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Palosuojelurahaston avustamat valmistuneet
tutkimus- ja kehittämishankkeet 2010–2017
Palosuojelurahasto
Palosuojelurahasto myöntää harkinnanvaraisia yleis- ja erityisavustuksia tulipalon ehkäisyä ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin n. 11 miljoonaa euroa vuodessa. Palosuojelurahastolain mukaan tulipalojen ehkäisyn
ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta
palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu, jonka on velvollinen
suorittamaan jokainen, joka harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa. Rahasto tavoittelee parasta mahdollista vaikuttavuutta jokaiselle myönnetylle avustuseurolle. Palosuojelurahasto
toimii sisäministeriön valvonnassa, ja päätökset avustuksista
tekee Palosuojelurahaston hallitus. Ajankohtaista tietoa rahaston toiminnasta ja avustuksista löytyy Palosuojelurahaston nettisivuilta osoitteesta www.psr.fi.

Erityisavustukset tutkimus- ja
kehittämishankkeisiin
Palosuojelurahastosta voidaan myöntää avustusta tutkimusja kehittämishankkeisiin. Tutkimus- ja kehittämishankeavustuksia voidaan myöntää mm. oppimateriaalin tuotantoon
ja hankintaan, tietojenkäsittelyn kehittämiseen ja laitteiden
hankintaan, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, valistukseen ja neuvontaan sekä standardisointiin. Palosuojelurahastosta voidaan myöntää erityisavustuksena myös apurahoja hakijan henkilökohtaiseen käyttöön tai
hankkeeseen, kuten tutkimus- tai kirjoitustyöhön ja opintomatkaan sekä stipendejä. Avustuksen myöntämisen erityisenä edellytyksenä on, että avustettava toiminta tai hanke
kohdistuu tulipalojen ehkäisyyn tai pelastustoimintaan ja
sen harkitaan edistävän niitä riittävästi.
Erityisavustushakemusten vaikuttavuutta arvioidessaan
Palosuojelurahaston hallitus huomioi erityisesti pelastustoimen tutkimuslinjauksiin liittyvät hankkeet, jotka kohdistuvat
tulipalojen ehkäisyyn ja pelastustoiminnan edistämiseen.
Palosuojelurahasto ei avusta toimintaa, jonka tarkoituksena
on olennaisilta osin hakijan oma edunvalvonta.
Erityisesti painotetaan hankkeita, jotka
• tukevat pelastustoimen strategisten päämäärien
toteuttamista
• levittävät tai jalkauttavat kansainvälisiä, kansallisia ja
paikallisia hyviä käytäntöjä
• ovat pelastustoimen tutkimuslinjausten tutkimusteemojen mukaisia tutkimushankkeita
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• liittyvät valtakunnallisiin kehittämiskokonaisuuksiin
• liittyvät turvallisuusviestinnän valtakunnallisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikuttamaan mm. erityisryhmien
ja asuntojen palo- ja poistumisturvallisuuteen, paloturvallisuusasenteisiin, paloturvallisuuteen sekä palotutkimuksen hyödyntämiseen tulipaloista oppimisessa ja
valistuksen kohdentamisessa
• kehittävät pelastusalan toimijoiden välistä vaikuttavaa
yhteistyötä.
Erityisavustuksen suuruus voi olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kuluista, ellei Palosuojelurahaston hallitus avustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi erityisen
painavista syistä muuta päätä.

Valmistuneet hankkeet
Palosuojelurahaston avustamia tutkimus- ja kehittämishankkeita valmistuu vuosittain. Viimeisen seitsemän vuoden
aikana (2010–2017) hankkeita on valmistunut 283. Alla on
luetteloitu palosuojelurahaston avustamia valmistuneita
hankkeita valmistumisvuoden mukaan. Julkaisuun on lisätty vuosina 2010–2017 ilmestyneiden tutkimushankkeiden
Palosuojelurahastoon lähetetyt valmiit tiivistelmät.
Mikäli tiivistelmä puuttuu, pyydetään siitä ilmoittamaan
rahaston virkasähköpostiin (psr@intermin.fi). Virkasähköpostiin voi lisäksi lähettää täydennyksiä, tarkennuksia tai mahdollisia korjaustoiveita. Julkaisua päivitetään kerran vuodessa.

2017 valmistuneita hankkeita
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Kehittämishanke paloturvallisuuskampanjoiden
vaikuttavuudesta
Hankkeen tavoitteena oli pohtia paloturvallisuuteen liittyvien kampanjoiden vaikuttavuuden mittaamista sekä kehittää
arviointiväline niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuuden arviointi -raportissa
esitellään kirjallisuuskatsaus paloturvallisuuskampanjoiden
vaikuttavuutta käsittelevistä tutkimuksista ja selvityksistä.
Hankkeessa kehitettiin työväline yhteiskunnallisten kampanjoiden suunnittelu- ja arviointivälineeksi. Työväline pohjautuu vastaanottajalähtöisen viestinnän teoriaan ja tästä
syystä sitä nimitetään vastaanottajalähtöisen kampanjan
vaikuttavuuden arvioinniksi eli VAKAVA-malliksi. Vastaanottajalähtöinen kampanjaviestintä tukee kansalaisten omatoi-

mista riskien ehkäisyä ja heidän toiminta-kykyään silloin, kun
vaara on välitöntä.
VAKAVA-mallin tehtävänä on tarjota työväline kampanjasuunnittelun hallintaa ja yhteistyön koordinointia varten.
Toiseksi sen avulla voidaan ohjata suunnittelua kohti vastaanottajalähtöistä ajattelua. Malli koostuu sellaisista yksittäisistä tekijöistä ja ratkaisuista, joilla vastaanottajien tiedontarpeet voidaan ottaa huomioon. Kolmanneksi mallin
avulla voidaan parantaa suunnitteluprosessin avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.

Kampanjaviestintää haastaa kolme samanaikaista epävarmuustekijää: modernissa yhteiskunnassa riskejä on yhä vaikeampi ennakoida, kansalaiset käyttäytyvät arvaamattomasti ja
uudenlainen viestintäympäristö haastaa kampanjasuunnittelun lähestyttäessä 2020-lukua. Kaikkien saatavilla oleva nettiyhteys ja älykännyköiden arkipäiväistyminen tarjoavat myös
kattavan alustan yhteiskunnalliselle kampanjaviestinnälle.
Vastuu vaikuttavan yhteiskunnallisen kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa on sen toimeksiantajalla, eikä tehtävää
voi jättää markkinointiviestinnän asiantuntijoille.

SPPL - Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa

Kuvaaja: Anna Tuomainen

Suomen Palopäällystöliitto toteutti yhteistyökumppaniensa
kanssa kuusi 3+2-päiväistä lähiesimiesvalmennusta Pajulahdessa Nastolassa. Valmennukset rahoitettiin Palosuojelurahaston ja Palosuojelun edistämissäätiön avustuksella. Ohjaustyöhön osallistui edustajat Suomen Palopäällystöliitosta,
pelastuslaitoksista, sisäministeriöstä sekä Pelastusopistosta.
Valmennukset toteutettiin yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston, Suomen Puheopiston sekä Novetoksen kanssa.
Valmennuksissa käsiteltiin vuorovaikutustaitoja, pelastustoimen toimintaympäristöä, työkyvyn johtamista sekä
osaamisen ja työurien johtamista. Tärkeitä sisältöjä esimiesvalmennuksissa olivat myös esimiehen asema, rooli ja tehtäväkenttä niin käytännön kuin juridiikan kannalta, oman
esimiestyön ja johtamistaidon kehittäminen, työhyvinvoin-

nin johtaminen sekä tiimi osana organisaatiota. Hankkeen
aikana alkoi pelastustoimen uudistus, jonka ajankohtaisia
kuulumisia tuotiin osallistujille pelastuslaitosten ja erityisesti sisäministeriön asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Myös
pelastusjohtajan kanssa valmennuksissa käyty vuoropuhelu
koettiin erittäin myönteisesti.
Jokaiseen koulutusohjelmaan osallistui 6-8 pelastuslaitosta ja kustakin pelastuslaitoksesta tuli kerralla 1-4 hengen
ryhmä. Osallistujia oli valmennuksissa yhteensä 112. Ryhmät
tekivät valitsemastaan valmennuksen aiheesta yhteisen kehittämistehtävän, jota käsiteltiin jälkimmäisellä lähikerralla.
Kehittämistehtävät käsittelivät niin pelastustoimintaa kuin
onnettomuuksien ehkäisyäkin. Monissa kehittämistehtävissä käsiteltiin myös esimiestyön hallinnollista puolta kuten
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kehityskeskusteluita, osaamisen kehittämistä koulutuksen
keinoin sekä esimerkiksi perehdytystä, varhaisen tuen mallia
ja palautteenantoa.
Palautteen perusteella osallistujat kokivat valmennukset
erittäin hyödyllisiksi ja toivoivat niitä tarjottavan myös vastaisuudessa. Näiden valmennusten arvoa lisäsi se, että ne kokosivat yhteen eri pelastuslaitoksissa työskentelevät esimiehet,
jotka muuten eivät ole tiiviissä yhteistyössä keskenään. Tämä
avasi näkökulmia ja toi perspektiiviä asioihin yli oman organisaation.

Kymenlaakson pelastuslaitos - KEJO IV -hanke
Pelastustoimi on osallistunut Kymenlaakson pelastuslaitoksen hallinnoiman ja Palosuojelurahaston sekä pelastuslaitosten yhteisesti rahoittaman KEJO IV projektin kautta viranomaisten yhteisen kenttäjärjestelmän toteuttamiseen. KEJO
IV hankkeen rahoitus kattoi 1.1.2015-31.12.2016 välisen ajan.
KEJO on hankkeena aloitettu Poliisihallituksen 10.12.2012
tekemän päätöksen mukaisesti. Mukana hankkeessa on poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien sekä Tullin organisaatiot.
Yleisesti KEJO-toteutushanke on osallistuvien toimialojen näkökulmasta tuottavuuden edistämishanke, jonka
päämääränä on toteuttaa kustannustehokkaasti poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen,
Puolustusvoimien sekä Tullin yhteisen kenttäjärjestelmän
(tietojärjestelmä) hankinta ja käyttöönotto.
Viranomaisten yhteistä KEJO-hanketta rahoitetaan valtiokonsernin yhteisen tuottavuuden edistämismomentin määrärahasta. Hankkeen rahoitus sekä toteutus on sovittu hankkeeseen osallistuvien ministeriöiden kesken ja hankkeen
rahoitusta ja toteutusta koskien on laadittu hankkeeseen
osallistuvien ministeriöiden (valtiovarainministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä puolustusministeriö) välinen yhteistyöpöytäkirja (VM/1917/02.02.03.09/2012).
KEJO-hankkeen yleisenä tavoitteena on toteuttaa kustannustehokkaasti poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen sekä Puolustusvoimien yhteisen kenttäjärjestelmän esiselvitys, kustannushyötyanalyysi,
järjestelmän hankinta ja käyttöönotto.
KEJO-hankkeessa pelastustoimen erityisasiantuntijoiden
työskentely painottui 10.12.2014 tehdyn hankintapäätöksen
kautta määrittely- ja suunnitteluvaiheen dokumentaation
sekä järjestelmävaatimusten tarkentamiseen. Vuoden 2016
aikana hyväksyttiin järjestelmän ensimmäinen osa (inkrementti I) 29.6.2016 Poliisihallituksen tekemällä päätöksellä.
KEJO-järjestelmän toteuttamisessa toimialojen ja PPC-ryhmittymän kanssa kyettiin kehittämään entistä enemmän itse
järjestelmän käytettävyyteen liittyviä kokonaisuuksia työpajojen sekä testauksen avulla.
Vuoden 2016 osalta keskeisimpiä toimia olivat järjestelmäkehityksen ja toiminnallisen suunnittelun toteuttaminen.
KEJO-hankkeessa oli aloitettu muutossopimusneuvottelut
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kevään 2016 aikana. Muutossopimuksella tullaan uudistamaan hankinnan kohdetta aikataulujen, projektisuunnitelman osalta sekä osaa toiminnallisten vaatimusten kokonaisuudesta. Muutossopimusta ei ole hyväksytty vuoden 2016
aikana. KEJO-hankkeelle myönnettiin lisäksi EU:n avustusta,
joka liittyy viranomaisten tiedonvaihtoon (VITIKE). Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle tuli 30.6.2016.
KEJO-hankkeeseen osallistuu laaja joukko asiantuntijoita
pelastustoimen eri organisaatioista ja organisaatiotasoilta.
Vain laajalla yhteistyöllä kyetään vastaamaan niihin tarpeisiin,
joiden avulla saadaan sitoutettua toimialaamme kattavasti
tulevan tietojärjestelmän toteuttamiseen. Pelastustoimen
keskeisenä tavoitteena voidaan pitää nykyisten kenttäjohtamisjärjestelmien korvautuminen tulevaisuudessa KEJOlla.
Tämä vaatii kuitenkin laajaa suunnittelua, kouluttamista sekä
yhteistyötä valtakunnallisesti niin pelastustoimen sisällä kuin
muiden viranomaisten kanssa.

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitos - Pelastuslaitosten
tietoverkkoprojekti II
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos hallinnoi 1.1.2015 – 31.12.2016 välisenä aikana Pelastuslaitosten tietoverkko II -projektia. Hankkeen projektipäällikkönä
toimi pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri. Projekti oli jatkoa
pelastusjohtajien asettamalle tietoverkkoselvitysprojektille
(1.6.2013 - 31.12.2014).
Projekti kohdistui pelastuslaitosten tietoverkkojen- ja tietoverkkopalvelujen kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöönoton tukemiseen pelastuslaitoksissa.
Projektin keskeisimpiä näkyviä tuloksia oli julkisen hallinnon turvallisuusverkon työasemien jalkautustyö kaikkiin 22
pelastuslaitokseen. Peruspalvelut eli TUVE-työasemapalvelu
(mukaan lukien sähköposti, pikaviestintä, videoneuvottelu,
työtilat, käyttäjähallinta) saatiin käyttöön kaikissa pelastuslaitoksissa. Tämä mahdollisti keväällä 2016 myös ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän portal-palveluiden käyttämisen
pelastuslaitoksilta teknisesti.
Yhteistyö muiden pelastuslaitosten ICT-projektien osalta tiivistyi syksystä 2016 alkaen Pelastuslaitosten yhteisen
ICT-hankkeen käynnistymisellä. Tietoverkkoprojekti II toimi
koko projektin ajan Pelastuslaitosten tietohallintohankkeiden koordinaatiotyöryhmän eli PTK:n sihteerinä ja vastasi
mm. hankkeiden yhteisen ICT-tiedotteen koostamisesta.
Tietoverkkoprojekti toimi erityisesti ERICA-asioissa asiantuntijana, koska ERICA oli ensimmäinen tietojärjestelmä, jota
pelastuslaitosten oli tarve alkaa käyttämään TUVEsta. Toisena
tietojärjestelmänä tuleva KEJO oli myös keskeisesti palvelutuotannon suunnitteluperusteissa mukana.
Tietoverkkoprojekti selvitti kesällä 2016 pelastuslaitosten
ICT-palvelutarpeita paloasemilla. Kyselyn tuloksista laadittiin yhteenveto, jota tarkennetaan jatkossa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää erityisesti TUVE-palvelujen käyttöönottosuun-

nittelussa ja maakuntien ICT-palvelujen suunnittelussa. Kyselyn
tulokset ja yhteenveto ovat salassa pidettäviä asiakirjoja.
Pelastuslaitosten käyttövaltuushallintaan liittyvistä asioista laadittiin ohjeasiakirja, jota ei projektin aikana vielä hyväksytty. Asiakirjassa esitellään pelastuslaitosten käyttäjien
käyttöoikeuksien hallintaan liittyviä prosesseja ja periaatteita, pääsynhallintaa, asiointikorttien käyttöperiaatteita ja eri
tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin liittyviä asioita. Asiakirja
on salassa pidettävä.
Projektipäällikkö toimi myös pelastuslaitosten edustajana valtiovarainministeriön (VM) asettamassa turvallisuusverkon teknisessä jaoksessa, joka toimi hankkeelle tärkeänä
verkostona TUVE-tietoverkkoasioihin liittyen sekä väylänä
tuoda pelastuslaitosten tarpeita TUVE kehitykseen ja vaikuttaa palvelujen kehittymiseen pelastuslaitosten näkökulmasta. Maakuntauudistuksen käynnistyessä projekti aloitti
verkostoitumisen myös maakuntien ict-asioita käsittelevien
tahojen kanssa ja projektipäällikkö oli mukana työryhmissä.
Tämä verkostoasiantuntija työskentely jatkuu myös pelastuslaitosten yhteisen ict-hankkeen kautta.

Pelastusopisto - Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät pelastusyksikön ensitoimenpiteissä
Pelastusopiston tutkimus, kehittämis- ja innovaatiopalveluiden toteuttaman ja Palosuojelurahaston pääasiallisesti
rahoittaman Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät -hankkeen tavoitteena oli tutkia
markkinoilla olevien, perinteistä letkuselvitystä nopeampien
sammutusmenetelmien soveltuvuutta alkuvaiheen huoneistopalon sammuttamisessa. Vaikka alkuperäinen rajaus
koski huoneistopaloja, ovat menetelmät käyttökelpoisia
muissakin tulipaloissa.
Perinteisesti palokunnan lähtökohtainen menetelmä tulipalon sammuttamisessa on perustunut ajoneuvon säiliössä kuljetettavan veden käyttöön ja letkujen selvittämiseen.
Tämä on hyvin toimiva menetelmä, mutta joissain tilanteissa
voidaan tilanne saada haltuun nopeammin ja pienemmin
kokonaisvahingoin käyttämällä kevyempää, täydentävää
sammutusmenetelmää.
Hankkeen alkuvaiheen selvitystyön perusteella laadittiin koeasetelmat, joihin valikoitiin erilaisia pelastusyksikön
käyttöön soveltuviksi katsottuja sammuttimia ja sammutusmenetelmiä. Näitä menetelmiä testattiin aluksi vakioidulla
koeasetelmalla, josta siirryttiin todellista huoneistopaloa paremmin vastaavaan koeasetelmaan. Riittävän kokemuksen
kartuttua tehtiin kenttäkokeita poltettavissa rakennuksissa.
Erilaisia testejä tehtiin hankkeen aikana toista sataa. Kaikki
testit videoitiin ja kuvattiin lämpökameralla. Osassa testeistä
käytettiin myös mittausjärjestelmää lämpötilojen mittaukseen.
Tutkimuksen havaintojen pohjalta laadittiin koulutusaineisto, jotta hankkeessa havaittuja hyviä käytänteitä saadaan
vietyä käytäntöön. Samaa tavoitetta palveli erinomaisen hyvän vastaanoton saanut koulutuskiertue, jonka kautta pelas-

tuslaitosten henkilöstöä koulutettiin kuudella paikkakunnalla. Koulutuskiertueen tavoitteena oli mahdollisimman laaja
maantieteellinen kattavuus, jotta kaikkien pelastuslaitosten
henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua koulutukseen. Osallistujia kiertueella oli 180 ja kiertueen jälkeen kurssi on järjestetty kahdesti Pelastusopistolla, viimeisin kolmen päivän
mittaisena.
Hankkeen tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat
pelastuslaitokset, eritoten Keski-Uudenmaan pelastuslaitos,
Suomen Palopäällystöliitto sekä sammuttimia ja sammutuslaitteistoja myyvät yritykset.

Aalto-yliopisto - Paineen hallinta huoneistopaloissa
(PAHUPA)
Paineenhallinta huoneistopaloissa –tutkimushanke (20152016) tuotti uutta kokeellista tietoa palopaineen kehittymisestä tavallisissa kerrostalopaloissa ja kehitti kykyämme tutkia tätä ilmiötä tietokonesimulaatioiden avulla.
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli varmentaa aiempi
palomiesten harjoituksissaan tekemä havainto, että huoneistopalon alkuvaiheessa voi asunnon sisäoven avaaminen olla lähes mahdotonta suuren ylipaineen vuoksi. Tämä
ilmiö voitiin osoittaa todeksi Kurikassa 2015 tehtyjen palokokeiden aikana. Palavan huoneiston sisäpuolelta ei porrashuoneeseen johtavaa, sisäänpäin aukeavaa ovea pystynyt
avaamaan. Havaintoa tutkittiin myöhemmin simuloinneilla,
ja pystyttiin osoittamaan ilmiön suuri esiintymistodennäköisyys nykyaikaisissa asuintaloissa. Tuloksen seurauksena syntynyt ehdotus sisäovien kieltämiseksi on jo ehtinyt uuden
rakentamismääräyskokoelman luonnokseen.
Kokeet tuottivat kvantitatiivista tietoa paineen kehittymisestä. Paineen havaittiin nousevan muutamissa sekunneissa
palon syttymisen jälkeen, palautuvan lähelle normaalitilannetta, kun aikaa kului minuutteja, ja putoavan negatiiviseksi
palon sammuttua. Paineen muutokset aiheuttivat vaihtelevia virtauksia ilmanvaihtoverkostossa, huomattavaa ääntä
palon aikana, ja jopa rakenteellisia vaurioita. Tulokset lisäävät
tutkijoiden, insinöörien ja pelastusalan ammattilaisten ymmärrystä palopaineen roolista nykyaikaisissa rakennuspaloissa. Esimerkiksi viimeisessä kokeessa tapahtunut kevytrakenteisen ulkoseinän pettäminen osoitti palontutkijoille,
että ikkunalasien rikkoutuminen voi tapahtua muutenkin
kuin lämmön vaikutuksesta.
Toisena tavoitteena oli tutkia miten kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten seurauksena tapahtuva rakennusten
ulkovaippojen ilmatiiviyden paraneminen vaikuttaa paloturvallisuuteen. Ilmiötä tutkittiin tietokonesimulointien avulla.
Aluksi simulointimallien epävarmuutta arvioitiin Kurikan kokeiden sekä aiempien, Ruotsissa tehtyjen kokeiden perusteella. Malleja sovellettiin nykyaikaisen asuinkerrostalon palon
simulointiin. Tulokset osoittavat, että erityisesti nolla-energia
tasoon tähtäävä tiiveys tulee tuottamaan uusia paloriskejä,
ellei paineenhallintaan kiinnitetä erityistä huomiota.
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Hankkeen tärkeimmät suositukset ovat:
1) Paineen kohoaminen ja sen seuraukset tulisi jatkossa
ottaa huomioon rakennusten suunnittelussa. Erityisesti
rakennusten entistä tiiviimpien ulkovaippojen aiheuttamat riskit pitäisi ottaa huomioon säädöksissä ja ohjeissa.
2) Poistuminen palavasta asunnosta pitäisi turvata välttämällä sisäänpäin aukeavia ovia.
3) Erilaisia teknisiä ratkaisuja paineenhallintaan tulisi
selvittää ja niiden hyväksyttävyys rakennushankkeissa

varmistaa. Esimerkkinä mainittakoon hankkeessa tutkittu mahdollisuus paineenalentamiseen ilmanvaihdon
poistokanavien kautta, kun tulopuolen kanavat suljettiin
pellein tai rajoittimin.
Simulointien perusteella teknisiä ratkaisuja, joissa
huoneiston molemmat ilmanvaihtokanavat suljetaan
savu- tai palopellein, on pidettävä erittäin riskialttina,
koska seurauksena voi olla vakava rakenteellinen vaurio
ja osastoinnin menettäminen.

Pelastusopisto - Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät

Suojapari tukee savusukellusta. Kuva: Pelastusopisto

Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät -hankkeessa tarkasteltiin ensivaste-sammutusautolla varustetun sammutusyksikön täydentymistä onnettomuuskohteella pelastusryhmäksi, joka määrätyin edellytyksin pystyy aloittamaan
savusukellustehtävän. Tutkimustehtävänä oli
1) kartoittaa, miten yksikön täydentyminen kohteella
savusukelluskykyiseksi pelastusryhmäksi on suunniteltu
pelastustoimen alueilla
2) selvittää, miten yksikön on täydennyttävä pelastusryhmäksi savusukellusta varten ohjeellisessa pelastustoiminnan toimintavalmiusajassa.
Onnettomuustilanteet rajattiin asuinrakennuksen yhden
huoneiston paloihin kolmannessa kerroksessa. Tarkastelu
rajattiin tapauksiin riskiluokkien I ja II alueilla. Niissä henkilö-
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riskit ovat merkittävimmät, jolloin myös pelastustoiminnan
viiveettömän aloittamisen merkitys korostuu.
Kartoituksen tulosten perustella niillä pelastuslaitoksilla,
joilla toiminta saatetaan joutua aloittamaan pienillä vahvuuksilla, on kohteella täydentyminen yleensä myös suunniteltu. Yksikön täydentymistarpeen selviyksen tuloksena oli,
että ensimmäisenä kohteelle saapuvan sammutusyksikön
(1 + 1) tulee savusukellustilanteessa täydentyä kohteella
1 + 5 -vahvuiseksi pelastusryhmäksi mahdollisimman pian.
Vastaavasti ensimmäisenä kohteelle saapuvan sammutusyksikön (1 + 2) tulee täydentyä kohteella 1 + 5 -vahvuiseksi
pelastusryhmäksi yhden minuutin kuluessa saapumisestaan.
Tässä ajassa yksikön konemies on selvittänyt veden vuorojakoliittimelle ja yksikön toinen pelastaja on selvittämässä
työjohtoa kerroksiin.

Tehokas pelastustoiminta alkaa. Kuva: Pelastusopisto

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - CTIF Suomen kansallinen komitea

Tore Eriksson ajankohtaistilaisuudessa. Kuvaaja: Antti Pulkkinen

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 Pariisissa perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka tehtävänä on
palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Vuonna 2016 CTIF:ään

kuului 38 jäsenmaata ja n. 40 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona
on ”Skilled firefighters – safe citizens”. CTIF-toiminta tarjoaa
Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista
ja vaihtoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen
kehitykseen.
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Vuosi 2016 oli Suomen kansallisen komitean 48. toimintavuosi, ja samalla aktiivisin vuosi lukuisten Suomessa järjestettyjen tapahtumien myötä. Vuoden 2016 merkittävimmät
tapahtumat olivat CTIF:n vuosikokous (Delegates’ Assembly)
Helsingissä, tilaisuuden yhteydessä järjestetyt komissiokokoukset sekä kansalliset karsintakilpailut Itävallan kilpailuihin.
Edustajakokoukseen osallistui kaiken kaikkiaan hieman
yli 100 delegaattia lähes 30 eri maasta. Lisäksi näytteilleasettajia oli kaksitoista Suomesta, Belgiasta, Italiasta, Puolasta,
Sveitsistä ja Norjasta. Kaiken kaikkiaan tilaisuuteen osallistui
noin 200 henkilöä, kun mukaan luetaan myös järjestäjät ja
vapaaehtoiset. Tilaisuudessa esiteltiin näytteilleasettajien
ohella suomalaista pelastusalan osaamista symposiumissa,
jossa käsiteltiin palomiesten terveyttä ja pelastusalan kohtaamia uusia uhkia.
Kokouksen yhteydessä järjestettiin lisäksi komissiokokouksia, jotka keräsivät Suomeen useita kymmeniä alansa
asiantuntijoita. Komissiot, jotka kokoontuivat Helsingissä,
käsittelivät lentoasemien turvallisuutta, EU-asioita sekä uusia
teknologioita ja ajoneuvopelastamista. Syyskuun alku olikin
todellinen supertilaisuus suomalaisen pelastustoimen esittelyssä kansainväliselle yleisölle.
Kansallisissa SM-kilpailuissa karsittiin lähtijöitä vuoden
2017 kansainvälisiin kilpailuihin Villachiin, Itävaltaan. Kilpailutoiminta oli aktiivisin CTIF:n toimintamuoto vuonna 2016 ja
mukana oli ilahduttavasti uusia, innokkaita joukkueita. Suomesta osallistui lisäksi nuoria nuorisokomission yhteydessä
järjestettyyn symposiumiin, jossa nuoret itse fasilitoivat työpajoja.
Kilpailu- ja nuorisotoiminta olivat myös viestinnässä yleisöä eniten kiinnostava osio. Viestinnällisesti Suomen CTIF
sai uutta näkyvyyttä paitsi kotimaisessa kentässä, myös kansainvälisesti. Toimintaa esiteltiin Crisis Response Journalissa
(vol. 11; issue 4; toukokuu 2016). CRJ on brittiläinen neljännesvuosittain julkaistava lehti, jolla on laaja levikki ja nettinäkyvyys viidellä eri mantereella (Eurooppa, Pohjois-Amerikka,
Australia, Afrikka ja Aasia).

Kansalliset kilpailut. Kuvaaja: Vesa Hailola
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Palokunnan
toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat
syyt - miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?
Tutkimuksessa selvitettiin, miksi palokuntayhdistys lopettaa
tai aloittaa toimintansa, sekä mitkä ovat yksilöiden syyt olla
mukana palokuntatoiminnassa. Palokuntayhdistyksiä koskevasta osuudesta vastasi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
(Osa I: Miksi palokunnan toiminta hiipuu tai viriää? -loppuraportti). Yksilöiden motivaatiotekijöitä selvitti Canterburyn
yliopisto (Osa II: Vapaaehtoiset palokuntalaiset Suomessa:
esteet, motivaatiot ja asenteet). Tutkimustulosten perusteella rakennettiin toimintamallit aloittavalle palokunnalle sekä
palokunnan toiminnan hiipumisen estämiseksi. Tutkimuksen rahoitti Palosuojelurahasto.
Tutkimus osoitti, että palokuntatoiminta perustuu kansalaistoiminnan elementteihin kuten vapaaehtoisuuteen
ja nuorten kasvatustehtävään. Nuorten ja lasten kasvatus
palokuntalaisiksi varmistaa parhaiten palokuntatoiminnan
jatkuvuuden ja esimerkiksi riittävän henkilöstön määrän
pitkällä aikavälillä. Sosiaaliselta pääomaltaan ja yhdistystoiminnaltaan vahvat palokunnat pystyvät myös todennäköisesti täyttämään yhteiskunnan palvelutarpeen eli pelastuslaitoksen sopimusten edellyttämät vaatimukset. Palokuntien
elinvoimaisuutta lisää myös erityisesti yhteistyö muiden
palokuntien ja pelastuslaitosten kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että palokuntien kannattaa verkostoitua toimintaympäristönsä kanssa aiempaa tiiviimmin ja panostaa
erityisesti nuorisotoimintaan, ihmisten johtamiseen ja rakentavaan toimintakulttuuriin vapaaehtoisten motivoimiseksi.
Toimintansa aloittaneiden palokuntien syyt aloittaa toiminta liittyivät haluun tarjota nuorille hyvä harrastus, tarve
olla avuksi yhteisössään ja kokemus siitä, että palokunnalla on tarjottavaa pelastustoimen järjestelmälle. Yksilöitä
puolestaan motivoi erityisesti auttamisenhalu ja palokuntatoiminnan yhteisöllisyys. Lopettaneet palokunnat eivät
saaneet rekrytoitua riittävästi sitoutunutta henkilöstöä, erityisesti nuoria, toimintaansa. Palokuntatoiminta on muuttunut yhä ammattimaisemmaksi ja vaatii vahvaa sitoutumista
kuten jatkuvaa kouluttautumista. Lisäksi erityisesti harvaan
asutuilla seuduilla nuorten poismuutto on keskeinen ongelma. Henkilöstöpulan seurauksena palokunnan tehtävät
kasaantuivat harvoille ja alkoivat kuormittaa palokuntalaisia.
Vapaaehtoisuuden tunne ja motivaatio jatkaa palokunnan
toimintaa hiipui. Yksilötasolla tarkasteltuna toiminnan lopettamisen syitä olivat muutto paikkakunnalta, henkilösuhteisiin liittyvät haasteet tai kielteinen ilmapiiri palokunnassa
sekä ajanpuute.
Tutkimus osoitti, että palokunnat pitävät elinvoimaisuutensa kannalta yhteistyön kehittämistä erityisesti pelastuslaitoksen kanssa tärkeänä. Pelastuslaitokset voisivat esimerkiksi
tarkastella, miten palokunnat voisivat tiiviimpää yhteistyötä
tehden täyttää sopimusten edellytykset aikaisempaa paremmin. Palokunnat hyötyvät myös siitä, jos pelastuslaitos

tiedottaa niitä ajoissa tarpeistaan. Tämä auttaa palokuntia
suuntaamaan toimintaansa tarpeiden mukaisille erityisaloille. Toimintansa lopettaneiden palokuntien vastaajista suuri
enemmistö oli sitä mieltä, että palokuntatoiminnan vapaaehtoisuus ja harrastusmaisuus tulisi huomioida aiempaa paremmin pelastustoimen järjestelmässä.
Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu aloittaneiden
ja lopettaneiden palokuntien haastatteluista ja lopettaneille
palokunnille osoitetusta kyselystä. Haastatteluja toteutettiin

yhteensä kahdeksalle eri puolella Suomea toimivalle tai toimineelle palokunnalle. Lisäksi tutkimuksessa haastateltiin
yhtä toimintansa yhdistänyttä palokuntaa ja kahta palokuntaa
rekrytointikäytäntöihin liittyen. Palokunnille osoitettu kysely
kohdistettiin toimintansa 2000- luvulla lopettaneille tai toimintamuotoaan muuttaneille palokunnille. Siihen vastasi 57
henkilöä yhteensä 29 palokunnasta. Palokuntalaisten yksilöllisiä motivaatiotekijöitä koskevaan kyselyyn vastasi 933 nykyistä palokuntalaista ja 67 palokuntatoiminnan lopettanutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Safety 2016 -konferenssi,
Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

Pelastusalan edustajia Safety 2016 -tapahtumassa.
Kuvaaja: Aleksi Tuomola

Maailman terveysjärjestö WHO:n 12th World Conference on
Injury Prevention and Safety Promotion, Safety 2016, järjestettiin Tampereella syyskuussa 2016. Tilaisuuden suomalaisena vastuujärjestäjänä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Konferenssiin osallistui yli 1100 turvallisuusalan asiantuntijaa
ja tutkijaa yli sadasta maasta. Kyseessä on eräs maailman
suurimmista turvallisuusalan tapahtumista. Konferenssi järjestettiin yhteistyössä useiden tahojen kanssa.
Safety-konferenssin tieteellinen sisältö koostui tapaturmatutkimuksista ja niihin pohjautuvista käytännön ratkaisuista, joilla edistetään turvallisuutta sekä vähennetään
väkivaltaa, itsemurhia, tapaturmia ja onnettomuuksia. Ohjelma oli koottu avoimeen tieteelliseen tapahtumakonseptiin
liittyvällä open call -menettelyllä. Näin kuka tahansa saattoi lähettää esityksensä vertaisarviointiin, jonka perusteella
määriteltiin esitysmuodoksi suullinen tai posteriesitys, joukossa myös suomalaisia, pelastusalan toimijoiden esityksiä.
Konferenssissa esiintyi lisäksi erikseen kutsuttuja puhujia.
Näitä olivat pelastustoimen osalta Mette Lindahl Olsson ja
Brendan Carr.

