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Iisalmelainen ambulanssien 
ja erikoisajoneuvojen suunnitte-
lija ja  valmistaja Profile Vehicles 
Oy on monestakin näkökulmas-
ta katsottuna voimakkaassa 
kasvussa. 

Viisi vuotta sitten yhtiön lii-
kevaihto oli 17,3 miljoonaa eu-
roa ja tuotannosta valmistui 
220 erikoisajoneuvoa vuodessa, 
joista suurin osa ambulansseja. 
Vuonna 2014 liikevaihto oli ko-
honnut 32,8 miljoonaan euroon 
ja ajoneuvoja valmistui noin 500 
kappaletta. 

Profile Vehicles -konserni vahvassa kasvussa
Kasvuvauhti on ollut verrattain 

nopeaa. Kasvu on tehty omaa 
myyntiä ja valmistuskapasiteettia 
kasvattamalla, ei yritysostoilla. 
Ajanjaksolle osuu merkittävänä 
kasvun mahdollistajana Unkarin 
tehtaan perustaminen.

– Kasvumme on ollut mal-
tillista ja hallittua. Olemme 
samaan aikaan myynnin ja 
valmistuksen kasvattamisen 
kanssa kehittäneet kaikkia 
tukitoimintojamme samassa 
suhteessa, kertoo konsernin 
toimitusjohtaja Marko Repo.

Yhtenä merkkinä oikeista pää-
töksistä ja kasvusta Profile Ve-
hicles Oy palkittiinkin vuoden 
2015 itäsuomalaisena kasvu-
yrityksenä euroopanlaajuises-
sa Entrepreneur of The Year 
-kilpailussa.

 
Konsernin päämaja sijait-
see Iisalmessa, itäisessä Suo-
messa. Samassa kaupungissa, 
jossa perheyritys on perustettu 
vuonna 1982.

– Iisalmessa sijaitsee konser-
nin emoyhtiö. Sieltä johdetaan 

Profile 
Vehicles Oy

n Perustettu 1982

n Perheyritys perustamises-
taan lähtien

n Vuosituotanto yli 500 erikois- 
ajoneuvoa, joista suurin osa am-
bulansseja.

n ISO 9001 -laatujärjestelmä 
kaikissa yksiköissä.

n Pääkonttori Iisalmessa, yh-
tiöt  myös Ruotsissa, Unkaris-
sa ja Virossa.

n Vuoden 2001 yrittäjä Suo-
messa (Suomen yrittäjät).

n Entrepreneur of The Year 
2015 (E&Y).
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Profile Vehicles -konserni vahvassa kasvussa
kaikkia konsernin toimintoja ku-
ten myynti, taloushallinto, suun-
nittelu ja tuotekehitys, osto-
toiminnot ja laatu. Ajoneuvoja 
valmistetaan Iisalmen lisäksi 
Unkarin ja Viron yhtiöissämme, 
jotka ovat kokonaisuudessaan 
emoyhtiömme ja siten saman 
suvun omistuksessa. 

– Yhtiömme arvot ovat yhteis-
työ, kehittyminen, sitoutuminen 
ja korkea laatu, ja pidämme niis-
tä kiinni kaikissa toimissamme.

Yhtiön tuotanto on jakautunut 
niin, että Iisalmessa valmiste-

Yhtiömme arvot ovat 
yhteistyö, kehittyminen, 
sitoutuminen ja korkea 
laatu, ja pidämme 
niistä kiinni kaikissa 
toimissamme.

taan pääasiassa Pohjoismaihin 
meneviä ajoneuvoja ja Virossa 
Baltiaan sekä Venäjälle toimi-
tettavia ajoneuvoja. Unkarin 
tehtaan merkittävin asiakas on 
ollut Unkarin terveysministeriö 

ja vienti suuntautuu lähinnä itäi-
seen ja keskiseen Eurooppaan, 
sekä muutamiin muihin kaukai-
sempiin kohteisiin.

Yhtiön tavoitteena ambulans-
sien valmistajana on kulkea kehi-
tyksen kärjessä. Siihen Profile 
on pystynyt vastaamaan. Profi-
le-tuotemerkin ambulanssit ovat 
turvallisempia, ergonomisempia 
ja hygienisempiä kuin koskaan.

– Ensihoitoalan kehitys on ol-
lut nopeaa. Onneksi oma kehi-
tyksemme on pysynyt mukana, 
Repo sanoo.
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Profile Vehicles on ke-
hittänyt tuotantoaan panos-
tamalla paitsi suunnitteluun, 
myös tuotantoon. Yhtiön pe-
rinteisistä arvoista sisäinen ja 
ulkoinen yhteistyö ovat aiempaa 
suuremmassa roolissa, mutta 
niin on myös kehitystyö. Ilman 
jatkuvaa kehittymistä yhtiö ei 
olisi pystynyt kasvuvaatimuk-
siin vastaamaan.

