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Tiistaina 1.6.2021 Tampereen keskuspaloasemalla pidettiin kahvitilaisuus, johon oli kutsuttu 22 henkilöä.
He olivat toimineet neuvokkaasti erilaisissa onnettomuuksissa Pirkanmaalla. Tapahtumia oli 13.
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.
Tapaus 1
24.12.2019 Tampereella Tatu Arminen oli juoksulenkillä ja havaitsi Ratinan suvannossa vedenvarassa
olevan henkilön. Toinen sivullinen oli heittänyt pelastusrenkaan henkilölle, mutta siitä ei ollut apua.
Tatu Arminen hyppäsi veteen lenkkivarusteissaan, ui veden varaan joutuneen naisen kiinni, kuljetti hänet
suvannon kivireunaan ja piteli hänet pinnalla siihen saakka, kunnes pelastuslaitoksen yksikkö saapui
paikalle.
Tapaus 2
28.2.2020 Rauno Pääsky oli palaamassa polkupyörällä töistä kotiin. Hervannan valtaväylällä Vihiojan sillan
alla Pääsky havaitsi tumman hahmon vilahtavan jyrkänteellä ja samalla kuului molskahdus. Rauno Pääsky
meni katsomaan, mitä tapahtui, ja hän havaitsi miehen olevan virtaavassa vedessä. Rauno Pääsky meni
takaisin tielle ja huusi apua, kun huomasi Elias Peltosen ja Jarno Peltosen olevan lenkillä. Kolmisin he saivat
miehen kiskottua rannalle. Elias Peltonen ja Jarno Peltonen jäivät kannattelemaan miestä, kun Rauno
Pääsky meni opastamaan pelastuslaitoksen paikalle ja mies saatiin kannettua jyrkkä rinne ylös.
Tapaus 3
29.2.2020 Maria Valtonen ja Hilpi Linjama olivat luistelemassa Kangasalan Vesijärvellä. He kuulivat kaukaa
huutoa ja lähtivät luistelemaan ääntä kohti. He näkivät avannossa olevan miehen. Maria Valtonen käski
Hilpi Linjaman soittaa apua ja pyysi häneltä köyden. Jää oli ohutta, joten Maria Valtonen meni yksin
avannon reunalle ja käski miehen ojentaa kädessään olevaa sauvaa, josta Maria Valtonen sai vedettyä
hänet jään pinnalle. Sitten hän sitoi köyden sauvoihin ja yhdessä Hilpi Linjaman kanssa vetivät hänet
kantavalle jäälle. Lähellä olevat kalastajat tulivat auttamaan miehen kuljettamisessa rannalle.
Tapaus 4
Urjalassa 5.4.2020 Satu ja Antti Viljanen olivat nähneet autoillessaan savua. Savunmuodostus oli sankkaa ja
he menivät katsomaan sen alkuperää. Nähdessään talosta tulevan liekkejä, he soittivat hätäkeskukseen.

Samaan aikaan paikalle saapui Toni ja Salla Wesin. He kaikki yhdessä hakkasivat ikkunoita ja ovia
herättääkseen talon asukkaan, sillä Toni Wesin tunsi hänet ja tiesi hänen olevan sisällä.
Ovi avautui hetkeksi ja sisältä kuului ääntä, mutta savua oli niin paljon, että mitään ei näkynyt. Toni Wesin
yritti mennä sisälle, mutta kuumuuden takia ei päässyt eteenpäin. Paikalle tuli myös kolmas pariskunta,
joka jäi tuntemattomaksi.
Auttajat kasasivat keittiön ikkunan alle trukkilavan, jotta he voisivat mennä taloon sisälle. Samaan aikaan
kuitenkin Toni Wesin sai kontaktin talon asukkaaseen ja ojensi kätensä eteiseen ja saattoi hänet ulos.
Tapaus 5
24.4.2020 Oriveden Vuorijärvellä 10-vuotias Roope Fager oli ensimmäisenä auttamassa, kun hänen 8vuotias siskonsa putosi korkealta mäeltä. Tämän jälkeen hän oli lähtenyt metsän läpi auttajia vastaan n. 500
metrin matkan. Parkkipaikalla hän heilutti paikalle tulleille ensihoitajille ja saattoi auttajat
tapahtumapaikalle.
Tapaus 6
14.5.2020 tuli pelastuslaitokselle vesipelastustehtävä Tammerkoskeen Mältinrannan uimarannan kohdalle.
