
1

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

LETKU & LAASTARI
     Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti 2/4 2018



2 3

Letku & Laastari
• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan •  Toimitus-
sihteeri  Jarmo Ruotsalainen • Toimituskunta: Elina Haapala, Elja Kivikoski,  Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja 
taitto: Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: Keskuspaloasema 
1920-luvulla (jälkiväritetty) • Paino: Grano • Painosmäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: maaliskuu, 
heinäkuu, lokakuu ja joulukuu •

Heinäkuun 5. päivä liehuivat Suomen liput 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ympäri vuo-
rokauden miehitetyillä paloasemilla. Tam-
pereen palokuntana 5.7.1898 aloittanutta 
Pirkanmaan pelastuslaitosta juhlittiin työn 
merkeissä.

Marraskuun 14. päivä vuonna 1884 Tam-
pereen palotoimi tehostui, kun kaupunkiin 
palkattiin ensimmäinen vakinainen palopääl-
likkö. Virkaan valittiin seuraavana vuonna 
kauppias Ludvig Tallqvist. Lisäksi palkattiin 
kaksi suihkunjohtajaa. Sammutustyö oli 
edelleen kaupunkilaisten velvollisuus. 20 - 
40-vuotiaat miehet palvelivat kolme vuotta 
kerrallaan sammutuskunnassa.

Palomestari Tallqvist ehdotti 20.11.1890, että 
Tampereelle perustettaisiin vakinainen am-
mattipalokunta. Palotoimisto tuki ajatusta, 
mutta 21.5.1891 kaupunginvaltuusto tyrmäsi 
suunnitelman, koska VPK riitti.

Vuonna 1891 uudeksi palomestariksi valittiin 
arkkitehti Berndt Blom, joka ”lupautui laati-
maan seikkaperäisen ehdotuksen palolaitoksen 
vastaisesta järjestämisestä”. Mietintö valmistui 
16.2.1897. Valtuusto asetti 20.5.1897 erityisen 
komitean ”seikkaperäisesti harkitsemaan pa-
lotoimiston ehdoitusta”. Asia ei ollut vieläkään 
kypsynyt lopullista päätöstä varten.

Valtuusto käsitteli 7.4.1898 palokunnan perus-
tamista, mutta asia jätettiin pöydälle, kunnes 
19.4 äänestettiin, koska palokunta aloittaa. 
Päätöksen mukaan ”vakinainen palokunta 
pannaan toimeen ensi Kesäkuun 1. päivästä.”

Toiminnan käynnistämiseen meni kuitenkin 
aikaa ja Tampereen vakinainen palokunta 
aloitti toimintansa 5.7.1898 Puutarhakatu 
6:ssa. Palokuntaan kuului 22 miestä.

Polku yhden kaupungin palokunnasta koko 
maakunnan pelastuslaitokseksi oli alussa 
kovin kivinen. 120 vuoden aikana moni asia 
on muuttunut. Toimintaympäristö on moni-
puolistunut.  Nykyisin kaupungin keskustan 
tiivistyminen, korkea rakentaminen, runsas 
vesistö ja maaseudun harvenevan väestön 
palvelujen turvaaminen vaatii pelastuslaitok-
selta monipuolista erityisosaamista. 

Pelastuslaitos on määrätietoisesti kehittänyt 
toimivan organisaation, joka näkyy koko 
Pirkanmaalla. Tehokas pelastustoiminta on 
näkyvin osa toimintaa. Onnettomuuksien 
ehkäisyssä kuntien valmiussuunnittelun 
tukeminen ja ikäihmisten asumisen palotur-
vallisuuden lisääminen ovat valtakunnallises-
tikin huomioitu. Olemme ylpeitä myös lasten 
ja nuorten turvallisuuskoulutuksesta, sillä 
käymme kouluissa vuosittain opettamassa 
turvallisuustaitoja neljälle ikäluokalle; ainoa-
na Suomessa. Tuotamme ensihoitopalveluja 
yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa ja meillä 
on toimiva yhteistyö sopimuspalokuntien 
kanssa.
 
Pelastuslaitoksen monipuolinen osaaminen 
näkyy Tilannekeskuksessa, joka tuottaa mo-
nipuolisia palveluja kunnille, muille viran-
omaisille sekä monille yhteistyökumppaneil-
le. Tilannekeskuksen merkitys korostuu arjen 
häiriötilanteissa, moniviranomaistehtävissä 
sekä pelastustehtävien johtamisessa.

Teemme työtä ihmisten arjen turvaamiseksi 
vuoden jokaisena päivänä. Olemme luotet-
tavia ja arvostettuja turvallisuuden tekijöitä, 
emme kasvoton organisaatio. Kaiken konk-
reettisen toiminnan lisäksi tavoitteenamme 
on luoda turvallisuuden tunnetta turvalli-
suusviestinnän eri keinoilla ja kanavilla.

Hyvää juhlavuotta 
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján 

Kaupungin 
palokunnasta 
maakunnan 
pelastuslaitokseksi
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Eläkkeel le  s i i r tyneet

Jouni Lammin ura pelastusalalla alkoi palomie-
henä vuonna 1981 Kangasalan palokunnassa. 
Paloesimiehen viran hän sai 1990. Kun Tampe-
reen, Kangasalan ja Pirkkalan pelastustoimet 
yhdistyivät vuonna 1994, tuli Tampereen kau-
pungista Lammin uusi työnantaja. 

Paloesimiehen ura jatkui Kangasalan palo-
asemalla, kunnes vuonna 1996 hän siirtyi 
keskuspaloasemalle ja sieltä Hervannan pa-
loasemalle. Hän alkoi Hervannassa ollessaan 
tehdä myös asemamestarin työtä. Vuonna 
2008 hänet valittiin ruiskumestariksi komen-

totoimistoon, ja vuorotyö vaihtui päivätyöksi. 
Jouni Lammi on ollut komentotoimiston pe-
rustamisessa ja kehittämisessä voimakkaasti 
mukana. Pirkanmaan pelastuslaitoksen ko-
mentotoimisto on ainutlaatuinen Suomessa, 
jonka toiminnasta muut laitokset ovat olleet 
kiinnostuneita.

Monipuolisen ja pitkän työuransa aikana 
Lammi on nähnyt pelastustoimen kehityksen 
hyvät ja huonot puolet. Vuoden 1994 Kanga-
salan liittyminen Tampereeseen ei Lammin 
mielestä välttämättä ollut silloin hyvä asia. 

Kangasalla oltiin askeleen verran edellä 
kehityksessä. Nyt Lammi pitää Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen tilannetta hyvänä. Kalus-
toasiat ovat kunnossa, sammutustaktiikat ja 
-tekniikat ovat parantuneet ja ensihoito on 
laadukasta. Pelastuslaitos on valtakunnalli-
sestikin hyvässä maineessa. 

Viime vuodet Lammi on ollut aitiopaikalla 
toteamassa Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
vetovoimaisuuden: Pirkanmaan pelastuslai-
tos on haluttu työpaikka. Hyvästä maineesta 
oiva esimerkki ovat henkilöstön rekrytointi-
asiat, joita Lammi onkin ollut määrätietoises-
ti kehittämässä. Enää ei uusi työntekijä tule 
puolivalmiiseen pöytään: nyt pelastuslaitok-
selle tulevalla työntekijällä on kaikki valmiina, 
kun hän astuu riviin. Yksi merkittävä asia kui-
tenkin on, johon Lammi toivoo parannusta. 
Työntekijöiden ja johdon välinen kuilu on 
kasvanut. Parannusehdotuksena Lammi nä-
kee johdon esittäytymisen uusille työnteki-
jöille. Pienellä eleellä tehdään suuri vaikutus 
uusiin työntekijöihin. 

Työhyvinvointiasiat ovat Lammin mukaan 
parantuneet pelastuslaitoksella, mutta uran 
jatkamiseen yli ammattilisen eläkeiän hän 
toivoisi jotain kannustusta. Olisi kaikkien 
edun mukaista, jos hyvässä kunnossa oleva 
pelastaja jatkaisi työuraansa ja jakaisi amma-
tissa saamaansa kokemusta. Tällä hetkellä 
tähän jatkamiseen ei ole olemassa mitään 
porkkanaa. Pelastusala ei ole jättänyt mer-
kittäviä traumoja Lammille, mutta toki hän 
muistaa uransa ensimmäisen kuolonkolarin 
sekä tulipaloissa löytyneet ruumiit. 2000-
luvun alkupuolelta jäi muistiin Lapinniemen 
asuntohotellin raju tulipalo. Automaattihä-
lytykseen lähdettiin takki auki, mutta karu 
todellisuus paljastui heti kohteessa. 

Jouni Lammi on aina lähtenyt töihin hyvällä 
mielellä. Loppukesällä tapahtuva eläkkeel-
le jäänti saakin Lammin hieman hämilleen: 
tulevaisuus on hämärän peitossa. Omakoti-
talossa ja koiran kanssa toki riittää puuhaa, 
mutta moottoripyöräilykin ottaa oman ai-
kansa. Eläkkeelle lähtöä helpottaa myös se, 
että nykyisestä pelastuslaitoksen selkeästä 
organisaatiosta on helppo lähteä, koska tule-
va sekava sote-maku-järjestelmä ei Lammin 
mukaan näyttäydy houkuttelevalta vaihto-
ehdolta.

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Ruiskumestari Jouni Lammi
Eläkkeelle lähtevä komentotoimiston esimies Jouni 
Lammi tunnettiin särmikkäänä persoonana. Itse 
Lammi kuvaa toimintaansa sanomalla, että hän oli 
tasapuolinen kaikille niin hyvässä kuin pahassa.
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Eläkkeel le  s i i r tyneet

Jouni ”Kokki” Peltonen tuli Tampereen pa-
lolaitokselle viransijaiseksi vuonna 1980. 
Vuonna 1982 hän sai palomiehen viran ja 
1997 hänet nimitettiin ylipalomieheksi.

Linnainmaan paloasemalta eläköityvä Kok-
ki oli peruspalomiehen tyyppiesimerkki. 
Hän oli joukkuepelaaja, joka otti aina muut 
huomioon ja kohteli kaikkia tasapuolisesti, 
esimiehestä viransijaiseen. Kokki arvosti pa-
lomiehen työtä uransa loppuun asti ja hän 
näytti mallia nuoremmille palomiehille, mi-
ten työasiat hoidetaan. 

Ylipalomies Jouni Peltonen

Vaikka Kokilla on pitkä työura takanaan, oli 
hänellä aina kyky innostua uusista työmene-
telmistä ja kalustosta. Hän oli rauhallinen ja 
luotettava työntekijä, joka oli aina valmis ja 
innostunut osallistumaan yhteisiin talkoisiin, 
olipa kyse mistä asiasta tahansa. Lentopallo 
oli hänelle mieluisa liikuntamuoto.

Teksti: Linnainmaan 2. työvuoro: paloesi-
mies Jari Leppänen, palomiehet Tuomas 
Markkula, Jussi-Pekka Kujala, Juho Lehti-
nen sekä ensihoitaja Joonas Kiili.

Kolmosjaoksen työvuoron äänitaso 
laskee, sillä yksi äänekäs persoo-
nallisuus poistuu eläkkeelle syksyn 
alussa. Eläkekahvit juotiin Lempäälän 
paloasemalla 26.6.2018. Ylipalomies 
Juha ”Jussi” Sulosen ura Tampereen 
palolaitoksessa alkoi viransijaisuu-
della vuonna 1981. Palomiehen viran 
hän sai vuonna 1982, ja ylipalomie-
hen viran vuonna 2003. 

