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1. Palomiesten
syöpätapaukset
• Kansainvälinen syövän tutkimusjärjestö (IARC,
2010) on arvioinut, että palomiehillä on kohonnut
riski sairastua kives- ja eturauhassyöpään sekä
Non-Hodginsin lymfoomaan.
• Pohjoismaisessa vastaavassa tutkimuksessa on
todettu 30-49 vuotiailla palomiehillä olevan
kohonnut eturauhassyövän ja melanooman riski
sekä yli 70 vuotiailla palomiehillä kohonnut riski
sairastua myeloomaan, keuhkosyöpään ja
mesotelioomaan (Pukkala ym., 2014).
• Palomiesten mesotelioomariski on myös todettu
hiljattain ilmestyneessä amerikkalaisessa
tutkimuksessa (Daniels ym., 2014)
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2. Altistumiseen
perustuva riskinarviointi
• Tunnistaa tärkeimmät altistavat tekijät
• Mitata löydettyjen altisteiden pitoisuustasot
• Löytää tekniset toimenpiteet altistumisen
vähentämiseksi, kehittää työskentelytekniikkaa ja
henkilökohtaisia suojaimia, jotta altistuminen
olisi mahdollisimman vähäistä
• Tiedottaa työntekijöitä olemassa olevista
vaaroista ja mitä vaikutuksia niillä voi olla, sekä
kuinka mahdollisia vaikutuksia seurataan
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3. Palomiesten altistumisreitit
Hengitystiealtistuminen

Iho altistuminen

Otettu lähteestä: The Internet Encyclopedia of Science, 2010

Otettu lähteestä:
http://www.nytimes.com/health/guides/disease/
sickle-cell-anemia/print.html

Altistuminen rskanavan kautta

Kuva: Juha Laitinen

Otettu lähteestä: Panu Oksa (Työterveyslaitos)

Otettu lähteestä: http://www.agf.gov.bc.ca/pesticides/b_2.htm
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3. Palomiesten kemiallinen altistuminen
• Hapen kuljetuksen estäjät
• Hiilimonoksidi, syaanivety, ja rikkivety
• Ärsyttävät kaasut
• Kloorivety, typen oksidit, ja rikkidioksidi
• Pitkäaikaisia vaikutuksia aiheuttavat
kemikaalit
• Asbesti, bentseeni, polysykliset aromaattiset
hiilivedyt (PAH), formaldehydi, ja 1.3butadieeni
• Elimistöön keräytyvät aineet
• Perfluoratut yhdisteet, lyijy, kadmium ja
dioksiinit
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3. Palomiesten kemiallinen altistuminen
Altistuminen lukuisille
kemikaaleille, jotka esiintyvät
eri olomuodoissa

Lyhytaikaiset
korkeat altistumiset
eri altisteille

Altistuminen tapahtuu
useiden eri altistumisreittien
kautta

Altistumista lisäävät tekijät: lämpökuorma ja
fyysinen stressi
Palomiehen kokonaisannos

Kemikaaleilla on summautuvia, mutta myös kertautuvia haittavaikutuksia

Kokonaisvaikutus palomiehen terveyteen
6/8/2016
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4. Altistumisen arviointimenetelmät
• Potentiaaalinen hengitystiealtistuminen
• Ilmanäytteet palomiehen
hengitysvyöhykkeeltä hengityssuojaimen
ulkopuolelta
• Noki ja tuhkanäytteet palopaikalta
• Aktuaalinen ihoaltistuminen
• Käsien pesunäytteet altistumisen jälkeen
• Ihoaltistumisnäytteet palopuvun alta ihon
pinnasta
Kuvat: Juha Laitinen
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4. Altistumisen arviointimenetelmät
• Kokonaisaltistuminen
• Virtsa, veri ja sylkinäytteet
Kuva: Juha Laitinen

• Altistumisen vaikutuksen mittaaminen
• Tulehdusvasteiden mittaaminen
• Ensisijaisesti suojaavat interleukiinit (IL-1, IL-6 ja IL-10)
• Pitkäaikaisia haittoja kuvastavat (IL-8 ja TNF-)
• Stressihormonit (Kortisoli, amylaasi ja DHEA)

