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4. uudistettu painos 
 
Osittainen kopiointikielto 
Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61) 
mukaisesti kielletty lukuun ottamatta Suomen valtion ja 
Kopiosto ry:n tekemässä sopimuksessa tarkemmin 
määriteltyä osittaista kopiointia opetustarkoituksiin. 
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OT 1 

 

KURSSIN AVAUS 

 
 
 
 

 

 
 
Kurssin suoritettuasi:  

 
 

 osaat tehdä hätäilmoituksen 

 osaat tehdä painesiteen 

 osaat laittaa autettavan kylkiasentoon 

 osaat toimia vaaramerkin alla 

 osaat sammuttaa alkupalon 

 tunnistat erilaisia murtumia ja tiedät, kuinka 

ne tuetaan 

 osaat antaa 3k:n ensiapua 

 osaat antaa palovamman ensiavun 

 osaat tehdä kantolenkin 

 osaat lukita ja kelata palonarun 

 osaat käsitellä letkuja oikein 

 osaat toimia tulipalotilanteessa 

 osaat tehdä työjohtoselvityksen ja tiedät 

milloin sitä käytetään 

 tunnet erilaisia alkusammutusvälineitä  

 tiedät palamisen edellytykset ja erilaiset 

sammutusmenetelmät 

 Tiedät mistä ja miten palokunta saa vettä 
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OT 1 

 

KURSSIN AVAUS 
 

 
Taitomerkit: 
 
Taitomerkkejä tulee 
olemaan kaikkiaan 
neljätoista erilaista (4 
tasokurssia (sis. 
tiiviskurssi) ja 10 
syventävää kurssia), 
Kurssin suorittaminen ei 
takaa taitomerkin 
saamista, vaan sitä 
varten järjestetään 
erillinen koe, jossa on 
sekä kirjallinen että 
käytännön osuus.   
 
Merkit ovat 
kangasmerkkejä ja ne 
kiinnitetään 
palokuntanuorten 
harjoitusasun vasempaan 
rintaan. 

          
 

         

 
Kurssinjohtajani on ___________________________ 

Kouluttajani on _______________________________ 

 

 
 
Ryhmämme kolme tärkeintä sääntöä ja ohjetta: 
 
1. ___________________________________________

___________________________________________ 

 

2. ___________________________________________

___________________________________________ 

 

3. ___________________________________________

___________________________________________ 

 
Muistettavaa aikatauluista ja poikkeusjärjestelyistä: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

  

AKu 1, 7-8 v. 

AKu 2, 9-10 v. 

TaKu 1, 11 v.  

TaKu 2, 12 v.  

TaKu 3, 13 v. 

TaKu 4, 14 v. 

Konemieskurssi, 15-17 v. 

Ryhmänjohtajakurssi, 15-17 

v. 

Tulitaistelijakurssi, 15-17 v.  

International Rescue 

Viestiliikennekurssi, 15-17 v. 

Tutustuminen 

palokunnassa, 7 v.-
Perehtyvä 

Oppiva 

Syventävä 

TiKu, 13 v. 

Ensiavun jatkokurssi, 15-17 

v. 

Naistyön mahdollisuudet 

Vesipelastuskurssi, 15-17 v. 

Varautuminen, 15-17 v. 
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TIIVISKURSSI 
 

OMIA MUISTIINPANOJA 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________   
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OT 2 

 

HÄTÄILMOITUS / MITÄ ENSIAPU ON? 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 
 

 

A.MIKÄ ON HÄTÄNUMERO?  
  __ __ __ 
 
B. MILLOIN HÄTÄNUMEROON VOI SOITTAA? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

C. MITEN HÄTÄNUMEROON SOITETTAESSA 

TOIMITAAN? Vedä viivalla yli kolme ohjetta, jotka 

eivät mielestäsi kuulu joukkoon. 

a. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.  

b. Puhu koko ajan huutamalla. 

c. Kerro, mitä on tapahtunut.  

d. Kerro tarkka osoite ja kaupunki.  

e. Älä kerro mistä kaupungista soitat. 

f. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin.  

g. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.  

h. Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan. 

i. Lopeta puhelu, kun olet omasta mielestäsi 

kertonut tärkeät asiat. 
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A. MITÄ ENSIAPU ON? 
 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

