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Aamulehden omaksuma sukupuoli-
neutraali kielenkäyttö on herättänyt 
pelastuslaitoksella paljon keskustelua. 
Lehti välttää käyttämästä mies-loppuisia 
ammattinimikkeitä. Jotkut mies-loppui-
set ammattinimikkeet ovatkin helposti 
korvattavissa muilla ammattinimikkeillä. 
Esimerkiksi lehtimies on luonnollisesti 
toimittaja, virkamies on viranhaltija ja 
lakimies on muuttunut juristiksi.

Palomiehestä Aamulehti käytti termiä 
palopelastaja. Paloesimies oli lähijoh-
taja. Nyt Aamulehti korvaa palomiehen 
pelastajana ja paloesimiehestä sekä 
ylipalomiehestä käytetään termiä (pe-
lastus)yksikön johtaja. Näiden termien 
kanssa pelastushenkilöstö tulee toi-
meen, mutta se ei tarkoita silti, että ne 
nöyrästi hyväksytään. Eikä tarvitsekaan. 
Edelleen voimme puhua palomiehistä, 
ylipalomiehistä ja paloesimiehistä, kun-
nes jokin laki nuo termit muuttaa.

Sukupuolineutraali 
kielenkäyttö

Euroopan neuvosto on antanut suosi-
tuksen seksismin karsimiseksi kielestä. 
Suosituksessa todetaan, että hyvistä 
tavoitteista huolimatta todellinen su-
kupuolten välinen tasa-arvo ei vielä 
toteudu. Yksi tasa-arvon toteutumisen 
este on seksistinen kieli, jossa maskulii-
nisuus asettuu feminiinisyyden edelle.

Suomen kielen lautakunta pitää Euroo-
pan neuvoston suosituksen huomioon 
ottamista tärkeänä. Aamulehti sitoutui 
sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön 
syyskuussa 2017. Tämä sitoutuminen 
koskee ammattinimikkeitä. Esimerkiksi 
pyykkipoika, pissapoika, mehumaija, 
aviomies ja vaimo ovat edelleen käyt-
tökelpoisia sanoja, sillä ne eivät ole am-
matteja.

Aamulehden mukaan sanoilla on väliä, 
ja erityisesti niillä on väliä mediassa, jos-
ta niitä luetaan miljoonia ja taas miljoo-
nia kertoja. Sanat kertovat maailmasta 

mutta myös muokkaavat ajatteluamme 
ja asenteitamme. Aamulehden linjausta 
on kiitelty ja vähätelty. On myös kiihkoil-
tu. Muiden medioiden mukaan keskus-
telu kertoo, että lehti on linjauksessaan 
olennaisen asian äärellä. Asia tunniste-
taan, mutta on eri asia, tunnustetaanko 
se. Aamulehden linjauksessa ei ole kyse 
sukupuolen häivyttämisestä, mutta on 
tapauksia, joissa sukupuolta ilmaisevat 
sanat johtavat harhaan ja luovat virheel-
lisiä mielikuvia. Aamulehden mielestä 
on erikoista käyttää naisista mies-lop-
puisia termejä. Kääntäen: oudolta saat-
taisi kuulostaa ”kirkkorouva Matti Virta-
nen” tai Pasi-naisistonkuljetusvaunu”.

Aamulehdeltä on kysytty, miten se voi 
omavaltaisesti käyttää muita termejä 
kuin yleisesti hyväksytyt. Esimerkiksi 
Veturimiesten liitto kanteli Julkisen sa-
nan neuvostoon, kun Aamulehti käytti 
liitosta nimeä veturinkuljettajien liitto. 
Neuvoston päätös oli, että ”tiedotusvä-
lineellä on oikeus valita käyttämänsä 
ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistan-
alaisia. Oikeus ilmaisujen valitsemiseen 
on keskeinen osa sananvapautta”.

Kun Aamulehti ei käytä palomies-, ylipa-
lomies- ja paloesimies-termejä, kyseessä 
ei ole vain palomiesten ammatin aliarvi-
oiminen, vaan yksi osa laajempaa suo-
men kielessä tapahtuvaa luonnollista 
muutosta. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole 
puolustella Aamulehden valitsemaa lin-
jaa, vaan tarkoitukseni on tuoda esille 
taustoja etenkin palomiehiä hiertävästä 
Aamulehden journalismista.

Loppuun kevennys. Mies-termien vält-
tely on tuonut huvittaviakin piirteitä 
kielenkäyttöön. Verkkokeskusteluissa 
on merimies korvattu merihenkilöllä. 
Palomies on korvattu palohomosapiens-
termillä. Otetaan se käyttöön, niin se on 
ainakin ilmaisu, joka ei loukkaa miehiä 
eikä naisia.

Tiedotuspäällikkö 
Veijo Kaján

Palohomosapiens
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Eläkkeel le  s i i r tyneet
Palomies  
Pauli T. Lahtinen

Vilppulan aluepaloasemalla juotiin eläke-
kahveja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 120-
vuotisjuhlapäivänä 5.7.2018 palomies Pauli 
T. Lahtisen siirtyessä pitkän uran jälkeen 
ansaitusti reserviin. Paulin tarina palokun-
nassa alkoi hänen liityttyä Mäntän VPK:n 
poikaosastoon kymmenen vanhana. Kuusi 
vuotta myöhemmin hän pääsi jo siirtymään 

osaksi miehistöä ja hälytysosastoa. Keskikou-
luikäisenä Lahtinen aloitti työt Serlachiuksen 
paperitehtaalla. Työtehtäviä oli vuosien var-
rella mm. palovartijana, sähköasentajana 
sekä instrumenttiasentajana. Siihen aikaan 
koko Mäntän alueen palotoimi hoidettiin 
paperitehtaan, kaupungin ja Mäntän VPK:n 
välisellä kolmikantasopimuksella. 1980-
luvun alulla Serlachius avasi vakinaisia palo-
miehen vakansseja, jotta palokuntaan saa-
taisiin vakinaista henkilöstöä. Palokunnasta 
jo kokemusta kerännyt Lahtinen tuli valituksi 

hieman alle 30-vuotiaana. Pitkän, 32,5 vuotta 
kestäneen virkauran varrella Lahtisen työn-
antaja on vaihtunut Serlachiuksesta palo-
toimen järjestämisen siirryttyä kaupungin 
vastuulle ensin Mäntän palolaitokseksi, ja 
sittemmin Tampereen aluepelastuslaitok-
sen kautta Pirkanmaan pelastuslaitokseksi. 
Samalla vakinaisen henkilöstön toimipiste 
on vaihtunut Mäntän paloasemalta Vilppu-
lan paloasemalle. 

Pauli T. Lahtinen ehti toimia uran alkuvuosina 
myös sairaankuljetuksessa, ja myöhempinä 
vuosina Ruovedellä palomestarin kuljettaja-
na. Perustyön lisäksi tehtäviin kuului työsuo-
jeluasiamiehen tehtävät neljäntoista vuoden 
ajan. Työaikamuotojakin on ajan saatossa 
ollut useita erilaisia: on tehty 24h-vuoroa, 
kaksivuorotyötä 8/16h, päivätyötä varalla-
oloineen sekä uusimpana viimeisen parin 
vuoden ajan 40h/vko-vuoroa, joka sisältää 
8h päivävuoroja ja 24h työvuoroja. Näistä 
viimeisen Lahtinen kehuu tuoneen työlle 
ihan uudenlaista virtaa. Lahtinen näkee, että 
pelastusalan tulevaisuudessa suunta on oi-
kea, ja maaseudunkin toiminta kehittyy juuri 
oikein. Lahtinen mainitsee, että parasta, mitä 
Mänttä-Vilppulan pelastustoimelle on tapah-
tunut, on se, kun tänne saatiin pelastajakurs-
sin käyneitä nuoria ammattilaisia töihin.

Joutonomiksi siirtyessään ”Patulla” on 
suunnitelmissa muun muassa viettää aikaa 
kolmevuotiaan pojanpoikansa Lennin se-
kä rentoutua mökillään Karhunpäässä. Val-
mennustyö jääkiekkoseura KIEPO:ssa sekä 
seuran puheenjohtajan toimi lohkaisevat 
myös osansa vapaa-ajasta. VPK-toiminnasta 
hänellä ei kuitenkaan ole vielä aikomusta 
eläköityä. Parhaana muistona työuransa 
ajalta hän mainitsee kaikki ne onnistumisen 
kokemukset tilanteista, joissa palokunta on 
ollut ajoissa paikalla ja pystynyt auttamaan 
hädässä. Neuvoksi nuoremmille hän sanoo: 
”Sen, minkä teet, tee se hyvin. Jos et osaa, älä 
häpeile kysyä neuvoa.”

Työkaverit toivottavat Paulille rauhallisia 
eläkepäiviä!

Teksti: Palomies Panu Hokkanen

Kuva Janne Lahtinen
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Eläkkeel le  s i i r tyneet
Palomies  
Unto Selin

Unto Selinin palomiesura alkoi tilapäisenä 
palomiehenä 1.6.1978 Vammalassa. Palomie-
hen viran Unto sai 1.3.1985. Viimeiset vuodet 
hän työskenteli projektityöntekijänä, ja eläk-
keelle hän jäi syyskuun lopussa.

Eläkekahvien kiitospuheessaan Unto mainitsi 
mieleenpainuvina tehtävinä Vammalan kirk-
kopalot. Vuonna 1981 paloi Tyrvään kirkko ja 
vuonna 1997 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. 
Unto ei itsestään pitänyt suurta numeroa, 

Ylipalomies  
Antti Sankari

Ylipalomies Antti Sankarin eläkekahvit juotiin 
kesäkuussa, mutta eläkkeelle hän pääsi syys-
kuun alussa. Sankarin palomiehen ura alkoi 
Hämeenkyrön palokunnan palveluksessa 
vuonna 1980. Tuohonkin aikaan palomiehen 
tehtävässä vaadittiin laaja-alaista osaamista. 
Työnantajaksi muuttui 1.1.2003 Tampereen 
aluepelastuslaitos. 

Antti aloitti ylipalomiehen tehtävissä 1.6.2006, 
ja on sittemmin toiminut Hämeenkyrön ase-
man vuoronsa vanhimman tehtävissä. Antti 
Sankarin pääasiallisena vastuualueena oli 
laitehuolto ja erityisesti Aga-laitteiden tun-
temus. Hän oli leppoisa, helposti lähestyttävä 
ja tunnollisen tarkasti työhönsä suhtautunut 
ylipalomies.

Antti Sankari on esimerkillisesti omalla työ-
panoksellaan ollut auttamassa ja pelastamas-
sa kansalaisiamme, ja muita asemapaikkansa 
alueen kuntalaisia, erilaisissa pelastuslaitok-
sen apua vaativissa tilanteissa, työyhteisön 
tärkeänä jäsenenä. 

Teksti: Paloesimies Pertti Palinperä

mutta hoiti työnsä. Hän työskenteli Hämeen-
kyrössä, Ikaalisissa, Ylöjärvellä, Kangasalla ja 
viimeiset vuodet päivätyössä projektityönte-
kijänä Keskuspaloasemalla. Unto tunnettiin 
tarkkana miehenä ja osittaisena oman tien 
kulkijana. Tästä yhtenä osoituksena on muun 
muassa se, että hän eläköityi 66-vuotiaana. 

Eläkekahvittelun lomassa lahjakkaana laula-
jana tunnettu Selin esitti Tapio Rautavaaran 
kappaleen ”En päivääkään vaihtaisi pois”. 
Säestäjänä oli palomies Mikko Virtanen.

