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CTIF SUOMEN KANSALLISEN KOMITEAN TOIMINTAKERTOMUS 2013
CTIF (Comité technique international de prévention et d´extinction du Feu) on vuonna 1900 Pariisissa
perustettu kansainvälinen palo- ja pelastusalan järjestö, jonka tehtävänä on palomiesten ja palo- ja
pelastusalan asiantuntijoiden kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Vuonna 2013 CTIF:ään kuului
36 jäsenmaata ja n. 50 jäsenjärjestöä.
Vuosi 2013 oli Suomen kansallisen komitean 45. toimintavuosi. Suomen kansallinen komitea
perustettiin 1969, jolloin CTIF:n sääntöjä uudistettiin siten, että kultakin jäsenmaalta edellytettiin
kansallisen komitean perustamista. Suomen kansallinen komitea koordinoi Suomessa tapahtuvaa
toimintaa ja Suomen edustajien osallistumista tapahtumiin. Kansallinen komitea hyväksyy edellisen
vuoden toiminta- ja talouskertomuksen sekä laatii seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja
talousarvion. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK vastaa komitean valtuutuksella
rekisteröimättömänä yhdistyksenä toimivan kansallisen komitean käytännön talous- ja
hallintoasioista.
Palosuojelurahasto myönsi vuoden 2013 toimintaan avustusta yht. enintään 127 000 €, josta suurin
osuus käytettiin kilpailu- ja nuorisotoimintaan (kansainväliset kilpailut, harjoitusleiri, kaluston
uusiminen). Lisäksi PSR:n päätöksellä edellisvuodelta käyttämättä jäänyt avustus (26 962,45€)
siirrettiin käytettäväksi vuonna 2013. Keskeiset tapahtumat onnistuivat pääsääntöisesti
suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 SPEKissä CTIF-asioiden hallinnoinnista vastasi
kansainvälisten asioiden koordinaattorina Mia Kunnaskari.
Komitean jäsenet vuonna 2013 olivat
Pentti Partanen, puheenjohtaja (SM/Pelastusosasto), 30.9. saakka
Esko Koskinen (SM/Pelastusosasto), 1.10 alkaen
Hannu Olamo, varapuheenjohtaja (SM/Pelastusosasto)
Kimmo Kohvakka, asiamies (SPEK)
Juha Hakola, jäsen (SPEK)
Esko Mikkola, jäsen (VTT), 30.6. saakka
Raimo Savola, jäsen (Pelastusopisto)
Jari Sainio, jäsen (SPPL)
Komitea kokoontui 2 kertaa (21.3. ja 3.12.2013). Pöytäkirjat (ilman liitteitä) ovat tämän
toimintakertomuksen liitteinä (1 ja 2).

Toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus
CTIF-toiminta tarjoaa Suomen pelastustoimelle mahdollisuuden verkottumiseen, tiedon
tuottamiseen ja vaihtoon sekä mahdollisuuden vaikuttaa pelastustoimen kehitykseen. CTIF
järjestää kansainvälisiä konferensseja ja muita asiantuntijatapahtumia, julkaisee tulipalotilastoja ja
muita aineistoja, edistää palokuntanuorisotyötä sekä organisoi neljän vuoden välein järjestettävät
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palokuntakilpailut n. 3 000 kilpailijalle. Keskeinen osa toimintaa ovat asiantuntijakomissiot ja työryhmät.
Vuoden 2013 suurimmat tapahtumat olivat kansainväliset kilpailut Ranskan Mulhousessa ja
palokuntatoiminnan 175-juhlavuoden yhteydessä järjestetty kansainvälisten kattojärjestöjen CFPAE:n, CTIF:n ja FEU:n puheenjohtajakokous. CTIF:n organisaatiomuutosten vuoksi tiedotus kattoorganisaatiosta jäsenmaihin oli aiempiin vuosiin verrattuna vähäistä (esim. uutiskirjettä ei
julkaistu), mutta toiminta on järjestäytymässä uudelleen (mm. verkkosivut www.ctif.org on
uudistettu). Myös kansallisen komitean kokoonpanossa tapahtui vuoden aikana muutoksia Esko
Mikkolan (VTT:n edustaja) ja Pentti Partasen (SM:n edustaja, komitean puheenjohtaja) jäätyä
eläkkeelle. Kansallisen komitean toimintaohjeen tarkastusta lykättiin muutosten vuoksi.