Kaikki vakiotuotteet ja monista 
eri moduuleista konfiguroitavat 
tuotteet valmistetaan tahtiai-
kaisessa linjatuotannossa. Tuo-
tantolinja koostuu useista varus-
telupisteistä, joista kukin valvoo 
edeltävän työvaiheen laatua. 

Koko valmistusprosessin aika-
na on siis useita laatukontrolli-
vaiheita. Lisäksi loppulaatutar-
kastuksessa varmistetaan sekä 
varustelun oikeellisuus, että 
varustelun oikeanlainen toimin-
nallisuus. 

Valmistuksen alkuvaiheessa 
tehdään kaikki vakio- ja 
modulaariset varuste-
lut ja loppuvaiheessa on 
mahdollisuus asiakas-
kohtaiseen räätälöintiin.  
 
Profile-konsernin 
myynti- ja markkinointi-
johtaja Jari Mononen ker-

Edistyksellistä teknologiaa
ajoneuvojen valmistuksessa

too, että valmistusmenetelmällä 
pyritään korkeaan laatuun, ver-
rattain lyhyeen läpimenoaikaan 
ja tehokkuuteen. 

Profilen asiakkaat saavat hyö-
tyä myös muista edistyksel-
lisistä val-
mistukseen 
ja suunnitte-
luun liittyvis-
tä proses-
seista.

– Kaikissa 
tehtaissam-
me on käy-
tössä niin 
sanottu Lean Manufacturing 
-malli, jonka auto- ja elektroniik-
kavalmistaja Toyota teki kuului-
saksi. Kyse on periaatteista, joi-
den avulla saavutetaan laatua, 
nopeutta ja asiakasorientoitu-
neisuutta. Leanissa eliminoi-
daan kaikki, mikä ei lisää arvoa ja 
työskennellään ainoastaan niiden 
asioiden parissa, jotka ehdotto-

masti on tehtävä sillä 
hetkellä. 

– Hyödynnämme 
tehokkaasti myös 
5S-työympäristön or-
ganisointimenetelmää, 
joka auttaa pääsemään 
eroon turhista tava-
roista ja helpottaa 

pitämään tarpeelliset tavarat 
ja koko työympäristön järjes-
tyksessä, siistinä ja kunnossa, 
Mononen kertoo.

Myös laadunvarmistus 
on avainasemassa, sillä Profi-
le haluaa olla siinä edelläkävijä. 
Kaikissa konsernin tehtaissa 
on käytössä täsmälleen samat 
prosessit ja toimintamenetel-
mät, ja sama taho auditoi kaik-
ki tehtaat. 

Yksi yhtiön perusarvoista on 
korkea laatu. Siitä Profilessa 
halutaan pitää kiinni, sillä laa-
dukkaasta työstä lopulta hyö-
tyvät asiakkaat.

– Toimitamme kaikkia valmis-
tusohjelmassamme olevia erikoi-
sajoneuvomalleja kaikista teh-
taistamme täsmälleen samoilla 
ominaisuuksilla ja korkealla laa-
dulla. Jokainen työntekijämme 
on sitoutunut noudattamaan 
sovittuja toimintatapoja, joil-
la toiminnan ja tuotteen laa-
tu saadaan parhaaksi mah-
dolliseksi. Asiakas voi siten 
olla varma, että hän saa aina 
laadukkaan Profile-tuotteen. 
Siirrymme vuoden 2016 aika-
na standardin uusimpaan ver-
sioon ISO9001:2015.

Tuotantolinja 
koostuu useista 
varustelupisteistä, 
joista kukin 
valvoo edeltävän 
työvaiheen laatua. 

Profile Vehicles tekee läheistä 
yhteistyötä useiden alustaval-
mistajien kanssa pystyäkseen 
paremmin ja nopeammin tarjoa-
maan edistyksellisen ambulanssin 
tai muun erikoisajoneuvon kunkin 
alustamallin päälle.

Yhteistyön avulla Profile pys-
tyy täyttämään kaikki alustaval-
mistajan esittämät vaatimukset 
korityössä ja turvallisuudessa. 
Asiakkaalle yhteistyöstä on li-
säarvoa myös siksi, että Profile 

Profile on Mercedes-Benz VanPartner 

hyödyntää kaiken alustan tarjo-
aman tilan asiakkaan käyttöön 
samalla huomioiden alustan mak-
simikantavuuden. 

