
Sija AVI:
n
sija

Hakija Kohde Kokonais
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Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Väestöhälytysjärjestelmä 61 000 61 000 24 400 Pelastuslaitos jatkaa väestöhälytinjärjestelmän uusimista, hanketta on tuettu vuosina
2008 ja 2009. Uusittavia hälyttimiä 4 kpl á 12.200 e, yht 48 000 e. Haetaan avustusta
myös vanhojen hälyttimien purkuun ym. Työkustannuksiin sekä muihin kuluihin.
Tuetaan hanketta vain hälyttimien osalta. Hankkeeseen varattu 23 000 euron
omarahoitusosuus. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

24 400
2. 2. Itä-Uudenmaan

pelastuslaitos
Väestöhälyttimet 24 400 24 000 9 760 Vanhentuneita ja huonokuntoisia väestöhälyttimiä korvataan uusilla elektronisilla

väestöhälyttimillä. Ei vaihto-omaisuutta.
AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. 34 160

3. 3. Kymenlaakson
pelastuslaitos

Johtoyksikkö, Kouvola P3:n
käyttöön Kouvolan
kaupungin ja Iitin kunnan
päivystysalueelle

66 612 66 612 26 644 Hankkeen tarkoitus on uusia Kouvola päivystysalueen päivystävän palomestarin
johtoyksikkö. Hankittava auto on pakettiauto. Auto varustetaan johtamis- ja
viestintävälineillä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

60 804
4. 4. Etelä-Karjalan

pelastuslaitos
Johtoyksikkö
päällystöpäivystäjän P3
käyttöön Lappeenrantaan

141 644 66 612 26 644 Johtoyksikkö rakentuu pakettiauton alustalle varustettuna tarvittavilla johtamis- ja
viestivälineillä. Autoon sijoitetaan 2-3 työpistettä viranomaisyhteistyötä varten. Ei
vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. 87 448

5. 5. Länsi-
Uudenmaan
pelastuslaitos

Johtoyksikkö Espoon
keskuspaloasemalle
päivystävän päällikön
käyttöön

73 200 66 612 26 644 x Rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan johtamisvälineillä. Luovutetaan
vaihto-omaisuutena miehistöauto, josta saadaan 8 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei
ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

114 092
6. 6. Keski-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Operatiivinen
johtoajoneuvo, päivystävän
palomestarin ajoneuvo,
sijoituspaikka asema 3

120 000 66 612 26 644 x x
v.1996

Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Varustetaan samalle
tasolle kuin nykyinen käytössä oleva ajoneuvo. Luovutetaan vaihto-omaisuutena
Mercedes-Bentz Sprinter, v. 1996, luovutushinta 5 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen
on myönnetty PSR:n avustusta vuonna 1996. Palautusosuuden takaisinperinnästä
luovutaan. Vuoden 1996 päätöksen ehtojen mukaan avustuksella hankittavan
omaisuuden käyttöaika on 10 vuotta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana
omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

140 736
7. 7. Helsingin

kaupungin
pelastuslaitos

Generaattorikontti,
sijoitetaan lämpöeristettyyn
siirtolavakiskoin ja
koukkulaittein varustettuun
umpikonttiin.

143 000 143 000 57 200 x Generaattori on hankittu 1980-luvulla ja on alitehoinen eikä vastaa tämän päivän
tekniikkaa. Generaattorin sähköntuotto suunnitellaan riittävän 6-8 pumpun
yhtäaikaiseen itsenäiseen käyttöön. Lisäksi sitä voidaan käyttää kiinteistöjen
savunpoistolaitosten, varavoiman ym käyttötarkoituksiin. Vaihto-omaisuutena
luovutetaan vanha generaattori, luovutushinta 3 500 euroa, vaihto-omaisuuteen ei
ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

197 936
8. 8. Lahden VPK ry Säiliöauto Päijät-Hämeen

pelastuslaitoksen alueelle
180 000 123 220 49 288 x Kolmiakselinen säiliöauto, varustelu pelastusajoneuvojen yleisoppaan mukainen,

säilytyspaikka Lahden VPK. Nykyisestä säiliöautosta, jonka Päijät-Hämeen
pelastuslaitos omistaa siirretään vesisäiliö ja palopumppu. Vaihtoomaisuutena
luovutetaan ajoneuvoalusta Scania 142H, vm 82, luovutushinta 1000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana
omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

247 224
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9. 9. Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Miehistöauto H171,
Hämeenlinnan paloasema

64 025 38 064 15 225 Miehistön ja kaluston kuljettamiseen soveltuva ajoneuvo (8 hlöä). Ajoneuvo
varustetaan pelastustoiminnan johtamiseen vaadittavalla viesti- ja
johtamisvälineistöllä, jotta sitä voidaan käyttää tukiyksikkönä johtamisessa ja/tai
varajohtoautona. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

262 449
10. 10. Tammisalon VPK Pumppuyksikkö /

miehistöauto Tammisalon
VPK:n asemalle

48 709 38 064 15 225 x VPK on hankkinut uuden pummpuauton, joka soveltuu myös miehistönkuljetukseen.
Paikkoja 1 + 8. Pumppuyksikkö muodostuu ajoneuvosta, kalustosta ja minimissään
kahdesta miehestä. Tarvittaessa käytössä on myös teliperäkärry. Auto hankittu
keväällä 2009. Vaihto-omaisuutena luovutetaan MB 213 CDI Sprinter 2001,
luovutushinta 22 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.
Vaihto-omaisuutta  kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta
avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

277 674
11. 11. Riihimäen VPK

ry
Miehistönkuljetusauto
Riihimäen VPK:n käyttöön

46 473 38 064 15 225 Miehistönkuljetus- ja kalustoauto, VW Caravelle pikkubussi. Miehistöauro R27. 2.
rivillä 3 istumapaikkaa 2+1. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

292 899
12. 12. Tuusulan VPK ry Säiliöauto, sijaintipaikka

VPK:n paloasema
Hyrylässä

112 861 112 861 45 144 Korvattu 30 vuotta vanha vaihteistovikainen säiliöauto uudella. Hankittu uusi
autonalusta ja uusi palopunppu. Vanhasta autosta hyödynnettiin vesisäiliö ja
irtokalusto. Auto on hankittu 9.3.2009. J54Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. 338 043

13. 13 Helsingin
kaupungin
pelastuslaitos

Kalustokuorma-auto 2008
jakelukontilla
keskusvaraston käyttöön

118 576 118 576 0 Kalustokuorma-auto on hankittu syksyllä 2008 ja maksettu vuoden 2008
määrärahoista. Hankinta tehtiin lisääntyneiden kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Auto
rekisteröity 6.11.2008, maksettu 22.10.2008. Hankkeeseen, joka on avustusta
haettaessa jo päättynyt, avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa
hankkeen loppuunsaattamisesta. Kaluston hankintaa koskevissa hakemuksissa aika
lasketaan hankinnan viimeisen maksuerän suorituksesta. Haku julistettiin auki
6.10.2009, hakemus on päivätty 29.10.2009. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin kokonaisuu-
dessaan tai hyväksytyn
varojen käyttö-suunnitelman
mukaan käytettävissä olevat
varat. Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
14. 14. Kymenlaakson

pelastuslaitos
Johtoyksikkö Kotka P3:n
käyttöön, päivystys-alueena
Kotkan ja Haminan
kaupungit sekä  Pyhtään,
Virolahden ja Miehikkälän
kunnat.

104 300 66 612 0 Hankittava ajoneuvo on pakettiauto. Auto varustetaan johtamis- ja viestivälineillä.
Auton takaosaan tulee johtamispaikka P3:lle. Nykyinen johtoauto siirretään
kalustonhuoltajan käyttöön. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
15. 15 Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Johtoyksikkö Lohjan
päivystysalueen
päivystävän palomestarin
käyttöön.

73 200 0 0 x x
v.2007

Lohjan päivystysalueen päivystävän palomestarin käytössä oleva johtoyksikkö
uusitaan ja vanha poistetan. Auto rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan
johtamisvälinein. Auto joudutaan uusimaan jo alle 4 vuoden ikäisenä johtuen
suuresta ajokm määrästä ja rasittavista käyttöolosuhteista, joiden seurauksena auton
tekniikka on kulunut epäluotettavaksi. Tämä johtuu osittain myös siitä, että auto oli
hankittaessa vasta markkinoille tullut uusi malli ja ns. ensisarjan auto. Vaihto-
omaisuus: miehistöauto, luovutushinta 8 000 euroa, vaihto-omaisuuteen on saatu
PSR:n avustusta vuonna 2007 (20 043 euroa).

Kuten edellinen.

0
16. 16. Etelä-Karjalan

pelastuslaitos
Johto-/miehistöauto Imatran
palvelualueelle, sijoitus
Parikkala

61 732 0 0 Johto-/miehistöauto hankitaan Imatran palvelualueelle ja sijoitetaan Parikkalaan.
Autoa käytetään yksikönjohtajan (P5) päivystysautona sekä lisäksi vene-peräkärry
yms. Vetoautona. Autoa käytetään lisäksi tarvittaessa ensivastetehtävissä. Ajoneuvo
tulee olemaan pick-up -tyyppinen, jatko-ohjaamolla sekä maastokelpoinen ajoneuvo.
Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0



17. 17. Asolan VPK ry Miehistöauto Asolan VPK:n
tiloihin Vantaalle

48 000 0 0 x M1-luokan miehistöajone+J16uvo, joka on rekisteröity 1+8 henkilölle, Vokswgen
Caravelle TDI 4Motion. Ajoneuvon varustukseen kuuluvat väestönsuojeluvarusteet,
neliveto sekä peräkoukku peräkärryn vetämiseen. Vaihto-omaisuus: miehistöauto,
luovutushinta 28 800 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
18. 18. Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Johtoyksikkö Raaseporin
päivystysalueen
päivystävän palomestarin
käyttöön.

73 200 0 0 x x
v.2007

Raaseporin päivystysalueen päivystävän palomestarin käytössä oleva johtoyksikkö
uusitaan ja vanha poistetaan. Auto rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan
johtamisvälinein. Auto joudutaan uusimaan jo alle 4 vuoden ikäisenä johtuen
suuresta ajokm määrästä ja rasittavista käyttöolosuhteista, joiden seurauksena auton
tekniikka on kulunut epäluotettavaksi. Tämä johtuu osittain myös siitä, että auto oli
hankittaessa vasta markkinoille tullut uusi malli ja ns. ensisarjan auto. Vaihto-
omaisuus: miehistöauto, luovutushinta 8 000 euroa, vaihto-omaisuuteen on saatu
PSR:n avustusta vuonna 2007 (18 542 euroa).

Kuten edellinen.

0
19. 19. Helsingin

kaupungin
pelastuslaitos

Huoltoauto 3/2010, LVI-
huoltoauton
korvaushankinta

42 700 0 0 x Korvattava huoltoauto toimii arkisin LVI-huoltoautona ja sen lisäksi muina aikoina
ympärivuorokautisena päivystysautona. Auto on varustettu LVI-materiaalein ja
varaosin, materiaalihyllyin ja työskentelytasolla. Mukana seuraa kaasuhitsauspullot.
Vaihto-omaisuus: Huoltoauto vm 2002, luovutushinta 4 000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
20. 20 Kymenlaakson

pelastuslaitos
Miehistöauto, Kouvolan ja
Kuusankosken vakinaisten
palokuntien käyttöön,
sijoitus Kuusankosken
paloas.

73 900 0 0 Uusitaan miehistöauto Kouvolan ja Kuusankosken vakinaisten palokuntien käyttöön.
Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
21. 21. Idänpään ja ymp

vpk
Miehistöauto, sijoitus
Idänpään ja ympäristön
vpk:n asema

44 000 0 0 Auto on ns. pikkubussi (1+8) esim transporter/caravelle. Auton pääasiallinen
tarkoitus on toimia miehistöautona. Autoon sijoitetaan myös raivaus, sammutus ja
ensiapukalustoa, jolloin auton käyttötarkoitus monipuolistuu. VPK:n nykyinen
miehistöauto on jäänyt pieneksi miehistökäyttöön, ainoastaan neljä paikkaa, ja tulee
säilymään kevyenä raivausautona. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
22. 22. Rajakylän VPK

ry
Miehistönkuljetusauto
Rajakylän VPK:n
paloasemalle

17 000 0 0 Miehistönkuljetusauto Vokswagen 4D Caravelle. Poikkeusolojen väestösiirto,
miehistön ja kaluston kuljetus ja siirto. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
23. 23. Kymenlaakson

pelastuslaitos
Miehistöauton hankinta
Kouvolan kylän VPK:n
paloasemalle

73 900 0 0 x Hankkeessa uusitaan miehistöauto. Vaihto-omaisuus: Nykyinen miehistöauto v.
1992, luovutushinta 800 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
24. 24. Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Huoltoauto Tammisaaren
paloasemalle, huoltoauto on
Raaseporin toimialueen
huoltohenkilöstön käytössä

45 140 0 0 x Tammisaaren paloasemalle sijoitettu huoltoauto on Raaseporin toimialueen
huoltohenkilöstön käytössä heidän huoltaessaan pelastuslaitoksen ja
sopimuspalokunnan kalustoa. Auto rakennetaan pakettiauton alustalle ja varustetaan
huoltovälinein. Vaihto-omaisuus: 10 vuotta vanha huoltoauto, luovutushinta 2 000
euroa. Ei tietoa siitä, onko autoon saatu PSR:n avustusta (Kirkkonummen kunnan
hankkima).

