Näin Tampereella - noin Vesilahdella
PALOTOIMI ISOSSA
KAUPUNKIKUNNASSA
JA PIENESSÄ
MAALAISKUNN ASSA

KURU

KANGASALA

HAASTATTELUT JA KUVAT:
JUHANI KATAJAMÄKI

• Suomessa on tällä hetkellä 481
kuntaa: kaupunkeja 63, kauppaloita 21 ja maalaiskuntia 397. Palokuntia näissä on yhteensä 1 300: vakinaisia, puolivakinaisia, vapaaehtoisia, tehdas- ja laitospalokuntia
sekä yleisiä palokuntia.
• Tässä kirjoituksessa on kuvailtu
kahden hämäläiskunnan palotointa. Toinen on läänin suurin kunta,
520 km 2 :n ja 160 000 asukkaan Tampere, toinen Vesilahti, 307 km 2 :n
mutta vain 3 000 asukkaan maalaiskunta.
• Tarkoituksena on kertoa kahden
erilaisen kunnan erilaisista edellytyksistä hoitaa samaa tehtävää, sekä kertoa ongelmista, jotka mainittujen kuntien palotoimessa ja niiden palokunnissa ovat tänään
ajankohtaisia.
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I TAMPEREEN
pinta-ala on 520 km 2 ja asukkaita yli
160000. Aluekasvussa tapahtui huima
lisäys vuoden 1972 alussa, jolloin Teiskon alueliitos lisäsi pinta-alan lähes
kolminkertaiseksi. Asukaslisäys oli
kuitenkin vain alle 3 000. Keskustasta
on Tampereen pohjoiselle rajalle parhaimmillaan 60 km, kun raja lähimmillään etelässä on vain 6 tiekilometrin päässä. Kiinteistöjä. Tampereella
on 12500, rakennuksia n. 15500.
Teiskon liittäminen toi Tampereen
alueelle runsaasti huviloita. Niiden luku on yli tuhat.

Tampereen palolaitoksen sammutushenkilökunnan vahvuus on palopäällikkö + 4 palomestaria + 3 ruiskumestaria + 8 paloesimiestä + 38
ylipalomiestä ja 76 palomiestä. Teknillistä henkilökuntaa ovat korjausmestari , autoteknikko, linja-asentajaja koneasentaja. Varsinaista toimistohenkilökuntaa on kaksi .
Pääpaloaseman päivittäinen hälytyksiin lähtevä miesmäärä liikkuu kahdenkymmenen molemmin puolin, Pispalan sivupaloasemalla on viiden ja
Messukylässä neljän miehen päivystys.
Hälytyksen tullen Messukylään ei jää
ketään, Pispalaan vielä toistaiseksi päivystäjä. Kun Pispalan sivupaloaseman
automaattiset paloilmoitushälyttimet
on siirretty pääpaloasemalle, tulee Pispalastakin »aaveasema ».

Palotoimesta
Palotoimen kustannukset

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

Tampereen kokoisessa
ovat melkoisen suuret.

kaupungissa

PALONTORJUNTA 1974:4

»Summana 4,4 miljoonaa markkaa
on tietysti suuri , mutta verrattaessa sitä
kaupungin koko vuosibudjettiin vuonna 1973, se muodostaa yhden prosentin ja on siten suhteellisesti varsin
kohtuullinen. Asukasta kohti se tekee
noin 25 mb, kertoo palopäällikkö
Unto Sahramäki, jonka kanssa keskustelimme Tampereen palotoimesta pääpaloaseman 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 puolestaan on kaupungin omistama kalusto 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 Tamp ereen
palokunnalla viime vuonna 546 . Niistä
palohälytyksiä oli 320, loput oli erilaisia pelastustehtäviä. Sairaankuljetuksia
oli I 826. Edelli sestä vuodesta palohä lytysten lukumäärä väheni 30:11a, koska nurmikkopaloja ei viime vuonna
ollut alkuunkaan niin paljon kuin edellisvuonna. Teiskon alueella paloista oli
12, useimmat metsäpaloja.
Ilkivaltaisten hälytysten määrä oli
ilahduttavan pieni, vain 8. Uutta sen
sijaan ovat sairasauton ilkivaltaiset hälyttämiset.
Ilkivaltaisten palohälytysten määrä n
a lenemiseen on ollut ratkaisevana syynä vanhojen palokellojen poistuminen
kaupunkikuvasta. Oli niin paljon helpompaa ja vaarattomampaa rikkoa palokellon lasi kuin valehdella yleiseen
hälytys- tai muuhun puhelimeen.

REIJO PALMU

Tampereen palolaitoksen autokalusto kuvattuna palokunnan 75-vuotispäivänä kesällä
1973.

Hätäpuhelimia on eripuolilla kaupunkia 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 johtoauto, 10 säiliöpaloautoa, kaksi kalustoautoa (ei säiliötä), nostolava-auto, on joka paloautossa ja sairasautossa.
konetikasauto sekä sähkögeneraattori»Autoasemia meillä on 2 1, kannetauto. Sairasautoja on viisi.
tavia 13. Myös sopimuspalokunnilla
Lisäksi meille on tulossa kaksi uutta on radiokalustoa.
autoa. Molemmat ovat kotimaisia SisuEmme ole tyytyväisiä, eivätkä varja . Toisesta tulee pelastuskalustoauto, maan muutkaan, että uudet kanavajärtoisesta hyökkäyspaloauto lähinn ä Pis- jestelyt tuovat palokunnille melkoisia

Pispalan sivupaloaseman
kalustoa
keväällä 1974 (oiMessukealla). kylän »tilapä isen »
sivu paloaseman koko autokalusto yksi hyökkäyspaloauto. Paloasema on
huoltoaseman vuokralainen.

PALONTORJUNTA 1974:4

palaa ajatellen. Konetikasauto on uusimisen tarpeessa, samoin kohta nostolava-auto.
Nostolava-auton hinta alkaa muuten
olla jo tähti tieteellinen , lähes 350000
mk .
Raskaita moottoriruiskuja on neljä,
kevyitä ruiskuja 6. »

-.. .'.
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Unto Sahramäki, 53, Tampereen palopäällikkö
vuodesta 1973.

menoj a. Vaikka ostamme tuku ssa tarvikkeet ja teemme itse työn, tulevat
kustannukset olemaan toistakymmentä
tuh atta markkaa.»

