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Hannus peräänkuuluttaa vaikuttavuutta

Tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 1,53 milj. euroa 
Suomeen ensimmäinen paloturvallisuusprofessuuri

PALOSUOJELURAHASTO

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.

Hannus peräänkuuluttaa vaikuttavuutta
Palosuojelurahaston uutena pu-
heenjohtajana on kaudella 1.3.2011 - 
28.2.2014 aloittanut Porin kaupungin 
tekninen apulaiskaupunginjohtaja, 
diplomi-insinööri Kari Hannus. Hän 
on aiemmin työskennellyt mm. Maan-
mittauslaitoksessa kiinteistö- ja kaa-
voitustehtävissä sekä Lohjan apulais-
kaupunginjohtajana.

”Palosuojelurahaston uusi hallitus aloitti 
toimintansa viime keväänä. Itselleni 
oli miellyttävä yllätys tulla valituksi 
rahaston hallituksen puheenjohtajaksi. 
Työn alkutaival on samoin tuonut vain 
positiivisia kokemuksia.

Vaikka rahaston hallitus uudistui paljon, 
on se alusta saakka ollut mielestäni 
hyvin keskusteleva mutta samalla 
tehokkaaseen päätöksentekoon kykenevä 
ryhmä. Hallituksen työtä helpottaa 
ammattitaitoinen ja toimiva sihteeristö.

Rahaston hallitukseen nimettiin paljon 
uusia jäseniä. Onkin luontevaa, että uusi 
hallitus ei ole tehnyt toimintalinjaan 
mitään radikaaleja muutoksia. Rahaston 
strategian uudistamisen aika on noin 
vuoden kuluttua. Silloin toimintaan ja 
rahoituksen kohdentumiseen voidaan 
tehdä uusia painotuksia.  Johtotähtenä 
uudistamisessa tulee olla laissa rahastolle 
määrätty tarkoitus ja sen mahdollisimman 
tehokas toteuttaminen.

Palosuojelurahaston hallitus tekee 
lopulliset päätökset rahoituksen kohden- 
tamisesta eri hankkeille, mutta sillä on 
sihteeristön lisäksi hyvät ”apujoukot” 
hankkeiden valmistelussa ja toiminta-
linjauksissa. Sisäasiainministeriön pelastus- 
osaston asiantuntemuksen hyödyntäminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Myös asian-
tuntijaraadin ja muiden asiantuntijoiden 
käyttö on osoittautunut hyödylliseksi 
hankearvioinnissa. 

Rahaston hallitus käy jatkuvaa keskustelua 
hankkeiden vaikuttavuudesta. Vaikutta-
vuustavoite tulee ohjaamaan myös noin 
vuoden kuluttua tapahtuvaa strategian 
uudistustyötä. Henkilökohtaisesti pidän 
nimenomaan vaikuttavuutta rahoituksen 
tärkeimpänä kriteerinä. Esimerkiksi 
100 % rahoitettavien hankkeiden tulisi 
olla harvinaisia poikkeuksia. Oma-
rahoitusosuuden vaatimus lisää hakijan 
sitoutumista hankkeeseen.”

Kari Hannus
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Suomeen perustetaan ensimmäinen 
paloturvallisuusprofessuuri Aalto-yli-
opiston Insinööritieteiden korkeakou-
luun. Palotutkimusraati ry on kerännyt 
professuurin perustamista varten tar-
vittavan rahoituksen. Puolet tarvitta-
vasta rahoituksesta saatiin teollisuu-
desta ja puolet Palotutkimusraati sai 
Palosuojelurahaston erityisavustuk-
sena. Rahoitus mahdollistaa pysyvän 
professuurin perustamisen. 

Palotutkimusraati on tähdännyt professuurin 
perustamiseen jo kymmenen vuoden ajan. 
Ensimmäiset konkreettiset selvitykset 
professuurin perustamiseksi tehtiin vuonna 
2003. Rahoitusta ei kuitenkaan järjestynyt, 
koska professuuri olisi perustunut liiaksi 
yleiseen turvatekniikkaan. Vuonna 2007 
haettiin rahoitusta TTKK:n ja TKK:n yhteistä 
professuuria varten, mutta rahoitus kariutui. 
Vuonna 2008 Palotutkimusraati sai rahoi-
tuksen professuurin esiselvitystyötä varten.
Selvitys valmistui vuonna 2010. Nyt rahoi-
tuksen saanut professuuri perustuu 
tuohon viime vuonna valmistuneeseen esi-
selvitykseen. Suunnitelman mukaan profes-
suuri on toiminnassa viimeistään vuoden 
2013 alussa. Koska alan tutkimus ja opetus on 
ollut vähäistä, on mahdollista, että positiota 
ei saada täytettyä heti. Tämän takia voi olla 
perusteltua perustaa ensin määräaikainen 
Professor of Practice -professuuri. 

