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Opiskeluaika työharjoitteluineen ja kenttätyöjaksoineen on
vain vahvistanut tunnetta, ettei ole valinnut väärin. Poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen kirjoitti kuluneella viikolla blogissaan poliisin yhteisöllisyydestä, joka tuli esiin Hyvinkään
ammuskelussa vakavasti loukkaantuneen naiskonstaapelin kautta. Saman yhteisöllisyyden olen itse kokenut kurssin keskuudessa vallinneessa yhteishengessä, laitoksella
oman ryhmän kesken ja laajemmin, oli kollega sitten mistä hyvänsä. Sama kaveria ei jätetä -henki näkyy myös maakuntakomppanian toiminnassa. Taustasta ja koulutuksesta
riippumatta reserviläiset saadaan puhaltamaan yhteen hiileen ja tekemään töitä vapaaehtoisesti oman ja muiden turvallisuuden puolesta.

PÄÄTOIMITTAJA

Lokakuun puolivälissä oli jälleen

hetki katsoa aikaa taaksepäin, kun viimeisten lähiopintojen jälkeen kahden ja puolen vuoden rutistus poliisiopinnoissa tuli päätökseen.

Vielä koulun loppuun elämällä oli tarjota yllätyskäänne, kun koko kurssimme komennettiin Tornion järjestelykeskukseen tekemään turvapaikkatutkintaa normaalin kymppijakson sijaan. Kyseisen kaltainen komennus on harvinainen, joskaan ei ainut laatuaan. Kaksiviikkoinen tuulisessa Torniossa oli työrupeamana raskas, mutta sitäkin opettavaisempi. Tutuiksi tulivat turvapaikkaprosessin lisäksi kollegat Lapista ja ympäri Suomea. Turvapaikka”koneisto” oli myös osoitus toimivasta viranomaisyhteistyöstä, mitä oli hienoa
päästä käytännössä todistamaan. Mukana olivat
niin Poliisi, Puolustusvoimat, Tulli, Rajavartiolaitos, SPR kuin yksityiset vartiointiliikkeetkin. Työpäivän aikana saattoi olla niin, että tauottamaan tuli Rajan partio poliisin sijaan. Huomasi selvästi, että viranomaiset pelaavat rajakaupungissa luonnostaan hyvin yhteen ja toimijat ovat tuttuja puolin ja toisin. Uutisia seuratessa tuntui, että Torniossa omalla tavallaan sai olla mukana tapahtumien keskipisteessä. Myös tässä Varmistimen numerossa esitellään Päijät-Hämeen maakuntakomppaniallekin niin tärkeät viranomaiskumppanit: poliisi, pelastuslaitos ja vapaapalokunta
yksityistä turvallisuusalaa unohtamatta.

Ensimmäisinä koulupäivinä Hervannassa meille esiteltiin
tilastoja yleisimmistä syistä poliisikoulutukseen hakeutumiselle. En muista lukuja tai käytettyjä termejä tarkalleen,
mutta muistelisin yhden suosituimmista syistä liittyneen
isänmaallisuuteen. Ainakin itse koen, että poliisin ammatissa saan olla tekemässä töitä koko Suomen puolesta. Jos
yksikin lapsi saa ansiostani kulkea koulumatkansa turvallisesti, yksikin eksynyt vanhus saadaan turvallisesti kotiin tai
rattijuoppo pois ratista, ei työtä voi pitää turhana. En liene aivan väärässä, että samoista syistä moni reserviläinen
kerta toisensa jälkeen pukee kurkkusalaatit ylleen ja lähtee
harjoituksiin. Siksi, että Suomessa edelleen olisi turvallista asua ja elää.
Turvallista ja aktiivista syksyä toivotellen,
Kaarina
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TERVEISET
ALUETOIMISTOSTA
Aloitin tehtäväni Hämeen aluetoimiston päällikkönä 1.7.2015. Tein sen kiitollisena. Sain paljon vastuuta
sekä mahdollisuuden vaikuttaa Päijät-Hämeen turvallisuuteen, paikallispuolustukseen ja niiden kehittämiseen yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

% 2015). Vastaavasti siviilipalvelukseen lähteneiden määrä
on vähentynyt (2,5 % 2014 ja 1 % 2015) alueen kutsuntojen ollessa puolessa välissä. Nähtäväksi jää, mikä on tämän
vuoden kutsuntojemme loppusaldo 15.12., jolloin päätämme kutsuntatilaisuudet Lahdessa. Tällä hetkellä näyttää hyvältä.

