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Koulutuksen taustalla on vuonna 2014 pelastuslaitosten tieliikennepelastamisen kouluttajille suunnattu koulutuskiertue, jolla koulutettiin pelastusalan
henkilöstöä sähkö- hybridi- ja maakaasuautojen
onnettomuustilanteiden varautumiseen. Koulutuskiertue sai hyvän palautteen ja koulutusmateriaalia
on käytetty edelleen pelastuslaitosten työvuorokoulutuksissa sekä sopimus- ja vapaaehtoispalokuntien
henkilöstön koulutuksissa.
Henkilöautoja käsitelleelle koulutukselle on suunniteltu jatko-osa, joka tulee käsittelemään pelastusalan henkilöstön toimintaa onnettomuustilanteissa,
joissa osallisena on raskasta ajoneuvokalustoa. Tarkastelun lähtökohtina ovat erityisesti pelastushenkilöstön työturvallisuus, pelastettavien nopea hoitoon
saaminen ja onnettomuuksien seurannaisvaikutusten minimointi. Koulutuksessa ei käsitellä kuljetettavia tuotteita eikä niihin liittyviä ympäristövahinkojen torjuntatöitä.
Koulutuksen toteutus

että kaikilla pelastuslaitoksilla on mahdollisuus lähettää osallistujia tilaisuuksiin.
Koulutus on osallistujille maksutonta.
Koulutuksen päärahoittajia ovat Palosuojelurahasto
ja Palosuojelun edistämissäätiö joiden lisäksi hanketta tukevat raskaan kaluston automaahantuojat ja
vakuutusyhtiöt.

Koulutuksiin osallistuminen
Käytännön osuuteen osallistujia otetaan maksimissaan 20 henkilöä yhteen tilaisuuteen.
Pelastuslaitoskohtaiset osallistujalistat pyydetään
lähettämään keskitetysti paikkakuntien viimeiseen
ilmoittautumispäivään mennessä Palopäällystöliittoon sähköpostilla henriikka.majoniemi@sppl.fi.

Lisätiedot
Lisätietoja koulutuskiertueesta antavat Palopäällystöliitossa koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa 040 560
2112 pasi.uurasmaa@sppl.fi ja Metropoliassa projektipäällikkö Markku Haikonen 050 3444 540 markku.haikonen@metropolia.fi.

Koulutuksen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun autotekniikka yhteistyössä Suomen Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja
Pelastusopiston kanssa.
Hankkeeseen sisältyy 10 koulutustapahtumaa, jotka
on sijoitettu maantieteellisesti ympäri Suomea siten,
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RASKAAN KALUSTON UATP 2017 KOULUTUSKIERTUE
Aika ja paikka

Ilmoittautuminen

19.5. Kuopio
Pelastusopiston harjoitusalue,
Korvaharju 97

5.5.

23.5. Lappeenranta
Saimaan ammattiopisto,
Armilankatu 40

9.5.

31.5. Jyväskylä
Seppälän paloasema,
Seppäläntie 43

17.5.

7.6. Pori
Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue,
Ilmailuopistontie 226

24.5.

Syksyn koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat
ovat vielä avoinna.

Koulutuspäivän alustava ohjelma 08.00 – 15.45
08.00-08.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
08.30-11.45 Aamupäivän teoriaosuus:
- uusi kuorma-autotekniikka
- latausasemat julkisilla paikoilla, katualueilla, pysäkeillä, liikennepalveluasemilla, LNG ja CNG
tankkausasemat
- tutkimus raivaustoimenpiteistä raskaan kaluston
onnettomuuksissa
- miten huomioida ajoneuvot ja päällirakenteet –
miten voidaan eri menetelmävalinnoilla hallita
omaisuudelle aiheutuvia vahinkokustannuksia
- kriisiapu kuljettajille – miten pelastushenkilöstö
voi tukea omilla toimillaan kuljettajaa
- operatiiviset toimenpiteet pelastustoiminnan
yhteydessä, ohjeet iltapäivään
11.45-12.45 Lounastauko (omakustanteinen)
12.45-15.15 Iltapäivän rastikoulutukset:
- Ajoneuvorastilla puolet ryhmästä kerrallaan,
esittelyssä yksi tai useampi uusi kuorma-auto tai
linja-auto
- Raivausrastilla puolet ryhmästä kerrallaan, potilaan irrotustyö ja työtason käyttö
- Ketjuvetorastilla koko ryhmä, ketjuvedon tekniikka ja välineet
15.15-15.45 Loppukeskustelu ja palaute

Suomen Palopäällystöliitto I Iso Roobertinkatu 7 A 5, 00120 Helsinki I puhelin (09) 2522 9200 I toimisto@sppl.fi

I www.sppl.fi

