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1. EVAKUOINTIVALINEET 

1.1 HUOPAPAARIT (sama lekniikka sadeviilalla) 

Tarvikkeet: 
• 2 kpl n. 5 em vahvuisla ja 260 em piluisla riukua / rankaa aisoiksi 
• 1 kpl huopa lai sadeviitta 

Valmislus: 
huopa levilelaan maahan ja sen paalle keskelle n. 60 em elaisyydelle loi
sislaan aselelaan aisal 

• lailelaan huovan liepeel keskelle 

1.2 TAKKIPAARIT 

Tarvikkeet: 
• 2 kpl n. 5 em vahvuisla ja 260 em piluisla riukua / rankaa aisoiksi 
• 2 kpl lakkeja:[falflT!\Lm! 
Valmislus: 

' '! ; J • karsi oksal riu'uisla {� \, • vedelaan lakeisla hihal sisaan ja vedelaan velokeljul kiinni� 

l ~.~;� • aisal pujolelaan hihojen lapi 
• lakin selkapuoli polilasla vaslen hri 
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1.3 TST-VVOPAARIT 

Tarvikkeet: 
•� 2 kpl n. 5 em vahvuista ja 260 em pituista riukua / rankaa aisoiksi 
•� 3 - 4 taisteluvyi:ita 

1.4 VERKKOPAARIT 

1.5 NARUPAARIT 

Tarvikkeet: 
•� 2 kpl n. 5 em vahvuista ja 260 em pituista riukua / rankaa aisoiksi 
•� narua 10 - 15 m ja halk. 0.5 em 
•� valipuut 2 kpl n. 70 em tarvittaessa 

Valmistus: 
•� aisat n. 65 em etaisyydelle toisistaan ja narun kiinnityskohtien vali on 30 

em 
paarit eivat saa olla leveammat kuin potilaan hartiat mikali valipuita ei kay
teta 

•� potilaan alia voidaan kayttaa myi:is telttapatjaa tai havuja 
•� narusidoksen solmuna kaytetaan ns. siansorkkasolmua 
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1.6 POLKUPVORAPAARIT� 

Tarvikkeet: 
• polkupyora 2 kpl 
• metalliverkkopaarit 1 kpl 
• narua 4 m halk. 0.5 em 
• kapula 2 kpl 75 em ja halk. 5 em 

Valmistus: 
• kapula etumaisessa polkupyorassa roikkuu narujen varassa 

satulasta 
o kapula ei saa olla kiinni tavaratelineessa 

• kapula takimmaisessa polkupyorassa roikkuu ohjaustan
gossa 
o kapulan voi kiinnittaa ohjaustangon pystyputkeen 

• solmut eivat saa luistaa 

1.7 PURILAAT� 

., 
! 
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1.8 SUKSIPAARIT TALVIKOULUTUSOPASS135-136 

Mikali ahkiota tai moollorikelkkaa ei ole kaytossa, voidaan haavoilluneen kuljetukseen tilapaisva
lineena kayllaa suksipaareja. Suksipaarit on paras tehda neljasta suksesta, mulla hatatilassa ne 
voidaan tehda kahdestakin suksesta. Suksipaareja rakennellaessa on huomioitava, etta 

reika suksien karjessa ei saa alia liian ylhaalla, koska talloin vedettaessa karki suoristuu ja 
vaikeullaa kulkua erityisesti pehmeassa lumessa 
liitokset on kiinnitellava kunnolla 
paarien on oltava takapainoiset, jolla ne eivat puske lumessa 
potilas on kiinnitellava poikkipuihin sitomalla. 

~) l1lsuksel3l 
Tarvikkeet (4 suksea) 

2 paria, mieluiten samanpituisia suksia. 
o jos sukset ovat eripituiset, niin Iyhyempi pari keskelle ja 

pidemmat reunoille 
2 kpl halk. 2.5 em ja 40 em pituista kapulaa 
rautalankaa tai narua n. 5 m 
vetonaru (tai vastaava tai sauvat) 
havuja 

Havut nippuina paareille. Tyvista kiinni langanpatkilla poikkipuihin. 
Edessa nippujen tyvet kaartuvat ylos. 

