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Kilpailu on tarkoitettu Länsi-Suomen pelastusalan liiton jäsenpalokuntien naisille. 
 
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto. Kiertopalkinto 
kiertää määräämättömän ajan ja tarvittaessa liitto hankkii uuden palkinnon. 
Kiertopalkinnon haltija on velvollinen toimittamaan palkinnon kaiverrettuna ja 
puhdistettuna seuraavaan kilpailuun. 
 
Kilpailun järjestää Länsi-Suomen Pelastusalan naistyövaliokunta, ja sääntöjä voi 
muuttaa Maskun palokunnan hallitus valiokunnan esityksestä. 
Sääntömuutoksista on ilmoitettava kilpailukutsun yhteydessä. Kutsut on lähetettävä 
viimeistään 1 kk ennen kilpailua. 
 
Kilpailujoukkueen vahvuus on 1 + 2. Joukkueen jäsenen tulee täyttää 
kilpailuvuonna vähintään 16 vuotta. Kilpailija voi kuulua vain yhteen joukkueeseen. 
Naisosastosta voi osallistua useampia joukkueita. 
 
Kilpailujoukkueen yhteisiän perusteella lisätään loppuaikaan sekunteja seuraavasti: 
48 - 70 vuotta 30 s. 
71 - 90 vuotta 20 s. 
91 - 110 vuotta 10 s. 
111 - 300 vuotta 0 s. 
Laskennassa käytetään kilpailuhetken ikää. 
 
Kilpailijan varustus : 
hyväksytty palopuku (vanhemmatkin puvut käyvät) 
palokypärä tai vastaava, leukahihnalla varustettu kypärä 
(kypärässä ei tarvitse olla silmikkoa.) 
käsineet 
kumisaappaat 
Kypärän on oltava päässä tukevasti ja leukahihnan on oltava paikoillaan. Palovyön 
on oltava soljessaan riittävän kireällä. Koko varustus on pidettävä päällä koko 
kilpailusuorituksen ajan. Tuomari estää epäasiallisesti pukeutuneen osallistumisen 
kilpailutehtäviin. 
 
Kalusto:  
1 kpl 76 mm letku pakattuna kehikolle (pituus väh. 18 m.) 
1 kpl 39 mm letku pakattuna kiepille (pituus väh. 18 m) 
1 kpl 39 mm sulkimella varustettu suora/sumusuihkuputki 
1 kpl jakoliitin 
1 kpl käsisaha (ei kaarisaha) 
1 kpl sammutuspeite (koko väh. 1 x 1 m) 
1 kpl voimapihdit 
Kilpailupaikalle on varattu mahdollisuus lainata kaikkea kalustoa, mutta tällöin 
letkukalusto Saattaa olla märkää. Kalustoa ei voi käyttää luetteloitua enempää. 
Lähtö tapahtuu lähtöruudusta. Letkukalusto on liittämättä. 76 mm letku saa olla 
liitettynä vedenotto-jakoliittimeen (kierreventtiili). Ajanotto aloitetaan tuomarin 
lähtökäskyllä. 
 



Tuomaristo ja ajanottajat koostuvat tapahtumapaikalla olevista kolmesta tehtävään 
kutsutusta henkilöstä . Ajanotossa käytetään kolmen kellon keskimmäistä aikaa. 
Joukkueen jäsenten välinen työnjako on vapaa. Kilpailutehtävät on 
suoritettava numerojärjestyksessä. 
Tuomaristo voi antaa 0-10 sekuntia lisäaikaa kaluston huolimattomasta käsittelystä. 
Tuomaristo voi antaa 0-30 sekuntia lisäaikaa vaaratilanteista suorituksen aikana. 
 
TEHTÄVÄOHJEET: 
1. Sahaa tunnelissa oleva lautaeste käsisahan avulla. Kulku radalle vain 
tunnelin kautta. Lippusiimoja ei saa ylittää. Tunnelin koko 
700 x 700 mm pituus 1500 mm. Lauta 100 x 22 mm. 
 
2. Sammuta palava neste sammutuspeitteellä. 10 litran maalipurkissa palaa 
polttoöljyä. Öljy ei saa syttyä uudelleen. 
 
3. Kuljeta paareilla makaava potilas lähtöpaikalle. Paareihin ei saa koskea 
ennenkuin tehtävä 2 on suoritettu. Potilaalla oltava koko ajan 2 kantajaa. 
Paarien paino n. 15 kg. 
 
4. Selvitä pääjohto. Jakoliittimen paikka merkitty. Selvitä työjohto. Kaada keila A 
työjohdon suihkulla. Suihkutus laudan takaa. Mikäli muita keiloja kaatuu, 
siitä annetaan 10 sekuntia lisäaikaa. Kalustoa ei saa siirtää lähtöruudusta 
ennen kuin tehtävä 3 on suoritettu. Kumikeilojen korkeus 500 mm. 
Pohjan koko 300 x 300 mm. Keilojen väli 100 mm. 
 
5. Täytä avointa tynnyriä, kunnes sen sisällä ollut pallo putoaa. Suihkutus 
laudan takaa. 200 litran kanneton terästynnyri. 
 
6. Katkaise terästanko voimapihdeillä. 
8 mm harjateräs n. 80 mm korkeudella maasta. 
 
7. Laske kaasupullo muovitynnyrin pohjalle pystyasentoon. Kanna 
tehtävän 5 metallitynnyristä sangolla vettä muovitynnyriin kunnes 
korkeusmerkki peittyy. Kilpailupaikalla on n. 10 litran sanko. Muilla 
välineillä ei vettä saa kantaa. Vettä kannetaan n. 70 litraa. 
 
Ajanotto lopetetaan kun kaikki joukkueen jäsenet ovat lähtöruudussa 
mukanaan sammutuspeite, voimapihdit, suihkuputki jakoliitin ja käsisaha. 
Loppuaika = rata-aika s. + ikälisäys 0 - 30 s. 
+ kaluston huolimaton käsittely 0 - 10 s. 
+ vaaratilanteet 0 - 30 s. 
+ väärän keilan kaatuminen 10 s. 

 

Vedenottopaikka tulee ilmoittaa kutsussa etukäteen. Käytettäessä paloautoa veden 

ottoon, maksimipaine saa olla 6bar. 


