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Vuoden 2012 erityisavustusten 
toisella kierroksella myönnettiin 
1,53 miljoonaa euroa

RahaSToon SaapUI 31.5.2012 määräaikaan mennessä 31 erityisavus-
tushakemusta	19	eri	hakijataholta.	Myöhästyneitä	hakemuksia	ei	ollut.	Saa-
puneista	hakemuksista	16	oli	 kokeilu-,	 käynnistys-,	 tutkimus-	 ja	 kehittä-
mistoimintaan	liittyviä	hankkeita.	Lisäksi	rahastoon	saapui	viisi	valistus-	ja	
neuvontahanketta,	neljä	oppimateriaalihanketta,	kaksi	tietojenkäsittelyhan-
ketta,	kaksi	apurahahanketta,	yksi	investointihanke	ja	yksi	muu	hanke.

Avustusta	haettiin	noin	2,89	miljoonaa	euroa	noin	4,10	miljoonan	eu-
ron	kokonaiskustannuksiin.	Yhteensä	vuoden	2012	erityisavustuksiin	oli	hal-
lituksen	kokouksen	(24.11.2011)	hyväksymän	käyttösuunnitelman	mukai-
sesti	käytettävissä	2	650	000	euroa,	joista	ensimmäisellä	kierroksella	jaettiin	
1	040	963;	käyttösuunnitelman	mukaan	toisella	kierroksella	olisi	siis	jaetta-
vissa	1	609	037	euroa.	Hallitus	myönsi	avustusta	18	hankkeeseesn	yhteen-
sä 1 533 934	euroa.	Erityisavustusten	käyttösuunnitelman	alittava	summa	
20	303	euroa	käytetään	vuoden	2012	kalusto-	ja	rakennushankkeiden	käyt-
tösuunnitelman ylityksen kattamiseen.

Lisätietoja: www.psr.fi/erityisavustukset

Specialunderstöd beviljades 1,53 
miljoner euro på andra omgången 
för ansökningen år 2012

TIll fondEn anlände sammanlagt 31 ansökningar om specialunderstöden 
från	19	olika	ansökare	innan	den	utsatta	tiden	den	31	maj	2012.	Inga	försena-
de	ansökningar	skickades.	16	av	ansökningarna	räknades	som	försöks-,	start-,	
undersöknings-	och	utvecklingsverksamhet.	Därtill	fick	fonden	fem	ansökning-
ar	om	upplysning-	och	rådgivning,	fyra	om	läromedel,	två	om	informationsbe-
handling,	två	om	personliga	understöd	eller	stipendium,	en	om	investering	
och	en	om	annat	projekt.

Understöd	ansöktes	cirka	2,89	miljoner	euro	till	projekt	vars	totalkostnader	
var	cirka	4,10	miljoner	euro.	Enligt	dispositionsplanen	för	år	2012,	som	godkän-
des	av	styrelsen	den	24	november	2011,	hade	fonden	sammanlagt	2	650	000	
euro till reds för specialunderstöden. På första omgången för ansökningen de-
lade	fonden	ut	1	040	963	euro;	enligt	dispositionsplanen	skulle	1	609	037	euro	
delas	ut	på	andra	ansökningsomgången.	Styrelsen	beviljade	understöd	till	18	
till	18	projekt	sammanlagt	sammanlagt	1 533 934	euro.	Den	summa	som	un-
derstiger dispositionsplanen 20 303 euro används till att täcka överskridande 
av	dispositionsplanen	om	materiel-	och	byggprojekt	för	år	2012.

Tilläggsinformation: www.psr.fi/erityisavustukset

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka myöntää vuosittain noin  
9 miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin.



Erityisavustushankkeita	
2012 

Projekt som fått 
specialunderstöd 2012

Helsingin kaupungin pelastuslaitos: 
Onnettomuusvahingot pelastustoimen 
toimintavalmiuden suunnittelussa

hElSIngIn pElaSTUSlaIToKSEn koordinoiman	hankkeen	 tavoit-
teena on luoda menettelyt, joiden avulla onnettomuuksien todennäköiset 
seuraukset	voidaan	huomioida	pelastustoimen	riskianalyysissä.	Hankkeen	
myötä	onnettomuuksien	esiintymistiheyksiin	perustuvaa	riskinarviointia	on	
tarkoitus laajentaa siten, että mm. todennäköisten seurausten laajuus ja on-
nettomuustyyppien	väliset	erot	huomioitaisiin	toimintavalmiuden	näkökul-
masta.	Hanke	tuottaa	olemassa	olevaan	riskiluokitteluun	oleellisen	tarken-
nuksen, ja se palvelee kaikkia Suomen pelastuslaitoksia.