H-3'<uil!o 

@ 2 ",ukse" 
JO(O 

,..,.., 

o -;, 

'. 
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Tarvikkeet (2 suksea) 
kaksi suksea 
2 kpl halk. 3 em ja 40 em pituista kapulaa 
rautalankaa tai narua n. 6 m 
narua n. 12 m narupaarien tekoon (tai halk. 2 em ja 230 pituisia 
riukuja 6 kpl) 
vetonaru tai sauvat 
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2. EVAKUOINTIAJONEUVOT 

2.1 PANSSARIAJONEUVO 83/ PASI 

Panssariajoneuvo 83 evakuointikyky on 
4 maaten ja 4 istuen 

2.2 SAIRASAUTO� 

Sairasauton evakuointikyky on 
2 maaten ja 2 istuen 
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2.3 TELAKUORMA-AUTO I NASU� 

Telakuorma-auton evakuointikyky on 
3 maaten ja 4 istuen 

--y
0£J?'rlf~ 

. ,ei!
2.4 TRAKTORI� 

Lavan pehmustus esim. havuilla vah. 30 em 
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3. LAMPIMANAPITO� 
HAAVOITTUNEIDEN LAMPIMANAPITO JA KULJETTAMINEN TALVIKOULUTUSOPAS 5.133-134 

Talvella haavoittuneen lampimanapidolla on erittain suuri merkitys toipumisen kannalta. Haavoit
tuneen lampimanapidossa tulee noudattaa seuraavia 

PERIAATTEITA: 

•� vaihdetaan haavoittuneelle kuiva varustus paalle 
vaatetusta on lisattava, erityisesti paa ja jalat on suojattava kylmalta 
paaripotilaan aile laitetaan paarien lampoalusta tai vastaava lammoneriste 
peittely tehdaan vahintaan kolmella huovalla, peittelyyn kaytetaan lisaksi haavoittuneen ma
kuupussia 
laitetaan aina suojaviitta tai vastaava suoja peitosten paalle sateen ja tuulen suojaksi 
kuumavesipullot antavat lisalampoa peittelyn sisalla 

Marka potilas 
Kylmana vuodenaikana lapimaraksi kastunut henkilo on valittomassa hengenvaarassa. 

mikali potilas pystyy liikkumaan, marat vaatteet ja varusteet riisutaan ja vaihdetaan kuiviin 
mikali potilas ei pysty liikkumaan tai vamman laatu estaa vaatteiden vaihdon, hanet peitellaan 
huopiin tai makuupussiin ja suojataan viela erikseen sateelta ja tuulelta sadeviitalla 

Paan suojaaminen kylmalta 
Paan kautta saattaa haihtua esim. - 20°C lampotilassa 80 % koko ihmisen luovuttamasta lam
posateilysta. 

paan suojaamiseen on kiinnitettava erityisesti huomiota 
o aina lakki ja huppu paassa siten, etta ne eivat paase vahingossakaan putoamaan 

Jalkojen ja kasien suojaaminen kylmalta 
Lampoeristeen kayUo 
Aareisverenkierron heikentyessa jalkoja ja kasia paleltaa helposti. Haavoittuneen jalat tulee pei
tosten sisalla suojata, koska jaloista haihtuva kosteus kylmettaa jalat nopeasti ja tehokkaasti. 

kastuneet saappaat, huovat ja sukat on otettava pois potilaan jaloista ja jalat kaaritaan kuiviin 
vaatteisiin. 
ennen huovilla peittelemista kannattaa lisaeristeeksi jalkojen paalle vetaa reppu, varustesakki 
tai muu lammon karkaamista vahentava suoja 
paaripotilaan aile on aina asetettava paarien lampoeristealusta 

o� mikali kaytettavissa on kaksi paarialustaa, toinen alustoista laitetaan potilaan paalle 
huopien ja peitosten sisaan 

•� tilapaisina alustoina voidaan kayttaa: 
o teltta- tai ilmapatjoja 
o kuivia paperisakkeja, sanomalehtia tai pahvia 
o 15 - 30 em kerrosta havuja 

Potilaan varusteiden, sadeviitan ja avaruuslakanan kayUo 
Haavoittunut on peiteltava kuljetuksen ajaksi lampimasti huopia ja hanen omaa makuupussiaan 
kayttaen. Mikali vamma estaa haavoittuneen saamisen kokonaan makuupussin sisalle, sita on 
kaytettava ainakin Iisapeittona. 



