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1. JAAKARIJOUKKUE '05 (PORPR) 
3+8+31=42 

Joukkueenjohlaja 

TST-liihelti Joukkueen vara
Liiiikinliimies johlaja 

1. Jiiiikiiriryhmii 

1+1 +2> 1+3 2+8 2+8 2+8 

JAAKARIJOUKKUEEN RYHMITYS 

250 - 500 m 

j•••\'. 13. R 

..1 UiakM I"'7 / .._....,,\ 
1.1 LAAKINTAHUOLLON TEHTAvAT JOUKKUEESSA 

Haavoittuneen pelastaminen tilanteesta 
•� Alustava potilasselvitys (triage) 
•� Potilaan liimpimiinii pito, kiisittely ja kuljetus eri viilinein komppanian ensihoitopaikalle 
•� Haavoittuneiden ja sairaiden hoito 
•� Liiiikintiikoulutus� 

Liiiikintiimateriaalin tiiydentiiminen� 
•� Kenttiihygienian valvonta ja ohjaus 
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1.2 JOUKKUEEN LAAKINTAMIES 

Varustus: 
• Uiakintahenkil6n reppu 
• Paarit varusteineen 

o paarit 
o lamp6eriste 
o potilaan kiinnityshihna 2 kpl 
o huopa 3 kpl 

1.2.1 Uiakintamiehen valmistavat toimenpiteet puolustustaistelussa 

• tutustuu joukkueen taistelusuunnitelmaan 
• tutustuu tukikohtaan 
• selvittaa evakuointiin liittyvat seikat 
• tiedustelee suojaisat evakuointiurat 
• tekee laiikintiimiehen suojapaikan 
• varaa riittiiviisti sidonta- ja lastoitustarvikkeita 
• varautuu potilaan liimpimanii pitoon 

1.2.2 Laakintamiehen tehUivat 

• tarvittaessa evakuointi tuliasemista 
• ensiavun ja ensihoidon antaminen 

o hengityksen turvaaminen 
o verenvuotojen tyrehdyttaminen ja nestehoidon aloittaminen 
o murtumien lastoittaminen 

• potilaan liimpimiinii pita 
• vammamukaisten kuljetusasentojen laittaminen 
• potilaan varusteista huolehtiminen 
• materiaalin tiiydentiiminen 
• ensiavun kouluttaminen 
• joukkueen terveyden ja taistelukyvyn ylliipito 

o sairauksien ja vammojen ehkaisy 
o ympiirist6terveydenhuollosta huolehtiminen (elintarvike-, vesi- ja ympiirist6hygienia) 
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1.2.3 Reppu, laakinUihenkilon, M/OS 

ULKOTASKU 1 
avaruuslakana 1140 x 250 
olkavaate. laakintahenkiliin 
kansallislippu tarra 
nimitarra, olkavaateen-I sairaanhoitaja 

ULKOTASKU 2 

MAARA 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

SISATASKU 10 
laastari- ja haavapyyhepakkaus 110 pyyhe + 20 
laastari kiinnelaastari, kankainen lev. 25 mm 
pikaside, joustava 18x5em 
side, harso-/liimautuva 15 em x 10m 

IRTOTASKU 11. LAAKKEET 

MAARA 
1 pss 
1 kpl 
1 pkt 
1 kpl 

100 tbl kortti, ensihoito- 1pv 
lehtio, avo
kyna, Iyijy

10 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

asetyylisalisyylihappo. tbl/500 mg 

· sarkylaake, kuumeeseen, ei vammapotilaalle 

pyyhekumi 
kynanteroitin + varaterat 
sisallysluettelo 

1 kpl 
2+5 kpl 
1 kpl 

vastalaakkeen antolaite 1pv kk 

· hermokaasu myrkytys 
2 kpl 

ULKOTASKU 3 
kasivalaisin, pyorea 1mini mag-lite 1 kpl 

basitrasiini, neomysiinisulfaatti 120g/mg 

· tuiehtuneet haavat, hiertymat 
1 kpl 

otsapanta 1pienen kasivalaisin 
polttimo, kynalampun 
parislo 

1 kpl 
1 kpl 
2 kpl 

difenoksylaatti, alropiini, Ibll 2mg 

· ripuli 

90 kpl 

SISATASKU 4 
side, ens i-I pv 6 kpl 

klooripromatsiini, tbll 25 mg 

· rauhoittava laake 
100lbl 

SISATASKU 5 
side, harso-, joustava 110 em 5 ria 

bentsalkonikioridi, isopropanoli 10,1%+70% 100 ml 

· ihon puhdistus 
1 kpl 

harsotaitos 110x10 st rtg 5kpll pss 
side, haava-/10x15 em st palovamma 

4 pss 
3 kpl SIVUTASKU VASEN 12 

side, haava-/15 x 23 em steriili 2 kpl lasta, yleis-I alum pehm muotoiltava 1 kpl 
kolmioliina, kk 1kuituk 1kpll mpss 3 kpl kiristysside 15-10em Yah 2 m silikoninen 1 kpl 

paari, verkko 1 kpl 
SISATASKU 6 
kanyyii, infuusio 1punainen 20G 
kanyyli, infuusio 1vihrea 18G 

5 kpl 
5 kpl 

kalvo, muovi-, kirkas 1150x200 

SIVUTASKU OIKEA 13 

1 kpl 

kanyyli, infuusio 1harmaa 16 G 5 kpl ringer asetaatti, infuusionesle, 1000 ml muovipss 1 kpl 

venttiili kk =Chest seal ilmarinnan 
hoitoon 

1 kpl nesleensiirtolaile 1 1 kpl 

side, paan- 1haavaside + verkkoside 

SISATASKU 7 
painepussi, infuusio 

1 kpl 

2 kpl 

LAUKUSSAIRRALLAAN 
tukikaulus 1slifneek seleel 1 kpl 

SISATASKU 8 
kuumemittari 1elektroninen 
suojus, kuumemittarin 
nieluputki 13 
nieluputki 14 
putki, nena-nielu 
nauha, kantti-I pituus 1,5 m 
hakaneula 

1 kpl 
100 kpl 
2 kpl 
2 kpl 
1 kpl 
1 kpl 
1 Ius 

SISATASKU 9 
saksel, suoral 1140 x 40 mm rsl 
sakset, sidos-I muovipaiset 14-19 
em 
alula, adson- anatominen 112 em 

1 kpl 
1 kpl 
1 kpl 

Uiakintamies ottaa suojapaikassaan esille tummennetulla merkityt valineet 
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1.2.4 Esimerkki laakintamiehen suojapaikasta maastossa 

Rakentamisja rjestys: Valmistetlavat tilapaislastal: 
1, Tilapaispaarien aisat Puolentoista rynnakk6kivaarin pituinen ja halkaisijaltaan 
2, Tilapaislastat 
3. Suojapaikka 

n. 5-10 em lasta x 2 (reisi)� 
Rynnakk6kivaarin pituinen ja halkaisijaltaan n. 5-10 em� 
lasta x 4 (polvi, saari, nilkka, reisi)� 
Puolen rynnakk6kivaarin pituinen ja halkaisijaltaan n. 5�
10 em lasta x 1 (ranne)� 

Valmistetlavat tilapaispaarien aisal: 
Kolmen rynnakk6kivaarin mitlainen ja ranteen paksuinen 

JOUKI-<UE 
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N, 3 x 3 m alue 
raivaltava risuista ja 
kanl10ista yms. 

[ Repp: 

1,....------ Esille 

IHuovatja 
oteUaval 
valineet 

amp6erisle sadevlila 
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. 
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~ :· 
o 
"" .: Evakuointiura 
g : ensihoitopalkalle
3.: 
.;. 
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1.2.5 Laavu ja loue (TALVIKOULUTUSOPAS s 98 - 100) 

rakennetaan tuulensuuntaan nahden sivuttain, jotta savu ei jaisi pyorimaan majoitteen sisaan 

rakentamiseen voidaan kayttaa sadeviittoja, pressuja tai vast. suuria tuulenpitavia kankaita 

voidaan tehda myos havuista 

o ei taysin pida Yetta, mutta heijastaa nuotion lammon takaisin 

nuotiota pidettaessa on majoitteen eteen asetettava riittavan suuri tuoreesta puusta katkaistu 

kynsipuu, joka estaa havujen ja nukkujien valumisen tuleen seka tulen leviamisen majoittee

seen 

talvella louteet kannattaa rakentaa pystymmiksi, koska silloin ne keraavat paremmin tulesta 

heijastuvaa lampoa 

LOUE 
'>;----

Suojaviittalouteen talvimalli on korkea, 

Havut heijasr.awt 
limp6. 

jolloin se keraa paremmin lamp6a. Jos 
viittoja on vahan, ne laitetaan louteen 
alaosaan ja ylaosa tehdaan havuista. 

5uojfiiitat 
.11t••Ila, joll"in 
~aada3:n !Uojaa 
tuulelta, 

Lampimyyden lisaamiseksi tiivistetaan 
louteen alareunaan jaava rako esim. lu

Kiinnitys 
• 0t<>l'''9,II, 

mella. 