Lisätietoja: Kati Tillander, kati.tillander@hel.fi

Helsingin kaupungin pelastuslaitos: 
Toimintavalmiuden vaikuttavuus 
asuntopaloissa

ToImInTavalmIUdEn vaIKUTTavUUS asuntopaloissa	-hanke	pyr-
kii parantamaan pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelua tarkas-
telemalla eri osatekijöistä koostuvaa toimintavalmiutta sekä siitä saatavaa 
hyötyä	asuntopalojen	aiheuttamien	henkilö-	ja	omaisuusvahinkojen	näkö- 
kulmasta.	 Hankkeessa	 tutkitaan	 asuntopaloja,	 joissa	 syntyy	 merkittävä	
määrä	pelastustoimen	tietoon	tulevista	vuosittaisista	henkilö-	ja	omaisuus- 
vahingoista.	Hankkeen	lopputuloksena	tuotetaan	arvokasta	lisätietoa	toi-
mintavalmiuden vaikuttavuudesta asuinrakennuspaloissa koko valtakun-
nan	tasolla.	Aiheesta	on	paljon	mielikuvia	mutta	ei	juurikaan	tutkittua	tietoa.

Lisätietoja: Kati Tillander, kati.tillander@hel.fi

Helsingfors stads räddningsverk: 
Olyckshändelser i planeringen av 
räddningsväsendets aktionsberedskap

målET mEd detta	projekt	som	koordineras	av	Helsingfors	räddningsverk	
är att skapa tillvägagångssätt med vilka sannolika följder av olyckor kan iakt-
tas	i	räddningsväsendets	riskanalys.	Meningen	med	projektet	är	att	vidga	
riskbedömningen som baserar sig på frekvensen av olyckor på så sätt att 
bl.a.	omfattningen	av	sannolika	följder	och	skillnaderna	mellan	olika	olycks-
typer	skulle	iakttas	med	tanke	på	aktionsberedskapen.	Med	projektet	får	
den	nuvarande	riskklassificeringen	en	väsentlig	precisering	som	betjänar	
varje räddningsverk i Finland.

Tilläggsinformation: Kati Tillander, kati.tillander@hel.fi

Helsingin kaupungin pelastuslaitos: 
Toimintavalmiuden vaikuttavuus 
asuntopaloissa

I dETTa projekt är målet att förbättra räddningsväsendets planering av ak-
tionsberedskapen	genom	att	undersöka	aktionsberedskapen	och	den	nytta	
som	fås	av	den	med	tanke	på	person-	och	egendomsskador	i	bostadshus-
bränder.	I	projektet	forskas	bostadshusbränder	som	förorsakar	en	betydan-
de	del	av	de	person-	och	egendomsskador	som	informeras	till	räddnings- 
väsendet. Som projektets slutresultat produceras värdefull tilläggsinforma-
tion	om	effektiviteten	av	aktionsberedskapen	i	bostadshusbränder	i	hela	
riket.	Det	finns	gott	om	föreställningar	om	ämnet	men	bara	lite	forskning.

Tilläggsinformation: Kati Tillander, kati.tillander@hel.fi

Lisätietoja avustuksien hakemisesta, hakuajoista sekä tehdyistä avustuspäätöksistä 
löytyy rahaston internetsivuilta: www.psr.fi



Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460 Ylitarkastaja Johanna Herrala puh. 071 878 8462
Tarkastaja Ulla Mönkkönen puh. 071 878 8461 Sihteeri Hannele Björklöv puh. 071 878 8463 
PALOSUOJELURAHASTO: Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto | Käyntiosoite: Kirkkokatu 12 Helsinki | 
Sähköposti: psr@intermin.fi | Internetsivut: www.psr.fi 
Tätä uutiskirjettä on ollut toimittamassa korkeakouluharjoittelija Ville Punsar

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tulipalojen 
aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset

TäSSä Thl:n tutkimushankkeessa	arvioidaan	tieteellisin	menetelmin	tuli-
paloista	syntyvien	terveyshaittojen	kokonaiskustannukset.	Hankkeessa	tuo-
tetaan	tietoa,	 joka	auttaa	tulipalojen	ennaltaehkäisevien	toimenpiteiden	
vaikuttavuuden arvioinnissa sekä lasketaan paloissa vammautuneiden ja 
kuolleiden	aiheuttamat	kustannukset	euromääräisesti.	Tutkimustulosten	
myötä saadaan uutta tietoa tulipaloista tapaturmaisena ilmiönä, ja tulok-
sia	voidaan	hyödyntää	mm.	ennaltaehkäisyä	koskevassa	päätöksenteossa.

Lisätietoja: Pirjo Lillsunde, pirjo.lillsunde@thl.fi ,  
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/hanke?id=28348

Tampereen aluepelastuslaitos: Tulikettu-
turvallisuuskoulutuksen uudistus

TampEREEn alUEpElaSTUSlaIToKSEn Tulikettu-turvallisuus- 
koulutus on saavuttanut vuosittain 20 000 oppilasta Pirkanmaalla jo vuodes-
ta	2005.	Tällä	hankkeella	tehostetaan	nuoriin	kohdistuvaa	turvallisuusvies-
tintää päivittämällä projektin koulutusaineisto nykyajan vaatimusten mu-
kaiseksi.	Hanke	parantaa	ja	yhtenäistää	kotimaista	turvallisuuskoulutusta	
valtakunnallisella	tasolla,	sillä	materiaali	laitetaan	Tampereen	aluepelastus-
laitoksen nettisivuille.

Lisätietoja: Valtteri Väyrynen, valtteri.vayrynen@tampere.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tulipalojen 
aiheuttamien terveyshaittojen kustannukset

I dETTa THL:s	forskningsprojekt	beräknas	med	vetenskapliga	metoder	to-
talkostnaderna	av	hälsorisker	som	uppstår	på	grund	av	eldsvådor.	Projek-
tet producerar information som underlättar beräkningen av effektiviteten i 
förebyggandet	av	eldsvådor,	och	de	kostnader	som	orsakats	av	invalidise-
rade	och	omkomna	räknas	i	euro.	Som	resultat	av	forskningen	fås	också	ny	
information	om	eldsvådor	som	olycksfenomen,	och	resultaten	kan	nyttjas	
i bl.a. beslutsfattande angående förebyggandet.

Tilläggsinformation: Pirjo Lillsunde, pirjo.lillsunde@thl.fi ,  
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/hanke?id=28348

Tampereen aluepelastuslaitos: Tulikettu-
turvallisuuskoulutuksen uudistus

TUlIKETTU-SäKERhETSUTbIldnIng Som organiseras	av	Tammer-
fors	Regionala	Räddningsförbund	har	årligen	nått	20	000	elever	sedan	2005.	
Med	detta	projekt	effektiviseras	den	säkerhetskommunikation	som	riktas	
till ungdomar genom att uppdatera utbildningsmaterialen så att den mot-
svarar	dagens	krav.	Projektet	förbättrar	och	samordnar	den	inhemska	säker-
hetsutbildningen	i	hela	riket	eftersom	materialen	kommer	att	laddas	upp	
på	Tammerfors	Regionala	Räddningsförbunds	nätsidor.

Tilläggsinformation: Valtteri Väyrynen, valtteri.vayrynen@tampere.fi

Väitöskirjan tekijä esittelee THL:n aikaisempaa hanketta, jolle myönnettiin Palosuojelurahaston avustus. Kuva otettu Falunissa Safe Community -kokouksessa syksyllä 2011.



Kalusto-	ja	
rakennushankehaku	2013
vUodEn 2013 kalusto-	ja	rakennushankehaku	avattiin	rahaston	hallituk-
sen	kokouksessa	31.8.2012.	Päätösaikatauluun	sekä	hakukriteereihin	hyväk-
syttiin joitakin muutoksia. 

Pelastuslaitosten	hankkeissa	kaluston	yksikköhinnan	tulee	olla	vähin-
tään	30	500	euroa	(alv	23	%).	Harjoitusalueen	yksittäisen	kontin	hinta-ala-
rajaksi	hyväksyttiin	kuitenkin	12	300	euroa	(alv	23	%).	Sopimuspalokunnille	
voidaan	myöntää	erityisavustusta	yksikköhinnaltaan	yli	10	000	euron	kalus-
to-	ja	rakennushankkeisiin.	

