
Näin Tampereella - noin Vesilahdella 

PALOTOIMI ISOSSA 
KAUPUNKIKUNNASSA 
JA PIENESSÄ 
MAALAISKUNN ASSA 

HAASTATTELUT JA KUVAT: 
JUHANI KATAJAMÄKI 

• Suomessa on tällä hetkellä 481 
kuntaa: kaupunkeja 63, kauppaloi
ta 21 ja maalaiskuntia 397. Palokun
tia näissä on yhteensä 1 300: vaki
naisia, puolivakinaisia, vapaaeh
toisia, tehdas- ja laitospalokuntia 
sekä yleisiä palokuntia. 

• Tässä kirjoituksessa on kuvailtu 
kahden hämäläiskunnan palotoin
ta. Toinen on läänin suurin kunta, 
520 km 2 :n ja 160 000 asukkaan Tam
pere, toinen Vesilahti, 307 km 2 :n 
mutta vain 3 000 asukkaan maa
laiskunta. 

• Tarkoituksena on kertoa kahden 
erilaisen kunnan erilaisista edelly
tyksistä hoitaa samaa tehtävää, se
kä kertoa ongelmista, jotka mainit
tujen kuntien palotoimessa ja nii
den palokunnissa ovat tänään 
ajankohtaisia. 
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I TAMPEREEN 

pinta-ala on 520 km2 ja asukkaita yli 
160000. Aluekasvussa tapahtui huima 
lisäys vuoden 1972 alussa, jolloin Teis
kon alueliitos lisäsi pinta-alan lähes 
kolminkertaiseksi. Asukaslisäys oli 
kuitenkin vain alle 3 000. Keskustasta 
on Tampereen pohjoiselle rajalle par
haimmillaan 60 km, kun raja lähim
millään etelässä on vain 6 tiekilomet
rin päässä. Kiinteistöjä. Tampereella 
on 12500, rakennuksia n. 15500. 
Teiskon liittäminen toi Tampereen 
alueelle runsaasti huviloita. Niiden lu
ku on yli tuhat. 

Palotoimesta 

pääasiallisen vastuun kantaa vakinai
nen palokunta. Sopimuspalokuntia on 
kaksi, Tampereen ja Teiskon VPK:t. 

KURU 

KANGASALA 

Tampereen palolaitoksen sammu
tushenkilökunnan vahvuus on palo
päällikkö + 4 palomestaria + 3 ruis
kumestaria + 8 paloesimiestä + 38 
ylipalomiestä ja 76 palomiestä. Teknil
listä henkilökuntaa ovat korjausmesta
ri , autoteknikko, linja-asentajaja kone
asentaja. Varsinaista toimistohenkilö
kuntaa on kaksi . 

Pääpaloaseman päivittäinen häly
tyksiin lähtevä miesmäärä liikkuu kah
denkymmenen molemmin puolin, Pis
palan sivupaloasemalla on viiden ja 
Messukylässä neljän miehen päivystys. 
Hälytyksen tullen Messukylään ei jää 
ketään, Pispalaan vielä toistaiseksi päi
vystäjä. Kun Pispalan sivupaloaseman 
automaattiset paloilmoitushälyttimet 
on siirretty pääpaloasemalle, tulee Pis
palastakin »aaveasema». 

Palotoimen kustannukset 

Tampereen kokoisessa kaupungissa 
ovat melkoisen suuret. 
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»Summana 4,4 miljoonaa markkaa 
on tietysti suuri , mutta verrattaessa sitä 
kaupungin koko vuosibudjettiin vuon
na 1973, se muodostaa yhden prosen
tin ja on siten suhteellisesti varsin 
kohtuullinen. Asukasta kohti se tekee 
noin 25 mb, kertoo palopäällikkö 
Unto Sahramäki, jonka kanssa keskus
telimme Tampereen palotoimesta pää
paloaseman suojissa. 

»Sopimuspalokunnista korvaus 
Tampereen YPK:lle oli viime vuonna 
noin 20 000 mk ja Teiskon YPK:lle 
3000 mk. Tampereen YPK omistaa 
kaiken kalustonsa ja heillä on oma 
palo asemansa, Teiskon YPK :lla puo
lestaan on kaupungin omistama kalus
to ja paloasema. Lisäksi kaupunki on 
palkannut kalustonhoitajan. Mainittu 
3 000 mk on tarkoitettu korvaukseksi 
haljoitus- ja hälytystunneista. » 

Tampereen palokunnalla oli viime 
vuonna runsaat 500. 

»Erilaisia hälytyksiä oli Tampereen 
palokunnalla viime vuonna 546. Niistä 
palohälytyksiä oli 320, loput oli erilai
sia pelastustehtäviä. Sairaankuljetuksia 
oli I 826. Edellisestä vuodesta palohä
lytysten lukumäärä väheni 30:11a, kos
ka nurmikkopaloja ei viime vuonna 
ollut alkuunkaan niin paljon kuin edel
lisvuonna. Teiskon alueella paloista oli 
12, useimmat metsäpaloja. 

Ilkivaltaisten hälytysten määrä oli 
ilahduttavan pieni, vain 8. Uutta sen 
sijaan ovat sairasauton ilkivaltaiset hä
lyttämiset. 

Ilkivaltaisten palohälytysten määrän 
a lenemiseen on ollut ratkaisevana syy
nä vanhojen palokellojen poistuminen 
kaupunkikuvasta. Oli niin paljon hel
pompaa ja vaarattomampaa rikkoa pa
lokellon lasi kuin valehdella yleiseen 
hälytys- tai muuhun puhelimeen. 
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REIJO PALMU 

Tampereen palolaitoksen autokalusto kuvattuna palokunnan 75-vuotispäivänä kesällä 
1973. 

Hätäpuhelimia on eripuolilla kau
punkia yhteensä 21 1. Niitä on mm. 
jokaisella uimaranna lla. » 

Paloaut~j!! 

ja muuta kalustoa on Suomen toiseksi 
väkirlkkaimmaUa kunnalla melkoinen 
määrä. 

»Tällä hetkellä meillä on yksi joh
toauto, 10 säiliöpaloautoa, kaksi kalus
toautoa (ei säiliötä), nostolava-auto, 
konetikasauto sekä sähkögeneraattori
auto. Sairasautoja on viisi. 

Lisäksi meille on tulossa kaksi uutta 
autoa. Molemmat ovat kotimaisia Sisu
ja . Toisesta tulee pelastuskalustoauto, 
toisesta hyökkäyspaloauto lähinnä Pis-

Pispalan sivupalo
aseman kalustoa 
keväällä 1974 (oi
kealla). - Messu
kylän »tilapä isen» 
sivu paloaseman ko
ko autokalusto -
yksi hyökkäyspalo
auto. Paloasema on 
huoltoaseman vuok
ralainen. -.. .'. 

palaa ajatellen. Konetikasauto on uusi
misen tarpeessa, samoin kohta nostola
va-auto. 

Nostolava-auton hinta alkaa muuten 
olla jo tähti tieteellinen, lähes 350000 
mk. 

