KALUSTOHANKEAVUSTUSPÄÄTÖKSET 17.5.2017

Hakemuksia yhteensä 83 kpl, joista 17 kpl on sopimuspalokuntien hankkeita

Hankkeet ovat listattuina aluehallintovirastoittain ja heidän asettamassaan tärkeysjärjestyksessä.
Pelastuslaitokset ovat asettaneet kaikki alueensa hakemukset perusteltuun tärkeysjärjestykseen erikseen omien hankkeidensa ja sopimuspalokuntien hankkeiden osalta.
Hakemus on hakuehtojen mukainen, jos ei lisätiedoissa muuta mainita.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet
Hankkeita yht. 38 kpl, joista 28 on pelastuslaitosten ja 10 sopimuspalokuntien.
Sija

AVI:n Hakija
sija

1

1

Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Kohde

Nostolava-auto

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu
avustus

Myönnetty
avustus

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

930 000 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Nostolava-auto hankitaan Imatran
toimialueelle, ja se korvaa vm. 1986 vanhan auton, jonka tekninen käyttöikä on pelastustoimen käytössä
loppu. Auto sijoitetaan Imatran paloasemalle. Toimintavalmiusohjeen perusteella Etelä-Karjalassa tulee olla
nostolava-auto myös Imatran toimialueella (Lappeenrannan toimialueen lisäksi) korkeiden rakennusten sekä
etäisyyksien vuoksi. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 1/6.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

891 873 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan kuorma-auto paikkaluvulla 1+1,
auto sijoitetaan Lahteen Paavolan pelastusasemalle. Autoa käytettään operatiivisessa toiminnassa, ja se
palvelee koko Päijät-Hämeen aluetta. Korvaa Paavolan pelastusasemalla olevan nostolava-auton vm. 2007,
joka siirretään Heinolan pelastusasemalle. Heinolan pelastusaseman käytössä oleva puomitikasauto vm.
1992 tullaan poistamaan käytöstä ja myydään vuoden 2018 aikana. Auton uusimisella saadaan kalustoa
uudemmaksi sekä toimintavarmemmaksi. Alusta on tilattu v. 2016, päälirakenne v. 2017. Pelastuslaitoksen
palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksen sija 1/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

457 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan sammutusauto vakinaisen
henkilöstön käyttöön Riihimäen paloasemalle. Ajoneuvoon tulee pelastusajoneuvojen yleisoppaan mukainen
varustus, paikkaluku 1 + 3. Ajoneuvo korvaa vm. 2008 auton, joka siirtyy paloasemien yhteiseksi vara/täydennyssammutusautoksi. Nykyinen vara-/täydennyssammutusauto vm. 1989 siirretään
sopimuspalokunnan käyttöön tai vaihtoehtoisesti myydään tarjousten perusteella. Hanke on olennainen
laitoksen kalustostrategian toteutumisen ja kaluston toimintakuntoisuuden ja ikärakenteen kannalta. Sisältyy
palvelutasopäätöskauden 2014-2017 kalustostrategiaan. Pelastuslaitoksen sija 1/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

496 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittava auto korvaa Nummelan
paloaseman sammutusauton vm. 2008, joka siirtyy Lohjan päivystysalueen varasammutusautoksi. Vm. 2008
siirtyy Tuorilan VPK:n käyttöön, jonka vm. 2009 siirtyy Backränd FBK:n sammutusautoksi. VPK:n omistama
sammutusauto vm. 1996 poistetaan. Palvelutasopäätöksen mukaisessa investointisuunnitelmassa.
Aluehallintovirasto huomauttaa, että pelastuslaitoksen kiireellisyysjärjestystä ei ole perusteltu.
Pelastuslaitoksen sija 1/4.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

350 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Sammutusauto koritöineen paikkaluvulla
1+1+3 vakinaisen palokunnan käyttöön, käytössä koko Itä-Uudenmaan pelastusalueella. Auto sijoitetaan
Loviisan paloasemalle korvaamaan vm.2011 auton, joka siirtyy Myrskylän sivutoimiselle VPK:lle, jonka vm.
2003 auto siirtyy Loviisan VPK:n käyttöön. Loviisan VPK:n vm. 1996 auto siirretään toiselle VPK:lle tai
vaihtoehtoisesti tullaan poistamaan käytöstä. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen
sija 1/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

537 000 €

140 000 €

56 000 €

56 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittava säiliöauto korvaa vm.1998
auton, joka vaihtoehtoisesti siirtyy vara-autoksi, sopimuspalokunnalle, palomuseoon tai poistoon. Uuden
ajoneuvon paikkaluku 1+1, ja se sijoitetaan Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle. Toimiva ja ehjä kalusto
on työturvallisuustekijä ja mahdollistaa palvelutason ylläpidon, vanhentunut kalusto nostaa ylläpito- ja
korjauskustannuksia. Hankinta on kiireellinen ja välttämätön, kustannukset ovat merkittävät. Hankinta
kilpailutettiin 2016, jolloin päätettiin hankkia 2 säiliöautoa. Toine auto sijoitetaan Malmin pelastusasemalle.
Laitoksen investointien 10-vuotissuunnitelmassa ja vuoden 2017 talousarviossa. Pelastuslaitoksen sija 1/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 56 000 euron avustus.

SMDno-2017-407

2

2

Päijät-Hämeen
pelastuslaitos

Nostolava-auto
(Lahti)
SMDno-2017-408

3

3

Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Sammutusauto
(Riihimäki)
SMDno-2017-409

4

4

Länsi-Uudenmaan Sammutusauto LU
pelastuslaitos
501 (Nummela)
SMDno-2017-411

5

5

Itä-Uudenmaan
pelastuslaitos

Sammutusauto
(Loviisa)
SMDno-2017-412

6

6

Helsingin
pelastuslaitos

Säiliöauto 2017

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

SMDno-2017-413

7

7

Keski-Uudenmaan Johtokeskusauto
pelastuslaitos
SMDno-2017-415

186 000 €

80 000 €

32 000 €

32 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan Hyvinkään paloasemalle
johtokeskusauto kalustoineen korvaamaan vm. 2011 auton, joka siirtyy vara-autoksi korvaten vm. 2004 varaauton, joka todennäköisesti myydään. Johtokeskusauto toimii päivystävän palomestarin ja hänen
operaattorinsa kulkuneuvona ja liikuteltavana johtopaikkana. Pakettiautokokoluokan ajoneuvo varustetaan
pelastustoiminnan johtamisen edellyttämillä viesti- ja tietotekniikkalaitteilla sekä johtamisjärjestelmillä.
Hankkeen toteutus alkoi 2016 ja ajoneuvon valmistuminen ajoittuu vuoteen 2017. Hankkeessa on kyse
pelastustoimen ajoneuvokaluston ylläpitämistä. Laitoksen investointisuunnitelmassa ja
palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksen sija 1/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 32 000 euron avustus.

8

8

Kymenlaakson
pelastuslaitos

133 800 €

80 000 €

32 000 €

32 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan pelastuslaitoksen eteläisen
toimialueen, tarkemmin Kotkan alueen, päivystävän palomestarin 24/7 käyttöön tuleva johtoauto. Auto
varustetaan palvelemaan pelastustoimen johtamisjärjestelmää nykyaikaisin välinein ja tiloin, sekä
kenttäjohtamisjärjestelmällä ja päätelaitteilla. Auto toimii tarvittaessa myös tilannepaikan johtokeskusautona.
Nykyinen johtoauto vm. 2012 jää alueen varapäivystysautoksi. Vara-autoa ei tällä hetkellä ole ja käytössä
olevaa johtoautoa on runsaasti korjattu. Hankittava johtoauto sisältää johtamisvälineiden ja tilojen lisäksi
kalustotilan ja valmiuden pelastustoimintojen aloittamiseen rajoituksin. Laitoksen vahvistetussa
investointisuunnitelmassa vuosille 2017-2021. Pelastuslaitoksen sija 2/5.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 32 000 euron avustus.

145 000 €

95 000 €

38 000 €

38 000 € Ei vaihto-omaisuutta

248 000 €

140 000 €

56 000 €

56 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pelastussukellusauto hankitaan Imatran
paloasemalle, ja sen toiminta-alueena on koko Etelä-Karjalan maakunta. Auto korvaa vm. 1999 auton, jonka
tekninen käyttöikä on lopussa. Sukellusyksikkö on hälytysvasteessa koko Etelä-Karjalan maakunnan alueella.
Laitoksen investointisuunnitelmassa (Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 15.12.2016 § 46 ). Pelastuslaitoksen
sija 2/6.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 38 000 euron avustus.
AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan vahingontorjunta-auto
paikkaluvulla 1+1, joka sijoitetaan Porvoon paloasemalle. Käytettävyys koko Itä-Uudenmaan pelastusalueella.
Alusta koritöineen. Hankinnalla korvataan alueen erillisiin peräkärryihin sijoitettua vahingontorjuntakalustoa.
Laitoksen investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 2/2
Päätös: Myönnetään hankkeelle 56 000 euron avustus.

31 000 €

31 000 €

12 400 €

12 400 € Ei vaihto-omaisuutta

533 200 €

160 000 €

64 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankkeena sammutusauto kalusteineen,
joka varustetaan sammutus- ja pelastuskalustolla, jolla pelastustoiminta kyetään aloittamaan kaikissa
onnettomuustyypeissä. Sijoituspaikkana Vantaan pelastuskeskus, ja auto korvaa vm. 2013 auton, joka
siirretään vara-autoksi ja nykyinen vm. 2011 vara-auto siirtyy sopimuspalokunnan käyttöön. Hankkeen
tarkoituksena pelastustoimen ajoneuvokaluston ylläpitäminen. Hanke on laitoksen investointisuunnitelmassa
ja palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksen sija 2/3
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

49 600 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Miehistöauto varusteineen paikkaluvulla
1+8 vakinaisen henkilöstön käyttöön Riihimäen paloasemalle. Ajoneuvon varustellaan johtamistoimintaa
tukevalla välineistöllä, ja se korvaa vm. 2006 auton, josta pyydetään ostotarjous tarjouspyynnön yhteydessä.
Saatujen tarjousten perusteella ajoneuvo kierrätetään pelastustoimen alueella tai vaihtoehtoisesti myydään.
Olennainen hankinta kalustostrategian kannalta (vanhentuneen kaluston poisto). Palvelutasopäätös (20142017) / Perusteluosan kalustosuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 2/3
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

Johtoauto
SMDno-2017-416

9

9

Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Pelastussukellusauto
SMDno-2017-417

10

11

Itä-Uudenmaan
pelastuslaitos

Vahingontorjuntaauto (Porvoo)
SMDno-2017-419

11

23

Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Väestöhälytin
(Hämeenlinna)
SMDno-2017-444

12

10

Keski-Uudenmaan Sammutusauto 1
pelastuslaitos
SMDno-2017-418

13

12

Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Miehistöauto
(Riihimäki)
SMDno-2017-420

Sivu 1

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kanta-Hämeen pelastuslaitos täydentää
väestönhälytinjärjestelmää alueellaan uudistaen hälytinkantaa kattavuuden parantamiseksi. 2014-2017
hankitaan vuosittain yksi suurtehohälytin. Lisäksi uusitaan hälyttimien ohjausjärjestelmä. Vuoden 2017
hälyttimen sijoituspaikkakunta on Hämeenlinna. Pelastuslaitoksen sija 3/3
Päätös: Myönnetään hankkeelle 12 400 euron avustus.