Kuten edellinen.

0
25. 25. Tainionkosken

VPK ry
Miehistö/pelastusauto 52 500 0 0 Auton ensisijainen käyttötrkoitus on miehistön kuljetus hälytys- ja harjoitustehtävissä.

Ajoneuvo varustetaan pintapelastus, liikenteen ohjaus, paloposti, alkusammutus ja
ensiapuvälinein. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0



26. 26. Helsingin
kaupungin
pelastuslaitos

Huoltoauto 2/2010 42 700 0 0 x Vuonna 2001 hankitun huoltoauton korvaushankinta. Huoltoauto toimii
sähköhuoltoautona ja samalla myös sähkövikatapausten varalta
ympärivuorokautisena päivystysautona. Auto on myös virka-ajan ulkopuolella ajossa.
Huoltoautoa käytetään tarvittaessa myös operatiivisissa tilanteissa. Vaihto-omaisuus:
Huoltoauto, vm 2001, arviohinta 2500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n
avustusta.

Kuten edellinen.

0
27. 27. Keski-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Miehistöajoneuvo, asema 9 40 000 0 0 x Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Hankinnan kohteena
on miehistönkuljetusajoneuvo miehistönkuljetukseen. Vaihto-omaisuus: Mercedes-
Benz Sprinter, luovutushinta 24 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n
avustusta.

Kuten edellinen.

0
28. 28. Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Miehistöauto, doppeli,
Tammisaaren paloasemalle

43 920 0 0 x Tammisaaren paloasemalle sijoitettu miehistön ja kaluston kuljetukseen käytetty
doppeli uusitaan. Ajoneuvo on 4-vetoinen soveltuen venetrailereiden vetämiseen.
Vuosimallia 2004 oleva doppeli siirtyy Kilo FBK:lle, jonka vuosimallia 1999 oleva
miehistöauto poistetaan. Vaihto-omaisuus: 11 vuotta vanha miehistöauto,
luovutushinta 1 500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
29. 29. Keski-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, asema 1 24 000 0 0 x Nykyinen käytössä oleva pelastusauto on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa
käytetään palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennaltaehkäisyssä ja
torjunnassa. Vaihto-omaisuus: Volkswgen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa.
Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
30. 30 Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, Raaseporin
palvelualueen päällystön
käytössä

36 600 0 0 x Auto on Raaseporin palvelualueen päällystön käyttöön tuleva 5-ovinen tarkastusauto.
Auto korvaa edellisen vastaavan vuosimallia 2005 olevan tarkastusauton, joka
poistetaan. Vaihto-omaisuus: tarkastusauto vm 2005, luovutushinta 13 000 euroa.
Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
31. 31. Keski-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, asema 1 24 000 0 0 x Nykyinen ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään
palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennalta ehkäisyssä ja torjunnassa.
Vaihto-omaisuus: Volkswgen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
32. 32. Forssan VPK ry Miehistöauto F27, sijoitus

Forssan VPK:n paloasema
35 000 0 0 x Ajoneuvo on tarkoitettu miehistönkuljetusajoneuvoksi alueen pelastustoimen

sopimuspalokunnan käyttöön. Ajoneuvo tulee olemaan enintään 3500 kg painava,
1+8 hengelle rekisteröity pienoisbussi. Ajoneuvo varustetaan hälytyslaitteilla ja
viranomaisradioverkon viestivälineillä. Vaihto-omaisuus: Miehistöauto F27 VW
Caravelle, vm 1988, luovutushinta 1500 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu
PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
33. 33. Keski-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, asema 1 24 000 0 0 x Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään
palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennalta ehkäisyssä ja torjunnassa.
Vaihto-omaisuus: Volkswgen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
34. 34. Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, Espoon
palvelualueen päällystön
käyttöön

36 600 0 0 x A+J41uto on Espoon palvelualueen käyttöön tuleva 5-ovinen tarkastusauto. Auto
korvaa edellisen vastaavan vuosimallia 2005 olevan tarkastusauton, joka poistetaan.
Vaihto-omaisuus: tarkastusauto vm 2005, luovutushinta 12 000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
35. 35. Keski-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, asema 1 24 000 0 0 x Nykyinen käytössä oleva ajoneuvo on vanha ja se pitää uusia. Ajoneuvoa käytetään
palotarkastuksissa sekä tiedottamiseen palojen ennalta ehkäisyssä ja torjunnassa.
Vaihto-omaisuus: Volkswgen Golf Variant, luovutushinta 11 000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0



36. 36 Länsi-
Uudenmaan
pelastuslaitos

Tarkastusauto, Espoon
palvelualueen päällystön
käyttöön

48 800 0 0 x Auto on Espoon palvelualueen päällystön käyttöön tuleva 4-ovinen sedan-mallinen
tarkastusauto. Auto korvaa edellisen vastaavan vuosimallia 2005 olevan
tarkastusauton, joka poistetaan. Vaihto-omaisuus: Tarkastusauto, vm 2005,
luovutushinta 20 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
37. 37. Länsi-

Uudenmaan
pelastuslaitos

Kaksi väestöhälytintä 45 140 0 0 Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella korvataan vanhoja paineilmakäyttöisiä
väestöhälyttimiä uusilla elektronisilla puhemahdollisuuden käsittävillä Virve-ohjatuilla
suurtehohälyttimillä sekä parannetaan hälyttimien peittoa asentamalla uusia
hälyttimiä alueille, joilla väestömäärän kasvu ja rskialuejaon päivitys sitä edellyttävät.
Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
38. 38. Helsingin

kaupungin
pelastuslaitos

Huoltoauto 3/2008 35 440 0 0 x Huoltoauto 3/2008 on avolava pakettiauto, johon on siirretty poistetun auton
perälaitanostin huollettuna. Vuonna 1995 hankitun huoltoauton korvaushankinta oli
suunniteltu toteutettavaksi jo vuonna 2005, hankkeelle saatiin tuolloin myönteinen
avustuspäätös PSR:lta. Hankkeen toteuttamiseksi varatut määrärahat eivät
kuitenkaan tuolloin riittäneet. Vaihto-omaisuus: huoltoauto, vm 1995, myyty
huutokaupassa 1 476,36 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
39. 39. Wessö Frivilliga

brandkår rf
Släckningsbil 22 033 0 0 Uusi auto on korvannut vanhan, vuodelta 1963 olevan auton. Vanha auto oli

vaarallinen käyttää eikä ollut nykyvaatimusten mukainen varustelultaan. Uusi auto
ostettiin 17.12.2008 ja otettiin käyttöön 2009 keväällä. Hankkeeseen, joka on
avustusta haettaessa jo päättynyt, avustusta tulee hakea yhden vuoden kuluessa
hankkeen loppuun saattamisesta. Kaluston osalta aika lasketaan hankinnan
viimeisen maksuerän suorituksesta. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
Länsi-
Uudenmaan
pelastuslaitos

Kolme
alkusammutusperäkärryä

48 800 0 0 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta. Hankitaan kolme
alkusammutusperäkärryä pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien käyttöön.

Ohjeen avustuksen
hakemisesta palosuojelu-
rahastosta (SM-2008-1180/tu-
394) mukaan erityisavustusta
voidaan myöntään
pelastustoimen alueille
sellaiseen kalustohankin-taan,
jonka yksikköhinta on vähin-
tään 30 500 euroa
arvonlisäverollisena.Hankkeid
en yksikköhinta on alle 30 500
euroa.

0
Heinäjoen VPK Säiliöauto Heinäjoen

paloasemalle
9 999 0 0 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta. Hakemus on lähetetty

myöhässä. Lisäksi ohjeen
avustuksen hakemisesta
palosuojelurahastosta (SM-
2008-1180/tu-394) mukaan
erityisavustusta voidaan
myöntään pelastustoimen
alueille sellaiseen
kalustohankintaan, jonka
yksikköhinta on vähintään 30
500 euroa
arvonlisäverollisena.
Hankkeiden yksikköhinta on 0

YHTEENSÄ Hank 338 043



Etelä-Suomen aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:

n
sija

Hakija Kohde Kokonais
kustannu
kset

Hyväksytty Avustus Vaih
to-
om.

PSR
avusta

nut

Lisätiedot kohteesta sekä avustuksen määrään vaikuttavista
seikoista

Perustelut
myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumula-
tiivinen
avustus-
summa

1. 1 Vantaan
kaupunki

Havukosken paloasema 6 429 400 6 168 684 350 000 Rakennetaan paloaseman uudisrakennus. Paloaseman rakennuskustannukset ovat
6 168 648 euroa (2484 m2), sairaankuljetustilojen kustannukset ovat 260 732 euroa
(105 m2).  Avustusta ei myönnetä sairaankuljetustiloihin tai muihin tiloihin, jotka eivät
ole pelastustoimen käytössä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

350 000
2. 2 Lahden kaupunki Niemen pelastusasema 3 220 000 2 181 520 350 000 Niemen kaupunginosaan rakennetaan palastuslaitoksen käyttöön pienempi asema,

joka parantaa kaupungin pohjoisosan saavutettavuutta, asemalle sijoitetaan
sammutusauto, säiliöauto, kaksi ambulanssia sekä vesipelastuskalustoa. Hankkeen
laajuus on 1 135 m2. Paloasemarakennuksen osuus tästä on 753 m2. Paloaseman
rakennuskustannukset ovat 2 181 520 euroa, öljyntorjuntatilojen kustannukset 138
690 euroa, sairaankuljetustilojen 349 570 euroa ja muiden tilojen (liikenne- ja
tekniikkatilat) 550 220 euroa. Hyväksytään paloaseman rakennuskustannukset.
Avustusta ei myönnetä vss, öljynsuoja- tai muihin tiloihin, jotka eivät ole
pelastustoimen käytössä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

700 000
3. 3. Vanhan Käpylän

VPK
Paloaseman uudisrakennus 500 000 500 000 200 000 Vanhan Käpylän VPK rakennuttaa osaurakoihin pilkotun paloaseman

uudisrakennuksen. Nykyisen paloaseman tilalle (rakennettu vuonna 1962, korjattu ja
lämmöneristetty vuonna 1972) rakennetaan 292 krs-m2 ja tilavuudeltaan 1460 m3
paloasema. Vanhan aseman kunto on heikko. Rakennuksessa on asbestia sisältäviä
rakennusmateriaaleja. Paloasema ei vastaa terveellisyydeltään, toimivuudeltaan ja
taloudellisuudeltaan nykyvaatimuksia. Uudisrakennukseen rakennetaan tilat kahdelle
raskaalle pelastusyksikölle (pelastusauto ja myöhemmin sijoitettavaksi suunniteltu
söiliöyksikkö) ja yhdelle kevyelle yksikölle. Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

900 000
4. 4. Tikkurilan VPK ry Paloasema 450 000 450 000 180 000 Rakennuskohde käsittää uudisrakennuksen paloasemakiinteistöksi Vantaan

kaupungin Tikkurilan kaupunginosaan. Rakennuksen kerrosala on 452 m2.
Palokunta toimii tällä hetkellä tilapäistiloissa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen
Hiekkaharjun paloasemalla ja joutuu lupumaan tilasta pelastuslaitoksen siirtyessa
Havukosken kaupunginosaan. Rakennus sisältää kalustohallin neljää ajoneuvoa
varten. Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

1 080 000
5. 5. Asoloan VPK ry Uusi ajoneuvohalli 200 000 200 000 80 000 Rakennetaan uudisrakennus (185,5 m2) kolmelle ajoneuvolle sekä varusteille.