Raskaita moottoriruiskuja on neljä, 
kevyitä ruiskuja 6. » 

on joka paloautossa ja sairasautossa. 
»Autoasemia meillä on 2 1, kannet

tavia 13. Myös sopimuspalokunnilla 
on radiokalustoa. 

Emme ole tyytyväisiä, eivätkä var
maan muutkaan, että uudet kanavajär
jestelyt tuovat palokunnille melkoisia 

--. 
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Unto Sahramäki, 53, Tampereen palopäällikkö Tampereen palolaitoksen hälytyskeskus on myös Tampereen aluehälytyskeskus. Oman 
vuodesta 1973. palokunnan yksiköille annettiin tästä huoneesta viime vuonna 546 palo- tai pelastus

tehtävää sekä 1 826 sairaankuljetusta. 

menoja. Vaikka ostamme tukussa tar
vikkeet ja teemme itse työn, tulevat 
kustannukset olemaan toistakymmentä 
tuh atta markkaa.» 

Sai raanku Ijetu ksesta 

Tampereella huolehtivat palolaitos j a 
yksityinen sairaankuljetusliike. 

»Sairaankuljettajakoulutuksen jä r
jestäminen on melko inen pulma tä llä 
hetkellä, kun ei ti edetä kuinka sa iraan
kuljetus tulevaisuudessa jä rj estetään. 
Tiedetään vain, että vuonn a 1 975 sai
raankulj etus siirtyy terveyskeskuksen 
alaisuuteen. Se voi tarkoittaa, että sys
teemi jatkuu käytännössä entisenlaise
na eli palolaitos ja yksityinen hoitavat 
kuljetukset yhdessä. Se merkitsisi vain 
muutamaa kuljetu sta päivittä in , joten 
täydelli stä sa iraankuljetuskoulutusta ei 
joka miehell e kannattaisi antaa . Viime 
vuonn a meillä o li va in 1 826 sa iraan
kuljetusta, koska suoritamme vain kii
reelli siä kuljetuksia . Sairaankuljetta
jien pitämistä erillään muusta mi ehi s
töstä ei ole Tam pereella toi staiseksi 
harkittu . Sairasautoja on vii si, mutta 
käytännössä va in yksi tai kaksi on yhtä 
aikaa lii kkee ll ä. 

Yhteistyö yks ityisten sa iraanku Ij et
tajien kanssa pelaa hyv in, meillä on 
mm. suora pikapuhelinyhteys heidän 
keskukseensa. » 

Tampereen palolaitoksen 
hälYlyskeskus 

on samalla Ta mpereen a luehälytyskes
kus. 
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» Tampereen aluehälytyskeskuksen 
piiriin kuuluu 1 3 kuntaa, jo ista toi stai
seksi kolmen hälytyskeskus on yhdis
tetty Tampereelle. Kunnat ovat Kuru , 
Ylöjärvi ja Nokia. Viimeinen on kaup
palakunta, jossa on vakinainen pa lo
kunta. Jä rj estely sen kohd alla lienee 
melko harvinainen,» 

Ölj~'vahinkoj~ 

vuoksi hälytyskeskus on ollut ahk erasti 
työll i stetty . 

»Viime vuonna o li viitisenkymmen
tä lähtöä öljyv ahingon taki a. T apaukset 
olivat tosin melko pieni ä. 

ÖljyntOljuntakalusto on koottu siir
tolavakontille. Siihen on kerätty kaikki 
se oletettava kalusto, jota öljyvahingon 
tOljunn assa tarvitaan, mm. puomia 600 
m. 

Lainaamme aulii sti öljyntorjuntaka
lustoa naapurikunnille. Näin on jo 
muutaman kerran tapahtunut. » 

Palotal'kastusten 

kohdalla tapahtui merkittävä muutos 
tämän vuoden alussa. 

»Säännölliset ta lokohtaiset palotar
kastukset tehdään nyt joka kolmas 
vuosi. Tähän saak ka ne suoritettiin 
joka vuosi. Pa lotarkastukset alkoiva t jo 
tammikuussa ja j atkui vat elokuun puo
leen väliin . Kun otetaan vielä huo
mioon jälkitarkastukset syksy llä sekä 
loma-ajat, j äi palomestareille vuodessa 
va in muutama päivä. jolloin oli mah
dolli sta tehdä eri ko istarkastuksia, ts . 
syventyä teollisuuden ongelmiin ja ko-

koontumis-, maJoltus- ja muihin vas
taaviin tiloihin .» 

- E ikö tarkastuskäyntien harvene.
minen jokavuotisesta kerran kolmessa 
vuodessa suoritettavaksi ole taaksepä in 
menoa? 

»Kokonaisuuden kannalta on pääs ty 
eteenpäin. Henkilöturvallisuuden ja 
omaisuusvahinkojen kannalta ta rk astus 
vo idaan nyt suunnata tä rkeimpiin koh
teisiin , kun ei a ika mene kunnossa 
olevi en talojen tarkastamiseen. Kyll ä
hän jokavuoti sill a ta rkastuksi lI a o li 
oma merkityksensä es im. omakotita lo
jen kohdalla , autotallit j a kella rit sii s
tittiin ain akin kerran vuodessa, mutta 
sam alla ai kaa ku lu i turhaan jo i lI ak i n 
uusill a omakoti alueill a, jo ista ei löy ty
nyt mitään huomauttami sta. Nyt ta r
kastus on mielekkäämpää, kun voi 
keskittyä eri ko iskohteisiin. Pistokokei
na void aan tutkia jonkun alueen auto
tallit j a katsoa ovatko ne todell a auto
tallej a eivätk ä es imerkiksi muovivaras
toja. 

Ehtona säännöllisten tarkastusten 
suorittami seen kolmen vuoden väli 
ajo in o li vaa timus huonekaluliikk ei
den, apteekkien j a suurehkoj en kemi 
kai iomyymälöiden tarkastam isesta 
edelleen joka vuosi. 

Pa lotarkastajan virkaa ei kaupungis
sa vielä o le. Virka ky llä perustettiin 
vuoden alussa, mutta sitä ei o le voitu 
täyttää, koska johtosääntöä ei ole vielä 
hyväksytty .» 

Koulutus 

isossa vakinaisessa pa lokunnassa on 
peru stunut paljolti omassa keskuudessa 
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tapahtuvaan koulutukseen. 
»Periaatteessa koko päällystö ja ali

päällystö on saanut virkaa vastaavan 
koulutuksen palo-koulussa ja palo
opistossa. 

Miehistön kohdalta koulutus on ta
pahtunut lähes täydellisesti omassa pa
lokunnassa, koska palo-opiston kapasi
teetti ei ole tähän asti riittänyt isojen 
palokuntien palomiesten peruskoulut
tamiseen. Nyt on tilanne kuitenkin 
muuttumassa ja syksystä alkaen on 
meilläkin mahdollisuus lähettää sinne 
miehiä. Tästä lähtien uudelle miehelle 
asetetaan ehdoksi , että hän parin vuo
den sisään käy palomiesluokan. Tämä 
tietysti sillä edellytyksellä, että kau
punginhallitus tulee myöntämään täy
den palkan opiskelijalle. Syksyllä alka
valle kurssille päässee palokunnastam
me kolme miestä, yksi kustakin palve
lusryhmästä. 