Teksti: Aluepalomestari Jarmo Ranta
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Ruiskumestari evp  
Väinö Kauppinen
9.11.1932 – 27.8.2018
Syyskuun alkupäivinä saimme suru-uutisen, 
joka kertoi, että Tampereen palokunnan pit-
käaikainen työntekijä Väinö Kauppinen on 
poistunut keskuudestamme. Väinö Kauppinen 
aloitti Tampereen palokunnassa palosotilaana 
vuonna 1958. Palokersantiksi hänet nimettiin 
vuonna 1973 ja ruiskumestariksi vuonna 1986. 

Eläkkeelle Väinö Kauppinen jäi vuonna 1987. 
Työssään ja vapaa-ajallaan Väpi muistetaan 
rauhallisena, hiljaisena toiminnan miehenä, 
joka ei saavutuksillaan rehvastellut vaikka jos-
kus olisi ollut aihettakin. Ammattiyhdistystoi-
mintaan hän osallistui aktiivisesti. Hän edusti 
paloesimiehiä KTV:n osastossa 94. 

Työssään ja myös vapaa-aikanaan Väpi oli 
”puuverstasmies”. Palokunnassa puuverstaalla 
syntyi puusta mitä vain, mitä palokunta toi-
minnassaan tarvitsi. Syntyi siellä puuverstaal-
la joskus myös kotikäyttöön hyödyllisiä puu-
tarvikkeita. Hän teki puusta lähes mitä vain. 
Väpillä oli taiteellista silmää löytää metsästä 
sopivia keloja ja muita tarpeita, joista hän sit-
ten teki esineitä, joita nyt on sijoitettuna Lapin 
mökkeihin ja myös etelän koteihin. Väpi oli 
luontoihminen ja viihtyi mm. Lapissa toimien 
siellä esim. oppaana retkeläisille. Erätaidois-

taan ystävät muistavat hänen taitonsa sytyttää 
rakovalkea jopa vaikeissakin olosuhteissa.

Väpi kuului Teiskon VPK:aan, jonka kesähuvila 
Käkikumpu tuli vuosien aikana hänelle hy-
vin tutuksi. Hän isännöi siellä muun muassa 
palokunnan eläkeläisryhmää. Hän oli myös 
Teiskon metsästysseuran jäsen. Tarina kertoo, 
että hän oli mukana metsästysretkillä ja hä-
nellä oli pyssykin mukanaan, mutta siinä ei 
ollut patruunoita. Todellinen luontoihminen 
kun oli. Ystävät muistavat hänet myös hyvä-
nä ruuanlaittajana. Siitä esimerkkinä oli var-
sinkin erittäin maukas poronkäristys, joskin 
sitä laittaessa syntyi aina suuri määrä tiskiä. 

Väpin elämää ja puutyöharrastusta kuvasi hy-
vin päällystämättömästi puulaudasta tehdyt 
kaksi arkkua, joissa hänet ja hänen vaimonsa 
laskettiin Messukylän hautausmaan multaan.

Palomestari  
Mauri Lahti

20.5.1933 - 30.8.2018 
Syyskuun puolivälissä saimme tiedon, että 
eläkkeellä ollut pitkäaikainen palomestari 
Mauri Lahti on kuollut. Mauri Lahden ura 
palosotilaana Tampereen palolaitoksessa al-
koi vuonna 1955. Palokersantin viran hän sai 
vuonna 1971 ja palomestariksi hänet nimitet-
tiin 1976. Eläkkeelle Mauri Lahti jäi 1.9.1990

Mante johti kakkostyövuoroa omalla, rauhalli-
sella tyylillään. Hälytystoiminnassa radiopuheli-
mista usein kuultu ilmoitus ”yks-ykkönen hoitaa 
tehtävän, muut kotiin”, on jäänyt mieleen. Työ-
vuoronsa aikana hän piti etäisyyttä miehistöön 
ja vain pakottavassa tapauksessa otti suoraan 
kantaa heidän johtamiseensa. Se kuului esi-
miehille. Toisaalta hän osoitti yhteisöllisyyttä 
osallistumalla, varsinkin nuorempana, yhteisiin 
talkoisiin riippumatta, kenen talkoista oli kyse.

Mante edusti neljää palomestaria aina sil-
loin, kun neuvoteltiin kaikkia palomestareita 
koskevista asioista palolaitoksessa tai Tampe-
reen kaupungin päättäjien kanssa. Hän toimi 
myös aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä 
edustaen palomestareita valtakunnallisessa 
Kuntien palopäällystö os. 215 ry:n hallituk-
sessa useamman kauden ajan.

Mante oli kova urheilumies. Hänen voitontah-
toisuutensa huomattiin vintillä piksupelissä. 
Hänellä oli tarkka näkökyky näkemään peli-
kentän viivojen lähelle osuneiden pallojen 
osumakohdat. Hän osallistui sekä työaikanaan 
että eläkkeellä ollessaan palomiesten kansain-
välisiin ja kotimaisiin yleisurheilukilpailuihin ja 
saavutti niissä useita mitaleja. Osallistumisista 
on jäänyt mieleen pikajuoksu, jossa Manten 
piikkari jäi kiinni lähtötelineeseen ja irtosi 
vasta 10 m juoksun jälkeen. Tarina ei kerro, 
monesko hän oli maalissa. Hänellä saattaa 
olla vieläkin 75-vuotiaiden maailmanennätys 
keihäänheitossa. Hän osallistui kansainväli-
seen kilpailuun vielä viisi vuotta sitten. Hän 
oli aktiivisesti mukana jokaviikkoisessa eläke-
läisten jumpassa keskuspaloasemalla. Vielä 
viime keväänäkin kolme kertaa.

Manten  ja Väpin muistoa kunnioittavat nykyiset ja entiset pelastuslaitoksen henkilöt.  
Poismenneitä muistelivat Paloveteraanit kuukausikokouksessaan 26.9.2018.  
Muistot kirjasi Jukka Lehtonen.  
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Linnainmaan paloasema otettiin käyttöön 
1.7.1979. Samalla lakkautettiin Messukylän 
aluepaloasema. Linnainmaan paloasemalle 
sijoitettiin yksi sammutus- ja yksi sairaankul-
jetusyksikkö. Maanantaiaamuna 3.9.2018, 
kolmosvuoron lopettaessa ja nelosvuoron 
aloittaessa, Linnainmaan paloasemalta 
pelastusyksikkö siirtyi uudelle Kangasalan 
paloasemalle. Linnainmaalle jäi vielä ensi-
hoitoyksikkö EPI122 ainakin vuoden 2018 
loppuun saakka.

Ensihoitoyksikön lisäksi Linnainmaan palo-
asema on lokakuun alusta kuusi viikkoa tuki-
kohtana myös Pelastusopiston järjestämälle 
alueelliselle sukelluskurssille. Paloasemalla 
toteutetaan vesisukelluskurssin teoriaopetus 
sekä sukelluskaluston huollot.  Linnainmaan 
paloaseman oleskelutila muuttuu kurssin 
ajaksi luokkatilaksi ja myös keittiö on kurs-
silaisten käytössä. Kurssin käytännön harjoi-
tukset toteutetaan soveltuvissa kohteissa eri 
puolilla Pirkanmaata. Vesisukelluskurssin joh-
tajana toimii Pelastusopiston Sami Saininen, 
ja Pirkanmaan pelastuslaitokselta mukana 
käytännön järjestelyissä ovat paloesimies 
Pasi Saari ja koulutuspalomestari Juuso Num-
mela. Kurssin loputtua Pirkanmaan pelastus-
laitoksella on 12 uutta pelastussukeltajaa.

Teksti: Veijo Kaján
Kuva: Jarmo Ruotsalainen, vanhat kuvat 
pelastuslaitoksen arkisto

Linnainmaan paloasema 
palveli lähes 40 vuotta

Linnainmaan paloaseman rakennustyömaa.

Heti alussa Linnainmaan paloasemalle sijoitettiin yksi 
sammutus- ja yksi sairaankuljetusyksikkö.

RPI 121 on juuri ajanut viimeisen kerran ulos Linnainmaan paloasemalta siirtyäkseen kohti Kangasalaa.
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Heinäkuun 5. päivä 2018 tuli ku-
luneeksi 120 vuotta siitä, kun 
Tampereen vakinainen palo-
kunta aloitti toimintansa. Tam-

pereen vakinaisen palokunnan pohjalle on 
myös rakentunut nykyinen Pirkanmaan pe-
lastuslaitos. Juhlapäivää vietettiin työn mer-
keissä, mutta päivää juhlistaen. Kaikilla 24/7-
asemilla tarjottiin henkilöstölle kakkukahvit 
ja nostettiin Suomen liput salkoon. Lisäksi 
Keskuspaloasemalla järjestettiin pienimuo-

Merkkipäivää  
juhlittiin työn  
merkeissä

toinen juhlatilaisuus etupihalla aamulla kello 
9. Tilaisuuteen osallistui koko Keskuspaloase-
man henkilökunta sekä luottamushenkilöitä. 
Lipunnoston jälkeen pelastusjohtajan sijai-
nen, pelastuspäällikkö Matti Isotalo kertasi 
120 vuoden aikana tapahtunutta pelastus-
toimen ja ensihoidon kehitystä.

Tampereen vakinainen palokunta aloitti toi-
mintansa Puutarhakatu 6:ssa 5.7.1898. Palo-
kunta saavutti heti suuren suosion kaupun-

kilaisten saadessa nukkua yönsä rauhassa. 
Aiemmin koko kaupunki oli herätetty tulipa-
lon sattuessa. Näin nykypäivänä, kun kaikki 
elämän perustarpeet ja -toiminnot ovat 
helposti saatavilla, tuntuu kovin kaukaiselle 
ajatukselle, että koko kaupunki herätettäisiin 
aina yöllä tulipalon sattuessa.

Teksti Jarmo Ruotsalainen
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Liput nousivat salkoon ympäri Pirkanmaata. Yläkuvassa lippu liehuu Teivon paloasemalla.  
Alakuvassa juhlapuhetta Keskuspaloaseman etupihalla pitää pelastuspäällikkö Matti Isotalo.

Kuva Markku Kujansivu

Kuva Jarmo Ruotsalainen
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Palotarkastusinsinööri Arto Kärki kertoo, että Turvis-verkoston 
kautta voidaan vaikuttaa laajasti oppilaitosten turvallisuuteen.

Opetusalan turvallisuuspalkinto on 
vuosittain jaettava palkinto. Palkinnon 
myöntäjiin kuuluvat Pelastusopisto, 
Helsingin pelastuskoulu, Suomen 
Palopäällystöliitto, Kuntaliitto, 
Opetushallitus, Aluehallintovirastot, 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen 
rehtorit ry ja SPEK.
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Yhdessä rakennettua 
oppilaitosten 
kokonaisturvallisuutta
Vuodesta 2015 lähtien olemassa ollut Turvis-
verkosto on toisen asteen ammatillisten op-
pilaitosten turvallisuutta pohtiva työryhmä, 
joka tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvin-
voivan oppimisympäristön kehittämiseen. 
Verkosto koostuu asiantuntijoista, jotka työs-
kentelevät ammatillisissa oppilaitoksissa eri 
puolella Suomea. Kärki työskentelee verkos-
tossa Pelastuslaitosten kumppanuusverkos-
ton asettamana pelastustoimen edustajana. 
Oppilaitosten ulkopuolisia asiantuntijoita 
on myös poliisista ja Aluehallintovirastosta. 
Verkosto sai alkunsa Palopäällystöliiton Tur-
vallisuusfoorumista, kun tuli idea, että am-
matillisten oppilaitosten laajaa ja haasteel-
lista turvallisuutta olisi välttämätöntä edistää 
yhdessä. Näin rajalliset resurssit saataisiin 
tehokkaasti käyttöön. Verkosto kokoontuu 
säännöllisesti useita kertoja vuodessa.
- Verkoston kautta saadaan jaettua hyviä 
turvallisuuskäytäntöjä eri puolille. Kyse on 
oppilaitosten kokonaisturvallisuudesta ja sitä 
mietitään kaikkien osapuolien osalta eli niin 
opiskelijoiden, opettajien, muun henkilökun-
nan, asiakkaiden kuin vierailijoidenkin kan-
nalta, Kärki kuvaa työryhmän tavoitteita.

