivat vuosien varrella, niin samojen asioiden ääressä työvuorot kuluivat.
Vuosien saatossa Mirva on ollut aktiivinen yhdistystoiminnassa, Muonion mökin rakennustalkoissa sekä ensimmäisenä
mökkiemäntänä, palokunnan urheilijoiden saamaa työpanosta unohtamatta. Sa-

SAIJA MICKLIN

MARJO GRÖNFORS

nottakoon, ettei häntä juuri ole tarvinnut
hommiin ylipuhua, vaan on lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan. Toista tarmonpesää saa hakea. Hän on aina valmis
auttamaan muita sekä kuuntelemaan toisten ilot ja surut.
Virtaa ja tarmoa tulee varmasti riittämään
myös eläkkeellä; olen hänen puheistaan
ymmärtänyt, että uudet asiat kiinnostavat.
Tapparan kannattajana Mirvaa kiinnostaa
kaikenlainen penkkiurheilu, ja nyt kesäkauden alkaessa kiinnostavat myös kukkapenkit, joita riittää kotona sekä mökillä.
Tällä hetkellä Mirva toimii sihteerinä Elosalamoissa, jonka jäsenet ovat kunnallisissa hätäkeskuksissa toimineita päivystäjiä. Vastikään hän aloitti myös Tampereen
aluepelastuslaitoksen senioreiden rahastonhoitajana.
Monet reissut Mirvan kanssa tehneenä
niin kotimaassa kuin ulkomailla voin kertoa hänen olevan iloista ja turvallista matkaseuraa. Virallisesti eläkepäivät alkoivat
1.5.2021. Hyviä eläkepäiviä Mirvalle!
Anne Lehtola

Palkanlaskija Sirkku Pispala
Pirkanmaan pelastuslaitoksen palkanlaskija Sirkku Pispala aloitti uransa silloisella
Kangasalan kunnan palolaitoksella toimistoapulaisena toukokuussa 1977. Ura jatkui
palolaitoksen toimistosihteerinä aina vuoteen 1994. Tuolloin Kangasala liittyi alueelliseen pelastuslaitokseen ja Sirkku siirtyi
pelastuslaitoksen kanslistin ja myöhemmin koulutussihteerin tehtävään. Palkanlaskijana Sirkku aloitti vuoden 2004 alussa.

Sirkulle olivat yhteiset asiat tärkeitä, ja
tästä osoituksena usean vuoden JHL:n
edustajana toimiminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstön yhteistoimintaryhmässä.

Syyskuun 2021 alusta eläkkeelle jäävä Sirkku ehti siis tehdä palokunnassa 44 vuoden
uran.

Sirkku on suuri kulttuurin ystävä, joka
eläkkeellä ”kuluttanee kulttuuria” runsain mitoin, jahka koronavirustilanne sen
mahdollistaa. Myös mökillä touhuaminen
on Sirkulle mielekästä puuhaa. Pienimuotoinen eläketilaisuus Sirkulle järjestettiin
torstaina 17.6.2021.

Itse sain kymmenen vuotta sitten kunnian
tutustua ammattitaitoiseen ja tarkkaan
palkanlaskijaan, jolle oli kunnia-asia huolehtia pelastuslaitoksen henkilöstön palkanmaksun oikeellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Sirkku tutustutti ja perehdytti
minut pelastuslaitoksen maailmaan.
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Sirkku on ollut ahkera palokuntalainen, ja
palkkatyönsä ohella hän on ollut mukana
myös Kangasalan VPK:n ja Palokuvaajat
ry:n toiminnassa.

Sirkulle suurkiitos avusta, tuesta ja työtoveruudesta. Hyviä eläkepäiviä!
Saija Micklin
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