Palokuntaan tulee vuosittain 4 .. . s 
uutta miestä, joiden henkilökohtainen 
koulutus sitoo aika pitkälle jonkun 
alipäällystöstä. Jos ja kun heidän pe
ruskoulutuksensa saadaan hoidetuksi 
opistossa, se helpottaa huomattavasti 
meidän j atkokoulutustamme. 

Päivittäinen koulutuksemme sisältää 
oppitunnin sekä haljoitustunnin. Oppi
tunti on aamulla ja hmjoitus heti sen 
jälkeen. Harjoituksissa on pyritty pie
niin ryhmiin, jotta jokainen joutuu 
tarttumaan tehtäviin kiinni eikä jää 
katsojaksi . » 

Tuleva palo- ja pelastustoimilaki 

ei suuren kaupunkikunnan kohdalla 
merkitse isompia muutoksia. 

»Tehtävien hoidon kannalta on mer
kitystä sillä, että pelastustoimen tule
minen lakiin mukaan selventää tilan
netta niin yleisön kuin kuntien viran
omaistenkin silmissä. Pelastustehtä
vien vaatlmlll1 kalustohankintoihin 
saanee myös rahaa helpommin kun 
asia käsitetään paremmin.» 

Tulevaisuudessa 

päällimmäisenä ovat uudet sivupalo
asemat ja pääpaloaseman nykyaikais
taminen. 

»Pääpaloaseman saneeraussuunni
telmat ovat työn alla. Talosta on tar
koitus tehdä nykyaikainen paloasema 
niin pitkälle kuin se rakenteellisesti on 
mahdollista, koska kaikki mitä teh
dään, tehdään seinien sisällä. Julkisivu 
täytyy pitää entisenlaisena. 

Sivupaloasemista tilanne Messuky
län kohdalla alkaa olla kestämätön. 
Tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. 
Asema on ollut »tilapäinen» jo kohta 
30 vuotta. Kaupungin pitkän tähtäyk-

jatkuu s. 227 
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Sopimuspalokunta 
TAMPEREEN VPK 
Tampereen kaupungin sopimusluon
toisena varapalokuntana toimii Tam
pereen VPK. Tämä viime vuonna 
100-vuotiaaksi ehtinyt palokunta on 
hoitanut varapalokunnan tehtäviä koh
ta 37 vuotta. 

- Sopimus kaupungin kanssa teh
tiin lokakuun 1. päivänä 1937, kertoo 
palokunnanpäällikkö Aarne Katajamä
ki, 64, joka vuonna 1949 valittiin 
VPK:n päälliköksi ja joka siitä lähtien 
on yhtäjaksoisesti hoitanut päällikkyyt
tä. - Sopimuksen mukaan sitoutuu 
Tampereen VPK tarvittaessa toimi
maan sammutus- ja pelastus työssä 
Tampereen vakinaisen palokunnan 
apuna ja varana. Hälytyksen saatuaan 
VPK lähettää noin 10 miestäja tarpeel
lisen kaluston määrättyyn paikkaan. 
Suurpalon tai onnettomuuden sattuessa 
lähetetään lisää noin IS miestä. Vara
palokunta osallistuu palopäällikön sil
le määräämään tehtävään palo- tai 
onnettomuuspaikalla ja noudattaa pa
lopäällikön määräyksiä omien päälli
köittensä välityksellä. Kaukoapua an
namme sen mukaan kuin kaupungin 
palopäällikkö tai päivystävä palomes
tari naapurikunnista tulleiden pyyntö
jen mukaan määrää. 

- Sopimus määrää myös harjoitus
ten vähimmäismäärästä ja velvoittaa 
palokuntaa pitämään luetteloa toimi
vista miehistä ja esittämään sen vuosit
tain palopäällikölle. 

Viime keväänä 100 vuolla täyttä
neen Tampereen VPK:n talo ja 
autoka lusto keväällä 1974. 

- Sopimuksen edellyttämiä vaati
muksia ei ole ollut vaikeus täyttää. 
Olemme hälytyksiin pystyneet lähet
tämään keskimäärin 20 .. . 2S miestä 
sekä paloautoja ja muuta kalustoa rei
lusti yli sovitun, kertoo palokunnan
päällikkö Katajamäki. 

Vain isoja tulipaloja 

- Meillä muutamalla isompien kau
punkien VPK:lla on melko erikoinen 
asema sen vuoksi, että meillä ei ole 
mitään ns. »omia tulipaloja». Toimi
minen varapalokuntana merkitsee hä
lytystä kaupunkialueella vain sellaises
sa tapauksessa, jossa vakinainen palo
kunta ei omin voimin pysy tilanteen 
herrana. Naapurikuntiin annamme 
kaukoapua silloin kun kunnan palovi
ranomainen sitä kaupungin hälytyskes
kuksesta pyytää. Apuamme tarvitaan 
siis vain isommissa paloissa ja suuron
nettomuuksissa, korostaa palokunnan
päällikkö Katajamäki. - Kuvaavaa 
tilanteelle on, että emme ole kai ainut
takaan kertaa käyttäneet sammutuk
sessa sankoruiskua, jolla yhä vieläkin 
sammutetaan suuri osa kaikista palois
ta. 

Kolme paloautoa 

- Kalustohankinnoissamme olemme 
luonnollisesti ottaneet oman erikoisti-
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lanteemme huomioon. On pyritty vo i
makkaisiin toimintayksiköihin. A utoja 
hankittaessa on pidetty tä rkeänä, että 
miehiä ja kalustoa saadaan palo- tai 
onnettomuuspaikalle kerralla pa ljon. 
Pa lokunna lla on tä llä hetke ll ä kaksi 
säiliö ruiskuautoa ja yksi miehistönkul
jetusauto, joka kesä llä o n muutettavis
sa metsäpalokaluston kuljetukseen. 
Mahdollisten suuronnettomuuksien 
sattuessa autoa voidaan käyttää sa i
raa nkulj etukseen, ei kuitenkaan mui
den kuin li evästi loukkaantun eiden. 

- Kolmella autoll a kulkee miehiä 
palopaika lle tarpeen niin vaatiessa yli 
30. Vettä kahdessa sä iliöautossa on 
yhteensä 4500 l. Irtorui sk uj a kolmessa 
autossa on yhteensä 4 - k'aks i raskas
taj a kaksi pienoismoottoriruiskua. Au
toihin on pakattu l 1/2" ja 3" letku a 
noin kaksi kilometriä yhteensä. Pa i
neilmalaitteita on kahdeksat, varapul
loj a parikymmentä. Muusta kalustosta 
mainittakoon 3-osaiset vetotikkaat, ke
vytvaahtos inko ja moottorisaha. Meillä 
on yksi ajoneuvoradio sekä yksi kan
nettava rad iopuh elin . Toista ajoneuvo
radiota ja kannettavaa odotell aa n. 
Oma toimintakanava on luonnollisesti 
sama kuin vakinaisella palokunnalla. 