Juha Sulonen toimi vuosien ajan ns. 
isojen autojen kuljettajana. Jussilla 
ei ollut peukalo keskellä kämmentä, 
sillä hän oli myös ns. kädellinen mies, 
joita palokunnassa aina tarvitaan. 
Jussi oli nuorempana kova hiihto-
mies, mutta laji vaihtui viimeistään 
pojan myötä jääkiekkopainotteiseksi. 

”Aurinko nousee huomennakin”  
oli elokuussa eläköityvän Jouni Peltosen motto.

Ylipalomies Juha Sulonen
Hän kannattikin vaihtelevasti tampe-
relaisia jääkiekkoseuroja. Pojan, jota 
hänen työpaikallaan poliisissa Sulpiksi 
kutsutaan, menestyksekäs kiekkoura 
sai aikaan sen, että isästä tuli hänen 
edustamansa jääkiekkoseura Tappa-
ran huoltaja.

Jussi muistetaan erityisesti monista 
eri tilanteisiin sopivista sanonnoista. 
Hänellä oli myös aina pieni koiruus 
mielessään, yltäen jopa kuvamanipu-
lointeihin saakka.

Toivotetaan Jussille hyviä eläkepäiviä 
mökkimaastossa mönkijällä varovasti 
ajellen.  

Palopäällikkö Ari Vakkilainen

Kokki kolmas vasemmalta
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Museoiden yö

Osana 120-vuotisjuhlavuotta osallistui Pir-
kanmaan pelastuslaitos ja sen Palomuseo 
Tampereella järjestettyyn Museoiden yö -ta-
pahtumaan. Tapahtumassa museot avaavat 
ovensa illaksi, ja näin myös Palomuseo tar-
josi yleisölle mahdollisuuden tutustumiseen 
ilta-aikaan. Vieraita riitti koko aukioloajaksi ja 
palautteen perusteella tapahtumaan osallis-
tuminen oli kannattavaa. Moni kävijöistä oli 
tamperelaisia, ja isolle osalle Keskuspaloase-
man kellarin Palomuseo oli täysin vieras paik-
ka. Museoiden yönä liikkeellä oli lapsiperhei-
tä, nuoria sekä varttuneempia henkilöitä.

Tulimessu ja kirkkokahvit

Useana vuonna pelastuslaitoksen henkilökun-
taa on kutsuttu Tampereen Tuomiokirkkoon 
Tulimessuun. Tulimessussa esiintyi Tulikukot, 
ja mukaan oli saatu myös vahvistuksia muun 
muassa soittajien muodossa. Palokuntapappi, 
rovasti Antero Niemi piti saarnan, jossa hän 
käsitteli pelastuslaitoksen juhlavuotta. Tänä 
vuonna Tulimessun yhteydessä järjestettiin 
myös kirkkokahvit Keskuspaloaseman ka-
lustohallissa. Oman henkilöstön ja eläkeläis-
temme lisäksi kirkkokahveja oli nauttimassa 
myös moni kaupunkilainen. Moni Keskuspa-
loaseman lähellä asunut kertoi nyt tulleensa 
ensimmäistä kertaa käymään sisällä paloase-
malla, vaikka ohi oli kuljettu monesti. Pelas-
tusjohtaja Olli-Pekka Ojasen puheen lisäksi 
ohjelmassa oli Tulikukot-kuoron esiintyminen 
sekä mahdollisuus tutustua Palomuseoon. 
Kirkkokahvien tarjoilusta vastasi Sääksjärven 
VPK:n naisosasto.

Juhlavuoden tunnelmia  
Pirkanmaan pelastuslaitos 120 vuotta

Yläkuva. Tulimessun jälkeen järjestettiin 
kirkkokahvit Keskuspaloasemalla.

Alakuva.  Tulimessussa ja kirkkokahveilla 
esiintyi Tulikukot. 

Tekstit: Elina Haapala sekä Veijo Kaján
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen



6 7

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Juhlavuoden tunnelmia  
Pirkanmaan pelastuslaitos 120 vuotta

Paloauto palasi kotiin

Pirkanmaan pelastuslaitoksen juhlavuoden 
kunniaksi Keskuspaloaseman kalustohalliin 
on ilmestynyt autovanhus, joka oli pelastus-
laitoksen käytössä vuodesta 1934 vuoteen 
1975. Vuoden 1975 jälkeen paloautoa ei käy-
tetty, kunnes vuonna 1985 se huutokaupat-
tiin, jolloin ylipalomies Antero Elomaa sai sen 
lunastettua. Paloauton entisöinti alkoi vuon-
na 2011, ja entisöity auto oli museorekisteris-
sä vuonna 2014. Kunnostustalkoissa Elomaan 
apuna oli eläkkeellä oleva ruiskumestari Timo 
Koskinen, joka teki auton puuosat.

Paloautoon hankittiin aikanaan vain alusta, 
ja korityöt tehtiin paloasemalla omana työ-

nä. Avoautossa oli kuljettajan ja vanhimman 
lisäksi kuusi miestä istumassa sivuilla olevien 
letkulaatikkojen päällä. Tukenaan heillä oli 
keskellä oleva tanko, josta he pitivät kiinni. 
Alun perin Sisu-paloauto oli letkuautona (nro 
7), mutta vuonna 1952 se muutettiin gene-
raattoriautoksi, ja auton tunnusluku oli 18.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen omistama pa-
loauto on maailman toiseksi vanhin rekiste-
rissä oleva Sisu-auto. Vanhin Sisu on vuodelta 
1933, ja se on tullut tunnetuksi tanssiorkes-
teri ”Dallapen” keikkabussina.

Ote Palotoimiston kokouksen pöytä-
kirjasta vuodelta 1934: Palotoimiston 
päätettyä ostaa paloautoa varten auton 
konealusta, esitti palomestari siihen ajatellun 
korirakenteen tehtäväksi kotona paitsi 
etuistuimen osa joka hankitaan muualta, kun 

sen erikoisuuden ja siihen sijoitettavan palo-
kaluston sijoittaminen muualla on vaikeaa, 
sekä kun korin valmistaminen kotona tulisi 
halvemmaksi.

Kun palolaitoksella on aikaisemmin tehty kori 
kolmeen paloautoon, mihin työhön palolaitok-
sen ruiskumestari Manninen, oman toimensa 
ohella aina ottanut osaa, saaden työstään tila-
päisen korvauksen, ehdotti palomestari tälläkin 
kertaa meneteltäväksi samoin, kuin ruiskumes-
tari Mannisella on edellistä, paloautokorien 
työstä hyvä kokemus. Korvaukseksi ehdotetusta, 
ylimääräisestä työstä ja vapaa-aikojen mene-
tyksestä, esitti palomestari, maksettavaksi hä-
nelle kertakaikkiaan korvausta 1 000 mk.

Sisu vm. 1934: Pentaverkan EB-sarjan 6-sylinterinen 4-tahti sivuventtiilimoottori
Käyntinopeudella 3 000 r/min. 65 hv Moottoritilavuus 3.266 cm3
Sylinterin halkaisija 7.94 cm  Iskun pituus 0.110 m

Akseliväli 3.400 m   Renkaat: edessä 7.00 - 20. 10 kertaiset
    takana 34 x 7 HD. 12-kertaiset

Kokonaispaino 4 800 kg  Konealusta 1650 kg
Omapaino 2 465 kg   Kantavuus 2 435 kg

Pirkanmaan pelastuslaitoksen omistama 
paloauto on maailman toiseksi vanhin 
rekisterissä oleva Sisu-auto.
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Esittelyssä asema  
86 - Vilppula

Vilppulan asema on yksi Pohjois-Pirkanmaan ympärivuorokautisesti päivystävistä 
paloasemista. Se sijaitsee Mänttä-Vilppulan kaupungissa, maantien 348 varrella. 
Alueen riskikohteita ovat Mäntän paperitehdas ja Vilppulan saha. Lisäksi alueen läpi 
kulkee rautatie, jossa on paljon tasoristeyksiä. Alue on maantieteellisesti laaja, ja 
vesistöä on paljon.

Monipuolisesti kalustoa
Vilppulassa on maaseudun paloasemalle 
tyypilliseen tapaan paljon ajoneuvokalus-
toa. Aseman erikoisuus on kevytyksikkö RPI 
8615. Lähinnä puolivakinaisten käytössä on 
”sekajuna” eli säiliösammutusauto RPI 862. 
Auto on tullut uutena Vilppulan asemalle 
vuoden 2016 lopussa. Lisäksi asemalla on 
Vammalan entinen puomitikasauto sekä To-

yota Hilux, joka viiden hengen lava-autona 
käy hyvin miehistönkuljetusautosta, ja se on 
lisäksi hyvä vetoauto veneille ja mönkijälle. 
Myös Tuvi 1 -auton virallinen sijoituspaikka 
on Vilppulan paloasema. 

Asemaa esittelevä ylipalomies Ville Vihinen ker-
too, että asemalla on jaettu puhdas ja likainen 
puoli kylteillä. Asemalla huolletaan iso osa poh-
joisen alueen letkuista, ja myös letkuhuollossa 

Aluepalomestari Ville Naskali ja ylipalo-
mies Ville Vihinen. Taustalla kevytyksik-
kö ja säiliösammutusauto.
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on puhdas ja likainen puoli rajattu tarkasti. 
Tulipalosta tullessa likaiset letkut viedään aina 
samaa tiettyä reittiä pesuun. Letkut kuivataan 
perinteisesti tornissa. Torni toimii myös harjoi-
tustornina, jossa voi harjoitella muun muassa 
selvitystä kerroksiin ja köysilaskeutumista. 
Pohjois-Pirkanmaan öljyntorjuntakalusto on 
keskitetty Vilppulan asemalle. Asemalla on ti-
lat myös paineilmahuollolle ja palotarkastajalle. 
Paloaseman luentotilat toimivat myös Mänttä-
Vilppulan kaupungin johtokeskuksena. 

Asemalla toimii myös Vilppulan puolivakinai-
nen palokunta. Vihinen kertoo, että sivutoi-
miset täydentävät pelastustoimen valmiutta, 
ja miehittävät usein säiliösammutusauton. 
Vihisen työtehtäviin kuuluu myös paljon pa-
peritöitä, kun hän hoitaa sivutoimisten har-
joitussuunnitelmat ja palkka-asioita. Alueen 
pelastustoimen resursseina toimivat myös 
Mäntän VPK sekä Kolhon VPK.

Työaika tuo joustavuutta

Vilppulan paloasemalla, kuten myös Virroilla, 
tehdään poikkeusluvan mukaista 40 h/vko 
työaikaa. Tällöin joka kuudes vuorokausi 
on 24 tunnin vuoro, jota voi arkisin edeltää 
kaksi kahdeksan tunnin vuoroa. Tiistain päi-
vystystä edeltää vain yksi kahdeksan tunnin 
päivä ja viikkotunnit tasoittuvat seuraavan 
viikon kahden 24 tunnin vuoron myötä. Näin 
työpäiviä tulee viikossa enintään kolme. Kuu-
den viikon tasoitusjakso sisältää kaksi ”viiden 
vapaata” ja neljällä viikolla 24 tunnin vuoroa 
seuraa lepopäivä ja kaksi vapaata. 

