TURVANASI
LAPISSA
– mereltä tuntureille, kaupungeista erämaihin

Pelastustoiminta
Toimintamme tarkoitus on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta
ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa
vahinkoja ja lieventää seurauksia. Seuraamme onnettomuusuhkien
sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehitystä sekä ryhdymme
tarvittaessa toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
Toiminta-alueemme jokaisessa kunnassa on vähintään yksi paloasema. Vakinaiset palokunnat ovat välittömässä ympärivuorokautisessa lähtövalmiudessa ja tarvittaessa pelastustoiminnan tehtäviin
osallistuvat kaikki paloasemat. Voimme saada ja antaa lisäapua
myös naapurivaltioille.

Lue lisää pelastustoiminnasta
www.lapinpelastuslaitos.fi/pelastustoiminta

112

Kiireellisen avun tarpeessa soita numeroon 112.
Jos epäilet, onko kyseessä hätätilanne vai ei,
on aina parempi soittaa hätänumeroon kuin olla
soittamatta.
Lataa puhelimeesi 112 Suomi -sovellus
www.112.fi/hatanumero_112/soittajan_paikantaminen/
112suomi

Onnettomuuksien ehkäisy
Pyrimme vaikuttamaan alueen yleiseen turvallisuuteen ennaltaehkäisemällä onnettomuuksia sekä varautumalla päivittäisiin onnettomuuksiin, suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Tärkeä osa onnettomuuksien ehkäisyä on koulutus- ja valistustyö,
koska suuren osan onnettomuuksista aiheuttaa ihmisen toiminta.
Jaamme alueen asukkaille ja yrityksille tietoa turvallisuuden ylläpidosta sekä opastamme heitä tunnistamaan vaaratilanteita ennakolta
ja toimimaan onnettomuustilanteessa.
Lisäksi neuvomme kiinteistönomistajia rakennusten palo- ja
henkilöturvallisuuden suunnittelussa, annamme lausuntoja rakennuslupa-asiakirjoista sekä osallistumme rakennusten käyttöönottotarkastuksiin. Huolehdimme myös rakennusten palotarkastuksista
määrävälein valvontasuunnitelman mukaisesti.

Onnettomuuksien ehkäisy
www.lapinpelastuslaitos.fi/onnettomuuksien-ehkaisy

Kartoitamme, kuivaamme ja
korjaamme vesi- ja palovahingot.
Torjumme jälkivahingot.
Polygon Finland Oy
PUH. 020 7484 580
24H 020 7484 00
www.polygongroup.fi

Lapin pelastuslaitoksen kiireelliset
pelastustehtävät 2014–2019
Hoidamme vuosittain noin 4 500 kiireellistä
pelastustehtävää.
Onnettomuustyyppi (ensisijainen)

Viiden
vuoden ajalta

Vuosikeskiarvo

Liikenneonnettomuus
Automaattisen paloilmoittimen
tarkastus ja varmistustehtävä
Ensivaste
Muu tarkastus ja varmistustehtävä
Ihmisen pelastus
Vahingontorjunta
Avunanto
Rakennuspalovaara
Liikennevälinepalo
Virka-apu
Rakennuspalo
Maastopalo
Muu tulipalo
Palovaroittimen tarkastus ja
varmistustehtävä
Öljyvahinko
Eläimen pelastus
Vaarallisten aineiden onnettomuus
Sortuma
Räjähdys

4 157
4 097

831
819

3 891
2 023
1 379
1 165
895
785
669
586
575
496
464
377

778
405
279
233
179
157
134
117
115
100
93
75

301
284
32
15
3

60
57
6
3
0,6

Yhteensä

22 194

4 441,6

Suomen vanhin palo- ja pelastusalan yritys
Palo- ja pelastustoimen,
vahingontorjunnan ja ympäristöteknologian
tuotteita ja kokonaisratkaisuja.

Oy Veljekset Kulmala Ab | 09 8751 800 | sales@veljeksetkulmala.fi

www.veljeksetkulmala.fi

Lue lisää Pelastusalan tutkinnoista
www.pelastusopisto.fi/tutkinnot

Lapin pelastuslaitos

Kiinnostaako pelastusala?

Hallinto
Koskikatu 61
96100 ROVANIEMI
etunimi.sukunimi@lapinpelastuslaitos.fi

Pelastustehtävissä toimivilta vaaditaan hyvää
peruskoulutusta ja jatkuvaa harjoittelua. Vakinaisen
pelastusalan ammattihenkilöstön kouluttaa Pelastusopisto Kuopiossa. Sopimuspalokuntien miehistön
ja alipäällystön kouluttavat pelastuslaitokset itse.
Pelastushenkilöstö myös harjoittelee säännöllisesti
pelastustehtävissä tarvittavia taitoja.

www.facebook.com/lapinpelastuslaitos
twitter.com/lapinpelastus

Monissa pienissä kunnissa on haasteita löytää vakinaista henkilöstöä ja sopimuspalokuntien miehistöä.
Kysy lähimmältä paloasemalta, miten pääset mukaan
sopimuspalokuntien toimintaan.
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31

Suomen pinta-alasta
toiminta-alueena

sopimuspalokuntaa

160

1000

sopimuspalokuntalaista

päätoimista
työntekijää

• www.jssuomi.fi

3

vakinaista palokuntaa
Kemi, Rovaniemi
ja Tornio

PELASTUSAJONEUVOJEN VARUSTELIJA

Yhdistämme ihmiset ja tiedon.

www.autovi.com

www.lapit.fi