Hälytyksiä vähän 

- Koska emme osalli stu pikkupalo
jen sammutukseen, jäävät hä lytysluvut 
vuositta in melko alh a isiksi. Viime 
vuonna lähtöjä oli 7, joista ko lm e 
kaupunkialueelle ja loput naapuri kun
tiin. Läntisessä naapurikunn assa, Ylö
järvellä, käytiin kolmasti , idässä Kan
gasalla kerran . Ylöjärven palot o liva t 
metsäpaloja, Kangasa lan pa lo raken
nuspalo . Tulipaloista suurin o li huhti
kuussa Nekalan teolli suusalueell a ra i
vonnut palo (Palontorjunta 1973:5 , s. 
274 ... 277, loim. huol?I.) , jossa va
hingot o li vat noin 2 milj. mk. 

Puhdinhälytyksellä miehet kokoon 

- Miehistön hä lyttäminen perustuu 
pääas iassa puhelinhälytykseen. Vuo n
na 1958 toteutettiin jäljestelmä, joka 
tekee mahdolliseksi hälytyksen vä littä
misen noin 30 puhelimeen yhtäa ikaa. 
Tampereen Puhelinyhdi styksen ho i ta
min järj estelyin yksi napinpainallus 
Tampereen palolaitoksen hälytyskes
kuksessa välittää hälytyksen mai nittui 
hin 30 puhelimeen. Soitto katkaisee 
muut puhelut ja on jo äänestä tunni s
tettav issa. Yhteys on tä llöin yksisuun
ta inen. Palolaitoksen hälytyspäivys täjä 
to istaa osoitteen useamm an kerran. 
Keskustell a hänen kanssaan ei voi, 
mutta ei ole tarpeenkaan . Samalla hä
Iytyspäivystäjä soittaa pikap uh elimella 
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VPK:n vahtimestarill e, joka so ittokel
lo lla suorittaa ta lon sisäisen hälytyk
sen . Talossa näet asuu 8 palokuntalais
perhettä, jo ista parhaassa tapauksessa 
9 miestä on heti lähtemässä. 

- Päiväsa ikaa n, jollo in kaikki 
miehet ovat om illa työpaiko ill aa n, vä
litetään hälytys Puhelinyhdi stykseen, 
jonka palve lunumero issa to imivat ryh
tyvät suorittamaan hälytyksiä työ paik
kojen keskuksiin ti ettyj en luettelo iden 
mukaan. 

- Lähtö on nopein iltasa ikaan, jol
lo in omassa ta lossa o n jo mi ehi ä va l
miina lähtemään. Päiväll ä lähtö vie 
muutaman niinuutin , koska hälytyksen 
vä littämi seen kuluu väkis inkin hiema n 
a ikaa. Mutta e iväthän suurpalo issa mi
nuutin ja kahden vii västykset mitään 
merki tsekään. 

Hm:joituksia kerran viikossa 

- Harjoituksia pidetään kesäkuukau
sia lukuunottamatta ke rran viikossa. 
H arjo ituspäivämme o n tii sta i: klo 
18.30 on kalustohaljoitus, oppitunti , 
luento tai elokuvaes itys, klo 20 lento
palloa. 

- Tämän kevään koulutusohjel
masta voisi mainita seuraav ia aiheita: 
palok unti en radiopuh elinliikenne, pa
lokunnan pelastusto iminta, ensiaputi e
to ja -ta ito, käsisammuttim et, savusu
kellus, harjoitus talviolosuhteissa, kol
me pa lokunta-aiheista elok uvaa j a hen
k ilökohta inen ti etok ilpa ilu sekä kalus
tok ilpailu . Hiihtok ilpailutkin on pidet
ty. 

- Erikoisuutena mainittakoon tä
män kevään til annehaljo itus, josta 
muodostuikin yll ä ttäen tosi tilanne. 
Olimme juuri lähdössä naapurikun
tamme Pirkkalan a luee lle järjestä
määmme harjoitukseen, kun sa imme 
palohälytyksen. J a oso i te oli: Eerolan 
tila, Pereen alue, Pirkk ala, eli vain 
muutaman sadan metrin päässä a iotus
ta harjoituspaikasta oleva rakennus. 

Tulevaisuudesta 

Pa lokunnanpäällik
kö Aarne Katajamä
ki, 64, on toiminut 
Tampereen VPK:n 
pää ll ikkönä 25 vuot
ta. 

- Pelkkään talkoohenkeen perustu
van vapaaehto isen palokuntatyön tule
vaisuus ei näytä erityisemmän lupaa
va lta. Yh ä enemmän on näkyv issä »ra
ha ratka isee» -ajattelua näi ssäk in ym
pyröissä. Oman palok untani kohdalla 
as iat ovat sujun eet kov inkin myönte i
ses ti , koska mi ehiä on riittänyt to imin 
taa n mukaan ilman, että hmjoituksista 
ja hälytystunneista o li si maksettu kor
va uk sia. Tampereen VPK:n kohdalla 
on kysymys melko isosta yhdistyksestä, 
joka vo i antaa jäsenilleen muutak in 
to imintaa kuin va in harj oituksia ja 
hä lytyks iä. Monessa V PK:ssa on tilan
ne tänään sell a inen, että korvaukset 
ovat vä lttämättöm iä toiminnan jatk u
mi seks i. 

- Tos ias ia kuitenkin on, että va
paaehtoisten palokuntien toimintaa 
tarvitaan Suomessa vielä kauan. Var
sinkaan pienten kuntien talous ei par
haimm ill aankaan kestä kuin muuta
man päätoimisen miehen paIkkaami
sen . Pari- kolme miestä ei vielä sa m
muttavaa ja pelastavaa palokuntaa 
muodosta, vielä pitkään tarvitaan se l
la isia koulutettuja mi ehi ä, jotka vo i
daa n kutsua apuun ne I ... 20 kertaa 
vuodessa, kun pa lokuntaa ta rvitaan . 

- Vaikka turhahan on vielä puhu a 
edes kahdesta tai ko lmesta päätoimi
sesta kun joka kunnassa e i o le vielä 
yhtäkään pääto imista palohenkilöä. 
Olisi totta vie jo a ika löytyä se ministe
riön sokkelo ihin eksynyt ehdotus laiks i 
palo- ja pelastustoimesta. Sellaisenaan 
toteuttamiskelpoin en es itys on kulke
nut laatikos ta toiseen ja ilmeisesti nyt 
lukittu valtiovarainministerin pöytä
laatikkoon. Avaimen löytäminen vaa tii 
ilmeisesti pa lokunti en apua, tuumii pa
lokunnanpää llikkö Aarne Katajamäki. 

o 
Käännä 
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- Kun joskus pääsen eläkkeelle, kirjoitan 
palotarkastajan muisfelmat. Tässä hom
massa kun täytyy olla koulutus eläinlääkä
ristä avioliittoneuvojaan, sanoo Vesilahden 
palopäällikkö Toivo Teeri, 51, (vasemmal 
la) . Vesi lahden VPK:n päällikkö Olavi Kort
teisto uskoo asian olevan näin. 