– Mercedes-Benz VanPartner 
-status on hyvä esimerkki par-

haasta mahdollisesta yhteistyös-
tämme, joka takaa meille muun 
muassa pääsyn alustamallien 
teknisiin tietoihin varhaisessa 
vaiheessa, mahdollistaen tehok-
kaan tuotekehityksen. Paikalliset 
Mercedes-Benz -maahantuojat ja 
-jälleenmyyjät voivat aina luottaa 
Profileen yhteistyössään, onhan 
myös meillä Mercedes-Benzin 
tehtaan valtuutus ja tuki, ker-
too Profile-konsernin myynti- ja 
markkinointijohtaja Jari Mononen.
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Profile Vehiclesin tuotekehitys perus-
tuu alan parhailta asiantuntijoilta eli asi-
akkailta saatuihin palautteisiin ja ideoi-
hin. Yhtä tärkeää ambulanssivalmistajalle 
on pitää itsensä ajan hermolla uusim-
mista asiakastarpeista ja uusien tek-
nologioiden ja materiaalien mahdol-
listamista tuoteominaisuuksista.

Profilen kehityksen kivijalkoja ovat tur-
vallisuus, ergonomia ja hygienia. Näi-
tä kolmea osa-aluetta puntaroidaan 
aina, kun yhtiö kehittää uusia tuottei-
ta tai uusia ominaisuuksia olemassa ole-

viin tuotteisiin – Perusasioista ei tingitä.

Todellinen asiakkaiden tarve ja toiminta-
mallit ensihoitokentällä muokkaavat Pro-
filen tuotteiden ominaisuuksia ja etukä-
teen suunniteltujen modulien ratkaisuja.

Tuotteet pyritään aina suunnittelemaan 
modulaarisiksi, jotta ne olisivat kaikis-
sa olosuhteissa mahdollisimman pitkäl-
le valmiiksi suunniteltuja ja testattuja tul-
lessaan tuotantoon. Etuna tästä on 
varmasti toimiva kokonaisuus, nopea toi-
mitusaika ja hyvälaatuinen viimeistely.

Tuotteet kaikkiin  
ensihoidon tarpeisiin
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Mercedes-Benz toi mark-
kinoille uuden Vito-pakettiauton 
vuonna 2015. Ennen uuden au-
tomallin toimituksien alkua Profile 
Vehicles kehitti alustalle edistyk-
sellisen korityön useine variaati-
oineen.

Tavoitteena kehitystyössä oli 
tuoda samaan ambulanssimalliin 
jotakuinkin kaikki jo aiemmin Pro-
filen suunnittelijoiden työpöydällä 
jalostetut edistykselliset innovaa-
tiot – siitä tuli myös tuotteelle 
nimi Advanz, englanninkielis-
tä alkuperäistä sanaa mukaillen. 

n Kompaktin tilan optimointi 
(Potilastila leveämpi kuin Neossa)

n Ergonomian parantaminen 
(esim. väyläohjauspaanelin  
asennuskulma hoitajanpöydässä)

n Suuret moduulit ja joustavuus asiakasvaatimuksissa 
huomioiden (oikean seinän lokerikko, ikkunan leikka-
ukset jne.)

n Entistä parempi hygienia ja puhdistettavuus; laajat, 
helposti puhdistettavissa olevat muodot ja pinnat 

n Rakenteiden suunnittelussa optimoitiin korityön ja 
siten koko ajoneuvon mahdollisimman alhainen paino

n Turvallisuuden takaa se, että kaikki tarvittavat raken-
teet on testattu EN1789 -vaatimusten mukaisesti

n Suunnittelun lähtökohtana oli myös ulkoasun suun-
nittelu uusista integroiduista hälytysvaloista ja ulko-
katosta lähtien – perinteisiä Profilen tunnusmerkkejä 
unohtamatta

Profilella ambulanssin korityö-
versiot ovat saatavilla sekä A1/
A2 -potilassiirtotoimintaan että 
täysiverisen B-tyypin ensihoitotoi-
mintaan. Lisäksi valikoimassa on 
kenttäjohto- ja lääkäkäriyksiköt.

Tuotekehitykseen osallistui suu-
ri joukko Profilen tehtaan työnte-
kijöitä – aina toimitusjohtajasta 
tuotantoon saakka. Suunnittelun 
lähtökohtana käytetiin olemassa 
olevia, hyväksi todettuja ratkaisuja 
(Neo ja Genios), joita kehitettiin 
mm. seuraavat asiat huomioiden:

Sisätilojen suunnittelu alkoi 
toiminnallisten laitteiden, kuten 
ilmastoinnin sijoituksen suunnit-
telusta. Sen jälkeen alustasta, 
laitteiden sijoittelusta ja katto-
korotuksesta saatujen rajapinto-
jen pohjalta lähdettiin suunnitte-
lemaan suurimmat pinnat.

Suunnittelutyö jatkui eniten 
aikaa vievällä vaiheella – pienten 
yksityiskohtien ja toiminnollisuuk-
sien hieromiseen, jossa etäisyy-
det, kulmat ja pyöristykset saivat 
lopullisen muotonsa.

Haasteita suunnitteluun loi 
mm. todella kompaktien 
tilojen maksimaalinen hyö-
tykäyttö sekä vaihtele-
vien asiakastarpeiden 
huomioonottaminen 
mahdollisimman hy-
vin jo suunnittelu-
vaiheessa.