Suomen kansallinen komitea osallistui Turun 175-juhlavuoteen kansainvälisellä panoksella. Komitea
kutsui koolle johtavien eurooppalaisten ja kansainvälisten kattojärjestöjen CFPA-Europen, CTIF:n ja
FEU:n puheenjohtajat keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Kokousta oli seuraamassa
pohjoismaisia ja kotimaisia järjestöjen edustajia. Keskustelun aiheina olivat yhteistyön
systematisointi, tutkimusyhteistyö, yhteistyö pelastusalan työturvallisuuden edistämiseksi ja uudet
teknologiat. Alustavasti sovittiin yhteistyöstä 2015 Interschutz-suurtapahtuman yhteydessä. Kuva:
Rami Airola.

Suomen edustukset CTIF:n toimielimissä
CTIF:n päättävät elimet ovat jäsenmaiden edustajakokous (Delegates’ Assembly) ja johtoryhmä
(Executive Committee). CTIF:n johtoryhmän puheenjohtajana toimii Tore Eriksson (Ruotsi). CTIF:n
pääsihteerinä toimi Michel Bour (Ranska), rahastonhoitajana Laurent Wehrli (Sveitsi) ja
varapuheenjohtajien tiimin muodostivat Aleksander Chuprijan (Venäjä), Ante Sanader (Kroatia),
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Dennis Davis (Iso-Britannia), Luther Fincher (Yhdysvallat), Marketa Stržinková (Tsekki), Hubert
Vetter (Itävalta) ja Julian Wagner (yhdistysjäsenten edustaja).
CTIF edustajakokous (Delegate’s Assembly)
Edustajakokous pidettiin 17.7. Ranskan Mulhousessa kansainvälisten palokuntakilpailujen
yhteydessä. Suomea edusti kansallisen komitean puheenjohtaja Pentti Partanen (SM). Matti
Orrainen (SPEK) ja Veli-Matti Sääskilahti (Finavia) antoivat kokoukselle johtamiensa komissioiden
toimintaraportit. Lisäksi kokouksessa, seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa läsnä oli Simo
Weckstén (pelastuskomentaja, Helsinki). Edustajakokous kiitti tehtävänsä jättäviä Matti Orraista ja
Pentti Partasta CTIF-työn eteen tehdystä suuresta panoksesta.
Kokouksen yhteydessä käytiin läpi varapuheenjohtajien sekä komissioiden ja työryhmien
puheenjohtajien toimintaraportit, ja julkaistiin CTIF:n palotilastot (nro 18). Palotilastot sisältävät
tilastotietoja 50 maasta, suurkaupungeista ja tilastotietoja tulipaloista, palokuolemista ja
palomiesten kuolemaan johtaneista työtapaturmista.
CTIF Pohjoismaiden kokous
Pohjoismaiset CTIF-komiteat järjestävät vuosittain puheenjohtajakokouksen, jossa sovitaan
yhteisistä linjanvedoista ja käydään läpi ajankohtaisasioita. Kokous pidettiin 9.–10.1. Tanskassa.
Läsnä olivat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Islannilla ei ole kansallista komiteaa. Suomea edustivat
Pentti Partanen ja Kimmo Kohvakka. Asialistalla oli maiden ajankohtaiskatsausten lisäksi CTIF:n
johtoryhmän työskentelyn uudistaminen ja museotoiminnan sertifiointikäytäntöjen
yhtenäistäminen.

