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1. IHMISEN RAKENNE 

1.1 LUUSTO 

1. paakallo 9.olkaluu 
2. solisluu 10. kyynarluu 
3. lapaluu 2 11. varttinaluu 
4. rintalasta 9 12. reisiluu 
5. kylkiluu 3 13. pohjeluu 
6. lantio (suoliluu) 
7. polvilumpio 4 
8. saariluu 

7 

13 

8 
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1.2 SISAELIMET� 

Kaulavaltimo ja - laskimo 

Henkitorvi 

Superior 
ver'l<t cava 

Keuhko 

Maksa 

Munuainen 

Apperldix --+--:::':::c4rAV'7.......m 
8Iadder,-

Urell1ra -

Kainalovaltimo 

Teravan vamman saanut luokitellaan hatatilapotilaaksi, jos vamma on: 

vartalolla (esim, sydan, keuhkot, maksa, suuret verisuonet, munuaiset, perna)� 

nivustaipeessa (reisivaltimo)� 

kainalossa (kainalovaltimo)� 

kaulalla (kaulavaltimo)� 

paassa (aivot)� 
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2. SOTAVAMMAT 

2.1 LUKUJA SOTAVAMMOISTA 

AIHEUTTAJAT JAKAUTUMINEN 
KEHONOSIIN 

VAIKEUSASTE KUOLlNSYYT 

sirpaleel62 % alaraajat 35 % 60 - 70 % lievia verenvuolo 50 % 

luodil 23 % ylaraajat 21 % 20 - 30 % keskivaikeita aivovamma 33 % 

palo 6 % paa ja niska 17 % 5 - 10 % vaikeila monivamma 17 % 

paine 3 % rinta 13 % 

muul6 % valsa 5 % 

muu 9 % 

2.2 SOTAVAMMOJEN ERITYISPIIRTEET 

SOTAVAMMA ON: 

Usein avovamma (Iapaiseva, lunkeuluva)� 

Monivamma lai moniosuma� 

• Aina infekloitunut ja likainen 

2.3 SIRPALEVAMMA 

SIRPALEVAMMATYYPIT 

Pinnalliset haaval vierasesineet lapaisevat ihon, mutta eival peitinkalvoa 

Lavistavat, puhkaisevat haaval sisaanmeno- ja ulostuloaukol loylyval, sirpale on poislunul 

Syvalle sisaan tunkeutuvat haa
val 

sisaanmenoaukko loytyy, mutta ei ulosluloaukkoa, sirpale on 
"aanyt kudokseen 

Viillohaaval sirpalevaikulus on hipaiseva, pinnanmyolainen 

Repival haavat sirpaleel repivaI kudosla 

Silpomishaaval 
kudoksel murskauluval lai analominen osa silpouluu irti; sisa
elinten luiskahlaminen esiin, ampulaaliol 

Monivammal vakavia vammoja esiinlyy useassa ruumiinosassa tai elimessa 
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3. SOKKI 

3.1 MIKA SOKKI ON 

• Verenkierron hairi6tila, jossa elimist6 karsii vakavasta hapenpuutteesta 

3.2 SOKIN SVITA 

• Suuret verenvuodot 

• Nestehukka 

• Sydamen pumppausvoiman pettaminen (esim. sydaninfarkti) 

• Vaikea infektio 

• Voimakas allerginen reaktio, anafylaktinen sokki 

3.3 SOKIN OIREET 

• Iho ja raajojen karkiosat aluksi viileat, my6hemmin kalpeat ja kylmanhikiset 

• Pulssi nopea ja heikosti tunnettavissa 

• Hengitys tihentynyt 

• Potilas levoton, tuskainen, sekava, unelias jopa tajutonkin 

• Janon tunne 

• Pahoinvointi 

3.4 VUOTOSOKIN ARVIOINTI 

LieV8 Keski
vaikea 

Vaikea Kriittinen 

Verenhukka 

mil pros. 