Palosuojelurahasto tuki tilaisuutta avustuksella, joka
kohdennettiin pelastusalan ammattilaisia kiinnostavan ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen, puhujien kutsumiseen sekä pelastusalan henkilöstön osallistumismaksuihin.
Konferenssin suunnittelijat päätyivät ohjelmakokonaisuuteen, jossa pelastusalaan liittyvät esitelmät oli koottu yhteen
päivään. Ohjelman keskiössä oli luonnonkatastrofeihin ja
valmiuteen liittyvät näkökulmat, paikallisella tasolla tehtävä
turvallisuudenedistämistyö ja maahanmuuttajuus.
Konferenssiin liittyi useita liitännäistapahtumia, teemapäiviä, lyhytseminaareja, kurssimuotoisia koulutuskokonaisuuksia ja vuorovaikutteisia osia. Lisäksi useat toimijat pitivät
kokouksia konferenssia ennen, konferenssin aikana ja sen
jälkeen. Päättäjäistilaisuudessa jaettiin mediapalkinnot International Safety Media Award -kilpailussa (ISMA).
Safety 2016 -konferenssi saa jatkoa vuonna 2018, jolloin
Thaimaa isännöi Bangkokissa pidettävää Safety 2018 -tilaisuutta.

Mette Lindahl Olsson esitelmöi Safety 2016 -tapahtumassa.
Kuvaaja: Aleksi Tuomola
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Pellekaija Pum Oy - Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa paloturvallisuudesta pienimmille
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Kuva: Pellekaija Pum Oy
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Suomen Palopäällystöliitto - Pelastustoimen ja
ensihoidon väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset

Kuvaaja: Petri Lindth

Suomen Palopäällystöliitto toteutti 1.4.2016–31.1.2017 Palosuojelurahaston 80 % rahoittaman hankkeen, jossa tuotettiin
paketti pelastustoimen väkivalta- ja uhkatilannekoulutuksiin.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa tilanne oli se, että väkivalta- ja uhkatilannekoulutuksia toteutti monet tahot monenlaisilla materiaaleilla eikä pelastustoimessa toteutettavissa väkivalta- ja uhkatilannekoulutuksissa ole valtakunnallista
yhtenäisyyttä. Hankkeessa hyödynnettiin hyviksi havaittuja
käytäntöjä ja ohjeita pelastustoimen lisäksi sosiaali- ja terveystoimesta ja poliisista. Aiempaa materiaalia oli käytettävissä
yllättävän vähän, mikä lisäsi tarvetta tuottaa aineistoa hankkeessa hankesuunnitelmavaiheessa suunnitellun koonnin
sijaan.
Aineiston koonnin toteuttivat paloesimies Juha Höök ja
palomies Tero Ihatsu. Työn sisältöjä ohjasi pelastuslaitosten
kumppanuusverkoston, sisäministeriön pelastusosaston,
Suomen Palopäällystöliiton sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä.

16

Palosuojelurahasto

Hankkeessa tuotetussa aineistossa käsitellään
seuraavia aihealueita:
• Käsitteistö
• Väkivalta
• Viesti julkisuuteen
• Koulutus
• Lainsäädäntö
• Rikoslain antamat mahdollisuudet uhkaja väkivaltatilanteissa
• Perehdytys
• Raportointi
• Auttaja rikosprosessissa
• Suoja- ja tilapäisvälineet
• Viranomaisyhteistyö
• Asemalta kohtaamiseen
• Itsepuolustus
• Tilanteen jälkeiset toimet

Hankkeessa tuotettua aineistoa perehdytettiin kahdessa tilaisuudessa: 14.12.2016 Helsingissä ja 12.1.2017 Kuopiossa.
Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 55 osallistujaa eri puolilta
Suomea. Tilaisuuksissa esiteltiin paitsi hankkeen aineistoa,
kuultiin myös puheenvuorot poliisin ja yksityisen turvallisuusalan näkökulmista väkivalta- ja uhkatilanteisiin.
Tulevaisuuden suurimpana tarpeena on pelastuslaitosten henkilöstön työturvallisuuden parantaminen ennen
kaikkea väkivalta- ja uhkatilanteisiin liittyvän koulutuksen
keinoin. Parhaiten kohderyhmä saavutetaan perehdyttämällä organisaatioihin omat kouluttajat, mihin hankkeessa toteutetut perehdytyskoulutuksetkin tähtäsivät. Tämän lisäksi
lähitulevaisuudessa on syytä arvioida tarvetta myös esimerkiksi terroristisiin uhkiin liittyvän koulutuksen ja koulutusaineiston tuottamisesta.

Oman paloharjoituksen pystyi tekemään myös Kipinä-sovelluksella. Omaan paloharjoitukseen ilmoittautui ennätykselliset yli 112.000 osallistujaa.
Pohjoismainen palovaroitinpäivä 1.12. muistutti palovaroittimen oikeasta käytöstä.
Kampanjan päivitetyn graafisen ilmeen mukaisia viestejä tuotettiin eri medioille. Televisio, radio, elokuvateatterit ja
sosiaalisen median eri kanavat ovat olleet käytössä jo aiempina vuosina. Abrit eli julkisilla paikoilla olevat sähköiset mainostaulut olivat vuoden 2016 uusi kanava, joka tavoitti yli 20
miljoonaa kontaktia. Koko kampanjan nettokontaktimäärä
oli 32,9 miljoonaa.
Hankkeeseen haettiin Palosuojelurahastolta avustusta
495 000 euroa, ja avustus myönnettiin täysimääräisenä. Talous toteutui suunnitellusti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Paloturvallisuusviikko 2016

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Paloturvallisuutta kotona esitteen sisällön
tarkistaminen ja kääntäminen uusille kielille

Paloturvallisuusviikko on vuosittainen pelastustoimen kampanja, jonka tavoitteena on parantaa koko Suomen paloturvallisuutta. Paloturvallisuusviikko toteutti pelastustoimen
strategiassa asetettuja tavoitteita. Vuonna 2016 Paloturvallisuusviikkoa vietettiin 26.11.–1.12.
Ohjausryhmään kuuluvat: Sisäministeriö, Pelastuslaitokset, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Pelastusliitot, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan Keskusliitto, Finanssialan Keskusliitto, jonka edustajaa sijaisti LähiTapiolan edustaja
ja Ehyt ry.
Paloturvallisuusviikon visio oli: ”Asumisen paloturvallisuuden parantaminen siten, että kenenkään ei tarvitse
kuolla tai loukkaantua vakavasti tulipalossa.” Vuoden 2016
tavoitteina oli mm. herättää yhteiskunnallista keskustelua
paloturvallisuudesta, saada jokainen ihminen, pelastustoimen viranomaiset ja järjestöt sekä yhteistyökumppanit toimimaan yhdessä paloturvallisuuden puolesta ja tarjota jokaiselle konkreettinen keino parantaa omaa tai läheistensä
paloturvallisuutta. Painopisteinä olivat huolimattomuuden
ja tahallisuuden vaikutukset paloturvallisuuteen, alkoholin
käytön vaikutus paloturvallisuuteen, asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien paloturvallisuuden parantaminen.
Paloturvallisuusviikon graafista ulkoasua päivitettiin niin
että brändin selkeä jatkuvuus säilyi. Slogan oli ”Huolehtimalla paloturvallisuudesta et menetä mitään”.
Päivää Paloasemalla vietettiin 26.11.2016. Noin 95 000
kävijää vieraili 370 paloasemalla. Koko perheen tapahtumassa opittiin tärkeitä paloturvallisuustaitoja tehtävärasteilla.
Vuoden 2016 tapahtuman järjestämiseen osallistui eniten
paloasemia kampanjan historiassa, ja myös kävijämäärä on
ennätys.
Oma paloharjoitus innosti ihmisiä ja eri yhteisöjä itse
parantamaan omaa tai läheistensä paloturvallisuutta. Kodin

Palosuojelurahaston rahoittaman Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen -hankkeen (2009 - 2011) yhteydessä tuotettiin Paloturvallisuutta kotona - esite. Tämä maahanmuuttajille tehty selkokielinen esite sisältää perustietoa erilaisista
asumiseen liittyvistä paloturvallisuuden perusasioista kuten
palovaroittimesta, keittiön turvallisuudesta, sähkölaitteista,
saunasta ja sammutuspeitteen käytöstä. Esitteessä on toimintaohjeet hätäilmoituksen tekemiseksi ja siinä kerrotaan
miten pitää toimia jos kerrostalossa on tulipalo. Esite käännettiin alun perin seuraaville kielille: englanti, ranska, ruotsi,
somali ja venäjä.
Vuonna 2016 käynnistettiin kaksiosainen hanke, jonka
ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin alkuperäisen esitteen
sisältö ja tehtiin siihen tarvittavat päivitykset sekä korjaukset.
Sitten esite käännettiin kaikille edellä mainituille kielille sekä
kolmelle uudelle kielelle, joita olivat: arabia, farsi ja kurdi. Toisessa vaiheessa tehtiin kodin paloturvallisuusesitteen rinnalle, sitä täydentämään, vastaanottokeskusten paloturvallisuudesta kertova osa. Sisällön suunnittelussa tehtiin yhteistyötä
SPR:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Tämä uusi täydennysosa käännettiin viidelle kielelle: englanti, arabia, farsi, kurdi
ja somali.
Perusaineisto sekä vastaanottokeskusten että kotien paloturvallisuudesta on nyt saatavilla kaikkien sitä tarvitsevien
tahojen käyttöön. Aineisto on vapaasti ladattavissa osoitteesta:
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Paloturvallisuutta-kotona-
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Kumpaakin esitettä voi tilata SPEKistä postikulujen
hinnalla. Painosmäärät ovat:
Paloturvallisuutta
kotona

Paloturvallisuutta
vastaanottokeskuksessa

Suomi

1000

Arabia

1000

700

Farsi

1000

5800

Sorani (Kurdi)

1000

700

Somali

1000

2800

Ranska

1000

Palosuojelurahaston
rahoittamassa
hankkeessa
SMDno-2015-2235; Pirkanmaan pelastuslaitos Turvallisuustietoa eri kielillä turvapaikanhakijoille, on julkaistu paloturvallisuusvideoita, jotka on tarkoitettu opetusmateriaaliksi
turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Mukana hankkeessa ovat olleet mm. Maahanmuuttovirasto ja SPR ja SPEK.
Videot löytyvät osoitteesta paloturvallisuusvideot.fi tai Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilta, kohdasta Hyvä tietää –
Paloturvallisuusvideot.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen hankkeeseen osallistujille
on esitelty SPEKin tuottamat esitteet, jotka soveltuvat hyvin
käytettäväksi yhdessä esim. videoiden tai muiden esitysten
kanssa. Nämä aineistot täydentävät ja tukevat toinen toisiaan muodostaen kattavan kokonaisuuden.

Kuvassa koko aineisto. Kuvaaja: SPEK

Vastaanottokeskuksien paloturvallisuutta käsittelevän esitteen sammutuslaitteistoja käsittelevän sivun farsin- ja englanninkieliset sivut.
Kuvaaja: SPEK
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - CTIF Suomen
kansallinen komitea 2016

Kokousvieraat tuomiokirjon portailla. Kuvaaja: Antti Pulkkinen

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö ja kansainvälinen asiantuntija- ja informaatioverkosto. CTIF
perustettiin Pariisissa vuonna 1900 edistämään palomiesten ja
palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälistä yhteistyötä. Tänä päivänä mukana on 38 jäsenmaata ja n. 50 jäsenjärjestöä. Jäsentensä kautta CTIF edustaa 5 miljoonaa palomiestä,
jotka turvaavat päivittäin miljardin ihmisen elämää.
CTIF järjesti vuosittaisen edustajakokouksensa Helsingissä 7.-9.9.2016.
Edustajakokoukseen osallistui kaiken kaikkiaan hieman
yli 100 delegaattia lähes 30 eri maasta. Lisäksi näytteilleasettajia oli kaksitoista Suomesta, Belgiasta, Italiasta, Puolasta,
Sveitsistä ja Norjasta. Kaiken kaikkiaan tilaisuuteen osallistui
noin 200 henkilöä, kun mukaan luetaan edellä mainittujen
lisäksi myös järjestäjät ja vapaaehtoiset.
Tilaisuudessa esiteltiin näytteilleasettajien ohella suomalaista pelastusalan osaamista kahdessa symposiumissa,
joissa käsiteltiin palomiesten terveyttä ja pelastusalan kohtaamia uusia uhkia. Torstain symposiumissa kuultiin esityksiä
niin palomiesten terveydestä (Kanadassa tehty työ työterveyden eteen sekä suomalainen FireFit-metodi) kuin heidän
turvallisuuteen vaikuttavista tilanteistakin (tunnelipalot).
Perjantaina puolestaan keskusteltiin mm. ilmastonmuutoksesta, likaisista pommeista, terrorismista, pakolaisista ja miten eri yhteisöt, kuten EU, pystyy tukemaan pelastusalaa näihin uhkiin vastaamisessa. Lisäksi kuultiin, miten teknologiset
ratkaisut, kuten robotiikka, pystyvät auttamaan pelastajia.
Tilaisuuteen kuului lisäksi tervetuloillallinen keskiviikkona
sekä kaupungin vastaanotto torstai-iltana.

Tilaisuudessa noudatettiin aiemmin laadittua viestintäsuunnitelmaa. Viestinnällisesti tilaisuus onnistui kohtuullisesti.
Palaute tilaisuuden jälkeen oli positiivista sekä osallistujilta että
näytteilleasettajilta. Tiukka aikataulu oli haasteellinen, mutta
järjestelyt, sisältö ja oheisohjelma koettiin erinomaisena.
Kokouksen yhteydessä järjestettiin komissiokokouksia,
jotka keräsivät Suomeen useita kymmeniä alansa asiantuntijoita. Komissiot, jotka kokoontuivat Helsingissä, käsittelivät
lentoasemien turvallisuutta, EU-asioita sekä uusia teknologioita ja ajoneuvopelastamista. Komissiokokouksiin osallistui
yhteensä yli 40 henkeä.
Kuvia tilaisuudesta on nähtävillä osoitteessa
https://goo.gl/26bcP2.

Best practices proceduren voittajat ja Tore Eriksson.
Kuvaaja: Antti Pulkkinen
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Sähkötarkastusyhdistys Säty ry - Sähköpetokoulutuksen uudelleen aloittaminen palo- ja
pelastusviranomaisille

Kuvaaja: Jouni Känsälä

Sähköpalokuolemat ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta sähköpalojen aiheuttamat taloudelliset haitat ja vahingot yhteiskunnalle ovat samaan aikaan kasvaneet voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana. Sähköpalojen välittömien seurauksien lisäksi
palot aiheuttavat usein välillisesti tuotannon tai toiminnan
keskeytymisen sekä haittaa palon lähellä sijainneiden tilojen
käytössä. Yhä useampi paloista saakin alkunsa joko sähkölaitteen tai -järjestelmän vikaantumisesta tai niiden väärästä tai
huolimattomasta käytöstä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
Pelastuslaitosten Pronto-rekisteristä tekemän selvityksen
mukaan vuonna 2015 jopa 49% paloista arvioitiin saaneen
alkunsa sähköenergiasta.
Yli puolet sähköpaloista aiheutuu edelleen sähkölaitteiden väärästä tai huolimattomasta käytöstä ja arviolta noin
puolet sähkölaitteiden tai -järjestelmien vikaantumisesta.
Tärkeänä osana sähköpalojen ennalta torjuntaa on koettu
sähkölaitteiden parissa työskentelevien henkilöiden lisäkouluttaminen havaitsemaan potentiaalisia riskitekijöitä. Sähköpeto-koulutuskokonaisuuden tarkoitus on tuoda riittävä
perustietämys niin palo- ja pelastusalan henkilöstölle, poliiseille, kiinteistön ja sähkölaitteistojen haltijoille kuin kaikille
muille sähkölaitteistojen parissa työskenteleville tahoille.
Koulutuskokonaisuus on jaettu ennalta ehkäisevään sekä
sähköpalojen palontutkintaosioihin. Ennalta ehkäisevä osio
sisältää yhden päivän perustasokoulutuksen, jossa käsitellään perustietoja sähköjärjestelmistä ja sähköpaloista. Toinen,
yhden päivän asiantuntijakoulutus syventyy sähköpalojen
vikaantumismekanismeihin sekä palojen ennaltaehkäisykeinoihin. Palontutkintaosiossa käydään läpi kolmepäiväisessä
koulutuksessa sähköpalojen palontutkinnassa huomioon
otettavia seikkoja, kuten yhteistyötä eri viranomaistoimijoi-
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den kanssa, näytteiden ottoa, palopaikan dokumentointia
sekä sähköjärjestelmien analysointia. Molemmat osiot sisältävät myös lopputentin, jonka läpäistyään koulutettava saa
kurssitodistuksen suoritetusta osiosta.
Sähköpeto-kouluttajina toimivat alan ehdotonta kärkeä
ja kokemusta omaavat sähköjärjestelmien valtuutetut tarkastajat sekä sähköpalon palontutkintaosiossa lisäksi alan
kokeneimpia tutkijoita edustavat kouluttajat niin poliisista,
pelastusviranomaisilta, vakuutusyhtiöltä kuin Turvallisuus- ja
kemikaalivirastoltakin. Sähköpeto-hankeen järjestäjäorganisaationa toimii Sähkötarkastusyhdistys Säty ry, joka on valtuutettujen tarkastajien ja valtuutettujen laitosten jäsenyhdistys. Sähköpeto-hanke on osa Sähkötarkastusyhdistyksen
tavoitetta ehkäistä sähköstä johtuvia vahinkoja ja tapaturmia.
Sähköpeto-koulutukset aloitetaan vuoden 2018 alussa
yhteistyössä palo- ja pelastusalan sekä muiden sähköpalojen
ennaltatorjunnasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Koulutuksista kiinnostuneita tahoja kehotetaan ottamaan yhteyttä
hankkeen yhteyshenkilöön.
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n puolesta, Juha Alhainen
Valtuutettu tarkastaja
tel. +358 (0)50 5540 865
mail. juha.alhainen@ssep.fi

Pelastusopisto - Sosiaalisen median
oppimateriaalihanke

Hankkeen julkisen sektorin työpajassa keskusteltiin vilkkaasti
sosiaalisen median osaamisesta. Kuvaaja: Laura Hokkanen

Pelastusopiston tutkimus, kehittämis- ja innovaatiopalveluiden toteuttaman ja Palosuojelurahaston pääasiallisesti
rahoittaman Sosiaalisen median oppimateriaalihankkeen tavoitteena oli vastata sosiaalisen median koulutustarpeeseen
pelastustoimessa ja lisätä toimialan some-osaamista. Vaikka
some-koulutuksen kysyntä pelastustoimessa on suurta, ei
alalle kohdennettua oppimateriaalia viestinnästä sosiaalisessa mediassa vielä ole. Pelastuslaitoksilla on harvoin erikseen
viestintään osoitettuja resursseja, jolloin koko henkilöstö

tarvitsee viestintätaitoja ja nykyisin myös sosiaalisessa mediassa.
Hankkeen aineisto koottiin aikaisemman tutkimustiedon
ja selvitysten perusteella, työpajatyöskentelyllä, haastatteluilla ja kyselyillä.
Hankkeessa tuotettiin konkreettinen oppimateriaali
pelastustoimen henkilöstölle sekä toimialalle kouluttautuville. Työkalupaketti on hyödynnettävissä Pelastusopiston
perustutkinto-opetuksessa, varautumisopetuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi verkkoympäristö mahdollistaa
itseopiskelun ja koulutusten järjestämisen pelastuslaitoksilla. Materiaali on tehty sekä suomen- että ruotsinkielisenä.
Suomenkielinen materiaali on Pelastusopiston Moodlessa.
Ruotsinkielinen materiaali viedään Moodleen syksyllä 2017.
Sähköinen KOULUMAALI-oppimateriaalialusta toimii alustana pelastuslaitosten käyttäjille. Sähköiset alustat mahdollistavat mm. keskustelupalstojen luomisen – näitä tullaan
hyödyntämään siten, että materiaalin käyttäjät jakavat oppimistehtävissään kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Oppimateriaalialustoille on liitetty oppimistehtäviä (tenttejä, keskustelualoitteita, tiedonhakutehtäviä). Tämä mahdollistaa
koulutusmateriaalin dynaamisuuden ja sisällön päivittämisen. Lisäksi oppimateriaali julkaistaan sähköisenä raporttina,
joka on avoimesti saatavilla netistä suomen- ja ruotsinkielisinä versioina syksyllä 2017.
Hankkeen tärkeimpinä yhteistyökumppaneina työryhmässä olivat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan pelastuslaitokset sekä sisäministeriö, Pirkanmaan pelastuslaitos
pelastuslaitosten kumppanuusverkoston edustajana sekä
SPEK ja SPPL ohjausryhmässä.

levy pidättää paloa huomattavasti ja alkusammutustoimenpiteisiin jää enemmän aikaa. Palo myös leviää hitaammin
viereisiin rakenteisiin.
Tutkimuksen havaintojen pohjalta laadittiin koulutusaineistoa jotta hankkeessa havaittuja hyviä käytänteitä saadaan vietyä käytäntöön. Samaa tavoitetta palveli erinomaisen hyvän vastaanoton saanut koulutuskiertue, jonka kautta
pelastuslaitosten henkilöstöä koulutettiin kolmella paikkakunnalla. Erityinen ponnistus tehtiin erilaisten altistusten mittaamisessa. Altistuksia mitattiin niin alkusammuttajan, pelastajan kuin palontutkijan ja palosaneeraajan osalta. Hankkeen
aikana myös valmisteltiin EU:n pelastuspalvelumekanismin
kanssa yhteistyössä asiantuntijavaihto, joka ajallisesti toteutui hankkeen päättymisen jälkeen. Asiantuntijavaihdossa
jaettiin kokemuksia hankkeessa tehdyistä havainnoista ja
saatiin runsaasti arvokasta tietoa muissa Euroopan maissa
tehdystä tutkimuksesta sekä pelastuslaitosten käytänteistä
altistusten vähentämisessä. Asiantuntijavaihdosta on julkaistu erillinen kenttäraportti Pelastusopiston julkaisusarjassa.
Hankkeen tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat
pelastuslaitokset, eritoten Keski-Uudenmaan pelastuslaitos,
Lassila & Tikanoja, TUKES, Suomen Palopäällystöliitto sekä
sammuttimia ja sammutuslaitteistoja myyvät yritykset.

Pirkanmaan pelastuslaitos - Turvallisuustietoa eri
kielillä turvapaikanhakijoille

Pelastusopisto - Modernien kodinkoneiden
palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka
Pelastusopiston tutkimus, kehittämis- ja innovaatiopalveluiden toteuttaman ja Palosuojelurahaston pääasiallisesti
rahoittaman Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka -hankkeen tavoitteena oli tutkia
erilaisten markkinoilla olevien kodinkoneiden palokäyttäytymistä sekä löytää parhaat käytänteet tällaisten tulipalojen
sammuttamiseen. Kaikki testit videoitiin ja kuvattiin lämpökameralla. Osassa testeistä käytettiin myös mittausjärjestelmää lämpötilojen sekä lämpösäteilyn voimakkuuden
mittaukseen. Hankkeessa tehtiin runsas määrä erilaisia polttokokeita, joista osassa kodinkoneet poltettiin täysin. Näillä
kokeilla haluttiin selvittää palokäyttäytymistä sekä todennäköisyyttä sille, että palo laajenee rakennuspaloksi. Täyden
polton kokeiden jälkeen siirryttiin testeihin, joissa laite sammutettiin erilaisia sammutteita käyttäen. Näillä testeillä haettiin parhaita menetelmiä palon sammuttamiseksi. Erityisesti
tutkittiin kylmälaitteiden palokäyttäytymistä ja niissä olevien
eristeiden savun ja lämmön tuottoa. Keskeinen havainto kylmälaitteen paloturvallisuudesta liittyi laitteen taustalevyyn,
joka on yleisimmin joko muovia tai peltiä. Peltinen tausta-

Opetusvideoissa kuvattiin avun saapumista vastaanottokeskukseen.
Kuvassa näyttelijät ja kuvaajat yhteiskuvassa tauolla. Kuvaaja: Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaan pelastuslaitos on toteuttanut Palosuojelurahaston tuella hankkeen, jossa tehtiin paloturvallisuusvideoita
turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille.
Opetusvideoita voivat vapaasti käyttää kaikki ne tahot,
jotka osallistuvat turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn. Opetusvideot ovat ladattavissa Pirkanmaan pelastuslaitoksen nettisivuilta, johon johtaa linkki
paloturvallisuusvideot.fi. Opetusvideoita on tehty kymmenelle eri kielelle (arabia, dari, farsi, kurdi, somali, englanti,
ranska, venäjä, ruotsi ja suomi).
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Yhdeksän opetusvideota sisältää paloturvallisuuteen liittyviä keskeisiä asioita. Ne on suunniteltu siten, että niitä voidaan esittää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa
sekä myöhemmin maahan pysyvästi jääville maahanmuuttajille. Asuntolassa paloturvallisuusasiat ovat toisenlaisia kuin
pysyvässä kodissa.
Opetusvideoissa käsitellään keskeisiä paloturvallisuusasioita. Tulipalojen ehkäisy on pääosassa, mutta toimintaohjeiden kertominen tulipalossa on myös esillä.
Opetusvideot sisältävät myös pelastusviranomaisen toiminnan esittelyä. Tämä on tärkeä asia, sillä eri kulttuureista
saapuvilla ihmisillä saattaa olla viranomaisten toiminnasta
toisenlainen kuva kuin suomalaisilla.
Videot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Videoiden
tueksi on tehty materiaalia, jonka tarkoitus on auttaa videoiden esittäjää syventämään videoiden kerrontaa. Eli tuki-

materiaalissa on jokaisen videoklipin selitys: mikä on tämän
videon tarkoitus. Lisäksi tukimateriaalissa on videon herättämiä keskustelunaiheita.
Videoiden kuvakerronta on tehty mahdollisimman pelkistetysti ja apuna on käytetty kansainvälisesti tunnettuja
symboleita. Kerronnan lisäksi ne on tekstitetty.
Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Veijo Kaján, Pirkanmaan pelastuslaitos, Jarkko Häyrinen, sisäministeriö ja Pauliina Kopra, pelastuslaitosten kumppanuusverkosto. Videohankkeen tekninen toteuttaja oli Koju Film Company.
Opetusvideoiden suunnitteluun osallistuivat myös Maahanmuuttovirasto, SPR, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
(SPEK), Helsingin pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos, Helsingin Pelastusliitto ja
Uudenmaan Ely-keskus.

Paloturvallisuusvideo: Paloturvallisuusvideoiden savuinen porraskäytävä. Kuvaaja: Koju Film Company

22

Palosuojelurahasto

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Vetovoimainen sopimuspalokunta
Vetovoimainen sopimuspalokunta -hanke (1.10.2016–
31.10.2017) keskittyi sopimuspalokuntien työhyvinvointiin ja vetovoimaisuuteen. Palosuojelurahasto myönsi 100 %
rahoituksen hankkeelle. Hankkeen tarve lähti palokuntakentältä kantautuneista viesteistä, joiden mukaan uusia jäseniä
on vaikea saada rekrytoitua. Yhtenä tekijänä asiassa nähtiin
olevan työhyvinvointiin liittyvät haasteet, joista saatiin osviitta SSPL:n selvityksistä (Hyvinvoiva sopimuspalokunta 2012,
Sopimuspalokuntabarometri 2014 ja 2017). Niiden mukaan
joka neljäs oli viimeisen vuoden aikana harkinnut palokuntatoiminnasta luopumista ja yksi merkittävimmistä syistä siihen oli kuppikuntaisuus, kiusaaminen tai henkilöiden väliset
ristiriidat.
Näihin haasteisiin lähdettiin hankkeessa vastaamaan työhyvinvoinnin asiantuntijan ja psykologin Heini Kämäräisen
sekä sopimuspalokuntatoimintaa tuntevan ohjausryhmän
vetämänä. Hankkeen tuotteiden nimeksi muodostunut
”Vetoa & Voimaa” kuvaa palokuntaan suuntautuvaa vetovoimaisuutta sekä keskinäisen yhteishengen tuomaa voimaa.
Vetoa & Voimaa –nimen alla tehtyjä tuotteita ovat työhyvinvointipaketti (toimitettu jokaiseen sopimuspalokuntaan
elokuussa 2017), verkkovalmennus (ryhmä Facebookissa)
ja verkkosivusto (SSPL:n uusille nettisivuille vuoden 2017
kuluessa). Lisäksi SSPL:n nettisivuilla on ilmestynyt Vetovoimainen sopimuspalokunta –blogi hankkeen ajan. Blogissa
on käsitelty sopimuspalokuntia koskettavia aiheita työhyvinvoinnin alueelta. Vetoa & Voimaa -verkkovalmennusta tapahtui Facebookissa 18.9.-29.10.2017 ja ryhmään kertyi jäseniä 1300. Valmennus on ollut vuorovaikutteinen ja materiaali
sisällöltään videoita, artikkeleita, kyselyitä ja keskusteluita.
Sopimuspalokunnat ovat ryhmä, jota ei voi varsinaisesti verrata mihinkään toiseen työpaikkaan, harrastukseen
tai yhdistystoimintaan, ja juuri tämän toiminnan ominaispiirteet huomioiva lähestymistapa on ollut tervetullutta.
Sopimuspalokuntatoiminnan ominaispiirteet on pyritty
huomioimaan hankkeessa mahdollisimman hyvin ja yhtenä
keskeisenä tavoitteena hankkeen näkökulmasta onkin ollut
työhyvinvoinnin merkityksen oivallus ja asioiden yhteiseen
keskusteluun saattaminen. Hyvien käytäntöjen jakamisen
lisäksi näin voisi kypsyä motivaatio kehittää toimintaa itse
juuri heille sopivalla tavalla niin, että se tuottaisi hyvinvointia
ja vetovoimaisuutta.
Hanke on herättänyt kiinnostusta niin palokuntalaisissa
kuin muissakin tahoissa pelastusalalla. Aihe on koettu ajankohtaiseksi ja aika tuntuu olevan oikea asioiden puheeksi
nostamiselle. Kehitystyötä työhyvinvoinnin suhteen – ja palokuntien tukemista siinä – on syytä jatkaa tulevaisuudessakin.

