Onnettomuuksissa hyvin toimineita kansalaisia huomioitiin
2.6.2022
Torstaina 2.6.2022 klo 13.00 Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus, johon oli kutsuttu 17 henkilöä. He olivat toimineet neuvokkaasti erilaisissa onnettomuuksissa
Pirkanmaalla vuonna 2021. Tapahtumia oli 11. Tapahtumapaikkoina olivat Tampere, Nokia, Sastamala ja Kangasala.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tarkoituksena on – valtakunnan linjausten mukaan – korostaa kansalaisten omaa varautumista onnettomuuksiin. Tämä tarkoittaa ihmisten turvallisuustietouden lisäämistä ja heidän vastuutaan erilaisissa onnettomuuksissa. Pirkanmaan
pelastuslaitos haluaa huomioimisellaan tuoda esille kansalaisten omatoimisen toiminnan
tärkeyden erilaisissa onnettomuuksissa. Kun pelastuslaitos saa hälytyksen, se pelastaa
hätään joutuneita ja estää lisäonnettomuuksien syntymisen. Onnettomuuksien suuruuteen
ja mahdollisten uhrien määrään vaikuttaa hyvin paljon tehdyt ensitoimet. Näihin ensitoimiin
pystyvät vaikuttamaan vain paikalla olevat. Siksi onkin tärkeätä, että toiminta onnettomuuden alussa olisi tehokasta.
Kaikkia onnettomuuksissa hyvin toimineita kansalaisia ei pelastuslaitos pysty huomioimaan, sillä usein onnettomuuksissa toimineet eivät itse ilmoittaudu pelastuslaitokselle. Nyt
paikalle kutsututuista osa on pelastuslaitoksen tilannetta johtaneiden pelastusviranomaisten ehdottamia.
Onnettomuudet
Kangasalla 8.1.2021 Raikussa pilkkijä oli kulkenut aurattua väylää, mutta jää petti ja hän
putosi veteen. Heikki Tiiva ja Ulla Penttinen olivat kuulleet avunhuudot ja ilmoittaneet hätäkeskukseen. Heikki Tiiva oli mennyt jäälle ja pitänyt henkilöä pinnalla köyden avulla pelastusyksikön saapumiseen asti.
Tampereella 1.4.2021 Kaitavedentie-Ruutanan tiellä sattui kuolonkolari. Elli Auvila tuli
onnettomuusauton luo ensimmäisenä ja alkoi auttaa tilanteessa. Hän auttoi onnettomuudessa ollutta lasta. Elli Auvila toimi onnettomuustilanteessa esimerkillisesti ja hänen apunsa oli merkittävä lapsen auttamisessa.
Nokialla 8.4.2021 Kaksi melojaa koirineen kaatuivat kanootillaan Siuronkoskella Nokialla.
Paikalla olleet kansalaiset toimivat neuvokkaasti ja saivat ihmiset rantaan ennen pelastuslaitosta. Kim Eklund teki hätäilmoituksen. Hän oli ollut veneellään kalassa ja sattui olemaan tapahtumahetkellä paikalla rannalla. Toinen auttaja oli Timo Lehtonen, joka haki
pelastuslautan ja köyden, joiden avulla veden varassa olleet saatiin pelastettua.
Sastamalassa 8.5.2021 Liikenneonnettomuudessa oli useita ajoneuvoja ja moottoripyörä.
Poliisin tullessa tapahtumapaikalle Nea Pulli oli edelleen mukana elvyttämässä ammattilaisten apuna. Hän oli tullut ensimmäisten joukossa paikalle ja aloittanut moottoripyörän
kuljettajan elvytyksen.
Sastamalassa 15.5.2021 Santeri Takala ja Timo Kaukonen olivat ulkoilemassa lähellä
Hartolankoskentiellä, kun he tulivat paikalle, jossa kaksi miestä oli joutunut veden varaan.
