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KOLMEN OSA-ALUEEN ASIANTUNTIJUUTTA

• Tutkitun tiedon hyödyntämisessä
tarvitaan kolmen osa-alueen
asiantuntijoita
• Parhaat menetelmät (tutkimus)
• Paras sopivuus (asiayhteys)
• Parhaat käytänteet (käytäntö)

Dale Hanson (Safety2016)



TAUSTALLA PSR:N RAHOITTAMAT HANKKEET
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Päättyneet hankkeet:
• Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät (PETS)
• Modernien kodinkoneiden palokäyttäytyminen ja sammutustekniikka
• Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävissä (PEKSS)

Jatkossa?:
• Sammutustekniikat ja – menetelmät, päivittämisen tarve



SAMMUTUSHYÖKKÄYS AINA SAMALLA
MENETELMÄLLÄ KOHTEESTA JA TILANTEESTA

RIIPPUMATTA?
• Kannattaako palomiehen käyttää huoneistopalossa käsisammutinta, onko siitä todellista hyötyä, onko väliä

minkälaista sammutinta käytetään, onko työtapaturman vaaraa?

• Kentällä tehdyissä havainnoissa on huomattu, että osa huoneistopaloista olisi palokunnan toimesta
sammutettu heti alkuvaiheessa pienemmälläkin volyymillä, esimerkiksi käsisammuttimella. Tai tilanteessa,
jossa ensimmäinen yksikkö ei kykene tunkeutumaan sisälle palavaan huoneistoon, niin rajoittaa paloa
tehokkaasti käsisammuttimella.

video: Pyykkikone pelastajat käsisammutin
video: Jauhe ikkunasta sisään
video: Yhdistelmä sammutustekniikka
video: Pistojauheputki ja jauhe
video: Huonepalon rajoittaminen jauheella
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ESIMERKKEJÄ KENTÄLTÄ
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• Heittosammuttimen käyttö yläpohjassa rivitalopalossa
• P30 sammuttaa alkavan palon vaahtosammuttimella (yksiköt kiinni toisessa keikassa)
• Rakennuspalo keskisuuri: lasten vaunut palaa porraskäytävässä, ambulanssin miehistö sammutti

käsisammuttimella
• Autopalo katoksessa: jauhesammuttimella nopea sammutus, työjohdolla olisi mennyt enemmän aikaa ja palo

ehkä levinnyt katoksessa muualle
• Asunnossa "nakit ja muusi"?, kohteessa paloi kuitenkin sohva ja muuta kamaa, sammutettiin

vaahtosammuttimella nopeasti
• P40 sammutti jauhella autotallipalon
• Alkavan saunapalon sammutus alkusammuttimella
• Epäonnistunut saunapalon sammutus alkusammuttimella, perusselvityksellä varmistus
• Onnistunut sähkömuuntamopalon sammutus CAFS:lla, kun muu ei toiminut
• Pitkä selvitysmatka alkavassa huoneistopalossa (saunapalo) ajoesteiden vuoksi (200m) alkusammutusselvitys,

joka myös sammutti alkavan huoneistopalon (käytettiin jauhetta ja vaahtoa)
• Autoallissa autopalo: P30 käytti heittosammutinta, ilman heittosammutinta palo olisi levinnyt yläpohjaan
• . . .



TÄYDENTÄVIEN SAMMUTUSMENETELMIEN MAHDOLLISUUS?
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• Perinteisiä letkuselvityksiä kevyempiä sammutusmenetelmiä voidaan hyödyntää laajoissa kohteissa,
joissa selvitysmatkat ovat pitkät.

• Ensimmäinen kohteeseen saapuva yksikkö voi olla yksikkö, jossa ei ole välineistöä eikä miehistöä
perinteisten letkuselvitysten tekoon.

• Täydentävät kevyet sammutusmenetelmät voisivat nopeuttaa tehokkaan pelastustoiminnan aloittamista
haja-asutusalueiden kohteissa näin parantaen pelastustoimen palvelutasoa näillä alueilla.

• Ikääntyneetkin palomiehet voivat toimia operatiivisissa tehtävissä tehokkaasti vaikka
savusukelluskelpoisuus ei enää olisikaan voimassa.