Kynsipuun halkai.sijiJ
vahint;j;jn ro tm 
Po.hja havut:etaa n 

LAAVU 

l.ew,!, 50cmx 
nukkujl~n maara 
(5OCmlnukkuja) 
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2. JAAKARIKOMPPANIA� 

Pst
ryhma 

Tulituki 
ryhma 

2+9+22=33 

Tulenjohto
partio 

1+1 
16+40+128=184 

Muonitus· 
ryhma 

Taydennys- ja 
kunnossapitoR 

nSI 010
ryhma 

2+7+13=22 

2.1 HUOLTOJOUKKUE 

Kvaap
Jjoht 2+7+13= 22 Kirjuri 

Tayd- ja KpRMuR 

0+ 1+4= 5 0+3+3= 6 1+2+5= 8 

EnsihoitoP 
1+2= 3 

EnsihoitoP 
1+2= 3 

Ui.akintamies / 
kuljettaja 
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ESIMERKKI HUOLTOJOUKKUEEN RYHMITYKSESTA� 

200 -300 M 

~ MUONRJ TKPI EHR maJoiluslellal 
HK 

~ VARTIOPAIKKA 

~ EHP:N HOITOTELTTA 

-"', HUOLTOURAT JOUKKUEISIIN 
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2.2 ENSIHOITORYHMA 1 +2 +5 =8 

I Ryhmanjohtaja 
(Laakari)I� i 

I 
IILiiiikintaaliupseen 

I 

Laakintaaliupseeri 
I 

Laakintamies 
Kuljettaja 

ILaakintamies I 

I� I 
l"Laakintamies J ILaakintamies I 

I --= 
Laakintami~1 

Ensihoitoryhmii perustaa ensihoitopaikan (EHP). 
•� Ryhmiillii on kiiyt6ssiiiin ensihoitopaikan ensihoitovarustus sekii 1 - 2 kpl ajoneuvoja 
•� Evakuointiajoneuvo on varustettu sairaankuljetusajoneuvon ensihoitovarustuksella 
•� Ensihoitopaikka evakuoi potilaansa piiiisiiiint6isesti pataljoonan ensihoitoasemalle 
•� Perusyksik6n ensihoitoryhmiin perustaman ensihoitopaikan piiiitehtiiviinii on: 

2.2.1 TehUivat 
•� Uiiikiiritasoinen ensihoito 
•� Potilasselvitys 
•� Haavoittuneiden ja sairaiden hoito sekii evakuointi 
•� Taistelustressin hallinta 
•� Kenttiihygienian valvonta ja ohjaus 
•� Liiiikintiikoulutus 
•� Liiiikintiimateriaalin tiiydentiiminen 

2.2.2 Suorituskyky 
•� Liiiikintiiryhmiin tulee kyetii kiisittelemiiiin 3 vaikeasti haavoittunutta ja 10 muuta haavoit

tunutta tunnissa 
•� Kaikki haavoittuneet tulee olla evakuoituna ensihoitoasemalle 6 tunnissa taistelun jiilkeen 

2.2.3 Laakintamateriaali 

•� Laatikko 1, instrumentit ja sairaanhoitoviilineet 
•� Laatikko 2, liiiikkeet ja toimistotarvikkeet 
•� Laatikko 3, sidostarvikkeet 
•� Laatikko 4, sairaanhoitoviilineet 
•� Laatikko 5, liiiikintiilaitteet ja sairaanhoitoviilineet 
•� Laatikko 6, talousviilineet 
•� Laatikko 7, ty6kalut ja siivousviilineet 
•� Laatikko 8-9, nesteet 
•� Laatikko 10 siihk6tarvikkeet 
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Hoitoteltta 

•� 2-kerrosteltta 
o telttakeppisarja 
o monipolttoainekamiina 

Siihkomateriaali 

•� laatikko 10, siihkbtarvikkeet 
•� siihkbvoimakone 3-5 kva 1 kpl 
•� siihkbvoimakoneen varustelaukku 1 kpl 
•� jerrykannu 20 I , diesel 4 kpl 
•� jerrykannujen kanloleline, 4 kappaleen 1 kpl 

Ensihoitopaikan irtotavarat 
•� natopaaril 5 kpl 

o polilaan kiinnilyshihna� 10 kpl 
o paarien liimpberisle� 5 kpl 

•� paarienkuljelusteline 1 kpl 
•� huopapussi a10 huovalle 2 kpl 

o peilehuopa� 18kpl 
•� reput (Iiiiikinliihenkilbn/-upseerin) 4+1 kpl� 

10 I happipullo 2 kpl� 
o happipullonleline� 2 kpl 

•� pesuvalileline 1 kpl 
•� siirloalusla 5 kpl 

2.2.4 Ensihoitopaikan tiedustelu 

Ensihoitopaikka on lavallisimmin huoltojoukkueen alueella. 5e voi olla mybs 
komento- ja tukijoukkueen yhteydessii tai muussa piiiillikbn miiiiriiiimiissii paikassa. 

Tiedustelun kohteet ja perusteita 

teltan paikka 
o paikka sopivan tasainen 
o ilmasuojassa 
o ajoneuvolla oven eteen 

liikennejiirjestelyt 
o mahdollisuuksien mukaan yksisuuntainen liikenne 
o uraa pyslyttiivii ajamaan maastosairasautoilla 
o evakuointiurat joukkueista ja ensihoitoasemalta (ilmasuojaisat odotusalueet) 

vartio ja liihipuolustus 
o kiiskettyyn suuntaan 

• (esim. hj johtaja) 
majoitusteltta 

o sijoitetaan hoitoteltan viereen ja liihipuolustusaseman suuntaan, jolloin telttaa 
(36-20) kiiytetiiiin odotustilana 

ajoneuvot 
o maastoutetaan ilmasuojaan ryhmiin ryhmitysalueelle 
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Toiminta-alueelle saapuminen 

•� suojautuminen ilmauhkaa vastaan kaiken toiminnan osalta ml ajoneuvot 
•� vartiointi (tarkein suunta) 
•� suojaus (muun joukon suojausosastol vast) 
•� alueen tiedustelu (asemat, vartiointi, hoitopaikka, majoitus, ajoneuvot, liikennejarjestelyt) 
• tunnussana I tst-tunnus� 
• opastus ja viitoitus� 

2.2.5 Ensihoitopaikan perustamiskaskyt 
(jjohtlvarajoht antaa ryhmanjohtajalle) 

•� tarkein suunta 
•� pesakkeen vasen- oikea- ja eturaja 
•� tulialue 
•� tulen aloitustasa 

lahipuolustus 
(ryhmanjohtaja kaskee tst-pareille) 

•� tst-parin tehtava 
•� tulialueen vasen- oikea ja eturaja 
•� maaston nimeaminen ja etaisyyksien arviointi 
•� tulen aloittaminen 
•� tulen keskittaminen 
•� vartiointi 
•� tunnussana - taistelutunnus 

ryhmanjohtaja kaskee ryhmalle 
•� vartiopaikka (ryhma koossa) 
•� tehtava 
•� tahystysalue 
•� halyttaminen 
•� reitti vartiopaikalle 
•� vartioaika 
•� tunnukset 

o tst-tunnus 
o tunnussana 
o lahetymistunnus 

•� kysyttavaa, toistot 

I vaihe 
(rjohtl varajoht antaa ryhmalle) 

•� ensihoitopaikan (teltan) paikka + ajoneuvo 
o (sisaltaa maastouttamisen) 

•� ensihoitoryhman tehtava (voidaan jakaa partioittain): 
o perusta toimenpidetila, hoitovalmiina 30 min kuluessa (talvi 1 h) 
o perusta sahk6verkko ja huolehdi lammityksesta 

•� toimintavalmius koko ensihoitopaikalla 1 tunnin kuluessa (talvi 2 h) 

•� ajoneuvojen paikat, kaytt6 ja liikennejarjestelyt 

•� mahdollisesti joukkueen johtajan tarkastus- ja kaskykierros (huom ! vasta kun 1 vaihe 
suoritettu) 
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II vaihe 

• liikennejarjestelyt 
• lahipuolustusasemien linnoittaminen 
• majoitusteltta 
• naamiointi 
• kenttahygienia 
• suojapoterot 
• paikka kaatuneille 

2.2.6 Esimerkki ensihoitoryhman tyonjaosta 

liiakintaupseeri (Iaakari): 
• johtaa ryhman toimintaa ja komppanian laakintahuoltoa 
• potilaslajittelu (triage) 
• yleislaakaritasoinen hatakirurgia ja ensihoito 

laakintaaliupseerit: 
• lahipuolustus, vartiointi 
• avustaa laakaria hoitotoimenpiteissa 
• lievasti haavoittuneet, potilaskirjanpito (ensihoitokortti) 
• valmistelee ja vastaa potilaiden evakuoinnista 

1. laakintamies: 
• kirjuri, viestivalinepaivystaja 
• potilaiden varusteet 
• taydennettava materiaali 

2. laakintamies: 
• valmistelee potilaan laakaria varten ml tutkiminen 
• valmistelee potilaan evakuointikuntoon 

3. ja 4. liiakintamies: 
• lievasti haavoittuneiden ensiapu 
• evakuointikuljetukset ja hoito evakuoinnin aikana 
• nesteiden lammitys, valaistus, lammitys ja voimakone 
• valinehuolto 
• toimii tarvittaessa saattajana (Iaakm 4) 

5. laakintamies: 
• toimii kuljettajana 
• lievasti haavoittuneiden ensiapu 
• valmistelee potilaan evakuointikuntoon 
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Ensihoitopaikan teltan ominaisuudet 