Pelastustoimenpiteitä oli jo aloitettu. Santeri Takala hyppäsi veteen ja haki onnettomuuden

uhrit padon vierestä uimalla paikkaan, josta heidät voitiin nostaa pois vedestä. Timo Kaukonen avusti nostamisessa. Onnettomuudessa toinen veden varaan joutuneista ei selvinnyt.
Tampereella 27.8.2021 Viinikan ratapihalla kaksi tyttöä kiipesi vaunun katolle, sillä seuraamuksella, että toinen tytöistä sai ajolangasta tulleen sähköiskun jälkeen erittäin pahoja
palovammoja. Välähdyksen nähtyään Timo Lohipuro meni paikalle ja näki henkilön palavan vaunun katolla ja toisen olevan kiipeämässä katolle. Hän huusi kovaan ääneen, jolloin
kiipeämässä ollut tyttö laskeutui maahan. Valokaaren saanut tyttö putosi maahan ja Lohipuro sammutti takillaan tytön palavat vaatteet.
Tampereella 12.9.2021 asukas oli kaatunut keittiössä ja loukannut itsensä. Keittiön liesi oli
päällä ja sen läheisyydessä ollut palava materiaali oli syttynyt. Samaan aikaan kotihoidon
Joonas Mantere oli tullut kotikäynnille ja havainnut vaaran. Hän auttoi kaatuneen pois savuisesta keittiöstä ja sammutti alkaneen palon.
Tampereella 9.11.2021 invataksi ajoi Kalevantietä Tampereen keskustan suuntaan, kun
se alkoi savuta konetilasta. Kyydissä oli kolme henkilöä, joista yksi oli pyörätuolissa istuva. Kuljettaja, Joni Lyytikäinen, otti auton sammuttimen, mutta jostain syystä sammuttimen sokka ei irronnut. Hän alkoi nopeasti evakuoimaan henkilöitä autosta. Pyörätuolissa
olevan henkilön evakuointi ei ollut helppo, koska ns. hissi ei toimikaan ilman ajoneuvon virtoja. Kuljettaja meni kääntämään vielä palavan auton ohjaamosta virrat päälle, että sai
pyörätuolissa olevan henkilön nopeasti evakuoitua takaovien kautta. Onneksi palavan auton virrat toimivat vielä, että hissiä pystyi käyttämään.
Tampereella 30.11.2021 Ritva Syrjänen ja Jaakko Säiläkivi kuulivat avunhuutoja Pohtosillan lähellä. He havaitsivat miehen olevan veden varassa. Ritva Syrjänen soitti 112:een
ja he lähtivät auttamaan uhria. Jaakko Säiläkivi yritti heittää köyden veden varassa olleelle,
mutta matka oli liian pitkä. He rauhoittelivat veden varassa olevaa ja kertoivat avun olevan
tulossa.
Tampereella 6.12.2021 Pyhäjärvellä jäihin pudonnut oli kulkenut noin sata metriä, kun jää
petti hänen altaan. Niko Mäkiranta ja Katariina Salo huomasivat tapauksen, ja lähtivät
auttamaan veden varassa olevaa. Niko Mäkiranta haki puunoksan, jonka avulla uhri saatiin pois vedestä.
Nokialla 22.1.2022 Tiitu Ryömä ja Carita Varheenmaa olivat yöllä liikkeellä mopoautolla.
Nokian rautatieaseman kohdalla he havaitsivat vähäpukeisen vanhuksen, jolla ei ollut jalkineita. Pakkasta oli viitisen astetta. Tiitu ja Carita pysähtyivät ja kysyivät voivatko auttaa, ja
ottivat vanhuksen mopoautoonsa. Hetken selvittelyn jälkeen Tiitu ja Carita soittivat vanhuksen tyttärelle, mutta eivät saaneet vastausta. He soittivat 112:een ja poliisien kanssa
saatiin vanhus vihdoin onnellisesti kotiin.