SAMMUTUSTEKNIIKKA
• Järkevän sammutustekniikan valintaan vaikuttaa kohde ja palon vaihe
• Väärässä paikassa sammute tai tekniikka ei aina toimi tai jopa aiheuttaa vahinkoa

• Epäonnistunut heittosammuttimen sammutusesitys
• Epäonnistunut jauhesammutus ikkunasta
• Epäonnistunut saunapalon sammutus jauheella
• Epäonnistunut CAFS sammutushyökkäys
• UHPS:n höyry poltti sammuttajat
• Heittosammutin haittasi savusukellusta….
• Reppusammuttimella varustettu savusukeltaja "menehtyi"
• Epäonnistunut pistosuihkuputki sammutus
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HUONEPALON VAIHEET JA RAJOITTEISET HUONEPALOT
(Palofysiikka: V. Hyttinen, P. Tolonen, T. Väisänen)

1 = alkupalo
2 = täysi palo eli täyden palon vaihe
3 = hiipuva palo.

LEIMAHDUS

Huonepalon vaiheet Rajoitteiset huonepalot
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KODINKONEPALOT

• Rakennuspalot, rakennuspalovaarat sekä tarkastus- ja varmistustehtävät, jossa kodinkone on ollut
aiheuttajana oli yhteensä 328 kpl vuonna 2016 (pyykinpesukone, kylmälaite ja astianpesukone).

• Eniten paloja aiheuttaa liesi n. 700kpl/v, näissä tapauksissa palon syy on ollut ihmisen toiminta.

• Kodinkonepalo voi jäädä paikalliseksi paloksi eikä etene lieskahdukseen asti.

• Kodinkonepalo voi edetä esipalona tai käryävänä palona, jolloin palo ei etene kovin nopeasti. Tällöin
käsisammuttimella voidaan suorittaa riittävän tehokas sammutus.

• Uusissa  energiaa säästävissä kylmälaitteissa on paljon eristeitä ja palotehot ovat suuria.

Video: Jääkaappipalo
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Dia 9

HIP1 äääää
Huttu Ismo PeO; 20.3.2017



HUONEPALON SAMMUTTAMISEEN LIITTYVÄÄ FAKTAA
(Palofysiikka: V. Hyttinen, P. Tolonen, T. Väisänen)
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• Pisarakoolla on merkitystä eri SAMMUTUSTEKNIIKOISSA

• Pienpisara- ja epäsuorassa sammutuksessa optimaaliseksi pisarakooksi on arvioitu n. 0,35mm , alle 0,1
mm pisarat eivät lennä savupatjaan vaan kulkeutuvat kaasuvirtausten mukana ulos tilasta, suuret pisarat
eivät ehdi höyrystyä ja kulkeutuvat lattialle. Suorassa sammutuksessa isompi pisara parempi

• Erittäin pienessä pisarassa (alle 0,1mm) on suuri sammutusteho, ongelmana on tuon kevyen pisaran
saaminen kuumaan palotilaan. Jos se sinne saadaan, on jäähdytysteho moninkertainen verrattuna
isompaan pisarakokoon (esim. 0,35mm). Tehovertailussa kannattaa kuitenkin huomioida vesivirta, joka
korkeapainelaitteissa on erittäin pieni (38-65l/min) verrattuna normaalin työsuihkuun (350-500 l/min).

• Erittäin pieni pisara höyrystyy tehokkaasti ja hyvin lähellä sammuttajaa. Tästä voi seurata paikallinen
löylyilmiö, joka voi tuntua hyvinkin kuumalta (kokemuksia mm. Hollannissa ravintolapalossa sekä
Pelastusopiston harjoituksissa).



HUONEPALON SAMMUTTAMISEEN LIITTYVÄÄ FAKTAA
(Palofysiikka: V. Hyttinen, P. Tolonen, T. Väisänen)
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• 1 litra vettä +10 oC +100 oC vesihöyryä, sitoo lämpöä 2,6MJ (eli palo jäähtyy tuon
verran/vesilitra)

• Pisarakoon merkitys jäähdytystehoon on suuri, eli kuinka nopeasti lämpö siirtyy liekkitilasta
pisaroihin.