 
Ensiapuun kuuluu 
 

- tärkeiden elintoimintojen palauttaminen ja ylläpito 

- mahdollisten lisäonnettomuuksien ehkäiseminen 

- loukkaantuneen tilan huonontumisen ehkäisy ja 

kipujen lievittäminen yksinkertaisin toimenpitein 

esim. lastoittamalla murtuma 

- loukkaantuneen saattaminen kuljetuskuntoon 

- loukkaantuneen kuljettaminen 

tarkoituksenmukaisella tavalla jatkohoitoon 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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VINKKI: Jokaisella 

ihmisellä on velvollisuus 

auttaa. Jokaisella 

ihmisellä on oikeus 

saada apua. 

 

 
 

 
Tajuttomuus 
 
Tajunnan häiriöt johtuvat aivojen toiminnan 
häiriintymisestä. Häiriöt voivat kehittyä nopeasti tai 
vähitellen. Potilaan tajunnan tasoa ja sen muutoksia tulee 
seurata jo tapahtumapaikalla sekä kuljetuksen aikana.  
 
Tajunnan tason laskemisen syitä voivat olla esim. 
hapenpuute, matala verenpaine, myrkytys, 
kallon sisäinen verenvuoto, liian matala verensokeriarvo, 
aivoverenkierron häiriö ja epilepsiakohtaus. 
 

VÄRITÄ KUVA. Kuvassa Mari antaa Olliinalle 

puhalluselvytystä.  
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OT 3 

 

PAINESIDE 

 
 

 

 

 
 

A. MILLOIN PAINESIDETTÄ KÄYTETÄÄN? 

 
Suurissa ja/tai paljon verta vuotavissa haavoissa 

 

 

B. KERRO ESIMERKKEJÄ PINTAVERENVUODOISTA 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 

C. MIHIN KAHTEEN RYHMÄÄN JAETAAN SUURET 

VERENVUODOT? 

  ____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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POTILAAN KOHTAAMINEN / 
KYLKIASENTO 

 
 

 

 

  

 
 

 
A. AUTETTAVAN KOHTAAMINEN  

Täydennä puuttuvat sanat 

 

1. Tarjoa _______ aktiivisesti. 

2. Esittäydy, ole hienotunteinen. 

3. Järjestä fyysinen _________. 

4. Käyttäydy _____________. 

5. Kuuntele, pidä huolta, kosketa. 

6. Anna autettavan näyttää tunteensa. 

7. Suojele, pidä uteliaat loitolla. 

8. Älä jätä ___________.  

9. __________ lisäapua. 

 

Käännä tajuton, hengittävä henkilö kylkiasentoon: 

 Nosta henkilön toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin 
ja aseta toinen käsi rinnan päälle. 

 Nosta takimmainen polvi koukkuun.  
 Tartu kiinni henkilön hartiasta ja koukussa olevasta 

polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon.   

 Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin. 
 Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. 
 Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät 

auki. 
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TAJUTTOMAN ENSIAPU 
 

Kun löydät maassa makaavan ihmisen, toimi näin: 

1. Tarkkaile ympäristöä: onko merkkejä onnettomuudesta, mitä on voinut tapahtua? 

2. Tarkista, onko potilas herätettävissä: puhuttele ja ravistele. 

3. Jos potilas ei ole heräteltävissä, hälytä lisäapua 112. 

4. Avaa potilaan hengitystiet, kääntämällä päätä taaksepäin ja löysäämällä kiristäviä 

vaatteita. 

5. Tarkista samalla hengittääkö potilas.  
 

 

Kun potilas hengittää 

 

1) jos epäilet vammaa, suorita tajuttoman tutkiminen 

2) tyrehdytä suuret verenvuodot 

3) käännä potilas kylkiasentoon 

4) tarkkaile potilasta jatkuvasti  

5) pidä potilas lämpimänä    

 

Jos potilas ei hengitä, aloitetaan elvytys.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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OT 6  

 
MURTUMAT 

 

 
 
 
 
 

 

 
A. MILLOIN VOI TULLA MURTUMA? 

_______________________ ___ _ _ _________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
B. MURTUMAT JAETAAN KAHTEEN PÄÄTYYPPIIN, 
MITKÄ NE OVAT? 