Kuva: Juha Laitinen
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5. Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista
operatiivisessa työssä
• Skellefteån asemalla on arvioitu
riskinarviointimenetelmin palomiesten
altistumista aina tehtävän alusta kaluston
huoltoon. Havaittuihin ongelmiin on
puututtu ja palomiehet on koulutettu
uudelleen toimimaan turvallisimman
vaihtoehdon mukaan.
• Tulos osoitti, että muuttuneet
toimintatavat vähensivät palomiesten
riskiä joutua vaarallisiin tilanteisiin ja
kosketuksiin palossa syntyvien
epäpuhtauksien kanssa operatiivisessa
toiminnassa.
• Raportoitavassa hankkeessa vertailimme
työhygieenisin mittausmenetelmin onko
myös altistumisen kannalta osoitettavissa
eroja Skellefteå-mallia ja perinteistä mallia
noudattavien savusukeltajien välillä.
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4. Koehenkilöiden jaottelu
• Savusukellusajan ja toimintamallin mukaan jaoteltu
Taulukko 6. Koehenkilöiden jakaantuminen eri luokkiin
_______________________________________________________________________
Luokat
Skellefteå- malli
Perinteinen malli
_______________________________________________________________________
Savusukelluksen kesto alle 21
1
2
Savusukelluksen kesto 21-60 minuuttia
6
8
Savusukelluksen kesto yli 60 minuuttia
3
4
______________________________________________________________________
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4. Erot toimintamallien välillä
Taulukko 4. Koehenkilöiden työskentelyaikojen (minuutteja) ja työhistoria (vuosia)
keskiarvo, tulosten keskipoikkeama sekä minimi- ja maksimiarvot
_______________________________________________________________________
Luokat

Skellefteå-malli
ka.

Perinteinen malli

SD. min. maks.

ka.

SD. min. maks.

_______________________________________________________________________
Savusukellusaika

40

Savusukellus+raivaus

22

20

80

51

39

20

130

45

27

20

100

82

64

21

210

Koko tilanteen kesto

164

103

83

350

170

55

118

236

Aika hälytyksestä peseytymiseen

258

84 191

404

229

73

158

345

24

11

9

2

29

Koehenkilön työhistoria

7

7

2

_______________________________________________________________________

Taulukko 5. Työskentelymenetelmien yleisyys koehenkilöillä
_______________________________________________________________________
Luokat

Skellefteå- Perinteinen
malli

malli

_______________________________________________________________________
PI-käyttö raivauksessa

80 %

71 %

Aluskäsine käytössä

60 %

0%

Sammutustakki pois palopaikalla

90 %

64 %

Muut likaantuneet varusteet pois palopaikalla

90 %

0%

Varusteiden kuljetus tiiviissä kuljetusastiassa

100 %

0%

Varusteet kuljetetaan erillään

90 %

0%

Varusteiden huolto ennen käsienpesunäytettä

30 %

64 %

_______________________________________________________________________
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4. Kokonaisaltistumista lisäävät tekijät
Taulukko 20. Altistumiseen vaikuttavat tekijät
_______________________________________________________________________
Altistumiseen vaikuttava tekijä
korrelaatiokerroin p-arvo
_______________________________________________________________________
Naftaleenialtistuminen
Savusukelluksen kesto
0,63727
0,0033**
Savusukelluksen ja raivauksen kesto
0,59465
0,0072**
Koko tehtävän kesto palopaikalla
0,46892
0,0428*
Savusukellusasun pitoaika
0,48516
0,0352*
Pyreenialtistuminen
Savusukelluksen kesto
Savusukelluksen ja raivauksen kesto
Savusukellusasun pitoaika
Varusteiden huolto (ei 0, kyllä 1)

0,81724
0,82660
0,52995
0,70159

<0,0001***
<0,0001***
0,0287*
0,0008***

Bentseenialtistuminen
Koko tehtävän kesto palopaikalla
0,45030
0,0530
_______________________________________________________________________
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5. Palomiesten potentiaalinen
hengitystiealtistuminen
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5. Palomiesten potentiaalinen
hengitystiealtistuminen
Formaldehydi

