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• Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölehti • Päätoimittaja: tiedotuspäällikkö Veijo Kajan • 
Toimituskunta: Elina Haapala, Elja Kivikoski, Harri Puttonen, Sanna Kauppinen• Ulkoasu ja tait-
to: Matti Syrjä • Kuvamateriaalit: Pirkanmaan pelastuslaitoksen arkistot • Kansikuva: Eino Ber-
gius • Paino: Juvenes Oy • Painomäärä: n. 1 200 kpl • Ilmestymiskuukaudet: huhtikuu, heinäkuu, 
lokakuu ja joulukuu •

Tänä syksynä on puhuttanut turvapaikanha-
kijoiden määrän lisääntyminen Euroopassa 
ja nyt Suomessa. Pirkanmaalla tämä asia 
konkretisoitui, kun Tampereelle tuli syyskuun 
viikonloppuna useita turvapaikanhakijoita. 
Poliisi pyysi pelastuslaitokselta virka-apua ja 
Kaupin Tilannekeskuksessa alkoi soittorum-
ba, kun turvapaikanhakijoille järjesteltiin 
majoitustiloja.

Miten kohdataan turvapaikanhakija? Viran-
omaisten rooli onkin tässä uudessa tilantees-
sa äärimmäisen tärkeä, sillä usein maahan 
tulijoiden ensimmäinen kontakti on juuri 
viranomainen. 

Suurin osa pelastusalalla työskentelevistä on 
viranomaisia. On hyvä muistaa, että meidän 
velvollisuuksiimme kuuluu olla tasapuolisia. 
Vaikka henkilökohtaisesti olisimme asioista 
eri mieltä, se ei saa näkyä työpanoksessam-
me. Uskonkin, että tämä ei ole ongelma Pir-
kanmaan pelastuslaitoksella. 

Turvapaikanhakijat 
tarvitsevat turvaa

Ongelma saattaa olla, jos heittäytyy sosiaa-
lisen median keskusteluihin, joissa tulee ilmi 
oma työpaikka. Virkamieslaki edellyttää, että 
virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja 
tehtäviensä edellyttämällä tavalla, ja tämä 
koskee myös esiintymistä sosiaalisessa me-
diassa yksityishenkilönä vapaa-ajalla. 

Viranomaisina meidän on hyvä olla tietoisia 
turvapaikanhakijoihin liittyvistä asioista, jot-
ka voivat hiertää ”kantasuomalaisia”. Heidän 
joukossaan on koulutettuja, kouluttamatto-
mia, lapsia, nuoria, keski-ikäisiä ja iäkkäitä. He 
voivat olla kotoisin suurkaupungeista, pikku-
kylistä, viidakosta tai pakolaisleireiltä. Tästä 
johtuen turvapaikanhakijoilla voi olla erilaisia 
käsityksiä elämästä ja kuolemasta, normaa-
liarjesta sekä tietenkin turvallisuudesta.

Viranomaiset eivät kaikissa maissa ole niin 
luotettavia kuin meillä ja monissa maissa 
pelastuslaitos ja varsinkin poliisi ovat osa 
sotilaallista organisaatiota. Toisissa maissa 

viranomaisten kanssa toimittaessa tulee 
käyttää lahjontaa. Tämän takia usko viran-
omaisiin ja heidän puolueettomuuteensa 
voi olla heikkoa.  

Avotulta pidetään usein vaarallisena ele-
menttinä, mutta osalle turvapaikanhakijoista 
se on luonnollisempi osa arkea kuin meille, 
koska se saattaa olla ollut ainoa tapa valmis-
taa ruokaa. Vahinkoa voi tulla siinä vaiheessa, 
kun ei ole tietoa tai ymmärrystä siitä, mihin 
avotulen voi turvallisesti tehdä.

Meillä on paljon työtä edessämme, että 
saamme välitettyä meidän yhteiskuntamme 
turvallisuusajattelua muista kulttuureista 
tuleville. Jos sitä aidosti haluamme, on se 
mahdollista. Nyt onkin taas syytä muistella 
pelastustoimen arvoja: Inhimillisesti, amma-
tillisesti, luotettavasti.

Turvallista syksyä lukijoillemme
Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
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Viime syksyn Letkussa & Laastarissa kerroimme 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen vahvasta panos-
tamisesta iäkkäiden ihmisten paloturvallisuu-
teen. Nyt onnettomuuksien ennaltaehkäisyn 
vastuualue sai lisää vahvistuksia, kun palotar-
kastusinsinööri Tytti Oksanen aloitti työt syys-
kuun alussa. Tytin työnkuvaan kuuluu ikäih-
misten kodin paloturvallisuuden edistäminen 
yhdessä projektityöntekijä Markku Suomisen 
ja palotarkastaja Ulla Heinon kanssa.

Koulutukseltaan Tytti on ympäristötekniikan 
diplomi-insinööri ja hänen pääaineensa oli 
turvallisuustekniikka. Tytti on mukana Pa-
loRAI-hankkeen kehittämisessä, joka liittyy 
kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden pois-
tumisturvallisuuteen. Lisäksi hän on mukana 
omavalvonnan suunnittelussa sekä pelastus-
lain 42 §:n mukaisten ilmoitusten käsittelyssä. 
Nämä ilmoitukset liittyvät asukkaan kotona 
havaittuihin turvallisuuspuutteisiin.

Tytti on toiminut ennen tätä vuoden verran 
palotarkastajana. Nokian Pinsiössä asuva 
kolmilapsisen perheen äiti viettää vapaa-ai-
kansa lasten kanssa sekä luonnossa liikkuen. 
Omien sanojensa mukaan hän on viihtynyt 
erinomaisesti ja pitää työyhteisöä mukavana. 
Tytin työpiste on Keskuspaloaseman vintillä. 
Tervemenoa tutustumaan.

Pirkanmaan pelastuslaitos 
panostaa ikääntyvien 
paloturvallisuuteen

Kotihoidon asiakkaiden 
asumisen paloturvallisuus
Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Tampereen 
kotihoidon yhteistyö aloitettiin syksyllä 2013. 
Yhteistyö on osoittautunut toimivaksi keinoksi 
lisätä turvallisuustietoa sekä iäkkäille että koti-
hoidon työntekijöille. Tampereen kotihoidolla 
on noin 600 työntekijää, joista hieman yli 400 
on saanut pelastuslaitoksen järjestämää tur-
vallisuuskoulutusta. Koulutuksia on laajennet-
tu myös muualle Pirkanmaalle, kuten Nokialle, 
Sastamalaan, Parkanoon ja Orivedelle.

Ikäihmisille on myös annettu turvallisuus-
koulutusta. Vuonna 2014 vajaat 2 000 ikäih-
mistä sai koulutuksen. Tänä vuonna syyskuun 
alkuun mennessä yli 500 ikäihmistä on osal-
listunut pelastuslaitoksen järjestämään tur-
vallisuuskoulutukseen.

Pelastuslaitoksen ja kotihoidon yhteistyöhön 
kuuluu myös pelastusviranomaisen ja koti-
hoidon työntekijöiden yhteiset kotikäynnit 
ikäihmisten asuntoihin. Kotikäyntejä tähän 
mennessä on tehty 425, joista Nokialla 50.

Kotikäyntien yhteydessä on havaittu tulipa-
lo- ja onnettomuusriskejä. Suurin osa laimin-
lyönneistä on koskenut palovaroitinta, jota ei 
ole ollut ollenkaan tai paristot ovat toimimat-
tomat. Myös palokuormaa (tavaraa) on ollut 
liikaa 10 %:ssa asuntoja.

Noin puolella kohdatuista asukkaista on ollut 
jonkin asteinen muistisairaus. Vaivalloisesti 
liikkuvia asukkaista on ollut noin puolet ja 
kokonaan liikuntakyvyttömiä 5 %. Näkövam-
maisia asukkaita on ollut 6 % ja alentunut 
kuulo on ollut noin 20 %:lla.

Turvalaitteita on asunnoissa ollut hyvin vä-
hän. Noin puolella asukkaista on ollut turva-
puhelin- tai ranneke. Sammutuspeite (17 %), 
lieden turvalaite (6 %) sekä ovivahti muisti-
sairaalla (3 %).

Koulutusten ja käyntien yhteydessä on myös 
jalkautettu pelastuslain 42§:n mukaisen ilmoi-
tusvelvollisuuden käytäntöjä. Tämän pykälän 

mukaan viranomainen on ilmoitusvelvollinen 
pelastusviranomaiselle rakennuksessa havait-
semistaan onnettomuusriskeistä. Velvoite 
koskee myös kunnan tai muun julkisyhteisön 
sekä hoitolaitosten työntekijöitä. Ilmoitukset 
tehdään Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilla 
olevan sähköisen ilmoituslomakkeen kautta. 

Ilmoituksia pelastuslaitokselle tuli viime 
vuonna 61 kappaletta ja tämän vuoden saldo 
syyskuun alkuun mennessä oli 32 ilmoitusta. 
Kaikkiin ilmoituksiin on reagoitu käymällä koh-
teessa tai on tehty aikataulu, koska kohteessa 
vieraillaan. Asiat selviävät yleensä neuvottele-
malla, mutta joissakin tapauksissa kohteeseen 
on tehty ylimääräinen palotarkastus.

Toimintakyvyn arviointi

Tulipalosta pelastautumisen kannalta olen-
naista on syttyneessä asunnossa olevan 
asukkaan oma toimintakyky. Asukkaan on 
itse päästävä ulos asunnostaan 2 - 3 minuutin 
kuluessa syttymishetkestä. Riittävän aikainen 
omatoiminen poistuminen on mahdollista, 
mikäli toimintakyky on työikäisen tasolla. 
Huonokuntoisten vanhusten kohdalla näin 
ei kuitenkaan usein ole. Toimintakyvyltään 
alentuneilla vanhuksilla ei siis ole tosiasiallisia 
mahdollisuuksia selvitä asuntopalossa. 

Toimintakyvyn objektiiviseen arviointiin 
ei ole ollut toistaiseksi olemassa työkalua. 
Yhdessä Tampereen kotihoidon kanssa Pir-
kanmaan pelastuslaitos on kehittänyt RAI 
(Resident Assessment Instrument) -arviointi-
menetelmään pohjautuvaa paloturvallisuus-
työkalua. Nyt kehitystyö on astunut askeleen 
eteenpäin, kun Jyväskylän yliopiston Kokko-
lan yliopistokeskuksessa on tutkija kehittä-
mässä paloturvallisuuden osion arviointia 
(PaloRAI), ja tuloksia pitäisi tulla vuoden lop-
puun mennessä. Tutkimushanketta rahoittaa 
osittain Palosuojelurahasto ja siinä on edellä 
mainittujen lisäksi mukana pelastuslaitosten 
kumppanuusverkosto, Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen ja Keski-Uudenmaan pe-
lastuslaitokset sekä Caverion Suomi Oy!
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Palomies Jari Lehtisaari aloitti työt Tam-
pereen palolaitoksessa vuonna 1982. 

Eläkkeelle hän siirtyi 1.8.2015 Hämeenkyrön 
paloasemalta. Palomiesurallaan Jari Lehtisaa-
ri toimi mm. vesisukeltajana. 

Koulutussihteeri Aune Järvinen tuli 
pelastuslaitoksen palvelukseen vuonna 

2001. Aluksi hän oli määräaikainen kanslisti, 
kunnes hänet valittiin koulutussihteeriksi 
vuonna 2003.  Aune jäi eläkkeelle 31.3.2015. 

Palomies Juha Jokisen ura palomiehenä 
alkoi Ikaalisissa vuonna 1976, kaksi vuotta 

sen jälkeen kun Ikaalisiin palkattiin vakituisia 
palomiehiä. Nykyiseen Pirkanmaan pelastuslai-
tokseen hän siirtyi aluelaitoksen perustamisen 
yhteydessä vuonna 2003. Juha Jokinen toimi 
käsisammuttimien huoltajana sekä osallistui 
turvallisuusviestinnän toteuttamiseen. Hän toi-
mi myös paloaseman vanhimpana. Vanhuus-
eläkkeelle Juha Jokinen siirtyi 31.7.2015.