Kiitollisena totean, että olen saanut poikkeuksetta hyvän
vastaanoton maanpuolustusväen ja muidenkin yhteistoimintaosapuolien taholta. Uskon ja tiedän, että laajakantaisella maanpuolustustyöllä voimme kehittää kotiseutumme
turvallisuutta.

Päijät-Hämeen maankuntajoukot siirtyivät vuoden 2015
alusta Panssariprikaatin alaisuuteen ja toimivat rauhan aikana Hämeen aluetoimiston alaisena joukkona osana paikallispataljoonaa.

Puolustusvoimien, poliisin, pelastuslaitoksen ja muiden
maanpuolustustahojen yhteistyö ei tärkeydestään huolimatta yksin riitä kotiseudun turvaamiseksi. Tarvitaan päijät-hämäläisten ja erityisesti aktiivisten reserviläisten tukea
tehtävän toteuttamiseen. Kaiken näkemäni jälkeen voin sanoa, että Päijät-Hämeessä vallitsee vahva maanpuolustustahto sekä halu turvata paikalliset elinolosuhteet. Tehtävä
on tärkeä ja uskon, että tulemme tekemään asiat oikein.

Päijät-Hämeen maakuntajoukot ovat alueemme ykkösnyrkki. Joukot ovat näyttäneet syyskauden harjoituksissa vahvaa osaamista. Maakuntajoukkoihin on sitoutuneena noin
350 reserviläistä. Reserviläiset edustavat kaikkia paikallispataljoonan joukkoja. Suurimpana ryhmänä ovat kuitenkin
Maakuntakomppanian reserviläiset.
Maakuntajoukot tekevät yhteistyötä muiden paikallisten viranomaisten kanssa ja ovat mukana rakentamassa turvallista Päijät-Hämettä. Reserviläiset ovat oman kotiseutunsa puolustamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneita ja siihen sitoutuneita maanpuolustajia. Heidän paikallistuntemuksensa ja ammatillinen osaamisensa tekevät maakuntakomppaniasta oman alueensa erikoisjoukon.

Hämeen aluetoimiston syyskauden tärkein tehtävä on operatiivisen suunnittelun, sotilaallisen harjoitustoiminnan ja
asevelvollisten valvonnan ohessa toteuttaa asevelvollisten
kutsunnat Päijät- ja Kanta-Hämeessä.
Aluetoimistomme järjestää tänä syksynä kutsunnat kaikissa alueemme 22 kunnassa yhteensä 41 tilaisuudessa. Näyttää siltä, että Hämeen aluetoimiston vastuualueella palvelukseen käskettyjen määrä on nousussa (77,5 % 2014 ja 80
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Toivotan kaikille hyvää ja turvallista syksyä.
Hämeen aluetoimiston päällikkö
Everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio
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VÄÄPELI
Puolustusvoimauudistus

samme.

