CTIF Pohjoismainen kokous
Haugesund, Norja
11.–13.1.2016
Läsnä:

MUISTIO

Pentti Partanen, Suomi
Taina Hanhikoski, Suomi
Tore Eriksson, Ruotsi
Hans Andersson, Ruotsi
Morgan Olsson, Ruotsi
Mona Hjortzberg, Ruotsi
Kent Dornelius, Ruotsi
Per Rosén, Ruotsi
Ole Hansen, Norja
Pete Due, Norja,
Janne Hovednakk, Norja
Ove ?, Norja,
Per-Arne Lindvik, Norja,
Rolf Sandslett, Norja
Peter Hofman-Bang, Tanska
Lars Rosenwanger, Tanska
Kim Lintrup, Tanska

Kokous pidettiin Teknologisk Insituttissa, jonka Per Arne Lindvik kollegoineen esitteli. TI järjestää mm.
kursseja, standardisointia ja sertifiointia liittyen esimerkiksi kaasusammutukseen ja automaattisiin
paloilmoittimiin sekä antaa paloteknistä neuvontaa. TI:ssä tehdään työtä myös turvallisempien
tunneleiden puolesta – Norjassa on 12 600 tunnelia. Parhaillaan ollaan rakentamassa 30 km pitkää
tunnelia. Pelastustoimi on aikaisemmin lähinnä keskittynyt tunnelipaloissa tuleen, ei niinkään savuun,
mikä on nyt nousemassa esille. Saimme nähdä lisäksi vaikuttavan sprinkleridemonstraation eri
suuttimilla, paineilla ja aineilla. Sprinklereitä kontrolloidaan Norjassa kansallisesti (FG-kontrolli), joka
sisältää mm. avoimen tietokannan, johon voidaan kirjata mm. tiedot tarkastuksista. Ruotsissa vakuutus
ei korvaa puutaloihin asennettuja sprinklereitä, mutta Norjassa sprinkleröidyt puurakennukset
vakuutetaan.
CTIF:n presidentti Tore Eriksson kertoi ajankohtaisia CTIF-asioita. CTIF:n tunnuslause on ”Skilled
firefighters – safe citizens”. Kesän kisat Opolessa olivat menestyksekkäät. Syksyllä on käyty keskustelua
Venäjän mukanaolosta Delegates’ Assemblyn jälkeen – Venäjä on ehdottanut, että CTIF:ään
perustettaisiin Scientific Advisory Board. Asia on vielä kesken. Lisäksi mukaan on tullut kiinalainen
Associate Member, joka haluaisi, että Kiina liittyisi jäsenmaana CTIF:ään. Islannin ja Espanjan kanssa on
käyty myös keskustelua, samoin Filippiinit ja Etelä-Afrikka ovat olleet kiinnostuneita. CTIF:n Executive
Committee tapasi vuoden lopussa Prahassa. Tore esitteli videon, jolla pyritään selittämään tulipalojen
käyttäytymistä: https://www.youtube.com/watch?v=vsRocWM87Hc. Lisäksi Tore esitteli jo Zagrebissa
kuullut CTIF:n Best Practices Proceduren ja Hydrogen Response –koulutuksen Ranskassa
(www.hyresponse.com).
Norjalaiset esittelivät omia ajankohtaisia toimintojaan. CTIF Norja saa rahoituksensa jäsenmaksuista,

sponsoreilta (esim. DSB, Gjenidige, Avinor, Oslon lentokenttä), seminaarituotoista jne. Norjassa on
kolme hätä numeroa, 110 tulipaloissa, 112 poliisille ja 113 ambulanssi. Norjassa on meneillään
pelastustoimen uudistus, jossa ollaan muotoilemassa 12 uutta paikallista pelastuskeskusta (LRS).
Poliisipiirejä vähennetään 27:stä 12:een ja 110-asemia myös 12:een. Norjassa on lisäksi käytössä
Nødnett, mikä on digitaalinen (TETRAn kautta toimiva) verkosto poliisille, terveyspalveluille ja palo- ja
pelastusalalle. Lisäksi kuultiin esitys riskipohjaisesta ennaltaehkäisytyöstä (esimerkiksi Bry dig för
bränder – informaatiokampanja).
Tanskalaiset esittelivät omaa toimintaansa. Tanskan CTIF:ssä on 24 jäsentä ja yksi kunniajäsen (1.1.2016
tapahtuneen fuusion seurauksena jäsenmäärä väheni kolmella). Mukana on 11 pelastuslaitosta;
toiveena on, että loputkin liittyisivät. Tanskassa on toteutettu myös pelastustoimen uudistus ja julkaistu
palontorjuntastrategia, jossa on listattu kahdeksan tavoitetta (mm. vähemmän palokuolemia ja
enemmän tietoa tulipaloista).
Mona Hjortzberg Ruotsista esitteli CTIF:n Women in Fire And Rescue Services –komission toimintaa.
Pentti Partanen esitteli Suomen kuulumisia, joista pääasioina sote-uudistus ja pelastustoimen uudistus.
Lisäksi esiteltiin Suomen CTIF:n kuulumiset, sillä Suomen CTIF-järjestäytyminen poikkeaa merkittävästi
muista pohjoismaista, sillä meillä ei ole jäseniä. Lisäksi esiteltiin öljyntorjuntahanke ja
Hans Andersson Ruotsista esitteli pakolaistilannetta Ruotsissa. Pakolaiset on suuri koetus yhteiskunnalle
ja sen resursseille. MSB koordinoi tilannetta ja mm. yrittäjät etsivät heiltä tietoa ja neuvoa mm.
vastaanottokeskusten avautumisesta. Viimeisen seitsemän päivän aikana Ruotsiin on tullut 1100
turvapaikanhakijaa, joulukuun alussa tuli 3300 viikossa.
Kent Dornelius esitteli ruotsalaisten vapaapalokuntien toimintaa. MSB antaa vuosittain 500 000 kruunua
vpk:ille mm. kotikäynteihin, aktiviteetteihin, ensiapukoulutukseen ja palovaroittimien jakamiseen. Rahaa
tulee hakea, ja esim. viime vuonna 100 000 jäi käyttämättä. Harva-alueilla ongelmana on se, että
kunnallinen pelastustoimi ei tavoita asukkaita, joilla käy kotiapu tai muu tuki kotona, mutta he eivät
myöskään voi antaa sosiaalialan lakien myötä he eivät voi antaa yhteystietoja vapaapalokunnalle, jotta
he voisivat tavoittaa nämä ihmiset. Näistä ihmisistä 65 prosentilla ei ole toimivia palovaroittimia. Lisäksi
Dornelius esitteli CTIF:n vapaaehtoistyöryhmän toimintaa, joka on melko alussa. Seuraava kokous on
maaliskuussa Sveitsissä, ja aiheena on maahanmuutto.
Per Rosén esitteli lopuksi kuvia matkasta, jonka aikana he ajoivat paloautolla Ruotsista Mongoliaan
silkkitietä pitkin. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.firetrucktomongolia.com.
Seuraava pohjoismainen kokous pidetään alustavasti 9.-11.1. Tanskassa.