< 750 

<15% 
750·1500 

15·30% 

1500·2000 

30-40% 

>2000 

>40% 

Pulssitaso < 100/min 100-120/min 120-140/min > 140/min 

Lamporaja Ranne Kyynarvarsi Olkavarsi Vartalo 

Tajunta Norm. Norm.! 

levoton 

Sekava Unelias / 

tajuton 

Hengitys 14-20/min 20-30/min >30/min >35/min 

Verenpaine Norm. Norm. Laskenut Laskenut 
selvasti 



8 (29) 

4. cAse 

4.1 HAAVOITTUNEEN ENSIARVIO cAse 

Hoidettavien ongelmien kiireellisyysjarjestys 

c = catastrophic bleeding =massiivin verenvuodon tyrehdyttiiminen HETI 

o tyrehdyttaminen painamalla -> kiristysside / paineside 

A = airway = ilmatiet 

o avaus� 

B = breathing = hengitys� 

o tarkastaminen, turvaaminen 

C = circulation = verenkierto 

o pulssin tunnusteleminen 

4.1.1 c = massiivi verenvuoto 

-> Verenvuoto runsasta, mikali pulppuaa tai valuu� 

-> Suurten suonten laheisyydessa olevat haavat vaarallisia� 

Tyypillisesti raajaverenvuoto valtimosta 

Raajan amputoituminen, murskautuminen seka 

avomurtuma 

Reisivaltimo vuotaa litran minuutissa 

Hoito 

Tyrehdytii verenvuoto 

Oma- tai taistelijaparikohtainen ensiapu 

o suora painaminen 

o vammaraajan kohottaminen 

o kiristysside 

4.1.2 A = ilmatie 

Avaa ilmatiet, jos potilas on tajuton 

Tajuttomuudesta seuraava ilmatien menetys 

on vammautuneiden yleisimpia estettavissa olevia kuolinsyita 

Kasvovammat ovat yleisia sotavammoja, jotka vaarantavat ilmateiden avoimuuden 
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4.1.3 B = hengitys 

Tarkasta potilaan hengitys: katso - kuuntele - tunnustele� 

Normaali hengitys:� 

o tasaista 

o rauhallista 

o aanetonta 

o helppoa ja vaivatonta 

o ihon vari on normaali 

o potilas puhuu lauseita vaivattomasti 

o rintakeha liikkuu symmetrisesti 

Aseta tajuttomalle nenanieluputki� 

Riisu potilaan taisteluvyo� 

Kaanna kylkiasentoon ja tarkasta ilmatiet ja hengitys� 

IImarinnan mahdollisuus 

Syntyy rintakehan lavistavassa vammassa 

o ampumahaava, rajahdyksen aiheuttamat vammat, puukonisku 

IImarinnan hoito 

Etsi sisaanmeno - ja mahdollinen ulostuloaukko paljastamalla rintakeha ja selka (tutki myos 

kainalot) 

Ala poista haavaan juuttuneita esineita / vaatekappaleita 

Peita avoimet rintakehavammat ilmatiiviilla sidoksella (kts. alia) 

Kaanna potilas kylkiasentoon vammapuoli alaspain 

Chest seal Avoimen rintakehavamman 
peittaminen tilapaisvalineilla 
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5. SIDONTA 

5.1 SIDONNAN TARKOITUS - TTSIPE 

1.� Tyrehdyttaa verenvuoto 

2.� Tukea vahingoittunutta kudosta tai kehonosaa 

3.� Suojata haavaa tai muuta ulkoista vammaa 

4.� Imea haavasta eritteita 

5.� Puhdistaa tulehtunutta haavaa 

6.� Estaa tulehduksen leviaminen 

5.2 SIDONNAN KRITEERIT 

•� Turvallisuus� 

Tehokkuus� 

•� Taloudellisuus (kenttalaakinnassa materiaalia rajallinen maara)� 

Potilaan mukavuus ja tyytyvaisyys� 

•� Toiminnan esteettisyys (esteettinen sidos myos asianmukainen ja oikean tuntuinen) 

-->tulee kestaa kuljetuksen rasitukset 

5.3 YLEISTA SIDONNASTA 

•� Valitaan side, jonka laatu, pituus ja leveys ovat 
sopivat vamman laatuun ja sidottavan alueen laa
juuteen ja sijaintiin nahden 

•� Siderulla otetaan tukevasti kateen niin, etta siteen 
ulkopinta tulee sidottaessa potilaan ihoa vasten 
kts. kuva 

Sidoksen tulee olla tukeva, mutta se ei saa estaa 
verenkiertoa (pI. kiristysside) 

Huomioi, teetko vuotoa tyrehdyttavaa, tukea an
tavaa vai haavaa suojaavaa sidosta 

