
Sija AVI:n 
sija

Hakija Kohde Kokonaiskus-
tannukset   
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset 
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ 
takaisinpe-
rintä

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Nostolava-auto  
SMDno/2014/343 806 000 € 190 000 € 76 000 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 60 000 
euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.Korvaa puomitikasauton vm. 1996. Hankinnan 
kohde on vähintään 40 m korkeuden ja 25 m sivu-ulottuman 
omaava nostolava-auto. Ajoneuvon sijoituspaikka on 
Vantaa. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen 
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                                                  
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 76 000 euron 
avustus.

2 2

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Puomitikasauto 
SMD/2014/345 190 000 € 190 000 € 76 000 €

v+H12aihto-
omaisuuden 
arvo 30 000 
euroa 

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Sijoituspaikka Lohjan paloasema. Korvaa 
ajoneuvon vm. 2000, joka siirretään Hangon paloasemalle, 
jonka puomitikasauto vm. 1997 poistetaan. Vaihto-omaisuus 
ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä 
siihen ei ole  saatu Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-
omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.                                         
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 76 000 euron 
avustus.

3 3

Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Väestöhälyttimet, 4   
SMDno/2014/344 86 800 € 86 800 € 34 720 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.Investointisuunnitelman mukaan hanke jakaantuui 
nyt vuosille 2014-2018. V. 2014 hankittaan neljä uutta 
väestöhälytintä, kunnostetaan kaksi toimivaa elektronista 
väestöhälytintä ja atk-pohjaiseen käynnistysjärjestelmään 
ohjelmoidaan valmiita vaaratekstejä. Väestöhälyttimet 
sijoitetaan Porvooseen (2 kpl) ja Loviisaan (2 kpl). 
Investointisuunnitelman mukaan kokonaisnettomenot  
olisivat 225 000 euroa (5 x 45 000 €). Hankkeelle on 
aikaisemmin myönnetty avustusta vuosina 2010-2013.                                                                      
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 34 720 euron 
avustus.     

KALUSTOHANKKEET 2014 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
KALUSTOHANKKEET 



4 4

Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos

Sammutusauto 
SMDno/2014/346 440 000 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Ajoneuvo sijoitetaan Imatran toimialueelle ja 
sijoitetaan Parikkalaan. Korvaa sammutusauton vm. 1992, 
joka sijoitetaan Parikkalassa olevan Uukuniemen VPK:n 
käyttöön. VPK:n nykyinen sammutusauto vm. 1986 
poistetaan.                                                                               
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus.   

5 5

Kymenlaakson 
pelastuslaitos

Sammutusauto 
SMDno/2014/347 347 200 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Ajoneuvo sijoitetaan Kouvolan paloasemalle. 
Ajoneuvo vm. 2008 siirretään vara-autoksi ja nykyinen vara-
auto vm. 2001 siirretään Kouvolan VPK:n käyttöön. VPK:n 
sammutusauto vm. 1986 poistetaan käytöstä.                                                            
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus.

6 6

Helsingin 
pelastuslaitos

Sammutusauto 1/2014                  
SMDno/2014/348 494 512 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Sammutusauto sisältää kiinteästi asennettuna 
sammutusleikkuri Cobran. Korvaa ajoneuvon  vm. 2007, 
joka siirtyy pelastuskoulun käyttöön. Pelastuskoulun 
käytössä ollut sammutusauto vm. 2000 luovutetaan 
sopimuspalokuntien käyttöön.                                                                                                                                                                                                                                    
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68  000 euron 
avustus.

7 7

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

Kemikaalitorjunta-auto                     
SMDno/2014/349 266 600 € 148 000 € 59 200 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.Uusi kemikaalitorjunta-auto sijoitetaan Riihimäen 
paloasemalle ja hankinnalla parannetaan pelastuslaitoksen 
valmiutta toimia vaarallisten aineiden onnettomuuksissa. 
Pelastuslaitoksella ei ole tällä hetkellä käytössä vastaavaa 
yksikköä. Hanke sisältää ajoneuvon alustan, tarvittavan 
korityön ja torjuntakaluston hankinnan.                                                                                           
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 59 200 euron 
avustus. Hankkeen hyväksytyiksi kustannuksiksi lasketaan 
säiliöauton hyväksytyt enimmäiskustannukset. 
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Inkeroisten  VPK  
(Lausunnonantaja: 
Kymenlaakson 
pelastuslaitos)

Paloautoksi rekisteröity 
kuorma-auto        
SMDno/2014/350 75 652 € 75 652 € 30 261 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 24 000 
euroa 

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Hakemuksen kohteena on paloautoksi 
rekisteröity kuorma-auto, joka on hankittu toukokuussa 
2013. Uudessa autossa on vaihtolavalaitteet ja 
puominosturi. Kuorma-autoa käytetään pelastustehtävissä 
pelastuslaitoksen alueella. Autolla voidaan suorittaa erilaisia 
raivaustehtäviä ja sitä käytetään lisäksi kaluston ja 
välineiden siirrossa. Kyseessä on toteutunut hanke. 
Ajoneuvon lasku on päivätty 2.4.2014. Hankinnan 
yhteydessä on luovutettu vaihtoauto (vanhan kuorma-auto) 
on vm 1998. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen 
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                             
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 30 261 euron 
avustus.  

9 9

Teuro-
Kuuslammin VPK 
(Lausunnonantaja: 
Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos)

Sammutusauto     
SMDno/2014/351 230 000 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.Korvaa vpk:n nykyisin omistaman 
sammutusauton vuosim. 1987, jolle pelastuslaitoksella ei 
ole lähitulevaisuudessa esittää korvaajaa. Vpk:lla on 
vuosittain yli 40 hälytystehtävää laajalla alueella. Tehtäviä 
on suoritettu kuuden kunnan ja kahden pelastuslaitoksen 
alueella. Iso osa hälytyksistä on ykköslähtöjä, mitkä VPK 
hoitaa itsenäisesti.                                                                           
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus.

10 10

Rutolan VPK         
(Lausunnonantaja: 
Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos)

Miehistöauto        
SMDno/2014/352 47 171 € 43 000 € 17 200 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 4000-
6000 euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Korvaa ajoneuvon vm. 1990. VPK sijaitsee 
Lappeenrannan läntisessä kaupunginosassa ja sen toiminta-
alue on pääosin haja-asutusalueella. Palokunnan tehtävät 
ovat muutaman tehtävän entisestä vuosimäärästä nousseet 
useisiin kymmeniin tehtäviin. Rutolan VPK on saanut 
hankkeeseen Palosuojelurahaston avustuksen vuonna 
1990, omaisuuden 10 vuoden käyttöaika on täyttynyt. Vaihto-
omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.                                               
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 17 200 euron 
avustus.
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Hinthaaran-Boen 
VPK                      
(Lausunnonantaja: 
Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos)

Miehistöauto        
SMDno/2014/353 47 500 € 43 000 € 17 200 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 4 500 
euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Korvaa ajoneuvon vm. -00, joka on ollut VPK:n 
käytössä vuodesta 2009. Hankinnan yhteydessä 
luovutetaan vaihto-omaisuutta, jonka luovutushinta on  4 
500 euroa. Vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta 
21.4.2009 (Dnro 2009/650) yht. 6 000 euroa. Päätöksen 
mukaan vaihto-omaisuuden käyttöaika on 5 vuotta 
(21.4.2009 jälkeen tehdyissä rahaston hallituksen 
päätöksissä on käyttöaika kevyisiin ajoneuvoihin ollut 
aiemman 10 vuoden sijaan 5 vuotta. Vaihto-omaisuus ei 
vaikuta hyväksyttävien kustannusten määräytymiseen. 
Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. 
Päätöksenmukainen viiden vuoden käyttöaika on täyttynyt 
21.4.2014.                                                                                                                
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 17 200 euron 
avustus.