Ylipalomies Heikki Innasen palomiesura 
alkoi vuonna 1981 silloisessa Tampereen 

palokunnassa. Urallaan Heikki kouluttautui 
mm. puomitikkaan kuljettajaksi, sammu-
tinhuoltajaksi ja palomestarin kuljettajaksi 
palomiehen perustehtävien lisäksi, ja toimi 
niissä kunniakkaasti eläköitymiseensä asti 
Hervannan paloasemalla. Lisäksi Heikki toimi 
ylipalomiehenä yksikön ja aseman vanhim-
man tehtävissä, saavuttaen laajan arvostuk-
sen meissä työkavereissa.

Heikki on aina pitänyt hyvää huolta kunnos-
taan ja lähti eläkkeellekin vielä savusukellus-
kelpoisena. Lisäksi Heikillä on asenne ja työ-
moraali ollut aina kunnossa. En muista oman 
työhistoriani 30 vuoden ajalta, josta kaksi vii-
meistä toimin Heikin lähiesimiehenä, että hän 
kertaakaan olisi purnannut mistään työasiasta 
tai tehtävästä. Kaikki hommat ovat aina käy-
neet ja ne on hoidettu kunnolla loppuun asti.

Syyskuun alussa alkoivat Heikin eläkepäivät, 
ja kahvit juotiin Hervannan paloasemalla 
hänen viimeisenä työvuoronaan 28.8.2015.
Kuinkas se sanonta niin osuvasti menikään: 
”Vierivä kivi ei sammaloidu”.

Paloesimies Harri Järvelä

Eläkkeelle siirtyneitä +

Palomies Raimo Pietilä aloitti palomie-
hen työt Valkeakosken palokunnassa 

vuonna 1980. Eläkkeelle hän jäi 30.6.2015 
Pirkanmaan pelastuslaitoksesta. Urallaan 
hän vesisukeltajana ja nostolavakuljettajana 
sekä teki pitkän työrupeaman sairaankulje-
tuksessa. Hän oli aktiivinen palomiesurheilija 
ja jäikin eläkkeelle hyvässä kunnossa.

Palomies Vesa Laurila jäi eläkkeelle 
31.8.2015. Palomiehen tilapäiset työt 

hän aloitti Pirkkalassa vuonna 1982. Vuon-
na 1987 hänet vakinaistettiin. Vuonna 1994 
hän siirtyi Tampereen palolaitoksen palveluk-
seen, kun Pirkkalan kunnan palotoimi yhdis-
tyi Tampereen palotoimeen. 

Aune Järvinen oli työntekijänä huolellinen, 
oma-aloitteinen ja halukas oppimaan uu-
sia asioita. Esimiehen näkökulmasta hän oli 
”toivealainen”. Hän toimi pelastuslaitoksen 
Palokuvaajien sihteerinä.

Aunella oli aktiivinen ote elämään. Toivotta-
vasti tämä jatkuu ja Aunelle jää aikaa rakkaille 
harrastuksilleen: vaeltaminen, hiihtäminen, 
luonnossa liikkuminen, marjojen ja varsinkin 
sienien keruu ovat Aunen mieluisia harras-
tuksia. Liikkumiseen liittyy myös tanssihar-
rastus ja matkustaminen, kuten etelänmatkat 
ja syksyn ruskaretket.

Oman aikansa eläkepäivistä saavat myös las-
tenlapset ja maalausharrastus. Mökkeillessä 
tämä harrastus leviää myös raakaan työhön 
eli paikkojen maalaamiseen.

Entinen lähiesimies Timo Halme ja ystä-
vä Sirkku Pispala

Palomies Juha Jokinen

Ylipalomies Heikki Innanen

Koulutussihteeri Aune Järvinen
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Palomies Kari Niemelä aloitti palomiehen 
viransijaisena Tampereella vuonna 1981. 

Hän teki urallaan normaaleja palomies-sai-
raankuljettajan töitä, mutta paremmin hänet 
muistetaan lukuisista luottamustoimistaan.

”Kapan” omien sanojen mukaan hänen luot-
tamustoimensa alkoivat jo ennen palokun-
tauraa. Vuonna 1976 hän oli jo metallivers-
taan varaluottamusmiehenä. Yk-joukoissa 
1978 - 80 palvellessaan hän oli myös ”luot-
tamustehtävissä” ollessaan mm. pataljoo-
nan komentajan (everstit Pertti Seppänen ja 
Gustav Hägglund) sekä myöhemmin kenraali 
Siilasvuon turvamiehenä, joka käytännössä 
tarkoitti autonkuljettajaa.

Tampereen palolaitoksen ammattiosaston 
hallitukseen hänet valittiin vuonna 1982, ja 
siinä hän oli vuoteen 2014 asti. Puheenjohta-
jana hän oli vuodesta 1994 vuoteen 2002.

Vuonna 1995 Kapa valittiin Suomen Palo-
miesliitto Spal ry:n varapuheenjohtajaksi. 
Tässä toimessa hän oli vuoteen 2000. Vuo-
desta 2001 hän toimi Tampereen kaupungilla 

Suru-uutinen
Ylipalomies Eero Lahti nukkui pois heinäkuun 8. päivä. Eero Lahti aloitti palomiesuransa 
vuosilomasijaisen vuonna 1970. Palomieheksi hänet valittiin vuonna 1974. Eero Lahden erityis-
osaamista oli käsisammuttimien huoltaminen. Innokkaana lentopalloilijana eli ”piksumiehenä” 
tunnettu Lahti jäi eläkkeelle vuoden 2005 alussa. Viimeiset vuodet hän työskenteli Hervannan 
paloasemalla vanhimpana.

KTN:n (Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvot-
telujärjestö) pääluottamusmiehenä. Tätä työ-
tä hän teki päivisin pääluottamustoimistolla 
ja päivän jälkeen siirtyi vuoroon töihin. Vii-
meiset viisi vuotta työurastaan hän teki työtä 
päätoimisena. Kari Niemelä oli myös KTN:n TS 
ja KVTES:in valiokunnissa.

Muitakin luottamustoimia Kapalla oli. Hän oli 
melontaseura Tampereen Vihurin puheenjohta-
jana 10 vuotta, ja siihen liittyvine luottamustoi-
mineen mm. keskusjärjestö TUL:n tehtävissä.

Kunnallispolitiikan kiemuroihin Kapa tutus-
tui nuorisolautakunnassa jo1980-luvulla, ja 
politiikka tuli tutuksi, kun hän teki aktiivista 
kunnanvaltuustotyötä varavaltuutettuna kol-
me kautta 2000-luvulla. 

Palomiesuraansa Kapa muistelee hienona 
aikana. Mieleen ovat jääneet loistavat työka-
verit eri tapahtumineen. Erityisen kiitollisena 
hän muistelee eläketaistelujen palomies-
henkeä, mutta hän muistaa hyvällä myös 
pelastuslaitoksen johtoa erittäin hyvästä 
yhteistyöstä vaikeissakin paikoissa. Toimiva 

Eläkkeelle siirtyneitä +

keskusteluyhteys sekä osapuolten ymmärrys 
toistensa rooleista ja vastuista oli ja on edel-
leen kaiken yhteistyön pohja.

Elämää ja palomiesuraa muistellessa Kapa 
totesi, että hän on mielestään saanut tehdä 
hänelle mieluisia töitä koko työhistoriansa. Po-
sitiivinen mutta tarvittaessa rakentavan kriit-
tinen, ehkä liian helpostikin kyseenalaistava 
asenne on ohjannut hänet sellaisiin töihin ja 
harrastuksiin, mistä hänet tunnistamme.

Kapa haluaa jättää tuleville ammattiyhdis-
tysaktiiveille viestin, että positiivisuutta ja 
rakentavaa kritiikkiä tarvitaan myös jatkossa 
pelastuslaitoksen tulevaisuutta tehtäessä. Ay-
joukkue on uudistunut ja osaava. Jäsenistön 
tuki, ymmärrys ja kiinnostus ovat kuitenkin se 
tärkein asia yhteisestä tulevaisuudesta huoleh-
dittaessa. Tämän lisäksi yhteistyötä ”pohjois-
pään väen” kanssa on ylläpidettävä, sillä edessä 
ovat uudet haasteet uusine Sote-alueineen.

Kapan sanoin: ”Edellä mainituista seikoista 
johtuen jään kiitollisena ja hyvällä mielellä 
eläkkeelle”.

Palomies Kari Niemelä
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Pelastustoiminnan osalta on Pirkanmaa 
jaettu eteläiseen ja pohjoiseen pelastusalu-
eeseen. Eteläisellä pelastusalueella työsken-
telee viisi aluepalomestaria ja pohjoisella 
kaksi. Alueet poikkeavat toisistaan aika lailla 
ja yhtenä isona tekijänä on pohjoisessa iso 
sivutoimisten palomiesten sekä sopimuspa-
lokuntien määrä. 

Aluepalomestareilta odotettiin hyvää yhteis-
työtä niin vakituisten kuin vapaaehtoisten 
henkilöiden kanssa sekä vahvaa pelastustoi-
minnan tuntemista. Ennen kaikkea haluttiin 
saada aluepalomestareiksi henkilöitä, joilla 
oli halua ja kykyä toimi esimiehenä, muuttaa 
asioita ja viedä niitä eteenpäin yhdessä. 

Aluepalomestareiksi haettiin monista eri syis-
tä, mutta yhteistä kaikille oli se, että oli moti-
vaatiota lähteä luomaan uutta järjestelmää. 
Kaikki aluepalomestarit olivat olleet operatii-
visessa työssä ja siirtyminen hallinnolliseen 
tehtäviin mietitytti, muttei ole kaduttanut. 
Työnkuvaa pidettiin haastavana, mielenkiin-
toisena sekä monipuolisena ja päivätyötä 
hyvänä vaihtoehtona.

Tavoitteena yhtenäiset toimintatavat

Paloasemille tarvittiin henkilö, joka on tavoi-
tettavissa, jolta saadaan vastauksia ja joka 
näyttäytyy esimiehenä. Raportointiin halut-
tiin ryhtiä ja seurantaa annettujen työtehtävi-
en toteutumista. Yhtenä tärkeänä tavoittee-
na oli asemien työtehtävien jäsentäminen 
ja sen työkaluna vuosikellon käyttöönotto, 

Aluepalomestareiden ensimmäinen vuosi

Vuosi sitten lokakuussa elettiin muutosten keskellä, kun uudet aluepalomestarit 
olivat juuri aloittaneet työnsä. Kaikki heistä olivat joko silloin tai aiemmin 
pelastuslaitoksellamme työskennelleitä, mutta muuten järjestelmässä oli paljon uutta.

Mitä tällä järjestelmässä haettiin, mitä tavoitteita asetettiin ja mitä on vuoden aikana 
saavutettu? Haastattelimme kaikkia aluepalomestareita ja heidän esimiehiään, jotta 
saisimme vastauksia näihin kysymyksiin.

jotta kaikki työt tulee tehtyä. Toiminnan ra-
portointi onkin ollut kuluneen vuoden yksi 
isoimmista kulttuurinmuutoksista ja tällä 
hetkellä alueidensa päälliköt tietävät hyvin 
mitä esimerkiksi suunnitelluista ylläpitokou-
lutuksista tai palotarkastuksista on suoritettu. 
Myös sopimuspalokuntien kanssa tehtävää 
yhteydenpitoa piti saada tehostumaan. 

Paloaseman vääpeli

Aluepalomestareiden työnkuvaan kuuluu 
oman asemaryppään paloasemien arjen 
pyörittäminen yhdessä paloesimiesten ja 
sopimuspalokuntien päälliköiden kanssa. 
Hän on oman alueensa paloesimiesten esi-
mies. Työ on valvontaa, kehittämistä ja en-
nen kaikkea reagointia. Kiinteistöjen pitää 
olla siinä kunnossa, että työt voidaan hoitaa 
sujuvasti paloasemilla ja edellytykset työnte-
olle ovat hyvät. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat 
toimintaedellytysten luominen eli työkalujen 
ja tarvikkeiden hankinnat, yhteydenpito va-
rushuoltoon, logistiikkaan ja autoverstaalle 
sekä yhteydenpito muiden pelastuslaitoksen 
yksikköjen kanssa. 