Vetoa & voimaa -julkaisun kansi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry - NouHätä!
Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2017

NouHätä!-loppukilpailun teoriaosuus suoritettiin ensimmäistä kertaa
sähköisenä. Kuvaaja: Juha Hassila

NouHätä!-kampanjan tavoittaa nykyisellään selvästi yli puolet kahdeksasluokkalaisista vuosittain. Kampanja on vakiinnuttanut paikkansa koulujen ja pelastustoimen yhteistoimintana. Vaikka NouHätä! ei kampanjaluonteensa vuoksi
voi olla osana peruskoulun opetussuunnitelman perusteita,
sen opettamat asiat ovat asioita, jotka kuuluvat peruskoulun
opetukseen. NouHätä! tuo turvallisuuden opetuksen kouluille arjesta poikkeavalla tavalla, monissa paikoissa elämyksellisesti.
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Kampanja on muuttunut myös entistä enemmän ympärivuotiseksi. Monet pelastuslaitokset aloittavat koulutuskierroksensa jo alkusyksystä, jotta kahdeksasluokkalaiset ehditään tavoittaa lukuvuoden aikana.
Oppimateriaalipankissa nouhata.fi-sivustolla on omat
materiaalit kouluttajille ja opettajille sekä koululaisille. Materiaali koostuu teoriatiedoista, joihin sisältyy myös verkko-oppimisympäristö tehtävineen. Muutaman minuutin opetusvideot ovat keskeinen osa oppimateriaaleja. Materiaalit ovat
suomeksi ja ruotsiksi.
Kampanjaa markkinoi koululaisille jälleen joukko eturivin
some-tähtiä keskeisillä sosiaalisen median kanavilla. Blokess,
Seksikäs Suklaa & Dosdela sekä Karoliina Tuominen julkaisivat NouHätään liittyvää sisältöä omilla kanavillaan sekä
NouHädän somekanavilla. Arjen sankaruus ja rohkeus toimia olivat menneen kauden teemoja sosiaalisessa mediassa.
Teema tuotiin esille sloganilla ”Sankaruus ei vaadi supervoimia/Not all heroes wear capes”.
Viestintä kouluille ja pelastustoimelle oli laajaa. Kaikilla
yläkouluille lähetettiin kahdesti sähköinen kirje Opetushallituksen kautta. Yläkouluja pyrittiin tavoittamaan entistä

enemmän sosiaalisen median kautta. Menneellä kaudella
panostettiin myös ensimmäistä kertaa jälkimarkkinointiin.
Kampanjaan osallistuneita kouluja lähestyttiin toukokuussa
aktivointikirjeellä.
NouHätä! -kilpailut järjestettiin perinteisesti kolmella tasolla. Alku- ja aluekarsintojen teoriakysymykset ja tehtävät
sekä loppukilpailun teoriaosuus laadittiin SPEKissä. Loppukilpailun rastitehtävistä vastasivat perinteisesti Pelastusopiston opiskelijat. Loppukilpailussa NouHätä!-mestaruus meni
Jokivarren kouluun Orimattilassa.
Kampanjan ohjausryhmä on asettanut tavoitteeksi, että
vuonna 2020 kaikki suomalaiset kahdeksasluokkalaiset saavat NouHätä!-turvallisuusopetusta. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin jälleen rekrytointikiertue.
Talouden puolesta Palosuojelurahaston avustus ylitettiin
noin 20 000 eurolla. Ylitys johtui lähinnä henkilöstökulujen
kasvusta.
Kampanjan ohjausryhmään kuuluvat SPEK, opetushallitus, sisäministeriö, Pelastusopisto, pelastuslaitokset, pelastusliitot, koulut ja Suomen Palopäällystöliitto.

Somana ry - Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa!
Forum-teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi

Kuvassa näyttelijät Maiju Eronen, Henna Moisio ja Outi Kautonen. Kuvaaja: Jaakko Nikula
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Somana ry toteutti Palosuojelurahaston 7000 euron avustuksen turvin pilottihankkeen Hipsu ja Tipsu- Nyt palaa! Kyseessä oli Tampereen alueella toteutettava forum-teatterikiertue
paikallisille kouluille ja päiväkodeille 17.1.2017–8.10.2017
(ennakkotyö + kiertue). Tavoitteena oli valistaa 5-8-vuotiaita
lapsia tulipalojen vaaroista ja edesauttaa paloturvallisuusasioiden ymmärrystä kouluissa ja kodeissa. 40 min kestoinen
esitys kertoi kahdesta metsätontusta, jotka saivat ajattelemattomuudellaan aikaan mm. metsäpalon, asuntopalon ja
rasvapalon kolmessa eri teatterikohtauksessa. Kohtauksia
käsiteltiin lapsiyleisön kanssa Tulikukko-hahmon johdattelemina ja lapset pääsivät itse vaikuttamaan tapahtumien
kulkuun. Yhdessä opeteltiin kuinka tulipaloilta olisi vältytty,
jonka jälkeen kohtaukset esitettiin uudelleen niin että tontut
ottivat oppia lasten neuvoista. Esityksen jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen työpajaan, jossa kerrattiin esityksessä opittuja
asioita leikkien avulla. Osallistuville ryhmille jaettiin kaiken
päätteeksi oheismateriaalivihko, johon oli koottu esityksen
kohtaukset, leikkejä, pelejä sekä tietoa paloturvallisuusasioista.
Pilottihankkeesta saatiin toivotut tulokset; lapsiryhmiltä
ja heidän opettajiltaan saatiin hyvää palautetta suullisesti
esitysten jälkeen sekä kirjallisesti jälkikäteen lähetetyn palautelomakkeen muodossa. Palautteen mukaan teatterin
keinoilla esitetyt vaaratilanteet ja niiden ratkaisumallit olivat
jääneet hyvin lapsiyleisön mieleen ja aiheen tiimoilta jatkettiin keskustelua monta viikkoa esitysvierailun jälkeen. Esityksen interaktiivinen muoto sai kiitosta ja lapset uskalsivat
hyvin osallistua Tulikukon esittäessä kysymyksiä kohtauksien
vaaratilanteista.
Esityksen näki kaiken kaikkiaan 20 esityksessä 26 esikoululaisryhmää, 534 5-7-vuotiasta esikoululaista opettajineen.
Kevään 2017 esitykset esikoululaisille poikivat jatkotilauksia myös syksylle, jonka vuoksi pilottihanke keskittyi eniten
esikouluihin eikä kiertuetta voitu laajentaa 1-2 luokille. Esityksestä järjestettiin myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen toivomuksesta kaksi ennakkonäytöstä helmikuussa, joihin pyydettiin katsojiksi pelastuslaitoksen henkilökuntaa lapsineen
(n. 80 hlö) sekä lähipäiväkodin (Juhannuskylän PK, 35 hlö)
lapsia. Ennakkonäytöksistä kerättiin yleisöltä vielä parannusehdotuksia varsinaiselle esityskierrokselle.
Esitys valmistettiin tiiviissä yhteistyössä Pirkanmaan
pelastuslaitoksen kanssa. He antoivat asiantuntijaneuvoja teatterikohtauksissa käsiteltävistä aihealueista, opettivat
käyttämään oikeita termejä ja auttoivat Tulikukko- hahmoa
toimimaan oikein keskusteluosuuksissa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilökunnan kanssa käytiin palavereja kiertueen tavoitteista ja sisällöistä sekä Tampereen pääpaloasemalta saatiin käyttöön harjoitustiloja esitystä valmistellessa.
Henkilökunnan oli täten helppo osallistua jo tekovaiheessa
esityksen palautteenantoon. Paloasemalla myös järjestettiin
edellä mainitut ennakkonäytökset henkilökunnalle ja päiväkotiyleisölle.

Hankkeen onnistuminen, positiivinen palaute kohderyhmältä ja hyvä yhteistyö Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja
koulujen kanssa edesauttoivat tekijöitä laajentamaan ja kehittämään valistavaa teatteritoimintaansa myös seuraavalle
vuodelle. Vuonna 2018 kiertue saa jatkoa Pirkanmaalla tarkoituksenaan levittäytyä enemmän myös päiväkoteihin ja
peruskoulun alaluokille.
Tekijät 2017 kiertueella olivat rooleista vastanneet teatteri-ilmaisun ohjaajat Maiju Eronen, Henna Moisio ja Outi Kautonen sekä esitystekniikkaa hoitanut medianomi Arje Mulari.
Oheismateriaalivihkon ja valokuvien teknisestä toteutuksesta vastasi graafikko Jaakko Nikula.

Metropolia AMK - Akkukennojen ja akkujen
palotutkimus
Akkukennojen ja akkujen palotutkimuksen toteuttaja oli
Metropolia AMK ja se tehtiin yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton, Pelastusopiston, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työterveyslaitoksen kanssa.
Tavoitteita olivat akkukennojen syttymismekanismin
selvittäminen, paloissa syntyvien palokaasujen ja sammutuksen tutkimus, korkeajänniteakkumoduulin ja -akun syttymisen selvitys ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen litium
akkujen syttymisriskien selvittäminen rikkovan testauksen
menetelmällä.
Litiumakuissa käytettävät katodimateriaalit luovat akun
käyttöominaisuudet ja vaikuttavat merkittävästi palokäyttäytymiseen. Tutkittujen pussiakkukennojen akkukemia oli
nikkelimangaanikobolttioksidi NMC.
Polttokokeessa kennot syttyivät n. minuutin kennon alta
tehdyn lämmityksen jälkeen. Ennen syttymistään kenno turposi, kunnes kaasuuntunut elektrolyytti purkautui kennosta
ulos ja syttyi palamaan, jos lämpötila oli riittävä. Kenno paloi
muutamia sekunteja tasaisella voimakkuudella kunnes palo
voimistui huomattavasti n. 30 s ajaksi.
Työterveyslaitoksen analyysien mukaan akkupalossa vapautui fluori- ja kloorivetyhappoja. Palossa syntyi myös ärsyttäviä palokaasuja, aldehydejä mm. formaldehydiä ja akroleiinia.
Korkeajänniteakkupakettien akkukemioina olivat NMC,
NCA nikkelikobolttialumiinioksidi, sekä 12 V akussa LFP litiumrautafosfaatti.
Akkuja kuormitettiin alapuolisella kerosiiniliekillä.
LFP-akussa ei havaittu merkkejä itsenäisestä palamisesta.
NMC- sekä NCA-akuissa itsenäisen palamisen merkkejä havaittiin n. 13 min lämmityksen jälkeen, jolloin akuista alkoi
purkautua palavia kaasupurkauksia. Räjähdyksiä ei havaittu
kokeen aikana, eivätkä akut muuttaneet merkittävästi muotoaan.
Ajoneuvopalon kesto on n. 15 min, joten akkujen aiheuttamien kaasupurkausten tai palokuorman ei koettu aiheuttavan merkittävää lisävaaraa ajoneuvopalossa.
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Testauksessa käytettiin kolmea litiumioniakkukemiaa:
LiPo (litium polymeeri), LFP ja NMC. Akkuja kuormitettiin ylijännitteellä ja ylivirralla, sekä oikosulkemalla.
Vääränlainen lataustapa esim. lataamalla LiPo-akkua LFPakun ohjelmalla mahdollistaa akun lataamisen ylivirralla tai
ylijännitteellä. Akkupaketin oikosulkeminen simuloi kuluttajan luomaa vikatilannetta, jossa akun plus- ja miinusterminaali yhdistetään.
Tulosten perusteella voidaan olettaa, että oikosulkuun
joutuneella akulla on tulipalon vaara. Latausohjelmien lyhyt

aikainen väärinkäyttö ei osoittautunut tutkimuksen aikana
palovaaralliseksi, mutta pidemmällä latausajalla se voi lisätä
paloriskiä. Akun lautaus latauspussissa parantaa paloturvallisuutta.
Kuluttajalaitteiden akkujen käsittely kannattaa tehdä valmistajien ohjeiden mukaisesti. Perusohjeita ovat akun tarkastaminen, älä lataa vaurioitunutta esim. pullistunutta akkua, käytä akulle sopivaa laturia ja latausohjelmaa sekä lataa
akku valvotusti palamattomalla alustalla latauspussissa.

Hybridiauton akun palovaiheessa sylinterikennojen elektrolyytti kaasuuntui kuumetessaan ja
syttyi purkautuessaan palamaan. Kuvaaja: Markku Haikonen

Sisäministeriön pelastusosasto - Pelastustoimen
kehittämishanke
Pelastustoimen kehittämishanke käynnistyi 15.12.2015, kun
silloinen sisäministeri Petteri Orpo asetti pelastustoimen
kehittämishankkeen. Hanke on sisäministeriön ja pelastuslaitosten yhteinen hanke, jossa on tarkoitus kehittää pelastustoimen toimintamenetelmiä uuteen maakunnalliseen
järjestelmään siirryttäessä. Hankkeen tavoite on ollut siis
kahdenlainen: ensinnäkin valmistella ja tukea pelastustointa
uuden maakunnallisen järjestelmän organisoinnissa ja toiseksi kehittää pelastustoimen sisältöä siten, että tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistetään mahdollisimman
tehokkaiksi. Jälkimmäisen tavoitteen mukaisesti hankkeeseen on rekrytoitu kehittämishankkeen työryhmiin suuri
määrä pelastuslaitosten henkilöstöä.
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Kehittämishankkeessa on perustettu yhteensä 15 työryhmää, jotka tekevät pääsääntöisesti pelastustoimen sisällön
kehittämiseen ja yhdenmukaisiin toimintamenetelmiin tähtäävää työtä. Työryhmät kehittävät pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn menetelmiä, pelastustoiminnan johtamista, pelastuslaitosten tuottamaa ensihoitoa, tuottavuutta,
viestintää, varautumista, työhyvinvointia, tietohallintoa, sopimuspalokuntatoimintaa, riskienhallintaa, pelastustoimen
prosesseja, henkilöstöön ja talouteen liittyviä kysymyksiä
sekä kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaedellytyksiä.
Työryhmien työ on käynnistynyt hyvin ja osallistuminen
pelastustoimen kehittämistyöhön on ollut motivoitunutta.
Pelastustoimen uudistamisen kannalta on erittäin olennaista, että laaja joukko pelastuslaitosten henkilöstöä pääsee vaikuttamaan pelastusalan sisällölliseen kehittämiseen hank-

keen työryhmissä. Huolimatta siitä, että hallitus on päättänyt
lykätä maakuntauudistuksen aloitusta vuoden 2020 alkuun,
tehdään pelastustoimen kehittämishankkeessa asetetut tavoitteet vuoden 2018 loppuun mennessä.
Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut erottaa pelastustoimen järjestelmän hallinnollisen rakenteen kehittämi-

nen eri prosessiin kuin työryhmien tavoitteena oleva tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistäminen kuitenkin
niin, että työryhmistä on saatu arvokkaita kehittämisideoita
koko järjestelmän rakentamista varten.

Uudenmaan maakuntakierroksen tilaisuudessa Porvoossa. Kuvaaja: Katja Iivonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Yli Hyvä Juttu
-toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttamisen
jatkaminen
Yli Hyvä Juttu on toimintamalli, jossa tarjotaan sosiaalista
vahvistamista kaipaaville lapsille ja nuorille matalan kynnyksen harrastusta, VPK-nuorisotoimintaa. THL jatkoi hankkeessa SPEKin aloittamaa koordinointia. Kehittämistoiminnan
osana 652 henkilöä osallistui koulutustilaisuuksiin, joissa
sekä VPK:ille että sosiaalitoimen työntekijöille kerrottiin harrastuksesta ja kartoitettiin yhteistyömahdollisuuksia. Tarkoituksena oli löytää yksinäisiä lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat koulun lisäksi toisen vertaisryhmän. Osassa kaupunkeja,
esimerkiksi Helsingissä, sosiaalitoimen ja VPK:iden yhteistyö
saavutti pysyvämpiä toimintamuotoja Helsingin pelastusliiton tuella. Myös Pohjanmaalla on pitkät perinteet VPK:n ja
sosiaalitoimen yhteistyöstä.

Toimintamallin tutkimusosuudessa tuotettiin arviointitutkimus ja kolme opinnäytettä. Tutkimusten perusteella
havaittiin, että VPK:n voidaan katsoa tukevan nuoren minäpystyvyyden kehittymistä, optimistista ajattelua itsestä ja tulevaisuudesta. Lisäksi toiminnan katsottiin antavan
kokemuksia toimijuudesta. Nämä ominaisuudet kehittävät
nuoren osallisuutta ja voimaantumista. Jo toimintamallin
käynnistyessä VPK:ssa oli harrastajia, joilla on monenlaisia
kehitykseen ja kasvuun liittyviä haasteita. Tyypillisiä ovat
esimerkiksi käyttäytymisen ja tarkkaavaisuuden ongelmat.
Tutkimuksessa huomattiin, että nykyinen VPK-kouluttajien
koulutusjärjestelmä ei tue erityisnuorten kohtaamista asian
edellyttämällä tavalla ja harrastuspohjalta toimivat kouluttajat voivat joutua vaikeisiin kasvatustilanteisiin ilman asian-
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mukaista ohjausta. Koulutusta tulisikin kehittää tältä osin.
Lisäksi kuntien ja VPK:iden välille tulisi paremmin kehittää
pysyviä yhteistyömalleja pysyvien tulosten ja jatkuvuuden
varmistamiseksi. Sopimuspalokuntalaisten rekrytointiin ja

jäsenmäärän vähenemiseen liittyviin tulee kiinnittää enemmän huomiota, sillä pelastustoimen resurssit perustuvat
VPK-järjestelmän toimivuuteen.

2016 valmistuneita hankkeita

pääosin järjestelmän toimintoihin ja järjestelmän sisältämiin
tietoihin. Toimintoihin liittyvät vaatimukset kirjattiin käyttäjätarinoiksi. Käyttäjätarinoita luotiin ja muokattiin työryhmien vaatimusten perusteella ja lopulta käyttäjätarinoista
muodostettiin priorisoitu vaatimusluettelo. Käyttäjätarinoita hyödynnettiin myös muiden kuvausmenetelmien, kuten
prosessimallien tukena. Järjestelmän tietosisältö kuvattiin
käsitemallin avulla. Käsitemallissa kuvattiin ne käsitteet ja
käsitteiden väliset suhteet, joihin järjestelmän toiminnallisuus kohdistuu. Tietosisältöä kuvattiin myös määrittelemällä
se millaisissa kokonaisuuksissa tietoa saadaan järjestelmästä
käyttäjän nähtäväksi. Käyttäjätarinoiden tapaan myös tietosisällöstä tuotettuja kuvauksia käsiteltiin työryhmissä.
Määrittelyn tuloksina saatiin kuvaukset tietojärjestelmän
toiminnoista, tiedoista ja rakenteesta. Lisäksi tuloksina saatiin kuvaukset järjestelmän liityntöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyvistä vaatimuksista. Kuvausmenetelminä käytettiin
soveltuvin osin Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositusten mukaisia kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmiä.
Järjestelmän määrittelyn lisäksi hankkeessa valmisteltiin
myös järjestelmän hankintaa ja ylläpitoa. Järjestelmän omistajuus, ylläpitäjä, hankintayksikkö ja rahoitus olivat keskeisiä
ratkaistavia asioita. Hankinnasta ja ylläpidosta hankkeessa
tuotettiin kuvaus hallintamallista. Järjestelmän suunnittelussa keskeistä oli kartoittaa markkinoilla olevat ratkaisut teknisen alustan määrittelyä varten. Tätä keskustelua yritysten

Pelastusopisto - Pelastustoimen tietovaranto
ja järjestelmät (VARANTO)
Kehityshankkeessa määriteltiin pelastustoimen yhteinen
tietovaranto ja järjestelmäalusta. Järjestelmässä yhdistetään onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoimintaan varatutumisen, pelastus- ja avunantotehtävien sekä seurannan,
analysoinnin ja tutkimuksen tarvitsemat tietovarannot. Järjestelmäalusta määritellään avoimeksi siten, että sen jopa
20 vuoden elinkaaren aikana siihen voidaan helposti lisätä
sovelluksia. Alustan avoimuuden ansiosta järjestelmän sovelluksia voidaan hankkia eri toimittajilta aina parasta osaamista hyödyntäen. Koko pelastustoimen yhteinen tietovaranto mahdollistaa valtakunnallisen datan hyödyntämisen
kehittämistoiminnassa. Eri toimintojen kuten valvonnan ja
onnettomuustietojen yhdistäminen edistää myös huomattavasti toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.
Järjestelmän määrittely tehtiin Pelastusopiston koordinoimana kehityshankkeena yhteistyössä pelastustoimen
kumppanuusverkoston työryhmien kanssa. Määrittelyssä
olivat mukana valvontasuunnitelma-, riskianalyysi-, turvallisuusviestintä-, Merlot- ja tilastointityöryhmät.
Työryhmätyöskentelyn tavoitteena oli kerätä järjestelmän käyttäjien vaatimukset. Käyttäjien vaatimukset liittyivät
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kanssa käytiin hankintalaissa määriteltynä vapaamuotoisena
teknisenä vuoropuheluna. Vuoropuhelun tavoitteena oli
saada arvio myös järjestelmän hintaluokasta.
Hankkeen hallinnointi siirtyi Pelastusopistolta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle 1.1.2016.

Työterveyslaitos - Vähentääkö Skellefteå-malli
palomiesten altistumista operatiivisessa
toiminnassa -hanke

toipumista altistavasta tehtävästä seurataan. Loppuraportissa ehdotetaan arvioimaan palomiesten altistumista virtsan
2-naftoli- ja 1-pyrenolimääritysten avulla heti altistumisen
jälkeen. Palomiehen oireilua tulee seurata oirekyselyin ja
keuhkofunktiomittauksin, mutta mikäli oireet eivät helpota
viikon aikana, hänet tulee siirtää jatkoselvityksiin.

OPTUKE-verkosto/Tampereen yliopiston
kasvatustieteiden yksikkö - Opettajista
turvallisuuspedagogiikan osaajia
Hankkeessa selvitettiin palomiesten altistumista kemiallisille -Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen
aineille eri altistumisreittien kautta. Lisäksi siinä etsittiin teki- tutkimus- ja kehittämishanke
jöitä, jotka lisäävät palomiesten altistumista operatiivisessa
työssä ja kuinka palomiesten elimistö reagoi ärsyttäviin kemiallisiin altisteisiin ja fyysiseen stressiin. Hankkeessa pyrittiin
myös arvioimaan täyttyvätkö palomiesten altistumiskriteerit
operatiivisessa työssä heidän ilmoittamiselle syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien rekisteriin.
Palomiesten kokonaisaltistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille oli korkea. Keskimääräiset naftaleenialtistumiset olivat omassa luokassaan verrattuna muilta
toimialoilta mitattuihin pitoisuuksiin. Suurimmat pyreeni- ja
bentseenialtistumiset ylittivät toimenpiderajan, joka tarkoittaa että työnantajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin työntekijän altistumisen vähentämiseksi. Altistumisen
lisäksi palomiehiltä mitattiin tulehdusvasteita, jotka osoittivat että pidempään savusukellusaikaan liittyi voimakkaampi
suojaavien ja mahdollisesti pitkäaikaisvaikutuksia aiheuttavien tulehdusvasteiden nousu. Bentseenialtistumisen lisääntyessä todettiin myös fyysistä stressiä kuvaavien stressihormonitasojen nousseen. Palomiesten kokonaisaltistumista
lisääviä tekijöitä huoneistopaloissa olivat savusukellusaika,
raivausaika, tilanteen kokonaiskesto, sammutusasun pitoaika ja kalustonhuolto. Näin ollen palomiesten kokonaisaltistumisen vähentämisessä tulee tulevaisuudessa kiinnittää
erityisesti huomiota palomiesten altistumisen vähentämiseen sammutus- ja raivaustehtävissä, mutta myös kalustonhuollossa. Skellefteå-mallin mukaisesti toimivilla palomiehillä kokonaisaltistuminen ja käsien kautta tuleva altistuminen
polysyklisille aromaattisille yhdisteille oli pienempi.
Tulokset osoittivat, että Skellefteå-malli sopii uusien altistumista vähentävien toimintaohjeiden pohjaksi, mutta
mallia täytyy päivittää Suomen tarpeiden mukaan. Päivitykset koskivat erityisesti suojavyöhykeajattelun lisäämistä
huoneistopaloihin ja suojautumisen ohjeistamista varusteiden huollossa tulipalon likaavuuden suhteen. Näiden lisäksi
palomiesten altistumista ja terveydentilaa on seurattava tehostetusti. Altistumisen seurannan ensimmäisiä askelia ovat
operatiivisessa kenttätoiminnassa aktiivisesti vaikuttavien
palomiesten ilmoittaminen ASA-rekisteriin ja heidän altistumisenrekisteröinti yksilötasolla yhteiseen sovittuun tietokantaan kaikkien altistavien työvaiheiden osalta. Jos sammutustehtävän aikana palomies altistuu poikkeuksellisesti ja saa
vakavia oireita tarvitaan myös ohjeistus kuinka palomiesten

Kuvaaja: Brita Somerkoski

Turun yliopiston ja Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkoston (OPTUKE) yhteistyössä rakentama tutkimus- ja kehittämishanke tarttui oppilaitosten turvallisuuden
kehittämiseen turvallisuuspedagogiikan keinoin. Turvallisuuskulttuurin edistäminen edellyttää opettajalta tietoa
turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kykyä havainnoida
vaaroja aiheuttavia tilanteita ja arvioida tarkoituksenmukaisia käyttäytymismalleja sekä taitoa toimia onnettomuuksia
ehkäisten. Hankkeen tarkoituksena oli tuoda turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin siten,
että opettajalla olisi valmistuttuaan edellytykset osallistua
aktiivisesti koulun turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Turvallisuuspedagogisen näkemyksen mukaan oppilaitoksen
turvallisuustarkasteluun otetaan mukaan rakennettu oppimisympäristö, oppilaitoksissa toimivien yksilöiden verkosto,
oppilaitoksessa tehdyt turvallisuuden toiminnalliset ratkaisut sekä opetussuunnitelma, jonka sisällöt luovat tiedollisen
ja taidollisen kontekstin opettajan toiminnalle.
Hankkeen toiminnalliset kokonaisuudet:
• Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen nykytilan
analyysi
• Opetusalan turvallisuuskasvatuksen yhteistyöverkosto
• Toimenpide-ehdotukset turvallisuuskasvatuksen kehittämissuunnista
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• Toteutusesimerkki turvallisuuskasvatuksen sitomisesta
opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmarakenteeseen
• Opettajankoulutuksen organisaatioiden oman turvallisuuskulttuurin kehittyminen
• Hankkeen toteuttaminen käytännössä:
• turvallisuusjohtaminen
• turvakävelyt
• alkusammutusharjoitukset opiskelijoille ja
henkilökunnalle
• ensiapukurssi
• läheltä piti –seuranta
• poistumisharjoitukset
• koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuus
• kiusaamisen ja väkivallan vastainen toiminta

Kuvaaja: Brita Somerkoski

OPETURVA-hankkeen edustajat vierailivat kahdeksassa opettajankoulutusyksikössä ja yhdeksällä kampuksella. Jokaisessa
yksikössä käytiin keskustelu käynnissä olevista turvallisuustoimenpiteistä, opetussuunnitelmista, hyvistä käytänteistä
ja puutteista. Vierailujen yhteydessä toimitettiin Suomen
Palopäällystöliiton, Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottamaa turvallisuusmateriaalia. Materiaalit annettiin tutkijoiden ja opetushenkilökunnan
käyttöön. Kaikkien yksiköiden edustajat ovat kiinnostuneita
jatkamaan ja kehittämään verkostomaista yhteistyötä ja turvallisuusasioiden edistämistä omissa yksiköissään.
Julkaisut ja esittelydiat: www.utu.fi/optuke

Kuvaaja: Brita Somerkoski

Tampereen teknillinen yliopisto - Tulisijojen ja
kevythormien yhteistoiminta ja paloturvallisuus
todellisissa käyttöolosuhteissa

Kuvaaja: Martti Peltomäki

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin tulisijojen todellista käyttöä ja olosuhteita. Hankkeen toisessa vaiheessa
kehitettiin metallisavupiipuille soveltuvaa yläpohjan läpi-
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vientirakennetta. Toisen vaiheen keskeiset tulokset koottiin
kahdeksi ohjeeksi, jotka käsittelevät metallisavupiipun ympärillä tehtävää lisälämmöneristämistä sekä läpivientirakenteen toteutusta muovieristeellä eristetyssä yläpohjassa.
Tutkimus tulisijojen todellisesta käytöstä ja olosuhteista
Suomessa toteutettiin kyselytutkimuksella sekä kenttämittausten avulla. Kyselytutkimus tulisijojen käytöstä jaettiin
150 asuintaloon. Kyselytutkimuksessa kysyttiin rakennuksen
perustietoja sekä tietoja tulisijan ja savupiipun asennuksesta
ja tulisijan käytöstä. Tulisijoille suoritettujen kenttämittausten avulla voitiin arvioida vastaavatko tulisijojen laboratoriokokeet riittävästi todellisia olosuhteita. Mittauksia suoritettiin
kahdelle kiukaalle, neljälle kamiinalle ja viidelle varaavalle tulisijalle. Kokeissa mitattua savukaasujen lämpötilaa ja vetoa
verrattiin tulisijan CE-merkinnässä ilmoitettuihin arvoihin.
Tutkimuksessa havaittiin, että todelliset olosuhteet voivat
poiketa merkittävästi EN-standardien mukaisista olosuhteis-

ta. Erityisesti savupiipun veto oli korkeampi kuin tulisijojen
testauksessa käytetty vakioveto.
Lisälämmöneristystä tutkittiin testisarjalla, jossa tehtiin
koe 200 mm korkealle eristekerrokselle ja selluvillalla lisäeristetylle rakenteelle. Koesarjan tulosten perusteella kirjoitettiin
ohjeistus läpivientirakenteelle lisälämmöneristetyssä yläpohjassa. Muovieristeiden käyttö on lisääntynyt yläpohjissa.
Muovieristeet ovat ongelmallisia metallisavupiippujen lähellä kahdesta syystä: 1. Muovieristeen muodonmuutokset
voivat alkaa jo 80°C lämpötiloissa. 2. Muovieristeet voivat
olla eristyskyvyltään huomattavasti parempia kuin savupiippujen testauksessa käytetyt eristeet, mikä lisää yläpohjarakenteiden lämpötilaa ja paloriskiä savupiipun läpiviennin
läheisyydessä. Suoritettujen kokeiden perusteella laadittiin
ohjeistus muovieristeisten yläpohjien läpivientirakenteille.

-

Leppänen P., Malaska M., Inha T., Pentti M. Experimental
study on fire safety of chimneys in real use and actual
site conditions. Journal of Building Engineering. Ei vielä
julkaistu.

Julkaisut (www.tut.fi/palo)
Tutkimusselostukset:
- Inha T., Leppänen P., Alanen M., Pentti M. 2014. Tulisijojen savukaasujen lämpötilat todellisissa olosuhteissa.
Tutkimusselostus nro PALO 2339. 73 s.
- Leppänen P., Alanen M., Inha T., Pentti M. 2015. Metallisavupiippujen paloturvallinen käyttö EPS- ja PIR-yläpohjissa. Tutkimusselostus nro PALO 2405. 61 s.
- Leppänen P., Alanen M., Inha T., Pentti M. 2015. Paloturvallinen yläpohjan lisälämmöneristys metallisavupiipun
ympärillä. Tutkimusselostus nro PALO 2404. 31 s.
Ohjeistukset:
- Yläpohjan lisälämmöneristäminen metallisen savupiipun ympärillä
- Yläpohjan eristäminen muovieristeillä metallisen savupiipun ympärillä

Kuvaaja: Perttu Leppänen

Konferenssiartikkelit
- Leppänen P., Malaska M. 2017. Fire safety of metal
chimneys in real use in households. IFireSS 2017 – 2nd
International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June
7-9, 2017
- Malaska M., Leppänen P. 2017. Fire safe installation of
metal chimneys through plastic-based insulation materials. IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017
Artikkelit
- Leppänen P., Neri M., Luscietti D., Bani S., Pentti M.,
Pilotelli M. Comparison between European chimney test
results and actual installations. Journal of Fire Sciences.
DOI:10.1177/0734904116680222
- Neri M., Leppänen P., Bani S., Pentti M., Pilotelli M. Experimental and Computational Study of the Temperatures
Field Around a Chimney Roof Penetration. Fire Technology. DOI. 10.1007/s10694-015-0540-8
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Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - CTIF Suomen
kansallinen komitea

Kuvaaja: Taina Hanhikoski

CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 Pariisissa perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka tehtävänä on
palomiesten ja palo- ja pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Vuonna 2016 CTIF:ään
kuului 38 jäsenmaata ja n. 40 jäsenjärjestöä. CTIF:n mottona
on ”Skilled firefighters – safe citizens”. CTIF-toiminta tarjoaa
Suomen pelastustoimelle verkottumista, tiedon tuottamista
ja vaihtoa sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen
kehitykseen.
Vuosi 2015 oli Suomen kansallisen komitean 47. toimintavuosi. Vuoden 2015 merkittävimmät tapahtumat olivat
kansainvälisen CTIF:n vuosikokous (Delegates’ Assembly) Zagrebissa, Kroatiassa, nuorten kansainväliset kisat Opolessa,
Puolassa, sekä kansallisesti nuorten ja aikuisten palokuntamestaruuskilpailut Seinäjoella ja vaarallisten aineiden komission kokous Kotkassa.
Edustajakokouksessa muun muassa esiteltiin uusi “Best
Practices Procedure” -tunnustus, joka myönnetään erityisen
merkittävälle panostukselle tai saavutukselle palo- ja pelastusalalla. Ensimmäisen tunnustuksen saivat ranskalaiset Michel Gentilleau ja Serge Delauney työstään uusien voimalähteiden ja ajoneuvojen parissa.
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Nuorten kisat Puolan Opolessa 19.–26.7. olivat menestys. Mukana oli yhteensä yli 40 joukkuetta, yli 600 nuorta 24
maasta, ja Suomesta osallistujina olivat Nummela ja Åboland. 36 sekajoukkueen kisassa Nummela oli 22. ja Åboland
32. Vetter Cupissa (45 joukkuetta) Nummelan sijoitus oli 31.
ja Åbolandin 41. Suomen nuoret paransivat omia ennätyksiään aikojen osalta mutta valitettavasti muutama virhepiste
tiputtivat sijoituksia.
Viestinnällisesti CTIF-komitea panosti pääasiallisen tiedotuskanavansa, nettisivujen, uudistukseen. Sivustolla julkaistaan CTIF:n säännöt, yleisesittelyt ja vastaavat materiaalit,
palotilastot sekä edustajien raportteja ja materiaaleja. Uudet
sivut ovat responsiivisella sivupohjalla, jolloin ne mukautuvat käyttäjän laitteen mukaisesti. Lisäksi sivut ovat entistä
luettavampia ja visuaalisesti houkuttelevampia.
Vuonna 2014 edustajakokouksessa hyväksytty naistyöryhmän muuttaminen komissioksi (Women in Fire and
Rescue Services) tarkoitti puheenjohtajavaaleja keväällä
2015, jossa komission puheenjohtajaksi valittiin Suomen
Mira Leinonen. Naiskomissiossa tehty työ ja kansainväliset
vertailukohdat innoittivat eri toimijoita perustamaan myös
Suomeen kansallisen Pelastusalan naiset – verkoston, jonka
perustamiskokous pidettiin maaliskuussa 2015.

