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Verksamheten ska bli enhetligare och effektivare

Räddningsverket står
inför stora förändringar
havare kommer att få nya
ansvarsområden. Brandmännen och förmännens
jobb på stationerna kommer inte att förändras märkvärt, medan brandchefernas
och befälens arbetsuppgifter kommer att ändras radikalt. Men de kommer inte att
försvinna.
Projektgruppen, som tagit
fram förslaget, lämnade in
sin rapport till räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki
den 11 juni. Arbetet kommer
nu att fortskrida till handling.
– Det är nu det egentliga arbetet börjar. Innan nyår ska
de förslag som projektgruppen utarbetade vara förverkligade och verkställda, säger
Granström.

De nuvarande verksamhetsområdena inom Västra Nylands räddningsverk kommer att försvinna. Enligt Stig
Granström, områdeschef för
Västa Nylands räddningsverk, är det ett resultat av
ett krav på att förenhetliga
ledarstilen inom räddningsverket. Men allmänheten
kommer inte att märka av
de strukturella förändringarna inom organisationen.
– Brandstationerna försvinner ingenstans. De områden som allmänheten känner som sina områden kommer att finnas kvar, säger
Granström.
Enligt Granström är en reform nödvändig eftersom
den nuvarande organisationsformen inte motsvarar
det verkliga arbetet. Organisationen arbetar enligt den
form som spikades då Västra Nylands räddningsverk
bildades år 2003. Nu har situationen förändrats.

För många ledarstilar
I dagens läge ﬁnns det en organisation, Västra Nylands
räddningsverk, som har en
ledningsgrupp. Räddningsverksamheten är sedan indelad i tre geograﬁska områden. De är Esbo verksamhetsområde, Lojo verksamhetsområde och Raseborgs
verksamhetsområde, som

Västra Nylands räddningsverk får gemensamma spelregler som
gäller för hela organisationen. Områdeschef Stig Granström säger att det är en nödvändighet för en effektiv verksamhet.

alla i sin tur har en egen ledningsgrupp. Problem har
uppstått då räddningsverket letts på ett sätt och verksamhetsområdena på andra
sätt.
– Därtill har vi tre brandstationer med en brandchef
var i varje verksamhetsområde. På varje brandstation
har vi fyra arbetsskift, där
varje förman leder arbetet
på sitt sätt, säger Granström
om behovet av gemensamma spelregler inom hela or-

ganisationen.
– Vi kommer att satsa
mycket på ledarskapsutbildning. Vi har också diskuterat behovet av en eventuell ledningsdoktrin, säger
Granström.

Samtliga tjänster
blir kvar
Granström försäkrar att inga
tjänster kommer att dras in i
och med de strukturella omorganiseringarna.
– Men en del tjänsteinne-

Arbete över gränserna
Även andra förändringar
är på gång inom organisationen. Det beror främst på
kommunernas ekonomiska
trångmål. Västra Nylands
räddningsverk lever för tillfället med ett sparkrav från
Esbo stads sida. Det har resulterat i ett tiotal effektiveringsprojekt, av vilka en
del berör hela den operativa
personalen. Ett av projektena handlar om att optimera
arbetsturerna.
– I praktiken betyder det att
då gränserna försvinner så
kan en brandman, som nor-

malt jobbar i Lojo, bli ﬂyttad till Ekenäs om det råder
brist på arbetskraft där. Den
här metoden kommer att
gälla på områdets alla brandstationer. Målsättningen är
att vi inte ska hamna i en sådan situation där en station
är överbemannad medan en
annan är underbemannad,
säger Granström.

Våningsytorna
bör minska
Ett annat effektiveringsprojekt berör fastigheterna.
– Vi har beslutat att vi ska
försöka få ner antalet hyrda kvadratmeter. Det har
lett till att vi har granskat alla våra fastigheter för att se
vilka utrymmen vi verkligen behöver. Det gäller både
de fastigheter som vi hyr av
kommunerna och dem som
vi betalar fastighetsersättning åt, det vill säga de frivilliga brandkårerna, säger
Granström.
Han konstaterar lugnt att
det inte är fråga om några
populära förändringar, eftersom hela organisationen
känner av dem.
Också de nya avtalen med
de frivilliga brandkårerna är
ett av de effektiveringsprojekt, som Västra Nylands
räddningsverk står inför.
SANDRA ARRILA