näkyy komppanias-

Kuluneen vuoden aikana puolustusvoimat on rauhassa valmistellut tulevan kehyskauden (2017 – 2020) suunnitelmia siten, että tehdyn puolustusvoimauudistuksen myötä toimintaa saataisiin nostettua entistä tehokkaammalle tasolle, lisättyä varusmiesten ja reserviläisten harjoitusvuorokausia sekä uudistettua käytössä olevaa kalustoa. Vuoden 2015 aikana alkanut ja medianäkyvyyttäkin runsaasti saanut toimintakyvyn palauttaminen edellisen hallituksen leikkauksien jälkeen on nyt kuitenkin vaarassa supistua jo ennen tulevan
kehyskauden alkua.
Viime vuoden lopulla tehty puolustusvoimien talousarvioehdotus
vuodelle 2016 sai nyt syyskuun alussa hallituksen budjettiriihessä
oman osansa kaikille hallinnonaloille kohdistetuista leikkauksista.
Vaikka hallitus osoittaakin 50 miljoonaa euroa lisää rahaa materiaalihankintoihin, niin puolustusvoimien toimintamenoista leikataan silti 5,3 miljoonaa euroa. Leikkaus aiheuttaa siis toiminnan vähentämistä, joka käytännössä tarkoittaa varusmiesten ja reserviläisten kouluttamisen vähentymistä. Takinkääntöjä on hallituksessakin näkynyt, joten kun kehyssuunnitelmat ja seuraavat talousarvioehdotukset tulevat heille käsiteltäväksi, niin toivottavasti nähdään
takinkääntö puolustusvoimien leikkauksien suhteen ja määrärahat myönnetään tulevina vuosina
esityksien mukaisina.
Edellä mainitun puolustusvoimauudistuksen johdosta kulunut vuosi onkin osalle PHMAAKK:n taistelijoista näkynyt huomattavasti aiempaa hiljaisempana. Uudistuksen jalkauttaminen on käytännössä tarkoittanut komppaniamme toimintaa johtavan Hämeen aluetoimiston toiminta-alueen laajentumista lähes samoilla resursseilla, komppaniaa tukevan Panssariprikaatin toiminnan sisäistämistä ja tarvittavien henkilösuhteiden luomista. Komppaniamme koulutuksessa on keskitytty maavoimien uuden paikallispuolustusmallin mukaiseen paikallispataljoonan poikkeusolojen yhteistoiminnan suunnitteluun komppaniamme johdon sekä muiden pataljoonaan kuuluvien joukkojen johdon
kanssa. Vaikka hallituksen toimintamenoleikkaukset kirpaisevat ja vuodelle 2016 suunniteltu koko
komppanian kertausharjoitus joutui vähennysten kohteeksi, niin vuoden aikana on tiedossa runsaasti muita mielenkiintoisia harjoituksia.
Kehotankin kaikkia taistelijoita olemaan aktiivisemmin yhteydessä joukkueensa johtajiin sekä osallistumaan teille mahdollistettuihin harjoituksiin sekä vaadittuihin testeihin. Komppaniassa jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä, mutta mikään tehtävä-henkilösidos ei ole ns. kiveen hakattu. Oman
osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää, joten ehdottakaa rohkeasti millaista koulutusta haluaisitte ja tarvitsisitte. Yhteistä toimintaa voi keksiä myös siviilin puolella – kuten Tough Viking,
saunaillat, futis- ja säbäjoukkueet jne. Ideoikaa, ehdottakaa, toteuttakaa, osallistukaa.
Hakkaa päälle!
Päijät-Hämeen maakuntakomppanian vääpeli
Vääpeli (res)
Jari Kannela
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KOMPPANIASSA TAPAHTUU

sOTILASPOLI

kertasivat maakuntakomppanian reserviläisten joh
Sotilaspoliisikomppanian kertausharjoituksessa kerrattiin aseenkäsittelyä ja ampumista perusteista alkaen. Maakuntakomppanian reserviläisten tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa sotilaallinen
koulutus ja ammunnat. Reserviläisjohtoinen harjoitus motivoi sekä
harjoitettavaa joukkoa että kouluttajia itseään.
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POLIISIT

n johdolla

Päijät-Hämeen maakuntakomppania osallistui
neljän hengen vahvuisella kouluttajaosastolla sotilaspoliisikomppanian kertausharjoitukseen elo-syyskuun vaihteessa.
Maakuntakomppanian reserviläisten tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa kertausharjoitusjoukon sotilaallinen koulutus sekä rynnäkkökivääriammunnat.

Iltapäiväksi harjoitusosasto jaettiin puoliksi. Toinen osasto
jatkoi aamupäivän teemalla ja siirtyi ampumaradalle harjoittelemaan taktisen asekäsittelyn hienouksia kovilla patruunoilla. Toimintaradalla poltettiinkin ruutia kiitettävä määrä
ampuen erilaisia toiminnallisia ammuntoja, välillä kääntyen,
välillä heikommalta puolelta ampuen, tilanteenmukaisia lippaanvaihtoja unohtamatta. Toinen osasto palautteli sillä aikaa mieleen voimankäytön perusteita.

Me kouluttajat liityimme harjoitukseen sen toisen päivän
aamuna ja otimme kertausharjoitusjoukon näppeihimme.
Ensimmäisen koulutuspäivän aloitti lyhyt koulutus kantolaitejärjestelmä M05:n varusteliiviin ja sen käyttöön. Tästä
jatkettiin taktisen asekäsittelyn perusteisiin, missä opeteltiin ja kerrattiin mm. rynnäkkökiväärin ampuma- ja valmiusotteet sekä lippaanvaihdot. Perusteiden harjoittelulla ja
toistamisella saatiin hyvä ja turvallinen pohja tuleville ammunnoille.