Sai raanku Ijetu ksesta
Tampereell a huolehtivat palolaitos j a
yksityinen sairaankuljetusliike.
»Sairaankulj ettajakoulutuksen jä rjestäminen on melko in en pulm a tä ll ä
hetkell ä, kun ei ti edetä kuin ka sa iraa nkulj etus tul ev ai suudessa jä rj estetään.
Ti edetään vain, että vuonn a 1975 sairaankulj etus siirtyy terveyskeskuk sen
alaisuuteen. Se voi tarkoittaa, että systeemi jatkuu käytännössä entisenl aisena eli palolaitos ja yksityin en ho itavat
kulj etukset yhdessä. Se merkitsisi vain
muutamaa kulj etu sta päivittä in , joten
täydelli stä sa ira ankulj etuskoulutu sta ei
joka mi ehell e kannattai si antaa . Viim e
vuonn a meillä o li va in 1 826 sa iraankulj etusta, koska suoritamme vain kiireelli siä kulj etuksia . Sairaankulj ettajien pitämistä erillään muu sta mi ehi stöstä ei ole Tam pereella toi staiseksi
harkittu . Sairasautoj a on vii si, mutta
käytännössä va in yksi tai kaksi on yhtä
aikaa lii kkee ll ä.
Yhteistyö yks ityisten sa iraanku Ij ettajien kanssa pelaa hyv in, meillä on
mm. suo ra pik apuhe linyhteys heidän
keskukseensa. »

Tampereen palolaitoksen
hälYlyskeskus
on sa mall a Ta mpereen a lu ehälytyskeskus.
2 16

Tampereen palolaitoksen hälytyskeskus on myös Tampereen aluehälytyskeskus. Oman
palokunnan yksiköille annettiin tästä huoneesta viime vuonna 546 palo- tai pelastustehtävää sekä 1 826 sairaankuljetusta.

»T ampereen alu ehälytyskeskuk sen
piiriin kuuluu 13 kuntaa, jo ista toi staiseksi kolmen hälytyskesku s on yhdi stetty Tampereelle. Kunnat ovat Kuru ,
Ylöjärvi ja Noki a. Viimeinen on kauppalakunta, jossa o n vakinainen pa lokunta. J ä rj estely se n kohd alla lienee
melk o harvin ainen,»
Ölj~'vahinkoj~

vuoksi hälytyskesku s on ollut ahk erasti
työll istetty .
»Viim e vuonn a o li viitisenkymm entä lähtöä öljyv ahingo n taki a. T apauk set
olivat tosin melk o pi eni ä.
Ölj yntOljuntakalu sto o n koottu siirtolav akontill e. Siihen o n kerätty kaikki
se o letettava kalusto, jota öljyvahingo n
tOljunn assa tarvitaa n, mm . puo mia 600
m.
La inaamme aulii sti öljynto rjuntak alustoa naapurikunnill e. Näin on jo
muutaman kerran tapahtunut. »

Palotal'kastusten
ko hd all a tap ahtui merkittävä muutos
tämän vuoden alussa.
»Säännö lli set ta lokohtaiset palotarkastukset tehd ään nyt joka kolm as
vuos i. Tä hän saak ka ne suoritettiin
joka vuos i. Pa lotarkastuk set alkoiva t jo
tammikuussa ja j atkui vat elo kuun puoleen väliin . Kun otetaan vielä hu omi oo n jälkitark astukset syksy ll ä sekä
loma-aj at, j äi palomestareill e vuodess a
va in muutama päivä. joll oin oli mahdo lli sta tehdä eri ko istarkastuksia, ts .
syventyä teollisuuden onge lmiin ja ko-

koo ntumi s-, maJoltus- ja muihin vastaaviin tiloihin .»
- E ikö tarkastuskäyntien harv ene.minen jokavuotisesta kerran kolmessa
vuodessa suoritettavaksi ole taa ksepä in
menoa?
»Kokonaisuuden kannalta o n pääs ty
eteenp ä in. Henkilöturvalli suuden j a
omaisuu svahink ojen kann alta ta rk astu s
vo id aa n nyt suunn ata tä rkeimpiin ko hteisiin, kun ei a ika mene kunn ossa
olevi en talojen tark astami seen. Kyll ähän jokavuoti sill a ta rk astuk si lI a o li
oma merkitykse nsä es im. omakotita lojen kohda lla, autotallit j a kell a rit sii stittiin ain akin kerran vuodess a, mutta
sam all a aikaa ku lu i turh aan jo i lI ak in
uu sill a oma koti alueill a, jo ista ei löy tynyt mitään huomauttami sta. Nyt ta rkastu s on mi elekk äämpää , kun voi
kesk ittyä eri ko iskohteisiin. Pi stokoke ina void aa n tutki a jo nkun alueen autotallit j a katsoa ovatk o ne todell a autotall ej a eivätk ä es imerkik si muoviva rastoj a.
Ehtona sää nn ö lli sten tarkastusten
suorittami seen kolmen vuoden väli ajo in o li vaa timus hu oneka luliikk eiden, apteekki en j a suurehkoj en kemi kai iomyymä lö iden
tarkastam isesta
edell een joka vuosi.
Pa lotarkastaj an virkaa ei ka upungissa vielä o le. V irka ky ll ä perustettiin
vuoden alu ssa, mutta sitä ei o le voitu
täyttää, koska johtosääntöä ei ole vielä
hyväksytty .»

Koulutus
isossa va kinai sessa pa lokunn assa o n
peru stunut paljolti omassa keskuudessa
PALONTORJUNTA 1974 :4

tapahtuvaan koulutukseen.
»Periaatteessa koko päällystö ja alipäällystö on saanut virkaa vastaavan
koulutuksen palo-koulussa ja paloopistossa.
Miehistön kohdalta koulutus on tapahtunut lähes täydellisesti omassa palokunnassa, koska palo-opiston kapasiteetti ei ole tähän asti riittänyt isojen
palokuntien palomiesten peruskouluttamiseen. Nyt on tilanne kuitenkin
muuttumassa ja syksystä alkaen on
meilläkin mahdollisuus lähettää sinne
miehiä. Tästä lähtien uudelle miehelle
asetetaan ehdoksi , että hän parin vuoden sisään käy palomiesluokan. Tämä
tietysti sillä edellytyksellä, että kaupunginhallitus tulee myöntämään täyden palkan opiskelijalle. Syksyllä alkavalle kurssille päässee palokunnastamme kolme miestä, yksi kustakin palvelusryhmästä.
Palokuntaan tulee vuosittain 4 .. .s
uutta miestä, joiden henkilökohtainen
koulutus sitoo aika pitkälle jonkun
alipäällystöstä. Jos ja kun heidän peruskoulutuksensa saadaan hoidetuksi
opistossa, se helpottaa huomattavasti
meidän j atkokoulutustamme.
Päivittäinen koulutuksemme sisältää
oppitunnin sekä haljoitustunnin. Oppitunti on aamulla ja hmjoitus heti sen
jälkeen. Harjoituksissa on pyritty pieniin 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 merkitystä sillä, että pelastustoimen tuleminen lakiin mukaan selventää tilannetta niin yleisön kuin kuntien viranomaistenkin silmissä. Pelastustehtävien vaatlmlll1 kalustohankintoihin
saanee myös rahaa helpommin kun
asia käsitetään paremmin.»