Alueen aluepalomestari Ville Naskali kertoo, 
että työaikamuoto tuo molemminpuolista 
joustavuutta ja mahdollistaa esimerkiksi alu-
een yhteisten koulutuspäivien järjestämistä. 
Kahdeksan tunnin vuoron voi myös tarvit-
taessa siirtää esimerkiksi maanantailta per-
jantaille, jos vahvuudet sen sallivat. Arkisin 
klo 8–16 asemalla päivystää vähintään kaksi 
henkilöä ja iltaisin sekä viikonloppuina yksi 
palomies vuorollaan. 24 tunnin työvuorossa 
oleva palomies toimii aseman vanhimpana ja 
yksikönjohtajana. Pelastustoimen valmiutta 
täydennetään sivutoimisten toimesta, jotka 
iltaisin ja viikonloppuisin toimivat pelastus-
yksikön miehistönä ja päivisin täydentävät 
pelastusmuodostelmaa toisella yksiköllä.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Pirkanmaan pelastuslaitokselle tuli vuonna 
2009 ensimmäinen kevytyksikkö; se sijoi-
tettiin Pirkkalan vanhalle asemalle. Silloin 
Pirkkalassa oli vahvuus 1+2, ja Sprinterin 
alustalla olevaa kevytyksikköä päätettiin 
kokeilla sinne. Sittemmin Pirkkalan miehitys 
muutettiin 1+3-vahvuuteen, ja ajoneuvoon 
ei enää mahtunut väki kyytiin. Kevytyksikkö 
lähti pienille asemille kokeiltavaksi, eikä saa-
nut missään tuulta purjeisiin. Vuoden 2011 
loppupuolella silloinen asemamestari Pauli 
Keskinen Vilppulassa kuuli yksiköstä, ja sai 
ajatuksen, että jos saisi Vilppulaan Sprintterin 
kokeiluun. Tilanne oli usein se että, vakinai-
set veivät yksikön puolivakinaisilta, ja autot 
loppuivat kesken. Niinpä kevytyksikkö tuli 
vuonna 2012 Vilppulan talliin.

Kalustona yksikössä on pelastusyksikön 
välineet. ”Isossa autossa on kaks lapioo ja 
kevytyksikössä yksi”, niin kuin työkaverini 
palomies-kalustonhoitaja Arto ”Aatsi” Ilo-
nen aina mainostaa. Pelastusvälinesarja on 
samanlainen kuin isossakin autossa. Kevyt- 
yksikkö ajaa ensivasteet, öljyntorjunnat ja va-
hingontorjunnat. Pintapelastukseen autos-
sa on kaksi pinturipukua ja perään otetaan 
Brig-vene, missä Resca päällä. Tulipalotkin 
ovat sammuneet hienosti yksiköllä. Vilppulan 
aseman ”sekajuna” tulee kyllä pian tukemaan 
isoissa tehtävissä, ja tietysti alueen muutkin 
yksiköt ovat tukena. 

Kevytyksikön hienoin puoli on sen sammu-
tuskyky. Autosta löytyy CAFS-sammutusjär-
jestelmä eli Compressed Air Foam System. 
Paineilmavaahdolla sammutusvaikutus on 
mahtava. Vettä autossa on 1000 litraa, ja jos 
vedellä sammuttaa niin säiliö kestää noin 2 
minuuttia eli käytännössä ei ikinä sammuteta 

Kevytyksikkö RPI 8615
vedellä. Aina kun polttomoottorilla toimiva 
pumppu käynnistetään, laitetaan CAFS-nap-
pulat päälle, jolloin syntyy paineilmavaahtoa. 
Tällöin säiliöllinen vettä kestää noin 20–25 
minuuttia. Sammutusvaikutus veteen verrat-
tuna on varsin huikea. Letkussa virtaa 90 % 
ilmaa, 9 % vettä ja 1 % vaahtonestettä.

Itse innostuin aikanaan kevytyksiköstä, ja 
siitä tulikin itselle oikein mieluinen työkalu. 
Yhdessä Ilosen Arton kanssa on ajettu sillä 
monet onnistuneet keikat. Etenkin alussa 
kalustosuunnittelija Seppälän Heikki sai in-
foa, kun onnistuttiin tai jos jokin ei toiminut. 
Aluksi Seppälän ja automestari Hannu Man-
sikkamäen kanssa painittiin auton pienten 
lastentautien kanssa jonkin verran, mutta 
ajan saatossa kevytyksiköllä ajettiin kaikki 
niin isot kuin pienetkin keikat kärkiyksikkönä. 
Tänä päivänäkin kevytyksikkö palvelee Vilp-
pulan asemalla päivisin vakinaisten toimesta 
1+1-2, virka-ajan ulkopuolella ja viikonlop-
puisin yhden vakinaisen ja sivutoimisten 
toimesta kärkiyksikkönä.

Tällä hetkellä Pirkanmaan pelastuslaitoksel-
le suunnitellaan uusia kevytyksiköitä, ja toi-
minkin yhtenä henkilönä suunnittelutyöryh-
mässä. Kevytyksikön kehitystyössä mukana 
olleena olen myös saanut samalla mieluisia 
työtehtäviä liittyen vaihtoehtoisten sammu-
tusmenetelmien kanssa yhdessä Latvalan Ar-
ton ja muun tiimin kanssa. Toivottavasti uu-
det yksiköt saavat tuulta purjeisiin niin kuin 
meidän yksikkömme sai. Vanha vesisammu-
tus ei tule poistumaan, mutta aina kannattaa 
kehittää uusia asioita ja miettiä kehittyvässä 
maailmassa uusia temppuja.

Teksti: Ville Vihinen

Palomies Sami Kuusela (vas.), aluepa-
lomestari Ville Naskali sekä palomiehet 
Esapekka Kinnunen ja Jussi-Pekka Oravala 
kehuvat kevytyksikköä näppäräksi peliksi.
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E
nsihoitotyön vaikuttavuuden 
parantaminen edellyttää toi-
minnan kehittämistä näyttöön 
ja tutkittuun tietoon perustuen. 
Laadun mittaaminen on osa ny-

kyaikaista hoitotyötä. Ensihoito on univer-
saalia asiantuntijapalvelua eikä potilaalla ole 
mahdollisuutta valita, mistä hän palvelunsa 
saa. Tämä ja potilaan käsitys omasta asemas-
taan palveluiden käyttäjänä vaikuttaa poti-
lastyytyväisyyden mittaamiseen ja saatuihin 
palautteisiin. Tyytyväisyyden sijasta tulisikin 
kartoittaa kokemuksia. 

Tein opinnäytetyönäni kvantitatiivisen sur-
vey-tutkimuksen ensihoidon potilaille, jotka 
saapuivat päivystyspoliklinikalle vaihtoehtoi-
sella kuljetusmuodolla (X4). Tutkimusongel-
mina olivat 1) miten potilaat kokevat ensi-
hoitajien antavan ohjauksen vaihtoehtoisten 
kuljetusmuotojen käytöstä 2) miten he koke-
vat vaihtoehtoisen kuljetusmuodon käytön 
ja 3) millainen käsitys heillä on ensihoitopal-
veluista. Kaavakkeessa oli väittämiä, johon 
vastattiin 5-Likert-asteikolla sekä avoimia 
kysymyksiä. Tutkimus suoritettiin viidessä 
eri sairaanhoitopiirin päivystyspoliklinikalla 
alkuvuodesta 2018. Kaavakkeita jaettiin 193, 
ja 125 hyväksytystä vastauskaavakkeesta 
tehtiin tilastollinen ja sisällön analyysi. 

Ensihoitajia pidettiin ystävällisinä ja asial-
lisina. Heidän ammattitaitoon luotettiin ja 
heidän toimintaansa ja tekemiä päätöksiä 
pidettiin perusteltuina ja annettua ohjausta 
selkeänä ja riittävänä. Nuorimmat vastaajat 
kokivat vähiten tulleensa kuulluksi, eikä heil-
le jäänyt yhtä selkeää käsitystä siitä, miksi en-
sihoitajat olivat heidät päivystyspoliklinikalle 
ohjanneet. Mitä iäkkäämpi vastaaja oli, sitä 
enemmän hän koki, että oli tullut kuulluksi 
ja ensihoitajat olivat hyvin perustelleet kul-
jettamatta jättämisen. Tiedonanto potilaan 
terveydentilasta oli myös ymmärretty parem-
min iäkkäämpien ryhmissä. 

X4-potilaista ne, jotka saapuivat päivystys-
poliklinikalle paari- tai invataksilla kokivat 

Vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen 
käyttö ensihoidossa, potilaan näkökulma

eniten turvattomuuden tunteita matkalla 
päivystykseen. He myös kokivat, että potilaal-
la tulisi olla oikeus päästä ambulanssikyydillä, 
mikäli hän niin vaatii. Vuorokaudenajalla ei 

ollut vaikutusta turvallisuuden tunteen ko-
kemiseen koko tutkittavassa joukossa. Vas-
taajista 37 % tunsi, että ambulanssilla tulevat 
pääsevät hoitoon nopeammin riippumatta 
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Vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen 
käyttö ensihoidossa, potilaan näkökulma

heidän tosiasiallisesta kiireellisyydestä, 32 % 
oli epävarma näkemyksestään. Vastaajista 84 
% (n= 117) oli sitä mieltä, että ambulanssin 
tulisi olla ensisijaisesti päivystysvalmiudessa 

omalla alueellaan ja kuljettaa potilas vain, 
mikäli se on hänen terveydentilansa kannal-
ta välttämätöntä. Mielipide vahvistui, mitä 
kauempaa päivystykseen oli tultu. 

Palveluymmärrystä ensihoitopalveluista 
kuvasi vastaajien kommentit liittyen sekä 
ambulanssien asemointiin että ensihoidon 
ydintehtävään ja siihen, että ambulanssi ei 
aina kuljeta. Ensikertaa ensihoitopalveluita 
käyttäville oli uutta, että ambulanssi ei aina 
kuljeta. Ensihoidon kuuluisi tehdä terveys-
kasvatusta enemmän, ei vain yksilötasolla ja 
satunnaisesti. Tämän YAMK-opinnäytetyötut-
kimuksen mukaan kansalaisilla on edelleen 
“vanhanaikaisia” käsityksiä ensihoitopal-
veluista. Tehokas tiedottaminen ensihoito-
palvelutarjonnan toiminnan muutoksista 
helpottaa henkilöstön työtä, sillä se yhden-
mukaistaa potilaiden odotuksia ja käyttäyty-
mistä palvelutilanteissa. Niin pitkään orga-
nisaatioiden palvelukulttuuri ei muutu, ellei 
palvelun käyttäjien asenteita sitä kohtaan 
saada muuttumaan ja päinvastoin. 

Pääsääntöisesti vaihtoehtoisten kuljetus-
muotojen käyttö oli ongelmatonta. Vaikka 
lähes kaikki tutkimukseen rekrytoidut olivat 
näyttäneet vastaanottavalle sairaanhoitajalle 
ensihoitokertomuksen päivystyspoliklinikal-
la, tutkimukseen saatiin rekrytoitua alle 10 
% kaikista X4-potilaista. Tämä tarkoittaa, et-
tä tiedon kulku, ja sitä myöten X4-potilaiden 
hoidon jatkuvuuden turvaaminen, ensihoi-
dosta päivystyspoliklinikalle on hyvin hata-
ralla pohjalla. 

Opinnäytetyö on osa ensihoidon kehittämi-
sen ja johtamisen (90op) YAMK-opintoja. Se 
esitettiin kesäkuussa ja julkaistaan ammatti-
korkeakoulujen opinnäytetöiden julkaisusi-
vustolla osoitteessa theseus.fi. 

