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Tilannepaikanjohtaja TPJ

Pelastustoiminnan johtajan apuna



Tilannepaikanjohtaja (TPJ)
• Pelastuslain 34 §:n mukaan pelastustoimintaa johtaa 

pelastusviranomainen. 
– Pelastusviranomaiselle on siksi toimitettava tieto kaikista 

tehtävistä ja pelastusviranomaisen on oltava yhteydessä 
tilannepaikalle hälytettyyn lähimpään yksikköön ja määrättävä 
pelastustoiminnan johtajan alaisuuteen yksikön jäsenistä 
tilannepaikanjohtaja, jos sitä ei ole ennalta määrätty.

• Tilannepaikanjohtaja on pelastustoimintaa 
onnettomuuskohteessa johtava henkilö. 

• Tilannepaikanjohtaja johtaa toimintaa 
onnettomuuskohteessa pelastustoiminnan johtajana 
toimivan pelastusviranomaisen antamien ohjeiden 
mukaisesti.





Matkalla
• Ilmoitus P3 kun yksikkö liikkeellä

– Vahvuus

– RJ ilmoittaa myös muut yksiköt jos lähtö tapahtuu suunnilleen 
yhtä aikaa

• Savusukelluskelpoisten lukumäärä
– Koskee kaikkia yksikössä istuvia

• Yksiköt ilmoittautuu P3 /TPJ ennen kohteeseen 
saapumista tai määritellyssä sisääntulokohdassa

• Jos matkalla kohteeseen jotakin poikkeavaa ilmoitus 
kohteeseen tuleville yksiköille
– Keli olosuhteet poikkeuksellisen huonot

– Muut vaaratekijät: Hirvet, porot jne.



Matkalla

• Miten kohde on lähestyttävissä
– Sijaitseeko kohde umpiperässä, onko kääntöpaikkaa

– Tuuli olosuhteet. Estääkö tuulen tuoma savu tai vaarallisten 
aineiden pilvi jonkun tuloreitin käytön.

– Teiden ja siltojen kantavuus (lumiolosuhteet talvella)

– Onko vaihtoehtoista reittiä

– Reitin merkitseminen esim. metsäpalo tilanteessa

– Muita erityispiirteitä. Kohde esim. saaressa

– Osoite tieto ei pidä paikkaansa

– Oma paikallistuntemus P3 käyttöön



Tilanne

• Suurin uhka tilanteessa
– Onko ihmisiä, eläimiä tai merkittävää omaisuutta vaarassa 

– Uhkaako onnettomuus laajentua

– Voimavarat tilanteeseen nähden

– Vaaratekijät: sähkö, kaasupullot, palavat nesteet, räjähteet, 
vaaralliset aineet ym.

• Työturvallisuus asiat: 
– savusukellus, PVAT, kemikaalisukellus, pintapelastus, oman 

toiminnan turvaaminen liikenne onnettomuudessa, oikea 
suojaustaso

• Oman tiedustelun jälkeen yhteys P3 tilanneraportti --
käskytys omalle miehistölle P3 ohjeiden mukaisesti



Tilanteen aikainen raportointi

• Alkuvaiheessa RJ/TPJ ei välttämättä voi seistä 
johtokivellä, vaan lapion varteen on pakko tarttua.

• Jatkuvasta tilanne tiedustelusta täytyy pystyä kuitenkin 
huolehtimaan.

• Jos tilanteessa tapahtuu muutoksia suuntaan tai toiseen 
välittömästi ilmoitus P3:lle 

• Kun uhka tekijöitä saadaan poistettua niin aina ilmoitus 
P3 ( sähköt katkaistua, kaasupullo tuotu ulos 
rakennuksesta jne.)



Tilanteen aikainen raportointi

• Kun annettu tehtävä on saatu suoritettua niin taas pitää 
tiedon kulkea P3:lle

• Asiantuntijoiden käyttäminen / pyytäminen

• Oma ja sammutusmiesten erikoisosaaminen ja toimintaa 
hyödyntävä paikallistuntemus kannattaa saattaa P3 
tietoon



TILANNEARVIO

PÄÄTÖS

KÄSKY

VALVONTA

Tiedustelu



Viestiliikenne

• Pääsääntöisesti P3 pitää yhteyttä Häkeen / 
muihin viranomaisiin / Tieliikennekeskus yms.

• Toistetaan käskystä aina ydinkohdat, jolla 
saadaan varmistettua , että viesti on tullut perille 
ja se on ymmärretty

• Jos hälytysilmoituksesta käy kaikki tarvittava 
ilmi, niin automaattisesti ei tarvitse kysyä 
lisätietoja Häkeltä



Viestiliikenne

• Radioliikenne yksinkertaista, selkeää. 
Turha ”löpinä” pois

• RJ / TPJ on yhteydessä P3 ei yksittäinen 
yksikön jäsen.

• Kaikki se tiedustelutieto mitä itse tarvitset 
pitää siirtää myös P3 käyttöön.



Muistettavaa

• Opettele pyytämään lisävoimia

– P3 on teidän tuki johon saa nojata ja soittaa

– Arvioi voimavarojen tarve aina mieluummin yläkanttiin

• Opettele käyttämään muistiinpanovälineitä

– ihmisen muisti on rajallinen, varsinkin kovassa 

paineessa

– opettele kirjaamaan tärkeät ja keskeiset asiat ylös



Muistettavaa

• Muista, että jonkun muun työ alkaa sinun jälkeesi

– palosyyntutkinta

– jälkivahinkojen torjunta

– ihmisten onnettomuudesta toipuminen



Muistettavaa

• Opettele arvioimaan oman toiminnan 

tuloksellisuutta

– mikä meni hyvin

– missä jäi parannettavaa

– mitä pitää opetella lisää

• Varaudu ottamaan käyttöön suunnitelma B

– kaikki ei aina suju niin kuin ajattelee

– ei saa jäädä tuleen makaamaan



Muistettavaa

• Pidä yksikkösi näpeissä

– jos et sinä johda yksiköitä, niin joku muu 

tekee sitä ohitsesi



Muistettavaa

• Muista, että olemme asiakaspalvelu ammatissa

• Pysy omalla hiekkalaatikolla

– Tavallinen tarina; RJ peruu FH:n Hekon

omatoimisesti

liikenneonnettomuustilanteessa, kun se 

tehtävä kuuluu lääkinnällisestä 

pelastustoiminnasta vastaavalle



• Synnytäänkö johtajaksi?

– henkilökohtaiset lahjat auttaa, mutta kaiken 

perusta on harjoittelu ja harjoittelu

• Muista, että arvostus sinua kohtaan 

ryhmänjohtajana täytyy ansaita ja se 

saavutetaan omien tekojen ja esimerkin 

kautta



Esimerkki TPJ ja PTJ yhteistyöstä

Kauppakeskus Kuukkeli Saariselkä




