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Ajankohtaista keväällä 2013

Sopimuspalokuntien pienavustukset nousseet viime vuosina huimasti

Palosuojelurahaston rakennushankkeiden vaikuttavuutta selvitetään

Vanhan Käpylän VPK:n paloasemahanke pysyi aikataulussa ja alitti budjetin tarkalla 
kustannusseurannalla

Keväällä 2013 valmistuneita tutkimus- ja kehittämishankkeita 

SopImUSpAloKUnTIEn pIEnAVUSTUKSET on tarkoitettu sopimus-, 
tehdas- ja laitospalokunnille, joilla on voimassa oleva palokuntasopimus. 
Pienavustuksia myönnetään hankkeisiin, jotka eivät ole yksikköhinnaltaan 
yli 10 000 euroa. Pienavustuksissa on ympärivuotinen haku.

Pienavustushakemusten määrä on kasvanut viime vuosina ja avustus-
summat ovat myös nousseet. Vuonna 2002 myönnettiin sopimuspalokun-
nille 47 pienavustusta, joiden yhteissumma oli 123 777 euroa. Vuonna 2008 
pienavustuksia myönnettiin 65 hankkeeseen avustusmäärän ollessa 136 
437 euroa. Viime vuonna myönteisiä pienavustuspäätöksiä tehtiin jo 129 ja 
hankkeiden yhteissumma oli 350 517 euroa. 

Tarkastaja Ulla Mönkkösen mukaan huima nousu johtuu siitä, että pie-
navustusten hakeminen on helpottunut valmiiden hakemuslomakkeiden 
ja tarkentavien ohjeistusten myötä. Vuodesta 2011 lähtien kaikille sopimus-
palokunnille on lisäksi vuosittain lähetetty hakukirje, jossa yksilöidään mi-
hin hankkeisiin pienavustusta myönnetään ja mihin ei. Yksi syy nousuun on 
myös ollut nuoriso-osaston suojavarusteiden hankinnan suosio. 

Mönkkösen mukaan on selkeästi havaittavissa se, että avustusta hae-
taan edelleen myös hankintoihin, joita rahasto ei ohjeistuksen mukaan tue. 
Mönkkönen täsmentääkin, että hakukirjeessä päivitetään hakuohjetta kos-
kevat muutokset ja hakijan kannattaa tutustua hyvin kirjeeseen ja käyttää 

Sopimuspalokuntien pienavustukset 
nousseet viime vuosina huimasti 

viimeisintä hakulomaketta. Pääsääntöisesti avustuk-
set ovat tarkoitettu hälytysosastojen työturval-
lisuutta ja hälytysvalmiutta parantaviin varus-
te- ja kalustohankintoihin sekä todennetun 
työturvallisuuteen vaikuttavan haitan pois-
tamiseen. 

Mönkkönen korostaa, että samasta 
hankintakokonaisuudesta laaditaan 
vain yksi hakemus vaikka hankin-
tojen kokonaissumma ylittäisikin  
10 000 euroa. 

Hakulomakkeessa maini-
tut liitteet on ehdottomasti oltava 
hakemuksessa mukana ja liitteet ovat hakemus-
kohtaisia. Asianmukaisesti täytetty hakemus no-
peuttaa hakemuksen käsittelyä merkittävästi ja 
hakemus voidaan näin valmistella seuraavaan 
rahaston kokoukseen, toteaa Ulla. 

Lappeenrannan Vapaaehtoinen Palokunta ry on Etelä-Karjalan vanhin palokunta. Se on perustettu 14.6.1879. Palokunta sai rahaston pienkalustoavustuksen vuonna 2012.  
Kuva: Jani Jääskeläinen.

Tarkastaja Ulla Mönkkönen on käsitellyt pienavustuksia 
vuodesta 2008 lähtien.