Toinen koulutuspäivä aloitettiin edellisen päivän aiheilla eli
ammunnalla ja voimankäytöllä. Iltapäivästä siirryttiin harjoittelemaan kulunvalvontapaikan perustamista ja toimintaa, henkilön ja ajoneuvon tarkastamista sekä rakennuksen
tarkastamista.
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Kolmantena päivänä jatkettiin edellisen päivän rastikoulutusta aamupäivän verran ja iltapäivä vietettiin ampumaradalla sovellettujen ammuntojen parissa hioen taktista asekäsittelyä, fyysisen rasituksen, tulen ja liikkeen yhdistämistä sekä taistelijaparin yhteistoimintaa.
Kouluttajan näkökulmasta katsoen harjoitus tarjosi erinomaisen mahdollisuuden testata ja kehittää omaa osaamista kouluttajana, kun koulutettavana oli jo ennestään pätevä
ja motivoitunut mutta pääosin melko vieras joukko. Hienoa
oli nähdä miten harjoitusjoukko oli täysillä mukana koulutuksessa loppuun asti, vaikka koulutusrastit olivat pitkiä ja
ainoan katkon koulutukseen tarjosivat ruokailut. Ja vaikka
koulutustilanteet menivät sotilaallisen kaavan mukaan sulkeiskomentojakaan säästelemättä, oli asetelma läpi harjoituksen vahvasti se, että me reserviläiset jaoimme osaamistamme kaltaisillemme reserviläisille ja käytyjen keskustelujen jälkeen toivon, että mahdollisimman moni harjoitusjoukkoon kuuluvista nähdään vielä yhteisissä harjoituksissa maakuntajoukkojen hihakaari maastopuvussaan.
Loppulausuntona uskallan väittää, että maakuntajoukot suorittivat annetun koulutustehtävän ja saavuttivat asetetut tavoitteet liehuvin lipuin.

Harjoituksissa aloitettiin aseenkäsittely perusteista, millä varmistettiin
turvallinen ammuntojen sujuminen, kun siirryttiin sovelletumpaan toimintaan.
Harjoituksessa kerrattiin myös voimankäyttöön liittyviä tekniikoita.
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KOMPPANIASSA TAPAHTUU

tough
viking
Maakuntakomppanian joukkue ensimmäistä kertaa mukana esteradalla
Nelimiehinen joukkue Päijät-Hämeen maakuntakomppaniasta osallistui Tough Viking -esteratakilpailuun
Helsingissä 5.9.2015. Maakuntakomppania osallistui nyt
ensimmäistä kertaa tähän Pohjoismaiden suurimpaan esteratakilpailuun. Joukkueen ajatuksena oli alusta alkaen toimia ryhmänä, tuttuja sotaväen taktiikoita, tekniikoita ja toimintamalleja käyttäen. Niinpä ensimmäisenä esteenä toiminut jenkkifutareiden muuri läpäistiin helposti pikaisen tilannearvion jälkeen käyttöön valitulla, yksinkertaisella joukonhallintatekniikalla. Seiniä puolestaan ylitettiin asutuskeskustaistelun sisäänmenon perusoppeja soveltaen punttaamalla.

Kilpailu
oli
mielenkiintoinen ja juuri
sopivan haasteellinen niin, että yhtä rautaista taistelijaa lukuunottamatta kaikki joutuivat
suorittamaan 5,5-metrisellä Budweiserin rampilla epäonnistumisen
korvaamiseksi määrätyt 30 burpeeta. Tapahtumasta jäi hyvä
maku ja vahva tahto uusia osallistuminen jälleen ensi vuonna, suuremmalla joukkueella.
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VIRANOMAISET

ESITTELYSSÄ:

pÄIJÄT-HÄMEEN
PELASTUSLAITOS

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on tärkeä
tekijä turvallisuuden ylläpitämisessä. Paavolan toimipisteessä kaikki toimijat mahtuvat saman katon alle.

Uusi toimipaikka Paavolassa. Päijät-Hä-

meen pelastuslaitoksen vuonna 2014 käyttöön otettua Paavolan toimipistettä lähestyessäni huomaan Matkakeskuksen rakentamisen hidastavan liikennettä yhä edelleen valtatie 12:lla. Parkkialueelle päästyäni suunnistan pääsisäänkäynnille ja infotaulun opasteiden avulla päädyn kiipeämään
rappuset kolmanteen kerrokseen. Neuvoa kysyttyäni löydän
oikeaan toimistoon ja tapaan pelastuspäällikkö Veli-Pekka
Niemikallion, joka vastaa pelastuslaitoksen operatiivisesta
pelastustoiminnasta.
- Maanläheisesti sanottuna kaikki punaiset piipaa-autot kuuluvat minun alaisuuteeni, mukaan lukien vakinaiset ja sopimuspalokunnat, hän kertoo. Osaston vakinaiseen henkilöstöön kuuluu 176 virkaa sekä sijaiset ja sopimuspalokuntakenttään sijoittuu 400-500 henkilöä. Niemikallio tunnustaa, että kaikkia hän ei tunnista nimeltä, mutta kasvot sentään ovat tutumpia.
Paavolan toimipiste on valmistunut reilu vuosi sitten ja Niemikallio on erittäin tyytyväinen uuteen asemaan. Tilat toimivat kaikin puolin.
- Jos jotain hakemalla hakee niin varastotilaa saisi aina olla
enemmän, hän toteaa. Ennen hallinnon toimijat olivat eri tiloissa ja Möysässäkin oli peräti kaksi eri rakennusta. Nyt sa-

