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KUP Tavoitteet täydentävissä 
sammutusmenetelmissä
• KUP erikoisyksiköt tehokkaaseen käyttöön
• Yksiköt, joissa ei ole tavanomaista sammutuskalustoa, vaan 

sammuttamista tehdään letkukelalaitteilla / käsisammuttimilla / 
heittosammuttimilla

• PETS Pilottikurssi KUP:n henkilöstölle vuonna 2017
• Huima yhteishenki koko alan uusien ideoiden kehittämiseksi
• Mahtava positiivinen palaute KUP johdolle

• Uusi tekniikka tutuksi koko henkilöstölle
• Vanhan, olemassa olevan tiedon ja taidon uudelleen 

käyttöönotto
• Uutta taktiikkaa käyttöön huomioiden täydentävät 

sammutusmenetelmät
• Kouluttajakoulutusta työvuoroihin
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Taustaa 1980 –luvulta lähtien
• Jauhesammuttimia on käytetty jo 80 –luvulla menestyksellisesti mm. 

ensimmäisen yksikön tiedustelussa.
• Suurteollisuudessa käsisammuttimien teho ja käytön osaaminen on 

ymmärretty aina.
• Vallitseva käsitys pelastuslaitoksissa ympäri Eurooppaa on ollut se, että 

kiinteistöjen alkusammutusvälineet eivät ole pelastuslaitoksen käyttöä 
varten.

• Pelastusalalla on opetettu henkilöstöä kouluttamaan maallikoita 
alkusammutusvälineiden käytössä.

• Selkeää kirjoitettua tietoa ei ole ollut, miten pelastajan tulisi käyttää 
alkusammutusvälineitä jo pidemmälle edenneessä palossa.

• Pelastusyksiköiden käsisammuttimet ovat viime vuosina olleet ensisijaisesti 
6 kg:n jauheita, 6 l:n vaahtoja sekä 5 kg:n CO2 sammuttimia.

• Teholuokitukseen ei ole kiinnitetty huomiota. 
• Viime aikoina uusiin pelastusyksiköihin on sijoitettu tehokkaat 12 kg:n 

jauhe- ja 9 l:n vaahtosammuttimet.
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Taustaa 1980 –luvulta lähtien
• Jauhesammuttimien tehon kehityksessä ei ole tapahtunut 

merkittävää muutosta 20 vuodessa, mutta sammutteiden 
tehoilla on eroja.

• Vaahto- / nestesammuttimien tehot ja täyttöpaineet ovat 
oleellisesti kehittynet viimeisen viiden vuoden aikana.

• Käsisammuttimien suuttimissa ja suihkukulmissa eroja.
• Käsisammuttimien rinnalle on tullut reppusammuttimia, 

heittosammuttimia yms. välineitä, jotka voivat tukea 
sammutustoimintaa.

• Erilaiset letkukelalaitteet ovat vuosi vuodelta lisääntyneet.
• Korkeisiin rakennuksiin on tehty jo vuosia nousujohtoja, mutta 

Suomessa niiden käyttö on ollut epäluotettavan toiminnan vuoksi 
vähäistä.

• Muun maailman suurkaupungeissa korkeiden talojen 
sammuttamisessa tukeudutaan ensisijaisesti nousujohtoihin.
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Artsin näkökulma 
• Kokemuksia

• 1980 - 1990 –luvulla mm. Vantaalla kokeiltiin jauhesammuttimien käyttöä 
rakennuspaloharjoituksissa ja jonkin verran myös todellisissa tilanteissa 
huoneistopaloissa 

• Myös Tampereella, Helsingissä ja muualla Suomessa samoja kokemuksia

• 1996 Singapore, Peking, Shanghai.. Interschutz 2010, Hongkong , Singapore
• On muitakin tapoja kuin selvittää letkua…..

