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Pelastuslaitoksen tehtäväkenttää:
1.

2.
3.

4.

5.

Onnettomuuksien ehkäisy
– Turvallisuusviestintä ja –neuvonta, valvontatoiminta, viranomais- ja muu
yhteistyö, omatoiminen varautuminen, palontutkinta
Pelastustoiminta
– Hälytys- ja avunantotehtävät
Varautuminen
– Pelastuslaitoksen varautuminen
– Kuntien ja muun yhteiskunnan varautumisen koordinointi ja tuki
Palvelutoiminta (muut kuin pelastuslain mukaiset tehtävät)
– Ensihoito: ambulanssitoiminta ja ensivaste
– Öljyntorjunta ja ympäristönsuojelu
– Turvallisuuskoulutus, tilannekeskus, jne.
Suunnittelu, raportointi ja tiedolla johtaminen
– Toiminta kuviteltavissa olevissa tilanteissa
– Pelastustoimen raportointi, tilastointi ja analysointi (RTA)
– Porin kaupungin hallinnollinen suunnittelu- ja raportointi

Satakunnan pelastuslaitoksen toimintaympäristö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen suurin teollisten kaasujen käsittelykokonaisuus
- 16 kuntaa
Yht. 20 TUKES turvallisuusselvitys- tai lupakohdetta
- Noin 215.000 asukasta
Kaksi ydinreaktoria (OL1 ja OL2)
- ”Suomen länsi ja elinkeinoelämän
–
Suomen suurin rakennuskohde – ydinvoimalaitos (OL3)
syömähammas”
Yksi syvimmistä ja suurimmista tunnelityömaista
Kymmenkunta merkittävää sähkö-/lämpövoimalaitosta
Puolenkymmentä paperikonetta
Muutama sellutehdas
Muutama suuri sahalaitos ja kymmenkunta keskisuurta
Kolme kansainvälisen kaupan satamaa
Kaksi suurtelakkaa
Kaksi tehdasta, joissa valmistetaan metallia
Kaksi kehittyvää varuskuntaa, joitakin materiaalivarastoja
Kolme maakunnallista hoitolaitosta, kymmeniä seutukunnallisia
Kansainvälinen matkustajalentokenttä
Öljynjalostamo
Meri, rannikkovedet, saaristo
Tulvaherkkä jokimaasto, Länsi-Suomen suurin järvi
Erityisen suuria maatalouden yksiköitä
Leikkuupuimuri-, metsä- ja teollisuuskonetehdas, puusepäntehtaita, valimoita, suurkonepajoja,
maalaamoja, varastoja, …
Länsirannikon valtateitä ja liikennettä, terminaaleja, konttikenttiä, rautateitä ja ratapihoja, …
Vankila, vaatetehdas, sokeritehdas, teuraseläinten käsittelylaitos, …

Riskialueet

Tehtävät

Riskienhallinta: ”Näkymätön turvallisuustyö”
Onnettomuuksien ehkäisytyö, tunnuslukuja 2017
• Turvallisuusviestintä 43.828 henkilöä
– = 19,5 % satakuntalaisista (tavoite 15 %)
– 120 henkilöä per päivä
• Palotarkastuksia/valvontakäyntejä
– Riskikohteissa (A1 - A6) 1.259 kpl
• 5,0 tarkastusta per arkipäivä
• Riskinarviointi 386 kohteessa
– Asuinrakennuksissa ja vastaavissa (A7) 1.529 kpl
• 6,1 tarkastusta per arkipäivä
• Omavalvontapalaute 1.018 kohteesta

Palveluverkko
Viisikymmentäkolme paloasemaa:
• 7 ympärivuorokauden päivystävää
– Lisäksi päivystävä ambulanssi yhdellä ja
päivystävä palomestari toisella
paloasemalla
– Kaikkiaan noin 300 päätoimista henkilöä
• 49 sopimuspalokuntaa
– Yli 900 henkilöä hälytysosastoissa
• 10 laitospalokuntaa tai vastaavaa
• 2 meriasemaa ja öljyntorjuntavarikko
• 3 (+1) meri-/järvipelastusyhdistystä