Kuvaaja: Taina Hanhikoski

Pelastusopisto - Pelastusalan päällystön ja
alipäällystön koulutuksen vaikuttavuus
Pelastusalan päällystö koulutetaan tehtäviinsä Pelastusopistossa ammattikorkeakoulutasoisella palopäällystön tutkinnolla, jonka laajuus on 240 op. Pelastusalan alipäällystön
koulutusohjelma on 60 op laajuinen ammatillisen aikuiskulutuksen opintokokonaisuus, joka johtaa alipäällystötutkintoon.
Tutkimuksessa selvitettiin pelastusalan päällystö- ja alipäällystökoulutettujen työhön sijoittumista sekä heidän
osaamistaan ja osaamistarpeitaan pelastuslaitosten, sisäministeriön, aluehallintovirastojen, Pelastusopiston, pelastusalan järjestöjen, Hätäkeskuslaitoksen sekä insinööri- ja
konsulttipalvelutoimialan osaamistarpeiden näkökulmasta.
Tutkimuksen kehittämistavoitteena oli aikaansaada tiedonkeruuverkosto, jota hyödyntämällä Pelastusopistolla on
myöhemmin käytettävissään koulutuksen kehittämiseen
tarvittavaa tosiaikaista tietoa.
Päätuloksena todetaan, että palopäällystön tutkinto antaa edellytykset toimia pelastuslaitosten päällystötehtävissä
ja pelastusalan alipäällystötutkinto antaa edellytykset toimia
pelastuslaitosten alipäällystötehtävissä. Palopäällystön tutkinto ei kuitenkaan takaa riittävää osaamista pelastustoimen

strategisten kehittämistarpeiden eikä myöskään urakehitystarpeiden näkökulmasta. Myös alipäällystötutkinnolle
nähdään kehittämistarvetta. Tulevaisuudessa alipäällystöltä
edellytetään valmiutta ottaa vastuu monista tehtävistä, joita nyt hoitavat päällystöviranhaltijat. Pelastusalan päällystö
puolestaan on tarpeen saada nykyistä laajemmin kehittämistehtäviin. Koulutuksen kehittämiseen tarvittavan tiedonkeruuverkoston perustaminen ei hankkeen aikana ollut
mahdollista, koska pelastuslaitoksilta vielä tuolloin puuttuivat yhtenäiset rakenteet osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamiseksi.

Tampereen yliopisto/Johtamiskorkeakoulu Kustannusvaikuttavuusanalyysin mahdollisuudet
pelastustoimen palvelujen optimoinnissa
Tutkimus koskee yhteiskuntataloudellisen kannattavuusarvioinnin perinteisten menetelmien sovellettavuutta pelastustoimen tietojohtamisessa ja alan palvelujen optimoinnissa.
Työssä keskitytään kustannus-vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyysiin. Kartoitus menetelmien sovelluksiin osoittaa aihetta tutkitun vähän jopa kansainvälisesti, joten tutkimukselle
on sekä käytännöllistä että akateemista tarvetta.
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Menetelmien soveltuvuutta koetellaan pelastustoimen
molemmissa päätehtäväluokissa, eli ennaltaehkäisevässä
(eli proaktiivisessa) ja operatiivisessa (eli reaktiivisessa) toiminnassa. Tutkimuksen pääpaino on proaktiivisessa valvontatoiminnassa, johon kuuluvia määräaikaisia palotarkastuksia tarkastellaan sekä kustannus-vaikuttavuus- että
kustannus-hyötynäkökulmasta. Operatiivista toimintaa
tarkastellaan kustannus-hyötyanalyyttisesti toimintavalmiusajan muutosten vaikutusten osalta.
Analyyseissa yhdistetään kansallisen onnettomuus- ja resurssitietokanta Pronton onnettomuustietoja vuosilta 20082014, Merlot-tietojärjestelmän sisältämää valvontatietoa
viideltä alueelliselta pelastuslaitokselta vuosilta 2008-2014
sekä kansallisen rakennustietokannan sisältämää tietoa kohderakennuksista. Tietokantojen yhdistely osoittautuu varsin
haasteelliseksi.
Tutkimustulokset osoittavat, että menetelmät ovat periaatteessa käyttökelpoisia pelastustoimen eri tehtävien vai-

kuttavuuden arvioinnissa ja että niillä pystytään tuottamaan
alan johtamisen ja resurssienkäytön optimoinnin kannalta
välttämätöntä tietoa. Määräaikaiset palotarkastukset osoittautuvat kustannusvaikuttavuudeltaan hyviksi, mutta aineisto-ongelmien vuoksi tulokset ovat merkitseviä vain joissakin
rakennustyypeissä. Operatiivisen toiminnan osalta tulokset
jäävät vielä ohuemmiksi, koska toimintavalmiusajan muutoksen ja toiminnan nettohyödyn kausaalisuhdetta on erittäin vaikea arvioida lukuisten epävarmuustekijöiden vuoksi.
Tärkeä tulos on, että molempien analyysimenetelmien
edellyttämät luotettavat vaikuttavuusestimoinnit vaativat
alan tietoaineiston ja tiedonkeruun kehittämistä. Nykyisellään menetelmien sovellettavuus kärsii merkittävästi aineisto-ongelmista. Tutkimuksessa eritellään näitä rajoitteita ja
tuodaan esiin kehittämistarpeita ja tarvittavia toimenpiteitä
menetelmien sovellettavuuden parantamiseksi.

Palotutkimusraati ry - Palotutkimuksen päivät 2015

Kuvaaja: Antti Pulkkinen

Palotutkimuksen päivät ovat vakiintuneet alalla tärkeäksi tapahtumaksi, jossa on mahdollisuus verkostoitua, oppia ja välittää tietoa ajankohtaisista paloturvallisuusasioista. Tilaisuus
on ainoa palotutkimuksen kansallinen tapahtuma Suomessa, joka kokoaan yhteen palotutkimusta tekevät ja siitä kiinnostuneet tahot, kuten tärkeät tutkijat, viranomaiset ja muut
palotutkimusta hyödyntävät tahot.
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Seminaari järjestetään joka toinen vuosi, ja yhdeksännet Palotutkimuksen päivät pidettiin 24.–25.8.2015 Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Seminaariin osallistui 132 henkilöä.
Seminaarin suunnittelu ja järjestelyt sekä seminaarijulkaisun valmistelu jatkuivat käytännössä koko kevään 2015 ajan.
Ohjelman suunnittelu, markkinointi ja tarjouspyyntöjen käsittely käynnistyivät tammikuussa. Ohjelman lopullinen ver-

sio valmistui toukokuussa, ja kesän aikana huolehdittiin erilaisista käytännön järjestelyistä, julkaisun viimeistelystä sekä
viestinnästä.
Projektin johtamisesta vastasi palotutkimusraati yhdessä
SPEKin kanssa. Päivien sisällöstä vastasi Raati ja projektihallinnosta SPEK. Tilaisuutta markkinoitiin aktiivisesti ja seminaarijulkaisu julkistettiin myös internetissä jälkikäteen.
Seminaari koostui paneelista, pelastusalan ajankohtaiskatsauksista sekä 27 tutkimushankkeen tai
– tulosten
esittelystä. Esiintyjiä oli muun muassa ministeriöistä, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:sta, Pelastusopistosta, Aalto-yliopistosta, insinööritoimistoista ja Työterveyslaitokselta.
Esitykset käsittelivät muun muassa mallinnusta ja simulointia, pelastustoimen kehittämistä, työturvallisuutta ja
–terveyttä sekä rakennetun ympäristön paloturvallisuutta.
Yhtenä pääpuhujana oli Brad Loewen Stiching Bangladesh
Accord Foundationista. Hänen esitelmänsä käsitteli Bangladeshin tekstiiliteollisuuden paloturvallisuusongelmia ja niiden ratkaisukeinoja.
Palautteen mukaan tilaisuus oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut. Ohjelmaa pidettiin monipuolisena ja ajankohtaisena ja se mahdollisti kontaktien luomisen ja vuorovaikutuksen yhteistyökumppanien kanssa.

Palotutkimuksen päivillä on mahdollisuus edesauttaa
uusien tutkimusaiheiden ja innovaatioiden kehittämistä, lisätä tietoutta ja kiinnostusta palotutkimuksesta ja paloturvallisuudesta sekä turvata palotutkimuksen tulosten tehokkaampaa hyödyntämistä.

Kuvaaja: Antti Pulkkinen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Kyläturvallisuus - tukea maaseudun
asukkaiden omatoimiseen varautumiseen
Kyläturvallisuus on paikallista, yhteisöllistä ja omatoimista
varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin. Se parantaa kylän
yhteistyötä, vahvistaa asukkaiden turvallisuuden tunnetta
ja on viranomaisille lisäresurssi häiriötilanteiden ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa.
Kyläturvallisuushankkeen tavoitteet olivat
1. Vahvistaa maaseudun asukkaiden omatoimista varautumista kehittämällä uusi toimintatapa. Mallissa koottiin
yhteen parhaat käytännöt aikaisemmista kyläturvallisuushankkeista, hyödynnetiin alueiden valmiita turvallisuusverkostoja ja asukkaat osallistuivat koulutussisältöjen, aihevalintojen ja materiaalin tuottamiseen.
2. Luoda turvallisuuden yhdyshenkilöverkosto, jossa
kyläyhteisöjen aktiiveille tarjotaan tukea ja välineitä
paikalliseen varautumistyöhön. Yhdyshenkilöt järjestivät
turvallisuuskoulutuksia ja -tapahtumia kylissä.
3. Asukkaiden turvallisuuskoulutukset ja paikallisen turvallisuustyön kehittäminen tukevat alueellisia pelastuslaitoksia turvallisuusviestinnässä. Turvallisuuden yhdyshenkilöverkosto parantaa pelastustoimen ja asukkaiden vastavuoroista tiedonkulkua.

Meidän turvallinen kylä -turvallisuuskoulutukset
SPEK koulutti 2014 -16 noin 150 kylää kyläturvallisuuteen.
Kyläturvallisuutta jalkauttavat edelleen 68 SPEKin kouluttamaa Meidän turvallinen kylä -kouluttajaa, jotka järjestävät
alueellisia koulutustapahtumia yhdessä alueellisten pelastusliittojen ja kyläyhdistysten kanssa koko maassa.
Meidän turvallinen kylä -koulutuksen aiheina ovat mm.
• Paloturvallisuus kotona ja kylällä
• Varautuminen arjen häiriötilanteisiin
• Kotivarasta ja tietoturvasta huolehtiminen
• Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset!
Yhdyshenkilön tehtävät
• järjestää turvallisuuskoulutuksia
• tiedottaa turvallisuustapahtumista
• pitää turvallisuusasiaa yllä yhdistyksessä
• innostaa kyläläisiä turvallisuustyöhön
• välittää tietoa omatoimisesta varautumisesta
• toimii yhdyshenkilönä turvallisuusverkostossa (pelastustoimi, poliisi, järjestöt).
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Oulun kaupunki/Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos - Pelastuslaitosten
tietoturvallisuuden kehittämisprojekti
Keskeinen tavoite oli määritellä pelastustoimen tietoturvapolitiikka (-periaatteet), jota noudattamalla pelastuslaitokset
voivat saavuttaa
a) tietoturvallisuuden perustason ja
b) toiminnan erityisillä osa-alueilla korotetun tason.
Tavoitteena saavuttaa perustaso vuoden 2018 loppuun
mennessä.
Tietoturvatasojen saavuttamiseksi valmistellaan velvoitteita vastaavat ja toimenpiteitä helpottavat menettelyohjeet. Tietoturvatasot ja niissä noudatettujen menettelyjen
tulee olla yleisesti hyväksyttyjä myös muissa viranomaisissa.
Tärkeimmät tehtävät:
1. Pelastustoimen yhteinen tietoturvapolitiikka
2. Pelastustoimen käsikirja tietoturvallisuuden
kehittämiseksi pelastuslaitoksissa
3. Pelastustoimen tietoturvallisuuden koulutus-materiaalit
4. Hankkeen tavoitteiden jalkauttaminen pelastuslaitosten
toimintaympäristöissä
Hankkeen tuotokset
1. Pelastustoimen yhteinen tietoturvapolitiikka, jossa määritellään mm.:
− toiminnan osa-alueet, joissa edellytetään määriteltyä
menettelyä tietoturvallisuuden suhteen, menettelyt
yhteismitallisia muiden viranomaisten kanssa
− arviointi- ja hyväksyntämenetelmät, joissa sovelletaan
muiden viranomaisten käyttämiä menetelmiä
(itsearviointi ja auditointi).
2. Pelastustoimen käsikirja tietoturvallisuuden kehittämiseksi pelastuslaitoksissa
Käsikirja sisältää toteutuksessa tarvittavia ohjeita toimeenpanosta ja sen vaiheista, sekä merkittävimpänä
osana kehittämishankkeessa valmistellut mallisuunnitelma ja malliohjeet:
− valmistelussa toimialalle soveltuviksi on hyödynnetty
yleisiä ohjeita ja käytäntöjä sekä huomioitu muista hankkeista syntyviä vaatimuksia.
Arviointi- ja hyväksyntämenetelmiä tukee hankkeessa valmisteltu itsearviointiin tarkoitettu työväline, jota
hyödynnetään myös laitosten kehittämishankkeiden
seurannassa.
3. Pelastustoimen tietoturvallisuuden koulutusmateriaalit
Kehittämishankkeessa on valmisteltu itseopiskeluun
tarkoitettu verkkokurssi, joka on laitosten käytettävissä
Pelastusopiston Koulumaali verkko-oppimisympäristössä.
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Kouluttajajohtoiset perehdytykset laitosten johdolle
1 pv ja sekä tietoturvavastaaville 3 pv tullaan järjestämään yhteistoiminnassa Pelastusopiston kanssa syksyllä
2017.
4. Hankkeen tavoitteiden jalkauttaminen
Käytäntöön saattamisesta vastaa kukin pelastuslaitos
itsenäisesti. Kehittämishanke tukee laitoksia järjestämällä
− tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä yleistä ja julkista
tiedottamista
− yhteistoimintaa muiden kehittämishankkeiden kanssa.
Käytäntöön saattaminen on aloitettu vuoden 2017 aikana useissa pelastuslaitoksissa kouluttamalla henkilöstöä
ja ottamalla mallisuunnitelmia ja -ohjeita käyttöön.
Hankkeen jatko
Tietoturvallisuuden kehittämishanke jatkuu osana Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston alaisuudessa toimivaa
Pelastuslaitosten yhteistä ICT-hanketta. ICT-hankkeessa jatketaan tietoturvallisuuden kehittämisen tukemista pelastuslaitoksissa julkaisemalla ja edelleen kehittämällä tietoturvallisuuden eri osa-alueita käsitteleviä malliohjeita.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Haka
hallinnointikannan kehittämishanke
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli laajentaa Hakan käyttäjähallinta organisaatioiden hallinnasta henkilötasoiseksi hallinnaksi ja lisäksi hankkeen jälkeen jokainen palokuntalainen
voidaan yksilöidä Haka rekisterin avulla. Tunnistautumista
varten on rakennettu erillinen IDM-kirjautumispalvelu. Palvelu on valmis, mutta sen kytkeminen Hakaan sekä tarvittavien kirjautumismuutosten tekeminen Hakaan on vielä
kesken. Lisäksi olemassa olevat tunnukset tulee tarkistaa ja
siirtää uuteen palveluun. Palvelusta on laadittu tekninen dokumentaatio, jonka mahdollistaa palvelun ylläpitämisen ja
kehittämisen toimittajasta riippumatta.
Tavoitteena on yksinkertaistaa SPEK-ryhmän toiminnanohjausta tarjoten alustan toiminnan suunnittelulle,
seurannalle, arvioinnille ja raportoinnille. Hankkeen myötä
toiminnan yhteisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta
tavoitteisiin nähden mahdollistuu Haka avulla. Hakan raportointikanta ja siihen liittyvät tietoliikenneyhteydet ovat
valmiit. Vielä on rakennettava käyttävät raportit ja luotava
reaaliaikainen tietokantayhteys Hakaan. Lisäksi on ratkaistava mahdollinen käyttöliittymämuutostarveraportointityökalun osalta. Raporttien hallinnointi onnistuu toistaiseksi vain
SPEKn toimesta.
HAKAn ohjelmointirajapinta on määritelty. Tämän pohjalta on toteutettu rajapinta (API), joka mahdollistaa kolmansien
osapuolten sovellusten (esim. Pronton) kytkemisen Hakaan.
API noudattaa yhtenäistä autentikointi- ja autorisointimallia.
Määrittelyn puitteissa on kuvattu ne mekanismit, joilla voi-

daan olla varmoja että vaikkapa palokunnan jäsenen tietoja
haetaan vain sellaisilla oikeuksilla, että tietoihin on oikeus.
Rajapinta vaatii vielä testauksen ja sen kytkemisen Hakan
tietokantaan. Hakasta on laadittu käyttäjähaastatteluiden
ja käytettävyysanalyysin perusteella uusi kevennetty, nyky-

aikainen ja responsiivinen käyttöliittymämalli (mobiiliHaka),
jonka perusteella varsinainen käyttöliittymä on mahdollista
toteuttaa jatkossa.

Keski-Suomen pelastuslaitos - Pelastustoiminnan
tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä

Kuva pelastustoimen ERICA-pääkäyttäjien koulutuksesta.
Kuva: Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos toteutti 1.1.2015-30.6.2016 välisenä aikana MOVI4-hankkeen, johon saatiin avustusta Palosuojelurahastolta.
MOVI4-hankkeella osallistuttiin hätäkeskuslaitoksen vuodesta 2008 alkaen käynnissä olevaan toiminnan ja tietojärjestelmän kehityshankkeeseen TOTI:in. MOVI4-hankkeen
aikana suurimmat rakenteelliset muutokset oli jo tehty hätäkeskustoiminnassa ja pääpaino oli uuden tietojärjestelmän
kehittämisessä ja käyttöönotossa.

MOVI4-hankkeen tärkeimmät tavoitteet olivat
1. osallistua yhdessä hätäkeskuslaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa uuden hätäkeskustietojärjestelmän
toteuttamiseen ja käyttöönottoon.
2. Tuottaa järjestelmän käyttöönottoon tarvittavat ohjeet
ja muut dokumentaatiot pelastustoimelle yhdessä pelastustoimen pääkäytön kanssa.
3. Syöttää yhdessä muiden viranomaisten kanssa yhteen
sovitetut riskinarvio-ohjeet hätäkeskustietojärjestelmään.
4. Tukea pelastustoimen ERICA pääkäyttöä ja pelastuslaitoksia hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotossa ja
koulutuksessa.
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Kaikki tavoitteet olivat suunniteltu alkuperäisen hankeaikataulun ajalle (1.1.2015-31.12.2017). Näin ollen mikään tavoitteista
ei toteutunut täysin hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana.
Osaltaan tähän vaikutti hätäkeskuslaitoksen käyttöönottoaikataulu, jonka mukaan ensimmäisenä uusi järjestelmä
otettaisiin käyttöön marraskuussa 2016 Oulussa, eli hankkeen tämän vaiheen päätyttyä.
Toisaalta kaikkia ohjeistuksia ei voitu tuottaa pelastustoimelle, koska vielä hankkeen loppuvaiheessa tietyt ohjeistusta kaipaavat asiat, kuten viestiyhteyksien määrittely, oli
järjestelmäkehityksessä kesken. Tästä syystä myös tiettyjen
asioiden kouluttaminen pelastuslaitoksille ei toteutunut täysimääräisesti.
Riskianalyysien syöttäminen ehdittiin toteuttaa kerran,
kunnes eri ympäristöistä johtuen nämä jouduttiin syöttämään uudelleen toiseen ympäristöön ja muokkaamaan
siellä, aiheutti sen, että analyysien lopullinen hyväksyntä jäi
hankkeen jatkovaiheen tehtäväksi. Alkuperäisen tavoitteen
mukaan nämä olisi olleet hyväksyttyinä kesäkuussa 2016, eli
hankkeen loppuun mennessä.
Vaikka mikään tavoitteista ei tässä vaiheessa toteutunutkaan täysimääräisesti, on suurin osa tarvittavista pohjatöistä
valmiina ja ne saadaan alkuperäisessä hankeaikataulussa toteutettua.

Kymenlaakson pelastuslaitos - Kerrostalojen
omavalvonta ja riskiperusteinen valvonta
Kerrostalon omavalvonta riskiperusteisesta näkökulmasta on uusi lähestymistapa omavalvonnan toimittamisessa.
Hanke toteutettiin yhdessä Keski-Uudenmaan, Etelä-Karjalan, ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten kanssa. Hankkeelle
haettiin erityisavustusta Palosuojelurahastosta, johon saatiin
myönteinen päätös.
Hanke Kymenlaakson pelastuslaitoksessa oli kaksivuotinen ja toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa omavalvonnan piiriin tuli vain n.
40 ja toisessa vaiheessa n. 100 taloa. Varovainen lähestymistapa mahdollisti tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekemisen projektin aikana ja huomion kiinnittämisen riskien esiin
saamiseen.
Hankkeen aloitushetkinä yhtenä riskin määrittelyperusteena oli kerrostalojen sijainti. Omavalvontakokeiluun otetut
kerrostalot sijaitsivat pääasiallisesti suuronnettomuusvaarallisten teollisuuslaitosten niin sanotulla konsultaatiovyöhykkeellä, jossa omatoimiseen varautumiseen on syytä kiinnittää valvonnassa huomiota. Omatoimisen varautumisen
tasosta ja mahdollisista riskeistä ei olisi mahdollista saada
tietoa, ellei pelastuslaitokselle palautettuja omavalvontatietoja pystyttäisi analysoimaan tarkemmin. Toinen merkittävä
lähtökohta oli saada tietoja huoneistoista sekä saada myös
huoneistojen haltijat osaltaan toimittamaan omavalvontaa.
Kerrostalot omavalvontakohteena asettivat erityisiä
haasteita omavalvonnan toteuttamisessa käytännössä. Kes-
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kimäärin kokeilualueen kerrostaloissa oli 37 huoneistoa. Seurauksena olisi ollut suuri määrä omavalvonta-asiakirjoja, jos
pientaloista tuttua omavalvontamallia olisi käytetty suoraan
kerrostaloissa. Samaan aikaan omavalvontaa tulisi toimittaa
myös kerrostalojen yleisiin tiloihin, joihin perinteisiä palotarkastuksia on säännönmukaisesti kohdistettu. Tämä lisäisi
asiakirjojen määrää entisestään.
Omavalvontatietojen keräämisestä syntynyt ongelma
ratkaistiin sälyttämällä osa tiedonkeruuvastuusta valvontakohteen isännöitsijälle. Huoneistojen omavalvontatiedot
kokoaisi isännöitsijä ja toimittaisi vain yhteenvetotiedot
pelastuslaitokselle yhdessä yleisten tilojen omavalvontavastausten kanssa. Ajatuksena käytetyssä mallissa oli saada
isännöitsijät kiinnittämään huomiota myös isännöimänsä
kerrostalon asukkaiden omatoimiseen varautumiseen.
Omavalvontaan reagoitiin yllättävän hyvin huolimatta
monimutkaisesta käytännöstä. Peräti 58 % kerrostaloista
reagoi pelastusviranomaisen omavalvontapyyntöön ja huoneiston haltijoista 59 %. Saatu tulos on omavalvonnan kannalta lupaava, kun huomioidaan nyt käytetyn menetelmän
”vanhanaikaisuus”. Todennäköisesti palautusprosentti olisi
saatuja tuloksia korkeampi, jos käytössä olisi ollut esimerkiksi mobiilisovellutus. Sähköisten alustojen kokeileminen olisi
kuitenkin saattanut hämärtää projektin päämäärän, tietojen
saamisen kerrostalon asuinhuoneistoista ja riskiperusteisen
valvonnan, jonka johdosta sähköisten alustojen käytöstä
luovuttiin.
Yksityiskohtainen omavalvontavastausten analysointi
paljasti merkittäviä puutteita kerrostalojen pelastussuunnitelmien sekä väestönsuojelun järjestelyjen tuntemisessa.
Omavalvonnan kysymyskohdat ”perehtyminen taloyhtiön
pelastussuunnitelmiin” ja ”tutustuminen väestönsuojelun
järjestelyihin” tuottivat muihin omavalvontakysymyksiin
nähden ylivoimaisesti eniten korjattavaa -vastauksia. Seuraavaksi eniten korjattavaa -vastauksia saatiin palovaroittimien
testauksissa, niiden määrässä asunnossa sekä tutustumisessa pelastusteihin ja poistumisen järjestelyihin.
Kokeilussa päästiin asetettuihin tavoitteisiin. Laadullisen
tutkimuksen periaatteiden huomioiminen omavalvonnassa
tuottaa tietoa, joilla on mahdollista saada tietoa kohteen todellisista riskeistä. Saatujen tulosten perusteella omavalvontamenetelmien kehittämistä kannattaa jatkaa. Omavalvontavastausten laadullisella analysoinnilla pelastusalalle olisi
mahdollista saada jo käytössä olevien mittareiden rinnalle
laadullinen, lähellä nykyhetkeä seuraava mittari, jonka perusteella valvonnan suunnittelua pystytään tarkentamaan
entisestään.

Aspa-säätiö - Sähköisen asumisturvallisuuspelin
tuottaminen

Pelin suunnittelu- ja testiryhmän jäsen Markus Saartila tuntee pelin jo läpikotaisin ja osaa neuvoa ensi kertaa pelaavaa Mirka Tannia.
Kuvaaja: Paula Toukonen

Turvat – peli turvallisuudesta ja ystävyydestä on pelattavissa
maksutta osoitteessa www.turvatpeli.fi. Pelin voi myös ladata ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Turvat -peliä
pelaamalla voi testata ja harjoitella turvallisuustaitoja. Pelin
alussa pelaaja voi nimetä ja muokata oman hahmonsa. Seikkailu alkaa siitä, kun hahmo muuttaa uuteen kotiin. Tavoitteena on turvallisuusaiheisia tehtäviä ratkaisemalla päästä
Turvat-festareille yhdessä uuden ystävän kanssa. Pelissä voi
ratkoa tehtäviä paloturvallisuuteen, ensiapuun, tietoturvaan,
uhkaavan ihmisen kohtaamiseen sekä henkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyen.
Pelissä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, aivan kuten oikeassa elämässäkin. Aspa-säätiö on tuottanut oppimispelin
Palosuojelurahaston avustuksella. Hanke toteutettiin vuonna 2015 yhteistyössä Suomen Pelastusalan Keskusliiton
kanssa. Peli on suunniteltu yhdessä asumispalvelunkäyttäjien ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa. Pelin tarina syntyi työryhmässä, johon osallistui nuoria aikuisia Aspa-säätiön
verkostoista. Peliä on lisäksi testannut noin 100 ihmistä pelin
kehittämisen eri vaiheissa.
Peli on erilainen sekä hauska tapa oppia turvallisuudesta ja harjoitella turvallisuustaitoja. Pelissä voi kokeilla erilaisia
toimintatapoja ja tehdä turvallisesti myös virheitä. Peli on
ensisijaisesti suunniteltu itsenäisesti asumaan muuttaville
vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille, mutta
soveltuu myös muille itsenäistyville henkilöille.

Hankkeen ohjausryhmään osallistuivat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Mielenterveyden Keskusliitto, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Sisäministeriön
pelastusosasto ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto.
Pelin on toteuttanut tamperelainen oppimispeleihin erikoistunut peliyritys Meanfish Oy.
Lisätietoa pelistä ja sen tekemisestä:
Pelin trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=9VCeGM7mzYs
Video pelistä ja sen tekemisestä:
https://www.youtube.com/watch?v=P3mOsc_4lVs

Jarno Tanner on ollut mukana koko Turvat-pelin kehittämisen ajan.
Kuvaaja: Paula Toukonen
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Pelastusopisto - Pelastustoiminnan johtaminen
myrskytuhotilanteissa

Vaaraa aiheuttava vauriopuu taajama-alueella. Kuvaaja: Timo Puhakka

Tässä Palosuojelurahaston rahoittamassa tutkimuksessa kartoitettiin pelastuslaitosten perusvalmiutta myrskytuhojen ja
vastaavien laajojen häiriötilanteiden varalta pääasiassa valintaja monivalintakysymyksin. Perusvalmiuksien havaittiin olevan
kokonaisuutena melko hyvällä tasolla, mutta erojen pelastuslaitosten välillä olevan suuret. Joillakin osa-alueilla todettiin
myös kokonaisuudessa olevan edelleen parannettavaa.
Uhkien varoitusvaiheeseen liittyviä pelastuslaitosten valmiuden tehostamis- ja seurausten lieventämiskäytäntöjä
kartoitettiin avoimilla kysymyksillä. Havaittiin, että tässäkin
käytännöt vaihtelevat pelastuslaitoksittain huomattavasti.
Parhaissa tapauksissa toimenpiteisiin ryhdyttäisiin heti, kun
uhka on tiedossa. Sen jälkeen aloitettuja prosesseja jatkettaisiin, kunnes todettaisiin uhkan väistyneen.
Yhteyksien tarkastelussa pelastuslaitosten perusvalmiuskäytäntöjen sekä valmiuden tehostamis- ja seurausten
lieventämiskäytäntöjen välillä keskityttiin neljän pelastuslaitoksen osaryhmään, jolla vastausten perusteella olivat
ryhmäkohtaisesti parhaat perusvalmiudet laajojen häiriötilanteiden varalta. Havaittiin, että ryhmään kuuluvilla pelastuslaitoksilla oli hyvät käytännöt myös sisäiseen valmiuden
tehostamiseen ja ulkoiseen seurausten lieventämiseen uhkien varoitusvaiheissa.

40

Palosuojelurahasto

Tutkimukseen osallistui kaksikymmentä pelastuslaitosta,
ja kaksi jätti vastaamatta. Kato oli 9 %, mikä on kyselytutkimuksessa vähäinen, mutta on silti mahdollisesti oireellisena
merkittävä.

Työturvallisuusriski pelastushenkilöstölle. Kuvaaja: Timo Puhakka

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Paloturvallisuusviikko 2015

Rasvapalon vääränlainen sammuttamisyritys vedellä on vaikuttavimpia näytöksiä monessa Päivä Paloasemalla -tapahtumassa. Kuva: SPEK

Paloturvallisuusviikko on pelastustoimen vuosittainen kampanja, jonka tavoitteena on parantaa koko Suomen paloturvallisuutta. Vuonna 2015 Paloturvallisuusviikkoa vietettiin
21.11.–1.12. Sen toteutukseen olivat tervetulleita kaikki paloturvallisuustyötä tekevät tahot.
Hankkeen painopisteet vuonna 2015 olivat huolimattomuuden ja tahallisuuden vaikutukset paloturvallisuuteen,
alkoholinkäytön vaikutus paloturvallisuuteen, paloturvallisuustekniikka tutuksi sekä asumisen paloturvallisuuden parantaminen. Tunnuslauseena oli ”muutamassa minuutissa
voit pelastaa kaiken tai menettää kaiken”. Viikko koostui Päivä
paloasemalla –tapahtumasta, Omasta paloharjoituksesta ja
Pohjoismaisesta palovaroitinpäivästä.
Päivää Paloasemalla vietettiin 21.11.2015. Noin 80 000 kävijää vieraili 344 paloasemalla. Koko perheen tapahtumassa
opittiin paloturvallisuustaitoja tehtävärastien avulla. Vuoden
2015 tapahtuman järjestämiseen osallistui toiseksi eniten
paloasemia kampanjan historiassa. Kävijämäärä oli sekin toiseksi paras tulos.
Oma paloharjoitus innostaa ihmisiä ja yhteisöjä parantamaan paloturvallisuuttaan järjestämällä esimerkiksi paloturvallisuustarkistuksen tai poistumisharjoituksen nettisivujen
ohjeita hyödyntäen. Harjoitusohjeet uusittiin vuonna 2015,

niin että ne nyt jäsentyvät paremmin käyttäjälle. Omaan paloharjoitukseen osallistui noin 83 000 henkilöä. Kodin Oman
paloharjoituksen pystyi tekemään myös Kipinä-sovelluksella.
Sovellus näyttää käyttäjälle tarkistuslistan ja laskee kodin paloturvallisuuden tason. Kipinä muistuttaa myös palovaroittimen testaamisesta kuukauden ensimmäinen päivä.
Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietettiin 1.12. Palovaroitinpäivänä viestittiin palovaroittimen asianmukaisesta
käytöstä ja poistumisturvallisuudesta. Perustiedot palovaroittimien käyttöohjeista ja pariston vaihdon tärkeydestä oli
koottu Paloturvallisuusviikon nettisivuille.
Pelastuslaitokset ovat avainasemassa Paloturvallisuusviikon toteuttamisessa alueellisesti. Eri laitosten aktiivisuus
hankkeessa vaihteli. Päivä Paloasemalla -tapahtuma oli
monella vakituisen henkilöstön miehittämällä asemallakin.
Laitokset järjestivät myös yleisö- ja koulutustilaisuuksia ja
kampanjoivat näkyvästi Facebookissa. Pelastuslaitoksissa Paloturvallisuusviikkoa toteutettiin yli 5700 työtunnilla.
Paloturvallisuusviikko oli myös mediakampanja. Vuonna
2015 keskityttiin sähköisiin medioihin. Suurin panostus oli
TV-mainonta, jota varten tehtiin uusi mainosfilmi. Filmi toi
vuoden painopisteen mukaisesti esiin alkoholin käytön vaikutusta paloturvallisuuteen. Filmiä näytettiin myös Finnkinon
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elokuvateattereissa. Päivää Paloasemalla -tapahtumaa markkinoitiin
kaikilla kaupallisilla radiokanavilla. Paloturvallisuusviikon verkkomainontakin näkyi useilla eri kanavilla. Koko kampanjan huomioarvo
oli 42 %, eli kyselytutkimuksen mukaan tuo määrä 25–65-vuotiaista
näki TV- ja/tai kuuli radiospotin.
Hankkeen talous toteutui suunnitellusti. Haasteelliseksi talouden
toteuttamisen teki se, että sinänsä melko suurella hankeavustuksella piti hankkia sekä mahdollisimman paljon medianäkyvyyttä että
tuottaa monipuolinen materiaalipaketti Päivä Paloasemalla -tapahtuman järjestäneille paloasemille.