Teksti: Ulla Ahonen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Kirjoittaja työskentelee ensihoitajana Pirkan-
maan pelastuslaitoksella.
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Lapsena kävin isovanhempien luona Tam-
pereen Tammelassa. Palolaitoksen ohitse tu-
li usein käveltyä maalaispojan ihmetellessä 
rakennuksen jylhää siluettia. Lukion jälkeen 
menin siviilikarkurina varusmiespalveluk-
seen, ja koska en oppinut 11 kuukaudessa 
riittävästi, jäin Puolustusvoimiin töihin. 
Valmistuin opintojen jälkeen lääkintähuol-
toupseeriksi ja toimin kenttäkouluttajana 
alokkaiden peruskoulutuskaudella, lääkin-
täaliupseerikursseilla, lääkintäreserviup-
seerikursseilla, henkilökunnan kursseilla ja 
reserviläisten kertausharjoituksissa. Tämän 
jälkeen toimin lääkintähuoltoupseerina 
varuskuntasairaalassa sekä vuoden lääkin-
täjoukkueen johtajana YK-operaation sai-
raalassa Libanonissa. Kun ammattikuntaa 
oltiin lakkauttamassa, siirryin varikkokentälle 
varastotöihin (satoja ajoneuvoja, kymmeniä 
rakennuksia räjähteitä, aseita lusikkahaaru-
kasta ohjusjärjestelmiin). Tämän lisäksi kier-
sin eri puolella Suomea raivaamassa sodan 
aikaisia räjähteitä. 

”Vanhempana pedagogina” hakeuduin 
Maanpuolustuskorkeakouluun ja huomasin 
muuttuneeni yhdessä yössä yliluutnantista 
kadetiksi. Peili kertoi totuuden, monesta asi-
asta. Kurssiviikon lopulla nuoremmat kadet-
tiveljet pyysivät mukaansa risteilylle. Häm-
mästelin pyyntöä, kunnes ymmärsin, että he 
tarvitsivat aikuisen valvojan mukaan. Heillä 
oli lupa toimia taisteluammuntojen johtaji-
na, lentää hävittäjää, ohjata taistelulaivaa, 
johtaa panssarijoukkoja, mutta ei mennä 
laivaristeilylle.

Valmius -  
”Cosa Nostra”  
Kadettikoulun lopulla siirryin pääesikunnan 
huoltopäälliköksi Helsinkiin, mistä menin 
vuodeksi yhteysupseeriryhmän johtajaksi 
EU-operaatioon Bosnia-Hertsegovinaan. 
Reissun jälkeen toimin poikkeusolojen suun-
nittelijana esikunnassa Hämeenlinnassa. 

Parinkymmenen sotilaallisen vuoden jäl-
keen siirryin töihin SPR:lle ja (t)yön ohella 
opiskelin opettajaksi. Pääosan järjestötyöstä 
olin valmiuspäällikkönä Pirkanmaalla, jolloin 
paikalliset olosuhteet ja yhteistyöverkostot 
tulivat tutuiksi (mm. kadonneiden etsinnät 
poliisin tueksi, Hämeenkadun pitseriatuho-
polton evakuointikeskuksen perustaminen 
pelastustoimen ja sosiaalitoimen tueksi, Jä-
mijärven lento-onnettomuuden kriisi-apu 
Onnettomuustutkintakeskuksen ja Vantaan 
sosiaali- ja kriisikeskuksen tueksi sekä hätä-
majoitusyksiköiden perustaminen turvapai-
kanhakijoille Maahanmuuttoviraston tueksi). 
Kävin välillä myös kuusi kuukautta Libano-
nissa läntisessä prikaatissa kouluttamassa 
kansainvälisiä kriisinhallintajoukkoja ja joh-
tamassa taisteluammuntoja sekä katsomas-
sa, miten asiat olivat kehittyneet maassa 15 
vuodessa. Aika vähän, oli arvioni. Toki uudet 
koulut ja parempi tiestö olivat tiettyjä posi-
tiivisia merkkejä. Gazan sota hieman häiritsi 
ohjus- ja tykistöiskuineen rauhanturvaamis-
ta. Muuten oli mukavaa.

Vuoden 2016 alussa siirryin pelastusylitar-
kastajaksi pelastustoimi- ja varautuminen 
vastuualueelle Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirastoon Jyväskylään, jolloin toimin 
samalla sairastuneen äitini omaishoitajana 
työn ohella. Pääasialliset tehtävät viiden vas-
tuumaakunnan alueella olivat varautumisen 
yhteensovittaminen, valmiussuunnittelun 
edistäminen ja kehittäminen, yhteiskunnan 
turvallisuusstrategian ja eri kansallisten se-
lontekojen ja strategioiden jalkauttaminen 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden ar-
keen.

Työtehtävät sisälsivät myös valmiusharjoi-
tusten (mm. Pirkka17) suunnittelun ja to-
teuttamisen yhteistyössä Pelastusopiston, eri 
viranomaisten, elinkeinoelämän, seurakun-

tien ja 3. sektorin kanssa. Työhön kuuluivat 
myös alueellisten maanpuolustuskurssien, 
jatkokurssien ja erikoiskurssien suunnittelu, 
toteuttaminen ja puheenjohtajuus yhteis-
työssä Puolustusvoimien kanssa.

Aloitin valmiuspäällikkönä Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella 5.3.2018. Uskon tämän teh-
tävän mahdollistavan hyvin tähänastisen ko-
kemukseni hyödyntämisen sekä myös uuden 
oppimisen. Tuttu, kiinnostava tehtäväkenttä 
valmiusasioissa sekä maakuntauudistuksen 
luominen vetivät minua valmiuspäällikön 
tehtävässä puoleensa. Tämä tehtävä mah-
dollistaa työssä käynnin kotoa käsin, mikä 
on myös motivaatiota vahvistava tekijä. Hyvä 
työilmapiiri ja esimiestyö, työn haasteellisuus, 
vastuu sekä uuden oppiminen ovat työmoti-
vaation kannalta keskeisinä tekijöinä.

Muiden kanssa työskentely on minulle tärke-
ää, kuten myös kokemus siitä, että tiedän saa-
vani tukea työlleni tarvittaessa. En motivoidu 
työroolista, jossa yhteistyön tekeminen on 
liian rajallista. Nostan mielelläni esiin myös 
uusia ideoita ja kehitysajatuksia. Odotan 
myös, että sovitusta pidetään kiinni. Minus-
ta on sanottu, että olen henkilönä helposti 
lähestyttävä ja kanssaihmisiin myönteisesti 
suhtautuva.

Pidän valmiuspäällikön tehtävää työnä, jo-
hon pitkällä kokemustaustallani
valmius- ja varautumistehtävissä sekä ver-
kostojen tuntemuksella itselläni on paljon 
annettavaa. Vapaa-ajan vietän mökkeillen, 
moottoripyöräillen ja matkustaen (ajan ja 
varallisuuden sallimissa puitteissa). 

Valmius kuuluu meille kaikille Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen työntekijöille työnimik-
keeseen katsomatta, on kuulunut jo 120 
vuotta. On ollut mukava tulla töihin hienoon 
porukkaan.

Tullaan tutuiksi! Rentoa kesää!

Teksti: Ari Saarinen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

 Cosa nostra (suom. ”Meidän asiamme”)
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Palokunnasta pelastuslaitokseksi
Vuonna 2018 Pirkanmaan pelastuslaitos 
viettää 120-vuotisjuhlavuottaan. Tampereen 
palokuntana aloittanut nykyinen pelastuslai-
tos perustettiin 5.7.1898. Palokunta aloitti toi-
mintansa Puutarhakatu 6:ssa, josta se muutti 
vuonna 1908 nykyiselle Keskuspaloasemal-
le.   1800-luvulla Tampereen kaupungin pa-
loturvallisuudesta huolehtivat kaduilla kier-
televät palovartijat. He eivät olleet varsinaisia 
sammutusmiehiä, vaan tulipalojen sammutus 
oli kaikkien kaupunkilaisten velvollisuus. Palo-
toimi kehittyi hitaasti 1800-luvulla. Kaupunkiin 
hyväksyttiin palosäännöt ja hankittiin ruiskuja. 
Tuhoisat tulipalot eri puolilla Suomea osoitti-
vat tulentorjunnan tärkeyden. Elokuussa 1865 
tuhoutui suuri osa Tamperetta tulipalossa. Sa-
mana vuonna kaupunkiin perustettiin vakinai-
nen palokomissio.
 
Vesijohdon rakentaminen 1880-luvulla ja 
VPK:n perustaminen vuonna 1873 tehostivat 
palontorjuntaa. Vakinaisen ammattimaisen 
palokunnan perustamista ehdotettiin 1891, 
mutta vasta vuonna 1897 se toteutui. Tam-
pereen vakinainen palokunta aloitti toimin-
tansa 5.7.1898. Siihen kuului alkuvaiheessa 
22 miestä. Se osoittautui pian hyödylliseksi, 
sillä nopeasti alkuvaiheessa sammutettu tu-
lipalo oli paljon helpompi sammuttaa kuin jo 
liekkien valtaan joutunut rakennus.
 
Vakinainen palokunta aloitti toimintansa 
vuokrahuoneistossa Puutarhakadulla. Hy-
vin pian palokunnalle hankittiin oma tontti 
Satakunnankadun varrelta ja järjestettiin 

paloasemasta arkkitehtikilpailu, jonka voitti 
Wivi Lönnin ehdotus. Palokunnan oma talo 
valmistui syksyllä 1908.
 
Tampereen kaupunginvaltuusto myönsi 
varoja joulukuussa 1907 sairaankuljetusvau-
nun hankkimiseksi, ja seuraavana vuonna ne 
sijoitettiin paloasemalle. Vuonna 1916 Tam-
pereella oli lavantautiepidemia, joka työllisti 
palosotilaita.
 
Palokunta oli alkuvaiheessa varsin omavarai-
nen ja lähes kaikki tehtiin itse. Hevosia käytet-
tiin miehistön ja kaluston kuljetukseen 1920-
luvulle asti. Ensimmäinen paloauto hankittiin 
1924, ja pian niitä hankittiin lisää. Palolaitok-
sella tehtiin autoihin korien puu- ja raudoitus-
työt. Palokunnan viimeinen hevonen myytiin 
vuonna 1937. Ensimmäiset moottoriruiskut 
hankittiin 1920-luvulla. Moottoriruiskun käyt-
täjän piti tuntea koneet ja siksi palokuntaan 
tuli teknisen alan työntekijöitä.
 
Vuonna 1929 hankittiin ensimmäinen Chrys-
ler-sairasauto ja vuonna 1932 Studebaker-
sairasauto. Sairaankuljetuksia oli 1920-luvulla 
keskimäärin 420 vuodessa, mutta huippu-
vuonna 1937 jo 1530 kappaletta.
 
Tampereen palokunta on kahdesti joutunut 
työskentelemään vaikeissa olosuhteissa. 
Vuonna 1918 palokunta toimi piiritetyssä 
kaupungissa ja sammutti tulipaloja punais-
ten vallan aikana. Kun valta vaihtui ja valkoi-
set saapuivat kaupunkiin, jatkoi palokunta 

toimintaansa. Vain kiivaimpien taistelujen 
ajan palokunta ei osallistunut tulipalojen 
sammutuksiin.
 
Talvisodan aikana 1939 - 1940 kova pakkanen 
vaikeutti toimintaa. Letkut ja ruiskut jäätyivät 
heti, kun veden virtaaminen loppui. Palokun-
ta sammutti kaikkiaan 64 pommituksissa 
syttynyttä tulipaloa. Miehille työskentely oli 
rasittavaa, sillä paloja syttyi samanaikaisesti 
eri puolilla kaupunkia. Palokunta oli hajasi-
joitettu useaan eri paikkaan.
 