sissitakki tai vastaava paallystakki vastaavat yhta huopaa peittelyssa 
suojaviitta, muovi, pressu, avaruuslakana tai jatesakki ovat erinomaisia paaripotilaan lampi
manapitamiseen, koska ne peitoksen paal/e asetetluna antavat suojaa sadetta ja tuulta vas
taan seka estavat kosteuden ja lamman haihtumista 
avaruuslakana tulisi asettaa suoraan haavoitluneen ihol/e, jotta sen lamman heijastavuus 
saataisiin parhaiten kaytetlya hyvaksi 
haavoitluneen paal/a olevaa suojaviitlaa / vast. ei saa poistaa ennen kuin ollaan lampimassa 
tilassa, koska suojan aI/a on kosteutta 

o raju ja nopea kosteuden ja lammon haihtuminen aiheullaa potilaan nopean kylmet
tymisen ja yleistilan romahtamisen 

Kuumavesipullojen kayttCi 
Haavoilluneen lisalammitlimena voidaan kayllaa kuumavesipul/oja tai kenllapul/oja, joihin on li
satly kuumaa vella. 

kuumavesipul/oja kaytetlaessa on tarkastetlava, ella korkki on pitava 
pUl/o sijoitetaan esimerkiksi jalkojen valiin tai kainaloon 
liian kuuma pul/o (vesi yli +80 asteista) laitetaan ensiksi sukan, lapasen tai vastaavan vaate
kappaleen sisaan ja sen jalkeen haavoitluneen viereen, tal/oin estetaan palovammojen syn
tyminen 
kysy potilaalta: "Poillaako" 
tunnustele itse, onko pul/o liian kuuma 
kuumavesipulloa ei saa kuitenkaan sijoillaa vamman viereen 
lisalammittimina voidaan kayllaa myos kemial/iseen reaktioon perustuvia lammityspusseja 

Haavoittuneen kuljettaminen 
Talvel/a haavoilluneen kuljellamiseen voidaan kayllaa ahkiota ja mootlorikelkkaa. Peitlely suori
tetaan edella mainillujen periaatleiden mukaisesti. Potilas on sidollava kunnolla kiinni kuljetus
alustaan, jotla peitokset pysyvat kiinni eika potilas paase putoamaan kyydista. 

Haavoitlunulla on aina kuljetellava jalat edella, koska talloin 
ahkio kulkee paremmin, koska se ei ole keulapainoinen 
haavoilluneen paa ei tormaa ensimmaisena pUihin tms. esteisiin 
kuljellaminen ei aiheuta potilaal/e pahoinvointisuulla 
moollorikelkan pakokaasut eivat hairitse niin paljon kuljetellavaa 

Moollorikelkal/a liikutlaessa potilas nostetaan suoraan paareil/a tai ahkiossa rekeen. Erityisen 
tarkeaa on suojata potilas hyvin tuulelta ja moollorikelkasta pol/yavalta lumelta. Saallajan on 01
tava mukana reessa. Saattaja istuu reen etuosaan selka menosuuntaan. Hanen on valvollava 
kuljetettavan tilaa ja kiinnipysymisti:i, samalla saallaja antaa tuulensuojaa potilaalle amalia varta
lol/aan. 
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4. TOIMINTAKYKY 

4.1� MARSSILLE VALMISTAUTUMINEN RllTIAVANESTETYS 
. turvaa limpOtasapainon 

Edellisena iltana: -yll8pitai suorituskykyi
nestetankkaus + nakkileipaa eli hiilihydraallipitoista ravintoa . torjuu V8sym.ysti(ei raskasta syotavaa) 

• oikean kokoiset jalkineet (vaihto tarvillaessa) 
•� varustuksen oikea pakkaus 

hyva hygienia: 
o� suihkussa / vast. kaynti ja hyva kuivaus 
o� varpaan kynsien leikkaus 

Uihtoaamuna: 
•� jalkojen, alapaan (huom. nivustaipeet) pesu ja hyva kuivaus 

talkkaus ja vaseliini tarvillaessa ennalta ehkaisyna hiertymiin 
puhtaat alusvaalleet ylle 

o� kahdet sukat paallekkain (ei puuvillaisia alimmaisiksi) 
o� ei liikaa paalle (kerrospukeutuminen) 

•� nestetankkaus 2 dl puoli tuntia ja 15 min ennen suoritusta 
ylim. juomapullo + nakkileipaa mukaan 
omat laakkeet mukaan 