Paloturvallisuusviikon tiedotustilaisuudessa Kallion pelastusasemalla Helsingissä myös hankkeen ohjausryhmäläiset pääsivät treenaamaan alkusammutusta. Kuvassa sammutinta käyttää Tiina Riippa LähiTapiolasta. Kuva: SPEK



Palo- ja pelastustieto ry:n henkilökunta sekä
hankittavat asiantuntijapalvelut
Palontorjunta-lehden ensimmäinen numero ilmestyi 15. helmikuuta vuonna 1950. Toimituksesta kysytään varsin usein
juttuja vanhoista lehdistä. Aineistoa käytetään pelastuslaitoksissa ja palokunnissa muun muassa historiallisten selvitysten ja historiikkien vuoksi, mutta myös koulutusaineistona. Miten on aikaisemmin tehty ja toimittu, esimerkiksi
onnettomuuksien pelastustehtävissä.
Tämän innoittamana
käännyimme Palosuojelurahaston puoleen saadaksemme rahoitusta kaikkien
vanhojen vuosikertaniteiden siirtämiseksi digitaaliseen muotoon. Kaikkiaan
lähes 40000 Palontorjunnan ja Pelastustiedon sivua
on nyt digitoitu ja ne ovat
kaikkien vapaasti luettavissa lehtemme verkkosivuilla: www.pelastustieto.fi.
Aineisto löytyy lehtiarkisto -kohdasta. Kirjautumalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla pääsee
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lukemaan mittavaa palo- ja pelastusalan historiallista aineistoa
Laajaan aineistoon on tehty myös tekstin tunnistus. Sen
avulla aineistosta voi tehdä vapaata tekstinhakua. Haluamansa aineiston voi myös tulostaa.
Kuvakaappaus pelastustieto.fi -sivuston lehtiarkistosta.

Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitosten
kumppanuusverkosto - RAI-arviointimenetelmän
hyödyntäminen kotihoidon asiakkaiden
poistumisturvallisuuden arvioinnissa

Markku Suominen opastaa sammutuspeitteen käyttöä vanhusneuvostolle. Kuvaaja: Tytti Oksanen

Suomessa väestön ikärakenne on muuttumassa tulevina
vuosina ikääntyneiden (yli 65-vuotiaat) osuuden kasvaessa.
Samanaikaisesti yhteiskunta pyrkii vähentämään suhteellisten laitospaikkojen määrää sekä lisäämään ikäihmisten itsenäistä kotona asumista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että kotona itsenäisesti asuvien toimintakyvyltään eri tavoin
rajoittuneiden määrä tulee huomattavasti lisääntymään
tulevien vuosien aikana, mikä asettaa omat haasteensa
ikäihmisten paloturvallisuudelle. Suomessa tapahtuu keskimäärin 73 kuolemaan johtanutta rakennuspaloa, joissa menehtyneiden ikäihmisten osuus on kolmannes. Tästä syystä
ikääntyneiden, omassa kodissaan asuvien paloturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen edellyttävät uusia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

Pirkanmaalla on vastattu haasteeseen koulutusten, kotikäyntien, viranomaisyhteistyön sekä paloturvallisuuskriteeristön laatimisella ja paloturvallisuutta edistävien laitteiden
kehittämisellä.
Pirkanmaalla on koulutettu etenkin ikäihmisiä, heidän
omaisiaan ja läheisiään sekä vanhuspalvelun työntekijöitä.
Koulutusta on tapahtunut myös kotikäyntien yhteydessä.
Kodeissa on todettu suurimpina riskilähteinä muistisairaus,
puutteellinen liikuntakyky, palovaroittimen puutteet, tupakointi ja päihteet sekä runsas palokuorma.
Ikäihmisten osalta palokuolemien keskeisenä syynä on
toimintakyvyn aleneminen. Heikentynyt tai puuttuva toimintakyky lisää usein syttymisriskejä ja toisaalta heikentää
poistumismahdollisuuksia tai estää poistumisen tulipalon
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sattuessa. Hankkeen puitteissa Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius on kehittänyt arviointimittarin (EVAC-mittari),
jonka avulla kuvataan arvioitavan asukkaan poistumisturvallisuutta. Poistumisturvallisuuden lähtökohtana on, että asukkaan tulee päästä pois tulipalosta 3 minuutin kuluttua tulipalon syttymisestä. EVAC-mittari perustuu olemassa olevaan
RAI-järjestelmän kysymyksiin ja näin RAI-järjestelmää käyttävissä kunnissa ei tehtäisi asukkaasta ylimääräisiä selvityksiä
poistumisturvallisuutta arvioitaessa. Arvioinnin perusteella
määritellään henkilön paloturvallisuuteen liittyvien tukitoimien tarve. EVAC-mittari ei ole vielä osana RAI-järjestelmää.
Edellä mainittujen lisäksi on tärkeää kehittää toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja tilanteisiin, joissa ehkäisevistä
toimenpiteistä huolimatta tulipalo syttyy. Pirkanmaan pelastuslaitos on yhteistyössä Caverion Suomi Oyj:n kanssa kehittänyt yksityiskoteihin tarkoitetun automaattisen, siirrettävän
sammutuslaitteiston. Sammutuslaitteiston avulla estetään
tulipalon kehittyminen vaaralliseksi ja siten mahdollistetaan
henkilö- ja omaisuusvahinkojen minimointi. Tavoitteena on,
että EVAC-mittarin arvion perusteella henkilöiden, jotka eivät pääse poistumaan asunnosta 3 minuutissa eivätkä halua
/ pysty muuttamaan paloturvallisempaan asumismuotoon,
asunnot tulisi varustaa huoneistokohtaisella sammutuslaitteistolla. Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto on saanut
vuonna 2014 Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon.
Hankkeen puitteissa on asennettu 10 laitteistoa pirkanmaalaisiin koteihin.
Edellä mainitut toiminnat ja asiat muodostavat kokonaisuuden, jonka jatkuva arviointi ja kehittäminen ovat edellytyksenä ikäihmisten asumisen paloturvallisuuden parantamiseksi ja
palokuolemien vähentämiseksi.

Ilmatieteen laitos - Suurpalojen
mahdollisuus Suomessa
Suomen ilmastoa vastaavissa oloissa Keski-Ruotsissa Västmanlandissa vuonna 2014
raivosi 14 000 ha laajuinen palo. Emme voi
varmuudella sanoa, ettei vastaava suurpalo voisi tapahtua myös Suomessa. Suurten
metsäpalojen esiintymiselle erityisen otollisten säätilanteiden esiintymistodennäköisyyksiä Suomessa ei ole aiemmin systemaattisesti kartoitettu, ja tämän tutkimuksen
tavoitteena oli täyttää tuo puute.
Suurten metsäpalojen esiintymisvaaraa
selvitettiin metsien syttymisherkkyyttä kuvaavien indeksien avulla. Lisäksi selvitettiin
salamoinnin ja palojen välistä yhteyttä. Ilmastonmuutoksen vaikutusta suurpalojen
mahdollisuuteen arvioitiin ilmastoskenaarioiden avulla. Menneiden vuosikymmenien
aikana sattuneiden suurten (yli 200 ha) met-
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säpalojen aikana vallinneen sään erityispiirteet selvitettiin
läheisten sääasemien havaintojen pohjalta.
Tutkimuksen mukaan Suomen ilmastossa esiintyy noin
kerran kymmenessä vuodessa säätilanne, jolloin suuressa
osassa maata maasto on erittäin kuiva pitkään jatkuneen sateettoman jakson jälkeen ja samanaikaisesti voimakas tuuli,
korkea ilman lämpötila ja alhaisen ilman kosteus tekevät olosuhteet suurpalojen esiintymiselle erittäin otollisiksi. Vastaavia olosuhteita esiintyy tyypillisesti Etelä-Euroopassa vuosittain. Yksittäisiä päiviä, jolloin palojen leviäminen suurpaloksi
jollakin pienemmällä alueella on mahdollista, on Etelä-Suomessa lähes vuosittain, pohjoisempana harvemmin.
Ukkosten aiheuttamien metsä- ja maastopalojen lukumäärät korreloivat selvästi salamamäärien kanssa ja voimakas ukkonen, joka tuottaa runsaasti salamoita lisää todennäköisyyttä synnyttää palo. Salamoiden ja siihen liittyvän
sateen havaintojen pohjalta voitaisiin kehittää reaaliaikainen
varoitusjärjestelmä salaman sytyttämien palojen nykyistä tehokkaampaan ennustamiseen.
Suurpaloihin liittyy suuria taloudellisia menetyksiä, ja
niinpä 10 000 ha suuruusluokkaa olevan palon arvioidut
kustannukset olisivat useita kymmeniä miljoonia euroja.
Suurten taloudellisten ja muiden menetysten riski korostaa
palojen ennaltaehkäisyn merkitystä; Suomen ilmasto ei suojaa maatamme suurpaloilta, ja palojen ennaltaehkäisyyn ja
sammuttamiseen liittyvien riskianalyysien tuleekin olla ajan
tasalla.
Kuva: Ilmatieteen laitos

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - NouHätä!
Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2016

NouHätä! -kampanjassa oli vuonna 2016 mukana tasan 500
yläkoulua, joissa turvallisuusopetusta sai noin 40 000 oppilasta. Osallistujia ja kouluja oli eniten kautta aikain, vaikka yläkoulujen määrä on vähentynyt ja ikäryhmät pienentyneet.
Kampanjan ohjausryhmään kuuluvat SPEK, opetushallitus, sisäministeriö, Pelastusopisto, pelastuslaitokset, pelastusliitot, koulut ja Suomen Palopäällystöliitto. Mainostoimistona
jatkoi Huvila ja yritysyhteistyökumppanina LähiTapiola. Kampanjan ohjausryhmä on asettanut tavoitteeksi, että vuonna
2020 kaikki suomalaiset kahdeksasluokkalaiset saavat NouHätä!-opetusta.
Vuosi 2016 oli kahdeskymmenes NouHätä!-vuosi. Juhlavuosi näkyi kaikissa vuoden toiminnoissa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi juhlavuoden suojelijana. Oppimateriaalipankki kampanjan internet-sivuilla uudistettiin
ajanmukaiseksi. Loppukilpailujen taito-osuus kilpailtiin
näyttävästi Kuopion torilla. Vuoden 2020 tavoitteen saavuttamiseksi järjestettiin loppusyksyllä 2015 rekrytointikiertue.
Varsinais-Suomessa pilotoitiin tutorointimallia, jossa palokuntanuoret opastavat turvallisuustaitoja koululaisille.
Oppimateriaalipankki nouhata.fi-sivustolla uudistettiin
kokonaan. Kouluttajille ja opettajille on oma pakettinsa,
koululaisille omansa. Uusi materiaali koostuu teoriatiedoista,
joihin sisältyy verkko-oppimisympäristö tehtävineen. Materiaalit ovat suomeksi ja ruotsiksi.
Nettisivuille www.nouhata.fi päivitettiin säännöllisesti
ajankohtaista tietoa kampanjasta.
Sosiaalisessa mediassa kampanja on hyvin aktiivinen. Erityisesti maininnan ansaitsee Instagram. Siinä kampanjalla oli
seuraajia kauden loppuessa 13.300, mikä on Suomen mittakaavassa epäkaupalliselle kampanjalle erittäin suuri määrä.
YouTube -sivun ja videoiden suosio jatkui. NouHädän omat
sekä Biisonimafian ja Jontte Valosaaren kanssa tehdyt videot
keräsivät vuoden aikana yli miljoona katselukertaa.
Kampanjan asioista tiedotettiin yhteistyökumppaneita
säännöllisesti sähköpostitse.
Yläkouluille lähetettiin sähköinen kirje Opetushallituksen kautta. Opettajalehdessä ja Pelastustiedossa oli ilmoitus.
SPEKistä lähetettiin neljä mediatiedotetta NouHätä!-kampanjasta ja ‑kilpailuista.

NouHätä! -kilpailut järjestettiin perinteisesti kolmella tasolla. Loppukilpailu on samalla 20-vuotisjuhlan päätapahtuma. Kuopion torille loppukisaa seuraamaan kerääntyi tavallista suurempi määrä kutsuvieraita. Pelastusylijohtaja Esko
Koskinen, pelastuslaitosten edustajat ja Palosuojelurahaston
henkilöstö olivat läsnä, osa heistä erilaisissa rooleissakin loppukilpailussa. Tapahtuman elävyyttä lisäsivät julkkisjuontaja
Viivi Pumpanen ja Biisonimafian edesottamukset.
Kampanjan päärahoittajana on aina toiminut Palosuojelurahasto. Hankeavustuksen turvin toteutettiin koordinointi
SPEKissä, viestintä sekä valtaosa materiaaleista. Myönnetystä
avustuksesta jäi käyttämättä noin 32 000 euroa, koska osasta
toimintoja ei koitunut kuluja suunnitelmien mukaista määrää. Myös henkilöstökuluja jäi toteutumatta.
Pelastuslaitokset toteuttivat NouHätä!-kampanjaa noin
1100 henkilötyöpäivän työpanoksella ja 230.000 euron arvosta. NouHätä!-yhteyshenkilöille järjestettiin Pelastusalan
neuvottelupäivät Silja Serenadella joulukuussa.
Toimintojensa suhteen vuoden 2016 NouHätä!-kampanja toteutui suunnitellusti.

Kuvassa on liikenneonnettomuusrasti Kuopion torilla. Kuvaaja: Juha
Hassila

Vuoden 2016 NouHätä!-mestarit tulivat Putaan koulusta Torniosta.
Lappi on monena aiempanakin vuotena voittanut kilpailun. Niin NouHätä!-koulutuksessa kuin -kisassakin opitaan ja sovelletaan monipuolisesti turvallisuusosaamista. Kuvaaja: Juha Hassila
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Jyväskylän kaupunki / Keski-Suomen pelastuslaitos
- PERA II -jatkohanke

PERA II -jatkohanke oli nimensä mukaisesti jatkohanke
30.8.2015 päättyneelle PERA-hankkeelle. Päättyneessä PERAhankkeessa oli kaksi päätavoitetta: pelastuslaitoksille soveltuvan turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän toteuttaminen verkkoympäristöön ja hankkeen sekä tietojärjestelmän
jalkauttaminen pelastuslaitoksille PERA-koulutusten avulla.
Tavoitteita ei saavutettu kaikilta osin ja siitä syystä laadittiin
uusi hankesuunnitelma, jonka nimeksi tuli PERA II -jatkohanke. Hankkeelle haettiin Palosuojelurahaston erityisavustusta,
joka myönnettiin hakemuksen mukaisesti.
PERA II -jatkohankkeen keskeisenä tavoitteena oli PERA
– turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän rakentaminen ja
muokkaaminen niin, että se vastaa sovelletuin osin turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmälle asetettuja vaatimusmäärityksiä. Jalkauttamisen tavoitteiksi asetettiin valmistuvien
osioiden käyttökoulutus pelastuslaitoksille sekä jalkautumisen tukeminen sivutoimisille ja vapaaehtoisille palokunnille
sopivan koulutusmateriaalin ja erilaisten tilaisuuksien avulla.
PERA II -jatkohankkeen lähtökohtana käytettiin Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishanketta: Pelastustoimen työsuojeluriskien tunnistuksen ja arvioinnin menetelmän kehittäminen (2008). Keskeiset PERA II -jatkohankkeessa
hyödynnetyt dokumentit olivat: PELA TURVA pelastustoimen
työturvallisuuden arviointi- ja seurantajärjestelmän vaatimusmäärittely, määrittelykuvausdokumentti sekä riskinarviomenetelmä. Dokumenteista saatua tietoa sovellettiin pelastusalalle soveltuvammaksi tietojärjestelmän käyttäjien ja
eri alojen asiantuntijoiden palautteiden perusteella.
Kehittämishankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin
kohtalaisen hyvin. Hankkeen aikana valmistui rakenteeltaan työsuunnitelman mukainen PERA – tietojärjestelmä,
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joka muodostui kolmesta pääelementistä: riskinarvio- osio,
dokumenttikirjasto- osio sekä poikkeamaraportointi-osio.
Tietojärjestelmän valmistumiselle luotu aikataulu venyi kuitenkin niin paljon, että osa jalkauttamisen tavoitteista jäi toteutumatta.
Kokonaisuudessaan PERA II -jatkohankkeen läpiviennissä
onnistuttiin kohtalaisen hyvin. Pelastuslaitokset sitoutuivat
hankkeeseen hyvin ja tarve tietojärjestelmän valmistumiselle oli ilmeinen. Harmittavaa oli, että suurin osa tietojärjestelmän osioista saatiin julkaistua vasta juuri ennen hankkeen
loppua. Tämä johti siihen, että pelastuslaitosten osallistuvuutta ja aktiivisuutta ei voitu ylläpitää siinä määrin kuin
hankkeen kannalta olisi ollut suotavaa. Tästä huolimatta
käyttäjien antama palaute kehittämistyöstä oli pääosin positiivista. Yhteenvetona voidaankin todeta, että hankkeen
edetessä lisääntynyt tehtäväkokonaisuus saattoi sekä vaativuudessaan että määrässään ylittää hankkeeseen varatut
resurssit.
PERA – tietojärjestelmän jatko turvattiin palkkaamalla
ohjelmistosuunnittelija ohjelmiston ylläpitäjäksi ja kehittäjäksi. Keski- Suomen pelastuslaitos jatkoi ohjelmiston
omistajana ja hallinnoijana. PERA II -jatkohankkeen välitön
vaikuttavuus oli toimia keskustelun herättäjänä siitä, mitä
toimivaan turvallisuusjohtamisen järjestelmään kokonaisuudessaan kuuluu, millainen on pelastusalan tämän hetkinen
turvallisuuskulttuuri ja millaisin työkaluin sitä tulisi kehittää.
Tietojärjestelmä voi toimia tulevaisuudessa hyvänä turvallisuuden johtamisen apuvälineenä, kunhan sen tuottamaa
tietoa tulkitaan, käsitellään ja analysoidaan huolella. Hyvin
ilmeistä on, että todellisen turvallisuuskulttuurin muodostuminen vaatii useita vuosia.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos - Palokuntien
Suomenmestaruuskilpailujen järjestäminen 2016

Kuvaaja: Milla Kaikkonen

Palokuntien suomenmestaruuskilpailut järjestettiin 14.5.2016
Vantaalla Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimesta.
Vantaalla järjestetyt kilpailut olivat järjestyksessä jo 65. Palokuntien suomenmestaruuskilpailut. Kokonaisuudessaan
kilpailut onnistuivat erittäin hyvin. Yleisjärjestelyt olivat onnistuneet, ennalta laaditussa kilpailuaikataulussa pysyttiin ja
toteutus eteni suunnitellun järjestyksen mukaisesti. Protestiaikana ei kilpailujen ylituomarille jätetty yhtään protestia
kilpailujen järjestelyistä tai arvioinneista.
Tämän vuoden kilpailun teemaksi järjestelytoimikunta
oli päättänyt liikenneonnettomuudet. Teemaan oli päädytty,
koska Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on monia liikenteen solmukohtia, kuten Helsinki-Vantaan lentoasema, rautatieverkosto, Kehärata sekä valta- ja kehäteitä. Teema on ajankohtainen ja liikenneonnettomuudet ovat yleisiä,
jokaisen palokunnan eteen tulevia tehtäviä. Liikenneonnettomuuksissa haasteena on jatkuvasti kehittyvä ajoneuvotekniikka, johon jokaisen palokunnan tulee varautua sekä
tiedostaa oikeat toimintamallit. Lisäksi pelastushenkilöstön
työturvallisuus tulee aina miettiä huolella ennakkoon sekä
itse liikenneonnettomuuspaikalla.
Kilpailupaikkoina toimivat Tikkurilan urheilupuisto sekä
viereinen Peltolan koulu. Kilpailualue oli erittäin toimiva, kos-

ka kaikki toiminnot olivat lähekkäin ja tieto-, taito- ja kalustokilpailuosioille löytyi luontevat paikat. Kilpailutehtävissä pystyttiin pitämään alusta saakka ajatuksena ollut haasteellisuus
ja samalla selkeys.
Kilpailuihin osallistui yhteensä 270 kilpailijaa; 32 koko kilpailun suorittavaa joukkuetta, 8 veteraanijoukkuetta, 0-joukkue sekä 24 ainoastaan yksilötietokilpailuun osallistuvaa
henkilöä. Kilpailupäivän järjestämiseen kilpailuviikonloppuna osallistui 186 toimitsijatehtävissä olevaa henkilöä sekä
noin 40 muuta kilpailun järjestämiseen suoraan liittyvää
henkilöä. Kokonaisuudessaan kilpailupäivään osallistui noin
500 ihmistä. Lisäksi yleisöalueella vieraili satoja ihmisiä.
Tapahtuman rahoittivat Keski-Uudenmaan pelastuslaitos,
Palosuojelurahasto ja Suomen Palopäällystöliitto. Suomen
Palopäällystöliitto vastasi kilpailulautakunnan, internet-palvelujen, kilpailujulkaisun sekä palkintojen kustannuksista.
Muut kustannukset olivat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen vastuulla. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haki Palosuojelurahastolta avustusta 100 000 € kokonaiskustannuksiin ja
Palosuojelurahasto myönsi 50 000 € erityisavustusta kattamaan 50 % budjetoidusta määrärahasta.
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Marko Petri Hintsala, Aerosoliturvallisuuden
kehittämishanke - erilaisten säilytyskaappien
palosuojaavuus
Hankkeen taustalla on kansallinen aerosoliturvallisuuden
kehittämishanke, jonka allekirjoittanut aloitti keväällä 2015
Pelastusopistolla. Polttotestien ensimmäisessä osiossa selvitettiin erilaisten aerosolien käyttäytymistä palotilanteissa
sekä tavanomaisten peltikaappien palosuojaavuusominaisuuksia. Tulosten perusteella näillä suojakaapeilla ei ole juurikaan palosuojaavuusominaisuuksia. Lisäksi havaittiin varsin
selvästi että palamaton aerosoli alumiinipullossa on varsin
vaarallinen, toisin kuin kuluttajat yleisesti ajattelevat sen vaaraominaisuuksien olevan. Tietoa on siirretty aktiivisesti käyttäjille.
Ensimmäisen testiosion perusteella syntyi varsin nopeasti tarve selvittää erilaisten käytössä olevien turvakaappien
suojaavuusominaisuuksia, kun niissä säilytetään aerosoleja.
Turvakaappien testiluokitus perustuu yleensä testeihin, joissa suojattavat aineet ovat palavia nesteitä. Tämä toinenkin
testiosio tehtiin kuitenkin sijoittamalla turvakaappeihin lähinnä aerosoleja. Tässä vaiheessa oli tärkeää saada testattavaksi niitä turvakaappeja, joita Suomen teollisuudessa ja
työpaikoilla käytetään. Testin tarkoituksena oli myös osoittaa,
kuinka tärkeää on noudattaa asennusohjeita. Tämä koski erityisesti turvakaappia, jonka takaseinä oli eristämätön.
Aerosoliturvallisuuden kehittämishanke jatkui vuoden
2016 aikana kolmannella testiosiolla, jonka toteuttamisen
tueksi haettiin tätä Palosuojelurahaston avustusta. Hankkeen
keskeisin tavoite oli toteuttaa polttotestit nykyisin myymälätiloissa ja jakelu-asemilla olevien turvakaappimallien testaamisella. Viranomaisilta ja eri organisaatioiden vastuuhenkilöiltä kohdistui hanketta kohtaan vahva odotusarvo, jonka
pääasiallisin sisältö oli saada tietoa lasiovellisten turvakaappien suojaavuudesta myymälätiloissa ja erityisesti niiden
suojaavuusominaisuuksista säilytettäessä niissä aerosoleja.
Hankkeen aikana syntyi tarve toteuttaa polttotesti, joka
simuloisi mahdollisimman hyvin myymälöissä vallitsevaa
aerosolien säilytystilannetta, kun yleisesti myymälöissä käytettävään paloturvakaappimalliin kohdistuu palorasitus.
Hanke oli tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Erilaiset lisäselvitykset ja
kaappien hankintaan liittyvät asiat vaativat kuitenkin määräajan jatkamista. Tämä mahdollisti perusteellisen valmistelun
ja paremman materiaalihankintaprosessin sekä kokonaisuudessaan laadukkaamman lopputuloksen.
Testeihin otettiin mukaan TUKES-myymäläoppaassa mainitun laatuluokan mukaiset paloturvakaapit. SP2369 metodin
ja EN 14470-1 normin mukaiset paloturvakaapit olivat lasiovellisia, 30 minuutin paloluokituksella olevia malleja. SP 2369
metodin mukaisella turvakaapilla tehtiin myymälöissä vallitsevaa tilannetta simuloiva poltto-testi, koska kyseinen turva-
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kaappimalli on jo käytössä eräissä kauppaliikkeissä. Testeissä
oli mukana myös omavalmisteinen turvakaappi ja jakeluasemille aikoinaan suunniteltu suojakaappi. Testimenetelmiin
antoi useat viranomaiset omat suositukset.
Polttotestien tulokset voidaan kohdentaa ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön erittäin hyvin. Hankkeen aikana saadut tulokset ja niiden perusteella tehdyt kehittämisehdotukset ovat käyttökelpoinen kokonaisuus sekä suunnittelijoille,
valvontatyötä tekeville viranomaisille mutta myös kaupanalan vastuuhenkilöille. Hankkeen tuloksia kannattaa hyödyntää myös turvallisuusvalistuksessa ja opetustoiminnassa.
Aerosolien ja palavien nesteiden säilyttäminen myymälätiloissa ja työpaikoilla on vielä osittain kokonaisriskinarvioon
perustuvan toimintatavan ulkopuolella. Erityisesti aerosolien
turvalliseen säilytyksen ja varastointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Myymälätiloissa tapahtuva kemikaalien varastointi on tällä hetkellä kovin epätasa-arvoisella tavalla valvottu. Erityisesti kaupanalan edustajat toivovat tasalaatuista
palvelua viranomaisten valvontatyöhön. Toisaalta kaupanalan sisällä ilmenee myös ajatusmallia, jossa viranomaisten
rooli on lähinnä kauppaa haittaavaa toimintaa. Viran-omaisista osa kokee vastaavasti kemikaalien myymälävarastoinnissa räikeitäkin puutteita. Moni viranomaisista myös
tunnustaa tiedostaneensa huonosti erillisten paloturvakaappien mahdollisuudet perinteisen palo-osastoidun tilan korvaajana. Tällä hankkeella haluttiin tuoda esille turvakaappien
laatueroja mutta myös mahdollisuuksia.
Hanke antoi lisäarvoa myymäläturvallisuuden toimintasektorille ja työpaikkojen aerosoliturvallisuuden parantamiseen.
Kaupallisesti tuotettu ja hinnaltaan selvästi oma-valmisteista
kaappia kalliimpi turvakaappi ei välttämättä ole suojausominaisuuksiltaan parempi. Lasi- tai pleksiovellisten turvakaappien oven lasin laadulla on merkittävä vaikutus kokonaisturvallisuuteen ja kaapin suojaavuusominaisuuksiin.
Vähäinenkin määrä aerosoleja voi aiheuttaa hyvin lyhyessä
ajassa merkittävän turvallisuushaasteen palotilanteessa.
Toisaalta paloturvakaapin sisällä olevan aerosolipullojen
kokonais-määrän lisääntyminen näyttää vaikuttavan suojaavuusominaisuuksiin huomattavasti sitä alentaen. Näin
tapahtuu ainakin osalla paloturvakaapeista. Tästä syystä
myymälä-tilannetta simuloiva polttotesti tulisi toteuttaa
samanlaisena myös EN 14470-1 normin mukaiselle paloturvakaapille samalla täytöksellä, kuin nyt toteutettu SP 2369
metodin mukaisen paloturvakaapin polttotesti. Vasta tämän
jälkeen voidaan tehdä riittävän kattavat johtopäätökset normien muutostarpeesta tai testimenetelmien luotettavuudesta.

2015 valmistuneita hankkeita
Ilmatieteen laitos - Vaarallisten aineiden
seurausanalyysimallin ESCAPE kehittäminen
pelastustoimen tarpeisiin soveltuvaksi
Tutkimushankkeessa kehitettiin vaarallisten aineiden leviämismalliohjelmistoa ESCAPE (Expert System for Consequence Analysis and Preparing for Emergencies), joka on
suunniteltu kemikaalionnettomuuksien pelastustoimien

johtamisen tueksi viranomaisille ja pelastusalan toimijoille.
Ohjelmisto soveltuu myös riskinarviointiin sekä koulutus- ja
harjoitustilanteisiin. Sillä voidaan tuottaa aiempaa tarkempia
ja luotettavampia ennusteita pelastustoimen tarpeisiin.

Kuvia kemikaalionnettomuusharjoituksesta. Vasemmalla vuotoa rajoitetaan päästöaineen talteenotolla säkkiputkeen. Oikealla vuoto, jossa muodostuu lammikko ja ainetta purkautuu kaasuna. Kuva: Ilmatieteen laitos

Kehitystyö jakautui kolmeen osaan: leviämismallien korvaaminen ajantasaisilla versioilla, säämallitietojen automaattinen hyödyntäminen ja ohjelmiston yleistäminen toimivaksi
eri käyttöympäristöissä. Mallin vanhimmat osat korvattiin todenmukaisemmilla ja uusimpia tutkimustuloksia vastaavilla.
Mallinnuksen fysikaaliset periaatteet ovat paremmin perusteltuja, yhtenäisiä ja johdonmukaisia. Ilmakehän ominaisuudet on huomioitu aiempaa todenmukaisemmin. Vertailussa
kuuden kenttäkokeen aineistoon sekä kaupunkialuetta jäljittelevään tuulitunnelikokeeseen, mallin todettiin vastaavan
mittaustuloksia suhteellisen hyvin tai erinomaisesti.
Ohjelmiston verkkoselain-pohjainen käyttöliittymä ESCAPEgui (gui = graphical user interface) mahdollistaa HIRLAM–säämallin ennusteen tosiaikaisen käytön. Käyttäjän
tulee määritellä ainoastaan päästöön liittyvät tiedot. Sääaineistojen automaattinen hyödyntäminen nopeuttaa käyttöä
ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. ESCAPEgui on suunniteltu toimimaan yleisimpien selainten (Firefox
ja Internet Explorer) uusimmissa versioissa.

Kaavio verkkoselain-pohjaisen mallin rakenteesta.