Jatkosodan aikana Tampereen palopäälliköksi 
tuli Einar V. Nurmi. Hän johti Tampereen pa-
lolaitosta kolmen vuosikymmenen ajan per-
soonallisella, täsmällisellä ja päättäväisellä ta-
valla. Hän oli kaupungissa tunnettu henkilö ja 
paloasemalla ehdoton johtaja. Palolaitoksen 
toiminta kehittyi Nurmen aikana runsaasti ja 
palopäällikkö vaikutti kehitykseen. Nurmen ai-
kana ja myöhemminkin Tampereen palokunta 
oli kuuluisa nopeista lähdöistään.
 
Nurmi asui miehistön tavoin paloasemalla. 
Alkuvuosina palomiehet asuivat paloasemal-
la tai sen läheisyydessä. Vakinainen asuminen 
paloasemalla loppui vähitellen. Kaupungin 
kasvaessa eri puolille kaupunkia perustettiin 
paloasemia. Messukylässä toimi paloasema 
vuokratiloissa vuodesta 1947. Pispalaan ra-
kennettiin oma paloasema vuonna 1957.

Tulipalojen sammutuksessa tuli 1940-luvun 
lopulla käyttöön yhtenäisen suorasuihkun 
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Palokunnasta pelastuslaitokseksi
lisäksi hajasuihku eli sumusuihku. Vaahto-
sammutus ja kemialliset sammutusaineet 
tehostivat erilaisten kemikaalien sammu-
tusta. Paineilmalaitteiden käyttöönotto 
1950-luvulla mahdollisti savusukelluksen. 
Konetikkaiden avulla palokunta saattoi huo-
lehtia toiminnasta myös korkeissa kerrosta-
loissa. Palotarkastusten ja ennaltaehkäisyn 
merkitys lisääntyi.
 
Vuonna 1950 palokunnalla oli käytössään 
viisi sairasautoa. Sairaankuljetukset myös li-
sääntyivät huomattavasti, keskimäärin niitä 
oli 20 vuoroa kohti.
 
Pelastustoiminnan merkitys on koko ajan 
kasvanut. Palokunta huolehti sairaankul-
jetuksesta jo 1900-luvun alussa. Potilaiden 
kuljetukseen on tullut mukaan erilaisia 
ensiapu- ja hoitotoimenpiteitä. Palokunta 
huolehtii pelastussukelluksesta ja öljyn-
torjunnasta. Tampereella alkoi kunnallinen 
nuohoustoiminta 1920. Väestönsuojelu tuli 
osaksi pelastustoimea vuonna 1989.
 
Hälytysjärjestelmät ovat muuttuneet suu-
resti. 1900-luvun alkupuolella paloaseman 
tornissa tähystävä palomies havaitsi usein 
tulipalon. Jo vuonna 1898 palokunta sai pa-
lolennättimen, jonka palokellot sijoitettiin eri 
puolille kaupunkia. Puhelimen merkitys häly-
tyksen tekemisessä korostui, vaikka puhelin 
oli pitkään harvinainen. Palokunnan oman 
viestinnän kannalta radiopuhelimen käyt-
töönotto 1950-luvulla oli ratkaiseva muutos. 

Hälytyspuhelimet korvasivat 1960-luvulla 
palokellot. Hälytysten vastaanotto siirtyi 
1970-luvulla aluehälytyskeskuksiin. Tampe-
reen aluehälytyskeskus huolehti 2000-luvun 
alussa koko Pirkanmaan hälytysten vastaan-
ottamisesta. Se siirtyi vuonna 2004 uuden 
lain mukaisesti valtion hoidettavaksi.
 
Kuntien välinen yhteistoiminta pelastustoi-
men järjestämisestä lisääntyi 1990-luvulla. 
Tampere, Kangasala ja Pirkkala aloittivat 
1994 yhteisen aluepelastuslaitoksen, johon 
tuli vuonna 2001 Nokia mukaan. Laki määräsi 
kuntien välisen yhteistoiminnan pakolliseksi 
vuoden 2004 alusta. Tampere oli taas edel-
läkävijä ja Pirkanmaan kunnat aloittivat en-
simmäisenä Suomessa yhteisen Tampereen 
aluepelastuslaitoksen toiminnan jo vuoden 
2003 alussa.

Pirkanmaan 
pelastuslaitos

Tampereen aluepelastuslaitoksen aloittaessa 
vuonna 2003 kuului siihen 34 kuntaa. Vuonna 
2013 nimi muutettiin Pirkanmaan pelastus-
laitokseksi. Juhlavuotena 2018 Pirkanmaan 
pelastuslaitokseen kuuluu 22 kuntaa, joi-
den alueella se huolehtii onnettomuuksien 
ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja 
varautumisesta poikkeusoloihin. Pelastus-
laitoksella on myös yhteistoimintasopimus 
ensihoidosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
kanssa. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopal-
veluja Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, 

Lempäälässä, Valkeakoskella, Vesilahdella, 
Akaassa ja Ylöjärvellä.

Hallinnollisesti pelastuslaitos on kaupun-
ginhallituksen alainen organisaatio ja 
Tampereen kaupungin taseyksikkö. Pirkan-
maan neuvottelukunta, jonka muodostavat 
luottamushenkilöt, toimii jäsenkuntien yh-
teiselimenä. Neuvottelukunta tekee pelas-
tustoimen palvelutasopäätöksen ja vuosit-
taisen talousarvion. Pelastuslaitosta johtaa 
pelastusjohtaja, jonka valitsee Tampereen 
kaupunginhallitus.
 
Toiminnallisesti Pirkanmaa on jaettu kahteen 
pelastusalueeseen – eteläiseen ja pohjoiseen 
– joita johtaa palopäällikkö. Päivystävän pa-
lomestarin asemapaikat ovat Hervannan 
paloasema Tampereella ja Nokialla Nokian 
paloasema. Pirkanmaalla on yhteensä 61 
paloasemaa, joista 17 on auki 24 h/vrk.
 
Henkilöstöä on noin 650. Tämän lisäksi pelas-
tuslaitoksella on noin 140 toimenpidepalk-
kaista palomiestä sekä yhteistyösopimus 
alueen 47 VPK:n kanssa. Näiden hälytysosas-
tossa on noin 700 jäsentä.
 
120-vuotisen taipaleen aikana pelastustoimen 
tehtävät ovat monipuolistuneet. Pelastustoi-
minnan rinnalle on nostettu onnettomuuksia 
ennaltaehkäisevä toiminta,  kuten turvallisuus-
viestintä ja –koulutus, asuntojen omavalvonta, 
palotarkastukset, rakenteellinen paloturvalli-
suus ja kemikaalivalvonta.
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Puhdas paloasema -ajattelu on yksi osanen 
altistumisen ehkäisyn kokonaisuutta. Tärkein 
pala pelissä on kuitenkin yksittäisen henkilön 
ja koko asemahenkilöstön asenne altistumi-
sen vähentämiseen, suojavarusteiden käyt-
töön pelastustehtävillä ja paloasemien huol-
totoimissa. Vanhojen jermujen ja esimiesten 
esimerkki vie asioita eteenpäin: hyvässä ja 
pahassa. Tässäkin se puoli kukoistaa, jota 
ruokitaan. Yhteisen edun eteen kannattaisi 
nähdä vaivaa ja tehdä ajatustyötä.

Puhdas paloasema -ajattelua on hankala to-
teuttaa, jos huolto- ja hallitilojen tai tekstiilien 
pesutilojen puhtaudesta ei pidetä huolta. Li-
kaisissa olosuhteissa syntyy tuhruista tulosta. 
Siistijät eivät mahdollisia yksittäisiä vuosipe-
suja lukuun ottamatta huolehdi näistä tilois-
ta, vaan se on pelastushenkilöstön tehtävä ja 
vahvasti kulttuurikysymys; miten paloasemal-
la ollaan ja eletään. Välitetäänkö ja huolehdi-
taanko omasta toimintaympäristöstä?

Paloasemilla tulee olla helposti saatavilla pe-
rustarvikkeita terveellisen työskentelemisen 
mahdollistamiseksi. Varusvarastollamme on 
hyvä valmius niitä käyttöönne luovuttaa. 

Tämän lisäksi suosittelen jokaista pitämään 
mukanaan oman henkilökohtaisen vara-
alusasun vaihtamisen mahdollistamiseksi. 
Sammutusasujen suhteen olemme käynnis-
täneet projektin, jossa palauttamatta jääneet 
vanhat asut kerätään varushuollon käsittelyyn 
ja edelleen takaisin miehistöille. Tarkoitus on 
paketoida jokaiseen sammutusyksikköön 
kuusi erikokoista sammutusasua vara-asuiksi 
sen päivän varalle, kun sammutustehtävä on 
iso ja pitkäkestoinen. Toivon ylimääräisiä asuja 
tarkoitukseen kaikkien tasapuoliseksi yhtei-
seksi hyväksi aktiivisesti luovutettavan.

Näillä aloitustoimilla ja jokaisen paloaseman 
ominaisuuksien huomioimisella matkalla koh-
ti altistumisen ehkäisemisen toimia ja puhdas 
paloasema -ajattelua olemme päässeet pitkän 
päättymättömän taipaleemme alkuun. 

Altistumisen 
ehkäisy 
ja puhdas 
paloasema

Altistumisen ehkäisyn osa-alueet voi pilkkoa: 
1) operatiivisen toiminnan aikaiseen (johtaminen, suojautuminen, taukokäytännöt, savusu-
kellusrotaatio, taktiset ja tekniset toimenpiteet), 
2) toimintapaikan purkuun (varusteiden pesut ja pakkaaminen kuljetusta varten),  
3) toiminnan jälkeiseen huoltoon paloasemalle ja 
4) toimintojen järjestelyihin jokapäiväisessä elämässä asemapaikalla (likainen puoli, puhdas puoli). 

Vilppulan paloasemalla on kyltein erotettu puhdas ja likainen puoli.

Teksti: Pekka Mellin
Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Teksti: Pekka Mellin
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Hetki arjen keskeltä

Fyysisen kunnon testausta Teivossa.

Palomiehet Ville Halmela ja Matti Huovinen 
pintapelastusharjoituksissa Näsijärvellä.

Ylipalomies Ari Kuusijoensuu sekä palomie-
het Tapio Sillanpää, Jari Hukkanen ja Sauli 
Mäkipää seuraavat ensihoidon oppituntia 
telkkarista Kangasalan asemalla.
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Tampereelle tulee ensimmäisessä 
vaiheessa liikennöitävää raitiotietä 
15 kilometriä ja varikko-osuudella 
3 kilometriä. Ratikan toimiminen 

edellyttää myös kahdeksan uuden sillan 
rakentamista ja kahdeksan nyt jo olevan sil-
lan muokkausta ja remonttia. Toimiakseen 
ratikka tarvitsee sähköä, jota tuotetaan kym-
menen sähkönsyöttöaseman kautta. Junalii-
kenne rautateillä vaatii toimiakseen 25 000 
voltin jännitteen. Ratikka kulkee huomatta-
vasti heikommalla jännitteellä eli 750 voltilla. 
Silti onnettomuuden tapahtuessa sekin pitää 
maadoittaa. 

