Palokoulu kohoaa Petosen
puistokaupunkiin Kuopioon
- Juhani Katajamtiki -

0 Niinkuin yleisesti jo tiede·
tään, pelastushallinnon koulutuskeskuksen uusin yksikkö
rakennetaan Kuopioon. Palo·
mieskoulutuksen kaipaama
lisätila saa ratkaisunsa Kuo·
pion Petosen puistokaupun·
gissa, jonne kohoaa 350 op·
pilaan palokoulu. Oppilaitok·
sessa annetaan myös jonkin
verran väestönsuojelukoulu·

.___ _~usta.
O Koulun
sljaintipaikasta
käytiin kiivas taisto kolmen
kunnan välillä. Lohja ja Vammala joutuivat viime vaiheessa antautumaan.

Kulissien takainen taistelu
oli paikoin kovaa. Koulua
haettiin monen ministerin
arvovallalla, ja useat kansanedustajat oli valjastellu
taistoon oman vaalikuntansa puolesta.

Pelastusosasto
halusi Lohjalle
Sisäasiainministeriön pelastusosasto ajoi johdonmukaisesti Lohjaa uudeksi palokoulun
paikkakunnaksi.
Lohjalla on jo olemassa pelastushalli nnon koulutuskeskukseen kuuluva valtion väestönsuojelukoulu. Lohjalla
olisi myös tilaresurs5e)a uudelle oppilaitokselle Ja sen
tarvitsemalle harjoitusalueelle. Lohjan kaupunki ei ollut väliaikaisestikaan halukas satsaamaan omia varo-
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jaan hankkeeseen, ja se lopulta muodostui kunnan
kannalta kohtalokkaaksi.
Jo varsin varhaisessa vaiheessa myös Vammalan
kaupunki ilmoitti halukkuutensa koulun sijaintipaikkakunnaksi. Kaupunki tarjosi
oppilaitoksn paikaksi kahdesta ilmaisesta tontista valittavaksi mieleistä, toinen
4,5 ha, toinen 10,5 ha. Harjoitusalueeksi kaupunki tarjosi, edelleen korvauksetta,
8-15 ha:n aluetta metsäjärven ympäriltä. Edelleen kaupunki oli valmis omalla kustannuksellaan rakentamaan
oppilaitoksen tilat ja perimåan kustannukset valtiolta
viiden vuoden aikana.

Kuopio
vei voiton
Varhain astui kuvaan mu-

- Tähän ympärillemme levittyy 20 hehtaaria tulevaa harjoitusaluetta, viittilöi Kuopion
palopäällikkö Erkki Karvinen. Keskellä Petosen projektipäällikkö ja Palokoulu Kuopioon
·hankkeen savolainen pillilleplsmärl Heikki Ryynänen. Vasemmalla apulaispalopääl·
likkö Atte Kröger.

kaan myös Kuopion kaupunki. Kuopiohan on ollut
yksi niistä palolaitoksista,
Joiden tiloista on valmistunut alueellisia palomicskursseja.
Kuopion kaupunki on aktiivisesti hakenut alueelleen
erilaisia oppilaitoksia. Palokoulun suhteen se toimi erittäin aktiivisesti ja varsin
korkean tahon suhteita käyttäen. Kaupunki teki hyvin
samantapaisen tarjouksen
kuin Vammala: se lupasi
luovuttaa korvauksetta tontit oppilaitosta ja asunlolaa
varten, samoin korvauksetta
20 ha:n harjoitusalueen.
Vammalan kaltaiscsti Kuopio oli valmis rakentamaan
oppilaitoksen ja asun tolan ja
perimään
kustannukset
myöhemmin valtiolta.
Vammalan ja Kuopin tarjousten välillä ei ollut isoja,

oleellisia eroja. Kamppailu
päättyi lopulta Kuopion voitoksi.

Talous-, ei koulutuspoliittinen ratkaisu
Kuten edeltä on voitu lukea,
ratkaisun takana ovat olleet
talous- ja aluepoliittiset seikat, eivät koulutuksen tarkoituksenmukaisuuteen perustuvat pohdinnat. Valtaosa palomiesviroista on
etelä- ja lounais-Suomessa,
joten Lohja tai Vammala
olisi sijaintinsa puolesta ollut parempi. Poliisin miehislökoulutuksen hajauttaminen pois pääkaupunkiseudulta on aiheuttanut sen, ettei tältä alueelta hevin hakeuduta
poliisikouluun.
Niinpä pääkaupunkiseutu
on ollut vaikeuksissa poliiPALONTORJUNT A 1987:1