Paino: n. 70 kg, Halkaisija: 5,70 m 14,70 m, Riiystiiskorkeus: 1,80 m, Sisiiteltan korkeus: 2,85 m, Ulkoteltan korke�
us: 3,00 m, Materiaali: vihreii ulkoteilla; polyesteri 1puuvilla 50 150 %, palokylliistelly, infrapunasuojallu, saumat tei�
pattu vedenpitiiviksi, Materiaali: valkoinen sisiiteilla; polyesteri 1puuvilla 50/50 %, palokylliistelly� 
Huolto: pesu pehmeiillii harjalla ja miedolla saippualla� 

2.2.7 Ensihoitopaikan sisajarjestysesimerkki 

1= imulaite 
V = pesuvatiteline 

3,15 m o = keskisalko 

OVIAUKKO 

5,70 m 

X =voimavalolyhty 
S-koukulla riukuun 

Paarien 
kuljetus
teline 

Ul.akinUimateriaali: Ensihoitopaikan irtotavara: 

Laatikko 1 instrumentitja sairaanhoitovalineet (mm. kanyylit, instrumenttisetit, 
tutk.val .. ruiskut, kanwlit) 

Laatikko 2 laakkeet '8 toimistotarvikkeet 
Laalikko 3 sidostarvikkeet 
Laatikko 4 sairaanhoitovalineet mm. intubaatiovalineet 
Laalikko 5 laakinHilaitteet ja sairaanhoitovalineet (mm. ensisiteet, imulaite, 

oulssioksimetri) 
Laalikko 6 talousvalineet, pesuvati 
Laatikko 7 ty6kalutja siivousvaJineet (mm. lastat. saha. kirves) Ringer 61, 

plasmank. 21, S-koukut, voimavalolvhtv, otsavalaisimet 
Laatikko 8-9 nesteet Rineer 48 I, olasmank, 4 I, letkut 48 kol, oaineoussit 24 kol 
Laatikko 10 sahk6tarvikkeet, pesuvatiteline, 4 kamiinan putkea, 2 EHP-viittaa 

Natooaarit 5 kpl 
0 kiinnitvshihnat 10 k I 
~__ lamo6eristeet 5 kol 

Paarienkuretusteline 1 kol 
HUQoaoussit a 10 huovalle 2 kol 

0 peitehuopa 18 k I 
HaDDiDullol a 10 lilraa 2 kDI 
Happjpullonteline 2 kDI 
Vetoalusta 5 kDI 
Reppu (Iaakintahenkilon/- upseerin) 
- reout sroitetaan varahoitotelttaan 

4+1 
kpl 
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2.2.8 Ensihoitopaikan instrumenttien ja valineiston sijoitteluesimerkki 

Laatikko 5 paalle toimistotarvikkeet: 
•� Ensihoitokortit (Iaatikko 2) 
•� Kirjoilusalusla (Iaalikko 2) 
•� Joukko-osaslon sairaskirja (Iaalikko 2) 
•� Kyna (Iaalikko 2) 

Laatikko 1 paalle tutkimisvalineet: 
•� Sidossaksel (Iaalikko 1, lokero 6) 
•� Steloskooppi (Iaalikko 1, lokero 1) 
•� Verenpainemillari (Iaalikko 1, lokero 1) 
•� Pulssioksimetri (Iaalikko 5) 
•� Silikoninen kiristysside (Iaalikko 3, lokero 7) 
•� Tulkimuskasineel (Iaalikko 3, lokero 4) 

Laatikoiden 1 ja 2 valiselle tyotasolle instrumentteja: 
•� Pleurapunktiokatetri (Iaatikko 4, lokero 1) 
•� Heimlichin venlliili (Iaatikko 4, lokero 1) 
•� Chest seal - kertakay1l6inen venlliili ilmarinnan hoitoon (Iaalikko 3, lokero 2) 
•� Instrumenlit avaluissa kangaspusseissa (2 kpl) laatikko 1:n hyllysla 8, joista erikseen esil-

Ie nostelluina: 
o� anatomiset atulal 
o� kirurgiset atulal 
o� Mayo- sakset 
o� kielilastain 
o� kielipihdil 
o� neulankuljetin 
o� peanil 
o� crilet 
o� kocherit 

Laatikon 2 paalle hengityksenhoitovalineet: 
•� Nielupulki (Iaalikko 4, lokero 2) 
•� Intubaatiovalineet: 

o� hengityspalje ja naamari (Iaatikko 4, lokero 1) 
o� laryngoskooppi sailylyspusseineen avalluna (Iaatikko 4, lokero 3) 
o� intubaaliopulki (Iaatikko 4, lokero 4 ja 5) 
o� kanllinauha (Iaryngoskoopin pussissa) 
o� 10 ml ruisku (Iaatikko 1, lokero 4) 

•� Henkitorvenavausvalineist6 = koniotomiasetti (Iaatikko 4, lokero 1) 
•� Happinaamari lelkullinen (Iaatikko 4, lokero 3) 
•� Happiletkua (Iaalikko 4, lokero 3) 
•� Happipullon paineenalennusvenlliili (Iaatikko 4, lokero 1) 

Laatikoiden 3 ja 4 valiselle tyotasolle nestehoitovalineet: 
•� Riskijaleaslia (Iaalikko 7) 
•� Erikokoisia kanyyleja (Iaatikko 1, lokero 3) 
•� Staasi (Iaalikko 1, lokero 6) 
•� Kiinnitysteippi (Iaatikko 3, lokero 8) 
•� Nesleensiirtoletku (Iaatikot 8, 9) 
•� Nestepussi (Iaalikot 8, 9) 
•� Painepussi (laatikol8, 9) 
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Laatikoiden 8 ja 9 valiselle tyotasolle lastoitusvalineita: 
• Rannelasta (Iaatikko 3, lokero 7) 
• Saapaslasta (Iaatikko 7) 
• Takalasta (Iaatikko 7) 

Laatikko 7 paalle instrumenttien puhdistusvalineet: 
• Keittolevy (Iaatikko 6) 
• Instrumenttien keitinastia (Iaatikko 1, hylly 8) 

2.2.9 Ensihoitopaikan kaluston kuormaus MKA:n lavalie (esimerkki) 

MoottorinA:1 A:9
paalle ei miP:2 

@] 
P:8 

taan 

A:7
P:4 P:6 D 
~ ~ ~ e 
Teltta 88� 

+Naa rniO\ erkc10 
~.~ 
c.(/)'" '"o 0- -"Voima "'-kaJerr nut z~kone 

'------

A =alia oleva laatikko� 
P = paalla oleva laatikko� 
02 = happipullo telineessaan� 

• Laakintahenkilon ja -upseerin reput ovat henkiloston mukana 
• EHP:n viitta pois laatikosta 10 
• Valot (3 kpl) kiinni valoriukuihin (2kpl) 
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3. JAAKARIPATALJOONA (05) ~ 
112+213+613= 938 (PORPR) 

I Pataljoonan 1
komentaja 

H Esikunta 11 
1 

I 
I I I I 

Esikunta- IKranaatinheitin-I I 
Huolto-

I komppaniakomppania komppanlaI IJiiiikiiri

Komento- ja 
huoltojoukku€ 

Viesti
joukkue 

Tulenjohtue 

Pstied
joukkue 

Pst-ohjus
joukkue 

Pstjoukkue 

komppaniaLQ 
Komento- ja 
tukijoukkue

Jiiiikiiri
joukkue 

I Komento
joukkue 

Tulijoukkue 

~ 
Huolto~� 
joukkue

Huolto
joukkue 

Huoltopalvelu
joukkue 

iiydennys- ja 
uljetusjoukkue 

Ensihoito
joukkue 

Kunnossapito 
joukkue 

16+40+128=184 12+12+49=70 16+23+60=99 

24+58+120=202 
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3.1 HUOLTOKOMPPANIA� 

VARAP)i)iLLIKKO 
PS-TEKNIKKO 

13+3+6=121 6+6+25=37 

e ••• rn 
~ 

ESIMERKKI HUOLTOKOMPPANIAN RYHMITYKSESTA 

1 - 1,5 km 

HUOLTO
PALVELU
JOUKKUE 

12+7+11 =20 

l1J� 
IHpalv I 

KOMPPANIAN 16+23+60 = 99
P)i)iLLIKKO 

T)iYDENNYS-�
JA KULJETUS
JOUKKUE� 

12+7+18=27 I 

~� 
ITayd-ja kuljJ I 

KUNNOSSAPITOJOUKKUE 

ENSIHOITOJOUKKUE 

HUOLTOPALVELUJOUKKUE 

1 - 1,5 km 
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3.2 ENSIHOITOJOUKKUE 

Joukkueen
johtaja 

Varajohtaja� 
Taisteiuliihetti� 

I 

Evakuointiryhrna1. Ensihoitoryhmii 2. Ensihoitoryhmii leikkausryhmli 
1+2+5= 8 1+2+5= 8 2+1+2= 5 0+1+12=13 

ENSIHOITOJOUKKUEEN KALUSTO 

1 msmtp 

1 ha 

2 krsmka 

8sa/msa 

1 pv 
krsmka:on 

Ensihoitoasemien varustus 1 kpl kts.23-30 
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3.2.1 Tehtavat 