Opetusalan  
turvallisuuspalkinto 
Turvis-verkostolle
Palotarkastusinsinööri Arto Kärki Pirkanmaan pelastuslaitokselta on ollut 
jo muutaman vuoden mukana toisen asteen oppilaitosten turvallisuutta 
kehittävän Turvis-verkoston pelastustoimen asiantuntijajäsenenä. Tämän 
vuoden Opetusalan turvallisuuspalkinto jaettiin Turvis-verkostolle 
ansiokkaasta ja esimerkillisestä turvallisuustyöstä.

Työryhmässä laaditut hyvät turvallisuuskäy-
tänteet jalkautetaan oppilaitoksiin eri tavoin. 
Yksi niistä on Turvis-verkoston avoin mobii-
lisovellus, johon on koottu yhteen paikkaan 
kaikki työryhmässä pohditut oppilaitosten 
turvallisuusasiat. Verkosto ei ohjeista eikä 
tee määräyksiä, vaan nimenomaan neuvoo 
oppilaitoksia turvallisuuteen ja välittää hyviä 
käytänteitä. Turvis-verkosto järjestää vuosit-
tain myös erillisen koulutustapahtuman, jos-
sa yhdessä pohdittuja asioita voidaan viedä 
eteenpäin. Tänä vuonna koulutustapahtu-
ma järjestettiin Tampereella. Koulutuspäivä 
koostui muun muassa kemikaaliturvallisuu-
desta ja kriisiviestinnästä sekä Poliisiammat-
tikorkeakoulun pitämistä luennoista. Turvis-
verkosto julkaisee myös valtakunnallisia 
lausuntoja, ohjeita, oppaita eli toiminta on 
hyvin monipuolista.

Verkosto mukana myös 
lainsäädäntötyössä

Turvis-verkoston ansioiksi voidaan laskea 
myös se, että vuosittaiseen Opetusalan tur-
vallisuusfoorumiin on saatu ammatillisen 
koulutuksen henkilöstölle oma kokonaisuus, 
jonka ohjelma koostuu Turvis-verkoston laa-
timista turvallisuussisällöistä. Kärki kertoo, 
että viime aikojen suuret kokonaisuudet ver-

kostossa ovat olleet henkilöturvallisuuteen 
liittyvät ohjeistukset ja kansainvälisyys, koska 
moneen ammatilliseen koulutukseen kuuluu 
myös työharjoittelu ulkomailla. Kärki kertoo, 
että ryhmä on käynyt usein myös ministeri-
össä lainsäädäntövalmisteluun liittyvissä ky-
symyksissä. Turvis-verkosto on esimerkiksi 
päässyt kommentoimaan lakiesityksiä. Ver-
kosto on myös hyvä tapa saada viranomais-
ten viestiä oppilaitoksille valtakunnallisesti, 
ja toisaalta viranomaiset saavat verkoston 
viestiä muilta alueilta ja hyvistä käytännöis-
tä. Kärki kertookin, että verkostosta on tul-
lut oppia ja tietojen syventämistä ajatellaan 
omaa työtä ja se on lisännyt entisestään pir-
kanmaalaisten ammatillisten oppilaitosten ja 
pelastuslaitoksen yhteistyötä. 

Kärjen työnkuvaan kuuluu Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella muun muassa oppilaitosten 
turvallisuusasiat. Aiemmin hän ollut toteut-
tamassa oppilaitosten Turvallisuuskansiota, 
joka on pirkanmaalaisten oppilaitosten säh-
köinen oppimisalusta turvallisuusasioista. 
Myös Turvallisuuskansiolle on myönnetty 
samainen Opetusalan turvallisuuspalkinto. 

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Tampereen päivää vietettiin tänä vuonna eri-
tyisen juhlallisissa tunnelmissa. Onhan Pir-
kanmaan pelastuslaitoksella meneillään 120-
vuotisjuhlavuosi, ja lisäksi Keskuspaloase-
man 110-vuotispäivä sattui juuri Tampereen 
päiväksi. Tampereen vakinainen palokunta 
muutti aikoinaan Puutarhakadun vuokra-
tiloista Satakunnankadun uusiin tiloihin 
30.9.1908 kello 13. Niinpä Tampereen päivä-
nä kello 13 nostettiin Suomen lippu salkoon 
ja palomieskuoro Tulikukot esitti Finlandian. 
Lisäksi laulettiin yhteislauluna onnittelulaulu 
Keskuspaloasemalle. Etupihalla olleet tapah-
tumavieraat osallistuivat kuuluvasti lauluun 
ja historian havinan pystyi aistimaan.

Muutoin Tampereen päivä sujui perintei-
sesti, ja kävijöitä oli jälleen useita tuhansia. 
Avoimet ovet järjestettiin Keskuspaloaseman 
lisäksi myös Hervannan paloasemalla. Kes-
kuspaloaseman tapahtumassa olivat mukana 
myös Tampereen VPK, Vapepan Tampereen 
paikallisosasto, Liikenneturva sekä Meripe-
lastusseura. TaPU myi makkaraa ja suosittuja 
Tampere Fire -paitoja. Paitamyynnin tuotto 
497,50 euroa lahjoitetaan PSHP:n nuorisop-
sykiatrian poliklinikalle.

Teksti: Jarmo Ruotsalainen
Kuvat: Janne Leinonen ja Jarmo Ruotsa-
lainen

Tampereen päivänä 
juhlittiin 110-vuotiasta

Kepaloa
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Sisäministeri Kai Mykkänen myönsi 5. syys-
kuuta pelastusalan korkeimman kunniamer-
kin, paloristin, Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
pelastuspäällikkö Esko Kautolle. Paloristi 
voidaan antaa tunnustukseksi kunnostau-
tumisesta sammutus- ja pelastustyössä sekä 
palkinnoksi ansiokkaasta palveluksesta pa-
lokunnassa tai muussa palontorjuntatyössä. 
Paloristin voi saada myös henkilö, joka on 
asiantuntemuksellaan tai muulla tavalla te-
hokkaasti avustanut palontorjuntatyötä.

Pelastuspäällikkö Esko Kautto on tehnyt pit-
kän uran erilaisissa pelastustoimen tehtävissä 

Paloristi 
pelastuspäällikkö  
Esko Kautolle

niin pelastuslaitoksissa, Valtion palo-opistos-
sa, kuin myös Suomen Palopäällystöliitossa. 
Kautto on pitkään ollut mukana pelastustoi-
men kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja 
hänellä on ollut merkittävä rooli pelastus-
toimen uudistuksiin liittyvissä tehtävissä.

Paloristi myönnettiin samassa yhteydessä 
myös Palosuojelurahaston hallituksen pu-
heenjohtaja Anne Holmlundille.

Pelastuspäällikkö Esko Kautto otti kunnian-
osoituksen tyylilleen uskollisena rauhallisesti 
vastaan. Sen verran hänestä saatiin kuitenkin 

irti, että kunnianosoitus lämmitti mieltä. Es-
ko Kautto ei halua korostaa omaa huomioi-
mistaan, mutta hänen mielestään on hyvä, 
että ihmisten työuraa tarkastellaan jossain 
vaiheessa ja nostetaan esille sellaisia asioita, 
jotka eivät arjen työssä enää näy, mutta joita 
ilman asiat eivät olisi kehittyneet.

Teksti ja kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Aloitin lääkintämestarina Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksella elokuun alussa. Pyrin täyt-
tämään Aunolan Anssilta vapaiksi jääneitä 
saappaita. Anssi siirtyi Pirkanmaan sairaan-
hoitopiiriin työskentelemään ensihoitopal-
veluiden päällikkönä. Olen syntyperäinen 
tamperelainen, Kalevan poikia. Kansakoulu 
hoitui Tammelassa ja ylioppilastodistus tuli 
plakkariin Sammon lukiosta. Kuorma-au-
toilua opettelin nuorena poikana erityisesti 
Hervannassa osana silloista Säkkivälineen 
jätehuoltoprosessia, josta siirryin varus-
miespalveluksen jälkeen opiskelujen kautta 
toteuttamaan varhaiskasvatusuraa tampere-
laisissa päiväkodeissa. Todistuksiini sisältyy 
siis lastentarhanopettajan ammattitutkinto. 

Kun nuorelle miehelle ei oikein tuo eläkkeelle 
pääsy päiväkodista hahmottunut eläkeviraksi, 
hakeuduin hoitoalalle. Sairaankuljetusura alkoi 
Pietarsaaren sairaanhoito-opistossa käydyllä 
sairaankuljettajan ammattikurssilla, jonka 

Lääkintämestari 
Markku Heikkilä

jälkeen kierryin Forssan ja Kangasalan kautta 
Ylöjärvelle sairaankuljettajaksi. Lisää osaamis-
ta saavuttaakseni suoritin sisätauti-kirurgisen 
sairaanhoitajan ammattitutkinnon Tampe-
reen terveydenhuolto-oppilaitoksessa, josta 
tie ohjautui hoitsuksi valmistumisen jälkeen 
TAYS:n ensiapupoliklinikalle sairaanhoitajan 
hommiin. TAYS:n poliklinikalta ura vei Lahteen, 
josta suunnasta olen nyt palannut takaisin 
syntysijoilleni Tampereelle rekrytoiduttuani 
Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Lahdessa 
työskentelin pelastuslaitoksen ensihoidossa. 
Pelastuslaitospuuhastelun välissä kävin 2015–
2016 pistämässä pystyyn ja johtamassa SPR:n 
vastaanottokeskustoimintaa Päijät-Hämeessä. 
Monikulttuurisuus on sitä kautta laajahkosti 
monipuolisuudessaan tuttua.

Perheeseeni kuuluvat vaimo, koira ja kis-
sa. Uusi koti meille on alkanut muodostua 
Kämmenniemen suuntaan, mistä löysimme 
vaimon kanssa heinäkuun helteillä paluu-

muuttoon sopivan talon. Perheen juniori jää 
jatkamaan elämäänsä opiskelujensa myötä 
Lahteen, joten joka päivä ruokittava vahvuu-
temme laskee näin ollen yhdellä hengellä 
aiemmasta. Vapaa-aikani kuluu nyt lähiajat 
uutta taloa rempatessa. Normaalisti vapaa-
ajan täyttävät koiran kanssa puuhastelu ja 
Punainen Risti. Punaisen Ristin toiminnassa 
olen ollut mukana nuoruudestani lähtien. 
SPR:n harrastuksessa toimin mm. ensiapu-
ryhmien kouluttajana, ja olen myös yksi 
SPR:n ensivastepääkouluttajista. Saatamme 
tavata erilaisissa yleisötilaisuuksissa, joissa 
ensiapupalveluita tuottaa SPR; harrastami-
seeni sisältyy kouluttamisen ja kouluttautu-
misen lisäksi operatiivista päivystystoimintaa 
erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Kesällä saatan 
tulla myös bongatuksi moottoripyörän se-
lästä, sikäli kun yhteinen pyörämme joutaa 
juniorilta maksajan käyttöön.

