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Innovaatiopalkinto 2011 myönnettiin pelastus-/kantovaljaille

Juhlavuoden 2012 Innovaatiopalkinto 30 000 euroa  
julistettiin haettavaksi

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspa-
lokuntien erityisavustukset vuodelle 2012 julistet-
tiin haettavaksi rahaston hallituksen kokouksessa 
20.10.2011.  Kalusto- ja rakennushankeavustuksia 
myönnetään pelastustoimen alueille, kunnille ja 
sopimuspalokunnille (yli 10  000 euron yksikkö-
hintaiset hankkeet). Avustusta myönnetään eri-
tyisesti hankkeisiin, joilla parannetaan alueen 
palvelutasoa kokonaisuutena sekä henkilöstön 
työturvallisuutta. Avustuksia myönnettäessä ote-
taan huomioon pelastustoimen palvelujen sekä 
henkilöstön saatavuus ja työkyvyn turvaaminen 
koko maassa. Avustus voi olla enintään 40 % hy-
väksyttävistä kustannuksista. 

Uusien paloasemien hankintaan ja rakentami-
seen, vanhojen paloasemien peruskorjaukseen ja 
laajennukseen voidaan avustusta myöntää kun-
nille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alu-
eille. Rakennushankeavustukseen myönnettävän 
avustuksen enimmäismäärä on 350 000 euroa. 

Rahasto avasi vuonna 2010 mahdollisuuden 

hakea avustusta pelastustoimen harjoitusaluei-
den rakentamiseen. Harjoitusaluehankkeeseen 
myönnettävän avustuksen määrä voi olla enin-
tään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja ker-
ralla enintään 350 000 euroa. Mikäli harjoitusalue 
rakennetaan useammassa osassa, voidaan saman 
harjoitusalueen rakentamiseen myöntää avustus-
ta korkeintaan kolme kertaa, yhteensä enintään 
1 000 000 euroa.

Kalusto- ja järjestelmähankkeisiin avustusta 
voidaan myöntää pelastustoimen alueille ja so-
pimuspalokunnille. Kaluston yksikköhinnan tulee 
olla vähintään 30 500 euroa ja enintään 147 600 
euroa (sis. alv 23 %). Pelastustoimen alueille voi-
daan myöntää erityisavustusta myös kenttäjoh-
tamisjärjestelmän päätelaitteiden hankintoihin. 
Yhden päätelaitteen hyväksyttävä enimmäishin-
ta on 6 100 euroa (sis. alv 23 %). 

Aluehallintovirastot tiedottavat hakumenet-
telystä ja -aikataulusta pelastustoimen alueita ja 
kuntia.  Pelastustoimen alueet puolestaan ohjeis-

tavat oman alueensa sopimuspalokuntia. 
On tärkeää, että aluehallintovirastot peruste-

levat oman alueensa hankehakemusten kiireelli-
syysjärjestyksen.  Perusteltu kiireellisyysjärjestys 
tehdään erikseen kaluston ja rakennusten osalta.

Hakuaikataulu: 

Hakemukset toimitetaan oman alueen 
aluehallintovirastolle ja Ahvenanmaan 

maakuntahallitukselle 13.1.2012 mennessä.

Aluehallintovirastot toimittavat hakemukset 
Palosuojelurahastolle postitse viimeistään 

15.2.2012. 

Täydennykset tulee toimittaa rahastoon 
viimeistään 15.3.2012.

Rahaston hallitus tekee päätöksen avustuksen 
saajista huhti/toukokuussa 2012. 



Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara, puh. 071 878 8460 | Ylitarkastaja Johanna Herrala, puh. 071 878 8462 | Tarkastaja Ulla Mönkkönen, puh. 071 878 8461

PALOSUOJELURAHASTO • Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto • Käyntiosoite: Kirkkokatu 12, Helsinki
Sähköposti: psr@intermin.fi  •  Internetsivut: www.psr.fi

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

lisätiedot:

Vesa Hyvönen
Koulutuspalomestari, Helsingin pelastuskoulu, 

p. 040 334 6174, vesa.hyvonen@hel.fi

Harri Karvonen
Nuorempi harjoitusmestari, Helsingin pelastuskoulu,

p. 050 435 4798,  harri.karvonen@hel.fi

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan 
vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen koh-
distuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palosuo-
jelurahaston Innovaatiopalkinnon tarkoituksena 
on kannustaa yrityksiä, yhteisöjä, pelastusalan 
henkilöstöä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään 
uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, 
toimintatapoja ja työmenetelmiä sekä paranta-
maan pelastusalan näkyvyyttä ja arvostusta yh-

teiskunnassa. Palkinto voidaan myöntää yrityk-
sen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämäl-
le innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt 
mainittuja tavoitteita. 

Innovaatiopalkinto voi olla laite, väline tai kone, 
työmenetelmä, toimintatapa tai muu vastaava 
uusi keksintö, joka edistää tai tehostaa tulipalojen 
ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen 
tai palokunnan toimintaa. 