12 12

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

Pelastussukellusauto                         
SMDno/2014/354 130 200 € 43 000 € 17 200 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Uusi kalustohankinta. Vesisukellustoiminta 
aloitettaisiin v. 2015 alussa ja toiminnan aloittamiseen 
tarvittava ajoneuvo (4-vetoisen pakettiauton alusta ja 
tarvittavat korityöt)  sijoitetaan Hämeenlinnan paloasemalle. 
Hanke sisältää ajoneuvon alustan (4-veto) ja tarvittavien 
koritöiden (miehistö- ja kalustotilat, viesti-, tietoliikenne- ja 
hälytyslaitteet) hankinnan.  Pelastuslaitoksella ei ole tällä 
hetkellä vastaavaa kalustoa käytössään. Alueen on arvioinut 
hankkeen hyväksyttäviksi kustannuksiksi miehistöajoneuvon 
enimmäiskustannukset.                                               
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 17 200 euron 
avustus. Hankkeen hyväksytyiksi kustannuksiksi lasketaan 
miehistöajoneuvon hyväksytyt enimmäiskustannukset. 
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Vaaralan VPK       
(Lausunnonantaja: 
Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos)

Vahingontorjuntayksikk
ö                
SMDno/2014/355 61 784 € 43 000 € 17 200 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.Kyse on 2+2+3 -paikkaisesta tila-autosta, jonka  
hinta on 48 684 euroa. Ajoneuvoa tullaan käyttämään 
vahingontorjuntaperäkärryn vetämiseen. Hälytinlaitteiden 
hankinta ja asennus sekä muun palovarustelun hinta-arvio 
on 13 100 euroa. Hanketta puolletaan ajoneuvon 43 000 
euron miehistöajoneuvon enimmäiskustannuksien osalta. 
Vaaralan VPK on erikoistunut vahingontorjuntaan 
normaalien sammutus- ja pelauststehtävien lisäksi. 
Hälytinlaitteiden ja palovarustelun yhteishankinnan osalta 
kyse ei ole erityisavustukseen oikeuttavasta 
kalustohankkeesta .                                                                      
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 17 200 euron 
avustus. Hankkeen hyväksytyiksi kustannuksiksi lasketaan 
miehistöajoneuvon hyväksytyt enimmäiskustannukset. 

14 14

Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos

Säiliöauto             
SMDno/2014/356 369 200 € 148 000 € 44 400 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Hankitaan Lappeenrannan toimialueelle ja 
sijoitetaan Lappeenranan keskuspaloasemalle. Korvaa 
ajoneuvon vm. 2000, joka siirretään Vainikkalan VPK:n 
käyttöön. VPK:n nykyinen säiliöauto vm. 1981 poistetaan.                                                    
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 44 400 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Etelä-
Karjalan pelastuslaitoksen toisen avustettavan raskaan 
ajoneuvokaluston austusprosentiksi on laskettu 30 %.      

15 15

Kymenlaakson 
pelastuslaitos

Sammutusauto     
SMDno/2014/357 310 000 € 170 000 € 51 000 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen.Korvaa ajoneuvon vm. 1993, joka poistetaan 
käytöstä. Sammutusauto tulee Inkeroisten VPK:n käyttöön. 
Palokunnan lähtöaikavaatimus sammutusautolle 
hälytyksestä on alle 5 minuuttia. Palokunta hoitaa 
päivittäiset pelastustehtävät omalla perustoiminta-alueella ja 
lisäyksikkönä Kouvolan päivystysalueen keski- ja suurissa 
onnettomuuksissa.                                                                              
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
Kymenlaakson pelastuslaitoksen toisen avustettavan 
sammutusauton austusprosentiksi on laskettu 30 %.      
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Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto     
SMDno/2014/358       170 000 € 170 000 € 51 000 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 10 000 
euroa.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Sijoituspaikka Mikkelän paloasema.  Korvaa vm. 
2008, joka siirretään Kirkkonummen paloasemalle vara-
autoksi. Bromarf FBK:n sammutusauto vm. 1996 
poistetaan. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen 
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                                                                                                                                                                                    
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitoksen toisen avustettavan 
sammutusauton austusprosentiksi on laskettu 30 %.        

17 17

Idänpään ja 
Ympäristön VPK ry                         
(Lausunnonantaja: 
Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos)

Säiliöauto             
SMDno/2014/359 220 000 € 148 000 € 51 800 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 30 800 
euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Tarkoituksena on uusia vanhentunut 
ajoneuvokalusto. Vpk on erikoistunut vesihuoltotehtäviin. 
Palokunnalla oli vuonna 2012 yhteensä 22 hälytystä. Vaihto-
omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten 
määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                                                 
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 800 euron 
avustus.  Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalusto-hankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Hanke on 
kiireellisyysjärjesteyksess sijalla 17 Etelä-Suomen AVIn 
alueella. Avustettavan säiliöauton austusprosentiksi on 
laskettu 35 %.     

18 18

Helsingin 
pelastuslaitos

Sammutusauto 2/2014                  
SMDno/2014/360 407 960 € 170 000 € 51 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa ajoneuvon vm. 2008, joka 
siirtyy pelastuskoulun käyttöön. Pelastuskoulun käytössä 
ollut vm. 2000 luovutetaan sopimuspalokuntien käyttöön.                            
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus.  Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Helsingin 
pelastuslaitoksen toisen avustettavan sammutusauton 
austusprosentiksi on laskettu 30 %.           
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Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

Säiliöauto                  
SMDno/2014/362                266 600 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Korvataan Riihimäen paloaseman 
säiliöauto vm. 2007, joka sijoitetaan Forssan alueelle 
korvaamaan sieltä poistettava huonokuntoinen säiliöauto.                              
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen 
määräraha, Etelä-Suomen AVI-alueen laskennallinen 
määräraha ja AVIn kiireellisyysjärjestys huomioiden 
hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke 
hakuohjeen mukainen.

20 20

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto 1        
SMDno/2014/363 483 600 € 170 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Pelastuslaitoksen 
palvelutasopäätöksen mukaan sammutusauton tavoiteltu 
käyttöikä on kuusi (6) vuotta, minkä jälkeen vara-autona 1-2 
vuotta ja siitä edelleen siirrettynä sopimuspalokunnalle. 
Kokonaiskäyttöaika saadaan näin venytettyä noin 20 
vuoteen.                                                               
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen 
määräraha, Etelä-Suomen AVI-alueen laskennallinen 
määräraha ja AVIn kiireellisyysjärjestys huomioiden 
hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke 
hakuohjeen mukainen.