Käytännön pelastustehtävissä korostuu ohjelmiston soveltuvuus operatiivisiin tehtäviin. Käyttäjäpalautetta hyödynnetään jatkokehityksessä, joka tulee ensi vaiheessa keskittymään luotettavuuden ja käytettävyyden parantamiseen.
Toimenpiteet riippuvat myös kehitys- ja tutkimusrahoituksesta seuraaville vuosille. Esim. ESCAPEn yhdistäminen kehitteillä olevaan kenttäjohtamisjärjestelmään (KEJO) vaatii
erillisen rahoituksen.
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Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos - ISTIKE
(Itä-Suomen tilannekeskus)
ISTIKE on viiden pelastuslaitoksen yhteinen Itä- ja KaakkoisSuomen pelastuslaitosten tilannekeskus, joka on luotettava
ja laadukas turvallisuuskuvan tuottaja valtakunnallisten turvallisuustiedon tuottajien verkossa. Laajan alueen tilannekeskuksena ISTIKE kykenee tukemaan pelastustoiminnan
johtamista hyödyntämällä alueiden erityisosaamista.
Hankkeen aikana selvitettiin viiden pelastuslaitoksen
tilannekuvaan, johtamiseen ja tilannekuvan välittämiseen
liittyvät toiminnot. Yhdistämällä nämä toiminnot saatiin tilannekeskukselle yhteinen toimintamalli.
Tilannekeskuksen päätehtävät ovat pelastustoiminnan
johtajien tukeminen onnettomuustilanteissa, uhka- ja turvallisuustilanteen seuranta sekä yhteyspisteenä toimiminen.
Onnettomuuksien tukitoiminnot pelastustoiminnan johtajille eivät ole riittäviä tilannekeskuksen tehtäväksi. Erilaiset
häiriö- ja uhkatilanteiden seurannat sekä niihin liittyvät toimenpiteet sekä muut tilannekeskukselle sopivia tehtävät
täydentävät hyvin tilannekeskuspäivystäjän työtä.
Tilannekeskusta varten hankittiin yhteiset viestiyhteydet. Näitä ovat puhelin, sähköposti sekä VIRVE-puheryhmä.
Tietoliikenteen osalta tarvittiin tilannekeskukselle yhteinen
tietoverkko. Erillisverkot toteutti ISTIKElle yhteisen tietopalvelimen ja tietoliikenteessä hyödynnettiin pelastustoimen
IP-verkkoa, PeIP:ä. Yhteiselle palvelimelle muodostettiin tilannekeskuksen tarvitsema tietokanta.
Pelastuslaitosten ylläpitämien materiaalien ja tiedostojen
hakua ja käsittelyä varten kehitettiin Pelastustoiminnan johtamisen Tuki- ja Monitorointityökalu - PTM. PTM on käyttöliittymä, josta tilannekeskuksen päivystäjät helposti kykenevät
hakemaan eri onnettomuustyyppikohtaista tietoa ja pelastuslaitosten erillisiä toimintasuunnitelmia samalla tavalla
riippumatta siitä, missä tilannekeskuspäivystys milloinkin on.
Yhteinen tilannekeskus aloitti toimintansa 2.1.2014. Tilannekeskuksen ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden
aikaan kehitettiin edelleen tilannekeskuksen toimintaa. Vuoden aikaan selvitettiin muut mahdolliset tehtävät, joita on
tarkoituksenmukaisesti tehdä niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti laajemmassa yhteistyössä.
Kiertävä toimintamalli mahdollistaa tilannekeskuksen
perustamisen pelastuslaitosten johtokeskuksiin. Tällöin johtokeskusten välineistö tulee säännölliseen käyttöön ja sitä
kautta välineistön käytön osaamisen tulee luonnostaan.
Kiertävässä toimintamallissa ei tilannekeskukselle tarvita erillistä varatilaa tilannekeskuksen häiriötilannetta varten, vaan
päivystys on siirrettävissä toisaalle.
Pelastuslaitoksittain kiertävässä tilannekeskuksessa henkilöstö on tärkeässä asemassa. Harvoin oleva päivystysvuoro
aiheuttaa sen, että päivystäjät eivät välttämättä rutinoidu
tilannekeskuksen tehtäviin. Rutiinin puute vaikeuttaa yhteisten toimintatapojen syntymistä. Pelastuslaitoksittain toisista
poikkeavat toimintatavat voivat aiheuttaa hämmennystä
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eikä toisen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan johtajan
tarpeita välttämättä ymmärretä. Erilaisuuden kautta on edelleen mahdollista laajentaa omaa käsitystään ja kehittää toisenlaisten toimintatapojen avulla uusia menetelmiä omaan
toimintaan.
Tilannekeskustoimintaa varten tehdyssä kustannuslaskennassa ilmeni, että 24/7 toimiva tilannekeskus maksaa
vuodessa noin 350 000 euroa ilman toiminnan edellyttämiä
investointeja. Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitosten välisissä yhteistyöneuvotteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että
ympärivuorokauden toimivia tilannekeskuksia ei pystytä
perustamaan pelastuslaitoskohtaisesti. Tämän perusteella
ryhdyttiin miettimään yhteistä tilannekeskusta ja kuinka yhteistoimintaa voidaan edelleen kehittää.
Tilannekeskus ja sen toiminta on uusi toimintatapa Itäja Kaakkois-Suomen alueella. Toiminnasta on saatu hyviä
kokemuksia, se on koettu hyödylliseksi ja myönteiseksi. Tilannekeskus on saanut kielteistä kannanottoakin. Tällaista
palautetta odotettiinkin, jotta sen myötä on toimintaa voitu
kehittää edelleen.
Myönteisen kokemuksen perusteella Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitokset ovat sopineet, että tilannekeskustoiminta on alueella pysyvä toiminto jota edelleen kehitetään.

Metropolia ammattikorkeakoulu - UATP - uusi
autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa

UATP-koulutustilaisuus Helsingissä 14.5.2015. Kuvaaja: Pertti Ylhäinen

Suomalainen autokalusto on muuttunut viime vuosina
- uuden turvatekniikan ja materiaalitekniikan ohella
käyttövoimassa on myös uusia vaihtoehtoja.
Sähkö- ja hybridiautot ovat lähes poikkeuksetta tehdasrakenteisia, maakaasuautoista osa on ns. muunnosautoja.
Tehdasrakenteisissa autoissa autojen käyttövoima ja siihen
liittyvät turvajärjestelmät ovat dokumentoituja. Muunnos
autoissa mistään ei löydy tietoja esim. kaasulaitteiden sijainneista ajoneuvoissa tai kaasulaitteiden turvajärjestelmistä.
Tämän koulutuksen tavoitteena oli tuottaa koulutusmateriaalia ja kouluttaa pelastusalan henkilöstöä uudesta
autotekniikasta ja varautumisesta tilanteisiin, joissa sähkö-,
hybridi- tai maakaasuauto on osallisena liikenneonnettomuudessa.
Koulutuksen toteuttaja oli Metropolia Ammattikorkeakoulun autotekniikka ja se tehtiin yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa. Koulutustilaisuuksia pidettiin vuonna 2014 yhteensä 19
päivänä eri puolilla Suomea. Näihin osallistui 416 henkilöä,
pääosin palomestareita ja vuoroesimiehiä.
Koulutustilaisuus koostui aamupäivän teoriaosuudesta ja
iltapäivän kolmesta rastista, joilla oli sähkö-, hybridi- ja maakaasuauto. Rasteilla harjoiteltiin käyttövoiman tunnistamista
auton ulkopuolisista merkeistä, auton rakenteista, moottoritilasta, rekisteritunnuksen ja mm. asiapapereiden avulla.
Tutustuttiin autojen tekniikkaan ja harjoiteltiin jännitteettö-

mäksi tekemistä. Koulutuksen ennakkoaineisto ja kouluttajan materiaali jaettiin osallistuneille sähköisesti.
Koulutuksen yleisinä tavoitteina on ollut parantaa pelastushenkilöstön työturvallisuutta, nopeuttaa uhrien hoitoon
saamista ja tätä kautta pienentää onnettomuuskustannuksia. Tavoitteena oli myös se, että kouluttajan aineistoa käytetään edelleen työpaikkakoulutuksissa.
Kerätyn palautteen mukaan koulutussisältö ja aineisto tulivat tarpeeseen kentällä ja sitä on edelleen käytetty
8.11.2015 tehdyn vastauskyselyn perusteella noin 1700 ammattihenkilön ja noin 2000 vapaaehtois- ja sopimushenkilön
koulutuksessa.

UATP Toyota Prius pistokehybridi-koulutus Tampereella 20.5.2014.
Kuvaaja: Markku Haikonen
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Pelastusopisto - Pelastustoimen tutkimushautomo 2
Pelastustoimen tutkimushautomo II -hankkeen tavoitteena
oli lisätä pelastusalan henkilöstön valmiuksia tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä sekä hyödyntää tutkimukseen pohjautuvaa tietoa koulutuksessa ja päätöksenteossa.
Hanke toteutettiin Pelastusopistolla järjestettyjen seminaarien sarjana vuosina 2014 – 2015. Seminaarit lähetettiin
lisäksi webex-palvelun avulla suorana internet-palveluna,
jolloin osanottajilla oli mahdollisuus osallistua matkustamatta Kuopioon. Seminaarien pääasiallisena kohderyhmänä olivat tutkimuksesta kiinnostuneet henkilöt sisäministeriössä,
aluehallintovirastoissa, pelastuslaitoksilla, pelastusalan järjestöissä ja Pelastusopistolla. Seminaarit olivat avoimia myös
muille sidosryhmille.
Seminaarisarjasta, sen tavoitteista, sisällöistä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin Pelastusopiston intranet- ja internet-sivulla sekä sosiaalisessa mediassa, Pelastusopiston tutkimus- ja kehittämispalvelun Facebook- ja
Twitter-tileillä.
Seminaarisarja koostui viidestä seminaarista, joista kolme
toteutettiin Pelastusopistolla keväällä 2014 ja kaksi keväällä
2015. Seminaareissa läsnä olleiden osallistujien lukumäärä
vaihteli kymmenen ja neljänkymmenen välillä. Seminaareihin järjestettiin mahdollisuus osallistua myös internetin
kautta webex-palvelun avulla. Webex-palvelu mahdollisti
myös seminaariaineistojen tallentamisen esityksineen, jolloin esitykset on katsottavissa myös jälkikäteen. Seminaarisarjan tallenteet ja esitykset ovat nähtävissä Pelastusopiston
internet-sivulla:
https://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/
tki-palvelut/projekti-ja-hanketoiminta/paattyneet-tutkimus-ja-kehittamishankkeet/tutkimushautomo/

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos - Pelastuslaitosten
tietoverkkoselvitysprojekti
Pelastuslaitosten tietoverkkoselvitysprojektin (1.6.201331.12.2014) tehtävänantona oli muun muassa pelastuslaitosten verkkoratkaisujen kuvaaminen, mobiilien ja kiinteiden
tiedonsiirtotapojen yhteensovittaminen, tietoturvavaatimusten yhteensovittaminen sekä tietoverkkopalvelujen
tuotteistamisen edistäminen ja näiden jalkautus.
Tietoverkkoselvitysprojektin työskentely on tapahtunut
osallistumalla pelastuslaitosten ja koko toimialan asiantuntijahenkilönä turvallisuusverkon eriratkaisuja suunnitteleviin
työryhmiin ja muihin hankkeisiin. Keskeisin näistä hankkeista on ollut sisäministeriön hallinnoima KUNTU-hanke,
jonka päätehtävänä on ollut mahdollistaa tulevan uuden
hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto kunnallisilla turvallisuusviranomaisilla. KUNTU-hankkeen esiselvitysvaiheen
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loppuraportti (luokiteltu ST IV) on keskeisin tietoverkkoselvitysprojektin kautta tuotettu kokonaiskuvaus pelastuslaitosten liittymistavoista turvallisuusverkon käyttäjiksi, tietojärjestelmien käyttämisestä eri suojaustasoilla eri käyttöpaikoilta
sekä ratkaisun mahdollistamien yhteisten palvelujen toteuttamisesta tarkoituksenmukaisilla suojaus- ja varautumistasoilla.
Turvallisuusverkon ja siinä toimivien tietojärjestelmien
käyttöönoton edistämiseksi tietoverkkoselvitysprojektissa ohjattiin ja tuettiin pelastuslaitosten verkkoratkaisujen
eteenpäin viemistä. Ennen kuin koko toimialan yhteinen ratkaisu on hyväksytty turvallisuusverkossa ja pelastuslaitokset
ovat yhteisesti sitoutuneet palvelujen käyttöönottoon, ei ole
tarkoituksenmukaista lähteä pelastuslaitoksissa tekemään
tästä kokonaisuudesta irrallisia ratkaisuja.
Turvallisuusverkkoratkaisun ja sen palvelujen käyttöönoton mahdollistamiseksi projektin kautta selvitettiin tulevia
tietoturvavaatimuksia, tuettiin sirullisten virkakorttien käyttöönottoa, osallistuttiin pelastuslain ja hätäkeskuslain uudistamisprojektiin, millä mahdollistetaan palvelujen käyttö pelastustoimessa sekä tuotettiin toimialalta tarvittavaa tietoa
turvallisuusverkon eri toimijoille pelastustoimesta.
Tietoverkkoratkaisun edelleen kehittäminen ja pelastuslaitosten olemassa olevien ratkaisujen yhteensovittaminen
turvallisuusverkkoon vaatii pelastuslaitoksilta edelleen yhteistä resurssia, mitä jatketaan PSR:n rahoittamassa Tietoverkkoprojekti II -hankkeessa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Paloturvallisuusviikko 2014

Paloturvallisuusviikon ohjausryhmän (2012-2014) kokouksesta: Jaana Rajakko, SM (pj.), Riikka Ahopelto, SPEK, Juhani Jyrkiäinen, Nuohousalan
Keskusliitto, Kimmo Vaani, Satakunnan pelastuslaitos, Janne Leinonen, Pirkanmaan pelastuslaitos, Thomas Nyqvist, Pohjanmaan pelastuslaitos,
Elias Kivelä, SPEK, Tomi Timonen, SPPL, Maija Peltokangas, SM. Kuvaaja: SPEK.

Paloturvallisuusviikko on pelastustoimen vuosittainen paloturvallisuuskampanja. Vuonna 2014 Paloturvallisuusviikkoa
vietettiin 22.11.–1.12.2014. Paloturvallisuusviikon tavoitteena on parantaa koko Suomen paloturvallisuutta. Paloturvallisuusviikko pyrkii toteuttamaan pelastustoimen strategiassa
2025 asetettuja tavoitteita.
Paloturvallisuusviikon ohjausryhmänä toimi sisäministeriön 27.4.2012 asettama Pohjoismaisen Palovaroitinpäivän
ohjausryhmä (SM026:00/2012). Hankkeen toimikausi oli
1.5.–31.12.2014 ja hankkeen ohjausryhmässä olivat edustajat seuraavista tahoista: Sisäministeriö (pj), pelastuslaitokset
(Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto; Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos),
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Palopäällystöliitto, Nuohousalan Keskusliitto, Finanssialan Keskusliitto.
Hankkeen rahoittaa Palosuojelurahasto. Paloturvallisuusviikko koostui kolmesta osiosta:
Päivä Paloasemalla 22.11.2014 oli koko perheen tapahtuma, jossa opittiin tärkeitä paloturvallisuustaitoja hauskojen
tehtävärastien avulla ja tutustuttiin palokunnan toimintaan.
Tapahtuman järjesti 362 paloasemaa, ja niissä kävi noin 92
000 kävijää. Tapahtuman rastiradan aiheina olivat palovaroitin, alkusammutus, hätäpoistuminen, liesiturvallisuus ja paristojen paloturvallinen kierrättäminen.

Oma paloharjoitus pyrki innostamaan ihmisiä ja eri
yhteisöjä parantamaan omaa tai läheistensä paloturvallisuutta järjestämällä oma paloharjoitus, esimerkiksi oman
kodin paloturvallisuustarkistus tai poistumisharjoitus. Paloharjoitukseen osallistuvat päättivät harjoituksen sisällöstä
itse hyödyntäen Paloturvallisuusviikon nettisivujen ohjeita.
Paloharjoitus suositeltiin pidettäväksi varsinaisen Paloturvallisuusviikon aikana. Kodeissa Oman paloharjoituksen voi
tehdä myös uudella Kipinä-sovelluksella. Sovellus näyttää
käyttäjälleen tarkistuslistan läpikäymisen perusteella, millä
tasolla kodin paloturvallisuus on. Kipinä myös muistuttaa
palovaroittimen testaamisesta kuukausittain. Kipinän avulla kotien osallistuminen Omaan paloharjoitukseen lisääntyi
huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.
Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietettiin 1.12. Kampanjapäivän tavoitteena on muistuttaa palovaroittimen oikeasta käytöstä ja myös tiivistää pohjoismaista paloturvallisuusyhteistyötä.
Paloturvallisuusviikon kampanjointi tavoitti merkittävän
määrän ihmisiä. Päivä Paloasemalla -tapahtumiin ja Omaan
paloharjoitukseen osallistui yhteensä yli 100 000 ihmistä.
Mediamainonnan huomioarvotutkimuksen mukaan kampanja tavoitti 64 % suomalaisista.
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Paloturvallisuusviikon alueellinen toteutus muiden kuin
Päivä Paloasemalla -tapahtumien osalta vaatii koko alan yhteistyön kehittämistä. Tämä mahdollistunee vuodesta 2015,
kun Pelastuslaitosten Kumppanuushankkeen Turvallisuusviestintätyöryhmä saadaan pyörimään entistä laajemmalla
pohjalla.
Elementit Paloturvallisuusviikkoon alkavat olla kohdillaan,
ja kampanjakokonaisuuden brändin rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on teemaviikko, jota osataan vuosittain odottaa. Vuosi 2015 tarjoaa mahdollisuuden keskittyä
viestintään, kun uusia kampanjaelementtejä ei tarvitse välttämättä tuottaa. Viestintä tulee olemaan suunniteltua ja moniportaista, kattaen mahdollisimman hyvin Paloturvallisuusviikon kohderyhmän, eli kaikki suomessa asuvat henkilöt.

Kaarinan VPK:n Päivä Paloasemalla tapahtumassa sai kokeilla
palokuntalaisen kuntotestiä sammutusasussa.
Kuvaaja: Merita Laine

Paloturvallisuusviikon markkinointi suurelle yleisölle ja pelastustoimen väelle aloitettiin jo 7.6. Yleisessä palokuntalaiskokouksessa.
Kuva Finlandiatalolta, kuvattavana Sami Malinen Tammisalon VPK:sta.
Kuvaaja: SPEK
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Suomen palontutkijat ry - Palontutkinnan uudet
menetelmät -hanke

Palopäällikkö Pasi Paloluoma kertoo ilmavirtauksen vaikutuksesta
palon kehittymiseen ja palojälkiin. Kuvaaja: Tuomas Pälviä

Hankkeen vetäjinä ja samalla kouluttajina toimivat Tuomas
Pälviä ja Pasi Paloluoma. Molemmat ovat pelastuslaitostensa palontutkinnan yhdyshenkilöitä ja Suomen palontutkijat
ry:n hallituksessa.
Kouluttajat osallistuivat International Association of Arson Investigators:n koulutusseminaariin huhtikuussa 2014
Yhdysvalloissa. Viikon mittaisen seminaarin ohjelmasta valittiin mielenkiintoisimmat ja hyödyllisimmät aiheet, jotka
olisivat sovellettavissa Suomeen.
Suomessa järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta joihin
osallistui yhteensä 90 henkilöä mm. poliisista, pelastuslaitoksista ja vakuutusyhtiöistä. Ennen koulutustilaisuuksia suoritettiin ennakkokysely, jossa selvitettiin osallistujien työkokemusta ja aiempaa koulutusta palontutkinnan osalta. Lisäksi
kysyttiin testikysymyksiä koulutettavista aiheista. Koulutuksen jälkeen lähetettiin kysely, jossa palautteen lisäksi toistettiin koulutusaiheita koskevat testikysymykset. Koulutukseen
osallistujilta kerätyn ennakkokyselyn perusteella vastaajat
edustivat varsin kattavaa otosta palontutkijoista. Työkokemusta ja täydennyskoulutusta oli hyvin vaihtelevasti.
Palosuojelurahaston tuen avulla koulutuksiin osallistuminen oli maksutonta. Palautekyselyssä 95% vastaajista tiesi
että Palosuojelurahaston tuki mahdollisti koulutuksen järjestämisen. Koulutuksen maksuttomuus mahdollisti osallistumisen 73% vastaajista. Koulutukseen osallistuneet kokivat
koulutuksen kokonaisuutena joko vastanneen odotuksia tai
ylittäneen odotukset. Sanallisissa palautteissa oltiin tyytyväisiä aihevalintoihin ja uusiin asioihin. Palautteen perusteella
koulutusmateriaaleja on jo hyödynnetty käytännössä myös
onnettomuuksien ehkäisytyössä.

Yksittäisten aiheiden osalta
osallistujilta kysyttiin arvioita
aiheen hyödynnettävyydestä
omassa työtehtävässä ja käsitellyn aiheen vaikutusta ammatilliseen osaamiseen. Asteikolla
1-5 (1 huonoin, 5 paras) opetettujen tietojen hyödynnettävyyden osalta kaikkien vastausten
keskiarvo oli 3,6 ja ammatillisen
kehittymisen osalta keskiarvo
oli 3,8. Aiheiden valinta onnistui
vastausten perusteella varsin
hyvin koska erilaisilla koulutustaustoilla ja eri palontutkinnan
sektoreilta tuleville henkilöille
pystyttiin järjestämään hyödyllistä koulutusta. Osaamisen
kehittymistä seurattiin myös
monivalintakysymysten avulla.
Ennen koulutusta kaikista vastauksista keskimäärin 40% oli oikein ja koulutuksen jälkeen
59%.
Koulutusmateriaali ja muuta aineistoa jaettiin kaikille
koulutukseen osallistuneille. Lisäksi aineisto toimitettiin kaikille poliisi- ja pelastuslaitoksille, vakuutusyhtiöille, Poliisiammattikorkeakouluun, Pelastusopistoon sekä muille tahoille
ja yksittäisille henkilöille, jotka eivät päässeet osallistumaan
koulutukseen.
Kokonaisuutena hanke vastasi sille asetettuja tavoitteita.
Kansainvälisestä tarjonnasta onnistuttiin poimimaan koulutusta varten hyödyllisiä aiheita. Koulutukseen osallistuneet
pitivät koulutusta onnistuneena kokonaisuutena ja kyselyn
perusteella osaamisessa tapahtui myönteistä kehitystä.

Palopäällikkö Pasi Paloluoma kertoo ilmavirtauksen vaikutuksesta
palon kehittymiseen ja palojälkiin. Kuvaaja: Tuomas Pälviä
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Rakennustuoteteollisuus RTT ry - Koulutus- ja
tiedotushanke Savupiippujen ja tulisijojen
paloturvallisuus

Kuopio 2.9.2015; Kuva Kuopion tilaisuudesta, jossa osallistujina 85 alan toimijaa. Kuvaaja: Jari Valtonen

Hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa kentälle savupiippuja,
savupiipputuotteita ja tulisijoja koskevia uusia määräyksiä,
vaatimuksia ja ohjeita. Hanke keskittyi erityisesti NAS –valmistelussa ja RIL-ohjeiden ( RIL 245 Savupiiput ja RIL 251
Tulisijat) laadinnassa esiin nousseisiin riskitekijöihin savupiippu-tulisija – yhdistelmien paloturvallisuudessa. Kohderyhminä hankkeessa olivat viranomaiset (etenkin kunnalliset palotarkastajat ja rakennusvalvonta) sekä alan yritysten
edustajat.
Koulutusaineiston laadintaa varten tehtiin savupiippu- ja
tulisija-alan yrityksille kysely, jonka pohjalta laadittiin tarvittava koulutus- ja tiedotusaineisto yhteistyössä alan asiantuntijoiden (RTT, SPEK, TUKES, VTT, Nuohousalan keskusliitto ry,
Industria Oy, Tulisija- ja savupiippuyhdistys ry, pelastusviranomaiset) kanssa.
Aineisto sisältää kattavan tietopaketin alan standardeista,
ohjeistuksesta, aikatauluista ja valvonnasta. Koulutusaineiston laadinnassa hyödynnettiin Nuohousalan keskusliiton
hankkeissa tehtyjä materiaaleja soveltuvin osin. Yläpohjan
lisäeristämistä koskevia erityisohjeita laadittiin yhteistyössä
alan yritysten kanssa ja tulokset esitettiin hankkeen tilaisuuksissa. Tuotettu koulutus- ja tiedotusaineisto esitettiin eri paikkakunnilla Suomessa (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio
ja Kokkola) pidetyissä informaatiotilaisuuksissa. Tilaisuuksien
kesto oli noin viisi tuntia kattaen eri asiantuntijoiden alus-
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tukset aiheista. Alustajina oli eri osa-alueiden parhaita asiantuntijoita: Antti Koponen RTT, Jari Valtonen Industria Oy,
Juhani Jyrkiäinen TSY/ NKL ry, Kari Siponen TUKES ja Perttu
Leppänen TTY sekä alan yritysten edustajina Vesa Salminen
Warmauunit Oy ja Jari Hautala HärmäAir Oy. Em. tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan noin 330 osallistujaa, pääosin
rakennusvalvonnan, pelastusalan ja alan yritysten edustajia.
Myös vakuutusyhtiöistä on ollut useita osallistujia.
Tilaisuuksien yhteydessä järjestettiin Klinikkapalvelu,
jossa erityisesti yritysten ja viranomaisten ongelmakohtia
ratkaistiin anonyymisti, joko paikan päällä olevien asiantuntijoiden voimin tai myöhemmin henkilökohtaisesti. Samassa
yhteydessä kerättiin palaute ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta hyödynnettäväksi tulevissa tilaisuuksissa.
Koulutuksesta tiedotettiin aktiivisesti RTT:n www-sivuille
laadituilla hankkeen omalla sivustolla, RTT:n hallinnoimien TC
– kokousten (TC 166 ja TC 295) yhteydessä sekä myös itse kysely avulla. Varsinaiset kutsut eri paikkakunnilla järjestettyihin
tilaisuuksiin lähetettiin suorilla sähköpostikutsuilla kunnallisille rakennusvalvontaviranomaisille ja aluepelastuslaitosten
kanssa yhteistyössä paloviranomaisille. Hankkeen koulutusaineisto on tallennettu SPEK.n ylläpitämälle sivustolle www.
paloturvallisuus.info, josta se on vapaasti ladattavissa.

Helsinki 10.9. 2015; Kuva Helsingin tilaisuudesta, jossa Antti Koponen alustaa CPR-asetuksen muutoksista. Kuvaaja: Jari Valtonen

Keski-Suomen pelastuslaitos - PERA
(Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskinArviointi)
Turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi
pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa

Kuvakaappaus PERA tietojärjestelmän riskikartoituksesta.

PERA-hanke oli luonteeltaan kehittämishanke. Hanke alkoi
1.6.2013 ja päättyi 31.8.2015. Keski-Suomen pelastuslaitos
hallinnoi hanketta. Hankkeen kehittämistyöhön osallistui

vaiheittain suurin osa pelastuslaitoksista (19/22) sekä useita
eri alojen asiantuntijoita. PERA-hanke sai alkunsa Keski-Suomen pelastuslaitoksen käytännön tarpeesta käsitellä ja hallita paloasemakohtaisia riskikartoituksia ja niistä saatuja tietoja ja jalkauttaa riskikartoitusten tekeminen Keski-Suomen
pelastuslaitoksen alueelle mahdollisimman tehokkaasti.
PERA-hankkeen tavoitteiksi asetettiin pelastuslaitoksille
soveltuvan turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän toteuttaminen verkkoympäristöön ja tietojärjestelmän jalkauttaminen osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa. Järjestelmän pääsisältöelementit olivat: riskinarvio-osio,
dokumenttikirjasto ja poikkeamaraportointi-osio.
PERA-hankkeen lähtökohtana käytettiin Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishanketta: Pelastustoimen
työsuojeluriskien tunnistuksen ja arvioinnin menetelmän
kehittäminen (2008). Hankkeen lopputuloksena laaditut
dokumentit toimivat PERA-hanketta ohjaavina ja tavoitteita
rajaavina dokumentteina. Keskeiset PERA-hankkeessa hyödynnetyt dokumentit olivat: PELA TURVA - pelastustoimen
työturvallisuuden arviointi- ja seurantajärjestelmän vaatimusmäärittely, määrittelykuvausdokumentti sekä riskinarvio
menetelmä.
Kehittämistyössä hyödynnettiin myös muita aiheeseen
soveltuvia tutkimuksia, opinnäytetöitä ja käytännön koke-
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muksia. Palautteita kerättiin PERA-koulutusten yhteydessä
sekä kootusti sähköisellä kyselylomakkeella. Tietojärjestelmää testaavat pelastuslaitokset ohjeistettiin PERA-koulutuksen yhteydessä antamaan suoraa palautetta hanketyöryhmälle.
Kehittämishankkeen aikana rakennettiin osittain valmis PERA-tietojärjestelmä. Perustietovarasto rakennettiin
helpottamaan perustietojen (paloasemat, toiminta-alueet,
ajoneuvot) käsittelyä ja hallintaa. Tietojärjestelmä saatiin
rakenteeltaan, toiminnaltaan ja sisällöltään käyttövalmiiksi riskikartoitusosion osalta, joka kuuluu riskinarvio-osioon.
Työkalun lisäksi laadittiin ohjeistukset tietojärjestelmän
käyttöön niiltä osin, joilta se oli mahdollista tehdä. Jalkauttaminen saatiin toteutettua yhteensä 19 pelastuslaitoksen
alueelle PERA-koulutusten avulla. Jalkauttaminen päätettiin
toteuttaa suunnitellusti, vaikka tietojärjestelmää ei saatukaan valmiiksi hankkeen päättyessä.
Kokonaisuudessaan PERA-hankkeen läpiviennissä onnistuttiin kohtalaisen hyvin. Pelastuslaitosten sitouttaminen
hankkeeseen ja tietojärjestelmän jalkauttaminen onnistuivat
odotettua sujuvammin. Harmittavaa oli, ettei tietojärjestelmää ehditty saada valmiiksi kahden pääsisältöelementin
osalta hankkeen aikana. Hanketyöryhmän olisi pitänyt arvioida riskit keskeisten kehittämistoimintojen osalta ennen
hankkeen alkua ja linjata riskienhallintakeinot.
Tarpeet tietojärjestelmän olemassaololle osoittautuivat
hankkeen edetessä hyvin erilaisiksi. Pelastuslaitosten kuntaohjaus, päällekkäiset turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmät, alueelliset erot resursseissa ja toimintatavoissa asettivat
haasteita ja hidasteita tietojärjestelmän käyttöönotolle. Toisaalta pelastuslaitosten halu sitoutua ja kehittää turvallisuutta omassa työympäristössään oli hyvin vahva.

PERA-hankkeen loppuyhteenvetona voidaan todeta,
että tarve tietojärjestelmälle asetettujen tavoitteiden loppuunsaattamiselle oli ilmeinen. Tästä syystä jatkokehittämistyöhön haettiin Palosuojelurahaston erityisavustusta, joka
myönnettiin hakemuksen mukaisesti. Jatkokehittämistyö
nimettiin PERA II -jatkohankkeeksi.
PERA II -jatkohankkeen keskeisenä tavoitteena on PERA
– turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän rakentaminen ja
muokkaaminen niin, että se vastaa sovelletuin osin turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmälle asetettuja vaatimusmäärityksiä. Jalkauttamisen tavoitteita päätettiin laajentaa
koskemaan myös sivutoimisia ja vapaaehtoisia palokuntia,
joille rakennetaan oma PERAs koulutuspaketti ja järjestetään
tarvittaessa 4-6 jalkautumista tukevaa koulutustilaisuutta.
PERA II - jatkohanke alkaa 1.9.2015 ja päättyy 30.4.2016.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES - Lasten
digitaalinen turvallisuuspeli

Pikin huone on 3-6-vuotiaille lapsille suunnattu interaktiivinen ja opettavainen turvallisuuskasvatuspeli. Se pitää sisällään kahdeksan turvallisuusaiheista peliä, joiden teemoina
ovat sähkö-, palo-, liikenne-, hissi- ja leikkikenttä- ja veneilyturvallisuus, ruokailu sekä pyöräily ja henkilönsuojaimet. Pelit on julkaistu Yle Pikku Kakkosen verkkosivuilla osoitteessa
http://www.yle.fi/pikkukakkonen/#1/pikinhuone.
Pikin huone -hankkeessa ovat olleet yhteistyökumppaneina vuodesta 2014 lähtien Yle ja opiskelijoiden innovaatioyhteisö Demola, jonka puitteissa tamperelaiset
korkeakouluopiskelijat ovat vastanneet pelien käytännön
toteutuksesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ohjauksessa. Vuonna 2015 yhteistyökumppaneina ovat olleet
edellä mainittujen lisäksi Palosuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ja Liikenneturva. Kaikki yhteistyökumppanit ovat osallistuneet hankkeen rahoitukseen
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PERA koulutus Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitos, Kokkola. Kuvaaja: Maija Puranen

ja pelien sisällön suunnitteluun. Hankkeessa mukana olleet
opiskelijat ovat sisällyttäneet hankkeeseen tekemäänsä työtä opintoihinsa, ja tekeillä on myös muutama hankkeeseen
liittyvä opinnäytetyö. Pelejä on kehitysvaiheessa testattu
kohderyhmällä eli 3-6-vuotiailla lapsilla tamperelaisissa päiväkodeissa ja pelejä on kehitetty lapsilta saadun palautteen
perusteella.
Turvallisuuskasvatus on haastava alue, eikä tämän ikäisille lapsille tähän asti juuri ole ollut tarjolla ikäryhmälle sopivaa
turvallisuusmateriaalia. Asenne turvallisuuteen muodostuu
koko eliniän. Asenteisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä
työtä, joka kannattaa käynnistää jo ennen kouluikää. Hankkeessa päätettiin lähestyä lapsia heille sopivin keinoin digitaalisin ja pelillisin keinoin. Pelit ovat samanaikaisesti viihdyttäviä ja opettavaisia. Tavoitteena on, että lapset pelien avulla
oppivat turvallisia tapoja toimia omassa elinympäristössään.
Pidemmän tähtäimen tavoitteena on parantaa turvallisuuskulttuuria ja vähentää lapsille sattuneita tapaturmia.
Peleistä on viestitty monin tavoin Tukesin ja pelejä toteuttamassa olleiden yhteistyökumppaneiden kanavissa ja
erilaisissa tilaisuuksissa. Hanke on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja mediassa ja herättänyt kiinnostusta myös
ulkomailla.

Pelit ovat herättäneet kiinnostusta, ja mikä tärkeintä, lapset ovat löytäneet pelit ja pitävät niistä. Pikin huoneen pelejä
pelaa Pikku Kakkosen verkkosivuilla viikoittain noin 15 000
lasta, mikä on Ylen mukaan erittäin hyvä määrä. Lapset ovat
antaneet peleistä hyvää palautetta ja pelaavat niitä yhä uudestaan. Päiväkodit, joissa pelejä testattiin, ovat integroineet
pelien teemat osaksi arkeaan.