Teksti: Markku Heikkilä

Kuva: Jarmo Ruotsalainen
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Pelastuslaitoksen tennismestaruudesta 
taisteltiin tänä vuonna ennätysmäärällä 
pelaajia. Pokaalia lähti havittelemaan useat 
edellisvuoden kisailijat, jotka olivat selkeästi 
harjoitelleet kovaa offseasonin, ja kuntohuip-
pu olikin osunut mukavasti kisojen ajankoh-
dalle. Mukaan kisoihin ilmoittautui myös 

Tervehdys 
tenniskentiltä!

uusia taitureita nopeilla jaloillaan ja kovilla 
syötöillään.

Erittäin intensiivisen pelitahdin jälkeen kaksi 
kovaa ensikertalaista, Marko Riekko ja Arto 
Kotamäki, kohtasivat tiukassa finaalissa, josta 
lopulta voittajana selviytyi laitoksen liikunta-

guru Arto ”Ato” Kotamäki (kuvassa oikealla). 
Onnea voittajalle! Suuret kiitokset jälleen 
hienoon tapahtumaan osallistumisesta kil-
pailijoille ja pelastuslaitokselle!

Teksti ja kuva: Mikko Lehtola
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Järjestyksessään kolmas Pirkanmaan pe-
lastuslaitoksen Vuosijuhla järjestettiin 
Vapriikissa elokuun lopussa. Edellisten 

vuosien palautteen perusteella juhlan kul-
ku säilyi lähes entisellään, mutta lisänä oli 
pelastuslaitoksemme 120-vuotisjuhlavuosi, 
joka näkyi ohjelmassa muun muassa muo-
tinäytöksenä. Varushuollon hyvästä ideasta 
alkunsa saanut muotinäytös oli usean yksi-

Rentoa tunnelmaa ja  
    mukavaa yhdessäoloa Vuosijuhlassa

kön yhteistyöllä toteutettu ohjelmanumero, 
jossa nähtiin menneiden vuosikymmenten 
palokunnan asuja. Mannekiinit heittäytyivät 
rooleihinsa mainiosti, ja yleisö saikin käsi-
tyksen, millaisia vaatteita on ollut käytössä 
ja olivatko ne kaikki ihan käteviä.

Lisäksi juhlassa oli ohjelmanumerona Tam-
pereenkiäliset uutiset. Uutisankkurit Hönttä 

ja Toippari lukivat uutisia, joissa vilahteli mu-
kana myös tuttuja nimiä työyhteisöstämme. 
Illan bändi The Slipovers soitti musiikkia mo-
nipuolisesti. Se innosti yleisöä tanssilattialle 
runsaasti.

Vuosijuhlan palautetta on jo käyty viestin-
täyksikössä läpi ja palautteet otetaan mah-
dollisimman hyvin huomioon ensi vuoden 
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Rentoa tunnelmaa ja  
    mukavaa yhdessäoloa Vuosijuhlassa

juhlasuunnittelussa. Parasta juhlassa oli rento 
tunnelma ja se, että tänä vuonna osallistujia 
oli ennätysmäärä eli vajaa 400 henkilöä, joka 
lähentelee jo juhlatilan sallimaa maksimimää-
rää. Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille!

Teksti: Elina Haapala
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen
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Sisäministeri Kai Mykkäsen ottivat 
vastaan palopäällikkö Jyrki Paunila (etu-
rivissä vas.), pelastuspäällikkö Teemu-
Taavetti Toivonen, pelastuspäällikkö 
Esko Kautto sekä konsernijohtaja Juha 
Yli-Rajala Tampereen kaupungilta.

Syyskuussa Tampereen keskuspaloasemalla 
vieraili sisäministeri Kai Mykkänen. Pelastus-
laitoksen edustajien lisäksi vierailua vastaan-
ottamassa Tampereen kaupungin puolesta 
oli johtaja Juha Yli-Rajala.

Vierailu alkoi kahvilla ja ajankohtaisista ai-
heista keskustelulla. Tämän jälkeen ministe-

Sisäministeri 
Kai Mykkänen 
Keskuspaloasemalla

rille esiteltiin pelastuslaitoksen toimintaa ja 
lopuksi ministeri sai tutustua puomitikasau-
ton tekniikkaan, kun hänet nostettiin korke-
uksiin keskuspaloaseman pihalla. 

Keskusteluissa Pirkanmaan pelastuslaitos 
toi esille oman tärkeän roolinsa isoimpana 
alueellisena pelastuslaitoksena Suomessa. 

18



18 19

LETK
U

 &
 LA

A
STA

R
I

Sisäministeri Mykkänen kyseli pelastuskalus-
toa esitelleeltä nelosvuorolta muun muassa 
vesisukellustehtävistä.

Ensihoitaja Maija Kovanen esitteli sisä-
ministerille ambulanssia.

Ministeriä kiinnosti, miten saamme rekrytoi-
tua riittävästi väkeä. Vastaus tähän oli, että 
eläkkeelle lähtijöiden määrä asettaa haastei-
ta, mutta toistaiseksi Pirkanmaan pelastuslai-
tos on ollut haluttu työnantaja ja henkilöstöä 
on saatu hyvin rekrytoitua.

Vapaapalokuntien rooli pelastuslaitoksen 
organisaatiossa ja ensihoidon tilanne kiin-
nostivat myös ministeriä. Ensihoidon tilanne 
Pirkanmaalla on hyvä pelastuslaitoksen näkö-
kulmasta. Yhteistyö Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin kanssa sujuu hyvin ja sitä kehitetään 
edelleen meneillään olevalla hankkeella.
 
Ehkä ajankohtaisin aihe oli maakuntauudis-
tus pelastuslaitoksen näkökulmasta. Pelas-
tuspäällikkö Esko Kautto kertoi, että Pirkan-
maa on ollut koko maakuntauudistuksessa 
hieman etukenossa muuhun maahan ver-
rattuna ja myös pelastuslaitos on saanut asi-
oita hyvin eteenpäin. Etenkin varautumisen 
ja valmiussuunnittelun tulevaisuus näyttää 
pelastuslaitoksen näkökulmasta hyvältä. Pe-
lastuslaitoksella tullee olemaan vahva vas-
tuunkantajan rooli tulevassa maakunnassa 
yhdessä kuntien ja muiden turvallisuusalan 
toimijoiden kanssa.

Teksti: Veijo Kaján
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen

19
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Uutta ja vanhaa

Turvallisuusmessujen messuosastolla hal-
litsevana elementtinä oli 10 metriä pitkä 
aikajana, jossa oli esillä historiikista tehtyjä 
nostoja. Osana aikajanan kertomaa histo-

Pakohuonepeli kiinnosti  
Turvallisuusmessujen kävijöitä

Turvallisuusmessuilla Tampereella 11.–13.9.2018 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen messuosastolla oli kaksi eri 
näkökulmaa; kerroimme näyttävästi pelastuslaitoksemme 
120-vuotista historiaa ja toisaalta esillä oli myös uusia 
menetelmiä ja keinoja opettaa turvallisuusasioita 
pelillisyyden avulla. Messujen ensimmäisenä päivänä myös 
Tulikukot-kuoro esiintyi osastollamme.

riaamme oli nähtävillä kahden mallinuken 
päällä vanhoja varusteita sekä Palomuseosta 
lainattu sorsapullanpilkkomiskone. Varusteet 
kertoivat oman aikakautensa mahdollisuuk-
sia tehdä palomiehen työtä sekä herättivät 
ajatuksia siitä, miten paljon varusteet ovat 

kehittyneet. Sorsapullanpilkkomiskone sai 
aikaan odotetusti paljon kysymyksiä ja sen 
avulla päästiin keskusteluissa helposti siihen, 
miten monipuolinen organisaatio nykyaikai-
nen pelastuslaitos on.

Messuosastolla oli mahdollisuus selata van-
hoja valokuvia sekä katsoa ja kuunnella 120 
tarinaa -videoita. Sen lisäksi messukävijät 
pelasivat turvallisuusaiheista Pelastus Posse 
-peliä, joka on erikoissuunnittelija Janne Lei-
nosen kehittämä ja rakentama ns. partypeli, 
jota pelataan kännyköiden kautta yhdeltä 
näytöltä. Peli tarjoaa hauskaa viihdettä ja 
ohessa pelaajat oppivat paloturvallisuudes-
ta. Peli on kehitetty alakouluikäisille lapsille, 

Pirkkalan nelosvuoro testaamassa Pelas-
tus Posse -peliä.
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Pakohuonepeli kiinnosti  
Turvallisuusmessujen kävijöitä

mutta peli koukuttaa myös aikuisia pelaajia. 
Messuosastoon kuului myös vanhaa ajoneu-
vokalustoa. Keskuspaloasemalla tallipaikkaa 
pitävä vuoden 1934 Sisu sekä Ikaalisista tuo-
tu Chevrolet vuosimallia 1928 keräsivät ihai-
lua, herättivät keskustelua ja autoja kuvattiin 
paljon. Messuosastomme nojasi vahvasti his-
toriaamme, mutta otimme rohkeita askeleita 
uusien menetelmien avulla.

Pakohuonepelissä 
huolehdittiin mummolan 
turvallisuudesta
Turvallisuusmessuille rakennettiin myös 
Mummolassa piippaa -pakohuonepeli. Pa-
kohuonepelissä on tarkoitus ratkaista eri-
laisia osapulmia, jotta päästään haluttuun 
lopputulokseen. Yleensä pakohuonepeleis-
sä tarkoitus on nimensä mukaisesti paeta eli 

päästä pois huoneesta tietyssä ajassa, mutta 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen pakohuonees-
sa on tarkoitus suorittaa annettu tehtävä val-
miiksi. Turvallisuusaiheisessa pelissä pelaajat 
saivat peliohjaajalta palautetta oikeista toi-
minnoista tai oikein suoritetuista tehtävistä. 
Tällä tavoin voitiin kerrata kodin turvallisuu-
den asioita ja kannustaa pelaajia. Mikäli peli 
ei edennyt, annettiin pelaajille vihjeitä.

Idea kodin paloturvallisuuteen liittyvästä 
pakohuonepelistä on saatu toukokuussa 
2018 Turvallisuusviestinnän opintopäiviltä, 
jossa oli esillä demoversio vastaavanlaisesta 
pelistä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen pako-
huonepeliä rakennettaessa pelin käsikirjoi-
tusta muutettiin. Koska pelissä tapahtumat 
sijoittuvat kuvitteelliseen joulunaikaan ja 
mummolaan, hankittiin kierrätyskeskuksista 
mummolaan sopivaa rekvisiittaa sekä tieten-

kin joulukoristeita. Peliä testattiin Keskuspa-
loaseman vintillä ennen messuja henkilöstön 
toimesta. Messuilla oli tarkoitus järjestää yh-
deksän pelikertaa ennakkoilmoittautumisten 
perusteella, mutta lopulta peliä järjestettiin 
22 kertaa. Kaikilta pelin osallistujilta kysyttiin 
palaute, jota hyödynnetään pelin jatkoke-
hittelyssä. Tiettävästi olemme ensimmäinen 
pelastuslaitos, joka otti pakohuonepelin 
käyttöön turvallisuusviestinnän menetel-
mänä. Viestintäyksikkö jatkaa pelikonseptin 
kehittämistä ja monipuolista hyödyntämistä 
kouluttamisessa. 