Rakennuksella saatetaan palokunnan ajoneuvokaluston sekä hälytys- ja nuoriso-
osaston jäsenten varusteiden säilytystilat nykyaikaisten vaatimusten mukaiseksi.
Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke (ajoneuvopaikkojen
lisääminen). Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

1 160 000



6. 6. Kouvolan Kylän
VPK ry

Kouvolan Kylän paloasema,
Auto- ja varustetallin
saneeraus ja laajennus

56 152 38 050 15 220 Hakemuksen kohteena on paloaseman tallitilojen laajennus (70,93 m2), jotta
pelastuslaitoksen hakijalle osoittama sammutusauto (Scania 92M vm 2007) mahtuu
olemassa olevaan autotalliin. Tallin lattiaa ja pihaa laskettiin noin 50 cm ja tallia
pidennettiin noin 250 cm. Autotalli on yhdistetty sammutusauton ja muun kaluston
säilytys- ja huoltotila. Loppukatselmuspöytäkirja on päivätty 3.12.2008. Hyväksytään
kuittien perusteella rakennuskustannuksiin 38 050 euroa. Kustannuksiin ei hyväksytä
talkootyön osuutta 18 102  euroa. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo
päättynyt, avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen
loppuun saattamisesta. Rakentamista tai perusparannusta koskevissa hakemuksissa
aika lasketaan hankkeen käyttöönottokatselmuspäivämäärästä. Kyseessä on
erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke  ja loppukatselmuksesta on kulunut
kalusto- ja rakennushankeavustusten auki julistamisesta alle vuosi (haku avattiin
6.10.2009). Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

1 175 220
7. 7. Lauritsalan VPR

ry
Tallirakennuksen laajennus 24 247 24 247 9 698 Paloasemakiinteistöön kuuluvan tallirakennuksen laajennus kalustohallikäyttöä

varten.Tulevien ajoneuvokalustosiirtojen mahdollisuutta ei ole, ellei laajennusosaa
pystytä rakentamaan, koska itse paloasemakiinteistö on suojeltu eikä siihen sallita
mitään ulkonäköä muuttavia rakennustöitä.  Ei luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

1 184 918
9. 8. Ekenäs

Skärgårds fbk
Paloaseman
rakennushanke

48 773 0 0 Lisärakennus on tarkoitettu kunnon ylläpitoon (kunnalle on lahjoitettu
kuntotarvikkeita), nuoriso- ja naisosaston toiminnan tuotteiden varastointiin, myös
palovenettä voidaan talvisin säilyttää pienessä, noin 5m2 tilassa keskellä hallia.
Oven lähistön tilasta tulee tila huollolle, jota käytetään yhdessä vanhan halliosan tilan
kanssa. Varaston lämmöntuottoon tehdään uusinvestointi. Siirrytään puhaltimista
lämpöpumppuihin, tavoitteena vähentää sähkönkulutusta 40%. Pelastustoimen
käytössä on 60m2 lisärakennuksesta. Tammisaaren saariston vpk on rakentanut
lisärakennuksen Skåldön palovarikolle, 96m2. Lisärakennusta käytetään toisaalta
fyysisen kunnon harjoittamiseen, nuorisotoimintaan sekä paloveneen huoltoon ja
talvivarastointiin.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
10. 9. Haminan

kaupunki
Kympe vakinaisen
palokunnan Haminan
paloasema

306 000 0 0 Haminan paloasema koostuu kahdesta rakennuksesta. Rakennus A:ssa ovat
päivystystilat, koulutustilat, majoitustilat, liikuntatilat sekä paloaautojen ja
sairasautojen tilat. Rakennus B:ssä sijaitsevat autojen pesuhalli ja huoltohalli,
sammuinhuolto sekä toimistotilat. Molemmissa rakennuksissa on kosteusvaurioita.
PSR on avustanut rakennus A:n korjauskustannuksia 130 000 eurolla. Vuonna 2010
on tarkoitus korjata rakennus B. Kyseeessä erityisavustukseen oikeuttava
peruskorjaus todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistamiseksi. Ei
luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0



Kymenlaakso Virolahden paloasema,
paloaseman laajennus

110 000 0 0 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta: Hakemuksen kohteena on nykyisen
paloaseman laajennuksena rakennettavat puuttuvat sosiaali-, perehdyttämis- ja
koulutustilat. Paloasemaa on edellisen kerran laajennettu vuonna 1998. Tämän
jälkeen palokunta on kasvanut ja tullut aktiivisemmaksi, jonka johdosta paloaseman
tilat ovat jääneet pieniksi ja vaillinaisiksi. Suurimmat puutteet paloasemalla ovat
miehistön sosiaali- ja peseytymistilat. Lisäksi paloasemalta puuttuvat kunnolliset
perehdyttämiseen soveltuvat tilat. Pelastuslaitoksen mukaan palokunta on aktiivinen
ja sillä tulisi olla vähimmäisväätimukset täyttävä paloasema. Kaakkois-Suomen
työsuojelupiirin tarkastaja Asko Ojala on tarkastanut Virolahden paloaseman
24.9.2009. Tarkastuksessa on todettu sosiaalitilojen puuttuminen.
Laajennushankkeessa palokunta on suunnitellut rakentavansa paloasemaan
lisäsiiven, johon tulee paloasemalta puuttuvat tilat. Lisäsiivessä tulee olemaan wc-
tilat, pukuhuonetilat, peseytymistilat sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen
tarkoitetut tilat.

Kyseessä ei ole
erityisavustukseen
oikeuttavasta merkittävästä
laajennuksesta (merkittävien
ja todennettujen
työturvallisuuteen vaikuttavien
puutteiden poistaminen,
rakennuksen
käyttötarkoituksen
muuttaminen
paloasemakäyttöön ja
ajoneuvopaikkojen lisääminen
tai muu vastaavaa
toimenpide).

0
Box FBK Box FBK, Paloaseman

peruskorjaus ja laajennus
44 915 0 0 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta: Hakemuksen kohteena on Box FBK:n

paloaseman laajetamisesta 102 m2:sta 113 m2:een. Jotta uusi paloauto mahtuisi
tilaan, paloasemaa tuli pidentää ja lisärakentaa 11m2 verran, kattoa oli nostettava ja
ovet uudistettava. Sähkö- ja lämpöjärjestelmiä piti myös muuttaa ja osittain uudistaa.
Projekti on toteutettu 2008-2009. Box vapaapalokunta on nostanut palovarastonsa
kattoa sekä pidentänyt sitä, jotta saataisiin tilaa säiliöautolle, jonka itä-uudenmaan
pelastuslaitos on sijoittanut Box FBK:n paloasemalle.

Kyseessä ei ole
erityisavustukseen
oikeuttavasta merkittävästä
peruskorjauksesta tai
laajennuksesta (merkittävien
ja todennettujen
työturvallisuuteen vaikuttavien
puutteiden poistaminen,
rakennuksen
käyttötarkoituksen
muuttaminen 0

8. Hämeenkosken
kunta

Hämeenkosken
paloaseman peruskorjaus

100 400 100 400 40 160 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta: Hakemuksen kohteena on paloaseman
peruskorjaus, joka käsittää putkistokorjauksen, sadevedet, kaivot, salaojaputkistot,
kernikattojen kojauksen, yläpohjarakenteen lämpöeristyksen ja rapatut
ulkoseinäpinnat. Insinööritoimisto Eskola on tehnyt kuntoarvion paloasemasta
23.8.2009. Kuntoarvion mukaan Kosteusvaurioita on LVI-putkissa, samoin
kernieristeissä. Tehtävä: Vuodot syytä korjata heti. Putkirakenteista sadevesikourut
ja syöksytorvet puuttuvat, tasakaton kattokaivot eivät toimi, kaadot väärin, sala-ojat
ja sadevesiputket puuttuvat samoin kaivot. Tehjtävä:putkistot ja kaivot. Sokkelin
vesieristeet korjattava.Julkisivusta ulko-ovien maalaus, ovissa ei tuulikaappeja.
Ikkunoista autohallin ikkunat vaihdettava. Muita puutteita mm: ullakon portaat irti,
ullakkotilan eristeitä puuttuu, II kerroksen peltikaton maalaus. orjaukseen sisältyy
osia, jotka eivät yksin täytä hakuehtoja (mm. ulko-ovien maalaus)  mutta
kokonaisuutena tarkastellen kyseessä voidaan katsoa olevan merkittävä
peruskorjaus ja todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistaminen.

Nostetaan hanke
kahdeksannelle sijalle.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. Hanke ei ole
kuitenkaan tuettavien
hankkeiden joukossa.
Avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0



Kaipaisten VPK Kaipaisten paloaseman
peruskorjaus

63 082 0 0 x
v.1991
v.2001

Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta: Hakemuksen kohteena on nykyisen
paloaseman peruskorjauksesta, vanhan osan katon maalaus, viemärin kunnostus
kalustohallissa, asuntotilan muutos koulutus ym tiloiksi ja letkutornin turvakaiteet ja
kannatinkoukut. Paloaseman vanhat peseytymistilat saunoineen sijaitsivat
kellarikerroksessa ja olivat hankalat käyttää. Talonmiehen asunnon vapauduttua
asunto muutettiin sauna- ja koulutustiloiksi. Palokunta sai merkittävän parannuksen
peutiloihin sekä lisätilaa kokous- ja koulutustiloihin.  (Saunan pesutiloissa todettiin
kosteushaittoja. Vanha saunatila on tarkoitus muuttaa kuntosaliksi vuoden 2010-
2011 aikana). Haetaan avustusta toteutuneiden rakennuskustannusten perusteella
ajalta 2.3.2009-25.4.2009 yhteensä 63 082 euroa. Paloaseman rakentamiseen ja
laajennukseen on myönnetty PSR:n avustusta v 1991 ja 2001.

Kyseessä ei ole
erityisavustukseen
oikeuttavasta merkittävästä
peruskorjauksesta tai
laajennuksesta (merkittävien
ja todennettujen
työturvallisuuteen vaikuttavien
puutteiden poistaminen,
rakennuksen
käyttötarkoituksen
muuttaminen
paloasemakäyttöön ja
ajoneuvopaikkojen lisääminen
tai muu vastaavaa
toimenpide).

0
Padajoen kunta Padasjoen paloaseman,

öljyntorjuntakaluston
varasto/uudisrakennus

310 612 0 0 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta: Hakemuksen kohteena on paloaseman
yhteyteen rakennettavasta öljyntorjuntakaluston varastohallista (289 m2), jonka
yhteyteen tulee myös kunnan kirjastoauton talli, jolle haetaan eri rahoitusta.

Kyseessä ei ole
erityisavustukseen
oikeuttavasta merkittävästä
peruskorjauksesta tai
laajennuksesta. Avustusta ei
myönnetä öljyntorjuntatiloihin
tai sellaisiin tiloihin, jotka eivät
ole pelastustoimen käytössä.

0
Wessö FBK Wessö FBK:n paloasema,

paloaseman peruskorjaus
38 600 0 0 Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta Hakemus on lähetetty

myöhässä.
0

YHTEENSÄ 1 184 918



SijaAVI:
n
sija

Hakija Kohde Kokonaisk
ustannuks
et

Hyväksytty Avustus Vaih
to-
om.

PSR
avusta
nut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Satakunnan
pelastuslaitos

Valvomon hälytys-, viesti-
ja tallennuslaitteisto

61 000 61 000 24 400 Satakunnan pelastuslaitos rakentaa pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan
tarpeisiin hälytys-, viesti- ja johtamistoimintaa tukevan miehitetyn valvomon. Lisäksi
valvomoon siirretään pelastuslaitoksen puhelinkeskus. Valvomon laitteisto
muodostuu h älytys- ja viestilaitteista kuten DWS-laitteesta (Virven hallinta),
tietokonepohjaisesta puheentallennuslaitteistosta ja johtamistoimintaa tukevista ATK-
laitteistoista. Toimintoihin kuuluu myös koko pelastuslaitosta palveleva
tietoverkkojärjestelmän hallinta ja ylläpito. Valvomosta voidaan ohjata myös
väestönhälyttimiä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

24 400
2. 2. Satakunnan

pelastuslaitos
Väestönhälytysjärjestelm
ä (Kankaanpää, Huittinen
ja Pori 2 kpl)

77 836 77 836 31 134 Satakunnan pelastustoimen alueella sijaitsee mm. Eurajoen ydinvoimalalaitos, ja
useita kemialanalan tehtaita. Runsas kemikaalien kuljetus teillä aiheuttaa
kemikaalivahingon uhan. Onnettomuustilanteissa väestön hälyttäminen tapahtuu
kiinteän- ja sitä täydentävän liikuteltaviin hälyttimiin perustuvan hälytysjärjestelmän
avulla. Kiinteän hälytysverkon puutteiden vuoksi ja huomioiden se, että mm.
kemikaalionnettomuuksia tapahtuu haja-asutusalueella tämän verkon
kuuluvuusalueen rajojen ulkopuolella, on luotu liikuteltaviin hälyttimiin perustuva
hälytysjärjestelmä. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa on varauduttu
puutteellisen väestöhälytysjärjestelmän parantamiseen edelleen. Päivitetyn
suunnitelman mukaan uusitaan vuonna 2010 kolme kiinteää väestönhälytintä. Ei
vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

55 534
3. 3. Karjalan VPK Maastoajoneuvo

kuljetuskärryineen,
sijoituspaikka Karjalan
paloasema, Mynämäki

19 000 19 000 7 600 Tarkoituksena on hankkia telavarusteinen maastomönkijä ja sille kuljetuskärryt.
Palokunta on erikoistunut maastopalosammutukseen ja vaikeakulkuisen maaston
erityistehtäviin. Mönkijä tullaan varustamaan kumiteloilla ja kaluston
kuljetusvarusteilla (letkutelineet, kevyen moottoriruiskun kuljetusmahdollisuus).
Vakinaisella pelastuslaitoksella ei ole käytössä mönkijöitä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

63 134
4. 4. Satakunnan

pelastuslaitos
Pelastusvene
Merikarvialle

112 240 0 0 Merikarvialla ja Porin pohjoisosassa on laaja saaristo runsaine asutuksineen.
Pelastustoimella ei ole saaristossa tapahtuvien onnettomuuksia varten tehtävään
soveltuvaa venekalustoa. Vene on noin 7 metriä pitkä tehokkaalla moottorilla ja
trailerilla varustettu vene. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuu-dessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
5. 5. Kiskon VPK ry Miehistönkuljetusauto 43 000 0 0 x x

v.2000
Lähtökohtana hankkeelle on tehdasvalmisteinen 9 paikkainen pikkubussi, nelivedolla
+ hälytyslaitteet. Kiskon VPK:lla on käytössään omistamansa VW Transporter vm
1999, jolhon Palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta 10.2.2000 yhteensä 100
000 markkaa (16 819 euroa, 50 % kokonaiskustannuksista). Palosuojelurahaston
päätöskäytännön mukaan 10 vuoden käyttöaikaa noudatetaan myös ennen vuotta
2001 tehtyihin avustuspäätöksiin nähden, joissa ei ole ehtoja käyttöajasta.
Kymmenen vuoden määräaika tuli täyteen 10.2.2010. Takaisinperinnästä luovutaan.
Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta
avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuu-dessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
KALUSTO-  JA JÄRJESTELMÄHANKKEET



6. 6. Satakunnan
pelastuslaitos

Johtoauto Pohjois-
Satakunnan
päivystysalueelle

70 211 0 0 Satakunnan pelastustoimen alue on jaettu kolmeen päivystysalueeseen, johtoauto
tulee Pohjois-Satakunnan alueelle. Päivystysautot ovat vanhentuneita ja siten
uusimistarpeessa. Hankittava auto on johtotilallinen nykyaikaisella johtamis- ja
viestivälineillä varustettu yksikkö. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
7. 7. Asikaisten VPK

ry
Miehistöauto, Asikaisten
paloasemalle

40 980 0 0 x Tarkoituksena hankkia Mercedes-Benz Vito 115 CRI Lang 1+8 henkilölle + varusteet.
Vaihto-omaisuus: Volkswagen Caravelle Syncro, vm 2001, hinta-ario 12 000 euroa.
Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.