Sammutus- ja pelastustyössä pelastajat joutuvat 
nostamaan ja kantamaan erilaisia painavia taak-
koja hankalissa olosuhteissa pitkiäkin matkoja. 
Työskentelyolosuhteisiin on periaatteessa mah-
dotonta vaikuttaa ennakolta. 

– Idea nosto- ja kantotyöhön sopivasta apu-
välineestä lähti pitäessämme Pelastuskoulussa 
oppilaille toimintakykytestiä, jossa oppilaat jou-
tuivat kantamaan painavaa nukkea portaita ylös 
savusukellusvarustuksessa.” 

Tähän seikkaan pohjautuen lähdimme kehitte-
lemään sammutusasuun integroitua nostovaljas-
ta, joka soveltuisi käytettäväksi kaikissa raskaiden 
taakkojen nosto-/ kantotilanteissa pelastustyössä. 
Lähtökohtana oli, että valjaiden tulee olla helppo-
käyttöiset, nopeasti käyttöön otettavat, moneen 
eri käyttöön soveltuvat ja lisäksi niiden tuli olla sel-
laiset, etteivät ne ole esteenä tai haittana muulle 
työskentelylle. Pelastustyössä nosto- ja kantotilan-
teet tulevat usein yllättäen, joten valjaiden tuli olla 
myös sellaiset, että ne ovat aina saatavilla ja muka-
na eivätkä esimerkiksi pelastusyksikössä erillisenä. 

Yksi raskaimmista ja ergonomisesti hankalim-
mista tehtävistä, joita pelastaja työssään kohtaa, 
on tajuttoman ihmisen evakuointi tulipalotilan-
teesta. Valjaiden avulla nosto voidaan suorittaa 
mahdollisimman ergonomisesti selkä suorana ja 
kannettaessa kädet vapautuvat oman liikkumisen 
tukemiseen, ovien avaamiseen ja paluureitin var-
mistamiseen letkua pitkin.

Pelastustyöhön liittyy lukematon määrä raskai-
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ta koneita ja työvälineitä, joita pelastajat joutuvat 
nostamaan ja kantamaan joskus pitkiäkin matkoja 
hankalissa olosuhteissa ja kiireessä. Säädettävien 
nostovaljaiden avulla mahdollistetaan erilaisten 
taakkojen nosto ja kantaminen vartalon isojen 
lihasten avulla ja ergonomisesti selkä suorana.

Mielestämme rakentamamme prototyyppi 
on jo sellaisenaan oivallinen apuväline pelastus-
työhön ja sen tuomat ergonomiset edut olisivat 
varmasti huomattavat pidemmän ajanjakson jäl-
keen. Jatkokehittelynä tulisi mielestämme saattaa 
prototyypistä paranneltu versio sarjatuotantoon 
ja sitä kautta pelastustoimen käyttöön operatiivi-
seen työskentelyyn. 

– Jatkokehittely onkin jo lähtenyt käyntiin ja 
seuraava prototyyppi tulee olemaan vielä mo-
nikäyttöisempi, mutta silti muuta työskentelyä 
haittaamaton.

Eräs tuotekehittelyn pointti voisi olla systee-
mi, jolla sammutusasun takkiin integroitu valjas 
voitaisiin nopeasti ja helposti yhdistää jo nykyi-
sin sammutusasun haalareissa oleviin housuval-
jaisiin. Haasteena valjaiden yhdistämisessä tulee 
olemaan nopea ja vaivaton asun pukeminen ja 
standardoiminen monikäyttöisiksi eli sekä nos-
to- että korkeanpaikan työskentelyyn sopiviksi. 

– Projektina innovaation kehittely on ollut mie-
lenkiintoinen lisä omaan työhön ja on annettava 
iso tunnustus Helsingin Pelastuskoulun innovaati-
omyönteiselle ilmapiirille, joka on mahdollistanut 
tämänkaltaisen projektin läpiviemisen.

Juhlavuoden 2012 Innovaatiopalkinto 30 000 euroa julistettiin haettavaksi

Innovaatiopalkinnon suuruus on Palosuojelu-
rahaston 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 
2012 enintään 30 000 euroa. Ehdotuksia palkitta-
vista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yh-
teisöt. Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palo-
suojelurahastolle kirjallisesti viimeistään 31.1.2012. 
Palkinnon saaja julkistetaan Palosuojelurahaston 
70-vuotisjuhlaseminaarissa 10.4.2011 Säätytalolla. 
Lisätiedot: psr.fi/innovaatiopalkinto

Uhrin nosto ergonomisesti kädet vapaana.

Porraskäytävässä kuljettaminen.

Palosuojelurahaston vuoden 2011 Innovaatiopalkinto myönnettiin Vesa Hyvösen 
ja Harri Karvosen ehdotukselle Sammutusasuun integroitu pelastus-/kantovaljas.