21 21

Helsingin 
pelastuslaitos

Sammutusauto 3/2014                      
SMDno/2014/366 407 960 € 170 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Korvaa vm. 2008, joka siirtyy 
pelastuskoulun käyttöön. Pelastuskoulun käytössä ollut vm. 
2000 luovutetaan sopimuspalokuntien käyttöön.                          
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
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Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto 2        
SMDno/2014/367 483 600 € 170 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Pelastuslaitoksen 
palvelutasopäätöksen mukaan sammutusauton tavoiteltu 
käyttöikä on kuusi (6) vuotta, minkä jälkeen vara-autona 1-2 
vuotta ja siitä edelleen siirrettynä sopimuspalokunnalle. 
Kokonaiskäyttöaika saadaan näin venytettyä noin 20 
vuoteen.                                                                             
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

23 23

Helsingin 
pelastuslaitos

Sammutusauto 4/2014                      
SMDno/2014/369 412 920 € 170 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa ajoneuvon vm. 2008, joka 
siirtyy pelastuskoulun käyttöön. Pelastuskoulun käytössä 
ollut ajoneuvo luovutetaan sopimuspalokunnan käyttöön. 
Pelastuskoulun käytössä ollut vm. 2000 luovutetaan 
sopimuspalokuntien käyttöön.                             
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
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Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

Johtoauto                   
SMDno/2014/370 142 600 € 43 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Johtoauto on tarkoitettu 
päivystävän palomestarin käyttöön. Korvataan Forssan 
päivystävän palomestarin johtoauto vm. 2007, joka jää vara-
autoksi. Aluehallintovirasto toteaa, että Palosuojelurahasto 
on myöntänyt v. 2007 avustusta (SM-2007-573/Tu-3943) 
Forssan johtoauton/-yksikön hankintaan 64050 euron 
enimmäiskustannuksiin 25620 euroa.              
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. 
Hankkeen hyväksytyiksi kustannuksiksi lasketaan 
miehistöajoneuvon hyväksytyt enimmäiskustannukset. 

25 25

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Johtoauto                   
SMDno/2014/371 80 000 € 43 000 € 0 €

Vaihto-
omaisuuden 
arvo 26 644 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Korvaa Espoon päivystysalueen 
johtoauton vm. 2010, joka poistetaan. Vaihto-omaisuuteen 
on saatu rahaston avustus 29.4.2010. (Päätöksenmukainen 
10 vuoden omaisuuden käyttöaika ei ole vielä päättynyt. 
Kyseeseen tulisi avustuksen osittainen takaisinperintä.)                                       
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. Vuoden 
2014 alusta johtoautojen hyväksytyt kustannukset ovat 
määräytyneet miehistöajoneuvon kustannusten mukaisesti. 



26 26

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos

Suurtehohälytin          
SMDno/2014/372 37 200 € 37 200 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Pelastuslaitos täydentää 
väestönhälytinjärjestelmää alueellaan uudistaen 
hälytinkantaa kattavuuden parantamiseksi. 2014-2017 
hankitaan vuosittain yksi suurtehohälytin.                          
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. 

27 27

Kymenlaakson 
pelastuslaitos

Miehistöauto                    
SMDno/2014/373 86 800 € 43 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Sijoitetaan Kotkan paloasemalle. 
Nykyinen vm. 2003 siirretään sopimuspalokunnan käyttöön.                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

28 28

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Letkunpesu- ja 
huoltolaitteisto            
SMDno/2014/374 124 000 € 124 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Hankkeen tarkoituksena on uusia 
ensisijaisesti Nurmijärven paloaseman letkunpesu- ja 
huoltolaitteisto, joka on valmistettu 1980-luvulla.                                 
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



29 29

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Miehistöauto                    
SMDno/2014/375 43 000 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 15 000 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa ajoneuvon vm. 2004, joka 
poistetaan. Vaihto-omaisuuteen on saatu rahaston avustus. 
Hakijalla ei ollut tietoa avustuksen  myöntövuodesta.                                                   
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

30 30

Helsingin 
pelastuslaitos

Huoltoauto 1/2014      
SMDno/2014/376 35 960 € 35 960 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 4 000 AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Korvaa v. 2002 hankitun 
huoltoauton, joka myydään. Vaihto-omaisuus ei vaikuta 
hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei 
ole  saatu Palosuojelurahaston avustusta.                                                   
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. Vuoden 
2014 alusta rahasto ei kuitenkaan ole priorisoinut 
huoltoautojen avustamista. 

31 31

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Miehistöauto               
SMDno/2014/377 43 000 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 15 000 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.Korvaa vm. 2006, joka poistetaan. 
Vaihto-omaisuutena luovutettavaan ajoneuvoon on saatu 
rahaston avustus.  Hakijalla ei ollut tietoa avustuksen   
myöntövuodesta.                                                          
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



32 32

Helsingin 
pelastuslaitos

Huoltoauto 2/2014       
SMDno/2014/378 35 960 € 35 960 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 6 000 
euroa. 

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa v. 2004 hankitun 
huoltoauton, joka myydään. Vaihto-omaisuus ei vaikuta 
hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei 
ole  saatu Palosuojelurahaston avustusta.                                       
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. Vuoden 
2014 alusta rahasto ei kuitenkaan ole priorisoinut 
huoltoautojen avustamista.

33 33

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Miehistöauto               
SMDno/2014/379 43 000 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 15 000 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa Hangon paloaseman 
sivutoimisten miehistöauton vm. 2006, joka poistetaan. 
Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu rahaston avustusta.                                                   
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

34 34

Helsingin 
pelastuslaitos

Eläintenpelastusyksikkö                             
SMDno/2014/380 62 000 € 62 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 6 000 
euroa.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa v. 2004 hankitun 
huoltoauton, joka myydään. Uusi huoltoauto hankitaan 
eläintenpelastuskäyttöön. Vaihto-omaisuus ei vaikuta 
hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei 
ole  saatu Palosuojelurahaston avustusta.                                                                                          
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



35 35

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Miehistöauto               
SMDno/2014/381 43 000 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 15 000 
euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Korvaa ajoneuvon vm. 2006, joka 
poistetaan. Vaihto-omaisuuden arvo 15 000 euroa. Vaihto-
omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten 
määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta.                                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

36 36

Etelä-Karjalan 
pelastuslaitos

Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän 
(PEKE) päätelaitteiden 
hankinta                 
SMDno/2014/382 44 150 € 44 150 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Laite- ja ohjelmistokokonaisuudet 
pelastusajoneuvoihin (3 päätelaitetta ja 8 kpl virve-
päätelaitetteita). Ajoneuvotietokoneet sijoitetaan 
ajoneuvoihin, jotka toimivat tarvittaessa johtoyksikköinä 
keskisuurissa tai suurissa lähdöissä. Jotta ohjelmasta 
saadaan kaikki hyöty, on tarkoituksena varustaa kaikki 
laitoksen ensilöhdön pelastusyksiköt, veneet ja tukiyksiköt 
laitejärjestelmillä, jotka mahdollistavat yksiköiden tilatietojen 
sekä paikkatietojen seurannan ja edelleen lähetyksen. 
Tarkoituksen on siksi hankkia 8 kpl Virve päätelaitteita 880i,  
statuskoodilähettintä ja gpsunitia.                        
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



37 37

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän 
(PEKE) päätelaitehankinta       
SMDno/2014/383 91 500 € 91 500 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksena on hankkia 15 kpl 
päätelaitteita a´ 6 100 euroa. Päätelaitteiden tarpeesta tai 
sijoittelusta ei ole annettu selvitystä. Aluehallintovirasto 
kiinnitti huomiota siihen, että hankkeen toiminnallisista ja 
teknilllisistä suunnitelmista hakemuksessa ei ole mitään 
mainintaa eikä hakemusta ole mainittu pelastuslaitoksen 
avustushakemusten kiireellisyysjärjestyksessä.                              
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Etelä-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



_ _

Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto           
SMDno/2014/384 334 800 € 0 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