•� ensiapu ja ensihoito 
•� haavoittuneiden kokoaminen, vastaanotto ja lajittelu 
•� vakauttamistoimenpiteet ja haavoittuneiden hoito 
•� hengen ja raajan pelastava hatakirurgia 
•� potilasevakuointi 
•� taistelustressin hallinta 
•� terveyden ja sairaanhoito 
•� laakintakoulutus 
•� laakintamateriaalin taydentaminen 
•� kenttahygienian valvonta ja ohjaus 
•� perusyksik6iden tukeminen 1 EhR:lla 
•� EvakR:n noutaa haavoittuneita ensihoitopaikoilta 

3.2.2 Suorituskyky 

•� 6 vaikeasti ja 20 muuten haavoittuneen kasittely tunnissa 
•� 1 hatakirurginen toimenpide / 1h (Ieikkausryhma) 

EHAS: lIa suoritettavat hoitotoimenpiteet 

•� hengityksen turvaaminen 
o� hapenanto, hengitysteiden imeminen, intubaatio, kirurgisen ilmatien avaaminen, 

pleuradreenin laitto, hengityskoneen kaytt6 toimenpiteissa 

•� verenvuodon tyrehdyttaminen 
o� instrumenttisettien ja diatermialaitteen kaytt6 toimenpiteissa 

•� seuranta 
o� potilasvalvontamonitori 
o� pulssioksimetri 
o� defibrillaattori 
o� doppler-ultraaanilaite 

3.2.3 Ensihoitoaseman tiedustelu 

Ensihoitoasema on tavallisimmin huoltokomppanian alueella. Se voi olla my6s 
esikuntakomppanian yhteydessa tai muussa komentajan maaraamassa paikassa. 

Tiedustelun kohteet ja perusteita 

moduleiden paikat 
•� paikka sopivan tasainen 
•� i1masuojassa 
•� ajoneuvolla oven eteen 
•� huomioi telttayksik6n suuri koko, varaa tilaa 10m x 25 m 

liikennejarjestelyt 
•� mahdollisuuksien mukaan yksisuuntainen liikenne 
•� uraa pystyttava ajamaan maastosairasautoilla 
•� yksik6ista evakuointiurat (i1masuojaisat odotusalueet) 
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vartio ja lahipuolustus 
•� kaskettyyn suuntaan (esim ek:n tai hk:n paallikko) 

majoitusteltat 
•� sijoitetaan lahipuolustusaseman suuntaan 
•� teltat toisistaan vahintaan 50 m:n paahan 
•� jos ei erillista odotus- ja varahoitotelttaa ole tarkoitus pystyttaa, niin silloin voi toista majoi

tustelttaa (36-20) valmistautua kayttamaan odotustilana ja se kannattaa pystyttaa talloin 
lahelle uraa 

ajoneuvot 
•� maastoutetaan ilmasuojaan joukkueen ryhmitysalueelle 
•� yli 50 metrin paahan toisistaan 

odotus- ja varahoitoteltta 
•� on majoitusteltta 36-20 

Toiminta-alueelle saapuminen 
Ujoht / varajoht) 

•� suojautuminen ilmauhkaa vastaan kaiken toiminnan osalta ml ajoneuvot 
•� vartiointi (tarkein suunta) 
•� suojaus (muun joukon suojausosasto/ vast) 
•� alueen tiedustelu (asemat, vartiointi, hoitopaikka, majoitus, ajoneuvot, liikennejarjestelyt) 
• tunnussana ja tst-tunnus 
• opastus ja viitoitus 

I vaihe 

(jjoht / varajoht antaa perusteet ryhmanjohtajille) 

•� ensihoitoaseman paikka => toimenpidetilan paikka (sisaltaa maastouttamisen) 

•� ensihoito- ja leikkausryhman tehtava: 
o perustaa toimenpidetilan, hoitovalmiina 30 min kuluessa (talvi 1 h) 

•� ensihoito- ja evakuointiryhman tehtava: 
o perustaa sahkoverkon ja huolehtii lammityksesta ja valaistuksesta 
o perustaa vastaanotto- ja evakuointitilat 

•� toimintavalmius koko ensihoitoasemalla 1 tunnin kuluessa (talvi 2 h) 

•� ajoneuvojen paikat, kaytto ja liikennejarjestelyt 

•� mahdollisesti joukkueen johtajan tarkastus- ja kaskykierros (Huom. vasta, kun 1 vaihe 
suoritettu) 
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Joukkueenjohtajan 2. tarkastuskierros 

• tarkastaa I kaskee uusia asioita 
• tiedot vihollisesta 
• naapurit 
• maaston nimeaminen 
• miinoitteet 
• huolto, majoittuminen, ruokailu ja kenttahygienia 
• liikkuminen ja halytysjarjestelyt 
• hk:n kntopaikka 

3.2.5 Esimerkki ensihoitojoukkueen tyonjaosta 

UUikari (-t): 
• johtaa joukkueen toimintaa ja pataljoonan laakintahuoltoa 
• potilaslajittelu (triage) 
• yleislaakaritasoinen hatakirurgia ja ensihoito 
• evakuoinnin maaritys ja tarve 

Ensihoito- ja leikkausryhma(-t): 
• perustaa toimenpidetilan 
• avustaa laakareita hoitotoimenpiteissa (Iaakau) 
• Iievasti haavoittuneet, potilaskirjanpito (ensihoitokortti) 

(Ensihoito-) ja evakuointiryhma: 
• laakau johtaa evakuointiryhmaa 
• perustaa vastaanotto- ja evakuointitilan 
• evakuointikuljetukset ja hoito evakuoinnin aikana 
• rakentaa ja yllapitaa kenttasahkoverkon (valaistus, lammitys) 
• potilaiden varusteet (ase ja tst-varustus) 
• laakintamateriaalin ja muut huollon taydennykset 
• valmistelee potilaat evakuointia varten 

Ensihoitojoukkueen ajoneuvot pakataan ryhmakohtaisesti ensihoito- ja leikkausryhman seka en
sihoito- ja evakuointiryhman materiaaleihin 

Ensihoito- ja leikkausryhma 
• pakkaa ja purkaa itse kaluston 
• tavoitteena nopea hoitovalmius toimenpidetilan osalta 
• ta ktinen kaytto 

o toimenpidetila, kenttasahkoverkko, yksi lammitin ja sen osat kuormataan yhteen 
kuorma-autoon 

• "hajauttaminen" 

Ensihoito- ja evakuointiryhma 
• pakkaa ja purkaa itse kaluston 
• tavoitteena nopea valmius sahkon, valaistuksen, lammon ja muiden tilojen osalta 
• taktinen kaytto 

o vastaanotto- ja evakuointitilat kuormataan toiseen kuorma-autoon 
• "hajauttaminen" 
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3.2.6 Ensihoitoaseman kuormaus kontteihin 

Ovi Ovi 

2 kpl kontteja 
viih. 2 x 5 kpl kuormaliinoja 

ennen lastausta kiinnitettiiiin kuormaliinat kontin lattiassa oleviin koukkuihin ja liinat noste
taan seinille yli:is 
laatikot kahteen kerrokseen kontin etuosasta alkaen 

laatikoiden ja moduleiden piiiille naamioverkot ja telttapohjat avattuina 

voimakone ja 2 kplliimmittimiii ovien eteen 
happipullot ja polttoaineet sijoitettava eri kontteihin 
HUOM! kontti nousee 45° kulmaan autoon nostettaessa 

o lastaus ja kiinnitykset tehtiivii hyvin! 

3.2.7 Esimerkkeja EHAS:n pystytyksesta 

Moduleiden pystytys miiiiriiytyy maaston mukaan 

Ensihoitoaseman pystytysjarjestys 
1. Toimenpidetila 
2. Vastaanottotila 
3. Evakuointitila 
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Esimerkki EHAS:n malli "I:n pystyttamisesta 

Potilaat 
ulos 

......................................................... • ........� 'Valo:"::\""~
Valo
moduli Toimenpideti la Vastaanottoti la Evakuol ntltlla modu Ii 

(Iiitantamoduli) (keskimoduli) (Iiitantamoduli) 

..........................� 
'. 

.......� 
Potilaiden varusleetOmal varusleel 

Potilaat 
sisaan 

Esimerkki EHAS:n malli "L":n pystyttamisesta 
Potilaat 
sisaan 

/ ...----'............� 

Valo- '\ 
moduli 

Polilaiden varusleel 

ValoPotilaat Vastaanottoti laEvakuoi ntitila moduliulos ( (keski moduli) (Ii itantamod uli) 

\ 

Valo
moduli 
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3.2.8 Ensihoitoaseman varustus 
- 46 laatikon EHAS:ssa kaikki laatikoissa pI. modulit 

EHAS TELTTAKALUSTO 

nimike maara� 
keskimoduli 6x5 m� 1� 
liitantamoduli 6x5 m� 2
1----.-----. 

valomoduli 5 m 4 
1--
teltan alusmatto 6x9 m 3� 
eristemattosarja 1-3 (keski- ja liitan

3x3tamoduleihin) 

eristematto (valomodulit) 4� 
suojamatto (Iiitantamoduuli)� 2 -
suojamatto (keskimoduli) 1 

'suojamatto (valomodulit) 4� 
liitossovite Iso 50x100 em� 2 
mtossovitepieni 20x1 00 em 4� 
salkojen suojapussi� 3� 
- sis. alumiinisalot a 9 kpl� 3� 
ilmakC!aritel19n jalkapalje� 1 