 Avomurtuma 
 

 Umpimurtuma 
 
 
C. MILLAINEN ON MURTUMAN ENSIAPU? 
 

 Vältä turhaa liikuttelua 

 Tyrehdytä mahdollinen verenvuoto 

 Arvioi lastoituksen tarve, ja tue murtumakohta 

tarvittaessa liikkumattomaksi. 

 Tue raaja kohoasentoon 

 Tarkkaile potilasta 

 Muista rankavamman mahdollisuus, jos 

vammakohta on kaulan, selkärangan tai lantion 

alueella! 

 Soita tarvittaessa 112 
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OT 7 

 
PALOVAMMAT 

 
Palavien vaatteiden 
sammuttaminen: 
 
Pelasta potilas ja sammuta 
palavat vaatteet 
tukahduttamalla tuli esim. 
huovalla/matolla tai 
sammutuspeitteellä. 
 
Jos omat vaatteesi 
palavat, sammuta ne 
kierimällä maassa. 
 
Poista kuumat vaatteet 
välittömästi. Älä 
kuitenkaan revi 
kiinnipalaneita vaatteita. 
 
Jäähdytä palanut alue 
huuhtelemalla sitä 
juoksevalla vedellä. Jatka 
jäähdytystä vähintään 
puoli tuntia tai kunnes kipu 
lakkaa.  
 
Muista suurten 
palovammojen 
jäähdytyksessä 
alilämpöisyysvaara! 

 

 
A. MITEN PALOVAMMOJA VOI SYNTYÄ?  
 
_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
B. MILLAINEN ON PALOVAMMAN ENSIAPU? 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

__________________. ____________________________ 
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OT 8 
 

VAARAMERKKI, TOIMINTA, KOTIVARA  

 
 
 

 
 

  

 

 

A. Yleinen vaaramerkki on väestölle käsky suojautua 
nopeasti. 

 Mene sisälle. 
 Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointilaitteet. 
 Kuuntele ohjeita radiosta.  
 Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu. 
 Älä poistu alueelta ilman viranomaisten 

kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla. 

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa alueen väestöä 
uhkaavaa välitöntä vaaraa. Se on yhtäjaksoinen 
nouseva ja laskeva sireeniääni. 
 
B. MIKÄ ON KOTIVARA? 
 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

C. PIIRRÄ TÄHÄN JOITAKIN TAVAROITA, JOTKA 
OTTAISIT VAARATILANTEESSA MUKAASI. 
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KOTIVARA 
 

Tarvitset kotivaraa monissa erityistilanteissa, jotka keskeyttävät normaalin 
elämänkulun 

 Perheenjäsen sairastuu.  
 Jakeluhäiriö estää tavaran kuljetuksen kauppoihin tai hankinnat kaupasta.  
 Kelirikko tai liikennehäiriö estävät tavanomaiset liikenneyhteydet.  
 Pitkä sähkökatkos häiritsee arkea.  
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PALAMISEN EDELLYTYKSET 

 
 

 
 
 
SYTTYMISTAPOJA 
 
ITSESYTTYMINEN 
SYTTYVÄ AINE 
KOSKETUKSIIN 
     - liekin kanssa 
     - kuuman kanssa 
OPTINEN SYY 
LÄMPÖSÄTEILY 
SÄHKÖISET SYYT 
LUONNONVOIMAT 
ISKU 
KITKA 
KIPINÄ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palaminen on palavan aineen yhtymistä happeen. Jotta 

palamista tapahtuisi, tarvitaan 

 

- riittävä määrä happea 

- riittävä määrä palavaa ainetta 

- riittävän korkea lämpötila 

- häiriintymätön ketjureaktio 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Millä eri tavoin aine voi palaa? (mainitse neljä) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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SAMMUTUSMENETELMÄT 

 

PALON KEHITTYMINEN 
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OT 10-11 
 

ALKUSAMMUTUS 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Alkusammutus on alkusammuttimilla tapahtuvaa 
tulipalon torjuntaa. Alkusammutuksella pyritään tulipalon 
sammuttamiseen, sen rajoittamiseen tai hillitsemiseen.  
 
sammutus vaatii nopeaa ja varmaa toimintaa sekä 
tarpeeksi pientä paloa, joka saadaan käytettävissä 
olevilla sammuttimilla sammutettua.  
 