Tulevaisuudessa
päällimmäisenä ovat uudet sivupaloasemat ja pääpaloaseman nykyaikaistaminen.
»Pääpaloaseman saneeraussuunnitelmat ovat työn alla. Talosta on tarkoitus tehdä nykyaikainen paloasema
niin pitkälle kuin se rakenteellisesti on
mahdollista, koska kaikki mitä tehdään, tehdään seinien sisällä. Julkisivu
täytyy pitää entisenlaisena.
Sivupaloasemista tilanne Messukylän 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 sopimusluontoisena varapalokuntana toimii Tampereen VPK. Tämä viime vuonna
100-vuotiaaksi ehtinyt palokunta on
hoitanut varapalokunnan tehtäviä kohta 37 vuotta.
- Sopimus kaupungin kanssa tehtiin lokakuun 1. päivänä 1937, kertoo
palokunnanpäällikkö Aarne Katajamäki, 64, joka vuonna 1949 valittiin
VPK:n päälliköksi ja joka siitä lähtien
on yhtäjaksoisesti hoitanut päällikkyyttä. - Sopimuksen mukaan sitoutuu
Tampereen VPK tarvittaessa toimimaan sammutus- ja pelastus työssä
Tampereen vakinaisen palokunnan
apuna ja varana. Hälytyksen saatuaan
VPK lähettää noin 10 miestäja tarpeellisen kaluston määrättyyn paikkaan.
Suurpalon tai onnettomuuden sattuessa
lähetetään lisää noin IS miestä. Varapalokunta osallistuu palopäällikön sille määräämään tehtävään palo- tai
onnettomuuspaikalla ja noudattaa palopäällikön määräyksiä omien päälliköittensä välityksellä. Kaukoapua annamme sen mukaan kuin kaupungin
palopäällikkö tai päivystävä palomestari naapurikunnista tulleiden pyyntöjen mukaan määrää.
- Sopimus määrää myös harjoitusten vähimmäismäärästä ja velvoittaa
palokuntaa pitämään luetteloa toimivista miehistä ja esittämään sen vuosittain palopäällikölle.

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

- Sopimuksen edellyttämiä vaatimuksia ei ole ollut vaikeus täyttää.
Olemme hälytyksiin pystyneet lähettämään keskimäärin 20 .. .2S miestä
sekä paloautoja ja muuta kalustoa reilusti yli sovitun, kertoo palokunnanpäällikkö Katajamäki.

Vain isoja tulipaloja
- Meillä muutamalla isompien kaupunkien VPK:lla on melko erikoinen
asema sen vuoksi, että meillä ei ole
mitään ns. »omia tulipaloja ». Toimiminen varapalokuntana merkitsee hälytystä kaupunkialueella vain sellaisessa tapauksessa, jossa vakinainen palokunta ei omin voimin pysy tilanteen
herrana. Naapurikuntiin annamme
kaukoapua silloin kun kunnan paloviranomainen sitä kaupungin hälytyskeskuksesta pyytää. Apuamme tarvitaan
siis vain isommissa paloissa ja suuronnettomuuksissa, korostaa palokunnanpäällikkö Katajamäki. Kuvaavaa
tilanteelle on, että emme ole kai ainuttakaan kertaa käyttäneet sammutuksessa sankoruiskua, jolla yhä vieläkin
sammutetaan suuri osa kaikista paloista.

Kolme paloautoa
- Kalustohankinnoissamme olemme
luonnollisesti ottaneet oman erikoisti219
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lanteem me huomi oon. On pyritty vo imakkaisiin toimintayksiköihin. A utoja
hankittaessa on pidetty tä rkeänä, että
miehiä ja kalustoa saadaan palo- tai
o nnettomuuspaik all e kerralla pa lj o n.
Pa lokunna ll a o n tä llä hetke ll ä kaksi
säiliö ruiskuautoa ja yksi miehistönkuljetusauto, joka kesä llä o n muutettavissa metsäpaloka luston kuljetukseen.
Mahdollisten
suuronnettomuuksien
sattuessa autoa voidaan käyttää sa iraa nkulj etukseen, ei kuitenk aa n muiden kuin li evästi loukk aa ntun eiden.
Ko lm ell a auto ll a kulkee miehiä
palopaika ll e tarpeen niin vaatiessa yli
30. Vettä kahdessa sä ili öautossa on
yhteensä 4500 l. Irto rui sk uj a kolmessa
autossa on yhteensä 4 - k'a ks i raskastaj a kaksi pi enoismootto riruiskua. Autoihin on pakattu l 1/2" ja 3" letku a
no in kaksi kilometriä yhteensä. Pa ineilma laitteita on kahdeksat, varapulloj a parikymmentä. Muusta kalu stosta
m ainittakoo n 3-osaise t vetotikkaa t, kevytvaa htos inko ja moottorisaha. Meillä
on yksi ajo neuvo radio sekä yksi kan nettava rad iopuh elin . Toista aj o neuvoradi ota ja kannettavaa odotell aa n.
Om a to imintakanava on luonnollisesti
sam a kuin vakinaisella palokunnalla.

Hälytyksiä vähän
Koska emm e osalli stu pikkupalojen sammutuk seen, jäävät hä lytysluvut
vuositta in melko alh a isiksi. Viime
vuonna lä htöjä oli 7, joista ko lm e
kaupunkialueelle ja loput naapuri kuntiin. Läntisessä naapurikunn assa, Yl öjärvellä, käytiin kolmasti , id ässä Ka ngasalla kerran . Ylöj är ven palot o liva t
m etsäpa loja, Kangasa la n pa lo rake nnuspalo . Tulipaloista suurin o li huhtikuussa Nekalan teo lli su usalueell a ra ivonnut palo ( Palontorjunta 1973:5 , s.
274 ... 277 , loim. huol?I.) , jossa vahin got o li vat no in 2 milj. mk.
Puhdinhälytyksellä miehet kokoon
Miehistön hä lyttämin en pe rustuu
pääas iassa puhelinhälytykseen. Vu o nna 1958 toteutettiin jäljestelmä, joka
tekee mahdolliseksi hälytykse n vä littämisen no in 30 puhelimeen yhtäa ik aa.
Tampereen Puh elinyhdi styksen ho itamin järj estelyin yksi napinpainallus
Tampereen palolaitoksen hälytyskeskuksessa välittää hälytyksen m ai nittui hin 30 puhelimeen. Soitto katkaisee
muut puhelut ja o n jo äänestä tunni stettav issa. Yhteys on tä llöin yksisuun ta in en. Pa lolaitoksen hälytys päi vys täj ä
to istaa osoitteen useamm an kerran.
Keskustell a hänen kanssaan ei voi,
mutta ei ole tarpeenkaan . Samalla häIytyspäivystäjä soittaa pikap uh elimella
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Pa lokunnanpäällikkö Aarne Katajamäki, 64, on toiminut
Tampereen VPK:n
pää ll ikkönä 25 vuotta.