Kuten edellinen.

0
8. 8. Kukonharjan

VPK ry
Miehistöauto,
Kukonharjan VPK:n
köyttöön

46 500 0 0 Tarkoituksena hankkia 1+8 paikkainen normaali miehistöauto. Miehistöautoa
tarvitaan operatiivisen toiminnan lisäksi osastojen toiminnassa. Palokunnassa toimii
nuoriso-, veteraani- ja naisosastot. Palokunnalla on käytössään vain
pelastuslaitoksen omistama sammutusauto. Palokunnalla ei ole ollut koskaan
miehistöautoa. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
9. 9. Pöytyän VPK ry Miehistöauto Pöytyän

kunnan Riihikosken
paloasemalle.

44 625 0 0 x x
2003

Miehistöauton vaihto uuteen. Ajoneuvoa käytetään pelastustoimen tehtävissä
miehistönkuljetukseen ja pitkäkestoisissa tilanteissa myös muonituksen
järjestämiseen kohteeseen. Ajoneuvo on varustettu hälytysvaloin ja
äänimerkinantovälinein, liikenteenohjausvälinein sekä vähäisellä raivauskalustolla.
Vaihto-omaisuus: Vanha miehistöauto. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 31 410
euroa. Vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta 5.5.2003 (SM-2003-865/Tu-
3943) 16 825 euroa.

Kuten edellinen.

0
10. 10. Panelian VPK ry Miehistö-/ensivasteauto

Panelian VPK:n käyttöön
44 600 0 0 Auto varustellaan ensivastetehtävien edellyttämään varustukseen ja tarvittaessa

muissa pelastustehtävissä miehistönkuljetus- sekä huoltotehtävissä tarvittavaan
varustukseen. Autoa käytetään myös muussa järjestötoiminnassa. Ei vaihto-
omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
11. 11. Karinaisten VPK

ry
Miehistö-/ensivasteauto,
sijoituspaikka on Pöytyän
kunnassa Kyrössä
Karinaisten VPK:n
paloasemalla

51 425 0 0 x x
1997

VW Caravelle 2.5 TDI 4monition autoa käytetään miehistö- ja ensivasteautona. Auto
on varustettu palo- ja pelastustoimessa tarvittavalla pienkalustolla sekä
ensivastetarvikkeilla. Vaihto-omaisuus: VW Transporter 2.4 dis. Vaihto-omaisuuden
luovutushinta 14 925 euroa. Vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustusta vuonna
1997.

Kuten edellinen.

0
12. 12. Kiukaisten VPK

ry
Miehistönkuljetusauto,
sijoituspaikka Kiukaisten
paloasema

54 880 0 0 x Vokswagen Caravelle Confortiline TDI 103 kW DSG. Käyttötarkoitus:
miehistönkuljetusauto/ensivasteyksikkö. Varustelu: ensivaste-, alkusammutus- ja
liikenteenohjausvälineet. Vaihto-omaisuus: Vokswagen Caravelle TDI 96 kW. Vaihto-
omaisuuden luovutushinta 33 930 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n
avustusta.

Kuten edellinen.

0
13. 13 Harjavallan VPK

ry
Miehistöauto Harjavallan
paloasemalle

59 330 0 0 x Vokswagen Caravelle Comfortline pitkä 2.o TDI 132 kW 4Motion DSG 3200 kg.
Miehistöauto. Ajoneuvoon laitetaan liikenteen ohjauskalustoa. Vaihto-omaisuus:
vanha miehistöauto. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 35 000 euroa. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
YHTEENSÄ Hank 63 134



RAKENNUSHANKKEET
SijaAVI:

n
sija

Hakija Kohde Kokonaisk
ustannuks
et

Hyväksytty Avustus Vaih
to-
om.

PSR
avusta
nut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1 Lielax FBK r.f Paloaseman
uudisrakennus

45 481 45 481 18 192 Lielax oli suuressa paloaseman uudisrakennuksen  tarpeessa. Toiminta pystyttiin
turvaamaan ainoastaan löytämällä paikka autoille ja varustukselle. Rakennushanke
aloitettiin. Kyseessä palokunnan toiminnan kannalta tärkeästä hankkeesta.
Rakennushanke on toteutettu vuosina 2003-2008. Loppukatselmuspöytäkirja on
allekirjoitettu 15.12.2008. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt,
avustusta tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuun
saattamisesta. Rakentamista tai perusparannusta koskevissa hakemuksissa aika
lasketaan hankkeen käyttöönottokatselmuspäivämäärästä. Kyseessä on
erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke  ja loppukatselmuksesta on kulunut
kalusto- ja rakennushankeavustusten auki julistamisesta alle vuosi (haku avattiin

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

18 192
2. 3. Nagu FBK r.f. Paloaseman

peruskorjaus
104 786 104 786 41 914 Paloasemarakennuksen katon korjaus. Palokunnan toiminnan kannalta tärkeä

hanke. Tiloissa havaittu kosteutta jo vuodesta 2001. Mikrobikasviston vaara ilmeinen
ellei kattoa korjata. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi on veden tulo toimitiloihin
estettävä. Kyseessä on erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke
(työturvallisuuteen vaikuttavan haitan poistaminen). Ei luovutettavaa vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

60 106
3. 4. Risten VPK ry Paloasemakiinteistön

laajennus- ja
saneeraushanke

105 057 105 057 42 022 Paloaseman tilat ovat tällä hetkellä liian ahtaat sekä työlainsäädännön vastaiset
nykyiseen toimintaan. Rakennuksen kunto ei täytä työsuojelullisesti nykyvaatimuksia:
sosiaalitilat ovat puutteellisia ja aseman vanhemmalla osalla on kosteusvaurioita.
Laajennushankkeella turvataan palokunnan kehittyminen vastaamaan nykyajan palo-
ja pelastustoimen vaatimuksia. Suunniteltu laajennus on noin 50 m2, johon on
tarkoitus sijoittaa sammutusauto. Risten VPK ry saa Satakunnan pelastuslaitokselta
uudemman  sammutusauton, joka on kooltaan nykyistä suurempi. Vapautuneeseen
tilaan sijoitetaan vesipelastuskalusto sekä muutetaan sammutusvarusteiden sijoittelu
ajanmukaisempiin tiloihin. Laajennukseen tulee uusittavaksi sähkötekniikka sekä
lisäksi lämmitysöljysäiliön siirto. Sosiaali- ja sanitettitilat uusitaan samassa
yhteydessä. Nykyiset toimitilat otettu käyttöön 1960-luvun puolivälissä. Kyseessä on
erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke (työturvallisuuteen vaikuttavien
puutteiden poistaminen, ajoneuvopaikkojen lisääminen). Ei luovutettavaa vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

102 128

Lounais-Suomen aluehallintovirasto



4.. 5. Taivassalon
kunta

Paloaseman laajennus ja
peruskorjaus

1 490 000 1 490 000 350 000 Nykyiset toimitilat otettu käyttöön 1960-luvun puolivälissä ja peruskorjaukset on
tekemättä. Tilat taloteknisesti puutteelliset ja ylläpito kallista. Toiminnalliesti tilat ovat
epäkäytännölliset, ahtaat ja nykykalustolle matalat. Tilanpuutteen takia osa kalustosta
sijoiettu kahteen erilliseen rakennukseen, toinen on piha-alueella oleva autotalli ja
toinen Taivassalon kunnan teknisentoimen varikko. Olemassa olevan paloaseman
laajennus ja peruskorjaus. Kalustohallin laajennus kahdella ajoneuvohallilla ja
pesuhallilla. Aputilat peruskorjataan vanhaan osaan. Nykyiset tilat ovat
toiminnallisesti epäkäytännölliset, ahtaat ja nykykalustolle matalat. Kyseessä on
erityisavustukseen oikeuttava rakennushanke (ajoneuvopaikkojen lisääminen). Ei
luovutettavaa vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuu-dessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainenTaivassalon kunnan
paloaseman laajennus ja
peruskorjaus on Lounais-
Suomen aluehallintoviraston
kuudesta rakennushank-keesta
viidennellä sijalla. Varsinais-
Suomen pelastus-laitos on
laittanut hankkeen heidän
kolmesta rakennushankkeesta
viimeiselle sijalle.

452 128
5. 2 Kankaanpään

Vapaaehtoinen
palokunta

Palokunnan hallinnoiman
toimitilan saneeraus

48 568 0 0 Palokunnan käyttöön on luovutettu 340 m2 ja 96 m2 lisätila josta varaus
paleastustoiminnalle. Kaupunki luovutti lisätilan palokunnan käyttöön, joka kaipaa
kunnostuksen soveltuakseen suunniteltuun käyttöön. Kyseisen tilan lisäksi otettiin
saneeraukseen tarpeessa olevaa tilaa mukaan n. 59 m2, jossa nuoriso-osaston ja
hälytysosaston käyttöön tulevat toimitilat. Toimitila tullaan saneeraamaan 159 m2
osalta kokonaan. Käsittäen pintatyöt ja materiaalit, sähköjärjestelmien uusimisen ja
ajanmukaistamisen. Toimitilaa saneerattaessa tullaan kiinnittämään erityshuomio
henkilö- ja paloturvallisuuden parantamiseen. Kyseessä on erityisavustukseen
oikeuttava rakennushanke  (rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen
paloasemakäyttöön). Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
6. 6. Länsi-Euran

VPK ry
Kalustohallin laajennus
säiliöautoa varten

82 000 0 0 Uuden kalustohallin (10 x 16 metriä) rakentaminen säiliöauton sekä muun kaluston
säilyttämistä varten. Uuden kalustohallin rakennus on tarpeellinen hankitun
säiliöauton säilyttämistä varten koska nykyiset hallitilat ovat nykyiselle kalustolle liian
ahtaat ja osa kalustosta joudutaan säilyttämään tällä hetkellä pressutallissa. Työn
osuudesta pyritään tekemään mahdollisimman paljon talkootyönä ja loput rahoitetaan
palokunnan omalta tililtä sekä pankkilainalla. Rakennushanke on otettu huomioon
toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Talousarviossa vuodelle 2010 ei hanketta ole
otettu huomioon. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
YHTEENSÄ Hank 452 128



Sija AVI:
n
sija

Hakija Kohde Kokonai
skustann
ukset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avustan
ut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen
määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Etelä-
Pohjanmaan
pelastuslaitos

Väestöhälyttimet 33 000 33 000 13 200 Väestöhälyttimet, sijoituspaikkoina Ähtäri ja Kauhajoki, Aronkylä. Ei vaihto-omaisuutta. AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. 13 200

2. 2. Keski-Suomen
pelastuslaitos

Hälytysjärjestelmän
hankkiminen

54 900 54 900 21 960 Hankkeen tarkoituksen aon rakentaa nykyaikainen palokuntien hälytysjärjestelmä. Hanke
toteutetaan vuosien 2010 ja 2011 aikana. Hälytysjärjestelmä koostuu VIRVE asemasta,
Poqsag järjestelmästään perustuvasta radiojärjestelmästä sekä hakulaitteista. Järjestelmän
kehittämisellä tarkoitetaan nykyisen hälytysjärjestelmän toimintavarmuuden parantamista,
järjestelmästä saatavaa tietoa hälytykseen osallistuvan henkilöstön määrästä sekä
hälytysten kohdentamisen parantamisesta. Hältytysjärjjestelmä rakennetaan paikkoihin,
joissa nykyinen järjestelmä ei toimi varmasti ja paikkoihin, joissa palokuntien hälyttäminen
tällä hetkellä perustuu pelkästään gsm hälytyksiin. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

35 160
3. 3. Kemira

Chemicals Oy
Sammutusauton
hankkiminen

61 000 30 500 12 200 x Sammutusauto korvaisi vanhan sammutusauton vm 73 sekä siinä olevaa kalustoa. Kemira
Chemicals OY:n tuotantolaitokset Äetsässä valmistavat tai käyttävät vaarallisia kemikaaleja
kuten natriumboorihydridiä, natriumia, vetyä, metanolia, amiinia jne. Suuri osa kemikaaleista
on erittäin herkästi syttyviä, syövyttäviä tai myrkyllisiä. Nopean ja ammattitaitoisen torjunta-
ja pelastustoiminnan varmistamiseksi yhtiö pitää tärkeänä ylläpitää omaa pelastusyksikkö
varusteineen. Nyt vuorossa on sammutusauton uudistaminen. Sammutusauto varusteineen
maksaa 61 000 euroa (sis alv). Vaihto-omaisuus: Sammutusauto vm 73, vaihto-omaisuuden
arvo 2 000 euroa. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Vaihto-omaisuutta
kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen
enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. Kemira Chemicals
Oy hakee avustusta 50 000
euron hakkeelle (alv 0 %), 61
000 (alv 22 %).
Palosuojelurahaston
päätöskäytännön mukaan
tehdaspalokuntien osalta
hankkeen
kokonaiskustannuksista
hyväksytään 50 %.