Suomen edustukset CTIF:n komissioissa
CTIF:n asiantuntijatoiminta tapahtuu temaattisissa komissioissa (9) ja työryhmissä (4). Komissiot
ovat Tulipalojen ehkäisy, Lentoasemien pelastustoiminta, Vaaralliset aineet, Metsäpalot, Eurooppa,
Palokuntien työterveys, Historia, Nuorisopalokunnat ja Kilpailutoiminta. Työryhmiä ovat
pelastusalan naiset, vapaaehtoispalokunnat, koulutus ja Tonavan maat. Lisäksi CTIF kokoaa
vuosittain tilastotietoja eri maiden palotilastoista. Suomella on tällä hetkellä paikka kahdeksassa
komissiossa ja kolmessa työryhmässä, ja maamme osallistuu aktiivisesti myös muihin CTIF:n
toimintoihin (mm. kilpailu- ja tuomaritoiminta).
CTIF Tulipalojen ehkäisy (Fire Prevention, pj. Matti Orrainen/Aleš Jug)
Suomi on toiminut 2 kautta (1 kausi = 4 vuotta) komission puheenjohtajamaana. Puheenjohtaja
Matti Orraisen (SPEK) puheenjohtajakauden nyt päätyttyä uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Slovenian Aleš Jug. Suomea edustaa komissiossa Ilpo Leino (SPEK). Komissio kokoontui 18.6. Norjan
Fjelldalissa. Tietoa jaettiin mm. Norsafetystä ja muista ikääntyneiden ihmisten
paloturvallisuusratkaisuista, luonnosteltiin häkäohjetta (tavoitteena ratifiointi 2014) ja savupiippuja tulisijapaloista.
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CTIF Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and Rescue on Airports, pj. Veli-Matti Sääskilahti)
Suomi toimii komission puheenjohtajamaana. Puheenjohtaja on Veli-Matti Sääskilahti (Finavia).
Komissio kokoontui 13.–14.6. Tukholmassa, Pohjoismaat pitivät oman kokouksen toukokuussa, ja
lisäksi etäyhteyksiä hyödynnetään yhteydenpidossa. Kokouksen tärkein ajankohtaisaihe oli EASAnormit, lisäksi käsiteltiin Prahan ja Bratislavan ja Gatwickin onnettomuustilanteita, tulipalojen
ehkäisyä Arlandassa ja muiden organisaatioiden tapahtumia.
CTIF Vaaralliset aineet (Hazardous Materials, pj. Ben Janssen/Rick Edinger)
Suomen edustaja on Ilpo Tolonen (Kymenlaakson pelastuslaitos). Komissio kokoontui 2.–4.5.
Espanjan Ibizalla ja 5.–7.9. Luxemburgissa. Komissio on yksi aktiivisimmista sekä tiedonvaihdossa
että pelastustoimen lainsäädäntöön vaikuttamisessa. Komissio kehittää strategioita, joiden avulla
minimoidaan kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten saasteiden vapautumista
palontorjuntaoperaatioissa. Komission toiminta jakautuu työryhmiin (CBRN ja Operations), Ilpo
Tolonen toimii jälkimmäisen puheenjohtajana. Käsittelyssä on ollut erityisesti LNG ja
rekkaonnettomuudet. Julkaisutoimintaa tullaan kehittämään. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
Rick Edinger (USA).

CTIF:n HazMat-komissio (Luxemburgin kokous), uusi puheenjohtaja alarivissä kolmas oikealta.
Kuva: HazMat-komissio
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CTIF Metsäpalokomissio (Forest Fires, pj. Nikos Sachinidis)
Suomen edustaja on Rami Ruuska (SM), edustajan ollessa estyneenä sijaisena on toiminut Petri
Lyttinen (Itä-Uudenmaan pelastuslaitos). Komitea kokoontui 21.–22.5 Serbian Belgradissa, mutta
marraskuun kokous siirrettiin helmikuulle 2014. Aiheena on ollut erityisesti tuhoisien, kuolonuhreja
vaatineiden metsäpalojen kasvu Etelä-Euroopassa (tuhopoltot ja ilmastonmuutos). Esimerkiksi
vuonna 2012 Serbiassa kuoli metsäpaloissa 86 henkilöä, joista 26 sammutustöihin osallistunutta.