1 kpl (291tk EHAS) ja 2 kpl (461tk EHAS) J!maka?!:!i~tan t§ytto~?lIin 
1 

LlampoPuhallin 
""",sahkovoima~one 

2 
~_Iampopuhaltimen letku 4 

EHAS irtotavaraa (29 Itk EHAS) 

llTillike maara 

YJlarieJ:lkuli§lt~~t~ine / nato 
paaripukki 

3 
12 

paarit, nato ---- 12 
~ 

paarien lampoeriste 12 
~Iau~ku 2 

- kokovartalolasta 2 
- kulmalasta 2 

~lmalastan iatko-osa 2 
- koskisen lasta 2 
repPl!..I~akintaups. 1 
reppu laakintahlo 3 
~~pussi a 10 huovalle 4 

- peitehuovat 36 
~ppipullo a 10 litraa 3 

happipullon teline 2 
pesuvatiteline 1 
~oteline 1 
jerrykannujen kantoteline 3 
jerrykannut 12 

sahko-, majoitus- ja pioneerimateriaali 
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3.2.9 Ensihoitoaseman materiaali (29 Itk EHAS) 

laatik sisiiltb sisiiltbii eriteltynii mm. 
ko 
1 sairaanhoitova tutkimusviilineet salkuissa 1,2 ja 3 tutkimusinstrumentteja, in-

Iineet jektioneulat, injektioruiskut, tutkimuskasineet, sidossakset 
2 laakkeet ja toi

mistotarvikkeet 
3 sairaanhoitova kanyylit, leikkauskasineet, sidostarvikkeet, silikoninen kiristys

lineet ja sidon side, 
tatarvikkeet chest seal 

4 sairaanhoitova hengityspalje + naamarit, nieluputket, pleurapunktiokatetrit, 
Iineet heimlichin venttiilit, koniotomiaviilineet, paineenalennusventtii

lit, staasit, manuaalinen verenpainemittari, virtsakatetrit, desin
fiointiaineet 

5 talousvalineet vati, painekeitin, keittolevy, ruokailuviilineet, kattilat 
6 valaisuvalineet Iyhdyt, valopetroli, spriit (a12t), lamput, paristot 
7 tyokalut ja sai ensisiteet (taydennys), sormilastat, vetolasta, stifneckit, kip

raanhoitovali siside, verkkopaarit, saha, kirves, 
neet ehas-tunnus 

8 - 12 nesteet ringer 1000 ml 24 kpl, nesteensiirtolaite 24 kpl, painepussi 12 
kpl 

13 nesteet plasmankorvike 500 ml 24 kpl, nesteensiirtolaite 24 kpl, pai
ne~si 12 kol 

14 sidostarvikkeet haavaside, harsosiderulla, vastaliiiikkeenantolaite 
15 leikkausliinat 
16 instrumentit erilaiset valmiit setit ja yksittiiispakatut 
17 instrumentit laryngoskooppi tarvikkeineen, intubaatioputket, intubaatiput

ken ohiain, yksittaispakattuja instrumentteja 
18 koneet defibrillaattori, pulssioksimetri yhdistelmiilaite (mybs rr), puls

sioksimetri x 2, imulaitteet, saumauskone 
19 koneet potilasvalvontamonitori, diatermialaite 
20 koneet respiraattori 
21 koneet kuiva- miirkiiimuri, jiitesiikit, riskijiiteastiat 

22 koneet liiiikejiiiikaappi 
23 sterilointivali autoklaavi tarvikkeineen 

neet 
24 leikkausDovta 
25 sahkokeskus 
26 jatkoiohdot 
27 sahkotyokal ut 

ia tarvikkeet 
28 valaisimet ja tybmaavala isimet 

iatkojohdot 
29 siivousvalineet 
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3.2.10 Sisajarjestysesimerkkeja (29 Itk EHAS) 
(suluissa olevat laatikot eivat kulje kaluston mukana. leikkausp6yta voidaan korvata paarienkuljetustelineella) 

Toimenpidetilan sisajarjestysesimerkki (29 Itk) 

Na10paarit + 
kuljelusteline 

18 
Imu 

8 Q!J 
) 

16 ~/ 

Vastaanottotilan sisajarjestysesimerkki (29 Itk) 

I N.top••r~ I 

Evakuointitilan sisajarjestysesimerkki (29 Itk) 

I Natop••r~ I Natopa.r~ 
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Vastaanottotilan sisajarjestysesimerkki L-mallissa (29 Itk) 

I N5topaar~ 

3.2.11 Ensihoitoaseman instrumenttien ja valineiston sijoitteluesimerkki (29 Itk EHAS) 

Vastaanottotila 

Laatikko 12 paalle tutkimusvalineet: 
• Stetoskooppi (Iaatikko 17, lokero 1) 
• Verenpainemittari (Iaatikko 4, lokero 3) 
• Pulssioksimetri (Iaatikko 18) 
• Tutkimuskasineet epaster. (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Kasvonaamari (Iaatikko 4, lokero 2) 

Laatikoiden 12 ja 13 valiselle tyotasolle nestehoitovalineet: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Riskijateastia (Iaatikko 21) 
• Erikokoisia kanyyleja (Iaatikko 3, lokerot 1, 2 ja 3) 
• Staasi (Iaatikko 4, lokero 1) 
• Kiinnitysteippi (Iaatikko 3, lokero 8) 
• Nesteensiirtoletku (Iaatikko 12) 
• Nestepussi (Iaatikko 12) 
• Painepussi (Iaatikko 12) 

Laatikko 13 paalle sidostarpeet: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Silikoninen kiristysside (Iaatikko 3, lokero 7) 
• Sidossakset, muovipaiset (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Haavasiteita (Iaatikko 14) 
• Sideharsorullia (Iaatikko 3, lokero 6) 
• Harsotaitoksia (Iaatikko 14) 
• Chest seal (Iaatikko 3, lokero 7) 

Laatikko 7 paalle potilaskirjanpitovalineet: 
• Ensihoitokortit (Iaatikko 2, hylly 10) 
• Kirjoitusalusta (Iaatikko 2, hylly 10) 
• Joukko-osaston sairaskirja (Iaatikko 2, hylly 10) 
• Kyna (Iaatikko 2, lokero 12) 
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Toimenpidetila� 

Laatikko 2 paalle hengityksenhoitovalineet:� 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Stetoskooppi (Iaatikko 17, lokero 1) 
• Nieluputki (Iaatikko 4, lokero 3) 
• Intubaatiovalineet; 

o hengityspalje koottuna (Iaatikko 4 / 1) 
o hengityspalkeen naamari (Iaatikko 4 / 1) 
o laryngoskooppi sailytyspusseineen avattuna (Iaatikko 17/ 1) 
o kanttinauha (Iaryngoskoopin pussista) 
o Intubaatioputki (Iaatikko 17/ 1) 
o 10 ml ruisku (Iaatikko 1 /7) 

• Happinaamari letkullinen (Iaatikko 4/2) 
• Happipullon paineenalennusventtiili (Iaatikko 4 / 1) 

Laatikko 18 paalle 

• Imulaite (Iaatikko 18) 
• Imukatetri (Iaatikko 4, lokero 1) 
• Datex potilasvalvontamonitori (Iaatikko 19) 

Laatikko 19 paalle seka laatikoiden 3 ja 4 valiselle tasolle nestehoitovalineet: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Riskijateastia (Iaatikko 21) 
• Erikokoisia kanyyleja (Iaatikko 3, lokerot 1, 2 ja 3) 
• Staasi (Iaatikko 4, lokero 1) 
• Kiinnitysteippi (Iaatikko 3, lokero 8) 
• Nesteensiirtoletku (Iaatikko 12) 
• Nestepussi (Iaatikko 12) 
• Painepussi (Iaatikko 12) 

Laatikko 17 paalle instrumentteja: 
Leikkausliina (Iaatikko 1 /9), jonka paalle: 
Pieni perussetti avattuna (Iaatikko 16), josta erikseen esille nostettuina 

• pean-pihdit, neulankuljetin, crile-pihdit, mayosakset 
- Anatominen atula (Iaatikko 16/ 1) 
- Kirurginen atula (Iaatikko 16/ 1) 
- Kielipihdit (Iaatikko 1, lokero 5, salkku 3) 
- Kielilastain (Iaatikko 1, lokero 5, salkku 2) 
- Haavahaka Volkmann, terava, 3-sorminen (Iaatikko 1, lokero 5, salkku 2) 
- Haavahaka Langenbeck, tylppa (Iaatikko 1, lokero 5, salkku 2) 

Laatikoiden 1 ja 17 valiselle tyotasolle: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1 / 9), jonka paalle: 
• Henkltorvenavausvalineist6 =koniotomiasetti (Iaatikko 4, lokero 1) 
• Pleuradreeni (Iaatikko 4, lokero 1) 
• Heimlichin venttiili (Iaatikko 4, lokero 1) 

Laatikko1 paalle sidostarpeita: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1 /9), jonka paalle: 
• Sidossakset, muovipaiset (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Haavasiteita (Iaatikko 14) 
• Sideharsorullia (Iaatikko 14) 
• Harsotaitoksia (Iaatikko 14) 
• Leikkauskasineet ster. (Iaatikko 3, lokerot 1-3) 
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3.2.12 Ensihoitoaseman materiaali (46 Itk EHAS) 