14

13

Länsi-Uudenmaan Sammutusauto LU
pelastuslaitos
901 (Hanko)

496 000 €

160 000 €

64 000 €

0 € Vaihto-omaisuuden arvo 5
000 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen, sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan sammutusauto Hangon
paloasemalle. Hankinta korvaa paloaseman vm. 2008 auton, joka siirtyy Raaseporin päivystysalueen
varasammutusautoksi. Vm. 2006 auto kierrätetään Paloniemen VPK:lle, jonka vm. 2000 auto kierrätetään
sopimuspalokuntien vara-autoksi. Vm. 1996 auto poistetaan. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu Palosuojelurahaston avustusta. Aluehallintovirasto
huomauttaa, että pelastuslaitoksen kiireellisyysjärjestystä ei ole perusteltu. Palvelutasopäätöksen
mukaisessa investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 2/4
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

198 400 €

80 000 €

32 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan 1+2 paikkalukuinen
pakettiauto, joka varustellaan johtoautoksi Paavolan pelastusasemalle Lahteen. Ajoneuvon tulee täyttää
pelastus- / johtoautoista annettu normit ja määräykset. Auto korvaa pelastusasemalla olevan johtoauton vm.
2009 (ajettu 114 000 km), joka jää Paavolan pelastusasemalle varayksiköksi. Johtoauto on tärkeä yksikkö ja
vaatii vaihtoa auton kunto ja ikä huomioiden. Käyttäjä on päivystävä palomestari kuljettajineen. Nykyaikainen
kalusto turvaa ja varmistaa tehokkaan johtamisen jokaisessa turvallisuustilanteessa. Laitoksen
palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksen sija 2/2
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

74 400 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan Kotkan paloasemalle
sijoitettava miehistöauto, joka korvaa vuonna 2016 Myllykoskelle perustetulle uudelle palokunnalle siirretyn
miehistöauton vm. 2014. Auto varustetaan peruspaloautovarustuksella ja se toimii pelastustoimen
tukiyksikkönä sekä palvelee koko alueen palokuntia. Laitoksen vahvistetussa investointisuunnitelmassa
vuosille 2017-2021. Pelastuslaitoksen sija 3/5
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

74 400 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan huoltoauto (umpipakettiauto)
pelastuslaitoksen korjaamon käyttöön. Korvaa vm. 2008 auton, joka tullaan antamaan sopimuspalokuntien
käyttöön eläinpelastusautoksi. Uusi auto varustetaan operatiivisissa tilanteissa kentällä tehtäviä autojen ja
muun kaluston korjauksia varten. Huoltoautojen keskimääräiseksi iäksi on arvioitu 10 vuotta. Korvattavalle
autolle on myönnetty Palosuojelurahaston avustus SM-2008–831/Tu-3943, 13.5.2008. Hankinnan yhteydessä
ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Laitoksen investointien 10-vuotissuunnitelmassa ja vuoden 2017
talousarviossa. Pelastuslaitoksen sija 2/3
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

334 600 €

160 000 €

64 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan sammutusauto korvaamaan
Kuusankosken paloasemalle sijoitetun sammutusauton vm. 2011, joka siirretään uuden auton valmistuttua
joko Vehkalahden VPK:lle Haminaan korvaamaan nykyinen vm. 1991 sammutusauto, tai vaihtoehtoisesti
Kuusankosken VPK:lle Kouvolaan korvaamaan nykyinen vm. 1992 sammutusauto. Korvattava vanha auto
poistetaan käytöstä. Auto varustetaan sammutuskalustolla, raskaalla pelastuskalustolla sekä pelastustoimen
kenttäjohtojärjestelmällä ja päätelaitteilla. Hankkeella parannetaan Kouvolan sammutus- ja pelastustoimintaa,
sekä laitoksen sammutusautokaluston ikärakennetta. Laitoksen vahvistetussa investointisuunnitelmassa
vuosille 2017-2021. Pelastuslaitoksen sija 4/5
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

60 000 €

60 000 €

24 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

85 000 €

85 000 €

34 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Turvallisuusviestintä-auto (Tuve-auto)
Hankitaan Etelä-Karjalan maakuntaan, Imatran paloasemalle. Auto palvelee koko pelastuslaitoksen toimintaaluetta. Hankinta korvaa vm. 1997 auton, joka on teknisesti loppu. Ajoneuvon käyttötarkoitus on siirtää
turvallisuusviestintään liittyvää opetus- ja harjoituskalustoa sekä -varusteita toimialueelle.
Investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 3/6
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.
AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan Imatran toimialueelle
sammutusvesisäiliö, joka sijoitetaan Imatran VPK:n käyttöön (VPK toimii Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
sopimuspalokuntana). VPK:lla on käytössään siirtolavayksikkö, jolla sammutusvesisäiliö kuljetetaan.
Järjestelmällä turvataan Imatran alueella ja tarvittaessa koko toiminta-alueella riittävä sammutusvedenhuolto
onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Laitoksen investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 4/6
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

65 000 €

65 000 €

26 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Järjestelmähankinta, hankitaan
varatukiasema, johon kuuluu 3-4 kiinteää asemaa sekä yksi liikkuva asema. Hankinta-aikataulu 2017-2018
50/50 Parikkala, Imatra, Joutseno ja Lappeenrannan keskusta. Palvelee koko Etelä-Karjalan toiminta-aluetta.
Laitoksen investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 5/6
Päätös Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

60 000 €

60 000 €

24 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan käytetty kolmiakselinen
päiväohjaamolla varustettu vaihtolava kuorma-auto, jonka sijoitus Rutolan VPK:n tiloissa ja käytössä. VPK on
toiminut vastaavalla ajoneuvolla koko pelastuslaitoksen alueella. Laitoksella on käytössään runsaasti
vaijerikäyttöisiä vaihtolavoja ja niiden siirtoon tarvitaan edelleen siihen soveltuvaa siirtoajoneuvoa. Hankinta
korvaa poistoon menevän vm. 1993 auton. Investointisuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 6/6
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

37 200 €

37 200 €

14 880 €

0 € Vaihto-omaisuuden arvo
määräytyy myöhemmin.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta
hyväksyttyjen kustannusten
määräytymiseen, sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankinta korvaa vm. 2004 miehistöauton,
joka tullaan myymään huutokaupassa sen jälkeen kun uusi auto on otettu käyttöön. Uusi miehistöauto
sijoitetaan Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle. Auto hankitaan Helsingin kaupungin kilpailuttamilta
toimittajilta, ja se hankitaan vuonna 2017 sen jälkeen, kun hankintalupa on saatu kaupungin johtajistolta.
Erillinen lupa vaaditaan, kun auton hiilidioksidipäästö ylittää 100 g / km (ei koske paloautojen raskasta
kalustoa). Auto varustetaan hälytysvaloin ja paikkaluku on 1+8 hlöä. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu Palosuojelurahaston avustusta. Pelastuslaitoksen sija
3/3
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

533 200 €

160 000 €

64 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan sammutusauto KeskiUudenmaan pelastuslaitokselle, joka sijoitetaan Hyvinkään paloasemalle. Hankinta korvaa vm. 2013 auton,
joka siirretään vara-autoksi ja nykyinen vm. 2011 vara-auto siirtyy sopimuspalokunnan käyttöön. Hankkeen
toteutus alkaa helmikuussa 2017 ja ajoneuvon valmistuminen ajoittuu alkuvuoteen 2018. Ajoneuvo
varustetaan monipuolisella sammutus- ja pelastuskalustolla, jolla tehokas pelastustoiminta voidaan aloittaa
kaikissa onnettomuustyypeissä. Pelastuslaitoksen sija 3/3
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

SMDno-2017-421
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pelastuslaitos

Johtoyksikkö (Lahti)
SMDno-2017-422

16

15
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SMDno-2017-425
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SMDno-2017-426
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(Kuusankoski)
SMDno-2017-427
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18

Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Turvallisuusviestintäa
uto
SMDno-2017-428
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Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Siirrettävä
sammutusvesisäiliö
SMDno-2017-431

21

20

Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Varatukiasemajärjest
elmä
SMDno-2017-441

22

21

Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

Vaijerikäyttöinen
vaihtolavakuormaauto
SMDno-2017-442

23

22

Helsingin
pelastuslaitos

Miehistöauto 2017
SMDno-2017-443

24

24

Keski-Uudenmaan Sammutusauto 2
pelastuslaitos
SMDno-2017-445

Sivu 2

25

25

Kymenlaakson
pelastuslaitos

Miehistöauto
(Miehikkälä)

74 400 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan miehistöauto Kymenlaakson
pelastuslaitoksen eteläiselle toimialueelle, joka sijoitetaan Miehikkälän paloasemalle. Hankinta korvaa v. 2001
Miehikkälään hankitun miehistöauton, joka siirretään Haminaan Metsäkylän VPK:n käyttöön, jonka nykyinen
käytössä oleva vm. 1992 auto poistetaan käytöstä. Auto varustetaan peruspaloautovarustuksella, ja se tulee
toimimaan pelastustoimen tukiyksikkönä. Hankittava auto palvelee tarvittaessa koko alueen palokuntia.
Hankintamenettely käynnistetty alkuvuodesta 2017, toteutetaan kevään aikana. Pelastuslaitoksen sija 5/5
Päätöses: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

496 000 €

160 000 €

64 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan sammutusauto LänsiUudenmaan pelastuslaitokselle, joka sijoitetaan Kirkkonummen paloasemalle. Hankinta korvaa
Kirkkonummen sammutusauton vm. 2009, joka siirtyy Espoon päivystysalueen varasammutusautoksi. Espoon
vm. 2006 auto kierrätetään Pitkäjärven VPK:lle, joka poistaa itse omistamansa vm. 1997 auton.
Aluehallintovirasto huomauttaa, että pelastuslaitoksen kiireellisyysjärjestystä ei ole perusteltu.
Pelastuslaitoksen sija 3/4
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

310 000 €

140 000 €

56 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

152 000 €

140 000 €

56 000 €

55 000 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 6
500 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen, sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan miehistönkuljetusauto 1+ 8
paikkaluvulla Sysmän VPK:lle. Kyseessä on tehdasvalmisteinen pikkubussi valmiiksi varusteltuna. Sysmän
VPK:n lähtövalmius 5 min, ja hälytystehtäviä vuosittain 150-170 kpl. Hankinta korvaa vm. 2003 (ajettu 120
000 km) miehistöauton, joka annetaan vaihdossa tai myydään tarjousten perusteella. Vanhassa autossa ollut
paljon teknisiä vikoja. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei
ole saatu Palosuojelurahaston avustusta. Pelastuslaitos puoltaa hanketta tarpeellisena. Pelastuslaitoksen sija
1/3
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

56 232 €

48 732 €

19 493 €

19 493 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kyseessä ColdCut Cobra —
sammutinleikkurin hankinta ja asennus Tirilän VPK:n omistamaan säiliöautoon, joka on sijoitettu Tirilän VPK:n
paloasemalle Lappeenrantaan. VPK:n lähtöaika vahvuudella 1+3 on keskimäärin 10 minuuttia ja tukiyksikön
vahvuudella 0+1 keskimäärin 15 minuuttia. Hälytysten määrä vuonna 2016 oli 85. Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen alueella ei tällä hetkellä ole ColdCut Cobra — sammutinleikkuria eikä pelastuslaitos ole
sellaista hankkimassa. Laitteiston avulla on tarkoitus varustella Tirilän VPK:n säiliöauto entistä enemmän
rakennuspalojen erikoisyksiköksi joka liikkuu tarvittaessa laajemmallakin alueella. ColdCut Cobran
käyttökohteina ovat esimerkiksi ontelo- ja muut hankalat palot joissa pienestä vesimäärästä on apua. Tällaisia
paikkoja on useita esimerkiksi teollisuuskohteissa. Lisäksi sammutinleikkuria on mahdollista käyttää
laivapaloissa myös Saimaan kanavan vuokra-alueella ja alueen satamissa. Aluehallintovirasto katsoo, että
hanke on perusteltavissa autoon asennettavana kalustohankkeena ja sisällytettävissä PSR:n hakukirjeessä
(SMDno-2016-1751) mainittuun erityisavustukseen kaluston hankinnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Aluehallintovirasto puoltaa hakemusta ainoastaan sammutinleikkurin hankintakustannusten 48 732 euron
osalta. Pelastuslaitos puoltaa: pelastuslaitoksen alueella ei ole yhtään Cold Cut Cobra -sammutinleikkuria.
Pelastuslaitoksen sija 1/1
Päätös: Myönnetään hankkeelle 19 493 euron avustus.

254 820 €

140 000 €

56 000 €

56 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 7
000 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen, sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 2-paikkainen säiliöauto
Harjunalustan VPK:lle Lahteen. Hankinta korvaa säiliöauton vm. 1998, (palokuntakäytössä vuodesta 2005),
joka tullaan myymään uuden auton saapumisen jälkeen ja kauppahinta käytetään osana ajoneuvohankinnan
omarahoitusosuutta. Harjunalustan VPK suorittaa pelastustoimen alueella sammutusvesihuoltotoimintaa
erikoistumisalueenaan, jolloin toimiva ja toimintavarma säiliöauto oleellinen osa toimintaa. Uusimisen tarve on
kiireellinen ja ajankohtainen poistuvassa autossa ilmenneiden uusien vikojen vuoksi. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu Palosuojelurahaston avustusta.
VPK:n sopimuksen mukainen lähtövalmius on 1+3 henkilöä 10 minuutissa, ja hälytysten määrä v. 2016 oli 89.
Pelastuslaitos puoltaa. Pelastuslaitoksen sija 2/3
Päätös Myönnetään hankkeelle 56 000 euron avustus.