VESILAHTI 

on 3 200 asukkaan maa la iskunta H ä
meen läänin länsiosassa. Kunnan pin
ta-ala 307 km 2 , josta metsää valta-osa, 
244 km 2 • Kiinteistöjen lukumäärä on 
noin 1 700 . Näistä maatalouskiinteis
töjä on n. 900 . Kunta on tyypillinen 
maatalouspitäjä, sillä teollisuuslaitok
sia on vain yksi, meij eri . Huviloita on 
huomattavan paljon , lähes 700 . Kun
nan alueella on 46 järveä tai lampea. 

Vesilahti on huomattavan sy tjässä ' 
valtateistä, joten läpikulkuliikennettä 
ei juurikaan ole, hi eman puutavaran 
ajoa. Kesäisin huvila-asukkaat vilkas
tuttavat henkilöautoliikennettä. Kun
nassa ei ole pää llystettyä tietä ku in 20 
km . Tieyhteydet muutoinkin ovat han
kalat laajoista metsä- j a vesi alueista 
johtuen. 

Palokuntia 

kunnassa on kaksi. Sammutussopimus 
on tehty Vesilahden kahden VPK:n 
kanssa. Vesilahden VPK:n paloasema 
on kirkonkylässä ja Länsi-Vesilahden 
VPK toimii Narvassa. Kunnalla on 
sivutOtmtnen palopää llikkö-väestön
suojelupäällikkö, maanviljelij ä Toivo 
Teeri , 51. Kuluva vuosi on hänen 6. 
toimintavuotensa. Myymäläauton hoi
taja-kuUettaja Olavi Kortteisto, 40, toi
mii kahdeksatta vuotta Vesilahden 
VPK:n päällikkönä. Länsi-Vesilahden 
palokunnanpäällikkö Mauno Vikman 
on ollut palokuntansa johdossa vuodes
ta 1948 eli 26 vuotta. Molemmat palo
kunnat on perustettu 1930-luvulla, 
nuorempi Vesilahden VPK 1936. 

Molempi en sopimuspalokuntien yh
teinen, toimivien miesten lukumäärä 
on 40 . VPK:t omistavat osan paloka
lustoa. Kunn alta sekä palosuojelura
hastolta on saatu avustusta raskaam
man kaluston hankintaan. 
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Keskustelimme kauniina maaliskui
sena lauantaipäivän ä Vesilahden palo
to imesta kirkonkylän paloasemalla. 
Haastateltavina olivat palopäällikkö 
Toivo Teeri ja palokunnan päällikkö 
Olavi Korlteisto (jä lj empänä TT ja 
OK), 

Hälytyksiä 

ei viime vuonna Vesilahdella kovin 
monta ollut. TT: »Suurin hälytys
määrä vuodessa on ollut] 3, keskimää
rä inen luku on 6--7. Viime vuonna 
hälytyksiä oli ennätysmäisen vähän, 
vain ko lme. Yllättävintä oli, ettei met
säpaloja ollut ainoatakaan, vaikka 
huvilarannoilla on kesäviikonloppui
sin pari-kolmetuhatta lomanviettäjää. 
Täysi tunnustus , että ovat hoitaneet 
makkara- ym. valkeansa hyvin. » 

Mitään suurpaloa ei Vesilahdessa 
ole milloinkaan sattunut. Suurimpana 
vaarana ovat olleet viUankuivurit. 

TT: »Viljankuivurit ovat melkoinen 
paloriski syksyisin, kunnassa on toista 
sataa kuivuria. T äytyy kuitenkin sa
noa, että uudet määräykset viljankui
vaamoista ovat saanut paljon hyvää 
aikaan. Siinä on turvallisuusnäkökoh
dat huomioitu tehokkaasti. Huolellinen 
kuivurinhoitaj a pystyy eliminoimaan 
palomahdollisuudet läh es tyystin .» 

Kalustoa 

Vesilahden sopimuspa lokunnilla on 
tyydyttäväs ti . Molemmilla paloasemil
la on Ford F 620 paloauto vuosimallia 
-55, hankintavuosi - 57. Länsi-Ves i
lahden VPK:lla on lisäks i Land Rover 
vm -69. Kummassakin »hopassa» on 
1 200 l:n vesisäiliö, Esa 20 moottori-

ruisku ja paineilmalaitteet. Lisäksi 
kummallak in VPK :lla on Kääpiö-Esa. 
Letkua on yhteensä n. 2 km. Kevyt
vaah tosinkokin löytyy, varsinaista e ri
koiskalustoa ei ole. 

OK : »Miehistöauton hankinta on 
edessä, koska molempien sä iliöautojen 
miehistötila tahtoo peittyä erilaisesta 
kai us tos ta. » 

TT: »Pelastustyövä lineiden puute 
on huutava. Jotain Luumäen onnetto
muutta ajatellen meiltä puuttuu lähes 
kaikki tarvittava välineistö. Toiseksi 
autoj en säiliökapasiteetti on varsin vä
häinen, 2 400 I yhteensä. Viime vuo
den puolella vedenkuljetustilanne pa
rani huomattavasti , kun saimme kun
nalta määrärahoja pikaliitinventtiilien 
hankkimista varten. Näitä venttiileitä 
asennetaan kunnassa oleviin vedenkul
jetukseen sopiviin säiliöauto ihin. Tällä 
hetkellä on pikaventtiili yhdessä paik
kakunnan liikennöitsijän autossa, jossa 
on 9 000 l:n säiliö. Toinenkin auto on 
tiedossa ja menetelmää on tarkoitus 
käyttää aina kun sopiva ajoneuvo löy
tyy. Metsäpalotilanteissa on joskus 
jouduttu pyytämään TVL:n säiliöauto
ja. Suunnitteilla on myös, että molem
piin nykyisi in autoihin rakennettaisiin 
2500 l:n sä iliö ja osa kalustosta kulje
tettai siin muilla ajoneuvoill a. » 

Vaikka kunnan alueella on 46 jär
veä tai lampea, ovat vedensaantivai
keudet usein suuria. Kunta on laaja ja 
ti ettömi ä metsäalueita on neliökilomet
reittäin . 

TT: »Varsinaisia merkittyjä veden
ottopaikkoja, sellaisia jossa vedensaan
ti on raj aton, on vain neljä . Siksi alet
tiin etsiä sopivia paikkoja v~rastovesi
altaiksi . Palotarkastusten aikana katse
lin isäntien kanssa sopivia oj ien ja läh
teiden notkelmia, joihin pienin kustan-
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Vesilahdessa toimii kaksi sopimuspa lokuntaa. Toinen on Vesil ahden VPK, jonka paloasema sijaitsee kirkonkylässä (vas. kuva). Länsi -Vesi
lahden VPK:n toimipaikka on kunnan toinen keskus, Narva. Palokunnan pää llikkönä toimii Mauno Vikman (edessä), varapäällikkönä O/li 
Lundan (takana oikealla). 

nuksin vo isi ka ivauttaa muutaman 
kymmenen kuution altaan. Kun kunta 
on myön tänyt 100 .. . 150 mk ka ivu 
palkkaa allasta kohti, on kunnan a lu eel
le luonnon ves i paikat mukaanlukien 
syntynyt jo yli 40 käyttökelpoista vc
denottopaikkaa. » 

Häl~:Vjj~:jestell11ä 

on pikku kunnalle tyypillinen. Hälytys
keskus on kirkonkylän paloasemalla ja 
miehistö saadaan kokoon sireeni- ta i 
puhel inhälytyksin. Hälytyskeskuk sessa 
on jatkuva päivystys. 

