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PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu sähköinen 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.

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara 
puh 071 878 8460
-  pelastusalan järjestöjen  
    yleisavustukset
-  erityisavustukset tutkimus- ja  
   kehittämistoimintaan
-  rahaston yleishallinto
-  innovaatiopalkinto

Yhteystietoja Ylitarkastaja Johanna Räsänen 
puh 071 878 8462
- pelastustoimen alueiden, kuntien ja 
  sopimuspalokuntien kalusto- ja  
  rakennushankeavustukset
- pääsihteerin sijaisena toimiminen

Tarkastaja Ulla Mönkkönen 
puh 071 878 8461 
-  sopimuspalokuntien pienavustukset
-  asiakirjahallinto ja arkisto
-  hakijoiden yleisneuvonta 
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Palosuojelurahaston hallitus myönsi 
kokouksessaan 29.4.2010 pelastus-
toimen alueille, kunnille ja sopimus-
palokunnille kalusto-, järjestelmä- ja 
rakennushankeavustuksia yhteensä 
4,2 miljoonaa euroa vuodelle 2010.

Palosuojelurahasto myönsi kalusto- ja rakennushankeavustuksiin 4,2 milj. eur
Koko maata koskevia myönteisiä raken-
nushankepäätöksiä tehtiin 22 kappaletta 
yhteensä 3,2 miljoonalla eurolla, myön-
teisiä kalustohankepäätöksiä 33 kappa-
letta yhteensä 0,74 miljoonalla eurolla 
ja pelastustoimen kenttäjohtamispääte-
laitehankintoja myönnettiin 13 kappa-
letta yhteensä 0,25 miljoonalla eurolla.  

Määräaikaan 15.2.2010 mennessä rahas-
tolle toimitettiin yhteensä 144 hakemusta. 
Hakemuksia tuli 12 enemmän kuin vuon-
na 2009, jolloin hakemuksia vastaanotet-
tiin 132 kappaletta. 

Lisätietoa päätöksistä: 
psr.fi/ajankohtaista/1836 

Palosuojelurahaston hallitus myönsi 
kokouksessaan 4.3.2010 erityisavus-
tusta 15:een tutkimus-, kehittämis- ja 
valistushankkeeseen, joiden tavoit-
teena on edistää paloturvallisuutta tai 
pelastustoimintaa. 

Pelastusopisto järjesti Palosuojelurahas-
ton syksyllä 2009 ja keväällä 2010 rahoit-
tamien erityisavustushankkeiden esittely-
tilaisuuden Espoon Dipolissa 28.4.2010. 
Yksi Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämis-
hankkeet 2010 -seminaarissa esitellyistä 
projekteista on Tulipysäkki-jatkohanke, 
joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten 
turvallisuuskulttuuria. Projektipäällikkö 

Brita Somerkosken vetämän projektin 
tarkoituksena on ehkäistä lasten ja nuor-
ten luvatonta tulen käsittelyä varhaisen 
puuttumisen menetelmillä. Tavoitteena on 
koko maan kattava verkosto, joka puuttuu 
tulta käsitelleiden lasten ja nuorten käy-
töshäiriöihin moniammatillisella yhteis-
työllä. Kokonaisvastuu hankkeesta on Pe-
lastusopiston tutkimusosastolla. 

Lisätietoa erityisavustuksista tutkimus- 
ja kehityshankkeisiin:
psr.fi/avustukset/erityisavustukset
Lisätietoa Pelastustoimen tutkimus- ja 
kehittämishankkeet 2010 -seminaarista:
pelastusopisto.fi/suomi/ptk2010  

Yleisavustukset pelastusalan järjestöille siirtyvät jälkikäteen maksettaviksi 
Vuonna 2011 Palosuojelurahasto alkaa maksattaa yleisavus-
tuksia pääosin jälkikäteen. 

Avustus maksetaan saajalle pääsääntöisesti sen jälkeen, kun avus-
tuksen käytöstä on esitetty Palosuojelurahastolle hyväksyttävä sel-
vitys. Avustus maksetaan kolmessa erässä päätösehtojen mukaisia 
tilityksiä vastaan. Vuoden 2011 yleisavustukset pelastusalan järjes-

töille ja muille vastaaville yhteisöille tulipalojen ehkäisemiseksi 
ja pelastustoiminnan edistämiseksi julistettiin haettavaksi 
29.4.2009. Haku päättyy 30.9.2010, ja avustuspäätökset tehdään 
hallituksen kokouksessa marras-joulukuussa 2010. 

Lisätietoa yleisavustuksista pelastusalan järjestöille:
psr.fi/avustukset/yleisavustukset 

Tulipysäkki-jatkohankkeella edistetään lasten 
ja nuorten paloturvallisuuskulttuuria.

Pelastusopiston Savutuuletus 
pelastustyössä -oppimateri-
aalihankkeen tavoitteena on 
tuottaa savutuuletusjulkaisu, 
jota käytetään pelastajien, 
alipäällystön sekä ammat-
tikorkeakouluopiskelijoiden 
opetuksessa. Pelastuslaitok-
set voivat myös hyödyntää 
julkaisua työvuorokoulutuk-
sissaan.

Seminaarissa esiteltiin myös Tampereen tek-
nillisen yliopiston erikoistutkijan Timo Inhan 
tutkimus metallisten kevythormien palotur-
vallisuudesta.

Palosuojelurahasto rahoittaa paloturvallisuutta  
lisääviä tutkimus- ja kehittämishankkeita