Iso osa työstä on olla näkyvillä ja saatavilla 
paloasemilla, jotta arki siellä sujuisi ja suun-
nitelmalliset, tavoitteelliset tehtävät saadaan 
hoidettu. Tavoitteena on saada neljä työvuo-
roa toimimaan samalla tavalla. Työtä pidetään 
itsenäisenä ja vaihtelevana ja kiitosta saavat 
aluepalomestareiden omat esimiehet siitä, 

että he ovat antaneet vapauden jokaiselle 
luoda omanlaisen tavan tehdä tätä työtä. 

Haasteita ja kehittämiskohtia

Viestintäkanavia pitäisi hyödyntää monipuo-
lisesti, jotta viestintä olisi jatkuvaa ja molem-
min suuntaista. Henkilöstön työkuormitusta 
pyritään tasaamaan ja toisaalta ammatillista 
osaamista ylläpidetään asemapaikkojen 
vaihtelemisella. Samalla erikoiskoulutuksen 
saaneet pääsisivät entistä paremmin hyödyn-
tämään omaa osaamistaan.

Ajankäytön hallinta lienee aluepalomestarei-
den työssä haastavinta. Tärkeitä ja kiireellisiä 
asioita on paljon ja niiden keskeltä täytyy pri-
orisoida kaikista kiireisimmät työtehtävät. Eri 
paloasemien välillä sukkuloidaan päivittäin 
ja oman työn suunnittelu on tärkeätä. Toi-
veena olisi työnkuvien selkeyttäminen niin 
omaa työtä koskien kuin muiden yksiköiden 
kanssa. 

Kuluneen vuoden aikana on paloasemilla saa-
tu hoidettua suunniteltuja töitä sekä sellaisia 
asioita, jotka ovat jääneet aiempina vuosina 
tekemättä. Aluepalomestarin ja työvuoron 
välille on rakentunut luottamussuhde ja arki 
asemilla on saatu pyörimään sujuvasti. Mis-
tään isoista muutoksista ei edes kaikilla ase-
milla ole ollut kyse vaan pienistä käytännön 
asioista. Sopimuspalokuntien osalta on saatu 
parannusta siihen, että nyt koko Pirkanmaan 
alueella on tiedossa sopimuspalokunnalle 
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Aluepalomestareiden ensimmäinen vuosi

oma yhteyshenkilö. Sijaistamisten osalta on 
saatu pitkäjänteisyyttä siten, että pidemmis-
sä sijaisuuksissa ei välttämättä sijainen aina 
vaihdu vaan sama henkilö tekee useamman 
vuoron samalla paloasemalla. Lisäksi oman 
paloaseman ylipalomiesten käyttöä paloesi-
miesten sijaisina tehostetaan ja ylipalomie-
hille on tulossa sisäistä esimieskoulutusta. 

Paloasemilla olevaa osaamista pyritään hyö-
dyntämään entistä paremmin, mutta muuten 
paloasemien osalta arki jatkuu entisellään. 
Kun päiväpalvelusohjelmaa noudatetaan, 
voidaan seuraavaksi keskittyä siihen, miten 
kehitetään toimintatapoja. Isona kokonai-
suutena on käynnissä jokaisen syksyn tapaan 
Tulikettu-koulutukset, joiden toteutumista 
omalla alueella aluepalomestarit valvovat.

Aluepalomestarit pitävät tiimiään hyvänä 
yhteisönä ja he kokevat saavansa toisistaan 
ja esimiehistään paljon tukea. Eteläisellä pe-
lastusalueella yhtenä isona tekijänä ovat vii-
koittaiset palaverit, joissa käydään avoimesti 
läpi paloasemilla eteen tulleita kysymyksiä. 
Pohjoisella pelastusalueella on vahvuutena 
aluepalomestareiden ja päällikön välinen 
yhteinen työhistoria ja töiden tekeminen 
yhdessä on mutkatonta. 

Seuraavaksi syvennetään olemassa olevia 
toimintamalleja. Aluepalomestarijärjestelmä 
ei ole valmiiksi saatava projekti vaan toimin-
tamallien jatkuvaa kehittämistä ja yhtenäistä-
mistä. Lisäksi vuoropuhelua käydään entistä 

tehokkaammin muiden yksiköiden kanssa.
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Vuonna 1988 perustettu Tampereen 
Palolaitoksen Sukeltajat ry eli tutta-
vallisemmin TapSu on monipuolinen 

sukellustaitoja kouluttava yhdistys. Jäseninä 
on sekä pelastuslaitoksen työntekijöitä että 
sopimuspalokuntien henkilöstöä, heidän 
perheenjäseniään tai ystäviään ja yhteensä 
jäseniä on 160. Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimii Markku Savilahti.

TapSu on jaettu laitesukellus- ja norppajaos-
toiksi. Lisäksi erikseen sovittu ryhmä suunnit-
telee retkiä. Koulutusta annetaan niin laitesu-
kelluksen perus- ja jatkokursseilla kuin myös 
erikoiskursseilla, joiden aiheita ovat mm. jään 
alle sukeltaminen, pimeässä sukeltaminen, 
biosukellus tai syvävesisukellus. Lisäksi Tap-
Su järjestää laitesukelluskokeiluja esimerkiksi 
työyhteisöille tai kouluryhmille. Koulutusta on 
myös tarjottu sopimuspalokunnille, Meripelas-
tusseuralle sekä Särkänniemen Delfinaariolle.

Laitesukelluskursseja järjestetään kerran vuo-
dessa ja alaikärajana on 15 vuotta, toisin kuin 

Tampereen 
Palolaitoksen 
Sukeltajat ry
sukellusliitolla, jossa 12-vuotiaat pääsevät ko. 
kurssille. Yleensä laitesukelluskursseilla on ol-
lut 12 - 16 oppilasta. Laitesukelluksen jatko-
kursseja järjestetään tarvittaessa, usein miten 
joka toinen vuosi. Lisäksi joka toinen vuosi 
järjestetään yhteinen sukellusretki ulkomaille 
ja lokakuussa parinkymmenen hengen ryh-
mä suuntaa Maltalle.

Lasten ja nuorten Norppajaoksessa opetel-
laan perusuintia ilman välineitä, veden alla 
olemista ja siellä rauhoittumista sekä vaat-
teet päällä veden varassa olemista ja pelas-
tautumista. Norppien toiminta on monipuo-
lista eikä se rajoitu vain altaaseen, vaan oh-
jelmassa on ollut tutustumiskäyntejä, vierai-
luja, alkusammutusta, ensiapua sekä leirejä. 
Norppien toimintaan voi osallistua heti, kun 
hieman osaa jo uida, mutta uimataidottomat 
lapsetkin pääsevät mukaan, kun mukana on 
oma vanhempi. Norppien yläikärajana toimii 
laitesukelluskurssille osallistuminen, jon-
ka jälkeen siirrytään laitesukellusjaostoon. 
Norpat toimivat kahdessa ryhmässä iän ja 

sukellustaitojen perusteella. Lapsia ja nuoria 
on ollut vuosittain mukana 10 - 20. Norppien 
kesäleiri järjestetään vuosittain yhdessä Vene 
71 ry:n ja Lempäälän VPK:n nuorten kanssa 
Taulasalossa. Ohjelmassa on ollut veneilyä, 
sukeltamista ja erilaisia tehtäviä perusleiri-
elämää unohtamatta. 

Pelastuslaitoksella huoltoasentajana työs-
kentelevä Jukka-Pekka Tanner ollut aktiivinen 
TapSulainen vuodesta 2003 lähtien, jolloin 
häntä pyydettiin yhdistyksen koulutusvas-
taavaksi. Hänen oma sukelluskokemuksen-
sa on huikea: vähän ennen haastattelua tuli 
täyteen 6200 avovesisukellusta. Sukellus-
harrastuksen J-P aloitti vuonna 1989 ja kävi 
kouluttajakurssin vuonna 1996. Nykyisin J-P 
toimii nuoriso- ja koulutusvastaavana. 

TapSu on tiedottanut asioistaan perinteisesti 
sähköpostitse, mutta Tapsulle on luotu Int-
raan myös oma sivunsa, jonka kautta tiedot-
tamista voidaan hoitaa. 
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Syyskuun alussa vietettiin Tampereen 
vanhassa kirjastotalossa mukava ja läm-

minhenkinen tilaisuus, jossa juhlittiin Pirkan-
maan naisensihoitajien kalenterin julkaisua.

Vuoden 2014 toukokuussa alkanut projekti 
käynnistyi, kun ensihoitaja Kirsi Kaivonen 
kyseli facebookissa, olisiko Pirkanmaan nai-
sensihoitajien aika tehdä kalenteri. Palomie-
histähän on tehty kalentereita.

Kiinnostuneita löytyi, ja ensimmäiseen pa-
laveriin kutsuttiin kaikki naisensihoitajat. 
Kokouksessa mietittiin yleisiä suuntaviivoja, 

hyväntekeväisyyskohdetta ja kuvaajaa. En-
simmäisenä yhteisenä ajatuksena tuli, että 
kukaan ei halua lähteä tekemään mitään 
alusvaatekalenteria. Yhteiseksi teemaksi nou-
si positiivisuus, me-henki ja ensihoitajuus. 

Lopulta porukka tiivistyi seitsemän naisen ryh-
mäksi. Kuvaaja oli tamperelainen palkittu ku-
vaaja Peero Lakanen valokuvaamo Klikistä. 

Kuvia otettiin ympäri vuoden, ja viimeiset 
kesäkuussa Rosendahlin rannassa. Kuvaus-
paikkoja olivat mm. Niihama, Pyynikki, vanha 
Tulitikkutehdas ja keskuspaloasema.

Hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui va-
paaehtoinen pelastuspalvelu eli vapepa ja 
erityisesti kadonneen etsintä, sillä kalenterin 
tekijöiden mukaan he tekevät arvokasta työtä 
niin viranomaisten kuin yksittäisten kansalais-
tenkin apuna. Vapepan väki lähtee tuntemat-
toman lähimmäisen avuksi säällä kuin säällä 
mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

Kalenteria voi ostaa nettikaupasta osoittees-
ta www.naisensihoitajat.fi. Projektin etene-
mistä voi seurata facebookissa ”Pirkanmaan 
pelastuslaitoksen naisensihoitajien kalenteri 
2016” -sivulla. 

Pirkanmaan 
naisensihoitajien 
kalenteri
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Aluksi yhden väliotsikollisen verran faktaa 
vuoden 1865 Tampereesta. Tuon aikaisen 
kaupungin sijainti ja koko, hallinnollinen 
kytkös ja ympäristön asetelma ovat yllättä-
neet monet. Niin taitaa käydä joukolle myös 
tämän kirjoituksen lukijoista.  

Tampere oli osa  
Turun ja Porin lääniä 

Ensinnäkin: 5538 asukkaan Tampere kuului 
Turun ja Porin lääniin. Että kaikista lääneistä 
juuri tuohon, on moni myöhempi tampere-
lainen parahtanut! 

T:n ja P:n läänin itärajana oli Tammerkoski. 
Kosken itäpuoli oli Hämeen lääniä ja Messu-
kylän pitäjää. Silloinen Kyttälä kosken itäran-
nalla Hämeen läänissä oli vahvasti kasvava 
alue. Sen asukkaista toisen läänin Tampe-
reella työssä käyviä oli peräti 2000. Pohjan-
maan rata oli suunnitteilla, ja rautatieasema 
jäämässä kosken itäpuolelle (kuten tapahtui). 
Oli pelättävissä kaiken liiketoiminnan siirty-
vän vähitellen Kyttälän puolelle. 

Tampere oli jäämässä Kyttälän esikaupun-
giksi!, historiantutkija on kirjoittanut. Niin ei 
kuitenkaan käynyt. Monien vaiheiden jälkeen 
Kyttälä 1876 annetulla asetuksella määrättiin 
hallinnollisesti ja oikeudellisesti kuulumaan 
Tampereen kaupunkikuntaan 1877. 

