
Safer Citizens Through Skilled Firefighters



• Kansainvälinen palo- ja pelastusalan asiantuntija- ja 

informaatioverkosto

• 40 jäsenmaata, n. 50 yhteisöjäsentä

• Jäsentensä kautta CTIF edustaa 5 miljoonaa palomiestä, jotka 

turvaavat päivittäin miljardin ihmisen elämää.
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CTIF toimii: työryhmät ja komissiot

Lentoasemien pelastustoiminta (Fire and 

Rescue at Airports)

Pelastusalan naiset (Women in Fire and 

Rescue Services)

Eurooppa (Europe)

Palokuntien työterveys (Fire Brigades Health 

Services)

Palonehkäisy (Fire Prevention) 

Metsäpalot (Forest Fires)

Vapaaehtoiset palokuntalaiset (Volunteer fire 

fighters)

Vaaralliset aineet (Hazardous Materials)

Historia (History and Museums)

Kilpailut (International Fire Brigades 

Competitions)

Nuorisotyö (Youth Leaders)

Uudet teknologiat (Extrication and New 

Technologies)

Palontutkinta (Fire Investigation)



Miksi CTIF?

CTIF:n toiminnalla edistetään

• onnettomuuksien ehkäisyä ja asumisen paloturvallisuutta

• tietämystä paloturvallisuudesta

• pelastustoimen palvelukykyä

• kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten hyvien käytäntöjen levittämistä 

ja jalkauttamista

• pelastustoimen jatkuvaa kokonaiskuvaa yhteiskunnan riskeistä

• pelastustoimen valmiutta vastata riskeihin omalla toimialallaan

• palveluiden järjestämistä laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja 

yhdenmukaisesti

• toimintatapojen aktiivista kehittämistä

• pelastustoimen henkilöstön hyvinvointia ja osaamista



• Lentoasemien pelastustoiminnan kansainväliset 

muutokset lainsäädännössä ja 

ympäristövastuullisuudessa aiheuttavat toimintaan 

jatkuvia kehittämistarpeita. 

• EASA (European Union Aviation Safety Agency) 

regulaation implementointi ja soveltaminen Suomessa 

on alan toimijoille uusi asia, johon on tähän saakka 

saatu erinomaista tukea komission työn kautta. 

• Lentoasemien pitäjille Suomessa (Finavia, 

Lappeenranta, Mikkeli ja Seinäjoki) tiedot muutoksista 

ovat taloudellisesti ja toiminnan muutosten kannalta 

erittäin tärkeitä. 

Miksi Lentoasemien pelastustoiminta-komissio?



ISO 17840

• Käyttövoimatarra julkiseen 

liikenteeseen, raskaaseen 

liikenteeseen ja pelastustoimen 

ajoneuvoihin

• Tavoitteena 

onnettomuustilanteessa helpottaa 

ajoneuvon käyttövoiman 

tunnistamista → parantaa 

turvallisuutta

• Lisätietoa: www.ctif.fi/iso17840

http://www.ctif.fi/iso17840


Kiva, kun haluat seurata meitä

Tilaa (uunituore) uutiskirje: http://www.ctif.fi/uutiskirje

Facebook: https://www.facebook.com/CTIFSuomi

Twitter: https://twitter.com/ctif_fin

Instagram: https://www.instagram.com/ctif_fi/

http://www.ctif.fi/uutiskirje
https://www.facebook.com/CTIFSuomi
https://twitter.com/ctif_fin
https://www.instagram.com/ctif_fi/


www.ctif.fi (suomeksi)

Lisätietoja

www.ctif.org (EN, GER, FRA)