Marssilla: 
nestetankkaus 1-2 dl/1 0 - 20 min valein 

•� vahassa rasituksessa nestetankkaus 2 - 3 kertaa tunnissa 

Marssitauolla: 
ryhmanjohtaja valvoo ryhmaa ja vastaa ella: 

o� kuivat, (Iampimat) sukat ja vaalleet vaihdetaan 
o� riillava nesteytys toteutetaan 
o� pienta purtavaa syodaan (ei liian makeaa) 
o� kaikki ruokailevat, kun on ruokailun aika (Iammin ruoka) 
o� venyllelyt 
o� rakkojen ja hiertymien hoito 

Uiakintamiehen toiminta marssilla: 
kulkee viimeisena joukkueen varajohtajan kanssa 
tarkkailee muita tauolla (kay joukkueen lapi mies miehelta eteen ja ilmoillautuu joukkueenjoh
tajalle) 

•� huolehtii neste- ja lampotasapainosta: 
o� juominen 
o� tilanteen mukainen vaatetus 

Marssin jalkeen: 
nestetankkaus 
kuivat vaalleet ylle 
venyttelyt 
Iepo 
ruokailu 
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4.2 HIERTYMAT JA RAKOT 

Syntymekanismi 
Kosteus ja paine aiheuttavat ihon hankautumista, jolloin iholle voi syntya hiertymia tai rakkoja 
Epasopiva varustus vol aiheuttaa hankausta ja hiertymia 
Leikkaamattomat tai vaarin leikatut kynnet 

Ennaltaehkaisy 
Paras hoito on ennaltaehkaisy; huolehtimalla sopivasta varustuksesta (varusteiden koko, 
laatu) ja henkilbkohtaisesta hygieniasta (kehon puhtaus ja puhtaat vaatteet) 
Erityisesti kainalot, nivustaipeet, sukuelimet, jalat 
Kynsien oikein leikkaus 
Pesun jalkeen iho on kuivattava huolellisesti! 
Helposti hautuvissa paikoissa voi kaytlaa talkkia tai vaseliinia, jos kokee olevan siila apua 
Varataan sopivat varusteet 
Kynnet leikataan Iyhyiksi ja suoriksi 

VMRIN OIKEIN 

Hoito 
Jos hiertymia tai rakkoja on jo paassyt syntymaan 

o� puhdistetaan hankautunut kohta ja suojataan se lialta 
o� estetaan kitkan I paineen syntyminen jatkossa ko. kohtaan suojasiteella I rakkolaasta

rilla 
o� jos rakosta ei ole haitlaa, sita ei tulisi puhkaista - ehjassa rakossa uusi iho muodostuu 

puhtaissa olosuhteissa 
o� suuren rakon voi tyhjentaa puhdistamisen jalkeen rakon vieresta terveen ihon puolelta 

steriililla neulalla + paalle rakkolaastari 
o� iilii poista rakon piiiiltii ihoa vaan anna sen olla luonnollisena suojana 

Pinnallisenkin nakbiseen hiertymakohtaan voi syntya bakteeritulehdus, joten huolellinen hoito 
on erittain tarkeaa 
Muista rikkoutunutla ihoa kasiteltaessa aina aseptiikka eli puhdas kasitlely 
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4.3 LAMPOSAIRAUDET SOTIlAANKASIKIRJA2010S199 

auringonpistos 
liimpopyortyminen 
liimpokouristukset 
liimpouupuminen 
liimpohalvaus 

Auringonpistos on seurausta piiiihiin kohdistuneesta suorasta liimposiiteilystii. Se oireilee 
piiiinsiirkynii, huimauksena ja huonona olona. Ensiapuna on lepo viileiissii paikassa. 

Uimpopyortyminen johtuu verenkierron ohjautumisesta iholle ja alaraajoihin, jolloin aivojen ve
renkierto heikkenee hetkeksi ja seuraa hetkellinen tajunnan menetys. Ensiapuna on jalkojen nos
taminen koholle, siirto viileiiiin ja juominen. 

Uimpokouristukset ovat 1-3 minuuttia kestiiviii kouristuksia ja liittyviit pitkiikestoiseen Iihasten 
kuormittamiseen helteellii. Ensiapuna annetaan litra vettii tai mehua, johon sekoitetaan noin % 
teelusikallista suolaa. 

Uimpouupumus liittyy runsaaseen nestevajaukseen. Se oireilee heikotuksena, viisymyksenii, 
voimistuneena hengityksenii ja sekavuutena. Potilaan kuume alkaa kohota. Ensiapuna on suola
ton vesi, lepo viileiissii, vaatteiden viihentiiminen ja potilaan siirtiiminen hoitoon. 