Vähintään yhtä tärkeätä oli Tampereen 
kaupungin siirtäminen osaksi Hämeen lää-
niä 1870. Toisinkin olisi voinut käydä: vuonna 
1865 Turun kuvernööri teki esityksen kosken 
itäpuolisen asutuksen liittämisestä Turun ja Po-
rin lääniin. Kun asia meni senaattiin ja otettiin 
esille lääninrajojen tarkistusten yhteydessä, 
tulos oli päinvastainen: Tampereen kaupunki 

Kymmenesosa kaupunkilaisista 
menetti asuntonsa 1865
 Teksti: Juhani Katajamäki  

ja vielä Ylöjärvikin liitettiin Hämeen lääniin. 
Tampereen kaupunki sekä Messukylän pitäjä 
ja Kyttälä olivat nyt samaa Hämeen lääniä.  

”Pakkopalokunta” 

Millainen oli palotoimi Tampereella vuonna 
1865? Palokuntaa ei vielä ollut, mutta “palo-
kuntamuotona” oli ns. pakkopalokunta, johon 
käytännöllisesti katsoen jokaisen miespuoli-
sen tamperelaisen lapsia ja vanhuksia lukuun 
ottamatta oli velvollisuus antaa panoksensa. 

Kaupungin palojärjestys vuodelta 1826 
määräsi, että kaupungin jokaiseen neljään 

kaupunginosaan oli valittu kaupungin porva-
reiden keskuudesta palomestari ja ruotumes-
tari sekä koko kaupunkia varten yhteisesti 
kaksi ruiskumestaria ja kolme suihkunhoita-
jaa. Kaupungin työmiesten oli määrä toimia 
palomestareiden apuna. 

Turun palon (1827) jälkeen jokaisen talon 
tai porvaruuden omistajan oli oltava vuorol-
laan palovahtina. Työmiehet olivat velvolli-
suudesta vapaat, jos heillä ei ollut taloa. 

Palovartiointia vahvistettiin 1829 maksa-
malla kahdeksalle palovartijalle säännöllistä 
palkkaa. Palkkavarat kerättiin tontin ja por-
varuuden omistajilta, jonka vuoksi porvarit 

Noin kymmenesosa Tampereen kaupungin asukkaista menetti kotinsa 
suurpalossa 19.8.1865. Kauppakatu 10:n piharakennuksesta alkanut palo 
levisi tuulen mukana kohti etelää. Tuhoutuneet asumukset sijaitsivat 
nykyisen Puutarhakadun ja Satamakadun välisellä alueella. 

 Tampereen palon muistolaatta Ylioppilastalon seinässä Kauppakatu 10:ssä:”Tämän 
tontin pohjoislaidalla syttyi 19.8.1865 tulipalo, joka tuhosi kokonaan 27 ja osittain 6 
taloa. Palon seurauksena 1868 vahvistetussa asemakaavassa levitettiin Hämeenkatua 
ja Hämeenpuistoa sekä luotiin uusia puistokatuja”. 

Tampereen tuhoisa kaupunkipalo 150 vuotta sitten
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Tampereen tuhoisa kaupunkipalo 150 vuotta sitten

Karttakuva 1. Monia tarpeita rikastava karttakuva. Tätä kirjoitusta palveleva olennainen tieto on harmaalla varjostettu alue: palossa 
tuhoutunut alue ja syttymiskohta (kehäristi). Numerot ovat plantaasinumeroja. Paksut mustat viivat ovat alueella olleet ojat.  
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alkoivat laistaa palovartiointivelvoitettaan. 
Vartiointi jäi yhä enemmän ja enemmän si-
vutoimisten palovartijoiden huoleksi. 

Muiden miespuolisten tamperelaisten 
velvollisuus oli palon sattuessa toimia ope-
ratiivisina toimijoina: suihkumiehinä, ruis-
kumiehinä, palopurjeen hoitajina, palohaan 
käyttäjänä, palokohteen raivaajana jne., eli 
velvollisina tekemään kaikkea sitä työtä, jota 
sen aikaiseen ”palomiestyöhön” voi ajatella 
kuuluneen. 

Vuonna 1853 senaatti pyysi kaupunkia 
perustamaan vakinaisen palokunnan. Maist-

raatti vastasi, ettei kaupunki kykene vastaa-
maan vakinaisen palokunnan kustannuksista. 
Päätös tuli kalliiksi.  

Kauppakatu 10:stä se lähti 

Elokuun 19. päivän iltana 1865 kauppias K.J. 
Hildénin piharakennuksesta Kauppakatu 10, 
nykyisen Ylioppilastalon paikalta alkanut pa-
lo levisi kohti etelää Nalkalantorin suuntaan. 
Tuli tuhosi kokonaan 27 ja osittain kuusi taloa 
Puutarhakadun ja Satamakadun välisellä alu-
eella. Kymmenes kaupungin asukkaista (516) 
menetti kotinsa (karttakuva 1). 

Palon syttymissyytä tutkittiin, mutta jäi sel-
vittämättä. Vuosikymmeniä myöhemmin ker-
rottiin, että palo olisi saanut alkunsa tallinpar-
vella nukkuneiden renkien piipunpoltosta.  

Päivätär 26.8.1865 

Tuonaikainen suomenkielinen sanomalehti, 
Helsingissä kerran viikossa ilmestynyt Päivätär 
uutisoi tulipalosta palon jälkeisen viikon lau-
antaina. Seuraavat otteet ovat suoria sitaatteja 
uutisesta Tulipalo Tampereella (uutiskuva). 

”Viime lauantaina kohtasi Tampereen kau-
punkia hirmuinen tulipalo, joka vasta sunnun-
taina saatiin sammumaan, ja joka poltti noin 
lähes 40 taloa poroksi. Noin 500 on siellä kadot-
tanut omaisuutensa ja katon päältänsä. Pala-
neiden huoneiden seassa oli neljä kivihuonetta, 
jotka nyt seisovat autioina. Puuhuoneista siinä 
palaneessa kaupungin osassa ei ole kuin uunit 
ja niiden savupiiput jäljellä. Noin viides osa kau-
punkia on palanut poroksi, tahi 740 kyynärää 
pitkä ja noin 400 leviä alanto. Seitsemän kaup-
papuotia on myös mennyt tulen omaksi, joiden 
tavarat olisivat olleet vakuuttamatta. Vahinko 
joka tästä palosta tulee kohtaamaan Suomen 
kaupunkilaisten paloapuyhdistystä on luettu 
nouseman 350 000 markkaan ja ruotsalaista 
Skandia yhdistystä 100 000 markkaa. Paitse 
paremmin rakennettuja taloja on suuri joukko 
pienempiä, joista monta vakuuttamattomia. 
Palolta kohdatut ovat majoitetut sukulaisten-
sa ja tuttavainsa luona ja rouva Nottbeck on 
antanut enemmän kuin 20 erihuonetta vahin-
gon kärsineiden avuksi. Monta tarvitsevaa on 
palon perästä kuin luonnollista. Kaupungissa 
on ruvettu keräämään apua. Uusista avunte-
oista keskustellaan. 

Tuli on ilmestynyt kello 11 lauvantaiiltana. 
Sammutustyössä oli veden puutos ollut suu-
rena haittana ja kaikki sammutustyö supis-
tunut vaan sen palavan osan piirittämiseen. 
Vasta kello 5 sunnuntaiaamuna saatiin tulen 
raateleminen seisattumaan. Nimilistoja avun-
keräystä varten on Frenckellin ja Sederholmin 
kirjakaupoissa täällä Tampereella tulipalolta 
kohdatuille.”  

Ylläkirjoitettua enempää ei yksityiskohtais-
ta tietoa Tampereen palosta löydy. Varmaa 
kuitenkin on, ettei palo olisi yltänyt tuohon 
laajuuteen vapaaehtoisen palokunnan (per. 
1873) saati vakinaisen palokunnan (per. 
1898) vuosina.  

Kaavoituksen  
merkitys korostui 

Kaupunkipalon aikaan Tampereen uusi ase-
makaava oli ollut vireillä pitkään. Asialla oli it-
se Carl Ludvig Engel, jonka luonnos valmistui 
1830. Koska Tampereelle sen ajan käsityksen 
mukaan voitiin rakentaa vain puutaloja (!), oli 
tulipalojen aiheuttamaa mahdollista täydel-
listä hävitystä vastaan suojauduttava erotta-
malla kaupunginosat toisistaan 36 m leveillä 

Nelisivuinen, kerran viikossa ilmestyvä 
sanomalehti Päivätär, Viikko Sanomia 
Helsingistä kertoi tulipalosta paloviikon 
jälkeisessä numerossaan lauantaina 
26.8.1865  
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puistokaduilla, joissa oli lehtipuita kahdessa 
rivissä ja puiden välissä kävelyteitä. 

Näin syntyi Esplanadikatu, myöhempi Hä-
meenpuisto (karttakuva 2). Sen pohjoispää 
rakennettiin Engelin määräämään leveyteen, 
mutta avarrettiin myöhemmin 60 metriin. 
Engel ehdotti myös uuden läntisen kaupun-
ginosan jaettavaksi puistoalueella kahtia. Näin 
syntyi myöhempi Aleksanterin kirkon puistik-
ko. Asemakaavan rajana lännessä oli Kortelah-
denkatu, joka ulottui Näsijärvestä Pyhäjärveen. 
Sen katkaisi myöhemmin hautausmaa, jolloin 
eteläisestä tieosuudesta tuli Koulukatu.  

Sivutuotteena kauneus  
ja miellyttävä ulkonäkö 

Engel loi perustan Tampereen keskustan 
puistoille. Vaikka hänen torisuunnitelmaansa 
ei sellaisenaan toteutettukaan, kaupunkiin 
syntyi avaruutta. 

”Tällä täydelliseen sopusuhtaiseen jakoon 
perustuvalla suunnitelmalla ei ainoastaan 
saada täydellistä suojaaja ja estettä mah-
dollisesti sattuvia tulipalo-onnettomuuksia 
vastaan, vaan myös kauneus ja miellyttävä 
ulkonäkö”, Engel sanoi suunnitelmastaan. 

Vuonna 1856 annettiin asetus kaupunkien 
asemakaavoituksen ja rakentamisen yleisistä 
perusteista. Niitä ei Engelin Tampere-kaava 
kaikin osin vastannut, varsinkaan vaatimuk-
sia katujen leveyksistä. Engel oli keskittynyt 
erottamaan uudet kaupunginosat toisistaan, 
mutta ei ollut riittävästi puuttunut olemassa 
oleviin katuihin. 

Monien vaiheiden jälkeen kaupunki sai 
uuden asemakaavan 1868. Kaava oli yliarkki-
tehti Carl Albert Edelfeltin käsialaa. Sen poh-
jana oli Engelin luonnos, mutta uutta olivat 
kaupungin läntisen laidan pienet tontit sekä 
tulipalovaaran vuoksi levitytetyt puistokadut. 
Asemakaavaan oli merkitty kuusi yleistä kai-
voa: hautausmaan edessä, eteläisellä uudella 
torilla ja neljä Esplanadin (Hämeenpuiston) 
puistikoiden välissä.  

Muistolaatta 1965 

Tampereen kaupunginhallitus teetätti Tam-
pere-Seuran esityksestä muistolaatan, joka 
paljastettiin Tampere-päivänä 1.10.1965, sata 
vuotta onnettomuuden jälkeen. Kaksi palo-
sotilasta (aikansa termein) muodosti kunnia-
vartion kuvanveistäjä Sisko Petäjän suunnit-
teleman ja veistämän taideteoksen molem-
min puolin, kun valtuuston puheenjohtaja 
Matti Salminen piti paljastuspuheen.  