Haavan paalle laitetaan aina tarkoituksenmukaisia haavataitoksia 
• pyritaan� estamaan sidoksien kiinnijaaminen haavaan (esim. palovammasidokset, 

ensiside) 
•� Tarkkaile vamma-aluetta sidonnan jalkeen (turvotukset, kipu, lampo, tunto, liike, vari) 
•� Tarkkaile potilaan peruselintoimintoja etenkin vaikeammissa vammoissa 
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5.4 SIDOSMALLIT 

5.4.1 Tahkasidos 

5.4.2 Silmansidos 

5.4.3 Kilpisidos 

Perussidos 
Muodostu u kahdeksikkokuviosta 
Hihkakuvion tarkoituksena on tukea 

Ns. donitsin kayttb varsinaisen sidoksen alia 
Sodan aikana peitetaan vain vammautunut silma 

Sidos aloitetaan esim. polvilumpion paalta, josta 
se lahtee loittonemaan kohti saarla ja reitta 
Sidos sallii polven taivuttelun 
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5.4.4 Kilpisidos 

Sidos aloitetaan esim. kyynarvarresta ja se lahe
nee kyynarpaata seka olkavarren ja kyynarvarren 
puolelta 

5.4.5 Selansidos 

Sidos aloitetaan heti kainaloiden alapuolelta 
Ylaselkaan muadostuu tahkakuvio 
Sidoksen tulee alia selan keskikohdan peittava 

5.4.6 Rinnansidos 

Kylkeen muodostuu tahkakuvio (rinnan pualelle) 
Sidos aloitelaan n. vybtarbtasolta 
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5.4.7 Olkapaan sidos 

Sidos aloitetaan n. puolesta valista olkavartta 
Olkavarteen muodostuu tahkakuvio 

5.4.8 Kantapaan sidos 

Kantapaasidosta voidaan kayttaa my6s nilkan si
doksena 
Tuoreeseen vammaan EI joustamatonta sidosta 
(esim. liimaside tai urheiluteippi), koska vamnia
kohta turpoaa 
Kun laitat vanhaan vammaan joustamatonta si
dosta, leikkaa sidosta tarvittaessa 
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5.4.9 Kasivarren kantosidos 

Kasivarren kantosidoksen tekeminen kolmioliinasta 
•� Kantosidos voidaan tehda mybs esim. miehislbvybsla lms. 

5.4.10 Esimerkki putkisidoksen kaytbsta 

5.5 PAINESITEEN KAVTTO 

1.� Paina vuolokohlaa 

2.� Laita polilas makuulle 

3.� Jos vuolo raajassa, nosla vuotokohla 

sydamen tason ylapuolelle 

4.� Laila paineside 

5.� Tarkkaile polilasla 

Hengilys 

Verenkierto 

•� Tajunla� 

Ehkaise sokki� 
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5.6 KIRISTYSSITEEN KAYTTO 

Kaytetaan kenttalaakinnassa massiivisiin verenvuotoihin: 

o� kiire, pimea, monivamma raajassa, raajan amputaatio, jos vuotoa ei saada muu

ten tyrehdytettya 

•� Tyrehdyta massiivinen verenvuoto painamalla HETI vuotokohtaa tai valtimorunkoa 

Liittyy vaaroja: kudosten vaurioituminen tai virheellisesti tehtyna potilaan vuotaminen kuiviin 

Ei lopeta luuytimen vuotoa 

Merkitse kiristyssiteen asettamisen aika tarkasti ensihoitokorttiin ja siteeseen tai potilaaseen 

Ala avaa tai Ibysaa kiristyssidetta, vaikka se aiheuttaa potilaalle kovaa kipua 

Poista vain laakarin luvalla 

5.6.1 Silikonisen kiristyssiteen kaytto (kuvat E - F) 

Laita potilas makuulle ja vuotava raaja kohoasentoon� 

Paina vuotokohtaa tai valtimorunkoa voimakkaasti� 

•� Jata siteen alkuun 15 em patka solmun tekemista varten 

Kierra side kahden kierroksen verran raajan ympari voimakkaasti venyttaen 5 em / kamme

nen leveyden verran vuotokohdan ylapuolelle 

Tarkkaile vuodon loppumista 

Jos vuoto loppuu, kierra 1-2 varmistuskierrosta raajan ympari 

•� Tee lopuksi umpisolmu alkuun jatetyn patkan avulla 

5.6.2 Kiristyssiteen tekeminen irtohihnoilla 

Laita potilas makuulle ja vuotava raaja kohoasentoon 

Paina vuotokohtaa tai valtimorunkoa voimakkaasti 

Yhdista tarvittaessa kaksi irtohihnaa 

Laita irtohihna 5 em / kammenen leveyden verran vuotokohdan ylapuolelle 

Kiinnita irtohihna siten, etta saat kammenesi potilaan raajan ja irtohihnan valiin 