OK: »Päivisin puhelinta päivys tää 
yleensä va imoni , koska itsc o len oman 
työni vuoksi pä ivät liikkeellä. Hä lytys
puheli n vo idaan yhdi stää myös naapu
rikauppaan ja näin menetcll ää n, kun 
puhe lim en luota joudutaan til apäises ti 
poistumaan. Palkki o kunnan hä lytys
keskuksen hoitamises ta on 100 mk/kk. 
Vii konloppui sin ei puhelinta luon nolli 
sesti kaan vo i yhdistää sulj ettuna ole
vaan kauppaan, vaan jomman kumman 
meistä on oltava aina puh elimen vie
ressä. Kulohälytystilan aikana on te
hostettu päivystys ja tällöin päivystyk
sestä maksetaan tuntipalkkaa .» 

TT: »Nykyinen hälytysjäljeste lmä 
on osoittautunut hyväks i, emmekä me 
täll ä hetkellä tunne erityisemmän suur
ta kiinnostusta alueelliseen hälytysjä r
jestelmään siirtymiseen. Viim e vuon na 
tuli lään inhallituksesta es itys, että Ve
silahden kunnan pitäis i mitä pikimmin 
ryhtyä toimenpiteis iin hälytysjäljestel
män liittäm isestä Tampereen aluehäly
tyskeskuksen yhtey teen. Neuvotte luj a 
lääninpalotarkastaj an ja aluepalopää l
likön kanssa on käyty, mutta en katso 
muutosta tarpeelliseksi ennen kuin on 
pakko. Asiat ova t paljon kuntakohtai
sia, ei alu ehälytyskeskusjäljestelmä 
luonnu joka ku ntaan yhtä luontevasti. 
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Iso t teo lli suuskunnat hyötyvä t mak 
superusteista, jos ne perustu vat asukas
lukuun. Jos a luehä lytyskesku ksen yl
läp itokustannuksia pe ri tään, maksun 
pitäisi perustu a todel li siin hiilytys lu 
kuihin eikä asuk as lu kuun. » 

OK: »Hälytysva lmius tä ll ä hetkell ä 
on 2- 3 minuutti a. Lähdemme paloau
toll a vaikkapa va in parin ko lmen mi e
hcn vahvuisel la ryhm ~illä , koska suurin 
osa tulee om ia ajoneuvojaan biytt~ie n 

palopaika ll e. » 

Rae! ioplI heli I11Ct 

ovat laajassa ja harvaan asutussa kun
nassa vä lttämättömi ä. 

TT: »Vesilahdcn palokLt"nnil la on 
nelj ä kannettavaa radiopuh elinta. Ajo
neuvotukiasema on hälytyskesk uk sessa 
ja Läns i-Ves il ahdcn VPK:n Lancl Ro
ve ri ssa on ajoncuvorad io . Kann ettav is
ta Vesi lahden eli kirkonky län VPK 
autossa on kaksi, Lins i-Vcs il ahdcn au
tossa yksi ja itsell äni yksi. Oma toimin
takanava on sa ma kuin Tampcreen 
palolaitoksell a, posti- j a Icnn ätinh alli 
tus ei meille omaa antanut. 

Tänä vuonna hankittiin VSS:n käyt
töön I kannettava radiopuh elin , joka 
kulohälytystilan a ikana annetaan 
Krääkkiön kul onvalvontatorn in tähys
tystäjä n käyttöön. To rni sij aitsee Ves i
lahden eteläosassa . 

Koska itse asun noin 25 km :n päässä 
kirko nk ylän paloasemalta , saatan palo
paikasta riippuen eht iä pa ikalle mon
tak in minuutti a myöhem min ku in en
simmäinen sammutusmiehi stö, joten 
radion avulla olen ti eto inen ti lanteesta 
ja vo in va ikka määrätä hälytet täväksi 
voimia ennen ku in olen itse paikall e 
ehti nytkään . » 

Sai raanklll.ietllsta 

ei kunta ole itse pystynytj äljestämään. 
TT: »Sairaankuljetus perustuu naa-

pu rik un ti en sa i raan ku Ij ctuspalvel ui 
hin . Avun tarvitsijan olinpaikasta rii p
puen lähin sa irasauto on joko T ampe
ree ll a, Nok ia ll a tai Toijalassa, jossakin 
ta pauksessa Vamm alassakin . Yleensä 
auto ti lataan Pi rkanmaan sai rasau to
kesk uksesta Tampereelta . Tos i on, etl ii 
apu nopeimmill aa nkin kes tää kymm e
ni ii minuutteja. Vcs ilahden koko incn 
kunta e i mi ssäiin tapaukscssa pysty 
yks in kustantamaan sa iraankuljetu sta. 
Toivottavast i uuden palo- ja pelastus
toimi lain tunteman kLlI1ti en yhteistyön 
pu itteissa tähänkin as iaan voidaan I ~i 
h i vuosi na saada parannusta. » 

Ölj.Y.vahi nko 

Ves il ahdcn tcill ii tai vcs istössii on kum
mankin pal omiehcn pain ajain en. 

OK: »Ei ole ö lj yva hink oa sattunut.ia 
hyvii onkin, sill ii sitii va rten meill ii ei 
oli si ku in »muutama kumikinnas». 

TT: »To ivollavasti e i ö l.i yvahink oa 
todell akaa n sa ttui si meidän mäkisillä 
ja talvisin liukkaill a tcillämm e. Mitiiiin 
va rsinaista ö ljyntoljuntak alustoa meil 
lä ei ole, va ikka sella isen hankkimiscen 
olcn määrärahaa anonut. Tä ll e vuodel
le tuli 500 mk , mutta se ei mihink ää n 
riitä. Scn vc rran on kuitenkin saatu 
aikaiseks i, että Illuutamat maanviljeli
jät ovat pyynnöstän i lupautun eet varas
toimaan ku ivi kkeena käyttäm~iäl1sä tur
vepehkua säk keihin j a luovuttavat sitä 
pyytäessän i. Tampereelta tai Lempää
Iästä on ö ljyonnettomuuksissa apu a 
pyydettävä. Onneksi Ves ilahdell a ei 
kovin paljon ole läpikulkul iik ennettä, 
joten sä iliöauto-onnettomuuden ri ski 
on melko pi eni . Melkoisia määriä öljyä 
tämänkin ,kokoisessa kunnassa käyte
tään , sill ä tä ll äkin hetkellä kunnan 
omi ssa varasto issa on toista miljoonaa 
Ii traa ö lj yä. » 
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Ml'tsäpalot 

muudustava t Vesilahden kalta isessa 
metsävalta isessa kiJl1nassa suuren palo
ri skin . 