Hakemusta ei ole toimitettu Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston kirjaamoon määräaikaan 15.1.2014 
mennessä. Vireilletulopäivä on ollut AVIssa 17.1.2014. 
Aluehallintovirasto ei tästä syystä ole käsitellyt tai puoltanut 
hanketta. Rahaston ohjeen (Ohje avustuksen hakemisesta 
Palosuojelurahastosta, SM-2OO8-1180/TU-394) mukaan 
hakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastolle näiden 
antamaan määräaikaan mennessä . Ohjeen mukaan Mikäli 
avustuksen hakemiselle on asetettu määräaika,
lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu 
viranomaiselle määräajassa .  (Huom. Kotkan VPK ry haki 
31.12.2012 päivätyllä hakemuksella avustusta paloaseman 
rakentamista varten. Hakemus saapui  aluehallintoviraston 
kirjaamoon 2.1.2013.  Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei 
viivästymisestä johtuen puoltanut hanketta eikä myöskään 
siksi asettanut hanketta kiireellisyysjärjestykseen. Hakemus 
on aluehallintoviraston mukaan saapunut  kirjaamoon vasta 
2.1.2013 ja näin ollen määräajan 31.12.2013 jälkeen. 
Kotkan VPK ry teki asiasta oikaisupyynnön rahaston 
hallitukselle. Oikaisupyynnön käsittely rahaston 
hallituksessa ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä tai muutosta 
päätökseen.)                                                                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Vuoden 2014 
kalustohankehaku avataan syksyllä 2014, jolloin hakija voi 
toimittaa kalustohankeavustuksen rahastoon uudelleen. 

YHTEENSÄ 8 002 230 3 908 222 866 181

Määräraha 1 670 000
Päätetty 26.3 Rakennukset 625 000
Päätös 22.4 Kalusto 866 181

Yhteensä 1 491 181
Erotus 178 819 alitus

YHTEENSÄ ETELÄ-SUOMI



KALUSTOHANKKEET
Sija AVI:n 

sija
Hakija Kohde Kokonaiskus-

tannukset            
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset      
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ 
takaisinpe-
rintä

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos

Puomitikasauto       
SMDno/2014/450 645 544 € 190 000 € 66 500 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Auton maksimi työskentelykorkeus on noin 42 
metriä, puomi on varustettu tikkailla ja autossa on 
palopumppu. Nostokorin maksimi korikuorma on noin 500 
kg ja kori on varustettu vesitykillä, sekä normaaliin tapaan 
paineilma- ja vesiyhteillä. Nostokorin koko mahdollistaa 
myös paaripotilaan kuljettamisen. Auton sijoituspaikka on 
Turku ja se korvaa nykyisen vm. 2005 puomitikasauton.                                                                
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 66 500 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi laskettu 35 %.

2 2

Satakunnan 
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto  
SMDno/2014/449 415 000 € 190 000 € 66 500 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Hankkeen tarkoituksena on uusia Meri-Porin 
sammutusauto. Hankinnalla on tarkoitus parantaa Meri-
Porin suurteollisuusalueen pelastustoimen valmiuksia.        
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 66 500 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi laskettu 35 %.

3 4

Satakunnan 
pelastuslaitos

VSS hälyttimien 
hankinta, 2 kpl  
SMDno/2014/447 44 900 € 44 900 € 15 715 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Tarkoituksena on uusia kaksi Rauman kaupungin 
alueella vanhentunutta väestöhälytintä. Hankinnalla on 
tarkoitus parantaa Rauman kaupungin laajentuneitten 
asuinalueiden väestön varoittamista.                                                                           
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 15 715 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi laskettu 35 %.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto



4 5

Rautilan VPK ry    
(Lausunnonantaja: 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos)

Miehistöauto           
SMDno/2014/446 44 360 € 43 000 € 15 050 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo noin 7 
000

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Hankinnan kohteena on 1+8 paikkainen 
miehistöauto. Hankittava ajoneuvo toimii pääasiassa 
miehistön kuljetustehtävissä. Ajoneuvolla kuljetetaan lisäksi 
pelastuslaitoksen venettä kohteeseen sekä tarvittaessa 
pelastuskärryä. Ajoneuvo sijoitetaan Rautilan VPK:n 
paloasemalle. Korvaa -99 vuosimallia olevan miehistöauton. 
Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten 
määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                                                                   
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 15 050 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi laskettu 35 %. 

5 3

Kuusiston VPK ry 
(Lausunnonantaja: 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos)

Kevyt vesihuoltoyksikkö    
SMDno/2014/448 79 000 € 79 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Yksikkö sijoitetaan VPK:n paloasemalle 
Kaarinaan. Kyseessä on kahden miehen operoima, helposti 
maastossa liikkuva, itsenäiseen ja tehokkaaseen 
vedentuottamiseen kykenevä yksikkö. Hankkeen 
omarahoitusosuuden VPK kattaa pankkilainalla.                                               
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Kuusiston VPK:lla on 
hyvät mahdollisuudet lyhentää pankkilainaa hankkeeseen jo 
myönnetyllä erityisrahalla, jolloin avustuksen tarve hakijalle 
ei ole välitön. Hanke hakuohjeen mukainen.

6 6

Satakunnan 
pelastuslaitos

Säiliöpaloauto          
SMDno/2014/445 254 200 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Hankkeen tarkoituksena on uusia 
Kokemäen säiliöpaloauto. Hankinnalla on tarkoitus parantaa 
Etelä-Satakunnan sammutusvesihuoltoa.                                     
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



7 7

Pöytyän VPK ry     
(Lausunnonantaja: 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos)

Miehistö-/ensivasteauto        
SMDno/2014/444 59 550 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 35 000 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Kyseessä on 1+8 hengen 
pikkubussi miehistön kuljetukseen, ensivastekäyttöön sekä 
hälytysmuonituksen toimittamiseen kohteeseen. Ajoneuvon 
sijoituspaikkana on Pöytyän kunnan Riihikosken taajaman 
paloasema. Pöytyän VPK:lla oli häytyksiä vuonna 2012 
yhteensä 58. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen 
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                                                                        
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

8 8

Risten VPK ry        
(Lausunnonantaja: 
Satakunnan 
pelastuslaitos)

Pelastusvene, moottori, 
traileri, kalusto                    
SMDno/2014/443 43 490 € 37 500 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksena on hankkia 
pelastusvene, moottori, traileri ja tarvittavaa pienkalustoa, 
mm ensiapuvälineet, pelastusliivejä, köysiä sekä 
venekalustoa. Veneen osuus hankinnasta on 37 500 euroa.                                
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



9 9

Kiskon VPK ry        
(Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos)

Miehistöauto           
SMDno/2014/442 55 000 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 10 000 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksena on hankkia 9-
paikkainen miehistönkuljetusauto. Vaihto-omaisuus ei 
vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä 
siihen ei ole  saatu Palosuojelurahaston avustusta.                                                         
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

10 10

Satakunnan 
pelastuslaitos

Huoneistopalon 
kehittyminen                - 
simulaattori            
SMDno/2014/441 46 500 € 46 500 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Hankkeen tarkoituksena on 
havainnollistaa rakennuspalojen kehittymistä ja kouluttaa 
ihmisiä varatumaan niihin.                                                             
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

11 11

Nousiaisten VPK ry 
(Lausunnonantaja: 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos)

Miehistöauto           
SMDno/2014/440 48 000 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 10 000 
euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Vaihto-omaisuuteen on saatu 
rahaston avustusta vuonna 29.4.2004. Valtionavustuksella 
hankitun omaisuuden 10 vuoden käyttöaika täyttyy 
29.4.2014.                                                                   
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



12 12

Satakunnan 
pelastuslaitos

Säiliöpaloauto          
SMDno/2014/439 254 200 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat.                                                                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

13 13

Kauttuan Tehtaiden 
VPK ry                  
(Lausunnonantaja: 
Satakunnan 
pelastuslaitos)