Karttakuva 2. Edelfeltin 1868 asemakaa-
van pohjana on Engelin luonnos 1830. 
2000-luvun tamperelainen asukas kiitte-
lee arkkitehteja, jotka ovat suunnitelleet 
kaupungille Hämeenpuiston molem-
piin päihin ja keskelle vihreät keuhkot 
ja kaupunkia katkovien viihtyisien 
puistokatujen kokonaisuuden. Niinhän 
kuvassa on, mutta vasta sivutuotteena: 
arkkitehdeille puukaupunkimiljöön 
paloturvallisuus oli kaiken suunnittelun 
ydin. Lehtipuupuistot olivat aikansa 
tehokkaimpia palokatkoja. Kuvassa 
erottuvat vaakasuoran muotoiset pisarat 
ovat kaupungin kuusi yleistä kaivoa.

Lähteet:  

Viljo Rasila, Tampereen historia 2 (1840-1905), Tampereen Keskuspaino 1984 

Aluepelastuslaitoksen arkisto 

Päivätär 26.8.1865
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Neljännesvuosisata 
Tampereen johtavana 
paloviranomaisena

Niemi Vega-lakissa. Jos kuva olisi värikuva, K. A. 
Niemen “aina” käyttämän Vega-lakin hattuosuus 
liekehtisi tulipunaisena.
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Päälliköt -sarjan osa 3:  

K.A.Niemi
Teksti: Juhani Katajamäki
Kuvat: Vapriikin kuva-arkisto ja aluepelastuslaitos

Vuonna 1879 syntyneen Kustaa Anselm 
Niemen (käytti aina ja joka paikassa vain 
etunimikirjaimia K. A.) palokuntaura alkoi 
Helsingin palolaitoksessa palosotilaana 16-
vuotiaana 1895. Kun Tampereen palolaitos 
1898 perustettiin, korpraali Niemi valittiin 
aliruiskumestarin virkaan.

Kenraalikuvernööri oli 
tyytymätön, suuriruhtinas 
sai suihkusta
Niemen Tampere-vuosien alussa Suomi oli 
Venäjän Suuriruhtinaskunta. Kenraalikuver-

nööri Bobrikov vieraili Tampereella 1899, ja 
hänelle esiteltiin edellisvuonna perustettu 
palokunta. Kenraalikuvernööri seurasi Van-
han Kirkon kupeessa annettua sammutus-
näytöstä. Mitä enemmän vieras näki, sitä 
tyytymättömämmältä hän vaikutti. Hän ei 
koko aikana pukahtanut sanaakaan, käänsi 
selkänsä ja näytti hyvin ärtyneeltä.

Syy käyttäytymiseen oli aliruiskumestari 
Niemen mielestä kaikessa karuudessaan se, et-
tä Tampereen palokunta oli hyvässä kunnossa, 
kalusto kiilteli uutuuttaan ja miehet olivat asian-
mukaisen hyvin varustetut myös asuiltaan.

”Niin ei tainnut olla Pietarissa, jonka soti-

laspiirin esikunnasta Bobrikov oli Suomeen 
komennettu”, Niemi on arvellut.

Kaksi vuotta myöhemmin palokuntaan 
tutustui Tsaari Aleksanteri III:n veli, suuriruh-
tinas Wladimir Aleksandrovits. Palokunta sel-
vitti ripeästi upouuteen vesijohtoverkostoon 
kuuluvan Rongankadun palopostin.

Ripeyttä oli turhankin paljon. Suihkumies 
laski suihkun päin suuriruhtinaan vaunua. ”Tä-
mä - vastoin kuin edeltäjänsä - ei tehnyt asias-
ta numero, sanoi vain huh huh”, silminnäkijänä 
jälleen ollut Niemi on kertonut. Suihkumies 
kertoi horjahtaneensa. Joka tapauksessa: pa-
lokunta sai kiitokset ripeydestään.

Esittelyvuorossa on K. A. Niemi, jonka ura Tampereen ylimpänä 
paloviranomaisena kesti 24 vuotta. Koko palokuntauralla oli 
pituutta 45 vuotta. Hänen seuraajallaan Einar V. Nurmella oli 
päällikkövuosia enemmän (30), mutta hänen palokuntauransa 
jäi Niemeä hieman lyhyemmäksi.
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Vesisuihku ja 
kolminkertainen 
murhamies

Kerrassaan ainutlaatuiseen ja nykypäivänä 
mahdottomaan tilanteeseen palokunta jou-
tui helmikuussa 1906 sen jälkeen, kun Venäjän 
valtakunnanpankin konttori ryöstettiin Helsin-
gissä. Poliisi pidätti vahtimestarin surmanneen 
ja pakomatkalla santarmin haavoittaneen 
joukkion päätekijän Tampereen rautatiease-
malla. Revolveri ja tikari otettiin talteen, mut-
ta päätekijän vaatteissa piilossa olleet toinen 
revolveri ja tikari jäivät löytymättä. Rautoihin-
kaan miestä ei laitettu. Poliisikamarilla synty-
neessä taistelussa lättiläinen (nyk. latvialainen) 
ammattirikollinen Jan Tshokke surmasi kaksi 
poliisia ja haavoitti kahta. Yllätetty poliisikunta 
joutui alakynteen, sillä poliisin tuliaseet olivat 
edellisvuoden suurlakon jäljiltä yhä takava-
rikossa. Villin Lännen kaltainen ammuskelu 

kokosi sankan katsojajoukon. Kaikin puolin 
poikkeuksellisen tilanteen vuoksi poliisi kään-
tyi palokunnan puoleen.

”Täytyi yrittää, silloinen ruiskumestari 
Niemi on muistellut. ”Letku johdettiin poliisi-
aseman eräälle sivuovelle, mitä rosvo katseli 
mutta ei kait ymmärtänyt tarkoitusta. Kun 
vettä rupesi tulemaan 90 mm:n letkusta ja 
sen suorasuihkusta, kiinniotettava yritti rea-
goida laukauksin, mutta vesi painoi miehen 
nopeasti nurkkaan voimattomaksi.”

Lisää henkilövahinkoja ei sattunut. Tshok-
ke tuomittiin elinikäiseen vankeuteen kolmes-
ta surmasta ja viidestä haavoittamisesta.

Viipurin kautta takaisin 
Tampereelle

Vuonna 1900 Niemi oli saanut ruiskumestarin 
natsat. Palomestari Berndt Blomin virkavapa-
uksien aikana virkakierto teki Niemestä v.t. 

alipalomestarin 1903. Toimesta hän luopui 
1908 ja otti vastaan alipalomestarin vakinai-
sen viran Viipurin palokunnassa.

Paluu Tampereelle oli edessä elokuussa 
1919, kun hänet valittiin Tampereen palo-
mestariksi edesmenneen Urho Aaltosen 
jälkeen. Tästä toimesta Niemi jäi eläkkeelle 
1.9.1943. Hän oli Tampereen palomestarina 
(1919-33) ja palopäällikkönä (1934-43) yh-
teensä 24 vuoden ajan ja laitoksen palveluk-
sessa kaikkiaan 34 vuotta.

Niemi motorisoi 
palokunnan

Vuonna 1919 Tampereen palokunnan käy-
tössä ei ollut minkäänlaisia konevoimaisia 
laitteita. Sammutukset ja hälytysajot hoidet-
tiin miesvoimaa ja hevospelejä käyttäen.

Niemi alkoi määrätietoisen motorisoin-
nin. Nopeassa tahdissa palokunta sai kone-
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Tältä näytti teollisuus-Tampere Tammer-
kosken sillalta Niemen ensimmäisenä 
Tampere-kautena. Eino Bergius kuvasi 
Tammerkosken autochromelle 1908. 
Tampereen palolaitos erottui isona ja 
upeana, kun näköalaa ei vielä ollut peit-
tämässä hotelli Tammer ja Koskipuiston 
korkeiksi kasvavat lehtipuut. Kuva on 
ensimmäinen värikuva Tampereesta.

toimintaa. Jo vuonna 1907 Tampereen kau-
punginvaltuusto myönsi palolaitokselle varat 
sairaankuljetusvaunun hankkimiseksi. Vaunu 
ei ollut auto eikä edes hevosen vetämät rattaat 
vaan miesvoimin kuljetettava katettu työntö-
kärry. Hevosvetoisista sairaankuljetushälytyk-
sistä on ensimmäinen tilastomaininta Niemen 
ensimmäiseltä päällikkövuodelta 1919.

Ensimmäinen sairasauto ilmestyi kalusto-
riviin 1930, kun palolaitoksen työpaja rakensi 
terveydenhoitolautakunnan palokunnan 
käyttöön hankkiman Chrysler-alustan sai-
rasautoksi. Vuonna 1938 palokunnan käytössä 
oli kolme sairasautoa, mutta vielä silloin niistä 
ainoakaan ei ollut palolaitoksen “oma”.

Tiukka päällikkö

”Palomiehistön ja alemman päällystön kanssa 
olen aina tullut hyvin toimeen, vaikka jonkin 
verran hankausta on silloin tällöin ilmennyt. 
Tämä johtuu siitäkin, että miehistö ei alus-
sa oikein käsittänyt kurin ja täsmällisyyden 
merkitystä kokonaisuudelle, mistä johtuen 
määräyksiä pidettiin pikkumaisina, vaikka 
niillä oli käytännöllinen merkitys”, Niemi on 
muistellut 1948.

”Esimerkiksi käyttöönottamani tapa, että 
jokaisen uloshyökkäyksen jälkeen koko mu-
kana oleva kalusto: letkut, moottorit, vaunut 
ja muu kalusto on heti kotiin palattua perin-
pohjin puhdistettava, olkoonpa matka vaik-
ka lyhyempikin tai että sammutuskalustoa ei 
ensinkään ollut tarve käyttää.”

Niemi perusteli, kuinka jokainen liike jos-
sain määrin rasittaa kalustoa ja vaunuja ja pe-
rinpohjaisen puhdistuksen tarkoituksena on 
tarkastaa, olisiko jossain joku liitos höltynyt, 
ruuvi tai mutteri irronnut.

”Lyhyelläkin ajomatkalla voi vaikkapa au-
ton rengas saada mukaansa naulan tai muun 
terävän esineen, joka kerralla ei puhkaise 
kumia, mutta saadessaan olla paikallaan voi 
katkaista matkan”, Niemi selvitti.

”Alkuaikoina syntyi valituksia myös ravin-

alustalla toimivia paloautoja. Kaksi ensim-
mäistä komeili paloaseman pihassa 1924. 
Molempiin Ford-ajoneuvoihin tehtiin puu- 
ja metallityöt omassa talossa ruiskumestari 
Mannisen johdolla. Toinen autoista oli mie-
histöauto, toinen kalustoauto. Jälkimmäisen 
keskipakoispumppu asennettiin Serlachiuk-
sen pumpputehtaalla Mäntässä. Ruisku antoi 
kyytiä sammutussuihkuille, joiden letkuka-
lusto oli laskostettu kylkilaatikoihin ja voitiin 
tarvittaessa selvittää myös ajamalla.

Vuonna 1925 hankittiin kaksi muuta Ford-
alustaa. Niidenkin korit tehtiin omana työ-
nä. Toinen oli samalla harjoitusauto. Vuonna 
1927 palolaitos hankki henkilöauton, jolla 
opetettiin palosotilaita kuljettajiksi. Laitos 
maksoi kuljettajiksi nimettyjen ajokorttikus-
tannukset.

Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys 
lahjoitti hiilihapporuiskuauton 1928. Samana 
vuonna palokunta hankki Brockway -kone-

alustan, jolle Tampereen Autokoritehdas teki 
korityöt. Kalustoriviin 1929 ajettu ajoneuvo 
ja sen tuhannen minuuttilitran keskipakois-
pumppu sekä vaahtosammutusgeneraattori 
olivat aikansa huippua.

Autokantaan siirtyminen tapahtui Nie-
men johdolla nopeasti: kahdessa vuoden si-
sällä palokunnalla oli käytössään neljä autoa 
ja kuudessa vuodessa jo kuusi. Hevosia oli 
vuoden 1928 lopussa enää yksi.

