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Rahaston kalustokysely lähetettiin kaikkiin pelastuslaitoksiin 3.6.2014. Vastaus kyselyyn saatiin 
jokaisesta pelastuslaitoksesta. Kyselyä edelsi infoviesti tulevasta kyselystä sekä myös tulevasta 
ulkopuolisesta kalustohankkeiden vaikuttavuusarvioinnista. Infoviestissä myös tiedusteltiin, mitä 
asioita pelastuslaitokset haluaisivat kalustokyselyssä selvittää. 
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KALUSTOKYSELY 2014  
 

1. Pelastuslaitosten raskaskaan ja kevyen ajoneuvokaluston määrä tällä 

hetkellä 
 
Suurin osa pelastuslaitoksista sanoo, että ajoneuvokalustoa on tämän hetken 
tarpeisiin nähden riittävästi pelastuslaitoksissa. Vain Jokilaaksojen ja 
Pohjanmaan pelastuslaitoksella on arvionsa mukaan ajoneuvokalustoa tämän hetken 
tarpeisiin nähden liian vähän.  
 

 
Vastaajien määrä: 22 

 

Sopimuspalokuntien ajoneuvokaluston määrää ja tarvetta on tarkasteltu 
erikseen luvussa 4 ja 9. 

 

Pelastuslaitosten raskas ajoneuvokalusto 

 
Kyselyn mukaan raskaan ajoneuvokaluston määrä pelastuslaitoksissa vaihtelee 
13 - 120 ajoneuvon välillä. Keskiarvo raskaan ajoneuvokaluston määrälle oli 56 
ajoneuvoa per pelastuslaitos. Eniten raskasta ajoneuvokalustoa oli vastausten 
mukaan Pirkanmaan pelastuslaitoksella (120 kpl) ja vähiten Kanta-Hämeen (13 kpl) 
ja Satakunnan pelastuslaitoksissa (20 kpl). Yhteensä raskasta kalustoa oli 
pelastuslaitoksissa vastaajien ilmoituksen mukaan 1 237 kappaletta. Tässä määrässä 
voi olla heittoa, sillä osa pelastuslaitoksista on voinut ilmoittaa määrän myös arviona 
(vastausmahdollisuus annettiin arviolla "noin"). 

 

Raskaan 
ajoneuvokaluston 
määrä  
pelastuslaitoksissa  

Minimimäärä / 
pelastuslaitos 

Maksimimäärä / 
pelastuslaitos 

 
Keskiarvo / 

kaikki 
pelastuslaitokset 

 
Yhteensä/ 

kaikki 
pelastuslaitokset 

Raskasta 
ajoneuvokalustoa on 
yhteensä (noin): 

13 120 56 
 

1 232 

Vastaajien määrä: 22 
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Pelastuslaitoksilta tiedusteltiin raskaan ajoneuvon keskimääräistä ikää. Tähän 
kysymykseen saatiin vaihtelevia vastauksia. Korkeimmillaan raskaan 
ajoneuvokaluston laitoskohtainen keskiarvo oli 22 vuotta vanhaa (Lapin 
pelastuslaitos) ja vähimmillään 7 vuotta (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos). 
Keskiarvo kaikkien laitoksen vastauksille oli raskaan ajoneuvokaluston iän osalta 14 
vuotta. Raskaalla ajoneuvokalustolla oli 7 käyttövuoden jälkeen ajettu noin 148 200 
kilometriä. Eniten ajokilometrejä raskaalle ajoneuvokalustolle kertyy keskimäärin 
Pohjois-Savossa (217 000 km) ja Länsi-Uudellamaalla (155 000 km) ja vähiten 
Satakunnassa (14 000 km), Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren sekä Pohjanmaan 
pelastuslaitoksissa (15 000 km).  

 

Pelastuslaitosten kevyt ajoneuvokalusto 

  

Kyselyn mukaan kevyen ajoneuvokaluston määrä (johtoauto, miehistöauto jne.) 
pelastuslaitoksissa vaihtelee 23 - 150 ajoneuvon välillä. Eniten kevyttä 
ajoneuvokalustoa oli Pirkanmaan pelastuslaitoksessa (150 kpl) ja vähiten Kainuussa 
(23 kpl), Kanta-Hämeessä (29 kpl) sekä Etelä-Karjalan ja Oulu-Koillismaan 
pelastuslaitoksissa (30 kpl). Yhteensä kevyen kaluston lukumäärä pelastuslaitoksilla 
oli 1 347 kappaletta. Tässä lukumäärässä saattaa olla heittoa, sillä osa 
pelastuslaitoksista on voinut ilmoittaa lukumäärästä myös arvion.  
 

 

Kevyen 
ajoneuvokaluston 
määrä  
pelastuslaitoksissa  

Minimimäärä / 
pelastuslaitos 

Maksimimäärä / 
pelastuslaitos 

 
Keskiarvo / 

 kaikki 
pelastuslaitokset 

 
Yhteensä 

kaikki 
laitokset 

Kevyttä 
ajoneuvokalustoa on 
yhteensä (noin): 

23 150 61 
 

1 347 

Vastaajien määrä: 22 

 
Korkeimmillaan keskimääräinen kevyen ajoneuvokaluston ikä pelastuslaitoksilla oli 
16 vuotta vanhaa (Etelä-Savon pelastuslaitos) ja vähimmillään 3 vuotta vanhaa 
(Keski-Uudenmaan pelastuslaitos). Keskiarvo kaikkien laitosten kevyen 
ajoneuvokaluston iän osalta oli 7,5 vuotta. Keskimäärin kevyttä ajoneuvokalustoa oli 
61 ajoneuvoa per pelastuslaitos; vastaukset vaihtelivat 23 (Kainuun pelastuslaitos) ja 
150 kappaleen (Pirkanmaan pelastuslaitos) välillä. Kevyellä ajoneuvokalustolla oli 7 
käyttövuoden jälkeen ajettu noin 185 000 kilometriä. Eniten ajokilometrejä kevyelle 
ajoneuvokalustolle kertyy keskimäärin 7 vuoden jälkeen Pohjois-Savossa (217 000 
km) ja Etelä-Karjalassa (150 000 km) ja Lapissa (140 000 km) vähiten Kanta-
Hämeen ja Kymenlaakson pelastuslaitoksissa (50 000 km).  
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2. Pelastuslaitosten tyytyväisyys nykyiseen ajoneuvokalustoon  
 