47 360
4. 4. Jämsänkosken

VPK ry
Maastomönkijä
Polaris Sprtsman
XP EPS 850
vetolaite ym
varusteet

15 000 15 000 6 000 Jämsänkosken VPK:n toiminta-alueella on paljon maastoliikennettä, joten riski maastossa
tapahtuvalle onnettomuudelle on suuri. Alueella on vilkas motocross maastoharjoitusalue ja
reitistö. Jämsänkosken VPK tekee sopimuksen Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa
maastomönkijän käytöstä palo- ja pelastustehtävissä, öljyntorjunnan ja metsäpalojen
sammutustoiminnassa toiminta-alueellaan. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

53 360
5. 5. Keski-

Pohjanmaan ja
Pietarsaaren
alueen
pelastuslaitos

Johtoauto Kokkolan
paloasemalle

47 580 47 580 19 032 Koko pelastusaluetta palveleva johtamistoiminnan kehittäminen toteutetaan hankkimalla
johtoauto P3 ja P2 päivystäjän käyttöön. Johtoauto hankitaan, jotta uusia johtamisen
välineitä voidaan hyödyntää ja tilannekuvaa ylläpitää laajoissa pelastustehtävissä.
Teknisesti johtoyksikkö toteutetaan nelivetoiseen ikkunapakettiautoon, johon rakennetaan
tarvittavat johtamiskalusteet ja johtamiseen tarvittavat viesti- ja johtamisvälineet. Ei vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

72 392
6. 6. Pohjanmaan

pelastuslaitos
Miehistöauto 38 064 38 064 15 225 x Pelastuslaitoksen autokanta rupeaa olemaan yli-ikäinen. Vanhaa miehistöautoa

korvaamaan tarvitaan miehistöauto 1+7 hengelle. Auton tarkoituksena on toimia
täydentävänä miehistönkuljetusajoneuvona palovarikon sammutusautolle. Auton
varustukseen tulisi ensiapuvarustus, liikenteen ohjausvälineet, alkusammutusvälineet jne.
mutta ei raskasta kalustoa. Autoa voisi tarvittaessa käyttää myös esim.
ensivastehälytyksissä. Vaihto-omaisuus: yli 20 vuotta vanha miehistöauto. Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 1000 euroa. Vaihto-omaisuutta
kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen
enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

87 617

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
KALUSTO-  JA JÄRJESTELMÄHANKKEET



7. 7. Kauhajärven VPK
ry

Miehistö/ensivastea
uto

38 064 38 064 15 225 Miehistö/ensivasteauto. Auto varustetaan ensivastekalustolla ja käytetään tarvittaessa
miehistön ja pelastusvälineistön kuljetukseen. Sijoituspaikkana Kauhajärven paloasema. Ei
vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen. 102 842

8. 8. Keski-
Pohjanmaan ja
Pietarsaaren
alueen
pelastuslaitos

Miehistöauto
Perhon kunnassa
sijaitsevalle
paloasemalle

40 260 0 0 x Miehistöautoksi Perhon kunnan paloasemalle. Ajoneuvo toimii lisäksi maastossa
pelastamiseen ja maastopalojen sammuttamiseen tarkoitetun maastomönkijän vetoautona,
kuljetusautona sekä ensivasteautona. Korvaa 1998 olevan miehistöauton. Vaihto-
omaisuuden laatua ja hintaa ei ole ilmoitettu. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n
avustusta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta
avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
9. 9. Pohjanmaan

pelastuslaitos
Päivystys-
/tarkastusauto
Isokyröön.

27 500 27 500 0 x Isossakyrössä oleva päivystysauto on korvattava uudella. Autoa käyttää päivystävä
palopäällystö. Autoa voidaan käyttää myös palotarkastuksiin yms palokunnan työtehtäviin.
Varustukseen tulisi ensiapuvarustus, liikenteen ohjausvälineet, alkusammutusvälineet jne.
Vaihto-omaisuus: vanha päivystysauto. Vaihto-omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.
Luovutushinta 5 000 euroa.

Kuten edellinen.

0
10. 10. Salmentaan VPK

ry
Kalusto-
/miehistöauto

57 000 0 0 x Salmentaan VPK:n nykyinen kalusto/miehistöauto on vuosimallia 1989. Uusi auto
varustellaan nelivetoisesta pakettiautosta/pikkubussista. Auton käyttötarkoitus on kalusto-
/miehistöauto. Varusteluna 1+8 paikkaa. VPK suorittaa jälkivahingontorjuntaa kaakkois-
Pirkanmaan toimialueella. Vaihto-omaisuus: miehistöauto vm, 1989. Vaihto-omaisuuteen ei
ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 1 000 euroa.

Kuten edellinen.

0
11. 11. Etelä-

Pohjanmaan
pelastuslaitos -
liikelaitos

Tarkastusauto 38 000 0 0 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella palotarkastajien käyttöön. Ei vaihto-
omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
12. 12 Pohjanmaan

pelastuslaitos
Päivystys-
/tarkastusauto
Kristiinankaupunkiin
.

27 500 0 0 x Kristiinankaupungissa olevaa päivystysautoa on korvattava uudella. Autoa käyttää
päivystävä palopäällystö. Autoa voidaan käyttää myös palotarkastuksiin yms palokunnan
työtehtäviin. Varustukseen tulisi ensiapuvarustus, liikenteen ohjausvälineet,
alkusammutusvälineet jne. Vaihto-omaisuus: vanha päivystysauto. Vaihto-omaisuuteen ei
ole saatu PSR:n avustusta. Luovutushinta 5000 euroa.

Kuten edellinen.

0
13. 13. Kylmäkosken

VPK
Miehistöauto 46 640 0 0 x Vokswagen Caravelle 2.5 TDI. Palokunnan miehistöauto. Normaalit viesti ja

hälytysvarusteet. Vaihto-omaisuus: Miehistöauto 2005, luovutushinta 16 640 euroa.  Vaihto-
omaisuuteen ei ole saatu PSR:n avustusta.

Kuten edellinen.

0
14. 14. Pohjanmaan

pelastuslaitos
Päivystys-
/tarkastusauto

27 500 0 0 Pohjanmaan pelastuslaitoksen keskiselle alueelle on hankittava päivystysauto. Autoa
käyttää päivystävä palopäällystö. Autoa voidaan myös käyttää palotarkastuksiin yms
palokunnan työtehtäviin. Varustukseen tulisi ensiapuvarustus, liikenteen ohjausvälineet,
alkusammutusvälineet jne. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
YHTEENSÄ Hank 102 842



RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:

n
sija

Hakija Kohde Kokonai
skustann
ukset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avustan
ut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen
määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1 Hankasalmen
kunta

Paloaseman
peruskorjaus

85 400 85 400 34 160 Paloaseman välipohjana on kantava betonilaatta. Alakerrassa on sosiaalitilat palomiehille.
Kantavassa betonilaatssa on hiushalkeamia ja niiden kohdalta on varsinainen pinnoituskin
rikki. Halkeamat ovat johtaneet siihen että vedet valuvat näiden kohdalta palokunnan
käyttämiin sosiaalitiloihin. Kosteus on aiheuttanut homekasvustoa sosiaalitilojen puolella.
Kantava betonilaatan pinnoitus on uusittava ja alakerran vauriot korjattava. Vesikaton vuoto
on aiheuttanut myöskin homekasvustoa rakenteisiin. Vesikate tulee myös uusia ettei
lisävaurioita tule rakenteiden osalle. Rakennukset molemmat esitetyt korjauskohteet
(välipohjan peruskorjaus ja vesikaton uusiminen) tulee korjata mitä pikimmin, ettei
terveydellisiä haittoja esiinny. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

34 160
4. 2. Kokkolan

kaupunki
Paloaseman
peruskorjaus

40 000 0 0 Paloaseman tiloihin rakennetaan ilmastointi ja lisäksi korjataan kosteusvaurioita joita on
aiheutunut aiemmin tapahtuneesta vesivahingosta. Parannetaan salaojitusta ja viemäreitä.
Ilmastoinnista on alustava suunnitelma mutta sitä ehkä joudutaan täydentämään
myöhemmin paloaseman sos.tilojen ja radiohuoneen osalta. Muiden edellä mainittujen
töiden laajennus ja määrä selviää vasta työn aikana tehtävien purkutöiden, tutkimusten ja
selvitysten perusteella. Kokkolan kaupunginvaltuusto on 7.12.2009 myöntänyt Lohtajan
paloaseman rakentamiseen 45 000 euroa. Osa ilmastoinnista kohdistuu rakennuksessa
vuokralla olevan tilitoimiston tiloihin. Tämä osuus ei sisälly Palosuojelurahastolle
esitettävään hankkeen kustannusarvioon 40 000 euroa. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
AVI on asettanut hankkeen
toiselle sijalle alueellansa.
Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren pelastuslaitos on
asettanut hankkeen omalla
alueellaan toiselle sijalle,
ensimmäisellä sijalla on
Pietarsaaren uusi paloasema.
Rahastolle osoitetut
avustushake-mukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan
käytettävissä olevat varat.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
2. 3. Oriveden

kaupunki
Aluepaloasema 1 811 700 1 708 000 350 000 Aluepaloasemarakennus päivätyötä tekevälle vakinaiselle miehistölle ja operatiivista ja

palotarkastustyötä tekeville mestareille ja toimenpidepalkkaiselle palomiehistölle. Asemalle
tulee tilat kolmelle isolle pelastusajoneuvolle sekä tarkastusajoneuvolle. Oriveden nykyinen
paloasema on iäkäs, tiloiltaan pieni ja epäkäytännöllinen sekä kärsii kostausongelmista.
Asia on käsitelty työsuojelupiirin kanssa siten, että vuoden 2011 aikana uudet tilat on oltava
käytössä.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

384 160
3. 4. Pietarsaaren

kaupunki
Pietarsaaren uusi
paloasema

7 320 000 5 635 000 350 000 Uusi paloasema sijoitetaan vanhan aluehälytyskeskuksen tontille erillisenä rakennuksena.
Vanhan rakennuksen I-kerros peruskorjataan paloaseman koulutustilaksi. Uudessa
paloasemassa on tiloja sekä pelastustoimelle (kustannukset 5 635 000 euroa) että
sairaskuljetukselle (1 685 000 euroa). Pietarsaaren nykyinen paloasema on otettu käyttöön
1913. Se ei vastaa lähimainkaan perusvaatimuksia, joita paloasemalta vaaditaan.
Työsuojelu- ja terveysviranomaiset ovat todenneet rakennuksen lähes käyttökelvottomaksi.
Rakennuksessa on virallisten mittausten myötä todettu olevan niin ilma- kuin terveyshaitoja.
Paloasema on ahdas. Se aiheuttaa vaaratekijöitä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

734 160



5. 5. Nurmon VPK ry Paloaseman
lisärakennus

228 628 0 0 Tarkoituksena toteuttaa lisärakennus nykyisen Nurmon paloaseman viereen. Nykyinen
paloasema on jäänyt talli- ja varastotilojensa puolesta pieneksi. Uuden lisärakennuksen
rakentaminen on välttämätöntä myös koska VPK:n omistama harjoitus- ja
säilytystilakäytössä ollut rakennus jouduttiin purkamaan joulukuussa 2008. Uusi
lisärakennus tulee olemaan erillinen rakennus paloaseman välittömässä läheisyydessä.
Rakennusta tullaan käyttämään varusteiden ja kaluston säilytyspaikkana. Lisäksi siellä
säilytetään Nurmon VPK:n omistamaa kalustoa sekä pelastuslaitoksen käytössä
olevaakausiluontoista palo- ja pelastuskalustoa.