Viime vuonna 
Profile Vehiclesin 
mallistoon tullut 
Profile Advanz on 
kerännyt kiitosta 
ajo-ominaisuuksil-
laan. Useimmiten 
nelivetoisena toimi-
tettava Advanz on hyvin 
henkilöautomainen ajaa, 
silti sillä tavoittaa potilaat 
myös vaikeissa tie- ja maasto-olo-

suhteissa. Varsinkin taajamien ul-
kopuolella maaseudulla uutuus on 
kerännyt kiitosta.

Advanz on hyvin kompakti, 
silti hoitotila on riittävän tilava. 
Hoitotila suunniteltiin niin, että 
hoitaja pystyy turvavöiden ollessa 
kytkettynä ulottumaan sekä hoi-
tolaitteisiin ja säilytystiloihin että 
potilaaseen. Myös valaistus, läm-
mitys ja ilmanvaihto suunniteltiin 
juuri tähän automalliin sopivaksi 
ja tehokkaaksi. 

Kaikki Advanzin materiaalit ja 
pinnat on suunniteltu niin, että 
puhtaanapito- ja hygieniavaati-
mukset olivat kirkkaana mielessä. 
Hoitotilassa pinnat ovat mah-
dollisimman sileitä, tasaisia 
ja saumattomia. Kori-
työn kannalta pakol-
liset saumat ovat 
vedenpitävästi 
saumattuja. 

– Sileät 

Edistyksellinen 
uusi Advanz
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pinnat on helpompi desinfioida 
kuin karkeat. Myös hoito-osaston 
kulmien pyöreys on seikka, johon 
olemme kiinnittäneet huomiota jo 
vuosien ajan, Profile Vehiclesin toi-
mitusjohtaja Marko Repo toteaa.

Isojen ja virtaviivaisten verhoi-
luosien toteutuksessa yksi tavoi-

temittari oli rakenteiden kestävyys 
ja keveys. Kovaa käyttöä kestä-
vistä rakenteista on saatu myös 
keveitä, joten ajoneuvon kokonais-
paino on minimoitu. Turvallisuus ja 
ergonomia pääsevät erinomaises-
ti oikeuksiinsa, ja lopputuloksena 
potilastilassakin matka sujuu jou-
hevasti ja toimivasti.

Sekä kuljettajan että hoi-
tajan työtä helpottamaan ja tur-
vaamaan on Advanzissa kokonaan 
uusi CAN bus -väyläohjausjärjes-
telmä ja kosketusnäytöt sekä kul-
jettajalle että hoitajalle. Advanzin 
näkyvyyttä liikenteessä on paran-
nettu uudistamalla integroidut 
hälytysvalot kokonaisuudessaan. 
Uudet valot ovat myös entistä 
helpommin huollettavissa.

Advanz on herättänyt suur-
ta kiinnostusta Norjan vuo-
nomaisemissa sekä Ruotsis-
sa, missä on luontaisesti 
totuttu käyttämään hen-
kilöautojakin ambulans-
seina.

– Seuduilla, joissa 
on kapeat ja mäki-
set tiet, Advanz 
on parhaimmillaan, 
Repo kertoo.

Advanz ja sen 
hyvät ominai-
suudet on 
otettu hyvin 
vastaan myös 
Keski-Euroo-
passa, jon-
ne niitä on 
toimitettu 
jo niin ikään 
useita.
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Jo legendaksi muodostuneeseen Profile Genios -ambulanssiin on tehty 
kuluneen vuoden aikana paljon kehitystyötä ja uudistuksia.
Uudistuneet integroidut hälytysvalot ovat ulkoapäin helpoimmin erot-
tuva uudistus. 
Sekä edessä että takana on uusi entistä modernimpi ilme ja va-
lokupujen sisällä olevien LED-vilkkujen ja LED-työvalojen näkyvyys 
ja teho ovat enstistäkin paremmat. Huurteenpoisto on nyt 
hoidettu kokonaan äänettömästi ja samalla tehokkaasti.
Potilaansiirtojärjestelmien ja kenttäjohtojärjestelmien 
uudistuessa Profile on paneutunut myös erilaisten 
tietokoneiden asennus- ja käyttömahdollisuuksiin, 
myös ajon aikana. 

Genios – eniten myyty Profile-ambulanssiEurooppalainen 
-ambulanssistandardi
Eurooppalainen ambulanssistandardi EN1789 on 
ambulansseja valmistavan teollisuuden itselleen 
määrittämä standardi, jonka avulla määritellään 
kunkin ajoneuvotyypin minimivaatimukset kaikille 
valmistajille. 

Näin toimien pyritään varmistamaan, että kaik-
ki valmistajat täyttävät tarvittavat vaatimukset 
mm. turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen liittyen.