CTIF Eurooppa (Europe, pj. Dennis Davis)
Suomen edustaja Jukka Metson (SM) seuraajana jatkaa Eero Kytömaa (SM).
CTIF Palokuntien työterveyshuolto (Rescue/Health Services, pj. Jean-Yves Bassetti)
Suomen edustaja on Harri Lindholm (TTL). Komissio kokoontui suunnitellusta poiketen myös 2013,
18.7. Ranskan Mulhousessa. Teemoina olivat palomiesten sydän- ja verisuoniterveys, kuntotestit ja
savukaasujen terveysriskit. Komissio päätti toteuttaa kartoituksen eri maiden kuntotestauksesta ja
terveystarkastusjärjestelmistä. Suomalainen työterveyshuoltoon nojaava ratkaisu voisi olla hyvä
esikuva. Myös kansallisten keskitettyjen kuntotestausjärjestelmien hyötyjä tuotiin esiin: se
mahdollistaisi lähestyä uudella tavalla eurooppalaisellakin tasolla paloalan terveysriskejä ja
kehittää ennalta ehkäiseviä toimintamalleja. Suomalainen FireFit-ratkaisu herätti komissiossa
kiinnostusta.
CTIF Historia (History, Museums and Documentation, pj. Dieter Farrenkopf)
Suomen edustaja on Juhani Katajamäki (emerituspäätoimittaja). Komissio kokoontui kokoukseen ja
konferenssiin 9.–11.10 Tsekin Pribyslavissa. Konferenssissa julkaistiin kirja palokuntien
pelastus/samariitti/ambulanssitoiminnasta, jossa myös Katajamäen artikkeli Suomi: palokunnasta
pelastuskunnaksi ja lääkinnälliseksi ensihoito-organisaatioksi. Kokouksen aiheena oli
pelastustoiminnan kehitys palokunnissa ja osallistujat pitivät maakohtaiset esitykset samasta
aiheesta.
CTIF Pelastusalan naistyöryhmä (Women in Fire and Rescue Services; pj. Tatiana Eremina)
Työryhmälle etsitään edelleen Suomen edustajaa. Työryhmän pääpainoksi tuntuu muodostuvan
ammatissa toimivien naispuolisten pelastajien verkostoituminen. Suomi on tähän saakka lähettänyt
kokouksiin sijaisedustajan osallistumaan toiminnan suunnitteluun. 4.4. Serbian Belgradissa
järjestetyssä kokouksessa edustajana toimi koordinaattori Mia Kunnaskari ja 18.7. Mulhousessa
järjestöpäällikkö Valtteri Tervala.
CTIF Koulutustyöryhmä (Education & Training Working Group, pj. Kim Lintrup, Tanska)
Suomen edustaja on Kari Kinnunen (Pelastusopisto), mutta kokoukseen 17.–20.9. Kreikan
Ateenassa ei esteiden vuoksi voitu osallistua. Kokouksen pääteemana oli eri maiden palomiesten
koulutuskäytännöt maastopaloihin liittyen.
CTIF Vapaaehtoispalokuntien työryhmä (Volunteers, pj. Marketa Stzinkova)
Suomen edustaja on Petri Jaatinen (SPEK). Työryhmä ei kokoontunut vuoden 2013 aikana.
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CTIF Nuorisokomissio (Youth Leader Commission, pj. Jos Tholl/Jörn Kuinke), CTIF kilpailutoiminta ja
Suomen nuoriso- ja kilpailuasioiden työvaliokunta.
Suomen nuorisokomission edustajat ovat Torbjörn Lindström (Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos) ja Valtteri Tervala (SPEK). Komissio kokoontui 15.3. Itävallan Salzburgissa, 20.7.
kilpailujen yhteydessä ja 16.10 Ranskan Orleánsissa. Suomen edustajat pyrkivät uudistamaan
toimintaa enemmän kansainvälisen nuorisotyön suuntaan, koska toiminta on tällä hetkellä hyvin
kilpailupainotteista. Komission uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jörn-Henrik Kuinke.