Ihminen oli veden varassa. Kalastamassa ollut Otto Seppälä heitti pelastusrenkaan ja avusti henkilön
rannalle.
Tapaus 7
16.5.2020 Tampereella Halkoniemen satamassa Lentävänniemessä Anssu Rantala, Miko Helander ja Mikko
Tiira olivat veneessä. Miko Helander kuuli jotain epämääräistä ääntä ja meni katsomaan, mikä sen aiheutti.
Hän huomasi miehen veneen ja laiturin välissä. Hän sai otteen miehestä ja huusi lisäapua. Anssu Rantala
tuli avuksi, mutta he eivät kaksin saaneet miestä nostettua vedestä. Lenkillä ollut Mikko Tiira kuuli
avunhuudot ja tuli auttamaan. Kolmistaan miehet sitten saivat pelastettavan pois vedestä ja samaan aikaan
saapui pelastuslaitos paikalle.
Tapaus 8
Sastamalassa 20.6.2020 Teemu Ryyppä oli havainnut, että mökkinaapuri oli uimassa jotenkin erikoisesti ja
hetken päästä uimari oli alkanut vajota pinnan alle. Ryyppä oli lähtenyt uimaan hukkuvaa kohti, sai uimarin
ylös sekä vedettyä rantaan ja vielä ylös laiturille.
Tapaus 9
27.6.2020 Tampereella Tohlopin uudella uimarannalla lapsi oli ollut perheineen uimassa. Uimassa ollut
Tiina Niinimäki oli kiinnittänyt huomiota vedessä kelluneeseen lapseen ja lähtenyt tarkistamaan tilannetta.
Lapsi oli ollut reagoimaton, joten Niinimäki oli ottanut lapsen syliin ja vienyt rannalle. Rannalla hän oli
taputellut lasta selkään, jolloin lapsi oli yökkäillyt reilusti vettä ja tämän jälkeen välittömästi alkanut
reagoida ja vastailla elein kysymyksiin. Ensihoidon saapuessa kohteeseen lapsi oli äidin sylissä ja itki
äänekkäästi.
Tapaus 10
29.7.2020 Ylöjärvellä Ahti Rantala oli pyöräilemässä Uudella Kuruntiellä. Hän havaitsi kauempana
tienpientareella tiheässä pusikossa tumman hahmon. Ahti Rantala alkoi selvittää tilannetta, ja soitti
vaimolleen Irmeli Rantalalle, joka myös tuli paikalle. Selvisi, että vanhus ei ollut selvillä tilanteesta, ja hänen
luvallaan vanhuksen omalla puhelimella soitettiin omaiselle. Saatiin selville, että vanhus asui yksin, ja nyt
hänet saatiin asianmukaiseen hoitoon.

Tapaus 11
1.8.2020 Orivedellä Eräjärventiellä Rönnin sillan kohdalla Heidi Musakka oli tullut veneellä sillan alitse
kulkevaa venereittiä ja havainnut sillalla henkilön, joka oli kävellyt epävarmasti. Musakka oli varoittanut
henkilöä, mutta kun Musakka oli ohittanut veneellä sillan kohdan, hän huomasi, että sillalla oleva henkilö
putosi veteen. Musakka oli välittömästi kaverinsa kanssa ryhtynyt pelastustoimiin. Musakka oli uinut
hypänneen henkilön luokse ja saanut avustettua hänet pois vedestä.
Tapaus 12
27.9.2020 Akaassa Jari Manninen kuuli naapuriasunnosta palovaroittimen hälyttävän. Hän näki myös, että
yläkerran ikkunasta tulee savua. Manninen lähti tiedustelemaan syytä. Ovelta hän näki keittiössä olevan
runsaasti savua. Hän kuuli olohuoneesta rapinaa ja näki lattialla hitaasti liikkuvan miehen. Manninen toi
miehen ulos palavasta asunnosta.
Tapaus 13
1.11.2020 Lempäälässä henkilöauto oli poikittain ajoväylällä moottoritiellä, valot päällä. Autoja ajoi ohi
pysähtymättä. Anita Paasikontu pysäytti rekkansa ja laittoi hätävilkut päälle. Autossa oli ihminen sekavan ja
huonovointisen oloinen. Anita Paasikontu alkoi selvittää tilannetta. Hän sai talutettua ihmisen autosta tien
sivuun, jonka jälkeen hän siirsi auton ja oman rekkansa pois ajoväylältä. Anita Paasikontu hälytti lisäapua
paikalle ja keskittyi hoitamaan autettavaa, joka pyrki uudestaan ajoradalle.