AVI:n kiireellisyysjärjestys.
AVI on asettanut hankkeen
toiselle sijalle alueellansa.
Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren pelastuslaitos on
asettanut hankkeen omalla
alueellaan toiselle sijalle,
ensimmäisellä sijalla on
Pietarsaaren uusi paloasema.
Rahastolle osoitetut avustus-
hakemukset ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin kokonaisuu-
dessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman
mukaan käytettävissä olevat
varat. Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
YHTEENSÄ Hank 734 160



Sija AVI:n
sija

Hakija Kohde Kokonais
kustannu
kset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avusta
nut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Johtoyksikkö, Sisä-
Savo

93 000 66 612 26 644 Johtoauto valmistetaan 4x4 pakettiauton alustalle. Ajoneuvoa käyttävät Sisä-
Savon alueen päällystöpäivystäjät päivystysvuorollaan. Ajoneuvon takaosaan
tulee johtamistila, joka varustetaan johtamis- ja viestivälineillä esim PEKE,
Virve, VHF, seurantataulut ja jonkin verran sammutus- ja pelastuskalustoa.
Ajoneuvo tulee toimimaan Karttulan, Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin,
Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kuntien alueella. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

26 644
2. 2. Etelä-Savon

pelastuslaitos
Väestöhälytysjärjest
elmä

50 000 50 000 20 000 Kehitetään ja täydennetään valtateiden 13 ja 5 vaikutusalueella olevien
taajamien hälytysjärjestelmiä. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

46 644
3. 3. Joensuun VPK

ry
Säiliöauto
Joensuun
paloasemalle

82 150 52 150 20 860 Pelastusopiston myymä käytetty säiliöauto Volvo FL. Ei vaihto-omaisuutta.
Hankkeeseen saadaan Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta 30 000 euroa
mikä huomioidaan kokonaiskustannuksissa.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

67 504
4. 4. Pohjois-Savon

pelastuslaitos
Ensivaste- ja
hinausajoneovo,
Vehmersalmi

40 000 0 0 Tehdasvalmisteinen 4x4 pakettiautoalusta. Istumapaikat 1+7, varustetaan
vetokoukulla. Käytetään Vehmersalmen kunnan alueella ensivaste-,
miehistönkuljetus, ja hinaustehtäviin. Tällä hankinnalla voidaan poistaa
Vehmersalmelta kaksi huonokuntoista, vanhaa ajoneuvoa. Ei vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle
osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Hakemus hakuohjeiden
mukainen. 0

5. 5. Etelä-Savon
pelastuslaitos

Korkeapainekompr
essori

36 000 0 0 x Hankkeella korvataan Savonlinnan paloasemalla sijaitseva vm 1984
korkeapainekompressori. Nykyisellä kompressorilla tuotettavan hengitysilman
kelpoisuus on hyväksyttävien arvojen alarajalla kaikilla osa-alueilla.
Vuosihuollon yhteydessä saadun palautteen perusteella huoltotoimenpiteillä ei
ilman laadun kelpoisuutta pystytä parantamaan. Vaihto-omaisuus: vanha
kompressori -84. Luovutushinta-arvio 500 euroa. [Vaihto-omaisuutta
kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta avustuksen
enimmäismäärään.]

Kuten edellinen.

0
6. 6. Pohjois-Karjalan

pelastuslaitos
Kelirikkoaluksen
hankinta Joensuun
toimialueelle

40 000 0 0 Pelastustoimen hyväksytty palevelutasopäätös vuosille 2010-2013 edellyttää
pelastuslaitokselta vesialueiden pelastusvalmiuksien parantamista.
Pelastuslaitoksen erityisenä ongelmana on heikkojen jäiden aikaan tarvittavan
kelirikkokaluston puuttuminen, jonka avulla voidaan auttaa turvallisesti jäihin
vajonneita ihmisiä ja eläimiä. Alus soveltuu ympärivuotiseen käyttöön,
kantokyky 2-4 henkilöä, sammutusvälineistön kuljetusmahdollisuus ja
potilaspaarit, GPS-pohjainen suunnistusvälineistö, virve, tarvittava
valaisukalusto ja kuljetusalusta. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
7. 7. Pohjois-Karjalan

pelastuslaitos
Kelirikkoaluksen
hankinta Pielisen-
Karjalan
toimialueelle

40 000 0 0 Kuten yllä Kuten edellinen.

0

KALUSTO-  JA JÄRJESTELMÄHANKKEET
Itä-Suomen aluehallintovirasto



8. 8. Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Suurtehohälyttimet 41 000 0 0 2 kpl 2400 W suurtehohälyttimiä varusteineen, radiolaitteineen ja tarvittavin
VSS-hälytysmerkein varustettuna. Hälyttimet sijoitetaan Kuopioon ja
Iisalmeen. Kuopion uuden hälyttimen kuuluvuusalueelta voidaan entiset,
pienempitehoiset hälyttimet siirtää pienten kuntien vanhanaikaisten hälyttimien
tilalle. Iisalmen hälytin sijoitetaan Pelkosenniemelle, jossa nykyinen hälytin on
korjauskelvoton. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
9. 9. Pohjois-Karalan

pelastuslaitos
Normaaliajan
hälytysjärjestelmän
uudistaminen

24 200 0 0 Pelastuslaitoksen vastuulla oleva väestön varoittamiseen käytettävä
hälytysjärjestelmä perustuu vanhaan analogiseen radiopuhelintekniikkaan,
jonka käyttöikä on lopussa. Hälyttimien toiminnassa on esiintynyt viimeisen
vuoden aikana paljon käyttöhäiriöitä. Pelastuslaitoksella on laadittu hankkeen
toteuttamiseksi kolmen vuoden korjaus- ja uudistamissuunnitelma, jonka
avulla on tarkoitus saada käyttökuntoinen hälytysjärjestelmä risikohteita ja
vaarallisten aineiden kuljeutreittejä ympäröiviin asuintaajamiin. Samalla
hälyttimien tarvitsemat viestiyhteydet rakennetaan toimimaan
viranomaisradioverkon kautta.

Kuten edellinen.

YHTEENSÄ Hank 67 504

RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:n

sija
Hakija Kohde Kokonais

kustannu
kset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avusta
nut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Varpaisjärven
kunta

Paloaseman
peruskorjaus ja
laajennus

2 013 000 2 013 000 340 471 x
1985

Varpaisjärven kunnan paloasema on rakennettu v 1950. Rakennusta on
laajennettu v. 1983. Rakennus on käynyt erittäin epäkäytännölliseksi. Lisäksi
kiinteistössä on todettu kosteus/homeongelmia, joista pelastushenkilöstö on
kärsinyt hengitysoireiluna. Työsuojeluviranomainen on kehoittanut kuntaa
kiinteistön omistajana ryhtymään toimenpiteisiin ongelmien poistmiseksi.
Kirjallinen Itä-Suomen työsuojelupiirin lausunto 23.10.2009. Rakennukseen on
saatu vuonna 1985 PSR:n avustusta 175 000 mk (29 433 euroa), 23.1.1985,
no 910/725/84. Päätösehtojen mukaan milloin avustuksen kohteena olleen
omaisuuden käyttötarkoitus muuttuu tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy
muutoin toisen omistukseen tai hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen
osa avustetun omaisuuden arvosta palautettava rahastolle. Takaisinperittävän
summa määräämisessä on huomioitu peruskorjausvuoden ja
päätöksentekovuoden rakentamiskustannukset ja omaisuuden jäljellä oleva
käyttöaika.Varpaisjärven kunnalle on syntynyt 9 529 euron avustuksen
takaisinmaksuvelvollisuus. Tämä summa otetaan huomioon nyt
myönnettävässä avustuksessa.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen. Vaikka
valtionavustuslaki (688/2001) on tullut
voimaan vasta vuonna 2001 ja sen
määräyksiä sovellettu rahaston päätöksin
1.9.2001 alkaen, on hallituksen
päätöskäytännössä noudatettu
omaisuuden käyttöaikaa koskevia
säännöksiä myös ennen ko. päivämäärää
tehtyihin päätöksiin nähden. Lain 13 § 4
momentin mukaan valtionavustuksen
kohteena olevan omaisuuden käyttöaika
on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä,
jos avustus on myönnetty rakennuksen tai
rakennuksessa olevan huoneiston
hankintaan tai perusparannukseen.
Avustus on myönnetty ja maksettu
Varpaisjärven kunnalle vuonna 1982, joten
käyttöaikaa on jäljellä 5 vuotta.

YHTEENSÄ Hank 340 471

Itä-Suomen aluehallintovirasto



Sija AVI:
n
sija

Hakija Kohde Kokonais
kustannu
kset

Hyväksytty Avustus Vaihto-
om.

PSR
avusta
nut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen
määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteis
elle päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Kainuun
pelastuslaitos

VSS hälyttimet 73 200 73 200 29 280 Kainuun alueen väestöhälytinjärjestelmää uusitaan useamman vuoden jaksossa.
Ensimmäinen jakso kattoi vuoden 2008, jolloin hankittiin kolme hälytintä Kajaanin
keskustaan. Toisessa jaksossa (2009) hälyttimiä hankittiin Kajaanin keskustan alueelle
korvaamaan vanhoja käytöstä poistettuja sähkösireeneitä. Lisäksi uudelle Kainuun
pelastuslaitokselle Sotkamon toimipisteelle hankittiin uusi väestöhälytin. Tällä hetkellä
uusia hälyttimiä on Kajaanissa, Lohtajalla, Keskustassa, Lehtikankaalla, Petäisenniskassa
ja Kurmassa ja Sotkamon toimipisteessä. Komannessa jaksossa korvataan
hälyttimiä,Sotkamon vanhalla paloasemalla, Huuhkajavaarassa ja Komiaholla. Hankinta
liittyy Talvivaaraan suuntautuviin vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n
kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

29 280
2. 2. Oulu-Koillismaan

pelastusliikelaitos
Pelastussukellusauto
O151

122 368 122 368 48 947 Hankinta toteutettiin vuonna 2009 investointihankkeena, johon haettiin ja saatiin
valtionavustus. Ajoneuvon hankintahinta jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi ja alitti
valtionavustusehtojen mukaisen arvonlisäverottoman 120 000 euron arvon. Alittuminen
johtui suunniteltua kokoluokkaa pienempään ajoneuvomalliin päätymisestä. Kustannuksiin
haetaan avustusta nyt Palosuojelurahastolta. Auto otettu käyttöön 23.12.2009. Suoritus
maksettu 15.1.2010. Hankkeeseen, joka on avustusta haettaessa jo päättynyt, avustusta
tulee hakea viimeistään yhden vuoden kuluessa hankkeen loppuunsaattamisesta.
Kaluston hankintaa koskevissa hakemuksissa aika lasketaan hankinnan viimeisen
maksuerän suorituksesta. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n
kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

78 227
3. 3. Vuolijoen kunnan

VPK ry
Miehistö-
/ensivasteauto

50 000 38 064 15 225 x x    1989 Tarkoituksena on uusia nykyinen vanhentunut miehistö-/ensivasteauto vm 1989. auto
varustetaan viestintä-, ensivaste- ja alkusammutusvarusteilla. Autoon tulee perävaunun
vetovarustus, jotta kalustoperävaunujen siirto on mahdollista. Vaihto-omaisuus: Toyota
Hiace 1989, 3000 euroa. Vaihto-omaisuuteen on myönnetty PSR:n avustusta vuonna 1989
(7.3.1989 Dnro 3033/761/88). Palautusosuuden takaisinperinnästä luovutaan. Päätöksen
SM-2004-786/tu-394/29.4.2004 ehtojen mukaan avustuksella hankittavan omaisuuden
käyttöaika on 10 vuotta. Vaihto-omaisuutta kohdellaan osana omarahoitusta. Vaihto-
omaisuus ei vaikuta avustuksen enimmäismäärään.