Muista siis vaatia ambulanssitoimittajaltasi, että 
sinunkin ambulanssisi täyttää kaikki EN1789 stan-
dardissa määritetyt vaatimukset – sisältäen stan-
dardissa määritetyt testausmenetelmät. 

Eurooppalainen koko 
ajoneuvon tyyppihyväksyntä
EWVTA on nimensä mukaisesti sekä alustan, että 
sille tehdyn korityön käsittävä koko ajoneuvon tyyp-
pihyväksyntä. 

Tyyppihyväksyntä pitää sisällään alustan tyyppi-
hyväksynnän lisäksi ambulanssin EN1789-stardar-
din vaatimukset ja monet muut tiukat vaatimukset 
kaikille käytetyille korirakenteille.

Nämä kaikki yhdessä muodostavat koko ajoneu-
volle tyyppihyväksynnän, joka on tae siitä, että koko 
ajoneuvo täyttää mm. tiukimmat turvallisuus- ja 
ergonomiakriteerit.

Profilella on kattava valikoima Genios-mallisia 
tyyppihyväksynnän omaavia ambulanssimalleja MB 
Sprinter -alustalle. 

Nämä ovat myös sinun saatavillasi – kysy lisää 
omalta Profile myyjältäsi.

Profilella 
Stryker-edustus 
Stryker on yksi markkinoiden kehittyneimmistä poti-
laansiirtojärjestelmien kehittäjistä ja valmistajista. 

Profile Vehicles on ollut Stryker -ensihoitotuot-
teiden virallinen valtuutettu maahantuoja Suomes-
sa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuoden 2016 
alusta alkaen. 

Lisätietoja ja myynnin yhteydet internetissä: 
www.profilevehicles.com/fi/tuotteet/potilaansiir-
tojarjestelmat

Myös Profile  
Neo uudistuu 
Jo legendaksi muodostunut Profile Neo -ambulans-
si on niin ikään uudistumassa uudelle Volkswagen 
T6 -alustalle. Profile Vehicles on tuonut siihen sa-
moja uusia jo hyväksi todettuja uudistuksia kuin 
Advanziinkin.

Profile valmistaa ambulansseja monien alusta-
mallien päälle, muiden muassa Renault Masterille. 

Yhtiö kuuntelee asiakkaiden ja markkinoiden tar-
peita ja kysyntä ohjaa uusien mallien kehitystä ja 
tuotanto-ohjelmaan ottamista.

Profile on kehittänyt hoitotilan pöytään rakenteen, joka mah-
dollistaa esimerkiksi Panasonic Toughbookin ergonomisen 
käyttämisen turvavyöt kiinnitettynä istuen. Kun tietokonet-
ta ei käytetä, voi sen kääntää hoitajanpöydän sisään suo-
jaan kolhuilta ja mm. roiskeilta. Hoitajanpöydän ympäristös-
sä ja tietokoneen paikan rakenteissa ei ole teräviä kulmia.

Ohjaamossa kojelaudassa on usein hyvin rajallisesti tilaa eri-
laisille radiolaitteille ja tietokonenäytölle, eikä em. laitteiden 
määrä näytä olevan ainakaan vähentymässä. Sen takia Profi-
le kehitti vaihtoehtoisen paikan Mercedes-Benzin omalle 2-DIN 
aukkoa käyttävälle radiokokonaisuudelle. Sen voi siirtää muiden 
ajossa tarvittavien laitteiden tieltä alemmas keskikonsolissa.
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Turvallisuus, erityisesti lasten 
turvallisuus on kaikkien sydäntä 
lähellä! Nyt on saatavilla myös 
hoitajan istuin, jossa on integroi-
tuna lasten 5-pisteturvavyöt.

Profile on kehittänyt hoitotilan pöytään rakenteen, joka mah-
dollistaa esimerkiksi Panasonic Toughbookin ergonomisen 
käyttämisen turvavyöt kiinnitettynä istuen. Kun tietokonet-
ta ei käytetä, voi sen kääntää hoitajanpöydän sisään suo-
jaan kolhuilta ja mm. roiskeilta. Hoitajanpöydän ympäristös-
sä ja tietokoneen paikan rakenteissa ei ole teräviä kulmia.

Ohjaamossa kojelaudassa on usein hyvin rajallisesti tilaa eri-
laisille radiolaitteille ja tietokonenäytölle, eikä em. laitteiden 
määrä näytä olevan ainakaan vähentymässä. Sen takia Profi-
le kehitti vaihtoehtoisen paikan Mercedes-Benzin omalle 2-DIN 
aukkoa käyttävälle radiokokonaisuudelle. Sen voi siirtää muiden 
ajossa tarvittavien laitteiden tieltä alemmas keskikonsolissa.