sandra.arrila@vastranyland.ﬁ

Brandm
ﬁck nya
Brandmännen på Ekenäs
brandstation kan stoltsera
med en hel hög med nya kläder. Nu har deras klädgarderob utvidgats med bland annat bermudashorts och collegetröjor.
– Våra tidigare uniformer
var av rätt så gammal modell.
Tidigare har kommunerna
själva kunnat bestämma vilken uniform som används.
På 90-talet gav ministerierna den första anvisningen
om hur uniformerna skulle
se ut. I och med regionaliseringen gav ministerierna en
förordning om hur uniformerna ska vara. Den största
förändringen var att ett gemensamt märke för samtliga räddningsverk i Finland
togs i bruk, berättar Stig
Granström, områdeschef
för Västra Nylands räddningsverk.
Dessutom har antalet olika plagg ökat med tiden. Nu
har brandkåren bland annat
blusar, tröjor, shorts och modernare byxor till sitt förfogande.
– Kläderna är nu mera civila, säger Granström och påpekar att det i dag är väldigt
få arbetsgivare som bekostar arbetstagarnas arbetskläder.

Något obekväma
men annars bra
Svante Savander är en av
de brandmän som fått prova
de nya kläderna. Savander,
som tillsammans med förman Sture Lindqvist fort-

Råttor hittades nära Rasebo
EKENÄS Förekomsten av
råttor i Österby var ett problem i fjol och nu har råttor
också upptäckts vid Rasebo
daghem i Ekenäs.

Micke Edberg som driver
bekämpningsfirman Täystorjunta berättar att personal vid Rasebo har observerat råttor vid kanten av
sandlådan. Själv har Edberg
inte sett råttor vid fastigheten ännu men han har hittat spår efter råttor i form av
gropar i marken. Han hörde
om råttproblematiken via
radion och ringde därför upp
Raseborgs fastighetsbyggmästare Stefan Sarkanen för
att erbjuda sina tjänster.
– Jag inledde bekämpningen den 11 juni genom att placera ut betesstationer med
gift på området.
Betesstationer är enligt
Edberg den bästa metoden
att bekämpa råttor med.

”Råttor går inte
så lätt i fällor
eftersom de är
listiga djur.”
Micke Edberg

”Sluta mata
fåglarna om sommaren och kontrollera era kompostbehållare.”
Micke Edberg har placerat ut betesstationer med råttgift för att
få bot på problemet.

– Råttor går inte så lätt i
fällor eftersom de är listiga
djur. Råttor kan lära sig och
om de ser en annan råtta dö
i en fälla börjar de undvika
platsen.
Giftet som finns i betesstationerna fungerar därför
med några dagars fördröjning. Delvis för att undvika

sanitära olägenheter med
döda råttor och delvis för
att råttorna inte ska koppla
ihop gift och död.

Bakom lås och bom
På grund av riskerna med
råttgift är betesstationerna försedda med lås och har
placerats på sådana platser

Jouni Stordell

som barn inte kan nå. Giftet inne i betesstationerna
är dessutom fäst vid en ståltråd och kan därför inte avlägsnas.

Skötselkontrakt
för området
Det kan ha funnits råttor på
området redan i ﬂera gene-

rationer enligt Edberg. Nu
har kvoten vuxit så stor att
råttorna märks.
– För varje råtta som man
ser kan det ﬁnnas tio till femton bakom, påpekar han.
Problemet kräver eventuellt en mera långsiktig
plan med 3-4 behandlingar
per år. Om situationen inte snabbt förbättras måste
källan till problemet hittas.
Ett skötselkontrakt också
för det närliggande området
skulle vara till hjälp om källan ligger i periferin.

Bananskal och fågelmat
Miljöinspektören Jouni
Stordell tog tid för att kommentera varför det ﬁnns råttor vid området invid Höijersvägen.
– Det som förorsakar råttproblem är när folk slänger
matavfall som till exempel
bananskal i en öppen lövkompost. När mat hela tiden

läggs till och komposten inte vänds regelbundet blir det
en perfekt råttbostad.
Stordell rekommenderar
att alla hushåll ska sköta sitt
matavfall på rätt sätt, genom
att använda en värmeisolerad kompostbehållare som
är tät. En annan viktig åtgärd är att undvika att mata
fåglarna på sommaren. Råttor äter gärna överblivet fågelfrö.
– Sluta mata fåglarna om
sommaren och kontrollera era kompostbehållare.
Då slipper vi så småningom
problemet med cityråttor.
Matavfallet behandlas på
rätt sätt vid Rasebo bekräftar Stordell. Han instämmer
med Edberg om att råttorna
antagligen har sitt ursprung
i omgivningen runt daghemmet.
LINNEA NORDSTRÖM
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