Pelastuslaitokset olivat yleisesti ottaen melko tyytyväisiä nykyisen 
ajoneuvokaluston ominaisuuksiin. Kolme pelastuslaitosta (Etelä-Karjala, Lappi ja 
Etelä-Savo) pitää ajoneuvokaluston ikää melko huonona (liian vanhana) ja samoin 
kolme pelastuslaitosta pitää ajoneuvojen ergonomiaa melko huonoa. Lisäksi kaksi 
pelastuslaitosta arvioi ajoneuvojen monikäyttöisyyden melko huonoksi. Samoin kaksi 
pelastuslaitosta pitää paloaseman tilojen suhdetta ajoneuvojen määrään ja kuntoon 
huonona.  

 

Pelastuslaitosten 
tyytyväisyys 
nykykaluston 
ominaisuuksiin 

erittäin 
hyvä 

melko 
hyvä 

ei hyvä 
eikä huono 

melko 
huono 

erittäin 
huono 

Yhteensä 

ikään 2 11 6 3 0 22 

lukumäärään suhteessa 
hälytystehtäviin 

8 13 1 0 0 22 

toimivuuteen 3 17 2 0 0 22 

monikäyttöisyyteen 3 13 4 2 0 22 

tosiasialliseen käyttöön 3 15 4 0 0 22 

ergonomiaan 3 9 7 3 0 22 

kiertoon 4 14 3 1 0 22 

paloasemien tiloihin 
suhteessa ajoneuvojen 
määrään ja kuntoon 

0 14 6 2 0 22 

alueen riskiarvioon 
suhteessa ajoneuvojen 
määrään ja kuntoon 

1 17 3 1 0 22 

Yhteensä 27 123 36 12 0 198 

Vastaajien määrä: 22 
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Miksi ajoneuvokalusto on joiltain osin melko huonoa tai erittäin 
huonoa pelastuslaitoksissa  

 

Avoimeen kysymykseen siitä, miksi nykyinen ajoneuvokalusto on joiltain osin melko 
tai erittäin huonoa, saatiin seuraavia vastauksia:  
 

 Valmiuspalokuntina toimivien palokuntien kalusto on iältään vanhaa ja 
teknisiltä ominaisuuksiltaan epätarkoituksenmukainen. 

 

 Käytössä on uutta ja käytännöllistä, sekä edelleen liian vanhaa ja 
epäkäytännöllistä kalustoa 

 

 Kolmannes kalustosta on todella vanhaa; ongelmaa tuottaa jo varaosien 
saatavuus ja siten ajoneuvojen ylläpito tarkoituksenmukaisella tavalla! 
 

 Kalusto ei ole kovin monikäyttöistä,  se on tehty palokunnan tarpeisiin / 
vaihtoarvo on huono! 

 Lukumäärää ei voi verrata vain hälytystehtävien määrään. Pitää huomioida 
myös todella pitkät etäisyydet, tiestön kunto (soratiet) ja olosuhteet. 
Huonolla kalustolla ei tule toimeen  

 Ajoneuvojen keski-ikä on melko korkea ja sitä pitäisi pystyä pienentämään. 
 

 Vanhoissa autoissa ei ole otettu huomioon pienhiukkasille altistumista ja 
miehistötilan kaluston kiinnityksiä. Suurin osa miehistötilan tavaroista pitäisi 
saada kulkemaan kalustotilassa, jonne suunniteltava tilaa myös 
sammutusletkujen ym pientavaran takaisin tuomiseen. Pakoputket rakennettu 
niin että kalustohalliin ei saada yläpuolista pakokaasujen poistojärjestelmää 
rakennettua. 

 

 Osin kalustokierron hitaus näkyy "loppupäässä" yli-ikäisenä kalustona. 
Asemaverkko uudistumassa ja parantaa osaltaan tilakysymystä. 
Tämänhetkinen todellinen vastaus kuuluisi olla "melko huono" 

 

 Vanhaa kalustoa vielä käytössä 
 

 Osa paloasemista 60- luvulta ja ei vastaa tämän päivän tarpeisiin. Esim. 
ajoneuvojen koko ja lukumäärä on kasvanut 

 

3. Ajoneuvohankintojen suunnittelu ja avoneuvokierto 

 

Ajoneuvohankintojen suunnittelu 

 

Pelastuslaitokset ovat tyytyväisiä tämänhetkiseen ajoneuvohankintojen 
suunnitteluun. Melko tai erittäin epätarkoituksenmukaisena suunnittelua ei pidä 
tällä hetkellä kukaan. Pelastuslaitoksilta saatiin muutama täydentävä vastaus siitä, 
kuinka suunnittelua tulisi parantaa. Esille nousi sekä laitostenvälinen 
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yhteissuunnittelu että myös oman laitoksen paloasemien tarkempi 
kokonaissuunnittelu (kaikilla asemilla ei tarvitse olla kaikkea kalustoa). Mainittiin 
myös, että hälytystehtävissä voitaisiin huomioida paremmin toisen pelastuslaitoksen 
autot ja lisäksi todettiin että koko maakunnan voimavaroja voitaisiin hyödyntää 
esimerkiksi siten, että hälytykseen lähtisi joka toinen säiliöauto.  
 
 

 
Vastaajien määrä: 22 

 

Ajoneuvojen kierto pelastuslaitoksissa 

 
Kalustoa kierrätetään kaikilla pelastuslaitoksilla mahdollisuuksien mukaan. 
Pääsääntöisesti uusi ajoneuvokalusto tulee vakinaisille asemille (tai muuten 
vilkkaimmille asemille) ja tämän jälkeen sopimuspalokuntien käyttöön.  
 