0,4

HTP-arvo

Bentseeni

3,3

1,6

Palomiesten altistuminen modernissa savusukellussimulaattorissa

2,0

22,0

Palomiesten altistuminen huoneistopalossa operatiivisessa toiminnassa
13,0

28,0
Palomiesten altistuminen perinteisessä savusukellussimulaattorissa

74,0
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Pitoisuus,
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5. Palomiesten potentiaalinen
hengitystiealtistuminen
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5. Palomiesten hengitystiealtistuminen
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5. Palomiesten ihoaltistuminen
Palotutkijat huoneistopalossa, 50 %
aluskäsineet käytössä

0,5

Palomiehet operatiivisessa työssä,
aluskäsineet käytössä

0,5

Palosaneeraajat huoneistopalossa, 50 %
aluskäsineet käytössä

3

Palomiehet harjoituksissa perinteisessä
savusukellussimulaattorissa aluskäsineet
käytössä
Palomiehet harjoituksissa perinteisessä
savusukellussimulaattorissa ilman
aluskäsineitä

10
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Kuva: Juha Laitinen

PAH-yhdisteiden yhteispitoisuus käsissä, ng/cm2

Palotutkijat huoneistopalossa

12

Palosaneeraajat huoneistopalossa

15

Palomiehet modernissa simulaattorissa

30

Palomiehet operatiivisessa työssä

1200

Palomiehet perinteisessä
savusukellussimulaattorissa
Kuva: Juha Laitinen
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5. Palomiesten ihoaltistuminen
operatiivisessa työssä
Taulukko 7. Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksien (ng/cm2) keskiarvo,
tulosten keskipoikkeama sekä minimi- ja maksimiarvot palomiesten (n=21) käsissä
hälytyksen jälkeen
_______________________________________________________________________
Savusukellus-

Skellefteå-malli

aika, minuutteja

ka.

SD.

Perinteinen malli
min.

maks

ka.

SD.

min.

maks.

_______________________________________________________________________
alle 21

0,005

-

0,005

0,005

0,028

0,032

0,005

0,050

21-60

0,065

0,086

0,005

0,228

0,058

0,068

0,005

0,067

yli 60

0,038

0,046

0,005

0,070

0,167

0,228

0,005

0,328

_______________________________________________________________________

Taulukko 8. Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksen (ng/cm2) keskiarvo,
tulosten keskipoikkeama sekä minimi- ja maksimiarvot palomiesten sammutuspuvun alla
(n=9) hälytyksen jälkeen
_______________________________________________________________________
SavusukellusSkellefteå-malli
Perinteinen malli
aika, minuutteja
ka.
SD.
min.
maks
ka.
SD.
min.
maks.
_______________________________________________________________________
alle 21
31
31
31
21-60
130
120
40
310
220
150
110
320
yli 60
5700
5700 5700
4300
4300
4300
_______________________________________________________________________
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5. Palomiesten kokonaisaltistuminen
operatiivisessa työssä
Altistumattoman väestön viitearvo

7

Toimenpidearvo

Skellefteå-malli, keskiarvo, alle 21 minuuttia savusukeltaneet

7

Skellefteå-malli, keskiarvo, 21-60 minuuttia savusukeltaneet

13

Skellefteå-malli, keskiarvo, yli 60 minuuttia savusukeltaneet

32

Skellefteå-malli, maksimiarvo

41

Perinteinen malli, keskiarvo, alle 21 minuuttia savusukeltaneet

8

Perinteinen malli, keskiarvo, 21-60 minuuttia savusukeltaneet

32

Perinteinen malli, keskiarvo, yli 60 minuuttia savusukeltaneet

110

Perinteinen malli, maksimiarvo

142

Kaikilta toimialoilta mitattu keskiarvo, tilasto vuodelta 2012

6

Kaikilta toimialoilta mitattu 95% persentiili, tilasto vuodelta 2012

18

Kaikilta toimialoilta mitattu suurin arvo, tilasto vuodelta 2012

28
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5. Palomiesten kokonaisaltistuminen
operatiivisessa työssä
Toimenpidearvo

