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Innovaatiopalkinnon	2012	voitti		
Ari	Toivarin	RESCA	-monitoimilautta	

ARI ToIvARIn tarina:	Lautan	tarina	alkaa	vuosi-
tuhannen	vaihteesta	 jolloin	pinturitreeneissä	tuli	
muutamia	epäonnistuneita	nostoyrityksiä	makei-
den	naurujen	kera.	Vaikka	hauskaa	oli,	herätti	kes-
kustelua	se,	mahtaisiko	hymy	tosipaikan	tullen	hyy-
tyä.	 Siitä	mietintämyssy	 takaraivolle	 ja	 lamppu....	
jollei	ihan	syttynyt	niin	ainakin	havaittavasti	väläh-
ti,	perusidea	oli	syntynyt	ja	ensimmäinen	proto	tuli	
kootuksi	tyylikkäästi	ilmastointiteipillä	ja	muutamal-
la	metrillä	rautalankaa.	Ja	kelluihan	se	-	jopa	kaksi	
henkilöä	kyydissä!	

Siitä	rohkeus	jo	kasvoi	siihen	pisteeseen,	että	
uskaltauduin	itsekin	lautan	varaan.	Heti	ensimet-
reistä	tuntui	hyvältä	ja	usko	laitteeseen	kasvoi.	Sit-
ten	soitto	parille	tutulle	pintapelastukseen	ja	sukel-
tamiseen	intohimoisesti	suhtautuvalle	työtoverille,	

varovaisella	maininnalla,	että	olen	kyhännyt	jotain	
mikä	voisi	toimia	vesipelastuksessa.	Ei	tainnut	olla	
linja	vielä	edes	sulkeutunut	kun	pojat	olivat	jo	pi-
hassa	ja	sitten	lauttaa	testaamassa;	nostoja	edestä,	
kaatamista,	nostoja	sivuilta,	melontaa,	kantamista,	
keskusteluja	ja	samat	uusiksi.	Sitten	kahvi	pöytään,	
hyväksyntä	tuli,	saattaa	toimia!

Siitä	sitten	alkoi	pitkä	monien	protojen	hermo-
ja	raastava	vaihe.	Vaikka	perusidea	säilyi	ensimmäi-
sestä	kokeilusta	alkaen	samana,	taisivat	lautan	mi-
tat	ja	jokainen	osa	muuttua	useampaan	kertaan	
materiaaleja	myöten.	Jo	jonkun	aikaa	olin	ihmetel-
lyt,	mihin	ihmeeseen	tili	aina	hupenee…	kotijoukot	
tiesivät.	TE-	keskus	(nykyinen	ELY)	tuli	avuksi	antaen	
neuvoja,	pienen	avustuksen,	patentointiapua,	roh-
kaisua	ja	mikä	tärkeintä	jonkinlaisen	käsityksen	siitä,	

miten	ja	missä	järjestyksessä	viedä	asiaa	eteenpäin.
Sitten	rävähti	ensimmäinen	tilaus.	Ennakkoluu-

lottomasti	Tampereen	aluepelastuslaitos	osti	lau-
tan	koekappaleeksi,	työkavereiden	suosituksesta.	
Nyt	oli	 lautta	tositoimissa	ja	heti	alkoi	tulla	kom-
mentteja	ja	ideoita,	joita	toteutettiin	mahdollisuuk-
sien	mukaan.	Näin	lautta	kehittyi	kiihtyvällä	tahdilla	
käyttäjien	mieleiseksi.