Aseta kapula raajan ja irtohihnan valiin� 

Pyorita kapulaa kunnes verenvuoto raajasta lakkaa� 

•� Ankkuroi kapula paikoilleen irtohihnoilla 
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5.6.3 Kiristyssiteen tekeminen esim. ensisiteella tai pitkahihaisella paidalla (kuvat A - C) 

Laita potilas makuulle ja vuotava raaja kohoasentoon 

Paina vuotokohtaa tai valtimorunkoa voimakkaasti 

Kierra side kahdesti raajan ymparille 5 em I kammenen lev. verran vuotokohdan ylapuolelle 

•� Tee siteeseen yksinkertainen solmu 

•� Aseta kapula solmun paalle ja sido kapula kaksinkertaisella solmulla kiinni 

Kierra kapulaa kayttaen side niin kirealle, etta verenvuoto raajasta lakkaa 

Ankkuroi kapula paikalleen siteella tai hihoilla 

B E 

c 

Kiristyssiteen tekeminen tilapaisvalineilla (A - D) 
Kiristyssiteen tekeminen silikonisesta kiristyssiteesta (E - F) 
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6. LASTOITUS 

6.1 LUUNMURTUMAN OIREET 

•� paikallinen kipu� 

turvotus, varimuutos, lampotila� 

•� vaikeus liikuttaa raajaa 

•� vaikeus varata painoa / tukeutua 

•� nakyva virheasento ja epanormaali liikkuvuus 

•� haava avomurtumassa� 

vuotosokin oireet (esim. lantiomurtuma)� 

6.2 LUUNMURTUMAN MAHDOLLISET SEURAUKSET 

•� lihasvauriot 

•� hermovauriot 

•� verisuonivauriot 

o� kuolio 

•� nivelsidevauriot� 

tulehdus� 

jannevauriot� 

•� vuotosokki� 

sisaelinvamma� 

6.3 VUODON MAARA. MURTUMISSA 

Murtuma Vuodon kokonaismaara (ml) 

Lantio (instabiili) 2000 - 3000 

Lantio (stabiili) 1000 -1500 

Reisiluu 1000 -1500 

Saariluu 500 - 1000 

Olkaluu 350 - 800 

Kylkiluu 125/luu 
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6.4 MURTUMATVYPIT 

Jl
\1 ) 

5.4.1� Avomurtuma 

Ruhjekohdasta voi nakya luu (Iuunpaat) c. ~ 

II1I,'\I 'I ______ Iho rikki •� Avomurtuma vuotaa enemman, suuri kudos- ja luuvaurio 

Tulehdusvaara suurempi ~,I ~ 

~1',1 

~;:.'."1iI 

6.4.1 Umpimurtuma 

•� Murtumakohdassa iho on ehja 

Vuoto vahaisempaa (ei kuitenkaan aina) Iho ehjii 

•� Vauriot murtumakohdan luussa ja sita 

ymparoivassa kudoksessa 

6.5 LASTAN VAATIMUKSET 

oikean mittainen lasta� 

vahva ja tukeva� 

•� 3 - piste kiinnitys minimissaan 

ei saa estaa verenkiertoa 

•� ei saa hangata => pehmusta lasta huolella 

6.6 TOIMINTAOHJEET 

1.� Tutki potilas 

2.� Tutki raaja (vari, pulssi, lampo, turvotus, kipu, liike, virheasento) 

3.� Kokoa tarvittavat valineet 

4.� Tue laajoilla otteilla murtuneeksi epailya raajaa sita kasitellessasi 

5.� Varo tuottamasta Iisakipua 

6.� Tue murtuma liikkumattomaksi kohoasentoon 

7.� Tarkkaile (raajan vari, pulssi, lampo, turvotus, kipu, liike, potilaan kokonaistila) 
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7. HENGITYKSEN APUVALINEITA� 