Vaahtoyksikkö (SA 6041) 
kuorma-auto varustettuna 
koukkulavalaittein. 
Vaahtokontti, joka sisältää 
vaahtosekoittajan, 
vaahtoputken ja 
paloletkun.             
SMDno/2014/438 56 541 € 56 541 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Kauttuan Tehtaiden VPK:n 
erityisosaamisalueena on teollisuuden palontorjunta ja 
erityisesti vaarallisten kemikaalien torjunta. Vaahtoyksikkö 
on tarkoitettu alueen teollisuuden ja tiestöllä kulkevien 
vaarallisten aineiden kemikaalionnettomuuksiin. 
Vaahtoyksikköä on mahdollista käyttää myös laajemmalla 
alueella.                                                                   
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



14 14

Kokemäen VPK ry  
(Lausunnonantaja: 
Satakunnan 
pelastuslaitos)  

Kevyt pelastus- 
/ensivasteajoneuvo  
SMDno/2014/436 96 000 € 43 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Uuden ajoneuvon on tarkoitus 
korvata nykyinen miehistönkuljetus/ensivasteajoneuvo vm 
2005. Ajoneuvolla on tarkoitus hoitaa ensivastetehtäviä 
sekä käyttää apuna mm. liikenteenohjauksessa, veneen ja 
mönkijän siirrossa tehtäväpaikalle, miehistönkuljetuksessa, 
kevyissä vahingontorjunta- ja raivaustehtävissä. Ajoneuvo 
on 1+1+3 paikkainen. Hankkeen korityön osuus on 22 000 
euroa, lisävarusteet 5 000 euroa ja maastokelpoinen 4x4 
alusta 69 000 euroa.                                                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. 
Hankkeen hyväksytyiksi kustannuksiksi lasketaan 
miehistöajoneuvon hyväksytyt enimmäiskustannukset. 



15 15

Vampulan VPK ry  
(Lausunnonantaja: 
Satakunnan 
pelastuslaitos)   

Miehistöauto           
SMDno/2014/435 48 000 € 43 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksen on hankkia 8-9 
hengen miehistöajoneuvo palokunnan harjoitus- ja 
hälytyskäyttöön sekä muuhun vpk-yhdistyksen toimintaan, 
esim. kokous-, kurssi- ja leirimatkoihin. 
(Palosuojelurahaston kalustohankeavustusta ei myönnetä 
sellaisiin käyttöön, joka ei suoraan liity pelastustoimintaan. 
Muun käytön mukainen osuus hankkeesta vähennettäisiin 
hyväksyttävistä kustannuksista. Rahaston avustuksella 
hankittavan ajoneuvon tulee täyttää Sisäasiain-ministeriön 
asetuksen pelastusautoista (818/2010) määräykset ja olla 
pelastusajoneuvon yleisoppaan (2010) määrittelyjen 
mukainen. Pelastusautoa käytetään
yksinomaan palo- ja pelastustoimen
tehtäviin.)                                                                               
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

16 16

Reposaaren VPK ry 
(Lausunnonantaja: 
Satakunnan 
pelastuslaitos)  

Miehistöauto           
SMDno/2014/435 48 000 € 43 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Ajoneuvon on tarkoitus korvata 
vuonna 2005 hankittu miehistönkuljetusajoneuvo.                                                
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



17 17

Köyliön VPK ry       
(Lausunnonantaja: 
Satakunnan 
pelastuslaitos)

Miehistöauto           
SMDno/2014/433 61 158 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 26 000 
euroa AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Ajoneuvon on tarkoitus korvata 
nykyinen miehistöauto vuosimallia 2006. Vaihto-
omaisuuteen on saatu rahaston avustusta 25.4.2006.                                          
Päätösesitys: Hylätään hakemus.Lounais-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

YHTEENSÄ 2 299 443 1 284 441 163 765

Määräraha 510 400
Päätetty 26.3 Rakennukset 400 422
Päätös 22.4 Kalusto 163 765

Yhteensä 564 187
Erotus -53 787 ylitys

YHTEENSÄ LOUNAIS-SUOMI



KALUSTOHANKKEET
Sija AVI:n 

sija
Hakija Kohde Kokonaiskus-

tannukset     
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset   
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ 
takaisinpe-
rintä

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos

Västöhälyttimet ja 
ohjausjärjestelmät                          
SMDno/2014/498 25 000 € 25 000 € 10 000 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen 
väestöhälytinsuunnitelma on laadittu vuosille 2013-2020.  
Suunnitelma sisältää väestöhälytinhankintoja sekä 
ohjauslaitehankintoja tavoitteena luotettavasti toimiva 
hälytinverkko ja nykytekniikkaan soveltuva 
ohjausjärjestelmä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
381 920 euroa.Tarkoituksena on nyt hankkia 10 kpl Ylli 
liitäntäyksiköitä  hankkeessa nimetyille paikkakunnille. Ylli 
liitäntäyksiköillä on tarkoitus päivittää sellaisia 
väestönälyttimiä, joissa hälytinosa on edelleen toimiva ja 
käyttökelpoinen mutta jotka vaativat toimiakseen uuden 
ohjausyksikön ja vastaanottavan päätelaitteen. Ylli-
liitäntäyksikkö tulee toimimaan väestöhälyttimen 
ohjausyksikkönä käyttökelvottomaksi jääneen virsu-
ohjauksen korvaajana. Alueella on aiemmin uusittu laitoksen 
väestöhälytinsuunnitelman mukaisesti osa hälyttimistä koko 
järjestelmänä, jolloin päivittyivät myös ohjausyksikkö ja 
vastaanotin.                                                                                                            
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 10 000 euron 
avustus.                                                                             

2 7

Keski-Suomen 
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto                          
SMDno/2014/502 434 000 € 190 000 € 76 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.  Keski-Suomen pelastuslaitos on varannut 
vuoden 2014 talousarvion investointiosaan 
säiliösammutusauton hankinnan. Pelastuslaitoksen autojen 
ikä ja toiminnallisuus on epätasalaatuista, autokalustoa on 
riittävästi mutta kaluston ikääntyminen muodostaa 
toiminnallisen riskin. Pelastuslaitos on arvioinut tämän 
hankkeen tärkeimmäksi kalustohankkeekseen.                                                     
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 76 000 euron 
avustus. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto



3 3

Keski-Pohjanmaan 
ja Pietarsaaren 
alueen 
pelastuslaitos

Sammutusauto     
SMDno/2014/495 272 800 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Hankinnalla korvataan vuosimallia 2000 oleva 
pelastusalueen pääpaloasemalle sijoitettu sammutusauto. 
Korvattava sammutusauto on pelastusalueella eniten 
hälytystehtäviä suorittava yksikkö, joka kierrätetään 
sivutoimisen henkilöstön käyttöön Kokkolan Ventuksen 
paloasemalle. Kierron seurauksena poistetaan vuosimallia 
1989 oleva Ventuksen paloaseman sammutusauto.            
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus. 

4 4

Pohjanmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto     
SMDno/2014/496 300 000 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Tarkoituksena on hankkia Laihialle uusi 
sammutusauto. Uushankinta korvaa Laihian palokunnan 
"ykkösauton" vuosimallia 1991. Vanha auto jätetään 
pelastuslaitoksen vara-autoksi.                                      
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus. 

5 5

Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto 
(Kauhajoki)           
SMDno/2014/501 297 600 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Ajoneuvo sijoitetaan Kauhajoelle. 
Pelastuslaitoksen tekemän kuntokartoituksen mukaan 
nykyinen sammutusauto olisi uusittava. Auto siirretään vara-
autojärjestelmään ja kierrossa poistetaan sammutusauto 
vuosimallia 1983.                                                                                 
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus. 

