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avulla alalle syntyisi tohtoritasoisia asiantuntijoita eri materiaaliperheiden 
tarpeisiin. Tutkimusyhteistyö VTT:n kanssa tulee olemaan tärkeässä osassa. 

Pitkällä aikavälillä tutkimuksen tavoitteena voidaan pitää siirtymistä 
oletettuun palonkehitykseen perustuvasta suunnittelusta ennustettuun 
palonkehitykseen perustuvaan suunnitteluun. Tämä edellyttää, että pa-
lotehon luotettava ennustaminen onnistuu käytännön laskentatyökaluil-
la kohtuullisella vaivalla. Palosimuloinnin yhteyksiä muihin rakentamisen 
prosesseihin tulee tiivistää. Esimerkiksi tuotemallien entistä laajempi hyö-
dyntäminen voisi edesauttaa palosuunnitteluprosessin laadunhallinnassa. 
Toiminnallisen suunnittelun periaatteiden tarkastelu olisi tarpeen. Ovatko 
esimerkiksi rakennuksen käyttötapaan mukautuminen ja viranomaissääte-
ly keskenään tasapainossa?

Tiedeyliopistossa toiminnan vaikuttavuutta mitataan tuotettujen jul-
kaisujen ja opinnäytteiden sekä hankitun tutkimusrahoituksen perusteella. 
Muut mittarit, kuten yhteiskunnallinen vaikuttaminen, näkyvät kyllä pape-
rilla mutta tuskin vaikuttavat päätöksentekoon. Tämä tietysti ohjaa tutki-
mustoimintaa suuntaan, jossa julkaisuja tuotetaan – oli sitten sanottavaa 
tai ei. Tasapainon löytäminen julkaisutarpeen ja pitkäjänteisen simulointi-
työkalujen kehityksen ja ylläpidon välillä on yksi haasteista.

Uuden professuurin visio voisi olla, 
että paloturvallisuuden rooli rakentami-
sessa muuttuu ’välttämättömästä pa-
hasta’ menestystekijäksi. Tämä ei toteu-
du pelkästään kursseja järjestämällä vaan 
teollisuuden ja viranomaisten pitkäjäntei-
sellä sitoutumisella tutkimustoimintaan.

AALTO-YLIOPISTO PERUSTI kauan kaivatun paloturvallisuustekniikan 
professuurin, kun Palosuojelurahasto teki merkittävän lahjoituksen profes-
suuriin ja suomalaiset rakennusalan yritykset yliopiston säätiöpääomaan. 
Professuuri perustettiin Insinööritieteiden korkeakouluun, Rakennustek-
niikan laitokselle. 

Perustamisen myötä paloturvallisuuden opetusta ja tutkimusta voi-
daan kehittää osana Aalto-yliopiston monialaista kokonaisuutta. Tavoittee-
na on opetuksen ja tutkimuksen kautta tuottaa palo- ja poistumisturvalli-
suuden asiantuntijoita rakennusalan ja pelastustoimen tehtäviin. Samalla 
toki palvellaan muitakin teollisuudenaloja, ml. energiantuotanto ja laivan-
rakennus. Suomessa onkin jo pitkään ollut pulaa palon simuloinnin ja mal-
linnuksen osaajista sekä paloteknisten ratkaisujen valvonta-asiantuntijoista. 
On toivottavaa, että myös pelastusalan henkilöstölle tarjottavan koulutuk-
sen järjestämiseksi tarvittava yhteys Aallon ja Pelastusopiston välille saadaan 
syntymään. Ehkäpä tulevat suunnittelijat ja viranomaiset voisivat jo opiske-
luvaiheessa oppia työskentelemään ja kommunikoimaan toistensa kanssa!

Tulipalo aiheena edistää teoreettisten perustieteiden integroitumista 
rakennustekniikan opetukseen ja tutkimukseen. Opetuksen pitäisi jatkos-
sa olla kiinnostavaa myös perustieteitä pääaineenaan opiskeleville. Ajan-
kohta opetuksen organisoinnille on mitä parhain, koska Aallon sisällä ope-
tusta ja tutkintojen rakenteita uudistetaan parhaillaan. Jako kandidaatti- ja 
maisterivaiheisiin tulee jatkossa olemaan entistä selkeämpi, ja opiskelijat 
tulevat suuntautumaan entistä laajempiin kokonaisuuksiin. On mahdollis-
ta, että entistä suurempi joukko opiskelijoita oppii tulipalon dynamiikan ja 
simuloinnin perusteet. Syventyminen vaatii jatkossakin henkilökohtaista 
kiinnostusta ja valintoja.