Pelastuslaitoskohtaiset vastaukset avoimeen kysymykseen 
kalustokierrosta: 

 
• Helsinki: 14 vuoden jälkeen sopimuspalokuntien käyttöön (raskaat), kevyet 

ajoneuvot huutokaupataan tai luovutetaan sopimuspalokunnille noin 10 vuoden 

jälkeen 

• Länsi-Uusimaa: kyllä 

• Keski-Uusimaa: Käytännössä kaikki pelastuslaitoksen käytöstä vapautuva 

raskaskalusto kierrätetään sopimuspalokuntien käyttöön. Sammutus- ja säiliöautot on 

uusittava viimeistään 6 vuoden ikäisinä, jotta niillä on vielä yli 10 vuotta käyttöikää 

sopimuspalokunnissa. Pelastuslaitoksen käytössä päivittäisessä ajossa, jossa 

hälytystehtäviä 500-1300/vuosi, autojen kulutus on suuri 

• Itä-Uusimaa: Ennalta laaditun kierrätyssuunnitelman mukaan. Suunnitelmasta 

joudutaan joskus poikkeamaan yllättävien tilanteiden, kuten rikkoontumisien takia. 
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• Kanta-Häme: Palvelutasopäätöksen perusteluosan (ns. kalustostrategia) mukaisesti. 

Pääsääntö on, että peruskalusto (sammutus-, säiliöauto) tulee ensimmäisiksi vuosiksi 

vakinaisille/vilkkaimmille asemille. Sieltä ne siirtyvät keskimäärin 5-vuotiaina 2-

riskialueen vpk-asemille ja edelleen n. 15-vuotiaina vara-

autoiksi/"täydennyspalokunnnille" 

• Päijät-Häme: Kalustoa kierrätetään mahdollisuuksien mukaan alueen VPK:lle aina 

kun saadaan vakinaisille uutta kalustoa. 

• Kymenlaakso: Uusi raskas ajoneuvokalusto tulee pääsääntöisesti vakinaisille ja 

viiden minuutin lähtövalmiudessa olevien palokuntien käyttöön. Em. palokunnilta 

ajoneuvot siirretään 10 min. valmidessa oleville palokunnille. 

• Etelä-Karjala: Palokuntien valmiusasteen mukaisesti ja alueen riskien mukaisesti ja 

kaluston kunnon mukaan. 

• Varsinais-Suomi: Uuden raskaankaluston sijoituspaikka on pääsääntöisesti aina 

vakinainen asema, joissa on eniten tehtäviä. Tämän jälkeen kalusto siirtyy 

sopimuspalokunnan asemille, kalustolla on elinkaarensa aikana 3-4 sijoituspaikkaa 

ennen kuin kalusto poistetaan. 

• Satakunta: Ajoneuvot kierrätetään ottaen huomioon ajoneuvon käyttö (hälytysten 

määrä) ja toiminnallinen tarve alueella. Käytön perustella jaettu neljään eri 

ikäryhmään, joita kierrätyksessä noudatetaan. 

• Keski-Suomi: Vilkkaimmilta asemilta asteittain hiljaisimmille. Raskaat ajoneuvot 

pisteytetty tiettyjen kriteerien mukaan? 

• Pirkanmaa: 1. sij., 1000 häl./vuosi 2-3 vuotta 

-2. sij. 200-300 häl./v  5-8v 

-3. sij. 10-150 häl./v.   8v 

-autot ei saisi olla 16 vuotta vanhempia 

• Etelä-Pohjanmaa: Uudet säiliöautot tulevat isoille asemille ja vanha siirtyy 

pienemmille asemille, samoin joidenkin sammutusautojen osalta ja pikkuautojen 

osalta. 

• Pohjanmaa: Uusin kalusto asemilla missä eniten hälytyksiä 

• Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari: Tapauskohtaiseen harkintaan perustuen, lähinnä 

päätoimisen henkilöstön käytöstä sivutoimisen henkilöstön käyttöön. 

• Etelä-Savo: Uudet ajoneuvot tulevat sisään pääsääntöisesti vakinaisella henkilöstöllä 

miehitetyille asemille ja joillekin muille vilkkaille paloasemille. Sieltä ne lähtevät 

kiertoon varusteltuina ja sisäänajo asianmukaisesti tehtynä uutta vastaavassa 

kunnossa.  Tunnettua on, että ajoneuvoissa on eniten vikoja heti uutena ja sitten 
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elinkaaren loppupäässä. Jos uusi auto menee "seisomaan" sellaiselle paloasemalle, 

jossa on vähän toimintaa, niin takuuaika menee hukkaan. 

• Pohjois-Savo: Vanhin kalusto poistetaan käytöstä ensin, ja niiden tilalle kierrätetään 

uudempaa kalustoa muilta asemilta. Uusin kalusto taas sijoitetaan aseman 

tehtävämäärien ja tarkoituksenmukaisuuden mukaan, joilta vapautuvaa kalustoa 

siirretään niille asemille joilta on korvattu poistoon menneen kaluston sijalle mennyt 

kalusto. 

• Pohjois-Karjala: Pelastuslaitos laatii talousarvion valmistelun yhteydessä 3-4 vuoden 

investointisuunnitelman, johon sisältyy raskaan ajoneuvokaluston 

kierrätyssuunnitelma. Periaatteena on, että uudet ajoneuvot hankintaan paloasemille 

(painopistepaloasemat), joiden kaluston käyttöasteet ovat suuret. 

Painopistepaloasemilta ajoneuvot siirretään riskinarvion mukaisesti muiden 

paloasemien tai VPK:n käyttöön. Pelastuslaitoksen alueella on sammutusautoja 

kierrätetty kymmenen vuoden ajan ja toiminannasta saadut kokemukset ovat 

myönteisiä.  Kierrätyksen avulla on pystytty turvaamaan jokaiselle paloasemalle sen 

toiminta-alueen riskien edellyttämä kalustotaso. 

• Jokilaaksot: Ensimmäisen lähdön auto on 0-15 vuotta ja siirtyy sitten kakkos-

autoksi 

• Kainuu: Eniten hälytyksiä olevalle asemalle pääsääntöisesti uusin sammutusauto. 