ALKUSAMMUTUSKALUSTO 
 
Alkusammutuskalustoon kuuluvat käsisammuttimet, 
sammutuspeitteet ja pikapalopostit. Sammuttimet 
käyttävät erilaisia sammutusaineita riippuen tyypistä 
ja mallista. 
 
Tulipalo vaatii happea, palavaa ainetta, riittävän korkean 
lämpötilan ja häiriintymättömän palamisen ketjureaktion. 
Alkusammutuksen tarkoituksena on poistaa yksi näistä 
edellytyksistä, jotta tuli sammuu. 
 

 
 
Tavallinen alkusammutusväline on yhden ihmisen 
käytettäväksi soveltuva väline, joka sopii erityisesti 
pienten palojen tai palonalkujen sammuttamiseen. 
Alkusammuttimien on oltava helposti ja nopeasti 
saatavilla sekä esille asennettuna erityisesti julkisissa 
tiloissa. 
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OT 10-11 

 

ALKUSAMMUTTIMET  

 
Käsisammutin on 
kannettava, käsin 
laukaistavissa oleva 
alkusammutin, jonka paino 
toimintakuntoisena on 
korkeintaan 20 kg.  
 
Sammutinta nimitetään 
sen sisältämän 
sammutteen mukaan: 
 
a. vesisammuttimet 
b. nestesammuttimet 
c. vaahtosammuttimet 
d. jauhesammuttimet 
e. hiilidioksidisammuttimet 
f. halonisammuttimet 
 
 

 

 
A. PIIRRÄ YKSI ALKUSAMMUTIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. MITÄ TARKOITTAA ALKUSAMMUTIN?  
 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

___________________________________________ 

 
C. MIHIN KAHTEEN RYHMÄÄN 

ALKUSAMMUTUSKALUSTO VOIDAAN JAKAA? 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

 
D. MILLAISIA ALKUSAMMUTTIMIA TIEDÄT? 
 
1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. ____________________________________________ 
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OT 12-14 

 

PALONARU 

 
 

 
 
 
Savusukellusvarustukseen 
kuuluu vaatetuksen lisäksi 
myös mm.  

 palovyö 
 sammutussaappaat 
 kypärä 
 paineilmalaite 
 käsivalaisin 
 palonaru 

 

 

 
A. KIRJAA KALUSTONIPUN NOSTON VAIHEET 
 
 
1. narulenkki _______________ silmukasta läpi,  

2. ____________________ pujotetaan lenkin sisään,  

3. alapäähän _____________________  

4. _________________  

5. _______________ katolla ja uusi kiinnitys,  

6. lasku ja  

7. irrotus. 

 
 
 

 
 

 



 

Tiiviskurssi 
Oppilaan työkirja 

 Versio 2.1 

 

HT 12-14 

 

PALONARUT, NOSTOT  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
A. NIMEÄ SOLMUT 
 

 
 

                          ___________               __________ 

 

 

B. MITKÄ OVAT PALONARUN OSAT? 

 

a.      ____________________________________ 

b.      ____________________________________ 

c.      ____________________________________ 

d.      ____________________________________ 

e.      ____________________________________ 
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OT 15 

 
PALOKUNTALAISEN KÄYTTÄYTYMINEN 

 
 
 
 
 
 

 

 
A. PALOKUNTALAISEN ASUJA 
 
 

             
 
B. MIETI PALOKUNTALAISEN HYVIÄ KÄYTÖSTAPOJA. 
KIRJAA TÄHÄN MIELESTÄSI KOLME TÄRKEINTÄ. 
 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

 

C. MILLAISIA OVAT PALOKUNTALAISEN HUONOT 
TAVAT? KIRJAA TÄHÄN MIELESTÄSI KOLME 
TÄRKEINTÄ.  
 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 
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OT 15 

 

PALOKUNTANUORISOTYÖ 
 

 

Ensimmäinen poikaosasto 
perustettiin Lahteen 
vuonna 1908. 1980-luvulla 
nuorisotyö alkoi kuitenkin 
vasta yleistyä.  