VPK:n vahtim estarill e, joka so ittoke llo lla suo rittaa ta lon sisäisen hälytyksen . Talossa näet asuu 8 palokuntalaisperhettä, jo ista par haassa tapauksessa
9 mi estä o n heti lä htemässä.
kaikki
Päi väsa ik aa n, jollo in
miehet ovat om ill a työ paiko ill aa n, välitetään hälytys Puh elinyhdi stykseen,
jonka palve lunum ero issa to imivat ryhtyvät suorittam aan hälytyksiä työ pa ikkojen kesk uksiin ti ettyj en lu ettelo iden
mukaa n.
Lähtö on no pe in iltasa ikaa n, jollo in omassa ta lossa o n jo mi ehi ä va lmiina lä htemää n. Pä iväll ä lä htö vie
muutama n niinuutin , koska hä lytykse n
vä littä mi seen k uluu väkis inkin hi ema n
a ikaa. Mutta e iväth ä n suurp a lo issa minuutin ja kahden vii västykset mitään
merki tsekään.
Hm:joituksia kerran viikossa
Harj o ituksia pidetään kesäkuukausia lukuun ottamatta ke rran viikossa.
H arjo itu späivämme o n tii sta i: klo
18.30 on kalustohaljoitus, opp itunti ,
lue nto tai elokuvaes itys, klo 20 lentopalloa.
- Tämän kevään koulutusohjelmasta voisi mainita seuraav ia aiheita:
palok unti en radio puh elinliikenn e, palokunnan pelas tu sto iminta, ensia puti eto ja -ta ito, käsisammuttim et, savusukellu s, harj o itu s talvio losuhteissa, kolm e pa lokunta-aih eista elok uvaa j a henk il ökohta in en ti etok ilpa ilu sekä kalustok ilp ailu . Hiihtok ilp ailutkin o n pidetty.
Erikoisuutena mainittakoon tämän kevään til a nn ehalj o itu s, josta
muodostuikin yll ä ttäe n tosi tilann e.
Olimme juuri lä hdössä naapurikuntamme Pirkkala n a lu ee ll e järjestäm äämme harjoitukseen, kun sa imm e
palohälytyksen. J a oso i te oli: Eerolan
tila, Pereen alu e, Pirkk ala, eli vain
muutaman sadan metrin päässä a iotusta harjo ituspaik asta oleva rakennus.

Tulevai suudesta
Pelkkään talkoohenkeen perustuvan vapaaehto isen palokuntatyön tulevaisuus ei näy tä erityisemmä n lupaava lta. Yh ä enemmän o n näkyv issä »raha ratk a isee » -ajattelua näi ssäk in ympyröissä. Oman pa lok untani kohdalla
as iat ovat sujun eet kov inkin my ö nte ises ti , koska mi ehiä o n riittänyt to imin taa n mukaan ilm a n, että hmj o ituk sista
j a hälytyst unneista o li si maksettu korva uk sia. Tampereen VPK:n kohdalla
on kysymys melko isosta yhdi styksestä,
joka vo i a ntaa jäsenilleen muutak in
to imintaa kuin va in harj oituksia ja
hä lytyks iä. Monessa V PK :ssa o n tilanne tänään sell a in en, että korvaukset
ovat vä lttämättöm iä toiminnan jatk umi seks i.
Tos ias ia kuite nkin on, että vapaaehtoisten palokuntien toimintaa
tarvitaan Suo messa vielä kauan. Varsinkaan pienten kuntien talous ei parhaimm ill aankaan kestä kuin muutam an päätoimisen miehen paIkkaamisen . Pari- kolme miestä ei vielä sa m muttavaa ja pelastavaa palokuntaa
muodosta, vielä pitkään tarvitaan se lla isia koulutettuja mi ehi ä, jotka vo id aa n kutsua apuun ne I ... 20 kertaa
vuodessa, kun pa lokuntaa ta rvitaan .
Vaikka turhahan on vielä puhu a
edes kahdesta tai ko lm esta päätoimisesta kun joka kunnassa e i o le vielä
yhtäkää n pääto imi sta palohenkilöä.
Olisi totta vie jo a ika löytyä se ministeri ö n sokkelo ihin eksynyt ehdotus laiks i
palo- ja pelastustoimesta. Sellaisenaan
toteutta mi skelpo in en es itys o n kulkenut laatikos ta toiseen ja ilme isesti nyt
lukittu valtiovarainministerin pöytälaatikkoon. Avaimen löytämine n vaa tii
ilm eisesti pa lo kunti en apua, tuumii p alokunnanpää llikkö Aarne Kataj amäk i.

o
Kään nä
PALONTORJUNTA 1974:4

- Kun joskus pääsen eläkkeelle, kirjoitan
palotarkastajan muisfelmat. Tässä hommassa kun täytyy olla koulutus eläinlääkäristä avioliittoneuvojaan, sanoo Vesilahden
palopäällikkö Toivo Teeri, 51, (vasemmal la) . Vesi lahden VPK:n päällikkö Olavi Kortteisto uskoo asian olevan näin.
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VESILAHTI
on 3 200 asukka an maa la iskunta H ämeen läänin länsiosassa. Kunnan pinta-ala 307 km 2 , josta metsää valta-osa,
244 km 2 • Kiinteistöj en lukumäärä o n
noin 1 700 . Näistä maatalouskiinteistöj ä on n. 900 . Kunta on tyypillinen
maatalouspitäjä, sillä teollisuuslaitoksia on vain yksi, meij eri . Huviloita on
huomattavan paljon , läh es 700 . Kunnan alueella on 46 järveä tai lampea.
Vesilahti on huomattavan sy tjässä '
valtateistä, joten läpikulkuliik ennettä
ei juurikaan ole, hi ema n puutavaran
ajoa. Kesä isin huvil a-asukkaat vilkastuttavat henkilöautoliik ennettä. Kunnassa ei ole pää llystettyä tietä ku in 20
km . Tieyhteydet muutoinkin ovat hankalat laajoista metsä- j a vesi alueista
johtuen.
Palokuntia