Ratikan vaunukokoja on tulossa kahta eri-
laista mallia. Ensimmäisessä vaiheessa tulee 
26 kappaletta 37 metrisiä vaunuja. Tuolloin 
yhteen ratikkaan mahtuu 264 matkusta-
jaa. Edellä mainitusta lukumäärästä vain 
64 matkustajalle on istumapaikat muiden 
asiakkaiden joutuessa seisomaan matkan 
ajan. Toisessa vaiheessa vaunuja tulee lisää 
18, ja näiden vaunujen pituudet kasvavat 
47 metriin. Vaunut ajavat edestakaisin eli 
päätepysäkeillä ratikka ei käänny vaan läh-
tee ajamaan takaisin samaa reittiä. Raiteiden 
välissä on paljon pitkiä matkoja sepelitäytet-
tä, kuten esimerkiksi Hervannan valtaväylän 
osuus. Asfalttipäällystettä on pääasiassa vain 
keskustan alueella, jossa Helsingin tyylin voi 
myös hälytysajoneuvoilla ajaa hälytystehtä-
vässä. Sepelialue on haasteellinen ajaa, eikä 
se oikein onnistu muuta kuin nelivetoisilla 
ajoneuvoilla.  

Pysäkit rakennetaan siten, että pysäkkialue 
on 47 metriä pitkä, ja se on muusta tienpin-
nasta 35 senttimetriä korkeammalla. Tämä 
tuo meille haasteita keskustan alueella esi-
merkiksi nostolavayksikön toimintamahdol-

Ratikan rakentaminen ja miten se 
vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintaan

lisuuksiin. Toinen haaste nostolavan toimin-
nalle ovat sähköistyksen vaatimat ajolangat 
sekä tukilangat, joihin edellä mainitut ajolan-
gat on ripustettu. 

Ratikan varikkoalue rakennetaan Hervantaan 
Hermiankadun päähän. Ratikka ei toimi 24/7, 
vaan sillä on yöaikaan muutaman tunnin tau-
ko. Pelastuslaitokselle piti alun perin tulla sa-
mankaltainen pelastusyksikkö kuin Helsin-
gin liikennelaitoksellakin on, mutta uuden 
päätöksen mukaan ratikan varikon tekninen 
henkilökunta käyttää kyseistä yksikköä rati-
kan toiminta-aikana. Me saamme mm. maa-
doitusvälineitä pystyäksemme toimimaan 
mahdollisen liikenneonnettomuuden uhrien 
pelastamiseksi. Ratikkahan kulkee parhaim-
millaan 70 km/h. Alkuvaiheessa tamperelai-
silla autoilijoilla on varmasti haasteita toimia 
samanaikaisesti liikenteessä ratikan kanssa. 
Onnettomuuksia valitettavasti ainakin alku-
vaiheessa on odotettavissa. Samoin jalankul-
kijoiden toiminta ratikan kanssa voi olla myös 
haasteellista. Ratikka ei välttämättä pysähdy 
talviaikoina kuten auto. 

Kuten kaikki erittäin hyvin tietävät, Tampereen 
raitiotiehanke etenee kuin juna. Ratikan pitäisi kulkea 
reitillään vuonna 2021. Ensimmäinen vaunu tosin tulee 
koeajoon jo vuonna 2020. 

Tutut reitit eivät välttämättä ole mah-
dollisia, kun ratikkatyömaa on tuonut 
kieltomerkkejä joka kulmalle. Liikenteel-
lisesti haastavimmat ajat pelastuslaitok-
sen kannalta ovat tämä ja ensi vuosi.
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Ratikan rakentaminen ja miten se 
vaikuttaa pelastuslaitoksen toimintaan

Ratikan toiminta-aikana sen liikennettä val-
votaan samoin kuin Liikennevirasto valvoo 
rataliikennekeskuksessa junaliikennettä tai 
maantieliikennettä valvotaan Tilannekeskuk-
sen naapurista Liikenneviraston tieliikenne-
keskuksesta. Päiväunissa onkin ollut, että 
kyseinen ratikkaliikenteen tilannepäivystäjä 
sijoittuisi Tiken rakennukseen. Tieliikenne-
keskuksessa on valtion virkamiesten lisäksi 
jo Tampereen kaupungin liikennelaitoksen 
päivystäjä.

Pelastushenkilöstölle aloitetaan tutustumiset 
ratikkaan samoin kuin harjoitusten pitämi-
nen, kun ensimmäinen koeajovaunu saapuu 
Tampereelle vuonna 2020. Tällöin käydään 
läpi maadoittamiset, uhrin pelastaminen 
ratikan alta sekä toiminta liikenneonnetto-
muudessa, jossa ratikka on osallisena. 

Rakentamisen aikana meillä on haasteena 
pitkään, vielä vuoteen 2022 saakka kestävät 
tietyöt ja raiteiden rakentaminen. Tämä vuosi 
ja ensi vuosi 2019 ovat liikenteellisesti pelas-
tuslaitoksen hankalimmat, mutta sen jälkeen 
helpottaa keskustan alueella. Seuraamme yk-
siköiden perilläoloaikoja, ja olemme toden-
neet, että ensimmäisen yksikön kohteen saa-
vuttamisessa on viiveitä varsinkin keskustan 
alueella. Koska työmaa etenee kaiken aikaa, 
niin muistutan kuljettajia siitä, että mahdolli-
sista reittimuutoksista tulee olla perillä.

Teksti: Ari Vakkilainen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Kangasalan paloaseman harjannostajaisia 
vietettiin 27.4.2018 Kallion teollisuusalueel-
la, Hampuntiellä. Tuleva paloasema on ns. 
koulutuspaloasema, sillä se toimii normaa-
lin paloasematoimintojen lisäksi myös pelas-
tushenkilöstön koulutukseen erikoistuneena 
paloasemana. 

Paloasema otetaan käyttöön syyskesästä. Pa-
loasemalle siirtyy Linnainmaan ja Kangasalan 
paloaseman henkilöstö. Myös Keskuspaloase-
man kaluston huoltotilat siirtyvät Kangasalan 
paloasemalle. Kangasalan VPK:n toiminta 
jatkuu vielä toistaiseksi Kangasalan vanhal-
la paloasemalla. Paloaseman rakennuttaa 
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy. Rakentaja 
luovuttaa paloaseman heinäkuussa viikolla 
28, ja muutto uudelle asemalle toteutetaan 
alkusyksystä.

Ikaalisten paloaseman harjannostajaiset 
olivat 7.6.2018 Kolmen Airon kadulla. Palo-
asemalle tulee myös toimenpidepalkkaisten 
palomiesten toimitilat. Rakennus luovute-
taan pelastuslaitokselle elokuussa viikolla 34. 
Rakennuttaja on Ikaalisten kaupunki.

Valkeakosken paloaseman harjannostajaisia 
vietettiin 17.5.2018 Kuormaajankadulla. Pa-
loasema luovutetaan elokuussa viikolla 35. 
Rakennukseen ei tule muita toimijoita. Muut-
topuuhiin päästään syksymmällä. Rakennut-
taja on Valkeakosken kaupunki.

Teksti ja kuvat: Veijo Kaján

Paloasemien 
harjannostajaisia

Kevään ja alkukesän aikana on Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella vietetty kolmen tulevan paloaseman 
harjannostajaisia. Juhlia on vietetty Kangasalla, 
Valkeakoskella ja Ikaalisissa.

Kuvissa tuleva Kangasalan paloasema
ja harjannostajaiset, joita vietettiin 
27.4.2018 Kangasalla perinteiseen tyy-
liin keittoruokaa syöden.
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Urjalan vanhalla paloasemalla 21.7.2018 julkaistavan kirjan ”Aatteen paloa Urja-
lassa – Urjalan VPK 1936-2016”-kirjan kannessa on Urjalan vanhan paloaseman 
edustalla VPK:n miehistö vuonna 1948.

Samalla kun Pirkan-
maan pelastuslaitos 
juhlii  120-vuotista 
taivaltaan, tulee tänä 
vuonna kuluneeksi 80 
vuotta siitä, kun Urja-
lan VPK rakennutti pa-
lokunnan ensimmäisen 
paloasemansa. Sen on 
suunnitellut palosuo-
jeluliiton arkkitehti 
Väinämö Killinen ja voi-
daan katsoa, että se oli 
Urjalan ensimmäinen 
paloasemakäyttöön 
suunniteltu rakennus. 
Urjalan vapaaehtoinen palokunta ry:n perus-
tamiskokous oli pidetty hieman aikaisemmin, 
28.6.1936.

Paloaseman sijoituspaikaksi valikoitui Huh-
din kylä, koska tuolloin alueen asutus oli 
muihin kyliin verrattuna taajaa, ja alueella 
sijaitsi useita tehtaita, saha, meijeri sekä 
useita muita liikkeitä. Lisäksi kunnan ensim-
mäisen palopäällikön Einari Saarisen koti 
sijaitsi Huhdissa. Sanomalehtien mukaan 

uuden paloaseman avajaisissa oli 31.7.1938 
paikalla kutsuvieraita, palokuntalaisia ja mui-
ta vieraita toista sataa. Tilaisuudessa Urjalan 
VPK:n puheenjohtaja Heikki Kansanen luki 
yhdistyksen historiikin, päällikkö Einari Saa-
rinen piti valistuspuheen ja kahvitilaisuuden 
jälkeen palokunta antoi näytöksen mootto-
riruiskulla ja kolmella suihkuputkella Urjalan 
Puutavara- ja Mylly Oy:n piha-alueella. 

Urjalan 150-vuotisjuhlavuoden yhtenä ta-

pahtumana on 21. hei-
näkuuta järjestettävä 
juhlatilaisuus Urjalan 
vanhalla paloasemal-
la. Vanha paloasema 
on viimeisten vuosien 
aikana remontoitu ar-
voiseensa kuntoon. Ti-
laisuudessa julkistetaan 
paloaseman kunniaksi 
pystytetty muistolaatta 
sekä kirja ”Aatteen pa-
loa Urjalassa – Urjalan 
VPK 1936–2016”. Kirjas-
sa on 129 sivua ja 80 
kuvaa. Siinä käsitellään 

paikkakunnalle merkityksellisiä palo- ja pe-
lastustoimeen liittyviä henkilöitä, hankintoja, 
rakennuksia, tapahtumia ja kunnallista pää-
töksentekoa. Siitä löytyy kattava kuvaus Urja-
lan palotoimen kehittymisestä, paloaatteen 
rantautumisesta aina tähän päivään saakka. 
Paikan päällä voi tutustua palokunnan van-
haan kalustoon sekä palokunnan historiaan 
valokuvien ja lehtiartikkelien välityksellä.

Teksti: Markus Toorikka
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Ykkösjaoksen entinen ja nykyinen henkilö-
kunta seuralaisineen viettivät juhlaa pyöreitä 
vuosia täyttävien kunniaksi. Syntymäpäivä-
juhlia vietettiin 27.4.2018 Tapiola-Uudenky-
län työväentalolla. Illan teemana oli ”Wanhan 
ajan iltamat”. Ohjelmassa oli ruokaa, juomaa, 
musiikkiesiyksiä ja tietenkin tanssit. Tarkoitus 

Pyöreät 
vuodet

Syntymäpäiväsankarit vasemmalta:
Vesa-Pekka Kemppainen, Veikko Eerola, Matti Vaahteranmäki, Pekka Loponen, Pertti Lampinen, Petri Enqvist, Jani Palo, Anna-Miina 
Merilä, Teemu Lähteenmäki, Pasi Virtanen, Sakari Virta, Pekka Orimus

oli saattaa yhteen kotiväki sekä nykyinen ja 
entinen henkilökunta viettämään lämmin-
henkistä iltaa ja tutustumaan toisiinsa.