6 6

Pirkanmaan 
pelastuslaitos 

Sammutusauto     
SMDno/2014/494 322 400 € 170 000 € 68 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Tarkoituksena on hankkia kevyempi 
sammutusauto, mikä toteutetaan 4x4 alustaan. Pääosiltaan 
auto noudattaa normaalin sammutusauton teknisiä 
määreitä.                                                               
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 68 000 euron 
avustus. 

7 14

Keski-Suomen 
pelastuslaitos

Miehistöauto         
SMDno/2014/503 60 000 € 43 000 € 17 200 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Tarkoituksena on hankkia miehistöauto. 
Pelastuslaitos on asettanut hankkeen 
kiireellisyysjärjestysessä toiselle sijalle.                            
Päätösesitys:  Myönnetään hankkeelle 17 200 euron 
avustus.               



8 10

Kylmäkosken VPK 
ry                        
(Lausunnonantaja: 
Pirkanmaan 
pelastuslaitos)

Miehistöauto         
SMDno/2014/493 52 467 € 43 000 € 12 900 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 37 000 
euroa

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Kyseessä on toteutettu hanke. Ajoneuvo on 
maksettu 1.7.2013. Kylmäkosken VPK ry on saanut 
rahaston avustusta viimeksi vuonna 1988. Kylmäkosken 
VPK ry on hankkinut miehistönkuljetusauton kesällä 2013 ja 
myynyt aiemmin ostamansa ajoneuvon Toijalan VPK:lle 
hälytyslaitteineen. Kylmäkosken VPK suosittaa sammutus- 
ja pelaustustehtäviä tarvittaessa koko Pirkanmaan alueella. 
Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten 
määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta. Vaihto-omaisuutta 
kohdellaan osana omarahoitusta.                               
Päätösesitys:  Hanke on sijoitettu AVIn 
kiireellisyysjärjestyksessä 10 sijalle. Alueen käytettävissä 
olevan määrärahan puitteissa hanke nostetaan sijalle 8 ja 
hankkeelle myönnetään 12 900 euron avustus (30 % 
hyväksytyistä kustannuksista). 



9 8

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

Av-tekniikka ja 
johtamisjärjestelmä                        
SMDno/2014/506 50 000 € 50 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Tarkoituksena on saada monikäyttötila, jossa on 
riittävä tekninen varustelu johtaa päivittäisistä 
onnettomuuksista suuronnettomuuksiin, tuottaa 
tilannekuvaa ja jakaa sitä sekä toimia yhteistyössä kuntien 
ja viranomaisten kanssa. Aiempien kokemusten  (Hawk-
onnettomuus, Eino-myrsky, valmiusharjoitus), alueen 
laitostenmaantieteellisten sijaintien sekä resurssien 
näkökulmasta katsoo pelastuslaitoksen parhaimmaksi 
vaihtoehdoksi sen, että kolmella pelastuslaitoksilla 
lähialueelta on kullakin olla yksi hyvin varusteltu johtamistila. 
Lisäselvitys hankkeen yksilöidymmästä 
kustannuserittelystä: 1) Av-tekniikka (ohjausjärjestelmä, 
videotykki, videoseinä sekä aiemman av-tekniikan integrointi 
yhteensä 24 800 euroa , 2)  johtamistietokoneet  yhteensä 5 
208 euroa, 3) täydentävät av-esitysvälineet: hdmi jakajat ja 
muuntimet yhteensä 2 200 euroa, 4) 
videoneuvottelulaitteisto10 000 euroa. 5) Viestintäsovellus/-
järjestelmä, jolla voidaan lähettää viestejä ja vastaanottaa 
paluutietoa eri muodoissa. Järjestelmä on tarkoitus liittää 
valtakunnalliseen tietovarantoon, mikä mahdollistaan 
laajemmankin tilannekuvan muodostamisen. Järjestelmä 
palvelee erityisesti häiriötilanteissa myös laitoksen oman 
henkilön hälyttämistä sekä pelastustoiminnan johtamista, 
yhteensä 7 800 euroa.                                                                                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Jotta valtioneuvoston 
rakennepoliittisiin linjauksiin voidaan vastata, selvitetään  
parasta aikaa pelastustoimen tilanne- ja johtokeskusten 
roolit ja verkoston tavoiteltava tiheys sekä mahdolliset 
yhteistyötahot. Palosuojelurahasto tulee linjaamaan tilanne- 
ja johtokeskusten tukemista tämän selvityksen valmistuttua. 
Hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin ei oteta myöskään 
vielä kantaa. 



10 9

Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto (Seinäjoki) 
SMDno/2014/499 297 600 € 170 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Pelastuslaitoksen tekemän 
ajoneuvojen kuntokartoituksen perusteella nykyinen 
sammutusauto siirretään vara-autojärjestelmään josta 
puolestaan vuonna 1991 hankittu ajoneuvo poistetaan.                       
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Valtakunnallinen ja 
Länsi.ja Sisä-Suomen AVI-alueen laskennallinen määräraha 
sekä AVIn kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen 
avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen 
mukainen. 

11 11

Keski-Suomen 
pelastuslaitos

Hälytys-/hakulaitteet  
SMDno/2014/504 74 000 € 74 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Pelastuslaitos on arvioinut tämän 
hankkeen kolmanneksi tärkeimmäksi hankkeekseen. 
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nykyaikainen 
palokuntien hälytysjärjestelmä. Järjestelmä koostuu Virve-
asemasta, Poqsag järjestelmään perustuvasta 
radiojärjestelmästä sekä hakulaitteista.Hanketta jatketaan 
vuosina 2014-2016.                                                                       
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Länsi.ja Sisä-Suomen 
AVI-alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

12 12

Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos

Ilmatyynyalus (Lappajärvi)       
SMDno/2014/500 31 000 € 31 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudes-saan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitoksen ainut ilmatyynyalus on rikkoontunut. 
Ilmatyynyalus palvelee Etelä-Pohjanmaan suurinta järveä 
sekä koko Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tehtäviä 
heikoilla jäillä ja tulvatilanteessa.                             
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Länsi.ja Sisä-Suomen 
AVI-alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



13 13

Keski-Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

Yksiköiden paikkatieto 
kalustohalleissa                 
SMDno/2014/507 37 200 € 37 200 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Pelastuslaitoksen tavoite on 
varustaa kaikki paloasemat gps-sisätoistimilla, joilla 
varmennetaan, että yksiköiden päätelaitteilla ja myös 
käsiradioilla on saatavissa jatkuvasti tarkka paikkatieto.                      
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Länsi.ja Sisä-Suomen 
AVI-alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

14 2

Keski-Suomen 
pelastuslaitos

Pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet        
SMDno/2014/505      6 100 € 6 100 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Keski-Suomen pelastuslaitos on ottanut PEKE-
johtamisjärjestelmän operatiiviseen käyttöön 1.6.2010. 
Tarkoituksena on nyt hankkia yksi 
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaite uuteen 
sammutusautoon. Pelastuslaitos on arvioinut tämän 
neljänneksi tärkeimmäksi hankkeekseen.                                                           
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Länsi.ja Sisä-Suomen 
AVI-alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

YHTEENSÄ 2 260 167 1 349 300 388 100

Määräraha 894 000
Päätetty 26.3 Rakennukset 435 506
Päätös 22.4 Kalusto 388 100

Yhteensä 823 606
Erotus 70 394 alitus

YHTEENSÄ LÄNSI JA SISÄ-SUOMI



KALUSTOHANKKEET
Sija AVI:n 

sija
Hakija Kohde Kokonaiskus-

tannukset     
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset  
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ 
takaisinp.