Palokuntanuoria on nykyään 
noin 6400 (2011 otos 344 
osastoa). Nuoriso-osastoja 
on n. 445 palokunnassa. 
Näiden lisäksi 
palokuntanuorisotyöhön 
voidaan laskea kouluttajat, 
joita on kaiken kaikkiaan 

hiukan alle 1.700. Nuoriso-
osasto toimii varsinaisen 
palokunnan alaosastona. 
Yleensä osasto toimii 
vapaaehtoisen 
palokunnan yhteydessä, 
mutta myös hyvin moni 
puolivakinainen palokunta 
on perustanut oman 
nuoriso-osaston.  

 

 
A. MIKSI JA MITEN SINÄ LIITYIT PALOKUNTAAN? 
 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
PALOKUNTANUORISOTYÖN ORGANISAATIO 

PAIKALLINEN PALOKUNTATYÖ 

Malliohjeen mukaisesti osaston toimintaa johtaa nuorisotyötoimikunta, 
johon voivat kuulua mm. nuoriso-osaston johtaja ja varajohtajat, 
nuorten edustajia, palokunnan muiden osastojen edustajia sekä 
esimerkiksi nuorten vanhempia. Toimikunta vastaa työstään 
palokunnan hallitukselle. Käytännön työssä osastoa vetää nuoriso-
osaston johtaja. 

ALUEELLINEN PALOKUNTATYÖ 

Toisiaan lähellä sijaitsevat nuoriso-osastot muodostavat yleensä 
toiminta-alueen. Toiminta-alueen piirissä järjestetään usein yhteisiä 
tempauksia, kuten kilpailuja, leirejä ja joitain nuorten kursseja.  

VALTAKUNNALLINEN PALOKUNTATYÖ 

Seuraava porras palokuntanuorisotyön organisaatiossa on Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SPEK. Keskusjärjestön nuorisotyöhön 
kuuluvat materiaalien tuottaminen ja välittäminen, koulutus, toiminnan 
kehittäminen ja koordinointi ja erilaisten valtakunnallisten tapahtumien 
järjestäminen. 

KANSAINVÄLINEN PALOKUNTANUORISOTYÖ 

Palokuntanuorisotyö on myös kansainvälistä. C.T.I.F:n Suomen 
kansallisen komitean alaisuudessa toimii nuoriso- ja kilpailuasioiden 
työvaliokunta. Tämä työvaliokunta hoitaa yhteistyössä SPEKin kanssa 
Suomen C.T.I.F. -toimintaa. 
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OT 16-17 

 

SUIHKUTUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SUIHKUPUTKET 

 
A. MILLAISIA ERILAISIA SUIHKUPUTKIA TIEDÄT? 
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 
B. NIMEÄ SEURAAVAT 
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LISÄVESISELVITYKSET  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
A. MILLAISIA LISÄVEDENOTTO MAHDOLLISUUKSIA 
ON PALOKUNTIEN KÄYTETTÄVISSÄ? 
 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
B. MAINITSE KOLME LISÄVESISELVITYSTÄ 
 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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OT 19 
 
 
LIITINKALUSTO   

 
 
 
 MUISTA, ETTÄ:  
 

- Liittimiä EI saa 
kolhia 
 

- Pidä liittimet 
puhtaina 

 
- Älä käytä työkaluja 

liittämiseen, äläkä 
muutenkaan liitä 
väkisin 

 
- Tiivistekumien 

kuntoa on 
tarkkailtava ja 
hoidettava (silikoni) 

 
- Palloventtiilillä 

varustetut hanat on 
avattava 
rauhallisesti, jotta 
vältytään 
paineiskuilta.  

 
 

 

 
1. Tunnista ja nimeä palokunnan yleisimmin 

käyttämät liittimet:  
 

 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
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OT 23 

 

KURSSIN PÄÄTÖS 
 

 
 
 
 

 

 
A. KERRO LYHYESTI KURSSIN 
LOPPUHARJOITUKSESTA.  

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 
 
A. MIKÄ OLI MUKAVINTA KURSSIN AIKANA?
  

___________________________________________

___________________________________________ 

 

B. MIKÄ OLI IKÄVINTÄ KURSSIN AIKANA? 

 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

C. PYYDÄ TÄHÄN TERVEHDYKSESI 
KURSSIKAVEREILTASI 
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OT  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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