80 000 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan miehistöauto Teurolle, TeuronKuuslammin VPK:lle. Hankinta korvaa vm. 1998 auton, joka poistetaan käytöstä ja myydään. Kyseessä on
tyypiltään nelivetoinen henkilöauto paikkaluvulla 1+8, jonka käyttötarkoitus olisi miehistö-/ensivasteauto.
Teuron-Kuuslammin VPK:lla on n. 50 kiireellistä hälytystehtävää vuosittain, ja tavoitelähtöaika on 5 min joka
on pääsääntöisesti toteutunut. VPK on tähän mennessä lähtenyt kaikkiin saamiinsa hälytystehtäviin. VPK
toimii laajalla alueella, ja tehtäviä suoritetaan kuuden kunnan ja kahden pelastuslaitoksen alueella.
Miehistöautoa VPK käyttää monipuolisesti hälytystehtävissään sekä muussa toiminnassaan. Lisäksi VPK
suorittaa ensivastetehtävät miehistöautollaan. Teuron-Kuuslammin VPK:n kohdalla ensivastetehtävien
tärkeyttä korostaa VPK:n tehtäväalueen laajuus ja verraten syrjäinen sijainti, jonne muun avun saapuminen
yleisesti kestää keskimääräistä pidempään. Aluehallintovirasto huomauttaa, että ensivasteautot eivät
pääsääntöisesti kuulu palosuojelurahastolain puitteissa myönnettävien avustusten piiriin.
Ensivasteautohakemusten osalta tilannetta katsotaan harkinnanvaraisesti. Pelastuslaitos puoltaa: hankinta on
palokuntasopimuksen mukainen ja palokunnan vastuulla. Pelastuslaitoksen sija 2/3
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

55 000 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 39
000 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen, sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Uusi miehistöauto korvaa Kellokosken
VPK:n vanhan vm. 2013 auton, jota käytetään vaihto-omaisuutena uuden auton hankinnassa. Hankinta tulee
kohdistumaan tavanomaiseen 1+8 paikkaiseen pakettiautoalustaiseen ns. pikkubussiin. Ajoneuvoa tullaan
käyttämään miehistönkuljettamiseen hälytystehtäville sekä turvallisuusviestintään sekä sisäisiin
koulutustoimintaan liittyviin kuljetuksiin. Ajoneuvolla tullaan siirtämään palokunnan käytössä olevaa venettä.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu
Palosuojelurahaston avustusta. Kellokosken VPK:lla on hälytyksiä noin 50 vuodessa. Pelastuslaitos puoltaa
hanketta palokuntasopimuksen mukaisena ja tarpeellisena. Pelastuslaitoksen sija 1/1
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

SMDno-2017-446
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SMDno-2017-448

1

2

3

4

1

2

3

4

Hämeenlinnan
VPK (Lausunto
Kanta-Hämeen
pelastuslaitos)

Jälkivahingontorjunta
yksikkö

Sysmän VPK
(Lausunto PäijätHämeen
pelastuslaitos)

Miehistöauto

Tirilän VPK
(Lausunto EteläKarjalan
pelastuslaitos)

Sammutinleikkuri+as
ennustyöt

Harjunalustan
VPK (Lausunto
Päijät-Hämeen
pelastuslaitos)

Säiliöauto

SMDno-2017-449

SMDno-2017-450

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan säiliöauto Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitoksen keskuspaloasemalle. Hankinta korvaa keskuspaloaseman säiliöyksikön vm. 2012, joka
korvaa Kirkkonummen paloaseman säiliöauton vm. 2008, joka siirtyy Siuntion VPK:lle, joka poistaa
omistamansa säiliöauton vm. 1997. Aluehallintovirasto huomauttaa, että pelastuslaitoksen
kiireellisyysjärjestystä ei ole perusteltu. Pelastuslaitoksen sija 4/4
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.
56 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 4 AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hämeenlinnan VPK:n paloasemalle
000 €. Vaihto-omaisuus ei
sijoitetun vapaaehtoisen henkilöstön jälkitorjuntayksikön uusiminen kalustoineen (yksikköön sijoitetaan
vaikuta hyväksyttyjen
puhdistuskalustoa ja keräilyaltaita yms. sekä rakennusmateriaalia, ilmatäytteinen teltta ja paineilmalaitteita).
kustannusten
Rakennetaan kuorma-auton alustalle. Korvaa pakettiauton alustalle rakennetun jälkivahingontorjuntayksikön
määräytymiseen, sillä siihen vm. 1989 (tekniset ja operatiiviset vaatimukset eivät enää täyty), joka poistetaan käytöstä ja myydään pois.
ei ole saatu
VPK:lla hälytyksien määrä vuosittain 50 kpl, tavoitteellinen lähtöaika 10 min (1+3), joka täydentyy 20 min.
Palosuojelurahaston
(1+5). Hämeenlinnan VPK on Kanta-Hämeen ainoa jälkivahinkotorjuntayksikkö. Paikkaluku yksikössä kuusi
avustusta. Vaihtohenkilöä. Uusi yksikkö pystyy suoriutumaan jälkivahingontorjuntatehtävistä sekä vaarallisten aineiden
omaisuutta kohdellaan
onnettomuuksien tukitehtävistä. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen koko aluetta palveleva hanke, tarvittaessa
osana omarahoitusta.
myös naapuripelastusalueita. Kehitetään ja ylläpidetään alueen jälkivahingontorjuntaa ja jälkiraivausta.
Tärkeä hanke kalustonkiertostrategian kannalta. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten
määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu Palosuojelurahaston avustusta. Palokunnan 5-vuotissuunnitelmassa.
Pelastuslaitoksen puollon perustelut: palokunnan vanha miehistöauto poistetaan käytöstä huonokuntoisena.
Pelastuslaitoksen sija 1/3
Päätös: Myönnetään hankkeelle 56 000 euron avustus.

SMDno-2017-451

SMDno-2017-452
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Miehistöauto (Teuro)
TeuronKuuslammin VPK
(Lausunto Kanta- SMDno-2017-453
Hämeen
pelastuslaitos)

6

7

Kellokosken VPK
(Lausunto KeskiUusimaan
pelastuslaitos)

Miehistöauto
SMDno-2017-455

Sivu 3

7

8

Ahtialan VPK
(Lausunto PäijätHämeen
pelastuslaitos)

Miehistöauto

8

9

Hindhår-Boe FBK Mönkijä peräkärryllä
(Lausunto ItäSMDno-2017-457
Uusimaan
pelastuslaitos)

9

6

Riihimäen VPK
(Lausunto KantaHämeen
pelastuslaitos)

Miehistöauto

Kymenlaakson
pelastuslaitos

Nostolava-auto

n/a

n/a

41 807 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 3
000 €.Vaihto-omaisuuteen
on saatu PSR:n avustusta
vuonna 2000. Päätöksen
mukaan vaihto-omaisuuden
käyttöaika on 10 vuotta.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta
hyväksyttävien kustannusten
määräytymiseen. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.
Päätöksenmukainen 10
vuoden käyttöaika on
täyttynyt. Myönnetty
16.5.2000 (SM-20001083/Tu-394)

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Ahtialan VPK on täydennyspalokunta,
jonka lähtövalmius on 10 minuuttia (arkisin klo 6.00-17.00 vahvuus 1+3, muina aikoina vahvuus 1+5), ja joka
on erikoistunut Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella kemikaalivahingontorjuntaan. Hankittava auto toimii
onnettomuuksissa myös kemikaalisukeltajien huolto- ja potilaiden evakuointitilana. Ajoneuvo osoitetaan
palokunnan hälytys-, nuoriso- ja naisosaston käyttöön. Uusi yhdeksänpaikkainen auto osoitetaan välittömästi
pelastuslaitoksen käyttöön ja sillä voidaan tehdä haja-asutusalueiden huolto-, yhteys- ja evakuointitoimintaa.
Auto varustetaan alkusammutus-, liikenteenohjaus- ja kevyellä raivauskalustolla. Vaarallisten aineiden
onnettomuudet ovat merkittävä osa kaikista hälytyksistämme (vuonna 2015 viisi hälytystä, 2016 kolme
hälytystä). Hälytysten määrä vaihtelee vuosittain n. 30–40 hälytyksen välillä. Hankinta korvaa vanhan
miehistöauton (vm. 2000), joka myydään hintaan 3000 euroa. Pelastuslaitos puoltaa palokunnalle
tarpeellisena, sillä VPK on erikoistunut Päijät-Hämeen alueella vaarallisten aineiden onnettomuuksiin.
Pelastuslaitoksen sija 3/3
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

23 000 €

23 000 €

9 200 €

9 200 € Vaihto-omaisuuden arvo 5
800 €.Vaihto-omaisuuteen
on saatu PSR:n avustusta
vuonna 2006. Päätöksen
mukaan vaihto-omaisuuden
käyttöaika on 5 vuotta.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta
hyväksyttävien kustannusten
määräytymiseen. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.
Päätöksenmukainen 5
vuoden käyttöaika on
täyttynyt. Myönnetty
17.10.2006 (SM-20062709/Tu-3941)

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan mönkijä 4x4 tai 6x6 ja peräkärry
sen siirtämiseen Hinthaaran-Boen VPK:n asemalle. Mönkijää käytetään erilaisissa pelastustehtävissä.
Palokunta on nimetty vesihuoltoyksiköksi ja yksikössä on kaksi moottoriruiskua. Hankittava mönkijä olisi
lavallinen malli, jolla saadaan raskaampi ruisku maastossa siirrettyä helpommin. Hankinta korvaa nykyisen
mönkijän vuodelta 2006, joka myydään suoraan tai luovutetaan vaihdossa osana uuden omarahoitusosuutta.
VPK:n vuosittainen hälytysten määrä vaihtelee 25-35 välillä, ja lähtövalmius on sopimuksen mukaan 10
minuuttia vahvuudella 1+2. Pelastuslaitos puoltaa: mönkijä on tärkeä osa Itä-Uudenmaan valmiutta
metsäpaloissa, vedenkuljetuksissa sekä öljyntorjunnassa. Pelastuslaitoksen sija 1/1
Päätös: Myönnetään hankkeelle 9 200 euron avustus.

59 452 €

40 000 €

16 000 €

0 € Vaihto-omaisuuden arvo 25
500 €. Vaihto-omaisuuteen
on saatu PSR:n avustusta
15 225 € vuonna 2010 (Dnro
2010/522). Päätöksen
mukaan vaihto-omaisuuden
käyttöaika on 5 vuotta.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta
hyväksyttävien kustannusten
määräytymiseen. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.
Päätöksenmukainen 5
vuoden käyttöaika on
täyttynyt.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan miehistönkuljetusauto
paikkaluvulla 1+8 Riihimäen VPK:lle. Hankintaa käytetään hälytystoiminnan tukeviin tehtäviin,
yhdistystoimintaan, palokuntanuorisotyöhön, peräkärryn liikutteluun ja turvallisuusviestintätehtäviin. Kyseessä
on yhdistyksen kalustostrategian mukainen hanke. Palokunnan oma suunnitelma on uusia ko. ajoneuvo 5
vuoden välein. Hankinta korvaa vm. 2010 auton, joka luovutetaan vaihdossa myyjälle. Hankinnan yhteydessä
luovutettavaan vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelurahaston avustusta, mutta avustuksen käyttöaika on
umpeutunut. Riihimäen VPK:n hälytysmäärä on ollut vuosittain 40-50, mutta pienentynyt 30/vuosi.
Lähtövalmius on 15 minuuttia vähintään 4 henkilöllä ympäri vuorokauden, ja muuttuneen asemapaikan myötä
neuvotellaan pelastuslaitoksen kanssa 10min lähtövalmiudesta. Pelastuslaitos puoltaa: hankinta on
palokuntasopimuksen mukaisesti palokunnan vastuulla. Pelastuslaitoksen sija 3/3
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

973 152 €

180 000 €

72 000 €

0 € Vaihto-omaisuuden arvo 86
434 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Uusinnalla korvataan Kouvolan
paloaseman vm. 2005 nostolava-auto. Hankinnalla on tarkoitus varmistaa pelastuslaitoksen mahdollisuudet
aiempaa parempaan korkealta pelastamiseen ja sammutukseen. Vanha nostolava-auto menee vaihdossa
uudelle toimittajalle. Kyseessä vakinaisen miehistön käytössä olevan nostolava-auton uusinta, hanke on
kaksivuotinen ja käynnistetty vuonna 2016. Hankkeelle on myönnetty Palosuojelurahaston avustusta enintään
180 000 euron hyväksyttäviin kustannuksiin 72 000 euroa 26.5.2016 (SMDno-2016-687). Etelä-Suomen
aluehallintovirasto ei puolla avustuksen myöntämistä, koska kaksivuotiselle hankkeelle ei voida myöntää
avustusta kahtena eri vuonna. Pelastuslaitoksen sija 1/5
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