Keskustelimm e kauniina maaliskuisena lauantaipäiv än ä Vesilahden paloto imesta kirkonkylän paloasemalla.
H aastateltavin a oli vat palopäällikkö
Toivo Teeri ja palokunnan päällikkö
Olavi Korlteisto (jä lj empänä TT ja
OK),

ruisku ja paineilmalaitteet. Lisäksi
kumm a ll ak in VPK :lla on Kääpiö-Esa.
Letkua on yhteensä n. 2 km. Kevytvaah tosinkokin löytyy, varsin aista e rikoiskalustoa ei ole.
OK : »Miehi stöauton hankinta on
edessä, koska molempien sä iliöautoj en
miehistötila tahtoo peittyä erilaisesta
kai us tos ta. »

Hälytyksiä

TT: »Pelastustyövä lineiden puute
on huutava. J otai n Luumäen onn ettomuutta ajatellen meiltä puuttuu lähes
kaikki tarvittava välinei stö. Toiseksi
autoj en säiliökapasiteetti on varsin vähäinen, 2 400 I yhteensä. Viime vuoden puolella vedenkuljetustilanne parani huomattavasti , kun saimme kunnalta määrärahoj a pikaliitinventtiilien
hankkimista varten. Näitä venttiileitä
asennetaan kunnassa oleviin vedenkuljetukseen sopiviin säiliöauto ihin. Tällä
hetkellä o n pikaventtiili yhd essä paikkakunnan liikennöitsijän autossa, jossa
on 9 000 l:n säiliö. Toinenkin auto on
tiedossa ja menetelmää on tarkoitu s
käyttää ain a kun sopiva ajoneuvo löytyy. Metsäpalotilanteissa on joskus
jouduttu pyytämään TVL:n säili öautoja. Suunnitteilla on myös, että molempiin nykyisi in autoihin rakennettaisiin
2500 l:n sä iliö ja osa kalustosta kuljetettai siin muilla ajoneuvoill a. »
Vaikka kunnan alueella on 46 järveä tai lampea, ovat vedensaantiv aikeudet usein suuri a. Kunta on laaja ja
ti ettömi ä metsäalueita on neliökilometreittäin .
TT: »Varsinaisia merkittyjä vedenottopaikkoj a, sellaisia jossa vedensaanti on raj aton, on vain neljä. Siksi alettiin etsiä sopivia paikkoja v~ras tov es i
altaiksi . Palotarkastusten aikana katselin isänti en kanssa sopivia oj ien ja lähteiden notk elmia, joihin pi enin kustan-

ei viim e vuonna Vesilahdella kovin
monta ollut. TT: »Suurin hälytysmäärä vuodessa on ollut] 3, keskimäärä in en luku on 6--7. Viime vuonn a
hälytyksiä oli ennätysmäisen vähän,
vain ko lm e. Yllättävintä oli, ettei metsäpaloja ollut ainoatakaan, vaikk a
huvil arannoilla on kesäviikonloppuisin pari-kolmetuhatta lomanviettäjää.
Täysi tunnustus , että ovat hoitaneet
makkara- ym. valkeansa hyvin. »
Mitään suurpaloa ei Vesilahdessa
ole milloin kaan sattunut. Suurimpana
vaarana ovat olleet viUankuivurit.
TT: »Viljankui vurit ovat melkoinen
paloriski syksyisin, kunnassa on toista
sataa kuivuria. T äytyy kuitenkin sanoa, että uudet määräykset viljankuivaamoista ovat saanut paljon hyvää
aikaan. Siinä on turvallisuusnäkökoh dat huomioitu tehokk aasti. Huolellinen
kui vurinhoitaj a pystyy eliminoimaan
palomahdollisuudet läh es tyystin .»

kunnassa on kaksi. Sammutussopimus
on tehty Vesilahden kahden VPK:n
kanssa. Vesilahden VPK:n paloasema
on kirkonkyl ässä ja Länsi-Vesilahden
VPK toimii Narvassa. Kunnalla on
sivutOtmtnen
palopää llikkö-väestönsuojelupäällikkö, maanvilj elij ä Toivo
Teeri , 51. Kulu va vuosi on hän en 6.
toimintavuotensa. Myymäläauton hoitaja-kuUettaja Olavi Kortteisto, 40, toimii kahdeksatta vuotta Vesilahden
VPK :n päällikkönä. Länsi-Vesilahden
palokunnanpäällikkö Maun o Vikman
on ollut palokuntansa johdossa vuodesta 1948 eli 26 vuotta. M olemmat palo- Kalustoa
kunnat on perustettu 1930-luvulla,
Vesilahden sopimu spa lokunnilla on
nuorempi Vesilahden VPK 1936.
Molempi en sopimuspaloku nti en yh- tyydyttäväs ti . Molemmilla paloasemiltein en, toimivi en mi esten lukumäärä la on Ford F 620 paloauto vuosimallia
on 40 . VPK:t omi stavat osan paloka- -5 5, hankintavuosi - 57. Länsi-Ves ilustoa. Kunn alta sekä palosuojelura- lahden VPK:lla on lisäks i Land Rover
hastolta on saatu avustusta raskaam - vm -69. Kummassakin »hopassa» on
man kaluston hankintaan.
1 200 l:n vesisäiliö, Esa 20 moottoriPALONTORJUNTA 1974:4
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Vesilahdessa toimii kaksi sopimuspa lokuntaa. Toinen on Vesil ahden VPK, jonka paloasema sijaitsee kirkonkylässä (vas. kuva). Länsi -Vesilahden VPK:n toimipaikka on kunnan toinen keskus, Narva. Palokunnan pää llikkönä toimii Mauno Vikman (edessä), varapäällikkönä O/li
Lundan (takana oikealla).

nuk sin vo isi ka iva uttaa muutaman
kymmenen ku uti on altaan. Kun kunta
on myön tänyt 100 .. . 150 mk ka ivu palkk aa all asta kohti, o n kunnan a lu eelle lu onno n ves ipaikat mukaanluki en
sy ntynyt jo yli 40 käyttökelpoista vcdenottopaikka a. »