Työvaliokunta kokoontui 11.3. ja 11.11. Paraisilla sekä online. Työvaliokuntaan kuuluvat
nuorisokomission edustajien lisäksi Jouko Koski kilpailujoukkueiden ja Katja Ahola tuomareiden
edustajana. Työvaliokunta on osallistunut tapahtumien organisointiin ja tälle vuodelle
suunniteltujen kalustohankintojen (kilpailukaluston uusiminen) tekemiseen.
8.6. järjestettiin harjoitusleiri Maskulla. Harjoitusleirille osallistui yhteensä 58 henkilöä, joista
tuomareita 11. Osallistujia oli 15 palokunnasta. Talkootunteja tapahtuman järjestäjän Maskun
VPK:n osalta kirjattiin yhteensä 339 tuntia, palokunnasta osallistui 32 henkilöä erilaisiin järjestelyja muonitustehtäviin.
15. kansainväliset palokuntakilpailut ja 19. kansainväliset nuorisopalokuntakilpailut järjestettiin
Ranskan Mulhousessa 14.–21.7. Suomen delegaation koko oli yksi suurimmista, 132 osallistujaa.
Kilpailujoukkueita osallistui 11, joista 1 palokuntanuorten joukkue. Suomesta osallistui myös 7
aikuisten ja 3 nuorten tuomaria sekä 3 tulkkia. Nuorisokomission edustajilla oli vastuullaan
palokuntanuorten leiriolympialaisten järjestelyt. Erityisesti nuorille kilpailut ovat ainutlaatuinen
mahdollisuus tutustua muiden maiden palokuntanuoriin ja kasvaa sosiaalisiksi ja kielitaitoisiksi
kansalaisiksi. Suomen sijoitukset olivat seuraavat:
Miesten A-sarja (73 joukkuetta)
52. Nummelan VPK
59. Taivassalon VPK
64. Nurmon VPK II
69. Nurmon VPK I
70. Pyhäsalmen VPK
Miesten B-sarja (36 joukkuetta)
26. Nurmon VPK III
33. Lappeenrannan VPK
35. Nuijamaan VPK
Naisten A-sarja (23 joukkuetta)
18. Lappeenrannan VPK
22. Taivassalon VPK
Nuorten kilpailu (42 joukkuetta ja 4 kansainvälistä joukkuetta)
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35. Taivassalon VPK
Taivassalon VPK osallistui myös tyttöjen sarjaan, jossa sijoitus oli 10/11.

Tiedotus ja materiaalit
Pääasiallinen tiedotuskanava on www.ctif.fi. Sivustolla julkaistaan CTIF:n säännöt, yleisesittelyt
(PowerPoint) ja vastaavat materiaalit, palotilastot sekä edustajien raportteja ja materiaaleja.
Edustajien materiaaleista osa jaetaan myös pelastuslaitosten viestintävastaavien kautta. Lisäksi
edustajat hyödyntävät omia jakokanaviaan (verkostot, seminaarit). SPEK tiedottaa CTIF-toiminnasta
muun tiedotuksensa ohessa ja Pelastustiedossa julkaistaan artikkeleita mahdollisuuksien mukaan.
2013 julkaistiin artikkelit puheenjohtajien yhteistyökokouksesta, metsäpaloista ja HazMattoiminnasta. Komissioilla ja työryhmillä on erilaisia työskentelytapoja: osa tuottaa oppaita ym.
materiaaleja, osa tarjoaa tiedonvaihto- ja keskustelufoorumin. Samoin tuotosten jakaminen eroaa:
osa materiaaleista on julkisesti hyödynnettävissä, osa tukee lähinnä yksittäisen asiantuntijan
ammattitaitoa ja tulee hyötyyn välillisesti. CTIF pyrkii yhtenäistämään komissioiden
työskentelytapoja (vastuuhenkilö Ante Sanader).
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