Esimerkissä 1. litra vettä suihkutetaan 500 oC savuun (Palofysiikka: V. Hyttinen, P. Tolonen,
T. Väisänen, s. 271):

• Pisarakoko 0,4 mm pinta-ala 15m2, lämpövirta savusta vesipisaroihin on 3,5 MW
• Pisarakoko 0,08 mm pinta-ala 75m2, lämpövirta savusta vesipisaroihin on 51,45MW
• Esimerkissä kannattaa huomioida, että käytännössä sammutuslaitteissa jossa pisarakoko on

pieni myös vesivirta on pieni (Cobra 1 l/s, normaali 42 mm työjohto 7 l/s)



SAMMUTUSSUIHKUT  JA VESIVIRRAT RAKENNUSPALOSSA
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Järeä suihkuputki
• 1500 l/min

Suihkuputki C-liittimellä
• 400-600 l/min

Vesitykki
• 2200 l/min

COBRA sammutinleikkuri
• 60 l/min, 300bar

UHPS
• n. 38-51 l/min, 100bar
• myös vaahtonestettä

CAFS  (autoon asennettu)
• 0,3 -0,6% seos,
• Vesi-ilma suhde 1:5,5
• 105 l/min + ilma =
n. 1400l/min sammutetta

Käsi- ja reppusammuttimet
• 10 - 24 l/min, 8-15bar

Pistosuihkuputki
• 70 l/min



SAMMUTUSTEKNIIKKA LETKUKELALAITTEISSA

Letkukelalaitteissa:
CAFS:ssa (Compressed Air Foam System)
COBRA:ssa
UPHS:ssä (Ultra High Pressure System)

• Sammutustekniikka ja sammutusvaikutus ovat erilaiset kuin perinteisessä sammutustekniikassa.
• Sammutusvaikutus perustuu pieneen pisarakokoon ja pyrolisoitumisen estämiseen
• Tärkeää on käyttää lämpökameraa hyväksi jotta sammute osataan kohdistaa oikeaan paikkaan.

CAFS sammutusharjoitus purkutalossa
UHPS Suihku
Cobra yläpohjan jäähdytys
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COBRA/UHPS/CAFS
Voi olla sijoitettuna sammutusautoon tai kevytyksikköön
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PISTOSUIHKUPUTKI
Pistosuihkuputki

• 70 l/min, 8bar
• Pisarakoko on suuri verrattuna Cobraan siksi myös jäähdytysteho heikompi
• Hyökkäävä pistosuihkuputki huoneistopaloissa rajoittavaa parempi
• Pistosuihkuputkesta on tehty myös "jauheputki-versioita"
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SAVUVERHON KÄYTTÖ HUONEISTOPALOSSA
Lähde:   Pajala, P. 2017. Savuverhon käyttö huoneistopalossa. Opinnäytetyö. Pelastusopisto. Kuopio.
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• Savuverhoa käytetään tilanteessa, jossa joudutaan murtamaan ovi murtoraudalla tai
pelastajilla on asunnon avain käytössään.

• Savuverholla ja asunnon ulko-ovella saadaan muodostettua riittävä tiiviys ja samalla
pidettyä porraskäytävä puhtaana.

• Verho asennetaan ennen tunkeutumista savuiseen huoneistoon

• Savuverhon pyritään asennetaan niin, että huoneiston ulko-ovi voidaan tarvitessa
myös sulkea. Happirajoitteisissa huoneistopaloissa ulko-ovella estetään ilman pääsy
palavaan tilaan sekä lisätään verhon tiiviyttä



AEROSOLISAMMUTE eli HEITTOSAMMUTIN

• Aerosoliheittosammutin on sammutin joka purkautuessaan katkaisee liekkipalon
kemiallisen reaktion. Sammutusaine: KNO3

• Aerosoli on vaaleaa, kaasumaista ja tiheää usvaa.

• Aerosolia pitää olla tilassa riittävästi jotta sillä on sammutusvaikutusta (n. 60g/m3,
onnistuttu myös 30g/m3 pitoisuuksilla)

• Huomioitavaa on, että heittosammutin sekoittaa savukaasut ja hävittää
näkyväisyyden kokonaan, lisäksi lämmöt tasaantuvat jolloin ylälämpö laskee ja
alalämpö nousee. Pieneen huoneistoon laitettaessa osa aerosolista ja savukaasuista
voi purkaantua porrashuoneeseen ja muihin sivutiloihin.

• Heittosammutin keittiössä

PETS/Ismo Huttu, Tuomas Kuikka
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Kuva: Salgrom Technologies,
purkautuva sammutin



ALKUSAMMUTTIMET

• Jauhesammutin
• Vaahtosammutin (nestesammutin)
• CO2

• Rasvapalosammutin F-luokansammutin
• Reppusammuttimet (PI-laite integroitu)
• Pikapalopostit
• Heittosammuttimet (=aerosolisammuttimet)
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SAMMUTTIMIEN MERKINNÄT

PETS/Ismo Huttu 19

• Jauhe:                      ,  vaalean harmaa

• Vaahto:                      , beige/vaalean keltainen

• Tarrat helpottavat sammuttimien tunnistamista, kun valitaan oikeaa
sammutinta sammutustilanteissa. Tarrat ovat sallittuja
pelastuslaitoskäytössä, niitä ei voi vaatia kiinteistöissä oleviin sammuttimiin

Jauhe

Vaahto



JAUHESAMMUTIN VAI VAAHTOSAMMUTIN?