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

Palosuojelurahaston rakennushankkeiden 
vaikuttavuutta selvitetään

pAloSUoJElURAhASTo ToTEUTTAA vuosina 2013 - 2014 rakennus-
hankkeiden ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin. Eräänä arvioinnin koh-
teena tulee olemaan muun muassa kuntien rakennushankeavustusten vai-
kuttavuus sekä näiden avustusten merkitys pelastuslaitoksille. Arvioinnin 
tuloksia hyödynnetään tulevina vuosina rakennushankkeiden myöntöpe-
rusteiden kehittämistyössä sekä rahaston avustusten jakoperusteiden mää-
räytymisessä. 

Palosuojelurahasto toteutti yhdessä sisäasiainministeriön hankinta-
tiimin kanssa vuonna 2012 Pelastusalan järjestöjen yleisavustusten vai-
kuttavuusarvioinnin. Tämän laajan hankkeen tarkoituksena oli Palosuoje-
lurahaston yleisavustusta saavien pelastusalan järjestöjen ja alueliittojen 
vaikuttavuuden arviointi ja yleisavustuksella aikaansaadun yhteiskunnalli-
sen vaikuttavuuden arviointi.

Vanhan Käpylän vpk:n paloasemahanke 
pysyi aikataulussa ja alitti budjetin tarkalla 
kustannusseurannalla  

AUVo nAhKURI, Vanhan Käpylän VPK.
Olemme yksi Helsingissä toimivista sopimuspalokunnista, jolla on voi-

massa oleva palokuntasopimus Helsingin kaupungin kanssa. Jo vuonna 
1909 Oulunkylän kunnan Kottbyn kylän huvilanomistajat perustivat palon-
suojelukomppanian alueelle. Kuvernööri hyväksyi palokunnan muodostu-
misen Kotbyn vapaaehtoinen palokunta ry:ksi 8.5.1916.  Palokunnan nimi 
muuttui Vanhan Käpylän VPK:si vuonna 1951. 

Alkuperäisen kalustovajan tilalle palokuntamme rakensi isojen talkoo-
ponnistusten ansiosta paloasemarakennuksen 1962 ja tämä palveli 1972 
tehdyn lisälämmöneristysremontin ansiosta vuoteen 2011 saakka. Raken-
nus oli palvellut hyvin, mutta oli auttamatta tullut tiensä päähän; tilat oli-
vat ahtaat ja epäkäytännölliset, energiataloudellisuudesta ei voinut puhua 
eikä peseytymistiloja ollut.

Uudisrakennushankkeen suunnittelu alkoi jo vuonna 2004 ensimmäisil-
lä luonnoksilla. 2006 suoritettiin pohjatutkimus, jonka pohjalta valmistui pe-
rustamistapalausunto. Varsinainen arkkitehtisuunnittelu käynnistettiin 2009.

Hankkeeseen nimettiin palokunnalta kolmimiehinen rakennustoimi-
kunta: Dick Hallbäck, Tommi Lehtola ja Jani Winter, insinöörimiehiä kaikki. 
Helsingin kaupunki myönsi 500 000 euron lainan ja 30 vuoden maksuajan. 
Palosuojelurahasto myönsi rakennushankkeeseen 40 % avustuksen, mikä 
oli elintärkeä asia hankkeen toteutumiselle. 

Vanhan aseman purkutyöt käynnistyivät ja paloaseman rakennustyöt 
voitiin aloittaa toukokuussa 2011. Toimikunnan ammattitaitoa hyödynnet-
tiin urakoitsijoiden tarjousten vertailussa. Valittiin kustannustehokkaat ja 
luotettavat urakoitsijat, mikä oli tärkeää budjetille sekä myös töiden aika-
tauluttamiselle.

Jani Winter pyöritteli lupa- ja paperiasioita. Rakennusalan ammattilaiset 
vastasivat rakentamisesta. Tommi Lehtola toimi vastaavana rakennusmes-
tarina ja Dick Hallbäck rakennusmestarina sekä talkooporukalle ”hengelli-
senä johtajana” puristaen siitä tehoja ja valvoen työnjälkeä; väliseinien sau-
moja hiottiin ja maalattiin useaan kertaan.