2,6

Altistumattoman väestön viitearvo

0,8

Skellefteå-malli, keskiarvo, alle 21 minuuttia savusukeltaneet

0,8

Skellefteå-malli, keskiarvo, 21-60 minuuttia savusukeltaneet

0,8

Skellefteå-malli, keskiarvo, yli 60 minuuttia savusukeltaneet

0,8

Skellefteå-malli, maksimiarvo

0,8

Perinteinen malli, keskiarvo, alle 21 minuuttia savusukeltaneet

0,8

Perinteinen malli, keskiarvo, 21-60 minuuttia savusukeltaneet

1

Perinteinen malli, keskiarvo, yli 60 minuuttia savusukeltaneet

4,1

Perinteinen malli, maksimiarvo

4,5

Kaikilta toimialoilta mitattu keskiarvo, tilasto vuodelta 2012

1

Kaikilta toimialoilta mitattu 95% persentiili, tilasto vuodelta 2012

4,3

Kaikilta toimialoilta mitattu suurin arvo, tilasto vuodelta 2012
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5. Palomiesten kokonaisaltistuminen
operatiivisessa työssä
Altistumattoman väestön viitearvo

2

Toimenpidearvo

14

Skellefteå-malli, keskiarvo, alle 21 minuuttia savusukeltaneet

7,2

Skellefteå-malli, keskiarvo, 21-60 minuuttia savusukeltaneet

3,5

Skellefteå-malli, keskiarvo, yli 60 minuuttia savusukeltaneet

4,7

Skellefteå-malli, maksimiarvo

17

Perinteinen malli, keskiarvo, alle 21 minuuttia savusukeltaneet

0,7

Perinteinen malli, keskiarvo, 21-60 minuuttia savusukeltaneet

3,5

Perinteinen malli, keskiarvo, yli 60 minuuttia savusukeltaneet

2,4

Perinteinen malli, maksimiarvo

8,6

Kaikilta toimialoilta mitattu keskiarvo, tilasto vuodelta 2012

2

Kaikilta toimialoilta mitattu 95% persentiili, tilasto vuodelta 2012

4,7

Kaikilta toimialoilta mitattu suurin arvo, tilasto vuodelta 2012
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5. Palomiesten kokonaisaltistuminen
operatiivisessa työssä
• Virtsan metallipitoisuudet (Pb, Cd, Zn ja Mn) olivat
yhtä koehenkilöä lukuun ottamatta alle
altistumattoman väestön viitearvon
• Myös verestä määritetyt (Pb ja Cd) pitoisuudet
olivat yhtä koehenkilöä lukuun ottamatta alle
altistumattoman väestön viitearvon
• Virtsasta mitattu syanidien ja syaanivedyn
aineenvaihduntatuotteen, tiosyanaatin pitoisuus, oli
myös yhtä lukuun ottamatta alle altistumattoman
väestön viitearvon
6/8/2016
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6. Altistumisen vaikutukset

1)Tarkasteltaessa altistumisen vaikutuksia havaittiin että perinteistä mallia
noudattavilla ensisijaisesti suojaavan (IL-6), mutta myös
pitkäaikaisvaikutuksia ja tulehdusta lisäävän sytokiinin (TNF-)
pitoisuudet olivat korkeammat.
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6. Altistumisen vaikutukset

1) Ensisijaisesti suojaavien (IL-1b ja IL-6) ja myös pitkäaikaisia vaikutuksia
kuvaavien (TNF-) tulehdusvasteiden nousun havaittiin korreloivan
naftaleeni-, pyreeni- ja bentseenialtistumiseen.
2) Stressihormonien (DHEA ja Amylaasi) lisääntyminen korreloi
bentseenialtistumiseen.
6/8/2016
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6. Palomiesten yllättävä altistuminen
• Palomiehet altistuivat poikkeuksellisen
korkeille typpihappo- ja
typenoksidipitoisuuksille
sammutustehtävässä. Yhdisteet ovat
hyvin ärsyttäviä ja aiheuttivat
voimakkaita ärsytysoireita osalle
palomiehistä, joista osa hakeutui sen
vuoksi sairaalahoitoon
• Tässä selvityksessä seurattiin
palomiesten toipumista altistumisen
jälkeen oirekyselyn, spirometristen
mittausten ja keuhkojen ärsytystilaa
kuvaavien tulehdusmerkkiaineiden avulla