VARMISTIN 3/2015

Varmistin3_15.indd 10

man katon alle mahtuvat kaikki tekijät, ja sekä yhteistyö että
suunnittelu toimivat entistä mutkattomammin. Niemikallio
kokee, että moni asia on paljon helpompi hoitaa nyt.

Turvallisuudesta viranomaisyhteistyön
toimivuuteen
Yleinen turvallisuustilanne Suomessa ja Päijät-Hämeessä on
Niemikallion mielestä hyvä, vaikkakin heikkenemään päin.
Pelastustoiminnassa ja poliisilla on tällä hetkellä hyvät järjestelmät. Valitettavasti hätäkeskustoiminta heikkeni niputuksen myötä ja vieläkin yritetään kiristää. Poliisilla tehdään
samaa ja tilanne on valtakunnallinen. Päijät-Hämeessä yleinen tilanne saattaa kuitenkin olla jopa hiukan parempi muihin verrattuna, pohtii Niemikallio.
Pelastuslaitos yksinään ei voi hoitaa kaikkia tilanteita. Siksi tarvitaan viranomaisyhteistyötä, jonka määrä vaihtelee
suuresti eri toimijoiden kesken. Päivittäistä yhteistyötä pelastuslaitos tekee ensihoidon ja poliisin kanssa. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa ja muissa ihan pienissäkin kenttätason hommissa. Kun puhutaan
isommista liikutettavista joukoista, yhteistyön tarve on ennemminkin kuukausittaista. Rajavartiosto käy kopterilla satunnaisesti ja Puolustusvoimien virka-apu on harvinaista;
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Hälytysajon jälkeen kalusto peruutetaan paikalleen odottamaan seuraavaa tehtävää.

kerran-pari vuodessa pelastuslaitoksen kanssa, mutta poliisi käyttää sitä useamminkin.
- Viranomaisyhteistyö on hyvin toimivaa yhteistyötä silloin,
kun sitä tarvitaan ja myös silloin, kun sitä ei tarvita, Niemikallio kertoo. Käytännössä se tarkoittaa, että tiedetään ja
tunnetaan toistemme toiminnat ja ydinhenkilöt etukäteen.
Siinä vaiheessa, kun jotain pitää tehdä, niin ei tarvitse miettiä, kenen kanssa tekee työtä, vaan on tavattu ihan henkilökohtaisesti. Hyvä viranomaisyhteistyö on, Niemikallion mukaan, myös sitä, että kaiken ei tarvitse olla ennalta määrättyä ja ohjastettua. Kaiken muun ohella pitää löytyä joustavuutta ja se löytyy sitä kautta, että tiedetään ja tunnetaan
henkilöt etukäteen. Niukkenevien resurssien myötä henkilösuhteiden luominen ja ylläpitäminen on yhä enemmän itsestä kiinni.
Hennalan varuskunnan sulkemisen jälkeen yhteistyökuviot
PV:n kanssa ovat auki ja parhaillaan neuvotellaan siitä, miten yhteistyö jatkuu. Niemikallio toivoo, että tulevaisuudessa voitaisiin olla yhteydessä suoraan maakuntajoukkoihin.
Käytännössä yhteistyö tulee olemaan erittäin hankalaa, jollei mahdotonta, jos kaikki hoidetaan Panssariprikaatin kautta.
- Tilanne saattaa olla jo ohi, kun vastaus saapuu, että voi-