33 000 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Kalustohanke on maksettu 8.9.2016,
kauppakirja allekirjoitettu 15.9.2016. Vuoden 2017 kalustohankehaussa on mahdollista hakea avustusta
ainoastaan kalustoon, jota ei ole maksettu ennen 31.12.2016 (Palosuojelurahaston kirje 30.11.2016 SMDno2016-1751). Lähtövalmius 10 minuuttia, vähintään 1+3. 2016 hälytyksiä 33.
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

9 670 536 €

3 664 932

1 465 973
236 693 €
1 229 280 €

SMDno-2017-456

SMDno-2017-454

SMDno-2017-458

n/a

n/a

Wessö frivilliga
brandkår rf
(Lausunto ItäUusimaan
pelastuslaitos)

Miehistöauto
SMDno-2017-459

Sopimuspalokunnat
Pelastuslaitokset
Rakennushankkeet
Kalustohankkeet

Päätös 10.4.2017
Päätös 17.5.2017
Yhteensä

767 093
204 693 €
562 400 €

535 444
767 093
1 302 537

Sivu 4

Lounais-Suomen aluehallintoviraston hankkeet
Hankkeita yht. 7 kpl, joista 5 on pelastuslaitosten ja 2 sopimuspalokuntien.
Sija

AVI:n Hakija
sija

1

1

Kohde

Varsinais-Suomen Puomitikasauto
aluepelastuslaitos (Salo)

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu
avustus

Myönnetty
avustus

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

669 600 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella on
käytössään 5 puomitikasautoa, joita ylläpidetään ja uusitaan investointisuunnitelman mukaisesti. Nyt
hankittava auto mahdollistaa puomitikasautojen kierrättämisen asemalta toiselle ja vanhimman auton (1987)
poistamisen käytöstä. Autoja kierrätetään siten, että uusin kalusto on alueilla, joissa korkeat riskit ja suuret
tehtävämäärät. Salossa tällä hetkellä oleva puomitikasauto on vm. 1997. Pelastuslaitoksen sija 1/1.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

365 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Perussammutusauto (1+5)
irtokalusteineen Rauman paloasemalle korvaamaan 2012 hankitun auton. Hankinta on hälytysmääriin nähden
tarpeellinen. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa 2017-2019. Kierrätyssuunnitelman mukaan 2012
hankittu auto siirtyy Pomarkkuun ja Pomarkun vuonna 2004 hankittu auto siirtyy Ulvilaan korvaamaan 1991
hankitun auton. Ulvilan vanha auto poistetaan käytöstä. Pelastuslaitoksen linjauksena pyritään
sammutusautojen keski-ikä pitämään alle 15 vuodessa. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa 20172018. Pelastuslaitoksen sija 1/4.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

99 200 €

80 000 €

32 000 €

32 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan johtoauto 1+2 paikkaluvulla
pelastusviranomaiskäyttöön Pohjois-Satakunnan toimialueelle. Ajoneuvo sisältää viesti- ja johtovälineet.
Hankittava ajoneuvo korvaa nykyisen johtoauton, joka muutetaan miehistönkuljetusautoksi. Hankkeella
parannetaan johtamisjärjestelmän toimintavarmuutta. Hanke on hälytysmääriin nähden tarpeellinen.
Pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa 2017-2019. Pelastuslaitoksen sija 2/4.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 32 000 euron avustus.

402 000 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Säiliösammutusauto 1+5 paikkaluvulla
irtokalusteineen Ulvilan paloasemalle. Säiliösammutusauto vastannee perussammutusautoa hieman
niukemmalla kalustolla. Hankinta korvaa Ulvilaan vuonna 2012 hankitun säiliösammutusauton, joka siirtyy
korvaamaan Kokemäen vuonna 1999 hankitun sammutusauton, joka sijoitetaan myöhemmin. Hankinta on
hälytysmäärin nähden tarpeellinen. Hankinta on pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa 2017-2019.
Pelastuslaitoksen linjauksena pyritään säiliösammutusautojen keski-ikä pitämään alle 20 vuotta.
Pelastuslaitoksen sija 3/4.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

44 640 €

31 000 €

12 400 €

12 400 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan kaksi kappaletta
väestönhälyttimiä asennuksineen vanhentuneen tilalle Nakkilaan sekä rikkoutuneen tilalle Poriin. Nakkilan
kuntakeskuksen vanhentuneen hälyttimen korvaaminen on pelastuslaitoksen investointisuunnitelmassa 20172019, Porin vanha hälytin on rikkoutunut investointibudjetin valmistumisen jälkeen. Porin hälyttimeen
varaosien saanti on loppunut, eikä sitä siis voida korjata. Porin hälytin palvelee yhteisöä, joka sijaitsee lähellä
satamaa ja kemiateollisuutta. Myös kyseisten hälyttimien viestijärjestelmä uusitaan. Porin hälyttimen osalta on
sovittu rahoitus kesäkuun Johtokunnan kokouksessa. Pelastuslaitoksen sija 4/4.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 12 400 euron avustus.

65 630 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 18
545 €. Vaihto-omaisuuteen
on saatu PSR:n avustusta
vuonna 2004. Päätöksen
mukaan vaihto-omaisuuden
käyttöaika on 10 vuotta.
Vaihto-omaisuus ei vaikuta
hyväksyttävien kustannusten
määräytymiseen. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.
Päätöksenmukainen 10
vuoden käyttöaika on
täyttynyt.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 1+8 miehistöauto Turun
VPK:lle. Hälytystoiminnan lisäksi turvallinen ajoneuvo on tarkoitettu myös palokunnan nuoriso-, nais-, ja
veteraanijaostojen sekä puhallinorkesterin yhteiskäyttöön. VPK:lla on käytössään vm. 2005
miehistönkuljetusauto, jonka uusiminen on tarkoituksenmukaisin ja kokonaisedullisin ratkaisu huomioiden
vanhan auton jälleenmyyntiarvon sekä vuosittaiset huolto- ja korjauskulut. Hälytystehtäviä on 50-60 vuodessa,
ja hälytysosaston vahvuus 40 sammutusmiestä. Miehistöautolla hoidetaan pitkäkestoisissa tehtävissä
miehistön vaihto ja järjestetään tuki- ja huoltotoimintaan liittyviä kuljetuksia. Uusi auto parantaa koko
palokunnan toimintamahdollisuuksia. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hankkeen hyväksyttyjen
kokonaiskustannusten määräytymiseen, sillä hankkeen yhteydessä luovutettavaan vaihto-omaisuuteen on
myönnetty PSR:n avustusta yli 10 vuotta sitten. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanke on kannatettava.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

64 500 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 31
000 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 1+8 miehistöauto, joka
sijoitetaan Pöytyän kunnan Riihikosken paloasemalle. Auto varustellaan hälytyslaittein, kevyillä raivaus- ja
pelastuskalustolla sekä ensiapuvarustein. Ajoneuvoa tulevat ensisijaisesti käyttämään hälytysosasto
pelastustoimen tehtäviin ja naisjaosto hälytysmuonitusten hoitamiseen. Ajoneuvoa tulevat käyttämään myös
nuoriso- ja veteraaniosasto. Hälytyksiä oli vuonna 2016 yhteensä 79 kpl. Lähtövalmius ensimmäisellä
yksiköllä 5 minuuttia vahvuudella 1+3, lisäksi virka-ajan ulkopuolella toisen lähdön osalta 15 minuuttia
vahvuudella 1+4. Hankinta on ajankohtainen lisääntyneiden hälytysmuonitusten ja nuorison toiminnan takia ja
auton kokoluokkaa on tarve suurentaa. Nykyinen miehistöauto (vm. 2009, ajettu 72 000 km) on tarkoitus
antaa vaihdossa uuteen. Hankinta on tarpeellinen ottaen huomioon nykyisen auton iän. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu Palosuojelurahaston avustusta.
Voimassaoleva palokuntasopimus V-S pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanke
on kannatettava.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

1 710 570 €

711 000

284 400
252 400
32 000

284 400
32 000
252 400

SMDno-2017-371

2

2

Satakunnan
pelastuslaitos

Sammutusauto,
Rauman paloasema
SMDno-2017-372

3

3

Satakunnan
pelastuslaitos

Johtoauto
SMDno-2017-373

4

4

Satakunnan
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto,
Ulvilan paloasema
SMDno-2017-374

5

5

Satakunnan
pelastuslaitos

Väestöhälytin
Nakkilaan ja Poriin
SMDno-2017-375

1

1

Miehistöauto, Turun
Turun VPK ry
VPK
(Lausunto
Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos) SMDno-2017-369

2

2

Pöytyän VPK ry
(Lausunto
Varsinais-Suomen
aluepelastuslaitos)

Miehistöauto,
Pöytyän kunnan
Riihikosken
paloasema
SMDno-2017-370

Sopi
Pelas
Rakennushankkeet
Kalustohankkeet

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

Päätös 10.4.2017
Päätös 17.5.2017
Yhteensä

524 780
284 400
809 180

Sivu 5

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet
Hankkeita yht.13 kpl, joista 11 on pelastuslaitosten ja 2 sopimuspalokunnan (+ 1 sopimuspalokuntahakemus myöhässä).
Sija

AVI:n Hakija
sija

1

1

KeskiPohjanmaan ja
Pietarsaaren
alueen
pelastuslaitos

Kohde

Vaahtosammutusteho
n kasvattaminen ja
Tokeva-kaluston
kehittäminen

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu
avustus

Myönnetty
avustus

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

173 600 €

173 600 €

69 440 €

69 440 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Pelastusalueen suuronnettomuuden
torjuntavalmiuden kehittäminen, vaahtosammutustehoa kasvattamalla ja vaarallisten aineiden
onnettomuuksien torjuntavalmiuden kalustollinen kehittäminen (Tokeva). Kalusto sijoitetaan pelastusalueen
keskuskunnan paloasemalle, palvelee koko pelastusaluetta ja tarvittaessa myös yli pelastusaluerajojen.
Hankitaan vesiliukoisten palavien nesteiden sammuttamiseen soveltuvaa 1%:n kalvovaahtonestettä.
Vaahtosammutusta tehostetaan muuttamalla keskeinen osa 3%:n sekoitussuhteeseen perustuvaa
vaahtosammutusmenetelmää 1%:n sekoitussuhteeseen, jolloin samalla vaahtonestemäärällä voidaan
kolminkertaistaa sammutusaika / samassa ajassa kolminkertaistaa vaahdotusteho. Kemikaalitorjuntaa
kehitetään hankkimalla peräkärry, johon hankitaan Tokevakalustoa (mm. kaasupukuja, kylmäsuojapukuja,
roiskesuojapukuja, tulensuojapukuja, vuodontukkimisvälineitä, pumppuja, käsityökaluja,
paineilmakompressori, generaattori) kemikaalionnettomuuden varalle. Peräkärry mahdollistaa kaluston
nopean liikuttelun laitoksen omin voimin. Hanke palvelee kokonaisvaltaisesti suuronnettomuusvalmiuksien
kehittämistä koko pelastusalueella ja on hyödynnettävissä pelastusaluetta laajemmalla alueella etenkin
vaahtosammuttamisen osalta. Pelastuslaitoksen taloussuunnitelmassa, josta hyväksytty vuoden 2017
talousarvioon. Pelastuslaitoksen sija 1/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 69 440 euron avustus.