miehistOvirkoja täyttäesMn.
Sisäasiainministeriö
ja
en pelastusosasto oJi kaiken
11ikaa Lohjan takana. Minisll•riössä Lohjan valintaa
koulu paikaksi
pidettiin
nluksi itsestäänselviönå. Tilnnnc kuitenkin muuttui
oleellisesti, kun "kilpailuun"
Ilmoittautuneet kunnat alkoivat tarjota valtiolle taloudellisia etuja. Lohjan kohdnlla on muistettava valtiontalouden vaikeudet. Koulun rakentaminen Lohjalle
olisi edellyttänyt rakentamisrahan välitöntä löytymistä valtiolta. Viime vuodet ovat osoittaneet palo- ja
pclastustoimen henkilöstöllll, kuinka nihkeästi valtio
on ollut valmis rahoitta·
nrnan alaamme. Lohja-vaihtoehto olisi todennäköisesti
siirtänyt koulun valmistumisen pitkälle ensi vuosikymmenen puolelle. Kuiten·
kan jo ensi vuoden alussa jokaiselta uudelta päätoimiselUI palomieheltä vaaditaan
palo- ja pelastustoimen koulutuslaitoksessa suoritettu
palomiehen tutkinto.
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Kuopioon
syksyllä 1990
Maan hallitus teki Kuopiopl1ätöksen lokakuun lopulla.
Savon pääkaupunki on valmistautunut nopeaan toimintaan ja aloittamaan rakennustyöt niin nopeasti
kuin mahdollista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että rakennussuunittelu pääsee alkamaan lähikuukausina ja
itse rakennustyöt ensi vuonna. Koulu ja asuntola olisivat siten valmiit keväällä
1990, ja koulutus voisi alkaa
samana syksynä.
Suomen valtion ja Kuopion kaupungin kesken tehdyn esisopimuksen mukaan
kaupunki rakennuttaa h~ö
lyalaltaan noin 11 500 m :n
suuruisen pelastusalan sisä.OP.pilaitoksen ja luovuttaa
kiinteistön täysin valmiiksi
rakennettuna valtiolle.
Tilat suunnitellaan sisäasiainministeriön vahvistaman esisuunnitelman muPALONTORJUNT A 1987: 1

Karttaplirros alueesta. Tuleva palokoulu sijaitsee noin 4 km:n päässä Kuopion pääpa·
loasemalta. Harjoitusalueelle koululta on noin 10 km:n matka. Molemmat etäisyydet
nykyisten tieyhteyksien mukaan. Asuntolarakennukset puolestaan tulevat sijaitse·
maan muutaman sadan metrin päässä itse oppilaitoksesta.

Puolen metrin hanki peittää 4 ha:n metsäpalstan. jonne palokoulun rakennukset ensi
vuoden puolella alkavat nousta. Karvisen ja Kriigerin vllissä mertd!ipaalu. joolca takaa
tie 1ln111an halkaisee tontin.

kaisesti. Huonetilasuunnitelma on jo työn alla. Rakennustöiden suunnittelusta
huolehtii kaupunki yhteistyössä rakennushallituksen
kanssa.
EdelJeen kaupunki on sitoutunut luovuttamaan korvauksetta valtiolle oppilaitosta ja sen asuntolaa varten
yhteensä noin 45 000 m 2:n
suuruiset tontiL Lisäksi kaupunki on sitoutunut korvauksetta luovuttamaan valtiolle 20 ha:n suuruisen barjoitusalueen.
Valtio suorittaa Kuopion
kaupungille lopulliset rakennuskustannukset
neljänä.
eränä. neljässä vuodessa siten, että ensimmäinen osa
maksetaan viiden vuoden
kuluttua siitä kun rakennus
on siirtynyt valtion hallintaan.
Palomiehet
neitseelliseen
m aastoon
Palo-opiston tarvitsemat oppilaitos-, asuntola- ja harjoitusalueet on varattu Kuopioon kohoavasta ns. Petoscn
puistokaupungista. Alue on
kaavoitettu, ja vesi-, viemä.röinti- ja sähkötyöt jo suurelta osm tehty. Valmistuessaan alueella asuu noin
16 000 ihmistä. Vuonna
1990 alueella arvioidaan
asuvan noin 6000 kuopiolaista.
Tällä hetkellä alueella rakennetaan vilkkaasti. Palokoulun tontti on vielä täysin
neitseellisessä asussa. Aluetta ympäröi hentoinen metsä.
Kohtapuolin alkaa alueen
tietyöt ja aikanaan sitten
vuonna 1988 itse rakennustoiminta.
Petosen projekti päällikkö,
suunnittelija Heikki Ryynll·
nen (myös pr-päälliköksi titu1eerattu!) kehua retostelee
estotta alueen sopivuutta
palokoulun paikaksi. Vieras
saa paitsi tehokkaan tietoiskun sijaintipaikasta myös
seikkaperäisen
esitelmän
Kuopion erinomaisuudesta
oppilaitoksen
sijaintikunnaksi: on korkeakoulua, teknillistä opistoa, sairaanhoito-opistoa, on asuinviihtyisyyttå opettajakunnal1e,
on työmahdollisuuksia puolisoille. Mutta ennenkaikkea: tiedossa on viihtyisä ja
uudenafäainen
oppilaitos
brankkareille.
Suahan nähål
pt
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