Teksti: Elina Haapala
Kuvat: Ullastiina Hankala

Messuosastoa hallitsi 10 metrin pituinen 
aikajana Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
vaiheista. 
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Kulunut kesä oli sääolosuhteiltaan poik-
keuksellinen ja se näkyi pelastuslaitok-
sen tehtävissä erityisesti maastopalojen 
suurena määränä. Ajalla 1.5.–31.8.2018 
Pirkanmaan maakunnan alueella sam-
mutettiin erisuuruisia maastopaloja yh-
teensä 255 tehtävällä. Näistä 12 tehtäväl-
lä oli mukana myös naapuripelastuslai-
tosten yksiköitä. Tämä pelastuslaitosten 
välinen yhteistoiminta oli korostetusti 
esillä myös vastavuoroisesti, sillä Pir-
kanmaan pelastuslaitoksen yksiköitä oli 
naapuripelastuslaitosten (Päijät-Häme, 
Kanta-Häme, Keski-Suomi, Satakunta, 
Etelä-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi) alu-
eilla 37:llä eri tehtävällä. Monet tehtävät 
raja-alueilla olivat usean pelastuslaitok-
sen yhteistoimintatehtäviä.

Poikkeuksellista kautta kuvaa hyvin se, 
että Ilmatieteenlaitoksen tuottama met-
säpaloindeksi kohosi lähes koko maassa 
arvoon 5,6 - 6,0. Indeksin maksimiarvo 
on 6,0. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että metsät olivat niin kuivia, että suur-
palon mahdollisuuden todennäköisyys 
oli useilla alueilla erittäin suuri. Tämän 
nojalla useat pelastuslaitokset määräsi-
vätkin alueilleen pelastuslain 6 §:n no-
jalla avotulen tekokieltoja. Pirkanmaalla 
tämä kielto annettiin 29.5.2018 ja se oli 
voimassa lähes kuukauden.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päällys-
töstä koulutetut lentosammutuspäälli-
köt toimivat maastopalojen ”ilmatiedus-
telijoina” ja lentosammutustoiminnan 
johtajina useampaan otteeseen kesän 
aikana, ja he avustivat maassa toimivia 
pelastustoiminnan johtajia palokohtei-
den ja -alueiden paikantamisissa, pelas-
tusyksiköiden ohjaamisissa palokohteil-
le ja sammutushelikopterien sammutus-
työn johtamisessa. Tämä aiempina vuo-
sina melko vähän käytetty toimintamalli 
osoitti tänä kesänä tarpeellisuutensa. 
Samoin Sisäministeriön organisoima 
maastopalojen lentotähystystoiminta 
lensi määrällisesti ennätysmäisen pal-
jon. Se sai runsaasti mediajulkisuutta, ja 

Kesän 2018 maastopalokausi oli poikkeuksellinen
osoitti myös tarpeellisuutensa; verrattu-
na esimerkiksi Ruotsissa tapahtuneisiin 
tilanteisiin Suomessa maastopalot ha-
vaittiin kohtuullisen nopeasti, palokoh-
teet saavutettiin pian ja palot saatiin ra-
jattua sekä sammutettua melko pienin 
palovahingoin.

Pyhärannan 
kaukoaputehtävä 19.–
20.7.2018; tehtävä 423, 
maastopalo suuri

Kotimaan maastopalotehtävistä eniten 
mediassa sai näkyvyyttä Varsinais-Suo-
messa, Pyhärannan kunnassa tapahtu-
nut maastopalo. Kyseinen tehtävä alkoi 
keskiviikkona 18.7.2018 klo 14:17:54, 
ja se muodostui pitkäkestoiseksi tilan-
teeksi, jossa käytettiin usean pelastus-
laitoksen sekä muiden viranomaisten ja 
toimijoiden resursseja. 

Vallitsevat sääolosuhteet, +30 asteen 
helle, puuskittainen keskivoimakas 
kaakkoistuuli ja maasto, joka oli tihe-
ää metsää, tekivät sammutustyöstä 
erittäin haastavaa. Jo alkutilanteessa 
palo levisi nopeasti ja palo myös nousi 
latvustoon. Alkuvaiheessa palo uhkasi 
myös alueen useita rakennuksia, jolloin 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 
ko. tehtävän pelastustoiminnan johtaja 
joutui määrittelemään painopisteeksi 
rakennusten suojaamisen ja palon ra-
joittamisen. Alkuvaiheessa suoritettiin 
myös evakuointeja, joista vastasi poliisi. 
Toiminta muodostui pelastusyhtymäta-
soiseksi tehtäväksi, ja Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos perusti sen edellyttämän 
johtamisorganisaation.

Pyhärannan maastopaloa oli seurattu 
Tilanne- ja johtokeskuksessa median 
välityksellä jo edellisenä päivänä keski-
viikkona 18.7., mutta aktiivista reagoin-
tia tai varautumista avun antamiseen ei 
tehty ennen kuin torstaina 19.7 aamul-
la. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 

päivystävä päällikkö, pelastuspäällikkö 
Mika Kontio soitti Tilanne- ja johtokes-
kukseen noin klo 6:40, ja pyysi lisäapua 
maastopalon sammutukseen Pyhäran-
nan kunnan alueelle.

Päivystävä TIKE P3 Ilpo Kuokkanen soit-
ti heti päivystävälle P20:lle Jari Niemi-
selle ja välitti ko. pyynnön. P20 siirtyi 
Tilanne ja johtokeskukseen klo 7:00, ja 
tehtävän toteutuksen ja kokoonpanon 
suunnittelu aloitettiin. Tilanteen ollessa 
riskialtis isoille tehtäville myös Pirkan-
maalla, suunnittelun lähtökohta oli, että 
oman alueen valmius pyritään pitämään 
mahdollisimman hyvänä. Oletuksena oli 
myös, että tehtävä tulee olemaan pit-
käkestoinen, joten henkilöstön riittävän 
tiivis rotaatio pyrittiin ottamaan suun-
nittelussa huomioon.

Ensimmäinen rotaatio

Ensimmäiset yksiköt hälytettiin ns. nor-
maalisti hätäkeskuksen kautta. Miehis-
töjä täydennettiin vielä soittamalla eri 
palokuntiin. Ajatus oli, että henkilöstö 
kootaan mahdollisimman tasaisesti eri 
palokunnista ympäri Pirkanmaata, jot-
ta oma hälytysvalmius säilyisi kuitenkin 
mahdollisimman korkeana. Joukkueen-
johtajaksi nimettiin koulutuspalomesta-
ri Juuso Nummela (operatiivinen tunnus 
RPI P33). Hälytyksessä määrättiin kalus-
ton ja henkilöstön kokoontuminen ase-
malle 60 eli Vammalan paloasemalle klo 
10 mennessä, josta suunnitelma oli ajaa 
kolonna-ajona Varsinais-Suomen Pyhä-
rantaan. Lähtö toteutui klo 10:37 ja P33 
oli Pyhärannassa tilanteen johtopaikalla 
klo 11:53. Viimeiset Pirkanmaan yksiköt 
saapuivat Pyhärantaan klo 12:14.

Toinen rotaatio 

Toisen rotaation rekrytointi aloitettiin 
Tilanne- ja johtokeskuksessa klo 14:00, 
ja P20 / Nieminen ja Tike P3 / Juha 
Toivonen suunnittelivat miehistövaih-
tojen organisoinnin laskelmalla, jossa 
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Kesän 2018 maastopalokausi oli poikkeuksellinen
henkilöstön kokonaistyöskentelyajaksi 
pyrittiin järjestämään maksimissaan 10 
h seuraavasti: Siirtymä Vammalan pa-
loasema - Pyhäranta 2 h. Työskentely 
operaatioalueella + tauot ja huollot 6 
h. Siirtymä Pyhäranta - Vammalan pa-
loasema 2 h.

Edellä olevan laskuperiaatteen mukaan 
pyrittiin siihen, että illan vaihtomiehistö 
olisi operaatioalueella klo 19 mennessä, 
jolloin ensimmäisen rotaation henki-
löstön työskentelyajaksi Pyhärannassa 
muodostuisi noin 6–7 tunnin mittai-
seksi. Joukkueenjohtajaksi nimettiin 
aluepalomestari Heikki Kojo, joka päi-
vysti RPI P30 vuorossa ko. ajankohtana. 
Pyhärannassa muodostelma oli paikalla 
noin klo 19. 

Kolmas rotaatio

Tulevan yön vaihtotarvetta selvitettiin 
PEL VASUJOKE:n kanssa. Kun Varsinais-
Suomen pelastuslaitokselta saatiin 
tieto (12 vaihtohenkilöä, ei päällystön 
tarvetta), vastaavalla tavalla suoritettiin 

kyselyt sopimuspalokuntien päälliköille. 
Kolmannen rotaation toteutuksen jäl-
keen P20 / Nieminen poistui Tilanne- ja 
johtokeskuksesta klo 22:45. Tike P3 / 
Jari Hiltunen hoiti tilanteen loppuun 
Pirkanmaan osalta, ja aamulla 20.7. ra-
portoitiin viimeisten resurssien (kalusto 
ja henkilöstö) kotiutuminen klo 8:01. 

Henkilöstöä operaatioalueella kävi 
kyseisen vuorokauden aikana Pirkan-
maalta 2+12+61 henkilöä. Tämän lisäk-
si tehtävä työllisti Tilanne- ja johtokes-
kuksen henkilöstöä (P20, 3 x TIKE P3 ja 
4 x päivystäjä) suunnittelu- hälyttämis-, 
yhteys- ja viestintätehtävissä. Samanai-
kaisesti ajanjaksolla 18.–20.7.2018 Pir-
kanmaalla oli omia pelastustoimen teh-
täviä (ml. EVY) yhteensä 126 kpl, joista 
erisuuruisia maastopaloja oli 9 kpl. 

Yhteenveto Pyhärannan 
maastopalosta

Yhteenvetona voidaan todeta, että ky-
seinen kaukoaputehtävä oli laajuudes-
saan ainutkertainen Pirkanmaan pelas-

tuslaitoksella. Tämä tehtävä toivottavas-
ti antaa syötteitä entistä laajemmalle 
pelastuslaitosten välisen yhteistoimin-
nan kehittämiselle. Oletettavaa on, että 
myös tulevaisuudessa esiintyy tarvetta 
toteuttaa vastaavanlaisia, laajoja sam-
mutusoperaatioita, missä käytetään 
usean pelastuslaitoksen resursseja.

Pyhärannan kaukoaputehtävä oli eri-
tyisesti sopimuspalokuntien ja -henki-
löstön voimannäyttö. Lähes koko ope-
raation henkilöstö koostui sopimus-
palokuntien hälytysryhmien väestä. 
Lähes 80 henkilöä oli pitkäkestoisella 
tehtävällä toisen pelastuslaitoksen alu-
eella lähes vuorokauden ja silti samalla 
onnistuimme pitämään Pirkanmaalla 
hälytysvalmiuden hyvällä tasolla. Tämä 
osoittaa sen, että järjestelmämme pys-
tyy reagoimaan hyvin ja nopeasti poik-
keuksellisiinkin tilanteisiin.