• Arjen toiminta - Alkusammutuskoulutus
• Ensimmäisen pelastusyksikön rooli palopaikalla

• Tekninen yksikkö ensimmäisenä kohteessa

• SAKU tai Poliisi ensimmäisenä kohteessa

• ” päiväpaloauto” / -työntekijä ensimmäisenä kohteessa

• Riskien hallinta, rakentamisen ohjaaminen

14.3.2018, palomestari Arto Latvala, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Huoneistopalo Vantaa 27.4.2017

http://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/514196-mika-sytytti-tulipalon-kerrostalossa-80-ihmista-evakuoitiin-kuvat


Osaamisen kehittäminen 2010

Selvitysaikojen testauksia eri tyyppisissä kiinteistöissä:
• Perusselvitys 4 krs, jakoliitin, työjohtoa 60 m.
• Letkukelalaitteiden käyttö (UHPS, CAFS, Cobra).
• Käsisammuttimien käyttö + kiinteistön alkusammutusvälineet.
• Kuivanousujen käyttö, testaus yksikön eri vahvuuksilla.
>>> Tutkimushankkeen testit ovat osoittaneet, että tavanomainen perusselvitys ei ole 
aina paras ratkaisu. PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Palopäällystöpäivät Kuusamo 2011

UHPS, CAFS, DSPA, OneSeven, AFT, Cobra, Ifex, Green EX, FirePro…….



Uusia sammutusvälineitä 2017

14.3.2018, Arto Latvala, palomestari



Tutkimushankkeiden tavoitteita 
• Onko pelastuslaitosten perinteisten letkuselvitysten rinnalla 

mahdollista käyttää muita nopeampia sammutusmenetelmiä ja 
laitteita, kuitenkaan työturvallisuudesta tinkimättä?

• Jauhesammuttimien sekä vaahtosammuttimien tehon ja 
käyttökelpoisuuden selvittäminen tyypillisissä tulipalotilanteissa.

• Muiden uusien sammutusvälineiden (reppu- ja 
heittosammuttimet) käyttökelpoisuus.

• Letkukelalaitteiden (UHPS, CAFS, Cobra) käyttökelpoisuus.
• Kiinteistöissä olevien alkusammutusvälineiden suunnitelmallinen 

käyttö.
• Kiinteistöihin hankittavien alkusammutusvälineiden suunnittelu 

yhteistyössä asiakkaan kanssa - Tavoitteena välineet, jotka 
kiinteistön henkilöstön lisäksi palvelisivat pelastuslaitosta.
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Lähtökohta pelastusyksikön ensitoimenpiteitä
täydentäville toiminnoille
• Isot kaupungit – vahva pelastustoimi, mutta
• Välillä useita vaativia päällekkäisiä hälytyksiä
• Tekninen yksikkö ensimmäisenä kohteessa
• Apu ei lähde / tule aina paloasemalta
• Pitkä viive mahdollinen – Yrityksen, kiinteistön ja ihmisen  

omatoimisuus ratkaisee
• Ensimmäisen yksikön vahvuus voi olla 1 + 1

• Lappi – Saaristo – Haja-asutusalueet 
• Hiihtokeskukset = Kaupunki, jossa isoja rakennuksia sekä paljon 

ihmisiä
• Aina ei ole savusukellusvalmiutta
• Usein pitkiä viiveitä – Omatoimisuus ratkaisee
• Ensimmäisen yksikön vahvuus voi olla 1 + 1

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



11

Tilastot 

• Tulipalot eivät pääsääntöisesti ”leimahtele”
• Vain harvoin menehtyy tai loukkaantuu 

toimintakykyinen, ”fiksu” henkilö.
• Huoneistopalot ovat usein ”nakit ja muusi”

tai pieniä kodinkonepaloja.
• Sammuttamiseen olisi usein riittänyt kevyt

ratkaisu.

• Työturvallisuudesta ei kuitenkaan saa
koskaan tinkiä, vaan pienissäkin
tulipaloissa tulee riskit arvioida huolellisesti
ja käyttää mieluummin turvallisempaa,
järeämpää menetelmää ja taktiikkaa.  