AVI:n
kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

93 452
4. 4. Oulu-Koillismaan

pelastusliikelaitos
Korkeapainesammut
uslaitteiston hankinta
Ouluun

85 400 0 0 Sammutinleikkuri on alunperin suunniteltu leikkaamiseen kohteissa, joissa on suuri
syttymisen riski. Sen ominaisuuksiin kuuluu myös mahdollisten aukkojen tekeminen ja
leikkaaminen kaikentyyppisiin rakennusmateriaaleihin. Sen leikkaustekniikka ei kehitä eikä
vaadi lämpöä. Sammutusleikkurin ansioista sammutustyöhön voidaan käyttää pienempi ja
rajoitetumpi vesimäärä, jolloin vähennetään turhia sammutusvedestä aiheutuvia vahinkoja.
Sammutinleikkurin vesisumulla on sammutusvaikutuksen ohella erinomainen leikkausteho.
Sammutinleikkuri sijoitetaan 0 132:een, jota käytetään tukiyksikkönä keskisuurissa ja
suurissa rakennuspaloissa n. 50 km säteellä Oulun paloasemalta. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n
kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset
ylittävät säännön-
mukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman
mukaan käytettävissä
olevat varat. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

0

KALUSTO-  JA JÄRJESTELMÄHANKKEET
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5. 5. Oulu-Koillismaan
pelastusliikelaitos

Vesihuoltoperävaunuj
en ja -
moottoriruiskujen
hankinta

108 617 0 0 Vesihuoltosuunnitelman mukaisten vesihuoltoperävaunujen 3 kpl ja niiden kalustoon
kuuluvien moottoriruiskujen 3 kpl hankinta Oulu-koillismaan pelastuslaitoksen käyttöön.
Hankinta on toteutettu 2009, maksettu 18.1.2010. Kalustona on käytetty sekä
uushankittua, että alueelta kierrätettyä, olemassa olevaa kalustoa. Moottoriruiskut on
jouduttu hankkimaan, koska riittävän tuoton omaavia ei alueelta ollut sijoitettavissa
vesihuoltoperävaunuihin. Hankinta on huomioitu 2009 budjetin käyttötaloudessa. Ei vaihto-
omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
6. 6. Oulu-Koillismaan

pelastusliikelaitos
Kalustoauton
hankinta
Kuivaniemelle

48 800 0 0 Kuivaniemen vm 2000 maastohenkilöauto KN1 kierrätetään Iihin ja korvataan
monikäyttöisemmällä katetulla lavalla ja 5 hengen ohjaamolla varustetuula
maastokelpoisella 4x4 lavapakettiautolla. Iissä oleva vm 1998 maastohenkilöauto
kierrätetään haukiputaalle. Haukiputaan vm 1988 maastohenkilöauto kierrätetään
Liminkaan. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
7. 7. Oulu-Koillismaan

pelastusliikelaitos
Miehistönkuljetusauto
Taivalkoskelle

48 800 0 0 x Taivalkosken vm 2000 miehistönkuljetusauton uusiminen vastaavaan 4x4 pikkubussiin.
Nykyinen poistetaan vaihtoautona. Vaihto-omaisuus: miehistönkuljetusauto vm 2000,
luovutushinta 5 000 euroa.

Kuten edellinen.

YHTEENSÄ Hank 93 452

RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:

n
sija

Hakija Kohde Kokonais
kustannu
kset

Hyväksytty Avustus Vaihto-
om.

PSR
avusta
nut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta avustuksen
määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut
myönteiselle/kielteis
elle päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Haukiputaan kunta Paloaseman
rakentaminen

2 930 000 2 930 000 350 000 Haukiputaan paloasema toimii tällä hetkellä osin väliaikaisissa parakeissa, sillä vanhan
paloasemantilojen on todettu kuntotutkimuksessa olevan homeessa ja kärsivän vakavista
kosteusvaurioista. Palolaitos on rakennettu 1972 ja myöhemmin 1980-luvulla on suoritettu
muutostöitä ottamalla palopäällikön asunto paloasemakäyttöön. Rakennushanke on
uudisrakentamiskohde, jossa rakennetaan kerrosalaltaan 1397 m2 paloasema
Haukiputalle. Kohde on 2-kerroksinen ja teräsbetonirunkoinen rakennus, jonka
pääasiallisena julkisivumateriaalina on vaakalaudoitus. Kohteen rakentaminen on aloitettu
syyskussaa 2009. Haukiputaan ympärivuorokautisesti miehitetyn paloaseman
rakentaminen saadaan päätökseen 2010 loppuun mennessä. Rakennushankkeen
yhteydessä rakennetaan myös erillinen piharakennus, joka ei kuitenkaan sisälly tähän
hankemukseen. Piharakennukseen sijoittuu mm. öljyntorjuntavarasto. Ei vaihto-
omaisuutta.

AVI:n
kiireellisyysjärjestys.
Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

350 000
2. 2. Siikajoen kunta Ruukin paloasema 1 548 000 0 0 Siikajoen Paavolan pääpaloaseman nykyinen paloasemakiinteistö on pahoin

homavauruioitunut ja käyttökiellossa toimistojen ja sosiaalitilojen osalta. Paavolan
paloasemakiinteistössä on todettu Talotutkimus Kairitek Oyn 14.4.2008 suorittamassa ja
Työterveyslaitoksen 28.4.2008 analysoimassa tutkimuksessa kosteusvaurioita. Ruukissa
sijaitsevan sivupaloaseman tilat ovat alkujaan rakennettu teollisuus- ja varastotiloiksi,
eivätkä sovellu varsinaisiksi paloasematiloiksi. Siikajoen kunnan omistamat Paavolan
paloasema sekä Ruukin vanha paloasema tulevat poistumaan pelastuslaitoksen käytöstä,
mikäli uusi paloasema Ruukkiin rakennetaan. Paloaseman henkilöstö työskentelee tällä
hetkellä väliaikaisissa toimistotiloissa ja kalusto on hajasijoitettuna Paavolaan, Ruukkiin ja
Siikajoen kyliin, mikä heikentää huomattavasti toimintavalmiuksia ja vaikeuttaa
harjoitustoimintaa. Kyseessä on yhden sammutusyksikön paloasemakiinteistö, jonka
Jokilaaksojen pelastuslaitos tulee vuokraamaan sovittuja vuokrausperiaatteita noudattaen
Siikajoen kunnalta. Siikajoen kunta sitoutuu aloittamaan Ruukin paloaseman rakentamisen
v. 2010 lopussa, kunnan päärahoitus v. 2011.

AVI:n
kiireellisyysjärjestys.
Rahastolle osoitetut
avustushakemukset
ylittävät
säännönmukaisesti
avustuksiin
kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman
mukaan käytettävissä
olevat varat. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

0
YHTEENSÄ Hank 350 000

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto



Sija AVI:
n
sija

Hakija Kohde Kokonai
skustan
nukset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avustan
ut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Lapin
pelastuslaitos

Johto-
/miehistöauto,
Kemijärvi

47 580 38 064 15 225 Ajoneuvo rekisteröidään pelastusajoneuvoksi ja varustetaan soveltuvin osin
nouddattaen pelastusajoneuvojen yleisoppaan ohjetta. Auto parantaa
johtamisedellytyksiä, henkilöstö/kalustoresurssien siirtoa
onnettomuuspaikalle, toimipaikkojen välistä yhteistyötä, ensivastetehtävien
hoitamista. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

15 225
2. 2. Lapin

pelastuslaitos
Johto-
/miehistöauto, Salla

47 580 38 064 15 225 Ajoneuvo hankitaan nelivetoisena, automaattivaihteistolla sekä rekisteröidään
pelastusajoneuvoksi ja varustetaan soveltuvin osin noudattaen
pelastusajoneuvojen yleisoppaan ohjetta. Auto parantaa johtamisedellytyksiä,
henkilöstö/kalustoresurssien siirtoa onnettomuuspaikalle, naapurivaltiolle
Venäjälle annettavaa sammutusapua, toimipaikkojen välisen yhteistyön
lisääntymistä ja ensivastetehtävien hoitamista. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

30 450
3. 3. Lapin

pelastuslaitos,
Suuronnettomuusk
ontti koukkulava-
auton alustalle,
sijoituspaikka
Rovaniemi

73 200 73 200 29 280 Kalustokontti rakennetaan koukkulava-alustalle, lämpöeristetty, mitat 6000
mm x 2550 mm x 2 700 mm, ja varustetaan pariovin perään sekä sivuovet
etupäähän molemmille sivuille. Alustana tulee olemaan v. 2009 PSR:n
avustuksella hankittu 3-akselinen koullulava-auto, jonka sijaintipaikka on
Rovaniemi. Kontti varustetaan kalustolla, joka palvelee suuronnettomuuksissa
ja muissa tilanteissa, jossa suuret henkilömäärät ovat osallisina erityisesti
Etelä- ja keskilapin alueella. Hankinta parantaa erityisesti
kylmäsuojavalmiutta. Alueelta puuttuu sekä kalustoa että soveltuva
kuljetusjärjestelmä. Kontti varustetaan kiinteällä generaattorilla,
sähköistyksellä, lämmitys- ja kuivausjärjestelmällä ja valaistuksella sekä
ulkopuolisella sähkönsyötöllä. Konttia voidaan käyttää itsenäisesti. Ei vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

59 730
4. 4. Simon VPK ry Miehistöauto,

sijoituspaikkana
Sodankylän
paloasema.

45 750 38 064 15 225 VPK:n nykyinen auto on vm -90, joten auto on vanhentunut käyttöiältään eikä
auton toimintavarmuus ole parhaimmillaan. Uusi ajoneuvo parantaa
olennaisesti palotoimen liikenneturvallisuutta erityisesti huonoissa
keliolosuhteissa sekä talvisin. Auton käyttötarkoituksena on palvella
pienkaluston, peräkärryllä veneen, mönkijän ja moottorikelkan sekä miehistön
siirrossa. Toiminnallisesti auton on palveltava monipuolisesti alueelle
tyypillisiä pelastustehtäviä ja erityisesti parannusta haetaan maastossa
tapahtuvien pelastustehtävien hoitoon sekä
käynnistyväänensivastetoimintaan. Lisäksi autoa käytetään koulutus- ja
harjoitusmatkoihin. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

74 955
5. 5. Sodankylän VPK

ry
Miehistönkuljetusau
to

45 000 0 0 x x
v.1999

Sodankylän VPK aikoo uusia 1998 olevan miehistönkuljetusauton. Vanha
ajoneuvo ei ole enää tarkoituksenmukainen. Sodankylän toimipisteen
perävaunukalusto on suurentunut viime vuosien aikana paljon. Nykyisellä
kevytperäisellä takavetoisella miehistönkuljetusautolla on hankaluuksia
pärjätä varsinkin talvisissa olosuhteissa eikä moottorin voima riitä kunnolla
raskaiden perävaunujen siirtämiseksi alakerran hallista ylös. Vaihto-omaisuus:
miehistönkuljetusauto 1998. Vaihto-omaisuuden luovutushinta 8000-10 000
euroa.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle
osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0

KALUSTO-  JA JÄRJESTELMÄHANKKEET
Lapin aluehallintovirasto



6. 6. Lapin
pelastuslaitos

Säiliöauto säiliön ja
putkiston uusiminen
sekä pumpun
peruskorjaus

73 200 0 0 Säiliöauton säiliön, putkiston ja venttiilien uusiminen ja palopumpun
peruskorjaus. Säiliöauto on v. 2002 Simon palolaitoksen käyttöön hankittu
paloauto vm 1998. Auton vesisäiliö putkistoineen tulee uusia, jotta auton
käyttöikää voidaan jatkaa. Lisäksi säiliön uusimisella ja pumpun
peruskorjauksella autosta saadaan tehokkaampi sekä nykyistä turvallisempi.
Näillä teknisillä toimenpiteillä säiliöauton käyttöaikaa arvioidaan jatkettavan
vähintään 15 vuotta kustannustehokkaasti. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
7. 7. Lapin

pelastuslaitos
Vaarallisten
aineiden kontin
muutostyöt ja
kalustohankinta

72 000 0 0 Hankkeessa perusparannetaan tarpeettomaksi jääneestä merikontista
kalustokontiksi muutettu kontti soveltuvaksi vaarallisten aineiden torjuntaan.
Kontti on tarkoitettu erikoiskaluston varastointiin sekä kuljetukseen
onnettomuuspaikalle. Kontti on valmiiksi eristetty ja sähköistetty. Konttiin
tehdään tarvittavat muutokset myös onnettomuuspaikan h uolto- ja
saneeraustoimia varten sekä tehdään tarvittavat hylly- ja kiinnitysmuutokset,
nostojärjestelmätäydennykset sekä maalaukset. Hankkeessa on tarkoitus
hankkia Kemi-Tornio -seudulle merkittävien kemikaaliriskien edellyttämää
torjuntakalustoa, jota alueelta nyt puuttuu. Lisäksi täydennetään olemassa
olevaa varustusta, jota tarvitaan keskisuurten ja suurten
kemikaalionnettomuuksien torjuntatyössä.

Kuten edellinen.

0
8. 8. Lapin

pelastuslaitos
Johto-/miehistöauto 47 580 0 0 Hankinta korvaa 1990 rekisteröidyn nelivetoisen miehistöauton, jonka omistaa

Ylitornion VPK ry. VPK on saanut autoon palosuojelurahaston avustusta.
Autoon ei enää tahdo saada varaosia edes maahantuojalta vaan on jouduttu
turvautumaan autopurkaamoihin ulkomaita myöden. Ajoneuvo rekisteröidään
pelastusajoneuvoksi ja varustetaan soveltuvin osin noudattaen
pelastusajoneuvojen yleisoppaan ohjetta. Auto parantaa johtamisedellytyksiä,
henkilöstö/kalustoresurssien siirtoa onnettomuuspaikalle, paineilmalaitteiden
huoltomahdollisuutta, toimipaikkojen välistä yhteistyötä, ensivastetehtävien
hoitamista. Ei vaihto-omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
9. 9. Pelkosenniemen

VPK
4-vetoinen
miehistö/ensivaste
ajoneuvo

40 000 0 0 Uusi ajoneuvo varustaan ensivaste- ja paarikalustolla. Auton pääasiallinen
käyttötarkoitus on toimia miehistönkuljetusajoneuvona maastopelastus- ja
ensivastetehtävissä. Pakottavissa tilanteissa voidaan ajoneuvoa käyttää
myös varasairaankuljetukseen, alueella usein esiintyvien ambulanssityhjiöiden
vuoksi. Uusi ajoneuvo tulee korvaamaan vanhan ajoneuvon v. 1994. mikä
meni lunastukseen liikenneonnettomuuden seurauksena 2009. Ei vaihto-
omaisuutta.