• laatikko 1, sairaanhoitovalineet 
• laatikko 2, laakkeet ja toimistotarvikkeet 
• laatikko 3, sidontatarvikkeet 
• laatikko 4, sairaanhoitovalineet 
• laatikko 5, talousvalineet 
• laatikko 6, valaistusvalineet 
• laatikko 7, tyokalut ja sairaanhoitovalineet 
• laatikot 8-13, nesteet 
• laatikko 14, sidontatarvikkeet 
• laatikko 15, leikkausliinat 
• laatikko 16, instrumentit 
• laatikko 17, instumentit 
• laatikko 18 imulaite, defibrillaattori, pulssioksimetri-verenpainemittari 
• laatikko 19, potilasvalvontamonitori, diatermialaite 
• laatikko 20, kenttarespiraattori, ei kulje mukana kalustossa 
• laatikko 21, autoklaavi 
• laatikko 22, laakejaakaappi 
• laatikko 23, leikkauspoyta 
• laatikko 24, ensihoitoreput 
• laatikot 25-27, huovat ja lampoeristeet 
• laatikko 28, siirtoalustat, tyhja laatikko 
• laatikko 29, lastat ja paaripukit 
• laatikot 30-32, paarikarryt 
• laatikko 33, happipullot 
• laatikko 34, siivousvalineet 
• laatikko 35, imuri 
• laatikko 36, telineet (pesuvadin, jatetelineen) 
• laatikko 37, sahkokeskus 
• laatikko 38, jatkojohdot 
• laatikko 39, valaisimet ja jatkojohdot 
• laatikko 40, jakorasiat, sahkotyokalut ja tarvikkeet 
• laatikko 41, ilmakaariteltan tarvike- ja varaosalaatikko 
• laatikko 42, i1makaariteltan tarvikelaatikko 
• laatikot 43-44, tayttopuhaltimet 
• laatikko 45, sahkovoimakoneen tarvikelaatikko 
• laatikko 46, sahkovoimakoneen tarvikelaatikko (varavoimakone) 



IHUOVaI 25 I 

32 (50) 

3.2.13 Sisajarjestysesimerkkeja (46 Itk EHAS) 

Toimenpidetilan sisajarjestysesimerkki (46 Itk) 
(suluissa olevat laalikot eival kUlje kaluston mukana, leikkauspbyta voidaan korvata paarienkuljelustelineella) 

15 

Natop61Slt'it + 

kuljetusleline 

17 

3 

8 19 

Vastaanottotilan sisajarjestysesimerkki (46 Itk) 

f~-U� 
I Natop8larit I 

II Nalop••,n I 

b 
Evakuointitilan sisajarjestysesimerkki (46 Itk) 

/------r 
I Nalopaa,n I I Nalopaa,n I /'

~====~=====--====-_/ 
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3.2.14 Ensihoitoaseman instrumenttien ja valineiston sijoitteluesimerkki (46 Itk EHAS) 

Vastaanottotila 

Laatikko 12 paalle tutkimusvalineet: 
• Stetoskooppi (Iaatikko 1, lokero 1) 
• Verenpainemittari (Iaatikko 4, lokero 3) 
• Pulssioksimetri (Iaatikko 18) 
• Tutkimuskasineet epaster. (Iaatikko 3, lokero 2) 
• Kasvonaamari (Iaatikko 4, lokero 2) 

Laatikoiden 12 ja 13 valiselle tyotasolle nestehoitovalineet: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Riskijateastia (Iaatikko 35) 
• Erikokoisia kanyyleja (Iaatikko 1, lokero 8) 
• Staasi (Iaatikko 1, lokero 3) 
• Kiinnitysteippi (Iaatikko 3, lokero 8) 
• Nesteensiirtoletku (Iaatikko 12) 
• Nestepussi (Iaatikko 12) 
• Painepussi (Iaatikko 12) 

Laatikko 13 paalle sidostarpeet: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Silikoninen kiristysside (Iaatikko 3, lokero 7) 
• Sidossakset (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Haavasiteita (Iaatikko 14) 
• Sideharsorullia (Iaatikko 14) 
• Harsotaitoksia (Iaatikko 14) 
• Chest seal (Iaatikko 3, lokero 2) 
• Kimmoside (Iaatikko 3, lokero 6) 

Laatikko 7 paalle potilaskirjanpitovalineet: 
• Ensihoitokortit (Iaatikko 2, hylly 10) 
• Kirjoitusalusta (Iaatikko 2, hylly 10) 
• Joukko-osaston sairaskirja (Iaatikko 2, hylly 10) 
• Kyna (Iaatikko 2, lokero 12) 

Toimenpidetila 

Laatikko 2 paalle hengityksenhoitovalineet: 
• Leikkausliina (Iaatikko 1, lokero 9) 
• Stetoskooppi (Iaatikko 1, lokero 1) 
• Nieluputki (Iaatikko 4, lokero 2) 
• Nenanieluputki (Iaatikko 4, lokero 2) 
•� Intubaatiovalineet: 

- hengityspalje koottuna (Iaatikko 4 Ilokero 1) 
- hengityspalkeen naamari (Iaatikko 4 Ilokero 1) 
- laryngoskooppi sailytyspusseineen avattuna (Iaatikko 4/1okero 3) 
- kanttinauha (Iaatikko 4 Ilokero 3) 
- intubaatioputki (Iaatikko 4 Ilokero 3) 

10 ml ruisku (Iaatikko 1 Ilokero 7) 
• Happinaamari letkullinen (Iaatikko 4, lokero 2) 
• Happiletkua (Iaatikko 4, lokero 2) 
• Happipullon paineenalennusventtiili (Iaatikko 4, lokero 1) 
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Laatikko 18 paalle 
• Imulaile (Iaalikko 18) 
• Imukalelri (Iaalikko 4, lokero 1) 
• Dalex polilasvalvonlamonilori (Iaalikko 19) 

Laatikko 19 paalle ja laatikoiden 3 ja 4 valiselle tasolle nestehoitovalineet: 
• Leikkausliina (Iaalikko 1, lokero 9) 
• Riskijaleaslia (Iaalikko 35) 
• Erikokoisia kanyyleja (Iaalikko 1, lokero 8) 
• Slaasi (Iaalikko 1, lokero 3) 
• Kiinnilysleippi (Iaalikko 1, lokero 3) 
• Nesleensiirlolelku (Iaalikko 1, lokero 9) 
• Neslepussi (Iaalikol 8-10) 
• Painepussi (Iaalikko 8-10) 

Laatikko 17 paalle instrumentteja: 
• Leikkausliina (Iaalikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Pieni perussetti avattuna (Iaalikko 16), josla erikseen esille noslettuina 

• pean-pihdil, neulankuljelin, crile-pihdit, mayosaksel 
• Analominen alula (Iaalikko 16/ yksittaispakalul) 
• Kirurginen alula (Iaalikko 16/ yksittaispakalul) 
• Kielipihdil (Iaalikko 1, lokero 5, salkku 3) 
• Kielilaslain (Iaalikko 1, lokero 5, salkku 2) 
• Haavahaka Volkmann, lerava, 3-sorminen (Iaalikko 1, lokero 5, salkku 2) 
• Haavahaka Langenbeck, lylppa (Iaalikko 1, lokero 5, salkku 2) 

Laatikoiden 1 ja 17 valiselle tyotasolle: 
• Leikkausliina (Iaalikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Tulkimuskasineel epasler. (Iaalikko 3, lokero 4) 
• Henkilorvenavausvalineislo = koniolomiasetli (Iaalikko 4, lokero 1) 
• Pleuradreeni (Iaalikko 4, lokero 1) 
• Heimlichin ventliili (Iaalikko 4, lokero 1) 

Laatikko1 paalle sidostarpeita: 
• Leikkausliina (Iaalikko 1, lokero 9), jonka paalle: 
• Sidossaksel, muovipaisel (Iaalikko 1 /9) 
• Haavasileila (Iaalikko 14) 
• Sideharsorullia (Iaalikko 14) 
• Harsolailoksia (Iaalikko 14) 
• Leikkauskasineel sler. (Iaalikko 3/ 1-3) 
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4. KENTTALAAKINTA 

4.1 KENTTALAAKINNAN KULKU 

Joukkueen 
laakintamies 

Komppanian 
ensihoitopaikka 
EHP 

Pataljoonan 
ensihoitoasema 
EHAS 

Prikaatin 
ensihoito- ja 
evakuointikeskus 
EH- ja EVAKAS 

AK/SL 
evakuointisai
raala 

n.300 

+
700 m n.2 

-+ +
1+2+5=8 

• • 

EE 

5km n.5 

--+ +
6 + 6 + 25 = 37 

••• 

EE 

- 30 km 

r-+ 
110 

EB -5E3 
Ensiapu 
Ensiavun tayden
nys 

Omakohtainen 
Taistelijapari 

Uiakintamies 1 

Ensiavun taydennys 
Ensihoito 
Lajittelu 

Laakari 1 
Laakintaaliupseeri 2 
Laakintamies 5 

Ensihoilo 
Hengen ja raajan pe
lastava halakirurgia 
Lajittelu ja evakuointi 

Laakari 6 
Laakintaaliupseeri 6 
Laakintamies 25 

Jatkoevakuointi 
Tavanomaisten sai
rauksien ja vammo
jen hoilo 

HuoltopalveluJ 
EvakJ 
EnsihoitoJ 

Potilaiden lopullinen 
hoito 
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4.2 LAAKINTAHUOLLON TAKTISET MERKIT 