Seuraavana	oli	ELY	-keskuksen	neuvojen	mu-
kaisesti	markkinointiin	panostamisen	vuoro.	Laut-
ta	laitettiin	auton	katolle	ja	vaimon	kanssa	lähdet-
tiin	autolomalle,	seurauksena	vaimo	tuntee	miltei	
kaikki	Suomen	paloasemat.	Tieto	lautasta	kuitenkin	
hiljalleen	levisi	ja	joitain	tilauksiakin	tuli	runsaan	pa-
lautteen	lisäksi.	Tällä	tavoin	työkavereiden	palaut-
teen,	ystävien	ja	TE-	keskuksen	tukemana	RESCA	sai	

Palosuojelurahasto myönsi ylipalomies Ari Toivarin RESCA -monitoimilautalle juhlavuoden 2012 Innovaatiopalkinnon 25 000 euroa.  RESCA 
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vaikka yhden pelastajan voimin. Lautan rakenteen materiaalina on kestävä ja joustava PE-muovi, jonka johdosta lautta on uppoamaton 
ja turvallinen. Lautalla voi kuljettaa autettavaa tai tavaraa. Lautalta voi suorittaa myös sukellustehtäviä ja sen varassa voi kellua useita 
henkilöitä, tarvittaessa sillä voi myös seistä. Lautta on tuotteistettu ja sitä ovat jo muutamat pelastuslaitokset hankkineet kalustoonsa. 

RESCAn vakauden ansiosta pelastajan on helppo nostaa veden varaan joutunut lautalle. 



niin	nimensä	kuin	muotonsakin.
Nyt	kun	on	ollut	pari	kunnon	talvea,	on	oh-

jelmassa	ollut	maasto-ominaisuuksien	 testaami-
nen.	Tällä	sektorilla	lautalle	onkin	löytynyt	paljon	
uusia	 käyttömahdollisuuksia.	 Kun	 kaikki	 on	uut-
ta,	niin	itselle	kuin	muillekin	käyttäjille,	ja	vanhoil-
la	käytännöillä	on	vahva	asema	pelastuslaitoksissa,	
on	jokainen	ominaisuus	ja	toimintatapa	todistet-
tava	käytännössä	ja	vielä	pidemmän	kaavan	kaut-
ta.	Kaikki	edellä	mainittu	varmaan	osaltaan	selittää	
miksi	kehitystyö	on	vienyt	kauan	aikaa.	Jutellessa-
ni	muiden	 ideoimisen/kehittelyn	parissa	olevien	
kylähullujen	kanssa	tuntuu	että	eteneminen	RES-
CAN	suhteen	on	kuitenkin	noudattanut	tyypillis-
tä	kaavaa	oivalluksesta	monien	vaiheiden	kautta	
mappi	ööhön	tai	-	hyvällä	tuurilla	toimivaksi	tuot-
teeksi.	Joskus	hymyillen,	välillä	itkien	-	nyt	on	taas	
hymyn	vuoro.			

Iso	kiitos	jokaiselle	mukana	olleelle,	
Ari Toivari, ylipalomies
Tampereen aluepelastuslaitos
Lisätiedot:	ari.toivari@tampere.fi

Toinen	sija	Jukka	Lahden	Pikkupalomiesleipurille

Paloturvallisuusasiat	leivotaan	muksujen	
mieliin	musisoiden	ja	leikkien:	Leipureina	
toimivat	pelastusalan	ammattilaiset
JUKKA LAhdEn tarina:	Operatiivisessa	toimin-
nassa	 joutuu	aina	joskus	väistämättä	myös	pe-
lastustöihin	joissa	on	osallisena	lapsi,	joko	uhrina	
tai	onnettomuuden	aiheuttajana.	Nämä	tilanteet	
ovat	aina	pelastajallekin	vaikeita	ja	jopa	traumaat-
tisia.	Vaikka	tällaisia	onnettomuuksia	ei	saada	kos-
kaan	täysin	loppumaan	niitä	voidaan	kuitenkin	
vähentää	 tehokkaalla	 turvallisuusvalistuksella.	
Tämä	on	Pikkupalomiesleipomon	toiminnan	pe-
rusajatus.