Sairaankuljetusta 
vuodesta 1907

Niemen aikana myös sairaankuljetus otti en-
si askeleita. Vuoden 1933 palolaki (voimaan 
1.1.1934) ei maininnut mitään palokuntien 
harjoittamasta sairaankuljetuksesta, mutta 
monet kaupunkipalokuntamme olivat tavalla 
tai toisella hoitaneet myös tuota tämän päivän 
pelastuslaitokselle “automaattisesti” kuuluvaa 
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non ja vaatetuksen suhteen. Suuressa jou-
kossa on aina yksilöitä, joilla on valittamista 
silloinkin kun kaikki on parhain päin, ja vaikka 
vastaavissa tapauksissa olot muualla eivät olisi 
niinkään hyvät. Kun vaadin, että valitukset ja 
syytökset työtovereita tai alipäällystöä vastaan 
heti todistetaan todeksi niin epäkohdat, mikäli 
todellisia sellaisia oli, ne heti korjattiin. Niinpä 
valitukset häipyivät hyvin pian ja yhteishenki 
pysyi hyvänä. Se näkyi siinäkin, että alkuvuo-
sien monet poissiirtymiset miehistöstä lop-
puivat. Eronneiden luku oli 40-luvulla täysin 
normaali ja miehistö vakiintunut.”

Rangaistuspäiväkirjan 
karua kertomaa

Niemen jälkeen palokunnan ykkösmieheksi 
valittu Einar V. Nurmi kulkee laitoksen peri-
mätiedossa ankarien rangaistusten palopääl-
likkönä. Sitä Nurmi oli, mutta niin oli myös 
edeltäjänsä. Kaupunkien palojärjestykset ja 
palotoimistot eli palolautakuntien edeltäjät 
olivat antaneet laitoksen päällikölle vieläkin 
ankaramman rankaisuvallan kuin ensimmäi-
nen palolaki 1934.

Palomestarin virassa hän noudatti Viipu-
rin palokunnassa oppimaansa ns. vanhan vä-
en sotilasperinnettä, jossa kova kuri ja tiukka 
järjestys olivat isossa roolissa.

Nykyisen pelastuslaitoksen arkistossa on 
tallella mustanpuhuva, kovakantinen kir-
ja, rangaistuspäiväkirja. Sen ensimmäinen 
merkintä on Niemen ajalta, tammikuun 1. 
päivältä 1931.

Palomestarin määräämät sanktiot kirjat-
tiin päällystön toimesta karusti. Ensimmäisen 
vuoden rangaistuksia olivat esimerkiksi ’saa-
nut yhden lomakiellon kun ei tullut aamulla 
kadun lakaisuun’, ’saanut yhden lomakiellon 
kun hälytyksessä erehdyksessä jäi pois au-
tosta, johon hänet oli komennettu’ ja ’saanut 
yhden lomakiellon kun myöhästyi iltalomalta 
paluusta 25 minuuttia’.

Ankarasti Niemi rankaisi palosotilas X:ää 
8.4.1932:’saanut kahden viikon lomakiellon 
kun myöhästyi iltalomalta 2 tuntia 7 minuut-
tia’. Vieläkin ankaramman, poikkeuksellisen 
pitkän rangaistuksen sai seuraavassa kuussa 
palosotilas Y, joka myöhästyi päivälomalta 3 
tuntia 30 minuuttia ja sai peräti kuukauden 
pituisen lomakiellon.

Runsaan 12 vuoden aikana 1.1.1931 - 
30.7.1943 Niemi määräsi 117 rangaistusta. 
Valtaosa oli lomakieltoja. Muistutuksella 
selvisivät he muutamat, jotka myöhästyivät 
lomaltapaluusta vain muutaman minuutin. 
Neljä minuuttia riitti muistutukseen, mutta 
25 minuuttia saattoi tuoda jo yhden loma-
kiellon. Lomakiellot olivat rajuja rangaistuk-
sia, yksikin lomakielto saattoi pidentää yhtä-
mittaista työrupeamaa kohtuuttomasti.

Palomiehistö sai muutama vuosi Helsinkiä 
myöhemmin työajan, jossa kahden työpäivän 
jälkeen oli yksi lomapäivä (1937). Se oli edel-
leen lomapäivä, eikä työaikalain määrittelemä, 
automaattisesti lankeava vapaapäivä. Työaika-
laki, joka monella alalla oli jo arkipäivää, vasta 
siinteli palokuntien arjessa.

Päällikön moderni  
käsitys vedenkäytöstä

Niemen aikana palokunnan koulutus oli pait-
si äksiisiä myös käytännön tasolle ulottuvaa. 
Tampereen maine modernina sammuttava-
na palokuntana vakiintui Nurmen vuosina, 
mutta alkoi jo Niemen aikana.
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Palomestari Niemi motorisoi Tampereen 
palolaitoksen 1920-luvulla. Hevosvetoi-
nen kalusto sai tehdä tilaa paloautoille. 
Palomestari erottuu vasemmanpuoli-
simman auton etupenkillä tuulilasin 
vieressä.

“Toisinaan ajatuksiani ei ymmärretty 
ns. korkeammilla tahoilla, vaan on terävästi 
arvosteltu menetelmääni sammutusveden 
käytössä. Yleinen käsitys oli, että vesi sellai-
senaan on tehokas vastamyrkky tulelle, ja si-
tä on sen niskaan valettava niin paljon kuin 
suinkin. Veden hyödyllisyyttä sammutukses-
sa en suinkaan kiellä, mutta sillä voidaan teh-

dä myös paljon pahaa. Vettä on käytettävä 
mahdollisimman vähän, juuri sen verran kuin 
tarvitaan, ei tippaakaan enempää.”, Niemi on 
muistellut ja kertoi esimerkin.

”Jos Tampereen Puhelinyhdistyksen 
ullakkokerros olisi sammutettu paljolla ve-
dellä, olisi alakerroksen puhelinkeskus var-
masti vaurioitunut ja aiheuttanut ainakin 3 
miljoonan markan vahingot, puhumattakaan 
muille kerroksille ja huoneistoille koituneis-
ta vahingoista. Nyt annettiin katon palaa ja 
varjeltiin ympäristöä ja naapurustoa. Katon 
korjauskustannukset kohosivat vain 160 000 
markkaan. Tapaus aiheutti ilmiantoja aina 
valtuustoon asti, ja oli virkauranikin vaarassa, 
mutta selityksen saatuaan valtuusto hyväksyi 
menettelyni täydellisesti.”

Niemen vuosien kaksi 
suuronnettomuutta

Elokuvateatteri Imatran tulipalo Hämeenka-
tu 12:ssa, Aleksanterinkadun kulmauksessa 
23.10.1927 oli räjähdysmäinen. Tulenarka 
nitraattifilmi syttyi räjähdysmäisesti eloku-
vateatterin konehuoneessa parvekkeelle 
johtavan portaikon vieressä, esti poistu-
misen parvelta ja levisi nopeasti myös per-
mantokatsomoon. Filmipalon seurauksena 
syntyneet eetterikaasut tainnuttivat katsojia 
nopeasti, useita suoraan penkkeihinsä. Ilman 
myrkyllisiä kaasuja moni olisi pelastunut. Pa-
lokunta oli Niemen johdolla nopeasti paikalla 
ja tukahdutti liekit, mutta 21 Mustalaislegioo-

nan tytär -elokuvan katsojaa sai surmansa ja 
kymmenet saivat pahoja palovammoja.

Kaksi vuotta myöhemmin, 7.9.1929 höy-
rylaiva Kuru lähti normaalille reittivuorolleen 
Mustanlahden satamasta kohti Kurua, kun 
alus Siilinkarin kohdalla kovassa ristiaallokos-
sa kaatui. Lauantai-iltapäivän laivavuorossa 
oli 148 matkustajaa ja 12 hengen miehistö. 
Heistä 138 hukkui Näsijärven syvyyksiin.

Pelastustoiminta ei vielä silloin eikä pit-
kään aikaan myöhemminkään kuulunut 
palokunnan tehtäviin. Minkäänlaista vene-
kalustoakaan ei ollut.

Onnettomuuden seurauksena kaupunki 
hankki seuraavana vuonna pelastusalus Sii-
linkarin. Se ei tullut palokunnan kalustoon, 
vaan vastuulliseksi hoitajaksi nimettiin Nais-
tenlahden satamapalvelija.

Palokuntatyö  
jatkui eläkkeelläkin

Esimiehenä K.A. Niemi oli aina läsnä. Jokainen 
arkiaamu palomestari/palopäällikkö seurasi 
etupihan tunninpituisia rivistö- ja kalusto-
harjoituksia kävelemällä kirkkaanpunainen 
Vega -lakki päässään kiviaidan viertä. Niemi 
oli mukana kaikissa hälytyksissä kesäloma-
aikaansa lukuun ottamatta.

Tampereen kausiensa jälkeen 1.9. 1943 
eläkkeelle jäänyt palopäällikkö hakeutui vielä 
palomestariksi Helsinkiin. Elettiin sotavuosia, 
ja pääkaupungin palokunta kärsi päällystöva-
jausta. Vapaaehtoisesti ilmoittautunut Niemi 
sai määräaikaisen pestin Kallion paloaseman 
päälliköksi. Tietoa ei ole seurasiko Vega-lakki 
mukana.

Veteraanin palokuntauralle kertyi pituut-
ta 45 vuotta. Kustaa Anselm Niemi sai vas-
taanottaa useita huomionosoituksia. Niistä 
merkittävin oli paloalan korkein ansiomerkki. 
Niemi vastaanotti järjestyksessä kuudennen 
Paloristin 21.10.1944.

Niemi sai päällikköoppinsa 1910 -luvulla 
Suomen silloisessa “päällystöoppilaitok-
sessa”, Viipurin palokunnassa, jonka pääl-
likkönä oli aikansa johtava paloviranomai-
nen, palomestari I. V Aarnivaara (oik.).
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Varushuollon työntekijöiden työajasta ison 
osan vie työntekijöiden varusteiden koko-
aminen ja luovuttaminen sekä näiden kir-
jaaminen. Lisäksi korjaukset ja paikkaukset 
kuuluvat päivittäisiin töihin. 

Varushuollon omissa käytännöissä on tullut 
muutoksia, kun varusteiden kirjaamiset on 
siirretty kalustonhallintaohjelma Kohuun. Li-
säksi varusteiden osalta on otettu käyttöön 
viivakoodit siten, että varusteet on merkitty 
tuoteryhmittäin koon mukaan yhdelle vii-
vakoodille. Poikkeuksena tästä ovat uudet 
goretex-sammutusasut, jotka on merkitty 
jokainen erikseen omalla ID-numerolla. Kaik-
ki työntekijän saamat varusteet kirjataan ja 
rikkinäistä vastaan saa uuden tuotteen. 
Työsuhteen loppuessa on palautettava va-
rusteet takaisin, jotta niitä voidaan käyttää 
uudelleen tai hyödyntää materiaalina. Tämä 
koskee myös rikki menneitä varusteita. Varus-
teille ei ole määriteltyä käyttöikää vaan niitä 
vaihdetaan uusiin tarpeen mukaan.

Vanhojen käytöstä poistettujen tai rikkinäis-
ten varusteiden palautus varushuoltoon 
on tärkeätä. Hieman huonompikuntoisia 
sammutusasuja voidaan uusiokäyttää vielä 
konttiharjoituksissa, rikkinäisistä voidaan ir-
rottaa varaosia kuten vetoketjuja, kiinnikkei-
tä, solkia tai nyörejä, ehjistä kohdista saadaan 

Varushuolto siirtyi Hervantaan
Varushuolto muutti 
Keskuspaloasemalta 
Hervannan paloasemalla 
kesän alussa. Aiemmin 
käytössä olleiden 
toimintamallien osalta 
muutoksia ei ole tullut 
kuin Kepalon osalta, 
jonne on laadittu sekä 
pelastustoiminnan että 
ensihoidon henkilöstölle 
uudet vaatehuolto-ohjeet.
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Varushuolto siirtyi Hervantaan
vaikkapa polvipaikkoihin kangasta ja loput 
hyödynnetään harjoitusnukkien täytteenä. 
Kaikki asusteissa olevat merkit ovat uudel-
leenkäytettävissä ja onkin tärkeätä, ettei 
pelastustoimen virallisia merkkejä päädy 
roskiksiin vaatteiden kanssa. Varushuollossa 
tehdään myös erilaisia suojapusseja mitä eri-
laisimpiin tarpeisiin. Jopa näiden suojapus-
sien materiaalina voidaan käyttää käytöstä 
poistettuja vaatteita. 