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Pohjois-Savon 
pelastuslaitos

Sammutusauto  
(Siilinjärvi)        
SMDno/2014/421 310 000 € 170 000 € 51 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Hankittava sammutusauto korvaa vuonna 1987 
Siilinjärvelle hankitusn sammutusauton, joka siirretään 
Varkauteen. Varkaudesta poistetaan käytöstä vuonna 1982 
valmistunut huonokuntoinen, vanhanaikainen 
sammutusauto.                                                                                       
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi on laskettu 30 %.

2 2

Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitos

Sammutusauto      
SMDno/2014/420 297 000 € 170 000 € 51 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Pelastuslaitoksen on tarkoituksena sijoittaa uusi 
sammutusauto Ilomantsin paloasemalle. Paloaseman 
vastuualueella on pelastustoimen riskianalyysin mukaan 
onnettomuusriskit lisääntyneet Pampalossa toimintansa 
käynnistäneen kultakaivoksen vuoksi. Kaivostoiminnan riskit 
edellyttävät, että paloasemalla on nykyaikainen 
nelivetoalustalla oleva sammutusauto.                                                         
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi on laskettu 30 %.

3 3

Etelä-Savon 
pelastuslaitos

Sammutusauto      
SMDno/2014/419 315 332 € 170 000 € 51 000 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen.  Hankittava sammutusauto korvaa Mikkelin 
paloaseman sammutusauton. Mikkelin nykyisellä 
sammutusautolla korvataan Kangasniemen 1988 
vuosimallia oleva sammutusauto.                                                                                             
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi on laskettu 30 %.

Itä-Suomen aluehallintovirasto



4 4

Etelä-Savon 
pelastuslaitos

Paineilmalaitteiden 
testauslaitteiston 
uusiminen                      
SMDno/2014/ 418 49 600 € 49 600 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudes-saan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksena on uusia kahdet 
kappaleet vanhentuneita ja käyttökelvottomia 
paineilmalaitteiden testauslaitteistoja.                                       
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen 
laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyys-järjestys 
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. 
Hanke hakuohjeen mukainen.

5 5

Pohjois-Savon 
pelastuslaitos

Suurtehohälyttimet, 2 
(Lapinlahti ja Kuopio)                  
SMDno/2014/422 55 800 € 55 800 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksena on hankkia kaksi 
suurtehohälytintä Lapinlahteen ja Kuopioon. Lapinlahden 
hälytin hankitaan korvaamaan vanhalta paloasemalta 
poistettava moottorisireeni ja uusi hälytin asennetaan 
1.1.2014 valmistuneelle uudelle paloasemalle.             
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen 
laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyys-järjestys 
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. 
Hanke hakuohjeen mukainen.

6 6

Etelä-Savon 
pelastuslaitos

Paloasemien 
hälytysjärjestelmien 
uusiminen 
SMDno/2014/417 42 160 € 42 160 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudes-saan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksen on uusia 
paloasemien vanhentuneet hälytysjärjestelmät 
nykyaikaiseen toimintavarmempaan järjestelmään.                                                    
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen 
laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyys-järjestys 
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. 
Hanke hakuohjeen mukainen.



7 7

Etelä-Savon 
pelastuslaitos

Vaihtolava-auto       
SMDno/2014/416 223 200 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Vaihtolava-autolla on tarkoitus 
korvata Mikkelin paloaseman vanha vaihtolava-auto, joka on 
rakennettu käytetylle vm 1989 kaksiakseliselle alustalle 
vuonna 1995. Nykyinen auto on tekniikaltaan ikääntynyt, 
lisäksi ajoneuvo on liian kevyt kuormakonttien 
kuljettamiseen.                                                                       
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen 
laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyys-järjestys 
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. 
Hanke hakuohjeen mukainen.

8 8

Etelä-Savon 
pelastuslaitos

Kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet 
SMDno/2014/415 6 500 € 6 100 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudes-saan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksen on hankkia Etelä-
Savon pelastuslaitokselle PEKE-järjestelmän päätelaite. 
Laite asennetaan ensilähdön sammutusautoon.                                                  
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen 
laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyys-järjestys 
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. 
Hanke hakuohjeen mukainen.

YHTEENSÄ 1 299 592 805 560 153 000

Määräraha 415 600
Päätetty 26.3 Rakennukset 250 000
Päätös 22.4 Kalusto 153 000

Yhteensä 403 000
Erotus 12 600 alitus

YHTEENSÄ ITÄ-SUOMI



KALUSTOHANKKEET
Sija AVI:n 

sija 
Huom

Hakija Kohde Kokonaiskus-
tannukset          
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset  
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ta
kaisinperint
ä

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Sammutusauto (Oulu)                    
SMDno/2014/276 359 600 € 170 000 € 59 500 €

ei vaihto-
omaisuutta AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 

mukainen. Tarkoituksena on hankkia miehistöohjaamolla 
varustettu 4x2 sammutusauto. Ajoneuvo sijoitetaan Oulun 
Ruskoselän paloasemalle. Nykyinen ajoneuvo kierrätetään 
Oulun VPK:lle.                                                       
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 59 500 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi on laskettu 35 %.    

2 2

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Säiliöauto (Oulu)     
SMDno/2014/275 337 280 € 148 000 € 51 800 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.  Tarkoituksena on hankkia päiväohjaamolla 
varustettu 6x4 säililöauto. Säiliöauto sijoitetaan Oulun 
paloasemalle. Nykyinen ajoneuvo kierrätetään Haukiputaalle 
ja Haukiputaan säiliöauto puolestaan Taivalkoskelle.                                                         
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 800 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalustohankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi on laskettu 35 %.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto



3 3

Jokilaaksojen 
pelastuslaitos

Johtokeskusauto          
SMDno/2014/283 103 044 € 80 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Kyseessä on toteutettu hanke. Ajoneuvo on 
toimitettu tilaajalle alkuvuodesta 2014. Ajoneuvo on 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensimmäinen varsinaiseksi 
johtokeskusautoksi rakennettu ajoneuvo. Autossa on 
työskentelytilat kolmelle henkilölle sekä tarvittavat 
johtamisvälineet. Ajoneuvo sijoitetaan Pyhäjärven 
paloasemalle.  AVI arvio hankkeen johtokeskusautoksi 
johtoauton sijaan.                                                       
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

4 4

Jokilaaksojen 
pelastuslaitos

Säiliöauto (Alavieskan 
paloasema)            
SMDno/2014/284 297 600 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Säiliöauto korvaa Alavieskan 
paloaseman nykyisin, vm -89 olevan säiliöauton, joka 
poistetaan huonokuntoisena.                                     
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. 