daan me täältä jotain laittaa. Tunneista kun puhutaan, niin
se metsäpalo on jo sammutettu ja hommat hoidettu. Pelastuslaitoksen toimintamalli on nopeampi, eikä ole mahdollista odottaa vastauksia 6-8 tuntia, saati sitä, että miehiä saadaan paikalle. Maakuntajoukot on varteenotettava kumppani suoraan yhteistyöhön, sanoo Niemikallio.
Vapaaehtoiset palokunnat eli sopimuspalokunnat toimivat pelastustoimen osana, ja Niemikallio kertoo, että VPK:n
kanssa kaikki yhteistyö toimii yllättävänkin hyvin. Säännölliset palaverit pidetään kahdesti vuodessa, ja niissä kuunnellaan kaikkia. Niemikallio on käynyt jokaisessa alueen VPK:ssa
ja hyvillä mielin uskaltaa mennä käymään uudestaankin. Sopimuspalokuntatoiminnasta enemmän seuraavalla aukeamalla Vesikansan VPK:n näkökulmasta.

Kierros pelastusasemalla
Haastatteluosuuden jälkeen lähdemme kävelemään kohti
autohallia ja samalla Niemikallio esittelee aseman toimintoja. Ohitamme mm. ruiskumestarin toimiston ja tilannehuoneen. Tilannehuoneen laitteisto on täysin uusi ja se näyttää
erittäin toimivalta kokonaisuudelta. Niemikallio toteaa, että kyllä se toimii ja on syytäkin toimia siihen sijoitetun rahamäärän perusteella. Jatkamme kierrosta palomiesten huol-
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totilojen (ruokailutila, kuntosali jne.) ohi ja saavumme autohalliin. Osa kalustosta on tehtävällä, mutta paikalla olevissa ajoneuvoissakin on tarpeeksi katseltavaa ja kuvattavaa. Toinen pääty autohallista on varattu ensihoidon kalustolle. Pelastuslaitoksen kaluston puoleisella päätyseinällä
on Möysän asemalta siirretty upea taideteos palomiestyöskentelystä.
Kierroksen lopuksi käymme vielä samassa rakennuksessa
sijaitsevassa museotilassa. Sieltä löytyy mm. vanha hevosvetoinen moottoriruisku ja sen edestä varsin mielenkiintoinen Kongsbergin pelastuskivääri. Nykyään kumpikaan ei
enää ole käytössä, mutta ei kuulemma ole kovinkaan monta vuotta siitä, kun pelastuskivääriä vielä on käytetty. Monta muutakin mielenkiintoista esinettä museoon on laitettu
esille ja ne osoittavat konkreettisesti, miten paljon edistystä vuosien saatossa on tapahtunut palontorjuntavälineistön kehityksessä.
Teksti ja kuvat: Jenni Paasio

Uuden kaluston rinnalla esillä myös historiaa, hevosvetoista
moottoriruiskua ei enää katukuvassa näe. Yläkuvasta näkee,
kuinka paljon kalustoa kulkee myös pelastusyksikön katolla.
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vapaaehtoinen palokunta
osana pelastustoimea
Vesikansa on Hollolan pohjoisosassa,
Asikkalan ja Lahden välissä Vesijärven itäpuolella sijaitseva
kunnan osa. Vesikansa on paikoin melko harvaankin asuttua maaseutua, mutta laajuuden ansiosta alueella asuu yli
4000 henkilöä.

Hälytykset tulevat miehistölle tekstiviestinä. Viestissä näkyy tehtävän laatu, osoite ja hälytetyt yksiköt. Lähes kaikki hälytysosaston jäsenet ovat joko töissä tai opiskelemassa Lahdessa joten ns. päivälähtöjen miehistövahvuudet ovat
ongelmallisia. Sammutus- ja säiliöautossa on Virve-käsipuhelimet, joilla hoidetaan kaikki viestiliikenne tehtävän vastaanotosta alkaen. Tehtävät ovat kaikentyyppisiä: rakennuspaloja, maastopaloja, liikenneonnettomuuksia, myrskytuhoja jne. Esimerkiksi vuonna 2014 oli 25 tehtävää ja v. 2013 oli
35 tehtävää.

Vuonna 1936 perustettu Vesikansan VPK on yhdistysrekisterin mukaan vanhin Hollolan neljästä sopimuspalokunnasta, jotka kaikki kuuluvat nykyisin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alaisuuteen. VPK:n asema sijaitsee Hollolan kunnan omistamalla varikolla, joka on vuokrattu Päijät-Hämeen
pelastuslaitokselle ja se myös vastaa kiinteistön vuokrakuluista. Pelastuslaitos on osoittanut VPK:n käyttöön sammutus- ja säiliöauton. Miehistökuljetusauton VPK on hankkinut
omalla kustannuksella.