Teksti: Jari Nieminen

Kuhmalahden VPK:n metsäpaloyksik-
kö. VPK hankki itse auton käytettynä 
siviilimarkkinoilta. Auto on palvellut 
alun perin Päijät-Hämeessä Heinolas-
sa ja Nastolassa paloautona, ja sieltä 
myyty yksityiskäyttöön. Matkan var-
rella autosta oli poistettu palopump-
pu, mutta yksikön ominaisuuksien 
palauttamiseksi ja hyödyntämiseksi 
pelastuslaitos antoi VPK:n käyttöön 
poistetusta sammutusautosta irrote-
tun Esteri D-240-pumpun, jonka VPK 
omalla kustannuksellaan modifioi ja 
asennutti autoon. Auto on varustettu 
myös tehokkaalla irtoruiskulla, run-
saalla letku- ja armatuurikalustolla 
sekä tehokkaalla vinssillä. Ominai-
suuksiensa puolesta auto on tehokas 
ja todella maastokelpoinen metsäpa-
loyksikkö. 

Kuva: Ville Vierikka

23



24 25

Ensihoitaja ei käytä 
käsikoruja tai kynsilakkaa

Erilaiset taudinaiheuttajat leviävät helpoi-
ten käsien ja ympäristön kosketuspintojen 
välityksellä. Ensihoitotyössä hoitajan käsiin 
tarttuu aina mikrobeja potilaskontaktissa ja 
kontaktin pidentyessä myös mikrobit lisään-
tyvät. Mikrobit säilyvät desinfioimattomissa 
käsissä taudinaiheuttamiskykyisinä kymme-
niä minuutteja tai jopa tunteja. Huonon käsi-
hygienian seurauksena ensihoitaja voi tuoda 
pöpöt asemalle, tartuttaa itsensä, työkaverit 
tai heikon monisairaan potilaan.

Ensihoitotyössä käsihygienialla ei tarkoiteta 
pelkästään käsien saippuapesua ja käsidesin 
levitystä, vaan se sisältää myös suojakäsinei-
den oikeaoppisen käytön, koruttomien käsi-
en terveen ihon sekä siistit ja lyhyet kynnet. 
Hyvän käsihygienian tarkoituksena on taata 
turvalliset kädet itselle ja potilaalle sekä tur-
vallinen ympäristö työkavereille.

Ehyt ja terve iho on elimistön tärkein suoja 
mikrobeja vastaan. Kuivat ja karheat kädet 
ovat hyvä tartuntapinta mikrobeille, ja siten 
merkittävä ongelma käsihygienian toteutu-
misen kannalta. Suurin osa käsien mikrobeis-
ta sijaitsee kynsien seudulla. Käsihygienian 
tärkeä osa onkin kynsien ja kynsinauhojen 
kunnosta huolehtiminen. Kynnet tulee pitää 
lyhyinä, niin ettei kynsi ylitä sormenpäätä. 
Sormukset, rannekorut ja erilaiset keinoma-
teriaalikynnet eivät kuulu ensihoitotyöhön. 
Sormusten ja rannekorujen alle jää kosteutta, 
joka on mikrobeille suotuisa kasvupaikka. Ra-
kennekynsien tiedetään aiheuttaneen useita 
hoitoon liittyviä infektioita. Rakennekynsistä 

Turvalliset kädet
Tampereen kaupunki vietti 1.–7.10.2018 Käsihygienia-teemaviikkoa, johon 
myös Pirkanmaan pelastuslaitos osallistui. Käsihygienia on ollut koko kesän 
ajan teemana ensihoidossa työskentelevillä. Alkukesästä henkilöstölle 
järjestettiin koulutuksia käsihygieniasta, ja myös käsihuuhteita on pyritty 
lisäämään asemille. Teemaviikolla henkilöstöä muistutettiin käsihygienian 
tärkeydestä ja Keskuspaloasemalla oli käytössä myös UV-valo, jonka avulla 
henkilöstö sai tarkastella käsihuuhteen levityksen onnistumista.

on tutkimuksista löytynyt mm. ESBL-, Kleb-
siella- ja E.coli-mikrobeita. Kädet on syytä 
pitää koruttomina, kynnet lyhyinä ja käsien 
iho terveenä.

Palomies Antti Kumpumäki kävi testaa-
massa UV-valon avulla käsihuuhteen 
levittämistaitonsa.
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Käsien desinfektio 
on saippuapesua 
tehokkaampaa

Käsien desinfektio on tutkitusti käsien 
saippuapesua tehokkaampaa. Käsihuuh-
teet sisältävät myös käsien ihoa hoitavia 
ainesosia. Jatkuva saippuapesu rikkoo ihon 
kerrosrakennetta ja ihon suojaava vaikutus 
heikkenee. Käsidesinfektio on ensisijainen, 
mutta on muutamia tilanteita, jolloin käsien 
saippuapesu on suositeltavaa käsihuuhteen 
lisäksi. Työntekijöiden käsien koot vaihtele-
vat suuresti, ja siksi on hyvä tarkistaa itselle 
sopiva käsihuuhteen määrä. Käsihuuhdetta 
otetaan 3–5 ml eli noin kaksi painallusta kä-
sihuuhdepullosta, mutta kuitenkin niin, että 
käden laittaessa kupiksi on kupin täytyttävä 
ja käsien kostuttava kauttaltaan. Käsidesin-
fektion tulisi kestää 30 sekuntia. 

Oikea tapa pestä kädet on ensin poistaa 
sormukset, kello ja muut käsikorut. Kädet 
kostutetaan haalealla vedellä, jonka jälkeen 
niihin hierotaan nestemäistä saippuaa kaut-
taaltaan. Kädet pestään juoksevan veden alla 
ja kuivataan kertakäyttöiseen pyyhkeeseen 

Milloin kädet kuuluu pestä?
• Töihin tullessa ja töistä lähtiessä
• WC-käynnin jälkeen
• Aina kun kädet ovat näkyvästi likaiset tai tuntuvat siltä
• Oksennus- tai ripulipotilaan hoidon jälkeen
• Yskimisen, aivastamisen ja niistämisen jälkeen
• Ennen ruokailua tai elintarvikkeiden käsittelyä

Milloin ensihoitaja desinfioi kädet?
• Ennen ja jälkeen potilaskontaktin
• Ennen ja jälkeen suojakäsineiden käytön
• Tehtävän päätyttyä, autoon palattua
• Ennen lääkkeiden ja puhtaiden tavaroiden koskettelua
• Sosiaalitiloihin siirryttäessä
• Käsienpesun jälkeen

huolellisesti. Käsien kuivaus on tärkeää, sillä 
kosteissa käsissä mikrobit lisääntyvät her-
kästi. Lopuksi vesihana suljetaan pyyhkeel-
lä. Vesihanan koskettamista puhtailla käsillä 
on syytä välttää. Saippuavesipesu on oikein 
suoritettu, kun siinä kuluu aikaa vähintään 
minuutti. Käsienpesun ja kuivaamisen jäl-
keen kädet desinfioidaan.

Suojakäsineitä  
tulisi vaihtaa usein

Suojakäsineiden tarkoituksena on estää 
mikrobien tarttuminen käsiin ja siten estää 
niiden uudelleen siirtyminen ympäristöön. 
Ensihoidossa työskentelevien olisi kuitenkin 
syytä pysähtyä pohtimaan käyttääkö suoja-
käsineitä oikein. Suojakäsineillä voi hoitaja 
suojata itseään potilaan taudeilta, mutta 
myös potilasta käsissä piileviltä mikrobeil-
ta. Kaikkia ensihoidon potilaita hoidetaan 
kosketusvarotoimin eli aina potilaaseen tai 
potilaan tavaroihin koskettaessa käytetään 
suojakäsineitä. Suojakäsineitä tulee vaihtaa 
säännöllisesti, ettei levitetä likaisilla hanskoil-
la mikrobeita ympäristöön. Suojakäsineet on 
vaihdettava aina eritteiden koskettamisen 

jälkeen ja siirryttäessä likaisesta toimenpi-
teestä puhtaampaan, kuten ennen kanyloin-
tia. Kädet desinfioidaan aina ennen ja jälkeen 
suojakäsineiden käytön, koska suojakäsineis-
sä on pienen pieniä mikroreikiä, joiden läpi 
mikrobit voivat päästä käsiin. 

On hyvä pysähtyä pohtimaan omaa käsihygi-
eniaansa ja miettiä ovatko minun käteni tur-
valliset itselleni ja myös muille? Haluaisinko 
itseäni hoidettavan näillä käsillä? Levitänkö 
likaisilla suojakäsineillä mikrobeita ympäris-
töön? Suurin osa ensihoidon hälytyksistä on 
kuitenkin kiireettömiä, jolloin on aikaa kiin-
nittää huomiota käsihygieniaan. Kun opet-
telee oikeat toimintatavat, ne tulevat auto-
maattisesti myös kiireellisilläkin keikoilla. Ota 
nyt tavoitteeksi vaihtaa suojakäsineet ainakin 
kerran ja käyttää käsidesiä ainakin kolmesti 
yhden keikan aikana!

Kirjoittaja työskentelee ensihoitajana Pirkan-
maan pelastuslaitoksella ja toimii ensihoidon 
hygieniayhdyshenkilönä.

Teksti: Tiia Heino
Kuvat: Jarmo Ruotsalainen ja Tiia Heino

Huomioi erityisesti nämä alueet käsihuuhdetta levitettäessä.
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Tampereen kaupungin rekrytointijärjestelmän yhteystiedot:

Sähköposti: rekrytointi@tampere.fi

Puhelin: 040 806 3184
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Tärkeä merkitä Imuriin 
kaikki tiedot
Heinäkuun 12. päivä 2018 päättyi haku 
kuuteen ylipalomiehen virkaan Pirkanmaan 
pelastuslaitoksella. Virkoja haki 50 henkilöä. 
Viroista viisi oli eteläiselle pelastusalueelle 
ja yksi pohjoiselle pelastusalueelle. Heinä-
kuussa oli avoinna myös viisi palomiehen 
virkaa, joista kolme oli eteläiselle ja kaksi 
pohjoiselle pelastusalueelle. Hakijoita oli 57 
henkilöä. Molemmissa hauissa piti erikseen 
ilmoittaa, hakiko eteläiselle, pohjoiselle vai 
molemmille pelastusalueille. Hakijoiden toi-
vottiin jättävän hakemuksensa sähköiseen 
Imuri-rekrytointijärjestelmään, joka valtaosin 
olikin hakemusten jättötapa. Kun haku päät-
tyi, Tampereen kaupungin rekrytointiyksikkö 
kokosi Imuri-järjestelmästä hakijoiden tiedot 
ja toimitti ne pelastuslaitokselle. Teh-
tyjen koosteiden perusteella lähetet-
tiin kutsut haastatteluihin.