Riskien realisoituminen: ”Vilkkuvalotoiminta”
Pelastustoiminta, tunnuslukuja 2017
•

Paloautot lähtivät pelastustoimen kiireelliseen
hälytystehtävään 3.728 kertaa ja ensihoitotehtävään
1.224 kertaa eli yhteensä 4.952 tehtävään
Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika :
– I riskialue, tavoiteajassa 6 minuuttia, 78 % med 4:27
– II riskialue, tavoiteajassa 10 minuuttia, 86 % med 6:42

– III riskialue, tavoiteajassa 20 minuuttia, 97 % med 8:09
– IV riskialue, ei tavoiteaikaa, med 11:54
=> Satakunnassa paloauto on pihassa med 7:54 minuutissa

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu
•
•

•
•

Satakunnan suurin ensihoitopalveluiden tuottaja
Seitsemän välittömän valmiuden hoitotason
ambulanssia
– 24/7: Kanta-Pori*2, Rauma*2, Noormarkku
– 14/7: Ulvila, Meri-Pori (synergia)
– 17.159 tehtävää vuonna 2017
Potilaankuljetusyksikkö 8/5 Rauma
– Noin 320 tehtävää/vuosi
Ensivaste (paloauto hätätilapotilaan luo)
– 7 päivystävää 24/7 paloasemaa
– 34 sopimuspalokuntaa
– Noin 1.200 tehtävää/vuosi

Ihmiset tekevät tuotokset
Päätoiminen henkilöstö

Sopimuspalokuntatoiminta

•

Noin 300 päätoimista henkilöä

•

•

Yli 80 % on vuorotyössä

49 sopimuspalokuntaa, hälytysosastoissa on noin
900 henkilöä

•

Palokunnan tuotoksen mukainen könttäkorvaus

–

•

Seitsemän päivystävää palo- ja yksi
ambulanssiasema 24/7

–

Kolme päivystävää palomestaria 24/7

–

”Koskaan ei saada kaikkia yhteen edes teoriassa.”

”Pelastuslaitos haluaa olla hyvä työnantaja.”
–

Työkierto ja urapolkuajattelu, toivomus
palvelupaikasta, työajasta, työtehtävistä, jne.
pyritään täyttämään

–

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen tuki

•

–

Palokunta päättää kuinka se rahansa käyttää.

–

Palokunta voi vaikuttaa korvaukseen tuotoksen
kautta.

–

Palokunta vastaa sovittujen palveluiden
tuottamisesta – pelastuslaitos valvoo.

Panostus elinvoimaan pitkällä tähtäimellä,
omatoimisuus ja aktiivisuus
–

•

”Ostetaan kaikki” mitä palokunta kykenee
tuottamaan.

On myös kehitettävää, joidenkin kohdalla
enemmän kuin toisilla.

Sote-pela-uudistus
•

Kansallinen peruste pelastustoimen mukana ololle: mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluita
– Kahden valmiusorganisaation yhteisessä tekemisessä on iso tehokkuuspotentiaali
– Mukaan lukien ennakoimattomat kotiin vietävät sote-palvelut

•

Pelastuslaitos ”valmiiksi” maakunnallinen toimija
– Siirtymävaiheessa ”Nämä piuhat Porin kaupunkiorganisaatiosta uuteen
organisaatioon”
• Yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, asiahallinto, hallinto-ICT, …
– Ulkoiset ja sisäiset toimintamallit kuntarajat sivuuttaen

– Eri toimijoiden varautumisen tuki ja koordinointi

Ydintarkoitus:

Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta
sekä osaltaan
onnettomuuksien ehkäisystä, ensihoidosta ja
varautumisesta
koko Satakunnan alueella.