Uimpohalvauksessa koko ruumiin liimpotila nousee hengenvaarallisen korkeaksi. Oireina ovat 
kohonnut sydiimen syke, kuume, kouristukset, poikkeava kiiytbs ja tahaton virtsaaminen tai ulos
taminen. 

Liimpbsairauksia edistiiviit liiallinen vaatetus, nestevajaus ja fyysinen ponnistelu. Auringonpis
toksessa piiiin alue on jiiiinyt ilman varjostavaa suojaa. Jo 2-3% nestevajaus laskee ihmisen 
suorituskykyii selviisti. Tiillainen noin kahden litran nestemenetys voi syntyii jo tunnin mittaises
sa kovassa rasituksessa. Kovassa rasituksessa ihminen juo yleensii liian viihiin, jos hiin juo ja
nonsa mukaisesti. Nestettii tulisi helteellii kovassa rasituksessa juoda n 2 dl 20 minuutin viilein. 

Miten ehkaiset lamposairaudet? 

1. Tee nestetankkaus ennen pitkiikestoista ja rasittavaa suoritusta nauttimalla lasillinen vettii 
puoli tuntia ja toinen 15 minuuttia ennen suorituksen alkua. 

2. Vaatetus ei saa olla liian tiivis eikii tiukka ja sen on liipiiistiivii haihtuminen. Pukeudu helteellii 
riittiiviin kevyesti. 

3. Nauti nestettii 1-2 desilitran erissii noin 10-20 minuutin viilein. 

4. Mene pysiihtymisen ja taukojen aikana varjoon. Pidii riittiivasti taukoja varjossa ja juo usein. 

5. Juo runsaasti mybs rasituksen jiilkeen; usein ja viihan kerrallaan. Se nopeuttaa palautumista 
ja auttaa suoriutumaan seuraavasta rasituksesta. 

6. Peseydy tai ui riittaviin usein ja huolellisesti hikirauhasten toiminnan turvaamiseksi. 
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4.4 TAISTELIJAKOHTAISET OHJEET PALELTUMIEN EH
KAISEMISEKSI TALVIKOULUTUSOPAS, LIITE 135.173-174 

Paleltumia syntyy yleensa pakkasolosuhteissa, mutta pitkaaikainen Iiikkumattomuus ja marat tai 
liian tiukal vaatteel voival aiheuttaa vaslaavan kudosvaurion jopa +5 - +10 °c lampoliloissa. Eri
lyisen suuri palellumariski on kuilenkin aile -15°C olosuhleissa. Noudala sen vuoksi seuraavia 
ohjeila: 

1. Pukeudu lampimasli ja tilanleen mukaan oikein. Vaatetus useina ohuina kerroksina on parem
pi kuin yksi paksu vaatekerta. 

2. Kayta riittavan lilavia jalkineita. Talvijalkineiden tulee olla noin kaksi numeroa suuremmat kuin 
kesajalkineet. 

3. Kayta talvella saapassukkia seka paksuja villasukkia. Kayta saappaissa aina pohjallisia. Puu
villasukat eivat ole sopivia kylmiin oloihin, koska ne keraavat kosleutta. 

4. Pida jalkasi puhtaina. Kuivaa hieslyneet jalkasi, silla kosleat jalat Iisaavat palellumisalttiutta. 

5. Jalkineiden lampimyylta voidaan lisata tilapaisvalinein, esimerkiksi kuivilla heinilla, sanomaleh
tipaperilla. 

6. Valla hieslymisla. Vahenna vaatelusla ennen kovaa rasilusla. Lisaa vaaletusta rasituksen jal
keen ja taukojen aikana. Vaihda tilaisuuden tullen kuivaa yllesi. Kayla kaikki tilaisuudel varustei
den kuivaamiseen. \. 

7. Pysy vasyneenakin liikkeessa. 

8. Valla saippuapesua ja deodoranttien seka kasvovoileiden kayltoa pakkasella. Pakkasvoide ei 
suojaa paleltumilla. Kylmaallisluksen lopultua voidaan kuivunul iho rasvala perusvoileella. 

9, Sovi laislelijaparisi kanssa loistenne tarkkailusla. Tarkkaile laislelijapariasi ja myos muila lais
telijatovereilasi. 

10. Syo ja juo lamminla. Ala jata lamminta ruokaa syomalta edes vasymyksen johdosta. Syo en
nen nukkumaan menoa. Sijoita mukanasi oleva kenltapullo ja kuivamuona lahelle kehoasi, jolloin 
ne eivat jaady. 