• Oulu-Koillismaa: Vakinaiselta tai painopistepaloasemalta hiljaisemmille ja viimeinen 

kierto kakkosautona tai pienellä paloasemalla. 

• Lappi: Kierrätetään, mitä voidaan! Ei 1970-luvun kalustoa enää kannata kierrättää 

kenenkään harmiksi! Uudemmat autot kierrätetään niille asemille, joilla lähtöjä on 

vähän ja jonne apu naapurista tulee kohtuullisessa ajassa (siis riskien ja 

toimintavalmiuden perusteella kierrätetään). 

 

4. Ajoneuvokaluston tarve vuosina 2015 - 2020 
 
Tulevien 5 vuoden sisällä on pelastuslaitosten vastausten mukaan Suomessa 
tarvetta kaikkiaan 862 uudelle pelastusajoneuvolle. Näistä 607 ajoneuvoa 
tarvitaan vastausten mukaan pelastuslaitoksille ja 255 sopimuspalokuntien 
käyttöön. Suurin kalustotarve kohdistui miehistöajoneuvoihin ja seuraavaksi suurin 
sammutusautoihin. Sopimuspalokuntien ajoneuvotarve perustuu alueen 
pelastuslaitosten arvioon.  
 
Pelastuslaitoksissa eniten ajoneuvokaluston tarvetta oli tulevien 5 vuoden 
aikana ilmoituksensa mukaan seuraavasti: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos (68 
kpl), Varsinais-Suomi (54 kpl), Satakunta (41 kpl), Oulu-Koillismaa (36 kpl), Keski-
Suomi (34 kpl), Helsinki (33 kpl), Pohjanmaa (31 kpl) ja Keski-Uusimaa (30 kpl) ja 
Pohjois-Savo (30 kpl), Pirkanmaa (25 kpl), Etelä-Karjala (24 kpl), Lappi (22 kpl), 
Etelä-Savo (22 kpl), Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari (22 kpl), Kanta-Häme (21 kpl), 
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Etelä-Pohjanmaa (20 kpl), Jokilaaksot (19 kpl), Kymenlaakso (18 kpl), Pohjois-
Karjala (18 kpl), Päijät-Häme (16 kpl), Itä-Uusimaa (12 kpl) ja Kainuu pelastuslaitos 
(11 kpl).  
 
Sopimuspalokunnissa oli eniten ajoneuvokalustotarvetta tulevan 5 vuoden 
aikana pelastuslaitosten alueella seuraavasti (laitosten arvio): Satakunta (30 
kpl), Länsi-Uusimaa (29 kpl), Keski-Uusimaa (28 kpl), Helsinki (22 kpl), Jokilaaksot 
(19 kpl), Kymenlaakso (17 kpl), Lappi (16 kpl), Kanta-Häme (15 kpl), Varsinais-
Suomi (14 kpl), Pirkanmaa (13 kpl), Päijät-Häme (12 kpl), Etelä-Karjala (11 kpl), 
Keski-Suomi (6 kpl), Pohjois-Savo (5 kpl), Pohjanmaa (4 kpl), Kainuu (3 kpl), Etelä-
Savo (3 kpl) Keski-Pohjanmaa ja Pietarsaari (2 kpl), Itä-Uusimaa (2 kpl), Pohjois-
Karjala (2 kpl) ja Etelä-Pohjanmaa (1 kpl) ja Oulu-Koillismaa (1 kpl). 
 
 

Ajoneuvokaluston tarve  
2015 - 2020 

Kaikki 
pelastuslaitokset 

Kaikki 
sopimuspalokunnat 

Miehistö/miehistö-ensivasteauto 177 
 

131 

Johtokeskusauto 31 
 

3 

Säiliöauto 93 
 

32 

Sammutusauto 124 
 

49 

Säiliösammutusauto/raivausauto, 
puomitikasauto jne. 

57 
 

20 

Muu ajoneuvo 125 20 

Yhteensä 607 255 

Vastaajien määrä: 22 

 

4 a. Millä tavoin kalustohankinnat 2015 - 2020 tukevat ja täydentävät pelastuslaitoksen 

tarpeita? 

 
Tarvittavilla kalustohankinnoilla nähtiin olevan ajoneuvostrategian 
mukainen, vanhenevaa ajoneuvokalustoa korvaava ja täydentävä merkitys, 
jolla turvataan toimintakykyisen kaluston olemassaolo tehokkaan 
pelastustoiminnan ylläpitämiseksi. 
 
Ajoneuvomäärän ei nähty juurikaan nousevan vaan uusilla hankinnoilla korvataan 
vanhaa ja käytöstä poistuvaa kalustoa.  
 

Avoimeen kysymykseen siitä, miten tulevat kalustohankinnat 
tukevat ja täydentävät pelastuslaitosten omaa ajoneuvokalustoa 
saatiin seuraavanlaisia vastauksia: 

 

 Kalustohankinnat ovat korvaushankintoja. Ajoneuvot (raskaat) tavoiteajat 
ovat 7 vuotta ensilähdössä + 7 vuotta vara-autona + 7 vuotta 
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sopimuspalokuntien käytössä. Aikataulussa tehtävät hankinnat tukevat tätä 
elinkaarta. 

 Ajoneuvohankinnat perustuvat hyväksyttyyn ajoneuvostrategiaan.  
Tavoitteena on toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen. 

 Hankinnoilla pystytään turvaamaan nykyiselle paloasemaverkostolle 
toimintakykyinen sammutus- ja säiliöautokalusto. Lisäksi uudistetaan yksi 
toimintaikänsä päätepisteeseen tuleva puomitikasauto. Yllämainituilla 
raskaiden ajoneuvojen hankintamäärillä tulee pelastuslaitoksen ajoneuvojen 
keski-ikä nousemaan yhdellä vuodella. 

 Korvataan vanhaa ajoneuvokalustoa 

 Kyseisillä hankinnoilla pidetään kaluston ikä suunnitellun mukaisena, raskaan 
kaluston poistoikä 25 - 30 vuotta. 