465 000 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Säiliösammutusauto Keuruulle kaikkine
varusteineen on priorisoitu Keski-Suomen pelastuslaitoksen tärkeimmäksi investointihankkeeksi vuonna
2017. Auto korvaa Keuruun säilösammutusauton, joka siirtyy Multian sopimuspalokunnan käyttöön. Multian
vm. 1987 auto poistuu käytöstä. Hankintaan on varattu määräraha vuoden 2017 talousarviossa, hinta-arvio
465 000 euroa. Pelastuslaitoksen sija 1/1.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

310 000 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan säiliösammutusauto
Vähänkyrön paloasemalle vakituisen sekä sopimusmiehistön käyttöön korvaamaan Vähäkyrön nykyiset autot.
Säiliöauto vm 2010 siirretään Laihian asemalle ja Laihian säilöauto vm 1988 poistetaan. Sammutusauto vm
1997 poistetaan. Hankittavassa ajoneuvossa vesisäiliön tilavuus 8 000 litraa ja palopumpun (Esteri D 240)
tuotto on 3 400 litraa minuutissa 10 bar paineella. Ohjaamossa tilaa 1+5:lle ja paineilmatelineitä yht. 5 kpl.
Varusteisiin sisältyy hydraulinen pelastusvälinesarja, moottoriruisku, generaattori, savutuuletin, sammutus- ja
raivauskalusto yms. Katolle tulee 2 säilytyslaatikkoa, tilaa pintapelastuslautalle ja sarja- sekä vetotikkaille.
Laitoksen 5 vuoden investointisuunnitelmassa 2017-2021. Pelastuslaitoksen sija 1/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

310 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittava sammutusauto korvaa
Jalasjärven ajoneuvon, johon on sijoitettu raskaan pelastamisen välineet. Nykyinen auto huonokuntoinen
korin osalta. Jalasjärven sammutusauto vm 2007 siirretään Peräseinäjoelle ja Peräseinäjoen auto siirretään
Jalasjärvelle. Vuoden 2017 talousarviossa menoeränä kaupunginvaltuuston hyväksymänä. Sisältyy 5vuotissuunitelmaan ja palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitoksen sija 3/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

310 848 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Säiliösammutusauto kiinteine laitteineen
ilman irtokalustoa Vammalan paloasemalle. Korvaa yhden sammutusauton ja yhden säilösammutusauton,
jotka uudelleensijoitettaan Virroille ja Nokialle (VPK:n käyttöön). Uuden säilösammutusauton hankinnalla
voidaan laitoksen sisäisen, alueellisen ajoneuvokierrätyksen avulla poistaa käytöstä kaksi yli-ikäistä
ajoneuvoa. Hankinta mahdollista kierrätyssuunnitelman toteuttamisen. Hankittavassa ajoneuvossa 8 000 litran
säiliö sekä kalustotilat ja 1+1+4 miehistötilalla. Palvelee koko Pirkanmaan pelastustointa kierrätys
huomioiden. Palvelutasopäätöksessä. Pelastuslaitoksen sija 1/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

42 000 €

42 000 €

14 700 €

14 700 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hanke perustuu pelastuslakiin 379/2011 §
27 mom. 3. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen väestöhälytinsuunnitelma on laadittu vuosille 2013-2020 ja
sisältää väestöhälytin- sekä ohjauslaitehankintoja. Hankitaan 1 kpl väestöhälytin kuuluvuussäde n. 2500m, 1
kpl väesöthälyttimen lisäkaiutinsarja siten, että kuuluvuussäde n. 2500m + ohjauslaite ja virvepuhelin, 1 kpl
valvonta/ohjauslaittesto alueen väestöhälyttimille. Hankinnat korvaavat vanhan sireenihälyttimen, jonka teho
ei vastaa vaatimuksia. Sireenihälytin menee poistoon. Väestöhälytin hankitaan Kasperin asuntoalueelle, joka
on iso asuntoalue ja jonka vieressä kulkee päärata Helsingistä Kemijärvelle mm. vaarallisten aineiden
kuljetuksineen. Väestöhälyttimen tehon nosto Isojoen kunnan keskustassa, ohjaus päivitetään VIRVEkäytölle. Etelä-Pohjanmaalla on päivitetty väestöhälyttimet ja ohjausjärjestelmät väestöhälytinsuunnitelman
mukaan niin, että ne ovat etävalvottavia ja -ohjattavia. Elokuussa 2017 valmistuu Seinäjoen
keskuspaloasema jonka yhteyteen tulee pelastuslaitoksen valvomo, johon hankitaan EP:n väestöhälyttimen
valvonta- ja ohjauslaitteisto. Tavoitteena toimiva hälytinverkko ja nykytekniikkaan soveltuva ohjausjärjestelmä.
Vuoden 2017 talousarviossa menoeränä kaupunginvaltuuston hyväksymänä. Pelastuslaitoksen sija 1/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 14 700 euron avustus.

59 520 €

57 360 €

22 944 €

22 944 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Maastopelastamisen tehostamiseen
liittyvä kalustohankinta. Maastokelpoinen miehistöauto sekä moottorikelkka ahkioineen ja perävaunu
sijoitetaan Bosundin paloasemalle, jonne keskitetään maastosta tapahtuvaan henkilöpelastamiseen
soveltuvaa kalustoa. Maastopelastusvalmiutta keskitetään Bosundin paloasemalle sivutoimisen henkilöstön
vuorokaudenajasta riippumattoman saatavuuden takia. Hankintakokonaisuus on hyödynnettävissä lyhyellä
toimintavalmiusajalla myös Pohjanmaan maakunnan alueella. Laajempaa käyttöä tulee helpottamaan Erica
hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto. Miehistöautoa käytetään myös hydrokopterin siirtelyyn. Autolla
turvataan hydrokopterin saatavuus ja siirto koko pelastusalueen käyttöön huonoissa keliolosuhteissa.
Kyseessä on on 8 henkilölle tarkoitettu bussityyppinen nelivetoinen ajoneuvo. Moottorikelkka valitaan
tyypiltään henkilöpelastamiseen mahdollisimman hyvin soveltuvana. Kelkkaan kytketään ahkio, joka soveltuu
henkilöpelastamiseen kovillakin pakkasilla. Perävaunun tulee olla moottorikelkan ja pelastusahkion
kuljettamiseen soveltuva. Hankintoihin on keskuskunnan kaupunginvaltuuston 12.12.2016 myöntämä
määräraha laitoksen talousarvioon vuodelle 2017. Pelastuslaitoksen sija 2/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 22 944 euron avustus.

310 000 €

180 000 €

72 000 €

72 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Säiliösammutusauto Kaskisen
paloasemalle sopimusmiehistön käyttöön, hankinta korvaa Kaskisen nykyiset autot. Sammutusauto vm 1996
siirretään Bergön asemalla ja Bergön sammutusauto vm 1993 poistetaan. Vaihtolava-auto vm 2001 siirretään
Närpiön asemalle. Uusi ajoneuvo otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Hankittavassa ajoneuvossa
vesisäiliön tilavuus 8 000 litraa ja palopumpun (Esteri D 240) tuotto on 3 400 litraa minuutissa 10 bar
paineella. Ohjaamossa tilaa 1+5:lle ja paineilmatelineitä yht. 5 kpl. Varusteisiin sisältyy hydraulinen
pelastusvälinesarja, moottoriruisku, generaattori, savutuuletin, sammutus- ja raivauskalusto yms. Katolle tulee
2 säilytyslaatikkoa, tilaa pintapelastuslautalle ja sarja- sekä vetotikkaille. Laitoksen 5 vuoden
investointisuunnitelmaan 2017-2021. Pelastuslaitoksen sija 2/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

310 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan sammutusauto Kauhavalle, uusi
ajoneuvo korvaa vm 2008 sammutusauton, joka siirretään Alahärmään. Hankinta on huomioitu vuoden 2017
talousarviossa menoeränä kaupunginvaltuuston hyväksymänä. Pelastuslaitoksen sija 2/3.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

316 867 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Sammutusauto kiinteine laitteiden ilman
irtokalustoa Pirkkalan paloasemalle. Ajoneuvo korvaa vm 2007 auton, joka kierrätyssuunnitelman mukaan
siirretään Pirkkalan VPK:n käyttöön, josta vm 2004 auto siirretään Akaaseen Kurisjärven VPK:n käyttöön,
jossa vm 1988 auto poistetaan ruosteisena käytöstä. Kierrätyssuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Hankittava
ajoneuvo on kaksiakselinen, kiinteällä pumpulla, vinssillä ja 2 900 litran säiliöllä sekä 1+1+4
miehistöohjaamolla. Hanke sisältyy palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitoksen sija 2/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

SMDno-2017-466

2

2

Keski-Suomen
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto,
Keuruu
SMDno-2017-467

3

3

Pohjanmaan
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto,
Vähäkyrö
SMDno-2017-468

4

4

Etelä-Pohjanmaan Sammutusauto
pelastuslaitos
(Jalasjärvi)
SMDno-2017-469

5

5

Pirkanmaan
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto,
Vammalan
paloasema
SMDno-2017-470

6

6

Etelä-Pohjanmaan Väestöhälyttimet ja
pelastuslaitos
ohjausjärjestelmä
(Seinäjoki, Ylistaro)
SMDno-2017-471

7

7

KeskiPohjanmaan ja
Pietarsaaren
alueen
pelastuslaitos

Maastokelpoinen
miehistöauto sekä
moottorikelkka ja
perävaunu
SMDno-2017-472

8

8

Pohjanmaan
pelastuslaitos

Säiliösammutusauto
Kaskinen
SMDno-2017-473

9

9

Etelä-Pohjanmaan Sammutusauto
pelastuslaitos
(Kauhava)

10

10

Pirkanmaan
pelastuslaitos

SMDno-2017-474
Sammutusauto,
Pirkkalan paloasema

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

SMDno-2017-475

Sivu 6

11

11

Pohjanmaan
pelastuslaitos

Pelastussukellus /
sammutusauto
Vaasaan

310 000 €

160 000 €

64 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

71 500 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan miehistöauto Nurmen VPK:n
asemalle Lempäälään korvaamaan vm 1999 miehistöauton, jolla ollut luotettavuusongelmia ja joka ei ole ajoominaisuuksiltaan toimiva peräkärryn vetämiseen hälytystehtävissä. Vanha auto jää nuoriso-osaston
kuljetuksiin. Nurmen VPK on erikoistunut lisäveden tuottamiseen moottoriruiskuilla. Uusi nelivetoinen
miehistöauto rakennetaan ns. moottoriruiskuselvitysyksiköksi. Ajoneuvon täytyy olla myös maastokelpoinen,
jotta ruisku saadaan vietyä mahdollisimman lähelle luonnon vedenottopaikkaa. Yksikkö voi siis palvella koko
Pirkanmaata lisävesiyksikkönä tilannepaikoilla, joissa luonnon vettä on saatavilla. Toinen moottoriruisku
voidaan jatkossa kuljettaa lisäksi nykyisellä peräkärryllä jolloin vettä saadaan siirrettyä pidempiäkin matkoja.
Pelastuslaitos puoltaa: hankinta on perusteltua palokunnan toiminnan kannalta sekä autoon suunniteltu
ruiskuvarustus parantaa operatiivista vesihuoltovalmiutta. Pelastuslaitoksen sija 1/1.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

221 858 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Sammutusauto sijoituspaikka Jyväskylän
Rautpohjan teollisuusalue, käyttäjänä Rautpohjan VPK:n hälytysosasto. Korvaa vm 1988 auton, jonka
varaosien saanti vaikeaa. Vanha auto myydään tai poistetaan. Uusi auto on tärkeä toimintavarmuuden
kannalta, ja palvelee myös Keski-Suomen pelastuslaitosta. Rautpohjan VPK on itsenäinen VPK, eli sille ei
makseta hälytyksistä tai harjoituksista palkkioita ja VPK omistaa sekä hankkii itse oman kalustonsa. VPK:lla
on oma vastealueensa tehdasalueella ja se osallistuu myös ympäröivien alueiden tehtäviin. Hälytyksiä oli
vuonna 2016 38 kpl, lähtövalmius arkisin 5-10 minuuttia ja muulloin 10-15 minuuttia. Hankittava ajoneuvo on
perussammutusauto, jossa 1+1+4 miehistö-ohjaamo. Pelastuslaitos puoltaa. Pelastuslaitoksen sija 1/1.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

63 126 €

40 000 €

16 000 €

3 274 319 € 1 872 960 €

747 084 €
96 000 €
651 084 €

SMDno-2017-476

1

2

1

2

Lempäälän
Nurmen VPK
(Lausunto
Pirkanmaan
pelastuslaitos)

Miehistöauto,
Nurmen VPK:n
asema, Lempäälä

Rautpohjan VPK
(Lausunto KeskiSuomen
pelastuslaitos)

Sammutusauto,
sijoitus Jyväskylä
Rautpohjan VPK:n
paloasema

SMDno-2017-464

SMDno-2017-465

3

n/a

Sääksjärven VPK Miehistöauto
(Liikenteenohjausper
(Pirkanmaan
ävaunun /
pelastuslaitos)
vaahtonestekärryn
vetoauto)
SMDno-2017-479

Sopimuspalokunnat
Pelastuslaitokset
Rakennushankkeet
Kalustohankkeet

Päätös 10.4.2017
Päätös 17.5.2017
Yhteensä

0 € Vaihto-omaisuuden arvo 25
000 €. Vaihto-omaisuuteen
on saatu PSR:n avustusta
vuonna 2008. Päätöksen
mukaan vaihto-omaisuuden
käyttöaika on 10 vuotta
(21.4.2009 jälkeen tehdyissä
rahaston hallituksen
päätöksissä on käyttöaika
kevyisiin ajoneuvoihin ollut
aiemman 10 vuoden sijaan
5 vuotta).