11. Valla lupakointia. Nikoliini supistaa hiusverisuonia ja lisaa kovalla pakkasella huomaltavasti 
palellumariskia. 

12. Ala kasiltele paljain kasin melallia. Kuivaa kadel lai kayta ohuila aluskasineita, mikali joudut 
koskemaan metalliin. 

13. Tunnoltomuus on merkki verenkierron hairiintymisesla. Irrola varustuksesi ja suorita tehok
kaila voimisteluliikkeita. IImoita lilanleesta esimiehellesi. 

14. Valkoinen alue ihollasi on merkki kylmavauriosta. Lammila sita paljaalla kadella, mutta ala 
hiero. Muista, elta tunnoltomuus rajoittuneellakin alueella seka sormien ja varpaiden jaykkyys 
voival olla paleltuman ensimmainen oire. Ne voivat edellyltaa viivylykset6nla asiantunlevaa en
siapua vamman pahenlumisen valltamiseksi. 

15. Huolehdi erilyisesti jaloislasi. Pida jalat kuivina, vaihda sukat paiviltain, riisu jalkineesi levon 
ajaksi. Kuivaa jalkineet, huopavuoret ja sukat aina, kun se on mahdollisla. 
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4.5 PALELTUMAN VALITON ENSIAPU TALVIKOULUTUSOPASS126-127 

Jiiiitynyt kudos voidaan sulattaa nopeasti esimerkiksi pitamalla se +40 - +42-asteisessa vedessa 
15-20 minuutlia. Jaatyneen kudoksen liian hidas sulaminen tai uudelleen jaatyminen aiheuttavat 
erityisen vaikeat kudosvauriot. 

Paleltunutta aluetta ei saa missaan tapauksessa sulattaa nuotion tai kaminan lammossii, koska 
liiallinen kuumuus aiheuttaa usein lisavaurioita. Paleltumaa ei saa myoskaan hieroa lumella eika 
paleltuman saaneen tulisi nauttia alkoholia, kahvia eikii polttaa tupakkaa. 

PAIKALLISPALELTUMAN OIREET, ENSIAPU JA HOITO 

ENSIAPU KENTALLA 

OIREET 

KIELLETYT TOIMENPITEET 

kylma, kalpea tai sinertava iho, jossa esiintyy pistelya tai 
tunnottomuutta 
kudosten kovettuminen vaikeissa jaatymisvammoissa 

1. Lievissa tapauksissa: 
paleltuma-alueen nopea sulattaminen ihokosketuksella 
paleltuma-alueen uudelleen jaatymisen estaminen 
lisiiliimmonhukan estaminen (lisavaatetus, tuulensuoja) 
kehon yleisen lampotilan kohottaminen (Iiikutaan ja anne
taan lamminta joutavaa) 
siirto lampimaan ja laakiirin arvioitavaksi 

\2. Vaikeissa tapauksissa: 
• lisalammonhukan estaminen ja kehon yleisen lampotilan 

kohottaminen (lisiivaatetus, tuulensuoja, tajuissaan olevalle 
lamminta juotavaa, lammin tila) 

• kovaksi jaatyneen raajan suojaaminen ja saattaminen Iiik
kumattomaksi ja hitaan sulamisen estaminen kuljetuksen 
aikana 

• nopea evakuoiminen laakaritasoiseen jatkohoitopaikkaan 
• laajasti jaatyneen alueen nopea sulattaminen tapahtuu vas

ta iatkohoitopaikassa 
1. paleltumaa ei saa hieroa lumen kanssa tal ilman lunta (ku

dokset vaurioituvat) 
2. ei paleltuman lammitysta nuotion tai kaminan aarella (palo

vammavaara) 
3. sulanutta paleltumaa ei saa paastaii jiiatymaan uudelleen 

(kudos vauriot lisiiantyvat) 
4. ei alkoholia, ei kahvia, eikii tupakointia paleltuman syntymi

sen jalkeen (heikentiiviit verenkiertoa) 
5. jos paleltumaan on muodostunut rakkuloita, niitii ei saa 

puhkaista (infektioriski) 
6. jatkohoitoon menon kanssa ei saa viivytella 
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4.6 HYPOTERM IATALVIKOULUTUSOPAS S. 128-129 

Alilammon eli hypotermian ensioireita ovat voimakas palelu ja vilunpuistatuksel. Samalla aineen
vaihdunta on aluksi kiihtynyt, mutta alkaa asteillain hidastua lampotilan edelleen laskiessa. Hy
potermian uhri voi kayda hiljaiseksi eika enaa vastaa kysymyksiin. Han saallaa vaikullaa valinpi
tamallomalta ja vasyneelta. Hanella voi olla myos epanormaali hyvanolontunne, han voi olla se
kava ja hanen kayttaytymisensa saallaa olla omituista, jopa aggressiivista. Myos aistiharhat ovat 
mahdollisia. Ydinlammon laskettua +32 - +33 °C:een vilunpuistatukset lakkaavat ja noin +30 
°C:ssa seuraa tajuttomuus. 