Hoitotilan työmukavuutta on 
parannettu myös uudistamal-
la paarien edessä olevan is-
tuimen rakennetta siten, että 
istumismukavuus joko penk-
kilaatikon tai klaffi-istuimen 
kanssa on entistä parempi, 
uusi täysikorkea mukavuus-
selkänoja on saatavilla tarvit-
taessa. 

Turvallisuus huomioidaan kai-
kessa kehitystyössä. Yksi 
pieni, mutta tärkeä ja konk-
reettinen uudistus on uu-
denlainen hätäaukaisupainike 
takaovessa. Pelkkä painal-
lus (ennen vedettävä kah-
va) hätäavauskytkimeen avaa 
takaovet tarvittaessa.

Happivarustelussa asiakkaillam-
me on useita erilaisia tarpeita. 
Usein autoissa on mukana pie-
ni lisähappisylinteri, ja perintei-
sesti sen paikka on ollut va-
semman liukuoven takana. Nyt 
sille on tarjolla vaihtoehtoinen 
paikka hoitotilan sisäpuolella in-
tegroituna happipullotelinee-
seen, jonka saa edelleen kään-
nettyä ulos auton takaovesta 
jolloin sylinterin vaihto on er-
gonomista säästäen selkää.
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Profile eCan on aivan uusi 
erikoisajoneuvon Can bus -väy-
läohjausjärjestelmä, jonka suun-
nittelun lähtökohtana on ollut 
nykyaikaisten uusimpien tekno-
logioiden hyödyntäminen, käytön 
helppous ja käyttövarmuus kai-
kissa olosuhteissa. 

Profile Vehicles on kehittänyt 
järjestelmän yhteistyössä alan  
parhaiden osaajien kanssa. Jär-
jestelmä koostuu ohjauselekt-
roniikasta sekä erikokoisista 
kosketusnäytöistä, joita varten 
on kehitetty myös täysin uudet 

Profile eCan – uusi innovatiivinen väyläohjausjärjestelmä
johtosarjat. 

Uudet johtosarjat pitävät si-
sällään uudet liitinrajapinnat, 
joilla mm. liitinten vika-alttius 
on alentunut merkittävästi. 
Lisäksi väylämoduulien määrä 
on vähentynyt huomattavasti.  

Uusi järjestelmä on ko-
konaisuudessaan suunniteltu 
modulaariseksi. Useista muis-
ta erikoisajoneuvovalmistajista 
poiketen, Profilen omilla asian-
tuntijoilla on laaja tietämys ja 
osaaminen järjestelmästä, sen 

tekniikasta ja ohjelmoimisesta.
Helppokäyttöisyys on ensihoi-

tajille tärkeä ominaisuus. Profilen 
lähtökohtana suunnittelussa oli 
niin kuljettajan kuin hoitajankin 
työn vaatimukset: kuljettajan on 
pystyttävä keskittämään kaikki 
huomionsa ajamiseen ja muu-
hun liikenteeseen, jonka takia 
hänen näytön käyttöliittymäs-
sä on lähtökohtaisesti näky-
villä vain tärkeimmät toimin-
not isoin kosketussymbolein. 
Käyttöliittymä on looginen ja 
lisätoiminnot ovat tarvittaes-
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Profile eCan – uusi innovatiivinen väyläohjausjärjestelmä
sa myös helposti valittavissa. 
Näin kuljettajan tarvitsee kään-
tää katseensa näyttöön vain 
minimaalisen lyhyeksi ajaksi.  
 
Hoitajan käyttöliittymä ra-

kentuu potilaan hoidon näkökul-
masta tärkeistä toiminnoista 
loogisesti asemoituna. Hoita-
jan pitää pystyä kiinnittämään 
huomionsa potilaaseen ja sa-
malla ohjata mm. lämmitystä 

ja ilmastointia, 
valaistusta ja 
monia muita 
hoitoon liitty-
viä toimintoja.

Sekä kuljet-
tajan että hoi-
tajan näytöis-
sä on lisäksi 

jatkuvasti näkyvissä ajoneuvon 
ja järjestelmän käytön kannal-
ta tärkeitä indikaattoreita sel-
keiden symboleiden ja värien 
avulla esitettynä. Esimerkik-
si ajoneuvon käytön kannalta 
vaaralliset tilanteet esitetään 
punaisella värillä.

Kaikki järjestelmän komponen-
tit ovat ajoneuvoteollisuuden 
vaatimukset täyttäviä ja mm. 
näytöt toimivat myös käsineet 
kädessä kaikissa olosuhteissa 
kovasta pakkasesta äärimmäi-
seen kuumuuteen.

Hoitajan pitää pystyä kiinnittämään 
huomionsa potilaaseen ja samalla 
ohjata mm. lämmitystä ja 
ilmastointia, valaistusta ja monia 
muita hoitoon liittyviä toimintoja.
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Kanta-Hämeen pelastus-
laitoksen ja sairaanhoitopiirin 
ensihoitopäällikkönä työskente-
lee Lasse Hakala. Kokenut mies, 
jolle toukokuussa tulee 10 vuot-
ta täyteen pelastustoimen eri 
tehtävissä.