Chest seal 
Liiiikintiimies, EHP, EHAS 

Nieluputki 
Liiiikintiimies, EHP, EHAS 

Nenanieluputki 
Liiakintiimies, EHP, EHAS 

Happinaamari, letkullinen 
EHP,EHAS 

Kasvonaamari 
EHP,EHAS 
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Hengityspalje + naamari + hapenvaraaja 
pussi + happiletku 
EHP,EHAS 

Intubaatioputki 
EHP,EHAS 

Intubaatioputken ohjain 
EHP,EHAS 

Laryngoskooppi = kurkunpaatahystin 
EHP, EHAS 

Pleuradreeni 
EHP,EHAS 

Heimlichin venttiili 
EHP,EHAS 
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Koniotomiasetti 
EHP,EHAS 

Koniotomiasetti avattuna 

Stetoskooppi 
EHP,EHAS 

Pulssioksimetri virtajohtoineen ja 
sormiantureineen 
EHP,EHAS 
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Imulaite koottuna 
EHP,EHAS 

Happipullon paineenalennusventtiili 
EHP,EHAS 

Happipullo ja kuljetusteline 
EHP,EHAS 



8. INSTRUMENTTEJA� 

Sidossakset, muovipaiset 
vaatteiden / varusteiden leikkaaminen 
vammakohdan paljastamiseksi 

Anatomiset atulat 
kirurgiset toimenpiteet 
ei vaurioita kudoksia 

Kirurgiset atulat 
vakaset karjessa 
kirurgiset toimenpiteet 
voi vaurioittaa kudoksia 

Mayosakset 
ommelaineiden katkaisu 
kudosten leikkaaminen 

Neulankuljetin 
ompeleiden tekoon 
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erile suonenpuristimet 
verenvuodon tyrehdytlaminen vuotavasta 
suonesta 

.r-

Kocher suonenpuristimet 
vakaset karjessa 
voi vaurioitlaa kudoksia 

n 
~r· Pean suonenpuristimet 

=~ 

Haavahaka, tylppa - Langenbeck 
haavan levitlaminen toimenpiteen aikana 

Haavahaka, 3-sorminen, terava - Volkmann 
haavan levitlaminen toimenpiteen aikana 
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b 
Kielipihdit 

suuontelon toimenpiteet 

Kielilastain 
suuontelon toimenpiteet 
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9. PPE� 
Painelu-puhalluselvytys (PPE) on elottoman aikuisen ensiapu 
Kun henkilti menettaa akillisesti tajuntansa, toimi nain: 

1. Saatko henkilon hereille?� 
Herattele hanta puhuttelemalla ja ravistelemalla.� 
Henkili:i ei heraa.� 

2. Soita hiitiinumeroon 112.� 
Voit myi:is huutaa apua ja pyytaa paikalla olevia tekemaan hatailmoitus� 
numeroon 112. Hatakeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.� 
Kaanna taman jalkeen autettava selalleen, ja selvita hengittaako han� 
normaalisti?� 

3. Avaa hengitystie.� 
Ojenna autettavan paa leuan karjesta nostamalla ja toisella kadella otsas�
ta painamalla. Samalla katso, kuuntele ja tunnustele hengitystii. Liik�
kuuko rintakeha? Kuuluuko hengityksen aani? Tuntuuko i1man virtaus� 
poskellasi? Arvio onko hengitys normaalia, epanormaalia tai hengitys� 
puuttuu. Mikali epari:iit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.� 
Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.� 

4. Aloita paineluelvytys.� 
Aseta kammenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen katesi� 
rintalastalla olevan kaden paalle. Sormet ovat limiWiin. Paina suorin kasi�
varsin kohtisuoraan alaspain 30 kertaa siten, etta rintalasta painuu 5 - 6� 
em. Anna rintakehan palautua paineluiden valissa. Keskimaarainen paine�
lutiheys on 100 kertaa minuutissa, eika ylita 120 kertaa minuutissa. Laske� 
painelut aaneen.� 

5. Puhalla 2 kertaa.� 
Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun paalle ja sulje sor�
millasi hanen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoi�
hin. Puhalluksen aikana katso, etta autettavan rintakeha nousee (Iiikkuu).� 
Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.� 

6. Jatka elvytysta tauotta rytmilla 30:2, 
kunnes autettava heraa: liikkuu, avaa silmansa ja hengittaa normaalisti, 
ammatti henkili:it antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuval. 
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MUISTIINPANOJA 
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