8.6.2016

© Työterveyslaitos

|

Juha Laitinen

|

www.ttl.fi

27

6. Palomiesten tulehdusvasteet
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6. Palomiesten keuhkovasteet
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6. Sammutuspukujen peseytyminen
normaalissa pesussa
Kuvat:
Marjaleena
Aatamila
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7. Johtopäätökset
• Skellefteå-malli sopii palomiesten altistumista vähentävien toimintaohjeiden pohjaksi. Se
kuitenkin kaipaa jo päivitystä:
• Päivitettävät kohdat ovat:
• 1) Lisättävä suojavyöhyke –ajattelu myös huoneistopaloihin
• 2) Ohjeistettava kalustonhuollon suojautumis- ja puhdistustehokkuussuositukset sen
mukaan, missä paloluokassa varusteet ovat kontaminoituneet
• 3) Palomiesten altistumisen dokumentointi (ASA- ja henkilökohtainen), palomiesten
terveydentilan tehostettu seuranta sekä altistumisen ja sen vaikutusten arviointi
varsinkin erittäin altistavien tehtävien jälkeen
• Lopullisena tavoitteena tulee olla altistumisen vähentäminen ja sen hallinnan parempi
määrittely integroituna ratkaisuna eri pelastustehtävätyyppien johtamiseen
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7. Suojavyöhyke-ajattelu

6/8/2016

© FIOH

|

Juha Laitinen

|

www.ttl.fi

32

7. Suojavyöhykeajattelu
• Suojautuminen
• Heti vaarallinen alue (paineilmalaitteet)
• Happipitoisuus alle 18 % ja hiilimonoksidi yli 30 ppm

• Vaara-alue (puhallinavusteinen hengityksensuojain maskilla tai
kokonaamarilla, suodattimella A2B2E2K2-P3, vähintään TH3suojainluokitus)
• Tällaisia tiloja ovat sivutilat, joissa ei havaita savua,
alentunutta happipitoisuutta tai muita vaarallisia kemikaaleja
esimerkiksi hiilimonoksidia, jotka vaativat suojautumista
paineilmalaitteella

• Suoja-alue (ei määritelty suojaustasoa)
• Sammutus-, ensihoito ja poliisiyksiköt tulee sijoittaa tuulen
yläpuolelle suoja-alueelle, kuten myös sammutusyksiköt
6/8/2016
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7. Kalustonhuolto
• Paloluokka 1 on määritelty lieviä nokivahinkoja aiheuttaneeksi kytöpaloksi, joka ei ole levinnyt
syttymiskohdastaan. Likaantuminen ja haitta-ainekuormitus ovat erittäin vähäistä. Pinnat ovat
puhdistettavissa ilman pinnoitteiden uusimista ja kohteessa on vain pienehköjä haju- ja
savuhaittoja. Tyypillinen paloluokan 1 palo on sammunut itsestään tai sammutettu ilman
pelastuslaitoksen apua (Laitinen ym., 2010a).
• Paloluokassa 2 huoneistopalo on levinnyt syttymiskohdastaan mutta rajoittunut osaan
syttymishuonetta. Huoneiston muut tilat ovat kärsineet korkeintaan noki- ja savuvahinkoja ja
niiden pinnat ovat puhdistettavissa ilman pinnoitteiden uusimista. Paloluokkaan 2 kuuluu valtaosa
nopeasti sammutetuista huoneistopaloista: Esimerkiksi TV- kylmälaite- tai kahvinkeitinpalo, jonka
pelastuslaitos on sammuttanut (Laitinen ym., 2010a).
• Paloluokkien 1-2 jälkeen varusteiden ja kaluston käsittelyssä suojaudutaan todetun tarpeen
mukaan. Tällöin varusteissa ei ole välttämättä kuin hajuhaittaa, josta ei ole käyttäjälleen vaaraa.
Näissä paloluokissa kaluston huollossa tulisi käyttää vähintään FFP3- luokan hengityksensuojainta
ja nahka- tai näppyläkäsineitä. Mikäli huollettava kohde on märkä, suositellaan käytettäväksi
kemikaalisuojakäsineitä (kat. 3.). Tämän lisäksi ihokontaktin välttämiseksi iho tulisi suojata
pitkähihaisella ja –lahkeisella suojavaatteella (Lahti, 2016)