Hakala kertoo, että hämäläiset 
ovat tykänneet savolaisten suun-
nittelemasta ja rakentamasta 
ambulanssista. Käyttäjät ovat 
hänen mukaan pitäneet varsin-
kin ergonomiasta ja toiminnan 
selväpiirteisyydestä.

– Ergonomian ja tilojen suhteen 
on menty koko ajan eteenpäin, 
mainittavan arvoisena uusi ratkai-
su hoitajan penkiksi. Täyskorkea 

”Profile kuuntelee asiakasta myös prosessin aikana” 
Terveiset Kanta-Hämeestä:

korimalli antaa 
hyvin väljyyttä 
työskentelyyn. 
Turvallisuutta 
parantaa se, 
ettei irtota-
varaa autos-
sa ole, Hakala 
kiittelee.

Ajoneuvon 
liikkuessa työs-
kentely hoitoti-

lassa on Hakalan mukaan haas-
teellista.

–Mutta uusi hoitajan penk-
ki helpottaa merkittäväs-
ti työskentelyä, turvallises-
ti turvavyö kiinnitettynä. 

Myös hoitotilan puhtaa-
napito saa Hakalalta kiitosta. 
Lattia on helppo pyyhkiä, eikä 
hoitotilassa ole korirakentei-
ta, jotka keräisivät hankalasti 
puhdistettavaa likaa.

Kun Hakalalta kysytään esi-
merkkejä siitä, kuinka ambu-
lanssin varustelu, toteutus ja 
ominaisuudet ovat olleet mer-
kittävässä roolissa potilaan aut-
tamisen ja hoidon kannalta, ei 
vastaus ole yksityiskohtainen. 
Esimerkkejä on niin paljon.

–Kaikki tilanteet, joissa po-
tilasta joudutaan aktiivisesti 
hoitamaan hoitotilassa esim. 
vamma-, sydäninfarkti- tai el-

Lattia on helppo 
pyyhkiä, eikä 
hoitotilassa ole 
korirakenteita, 
jotka keräisivät 
hankalasti 
puhdistettavaa 
likaa.

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitoksella 
arvostetaan Profilen 
osaamista ambulanssin 
hankintaprosessin aikana.

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

n Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
on yksi maamme 22 alueellises-
ta pelastuslaitoksesta.

n Toimialueen kunnat: Forssa, 
Hattula, Hausjärvi, Humppila, 
Hämeenlinna, Janakkala, Jokioi-
nen, Loppi, Riihimäki, Tammela 
ja Ypäjä.

n Maakunnan asukasluku 1.1.2014 
oli 175 481 henkilöä ja pinta-ala 
5 707 km².
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”Profile kuuntelee asiakasta myös prosessin aikana” 
vytetyt potilaat.

 
Kanta-Hämeen pelastuslai-
tos toteuttaa ensihoitopalvelua 
koko Kanta-Hämeen maakunnan 
alueella, sairaanhoitopiirin kans-
sa tehdyn yhteistoimintasopi-
muksen mukaisesti. 

Pelastuslaitoksella on käytös-
sään 17 ambulanssia ja ensihoidon 
kenttäjohtajalla oma yksikkönsä. 
Ensihoidon tehtäviä alueellisella 
pelastuslaitoksella on vuosittain 
noin 30 000.

Hakala kertoo, että Kanta-Hä-
meen pelastuslaitoksella ar-
vostetaan Profilen osaamista 
ambulanssin hankintaprosessin 

aikana. Hakalan mukaan paras-
ta on joustavuus ja käytännön 
järki suunnittelussa.

–Se, että korinvalmistaja tuo 
aktiivisesti parannusehdotuksia 
tilattuun ambulanssiin ja myös 
kyky ottaa muutosehdotuksia 
kesken prosessin vastaan. Pro-
file on suoriutunut näistä hyvin, 
Hakala sanoo.

Kanta-Hämeessä ollaan tyy-
tyväisiä myös siihen, että var-
sinaisen hankinnan jälkeen myös 
huolto on toiminut huoltosopi-
muksen mukaisesti ja nopeasti.

 
Hakalan mukaan Profile on 
onnistunut tuotekehityksessä. 

Varsinaisen hankinnan 
jälkeen myös huolto on 
toiminut huoltosopimuksen 
mukaisesti ja nopeasti.

Ambulanssivalmistaja on vas-
tannut hyvin muuttuneisiin vaa-
timuksiin, pienin askelin.

Terveiset Iisalmen tehtaalle 
ovat kannustavia.

– Jatkakaa samaan malliin, 
kuunnelkaa asiakkaita kehitys-
työssä ja hankinnan jälkeenkin.