Häl~:Vjj~:jestell11ä

on pikku kunnalle tyy pillinen. Hä lytyskeskus on kirkonkylän paloasemall a j a
mi ehi stö saadaa n kokoon sireeni- ta i
puhelinh älyty ksin. Hälytyskeskuk sessa
on jatku va päivystys.
OK: »Pä ivisin puh elinta pä ivys tää
yleensä va im oni , koska itsc o len oma n
työni vuoksi pä ivät liikkeell ä. Hä lytyspuheli n vo idaan yhdi stää myös naa pu rikauppaan ja näin menetcll ää n, kun
puhe lim en lu ota joudutaan til apä ises ti
poistum aan. Palkki o kunnan hä lytyskeskuksen hoitami ses ta o n 100 mk/kk.
Vii konl oppui sin ei puheli nta lu on nolli sesti kaa n vo i yhdi stää sulj ettun a olevaan kauppaan, vaan jomman kumman
meistä on oltava ain a puh elimen vieressä. Kul ohä lytystilan aikana o n tehostettu pä ivystys ja tällöin päi vystyk sestä maksetaa n tuntipalkkaa .»
TT: »Nykyinen hälytysjäljeste lm ä
on osoittautunut hyväks i, emm ekä me
täll ä hetkell ä tunn e erityisemmän suurta kiinn ostusta alueelliseen hä lytysjä rjestelm ään siirtymi seen. Viim e vuon na
tuli lään inh allituksesta es itys, että Vesil ahd en kunnan pitäis i mitä pikimmin
ryhtyä toimenpiteis iin hä lytysjäljestelmän liittäm isestä Tampereen alu ehä lytyskeskuksen yhtey teen. Neuvotte luj a
lää ninpalotarkastaj an ja aluepa lopää llikön kan ss a o n käyty, mutta en katso
muutosta tarpeelliseksi ennen kuin o n
pakko. Asiat ova t paljon kuntako ht aisia, ei alu ehälytyskeskusjälj estelm ä
luonnu joka ku ntaa n yhtä luontevasti.
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Iso t teo lli suu skunn at hyötyvä t mak superusteista, jos ne perustu vat asukaslukuun. J os a lu ehä lytyskes ku ksen ylläp ito ku stannuksia pe ri tään, maksun
pitäisi perustu a todel li siin hiilytys lu kuihin eikä asuk as lu kuun. »
OK: »Hälytysva lmiu s tä ll ä het kell ä
on 2- 3 minuutti a. Lä hd emm e paloautoll a vaikkapa va in parin ko lm en mi ehcn vahvuisel la r y hm ~illä , koska suurin
osa tulee om ia ajo neuvojaan biytt ~ie n
palopa ika ll e. »
Rae! ioplI heli I11Ct

ovat laajassa j a harvaan asutu ssa kunnassa vä lttämättömi ä.
TT: »Ves ilahdcn palokLt"nnil la on
nelj ä kann ettavaa radiop uh elint a. Ajoneuvotukiasema on hälytys kesk uk sessa
ja Läns i-Ves il ahdcn VPK:n Lancl Rove ri ssa on ajoncuvorad io . Kann ettav ista Vesi lahden eli kirkonky län VPK
autossa on kaksi, Lins i-Vcs il ahdcn autossa yksi ja itsell ä ni yksi. Oma toimintaka nava on sa ma kuin Tampcreen
palolaitoksell a, posti- j a Icnn ätinh alli tu s ei meill e o maa antanut.
Tän ä vuonna hankittiin VSS:n käyttöön I kannettava radio puh elin , joka
kulohälytystilan
a ikana
ann etaan
Krääkkiön kul onva lvontatorn in tähystystäjä n käyttöön. To rni sij aitsee Ves ilahden eteläosassa .
Koska itse asun noin 25 km :n päässä
kirko nk ylän paloasemalta , saata n pal opaikasta riippuen eht iä pa ikalle mo ntak in minuutti a myöhem min ku in ensimmäinen sammutu smi ehi stö, joten
radion avulla olen ti eto inen ti lanteesta
ja vo in va ikka mää rätä häl ytet täväksi
voimia ennen ku in olen itse paikall e
ehti nytkään . »
Sai raanklll.ietllsta
ei kunta ole itse pystynytj älj estämään.
TT: »Sairaankuljetus perustuu naa-

pu rik un ti en
sa iraa n ku Ij ctuspa lvelui hin . Avun tarvitsijan olin paikasta rii ppuen lähin sa irasauto on joko T amperee ll a, Nok ia ll a tai Toijalassa, jossakin
ta pauksessa Vamm a lassa kin . Yl ee nsä
auto ti lataa n Pi rkanm aan sa i rasau tokesk uksesta Tampereelta . Tos i on, etl ii
ap u nope immill aa nkin kes tä ä kymm eni ii minuutteja. Vcs ilahd en koko in cn
kunta e i mi ssäiin tapaukscssa pysty
yks in kustantamaan sa iraankulj etu sta.
Toivottavast i uud en pal o- ja pelastustoimi lain tuntema n kLlI1ti en yhteistyö n
pu itteissa tähä nkin as iaan voidaan I ~i 
h ivuos ina saada parannusta. »