 Kaluston suunniteltua uusintaa. Lukumäärä ei sinänsä lisäänny. 

 Korvataan lähinnä vanhentunutta kalustoa. Lisäksi uusi 
vahingontorjuntaauto. 

 Ne ovat tarpeellisia työvälineitä; vanhimmasta päästä 1970-luvun kalustoa 
menee vastaavasti poistoon! Kaluston määrä ei siis lisäänny vaan kaikkein 
vanhinta poistuu! 

 Kyseiset hankinnat ovat ns. korvaushankintoja eli ajoneuvojen määrä ei 
lisäänny, vaan hankinnoilla korvataan vanhaa kalustoa. 

 Hyvin, näillä ylläpidetään olemassa oleva kalustollinen valmius. 

 Kalustohankinnat ovat ehdoton edellytys tehokkaan pelastustoiminnan 
ylläpitämiseksi 

 Sammutusautojen uusinta on oltava jatkuvaa. Isommilta ja vilkkaimmilta 
asemilta kierrätetään ajoneuvokalustoa hiljaisimmille asemille, ja uusinta tarve 
on noin 1 sammutusauto / vuosi. Johtoautojen uusimien 5 sisällä on 
välttämätöntä. Muut raskaan kaluston tarpeet ovat lava- ja raivaus- ja 
koukkulavakalustossa. 

 Vanhaa kalustoa saadaan järkevästi poistettua ja uusittua. 

 Valtaosa on nykymuotoisen kaluston uusimista kalustostrategian mukaisesti. 
Osa on uudentyyppisen kaluston hankintaa. 

 Autoja on tultava tai keski-ikä nousee jatkuvasti. nyt vanhimmat 25-30v 

 Korvataan poistuvaa vanhentunutta kalustoa. 

 Ajoneuvokaluston uusinnalla pidämme kaluston teknisesti käyttökuntoisena 
ja - varmana. Ajoneuvokaluston tekninen kunto on etenkin pitkäkestoisissa 
pelastustehtävissä ensiarvoisen tärkeää. 

 Kalustoinvestoinnit on suunniteltu siten että, raskaiden ajoneuvojen ikä on  
25 vuotta ja pienajoneuvojen ikä on 10 vuotta. 

 "1. Korvaa vanhimmasta päästä poistettavaa yli-ikäistä kalustoa (raskaat 
ajoneuvot).2. Ylläpitää hälytystehtävissä välttämätöntä toimintavarmuutta.   
3. Alentaa käyttökuluja pienajoneuvokaluston osalta (alhaisemmat huolto- ja 
korjauskulut sekä uusissa ajoneuvoissa parempi polttoainetalous). 4. 
Ympäristöystävällisempinä tukevat kestävän kehityksen tavoitteita." 
Ylläpitävät pelastuslaitoksen edellytyksiä luotettavaan ja tehokkaaseen 
pelastustoimintaan. 

 Uuden käytetyn nostolavan hankkiminen Kuusiokuntien alueelle ja normaali 
uudistus sammutusautojen ja säiliöautojen osalta, ettei ne mene yli 20 ja 25 v. 
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4 b. Millä tavoin kalustohankinnat 2015 - 2020 tukevat ja täydentävät 

sopimuspalokuntien tarpeita? 

 
Pelastuslaitokset pitivät sopimuspalokuntien uusiutuvaa ajoneuvokalustoa tärkeänä 
asiana. Sopimuspalokunnat täydentävät pelastuslaitosten kalustoa ja uudella 
kalustolla turvataan sopimuspalokuntien toiminnan jatkuvuus.  
 

Avoimeen kysymykseen siitä, miten tulevat kalustohankinnat 
tukevat ja täydentävät sopimuspalokuntien ajoneuvokalustoa 
saatiin seuraavanlaisia vastauksia: 

 

 Täydentävät sopimuspalokuntien ajoneuvokalustoa 

 Ajoneuvohankinnat perustuvat hyväksyttyyn ajoneuvostrategiaan ja 
riskitarveperusteiseen sijoitteluun. 

 Sopimuspalokunnat hankkivat ja ylläpitävät sopimuksen mukaisesti 
pelastuslaitoksen tarpeiden mukaisen määrän miehistöautoja. Sammutus- ja 
säiliöautot hankitaan sopimuspalokuntien käyttöön pelastuslaitoksen 
toimesta. 

 Pelastuslaitos omistaa miltei kaiken kaluston ja VPK:n omistamia ajoneuvoja 
on vain muutama. Uusia ajoneuvoja hankitaan vain pelastuslaitoksen 
määrärahoilla 

 Kyseisillä hankinnoilla pidetään kaluston ikä suunnitellun mukaisena 

 Kalustoa uusitaan suunnitelman mukaan, lukumäärää ei lisätä. Pelkästään 
ensivastekäyttöön tarkoitettuja autoja ei pidä avustaa ollenkaan. 

 Tukevat pelastuslaitoksen toimintaa. Meillä ei ole kuin muutama 
sopimuspalokunta. Kaiken kaluston omistaa ja hankkii pelastuslaitos 

 Ovat tarpeellisia työkaluja, jotta palokunnat tehtävät mahdollistuvat 

 Meillä valtaosa kalustosta on pelastuslaitoksen omistamaa. 
Sopimuspalokuntien kalustohankinnat on tehty suunniteltu hyvässä 
yhteishengessä siten, että ne palvelevat kokonaisuutta. 

 Ylläpitää nykyisen kalustotason. 

 Ehdoton edellytys toiminnan turvaamiseksi 

 "Edellä olevat sopimuspalokuntienluvut eivät pidä sisällään tehdaspalokuntia. 
Niillä on erittäin hyvä kalusto, joka on laitosten (suurteollisuus, 
puolustusvoimat, Finnavia) omaa. 

 Pelastuslaitos ostaa muiden sopimuspalokuntien ja toimenpidepalkkaisten 
paloasemien (nk. puolivakinaiset) koko kaluston." 