6/8/2016

© FIOH

|

Presenters Name

|

www.ttl.fi

34

7. Kalustonhuolto
• Paloluokassa 3 huoneistopalo on aiheuttanut koko syttymishuoneen tuhoutumisen ja
levinnyt mahdollisesti sen ulkopuolelle. Sellainen on esimerkiksi lieskahtanut palo, mutta
myös muu huomattavia vahinkoja aiheuttanut palo. Likaantumisaste ja haitta-ainekuormitus
ovat korkeat. Lisäksi rakenteita ja kalustoa joudutaan purkamaan ja pinnoitteita uusimaan.
Tyypillinen paloluokan 3 palo on esimerkiksi huoneistopalo, jonka sammutus on viivästynyt
(Laitinen ym., 2010a).
• Paloluokassa 4 on kyseessä teollisuuspalo, jossa todennäköisesti on vapautunut myrkyllisiä
ja haitallisia aineita erilaisista kemikaaleista ja/tai materiaaleista. Tässä paloluokassa on aina
tehtävä vaarallisten aineiden kartoitus suojaustarvetta mietittäessä (Laitinen ym., 2010a).
• Paloluokissa 3-4 Työterveyslaitos suosittelee kalustonhuoltoon ensisijaisesti TH3-luokan
suojainluokalla varustettua puhallinavusteista hengityksensuojainta, jossa on A2B2E2K2-P3 yhdistelmäsuodatin sekä silmät suojaava kasvo-osa. Korkean haitta-aine kuormituksen vuoksi
suositellaan koko ajan käytettäväksi kemikaalisuojakäsineitä (kat. 3.). Tämän lisäksi
ihokontaktin välttämiseksi iho tulisi suojata pitkähihaisella ja –lahkeisella suojavaatteella.
Mikäli varusteet on kontaminoituneita tunnetulla kemikaalilla, tulee se ottaa huomioon
suojautumista ja myös pesua mietittäessä (Lahti, 2016). Apua hankalampien kemikaalien
tapauksessa on mahdollista pyytää C-päivystäjältä.
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7. Altistumisen
seuranta
• ASA-rekisteröinti
• Yksilöllinen altistumistili
altistumisen seurantaan,
johon mukaan kaikki
altistava työ myös
kalustonhuolto
• Ohjeet vakavien
altistumisten varalle
• Työterveyshuollon rooli
aktiivisemmaksi altisteista
tiedottamisessa
Tarvittaessa virtsan 2-naftoli ja 1-pyrenolimittaukset
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8. Jatkotutkimustarpeita
1. Selvittää palomiesten elimistöön kertyviä altisteita
2. Selvittää asbestille altistumista ja sammutuspukujen
puhdistumista asbestille altistavan tehtävän jälkeen
3. Arvioida terveyshaittojen kannalta tärkeää
tulehdusreaktion vaiheittaista etenemistä ja siitä
palautumista
4. Kehittää palomiesten sammutus- ja alusasuja
5. Testata uusia vähemmän altistavia sammutusmenetelmiä
6. Arvioida robotiikan ja digitalisaation hyödyntämisen
mahdollisuuksia pelastustilanteessa ja sen johtamisessa
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Suuret kiitokset tuesta ja osallistumisesta !
• Suomen Palomiesliitto (SPAL)
• Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)
• Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
• Pelastusopisto (PEO)
• Helsingin Pelastuslaitos
• Keski-Suomen Pelastuslaitos
• Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos
• Pohjois-Savon Pelastuslaitos
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Kiitos!
ttl.fi

@tyoterveys
@fioh

tyoterveyslaitos

tyoterveys Tyoterveyslaitos
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