Varushuollolla on Hervannassa hyvät työtilat, 
mutta säilytystilaa ei ole paljon, joten omat 
varusteet on noudettava sovittuna ajankoh-
tana. Ja etukäteen tulostaan ilmoittava saa 
hakemansa varusteet nopeammin. 

Säilytyspussi

Palomiehen tekemästä aloitteesta valmiik-
si tuotteeksi. Kalustotyöryhmä oli saanut 
aloitteen lasisahan yhteyteen liitettävästä 
pussista, johon laitettaisiin hengityssuojain 
ja suojalasit. Kalustotyöryhmä käsitteli asiaa 
ja lopputuloksena on varushuollon tekemä 
suojapussi, joka voidaan kiinnittää lasisahaan 
tarrakiinnityksellä. 
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KESÄ- 
TAPAHTUMIA

Tulta Päin  
Wanhaan Malliin 

Sastamalan alueen ja Punkalaitumen sopi-
muspalokunnat sekä toimenpidepalkkaiset 
Vammalasta järjestivät yhteistyössä ”Tulta 
Päin Wanhaan Malliin” -tapahtuman Sasta-
malassa, kuljetusliike Finskan terminaalialu-
eella 15.8.2015. Yhdeksän eri palokunnan 
tarjoileman nelituntisen tapahtuman aikana 
paikalla kävi yli 500 vierailijaa, katsomassa 
mm. näytöksiä joissa käytettiin viimevuosi-
tuhannen aikaista palokalustoa. Yleisö myös 
pääsi osallistumaan ämpäriketjuun, sekä 
kokeilemaan vanhojen kartano- ja miesvoi-
maruiskujen käyttöä. Vuotavia pellavaletkuja, 
raskaita messinkisiä suihkuputkia, äänekkäitä 
ja iäkkäitä moottoriruiskuja nähtiin myös käy-
tettävän. Tapahtumapaikalle saatiin näytille 
vanhaa museoitua ja entisöityä palokalustoa 
lähes joka palokunnasta, 1900-luvun alusta 
aina 1980 vuoden tietämille. Vanhat veivatta-
vat palosireenit, reppuradiot, ”happi”-laitteet, 
kruusaillut palokypärät ja sammutusasut, pa-
lohaat, ja moottoriruiskut ihmetyttivät myös 
kävijöitä. Lisänä puolitusinaa museopaloauto-
ja vuosien 1928 – 1957 väliltä, jotka saapuivat, 
ja lähtivätkin paikalta omin voimin.

Yleisöllä oli mahdollisuus myös kokeilla 
alkusammutusta, nähdä mm. sprinklerin 
toiminta sekä liedellä kattilassa syttynyt ras-
vapalo, jonka sammutusyritys vedellä de-

monstroitiin näyttävästi. Turvatietoa jaettiin 
näillä rasteilla noin 300 henkilölle, nuoresta 
varttuneempaan. Nuoriso-osastorastilla per-
heen pienimmillä oli mahdollisuus tutustua 
palokuntanuorten toimintaan erilaisten 
tehtävien muodossa. Rastin kiinnostavuu-
desta kertokoon puolitoista vedestä tyhjäksi 
pumpattua säiliöautoa. Laulukoulu Preston 
oppilaat esittivät vanhoja palo-aiheisia kap-
paleita, naisosastojen tarjoillessa puffetistaan 
kävijöille ja talkoolaisille keittoa, makkaraa, 

kahvia ja muita virvokkeita. Muiden rastien 
lisäksi jokainen palokunta esitteli oman pa-
lokuntansa historiaa ja nykyhetken toimin-
taa osastoillaan, pyrkien rekrytoimaan uusia 
jäseniä mukaan toimintaansa. Kuuleman 
mukaan muutamia uusia kasvoja on riveihin 
ilmestynytkin.

Tapahtuma kaikkiaan onnistui mahtavasti, 
pelkästään jo järjestäneiden palokuntien 
yhteishenki ja osallistuminen toimintaan ja 
sen suunnitteluun oli kiitettävää, plussana 
tietysti pitkän sadejakson jälkeen tapah-
tumapäivälle osunut lämmin elokuinen 
auringonpaiste. Tiettävästi tapahtuma on 
ollut suurin ”vanhan lounaan” – alueella 
palokuntien järjestämä tapahtuma, muiste-
livat vuosikymmeniä toiminnassa mukana 
olleet konkarit. Tapahtuman mahdollistivat 
muutamien paikallisten yrittäjien lisäksi Il-
lon, Punkalaitumen, Kiikoisten, Keikyän, Tyr-
vään, Suodenniemen, Kiikan ja Mouhijärven 
VPK:t, Vammalan toimenpidepalkkaiset sekä 
Pirkanmaan Pelastuslaitos.
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Kokonaisuus- 
turvallisuusmessut

Pelastuslaitos osallistui Kokonaisuusturvalli-
suusmessuille ulko- ja sisäosastoilla. Ulkona 
lasten leikkimielinen sammutustehtävä oli 
hyvin suosittu ja sisällä ambulanssissa olleet 
nallepotilaat saivat hyvää hoitoa. Naisensi-
hoitajat myivät hyväntekeväisyyskalenteri-
aan kahtena päivänä ja sunnuntaina nautit-
tiin palomieskuoro Tulikukkojen esityksistä. 

Messujen aikana keskusteltiin paljon kodin pa-
loturvallisuudesta ja varsinkin palovaroittimien 
toimintakunnon testaamisesta sekä kodin alku-
sammutuskalustosta tuli paljon kysymyksiä.

Pelastuslaitoksen osallistuminen messuilla 
sai paljon myönteistä palautetta ja haluam-
mekin julkaista erään palautteen, joka tuli 
sähköpostissa messujen jälkeen. 

Olimme Ukko Oskarin ,6, kanssa turvallisuus-
messuilla ja päivä oli todella onnistunut. Kä-
vimme läpi koko messut ja siinä ohella tutus-
tumassa sekä ulkoalueella olleeseen pelas-
tuslaitoksen osastoon että sisällä tietenkin 
ensihoitoon. Ensihoitotilanteessa poika sitoi 
nallen käden ja peitteli pienen huolellisesti. 
Iso kiitos opastajalle. 

Samoin kiitos sellaiselle ensihoidon työparille, 
jolta poika on nuo asiat aiemmin ”oppinut”. 
Hän joutui nimittäin pari vuotta sitten täysin 
sattumalta todistamaan naapurinsa kaa-
tumista kotitalonsa rappukäytävässä. Naa-
puri, iäkäs mies satutti kaatuessaan pahasti 
niskansa ja päänsä ja päästä vuoti verta. Po-
jan äiti soitti ambulanssin ja lapsi oli äitinsä 
rinnalla naapurin vieressä siihen saakka, kun 
ensihoitajat tulivat. Äiti olisi vienyt lapsen 
pois, mutta ensihoitajat kannustivat jäämään 
ja seuraamaan, jotta lapsi näkisi paitsi vam-
mautumisen, myös sen, että tilanne otetaan 
haltuun. Näin tehtiin ja lapsi seurasi ensihoi-
totilannetta ambulanssin lähtöön saakka. 
Asiasta on keskusteltu silloin ja useita kertoja 
jälkikäteen. Olemme useasti todenneet, että 
toimintatapa oli oikea sekä lapsen psyykki-
sen kuormittumisen minimoinnin että turval-
lisuusajattelun kehittymisen näkökulmasta. 
Oikeat mallit ovat varmasti hyvin itämässä 
pienen ihmisen päässä. 

Messuilla ambulanssissa Ukko Oskari meni 
paareilla olleen nallen luota penkillä istu-
neen toisen nallen luokse, nosti sen syliinsä 
ja vei paareilla olleen nallen luokse. Hän se-
litti hoitotilanteen toiselle nallelle, lohdutti 
molempia ja auttoi toista nallea silittämään 
hoidettavana olleen nallen päätä.

Kiitos pelastuslaitokselle messujen järjeste-
lyistä ja erityisesti terveisiä Ukon opastajalle! 
Messupäivä oli erittäin hyvää turvallisuus-

tiedottamista ja on upeaa, että teillä henki-
lökunta ehtii ja jaksaa tehdä myös tällaista 
työtä.
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Avoimen ovet  
Oriveden paloasemalla 

Osana Oriveden markkinoita järjestettiin 
Oriveden paloasemalla avoimet ovet hei-
näkuussa. Aurinkoinen sää innosti asemalle 
väkeä koko päiväksi. Pelastuslaitoksen oman 
henkilöstön lisäksi paikalla oli henkilöitä Ori-
veden sairasautopalvelusta.

Vesilahden Vapaaehtoinen 
Palokunta ry 80 vuotta

Vuonna 1935 perustettu Vesilahden Vapaaeh-
toinen Palokunta ry juhli 80-vuotista taivaltaan 
lauantaina 5.9.2015 Vesilahden koulukeskuk-
sessa.  Vesilahden yläasteen oppilaskunta val-
misti ja tarjoili ruuat 85 kutsuvieraalle.

Juhliin oli kutsuttu oman väen lisäksi vanhoja 
vpk:laisia, naapurikuntien vpk:laisia,, yhteis-
työyhdistyksiä sekä Pirkanmaan pelastuslai-
tokselta ja Vesilahden kunnasta väkeä.

Juhlassa palopäällikkö Jyrki Paunila ja kunnan-
johtaja Erkki Paloniemi pitivät puheet. Musii-
kista vastasi Tampereen VPK:n soittokunta.

Juhlassa palkittiin palokuntatoiminnassa an-
sioituneita miehistön jäseniä. Juhlan jälkeen 
vierailla oli mahdollisuus tutustua paloase-
maan ja kalustoon.

Vesilahdella vapaaehtoinen palokuntatoi-
minta on vireää. Tällä hetkellä hälytysosas-
toon kuuluu 20 henkilöä ja nuoriso-osastoon 
10 henkilöä.

Parkanon paloasemalla 
avoimet ovet 29.8.2015.

Ki Oy Parkanon paloasemalla järjestettiin 
avoimien ovien päivä. Tilaisuus aloitettiin 
Parkanon kaupungin teknisen osaston käy-
töstä poistetun tavaran huutokaupalla. Huu-
tokauppa keräsi runsaasti yleisöä. 
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Huutokaupan jälkeen aloitettiin varsinainen 
avoimien ovien päivä. Yleisöä riitti myös tä-
hän tapahtumaan. Tuulisena, kuitenkin aika 
aurinkoisena päivänä hernekeitto ja pannari 
tekivät kauppansa. Yleisöä viihdytti asiaan 
kuuluvalla musiikilla ja huumorilla höystäen 
Matti Lepänhaara. 

Tapahtumassa oli myös pelastuslaitoksen ka-
lustoesittelyä, sammutusnäytöksiä ja maksu-
tonta jauhesammuttimien testausta. Yleisö 
viihtyi tapahtumassa ja nautti alkusyksyn 
aurinkoisesta päivästä.

Vuoden  
ensihoitajan kesäjuhla

Aitolahden työväentalolla juhlittiin 30.6.2015 
kaikkien työvuorojen kesken vuoden ensihoi-
taja-titteliä. Väki viihtyi ja hauskaa oli :)

Kurisjärven kesäjuhlat

Kurisjärven VPK järjesti 13.6.2015 paloase-
man 5-vuotisjuhlat, joissa juhlittiin samalla 
varastorakennuksen harjannostajaisia. Juh-
lissa Tero Loppi otti kyytiinsä vapaaehtoisia, 
jotka halusivat kokea, miltä tuntuu olla kak-
sipyöräisen auton kyydissä.
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URHEILUA
Pirkan pyöräily

Pirkan pyöräily polkaistiin tänä vuonna jo 38. 
kerran sunnuntaina 7.6. Tällä kertaa keli oli 
erittäin tuulinen, joka teki omat haasteensa 
reitin varrelle. Pitkän 217 km:n lenkin ajoi 
tuulesta piittaamatta Olli-Pekka Jaanisalo ja 
Petri Kivistö (kuvassa).