Pikkupalomiesleipurista	piti	tulla		
laulunopettaja		–	tulikin	palomies
AmmATTIIn TähTäävä opiskelu	Tampereen	
konservatoriossa	vaihtui	musiikin	harrastuksek-
si,	kun	reipas	palokuntaelämä	imaisi	urheilevan	

Tampereen aluepelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Veijo Kaján ehdotti palkittavaksi palotarkastaja Jukka Lahden innovaation 
Paloturvallisuusvalistusta lapsille musiikin ja liikuntaleikkien avulla eli ”Pikkupalomiesleipomo”. Jukka Lahti kokosi musiikkia 
harrastavat Tampereen palomiehet yhteen vuonna 1990 ja näin syntyi Tampereen palolaitoksen yhtye Hot Pois. Yhtye on kiertänyt 
ympäri Suomea jo yli 20 vuotta ja saanut tuhannet lapset innostumaan paloturvallisuusasioista. Palosuojelurahasto palkitsee Jukka 
Lahden 5 000 eurolla Pikkupalomiesleipomon kehittämistyöstä. 

nuorenmiehen	 kolmeksikymmeneksi	 vuodeksi	
palomies/esimes	hommiin	Tampereen	pelastus-
laitokselle.	Kyseinen	työ	on	nyttemmin	vaihtunut	
palotarkastajan	 työksi.	Monipuolinen	 kokemus	
pelastusalalla	ja	musiikin	parissa	on	antanut	nä-
kemyksen	valistustyön	tärkeydestä	ja	luonut	hy-
vän	pohjan	pikkupalomiesleipomon	pystyttämi-
selle.

Innovaation	synty
SAIn nUoREnA esimiehenä	1990-luvun	alussa	
silloiselta	Tampereen	palopäälliköltä	Sakari	Leh-
tiseltä	tehtävän	koota	tietoa	laitoksemme	hen-
kilökunnan	musiikin	harrastajista	ja	katsoa	josko	
laitokselle	saisi	kokoon	oman	soittokunnan.	Soit-
tokuntaa	en	saanut	kasaan,	mutta	kylläkin	vähän	
nykyaikaisemman	palopumpun.	Näin	syntyi	Hot	
Pois	orkesteri.	Eräänä	Tamperepäivänä	viihdytim-
me	palokunnan	kalustohallissa	satapäistä	lapsi-

laumaa	 lastenlauluilla.	 Näihin	 aikoihin	 oli	 juuri	
valistus	otettu	osaksi	palomiehen	työtä.	Niinpä	
lamppu	syttyikin	päässäni:	Hyvät	teemat	musiik-
ki	ja	palomies	on	yhdistettävä	sekä	otettava	va-
listuskäyttöön!	Siispä	tulta	päin	ja	musiikilla	muk-
sujen	kimppuun!

Ei	valmiita	lauluja	–		
paketti	kasaan	omin	avuin
KASASIn EnSImmäISEn lasten	valistussetin	
Leville	 vuonna	2002.	 Sanoitin	 vanhoja	 reippai-
ta	lastenlauluja	uudelleen,	keksin	itse	myös	uu-
sia	säveliä.	Tästä	esityksestä	olen	vuosien	varrella	
kehittänyt	ja	jalostanut	nykyisen	pikkupalomies-
leipomon.	

Pikkupalomiesidea	 tuli	 siitä	 kun	 sain	 han-
kittua	sponsorilahjoituksena	tilaisuuteen	 lapsil-
le	 jaettavaksi	 tuhat	kappaletta	pieniä	muovisia	
palokypäriä	jotka	päässään	lapset	olivat	ilmielä-

PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu tiedotuslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 
Lehden sisällöstä ja valitusta käyttöformaatista toivomme kommentteja ja ajatuksia. 
Lehden tuotannosta vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460. 