 Kalustoa saadaan järkevästi ja tarkoituksen mukaisesti uusittua jotta ne 
palvelevat sopimuksien mukaisissa tehtävissä 

 Sopimuspalokunnat mukana alueen kokonaistarkastelussa kaluston osalta. 
Pelastuslaitos ei ajattele ajoneuvon tarvetta sopimuspalokunnan tarpeena 
vaan osana omaa alueellista palveluntuotantoa. Tästä on erillään 
palokuntatoimintaa tukevat kalustohankkeet. 

 Järkevintä, että ovat meidän kierrossa. Järkevintä yhteiskunnan varojen 
käyttöä. 

 Pelastuslaitos hankki tarvittavan kaluston pois lukien miehistöautot 
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 Pelastustehtävien turvallinen suorittaminen vaatii, että palokunnalla on 
nykyaikainen ja teknisesti luotettava ajoneuvokalusto. 

 Kaluston omistaa pelastuslaitos. Pelastuslaitos hankkii kaluston iän ja kunnon 
perusteella. 

 Korvaa poistettavaa kalustoa 

 Muodostavat tärkeän osan pelastustoiminnan palvelutasosta. 
 

5. Pelastuslaitosten erityiskaluston tarve alueella 

 
Pelastuslaitosten erityiskaluston tarpeesta omalla alueella kysyttiin vielä erillisellä 
kysymyksellä, jossa kalustotarvetta oli mahdollisuus yksilöidä tarkemmin. Lähes 
kaikilla pelastuslaitoksilla oli ilmoituksensa mukaan tarvetta 
erityisajoneuvolle, melko suuri erityiskaluston tarve oli 14 laitoksella ja 
erittäin suuri tarve 3 laitoksella. Kolmella laitoksella erityiskaluston tarve on pieni 
(Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa) ja kahdella laitoksella ei ole tarvetta 
erityiskalustolle (Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa).  

 

 
Vastaajien määrä 22 

 

Avoimeen kysymykseen siitä, minkälaista erityiskaluston tarvetta 
alueella tarvitaan, saatiin seuraavia vastauksia:  

 
 Nostolava-auto, letkukonttiauto, siirtolava-auto 

 Pelastuslaitoksen puomitikasautot ovat ikääntyneitä, jonka vuoksi ainakin 
toinen on uusittava vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi alueella on laajat metsä- 
ja turvetuotantoalueet, jotka vaativat osalta hankittavista ajoneuvoista 
erityisratkaisuja. 

 Monikäyttöajoneuvo, tukkikoura, vaihtolava, hydrokopteri 

 Raivausauto, kemikaalintorjunta-auto 

 Maanalaisissa tiloissa toimiminen. 

 VAK torjunta-auto, raivausauto 

 Kemikaliotorjunta 
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 Vaarallisten aineiden torjuntaan ja raskas pelastusyksikkö. 

 Puomitikasauto  

 Lava-auto, jossa on ulottuva ja riittävän suuritonninen puominosturi katon 
aukaisua ja ketjukolareja varten, raskas pelastuskalustoa sisältävä auto jossa 
muuta järeämpää teknistä kalustoa. Koukkulava-autojen ja kontti- ja 
vaihtolavakaluston lisääminen, mm öljyntorjunta, cbrne. 

 Vaarallisten aineiden torjuntaan soveltuva kalusto puuttuu, mutta korjaantuu 
ensi vuoden aikana. Puomitikaskalusto osin vanhentunutta. 

 Puomitikasauto ja raivausauto 

 Maastoajoneuvoja pelastuslaitoksella ei ole, muutamaan mönkijää ja 
moottorikelkkaa lukuun ottamatta. Samoin vaahtoautojen uusintaa olemme 
joutuneet siirtämään sammutus- ja säiliöautojen uusintojen johdosta. 
Johtokeskusauton uusinta tulee ajankohtaiseksi ko. suunnittelukaudella. 

 1 kpl koukkulava/nosturi ajoneuvo ja 1 kpl puomitikasajoneuvo. 

 Suurteollisuuden erityistarpeisiin soveltuva erityiskalusto sekä toisaalta 
pelastusalueen metsävaltaisuudesta ja laajasta turvetuotannosta johtuva 
maastokelpoisten ajoneuvojen tarve. 

 
 

6. Huomattavan kalliiden pelastusajoneuvojen tukeminen 
 
Vuonna 2013 ajoneuvokaluston yksikköhintaisesta enimmäisrajasta luovuttiin ja 
mahdolliseksi tuli hakea rahastosta avustusta myös ajoneuvojen huomattaviin 
kustannuksiin (yli 120 000 euroa, alv 0). Muutos johtui siitä, että erillinen 
valtionavustus pelastustoimen kannalta tarpeellisen kaluston hankinnasta aiheutuviin 
huomattaviin kustannuksiin poistettiin  
 
Pelastuslaitoksilta tiedusteltiin, tulisiko yli 120 000 euron (alv 0) ajoneuvoja tukea 
palosuojelurahastosta. Vastaus kysymykseen oli hyvin samansuuntainen. Kaikki 
pelastuslaitokset ovat sitä mieltä, että rahaston kalustohankeavustuksia 
tarvittaisiin jatkossa myös huomattavan kalliiden ajoneuvohankintojen 
rahoittamiseen.  
 

 
Vastaajien määrä: 22 
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7. Esitetyt maksimiavustukset kevyelle ja raskaalle ajoneuvokalustolle 
 
Vastaajilla oli mahdollisuus esittää oma ehdotuksensa ajoneuvotyyppien 
maksimiavustuksista. Esitetyt avustusmäärät olivat pääosin kohtuullisen maltillisia. 
Kevyelle ajoneuvolle esitettiin useimmiten noin 15 000 - 20 000 euron rahaston 
avustusta. Avustusten keskiarvoehdotus kevyelle ajoneuvokalustolle oli noin 
20 000 euroa. Ehdotettua avustusmäärää laskee muutaman pelastuslaitoksen 
ilmeinen näppäinvirhe (0 euroa ja 1 euro). Korkeimpia maksimiavustuksia esitettiin 
Pohjois-Savon, Länsi-Uusimaan, Satakunnan ja Päijät-Hämeen pelastuslaitoksista.  
 