Yhteiskunta 

- Evakuointisairaala 

•
EB 

Huoltorykmentti 
- Ensihoitokeskus 

EHK 

~ 
Prikaati 

- Ensihoito- ja evakuointiasema 

EVAKS 

~ 
Pataljoona 

- Ensihoitoasema 

EHAS 

~ 
Komppania 
- Ensihoitopaikka 

EHP 

~ 
EHAS EHAS 

~ ~ 
Karki osoittaa hoitopaikan sijainnin tai 
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4.3 ESIMERKKEJA RYHMANJOHTAJAN KASKYISTA 

Asemaanmenokasky: (jos rjoht ryhmittaa vain tst-parin kerrallaan) 

"Maattanen ja Pekkala! Tuliasemanne on tassa. Tulialue on tien suuntaan.� 
Tulenaloitustasa on tuon koivikon ja tuon ojan mutkan valiin muodostuva Iinja noin seitseman�
kymmenen metrin paassa."� 

Ryhmittymiskasky: (jos rjoht ryhmittaa koko ryhman yhtaaikaa, "nopea tapa") 

"Maattanen ja Pekkala! Siirretaan tuliasemanne tahan. Tuhoatte vihollisen tulialueellanne. 
Tulialueenne vasen raja on ojarummun vasemmalla puolelle olevan pajukon oikea reuna. 
Osoittakaa aseellanne - oikein. Oikea raja on ojan varressa oleva kuivunut kuusi -oikein. Tulen 
aloitatte esimerkistani tai kun vihollinen ylittaa tulenaloitustasan, joka on pajukon ja ojan mutkan 
valiin muodostuva linja noin 70 metrin paassa. 
Nimean maaston ja arvioin etaisyydet: 
vasemmalla RUMPU 150, keskella KALLIO 100, oikealla KUUSI120.� 
Oma paikkani on taman tiheiki:in toisella puolella 40 metrin paassa. Aloittakaa heti tulialueen� 
raivaaminen."� 

Kasky vartioon asetetavalle tst-pariIle I taistelijalle: 

"Maattanen ja Pekkala! Vartiopaikkanne on tassa. Vastaatte siita, etta vihollinen ei yllata tien� 
suunnasta joka on tarkein tahystyssuunta.� 
Halytyksen suoritatte hiljaisena tai ampumalla.� 
Reitti vartiopaikalla on sama jota tulimme. Ryhman varajohtaja merkitsee reitin krepilla.� 
Vartion vaihdossa tunnistamistasa on tuo kivi jonne tulija pysahtyy ja vartiomies kysyy tunnus�
sanaa.� 
Vartioaika on yksi tunti. Pois tulette vasta kun teidat vapautetaan.� 
Tunnussana: A.MPA.RI - PM� 
Taistelutunnus: TYRA.� 
Kysyttavaa?� 

Mika on tarkein tahystyssuunta?� 
Miten halytat?� 
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4.4 ESIMERKKI ENSIHOITOPAIKAN LUONNOKSESTA 
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4.5 ESIMERKKI ENSIHOITOASEMAN LUONNOKSESTA 
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4.6 KOORDINAATTIEN MAARITTAMINEN� 

Lue kilometrit kartan reunas 
ja lue tarkemmat lukemat 
koordinaattilevylta. 
takoordinaatti 

Pohjoiskoordinaatti 
'769286 

Kaistatunnus luetaan karlan 
reunasla=> 35(v) ja pallonpl 

Eli Koordinaatit merkitaan jarjestyksessa Itainen ja Pohjoinen 
Metritarkkuudella 35N407306 6769286 ja sotilastarkkuudella 
35N0731 6929 



41 (50) 

4.7 ENSIHOITORVHMAN TOIMINTA KOMPPANIAN HVOK
KAVKSESSA 

()� 

ETENEMINEN 
KOSKETUKSEEN 

r 
TAISTELU 
VIHOLLISEN 
RYHMITYKSESSA 

l C TAV ::::> 
L...c;r"----I ~__-l 

LAHTOALUE 
1. Tarkastaa joukon terveydentila 
2. Laakintamateriaalin taydennys ja tarvittaessa 
porrastus 
3. Koulutus 
4. Kpaal hyokkayskasky 
5. Ehas:n sijainti marssin ja hyokkayksen aikana 

JALKAUTUMISALUE 

LAHTOASEMA 
1. Perustaa kaskettaessa EHP:n 
2. Ensiapu ja evakuointi 
3. Taydentiiii liiiikintamateriaalin 

MURTOKOHTA 

JOUKKUEIDEN TAVOITTEET 

KOMPPANIAN TAVOITE 
1. Perustaa ensihoitopaikan 
2. Ensiapu ja evakuointi 
3. Tiiydentiiii laakintamateriaalin 
4. IImoittaa tappioista 
5. Luovuttaa ylimaaraisen taistelumateriaalin 
pois 

VALMISTAUTUMISTEHTAVA 

Hybkkiiyksen rakenne ja kiisitteet valmistellussa hybkkiiyksessii KOMPPANIAN TAISTELUOHJE s. 97 



42 (50) 

4.8 KIIREELLlSYYSLUOKITUS 

(Ensihoitajan kenttalaakintakirja 1995) 

LUOKKA VAMMAN LAATU 
1 Hengitysvaikeudet 

(kasvovamma, vierasesine) 
Aivovamma, hengitysvaikeus tai heikkeneva tajunnan tila 
Rintakehavamma 
Hengitysteiden palovamma 
Raju ulkoinen verenvuoto 
Verenvuotosokki 
Monivammat 
Suurten valtimoiden vammat 
Suuret avomurtumat 
Raajan tai sen osan tapaturmainen menetys 
Laajat pehmytkudosvammat 
Sisaelinten esiinluiskahdukset 
Palovammat 20 - 50 (-70) % ihon kokonaispinta-alasta 

2 Tajuton; ei hengitysvaikeuksia 
Rintakehavamma, ei hengitysvaikeuksia 
Vatsa-virtsaelinvamma 
Palovammat aile 20 % ihon kokonaispinta-alasta, kun osa vam
moista on riskialueilla, kuten kasvoissa, kasissa, jaloissa, suku
puolielimissa tai valilihassa 
Aivovamma, potilas taiuton, tila vakaa 

3 Ta istelustressi 
Selkaydinvammat 
Aivovammat, potilas tajuissaan, tila vakaa 
Silmavammat 
Yksinkertaiset murtumat ja ruhjeet 
Muut (kuin ryhmaan 2 kuuluvat) palovammat aile 20 % ihon ko
konaispinta-alasta 

4 Hyvin vaikeat aivovammat 
Kehon murskavammat 
Palovammat yli 50 (-70) % ihon kokonaispinta-alasta 
Kuolevat potilaat 
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Luokkaan 1 kuuluvat vaikeasti vammautuneet, jotka tarvitsevat valitbnta ensihoitoa tai pikaista 
sairaalahoitoa jaadakseen henkiin. Potilailla on hengitysvajaus, joka johtuu yleensa mekaanises
ta hengitystietukoksesta, avoimesta ilmarinnasta, paineilmarinnasta, vaikeasta kasvovammasta, 
aivovammasta tai hengitysteiden palovammasta. Luokkaa 1 sijoitetaan mybs potilaat, joilla on 
raju ulkoinen verenvuoto tai joiden tilaa komplisoi sokki. Sokki voi johtua monivammoista, syda
men ja suurten valtimoiden vammoista, sisaisesta verenvuodosta, vatsaontelon elinten esiinluis
kahduksesta, laajoista pehmytkudosvammoista, suurten luiden avomurtumista ja II asteen palo
vammoista, jotka kasittavat yli 20 % ihon kokonaispinta-alasta. Mybs aivovammapotilaat, joiden 
tajuttomuus on syveneva, kuuluvat tahan luokkaan. 

Luokkaan 2 kuuluvat vaikeasti vammautuneet, jotka eivat tarvitse valitbnta ensihoitoa tai kiireel
lista sairaalahoitoa jaadakseen henkiin vaan kestavat kohtuullista odotusta ennen erikoishoitoa. 
TaMn luokkaan sijoitetaan potilaat, joilla on syvalle ulottuva vatsavamma, virtsaelinvamma tai 
rintakehan vamma, mutta ei hengitysvajausta. Potilailla voi olla mybs verisuonivamma, mutta 
vuoto on hallittavissa yksinkertaisin menetelmin. Tahan luokkaan kuuluvat palovammapotilaat, 
joilla on aile 20 % ihosta kasittavia, osittain riskialueiden (kasvot, kadet, sukupuolielimet, valiliha, 
jalat) palovammoja. Mybs tajuttomat aivovammapotilaat, joilla ei ole hengitysvaikeuksia ja joiden 
tila on vakaa, kuuluvat luokkaan 2. 

Luokkaan 3 kuuluvat hyvin odotusta kestavat vammautuneet vamman vaikeusasteesta riippu
matta. Potilailla voi olla selkaydinvammoja, pienehkbja pehmytkudosvammoja, pienia murtumia 
ja sijoiltaanmenoja, silmavammoja, aile 20 % ihosta kasittavia muiden kuin riskialueiden palo
vammoja tai lievia aivovammoja. Huomattava osa ensi vaiheessa luokkaan 3 sijoitetuista poti
laista ei tarvitse jatkoevakuointia sidontapaikalla I ensihoitopaikalla tai joukkosidontapaikalla I 
ensihoitoasemalla saadun ensiavun tai ensihoidon jalkeen. He jaavat tarkkailtaviksi joukkosidon
tapaikalle I ensihoitoasemalle tai heidat palautetaan perusyksikkbbnsa. 