667 084 €
80 000 €
587 084 €

220 000
667 084
887 084

Sivu 7

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan sammutusauto Vaasaan.
Laitoksella on hankinnalla tarkoitus parantaa koko alueen pelastussukellusvalmiutta hyödyntäen Vaasan
aseman ympärivuorokautinen valmius vahvuudella 1+1. Lähtövalmius 5 minuuttia vahvuudella 1+3, tavoite
1+5. Auto toimii tarvittaessa Vaasan aseman vara-sammutusautona 1 riskialueella. Hankinnalla ei korvata
yhtään autoa. Hankittavassa ajoneuvossa vesisäiliön tilavuus 2 000 litraa ja palopumpun (Esteri D 240) tuotto
on 3 800 litraa minuutissa 10 bar paineella. Ohjaamossa tilaa 1+5:lle ja paineilmatelineitä yht. 5 kpl.
Varusteisiin sisältyy mm. vesi-, kemikaali- ja savusukellukseen tarvittava kalusto kuten paineilmalaitteet,
kemikaalipuvut, vesisukelluspuvut, imeytysaineet, ilmakompressori, generaattori, sammutus- ja raivauskalusto
yms. Katolle tulee 2 säilytyslaatikkoa. Laitoksen 5 vuoden investointisuunnitelmassa 2017-2021.
Pelastuslaitoksen sija 3/3.
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan miehistöauto Sääksjärven
VPK:lle Lempäälään, Sääksjärven paloasemalle. Miehistöauto toimii myös miehistökuljetukseen sekä
hälytysmuonitukseen. Auto mahdollistaa vetämään vaahtonestekärryä ja liikenteenohjausperävaunua koko
Pirkanmaan alueelle. Korvaa hyväkuntoisen, mutta takavetoisen vm 2009 auton, joka myydään.
Hälytystehtäviä 100-150 vuodessa (2016 157 kpl), lähtöaika keskimäärin 4 minuuttia 30 sekuntia ja
keskimääräinen henkilövahvuus 7,4 henkilöä. Pelastuslaitos puoltaa: auton uusiminen on perusteltua
paremman vetomassan ja vetokyvyn takaamiseksi. Hakemus saapunut myöhässä AVI:iin (mutta määräajassa
rahastoon), AVI ei puoltanut.
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston hankkeet
Hankkeita on yht. 13 kpl, joista 12 on pelastuslaitosten hankkeita ja 1 sopimuspalokunnan hanke.
Sija

AVI:n Hakija
sija

1

1

Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Kohde

Sammutusauto
Varkaus

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu
avustus

Myönnetty
avustus

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

341 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittava sammutusauto on tyypiltään
Scania P370 MNA CP28L (1+5) Euro 6 (alusta) ja korityön tekee Sammutin Oy. Hankittava sammutusauto
korvaa Varkauden paloaseman entisen 17 vuotta vanhan sammutusauton (RPS401 Scania P360 vm 2010)
joka siirretään Vehmersalmen paloasemalle. Vehmersalmen puolivakinainen palokunta tekee
pelastuslaitoksen päivävuoroa. Sammutusauto korvaa tekniikaltaan vanhentuneen sammutusauton (RPS 141
Sisu SK 150 vm 1990), jolla on ikää 27 vuotta ja jonka korjaus- ja ylläpitokustannukset ovat korkeat.
Vehmersalmen vanha auto luovutetaan Peltosalmen VPK:n käyttöön lisalmeen, jossa on vielä vanhempi
sammutusauto (1983), joka huutokaupataan. Uuden sammutusauton hankinta-aika on v. 2017 kevät.
Vehmersalmella on vireä työsopimussuhteinen palomiestoiminta vakinaisen palokunnan tukena. Henkilöstön
sitoutuminen edellyttää uudenaikaista ja toimivaa kalustoa. Kalustoinvestointisuunnitelmassa.
Pelastuslaitoksen sija 1/6.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

SMDno-2016-382

2

2

Mikkelin kaupunki, Sammutusauto
Mikkelin paloasema
Etelä-Savon
pelastuslaitos
SMDno-2017-383

334 800 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Sammutusauto hankitaan Mikkelin
pääpaloasemalle (Scania P410). Paloasema palvelee koko Mikkelin talousaluetta. Hankittavalla
sammutusautolla korvataan Hirvensalmen paloaseman vuosimallia 1990 sammutusauto, joka jäänee
toistaiseksi vara-autoksi. Hankinta on välttämätön ja kiireellinen kaluston ikääntymisen ja toimintavarmuuden
takaamisen vuoksi. Hankinta on huomioitu 5 vuotissuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen sija 1/5.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

3

3

Pohjois-Karjalan
pelastuslaitos

250 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan sammutusauto Nurmeksen
paloasemalle. Hankinnalla korvataan vuosimallia 2000 oleva ensimmäisen lähdön sammutusauto, joka siirtyy
kierrätyssuunnitelman mukaisesti toisen lähdön sammutusautoksi Nurmeksen paloasemalle. Nykyinen
Nurmeksen paloaseman toisen lähdön sammutusauto siirtyy Kolin sammutusosaston käyttöön. Kolin
sammutusosaston käytössä oleva ajoneuvo poistetaan käytöstä (vm 1990). PRONTO-tilastoinnin mukaan
Nurmeksen paloasema huolehtii vuosittain noin 300 hälytystehtävästä. Hälytystehtävien määrän huomioon
ottaen on paloaseman ensimmäisen lähdön sammutusyksikön käyttöaika 10-15 vuotta. Tämän jälkeen
ajoneuvo on järkevää siirtää kierrätysohjelman mukaisesti joko toisen lähdön yksiköksi tai seuraavalle
paloasemalle. Kaluston tulee olla iältään ja kunnoltaan riittävän toimintavarmaa, että nopea pelastustoiminta
ei vaarannu. Ajoneuvokaluston osalta nämä vaatimukset täytetään varmimmin pitämällä kaluston käyttöikä
kohtuullisena. Taloussuunnitelmassa 2015-2017. Pelastuslaitoksen sija 1/1.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

173 600 €

80 000 €

32 000 €

32 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittavaksi esitetty johtoauto on
nykyaikaisten johtoautojen kokoluokan nelivetoinen pakettiauto (MB Sprinter tai vastaava). Johtoauto RPS 31
tulee korvaamaan v.2006 hankitun ajoneuvon RPS 31 (VW Transporter 2.5 TDI 4 Motion), jolla on ikää 10 v.
Ajoneuvon tekniset ominaisuudet ja johtamisjärjestelmät ovat vanhentuneet, eivätkä ne vastaa tämän hetkisiä
tarpeita. Vanha alusta muutetaan miehistöautoksi ja sijoitetaan Karttulan paloasemalle, jossa se korvaa PS
137 (Mitsubishi Pajero, vm. 1991) miehistöauton. Auto on teknisesti huonossa kunnossa ja huolto- ja
ylläpitokustannukset ovat olleet korkeat. Auto tullaan myymään huutokaupassa vuonna 2017. Muutos
mahdollistaa henkilöstön kuljetukset hälytystehtävillä sekä koulutuksessa käynnit. Ajoneuvo toimii
nelivetoisena vetoautona veneelle, öljyntorjunta-ja muille perävaunuilIe. Pelastuslaitoksen sija 3/6.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 32 000 euron avustus.

55 800 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittavaksi esitetty miehistöauto
sijoitetaan Mikkelin paloasemaryhmään Puumalan paloasemalle. Miehistöauto tulee sopimuspalokuntalaisten
liikkumistarpeisiin. Auto on tarkoitus saada käyttöön viimeistään vuoden kolmannella neljänneksellä.
Miehistöauto tulee olemaan nelivetoinen hyvän liikkuvuuden varmistamiseksi ja istumapaikoiltaan 1+7.
Uudella miehistöautolla korvataan Puumalan paloaseman nykyinen ES 247, joka on vuosimallia 1997 oleva
VW Caravelle Syncro. Vanha ES 247 laitetaan vaihdossa uuteen täysin palvelleena. 5 vuotissuunnitelmassa.
Pelastuslaitoksen sija 4/5.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

341 000 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittavaksi esitetty sammutusauton
alusta on tyypiltään Scania P 370 MNA CP28L (1+S), Euro 6. Sammutin Oy tekee korityön. Iisalmen nykyinen
ykköslähdön sammutusauto (RPS601 Scania P360 vm.200S) siirtyy Iisalmen paloaseman vara-autoksi
(PS6012), jota käyttävät sopimuspalomiehet ja vapaavuoro. Alueella on tarve saada laajaa aluetta tukeva
nykyaikainen ja hyvin varusteltu sekä luotettava sammutusauto tukemaan Iisalmen kaupungin ja
ympäristökuntien pelastustoimintaa. Tarvittaessa keskuskunnista joudutaan lähtemään tukemaan
ympäristökuntien sopimuspalomiesten toimintaa. Iisalmen nykyisellä vara-autolla (RPS 6012 Scania P113 HK
4 x 4) on ikää 21 vuotta. Teknisesti se on vielä suhteellisen hyvässä kunnossa ja sijoitetaan
kierrätyssuunnitelman mukaisesti Tahkon paloasemalle Nilsiään. Tahkon vanha säiliöauto (vm 1983)
huutokaupataan. Tahkon laskettelu-ja vapaa-ajan keskus kasvaa rajusti ja sammutusautolla on oltava kyky
nousta rinteessä oleville rakennuksille ja kyky liikkua huonoilla teillä. Iisalmesta siirrettävä 4 x 4 vetoratkaisu
on erittäin tarpeellinen Nilsiään ja toteutuu nyt nopeasti autojen kierrätyksen myötä. Uuden sammutusauton
hankinta 2017 keväällä. Pelastuslaitoksen sija 2/6.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

267 840 €

140 000 €

56 000 €

56 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Säiliöpaloauto sijoitetaan Savonlinnan
paloasemaryhmään Savonrannan paloasemalle, ja auto tulee olemaan sopimuspalokuntalaisten käytössä.
Hankittavalla säiliöautolla korvataan vanha vuosimallia 1984 oleva MB säiliöauto, joka myydään täysin
palvelleena. Säiliöauto on valmiudessa laajalti Savonrannan kunnan ympäristökunnissa. Hakemuksen
mukaan hankinta on välttämätön ja kiireellinen kaluston ikääntymisen ja toimintavarmuuden takaamisen
vuoksi. Pelastuslaitoksen sija 2/5.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 56 000 euron avustus.

55 800 €

55 800 €

22 320 €

22 320 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankittavaksi esitetyt kaksi
suurtehohälytintä, sijoitetaan Varkauden taajamaan ja Sukevan paloasemalle Sukevan taajamaan, joka
nykyään kuuluu Sonkajärven kuntaan Ylä-Savossa. Väestöhälyttimien uusinta ja vanhojen korjaaminen
VIRVE-ohjatuilla suurtehohälyttimillä on kiireellinen hanke, jota on pyritty toteuttamaan uusimalla kaksi
hälytintä/vuosi. Kohteena ovat suunnitelman mukaan ne taajamat, joissa on ollut kasvua ja tarvitaan
väestönvaroitinkapasiteettia uusille alueille ja toisena kriteerinä vanhojen CCIR-pohjaisten hälyttimien
korvaaminen niissä kohteissa, joissa vanhojen hälyttimien ylläpito ja korjauskustannukset ovat kohtuuttomia
tai hälyttimet eivät toimi enää ollenkaan. Pelastuslaitoksella on käytössään "Voro" -VIRVE-ohjattujen vsshälyttimien ohjaus-ja seurantajärjestelmä johtokeskuksessa Kuopiossa, jonka tarkoituksenmukainen toiminta
edellyttää väestönhälyttimien teknistä uusimista. Varkauden uudella hälyttimellä korvataan vanhentuneita
hälyttimiä sekä laajennetaan nykyistä peittoaluetta vastaamaan paremmin nykytilannetta kaupungin kasvun
mukaiseksi. Sukevan paloasemalle tuleva suurtehohälytin korvaa paloasemakiinteistössä olevan vanhan
viallisen moottorisireenillä toimivan hälyttimen ja tehostaa merkittävästi alueen väestönvaroittamisen tasoa.
Palvelutasopäätöksessä on määritetty väestönvaroittamisen kehittäminen keskeiseksi hankkeeksi.
Pelastuslaitoksen sija 5/6.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 22 320 euron avustus.