• Palo ollessa täyden palon vaiheessa tai kohteesta muodostuu paljon savua eikä palavaan
materiaaliin ja pintoihin päästä käsiksi.
käytä jauhetta

• Palaviin pintoihin ja palokohteeseen päästään suoraan käsiksi tai sammute saadaan esim.
huoneen ovelta palavaan kohteeseen
käytä vaahtoa.

video: Vaahto- ja jauhesammutin keittiö
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KÄSISAMMUTTIMIEN TEHO JA TOIMINTA-AIKA ON RAJALLINEN

• Käsisammuttimien sammutusteho on rajallinen ja joissakin tilanteissa sammutusvaikutus
jää huonoksi tai sammutusvaikutusta ei ole juuri ollenkaan, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä
etteikö ne olisi oikeaan aikaan ja oikein käytettyinä tehokkaista.

• Sammutetta tulee vain 25 – 60 sekunnin ajan yhtäjaksoisesti suhteellisen pienellä
sammutevirralla, pelkällä reppusammuttimella tai käsisammuttimilla ei siis voida
”savusukeltaa".
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TYÖTURVALLISUUS KÄSISAMMUTTIMILLA TOIMIESSA
• Sammutustekniikka käsisammuttimella vaatii palon lukemistaitoa, turhaa riskiä sammutuksessa

käsisammuttimella ei kannata ottaa

• Vaaran voi olla myös se, että sammutusyrityksen aikana palo voimistuu eikä sammutusteho riitä,
reppusammuttimessa sammutusainetta on vain n. 30 sekunnin ajan mallista riippuen

• Jos aprikoit tilanteessa sitä, että onkohan käsisammuttimen käyttö liian vaarallista sammuttajalle, niin
silloin kannattaa luopua siitä

• Lopullisen päätöksen sammuttimen käytöstä tekee tilanteessa välittömästi toimivat sammuttajat
(esimies/palomies), sammutusyrityksestä tulee myös pystyä luopumaan, jos tilanne näyttää siltä

• Muista myös asianmukaiset suojavarusteet: paloasu ja paineilmalaite

SAVUSUKELLUS PELKÄLLÄ KÄSISAMMUTTIMELLA TAI
REPPUSAMMUTTIMELLA ON VAARALLISTA!
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PELASTUSRYHMÄN
ENSITOIMENPITEISIIN

KUULUVAT SELVITYKSET
SAMMUTUSTEHTÄVISSÄ (PEKSS)

9.2.2019
Ismo Huttu



SELVITYSMALLIT, MITÄ MUUTTUU?

• Entiset perusselvitysmallit ovat edelleen käytössä

• Tarvittaessa käytetään perusselvitystä, jossa on mukana myös alkusammutustiedustelu
Käsky: ” Perusselvitys alkusammutustiedustelulla”

Perusselvitys alkusammutustiedustelulla

• Perusselvityksessä pyritään käyttämään hyväksi nousujohtoja korkeissa rakennuksissa ja muissa
erityskohteissa

• Savunpoisto mukaan alkuselvityksiin (tuuletin, savuverho)

• Rakennusten tekniset ratkaisut sammutus- ja pelastustyön kannalta

• Letkukelaselvitykset (Cobra, UHPS, Cafs) vaativat oman tekniikan, miten letkukelan saa selvitettyä
Korkearakennus perusselvitys alkusammutustiedustelulla KUP
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PELASTUSOPISTON JULKAISU AIHEESTA

• Julkaisun keskeinen sisältö on selvitysmallit sammutustehtävissä sekä
ensitoimenpiteitä täydentävät uudet sammutusmenetelmät

• Julkaisu on saatavilla paperi- sekä sähköisenä versiona:
Pelastusopiston moodle
Koulumaali (moodle)
Pelastusopiston www-sivuilla:

Peo:n koulutusmateriaalia: Täydentävät sammutusmenetelmät

• Uudet selvitysmallit on otettu käyttöön tutkinto-opetuksessa 2018
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