Luokkaan 4 kuuluvat hyvin vaikeasti vammautuneet, joilla ei voimavarat huomioon ottaen arvi
oida olevan eloonjaamisen mahdollisuuksia. Osa heista voidaan tilanteen salliessa siirtaa luok
kaan 1. 

Lajittelijalla tulee olla perustiedot sotavammojen vammamekanismeista ja vammojen luonteesta 
seka hoidon eiityispiirteista. Yleensa lahtbkohtana voidaan pitaa, etta ainakin noin 10% haavoit
tuneista tarvitsee valitbnta kirurgista hoitoa eika ensi vaiheessa juuri kesta kuljetusta kenttasai
raalaa I ensihoito- ja evakuointiasemaa kauemmaksi. 

Lajittelija saattaa kokea vaikeaksi ratkaista, kuuluuko potilas luokkaan 1 vai 2. Molempien ryhmi
en potilaat tulee kuitenkin evakuoida (siirtaa) lahimpaan kirurgiseen hoitopaikkaan eli yleensa 
kenttasairaalaan I ensihoito- ja evakuointiasemalle.Muiden ryhmien potilaat volvat odottaa tai 
heidan kuljetuksensa on vahemman kiireellista. 

Ensihoitajan kenttalaakintakirja 1995 
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4.9 INSTRUMENTTIEN MEKAANINEN PUHDISTUS, DESIN
FEKTIO JA STERILOINTI KENTTALAAKINNASSA 

1. Mekaaninen puhdistus 
•� Valine pestaan ennen kuin lika ehtii kuivua 
•� Instrumenltien kaikki uurteet on puhdistettava 
•� Pesun jalkeen tarkastetaan valineen kunto 
•� Valineiden kuivaaminen on tarkeaa, koska kuivalla pinnalla mikrobit eivat lisaanny 
•� Instrumenttia ei saa lukita ennen kuin se on taysin kuiva (ruostumisvaara) 
•� Instrumentti lukitaan vain ensimmaiseen lukkoonsa (taipumisvaara) pakkaamista ja steriloin

tia varten 
•� Huolellinen mekaaninen puhdistus on perusedellytys valineiden onnistuneelle desinfektiolle! 

2. Desinfektio 
- tarkoittaa mikrobien maaran vahentamista mahdollisimman pieneksi 

a) Lampodesinfektioj=keittaminen) instrumenttien keitinastia on laatikossa 1seka EHP:lla etta EHAS:lla 

•� Keita mekaanisesti hyvin puhdistetut instrumentit vedessa kannellisessa astiassa 10 min 
o� veden kiehuttava koko ajan, vaihda vesi usein 
o� keita myas pihdit, joilla kasittelet instrumentteja 
o� nosta keitetyt instrumentit valutuslevylla kuivumaan 
o� HIV tuhoutuu 1 min, hepatiilti B 5 min 

b) Kemiallinen desinfektio 
•� Kaytetaan silloin kun lampaa (keittamista) ei voida kayttaa 
•� Kayta suojakasineita! 
•� Kemiallisen desinfioinnin jalkeen valineet huuhdotaan ja kuivataan huolellisesti 
•� EHP:lla ja EHAS:lla kaytettavat desinfektioaineet: 

o� kloramiini 
o� glutaraldehydi 
o� klooriheksidiini 
o� denaturoitu sprii 

c) Kloramiini (Iaatikko 2 EHP ja EHAS) 

•� Tehokas valinedesinfiointiaine 
•� Tehoaa hepatiiltiin ja itiaihin 
•� Kaytetaan 5 % liuoksena, joka uusitaan tarvittaessa paivittain 

o (=3 rkl jauhetta + 11 viileaa Yetta) 
•� Liotusaika 1 tunti 
•� Vapautuva kloori syavyttaa ja kloorilla allergisoiva vaikutus 

d) Glutaraldehydi 
•� Desinfektioaine, joka tuhoaa viruksia ja itiaita 
•� 2 % liuoksena tuhoaa kuivat itiat 20 minuutissa 
•� Kaytetaan kuumuutta kestamattamien instrumenttien desinfiointiin ja sterilointiin 

e) Klooriheksidiini 
•� Kaytetaan ihon desinfektioon spriiliuoksena 
•� Vesiliukoisena limakalvoille ja haavapintoihin 
•� Huono valinedesinfektioon 
•� Kallis, ei tehoa tubiin eika viruksiin 
•� HUOM! neurotoksinen 
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f) Denaturoitu sprii (A12T) 
•� Tehoaa kuiviin mikrobeihin 
•� Pikadesinfiointiin: pinnat ja iho 
•� Hatatapauksessa valinedesinfektioon 
•� Tunkeutuu huonosti lian lapi, puhdistus ennen desinfektiota! 

3. Sterilointi (EHAS) auloklaavi laalikossa 23 (29 Ilk EHAS) ja laalikossa 21 (46 Ilk EHAS) 

•� Steriloinnissa kaikki mikrobit tUhoutuvat (siis bakteerien itii:iitakaan ei jaa) 
•� Hi:iyryautoklavoinnissa kaytetaan steriloinnissa ylipaineista kuumaa vesihi:iyrya 
•� Steriloidaan esim. leikkauksissa kaytettavat instrumentit 
•� Mekaanisen puhdistuksen ja desinfektion jalkeen instrumentit pakataan sterilointiletkuun I 

sterilointiastiaan ja pakkaukset suljetaan saumauskoneella 
•� Pakkaukset laitetaan autoklaaviin 
•� Hi:iyrystaa instrumentit 132 asteessa 

Steriloinnin valvonta 
•� Steriloinnin tuloksen on oltava ehdottoman varma 
•� Steriloinnin varmuus kontrolloidaan indikaattorilla 
•� Jokaisessa steriilissa pakkauksessa on indikaattori, jonka pysyva varinmuutos on todiste ste

rilointikasittelyn onnistumisesta 

Pakkaus ja sailytys 
•� Sailyta puhtaat desinfioidut instrumentit liinan sisalla hyllyssa 
•� Tarvittaessa pussita instrumentit pihdeilla ja sulje pussi paperiliittimilla 
•� Instrumentit ovat kaytti:ikelpoisia n. 1 vrk. 
•� Steriloidut instrumentit sailyvat yksinkertaisessa pakkauksessa (muovi-paperi) puoli vuotta ja 

kaksinkertaisessa pakkauksessa vuoden ja muovipakkauksessa vuosia 

Kasihygieniasta 
•� Valta suoraa kosketusta 
•� Huolehdi kasien kunnosta jo etukateen 
•� Pese I puhdista katesi 

o� ennen potilaskontaktia 
o� jokaisen potilaskontaktin I toimenpiteen jalkeen 

Aseptinen toiminta 
•� Puhtaat valineet eivat riita, jos aseptinen toiminta pettaa 
•� Perustana hoitopaikan yleinen siisteys 
•� Aseptinen toiminta: 

o� eteneminen puhtaasta epapuhtaaseen 
o� tyi:iskentelyn suunnitelmallisuus 
o� kertakaytti:imateriaalin kaytti:i mahd. mukaan 
o� kasihygienia 
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4.10 HAPPITURVALLISUUS� 

•� Hapen kanssa syttyvat helposti; 

o� palavien nesteiden h6yryt 
Pullan kaula on _.c:=Qi;;!lJ.~ 
heikoin kohta o� palavat kaasut 

~. 
o� 61jyt ja rasvat Kierteiden rasvaus� 

on kielletty ... • ...... ..~� o� tyydyttymatt6mat hiilivedyt, esim. pellava

61jy� 

•� Ala koskaan avaa happipulloa nopeasti 

•� Kasittele happipulloa puhtain kasin 

•� Pullon venttiilikierteiden rasvaus kielletty 

•� Ala laske pulloa tyhjaksi 

•� Varastoi pullo tukevasti pystyasennossa pullo

venttiili suljettuna 

•� Kasittele happipulloa aina niin kuin se olisi taysi 

•� Esta pullon kaatuminen 

•� Ala pudista vaatteita hapella 

•� Jarjesta tehokas ilmanvaihto 

•� Ala kayta valikappaleita pulloventtiilin ja paineensaatimen valilla 

•� Kaasun taytt6 pullosta toiseen kielletty 

4.11 YLEISTA SAHKOTURVALLlSUUDESTA 

•� Ala kayta voimakonetta ilman kayt6n opastusta 

•� Tarkasta johtojen ja pistokkeiden kunto silmamaaraisesti 

•� Tarkasta, etta johdoista 16ytyy tarkastusmerkinta HUOM. paivays ei saa olla kolmea vuotta 

vanhempi 

o mikali tarkastusmerkintaa ei 16ydy tai paivamaara on vanha = ala kayta! 

•� Sahk6keskukset ja liitokset on suojattava kosteudelta 

•� Johdot eivat kesta suoraa yliajoa, tee alitus 

•� Johdot aina suoriksi keloilta 

•� Ala kayta nippusiteita johtojen kiinnittamiseen tai niputtamiseen 

•� Vikavirtakytkinten (kaikkien) tarkastus paivittain 

•� Kaynnista ja sammuta voimakone ilman kuormaa 

•� Jos olet epavarma tai et osaa, kysy kouluttajalta 
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MUISTIINPANOJA 