Kaluston	yksikköhintaisesta	enimmäisrajasta	luovuttiin.	Pelastuslaitok-
set	ja	sopimuspalokunnat	voivat	osana	kalustohakua	hakea	avustusta	ka-
luston	tai	 järjestelmän	hankinnasta	aiheutuviin	huomattaviin	kustannuk-
siin	(yli	147	600	euron	hankkeet,	alv	23	%).		Pelastuslaitosten	sekä	AVIn	tulee	
arvioida	ja	asettaa	kiireellisyysjärjestykseen	oman	alueensa	kaikki	kalusto-	
sekä	rakennushankkeet.

Vuoden	2013	kalusto-	ja	rakennushankehaun	päätöskäsittelyn	aikataulu:

•	 Rakennushankehakemukset	AVIin	31.12.2012	mennessä

•	 Kalustohankkeet	AVIin	15.1.2013	mennessä

•	 Rakennushankkeet	AVIsta	rahastoon	21.1.2013	mennessä

•	 Kalustohankkeet	AVIsta	rahastoon	12.2.2013	mennessä

•	 Rakennushankkeiden	päätökset	maaliskuussa

•	 Kalustohankkeiden	päätökset	huhtikuun	lopussa.

Lisätietoja: www.psr.fi/kalustot.

Ansökningen	av	materiel-	
och	byggprojekt	2013
anSöKnIngEn av understöd	för	materiel-	och	byggprojekt	för	år	2013 
öppnades i Brandskyddsfondens styrelses möte den 31 augusti 2012. Sty-
relsen	godkände	några	förändringar	angående	tidtabellen	för	beslut	och	
ansökningskriterier.

Vad	gäller	räddningsverkens	projekt	ska	enhetspriset	på	materiel	vara	
minst	30	500	euro	(moms	23	%).	Styrelsen	godkände	dock	att	minimipriset	
för en enskild container som skaffas till ett träningsområde är 12 300 euro 
(moms	23	%).	Avtalsbrandkårer	kan	beviljas	specialunderstöd	för	materiel-	
och	byggprojekt	vars	enhetspris	överstiger	10	000	euro.	

Styrelsen	bestämde	att	enhetspriset	på	materiel	inte	längre	har	en	max-
imigräns.	Räddningsverk	och	avtalsbrandkårer	kan	som	del	av	ansökning	
av materiel ansöka understöd för ansenliga kostnader (projekt med bud-
get	över	147	600	euro,	moms	23	%)	som	orsakas	av	materiel-	eller	syste-
manskaffningar.	Räddningsverken	och	regionförvaltningsverket	ska	värde-
ra	och	placera	i	angelägenhetsordning	alla	materiel-	och	byggprojekt	från	
det egna området. 

Beslutsbehandlingen	om	ansökningen	av	materiel-	och	byggprojekt	2013	
har	följande	tidtabell:

•	 Ansökningar	om	byggprojekt	ska	skickas	till	regionförvaltningsverket	
	 senast	den	31	december	2012.

•	 Ansökningar	om	materielprojekt	ska	skickas	till		
	 regionförvaltningsverket	senast	den	15	januari	2013.

•	 Byggprojekten	skickas	från	regionförvaltningsverket	till	
	 Brandskyddsfonden	senast	den	21	januari	2013.

•	 Materielprojekten	skickas	från	regionförvaltningsverket	till		
	 Brandskyddsfonden	senast	den	12	februari	2013.

•	 Besluten	om	byggprojekten	fattas	i	mars.

•	 Besluten	om	materielprojekten	fattas	i	slutet	av	april.

Tilläggsinformation: www.psr.fi/kalustot.

Vuoden 2012 sopimuspalokunnaksi valittu lappeenrantalainen Tirilän VPK ry on kehittänyt toimintaansa aktiivisesti ja saanut hankkeisiinsa myös Palosuojelurahaston avustusta. 
Kuvassa Tirilän VPK:n paloasema ja kalustoa.

PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu tiedotuslehti, joka ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 
Lehden sisällöstä ja valitusta käyttöformaatista toivomme kommentteja ja ajatuksia. 
Lehden tuotannosta vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460. 
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