Kuten edellinen.

0
10. 10. Savukosken

VPK ry
4-vetoinen
johtoauto,
Savukosken
toimipaikan
käyttöön

46 000 0 0 Savukoski on laaja erämaapitäjä, jossa on laaja metsätieverkosto.
Savukosken VPK:n hallitus on päättänyt hankkia helivetoisen jatko-
ohjaamolla varustetun lava-auton, joka varustetaan johtoautoksi ja tulisi
toimimaan Savukosken päivystäjän ajoneuvona. Hankkeeseen on
Savukosken VPK varautunut ja se voidaan toteuttaa, mikäli PSR:n rahoitus
saadaan täysimääräisesti. Savukosken VPK luovuttaa ajoneuvon Lapin
Pelastuslaitokselle Savukosken toimipaikan käyttöön, joka tulee vastaamaan
ajoneuvon vakuutuksista ja käyttökuluista.

Kuten edellinen.

0
YHTEENSÄ Hank 74 955



RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:

n
sija

Hakija Kohde Kokonai
skustan
nukset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avustan

ut

Lisätiedot kohteesta sekä avustuksen määrään vaikuttavista
seikoista

Perustelut myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumula-
tiivinen
avustus-
summa

1. 1. Pelkosenniemen
kunta

Pyhän
pelastuskeskuksen
laajennus ja
lämmitysjärjestelmä
n muutos

213 000 85 296 85 296 PSR on myöntänyt 13.5.2008 avustusta 88 704 euroa Pyhän
pelastusaseman laajennukseen (SM-2008-781/Tu-3944).
Avustussummaa ei ole vielä haettu. Hankkeelle haetaan nyt 85 296
euron lisäavustusta kokonaiskustannusten 435 000 perusteella.
Kokonaiskustannusarvio hakemuksessa oli 245 000 euroa ja hyväksyttävät
kustannukset 221 760 euroa. Suunnittelun aikana hankkeen laajuus kasvoi
alkuperäisestä kustannusarviosta hieman (4.5 m2), laajennus ja nykyinen
rakennus liitettiin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja kaukolämpöön
sähkön rajun hinnannousun vuoksi, LVI-laitteistojen laajuus oli arvioitua
suurempi ja kustannustaso nousi siitä, kun hakemus tehtiin. Tämän vuoksi
laajennushankkeen verollinen kokonaiskustannukset ovat 435 000 euroa.
Rakennustyöt ovat valmistuneet sisätilojen osalta joulukuussa 2009 ja
pelastuslaitos on ottanut rakennuksen tältä osin käyttöön. Pihatyöt tehdään
kuluvan kesän aikana, joten rakennushanke on vielä kesken.  Ei vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

85 296
2. 2. Tornion VPK ry Autotallin laajennus,

sosiaalitilojen
rakentaminen

36 000 24 000 9 600 Tornion VPK on suunnitellut rakentaa tontillaan sijaitsevaan autotalliin
laajennusosan, johon sijoitetaan palokunnan käytössä oleva säiliöauto. Uuden
säiliöauton hankkimisen yhteydessä vanhasta autosta luovuttiin. Uusi
säiliöauto ei mahtunut olemassa olevaan talliin. Säiliöauton käyttö tulipaloissa
on hidasta, koska vesitankki täytyy täyttää ennen sammutustöihin lähtöä.
Tontilla olemassa olevaa autotallia täytyy jatkaa 3 m ja nykyistä oviaukkoa
täytyy korottaa, jolloin säiliöauto sopii talliin. Tornion VPK on lisäksi
suunnitellut rakentaa nykyiseen kerhohuoneeseen wc ja peseytymistilat. Wc
tilat ovat olleet vuodesta 2007 yhdistyksen vuokralaisen käytössä.
Vuokralainen pitää tilassa kahvila- ja elokuvateatteritoimintaa. Toiminnan
aktivoiduttua ongelmat wc tilojen puuttumisesta ovat kasvaneet. Hyväksytään
tallirakennuksen laajennuskustannukset 24 000 euroa. Avustusta ei myönnetä
wc/pesutilojen rakentamiseen 12 000 euroa. PSR:n avustusta ei myönnetä
tiloihin, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä. Ei luovutettavaa vaihto-
omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

94 896
YHTEENSÄ Hank 94 896



Sija AVI:
n
sija

Hakija Kohde Kokonai
skustan
nukset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avustan
ut

Lisätiedot hankkeista sekä vaihto-omaisuudesta tai muusta
avustuksen määrään vaikuttavasta seikasta

Perustelut myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

2. 2. Eckerö kommun Miehistöauto 44 000 38 064 15 225 Eckerön unta aikoo hankkia miehistöauton kunnan palokunnalle. tämä on ollut
jo kauan palokunnan toive. auto palvelee tärkeää junioritoimintaa mutta on
myös toimintavalmiudessa. Ei vaihto-omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen.

15 225
3. 3. Jomala kommun Lämpökamera

lisälaitteineen
26 150 0 0 Jomalan kunta tarkoittaa systeemiä missä lämpökameraa käytetään ja missä

kuvasiirto voidaan tehdä langattomalle/siirrettävälle/kannettavalle näytölle.
näin ihmiset jotka vastaavat turvallisuudesta tai johtajat voivat seurata
tapahtumia lähistöllä (palot, joita on vaikea huomata), sitä voidaan käyttää
myös esim. kadonneen henkilön etsimiseen maastosta yms. tämä edistää
sekä työsuojelua, turvallisuutta ja päätöstentekoa. tämä mahdollisuus olisi
ensimmäiknen laatuaan ahvenanmaalla ja varustusta voitaisiin käyttää myös
muissa kunnissa sekä palo ja pelastusalueilla.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Rahastolle
osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin
kokonaisuudessaan tai hyväksytyn varojen
käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Hakemus hakuohjeiden
mukainen.

0
4. 4. Finström FBK Lämpökamera 13 786 0 0 Lämpökameran hankkiminen. Parantaa ja tehostaa hengenpelastusta mm.

savusukellustallustilanteissa.
Kuten edellinen.

0
5. 5. Saltviks kommun Hälytyssireeni

varusteineen
11 165 11 165 4 466 Tarkoituksena hankkia hälytyssireeni siihen liittyvine varusteineen.

Hälytysstekniikka on ollut Saltvikissa niin vanhanaikainen, että varaosia ei
löydy enää.

Kuten edellinen.

0
YHTEENSÄ Hank 15 225

Kalusto- ja järjestelmähankkeet 20.4.2010
Ahvenanmaa



Ahvenanmaa
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:

n
sija

Hakija Kohde Kokonai
skustan
nukset

Hyväksyt
ty

Avustus Vaihto-
om.

PSR
avusta

nut

Lisätiedot kohteesta sekä avustuksen määrään vaikuttavista
seikoista

Perustelut myönteiselle/kielteiselle
päätökselle

Kumul.
summa

1. 1. Lemlands
kommun

Paloaseman
peruskorjaus

80 000 80 000 28 626 x
1982

Paloasemalle tehdään uusi kattorakennelma: eristys ja alarakennelmat
vaihdetaan ja pelti uusitaan. Asema suojellaan ulkoiselta ilmastovaikutukselta.
Nykyhetkellä asema tarvitsee lisälämpöä, talvisin paloasema on hyvin viileä.
Paloasemalla on tehty konsulttitutkimus 10.10.2008 ja sen mukaan katto,
alarakennelmat sekä eristys on kokonaan tai osittain aihdettava. Selvityksen
mukaan vesikaton ylin kerros lohkeilee, ruuvit ovat ruosteessa ja tiivisteet
kovettuneet. Katto notkuu kävellessä painon alla ja tukipaalut ovat liian
kaukana toisistaan. Osa kattopellin eristävästä kerroksesta on rikki ja se
aiheuttaa ilmanvaihtoon ongelmia. Paloaseman kattorakenteen korjauksessa
voidaan katsoa olevan todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan haitan
poistaminen. Paloasema on rakennettu 1980-1981. Siihen on saatu PSR:n
avustusta vuonna 1982 yhteensä 126 000 markkaa (21 191 euroa).
Päätösehtojen mukaan milloin avustuksen kohteena olleen omaisuuden
käyttötarkoitus muuttuu tai omaisuus luovutetaan tai siirtyy muutoin toisen
omistukseen tai hallintaan, on avustusta vastaava suhteellinen osa avustetun
omaisuuden arvosta palautettava rahastolle.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus
hakuohjeiden mukainen. Vaikka
valtionavustuslaki (688/2001) on tullut
voimaan vasta vuonna 2001 ja sen
määräyksiä sovellettu rahaston päätöksin
1.9.2001 alkaen, on hallituksen
päätöskäytännössä noudatettu omaisuuden
käyttöaikaa koskevia säännöksiä myös ennen
ko. päivämäärää tehtyihin päätöksiin nähden.
Lain 13 § 4 momentin mukaan
valtionavustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta
avustuksen myöntämisestä, jos avustus on
myönnetty rakennuksen tai rakennuksessa
olevan huoneiston hankintaan tai
perusparannukseen. Avustus on myönnetty ja
maksettu Lemlandin kunnalle vuonna 1982,
joten käyttöaikaa on jäljellä 2 vuotta.
Takaisinperittävän summa määräämisessä on
huomioitu peruskorjausvuoden ja
päätöksentekovuoden rakentamiskustan-
nukset ja omaisuuden jäljellä oleva käyttöaika.
Lemlandin kunnalle on syntynyt 3 374 euron
avustuksen takaisinmaksu-velvollisuus. Tämä
summa otetaan huomioon nyt
myönnettävässä avustuksessa.

28 626

YHTEENSÄ Hank 28 626



Hakija Kohde Haettu Hyväksy
tty

Avustus Perustelut myönteiselle/kielteiselle päätökselle Kumulatiivinen
avustussumma

1. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Peke-päätelaite 28 792 28 792 11 516 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl Peke-päätelaitteita. Ei
vaihto-omaisuutta. 11 516

2. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Peke-päätelaite 30 000 30 000 12 000 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl Peke-päätelaitteita. Peke-
päätelaitteita. Ei vaihto-omaisuutta. 23 516

3. Pohjois-Savon pelastuslaitos Peke-päätelaite 48 000 48 000 19 200 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 8 kol Peke-päätelaitteita.. Ei
vaihto-omaisuutta. 42 716

4. Etelä-Savon pelastuslaitos Peke-päätelaite 24 000 24 000 9 600 Hakemus hakuohjeiden mukainen.4 kpl Peke-päätelaitteita.  Ei
vaihto-omaisuutta. 52 316

5. Etelä-Karjalan pelastuslaitos Peke-päätelaite 10 090 10 090 4 036 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 3 kpl Peke-päätelaitteita, oista
yksi täydellinen PEKE-yksikkö ja 2  Virveä, Statuspanelilähetintä ja
GPSUNITia, jolla yksiköt saadaan näkymään järjestelmässä.
Lähetetty uusi, alempi kustannusarvio 16.4.2010. Ei vaihto-
omaisuutta 56 352

6. Helsingin kaupungin
pelastuslaitos

Peke-päätelaite 220 000 220 000 88 000 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 45 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.
144 352

7. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Peke-päätelaite 22 631 22 631 9 052 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.
153 404

8. Kanta-Hämeen pelastuslaitos Peke-päätelaite 30 500 30 500 12 200 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.
165 604

9. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Peke-päätelaite 30 500 30 500 12 200 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Ei vaihto-omaisuutta.
177 804

10. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Peke-päätelaite 75 200 48 800 19 520 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 5 kpl. Avustusta ei myönnetä
navigaattori + statuslaitteisiin 12 kpl. Ei vaihto-omaisuutta. 197 324

11. Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen
pelastuslaitos

Peke-päätelaite 54 900 54 900 21 960 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 9 kpl Peke-päätelaitteita. Ei
vaihto-omaisuutta.

219 284
12. Keski-Suomen pelastuslaitos Peke-päätelaite 25 000 24 400 9 760 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 4 kpl Peke-päätelaitteita. Ei

vaihto-omaisuutta. 229 044
13. Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -

liikelaitos
Peke-päätelaite 61 000 61 000 24 400 Hakemus hakuohjeiden mukainen. 10 kpl Peke-päätelaitteita. Ei

vaihto-omaisuutta. 253 444
14. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Peke-päätelaite 6 100 0 0 PEKE-päätelaitetta haetaan ambulanssiin O194. Avustusta ei

myönnetä ensivasteautoihin. Kyseessä ei ole
palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla tulipalojen
ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistävä hanke. 0

YHTEENSÄ 253 444

PEKE-päätelaitehankinnat