Ölj.Y.vahi nko

Ves il a hd cn tcill ii tai vcs istössii on kummankin pal omi ehcn pain aj ain en.
O K: »E i ole ö lj yva hink oa sattunut.ia
hyvii onkin, sill ii sitii va rten meill ii ei
oli si ku in »muutama kumikinn as ».
TT: »To ivollavasti e i öl.i yva hink oa
todell akaa n sa ttui si meidän mäkisillä
ja talvisin liukk aill a tcillä mm e. Mitiiiin
va rsin a ista öljyntoljuntak alustoa meil lä ei ole, va ikka sell a ise n hankkimi scen
olcn mää rärah aa anonut. Tä ll e vuode lle tuli 500 mk , mutta se ei mihink ää n
riitä. Scn vc rran o n kuitenkin saatu
aikaiseks i, että Illuutamat ma anvilj elijät ovat pyynnöstän i lupautun eet varastoimaa n ku ivi kkeena käyttäm~iäl1sä turvepehkua säk keihin j a luovuttavat sitä
pyytäessän i. Tamperee lt a tai LempääIästä on ö ljyonnettomuu ksissa apu a
pyydettävä. Onneks i Ves il ahdell a ei
kovin palj on ole läpikulkul iik enn että,
joten sä iliöauto-onn ettomuuden ri ski
on melko pi eni . Melkoi sia määriä öljyä
tämänkin ,kokoisessa kunnassa käytetään , sill ä tä ll äkin hetk ellä kunnan
omi ssa varasto issa on toi sta milj oonaa
Ii traa ö lj yä. »
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muud ustava t V esil a hden kalta isessa
metsävalta isessa kiJl1n assa suuren palo ri skin .
TT: »M e illä o n viime vu osie n kuumina kes in ä o llut melk oista onnea,
kosk a metsäpa lojen mää rä o n jäänyt
pieneksi. M etsäpaloj en va ra lta ..o l.en
j a kanut kunn an 14 ..sam!l1Utuspmun.
Kullakin sa mmutuspllrIlla o n sa mmutusj oukku e j a sill ä johtaj a sekä va ra mi es. Sa mmutuspiirit noudatt av at koulupiiri en tai kulm akunti e n rajoj a. Kunn an asukk aa t 18 ikävuodesta 50: een o n
korti stoitu j a heill e on lähetetty tiedotus että he ovat vei vo i tettuja saapu Ill a~ n ti ettyy n p aikkaan, jos he ill e palo hä lytys tulee. Samoin heid än sa mmutusk äy ttöön sopiva ka lu stonsa, mm .
mootto ri saha t, o n luettelo itu .
Sa ll1mutusj oukku e id en jo htaj a t ovat
etupäässä maanvi Ij e lij ö itä. H e ill ä ei o le
sen kummempaa ko ulutusta kuin j oka
keväiset p alaverit, j o issa sammutu.ssuunnitelm at käydään lä pi . J Oitakin
ka rttah aljo ituk sia on pidetty.
Kunnan laajuudesta j o htu e n e ivä t
hä lytyssireenit tavo ita läheskään ka ik ki a kunta laisia . M etsä pa lo n sattuessa
no rm aalin pa lohälytyksen li sä ksi suoritetaan alu een sammutu spää llikön hä Iyttäminen puhe lim ell a. Sammutu späällikkö puolestaa n kut.suu samm~ 
tusjoukku eensa ko koon Jo ko puhelIm ell a ta i lä hetin välityksell ä . J o ukkue
ko koontuu määrättyyn pa ikk aan mukanaa n moo tto ri sahoj a, kirveitä, ha kkuj a jne. Sys teemi on oso ittautunut
hyväksi , metsäpa lo ihin o n saatu pa lj o n
sammuttaji a . Kuntalai set ova t o tt aneet
as ian o makseen.
Kunn an a lu ee ll a sij a itsevan kulovalvonta tornin tä hys täjä huom aa y leensä
metsä pa lo n a lut niin a ik ~ i se.ssa ~a i
heessa, että p alo ei e hdi ke hlttya laaj ak si vaan saad aa n usein r aj o itettu a hos la
k ~yttäen j a pi enellä vesim äärä ll ä .»

Väestönsuojelun
j a pa lo to im en yhte istyö sujuu h yv i.I~ ,
o nhan kunna n pa lopää ll ikkö myos
väestön suoj elu päällikk ö .
TT: »Väestö nsuoj e lumä är ä rahoilla
hankittua no rmaaliajan ka lustoa o n
a nn ettu palo kunti en käy ttöön . Es i~ e r
ki ks i yhde t pain eilm ala itteet o n Sij OItettu paloka lu stoon.
E de ll ä ma inittua sa mmutuspJlrIjarj estelmää o len kaava illut ni ve ~lytettä
väksi väestönsuoj elun om ato Illllseen
suoj eluun siten, että sammutu sjoukkueitten j ohtaj at to imi vat sa ~all a ~ u o 
jeluyksikköj en j ~ht ajin a : N aen vaestönsuojelun sellai sena tOlllllntana, j ota
ei ole perustettu vain a tomi sod an va~'
jon tähden, vaa n jolla on om a m er~l
tyksensä norm aa liajan pe l as tu s tOl.mln ~
tan a ja jonka pitäisi aut.o maattlsestl
niveltyä palo - j a pelastusto Illl een. »
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Vesi lahden hälytyskeskus sijaitsee kirkonkylän paloasemaIla.
Hälytyspäivystäjänä toimii Vesilahden
VPK:n
pää ll ikön vaimo, rva
Kortleisto.

Palotarkastuksia
suoritetaan osa n k iinte istö is tä ko hda ll a
j oka vuos i.
. .. ,
.. ..
TT: »M aa ta lo uskiintelsto t j a paaosa
kesähu v il oista
ta rkaste ta an
kerra n
vuodessa. Ylim ää räi siä ta rk as tuk sia on
suo ritettu kunn a lli skodi ssa , joka onkin
Ves ila hden a inoa hu o lto la itos sekä hu vipa iko ill a . M yös vilj a nkuivureill a o n
suo ri tettu sy ksy i sin yllätystarkastuk sIa.
Minull a o n hyvät mahdo ll isuudet
va lvoa rake nnus to imintaa kunn assa .
Osa lli stun kunn anh a llituksen j äsenenä
rakennu slauta kunn an ko ko uks iin j a
tä llö in tark as tan ka ikki rakennuspiiru stuk set sekä a nn an nii stä la usunto ni.
Rak enta min en o n V esil ahdella suhteelli sen vilkas ta, mm . viim e vuo nn a
myö nn ettiin y li 10 0 rak ennu slupaa ,
pääas iassa k esähu vilo i lI e.
Myös nu ohousto im en va lvo nta kuuluu pa lopää llikön tehtäv iin. Kunnassa
on ka ksi nu o hoojaa. »

Saml11l1tuskorv all ksena
saava t mo lemm a t VPK :t vuos ittain
3000 mk . Ves i la hd en kunn an pa lo to i;n en kusta nnuk set ov at täll ä hetke llä
30000 . .. 35 0 00 mk , j ok a o n no in I
% k unna n ko kon a isbudj eti sta .
OK: »T o iminta Ves il a hd ell a on täysin talkoohenki stä, mitä än pa lkkio ita
ei o le. »
TT: »Tämä o nkin suuri epäko hta .
Mi e hille e i ma kse ta minkää nl a ista ko rva usta se n pa remmin h alj o ituksist<t
kuin sammu tu s- j a p el as tu stlll:. I~ e.i st~:
aa purikunni sta mm . Lempaa la ssa
h arj o itus- j a sammu tu stunn elsta mak setaa n ja niin ka i jo lähes j ~.ka paIkassa. M eill ä Ves il ahde ll a tyo peru stuu
lii kaa talkoohenkeen. »
..
..
OK : »N uo remm alle jäse ni sto ll e taytyy nostaa ha ttua, kun ovat hen keen j a
ve reen mu kana .»

Harjoituksia
Ves ila hden pa lokunn at pitäv ät melko
h arvo in.

OK : »Ves il ahden eli kirko nk ylän
VPK pitää h a lj o ituksia melko ha rvoin.
Useimm a t nii stä o n kesä ll ä. H arjo ituk sissa käy viiti sento ista mi estä .~ ~rr~I1 a.
T a lv isin ei haIj o ituk sia o le saa nn o llIses ti.
TT: »Kesä iset til ann eha ljo itu kset
ovat vetäneet j o ukkoa ko vasti muk aa n.
E te nk in nu o rem pi e n jäse nten kohda ll a
inn os tu s o n o llut suurta . N ä itä mä rk ähaIj o ituksia o n j ä rj estetty j o a ika isemmin ma inituill a, e ri puolill e kunnostetui lI a ved eno tto p a iko i II a .»