Koska kutsut haastatteluun lähtevät 
rekrytointiyksikön tekemän tiivistel-
män perusteella, on tärkeää, että täs-
sä tiivistelmässä on hakijan kannalta 
kaikki olennaiset ja tärkeät tiedot 
näkyvissä. Näin ollen on edelleen tärkeää, 
että hakija kirjaa tarkasti Imuri-järjestelmän 
Koulutus-kohtaan kaiken sen koulutuksen, 
jonka katsotaan olevan tärkeää virkaa ha-
kiessa. Kohtaan ”Työkokemus” pitää vie-
dä kaikki se työkokemus, jonka katsotaan 
olevan tärkeää haettavan viran kannalta. 
Ylipalomiehen virkaa haettaessa siinä pitää 
ilmetä todellinen yksikönjohtajakokemus. 
Yksikönjohtajakokemusta kirjattaessa apu-
na on vuoroesimies. Pelastuslaitoksen Res-
cuePlanner-järjestelmästä voidaan poimia 
jopa yksittäiset esimiestehtävät. Yksi 24 tun-
nin työvuoro esimiehenä vastaa nykyisessä 
työaikajärjestelmässä neljää vuorokautta esi-
mieskokemusta. Tätä pidemmät jaksot ovat 
päätöksellä määrätyn jakson pituiset. Imurin 
käyttöä ja täyttöä avustaa Tampereen kau-
pungin rekrytointiyksikkö. Tämä koskee pe-

Palomiesten ja 
ylipalomiesten 
virkavalinnat - kuinka 
valinnat tehtiin

lastuslaitoksemme kaikkia Imuri-järjestelmän 
haettavia työpaikkoja.

Ylipalomiesten virkahaku

Haastattelukutsua varten ylipalomieheksi 
hakeneet pisteytettiin. Pisteitä sai seuraavis-
ta seikoista: työkokemus pelastustoimessa, 
työkokemus Pirkanmaan pelastuslaitoksella, 
yksikönjohtajakokemus, yksikönjohtajakou-
lutus ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunte-
mus. Työkokemuspisteet lasketaan siten, että 
ne nousevat 10 vuoden jaksotuksella seuraa-
vasti: alle 10 vuodesta saa nolla pistettä, yli 10 
vuodesta yhden pisteen ja yli 20 vuodesta 
kaksi pistettä. Yksikönjohtajakokemukseen 
on laskettu todellinen kokemus; ei se koke-
mus, mitä on yksikönjohtajakoulutuksesta 
kulunut. Ylikoulutus on tässä kohtaa kat-

sottu haitalliseksi ja urapolku myönteiseksi. 
Kyseisellä pistelaskujärjestelmällä pystytään 
poimimaan hakija-aineistosta haluttu ha-
kijaprofiili. Jotta valinta haastatteluun olisi 
mahdollisimman läpinäkyvä, pistelaskun 
suorittaa yksi vuoroesimiehistä, joka ei liity 
millään muulla tapaa valintaprosessiin.

Tiivistettynä: Rekrytointiyksikkö tekee tiivis-
telmän, pistematriisin on tehnyt apulaispa-
lopäällikkö ja kolmas osapuoli on laskenut 
pisteet. Tämän kokonaisuuden perusteella 
kutsuttiin haastatteluun 15 henkilöä eteläi-
sen pelastusalueen virkoihin ja kolme hen-
kilöä pohjoisen alueen virkoihin.

Haastattelutilaisuuteen osallistui neljä haastat-
telijaa, ja haastateltaville oli luotu ennakolta 18 
kysymystä, jotka haastattelijat esittivät kukin 

vuorollaan. Kukin haastattelija arvioi tahollaan 
hakijaa kymmenkohtaisen pistejärjestelmän 
perusteella. Pisteitä annettiin tietotaustan, 
jäsentelykyvyn, esiintymisen, rauhallisuuden 
ja muiden vastaavien ominaisuuksien perus-
teella. Jokainen hakija sai näin haastattelu-
pisteet, jotka muodostuivat haastattelijoiden 
antamista pisteistä. Kyseiset pisteet suhteu-
tettiin valintataulukon pisteisiin. Lopullisista 
valintapisteistä haastattelun osuus oli noin 50 
prosenttia. Lopullinen valinta tehtiin pistetau-
lukon mukaisesti. Eteläiselle alueelle valituksi 
tulleilla pisteet olivat korkeammat kuin poh-
joisen alueelle valituilla.

Palomiesten virkahaku

Pääosin palomieshaku ja -valinta noudat-
telivat samaa menettelytapaa kuin ylipa-

lomiesten hakuprosessi. Siinä missä 
ylipalomiehillä arvostettiin laajaa ja 
pitkää palomieskokemusta ja urapol-
kuseikkoja, palomiehillä arvostettiin 
haastattelupisteytyksessä monipuo-
lisuutta ja kouluttautumista. Jokaisen 
virkaa hakeneen on mahdollista nähdä 
oma pistemuodostuksensa valintapro-
sessista. Koko valintaprosessi on näin 

tehty läpinäkyväksi.

Tämän jutun kirjoittamisen jälkeen elokuun 
lopulla avautui vielä viisi palomiehen virkaa 
haettavaksi. Myös näitä virkoja haettiin yhtä 
ahkerasti. Merkille pantavaa on, että myös 
muiden pelastuslaitosten vakiviroista on 
meille runsaasti hakijoita. Jotain tässä mei-
dän laitoksessa on sellaista, joka saa tänne 
hakeutumaan. Lisäksi hakijat ovat useimmi-
ten varsin päteviä ja koulutettuja.

Lopuksi totean, että olen iloinen saadessani 
valita virkoihin ehdolle niihin erittäin sopivia 
ja päteviä hakijoita ja surullinen, kun ole voi-
nut kaikkia hyviä hakijoita huomioida.

Teksti: Ari Viitanen
Kuva: Jarmo Ruotsalainen

Apulaispalopäällikkö Ari Viitanen 
korostaa oman koulutuksen ja 

työkokemuksen tarkkaa kirjaamista 
Imuri-rekrytointijärjestelmään virkoja 

haettaessa.



28 29

Säännöllisyyttä mutta 
myös lepoa

Panostaminen kuntouttamiseen leikkauk-
seen jälkeen nopeuttaa työhön paluuta ja eh-
käisee leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita, 
kertoo työterveyshoitaja Milka-Riikka Rajala 
Pirte-työterveydestä. Jotta kuntouttamisesta 
saadaan paras mahdollinen hyöty, se vaatii 
säännöllisyyttä, itsekuria ja myös seurantaa. 
Lepo on tärkeässä osassa samoin kuin kivun 
hoito ja oikeanlainen ravinto. Myös kunnon 
ylläpitäminen etukäteen ennen leikkausta 
on tärkeää, jos se vain voinnin puitteissa on 
mahdollista.

Rajala mainitsee hyvänä esimerkkinä hyvin 
toteutuneesta leikkauksen jälkeisestä kun-
toutumisprosessista paloesimies Harri Tan-
huanpään kuntoutumisen polvileikkaukses-
ta. Rajala on saanut Tanhuanpäältä luvan 
käyttää häntä esimerkkinä. Rajala painottaa 
edelleen kuitenkin myös levon merkitystä 
osana koko kuntoutusta.

- Harri tehokkaana miehenä oli ajatellut ot-
taa heti kaiken irti tekonivelestään. Meidän 
työfysioterapeutti Linnea Sainio joutuikin jo 
hieman hillitsemään hänen kuntouttamistah-
tiaan jossain kohtaa. Kaiken kaikkiaan Harrin 
prosessi on kuitenkin mainio esimerkki hyvin 
toteutuneesta kuntouttamisesta ja onnistu-
neesta työhön paluusta leikkauksen jälkeen, 
Rajala kertoo.

Tarkka voinnin seuranta

Tanhuanpäällä oli oikean polven tekonivel-
leikkaus 13.9.2017. Hän kertoo, että tarkka 
kirjanpito kuntoutusprosessista on auttanut 
paljon. Tarkan omatoimisen kirjaamisen kun-
toutumisesta hän aloitti 16.9. eli jo muutama 
päivä leikkauksen jälkeen. Hän myös aloitti 
valmistelevat toimet ennen leikkausta muun 
muassa kuntopyörätreeneillä. 

Panostaminen kuntouttamiseen  
leikkauksen jälkeen kannattaa

Tanhuanpää näyttää ruutuvihkoa, johon hän 
on merkinnyt kuntoutumisohjelman fyysis-
ten harjoitteiden lisäksi muun muassa lääk-
keiden otot, hieman tuntemuksia voinnista ja 
lääkärissä käynnit. Joka päivälle löytyy jokin 
merkintä. Vihkosta löytyy myös merkintä 
”Buranaa ja vähän venyttelyä”, jolloin on ol-
lut lepopäivä. Marraskuuta kohti mentäessä 
ei lepopäiviä enää ole ollut, vaan fyysisiä 
harjoitteita on tehty joka päivä. Tanhuan-
pää mainitsee, että koki vesijuoksun yhtenä 
parhaista liikuntamuodoista. Vihko on ollut 
tärkeä tuki ja turva myös, kun on halunnut 
selata taaksepäin omaa vointiaan ja arvioi-
da sitä sen hetkiseen tilaan. Vihko on ollut 
mukana myös työterveysneuvotteluissa. Hän 
suosittelee asioiden kirjaamista ylös kaikille. 
Olipa kyseessä, millainen kuntoutumistilan-
ne tahansa.

Hoidettiin koko ihmistä

Tanhuanpää kehuu Pirte-työterveyshuoltoa 
paljon, ja sanoo, että se oli suuressa osassa 
hänen kuntoutumistaan. Hän kertoo, että 
fysioterapia testasi säännöllisesti hänen 
kuntoutumisen etenemistä. Toipumista myös 
katsottiin kokonaisuutena.

- Tuntui, että he todella välittivät minusta, ja 
siellä kohdattiin minut ihmisenä. Eivät he hoi-
taneet polvea, vaan minua. Ei kysytty, miten 
polvi jaksaa, vaan miten minä voin, Tanhuan-
pää kuvaa saamaansa apua.

- Kaiken kaikkiaan olin positiivisesti yllättynyt työ-
terveyshuoltoon Sieltä todella saa apua, mutta 
toki sitä pitää osaa pyytää ja olla itse kaikin puolin 
aktiivinen, Tanhuanpää kertaa tapahtumia.
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Panostaminen kuntouttamiseen  
leikkauksen jälkeen kannattaa

Pirteät työterveyshoitajamme Milka-Riikka Rajala ja Merja Mäkinen ovat molemmat 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstön käytettävissä, jos jokin asia askarruttaa 
omassa terveydessä tai työkyvyssä. Mäkinen on toiminut nyt vajaan vuoden toisena 
pelastuslaitoksen omahoitajana. Hän tekee osan työajastaan Pirte-työterveyden Sasta-
malan toimipisteessä. 

- Kun olin fysioterapeutin vastaanotolla, he 
olivat todella kannustavia. He seurasivat 
säännöllisesti minua, ja aina tarkkailivat 
olemustani ja vointiani. Vaikka he ovat fysio-
terapeutteja, he hoitivat myös pääkoppaa. 
Ei menty pelkkiä fyysisiä harjoitteita, vaan 
kärsivällisesti kannustettiin.

Tanhuanpää kertoo, että häneltä kysyttiin 
vointia myös käyntien välillä sähköpostin 
välityksellä. Hän mainitsee tärkeänä tukena 
myös työkaverit ja Milka-Riikka Rajalan.

- Milka-Riikka minua kannusti alun perin 
leikkaukseen. Ja lisäksi etenkin ne työkaverit, 
jotka ovat tämän saman läpikäyneet, kannus-
tivat minua niin leikkaukseen kuin kuntoutu-
misen ajan, Tanhuanpää muistelee.

- Myös perheen tuki on ollut kannustava, ja 
se on ollut tärkeässä osassa.
 
Tanhuanpää on iloinen, että pääsi niin pian 
ja niin hyväkuntoisena palaamaan operatii-
viseen työhönsä takaisin. Työtä se kuitenkin 
on vaatinut, painottaa Tanhuanpää, ja jatkaa, 

että työ polven kuntouttamiseksi jatkuu vielä 
tänä päivänäkin.