VPK harjoittelee toimintoja talvikaudella kerran viikossa
n. 1,5-2 h kerralla. Pelastuslaitos järjestää kaikille alueen
VPK:lle yhteisiä kursseja sammutus-, pelastus- ja ensiaputaitojen parantamiseksi. Näitä kursseilla hankittuja perustaitoja pidetään yllä ja laajennetaan omissa viikkoharjoitteissa.

Pelastuslaitoksella ja VPK:lla on olemassa sammutussopimus, jossa on määritelty kiinteä rahallinen korvaus, jonka
pelastuslaitos maksaa VPK:lle vuodessa. Näillä rahoilla VPK
hankkii tarvittavat varusteet miehistölle ja nuoriso-osastolle. Samassa sopimuksessa on määritelty myös VPK:n valmiusaika; ensimmäinen auto pitää saada liikkeelle 10 minuutin kuluessa hälytyksestä 24/7. Vaikka VPK:lla ja Pelastuslaitoksella on olemassa kirjallinen sopimus, on toiminta henkilötasolla täysin vapaaehtoista. Miehistölle ei makseta korvausta harjoituksista eikä hälytyksistä.

Jos haluat harrastuksen, joka ei maksa mitään, mutta antaa
paljon, niin käypä tutustumassa asiaan osoitteessa
www.vesikansanvpk.fi
Teksti ja kuvat: Juha Simola
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ESITTELYSSÄ:

poliisi tekee yhteisty
monen eri tahon k

Hämeen poliisilaitoksen suunnittelu- ja
tukiyksikön toiminnasta vastaava henkilö, komisario Pekka
Kokkonen on suostunut vastaamaan haastattelukysymyksiini. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat sekä Päijät- että Kanta-Hämeen maakunnat.
- Yksikköni vastaa mm. poliisin tilannekeskuksen toiminnasta, työvuorosuunnittelusta ja ennalta estävästä toiminnasta.
Sidosryhmäyhteistyö on laajassa roolissa yksikön tehtävissä.
Teemme kiinteää ja jatkuvaa yhteistyötä alueemme eri toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi PV:n aluetoimiston sekä
kuntien ja kaupunkien kanssa. Yhteistyötä on myös useiden
vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.
Turvallisuustilanne Suomessa
ja Päijät-Hämeessä
- Tänäkin aamuna heräsin Euroopan turvallisimmassa maassa. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä mistään sotilaallista
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uhkaa. Sisäinen turvallisuus on edelleen hyvällä tasolla, kuvailee Kokkonen.
Hän kertoo, että poliisi pystyy vastaamaan kiireellisiin, henkeä uhkaaviin rikoksiin viipymättä. Törkeiden rikosten selvitysaste on erittäin hyvällä tasolla. Taloudellinen tilanne ja
esimerkiksi turvapaikanhakijoiden aiheuttama tilanne ovat
asioita, jotka vaikuttavat kansalaisten turvallisuuteen ja ainakin sen tunteeseen Suomessa ja Päijät-Hämeessäkin. Perusturvallisuus yhteiskunnassa on kuitenkin kunnossa, eikä
syytä huoleen ole.

Päivittäinen viranomaisyhteistyö
poliisin näkökulmasta
Kokkonen määrittelee viranomaisyhteistyön seuraavasti: viranomaiset tekevät yhteistyötä kansalaisten turvallisuuden
varmistamiseksi. Poliisi tekee viranomaisyhteistyötä päivittäin eri toimijoiden kanssa. Kokkosen mukaan Hämeen po-
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Yksityinen turvallisuusala täyttää tyhjiön matti meikäläisen ja
viranomaisen välissä

yhteistyötä
kanssa

Kun yritys, yksityishenkilö tai jopa julkishallinto haluaa suojata omaisuuttaan tai henkilöstöään, eikä viranomaisen resurssien käyttö siihen sovi tai riitä, ollaan vartiointiliikkeen
tontilla. Vartiointiliike ottaa vastaan toimeksiantoja mainittujen asioiden turvaamiseksi ja asettaa tehtävään vartijan.
Vartija on lakisääteisen koulutuksen saanut ja poliisin tehtäväänsä hyväksymä siviilihenkilö. Nykylaissa koulutus koostuu kahdesta osasta, 40 ja 60 tunnin mittaisista opinnoista.
40 tuntia kestäneen kurssin päätyttyä voi saada hyväksynnän vartijaksi neljän kuukauden ajaksi, jonka jälkeen osallistutaan lisäkoulutukseen ja hyväksyntä myönnetään sitten
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.
Tehtävien kirjo alalla on suuri. Vartijakortti antaa mahdollisuuden toimia niin yksityisetsivänä, henkilösuojaajana kuin
porttivahtinakin, vaikkakin toki tehtäviin perehdytys poikkeaa suuresti toisistaan. Toiminta on monimuotoista ja alan
isommat toimijat pystyvätkin tarjoamaan palveluita lähes
jokaiseen tarpeeseen. Suurin osa alan ihmisiä kentälle vaativasta liiketoiminnasta koostuu perinteisestä myymälävartioinnista, paikallisvartioinnista isommissa yrityksissä ja julkisissa tiloissa sekä useampaa kohdetta valvovasta piirivartioinnista.