Kuvaaja: Tukes

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaaminen kansainväliset mittarit (PetoMitta)

Palokunta toimii, Rio de Janeiro. Kuvaaja: Riitta Molarius

Pelastustoimen strategian laadintaa varten on perustettu
vuonna 2015 hanke, jonka tavoitteena on määrittää pelastustoimen strategiset painopistealueet ja niille vaikuttavuutta kuvaavat toiminnan mittarit/indikaattorit. Pelastustoimen
vaikuttavuuden mittaaminen – kansainväliset mittarit (Pe-

toMitta) –tutkimushanke tukee strategian laadintaa esittelemällä pelastustoimen tehokkuuden ja vaikuttavuuden
kansainvälisiä mittareita. Hanke vaikuttaa pelastustoimen
kehittämiseen edesauttamalla resurssien oikeaa suuntaamista toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen avulla.
Pelastustoimen vaikuttavuuden mittaamista kehitetään
useissa maissa. Joissain maissa ollaan vasta lähtemässä liikkeelle ja kehitetään ensimmäisiä toiminnan mittareita, kuten
Portugalissa metsäpalojen hallinnan mittareita. Palokuntien
syntymaissa, kuten Saksassa ja Yhdysvalloissa, pelastuslaitosten toiminnan tärkeimmät mittarit, vasteajat ja vastehenkilöstö, on puolestaan standardoitu. Pelastuslaitosten tavoiteasetannassa ja mittarien valinnassa näkyy kyseisten maiden
yleinen tietoisuus yhteiskunnan tilasta. Ruotsissa, Virossa
sekä Yhdistyneiden kuningaskuntien alueella on kehitetty paljon mittareita ennaltaehkäisevää työtä varten, jolloin
kyseessä on valistustyö ja suoritetut palotarkastukset. Näillä
alueilla myös työhyvinvointi- ja tasa-arvotekijöille on asetettu mittareita. Lontoon ja Vancouverin pelastuslaitoksille on
asetettu tavoitteita ympäristöpäästöjen vähentämiseksi.
Tutkimus osoitti, että eri maissa pelastustoimen toiminnan mittaamisella on kolme erilaista roolia. Ensinnäkin toi-
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minnan mittareilla mitataan pelastuslaitosten nopeutta saavuttaa kohde ja palotilanteissa sattuneiden palokuolemien
määrää. Nämä mittarit katsovat taaksepäin, ja niiden saavuttamiseen vaikuttaa pelastustoimen oman toiminnan lisäksi
monet muut yhteiskunnalliset tekijät, kuten kaupungistuminen, rakentamistekniikka, infrastruktuurin kunto, yhteiskunnallinen vakaus tai epävakaus yms. Toiseksi, pelastustoimi
pyrkii kehittämään omaa toimintaansa ennaltaehkäisevään
suuntaan antamalla koulutusta ja opastusta, parantamalla
yhteiskunnan omia valmiuksia kouluttamalla vapaaehtoista
henkilöstöä, ja suorittamalla tehostetusti palotarkastuksia.
Kolmantena pelastustoimen roolina on vastata osaltaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tästä ovat esimerkkeinä vaatimukset polttoaineiden kulutuksen vähentämisestä, päästöjen pienentämisestä ja tasa-arvon edistämisestä henkilöstöä
palkattaessa.
Tällä hetkellä Suomi on eräällä tavalla keskikastia pelastustoimen toiminnan mittauksessa. Koko maata koskevia
mittareita on vähän, eikä niillä ole suurta ohjaavaa roolia. Tässä näkyy todennäköisesti pelastuslaitoksen asema valtionhallinnon ja kunnallisen hallinnon välillä; ei ole selvää kenen
tehtävänä olisi asettaa tulevaisuuteen tähtäävät valtakunnalliset tavoitteet, kuten yhteistoimintaa, ympäristötehokkuutta, tasa-arvoasioita tai vaaraa aiheuttavien kohteiden / yksityisten talouksien tarkastusmääriä koskevat tavoitteet.
Tutkimuksen tulokset raportoidaan vuonna 2016 sisäministeriön raporttina. Tutkimustyöstä vastasi vanhempi tutkija
Riitta Molarius VTT:ltä.
Tutkimuksen rahoittajana olivat Palosuojelurahasto, sisäministeriön pelastusosasto ja Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy. Hankkeen ohjausryhmässä toimivat sisäministeriöstä neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö ja ylitarkastaja
Jouni Pousi sekä tutkimusjohtaja Esa Kokki Pelastusopistosta
ja tiimipäällikkö Liisa Poussa VTT:ltä.

2014 valmistuneita hankkeita
Helsingin kaupungin pelastuslaitos Onnettomuusvahingot pelastustoimen
toimintavalmiuden suunnittelussa
Hanke toteutettiin 1.12.2012 – 31.3.2014 välisenä aikana
Helsingin, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitosten sekä VTT:n yhteistyönä. Hankkeen koordinoijana
toimi Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Hankkeen työryhmään kuuluivat Martti Honkala Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Thomas Nyqvist Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Jari
Lepistö Jokilaaksojen pelastuslaitokselta, Kati Tillander, Ville
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Estlander, Ville Mensala ja Mikael Siitonen (22.11.2013 saakka) Helsingin pelastuslaitokselta sekä Antti Paajanen ja Tuula
Hakkarainen VTT:stä.
Hankkeen toteutusta ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat sisäasiainministeriöstä, Kuntaliitosta, Helsingin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Jokilaaksojen,
Keski- Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon sekä
Keski-Suomen pelastuslaitoksista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Vesa-Pekka Tervo Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.
Hankkeen tulokset esitellään loppuraportissa. Raportti
on julkinen ja ohjausryhmä on päättänyt esittää loppuraporttia julkaistavaksi Helsingin pelastuslaitoksen julkaisusarjassa. Hankkeen puitteissa järjestettiin riskianalyysipäivä
yhteistyössä pelastuslaitosten verkoston riskianalyysityöryhmän kanssa. Tavoitteena oli varmistaa hankkeen tulosten
käytettävyys ja hyödynnettävyys eri pelastuslaitoksilla sekä
keskustella hankkeen tuloksista, johtopäätöksistä sekä niiden hyödyntämisestä pelastuslaitosten riskianalyyseissa.
Tilaisuuteen ilmoittautui 25 henkilöä 15:ltä eri pelastuslaitokselta. Tilaisuudessa pidettiin sekä luentoja että tarkasteltiin hankkeen tuottamia tuloksia harjoitusten muodossa.
Kerätyn palautteen mukaan tilaisuus koettiin hyödylliseksi
pelastuslaitosten riskianalyysityötä tekevien henkilöiden kannalta (asteikolla 1-6 (6= erittäin tarpeellinen) luento-osuudet
koettiin tarpeellisiksi keskiarvolla 5,17–5,33 ja harjoitusosuus
keskiarvolla 5,08). Vastaavien tilaisuuksien järjestäminen jatkossa koettiin tarpeelliseksi keskiarvolla 5,33.
Ohjausryhmän päätöskokouksessaan antaman palautteen mukaan tutkimushanke on tuottanut uutta tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää pelastustoiminnan palvelujen kohdentamisessa ja mitoittamisessa. Samalla tutkimus
on synnyttänyt mallin ja työtavan, joiden edelleen kehittäminen ja tarkentaminen lukuisin eri variaatioin on jatkossa
mahdollista. Ohjausryhmä piti erityisen myönteisenä tutkimushankkeen konkreettisuutta ja tehokasta hyödynnettävyyttä. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan on poikkeuksellista, että tutkimushanke sitoutuu tulosten esittämiseen siinä
muodossa, että jokainen pelastuslaitos kykenee niitä omalla
alueellaan välittömästi soveltamaan.
Tämän tavoitteen vuoksi tutkimushanke muun muassa
järjesti koulutustilaisuuden, jonka saama kiitettävä palaute
osoitti tutkimushankkeen merkityksen pelastustoimen vaikuttavuustutkimusten sarjassa. Ohjausryhmä kiitti palautteessaan myös tutkimusraportin selkeyttä ja tarkkuutta, mikä
tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla mahdollistaa jatkotutkimusten käynnistämisen sekä toisaalta objektiivisen
keskustelun tutkimuksen tuloksista. Hankkeen vaikuttavuutta peilataan hakemusvaiheessa hankkeelle asetettuja vaikut-

tavuustavoitteita vastaan. Vaikuttavuustavoitteet rakentuivat
Palosuojelurahaston valtakunnallisten vaikuttavuustavoitteiden pohjalle, jotka olivat:
1. Pelastustoimella on hyvä palvelukyky:
- hyvä turvallisuuskulttuuri,
- vähemmän onnettomuuksia,
- pienemmät vahingot,
- nopea ja tehokas apu onnettomuuksissa sekä
- hyvä yhteistyö.

tysaskelta. Toimintavalmiuteen liittyvien kysymysten lisäksi
työtapa palvelee myös pelastuslaitosten muiden palvelujen
vaikuttavuusarviointia. On todennäköistä, että kaikkia niitä
tutkimuskysymyksiä, joita kyseisellä työtavalla tullaan testaamaan, ei vielä edes kyetä ennakoimaan.
Hankkeen vaikuttavuutta peilataan hakemusvaiheessa
hankkeelle asetettuja vaikuttavuustavoitteita vastaan. Vaikuttavuustavoitteet rakentuivat Palosuojelurahaston valtakunnallisten vaikuttavuustavoitteiden pohjalle, jotka olivat.

2. Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuottaa riittävästi toimialan kehittämisessä ja toiminnan kohdentumisessa
tarvittavaa tietoa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa
Hanke toteutettiin 1.12.2012 – 31.3.2014 välisenä aikana Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen sekä VTT:n yhteistyönä. Hankkeen koordinoijana
toimi Helsingin kaupungin pelastuslaitos. Hankkeen työryhmään kuului osallistujia Helsingin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksilta. Helsingin pelastuslaitokselta työryhmätyöskentelyyn tai muuhun toteutukseen osallistuivat hankkeen eri
vaiheissa Kati Tillander, Ville Mensala, Ville Estlander, Mikael
Siitonen, Jari Korkiamäki ja Sami Lappalainen. Pirkanmaan
pelastuslaitokselta toteutukseen osallistui Teemu-Taavetti
Toivonen. VTT:ltä hankkeen toteutukseen osallistuivat Terhi
Kling ja Tuula Hakkarainen.
Hankkeen toteutusta ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat edustajat sisäasiainministeriöstä, Kuntaliitosta, Helsingin, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Jokilaaksojen,
Keski- Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon sekä
Keski-Suomen pelastuslaitoksista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Vesa-Pekka Tervo Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Hankkeen tulokset esitellään loppuraportissa.
Raportti on julkinen ja ohjausryhmä on päättänyt esittää
loppuraporttia julkaistavaksi Helsingin pelastuslaitoksen julkaisusarjassa.
Ohjausryhmän päätöskokouksessaan antaman palautteen mukaan hanke oli tarpeellinen ja toi lisätietoa toimintavalmiuden vaikuttavuudesta tutkitussa onnettomuustyypissä. Ohjausryhmä piti erityisen merkittävänä työskentelytapaa,
jolla tutkimuksen osatuloksia muodostettiin, sillä kehitettyä
laskentamallia on mahdollista varioida lähtöarvoja muuttamalla rajattomasti ja erittäin pienin kustannuksin. Tämä
tarkoittaa, että tutkimushanke merkitsee erityisesti vaikuttavuusarvioinnin työvälineiden kehityksessä selkeää edis-
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Jokilaaksojen pelastuslaitos - Jehu 2014 SMkilpailuiden järjestäminen

Kuva: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Suomen Palopäällystöliiton Palokuntien Suomenmestaruuskilpailu JEHU-malja järjestettiin Nivalan kaupungissa
17.5.2014. Jokilaaksojen pelastuslaitos oli vastuussa järjestelyistä. Kilpailuihin osallistui 28 kilpailuyksikköä sekä 20 kilpailijaa tietokilpailuun. Jehumalja 2014 – kilpailujen teemaksi
nimettiin pelastustoiminta maa- ja metsätaloudessa. Kilpailujen teema muotoutui alueen erityispiirteiden mukaisesti.
Kilpailujen teemaa ja tehtäviä valittaessa huomioimme kilpailutehtävien koulutuksellisuus sillä Palokuntien Suomen
mestaruuskilpailuiden tarkoituksena on kohottaa ja edistää
palokuntien tietoja ja taitoja pelastustoimen tehtäviin.

Kuva: Jokilaaksojen pelastuslaitos
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Palopäällystöliitto on vastannut palkintojen, kilpailulautakunnan, internet-palvelujen ja kilpailujulkaisun toteutuksesta ja kustannuksista. Kaikki muut kustannukset ovat olleet
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vastuulla. Pelastuslaitoksen
kokonaiskustannukset olivat 126 328,76 € (sis.alv), joista henkilöstökustannuksia 66 840€. Liitteet. Jehumalja 2014 onnistui erinomaisesti vaikuttavuudeltaan koulutuksellisesti sekä
järjestelyjen osalta. Kilpailuista saatu palaute on ollut erittäin
hyvää ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen henkilöstöä motivoivaa.

2013 valmistuneita hankkeita
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - Linjaautopalojen syiden selvittäminen

Koulutus ja paloharjoitus tammikuu 2012. Kuvaaja: Trafi

Vuoden 2010 tutkimusaineistoon tuli tietoja 57, vuonna
2011 70 ja vuonna 2012 60 linja-autopalosta. Palojen suuruusluokka vaihteli savunmuodostuksesta kokonaisen linja-autohallin täydelliseen tuhoutumiseen. Kaikissa tapauksissa tulipalon määritelmä ei tarkalleen ottaen täyttynyt, sillä
avoliekkihavainnoista ei ole varmuutta.
Vuosien 2010–2012 paloista 12 alkoi ohjaamosta. Varsinaisesta matkustamosta alkoi 2 ja matkustamon WC:stä yksi
palo. Paloista 171 alkoi matkustamon ulkopuolelta. Niistä
moottoritilassa syttyi 85, rengaskotelotilassa 51, lisälämmitintilassa 18 ja akkutilassa 2. Matkatavaratilasta sai alkunsa
yksi linja-autopalo vuonna 2011. Matkustamon ulkopuolelta
syttyneistä paloista 20 levisi matkustamon puolelle.
Autoista 41:ssä ei ollut matkustajia. Autoista 111:ssä sen
sijaan tiedettiin olleen matkustajia. 36 palossa oli korkeintaan 10 matkustajaa ja 34 palossa enemmän kuin 10. Matkustajien evakuoinnissa ei ollut suuria ongelmia. Yhdessä tapauksessa ulkopuolinen henkilö avusti iäkkäitä matkustajia
poistumaan. Yhdessä tapauksessa yksi matkustaja täytyi herättää. Yhdessä tapauksessa joukko nuoria matkustajia joutui
pelastautumaan linja-auton vielä liikkuessa.

Palojen yleisimmät syyt voidaan jakaa neljään osaan: jarruista ja laakereista aiheutuneet palot, sähkölaiteviat, lisälämmittimen vikaantuminen ja polttoaine- ja öljyvuodot. Jarrujen
ja laakerien ylikuumenemisesta aiheutui yhteensä 50 paloa.
Sähkölaitevika aiheutti yhteensä 36 tulipaloa. Näistä 16 alkoi
moottoritilassa, 14 ohjaamossa ja 3 matkustamossa. Lisälämmitintilassa syttyi 16 linja-autopaloa, näistä 9 tapauksessa saatiin selville, että paloon liittyi vuotanut polttoaine. Polttoainevuoto moottoritilassa aiheutti 7 ja öljyvuodot 13 paloa.
Tapauksista 138:ssa käytettiin alkusammutinta, 118 tapauksessa käytettiin linja-auton alkusammuttimia. Linja-autoissa on usein 6 kg:n sammuttimia, mutta edelleen joka
kolmannessa tapauksessa sammuttimen koko oli 3 kg tai 2
kg. Niissä tapauksissa, joissa alkusammutusta käytettiin, 87
prosentissa alkusammutus rajoitti tai sammutti palon.
Vakavilta henkilövahingoilta säästyttiin vuosien 2010–
2012 linja-autopaloissa, 4 henkilöä loukkaantui 186 palossa.
10 palossa linja-auto tuhoutui täysin, lisäksi syttymistilasta
levinneitä paloja oli yhteensä 18.
Moottoritilan palojen välttämiseksi tehokkain ratkaisu
olisi sammutuslaitteisto. Sen lisäksi palonilmaisulaitteistot,
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kuljettajan tekemät havainnot auton poikkeuksellisesta
toiminnasta ja havaintojen perusteella tehdyt huollot sekä
säännöllisten ennakoivien huolto-ohjelmien laadinta ja niiden noudattaminen ovat avainasemassa. Kuljettajan havainnot ja huoltoon liittyvät toiminnot estävät tehokkaimmin
pyöräkotelotilan paloja. Sähkölaitevioista aiheutuneiden
palojen välttämiseksi on hyvä muistaa, että sähkölaitteiden
huolto- ja uusimistarve sekä käyttöikä ovat usein lyhyempiä
kuin itse linja-autoilla.
Matkustamossa ja tavaratilassa voi olla suuri palokuorma.
Tavaratilassa ja wc:ssä syttyneiden palojen havaitsemisessa
voi olla viivettä. Tällöin paloilmaisu- tai sammutuslaitteistot
parantaisivat paloturvallisuutta. Viive palon havaitsemisessa
voi aiheuttaa matkustamoon hengenvaaralliset olosuhteet.
Hankalia poistumistilanteita varten on hyvä varmistaa ovien
ja kattoikkunoiden avautuminen sekä lasien rikkomisvasaroiden saatavuus, mikäli ovea tai kattoikkunoita ei voi käyttää poistumisreittinä.
Tiedot perustuvat 3-vuotiseen Linja-autopalot Suomessa
-projektin tutkimukseen, joka on saanut taloudellista tukea
Palosuojelurahastolta. Tutkimuksesta on julkaistu kolme raporttia

Palotutkintaharjoitus Kuopio 240311. Kuvaaja: Trafi
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• Kokki, E, Loponen T. Bussipalot Suomessa 2010.
Trafin julkaisuja 7/2011.
• Kokki, E. Bussipalot Suomessa 2010-11. Trafin julkaisuja
11/2012.
• Kokki, E, Loponen T. Bussipalot Suomessa 2010-12.
Trafin julkaisuja 10/2013.

Palotutkinta käynnissä kesällä 2012. Kuvaaja: Trafi

Suomen Palopäällystöliitto Paloturvallisuusseurannan kehittäminen
Paloturvallisuusseurannan kehittäminen -hankkeen esivaiheena teetettiin diplomityö vuonna 2008. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa
2/2009 - 1/2011 hanke keskittyi tuottamaan
mittareita ja työkaluja niihin.
Aiemmin jo diplomityössä laadittuja aiheutuneiden vahinkojen mittareita täydennettiin ja
täsmennettiin. Turvallisuusviestinnän sekä tutkimuksen ja kehittämisen mittaamisesta laadittiin hankkeessa julkaisut ja mittarit. PRONTOn
Parametritilastoihin rakennettiin ”Mittarit”-poimintatyökalu, jonka avulla laitokset voivat itse
käyttää PRONTO-pohjaisia mittareita ilman manuaalista laskemista.
Jatkohankkeessa 3/2011 - 3/2013 pääpaino
oli työn tulosten hyödynnettävyyden edistämisessä, pelastuslaitoskohtaisten paloturvallisuuskatsausten laatimisessa ja kokemuspohjaisessa
mittariston jatkojalostamisessa laitosten toiveet
huomioiden.
Valvontatoiminnan mittareiden laatimisessa osallistuttiin Turvallisuuskulttuuria kehittävä
valvonta (TuKeVa II) -hankkeen ohjaustyöhön.
Lisäksi Paloturvallisuusseurannan kehittäminen
-hankkeessa laadittiin ohjeet valvontatoiminnan mittareille valvontasuunnitelmaohjeen
pohjalta.
Resurssi- eli henkilöstö- ja taloustunnuslukujen osalta hyödynnettiin SPEK:n Pelastustoimen
tilinpäätös -hankkeen tuloksia sekä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tukipalveluissa
tehtyä työtä. Hankkeessa tehtiin myös pelastustoiminnan mittareista alustavaa luonnostelua,
joka on saatavilla muun aineiston tavoin hankkeen nettisivuilla: www.paloturvallisuus.fi/files.
Osa hankkeen tuotoksista on kumppanuusverkoston sivuilla www.pelastuslaitokset.fi.
Mittareiden käyttöönoton helpottamiseksi
hankkeessa tehtiin jokaiselle pelastuslaitokselle
vuoden 2011 tilastojen pohjalta paloturvallisuuskatsaus. Katsauksiin liittyen alueen paloturvallisuustilannetta ja hankkeen tuotoksia
esiteltiin johtoryhmien kokouksissa, laitosten
osoittaman kiinnostuksen mukaan. Lopuille lähetettiin kirjallinen saate mittaristoon liittyvän
kalvosarjan lisäksi. Vuoden 2012 tilastojen pohjalta hankkeessa ehdittiin laatimaan katsaus
noin puolelle pelastuslaitoksista alkuvuodesta
2013.

Mittariston esittelyä Rukan Palopäällystöpäivillä 2011.
Kuvaaja: Petri Lindh
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Pelastusopisto - Pelastustoimen rekisteri- ja
tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmalli -hanke

Pelastusopiston Kari Junttila ja Johannes Ketola luovuttivat ProntoX-hankkeen loppuraportin pelastusylijohtaja Pentti Partaselle ja pelastusjohtaja Olavi Liljemarkille. Kuvaaja: Perttu Vepsäläinen

Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja
toteutusmalli -hanke (ProntoX) käynnistettiin vuoden 2011
lopussa. Hankkeen tehtävänä oli selvittää pelastustoimen rekisteröinti- ja tilastojärjestelmien nykytila, toimintaympäristön muutosten vaikutukset sekä luoda ehdotus järjestelmien uudistamiseksi. Selvitystyö ulotettiin koskemaan kaikkia
kolmea pelastuslaissa mainittua pelastustoimen henkilörekisteriä, toimenpiderekisteriä, valvontarekisteriä ja varautumisen tehtävien rekisteriä.
ProntoX -hankkeen selvitystyössä hyödynnettiin Julkisen
hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan julkaisemia JHS
-suosituksia. Käytössä olivat ICT -palvelujen kehittämiseen ja
prosessien kuvaukseen liittyvät suositukset. Pelastustoimen
rekisteri- ja tilastointijärjestelmien nykytila kuvattiin kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaisesti.
Pelastustoimessa on nykyisin käytössä kansallisia, alueellisia ja paikallisia tietojärjestelmiä. Keskeisten rekisterien välinen tiedonsiirto ei toimi sähköisesti, vaan tietoja joudutaan
siirtämään manuaalisesti järjestelmien välillä. Hajautettu ja
siiloutunut järjestelmätoteutus ei tue tietojen yhtenäistä
analysointia ja hyödyntämistä. Ongelmia on nähtävissä erityisesti riskiperustaisen valvontatoiminnan toteuttamisessa.
Hätäkeskusjärjestelmän uudistaminen ja viranomaisten
yhteisen kenttäjärjestelmän käyttöönotto asettavat pelas-
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tustoimen järjestelmien toimivuudelle uusia haasteita. Pelastustoimen nykyisin hajautetut järjestelmät ja tiedonhallinta
vaikeuttavat järjestelmien integrointia hätäkeskusjärjestelmään ja kenttäjärjestelmään.
Raportissa esitetään pelastustoimeen keskitettyä tietojärjestelmäratkaisua. Toteutusmallin mukaisesti pelastustoimen rekisterien tiedot kootaan yhtenäiseen tietovarantoon,
johon kytketään tarvittavat järjestelmäpalvelut. Keskittämisellä ratkaistaan tiedon hallintaan, hyödyntämiseen ja sähköiseen siirtoon liittyvät ongelmat. Kustannushyödyt huomioiden järjestelmä on myös aikaisempaa tehokkaampi.

ProntoX-hankeen puuhakaksikko Pekka Kortelainen ja Johannes Ketola.
Kuvaaja: Tanja Helminen

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto - Hyvinvoiva
sopimuspalokunta
Suomen Sopimuspalokuntien liitto selvitti sopimuspalokuntien työilmapiiriä loka-marraskuussa 2012 Palosuojelurahaston myöntämän tuen turvin. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa sopimuspalokuntien henkilöstön hyvinvoinnista
palokuntayhteisöissä sekä tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia kehittämistyön pohjaksi. Selvitysraporttiin on kirjattu
tutkimuksen pohjalta mietittyjä toimenpidesuosituksia.
Tutkimuksen kohdeperusjoukon muodostivat sopimuspalokuntalaiset, noin 22 000–25 000 henkilöä. Kyselyyn
vastasi 1 599 henkilöä, mikä on 6–7 % otos kohdejoukosta.
Useilla vastanneista oli pitkä kokemus palokuntatoiminnasta: 43,7 % oli ollut mukana jo yli 20 vuotta. Suurin osa vastaajista osallistui palokunnan operatiiviseen toimintaan.
Työilmapiiritutkimuksen tulokset olivat kokonaistarkastelun osalta pääsääntöisesti QPSNordic-mallivertailuaineistoa
(yhteispohjoismainen poikkitoimialoilta kerätty aineisto) paremmat, mikä oli odotettua, koska kyseessä pohjimmiltaan
on vapaaehtoinen työ.
Keskiarvovertailun kautta johdetut positiivisimmat tulokset liittyivät ystävien ja perheiden tukeen sekä tukeen ja
apuun palokuntatovereilta. Negatiivisimmat tulokset liittyivät henkisen väkivallan ja kiusaamisen esiintymiseen palokunnissa.
Avoimissa vastauksissa korostui pelastuslaitoksen toiminta. Esille oli otettu asenneongelmat, heikko tai puuttuva
yhteistyö, pelastustoimen resurssien käyttöön liittyvät ongelmat, byrokratia-, vaatimustaso- tai arvostusasiat. Myös
palokunnan sisäisiä ristiriitoja ja kuppikuntaisuutta sekä
kouluttautumiseen liittyviä ongelmakohtia kommentoitiin
runsaasti.
Vastaajat olivat huolissaan sekä palokuntayhdistysten
että palokuntien operatiivisen toiminnan johtamisesta ja
toiminnan tulevaisuudesta. Huolet koskivat useimmiten uuden, tehtäviin koulutetun ja sitoutuvan henkilöstön saamista
mukaan toimintaan.
Kaikista vastaajista yli 40 prosenttia oli harkinnut palokuntatoiminnasta luopumista viiden viimeisen vuoden aikana. Yli 56-vuotiailla oma ikä tai terveydentila oli odotetusti
merkittävin syy luopumusajatuksille. Muuten syitä nähtiin
mm. vaikeus sovittaa palokuntatoimintaa yhteen muun elämän kanssa, erilaiset henkilöiden väliset ristiriidat ja haasteet
yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.
Selvityksen perusteella raportissa esitettiin palokuntien
työilmapiirin kehittämisalueita sekä annettiin toimenpidesuosituksia työilmapiirin parantamiseksi.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen
Palopäällystöliitto - Nou Hätä! Pelastustietoa
kahdeksasluokkalaisille

Vuoden 2013 osallistujat
Kampanjassa oli mukana 447 yläkoulua, joissa valistusta sai
koulujen ilmoitusten mukaan 34 481 oppilasta.
Ohjausryhmään kuluu 12 yhteistyötahoja edustavaa jäsentä. Tahot ovat SPEK, opetushallitus, sisäasiainministeriö,
Pelastusopisto, pelastuslaitokset, pelastusliitot, Suomen
Rehtorit, koulut ja Suomen Palopäällystöliitto. Ryhmä kokoontui 8 kertaa.
Mainostoimistona jatkoi kilpailutuksen jälkeenkin mainostoimisto Huvila. Tarjoukset pyydettiin neljältä toimistolta
ja saatiin kolmelta. Valintakriteereinä olivat hinta ja kampanjasuunnitelman sopivuus, joilla kampanja erottuu ja joilla se
innostaa kohderyhmiä.
Yritysyhteistyökumppanina jatkoi LähiTapiola, joka muun
muassa tuotti tulipalosta pelastautumista ja palon alkusammuttamista opettavan HellFire –nettipelin. LähiTapiolalaiset
osallistui aktiivisesti koulukierroksille (asiantuntija kiersi kouluissa pitämässä tietoiskuja) sekä osaan aluekilpailuista ja
loppukilpailuun. Peli sai 7 822 pelaajaa.
Teema ja materiaalit
Teemana vuonna 2013 oli Ihan liekeissä, jolla jatkettiin vuoden 2012 Paloturvallisuusviikon viestiä huolellisuudesta ja
varovaisuudesta.
Nettisivuille, www.nouhata.fi
• tehtiin uusi ilmoittautumisjärjestelmä
• perustettiin Oppimateriaalipankki
• Facebook -viestit automatisoitiin nettisivulle
• perustettiin Gamezone -peliosio
• päivitettiin uudet Ihan liekeissä -tunnukset.
Gamezonelle sijoitettiin aikaisemmin tuotetut pelit ja uusi
Hellfire -peli. Sivuilla oli 16 722 eri kävijää kampanjan aikana.
Käyntejä eri osioissa: kampanjainto 5 097, oppimateriaalipankki 2 979, Gamezone 13 244.
Oppimateriaalipankki
Entiset painetut oppimateriaalit korvattiin sähköisillä opetus- ja kampanjamateriaaleilla, jotka sijoitettiin osin tunnusten taa Oppimateriaalipankkiin. Se jakautuu kolmeen osaan:
opettajille, turvallisuuskouluttajille ja oppilaille. Kukin pankin
osa sisältää satoja sivuja oppi- ja opetusmateriaalia suomeksi
ja ruotsiksi. Opettajille on kolme valmista oppituntia dioineen ja tarkkoine opetusohjeineen sekä ohjeet kampanjaan
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osallistumisesta. Pelastuslaitosten turvallisuuskouluttajille
on oma oppituntimateriaali sekä kampanjaohjeet. Oppilaille
on oma, ilman tunnuksia toimiva oppimateriaalinsa.

Ulkoinen tiedotus ja markkinointi
SPEKistä julkaistiin neljä mediatiedotetta, yritysyhteistyökumppani LähiTapiola julkaisi omia mediatiedotteitaan.

Facebook
Facebookissa jatkettiin aktiivista toimintaa. Fanimäärä lisääntyi 818 fanilla, missään osioissa ei käytetty tykkäämispakkoa,
fanimäärä on yhteensä 3 510. Käyttäjistä noin 60 % on 1317 -vuotiaita. Facebook -sivun sisällöllä oli 146 203 katselijaa
(reach), sisällönnäyttöjä oli 642 685 (impressions).

Tuotemerkkirekisteröinti
Nou Hätä! -sanaparille haettiin ja saatiin tuotemerkkirekisteröinti kymmeneksi vuodeksi.

YouTube -sivu ja videot
YouTubeen rakennettiin Nou Hätä! -brändätty sivu, johon
sijoitetaan kaikki kampanjan uusimmat videot. YouTubeen
tuotettiin kolme uutta lyhyttä videota; Tulikuumat bileet
(25.1. mennessä 4800 katsojaa), Training Camp ja Freestyle
räp (5193 katsojaa). Lisäksi tuotettiin rap-artisti Redraman
antama videotervehdys kahdella kielellä. Yhteensä kanavan
videoilla oli katseluita 29 011.
Tuotetut painotuotteet:
- Kampanjajulisteita 2600+300 kpl à jaettiin yläkouluille ja
pelastuslaitoksille sekä käytettiin tapahtumissa ja messuilla.
- Kampanjaesitteitä 1700+100 kpl à jaettiin yläkouluille ja
kävijöille messuilla.
- Palopelikorttipakat 1500 kpl à jaettiin pelastuslaitoksille
kouluille annettaviksi.
- Nou Hätä! -postikortit 3000 kpl à jaettiin pelastuslaitoksille kouluilla ja kilpailuissa jaettaviksi.
- Nou Hätä! -viirit 28 kpl, valokuvausseinäkkeet (2 erilaista)
24 kpl, à aluekilpailuihin ja loppukilpailuun.
- HellFire pelipistebrändäys à koulukierroksille ja -pelipistejulisteet 22 kpl aluekilpailuihin.
Tiedottaminen
Markkinointi yläkouluille
Kaikille yläkouluille (776 suomi + 48 ruotsi) postitettiin kampanjaesite ja -julisteet. Koulut informoitiin lisäksi kahteen
kertaan Opetushallituksen kautta sähköisellä esitteellä. Ilmoittautumisen jättäneet opettajat saivat lisäksi kolme eri
kampanjaviestiä. Opettajalehden Educa -numerossa julkaistiin ilmoitus. Kampanja oli info-osastolla esillä Educa -messuilla 24.-25.1., joissa kävi 15 000 opetustoimen edustajaa.
Kampanjalla oli infopiste Liikunnan ja terveystiedon opettajien opintopäivien näyttelyssä Vaasassa 1.3.2013.
Markkinointi ja tiedottaminen pelastuslaitoksille
Yli 30 kampanjatiedotteita ja -viestiä meni pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän yhteyshenkilöille ja aluekilpailun
järjestäjille kampanjan valmistelun ja käynnissä olon aikana
syyskuusta 2012 toukokuulle 2013. Pelastustietolehdessä julkaistiin kaksi kampanjailmoitusta.
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Ihan liekeissä! -koulukiertueet
Koulukiertueet toteutettiin kymmenissä kouluissa Uudellamaalla. Kiertue sisälsi pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajan sekä LähiTapiolan asiantuntijan antamat tietoiskut
koulujen kaikille 8.-luokkalaisille sekä HellFire -pelipisteen
oppilaille sekä valokuvauspisteen, jossa oppilaat saivat kuvauttaa itsensä palomiesrekvisiitan kanssa. Kuvat kiertueilta
siirrettiin Facebookiin.
Nou Hätä! -kilpailu
Nou Hätä! -kilpailut järjestettiin perinteisesti kolmella tasolla, alkukarsintoja oli noin 200 paikkakunnalla, aluekilpailuja
käytiin 22 (kilpailijoita noin 750) ja loppukilpailutapahtuma
Pelastusopistolla (kilpailijoita 66). Kaikille tasoille tuotettiin
kilpailutehtävät, ohjeet, palkinnot ja kunniakirjat. Aluekilpailuihin tuotettiin näyttävät valokuvasseinät sekä beach flag
-viirit kampanjatunnuksin. Osassa aluekilpailuja toteutettiin
HellFire -pelipiste. Loppukilpailusta taltioitiin runsaasti video-otoksia jatkokäyttöön.
Loppukilpailussa voiton vei Kauhavan yläkoulun joukkue.
Jaetut palkinnot
- 10 kpl elokuvalippuja jaettiin Facebook -kisoissa
- 14 000 kpl tuubihuiveja jaettiin alkukarsinnoissa
- 1 000 kpl aurinkolaseja jaettiin aluekilpailuissa
- 4 kpl iPadeja jaettiin loppukilpailussa sekä HellFire
palkinnoksi
- 63 kpl IPodeja jaettiin loppukilpailuissa
- 132 design palovaroittimia jaettiin loppukilpailussa
- 120 kpl kampanja-t-paitoja jaettiin turvallisuuskouluttajille
- voittajakoululle LähiTapiolan 2000 e pelastustaitopalkinto ja kiertopalkinto vuodeksi, voittajille
Viikkokilpailut. Facebookissa toteutettiin kahdeksan viikkokilpailua, joihin saatiin 363 (keskimäärin 45/kisa) vastausta
sekä toteutettiin profiilikuvakisa. Lisäksi annettiin neljä Training Camp -käytännön tehtävänantoa tarkoituksena innostaa nuoria harjoittelemaan peruspelastustaitoja sekä arkipäivää että myös Nou Hätä! -kilpailuja varten. Aivoliiton kanssa
toteutettiin ”keksi slogan” -kisa, johon saatiin 20 ehdotusta.
Vaikuttavuus
Tänä vuonna kampanjassa oli mukana 447 yläkoulua, joissa
Nou Hätä! -opetusta sai koulujen ilmoittamat 34 481 oppilasta.