Annettavan opetuksen painopistealueina 
ovat mm. asiantuntijoiden koulutus 
erityisesti toiminnalliseen paloturvallisuus-
suunnitteluun, paloriskien arviointiin ja 
hallintaan sekä pelastustoimen tehtäviin. 
Aalto-yliopistossa annettava mallinnuksen 
ja simuloinnin koulutus muodostaa profes-
suurille sopivan perustan. Opetuksessa 

• Kalusto- ja rakennushankeavustukset julistetaan haettavaksi 20.10.2011 hallituksen kokouksessa.
• Innovaatiopalkinto 2011 julkistetaan 27.10.2011 Jyväskylässä Pelastustoimen ajankohtaisseminaarissa.
• Vuoden 2012 erityisavustusten 1. kierroksen erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin julistettiin haettavaksi 30.8.2011 ja niiden 

haku päättyy 30.12.2011. Avustuspäätökset tehdään helmi/maaliskuussa 2012.
• Sopimuspalokuntien pienavustuksista päätetään joka kokouksessa.
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hyödynnetään Aalto-yliopiston jo olemassa 
olevaa monitieteellistä koulutustarjontaa 
sekä verkottumista alan muihin kotimaisiin ja 
kansainvälisiin tutkimus- ja koulutuslaitoksiin.  
Professuuri tulee tarjoamaan myös väylän 
yliopistotason jatko-opinnoille AMK-tasoi-
sesta koulutuksesta, jota annetaan mm. 
Pelastusopistolla. Professuurin toimialaan 
kuuluu myös tutkijakoulutuksen järjestä-
minen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden yhä 
monipuolisempaan ja korkeatasoisempaan 
alan tutkimukseen, jossa paloturvallisuuden 
kokonaisuuden eri osa-alueet voivat nivoutua 
yhteen selvästi entistä tehokkaammin ja 
koordinoidummin. Professuurin perustami-
sen varmistavan lahjakirjan lisäksi Palo-
tutkimusraati tekee Aalto-yliopiston kanssa
sopimuksen, jossa varmistetaan edellä 
mainitut tavoitteet. Sopimuksen mukaisesti 
Palotutkimusraati asettaa edustajan sidos-
ryhmäverkostoon, joka osallistuu professuurin 

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

Kuvassa Palotutkimusraati: asiamies Esa Kokki (Pelastusopisto), Olli Kaitila (Teräsrakenneyhdistys ry), Teija 
Mankkinen (SPEK), Tuula Hakkarainen (VTT), Elina Väisänen (Pelastusopisto), Vesa-Pekka Tervo (SM), Seppo 
Männikkö (Palosuojelun Edistämissäätiö) ja edessä istumassa Seppo Pekurinen (FK). Kuvasta puuttuu Metsä-
teollisuus ry:n Pekka Nurro, Tukesin Jukka Lepistö ja YM:n Jorma Jantunen. 
Lisätietoja: palotutkimusraati@pelastusopisto.fi 

Tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia saapui vuoden 2011 toisella kierroksella rahastoon 31.5.2011 määräaikaan mennessä 27 kappaletta 15 eri 
hakijataholta. Avustusta haettiin noin 2,64 miljoonaa euroa noin 4,62 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin. Hallitus päätti myöntää avustusta 16 
erityisavustushankkeeseen yhteensä 1 533 618 euroa. Suurin avustus (500 000€) myönnettiin Palotutkimusraati ry:n hakemukseen, joka koski pysyvän 
Paloturvallisuusprofessuurin perustamista Aalto-yliopistoon. Lisätietoja myönnetyistä avustuksista rahaston internetsivuilta psr.fi .

Kuvassa rakennustekniikan laitoksen talo Espoon 
Otaniemessä, johon paloprofessuuri sijoitetaan.

yhteydessä tehtävän tutkimuksen ja 
opetuksen suunnitteluun.

Lisätietoja: Palotutkimusraati ry
Seppo Pekurinen, puheenjohtaja
p. 050 5717 549, seppo.pekurinen@fkl.fi 
Esa Kokki, asiamies
p. 050 3625 103, esa.kokki@pelastusopisto.fi 