liisilaitos on antanut esimerkiksi viime vuonna virka-apua
muille viranomaisille yhteensä noin 4000 eri kertaa. Hämeen poliisi tekee jatkuvaa yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa:
- Kunnat ja kaupungit (sosiaali- ja terveystoimi, lastensuojelu, terveysasemat, koulutoimet)
- Pelastuslaitokset ja ensihoito
- Kuntien ja kaupunkien johto
- PV:n aluetoimisto, PsPr, tutkintatoimisto
- SPR, VAPEPA, koirayhdistykset, MPK ry, reserviläisjärjestöt, asukasyhdistykset, setlementtiliitto jne.

Moni asia hoituu nykyään ja tulevaisuudessa tekniikalla,
esimerkiksi kulunvalvonta ja kameravalvonta. Portilla istuva, kulkulupien perään kysyvä porttivahti on teollisuudessa
harvinaisuus. Kulunvalvontatunnisteet ja ongelmatilanteiden sattuessa hyödynnettävä digitaalinen, nykyään äärimmäisen hyvälaatuinen, kameravalvonta kertoo tapahtumista tarvittaessa reaaliaikaisesti tai jälkikäteen.

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa
- Hämeen poliisilaitos tekee edelleen kiinteää yhteistyötä
PV:n kanssa. Hennalan lakkauttaminen ei sinänsä ole vaikuttanut yhteistyön tekemiseen. Operatiivisella puolella heikennys kohdistui erityisesti panssaroidun ajoneuvon saamiseen virka-apuna PV:ltä. Parolasta Pasin tulo kestää harmittavan kauan. Tilanteen ollessa päällä hätäevakuoinnin tai
kohteeseen sisälle menon viivästyminen voi pahimmillaan
johtaa sivullisten vaarantumiseen. Onneksemme Aluetoimisto säilyy täällä ja pystyy antamaan jossakin määrin myös
materiaalista tukea poliisille, kommentoi Kokkonen.

Edelleen löytyy tehtäviä, joissa ihmisen havainto-, ratkaisunteko- ja toimintakykyä ei voi koneella korvata. Tuotesuojaportti ei soi, jos konna vuoraa anastamansa tuotteen foliolla, kun taas ihminen pystyy tilanteen nähdessään analysoimaan, mitä on tekeillä. Henkilösuojausrobotteja ei liene
vielä markkinoilla ja paljolti ympäristön jatkuvaan tarkkailuun sekä ennakoivaan toimintaan perustuva työ vaatii vielä ihmisaivoja.

Kokkosen mukaan Aluetoimiston kanssa tehdään paljon
mm. valmiussuunnittelua, koulutusyhteistyötä ja asevelvollisiin liittyvää yhteistyötä.
- Maakuntajoukot ovat merkittävä lisä ja panostus alueellisen turvallisuuden varmistamisessa. Poliisi tekee jatkossakin yhteistyötä maakuntajoukkojen kanssa, mm. koulutusasioissa ja operatiivisella puolella maakuntajoukkoja saatetaan pyytää antamaan virka-apua poliisille kuuluvien tehtävien avustamiseen, kuten esimerkiksi etsintätehtäviin ja
muihin tämän tyyppisiin asioihin.

Tulevaisuutta alalla on, niin sillä toimiville kenttää koluaville
vartijoille kuin teknisten palveluiden tuottajille ja asentajille. Kirjoittajan maalaisjärjellä tehty pika-analyysi maailman
menosta ei ainakaan anna syytä odottaa turvallisuudentunteen suuremmin kasvavan. Siksihän me näitä hommia teemme – viranomaisina, reserviläisinä ja kenttäsikoina.
Teksti: Lauri Lännenpää

Teksti Jenni Paasio Arkistokuva Kaarina Honkalammi
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