Ammatillisesti. Inhimillisesti. Luotettavasti. Yhteistyössä.

KATSO VIDEOMME!

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta
pelastuslaitoksesta. Toimimme Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17 kunnan alueella. Päätoimiseen henkilökuntaamme
kuuluu noin 260 henkilöä ja sopimushenkilöstöön noin 500
henkilöä. Ylläpidämme palvelutuotantoamme Kala-, Pyhäja Siikajokilaaksojen alueiden turvallisuuden puolesta.

Pelastustoiminnan suorituskykymme on olemassa onnettomuus- ja uhkatilanteita varten. Huolehdimme onnettomuuksien ennaltaehkäisytyöstä, toimimme alueen valmiussuunnittelun ja varautumisen asiantuntijoina, vastaamme ensihoidon
palveluista ja teemme yhteistyötä alueemme asukkaiden,
elinkeinoelämän, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa niin
normaali- kuin poikkeusoloissakin.

Toimintamme tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä
Jokilaaksojen alue – ennakoiden ja yhteistyössä.

PALOASEMAT

PALOASEMIEN TULOSALUE vastaa pelastusyksiköiden suorituskyvystä, toteuttaa turvallisuusviestintää ja hoitaa palotarkastuksia.
Alueemme jokaisella 23 paloasemalla on myös sopimuspalokuntatoimintaa, jolla on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kannalta hyvin
merkittävä rooli. Alueen sopimuspalokunnissa toimii yli 300 palokuntanuorta.

PELASTUSTOIMINTA

PELASTUSTOIMINTA on näkyvintä toimintaamme. Hoidamme
kiireellisiä hälytystehtäviä ja pelastamme sekä suojelemme
ihmisiä, ympäristöä ja omaisuutta. Pelastustoimintaan kuuluu
myös onnettomuuden uhan torjuminen, vahinkojen rajoittaminen ja seurausten lieventäminen sekä ICT-järjestelmiin
liittyviä tehtäviä.

Toimintamme on jaettu neljään vastuualueeseen
joille hallintopalvelut tuottavat mm. henkilöstö- ja taloushallinnon, kehittämistoiminnan, osaamisen kehittämisen ja viestinnän palveluja.

ENSIHOITO

ENSIHOITOTEHTÄVÄT kuuluvat vastuullemme PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin eteläisellä alueella. Kaikki yksikkömme ovat hoitotasoisesti varusteltuja ja suoritamme vuosittain
noin 30 000 ensihoitotehtävää. Ensihoidossa työskentelee noin
150 terveydenhuollon koulutuksen saanutta ensihoitajaa.

RISKIENHALLINTA

RISKIENHALLINNAN avulla huolehdimme onnettomuuksien
ennaltaehkäisystä. Keskeisiä keinojamme onnettomuuksien
ehkäisyssä ovat valvontatoiminta, turvallisuusviestintä, rakentamisen ja maankäytön ohjaaminen, riskien arviointi ja onnettomuuskehityksen seuranta sekä aktiivinen viranomaisyhteistyö.
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Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska
pelastuslaitos@jokipelastus.fi
www.jokipelastus.fi

Kiireellisissä tapauksissa soita 112!
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▪ Asiasi koskiessa tulen käsittelyä tai paloasemaa, soita virkaaikana kuntasi paloaseman numeroon, jonka löydät verkkosivuiltamme www.jokipelastus.fi/yhteystiedot.
▪ Asiasi koskiessa riskienhallintaa, esim. paloturvallisuuden
itsearviointia, palotarkastuksia tai rakentamisen ohjausta,
soita virka-aikana päivystävän palotarkastajan päivystysnumeroon 044 429 6362.

PYHÄJÄRVI

▪ Asiasi koskiessa ensihoitoa, esim. tiedustelut laskutukseen liittyen tai
hukkaan joutuneet esineet, soita virka-aikana numeroon 044 429 6231.
▪ Asiasi koskiessa pelastustoimintaa (hälytystehtävät), soita pelastuksen päivystysnumeroon 044 429 6090 tai Raahen kaupungin
alueella virka-aikana numeroon 044 429 6107.
▪ Muussa tapauksessa ota yhteyttä kuntasi paloasemalle.

• www.jssuomi.fi

▪ Kulotus- ja avotuli-ilmoitukset otetaan vastaan sähköisesti
osoitteessa www.turvakanava.fi/fi/turvallisuusviesti
Turvakanava-sivustolle voit jättää myös muita turvallisuusviestejä.

Yhteistyöllä parempiin palveluihin
www.jict.fi

