
EKRPAS



HANKKEEN ALKUAJATUS

2010

  Asta myrsky

  Metsää nurin muidenkin puolesta

  Sähköt, vedet, kommunikaatio

2016

  1000 litraa öljyä vesistöön

  Öljyonnettomuuksissa fyysistä työtä

  Vaikutusten seuranta

Kuinka tilannekuvaa voitaisiin kartoittaa monipuolisemmin ja nopeammin?



KEHITYSTYÖ

Hankesuunnitelma
  Kuinka RPAS voi palvella viranomaisia ja 

toimijatahoja työvälineenä painottuen 
asumisen turvallisuuteen?

  Miten maaseudun asumisturvallisuutta 
voidaan kehittää lintuperspektiivistä?

  Voiko sopimuspalokunta tuottaa RPAS-
palvelua viranomaisille?

  Kuinka laaditaan turvallinen ja toiminnan 
luonteen huomioiva koulutus?

  Kuinka lisätään sopimuspalokuntien 
vetovoimaisuutta



HAVAINNOT



VIDEO



VIRANOMAISTEHTÄVILLÄ HYÖDYNTÄMINEN

Maasto- ja 
rakennuspalot

Etsintä- ja 
pelastustehtävät

Onnettomuus- ja palontutkinta 
sekä tapahtumadokumentointi

Ympäristövahinkojen 
valvonta

Ajoneuvo- tai 
henkilöseuranta

Yleisötapahtumavalvonta

LiikennevalvontaErikoisryhmien 
tukeminen

Kohteen valaisu

Majakka

Johtamisen tukeminen

Turvallisuusviestintä
Pelastustoimen valvontatehtävän 
tukeminen

Pelastustoimen 
asiantuntijatehtävän 
tukeminenKemikaali- ja 

ympäristöonnettomuudet Liikenneonnettomuudet



VIESTINTÄ JA VETOVOIMAISUUS HANKKEESSA

  Herättänyt suurta mielenkiintoa
  Media ja yhteydenotot

  3 (4) projektityöntekijää

  Imatran VPK tullut mukaan 
hankkeeseen

  Brändäys osunut nappiin
  Voiko sopimuspalokunnissa tai 

pelastustoimessa brändätä muuta?

  Huomio herätetty!



OSAAMISEN HALLINTA

  Valtakunnallinen perehdytyspaketti?
  Yhteistyötä mm. Pelastusopiston kanssa

  Riskien minimointi
  Toimintakäsikirja
  Yhtenäinen toiminta
  Viranomaisyhteistyö

  Osaaminen on varmistettava
  Kuka koordinoi valtakunnassa, laitoksessa, 

palokunnassa?
  Toiminnanohjaus

  Kuka omistaa laitteet?



TARVEPERUSTEET

Riskienhallinta ja varautuminen

  Palotarkastukset

  Suur- ja massatapahtumat

  Muut kiireettömät tehtävät



TARVEPERUSTEET

Operatiivinen toiminta

  Johtamisen tukeminen

  Etupainotteisuus

  Vaativin kenttä toimia
  sääolosuhteet



TARVEPERUSTEET

  Yhteistyö poliisin kanssa

  Työturvallisuus (!!)

Palon tutkinta



TOIMINNAN RAKENTAMINEN 
VASTUUNÄKÖKULMA

  RPAS-toiminta osaksi harjoitussuunnitelmaa

  Riskienarviointi myös harjoittelun osaksi

  Mikä on lennon tarkoitus
  Itse lento on osa prosessia

  Toiminnallinen lentäminen eli lentotyö eli valtionilmailu perustuu aina 
viranomaisen määräykseen

EKRPAS työkaluna

Ennakointi ja 
varautuminen

Tilannejohtaminen

Tutkinta



KESKEISIMMÄT HAASTEET

  Hanke yhdistysvetoinen +/-
  Työvoiman koordinointi: osa-aikaisuus vs päätoimisuus

  Investoinnit suhteessa kehitystyöhön, yhdistys toteuttajana

  Teknologia kehittyy valtavaa vauhtia eli tänään ostettu on huomenna vanha

  Oma ajankäyttö itse työlle ja ajantarpeen arviointi



JATKOKYSYMYKSET

  Dronet ”maalla, vedessä ja ilmassa”

  Tarkempi syventyminen palotarkastuksiin ja riskienhallintaan
  Toteuttajan eli sopimuspalokunnan rooli ja yhteinen kieli

  Työkalu onnettomuuden vaikutusten arviointiin, työkalu anturit, sensorit yms

  Eri toimijoiden tuottama tietoa ja data samaan palveluun / portaaliin
  Laaja-alainen ja nopea tilannekuvan muodostus yhteisellä kielellä

  Tietoturva

  Häiriötilanteen aikainen toiminta



HANKKEET KANNATTAA !