Juhlaväkeä paikalla oli 120. Oli nuorta ja 
vanhempaa, kaikki iloisella juhlamielellä.
Illan musiikkiesityksistä vastasivat Ilmari 

& Loponen ja Petes-kvartetti. Salsaryhmä 
Adrenalina esitti kuuman tanssin ja ainakin 
illan juontajalle (Pertsa) tuli lämmin katselus-
ta. Kaukaisin esiintyjä oli jalkapallojonglööri 
Simon Irlannista.

Teksti: Pertti Lampinen

Pyöreitä vuosia täytti myös eläkeläinen Leo Kaarela (70v). Tytär oli järjestänyt Leolle yllätysjuhlat ja paikalle oli kutsuttu myös jouk-
ko entisiä työkavereita (vasemmalta: Timo Koskinen, Jorma Keskinen, Jukka Lehtola, Leo Kaarela, Seppo Tuominen ja Tauno Paunila
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PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN 
HENKILÖSTÖLLE TARKOITETTU 

VUOSIJUHLA
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Pelastustoimi ei saa jäädä 
katsomaan taaksepäin
Pelastustoimi ei saa jäädä katsomaan taakse-
päin, muuten tiputaan kehityksen kelkasta. 
Näin painotti sisäministeriön kansliapäällikkö 
Esko Koskinen pelastustoimen tulevaisuutta 
juhlapuheessaan. Tulevaisuuteen on katsot-
tava avoimin silmin. Koulutus on yhä tärkeää 
pelastustoimessa. Sen monipuolisuutta voi-
daan kehittää. Päällystökoulutus tulisi saada 
ylemmän korkeakoulun tasolle sekä pelasta-
jakoulutus alemman korkeakoulun tasolle. 

Ensihoito tulisi olla kiinteä osa pelastustoi-
mea. Niiden yhdistelmänä kansalainen saa 
entistä ammattimaisempaa palvelua. Kun 
pelastajakoulutukseen kuuluu myös ensihoi-
don koulutusta, voi pelastaja irrottaessaan 
onnettomuuspotilasta tutkia häntä myös 
lääketieteellisestä näkökulmasta ja tehdä ha-
vaintoja. Myös sopimuspalokuntien jäsenten 

Lempäälän VPK 90 vuotta

Lempäälän VPK juhli 90-vuotista taivaltaan 19.5.2018 Lempäälän 
Manttaalitalolla. Juhlassa juhlapuhujana oli sisäministeriön 
kansliapäällikkö Esko Koskinen. Tervehdyssanat lausui Lempäälän VPK:n 
puheenjohtaja Pekka Moilanen. Juhlapäivään kuului myös VPK:n 90-
vuotishistoriikin julkistaminen, ansio- ja harrastusmerkkien luovutus sekä 
palokuntamarssi. 

osaamisen tasoa tulee nostaa. Nyt käytössä 
on koulutukseen erilaisia sähköisiä apuväli-
neitä. Koulutuksen voi tehdä itseopiskeluna 
tai osallistua nettiluennolle. Nämä helpotta-
vat osaamisen tason nostamista.

Tulevaisuuden uhkatekijät olisi tuotava en-
tistä selvemmin esille myös pelastustoimes-
sa. Kyber-, ilmastonmuutos-, terrorismiuhka 
sekä yhteiskunnan perustoimintojen järk-
kyminen edellyttää varautumista. Se on 
suomalaisessa yhteiskunnassa unohdettu 
10 – 15 vuoden aikana. Varautumiseen tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota. Yksi uhkate-
kijä on myös syrjäytyneisyys. Yhä enemmän 
meillä on nuoria, erityisesti miehiä, joilla on 
sosiaalisia ongelmia. He eivät käy töissä, eivät 

maksa veroja eivätkä tee lapsia. Tässä voisi 
olla myös VPK-kentälle tehtävää; saada heitä 
mukaan toimintaan ja samalla heille elämään 
sisältöä, pohtii Esko Koskinen.

Alueellinen pelastuslaitos 
– olkoon mallina 
maakuntauudistukselle
Lempäälän VPK:n hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Moilanen kävi juhlassa läpi Pirkan-
maan pelastuslaitoksen syntyhistoriaa VPK:n 
näkökulmasta. Alussa piti saada aikaan or-
ganisaatio, jota ei ollut Suomessa koskaan 
toteutettu pelastustoimessa. Tämä 1500 hen-
kilön toiminta piti saada toimimaan hallitus-
ti, kaikkien osapuolten osalta. Tämä ei alussa 

Palokuntamarssin ottivat vastaan kansliapäällikkö Esko Koskinen, pelastusjohtaja Olli-
Pekka Ojanen, pelastuspäällikkö Esko Kautto, aluepalomestari Joonas Suikkanen sekä 
palokunnan päällikkö Markku Peippo.
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Kuva: Ville Halmela

Lempäälän VPK 90 vuotta

Lempäälän VPK

-  Lempäälän VPK on perustettu 18.3.1928. Lempäälän keskusta on täysin tuhoutunut tulipalossa  
 kaksi kertaa: 1836 ja 1875.
-  VPK:n toiminta on tapahtunut kunnanvaltuuston, kirkkovaltuuston, manttaalikunnan kassan,  
 yhdistysten, yritysten sekä yksityisten tukemana.
-  Varainhankintana 1930-luvulta 1960-luvun lopulle, mm. torvisoittokunta, sairaankuljetus,  
 huvitoimintana juhannusjuhlat, lavatanssit.
-  1970-luvulla enemmän kunnan toimintana.
-  Oli mukana pelastuslaitoksen YT-ryhmässä neuvottelemassa aluepelastuslaitokseen siirtymisestä.
-  Lempäälän VPK omistaa itse suunnittelemansa raskaan sammutusyksikön, vm. 2008,  
 sekä maastokäyttömönkijän, vm. 2012.
-  Jäseniä hälytysosastossa on 20, nuoriso-osastossa 19, naisjaostossa 15 ja veteraaneissa 10 henkilöä.

ollut helppoa. Hetkessä ei voi saada kaikkia 
tyydyttäviä toimintoja toimimaan.

Vuosien saatossa hyvällä yhteistyöllä ja vuo-
rovaikutuksella on saatu paljon aikaan. Kun 
Lempäälän paloasemalla alkoi ympärivuo-
rokautinen varallaolo vakituisen henkilön 
toimesta, yhteistyön merkittävin tekijä oli 

aluepalomestarijärjestelmä. Se toi läpinäky-
vyyttä meidän kaikkien toimintaan ja kasvatti 
keskinäistä luottamustamme.

Lähitulevaisuudessa on Suomen 100-vuoti-
aan historian ensimmäiset maakuntavaalit. 
Vaaleihin osallistuvilta ehdokkailta järjestöih-
miset odottavat ammattitaitoisia päätöksiä, 

asioihin perehtymistä sekä halua arvioida ja 
tutustua pelastustoimen eri mahdollisuuksiin 
yhteiskunnan erityyppisissä kriiseissä.

Teksti: Pekka Moilanen
Kuvat: Ilkka Liettyä

Juhlassa jaettiin Suomen Pelastusalan keskusliiton ansioristi sekä Suomen 
Palopäällystöliiton ansioristit. Kuvassa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen 
(vas.), Esa Ahtee, Markku Peippo, Jouko Huurne, Jani Huurne, Ari Kannisto, 
Timo Tuominen, Pekka Moilanen ja kansliapäällikkö Esko Koskinen.
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Palomies Jukka-Pekka 
Metsola nimettiin Suomen 
Judoliiton Hall of Famen 
13. jäseneksi 5.5.2018 
Suomen Judoliiton 60-
vuotisjuhlien yhteydessä 
Helsingissä. Jukka-Pekka 
Metsola on Suomen 
menestyneimpiä 
judokoita. 

Metsolan kilpauran nähneet aikalaiset pi-
tävät häntä yhtenä Suomen parhaimmista 
ottelijoista koskaan, vaikka arvokisamitali 
jäi saamatta. Hän oli luontainen judoka, joka 
pyrki aina ipponin arvoiseen heittosuori-
tukseen. Lempitekniikat olivat ouchigari ja 
seoinage, jotka Jukka sai näyttävällä tavalla 
onnistumaan tasokkaillekin vastustajille. 

Jukka-Pekka tuli kesämieheksi palokuntaan 
vuonna 1989 ja 1992 keväällä sen aikaiseen 
Valkeakosken palokuntaan ja vakituisen pa-
lomiehen viran hän sai vuonna 1994 Tampe-
reelta. Jukka-Pekka palveli virkanumerolla 35 
ykkösvuorossa.

Jukka-Pekka on ollut elämäntavoiltaan esi-
merkillinen ja osannut ottaa muut ihmiset 
huomioon reilulla ja ystävällisellä tavalla. Juk-
ka osaa nauraa myös itselleen, hänen huu-
morilla höystetyt tarinat perustuvat usein 
hänen omiin kommelluksiinsa.

Metsola on ainoa suomalainen miesjudoka, 
joka on voittanut mitalin legendaarisessa 
Pariisin turnauksessa, pronssia vuonna 1988.  
Hän voitti 1980-luvulla myös British Judo 
Openin ja sijoittui viidenneksi sekä nuorten 
että miesten EM-kisoissa. Ruotsin avoimet 
hän voitti kolme kertaa ja Skandinavian avoi-
met kahdesti.  Soulin olympialaisissa 1988 
Jukka oli seitsemäs. Vuoden judokaksi hänet 
on valittu kaksi kertaa, 1984 ja 1987. Jukalla 
on tällä hetkellä 5. danin musta vyö.

Palomies Jukka-Pekka Metsola Hall of Fameen

Itse Jukka pitää parhaimpana kilpailusaavu-
tuksenaan juuri Pariisin turnauksen pronssi-
mitalia. Hän oli pronssiottelun alussa häviöllä 
japanilaiselle vastustajalleen yukon arvoi-
sesti, mutta onnistui tekemään tehokkaan 
pystykäsilukkoyrityksen. Tähän vastustaja 
ei luovuttanut, mutta kivuliaan käsilukko-
yrityksen seurauksena japanilainen joutui 
muuttamaan tyyliään, jolloin Jukka onnistui 
seuraavassa seoinage-heitossaan wazarin 
arvoisesti, ja voitti ottelun.

Soulin olympialaisissa Jukka kärsi todellisen 
tuomaritappion Venäjän Basir Varajeville, 
jonka heitti katon kautta selälleen mattoon. 
Heitto julistettiin ipponiksi, mutta muutettiin 
sitten wazariksi. Tilanteesta hämmentyneenä 
Jukka kaatui seuraavasta aloituksesta Varaje-
vin pieneen kuperkeikka uchimataan, josta 
Varajeville ippon. Jokainen, joka on nähnyt 

ottelun, voi olla samaa mieltä katkerasta tuo-
maritappiosta.

Jukka kävi harjoittelu- ja kilpailumatkoilla 
useasti Japanissa, ensimmäisen kerran 17-
vuotiaana. Eräällä harjoittelumatkallaan 
Jukka osallistui japanilaisten järjestämään 
kohakushiahin. Kyseisissä kilpailuissa otel-
laan samanarvoisia mustavöisiä vastaan.
Ottelun voittaja jää matolle ja pääsee ottele-
maan heti seuraavan vastustajan kanssa aina 
niin kauan, kunnes kohtaa voittajansa. Jukka 
voitti 15 miestä peräjälkeen, jolloin loppuivat 
vastustajat. Tämä oli kautta aikojen ulkomaa-
laisen tekemä voittoennätys Japanissa. Täs-
tä ansiosta Jukka sai välittömästi seuraavan 
vyöarvon eli 2.danin.