Talkootunteja jäsenemme tekivät 2 860 tuntia eli 381 täyttä työpäivää, 
joten rakennustoimikunnan ja monen muunkin kotona oltiin helpottunei-
ta, kun hanke valmistui. Rakennushankkeen aikana hoidettiin luonnollises-
ti sopimuksen mukaiset hälytystehtävät.

Rakennus oli vesikatossa marraskuussa 2011. Rakennusvalvonnan lop-
puleima saatiin 28.9 2012 ja sauna vihittiin samana iltana talkooporukal-
la käyttöön. Palokunnan uudisrakennuksen vihkiäistilaisuuteen 23.11.2012 
saapui apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri pitämään juhlapuheen sekä 
leikkaamaan nauhan vihkien näin paloaseman käyttöön. Paikalla oli myös 
Helsingin uusi Pelastuskomentaja Simo Weckstén ja useita muita pelastus-
alan vaikuttajia.

Rakennushanke pysyi aikataulussa ja jopa alitti budjetin; loppusummak-
si tuli 492 000€. Tarkka kustannusseuranta ja rakennusalan ammattilaiset pi-
tivät kustannukset kurissa. Palosuojelurahastolta saatu avustus 195 943 eu-
roa käytettiin kaupungilta saadun lainan lyhentämiseen. 

Lisätietoja: Auvo Nahkuri, auvo.nahkuri@gmail.com
Kuvat: Vanhan Käpylän VPK ry

Vanhan Käpylän VPK on vuonna 1916 rekisteröity Helsingin kaupungin 
pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Kuvassa vanha paloasemarakennus Helsingin 
Metsälässä, jonka paikalle uusi paloasema rakennettiin.

Uuden paloasemarakennuksen pohjatyöt valmistuvat. Kuvassa mestarit 
tarkastamassa lattiavaluja. 



Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460 Ylitarkastaja Johanna Herrala puh. 071 878 8462
Tarkastaja Ulla Mönkkönen puh. 071 878 8461 Sihteeri Hannele Björklöv puh. 071 878 8463 
PALOSUOJELURAHASTO: Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto | Käyntiosoite: Kirkkokatu 12 Helsinki | 
Sähköposti: psr@intermin.fi | Internetsivut: www.psr.fi 

Kuva yllä: Uuden aseman runko valmistuu.
Kuva alla: Vanhan Käpylän VPK:n uuden paloaseman vihkiäisiä vietettiin 23.11.2012. Palosuojelurahasto myönsi hankkeeseen 200 000 euron avustuksen. Kuvassa näkyvään 
Scania-pelastusautoon on rahasto antanut 237 500 markan (39 944 euron) avustuksen vuonna 1993. Kuvan miehistöauto on saatu käytettynä Helsingin pelastuslaitokselta.



PSR Uutiskirje on asiakas- ja sidosryhmille suunnattu tiedotuslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
Lehden sisällöstä ja valitusta käyttöformaatista toivomme kommentteja ja ajatuksia. 
Lehden tuotannosta vastaa pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 071 878 8460. 

Tulipaloprojektin julkistamistilaisuus 24.4.2013

Läpivirtaustutkimus tulella tehdyistä tuhotöistä, törkeistä 
vahingonteoista ja petoksista

KESKIVIIKKonA 24.4.2013 järjestetään Tulipaloprojektin tutkimusrapor-
tin julkistamistilaisuus. Kyse on empiirisestä tutkimuksesta, jonka kohteena 
on ollut poliisin palonsyyn tutkinta ja vakavien tulipalorikosten rikospro-
sessi. Tutkimuksessa on käyty läpi yhdeltä vuodelta kaikkien sellaisten polii-
sin tietoon tulleiden ja syyteharkintaan edenneiden tuhotöiden, törkeiden 
vahingontekojen ja petosten rikosprosessi, joissa on ollut kysymys tulen-
käytöstä. Tarkastelun kohteena ovat olleet vuonna 2007 tapahtuneet palot. 