6 100 €

6 100 €

2 440 €

2 440 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankinta sisältää ajoneuvotietokoneen ja
VIRVE-päälelaitteen tarvittavine antenneineen ja kaapeleineen. Laitteet asennetaan hankittavaan ensilähdön
sammutusautoon. Etelä-Savon pelastuslaitos on kehittänyt pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmäänsä ja
nyt esitetty hankinta täydentää järjestelmää edelleen. Pelastuslaitoksen sija 5/5.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 2 440 euron avustus.

Sammutusauto,
Nurmeksen
paloasema
SMDno-2017-384

4

4

Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Johtoauto Kuopio
SMDno-2017-385

5

5

Mikkelin kaupunki, Miehistönkuljetusauto
Etelä-Savon
Puumalan
pelastuslaitos
paloasemalle
SMDno-2017-386

6

7

Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Sammutusauto
Iisalmi
SMDno-2017-388

7

8

Mikkelin kaupunki, Säiliöpaloauto
Savonrannan
Etelä-Savon
paloasemalle
pelastuslaitos
SMDno-2017-389

8

6

Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Suurtehoväestönhälyt
timet
SMDno-2017-387

9

11

Mikkelin kaupunki, Kenttäjohtamisjärjest
elmä (PEKE)
Etelä-Savon
päätelaite Mikkelin
pelastuslaitos
uuteen
sammutusautoon
SMDno-2017-392

Sivu 8

10

9

Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Miehistöauto Varkaus

65 377 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Miehistöauto tulee Varkauden
paloasemalle. Hankittavaksi esitetty (1+7 paikkainen) miehistöauto tulee korvaamaan v. 1995 hankitun
ajoneuvon PS407 (VW Transporter 2,4) jolla on ikää 22 vuotta. Ajoneuvo on teknisesti vanhentunut, sen
huolto-ja ylläpitokustannukset ovat kalliita, eikä auto vastaa nykytarpeita. Lisääntyneet henkilöstön
koulutukset muilla paikkakunnilla ovat lisänneet tarvetta vaihtaa auto. Varkaudessa on ensihoitopalvelut
pelastuslaitoksen toimintana ja Varkauden vakinaiselle 24/7 paloasemalle on keskitetty erikoishuoltoja
(esimerkiksi paineilmalaitteiden määräaikaishuollot) ja ensihoito-ja pelastushenkilöstön koulutukset,
tavaroiden siirto vaalii kuljetuskalustoa. Hankittavassa ajoneuvossa on nykyaikainen nelivetojärjestelmä, mikä
mahdollistaa auton käytön vetoautona veneille, keikoille ja mönkijöille, mikä puolestaan helpottaa
hälytystehtävien hoitamista. Varkauden alueella on paljon vesistöjä, joilla liikutaan sekä kesällä että talvella ja
alueelle keskitettyä öljyntorjuntakalustoa siirretään tarvittaessa myös ympäryskuntiin. Varkaus toimii eteläisen
toimialueen keskuskuntana, josta voidaan miehistöautoa tarvittaessa siirtää alueen muille paloasemille
henkilöstön tai nuoriso-osaston kursseille liikkumista varten. Pelastuslaitoksen sija 4/6.
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

65 377 €

40 000 €

16 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Miehistöauto tulee Iisalmen
paloasemalle. Hankittavaksi esitetty 1+7 paikkainen miehistöauto tulee korvaamaan v. 2007 hankitun
ajoneuvon PS607 (VW Transporter 2,5 TOI 4 Motion) jolla on ikää 10 vuotta. Ajoneuvo on teknisesti hyvässä
kunnossa ja se tullaan sijoittamaan kierrätyssuunnitelman mukaan Rautavaaran paloasemalle vakinaisen ja
työsopimussuhteisen palohenkilöstön käyttöön. Lisääntyneet henkilöstön koulutukset muilla paikkakunnilla
ovat lisänneet tarvetta vaihtaa auto. Rautavaaralla on työsopimussuhteisen henkilöstön sitouttaminen ja
motivointi tärkeää. Paikkakunnalla ei ole ympärivuorokautista päivystävää ambulanssia. Kuntaan on tulossa
uusi paloasema ja uusimalla kalustoa saadaan myös toimintaa virkistettyä. Hankittavassa ajoneuvossa on
nykyaikainen nelivetojärjestelmä, mikä mahdollistaa auton käytön vetoautona veneille, kelkoille ja mönkijöille,
mikä puolestaan helpottaa hälytystehtävien hoitamista. Rautavaara on erämaa- ja metsästysmatkailuseutua ja
haastavissa olosuhteissa toimintavarma kalusto kelkkojen ja mönkijöiden siirtelyssä ja ensivastetoiminnassa
on ensiarvoisen tärkeää. Pelastuslaitoksen sija 6/6.
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankinta sisältää ajoneuvotietokoneen ja
VIRVE-päälelaitteen tarvittavine antenneineen ja kaapeleineen. Laitteet asennetaan hankittavaan ensilähdön
sammutusautoon. Etelä-Savon pelastuslaitos on kehittänyt pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmäänsä ja
nyt esitetty hankinta täydentää järjestelmää edelleen. Hydrokopterityyppinen (ei ilmatyynyä) kulkuneuvo on
tarkoitettu vaikeisiin avovesiolosuhteisiin ja sen on oltava kykenevä liikkumaan heikoilla jäillä sekä
selviytymään esim. jääröykkiöistä. Kelirikkoaluksessa on tilaa neljälle henkilölle ja yksi paikka voidaan
muuttaa paaripotilaspaikaksi. Hankinta on välttämätön ja kiireellinen kaluston ikääntymisen ja
toimintavarmuuden takaamisen vuoksi. Pelastuslaitokselle on tarkoitus hankkia huonoissa jääolosuhteissa ja
laivojen tekemien talviväylien ylityksiin kykenevä hydrokopteri, jolla voidaan suorittaa pelastustehtävät
tehokkaasti ja turvallisesti. Aluehallintovirasto toteaa, että Etelä-Savon pelastuslaitos on v. 2016 saanut
myönteisen päätöksen Palosuojelurahastolta kelirikkoaluksen hankintaan. Tiedusteltaessa hankintatilannetta,
pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti kertoi, että hankintaa ei toteutettu, koska tekniikaltaan
sopivaa vaihtoehtoa ei tuolloin ollut saatavissa. Nyt tarjolla on sopivia laitteita. Pelastuslaitoksen sija 3/5.
Päätös: Hylätään hakemus. Valtakunnallinen määräraha, AVI-alueelle myönnettyjen avustusten
yhteissumma ja AVI:n tärkeysjärjestys huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta.

SMDno-2017-390

11

10

Pohjois-Savon
pelastuslaitos

Miehistöauto Iisalmi
SMDno-2017-391

12

12

Mikkelin kaupunki, Kelirikkoalus
Savonlinna
Etelä-Savon
pelastuslaitos
SMDno-2017-393

43 400 €

43 400 €

17 360 €

1

1

Miehistöauto,
Mikkelin
esikaupungin VPK Esiakaupungin VPK
ry (Lausunto EteläSMDno-2017-381
Savon
pelastuslaitos)

68 000 €

40 000 €

16 000 €

2 068 094 € 1 125 300 €

450 120 €
434 120 €
16 000 €

Sopimuspalokunnat
Pelastuslaitokset
Rakennushankkeet
Kalustohankkeet

Päätös 10.4.2017
Päätös 17.5.2017
Yhteensä

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 32
000 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

400 760 €
16 000 €
384 760 €

391 748
400 760
792 508

Sivu 9

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankinnan kohteena on nelivetoinen 1 +8
paikkainen miehistönkuljetusauto. Ajoneuvon pääasiallinen käyttötarkoitus on pelastustehtävien tukitoimet
sekä palokunnan koulutus-ja nuoriso-osaston käyttö. Hankittavan ajoneuvon tulee soveltua pelastuslaitoksen
käytössä perävaunujen (vene, mönkijä) vetoon. Ajoneuvoa käytetään myös ensivastetehtävillä. Mikkelin
Esikaupungin VPK on 2. lähdön palokunta, joka kuuluu alueensa joukkue- ja komppaniavasteisiin.
Palokunnan keskimääräinen liikkeelle lähtöaika on noin 7 minuuttia. Palokunnalla oli vuonna 2016 74
hälytystä. Palokunnan ison hälytysosaston vuoksi palokuntaa käytetään koko Etelä-Savon alueella.
Hankinnalla korvataan vuonna 2011 käyttöön otettu miehistöauto, johon ei ole saatu Palosuojelurahaston
avustusta. Edellisen ajoneuvon myyntituotto tullaan käyttämään uuden hankintaan. Palosuojelurahaston
avustus on hankinnan kannalta erittäin tärkeä. Etelä-Savon pelastuslailos toteaa omassa lausunnossaan, että
Mikkelin Esikaupungin VPK ry on Etelä-Savon maakunnan aktiivisimpia sopimuspalokunlia. Heidät on liitetty
Mikkelin alueen joukkue-ja komppaniavasleisiin. Hälytystehtäviä palokunnalle tulee vuositasolla 70 -100 kpl..
Mikkelin Esikaupungin VPK ry:llä on hyvä savusukellusvalmius ja tätä valmiutta käytetään laajemmaltikin
Etelä-Savon alueella. Miehistönkuljetusauto vahvistaa osaltaan Mikkelin Esikaupungin VPK:n hyvää valmiutta
ja tukee pelastus laitosta omilla resursseillaan onnettomuustilanteiden hoidossa. Miehistön kuljetusautolla
saadaan tämä resurssi siirrettyä nopeasti onnettomuuspaikalle. Myös palokunnan huolto-ja koulutustoiminnan
kannalta pelastuslaitos katsoo kyseisen miehistönkuljetusauton uusimisen olevan hyvin perusteltu.
Pelastuslaitos puoltaa hakemusta kokonaisuudessaan.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston hankkeet
Hankkeita yht. 3 kpl, jotka kaikki ovat pelastuslaitoksen.
Sija

1

AVI:n Hakija
sija
Huo
m
Jokilaaksojen
1
pelastuslaitos

Kohde

Käytetty
puomituikasauto,
Haapajärven
paloasema

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu avutus Myönnetty
avustus

2

Oulu-Koillismaan
pelastuslaitos

Turvallisuusvalistusau
ton korityön hankinta
Oulu

180 000 €

72 000 €

72 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 19 AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan puomitikasauto Haapajärven
600 €
paloasemalle, koulutuksen saaneen paloaseman henkilökunnan ja sopimuspalokuntalaisten käyttöön.
Hankittava ajoneuvo on vuosimallia 2008, mutta ei ole ollut operatiivisessa käytössä. Haapajärven aseman
vanha puomitikasauto vm. 1988, johon varaosien saanti ei ole enää taattu ja ns. kymppivuotishuolto olisi
suoritettava, jonka kustannukset ovat merkittävät. Vanha auto myydään yksityiselle toimijalle. Uusi puomitikas
palvelee tarvittaessa koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen aluetta, mutta lähinnä itäisen ja keskisen osan
aluetta. Alueen muut puomitikasautot on sijoitettu Raaheen ja Ylivieskaan. Auton hankita on aloitettu
kilpailutuksella vuonna 2016, ja hankintapäätös tehtiin 15.12.2016. Hankinta päättyy 2017, kun ajoneuvo on
valmis luovutettavaksi. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei
ole saatu Palosuojelurahaston avustusta. Kalustostrategiassa 2014-2017. Pelastuslaitoksen sija 1/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 72 000 euron avustus.

74 400 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Korityön hankinta
turvallisuusvalistusautoon Oulussa. Riskienhallinnan valistusauton tarkoituksena on mahdollistaa
monipuolisen koulutuksen järjestämisen asiakkaan toimitiloissa, ja siksi kouluttajan on mentävä asiakkaan
luokse. Valistusauto myös paikkaa osaltaan paloaseman lopettamista Oulunsalossa, jossa ei enää ole omaa
koulutustilaa ja -välineistöä. Valistusauton avulla on myös kaavailtu "pop-up" koulutuksia pieniin kuntiin ja
kylille, joissa turvallisuusviestintä ontuu. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos on hankkinut vuonna 2016
turvallisuusvalistusauton alustan, jonka korityö toteutetaan vuonna 2017. Sisällytetty 2017
investointisuunnitelmaan, mutta jouduttu siirtämään 2017 käyttötalouteen. Pelastuslaitoksen sija 1/1.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

93 000 €

93 000 €

37 200 €

37 200 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Kyseessä on keväällä 2017 Raahen
paloasemalle peruskorjauksen yhteydessä uusittava letkunhuoltolaitteisto, joka korvaa yli 20 vuotta vanhan
huonokuntoisen laitteiston, joka puretaan romuksi. Asemalla huolletaan noin puolet Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen letkuista, sillä keskittämällä letkuhuoltoa saadaan säästöjä laitteisto- ja henkilöstökuluissa.
Hankinnalla saadaan tehokkuutta letkunhuoltoon sekä säästöjä niin veden- kuin sähkönkulutuksessakin, ja
hankinta on suoritettava pikaisesti ennen kesäkautta letkunhuoltokapasiteetin riittävyyden takaamiseksi.
Pelastuslaitoksen sija 2/2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 37 200 euron avustus.

