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Ales Jug (Slovenia, pj.), Hans Andersson (Ruotsi), Dennis Davis (Iso‐Britannia /
CTIF:n strateginen neuvonantaja), Roby Goergen (Luxemburg), Paul Hack
(Luxemburg), Russell Sanders (USA), Eugéne Van Mierlo (Alankomaat). Alustajina
lauantaina NFPA:n Rita F. Fahy (USA), Chelsea Rubadou (USA) sekä Curt Floyd
(USA). Keskusteluun lauantaina osallistui myös CTIF:n presidentti Tore Ericksson
(Ruotsi).

Kokouksen aluksi osallistujat esittivät vuosittaiset raporttinsa vakavista paloista.
Esitysten jälkeen keskusteltiin tulipalojen seurauksista ja paikallisista
paloturvallisuusmääräyksistä.
Keskiviikkoiltapäivä käytettiin CTIF:n kyselyn tulosten käsittelyyn pelastuslaitosten
roolista ja kokemuksista terrorististen tekojen yhteydessä. Todettiin, että
varsinaiset taktiset toimintamallit tilanteiden aikana olivat yllättävän
samankaltaisia eri puolilla maailmaa. Terminologiassa on toki pieniä kansallisia

eroja. NFPA3000 standardi huomioi hyvin laajasti myös muiden kuin kovien
viranomaisten varautumisen, suunnittelun, yhteisen harjoittelun ja tilanteen
jälkihoidon. Yhdysvallat ovat kohdanneet yli 200 ammuskelutapausta 2000‐luvulla.
Kokouspaikan Las Vegas 1.10.2017 ampumisen seurauksena kuoli 59 ja loukkaantui
441 ihmistä.
Torstaina vierailukohteenamme oli Clark County Fire Department ja ARIA
CityCenter‐kortteli, johon mahtuu kerralla 250 000 ihmistä. Oppaanamme oli
palotarkastaja Martin Casillas, joka tunsi kyseisen korttelin
paloturvallisuusratkaisut läpikotaisin.

Kuvassa Martinin kädessä on näyttävistä pyroteknisistä tehosteistaan tunnetun
heavy metal‐yhtye Rammsteinin solistin hattu, jonka laulaja räjäyttää täydellä T‐
mobile areenalla magneettikytkimen avulla (videossa noin 2:55‐3:05 kohdalla)
https://www.youtube.com/watch?v=W4CA78as84U
CityCenter‐korttelin omistaja MGM suojasi 31 ha alueella sijaitsevat korkeat
rakennuksensa Aria (180 m, 61 krs. 4 004 hotellihuonetta), Mandarin Oriental (164
m, 56 krs. 392 hotellihuonetta ja 225 asuntoa), Vdara (176 m, 57 krs. 1 495
hotellihuonetta), Veer Towers (150 m, 37 krs. 672 asuntoa), messu‐ ja
kauppakeskuksensa The Crystals ja 6 900 autopaikan parkkihallinsa yms.
kokonaisuutta tukevat rakennustilat (yhteensä 1 560 500 m2) sprinklerein,
automaattisin savunpoisto‐ ja paloilmaisujärjestelmin sekä varavoimakonein.
Pumppukaavio oli kuin ydinvoimalan turvajärjestelmissä, eli jokaisella pumpulla oli
varapumppu ja varapumpuilla vielä kolmas ja neljäs varajärjestelmä. Korttelissa
sijaitsi myös Clark County pelastuslaitoksen asema 32, jossa Engine ja Squad x 2.

Perjantaina kokousta jatkettiin keskustelulla erilaisista palonehkäisymalleista.
Palonehkäisy on kokouksen mielestä kriittinen tekijä sosiaalisen hyvinvoinnin
saavuttamisessa. Perinteisesti palontorjunta on valtion vastuulla, jota kuitenkin
toteuttaa paikalliset palokunnat. Palontorjunnalla on monia määritelmiä ja
tulkintoja. Kokouksessa puhuimme laajemmasta näkemyksestä ennaltaehkäisyssä
ja käsitteistä (community prevention and risk reduction).
Keskustelua jatkettiin yhteisön riskien vähentämisestä ja erilaisista
lähestymistavoista, joita maat käyttävät saavuttaakseen tietyn kohderyhmän.
Eugène van Mierlo esitteli Alankomaiden pelastustoimen strategian ja kampanjat
eri kohderyhmille. Esityksessä korostettiin tarvetta innovatiiviselle
lähestymistavalle, joka voi parantaa palontorjuntatoimien vaikuttavuutta ja
näkyvyyttä. Keskustelua tukivat Luxemburgin esimerkki markkinointikampanjasta
("Hän tarkkailee sinua, savunilmaisin"), joka keskittyy paloilmaisimien
asentamiseen. Chelsea Rubadoun esitys käsitteli NFPA:n ehdotusta standardiksi.
NFPA 1300 on työkalupakki, jonka tarkoituksena on tarjota paloturvallisuutta
minkä tahansa kokoiselle yhteisölle työkaluilla, joilla arvioidaan ja vähennetään
yhteisön riskejä.
Lauantaina keskustelujen aiheena oli sisusteiden ja huonekalujen paloturvallisuus.
Eugéne Van Mierlo alusti aihetta FEU‐hankkeen kautta. FEU työryhmän tavoitteena
oli määritellä joukko olemassa olevia tai muokattavia testausmenetelmiä, joita
palokunnat kaikkialla Euroopassa pitävät välttämättöminä ihmisten
selviytymiskyvyn lisäämiseksi. Suomesta kyseisessä EU‐rahoituksella toimineessa
työryhmässä on ollut edustajana Pasi Paloluoma Varsinais‐Suomen
pelastuslaitokselta.
Loppukeskustelussa pohdittiin tärkeimpiä palontorjuntatavoitteita, joita ovat:
‐ vähemmän tulipaloja
‐ vähemmän loukkaantumisia tulipaloissa
‐ kansalaisten tulee ottaa aiempaa enemmän vastuuta itsestään
‐ paloturvallisuutta koskevan tutkimuksen ja kehitystyön parantaminen
‐ välttää onnettomuuksia

Päätökset

Terrorismiin varautumisesta järjestetään toinen pyöreän pöydän keskustelu
8.11.2018 Brysselissä. Tapahtuma koordinoidaan CTIF Extrication and New
Technology Commissionin puheenjohtaja Ton Van Esbroeckin ja Dennis Davisin
kanssa. Ennen kokousta otetaan yhteyttä Interpoliin ja Frontexiin.
NFPA 1300 on kommentoitavana. CTIF jäsenet voivat ehdottaa muutoksia.
Jokaista komission jäsentä pyydetään kertomaan mielipiteensä komission
tavoitteiksi ja painopistealueiksi ja siitä, millaista palontorjunnan määritelmää
edistämme.
Paloturvallisuustavoitteet julkaistaan CTIF‐verkkosivuilla

Jatkotoimenpit
eet

2019 kokous pidetään Budapestissä 24.‐28.6.2019 välisenä aikana yhteistyössä
Unkarin sisäministeriön ja komission jäsen Zoltan Hidas’in kanssa.

Muita
huomioita

NFPA3000 standardi on julkinen. Sen pohjalta on hyvä kehittää varautumista myös
Suomessa. Muut jäsenmaiden vastaukset ovat luottamuksellisia (käyttö rajoitettu),
mutta saatavilla rajoitettuun kansalliseen tarkasteluun Jarkko Jäntiltä.