Julkistamistilaisuus järjestetään Tieteiden talon salissa 404  
(Kirkkokatu 6, Helsinki) klo 12.30–15.00. Tilaisuuteen ilmoittautuminen: 
merja.hyytiainen@intermin.fi

Tutkimusraportti on tilattavissa julkistamistilaisuuden jälkeen osoitteesta: 
https://utushop.utu.fi/

Lisätietoja: Jussi Tapani, jussi.tapani@utu.fi

Tutkijat ja kirjan tekijät  24/365 - Palokuntalaisuus Suomessa Palokuntalaisuus Suomessa 
-kirjan julkistustilaisuudessa 21.3.2013. Kuvassa vasemmalta Juhani Katajamäki, Hannele 
Palukka, Teija Mankkinen ja ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Vänskä.

pAloSUoJElURAhASTo on perustanut rahaston www-sivuille tutkimukset ja julkaisut -osion, johon lisätään tiivistelmiä rahaston avustuksella 
valmistuneista tutkimushankkeista. Jo valmistuneista tutkimushankkeista pyydetään lähettämään rahastoon tätä tarkoitusta varten n. 2 000 merkin (noin yksi 
A4 sivu) tiivistelmän sekä yhden painokelpoisen valokuvan osoitteella psr@intermin.fi.

Palokuntalaisuus on kutsumus ja elämäntapa

SUomEn pElASTUSAlAn Keskusjärjestön julkaiseman 24/365 Palokun-
talaisuus Suomessa -kirjan mukaan palokuntalaisuutta pidetään kutsumuk-
sena, elämäntapana ja jopa verenperintönä. Kirja on ison tutkimushankkeen 
ensimmäinen julkaisu. 

Palokuntalaiset ovat palokuntatoimintaan erittäin tyytyväisiä ja palokun-
tatoiminta koetaan hyvin merkityksellisenä. Sosiaaliset syyt, kuten ystävät, 
ovat merkittäviä syitä palokuntatoiminnassa mukana oloon. Elämän kiirei-
syys taas koettiin pääasiallisena esteenä vapaaehtoistoimintaan ryhtymiselle.  

Pelastustoimen järjestelmä on perinteisesti rakentunut Suomessa viran-
omaisten ja vapaaehtoisten yhteistoiminnalle. Esimerkiksi vuosina 2010 ja 
2011 vapaaehtoiset ja sopimuspalokuntalaiset osallistuivat lähes puoleen kai-
kista pelastustoimen hälytystehtävistä. Palokuntatoiminnan jatkuvuus onkin 
tutkimuksen mukaan edellytys koko pelastustoimen järjestelmän toiminnalle.

Lisätietoja: Teija Mankkinen, teija.mankkinen@spek.fi

Läpi tulen - Empiirinen tutkimus poliisin palonsyyn tutkinnasta ja vakavien 
tulipalorikosten rikosprosessista. Tutkimusraportin tutkijat ja kirjoittajat ovat Päivi 
Mäkelä, Jussi Tapani , Mari Lehtimäki ja Dan Frände.

Keväällä valmistuneita tutkimus- ja kehittämishankkeita

Bussipalot Suomessa 2010-2012

lInJA-AUTopAloJA on seurattu tiivisti Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafin johtamassa Linja-autopalot Suomessa -tutkimushankkeessa viimei-
sen kolmen vuoden ajan.  Bussipalot Suomessa 2010-2012 -raportti julkis-
tettiin 17.4.2013. 

Suomessa palaa linja-auto keskimäärin joka viides päivä. Jokaisessa lin-
ja-autopalossa on aina suuronnettomuuden riski läsnä. Trafi painottaa lin-
ja-autoyrittäjien vastuuta paloturvallisuuden parantamisessa. Ennakoiva 
huolto, moottoritilojen automaattiset sammutusjärjestelmät sekä henki-
lökunnan hyvät alkusammus- ja evakuointitaidot ovat keskeisiä linja-auto-
palojen estämisessä. 

Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.trafi.fi/julkaisut2013.

Lisätietoja: Juhani Intosalmi, juhani.intosalmi@trafi.fi