Myös palokunnassa on edelleen osalla muis-
toja Jukka-Pekan judotaidoista. Eräs suh-

Jukka-Pekka Metsola

Syntynyt 1964

Kasvattajaseura: Tampereen Fusegi

Ammattikoulujen judomestari

EM-kisat A-nuoret 5. sija, miehet 5. sija

World cup 1986 Itävalta, hopeaa

Suomen mestari 1987, 1988 ja 1990

Pohjoismaiden mestari 1984 ja 1990

British Open kultaa 1987 ja pronssia 1988 

Saksan Open pronssia 1988

Pariisin turnauksen pronssia 1988

Ruotsin avoimet kultaa 3 kertaa

Soulin 1988 olympialaiset 7. sija

Palomiesten SM-kultaa painissa
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Palomies Jukka-Pekka Metsola Hall of Fameen

teellisen isohko kaveri kysyi joskus yläkerran 
sählypeleissä Jukka-Pekan kädestä kiinni 
pitäen, että ”mitäs nyt tekisit, jos otan näin 
kovaa kiinni”? JP sanoi, että ”vaikka näin” ja 
pyyhkäisi jalat kysyjän alta, jolloin tämä huo-
masi yllättäen olevansa lattialla istumassa. 
Jonkinlaista lattia-katto-lattia -meininkiä oli 
kait vielä tämänkin jälkeen.

Jukka-Pekka Metsola on Suomen menes-
tyneimpiä judokoita.

Jutun tekoa varten JP:n kanssa muisteltiin 
tapausta, taisivat olla kolmosvuoron uroita, 
jotka pitkällisen piinaamisen jälkeen saivat 
hänet yläkertaan vastahakoisesti osoitta-
maan heidän väitteet vääriksi. Nämä kun 
olivat sitä mieltä, ettei sitä judomies mitään 
pysty, jos me vaikka kolmistaan tultaisiin 
kaikki sun kimppuun. Lopulta JP saatiin 

yläkertaan ja testi voitiin aloittaa. Kun kak-
si ensimmäistä yhtaikaa hyökännyttä olivat 
välittömästi lattialla selällään, oli kolmannen 
jo testin tässä vaiheessa todettava että, ”kyllä 
me nyt uskotaan” ja perääntyi kunniallisesti 
omasta hyökkäyksestään. Näissä mittelöissä 
JP ei ollut aloitteen tekijä. Palokunnassa kun 
ollaan aina hieman epäileviä.

Yläkerran piksua pelatessa JP:n pallonkäsitte-
lytaidot olivat vertaansa vailla. Pallo sai JP:n 
käsissä judomaisen nopeat räjähtävät kos-
ketukset ja niiden perusteella paloesimies 
Ojalan Pate antoikin välittömästi jäätävän 
analyysinsä JP:n taidoista piksukentällä. ”Ei 
alkeitakaan”. JP itse sanoikin, että ”rähmä” oli 
paremmin hänen lajinsa palokunnassa.

Kilpailu-ura loppui ennen aikojaan Helsingin 
EM-kisojen jälkeen 1989. Jukka otteli kotiki-
soissa viidenneksi loukkaantuneella olka-
päällään. Olkapää operoitiin, mutta hyvää 
siitä ei tullut. Kuuluisa Sakari Orava operoi 
nyt Jukka-Pekan olkapään uudestaan ja niin 
siitä saatiin toimiva. Uudella olkapäällä Juk-
ka-Pekka osallistui veteraanien MM-kisoihin 
ja voitti kaikki viisi otteluaan ipponilla.

Kilpailu-uransa jälkeen Jukka toimi Suo-
men Judoliiton naisten päävalmentajan 
1991–1995 ja miesten päävalmentajana 
2004–2008. Miesten päävalmentajakauten-
sa loppuvaiheessa 2008 Jukka sairastui ai-
voverenvuotoon kesken työvuoronsa, jonka 
seurauksena hän halvaantui osittain ja joutui 
jättämään palomiehen ammattinsa. Jukka on 
nyt sairauseläkkeellä, mutta seuraa kaikkea 
urheilua vieläkin aktiivisesti. Jukan vanhat 
seuratoverit ja palokuntalaiset käyvät häntä 
silloin tällöin tapaamassa. Näissä tapaami-
sissa puhutaan ainoastaan judosta ja muis-
tellaan palokunta-aikaisia touhuja. Judo on 
Jukalle kaikki kaikessa.

Teksti: Leevi Holopainen
Kuva: Jukka-Pekka Metsolan arkisto
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Tampereen Palokunnan Urheilijat oli mu-
kana taas Reiskahöntsyn MM-kisoissa  
17.–18.3.2018. Turnaus pelattiin vaativissa 
oloissa liukkaalla jäällä aurinkoisessa kevät-
säässä legendaarisella Tampereen Kouluka-
dun jäällä.

Höntsytaustasta kerrottakoon, että Tampe-
reella nöösipojat ja pikkukillit ovat ajan sivu 
hontsänneet kaduilla ja puistoissa, jos ei 
lähistöllä ollut varsinkaan talvisin kaukaloa. 
Höntsy yleisenä terminä liittyy siis myös sekä 
jääkiekkoon että jalkapalloon. 

Reiskahöntsy on ”lonkalta veretty pelita-
pahtuma”, jossa pelataan jäällä Reinot tai 
Ainot jalassa jääkiekkomailalla ja pehmeällä 
pallolla. Tämä on perusidea. Ja paitsiota ei 
tunneta!
Muutoinkin kyse on herrasmies- ja ladypelis-
tä. Tosin jotkut vetävät kyllä ihan hampaat ir-
vessä! Mutta tuomarit ratkokoot. Reiskahönt-
syissä yhdistyy monta asiaa. Vanha tampere-
lainen höntsäämisperinne, siis ”pelaaminen 
tosta vaan”, yhteisöllisyys sekä hyvän olon 
tuottaminen hyväntekeväisyyskohteille. 

Teksti: Matti Välikoski

Vuoden 2018  
Reiskahöntsyn MM-kisat

2018 maailmanmestarit:
Miehet: Santamonttu
Naiset: Hockey Cats

TaPU:n tämän vuoden kokoonpano:
1   Hartman Mikko mv. / C
2  Ahola Sami
4   Ikonen Jyri
7  Virtanen Kalle
8   Haapaniemi Kasper
9   Eskola Tuomas
10  Turunen Teemu
16  Torvinen Antti
20  Tuhkasaari Hannu
50  Kyllästinen Jarkko
60  Välikoski Matti
70  Mansikkamäki Hannu
80  Sirén Pekka
Huolto : Markku Savilahti / Jari Ranta-aho

TaPU:n ottelut:
TaPU – Tahmelan Vesa                1   -   3
Voittovaarit – TaPU                      5   -   5
Rexel    - TaPU                            3   -   3
TaPU   -  FC Python                     5   -   3

Tampereen Palokunnan Urheilijat on Pirkanmaan pelastuslaitoksella 
aktiivisesti toimiva urheiluseura, jonka nimissä harrastetaan useita la-
jeja. Kesäkaudella pelataan futista keskiviikkoisin klo 10:00 Messuky-
län tekonurmella ja talvella pelataan kiekkoa neljänä päivänä viikossa. 
Jääkiekkojoukkue Tapu Hockey pelaa harrastesarjaa ensi kaudellakin ja 
suunnitteluissa on lähteä ensi vuonna Kiinaan poliisien ja palomiesten 
MM-kisoihin.

Viime syksynä aloitettu lentopallovuoro saa jatkoa myös tänä syksynä 
keskiviikkoisin Vuoreksessa ja mahdollisesti talvella pelataan myös sali-
bandyä. Kaikista harjoituksista, kisoista ja talkoista ilmoitellaan TaPU:n 
WhatsApp-ryhmässä, johon kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Teksti: Sanna Kauppinen

TaPU:n toiminta toiminta aktiivista monessa lajissa

Muista myös www.tapu.fi.

Työpaikkaliikunnan ja ikämieskiekon idea on,  
että hävitynkin matsin jälkeen on hyvä fiilis.
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Palohenkilöstön SM-jalkapallokisat pidet-
tiin tänä vuonna Turussa 26.6.–27.6.2018. 
Tampereelta saatiin hienosti matkaan kaksi 
joukkuetta. A-sarjassa taso oli kova ja Tam-
pere 1 -joukkue jäi lohkonsa viimeiseksi, ja 
asiaa mitalipeleihin ei ollut. Mestaruuden 
voitti Helsinki. Vaikka tulos oli huono, jäi 
matkasta jälleen kerran hienoja muistoja ja 
kokemuksia.

B-sarjassa Tampere 2 -joukkue pelasi hienosti 
ja voitti oman lohkonsa. B-sarjan finaalissa 
vastaan tuli Lappeenranta, joka osoittautui 
liian kovaksi vastustajaksi. B-sarjan hopeatila 
oli hieno saavutus joukkueelta.

Viime vuonna Tampereelta saatiin kasaan 
peräti kolme joukkuetta, ja tänäkin vuonna 
kaksi. On mahtavaa, että aktiivisuutta on ja 
porukalla puhalletaan yhteen hiileen. Oike-
aa palokuntahenkeä; niin kentällä kuin sen 
ulkopuolella. Mainittakoon vielä, että Tam-
pere 2 oli ainoa joukkue, jossa oli pelaamassa 
myös naisia. Jalkapallohöntsyt jatkuvat hei-
näkuussa, kun on ensin hieman palauduttu 
kisoista. Tietoja höntsyistä TaPU:n WhatsApp-
ryhmässä.

Teksti: Tero Lamminen
Kuva: Anu Aho

Palohenkilöstö 
kisasi jalkapallon 
suomenmestaruudesta

Tampere 2 -joukkue. Ylärivi vasemmalta Pekka Sirén, Mikko Isoniemi, Marko Sainivaa-
ra, Kiira Tikka, Kari Heiskanen, Jarkko Haapala ja Erkka Salo. Alarivissä Ville Saari, Juho 
Takaluoma, Janette Saukko, Simo Vitikainen ja Petri Enqvist.

Akaassa pelattiin tänä vuonna Matinpuiston 
hiekkakentällä jo 39. lentopalloturnaus. Pe-
lastuslaitoksen miehillä ei tänä vuonna ollut 
joukkuetta mukana, mutta naisten joukkue 
saatiin kasaan. Tosin ensimmäisen päivän pe-
lit jouduttiin pelaamaan yhden vajauksella. 
Alkulohkon kolmas sija oikeutti pelaamaan 
sijoista 11–14. Kaikkiaan joukkueita oli mu-
kana 18. 

Jatkopeleihin saatiin kenttä täyteen, mikä 
helpotti kummasti pelaamista, ja se näkyi 
myös tuloksissa: yhtään ottelua ei hävitty 
jatkopeleissä. Voitolla ja tasapeleillä ansaittiin 
turnauksen 11. sija. Joukkueessa pelasivat 
Auli Rossi, Emilia Laamanen, Elina Holstik-
ko, Janette Saukko, Kiira Tikka, Anna-Miina 
Merilä ja Sanna Kauppinen. Valmentajana ja 
huoltajana toimi Marika Saarikalle.

Teksti: Sanna Kauppinen
Kuva: Marika Saarikalle

Toijala-lentis 9.–10.6.2018
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Kuvia menneiltä ajoilta. 

Runo paloveteraani Unto Ahlmanin 
kirjasta ”Vaarin runoja”.
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