Tutkimukselliset tavoitteet liittyvät enimmäkseen palosimuloinnin me-
netelmäkehitykseen. Perusilmiöiden, kuten lämmönsiirron ja materiaalien 
palokäyttäytymisen, laskentamalleissa on vielä paljon parannettavaa. Eri-
tyinen tutkimustarve liittyy rakennustuotteiden palosimulointiin. Tämän 
teeman ympärille olisi luotava pienimuotoinen tutkimusohjelma, jonka 

TkT Simo Hostikka aloitti 
paloturvallisuustekniikan Associate Professor 
–tehtävässä 13.1.2014. Ennen Aalto-
yliopistoon siirtymistä hän työskenteli VTT:llä 
palotutkijana vuodesta 1997 lähtien.
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ENSIMMÄISTÄ KERTAA toteutettu valtakunnallinen pelastuslaitosten 
työhyvinvointikysely on valmistunut. Työnsä vahvuuksiksi vastaajat kokivat 
muun muassa sen, että osaaminen, kyvyt ja työn tavoitteet vastaavat toi-
siaan ja oman pelastuslaitoksen yhteiset tavoitteet ovat tiedossa. Sitoutu-
minen omaan työhön on korkea, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä 
työ ja vapaa-aika sekä yksityiselämä ovat tasapainossa.

Vastaajien mukaan sen sijaan johtamisen avoimuutta ja oikeudenmu-
kaisuutta sekä palkitsemisen oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta tu-
lisi kehittää. Lisäksi tukea kaivattiin oman osaamisen ja itsensä kehittämi-
seen sekä työuralla kehittymiseen.

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 2 257 ja vastausprosentti oli 48 %. 
Tavoitteena oli saada tietoa valtakunnallisesti pelastuslaitosten henkilös-
tön työhyvinvoinnista sekä saadun tiedon pohjalta löytää mahdollisia ke-
hittämistarpeita.

Kysely oli suunnattu kaikille pelastuslaitoksissa päätoimisesti toimivalle 
henkilöstölle (pelastus, ensihoito, hallinto, talous, tekniikka, riskienhallinta, 
varautuminen ja väestönsuojelu, tukipalvelut). Se toteutettiin 18.11.2013 - 
27.12.2013 välisenä aikana.

Kysely suunniteltiin sisäministeriön, pelastuslaitosten valtakunnalli-
sen työhyvinvointia kehittävän yhteistyöelimen alatyöryhmän sekä Ma-

Palosuojelurahaston suorat puhelinnumerot ovat muuttuneet 
1.1.2014 lähtien valtionhallinnon yhtenäisen numeroinnin mukaisiksi.
 
Rahaston henkilöstön suorien numeroinen alkuosa on 0295.
Puhelinnumeroiden loppuosat ovat seuraavat:
Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara (vasemmalla), 488 460
Ylitarkastaja Johanna Herrala, 488 462
Osastosihteeri Hannele Björklöv, 488 463
Tarkastaja Ulla Mönkkönen (oikealla), 488 461
 
Muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.

Pelastuslaitosten työhyvinvointikysely valmistui

Sopimuspalokunta 2020 
julkaisu on ilmestynyt
SOPIMUSPALOKUNTA 2020 –JULKAISU antaa näkökulmia sopi-
muspalokuntatoiminnan kehittämiseen niin valtakunnallisella tasolla 
kuin yksittäisissä sopimuspalokunnissakin. Hälytyskelpoista sopimushen-
kilöstöä on yhteensä noin 13 400 (2014) ja sopimuspalokuntien määrä 
on 709. Viidessä minuutissa hälytyksestä ympärivuorokauden yhteiskun-
nan käytettävissä on palokuntasopimuksen mukaisesti vähintään 1 400 
henkilöä. Pelastustoimen hälytyksiä on 
Suomessa yhteensä noin 101 000 vuo-
dessa (2012). Sopimuspalokuntalaiset 
ovat mukana yli puolessa kaikista hä-
lytystehtävistä. Yhteinen kehityssuun-
nitelma alueella toimivien sopimuspa-
lokuntien ja pelastustoimen välillä on 
yksi väline sopimuspalokuntien palve-
luiden tehokkaalle hyödyntämiselle.

Lisätietoja: 
Isto Kujala, isto.kujala@sspl.fi  

nagement Institute of Finland, MIF Koulutus Oy:n kanssa yhteistyönä. Sii-
nä selvitettiin muun muassa turvallisuutta ja fyysisiä tekijöitä, oman työn 
hallintaa, työssä jaksamista, haastavien tilanteiden kohtaamista sekä esi-
miestoimintaa ja johtamista.

Valtakunnallisen työhyvinvointikyselyn ja sen tulosten avulla pelastus-
laitosten johto voi kehittää oman pelastuslaitoksen työhyvinvointia sekä 
vertailla omia tuloksia muihin pelastuslaitoksiin. Tutkimushanke sai Palo-
suojelurahaston 100 prosenttisen erityisavustuksen vuonna 2012.
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