RESCA on vakaa, nopea ja vedessä helppo hallita.
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viä	pikkupalomiehiä.	Pikkupalomiesleipomo	on	
ollut	siis	toiminnassa	jo	noin	kymmenen	vuotta	
joiden	aikana	on	leivottu	varovaisestikin	arvioi-
den	tuhansia	pikkupalomiehiä.	Vuosien	varrella	
on	 bändin	 kokoonpano	 ehtinyt	muuttua	 use-
ampaankin	kertaan,	mutta	”ristiretki”	hyvän	asi-
an	puolesta	kuitenkin	jatkuu,	osin	vanhoin	ja	osin	
uusin	kujein.

Pikkupalomiesleipomon		
tulevaisuuden	visiot
PIKKUPALomIESLEIPomo ToImII tällä	het-
kellä	niin	sanotulla	keskiraskaalla	ohjelmaformaa-
tilla.	Visionani	on	tehdä	tästä	myös	sekä	kevyempi	
että	raskaampi	versio,	jotta	nassikan	pötkylöistä	

voitaisiin	 leipoa	pikkupalomiehiä	mahdollisim-
man	monenlaisissa	paikoissa	ja	tilanteissa.	Kevyt	
versio	olisi	vain	minä,	taustanauhat	ja	äänimies.	
Tällainen	versio	olisi	omiaan	pieniin	tiloihin	ja	ti-
laisuuksiin,	esimerkiksi	yhdelle	päiväkotiryhmälle.	

Mielessäni	siintää	haave	myös	siitä	raskaam-
masta	versiosta	eli	omasta	Hot	Pois	-paloautosta,	
jonka	voisimme	ajaa	esiintymispaikalle	 ja	käyn-
nistää	ja	esittää	shown	ulkotiloissa	isollekin	ylei-
sölle:	auto	parkkiin,	miehet	ulos	ja	show	käyntiin.	
Autossa	olisi	valmiiksi	asennetut	äänentoistolait-
teet	sekä	tarvittava	rekvisiitta.	Auto	toimisi	koko	
esityksen	ja	annettavan	valistuksen	lähtökohta-
na	ja	tukipilarina.	Autossa	olisi	 lisäksi	koko	nor-
maalin	sammutusyksikön	kalusto,	jota	esitykses-

Kuvat ovat Keravan 
Aurinkomäelle 
15.6.2011 pystytetystä 
Pikkupalomiesleipomosta 
jossa nassikan pötkylät 
juuri muhivat Hot Pois 
orkesterin uunissa 
kohta kypsyviksi 
pikkupalomiehiksi. 
Pääleipurina häärää 
innovaatiopalkinnon 
saaja paloesimies (evp.), 
palotarkastaja Jukka Lahti. 
Kuva: Janne Strömmer

sä	myös	käytettäisiin.	Näissä	ulkonäytöksissä	voisi	
siten	käyttää	oikeasti	vettä	paloauton	pumpul-
ta	sekä	kontrolloidusti	sammuttaa	oikeaa	tulta.	

Tämä	nykytekniikalla	varusteltu	Hotpoisrekka	
veisi	valistustyön	aivan	uusiiin	sfääreihin.	Suun-
nitelmat	ovat	valmiina,	 vain	paloauto	kalustoi-
neen	puttuu!

Jukka Lahti, palotarkastaja, 
pikkupalomiesleipuri
Lisätiedot:	jukka.lahti@tampere.fi,		
puh.	0415334494	k.	ja	0408004657	



LUS Id ultricies	turpis.	Cras	ultricies	mattis	eros	vitae	condimentum.	Quisque	a	risus	in	nibh	tempor	blandit	ac	vitae	nisi.

Kunniamaininta myönnettiin Kymenlaakson pelastuslaitokselle: 

Asuinrakennusten	omavalvonta-innovaatiosta
Kymenlaakson pelastuslaitos (Kympe) on kehittänyt Asuinrakennusten omavalvonta -tietopaketti, joka on lähetetty postitse alueen 
asukkaille.  Pelastuslaitos on tällä tavoin jalkauttanut hyvän idea ja saanut sillä paljon positiivista huomiota. Muut pelastuslaitokset 
voivat vapaasti kehittää ideaa ja tehdä infopaketista itselleen toimivan version.