Ensiavun antajan on tarkeaa tunnistaa alilampoisyyden oireet mahdollisimman varhaisessa vai
heessa, jolla tilanne ei paasisi kehittymaan hengenvaaralliseksi. Hypotermia voi kehillya nopeas
ti pudollaessa kylmaan veteen. Jos veden lampotila on lahella nollaa, seuraa tajuttomuus aile 15 
minuutissa ja kuolema aile 45 minuutissa. Viima ja kosteus nopeuttavat hypotermian syntya. Sy
vasti hypoterminen ihminen nayttaa kuolleelta, kuitenkin han voi olla elossa ja oikein menetellen 
elvytellavissa. 

Hypotermian uhrin raajoihin on usein pysahtynyt jaahtyneita verimassoja, jotka varomalloman 
liikullelun, raajojen hieromisen tai aktiivisen ulkopuolisen lammillamisen seurauksena voivat 
paasta keskeiseen verenkiertoon ja aiheullaa sydamessa kammiovarinan. Hypotermista henkiloa 
on liikuteltava varoen, koska jopa kaantely markia vaalleita riisuttaessa voi saada aareisosien 
kylmia verimassoja liikkeelle ja johtaa hanen menehtymiseensa. Hypoterminen henkilo tulee va
kavien komplikaatioiden ehkaisemiseksi pitaa kuljetuksen aikana aina makuuasennossa, tajuton 
kylkiasennossa. 

Paineluelvytykseen ei kenllaoloissa tule ryhtya. Jos kylmettyneella on verenkierron merkkeja, 
mutta han ei hengita tai hengitys ei ole normaalia, jatketaan pUhalluselvyty~ 10 - 14 kertaa mi
nuutissa, kunnes potilas hengillaa itse tai hanet saadaan jatkohoitoon. 

HYPOTERMIAN OIREET, ENSIAPU JA KIELLETYT TOIMENPITEET 

OIREET • voimakas palelu, vilunpuistatukset, vasymys, valinpitamat
tOmyys, sekavuus, muut tajunnanhairiot, tajuttomuus 

• lihaskankeus, laajentuneet mustuaiset, pulssillomuus, hen
~illamallomyys 

ENSIAPU JA KULJETUS 1. hypotermian toteaminen 
2. avaa hengitystiet, tarkasta hengittaako potilas, tarkasta tun

tuuko pulssi (elintoiminnot hidastuneet --> tunnustele pulssia 
pidempaan) 

3. enemman lammonhukan estaminen (tuulensuoja, peilleet, 
tajuissaan olevalle lammin sokeripitoinen juotava) 

4. varovainen liikuttelu 
5. varovainen markien vaatteiden vaihto kuiviin 
6. pelastustoimien ja evakuoinnin aikana potilas pidetaan ma

kuulla, tajuton kylkiasennossa 
7. toimitetaan hoitopaikkaan, jossa tehohoitovalmius 
8. nestehoidon aloillaminen mahdollisimman varhaisessa vai

heessa (Iampimat nesteet) 
9. lisahapen anto kuuluu kaikkien hypotermiapotilaiden hoitoon 

KIELLETYT TOIMENPITEET 1. ei potilaan hieromista 
2. ei aktiivista ulkopuolista raajojen lammillamista 
3. ei potilaan nostamista pystyasennossa 
4. ei paineluelvytysta, jos verenkierron merkkeja 
5. valtellava hengitysteiden ylimaaraista arsytysta. Nieluput

kea, intubaatioputkea tai hengitysteiden imemista valtettava, 
mikali mahdollista 
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5. TILAPAISVALINEILLA LASTOITTAMINEN� 
Lastoituksen perusteet ja perustiedot murtumista tulee olla hallinnassa ennen kuin aloitat lastoit
tamaan tilapaisvalineilla. 