Tarkoituksenmukaisimpana avustussummana pelastuslaitokset esittivät kevyelle 
ajoneuvolle seuraavia maksimiavustuksia €: 
 

 15 000, 20 000, 20 000, 10 000, 15 000, 50 000, 15 000, 30 000, 15 000, 1, 0, 
30 000, 55 000, 40 000, 25 000, 15 000, 40 000, 15 000, 20 000, 5 000, 0,  
20 000 

 
 
Raskaalle ajoneuvokalustolle pelastuslaitokset esittivät sen sijaan 
huomattavankin korkeita rahaston avustuksia, esitetyissä summissa oli myös 
melko suurta vaihtelua. Pelastuslaitosten esitys raskaan kaluston maksimiavustukselle 
oli keskiarvoltaan noin 120 000 euroa. Ehdotettua avustusmäärää laskee hieman 
yhden pelastuslaitoksen ilmeinen näppäinvirhe (1 euro). Korkeimpia 
maksimiavustuksia esitettiin Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Jokilaaksojen, Länsi-
Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksista.  
 
Tarkoituksenmukaisina maksimiavustus raskaalle ajoneuvokalustolle maksimissaan 
(euroa) esitettiin seuraavia avustussummia €:  
 

 160 000, 100 000, 70 000, 100 000, 70 000, 200 000, 60 000, 100 000, 75 000 
1, 60 000, 100 000, 625 000, 240 000, 75 000, 60 000, 90 000, 80 000,  
150 000, 60 000, 100 000, 60 000  

 

  

Mikä olisi tarkoituksenmukaisin maksimiavustuksen 
määrä (hakijan tilille saama avustuksen määrä)  

 

Pelastuslaitosten esitykset 
ajoneuvokaluston 
maksimiavustuksille 

Esitetty 
Minimisumma 

Esitetty 
maksimisumma 

Kaikkien 
laitosten 
keskiarvo € 

a) kevyelle ajoneuvokalustolle 
maksimissaan (euroa) 

0 55 000 20 682 

b) raskaalle ajoneuvokalustolle 
maksimissaan (euroa) 

1 625 000 119 773 

  
Vastaajien määrä: 22 
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8. Tyytyväisyys rahaston avustustoimintaan omalla alueella 
 
Pelastuslaitoksista suurin osa on ollut tyytyväisiä rahaston avustustoimintaan 
omalla alueellaan. Pelastuslaitoksista 16 pitää on ilmoituksensa mukaan tyytyväinen 
kalustohankkeiden jakoperusteisiin. Kahdella vastaajalla ei ollut asiasta tietoa.  
 
Erittäin epätarkoituksenmukaisesti avustukset ovat jakautuneet omalle alueelle yhden 
pelastuslaitoksen mielestä (Jokilaaksot) ja melko epätarkoituksenmukaisesti kolmen 
pelastuslaitoksen mukaan (Kanta-Häme, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo).  
 
 
 

 
Vastaajien määrä: 22 
 
 
Mikäli avustustoimintaa pidettiin melko epätarkoituksenmukaisena tai erittäin 
epätarkoituksena, pyydettiin vastaajaa vielä arvio siitä, mistä tämä johtuu. Näiden 
vastausten mukaan avoneuvokalustoa myönnetään turhan helposti 
sopimuspalokunnille (joissa vähän hälytyksiä) ja Etelä-Suomeen sekä 
epätasaisesti pelastuslaitosten kesken. Mainittiin myös, että väestöhälyttimiin 
ja ajoneuvokalustoon ei ole saatu tukea tavoitellun mukaisesti.  
 
 

Syitä siihen, että rahaston kalustoavustusten jako omalle 
pelastuslaitokselle oli koettu epätarkoituksenmukaiseksi (5 kpl): 

 

 Suomessa on tällä hetkellä menossa erittäin suuri rakennemuutos ja alueet 
eriarvoistuvat vauhdilla. Jos palosuojelurahaston avustuksia ohjataan vahan 
tavan mukaan hakemusten perusteella, niin tämä on mielestäni väärin. En 
kyllä osaa tähän hätään sanoa miten, avustukset pitäisi kohdentaa, mutta 
voisiko yleisen valtionosuusjärjestelmän kriteereistä jollain tavalla hakea 
suuntaviivoja siihen, miten avustukset kohdennetaan eri alueille. 
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 Väestöhälyttimiin eikä ajoneuvohankintoihin ei ole saatu tukea tavoitellussa 
määrin, ja joissakin osin tuki jakautuu mielestämme epätasaisesti laitosten 
kesken ja jopa laitoksen hakemusten sisällä.  
 

 Pelastustoimialueen kalustohankintoja ei voi katsoa vakinainen 
/sopimuspalokunta-jaolla, koska aiemmin kerrotulla tavalla kalustoa 
kierrätetään ja pyritään siten mahdollisimman kustannustehokkaaseen 
käyttöön. Kärjistäen kysyttynä onko mielekästä sijoittaa uusi kallis paloauto 
asemalle, joka hälytetään esim. 10 krt/vuosi? 
 

 Avustukset menevät Etelä suomen asemille, koska väkiluku vaikuttaa 
kohdentamisessa. Pohjoissuomessa lähes kaikissa pelastuslaitoksien 
paloasemilla ensilähdön palokuntana on sopimuspalokunta. Eteläsuomessa 
monet sopimuspalokunnat ovat toisen tai kolmannen lähdön palokuntia. 
Heidän avustukseen vaikuttaa eteläsuomen isompi väkiluku. 
 

 Ajoneuvoavustuksia myönnetään sopimuspalokunnille turhan helposti. 
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9 Sopimuspalokuntien kalustotarve pelastuslaitosten arvioimana  
 

Sopimuspalokuntien kalustotilanne ja kaluston kunto 

 
Sopimuspalokunnilla on laitosten ilmoituksen mukaan yhteensä (noin) 1 187 
ajoneuvoa, josta pelastuslaitoksen omistamaa kalustoa on 841 ja 
sopimuspalokunnan omaa kalustoa 346. Kaluston omistussuhteissa oli suuria 
alueellisia eroja.  
 