5 5

Jokilaaksojen 
pelastuslaitos

Säiliöauto (Pyhäjoen 
paloasema)                    
SMDno/2014/285 297 600 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Hankittava säiliöauto korvaa 
Pyhäjoen paloaseman nykyisen, vm -89 olevan säiliöauton, 
joka poistetaan huonokuntoisena.                                     
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



6 6

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Vaihtolava-auto (Oulu)   
SMDno/2014/277 241 800 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Kyseessä päiväohjaamolla 
varustettu 6x4 vaihtolava-auto, joka varustetaan 
vaihtolavalaitteistolla ja autonosturilla. Ajoneuvo sijoitetaan 
Oulun keskustan paloasemalle.                                                    
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

7 7

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Letkunhuoltolaitteisto 
(Oulu)                             
SMDno/2014/278 186 000 € 186 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 10 000

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Hankkeella on tarkoitus korvata 
Oulun paloaseman 2007 uusittu letkunpesinlaite ja vuonna 
1982 käyttöönotettu letkuhissi. Vanha letkunpesulaite 
sijoitetaan jatkokäyttöön Kuusamon paloasemalle ja vanha 
letkuhissi jää pois käytöstä. Laitteisto joudutaan uusimaan, 
sillä paloaseman letkuhuoltotilat kuuluvat sisäilmaongelmien 
takia käyttökiellossa oleviin tiloihin. Uusi laitteisto sijoitetaan 
paloaseman maanpäällisiin huoltotiloihin. Vaihto-omaisuus 
ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä 
siihen ei ole  saatu Palosuojelurahaston avustusta.                                                                      
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



8 8

Oulun VPK ry
Miehistöauto                   
SMDno/2014/282 52 773 € 43 000 € 0 €

vaihto-
omaisuuden 
arvo 10 000

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Tarkoituksena on uusia 14 vuotta 
vanha miehistöauto, joka on ostettu pelastuslaitokselta 
vuonna 2011. Oulun VPK:lla on noin 100 jäsentä. 
Hälytysosastossa on 35 jäsentä. Miehistöautolla 
mahdollistetaan riittävä kuljetuskapasiteetti eri osastojen 
toiminnassa. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen 
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole  saatu 
Palosuojelurahaston avustusta                                                          
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

9 9

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Vaahtonestekontti (Oulu 
Ruskoselän paloasema)                             
SMDno/2014/281 62 000 € 62 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Kontti sijoitetaan Oulun 
Ruskoselän paloasemalle, josta se on koko toimialueen 
käytössä.                                                           
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.
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Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Väestöhälyttimet, 2 (Oulu)  
SMDno/2014/279 74 400 € 74 400 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Väestönhälyttimet (2 kpl) 
sijoitetaan Oulun kaupunginosaan Oulunlahteen ja 
Ylikiiminkiin.                                                                          
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.



11 11

Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitos

Kenttäjohtamisjärjestelmän 
päätelaitteet              
SMDno/2014/280 12 000 € 6 100 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. AVI puoltaa hanketta 
ajoneuvotietokoneen osalta.     Ajoneuvotietokone 
sijoitetaan Oulun 2014 uusittavaan sammutusautoon. 
Kyseessä ajoneuvotietokone kahdella kosketusnäytöllä 
varustettuna. Peruutuskämeraliitännän, sirukortin lukijan, 
langaton tiedonsiirtoyhteys, GPS. AVI puoltaa hanketta 
ajoneuvotietokoneen osalta.                                                           
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-
alueen laskennallinen määräraha ja AVIn 
kiireellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

YHTEENSÄ 2 024 097 1 213 500 111 300

Määräraha 354 800
Päätetty 26.3 Rakennukset 263 000
Päätös 22.4 Kalusto 111 300

Yhteensä 374 300
Erotus -19 500 ylitys

YHTEENSÄ POHJOIS-SUOMI



Sija AVI:n 
sija

Hakija Kohde Kokonaiskus-
tannukset      
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset 
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ta
kaisinperint
ä

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Lapin 
pelastuslaitos

Sammutusauto (Kemi)                           
SMDno/2014/131 319 672 € 170 000 € 51 000 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen.Autolla korvataan nykyinen Kemin vakinaisen 
palokunnan sammutusauto vm 2006, joka varustetaan 
toimipaikan toisen lähdön ajoneuvoksi ja nykyinen toisen 
lähdön 80-luvun auto menee poistoon. Ajoneuvoa käytetään 
myös pelastussukelluksen tukiyksikkönä ja se varustellaan 
vesisukelluslaitteilla (1 kpl).                                                                                                     
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 51 000 euron 
avustus. Palosuojelurahaston ohjeistuksen mukaan (SM-
2008-1180/Tu-394)  avustus kalusto-hankkeisiin voi olla 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Alueen 
laskennallinen määräraha huomioiden on  hankkeen 
avustusprosentiksi on laskettu 30 %.           

2 2

Lapin pelastuslaitos
Säiliöauto (Pello)           
SMDno/2014/132 225 600 € 148 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Hankinnalla on tarkoitus korvata 
vuonna 1995 rakennettu palokunnan säiliöauto. Ajoneuvo 
sijoitetaan Pellon toimipaikkaan ensilähdön ajoneuvoksi, 
hanke edistää koko Länsi-Lapin kalustotilannetta.  
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lapin AVI:n 
laskennallisen määräraha sekä AVI alueen 
kiirellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. 

KALUSTOHANKKEET 
Lapin  aluehallintovirasto
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Lapin pelastuslaitos

Miehistö/ensivasteauto 
(Posio)                    
SMDno/2014/133 48 500 € 43 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden 
mukainen. Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät 
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai 
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan 
käytettävissä olevat varat. Ajoneuvoa on tarkoitus käyttää 
pelastustehtävissä miehistön kuljetuksiin, perävaunujen 
vetoon maasto-, metsäpalo ja öljyntorjuntatehtävissä sekä 
huolto- ja määräaikaiskatsastuksissa. Ajoneuvo sijoitetaan 
pelastuslaitoksen itäiselle toimialueelle, Posion 
toimipaikkaan, josta noin 10 vuoden ikäinen ajoneuvo 
siirretään Räisälä/Suommun alueelle vastaavaan tehtävään. 
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lapin AVI:n 
laskennallisen määräraha sekä AVI alueen 
kiirellisyysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. 

YHTEENSÄ 593 772 361 000 51 000

Määräraha 134 000
Päätetty 26.3 Rakennukset 157 408
Päätös 22.4 Kalusto 51 000

Yhteensä 208 408
Erotus -74 408 ylitys

YHTEENSÄ LAPPI



Sija Maak
unt.h
allitu
s sija

Hakija Kohde Kokonaiskus-
tannukset       
sis. alv

Hyväksytyt 
kustannukset   
sis. alv

Avustus 
euroa

Vaihto-
omaisuus/ta
kaisinperint
ä

Lisätiedot/Perustelut

1 1

Lumparlands 
kommun

Sammutusauto                 
SMDno/2014/205 334 800 € 170 000 € 0 €

ei vaihto-
omaisuutta Ahvenanmaan maakuntahallituksen kiireellisyysjärjestys. 

Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut 
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin 
kokonaisuudessaan tai hyväksytyn varojen 
käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. 
Tarkoituksena on uusia 25 vuotta vanha sammutusauto. 
Ajoneuvo on tarkoitus sijoittaa Lumparlandin kunnan 
alueella toimivan Lumparlandin sopimuspalokunnan 
käyttöön.                                                                                                        
Päätösesitys:  Hylätään hakemus. Ahvenanmaan  las-
kennallinen määräraha ja rakennushankkeeseen 2014 
myönnetty avustus huomioiden hankkeen avustamiseen ei 
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

YHTEENSÄ 334 800 170 000 0

Kalustomääräraha
Määräraha 21 200 1 676 338

Päätetty 26.3 Rakennukset 192 326 Kalustohankepäätökset 
Päätös 22.4 Kalusto 0 1 733 346

Yhteensä 192 326 Erotus 
Erotus -171 126 ylitys -57 008

Erotus 57 008 euron ylitys

Kalustomääräraha
1 676 338

Vapautuneet sitoumukset huomioitu
63 074

Yhteensä 
1 739 412

Ahvenanmaan  maakuntahallitus
KALUSTOHANKKEET

YHTEENSÄ AHVENANMAA
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