Käsisammuttimien myynti 2000 -luvulla
• 2007 (TUKES –raportti)
• Jauhesammuttimia 92 %
• Neste / vaahtosammuttimia 6 %
• CO2 sammuttimia 2 %

• 2017
• Käsisammuttimien huoltoliikkeet

• Jauhesammuttimien myynti on vähentynyt
• Vaahto- ja nestesammuttimien myynti on oleellisesti kasvanut

• Rautakaupat ym. tarvikeliikkeet (myynnin selvittäminen on hankalaa)
• Myynnissä pääasiassa jauhesammuttimia
• Vain harvoissa liikkeissä on vaahto- ja nestesammuttimia

>> Em. tilastot on huomioitava, sillä esim. automaattisen palohälytyksen osoittautuessa 
tulipaloksi,  ensimmäinen tiedustelua tekevä  pelastusryhmä saattaa käyttää 
kiinteistön alkusammutusvälineitä, jotka ovat jauhesammuttimia. Jauhe voi 
aiheuttaa pienessä tulipalossa isommat vahingot, kuin itse palo.

14.3.2018, Arto Latvala, palomestari





Pelastusyksikön ja kiinteistön  alkusammutusvälineet 
voivat olla  tuki / vaihtoehto pitkille letkuselvityksille

• Sprinklerin tueksi
• Kaasusammutusjärjestelmän tueksi
• Vaihtoehtoja
• Pikapalopostit

• Ovat kehittyneet viime vuosina 
• Jauhesammuttimet

• Ovat tehokkaita, mutta näkyvyys heikkenee nopeasti ja jauhevahinko voi olla iso
• Sammuttaminen on erilaista, kun maallikko käyttää jauhesammutinta alkutilanteessa 

tai kun palomies sammuttaa 10 minuutin viiveellä ja palo on kehittynyt suureksi  
• Vaahto- ja nestesammuttimet

• Ovat kehittyneet viime vuosina huomattavasti (mm. täyttöpaine, sammutteet)
• Ovat luonnollisen helppoja käyttää, näkyväisyys säilyy, jälkivahingot pienet
• Eivät toimi palokaasujen leimahtaessa

• 50 kg:n / 50 litran jauhe- ja vaahtosammutinkärryt
• Voivat olla hyvä ratkaisu alkusammutuksen tehostamiselle erityiskohteissa 

• Huom! Työturvallisuus
PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



PETS / Arto Latvala, 21.1.2019

Vahingoista oppiminen –
Sammutteen aiheuttamat vahingot

Jälkivahingot
•Maallikon alkusammutuksesta
aiheutuneet
• Pelastuslaitoksen 
sammuttamisesta aiheutuneet
• Ilkivallasta aiheutuneet

>> oikeilla sammutteilla ja kiinteistöjen 
sammutinvalinnoilla  voidaan vähentää 
huomattavia vahinkoja. 
>> Huom! Pelastusalan ammattilainen, 
Neuvo asiakasta JVT:n tarpeesta



”Kärsä”, ”What ever?”, uusia 
vanhoja juttuja, 

mutta erittäin toimiva laite

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



”PaloMopo 2018, Singapore”

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Haasteita
• Erilaiset toimintatavat
• Pelastuslaitosten välillä
• Pelastuslaitosten vuorojen välillä
• Operatiivisessa johtamisessa

• Johtamismallit
• Uuden tekniikan käytön ohjeistaminen ja 

toimintamallit
• Yritysten ja kiinteistöjen turvallisuuskulttuuri

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Kerava – Hi Tec yhtiössä tulipalot  2015
Automaattinen palohälytys 5 / 2015
• Tiedustelu

• Tulipalo huoltotilassa

• Alkusammutus kiinteistön välineillä

• JVT / Tuotantokatkos n. 2 viikkoa

• Vahingot n. 1.000 000 euroa

>>> sammutusjauhe pääroolissa

• Oppi – jauheiden korvaaminen 

nykyaikaisilla vaahtosammuttimilla 

Automaattinen palohälytys 10 / 2015
• Tiedustelu

• Tulipalo IV –konehuoneessa

• Sammutus vedellä

• JVT 2 päivää

• Vahingot pienet

Jauhevahinkoja:

• Glo –hotelli, Helsinki 8 / 2017

• Tecnopolis, Vantaa 10 / 2017

>>>>> Onnettomuuksista ja läheltäpiti -tilanteista oppiminen



TYÖTURVALLISUUS - Bitumisiilon palo
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Lemminkäinen – Bitumisiilon palo

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Huom! Suojavarusteet

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Miksi nopeus on tärkeää 
• Ihmisten käyttäytyminen onnettomuustilanteissa
• Lähdekirja: ”Kriisi, pelko, pakokauhu” / Lasse Nurmi 2006
• 12-25 %  käyttäytyy rauhallisesti ja osallistuu auttamiseen
• N. 75% joutuu aluksi shokkiin, josta toipuvat ja voivat johdettuna 

auttaa pelastustoimissa
• 10-12 % menettää täydellisesti kontrollin
• Vaaraa väheksytään, ollaan uteliaita
• Jatketaan sitä, mitä ollaan tekemässä
• Pako suuntaan, josta on tultu, käytetään tuttuja reittejä

• On tärkeää, että tilanne saadaan nopeasti haltuun 
pelastushenkilöstön toimesta

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Hullu Poro, Hotelli Vantaa - Ongelmana paljon ihmisiä

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019

• Kohteen 
turvallisuusorganisaation 
omatoimisuus on ratkaisevaa 
• 1. Pelastusryhmän rooli 
onnettomuuspaikalla: Pelasta, 
Torju suurin uhka, Luo 
painopiste….
• Kohteessa pitää olla oikeat 
alkusammutusvälineet ja niitä 
tulee osata käyttää

USA 2003
Yökerhopalo: Video

Venäjä 2009
Yökerhopalo: Video

../../../../Videos/You%20Tube/YouTube-%20The%20Station%20Tragic%20Night%20Club%20Fire.avi
../../../../Videos/You%20Tube/YouTube-%20Shocking%20video!%20Night%20club%20in%20Perm%20(russia)%20-%20How%20the%20fire%20started!.avi
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Kauppakeskukset

Jopa 15000 ihmistä sisällä
• Turvallisuusorganisaation rooli on erittäin tärkeä
• Evakuointi on myös aina riski, kun on paljon ihmisiä
• Saattaa kestää kauan, ennen kuin pelastushenkilöstö sammuttaa palon 
rakennuksen keskiosassa tai pysäköintihallissa
• Toimintataktiikalla ja kiinteistön turvallisuustekniikalla on iso merkitys

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Videoita
• Jauhesammuttimen käyttö tavaratalossa:
• Video: Vaaterekin palo

• Vaahtosammuttimen ja pikapalopostin käyttö tavaratalossa 
(maallikko ja palomies)
• Video: Vaaterekin palo

• AFT Reppusammuttimen käyttö
• Video: Vaaterekin palo

• Vaahtosammuttimen (9 l) käyttö tavaratalossa (palomies)
• Video: Vaaterekin palo

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019

https://tuubi.smedu.fi/GetMP4.ashx?ppID=8&file=12246_5c~UfDZ6xWunS.mp4&source=8&cs=s8JTu6TeealFmJmxUL7rfcJT2qZW6TtTHBUF_bnmv5u6fa1Rep8Jg9NVXHn7ENUmPkxMSOG6BgVVsGf4GD8csw
https://tuubi.smedu.fi/GetMP4.ashx?ppID=8&file=12244_5a~RR8MCyzMt0.mp4&source=8&cs=0gJLu_m4ZPWFi0wJzC7Li5Hl_Ok9CqyaoGBVambCn2XBM7_9MVlCCFdIo3nl2Qd3Ryt~rlamowiCPtYn_0KjWA
https://tuubi.smedu.fi/GetMP4.ashx?ppID=8&file=12245_5b~ssoomyL9R3.mp4&source=8&cs=5Zlq3v~s04SD61asmHOKJzWnGEOr1CkmZMT8PRPVfaT68IL3E6b1uarrdn_zjlQg1Anfk6EQQZu6PPYfF3I0~Q
https://tuubi.smedu.fi/GetMP4.ashx?ppID=8&file=12247_5d~uPTBHIgELU.mp4&source=8&cs=wHO3PaHzSow0bcU8IvE2rUzphqwfJLgwyJu_lpDL2hBDXj2w~8LbBiYA8xKB1wa8iyHNw5bWM_lkGhYAqF1XiQ