Lasse Haka-
la, Vesa Kes-
kimaa ja Miika 
Koivurinne Pe-
lastuslaitoks-
ne edustalla. 
Taustalla Ge-
nios ambulans-
si (vas.) ja Mer-
cedes-Benz ML 
johtoauto, mo-
lemmat Profi-
len toimitta-
mia.
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Profile aloitti toiminnan 
Tšekin tasavallassa noin kaksi 
vuotta sitten yhteistyössä pai-
kallisen jälleenmyyjä ARC vehicles 
s.r.o:n kanssa. Nyt jo noin 40 
Genios ambulanssia on toimitet-
tu ja yhteistyö ARC:n kanssa on 
kehittynyt hyvin.

Läntisessä Tšekissä, 
Saksan vastaisella rajalla on 
Pilzenin maakunta, jonka väes-
tömäärä on lähes 200 000 
asukasta.

Alueen pelastustoimi on jaet-
tu neljään alueeseen. Ensiapu-
toiminnan operaatiokeskus si-
jaitsee Keski-Pilzenissä.

Ympärivuorokautisen operaa-
tiokeskuksen toimintaa ohjaa Pa-
vel Hrdlicka, jonka alaisuudessa 
työstelee 700 henkilöä. Pilzenin 
alueella ensihoidon käytössä on 
40 ajoneuvoa.

Profile Vehiclesin valmistamat 
Profile Genios -ambulanssit toi-
mitettiin Tšekkiin alkuvuodesta. 
Nyt uusista ambulansseista 
Plzenin ensihoidossa on kolmen 
kuukauden kokemus.

Ensimmäisten kuukausien 
perusteella Profile Genios kerää 
uusilta käyttäjiltään eniten kii-
tosta turvallisuudestaan.

Ambulanssikuljettaja David Zí-
kalla on yli 10 vuoden kokemus 
alalta. Hän osaa arvostaa au-
ton turvallisuutta. 

– Mielipiteeni on, että hoi-
to-osastossa kaikki on järjes-
tetty turvallisuuden kannal-
ta oikein. Mikään ei ole auki ja 
kaikki välineet ovat suljetuissa 
lokeroissa ja kaapeissa, mikä on 
tärkeää turvallisuuden kannalta, 
Zika kertoo.

Uusilla käyttäjillä on pitkä toi-
vomuslista ajoneuvoilleen. Kul-
jettajana Zika vaatii alustalta 
paljon, mutta hoito-osasto saa 
kiitosta tilavuudeltaan. Myös hä-

Tšekit tyytyväisiä
Profilen turvallisuuteen

lytysvalojen sijoittelussa Profi-
le on Zikan mukaan onnistunut.

Myös kuljettajien esimies Mar-
tin Tomášek, pitää auton turval-
lisuutta hyvänä. Hän löytää vie-
lä myös muutamia kehitettäviä 
kohteita hoito-osastolta, mut-
ta työskentelyolosuhteet ovat 
hyvät ja ergonomia on erittäin 
hyvällä tasolla.

Kuljetuspäällikkö David 
Jarolím on työskennellyt ensihoi-
don parissa jo 15 vuotta, mutta 
hänelläkin on vasta lyhyt koke-
mus Profilen kalustosta. Hänen 
mukaansa ajoneuvon korityö on 
suunniteltu hyvin turvallisuutta 
ajatellen. 

Jotkut elementit ovat Jarolimin 
mukaan ergonomisesti erityisen 
hyvin ratkaistu. Hoito-osasto 
on kokonaisuudessaan laadukas. 

– Ajettaessa hoitaja pystyy 
omalta istuimeltaan hallinnoi-
maan kaikkia tarvittavia valvon-
talaitteita, eikä hoitajan tar-
vitse siirtää huomiotaan pois 
potilaasta.

Myös ambulanssin puhtaana-
pito on hyvin helppoa.

Jarolim arvelee, että aika 
näyttää, kuinka hyvin Profile 
kokonaisuutena toimii. Tässä 
vaiheessa hänellä ei vielä ole 
niin pitkää kokemusta, että hän 
uskaltaisi sanoa enempää. Sen 
verran hän on alan ja yrityksen 
kehitystä seurannut, että tie-
tää Profilen kehittäneen eniten 
juuri turvallisuutta.

Hän toivoo, että Profile jat-
kaisi panostuksia myös Unkarin 
tehtaaseensa, onhan se varsin 
lähellä Tšekin aluetta.

Mikään ei ole auki ja 
kaikki välineet ovat 
suljetuissa lokeroissa ja 
kaapeissa, mikä on tärkeää 
turvallisuuden kannalta.

Profilen valmistamat Genios ambulanssit toimitettiin Tšekkiin yhteistyös-
sä paikallisen kumppanimme ARC Vehiclesin kanssa alkuvuodesta 2016. 
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