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Pelastustoimi

Pelastustoimen tavoitteena on hyvä turvallisuuskulttuuri, 
-onnettomuuksien vähentäminen ja vahinkojen 
rajoittaminen, 
-nopea ja tehokas apu onnettomuuksissa ja 
poikkeusoloissa, 
-väestönsuojeluvalmiuden ylläpitäminen ja 
-hyvä yhteistyö eri viranomaisten välillä



Eurobaltic-harjoitus
• Harjoitus on osa BSR Interreg IIIB Eurobaltic Civil

Protection projektia, jota toteuttaa Sisäasiainministeriö 
ja Helsingin Yliopisto/Aleksanteri-instituutti. Interreg
hankkeessa on mukana asiantuntijoita Suomesta, 
Venäjältä, Puolasta, Saksasta, Ruotsista, Virosta, 
Latviasta ja Liettuasta. Harjoitus liittyy Pelastusopiston 
Interreg IIIB seminaariin ”To prevent oil-spill accidents
on inland waters and coastlines” 11 ja 13.-15.6.2006 
Kuopiossa.



Ensaco 2009 - 2010
• Koulutuksen tavoitteet ja laajuus
• Koulutuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva

öljyntorjuntaan liittyvistä eri osatekijöistä Saimaan alueella
sekä kehittää käytännönläheisesti viranomaisten keskinäistä ja 
viranomaisten sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä
öljyntorjunnassa.

• Öljyntorjuntaan osallistuvien osapuolten valmiuksia toimia
tehokkaasti öljyonnettomuustilanteissa. 

• Koulutuksessa erityisesti Saimaan alueen ja koulutukseen
osallistuvien organisaatioiden esittämät erityistarpeet,



Decovy

• Koulutus- ja harjoitusjärjestelmä on 
kokonaisvaltainen internetin yli toimiva 
tietojärjestelmä, jossa viranomaiset ja muut tahot 
voivat kouluttautua sekä hallinnoida ja jakaa 
koulutusta että ylläpitää harjoituksien 
järjestämiseen ja laitetestaukseen ja -suosituksiin 
tarvittavaa tieto-varantoa. 

• Common Cbrn-hanke



Älykö
• ÄLYKÖ-hankkeen tavoitteena on ympäristöriskien tunnistaminen, niihin 

varautumisen tukeminen ja onnettomuuksien vaikutusten minimointi.
• Hankkeessa keskitytään öljyn- ja vaarallisten aineiden varastointiin ja kuljetukseen 

(tie-, raide- ja vesiliikenne) Itä-Suomen maa-alueilla ja Saimaan vesistöalueella. 
• Hankkeessa kehitetään avointa ympäristötietoa ja sen käyttöä päätöksenteossa, 

kansalaisten tilanne- ja vaaratiedottamisessa sekä ympäristöriskien 
vähentämisessä. 

• Kehittämistyö luo uusia mahdollisuuksia myös yritysten palveluliiketoiminnalle.
• Yritysten kanssa hankkeessa kehitetään uusia tuoteinnovaatioita öljyvahinkojen 

ennaltaehkäisyyn ja onnettomuuksien vaikutusten minimointiin.



SÖKÖ-SAIMAA

• . Projektissa testataan vahinkojätelogistiikkaa, 
torjunta- ja puhdistusmenetelmiä sekä 
kehitetään uusia menettelytapoja ja 
teknologioita öljyntorjunnan 
kokonaishallintaan.



ToxiTriage
• The seven specific objectives of TOXI-triage address the 

operational; technological; ethical and societal dimensions of CBRN 
response and recovery, and importantly the economic base from 
which sustainable CBRN and multiuse systems are derived.19 
partners in 4 Task forces will deliver 9 Work Packages (WPs) that 
address: end user specifications; Design and delivery; Test and 
Validation; and, Impact. The approach defines a concept of 
operations that envisages accelerated delivery of situational 
awareness through an ensemble of embedded sensors, 
drones,standoff detectors (including cameras)…

• CONOPS – concept of operations EU



KIITOS

• Jyri Silmäri
• Pelastuspäällikkö
• jyri.silmari@espl.fi
• 044 794 3750
• www.espl.fi
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