533 200 €

313 000

125 200
0€
125 200 €

SMDno-2017-329

3

3

Jokilaaksojen
pelastuslaitos

Letkunhuoltolaitteisto
Raahen paloasemalle
SMDno-2017-330

Sopimuspalokunnat
Pelastuslaitokset
Rakennushankkeet

Päätös 10.4.2017

Kalustohankkeet

Päätös 17.5.2017

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

365 800 €

SMDno-2017-328

2

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

125 200
0€
125 200 €

390 160
125 200
Yhteensä

515 360

Sivu 10

Lapin aluehallintoviraston hankkeet
Hankkeita yht. 6 kpl, joista 5 pelastuslaitoksen ja 1 sopimuspalokuntien.
Sija

AVI:n Hakija
sija

1

1

Lapin
pelastuslaitos

Kohde

Sammutusauto
Rovaniemi

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu avutus Myönnetty
avustus

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

321 160 €

160 000 €

64 000 €

64 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan sammutusauto Rovaniemen
toimipaikalle, jota tulee käyttämään vakinainen henkilöstö. Hankintaaikataulun mukaan alustan ja korityön
kilpailutus tehdään keväällä ja se valmistuu syyskuussa 2017. Kyseessä ensilähdön sammutusauto, jossa on
1+4 paikkaa. Auto on SM:n ohjeen mukainen, ja se varustetaan sammutus- ja pelastusauton tarvittavalIa
kalustolla. Auto korvaa nykyisen vm. 2013 sammutusauton, joka siirretään ensilähdön sammutusautoksi
Sodankylään, josta vm. 1997 sammutusauto siirretään edelleen seuraavaan toimi pisteeseen (päätetään
erikseen) korvaamaan 1980-luvun alun sammutusauton, joka menee sitten poistoon. Hankinta on
pelastuslautakunnan hyväksymän hankinta-ja kierrätyssuunnitelman mukainen. Pelastuslaitoksen sija 1/5.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 64 000 euron avustus.

280 000 €

140 000 €

56 000 €

56 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Säiliöauto Ranuan toimipaikalle Ranuan
VPK:n ensilähdön henkilöstön käyttöön. Alustan ja korityön kilpailutus tehdään keväällä ja luovutus syksyllä
2017. Säiliöauto on 1+2 paikkainen ja SM:n ohjeen mukainen. Säiliöauto korvaa vm. 1997 säUiöauton (14m3
vesitilavuus), joka siirretään Savukoskelle korvaamaan pienivesitilavuuksisen (8,5 m3) säiliöauton, joka
siirretään Kittilään ja sieltä säiliö-sammutusauto siirretään Kilpisjärvelle. Tämä hankinta ja kierrätys vahvistaa
vedenkuljetuskapasiteettia jokaisella paikkakunnalla ja sillä on erityinen merkitys Savukosken ja Kilpisjärven
osalta, jotka ovat ns. "pussinperällä" johon lähiapu tulee 1-2 tunnin viiveellä. Hankinta on pelastuslautakunnan
hyväksymän hankinta- ja kierrätyssuunnitelman mukainen. Pelastuslaitoksen sija 2/5.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 56 000 euron avustus.

87 000 €

87 000 €

34 800 €

34 800 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hanke sisältää kolmen suuritehoisen
elektronisen hälyttimen ja niihin liittyvän ohjausjärjestelmän hankinnan Kemi·Tornio seudulle. Hälyttimet
sijoitetaan Tornion Torpin vesitorniin, Keminmaan paloasemalle ja Simon paloasemalle. Kohteet sijaitsevat
valtakunnallisesti merkittävien vaarallisten aineiden kuljetusreittien (Valtatie 4 ja 29 sekä rautatie)
välittömässä läheisyydessä tiheästi asutuilla alueilla. Kohteista aiemmin Torpin vesitornissa ja Keminmaan
paloasemalla olleet hälyttimet on poistettu toimimattomina. Simon paloasemalla oleva hälytin on viallinen ja
teknisesti vanhentunut, joten hälyttimen korjaus ei ole mahdollista. Kaikki esitetyt kohteet sijaitsevat Lapin
pelastuslaitoksen riskeihin perustuvassa väestöhälyttimien 1. riskialueluokassa. Hälyttimet olisivat
teholuokaltaan 2400 W kuuluvuusssäteeltään n. 2 km. Hälyttimillä parannetaan ratkaisevasti sijoitusalueiden
väestön varoittamismahdollisuuksia. Torniossa kuuluvuusalueella asuu tai työskentelee 12000-17000,
Keminmaassa 6000-8000 sekä Simossa n. 1400 asukasta. Keminmaassa ja Simossa ei ole yhtään toimivaa
väestöhälytintä. Hankintoja pidetään riskeihin nähden kiireellisinä, joten hankinnat tehdään jo vuoden 2017
aikana. Manga LNG Oy:n nesteytetyn maakaasun terminaali Tornion Röyttässä otetaan käyttöön vuonna
2018. Terminaalista kuljetetaan LNG -kaasua mm. Raahen terästehtaille maanteitse. Kaikki esitetyt
suurtehohälyttimet sijaitsevat asutuskeskusten läheisyydessä kuljetusreitin varrella. Vanhoilla hälyttimillä ei
ole uusiokäyttöä, joten ne hävitetään asianmukaisesti. Investointisuunnitelmassa 2016-2019.
Pelastuslaitoksen sija 3/5.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 34 800 euron avustus.

73 800 €

73 800 €

29 520 €

29 520 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan 100 kpl VlRVE-päätelaitteita.
Sijoituspaikat laitteille ovat toimipaikat (paloasemat) sekä ajoneuvot. Jatketaan v. 2016 aloitettua laitekannan
uusintaa, hankinnalla korvataan varhaisimmat ja vanhentuneet laitteet 1990-luvun lopulta, jotka ovat
korjauskelvottomia varaosasaannin loppumisen vuoksi eikä näitä voida enää päiviltää. Vanhimmat
päätelaitteet menevät em. syistä johtuen poistoon, kun niitä ei voida käyttää paikannukseen ja seurantaan
eikä niitä siten voi käyttää järjestelmän osana. Lapin olosuhteissa juuri seuranta- ja paikannusominaisuudet
ovat erityisen tärkeät. Pelastuslaitoksella on noin 500 päätelaitetta, joista 100 kpl uusittiin v. 2016, seuraavat
100 kpl vuonna 2017 ja vielä vuonna 2018 uusitaan vajaa 100 kpl. Tällä hankintaohjelmalla saadaan toimiva
laitekanta. Jäljelle jäävä uudempi laitekanta voidaan teknisesti päivittää. Investointisuunnitelmassa vuosille
2016-2018. Pelastuslaitoksen sija 4/5.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 29 520 euron avustus.

55 000 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Miehistö/EVY -ajoneuvo Tervolan
toimipaikkaan, jota käyttää ensilähdön VPK:n hälytysosasto. Hankinta-aikataulun mukaan tarjouspyyntö
tehdään 4/2017, ja päätös sekä tilaus 6/2017, toimitus 9/2017. Ajoneuvo on pienoisbussi ja 4x4 tai AWD
vetoinen, teholtaan n. 160 hv. Ajoneuvo varustetaan kevytbaariIla ja matkustamon penkkien tulee olla helposti
irroitettavissa ja tila muuteltavissa käyttötarpeen mukaan. Auton kuljetuskapasiteetti on max. 1+1+6-6
henkilöä ajoneuvon ollessa penkein varusteltuna. Tervolan toimipaikassa ei ole ajoneuvoa edellä olevaan
tarkoitukseen, joten ei ole tarvetta kierrätyssuunnitelmaan. Ajoneuvon tarve on tärkeä, jotta miehistö-ja EVYtehtävät voidaan suorittaa viivytyksettä ja asianmukaisella kalustolla. Lisäksi 4x4 ominaisuutta hyödynnetään
maastossa kun kuljetetaan moottorikeikkaa, venettä tai mönkijää tms. Hankintasuunnitelmassa 2017-2019.
Pelastuslaitoksen sija 5/5.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

53 864 €

40 000 €

16 000 €

16 000 € Vaihto-omaisuuden arvo 29
864 €. Vaihto-omaisuus ei
vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten
määräytymiseen sillä siihen
ei ole saatu
Palosuojelurahaston
avustusta. Vaihtoomaisuutta kohdellaan
osana omarahoitusta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Hankitaan pelastusauto korvaamaan 2010
miehistönkuljetusautoa. Hankittava auto on monikäyttöisempi ja tarpeellinen raskaiden kalustoperävaunujen
vetoautona. Ajoneuvo on tarkoitettu Ylitornion VPK:n ja Lapin pelastuslaitoksen palo-ja pelastustoimen
tehtäviin käytettäviksi. Sijoituspaikkana on Ylitornion paloasema. Vaihto-omaisuus ei vaikuta hyväksyttyjen
kustannusten määräytymiseen sillä siihen ei ole saatu Palosuojelurahaston avustusta. Hälytyksiä vuodessa
noin 90-120 kpl, lähtövalmius noin 5 minuuttia. Pelastuslaitos puoltaa: Hankinta parantaa kalustollista
valmiutta ja palokunnan toimintavalmiutta maastopelastustehtäviin.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 16 000 euron avustus.

870 824 €

540 800 €

216 320 €

216 320 €

16 000 €
200 320 €

16 000 €
200 320 €

SMDno-2017-137

2

2

Lapin
pelastuslaitos

Säiliöauto Ranua
SMDno-2017-138

3

3

Lapin
pelastuslaitos

Normaaliolojen
hälytysjärjestelmä
SMDno-2017-139

4

4

Lapin
pelastuslaitos

VIRVE -päätelaitteita
100 kpl
SMDno-2017-140

5

5

Lapin
pelastuslaitos

MIEHISTÖ/EVY ajoneuvo (4x4)
Tervolona
toimipaikka
SMDno-2017-141

1

1

Ylitornion VPK
(Lausunto Lapin
pelastuslaitos)

Pelastusauto
SMDno-2017-292

Sopimuspalokunnat
Pelastusalaitokset

Rakennusahankkeet
Kalustohankkeet

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

Päätös 10.4.2017
Päätös 17.5.2017
Yhteensä

0
216 320
216 320
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Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeet
Alueen hankkeita on yhteensä 2 kpl.
Sija

1

Maa- Hakija
kunt.
hallitus
sija
Saltviks kommun
1

Kohde

Tankbil

Kokonaiskustannus
(sis. alv)

Hyväksytty
kustannus
(sis. alv)

Haettu avutus Myönnetty
avustus

Vaihto-omaisuus /
takaisinperintä

384 400 €

140 000 €

56 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan säiliöauto Ransbyn asemalle,
Saltvikissä. Säiliöauto voi sammutusveden lisäksi kuljettaa tarvittaessa juomavettä. Yksikkö voi myös aloittaa
sammutustyöt.
Päätös: Hylätään hakemus. Ahvenanmaalle kohdennettu määräraha on käytetty rakennushankkeeseen.

310 000 €

160 000 €

64 000 €

0 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen. Rahastolle osoitetut
avustushakemukset ylittävät säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai hyväksytyn
varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä olevat varat. Hankitaan sammutusauto Gottbyn VPK:n
asemalle. Sammutusauto on tarkoitus varustaa asianmukaisesti.
Päätös: Hylätään hakemus. Ahvenanmaalle kohdennettu määräraha on käytetty rakennushankkeeseen.

694 400 €

300 000

SMDno-2017-359

2

2

Jomala kommun

Släckningsbil
SMDno-2017-360

Sopimuspalokunnat
Pelastuslaitokset
Rakennushankkeet
Kalustohankkeet

Lisätiedot / Perustelut / Päätös

Päätös 10.4.2017
Päätös 17.5.2017
Yhteensä

120 000
0€

0
0€

120 000 €

0€

199 174
0
199 174
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KOKONAISUUS 17.5.2017
Määräraha

2 430 000 €

Päätös

2 460 857 €

Sivu 13