- Olen ikään kuin palannut ihan juurille, ja 
teen tällä hetkellä näitä harjoitteita, joita tein 
leikkauksen jälkeen. Tarkoitus on käyttää tätä 
polvea vielä pitkään, Tanhuanpää sanoo.

Teksti ja kuvat: Jarmo Ruotsalainen

Tanhuanpään ruutuvihko oli tärkeässä 
roolissa osana kuntoutumisprosessia.
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Tilannekuvaa turvallisesti taivaalta

Petteri Elijoki, Juha Toivonen ja Elja 
Kivikoski (kuvassa oikealta vasemmalle) 
testaamassa järjestelmää.

Hyvä kuvanlaatu edesauttaa tilanteen 
kokonaiskuvan hahmottamisessa. Va-
semmalla rauhallinen Keskuspaloasema 
ja oikealla tehdaskiinnteistön jälkiraiva-
us käynnissä.

Pelastustoimi on jo vuosikymmeniä 
hyödyntänyt toiminnassaan ilmas-
ta käsin saatavaa tilannekuvaa. 
Käytännössä tätä on toteutettu 

palolennoilla ja muilta viranomaisilta saata-
villa palveluilla, esimerkkeinä Rajavartiolai-
toksen ja FinnHEMS:n helikopterit kuin myös 
Puolustusvoimien lentotoiminta. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana myös erilaiset 
miehittämättömät järjestelmät ovat yleis-
tyneet, ja myös siviilit voivat nykyään ostaa 
melko edullisesti laadukkaita pienoishelikop-
tereita eli droneja. 
 
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on kuluvan 
vuoden aikana otettu iso askel oman ilma-
tiedustelujärjestelmän luomiseksi. Palomes-
tari Petteri Elijoki tukenaan vs. palomestari 
Juha Toivonen ovat tehneet paljon työtä 
kartoittaessaan pelastuslaitoksen tarpeita, 
toimintamalleja, toimintaan sopivia laittei-
ta sekä operatiivisen käytön vaihtoehtoja. 
Kuluneen kesän aikana allekirjoittanut liittyi 
mukaan kehitystyöhön ja heinäkuussa pi-
dettiin ensimmäinen testikurssi, jolla haet-
tiin kokemuksia tulevia koulutuksia varten. 
Testikurssin osanottajista ylipalomies Janne 
Mäkinen ja palomies Kimmo Koskinen ovat 
osaltaan tehneet kehitystyötä niin itse lentä-
misen kuin myös lentojen dokumentoinnin ja 
muiden toimintojen suhteen.
 
Syyskuussa aloitettiin lokakuun loppuun 
kestävä koulutus. Kohderyhmiin kuuluvat P3-
operaattorit, EPI 081 -erityistilanneyksikköön 
koulutetut pelastajat ja ensihoitajat sekä Sal-

mentaan VPK. Koulutusryhmiä on yhteensä 
kuusi ja koulutettavia henkilöitä lähes 50. 
Tavoitteena on saada vuoden 2018 loppuun 
mennessä jatkuva valmius siten, että voimme 
tarjota ilmasta käsin tuotettavaa tilanneku-
vaa 24/7. Koptereiden sijoituspaikoiksi on 
tässä vaiheessa määritetty yksiköt RPI 31, 
RPI 32, EPI 081 ja Salmentaan VPK.
 
Koulutus koostuu Insta ILS Oy:n oppimisym-
päristössä suoritettavasta verkkokurssista, 
joka koostuu viidestä eri osa-alueesta. 1. 
Johdanto miehittämättömään ilmailuun, 2. 
Pääkomponentit ja suorituskyky, 3. Miehittä-
mättömiä ilma-aluksia koskeva lainsäädäntö, 
4. Lennätyksen turvallinen suorittaminen ja 
5. Lentoturvallisuus. Jokainen osio päättyy 
testiin, joka on läpäistävä 75 prosentin vaati-
muksella. Kurssin päättää laaja loppukoe, jo-
ka myös on läpäistävä vähintään 75 prosen-
tin tuloksella. Verkkokurssilla luodaan pohja 
käytännön harjoittelulle ja kurssilaiset saavat 

myös käsityksen siitä, mitä vaatimuksia mie-
hittämätön ilmailu pitää sisältään. Toiminnan 
kantava ajatus on, että suorittaessamme teh-
täviä viranomaisena teemme kaiken täsmäl-
leen oikein ja lisäämme omalta osaltamme 
ilmailuturvallisuutta.
 
Verkkokurssin hyväksytyn suorittamisen jäl-
keen on vuorossa kaksi koulutuspäivää sekä 
neljän tunnin luokkaopetus, jossa käydään 
läpi käyttämämme kalusto ja sen toimintaan 
sekä huoltoon liittyviä asioita. Tämän jälkeen 
on vuorossa neljä tuntia peruslentoharjoitte-
lua, joka sisältää kaluston aamutarkastukset 
ja lentotoimintaan liittyviä tarkastuksia sekä 
ilmoituksia mm. lennonjohdolle. Lennätyk-
sen turvallisuus ja riskinarviointi sekä len-
tosuunnitelman tekeminen kuuluvat myös 
perustoimenpiteisiin. Itse peruslentohar-
joittelussa kurssilaiset totuttelevat kopterin 
käsittelyyn, tekevät nousu- ja laskeutumis-
harjoittelua, tutustuvat ohjaimen ja käyttö-
järjestelmän ominaisuuksiin sekä kopterin 
havainnointiin taivaalla. 
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Tilannekuvaa turvallisesti taivaalta
 
Toisena koulutuspäivänä harjoitellaan itse 
peruslentämisen lisäksi erilaisia pelastustoi-
men tehtävillä käytettäviä erikoistoimintoja, 
kohteen paikantamista ja kiertämistä, kohde-
alueen rajojen tarkkailua ja vaikeasti lähes-
tyttävän kohteen tiedustelua. Näissä tukena 
ovat kopterissa olevat automaattitoiminnot, 
mutta lennättäjän täytyy tietää, mitä tekee ja 
tarvittaessa myös pystyä toteuttamaan teh-
täviä manuaalisesti lentäen. Lisäksi harjoitel-
laan lentämistä ilman GPS-avustusta, jolloin 
kopteri on täysin ohjaajan omissa käsissä. Täl-
lä tähdätään siihen, että lennättäjä hallitsee 
kopterin myös tilanteissa, joissa automatiik-
ka tai GPS-avustus ei syystä tai toisesta ole 
tukena. Vaikka lentäminen on periaatteessa 
helppoa, niin kurssilaiset ovat huomanneet, 
että se vaatii silti paljon harjoittelua. Tähän 
mennessä pidetyistä kursseista voidaan to-
deta, että kurssilaiset ovat hyvin innostuneita 
ja ovat pitäneet kokonaisuutta hyvänä. Lisäk-
si toimintaa seuraamassa käyneet ovat olleet 
vakuuttuneita ilmasta tuotettavan materiaa-
lin hyödyistä pelastuslaitokselle. 
 
Koulutuksen jälkeen kurssilaiset saavat harjoi-
tella itsenäisesti pienryhmissä kurssilla opetet-
tuja asioita. Tavoitteena on ns. operaattoritesti, 
jossa arvioidaan kurssilaisen kyky suoriutua 
lennättämiseen liittyvistä asioista itsenäisesti. 
Tämä sisältää niin ennen lennättämistä tehtä-
viä suoritteita kuin itse lennätykseen sisältyvät 
asiat ja lennätyksen jälkeiset toimenpiteet. Hy-
väksytysti suoritetun operaattoritestin jälkeen 
kurssilainen saa luvan suorittaa operatiivisia 

tehtäviä. Vain koulutuksen suorittaneet len-
nättäjät saavat lentää, joten lennättämisessä 
on jyrkkä kielto ”anna mä vähän kokeilen”-
tyyppisille ratkaisuille vahinkojen välttämisek-
si. Jokainen lennättäjä kirjautuu laitteeseen, 
ja koneen musta laatikko rekisteröi kaiken 
toiminnan, joten tämäkin osa ilmailuturvalli-
suudesta on katettu.   
 
Tällä hetkellä kalustomme on DJI Phantom 
4 Pro isolla ja kirkkaalla Crystal Sky -näytöllä. 
Lentoaika on maksimissaan lähes puoli tun-
tia. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten 
lämpötila, tuuli ja lentotapa. Kuten isoillakin 
helikoptereilla, tälläkin on rajoitteensa, sillä 
kylmyys, kova sade, sumu tai muut vastaavat 
tilanteet voivat aiheuttaa lentoesteen. Mak-
similentokorkeus on lain mukaan 150 metriä 
ja esimerkiksi tietyillä alueilla vain 50 metriä. 
Näihin voidaan pyytää aluelennonjohdolta 
poikkeuksia, jos tehtävä sitä vaatii. Lisäksi len-
nättämisen tulee tapahtua näköyhteydessä. 
Lennättäjän näkökyvystä ja keliolosuhteista 
johtuen tuo etäisyys on 800–1800 metriä. 
Pitää myös muistaa, että kyseessä on laite, 
joka on käytännössä tietokone, ja niin kuin 
tiedämme, tietokoneet eivät aina toimi niin 
kuin haluamme. Syksyn aikana kaksi kopteria 
on pudonnut maahan. Lennättäjän virheistä 
ei näissä ole ollut kyse, vaan laitevioista, ja 
valmistaja selvittää, mistä on kyse. Tärkein 
asia on kykymme välittää tilannekuvaa reaa-
liajassa Tikeen ja kenttäpalomestareiden joh-
toyksiköihin. Lisäksi voimme ottaa ilmakuvia 
ja videota, joka voidaan edelleen muistikortilla 

toimittaa tallennettavaksi jatkokäyttöä varten. 
Kuvansiirrossa on vielä pieniä haasteita, vaikka 
pääsääntöisesti se toimii hyvin.
 
Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät 
kehittyvät huimaa vauhtia ja pyrimme seu-
raamaan kehitystä herkällä silmällä. Jo nyt 
on nähtävissä, että erinomainen lisä kalus-
toomme olisi kokoluokaltaan tätä suurem-
pi kopteri, jonka kiistattomina etuina ovat 
parempi sään kestävyys, pidempi lentoaika 
ja ennen kaikkea mahdollisuus käyttää jo-
pa 30x-zoomilla varustettua kameraa sekä 
lämpökameraa. Samoin tilausta voisi olla 
myös hyvin pienille koptereille, joiden sijoit-
taminen pelastusyksiköihin toisi lisäarvoa 
nopealle kohteen tiedustelulle etenkin kor-
keaksi rakennetussa kaupunkiympäristössä 
tai tuomaan uutta näkökulmaa koulutuksiin. 
Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.
 
Moni on jo kysynyt pääseekö tähän toi-
mintaan vielä mukaan. Nyt on otettu vasta 
ensimmäiset askeleet, eikä talven aikana 
tulla Suomen sääolojen vuoksi järjestämään 
koulutuksia. Nyt tehdään operatiivisia len-
toja, hankitaan kokemuksia ja suunnitellaan 
tulevaa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, 
että tulevaisuudessa tämä toiminta on laa-
jaa ja kiinteä osa pelastuslaitoksen arkea. Eli 
tarvetta uusille, koulutetuille lennättäjille 
varmasti on.

Teksti: Elja Kivikoski
Kuvat: Petteri Elijoki ja Elja Kivikoski
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