Kaikkiaan kampanja on 17 järjestämisvuotensa aikana tavoittanut 469 535 yläkoululaista, eli vuonna 2014 rikkoutuu
puolen miljoonan valistetun raja. Esimerkiksi Pohjois-Savossa kaikki alle 32 -vuotiaat asukkaat ovat saaneet Nou Hätä!
-opetusta.
Kampanjan vaikuttavuus perustuu sen suureen volyymiin. Suurimpana peruskoulussa järjestettävänä kampanjana
se tavoittaa nykyisellään selvästi yli puolet kahdeksasluokkalaisista vuosittain. Vaikka Nou Hätä! ei kampanjaluonteensa
vuoksi voi olla osana koulujen opetussuunnitelmaa, sen
opettamat asiat ovat asioita, jotka kuuluvat peruskoulun
opetussuunnitelmaan. Nou Hätä! tuo turvallisuuden opetuksen kouluille arjesta poikkeavalla tavalla, monissa paikoissa elämyksellisesti.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Asumisen
paloturvallisuuden kehittämishankkeen tulosten
jalkauttaminen
Palosuojelurahaston rahoittamassa Asumisen paloturvallisuuden -kehittämisprojektissa valmistui useita paloturvallisuutta parantavia tuotteita, oppaita, opaslehtisiä ja koulutusaineistoa. Ne ja aiempien projektien raportit on toimitettu
Palosuojelurahastolle vuonna 2012 toimitetun loppuraportin liitteinä. Koko projektin tavoitteena on ollut palokuolemien ja tulipaloissa loukkaantumisten vähentäminen sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Projektijaksojen tuotoksia on käytetty työkaluina paloturvallisuuden kehittämisen jalkauttamisessa eri organisaatioissa tapahtuvaksi käytännön turvallisuustyöksi. Alkusyksystä
järjestetty Muistiliiton Välitä -kampanja on hyvä esimerkki
siitä, miten projektin puitteissa julkaistua aineistoa asumisturvallisuuden kehittämiseksi on pystytty jalkauttamaan ja
hyödyntämään.
Projektissa valmistunut koulutusaineisto kotikäyntejä tekeville on otettu hyvin vastaan ainakin joillain alueilla
Suomessa. Lainsäädännön vaatimus kotikäyntejä tekevien
henkilöiden riskitietoisuuden lisäämiseksi on toki helpottanut aineiston käyttöön ottoa. Päijät-Hämeessä aloitettu
kehityshanke on laajentumassa jossain muodossa mm. Etelä-Savoon, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Kanta-Hämeeseen.
Pohjois-Karjalassa kaikki kotikäyntejä tekevät henkilöt on
koulutettu muutamassa kunnassa.

Voidaan sanoa, että projektin kuluessa keskustelu asumisen paloturvallisuudesta on muuttunut hyvin vilkkaaksi.
Asuntojen ja hoitolaitosten varustaminen sammutuslaitteistolla ei ole enää täysin vieras asia. Asuntopalojen määrä on
vähentynyt kymmenkunta prosenttia ja mikä tärkeintä, palokuolemat ovat vähentyneet merkittävästi. Sitä, mikä merkitys
juuri tällä projektilla on paloturvallisuuden parantumiseen,
on vaikea täsmällisesti sanoa, mutta projekti työkaluineen
on varmasti myötävaikuttanut positiiviseen kehitykseen.

2017
Vuonna 2017 valmistui yhteensä 27 hanketta, joista 13
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeita,
2 tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita, 4 oppimateriaalihankkeita, 6 valistus- ja neuvontahankkeita sekä 2 muuta
hanketta.
1. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Kehittämishanke
paloturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuudesta
2. Åbolands Brandkårsförbund rf, Utveckling av räddningsverksamhet
3. Suomen Palopäällystöliitto, Lähiesimiestaitojen kehittäminen pelastuslaitoksissa
4. Kymenlaakson pelastuslaitos, KEJO IV -hanke
5. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos,
Pelastuslaitosten tietoverkkoprojekti II
6. Pelastusopisto, Vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät
pelastusyksikön ensitoimenpiteissä
7. Aalto-yliopisto, Paineenhallinta huoneistopaloissa
(PAHUPA)
8. Pelastusopisto, Kohteessa täydentyvät pelastusryhmät
9. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen
kansallinen komitea
10. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Palokunnan
toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt
- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?
11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Safety 2016 -konferenssi, Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja
toteutus
12. Pellekaija Pum Oy, Pellekaija Pum iskee kipinää - tietoa
paloturvallisuudesta pienimmille
13. Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimen ja ensihoidon väkivalta- ja uhkatilannekoulutukset
14. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Paloturvallisuusviikko 2016
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Paloturvalli
suutta kotona esitteen sisällön tarkistaminen ja kääntäminen uusille kielille
16. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen kansallinen komitea 2016
17. Sähkötarkastusyhdistys Säty ry, Sähköpeto-koulutuksen
uudelleen aloittaminen palo- ja pelastusviranomaisille
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18. Pelastusopisto, Sosiaalisen median oppimateriaalihanke
19. Pelastusopisto, Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka
20. Pirkanmaan pelastuslaitos, Turvallisuustietoa eri kielillä
turvapaikanhakijoille
21. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry, Vetovoimainen
sopimuspalokunta
22. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Nou Hätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2017
23. Somana ry, Hipsu ja Tipsu - Nyt palaa! Forum-teatterikiertue 5-8-vuotiaille paloturvallisuuden edistämiseksi
24. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Akkukennojen ja
akkujen palotutkimus
25. Sisäministeriön pelastusosasto, Pelastustoimen kehityshanke
26. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset
27. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Yli Hyvä Juttu -toimintamallin arviointitutkimus ja juurruttamisen jatkaminen

2016
Vuonna 2016 valmistui yhteensä 32 hanketta, joista 16
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeita,
7 tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita, 1 oppimateriaalihanke, 3 valistus- ja neuvontahankkeita, 1 henkilökohtainen apuraha tai stipendi sekä 4 muuta hanketta.
1. Pelastusopisto, Pelastustoimen tietovaranto ja järjestelmät
(VARANTO)
2. OPTUKE-verkosto/Tampereen yliopiston kasvatustieteiden
yksikkö, Opettajista turvallisuuspedagogiikan osaajia
-Opettajankoulutuksen turvallisuuskasvatuksen tutkimusja kehittämishanke
3. SM/Pelastusosasto, Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmää koskeva kokonaisselvitys
4. Pelastusopisto, Pelastustoimen tietovaranto ja järjestelmät
(VARANTO)
5. Työterveyslaitos, Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten
altistumista operatiivisessa toiminnassa
6. Tampereen teknillinen yliopisto, Tulisijojen ja kevythormien
yhteistoiminta ja paloturvallisuus todellisissa käyttöolosuhteissa
7. Juha Petteri Rautiainen, Työn imu Keski-Suomen pelastuslaitoksessa
8. Suomen kuntaliitto, KTP-palvelun käyttöönottohanke
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa,
tuki- ja palveluasumisessa (STEP II)
10. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen kansallinen komitea
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11. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (ennen Pelastusopisto),
Pelastustoimen tietovaranto ja sovellukset hankinta (Varanto)
12. Pelastusopisto, Pelastusalan päällystön ja alipäällystön koulutuksen vaikuttavuus
13. Tampereen yliopisto/Johtamiskorkeakoulu, Kustannusvaikuttavuusanalyysin mahdollisuudet pelastustoimen palvelujen optimoinnissa
14. Palotutkimusraati ry, Palotutkimuksen päivät 2015
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen
16. Sisäministeriö, Pelastusopiston paloteatterin auditoinnin
vaihe 2
17. Oulun kaupunki/Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittämisprojekti
18. VTT Expert Services Oy, VTT:n asiantuntijan osallistuminen Pelastusopiston Iäkkäät palo-ovet -hankkeen (SMDno-2014-2945) ohjausryhmätyöskentelyyn
19. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Haka hallinnointikannan kehittämishanke
20. Keski-Suomen pelastuslaitos, Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä
21. Kymenlaakson pelastuslaitos, Kerrostalojen omavalvonta ja
riskiperusteinen valvonta
22. Aspa-säätiö, Sähköisen asumisturvallisuuspelin tuottaminen
23. Pelastusopisto, Iäkkäät palo-ovet
24. Pelastusopisto, Pelastustoiminnan johtaminen myrskytuhotilanteissa
25. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Paloturvallisuusviikko
2015
26. Palo- ja pelastustieto ry, Palo- ja pelastustieto ry:n henkilökunta sekä hankittavat asiantuntijapalvelut
27. Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, RAI-arviointimenetelmän hyödyntäminen kotihoidon asiakkaiden poistumisturvallisuuden arvioinnissa
28. Ilmatieteen laitos, Suurpalojen mahdollisuus Suomessa
29. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, NouHätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille 2016
30. Jyväskylän kaupunki / Keski-Suomen pelastuslaitos, PERA II
jatkohanke
31. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen järjestäminen 2016
32. Marko Petri Hintsala, Aerosoliturvallisuuden kehittämis
hanke - erilaisten säilytyskaappien palosuojaavuus

2015
Vuonna 2015 valmistui yhteensä 34 hanketta, joista 19
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeita,
4 tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita, 4 oppimateriaalihankkeita, 4 valistus- ja neuvontahankkeita, 1 henkilökohtainen apuraha tai stipendi sekä 2 muuta hanketta.

1. Markku Haranne, Turvallisuuskulttuurit yhteiskunnan
muutoksessa -tutkimus
2. FSB-Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f.,
Översättning av utbildningsmaterial
3. Piia Vähäsalo, Lisäarvoa tuottavan verkoston rakentaminen -väitöskirja
4. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos, Paloasemien
tarpeet ja sijainti 2030
5. SM/Pelastusosasto, Pelastuslaitosten työhyvinvoinnin
kehittäminen
6. Työterveyslaitos, FireFit - Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö -kehittämishanke III: motorinen toimintakyky ja liikkuvuus
7. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Tosiaikainen sähköinen kohdekortti
8. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pelastustoimen vasteen
simulointi suuronnettomuuksissa
9. Finavia Oy, Lentomatkustajien turvallisuushanke (MATU4)
10. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Maailman tiejärjestön (PIARC) tietunneleita käsittelevän teknisen komitean
sekä työryhmän jäsenyys
11. Työterveyslaitos, FireFit - Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointijärjestelmän käytettävyys ja FireFit-indeksin kehittäminen
12. Kymenlaakson pelastuslaitos, KEJO III
13. Keski-Suomen pelastuslaitos, Pelastustoimen tehostaminen
14. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/ Suomen Palopäällystöliitto, Vapaaehtoisresurssin käytettävyys osana
toiminnan häiriöttömyyden turvaamista
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Arjen turva harvaanasutuilla alueilla - Kylien turvallisuuskoulutus
16. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen kansallinen komitea
17. Pelastusopisto, Tehostesavujen haitallisten keuhko- ja
verisuonivaikutusten torjunta
18. Kustannus Oy Pieni Karhu, Ransun pelastuskoulun sarjakuvakirja
19. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Nou Hätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille
20. Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, Linja-autojen paloriskien hallinta ennaltaehkäisevin toimenpitein
21. Sisäministeriö/ Palontutkinta 2014 työryhmä, Palotutkinta 2014-työryhmän stipendi, Janne Rautasuo
22. Satakunnan pelastuslaitos, Palokuntien Suomenmestaruuskilpailujen järjestäminen 2015
23. Ilmatieteen laitos, Vaarallisten aineiden seurausanalyysimallin ESCAPE kehittäminen pelastustoimen tarpeisiin
soveltuvaksi
24. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos, ISTIKE (Itä-Suomen tilannekeskus)
25. Metropolia ammattikorkeakoulu, UATP - uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa
26. Pelastusopisto, Paloportti 2
27. Pelastusopisto, Pelastustoimen tutkimushautomo 2

28. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos,
Pelastuslaitosten tietoverkkoselvitysprojekti
29. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Paloturvallisuusviikko 2014
30. Suomen palontutkijat ry, Palontutkinnan uudet menetelmät -hanke
31. Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Koulutus- ja tiedotushanke Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus
32. Keski-Suomen pelastuslaitos, PERA (Pelastustoimen ja
Ensihoidon RiskinArviointi) Turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä osaksi pelastuslaitosten päivittäistä turvallisuustoimintaa
33. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Lasten digitaalinen turvallisuuspeli
34. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pelastustoimen
vaikuttavuuden mittaaminen - kansainväliset mittarit
(PetoMitta)

2014
Vuonna 2014 valmistui yhteensä 38 hanketta, joista 16
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeita,
2 tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita, 5 oppimateriaalihankkeita, 8 valistus- ja neuvontahankkeita, 2 henkilökohtaista apurahaa tai stipendiä, 1 investointihanke sekä 4
muuta hanketta.
1. SM/Pelastusosasto, Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi
2. Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Helsingin vapaaehtoinen palokunta 150-vuotishistoriateos-hanke
3. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Erehdykset ja unohdukset
salliva asuinympäristö - Maakunnallinen toimintamalli
erityisesti 3. sektorin toimijoita hyödyntäen
4. Pelastusopisto, Pelastusalan tutkimusvalmiuksien edistäminen -kuukausittaisten seminaarien sarja pelastusalan
henkilöstölle
5. Pelastusopisto, Pelastusalan tutkijaopintojen edistäminen
6. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Turvallisuus- ja Puolustusmessut 2012
7. SM/Pelastusosasto, Simuloinnin käyttö palontutkinnassa
8. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Onnettomuuksien
ehkäisytyössä tarvittavan osaamisen kehittäminen
9. Tapaturva Oy, Palo- ja pelastusalan ajokoulutus
10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Yli hyvä juttu -toimintamallin juurruttaminen käytäntöön ja jatkoarviointi
11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki (STEP)
12. Pelastusopisto, Vakioitu Operatiivinen Työasemainfrastruktuuri (VOTI)
13. Nuohousalan Keskusliitto ry, Opetusaineisto paloturvallisen tulisija-savuhormiyhdistelmän valitsemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi
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14. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, erehdykset ja unohdukset
salliva asuinympäristö - Maakunnallinen toimintamalli
erityisesti 3. sektorin toimijoita hyödyntäen
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Päivä paloasemalla
2013
16. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen kansallinen komitea
17. Turun yliopisto/Oikeustieteellinen tiedekunta, Tahallisesti sytytetyt tulipalot vuonna 2012
18. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Paloturvallisuusviikon mediakampanja
19. Pirkanmaan pelastuslaitos, Pelastustoimen virtuaalisen
ympäristön kehityshanke
20. Pelastusopisto, Sisätiloissa käytettävien pyroteknisten
tuotteiden käyttöturvallisuus
21. Pelastusopisto, Pelastustoimen yhteinen operatiivisten
tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka
22. Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimen ympäristöja ilmasto-ohjelma
23. Suomen Palopäällystöliitto, Poistumisturvallisuusvideo-hanke
24. Turun VPK ry, Palokunta Suomessa 175 vuotta
25. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen Palopäällystöliitto, Nou Hätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille
26. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen Palopäällystöliitto, Pohjoismainen palovaroitinpäivä
27. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Työpaikan paloturvallisuusaineiston diasarjan ja esittelylehtisen kääntäminen englanniksi
28. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen Palopäällystöliitto, Kotona Paras - Hemma bäst. Ikääntyvien asumisturvallisuuteen liittyvä yhteishanke
29. Pelastusopisto, Pelastustoimen skenaarioiden 2025+
päivittäminen
30. Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailun turvallisuutta ja
onnettomuuksien torjuntaa edistävät harjoitukset
31. Brita Somerkoski, Palomestari Karhu turvallisuusviestinnän aineisto pelastusalueille
32. Länsi-Suomen pelastusalan liitto ry, Kirjaston paloautopäivä, stipendi
33. Pelastusopisto, Stipendit AMK-insinööritutkinnon suorittaneille
34. Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä
35. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Onnettomuusvahingot pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelussa
36. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Toimintavalmiuden
vaikuttavuus asuntopaloissa
37. Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry, Alkusammutusperäkärry
38. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Jehu 2014 SM-kilpailuiden
järjestäminen
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2013
Vuonna 2013 valmistui yhteensä 33 hanketta, joista 11
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeita,
3 tietojenkäsittelyn kehittämishankkeita, 4 oppimateriaalihankkeita, 10 valistus- ja neuvontahankkeita, 1 henkilökohtainen apuraha tai stipendi, 1 investointihanke sekä 3
muuta hanketta.
1. Pelastusopisto, Uusien Tokeva-ohjeiden toteuttaminen
2. Pelastusopisto, Pelastustointa hyödyttävien tutkijaopintojen edistäminen
3. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tulipalojen aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset
4. Turun yliopisto/Oikeustieteellinen tiedekunta, Läpivirtaustutkimus tulella tehdyissä tuhotöissä törkeistä vahingonteoista ja petoksista
5. Aalto-yliopisto, Turvallisuus rakennetun ympäristön
suunnittelussa - tiedon kokoaminen ja käsikirjan rakentaminen verkkoon
6. Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Turvallisuuskulttuuria kehittävä valvonta II
7. Suomen Palopäällystöliitto, Opetus- ja turvallisuusopetusaineistojen suomentaminen
8. Pelastusopisto/Turveteollisuusliitto, Torjutaan turvepaloja
-video-opetusmateriaalin tuottaminen
9. VTT/Paloturvallisuustutkimusryhmä, Tulipalon aikaisen
poistumisen ja pelastamisen ääritilanteita - TULPPA
10. Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimi sosiaalisissa
medioissa
11. Kymenlaakson pelastuslaitos, KEJO-hanke
12. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Pelastustoiminnan
tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä 2
13. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen kansallinen komitea
14. Nuohousalan Keskusliitto ry, Opetusaineisto paloturvallisen asumisen varmistamiseksi
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Päivä paloasemalla
2012
16. Pelastusopisto, Monikanavareitityksen suunnittelu viranomaiskäyttöön
17. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Joka kodin palontorjuntatalkoot 2012
18. Suomen Palopäällystöliitto, VAARA-tiedotteiden kehittäminen pelastuslaitosten kokemusten perusteella
19. Ti-Ti Tuotanto Oy, Ti-Ti Nalle - Turvallista elämää kodissa
ja kodin ulkopuolella
20. Kustannus Oy Pieni Karhu, Ransun Pelastuskoulu
21. Pelastusopisto, Stipendit amk-insinööritutkinnon suorittaneille
22. Tampereen aluepelastuslaitos, Tulikettu-turvallisuuskoulutuksen uudistus
23. Brita Somerkoski, Palomestari Karhu -valistusmateriaali
24. Palotutkimusraati ry, Palotutkimuksen päivät 2013

25. Keski-Suomen pelastuslaitos, Palokuntien SM-kilpailujen
(JEHU-malja kilpailu) 2013 järjestäminen
26. Nötö Hembygdsförening rf., Sammutusperävaunu Nötön saarelle
27. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimen tilinpäätöshankkeen julkaisujen taitto- ja painatuskustannukset sekä yhteenvetoesitteen laatiminen
28. Suomen Palopäällystöliitto, Paloturvallisuusseurannan
kehittäminen
29. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Linja-autopalojen
syiden selvittäminen
30. Pelastusopisto, Pelastustoimen rekisteri- ja tilastointijärjestelmien tarpeet ja toteutusmalli -hanke
31. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto, Hyvinvoiva sopimuspalokunta
32. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Asumisen paloturvallisuuden kehittämishankkeen tulosten jalkauttaminen
33. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen Palopäällystöliitto, Nou Hätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille

2012
Vuonna 2012 valmistui yhteensä 32 hanketta, joista 16
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, 6
oppimateriaalihankkeita, 6 valistus- ja neuvontahankkeita,
1 investointihanke sekä 3 muuta hanketta.
1. Pelastusopisto, Tulevaisuusluotausraadin verkottuminen
ja tiedonvaihto -hanke
2. Suomen Palopäällystöliitto, Paloturvallisuusseurannan
kehittäminen - Paloturvallisuuden tuloskortti
3. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Asumisen paloturvallisuuden kehittäminen
4. VTT/SPEK/Tampereen aluepelastuslaitos, Demonstraatiohanke asuntosprinklauksen merkityksestä ihmisten
turvallisuudelle
5. Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämishanke
6. Pelastusopisto/Tampereen yliopisto, Tulipysäkki: koordinaatio ja tutkimus
7. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Turvallisuuskulttuurin jalkauttaminen vastaanottokeskuksiin ja maahanmuuttajille
8. TTS tutkimus, Hakelämmityksen paloturvallisuuden parantaminen maatiloilla -hanke
9. Pelastusalan Keskusjärjestö, Vaikuttavuustavoitteiden
saavuttaminen keskusjärjestöpalveluita tehostamalla
10. Suomen Palopäällystöliitto, Aluepelastuslaitoksen perehdyttämisprosessin ja -käytäntöjen kehittämishanke
11. Tampereen yliopisto/Taloustieteiden laitos, Pelastustoimen alueellistamisen ja ympäristömuutosten vaikutukset (Seurantatutkimuksen 3. vaihe)

12. Pelastusopisto, Häkä asuintiloissa
13. Pelastusopisto, Asuinalueluokituksen käyttömahdollisuudet pelastustoimen riskianalyysissä
14. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, CTIF Suomen kansallinen komitea
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Työpaikan paloturvallisuus, valtakunnallinen koulutusmalli ja opetusaineisto
16. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Tulipaloja ehkäisevä multimediakampanja
17. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Päivä Paloasemalla
2011
18. Suomen Palopäällystöliitto, Ammatillisen osaamisen
kehittäminen, jatkohanke
19. Pelastusopisto/Turveteollisuusliitto, Torjutaan turvepaloja -video-opetusmateriaalin tuottaminen
20. Pelastusopisto, Pelastusopiston paloteatterin kehittäminen tutkimus- ja opetuskäyttöön
21. Pelastusopisto, Pelastustoiminta tieliikenneonnettomuuksissa
22. Pelastusopisto, Rökventilation/Smoke ventilation
23. Tampereen teknillinen yliopisto/Rakennustekniikan laitos/Palolaboratorio, Tulisijojen ja kevythormien paloturvallisuus (jatkohanke)
24. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Pelastustoimen vasteen simulointi suuronnettomuuksissa
25. Kustannus Oy Pikku Karhu, Ransu Karvakuono, lasten
paloturvallisuuden puolesta
26. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö/Suomen Palopäällystöliitto, Nou Hätä! Pelastustietoa kahdeksasluokkalaisille
27. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Sähköpalotutkijakoulutus 2011-2012
28. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddiningsförbund rf,
Översättning av utbildnings och informationsmaterial
29. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Palokuntien SM-kilpailujen
(JEHU-malja kilpailu) 2012 järjestäminen
30. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry, Palokuntayhdistys toimii -oppaan päivitys
31. Suomen Palopäällystöliitto, Pelastustoimen henkilöjohtamisen kehittämisohjelma PEHKO
32. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Pelastustoimen
tilinpäätös 2008 ja 2009, varsinainen analyysivaihe-jatkohanke

2011
Vuonna 2011 valmistui yhteensä 43 hanketta.
1. Etelä-Savon pelastuslaitos, Palokuntien SM-kilpailut 2010
& Turvallisuuspäivä
2. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, Valistustapahtumassa käytettävän pikkupaloauton ja sen kuljetuskärryn
kunnostus
3. Palotutkimusraati, Paloturvallisuusprofessuuri
4. Palotutkimusraati ry, Palotutkimuksen päivät 2011
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5. Suomen Palopäällystöliitto ry, International Safety Education Seminar 2011
6. OPTUKE, Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin I tutkimus
ja kehittämissymposium
7. Juhani Katajamäki, Suomen Palokuntien alkuhistoria -kirjaan tuleva artikkeli
8. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos, Maahanmuuttajille suunnattu turvaopas -jatkohanke
9. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos, Pelastustoiminnan tehostaminen moniviranomaisyhteistyöllä
10. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Palokuntien SM-kilpailujen JEHU 2011 -järjestäminen
11. Pohjois-Karjalan Pelastusalanliitto ry, Valistus- ja koulutuskontti
12. Rakennustuoteteollisuus RTT, Koulutus- ja tiedotushanke: Uudet vaatimukset tulisijojen paloturvallisuudesta
13. Suomen Palopäällystöliitto, Poistumisturvallisuustarran
vaikuttavuuden seurantatutkimus
14. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Pelastustoimen
konsernitilinpäätös 2008 ja 2009
15. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Yritysten paloturvallisuuden ja pelastustoiminnan auditointikriteeristö
16. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille 2011
17. Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry, Palokuntien sopimusjärjestelmän kehittäminen -hanke
18. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Linja-autopalojen
syiden selvittämishanke
19. Metsäntutkimuslaitos (METLA), Suomalaisten metsien
paloaines- ja palokasvusto-opas -julkaisun painatus
20. Pelastusopisto, Savutuuletusoppimateriaalin tuottamishanke
21. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö,
Pelastustoimen tilinpäätös -hanke, tilinpäätös- ja kustannusanalyysi
22. VTT, Korkeiden rakennusten suunnitteluperusteet
23. Anniina Autero, Tuloksellisuuskoherenssi suomalaisessa
paloturvallisuuspolitiikassa
24. Teija Mankkinen, "You never walk alone? Palomiestyön
ja -identiteetin erityisyyden rakentaminen" -väitöskirjatutkimuksen loppuunsaattaminen
25. Helsingin pelastuslaitos, Turvallisuuskulttuuria kehittävä
valvonta- hanke
26. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Rakennusten palokuormien inventaariotutkimus
27. Palo- ja pelastustieto ry, Valokuva-arkistointihanke
28. Porin VPK ry, Porin Vapaaehtoinen Palokunta 150 vuotta
-historiateos
29. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Junior Fire Officer - lasten turvallisuusseikkailu
30. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SPEKTRA 2009–
2010
31. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Vapaaehtoiset
palokunnat onnettomuuksien ehkäisytyössä
32. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Pelastustoimen
vapaaehtoishenkilöstön määrän lisääminen
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33. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Vapaaehtoispalokuntien toimintakyvyn mittaaminen
34. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry/ CTIF, CTIF - Suomen kansallinen komitea v. 2010
35. Suomen Rakennusinsinööriliitto RIL ry, RIL Tulisijaohje
36. Pelastusopisto, Pelastustoimen langattoman tiedonsiirron tarpeet -tutkimushanke
37. Pelastusopisto, Pelastustoimen toimenpiderekisterin
laadun arviointi
38. Pelastusopisto, Tulevaisuusluotauksen tarve ja hyödynnettävyys
39. Pelastusopisto, Työvuorokoulutuksen suunnittelun oppimateriaali
40. Tampereen teknillinen yliopisto/TTY-säätiö, Metallisten
kevythormien paloturvallisuus
41. Matti Waitinen, Oppilaitosten turvallisuuskulttuuriin
vaikuttavat tekijät -väitöskirja
42. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Junior Fire Officer turvallisuusseikkailu
43. Työterveyslaitos, Palomiesten toimintakyvyn seurantatutkimus

2010
Vuonna 2010 valmistui yhteensä 44 hanketta.
1. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, Palokuntien SM-kilpailut
2. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Palovaroitinmediakampanja -jatkohanke
3. Suomen Palopäällystöliitto ry, FEU:n 15-vuotisjuhlaseminaari ja -juhlakokous
4. Suomen Palopäällystöliitto ry, Palomestarin perehdyttäminen -opas pelastuslaitoksille
5. Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö, Kustannuslaskennan nykytila, henkilöresurssien kohdentuminen
-hanke
6. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Pelastuslaitosten yhteinen turvaopas
7. FSB, Koulutusmateriaalin ruotsintaminen
8. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry/CTIF, CTIF - Suomen kansallinen komitea
9. Suomen Palopäällystöliitto ry, Palokuntien Suomen mestaruuskilpailut 2009
10. Suomen Palopäällystöliitto ry, Pelastusajoneuvojen yleisoppaan uudistaminen
11. Suomen Palopäällystöliitto ry, Poistumisturvallisuustarra
12. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Nou Hätä! Pelastustietoa 8.-luokkalaisille
13. Suomen Pelastualan Keskusjärjestö ry, Pelastusalan
turvallisuusvalistuskeskuksen perustamisedellytysten
selvittäminen
14. Kirsi Virrantaus, Viranomaisyhteistyön informaatiovirrat
ja eri johtotasojen tilannekuvien tietosisältö

15. Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kauris; turvallinen kaupunkialue - riskeistä tilannekuva -tutkimushanke
16. Sisäministeriön pelastusosasto, Ohjeistus ulkoisten pelastussuunnitelmien laatimiseksi
17. Sisäministeriön pelastusosasto, Palokuolemien ehkäisykeinojen vaikuttavuuden arviointi
18. Työterveyslaitos, Turvallisuusjohtaminen ja työterveyshuoltotoiminta pelastuslaitoksissa
19. VTT, Huoneistopalojen sammutus vaihtoehtoisilla sammutusmenetelmillä
20. Oulun lääninhallitus/pelastusosasto, HEKO-metsäpalohanke
21. Jokilaaksojen pelastuslaitos, Turvaverkko- kansalaisen
turvallisuuskanava
22. FSB ry, Koulutusmateriaalin ruotsintaminen
23. Palotutkimusraati ry, Paloturvallisuusprofessuuri selvitys
24. Suomen Palopäällystöliitto ry, Pelastusalan ammatillisen
osaamisen kehittämisen pilottihanke
25. Suomen Palopäällystöliitto ry, Opetus- ja turvallisuusopetusaineistojen ruotsintaminen
26. Suomen Palopäällystöliitto ry, Pelastustoimen mitoitus
27. Brita Somerkoski, Tulipysäkki-hanketoiminnan käynnistäminen Suomessa
28. Raija Lerssi ja Matti Honkanen, Rakennuspalojen ja liikenneonnettomuuksien pelastustoiminnan johtamista
koskeva oppimateriaali
29. Raija Lerssi ja Matti Honkanen, Ikääntyvän henkilöstön
osaaminen pelastuslaitoksien voimavaraksi
30. Pelastusopisto, Tutkimus pelastusyksikön alkuselvityksiin
kohteessa kuluvasta ajasta eri vahvuuksilla
31. Pelastusopisto, Pelastustoimen tietovirrat YETTS:n mukaisissa tehtävissä
32. Pelastusopisto, Testausympäristön kehittäminen vaihtoehtoisille sammutusmenetelmille
33. Sisäministeriön pelastusosasto, Pelastuslaitosten ja -henkilöstön toimintakykyhanke
34. Sisäministeriön pelastusosasto / Työterveyslaitos, Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen
35. VTT, Koeaineiston kerääminen ja analysointi poistumistilanteista
36. Kuntaliitto ja 21 pelastuslaitosta, Pelastuslaitosten
kumppanuushanke
37. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Paloturvallisuus
PT-kortisto
38. Palopäällystöliitto ry, Valistajavalmennus-koulutus ja
turvallisuusaiheinen CD
39. Tampereen yliopisto, Pelastustoimen alueellistamisen
vaikutukset, seurantatutkimuksen 2. vaihe
40. TUKES, Maatilojen sähkölaitteiston käyttö- ja huolto-
ohje
41. Työterveyslaitos, Firefit - pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö -hanke, 2. vaihe
42. VTT, Asuntosprinklaus Suomessa - vaikuttavuuden arviointi osa 2

43. VTT, Tietotekniikan uusimpien sovelluksien käyttö rakennetun ympäristön poistumisturvallisuuden parantamiseen
44. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos/Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö ry, Pelastustoimen konsernitilinpäätös
2008 ja 2009 -hanke
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