TT: »M eillä o n viime vu osien kuu
mina kes inä o llut melkoista onnea, 
koska metsäpa lojen mää rä on jäänyt 
pieneksi. Metsäpaloj en vara lta .. o l.en 
j akanut kunnan 14 .. sam!l1Utuspmun. 
Kullakin sammutuspllrIlla o n sa mmu
tusjoukkue ja s ill ä johtaj a sekä va ra-
mies. Sammutuspiirit noudatt avat kou
lupiirien tai kulmakunti en rajoj a. Kun
nan asukk aa t 18 ikävuodesta 50: een on 
korti stoitu j a heill e on lähetetty tiedo
tus että he ovat vei vo i tettuja saapu
Ill a~n ti e ttyyn p aikkaan, jos he ille pa
lo hä lytys tulee. Samoin heidän sammu
tusk äyttöön sopiva ka lustonsa, mm . 
mootto ri saha t, o n luettelo i tu . 

Sa ll1mutusjoukkue iden johtaja t ovat 
etupäässä maanvi Ij e lijö itä. He illä ei o le 
sen kummempaa koulutusta kuin joka 
keväiset p alaverit , jo issa sammutu.s
suunnitelm at käydään läpi . JOitakin 
ka rttah aljo ituksia on pidetty. 

Kunnan laajuudesta johtuen e ivä t 
hä lytyssireenit tavo ita läheskään ka ik
ki a kunta laisia . Metsäpa lon sattuessa 
no rm aalin pa lohälytyksen li säksi suori
tetaan alueen sammutu spää llikön hä
Iyttäminen puhe limell a. Sammutus
päällikkö puolestaan kut.suu samm~
tusjoukkueensa ko koon Joko puhelI
mell a ta i lähetin välityksell ä . Jo ukkue 
kokoontuu määrättyyn pa ikkaan mu
kanaan mootto ri sahoj a, kirveitä, ha k
kuja jne. Systeemi on oso ittautunut 
hyväksi , metsäpa lo ihin on saatu pa lj o n 
sammuttajia . Kuntalai set ova t o tt aneet 
as ian omakseen. 

Kunnan a luee ll a sij a itsevan kuloval
vonta tornin tähystäjä huomaa yleensä 
metsäpa lo n a lut niin a ik ~ i se.ssa ~a i
heessa, että palo ei ehdi kehlttya laajak
si vaan saadaan usein raj o itettu a hos la 
k ~yttäen j a pi enellä vesim äärä ll ä .» 

Väestönsuojelun 

ja pa lo to im en yhte istyö sujuu hyv i.I~ , 
onhan kunnan pa lopää ll ikkö myos 
väestönsuoj elu päällikk ö . 

TT: »Väestönsuoje lumäärä rahoilla 
hankittua normaaliajan ka lustoa on 
ann ettu palo kunti en käyttöön . Esi~er
ki ks i yhde t paineilmala itteet on SijOI
tettu paloka lustoon. 

E de ll ä mainittua sammutuspJlrIjar
jestelmää o len kaava illut ni ve~lytettä
väksi väestönsuojelun omato Illllseen 
suojeluun siten, että sammutu sjouk
kueitten johtaj at to imivat sa~alla ~ uo
jeluyksikköjen j ~htajin a : N aen vaes
tönsuojelun sellaisena tOlllllntana, jota 
ei ole perustettu vain a tomisod an va~'
jon tähden, vaan jolla on oma mer~l
tyksensä normaa liajan pe lastustOl.mln~ 
tana ja jonka pitäisi aut.omaattlsestl 
niveltyä palo- j a pelastusto Illl een. » 
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Vesi lahden hälytys
keskus sijaitsee kir
konkylän paloase
maIla. Hälytyspäi
vystäjänä toimii Ve
silahden VPK:n 
pää ll ikön vaimo, rva 
Kortleisto. 

Palotarkastuksia 

suoritetaan osan kiinte istö is tä kohda ll a 
joka vuos i. . .., .. .. 

TT: »M aata louskiintelsto t j a paaosa 
kesähuviloista ta rkaste taan kerran 
vuodessa. Ylim ääräi siä ta rk as tuksia on 
suoritettu kunna lli skodi ssa , joka onkin 
Ves ilahden a inoa huolto la itos sekä hu
vipa iko ill a . Myös vilj ankuivureill a o n 
suo ri tettu syksy i s in yllätystarkastuksIa. 

Minulla o n hyvät mahdo ll isuudet 
va lvoa rakennusto imintaa kunnassa . 
Osalli stun kunn anh a llituksen jäsenenä 
rakennuslautakunn an kokouks iin j a 
tä llö in tarkastan ka ikki rakennuspiirus
tukset sekä ann an nii stä lausuntoni. 

Rakentaminen o n Vesil ahdella suh
teelli sen vilkasta, mm . viim e vuo nn a 
myö nnettiin y li 100 rak ennu slupaa , 
pääas iassa kesähu vilo i lI e. 

Myös nuohousto im en va lvonta kuu
luu pa lopää llikön tehtäv iin. Kunnassa 
on ka ksi nuo hoojaa. » 

Saml11l1tuskorv all ksena 

saava t mo lemm at VPK :t vuos ittain 
3000 mk . Ves i lahden kunn an pa lo to i
;nen kustannukset ovat täll ä hetke llä 
30000 . .. 35 000 mk , joka o n no in I 
% kunna n kokon a isbudj eti sta . 

OK: »T o iminta Ves il ahdell a on täy
sin talkoohenki stä, mitään pa lkkio ita 
ei o le. » 

TT: »Tämä onkin suuri epäkohta . 
Miehille e i makse ta minkäänla ista ko r
vausta sen pa remmin haljo ituksist<t 
kuin sammu tus- j a pel astu stlll:. I~ e.i s t~: 

aapurikunnista mm . Lempaa lassa 
h arj o i tus- ja sammu tustunnelsta mak
setaa n ja niin ka i jo lähes j ~.ka paIkas
sa. M eillä Ves il ahde ll a tyo perustuu 
liikaa talkoohenkeen. » .. .. 

OK : »Nuo remm alle jäseni sto ll e tay
tyy nostaa ha ttua, kun ovat henkeen j a 
vereen mukana .» 

Harjoituksia 

Ves ilahden pa lokunnat pitävät melko 
harvo in. 

OK : »Ves il ahden eli kirkonkylän 
VPK pitää ha ljo ituksia melko ha rvoin. 
Useimmat nii stä on kesä ll ä. Harjo ituk 
sissa käy viiti sento ista miestä .~ ~rr~I1 a. 
T alvisin ei haIj o ituksia o le saannollI
ses ti. 

TT: »Kesä iset til anneha ljo itu kset 
ovat vetäneet joukkoa kovasti muk aa n. 
Etenk in nuo rem pien jäsenten kohda ll a 
innos tus on o llut suurta . Nä itä märkä
haIjo ituksia on jä rj estetty jo a ika isem
min mainituill a, e ri puolill e kunnoste
tui lI a ved eno tto pa i ko i II a .» 