KymEnLAAKSon PELASTUSLAIToKSEn 
edustaja	on	ollut	 sisäasiainministeriön	valvonta-
suunnitelmatyöryhmässä	sen	alusta	alkaen.	SM:n	
työryhmän	laatimassa	syksyn	2009	Valvontasuun-
nitelmaluonnoksessa	 tuotiin	 esille	 omavalvonta	
yhtenä	 valvontamuotona.	 Riskienhallinnan	 pal-
velualue	ehdotti	keväällä	2010	pelastusjohtajalle,	
että	Kympe	voisi	siirtyä	ensimmäisenä	pelastuslai-
toksena	pientalojen	palotarkastuksista	pientalojen	
omavalvontaan.	Tämä	siksi,	että	valmisteilla	oleva	
pelastuslaki	ja	valvontasuunnitelmaohje	antoivat	
mahdollisuuden	lähestyä	täysin	uudesta	lähesty-
miskulmasta	palotarkastustoimintaa.	Esitys	meni	
läpi.	Kolmas	päivä	kesäkuuta	2010	pidetyssä	Kym-
pen	palotarkastajien	kokouksessa	nimettiin	työryh-
mät	pohtimaan	pientalojen	omavalvonnan	järjes-

tämistä	vuonna	2011.
Työryhmät	saivat	tehtyä	esityksensä	omatar-

kastuslomakkeesta	 sekä	 tähän	 tiiviisti	 liittyvästä	
Pientalon	turvallisuusoppaasta	syksyn	2010	aikana.	
Ajatuksena	oli,	että	pientalon	omistaja/haltija	voi-
si	omatarkastuslomaketta	 täyttäessään	 tarkastaa	
oppaasta	mitä	turvallisuusvaatimuksia	määräykset	
ja	säännöt	edellyttävät.	Opasta	kehiteltiin	yhdessä	
paikallisen	mainostoimiston	kanssa	ja	se	saatiin	pai-
novalmiiksi	kesän	2011	kynnyksellä.	Samoihin	aikoi-
hin	laadittiin	myös	ruotsinkieliset	versiot.	

Omavalvontakirjeitä	 lähetettiin	 Kymenlaak-
sossa	noin	4	500	kpl.	Omatarkastuslomakkeiden	
palautusprosentti	oli	noin	80	ja	niissä	oli	tunnolli-
sesti	tuotu	esille	puutteet	pientaloissa.	Hyvin	suu-
ressa	osassa	palautetuista	omatarkastuslomakkeis-

ta	oli	myös	ilmoitettu	puute	korjatuksi	lähes	heti	
tai	muutaman	päivän	kuluessa.	Pelastuslaitos	tar-
kastaa	kaikki	ne	kohteet,	jotka	eivät	palauttaneet	
omatarkastuslomaketta	ja	tekee	pistokokeita	niihin	
kohteisiin,	jotka	ilmoittivat	kaiken	olevan	kunnossa.

Alkutalvesta	2012	lähetettiin	omavalvontakir-
jeet	niihin	pientaloihin,	joiden	tarkastus	olisi	ollut	
kuluvan	vuoden	aikana.	Jatkonäkyminä	on	esitet-
ty	pelastustoimen	kumppanuushankkeelle	kehit-
tää	kerrostaloille	oma	omatarkastuslomake	ja	tur-
vallisuusopas.

Vesa Parkko, pelastusjohtaja
Kymenlaakson pelastuslaitos
Lisätiedot:	vesa.parkko@kympe.fi,		
puh.	(05)	231	6210,	044	702	6210

Lisätietoja avustuksien hakemisesta, hakuajoista sekä tehdyistä avustuspäätöksistä 
löytyy rahaston internetsivuilta: www.psr.fi