Opettele kasittelemaan, siirtamaan, kantamaan ja kuljettamaan potilasta tarkoituksenmukaisella 
tavalla, jotta et aiheuta lisavammoja ja tarpeetonta kipua potilaalle. 

Tilapaislastat on vuoltava sileiksi (potilasta vasten tuleva puoli) ja pehmustettava huolellisesti. 

5.1 VALINEET TILAPAISLASTOITUKSEEN 

1. LASTAT� 2. KIINNITYSMATERIAALI 3. PEHMUSTEET 
•� kepit sidostarvikkeet puuvanu 

(esim. ensiside) 
•� laudat kolmioliina • vaahtomuovi 

huovat irtohihna • vaatteet 
sukset paju heina 

• sauvat� vyo sammal 
varusteet (mm. kenttalapio)� • naru lehdet� 

laukaisulanka havut� 
hihnat yms. sanomalehdet� 

\ 
5.2 ESIMERKKEJA TILAPAISLASTOITUKSESTA 

5.2.1 Ranne 

•� Lasta: 
o� puolen rynnakkokivaarin pituinen ja hal�

kaisijaltaan n. 5-10 em lasta, joka ulottuu� 
sormista kyynarpaahan� 

o� esim. halosta vuoltu 
•� Pehmustus 

Kasi laitetaan kantositeeseen (vyo, paita, nap pi 
auki takista) 

5.2.2 Kyynarvarsi 

•� Lasta: 
o� esim. kenttalapio 

•� Ranne ja kyynarpaa saatava liikkumattomiksi 
•� Pehmustus 

Kasi laitetaan kantositeeseen 
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5.2.3 Reisi ja lonkka 

Lastat: 
o� tainen on rynnakkbkivaarin pituinen ja halkaisijaltaan n. 5-10 em lasta ja se laitetaan 

jalan sisasyrjalle nivustaipeesta kantapaan yli 
o� tainen on pualentaista rynnakkbkivaarin pituinen ja halkaisijaltaan n. 5-10 em ja se lai

tetaan jalan I vartalan ulkasyrjalle kainalasta kantapaan yli� 
Palvi ja lonkka saatava liikkumattomiksi� 
Pehmustus� 
Sidotaan tarvittaessa taiseen raajaan kiinni => tukevuus� 
Potilas evakuoidaan makuullaan esim. kokovartalolastalla I tyhjibpatjalla� 

•� Tuetaan tarvittaessa paareihin 

5.2.4 Nilkka, polvi, saari 

\
Lastat: 

o� kaksi rynnakkbkivaarin pituista ja halkaisijaltaan n. 5-10 em lastaa 
o� toinen jalan sisasyrjalle nivustaipeesta kantapaan yli 
o tainen jalan ulkosyrjalle lonkasta kantapaan yli� 

Nilkka ja polvi saatava liikkumattomiksi� 
Nilkka laitetaan 90 asteen kulmaan� 
Kenttalapia kaannetaan 90 asteen kulmaan (kts. alia)� 
Pehmustus� 

• Jos kenttalapiota ei ole, niin nilkka voidaan tukea alia olevien kuvien mukaan 
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6. KULJETUSASENNOT� 

Tajuissaan olevan sokkipotilaan kuljetus
asento 

Tajuttoman kuljetusasento paareilla 
Rintakehaan vasemmalle loukkaantuneen 
kuljetusasento (myos tajuissaan olevan) 

\ 
Vatsaan loukkaantuneen kuljetusasento 

o paan alia ei tarvitse olla mitaan 

Kaulaan, niskaan tai selkaan vammautuneen 
kuljetusasento 

Tajuissaan olevan hengitysvaikeuksista kar
sivan (ei rintakehavammaa) kuljetusasento 
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Kasvoihin vammautuneen potilaan 
eri kuljetusasentoja 

\ 

Tajuttoman kylkiasento 
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7. NOSTO- JA KANTOTAPOJA� 

Potilaan matala siirto vaatteista / tst Potilaan matala siirto, potilaan kadet 
vy6sta vetamalla maata pitkin kiinnitetty lenkilla auttajan niskan yli 

Lievasti vammautuneen taluttaminen Vammautuneen siirto pystyasennossa 
tukemalla kasiottein kainaloista vetamalla 

Vammautuneen kantaminen selassa 
palomiehen otteella 
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Kahden miehen nosto Neljan kaden ote ja kultatuoli 

Vammautuneen nosto vaatteista Vammautuneen nosto huovalla 

Kolmen miehen nosto Selkaan vammautuneen nosto 