Koulutusta 

pal okol:llun tai pa lo-opi ston kUI:~~e ill a 
ova t saaneet sekä kunnan pa lopaa liIk
kö e ttä Ves il ahden VPK:n pää llikkö. 
T o ivo T ee ri o n käy nyt maal a iskunti en 
pa lo pää llys tön peruskurss in .1 969 ja 
maa la isk un ti en pal o tarkas taj3k u rss l n 
1970 . T akana on myös joukko lyhyem
piä kursseja. Ol av i Ko rtte isto o li haas
tatte lu a tehtäessä viiko nl oppu lo mall a 
m aa la i sk un ti en palopäällystök urss i Ita . 

T T: »Miehi stön koulutus on o llut 
melko väh ä istä. Muutamille savusuk el
lus- ja konemi eskursse ille on Ves il ah
deltakin osalli stuttu .» 

Uudelta lailta 

ves il ahtelai set odo ttavat paljon. 
TT: »Vesil ahden ka nto kyk yluo kk a 

a le ni ko lm esta ka htee n, joten va ltion
av un osuus o li s i suuri . Uusien velvot
te iden muk ana kävi sivä t monet ka lus
to- ja materi aa lih ankinnat h elpommik.~ 
si kun o lis i mihin vedota. Plenessa 
m'aa la iskunnassahan e i as io ita juuri 
etukä teen saa ho idettua vain sill ä pe
rustee ll a, että palopää llikön mi e lestä 
jokin as ia pitä is i o ll a to i s.i .~. H~ti kysy
tään mikä määrää tekemaan nlll1 . 

Paperi sota on nykyään suuresti li
sää ntynyt. Sen li säksi että o len p a.lo lau
takunnan sihteeri , joudun laa tim aa n 
usein erilaisia lausuntoj a ja kiljelmiä 
eri asioiden yhteydessä . 
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UNOHTAKAA ARKI 

Itsenäisyydenk. 1, p. 33144 
Rautainen meno joka ilta 
03: een kahdessa kerrok
sessa. Alakerran disco
tunnelissa tosikuumaa 
jytämusaa 21 vuotta täyttä
neille. Yläkerrassa herku
tellaan hyvällä ruoalla ja 
tanssilla viihtyisässä 
ympäristössä. 

Tanssia aamusta yömyö
hään. Aamutanssit lauan
taisin klo 05. Päivätanssit 
arkisin klo 10 ja pyhisin 
klo 12. Joka päivä 3 orkes
teria tanssia vauhditta
massa. Kaijakassa ovat 
kaikki sinuja. 

Herkkusuiden kohtaus
paikka keskellä kuumaa 
kaupunkia Tammerkosken 
rannalla. Pystybaari suo
sittu virkistäytymispaikka 
kesällä ja talvella. Salin 
puolella keittiömestari 
vai mi ina täyttämään 
toiveenne tunnetusti 
hyvillä herkuilla. 

TL-RAVINTOLOISSA TAMPEREELLA 

Maalaiskunnan näkökulmasta kat
soen lain ehkä tärkein tulos olisi maa
laiskunnan palopäällikön viran päätoi
misuus. Sivutoimisen palopäällikön ai
ka ei millään riitä, kun jo palotarkas
tuksissakin menee toista tuhatta tuntia 
vuodessa. Toimi on kovasti monipuo
listunut ja kentältä tulee kymmeniä, 
ehkä satoja puheluja ja kaikkiin pitäisi 
pystyä vastaamaan . Velvoitteet lisään
tyvät ja antavat töitä, esim. pelkästään 
viime vuoden aikana annettujen mää
räysten ja asetusten lakia on joutunut 
soittelemaan kymmeniä puheluja .» 

Tulevaisuus 

ei Vesi lahden sopimuspalokuntien 
kohdalla näytä kovin valoisalta -
muuttoliike vie nuoret isompiin kun
tiin. 

TT: »1os tällä vauhdilla mennään, 
että kunnan väkiluku vähenee toista 
sataa joka vuosi, meiltä loppuu sopi
muspalokuntien henkilökunta, jos tal
koohenki on ainoa koossapitävä voi
ma. Jos Vesilahden muuttoliike saatai
siin pysähtymään ja nuoriso saataisiin 
paremmin jäämään, vpk:t voivat ja 
pystyvät toimimaan, mutta ei ihan 
pelkillä talkoovoimilla. Kyllä palkkiot 
pitäisi saada kuvaan mukaan varsinkin 
kun pelastustoiminta tuo lisää työtä. » 0 
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sen suunnitelmassa paloasema Messu
kylän suuntaan, Linnainmaalle, pitäisi 
valmistua 1975 ... 76. Eteläiselle Tam
pereelle, Hervantaan , on kohoamassa 
voimakas esikaupunki , josta lyhyehkön 
ajan kuluessa arvellaan tulevan yli 
40000 tamperelaisen asuntoalue. Tän
ne on paloasema suunniteltu perustet
tavaksi 1979 ... 80, jolloin asukasluku 
on noin 25 000. 

Nykyisistä sivupaloasemista Pispala 
puolustaa edelleen paikkaansa. » 

Tietokone 

on mukana Tampereen palolaitoksen 
tulevaisuuden kuvassa. 

»Kaupungilla On paljon kiinteistöjä, 
joissa on öljylämmityslaitoksia. On 
ajateltu kytkeä kaupungin kaikki val
vonnat yhteen ja hankkia tietokone. 
Siihen kytkettäisiin samalla myös palo
laitoksen hälytyskeskus. Koska tieto
kone vaatii tasaisen lämmön ja kosteu
den, on todennäköinen sijoituspaikka 
maanalainen luola. Pääasemalla käyn
nissä olevat saneeraussuunnitelmat 
ovat hälytyskeskuksen kohdalla kes
ken kun ei varmuudella tiedetä jääkö se 
aseman yhteyteen vai siirretäänkö se 
muualle.» 

Tietokoneille ja tytöille 

pltalsl palolaitoksen piirissä antaa 
enemmän tehtäviä. 

»Päivittäinen hälytysvahvuus on 
1 940-luvusta pienentynyt viidellä. Sitä 
on vaikea uskoa mutta niin on. Työai
kojen lyhentyessä ei miesmäärä ole li
sääntynyt samassa suhteessa. Nykyisin 
yksi palomies päivää kohti merkitsee 
neljän miehen paIkkaamista, joten on 
selvää, että uusien vakanssien saami
nen on kiven alla. Tulevaisuudessa 
tietokoneille ja naisille pitäisi antaa 
palolai toksen pi irissä enemmän työtä, 
jotta kaikki raavaat miehet voitaisiin 
sijoittaa hälytys- ym. pöytien takaa 

. varsinaiseen sammutus- ja pelastustyö
hön. » 

Valistus ja neuvonta 

on alue, jossa palopäällikkö Sahra
mäen mielestä olisi paljon tehtävää. 

»Palokunnissa pitäisi olla päätoimi
sia tiedotusmiehiä ja koulutusohjaajia, 
jotka voisivat millä hetkellä hyvänsä 
lähetä neuvomaan kuntalaisia, näyttä
mään kuinka käsisammuttimia käyte
tään , pitämään pikku oppitunteja kou
luissa ja työpaikoilla, jne. Se olisi työtä 
joka kantaisi hedelmää. Tampereella 
tiedotustoiminnan järjestämistä pohdi
taan parastaikaa. » 0 
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