Onnettomuuksista oppiminen – Haastava palo 10 krs , Koivukylä

Huoneistopalo kaksiossa
• Erillinen palo-osasto, 3 huoneistoa
• Asunnossa kaksi henkilöä
• Viereisissä asunnoissa 6 henkilöä

Pelastuslaitos
• Tiedustelu
• Työjohto 10. kerrokseen, letku rikki 
• Sammutus, Savutuuletus
•Miehet maitohapoilla
•Mitä tilanteessa olisi voinut tehdä toisin

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Onnettomuuksista oppiminen – Haastava palo 10 krs, Koivukylä

Hyvää
• Kerrospalo-osastointi porraskäytävästä toimi
• Huoneistojen palo-osastointi toimi
• Asukkaat saatiin pysymään huoneistoissa

Ongelmia
• Kuivanousu / pikapaloposti ei ollut 
käyttökelpoinen
• Kiinteistön sammuttimet oli varastettu
• Savunpoisto oli vaikea käyttää

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Vanhat talot ja niiden turvallisuustekniikka

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019

Toimintaedellytyksiä tulisi 
parantaa:
- Riskikartoitukset
- Kuivanousujen kunnossapito
- Kuivanousujen koeponnistus
- Kuivanousujen liittimien ja
venttiilien kotelointi

- Savunpoiston kunnossapito
- Pelastuslaitoksen suunniteltu
toimintataktiikka

- Palokunnan harjoittelu
kuivanousuilla ym. vastaavilla
pelastuslaitoksen käyttöön 
tehdyillä järjestelmillä.

Kuivanousun liitin



Hong Kong 2 / 2016

14.3.2018, Arto Latvala, palomestari



Hong Kong 2 / 2016

14.3.2018, Arto Latvala, palomestari



Martinlaakso 15 krs. – Paloturvallisuustekniikkaa, joka pitäisi osata

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Uudet rakennukset – korkeat rakennukset

Lähtökohta
• Toimiva palo-osastointi
• Toimiva savunpoisto
• Toimiva kuiva- tai 

märkänousu
• Palomieshissit, ohjeet

käytöstä
• Kunnossapito-ohjelmat
• Palokunta harjoittelee
• Operatiivinen

henkilöstö mukana
suunnittelussa ja 
rakentamisessa

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Kielotornin palomieshissi

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019



Kuivanousustandardi – HIKLU / KUP Ohje

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019

Kuivanousustandardi
- Ohjeet rakentamisesta
- Kunnossapito Pelastuslaki 
379/2011 / 12§ ja 82§

Soveltamisohje mm. HIKLU 
/ KUP



Palomieshissi - Standardi

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019

Hissistandardi
- CEN TC 10 / 2001-3
- prEN 81-72-2001 (E)

- Ohjeet rakentamisesta
- Ohjeita toimintataktiikasta
- Hissin käyttöohjeet 

kohteessa



Maanalaiset tilat

Lähtökohta:
• Toimiva palo-osastointi
• Toimiva savunpoisto
• Toimiva kuiva- tai 

märkäsyöttö
• Toivat poistumistiet
• Kunnossapito-ohjelmat
• Palokunta harjoittelee
• Operatiivinen

henkilöstö mukana
suunnittelussa ja 
rakentamisessa

PETS / Arto Latvala, 21.1.2019