Pirkan klassikkolenkin 134 km urakoi nyt jo 
kymmenennen kerran Timo Korpela, ja en-
simmäistä kertaa matkaan lähti Timo Pokki-
nen. Tuloslistalta löytyi myös Jukka Lehtonen, 
Kari Mäkipää, Perttu Mukkala, Heikki Tammi-
nen, Petri Tamminen ja Petteri Timonen.

Viikkoa myöhemmin polkaistiin Pirkan yö-
pyöräily huomattavasti paremmassa kelissä, 
oli tyyntä ja selkeää. Kivistön Petri ja Tammi-
sen Heikki olivan mukana tälläkin lenkillä, 
viime viikonlopun pyörälenkki ei painanut 
jaloissa. Myös Knuuttilan Seppo osallistui 
yöpyöräilyyn.

Palohenkilöstön SM-
Yleisurheilukilpailut 
Nastola 3.6.2015
Pirkanmaan pelastuslaitokselta lähti kaikki-
aan peräti kolme urheilijaa kohti aurinkois-
ta, mutta silti niin tuulista Nastolaa. Yleisessä 
sarjassa pelastuslaitosta edusti Mikko ”Isosys-
teemi” Isoniemi ja Ville Naskali. Varttuneem-
paa kaartia edusti ainoastaan yksi kilpailija, 
sarjassa M35 kilpaillut ensikertalainen, Tuo-
mas Markkula.

Selkeästi hyvin latautunut ja valmistautunut 
kolmikko saavutti varsin mallikkaan saaliin 
kotiintuomisiksi. Lajeiksi oli lähinnä valikoi-
tunut heittolajit ja yllättäen juoksumatkoilla 
ei edustajiamme nähty. Ainoan poikkeuksen 
teki Tuomas Markkula, joka joutui ottamaan 
muutaman terävän juoksuaskeleen pituus-
hyppykisassa.

Yleisen sarjan kultamitalin kuulantyönnössä 
saavutti ilmiömäisesti ringissä tanssahdellut 
Mikko Isoniemi, tuloksella 11,91 metriä. Alun 
hermoilun jälkeen kolmannella ja samalla 
viimeisellä työnnöllä kuula lähti oikeaan put-
keen ja ennen kaikkea tuulirakoon ja siivitti 
Mikon Suomen mestariksi. Villellä oli hiukan 
ongelmia tekniikan kanssa (pyörähdystyyli) ja 

hänelle tulos 10,32 metriä oli vaatimaton, ai-
nakin miehen omien sanojensa mukaan. Kuu-
lemma mennyt joskus 13 metriä rikki… Tämä 
tulos oikeutti 4:nteen sijaan yleisessä sarjassa. 
Sarjassa M35, keltanokkana yllättävän pirteästi 
esiintynyt Tuomas Markkula ei tilannetta hät-
kähtänyt ja otti kultaa tuloksella 10,08 metriä 
(ainoa 10 metrin ylitys ko. sarjassa).

Seuraavana vuorossa olikin edustajiemme 
yksi suosikeista eli keihäänheitto. Sepon 
(Räty) dokumentti hyvin muistissa kolmik-
komme taisteli urheasti erittäin vaikeiden 
tuuliolosuhteiden kanssa. Parhaimman raon 
taisi saavuttaa ensikertalaisemme, jonka pi-
sin heitto kaartoi aina 43,56 metriin saakka. 
Tämä riitti sarjan M35 Suomen mestaruuteen. 
Yleisen puolella kolmanneksi sijoittui edellis-
vuoden puolustava Suomen mestari, Mikko 

Isoniemi. Hänen pisin kaarensa leijaili 43,50 
metriin. Ville Naskalin paras repäisy kantoi 
sekin pitkälle yli 40 metriä ja tulos 41,07 
metriä oikeutti sijaan neljä. Kisan jälkeen 
tunteita nosti pintaan mm. heittojen määrän 
vähyys (3 heittoa per urheilija) ja kuulemma 
lisäheitoilla 50 metrin raja olisi ollut paperia. 
Samaan hengenvetoon manattiin kovaa si-
vutuulta, mikä heittäjien mukaan söi paljon 
metrejä keihäskaarilta. Pisin kaari kisassa oli 
muuten 48,75 meriä.
   
Kiekkoringissä Naskali dominoi tuttuun ta-
paansa kilpailua. Pisin heitto 30,87 metriä 
toi Villelle ansaitun ja ylivoimaisen Suomen 
mestaruuden. Hän oli ainoa yli 30 metriä heit-
tänyt urheilija yleisessä sarjassa! Pirkanmaalle 
kunniaa toi myös Isosysteemi, joka sijoittui 
kolmanneksi tuloksella 27,73 metriä. M35-
sarjassa ei yllätyksiä nähty ja hattutempun 
kruunasi viimeisellään limpun tulokseen 
27,03 metriä nakannut Tuomas Markkula 
(mainittakoon, että ensimmäistä kertaa 
kiekkoa heittänyt oppipoika, heitti heitton-
sa paikaltaan).

Hienon päivän kruunasi Tuomaksen pronssi 
M35-sarjan pituushypyssä. Selvästi yllättynyt 
kilpailija oli jopa hieman hämillään toisen hy-
pyn kantaessa 4,86 metriä.

Kaiken kaikkiaan kilpailijoita oli noin 70  ja 
naisiakin oli peräti 6 mukana menossa, tie-
tenkin omissa sarjoissaan. Nälkää jäi, etenkin 
yleisen puolen edustajille ensi vuodelle. Saa-
taisiinkohan silloin isompi edustus Pirkan-
maalta miesten puolelle ja etenkin naisille 
on nyt siis julkisesti hanska heitetty!

Palomies Tuomas Markkula
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Palohenkilöstön SM-
ammunnat Kajaanissa 

Palohenkilöstön SM-ammunnat järjestettiin 
tänä vuonna heinäkuun alussa Kajaanin Hoi-
kanportin ampumaradalla. Pirkanmaan pelas-
tuslaitokselta oli mukana kolme ampujaa.

Järjestävänä tahona toimi Kajaanin palokun-
nan urheilijat. Noin 60 ampujaa paikalle kerän-
nyt tapahtuma alkoi ensimmäisenä päivänä 
harjoittelulla, seuraavana ammuttiin kiväärila-
jit (metsästyshirvi ja -luodikko) ja päätöspäivä 
oli pyhitetty haulikkolajeille (metsästyshaulik-
ko sekä -trap). Tämän lisäksi jokaisena päivänä 
oli mahdollista ampua haulikolla täytelajia eli 
Compakia. Sarjoja kisoissa on kolme: kilpa-, 
metsästäjä- ja veteraanisarja. Uudet ampujat 
aloittavat metsästäjäsarjasta ja vain lajivoitolla 
nousee ko. lajissa kilpasarjaan.

Pienellä porukalla matkaan lähtenyt Pirkan-
maa kotiutti kisoista muhkean mitalisaaliin. 
Henkilökohtaisesti porukasta parhaiten 
onnistui Jussi ”Lialahre snaipperi” Lahti, saa-
liinaan hopea metsästyshirvestä (metsästä-
jäsarja),  seitsemäs sija metsästysluodikosta 
(kilpasarja), hopea metsästystrapista (kilpa-
sarja), hopea metsästyshaulikosta (metsästä-
jäsarja). Tämän lisäksi ehkä kaikkein arvokkain 
eli pronssi kokonaiskilpailusta (kaikkien lajien 
tulokset lasketaan yhteen) kilpasarjassa! Kil-

”Pirkan varjosoutu”

4. työvuoro muutamalla vahvistuksella osal-
listui tänä vuonna Pirkan soutuun. Soutu 
mentiin tänä vuonna ihan omana soutua 
virallisen soutupäivän jälkeen melkoisen 
tuulisessa säässä

Teräsmies tehtaili

Viime vuonna Seppo Männikkö osallistui 
ensimmäiseen puolimatkojen teräsmieski-
saansa Joroisissa. Tänä vuonna hän osallistui 
myös samaan kilpailuun, mutta kesän pääta-
voite oli Tahkon täydenmatkan triathlonkisa 
15.7.2015. Sitkeästi Seppo nuo 226 kilometriä 
taivalsi, vaikka pyörän kanssa oli teknisiä on-
gelmia. Nämä vaikeudet viivyttivät matkaa 
kahden tunnin verran.

Ensi vuoden tavoite kovenee yhä, sillä tavoite 
on nyt Ironman Copenhagen, joka kisataan 
elokuussa 2016. 

pasarjan trapista kerrottakoon, että Jussin ja 
toisen kanssakilpailijan pisteiden oltua samat 
ratkaistiin kultamitali jatkokiekoilla vaativan 
yleisön edessä.

Ensimmäisiin suuriin arvokisoihin valmis-
tautuneen Tuomas Markkulan kisat sujuivat 
myös mallikkaasti, etenkin haulikon kanssa. 
Tuloksena oli metsästyssarjan kulta trapissa, 
sekä pronssi haulikossa. Pronssi ratkaistiin 
niin ikään jatkokiekoilla tuloksen oltua sa-
ma. Kuulemma hiukan oli jännittänyt, mutta 
omin jaloin päästiin pois ampumapaikalta! 
Samoin täytelaji haulikolla eli Compak, kulki 
mainiosti. Tästä sijoituksena oli toinen sija. 
Kiväärin kanssa haettiin vielä kokemuksia 
ja välillä jopa sääntöjä. Uskoisin, että tämän 
muistaa vielä pitkään ammunnasta vastan-
nut vanhempi herrasmies. Mistään vakavam-
masta ei toki ollut kyse, vaan enemmänkin 
mielipide-eroista ammunnassa käytettävässä 
olevasta ajasta. Kokonaiskilpailussa sijoitus 
oli jaettu kolmas metsästäjäsarjassa.

Kolmantena Pirkanmaan edustajana oli 
veteraanisarjassa edustanut Hannu Valkila. 
Hannu oli kuudes trapissa, toinen metsäs-
tyshaulikossa (kulta- ja hopeamitali ratkaistu 
tässäkin tapauksessa jatkokiekoilla), kuudes 
metsästysluodikossa ja kolmas metsästys-
hirvessä. Kokonaiskilpailussa Hannu sijoittui 
neljänneksi veteraanisarjassa.

Kisa oli hieno kolmen päivän tapahtuma 
mukavalla porukalla, jossa uudet naamat 
otettiin hienosti vastaan, niin kuin palokun-
nankisoissa yleensä tapana on. Ensi vuoden 
kisat järjestetään Mikkelissä ja toivottavaa 
tietenkin olisi, että Pirkanmaan muutkin Tex 
Willerit ja Kit Carsonit aktivoituisivat ja saa-
taisiin kunnon porukka liikkeelle!

Palomies Tuomas Markkula

Pirkanmaan pojat saivat SM-pronssia 
Espoossa jalkapallokisoissa.
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Pirkanmaan naisensihoitajien kalenteria myydään

Akaa:  Parturi-Kampaamo Paakki, Valtatie 20, Toijala

Lempäälä:  Vaihmalan Hovi, Vaihmalantie 144

Nokia:  GSM-line, Nuijamiestentie 5, CM- Nokia

            Nokian kamppailu-urheilijat, Pirkkalaistie1

Pirkkala:  Instrumentarium, Palmrothintie2, CM- Partola

Tampere:  Day spa studio Feel it, Satakunnankatu 22

                Makutuote, leipomo & konditoria: 

                                  -  Isoniemenkatu 1, Lielahti

                                 -  Kauppahalli, Hämeenkatu 19

                 Spr Hämeen Piiritoimisto, Rautatienkatu 17-19

                 Keskuspaloaseman valvomo, Satakunnankatu 16

                  Valokuvaamo Klik, Suvantokatu 13

Urjala:  Kukkakauppa Keijunmekko, Urjalantie 26