Koulutusta
pal oko l:llun tai pa lo-o pi sto n kUI:~~e ill a
ova t saa neet sekä kunnan pa lopaa liIkkö e ttä Ves il ahde n VPK:n pää llikkö.
T o ivo T ee ri o n käy nyt maal a iskunti e n
pa lo pää llys tön peru s kurss in .1 969 ja
m aa la isk un ti e n pal o tarkas taj3k u rss l n
1970 . T aka na o n myös joukk o lyhyempi ä kursseja. Ol av i Ko rtte isto o li h aastatte lu a tehtäessä v iik o nl o ppu lo mall a
m aa la isk un ti e n palo päällystök urss i Ita .
T T: »Mi ehi stö n koulutu s on o llut
melk o väh ä istä. Muutamill e savusuk ellus- j a ko ne mi eskursse ill e o n Ves il a hd elta kin osalli stuttu .»

Uudelta lailta
ves il ahtelai set odo ttav at palj o n.
TT: »Vesil ahd en ka nto kyk y lu o kk a
a le ni ko lm esta ka ht ee n, joten va lti onav un osuus o li si suuri . U usie n velvo tte iden muk ana kävi sivä t monet ka lu sto - ja m ateri aa lih ankinnat h e lpo mmik.~
si kun o lisi mihin vedota. Pl e nessa
m'aa la iskunn assa h an e i as io ita juuri
etukä teen saa ho idettua vain sill ä p erustee ll a, että pal o pää llikön mi e lestä
jo kin as ia pitä is i o ll a to i s.i.~. H~ti kysytään mikä mää rää te kemaan nlll1 .
Paperi sota on nykyään suuresti lisää ntynyt. Sen li säksi että o len p a.lo lautakunna n sihteeri , j oudun laa tim aa n
usein erilaisia lausuntoj a ja kiljelmi ä
eri asioiden yhteydessä .
PALONTORJUNTA 1974:4

UNOHTAKAA ARKI

Itsenäisyydenk. 1, p. 33144
Rautainen meno joka ilta
03: een kahdessa kerroksessa. Alakerran discotunnelissa tosikuumaa
jytämusaa 21 vuotta täyttäneille. Yläkerrassa herkutellaan hyvällä ruoalla ja
tanssilla viihtyisässä
ympäristössä.

Tanssia aamusta yömyöhään. Aamutanssit lauantaisin klo 05. Päivätanssit
arkisin klo 10 ja pyhisin
klo 12. Joka päivä 3 orkesteria tanssia vauhdittamassa. Kaijakassa ovat
kaikki sinuja.

Herkkusuiden kohtauspaikka keskellä kuumaa
kaupunkia Tammerkosken
rannalla. Pystybaari suosittu virkistäytymispaikka
kesällä ja talvella. Salin
puolella keittiömestari
vai mi ina täyttämään
toiveenne tunnetusti
hyvillä herkuilla.

TL-RAVINTOLOISSA TAMPEREELLA
Maalaiskunnan näkökulmasta katsoen lain ehkä tärkein tulos olisi maalaiskunnan palopäällikön viran päätoimisuus. Sivutoimisen palopäällikön aika ei millään riitä, kun jo palotarkastuksissakin menee toista tuhatta tuntia
vuodessa. Toimi on kovasti monipuolistunut ja kentältä tulee kymmeniä,
ehkä satoja puheluja ja kaikkiin pitäisi
pystyä vastaamaan . Velvoitteet lisääntyvät ja antavat töitä, esim . pelkästään
viime vuoden aikana annettujen määräysten ja asetusten lakia on joutunut
soittelemaan kymmeniä puheluja.»

Tietokoneille ja tytöille
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sen suunnitelmassa paloasema Messukylän suuntaan, Linnainmaalle, pitäisi
valmistua 1975 ... 76. Eteläiselle Tampereelle, Hervantaan , on kohoamassa
voimakas esikaupunki, josta lyhyehkön
ajan kuluessa arvellaan tulevan yli
40000 tamperelaisen asuntoalue. Tänne on paloasema suunniteltu perustettavaksi 1979 ... 80, jolloin asukasluku
on noin 25 000.
Nykyisistä sivupaloasemista Pispala
puolustaa edelleen paikkaansa. »

Tulevaisuus

Tietokone

ei Vesi lahden sopimuspalokuntien
kohdalla näytä kovin valoisalta muuttoliike vie nuoret isompiin kuntiin.
TT: »1os tällä vauhdilla mennään,
että kunnan väkiluku vähenee toista
sataa joka vuosi, meiltä loppuu sopimuspalokuntien henkilökunta, jos talkoohenki on ainoa koossapitävä voima. Jos Vesilahden muuttoliike saataisiin 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

on mukana Tampereen palolaitoksen
tulevaisuuden kuvassa.
»Kaupungilla On paljon kiinteistöjä,
joissa on öljylämmityslaitoksia. On
ajateltu kytkeä kaupungin kaikki valvonnat yhteen ja hankkia tietokone.
Siihen kytkettäisiin samalla myös palolaitoksen hälytyskeskus. Koska tietokone vaatii tasaisen lämmön ja kosteuden, on todennäköinen sijoituspaikka
maanalainen luola. Pääasemalla käynnissä olevat saneeraussuunnitelmat
ovat hälytyskeskuksen kohdalla kesken kun ei varmuudella tiedetä jääkö se
aseman yhteyteen vai siirretäänkö se
muualle.»
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pltalsl palolaitoksen piirissä antaa
enemmän tehtäviä.
»Päivittäinen hälytysv ahvuus on
1940-luvusta pienentynyt viidellä. Sitä
on vaikea uskoa mutta niin on. Työaikojen lyhentyessä ei miesmäärä ole lisääntynyt samassa suhteessa. Nykyisin
yksi palomies päivää kohti merkitsee
neljän miehen paIkkaamista, joten on
selvää, että uusien vakanssien saaminen 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 pelastustyöhön. »
Valistus ja neuvonta
on alue, jossa palopäällikkö Sahramäen mielestä olisi paljon tehtävää.
»Palokunnissa pitäisi olla päätoimisia tiedotusmiehiä ja koulutusohjaajia,
jotka voisivat millä hetkellä hyvänsä
lähetä neuvomaan kuntalaisia, näyttämään kuinka käsisammuttimia käytetään , pitämään pikku oppitunteja kouluissa ja työpaikoilla, jne. Se olisi työtä
joka kantaisi hedelmää. Tampereella
tiedotustoiminnan järjestämistä pohditaan parastaikaa. »
0
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