 

Sopimuspalokuntien 
ajoneuvokaluston määrä  

Kaikki 
sopimuspalokunnat 

- Pelastuslaitoksen 
omistaman kaluston osuus 

841 

- Sopimuspalokunnan 
omistaman kaluston osuus 

346 

Yhteensä 1187 

 
 
 
Sopimuspalokuntien ajoneuvokaluston hankinnan osalta 17 pelastuslaitosta 
ilmoitti, että pelastuslaitos hankkii osan kalustosta ja sopimuspalokunta osan 
kalustosta. Viisi pelastuslaitosta ilmoitti hankkivansa kaiken 
sopimuspalokunnan ajoneuvokaluston. Tällaisia pelastuslaitoksia olivat Keski-
Suomen, Länsi-Uudenmaan, Kainuun, Kymenlaakson ja Jokilaaksojen 
pelastuslaitokset.  
 
 
Pelastuslaitosten arvion mukaan sopimuspalokuntien kalustotilanne 
erityisesti kaluston määrän osalta on melko hyvä. Pelastuslaitoksista 20 arvioi 
oman alueensa sopimuspalokuntien kalustotilanteen (kaluston määrän) melko 
hyväksi, yksi arvioi erittäin hyväksi ja yksi melko huonoksi (Pohjois-Savo). 
Kaluston kunto oli sen sijaan laitosten mukaan määrään nähden huonompaa. 
Pelastuslaitoksista 15 arvioi oman alueensa sopimuspalokuntien kaluston kunnon 
melko hyväksi, yksi erittäin hyväksi ja 5 melko huonoksi (Keski-Uusimaa, Etelä-
Karjala, Lappi, Oulu-Koillismaa, Pohjois-Savo).  
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Rahaston avustusten kohdistuminen sopimuspalokunnille 

 

Rahaston avustukset kohdistuvat sopimuspalokuntiin pelastuslaitosten 
arvioimana pääosin joko melko tarkoituksenmukaisesti tai erittäin 
tarkoituksenmukaisesti (yhteensä 13 kpl), kysymykseen ei osannut vastata 5 tahoa. 
Melko epätarkoituksenmukaisesti ajoneuvokalustoavustukset kohdistuvat 
sopimuspalokunnille neljän pelastuslaitoksen mielestä.  
 
Syinä epätarkoituksenmukaiseen kalustoavustuksen kohdistumiseen 
sopimuspalokunnalle lueteltiin avoimessa vastauksessa seuraavia tekijöitä:  

 

 Alueen sopimuspalokunnat eivät hakeneet ajoneuvoavustuksia (yli 10 000). 
Aiempina vuosina avustuksia on kuitenkin myönnetty kohtuullisesti. 

 käytännössä avustukset kohdistuvat vain miehistöautoihin. Raskaan kaluston 
osalta omarahoitusosuus jää niin suureksi, että pelastuslaitos joutuu 
hankkimaan tämän kaluston 

 [Kalustohankkeita ei voi tarkastella pelastuslaitos vs. sopimuspalokunnat -
hankkeina vaan nämä muodostavat kokonaisuuden. Erillisinä saattaa 
vaikuttavuus ajoittain olla heikohko]. 

 hakijoita ollut nyt vähän 

 Koska sopimuspalokunnat eivät hanki mitään kalustoa. 
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Sopimuspalokuntien ajoneuvokalustohankintojen tarve 

 
Suurin osa (16 kpl) pelastuslaitoksista ilmoitti, että sopimuspalokuntien 
ajoneuvohankinnat perustuvat todelliseen tarveharkintaan. Yhden 
pelastuslaitoksen alueella kysymykseen ei osattu vastata (tässä tapauksessa vastaaja 
totesi, että sopimuspalokuntien omien kalustohankintojen kaikkea tarveharkintaa ei 
tunneta pelastuslaitoksessa).  
 
Viiden pelastuslaitoksen alueella (Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, 
Satakunta ja Itä-Uusimaa) sopimuspalokuntien ajoneuvohankinnat eivät 
perustu laitoksen arvion mukaan todelliseen tarveharkintaan. Näissä 
tapauksissa pelastuslaitosten mielestä sopimuspalokuntien ajoneuvokalustohankinnat 
painottuvat liikaa miehistöautoihin (3 kpl), näyttämisen tarpeeseen (1 kpl) sekä 
siihen, että sopimuspalokunnat vaihtavat liian uutta kalustoa (1 kpl).  
 

Syinä siihen, etteivät sopimuspalokunnan ajoneuvokalustot perustu 
todelliseen tarveharkintaan nähtiin seuraavia tekijöitä (5 vastausta): 

 

 Ajoneuvohankinnat painottuvat liikaa miehistökuljetusautoihin. 

 Tarvitsevat yhdistystoimintaan esimerkiksi miehistönkuljetusautoja joilla ei 
ole merkitystä pelastustoiminnalle. 

 Pelastuslaitos hankkii lähes kaiken kaluston, jonka ensimmäinen 
sijoituspaikka on vakinainen asema. Tämän jälkeen kalusto kiertää 
sopimuspalokuntien asemille. Sopimuspalokuntien itse ostamat/omistamat 
ajoneuvot rajoittuvat lähinnä miehistöautoihin muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta ja näin ollen sopimuspalokuntien kalustohankkeille ei ole tehty 
varsinaista tarveharkintaa, koska koko pelastuslaitoksen tasolla niiden 
käytännön merkitys on melko vähäinen. 

 Näyttämisen tarve toisilla sopimuspalokunnilla 

 Hankkivat kun saavat rahaa ja joskus vaihdetaan liian uutta kalustoa 
 
 
 
Pelastuslaitokset arvioivat alueensa sopimuspalokuntien kalustotarpeen 
muun muassa alueen kalustotilanteen kokonaisarvioinnin sekä 
tarveharkinnan perusteella, jossa ajoneuvokalustotarvetta käsitellään 
kokonaisuutena koko pelastuslaitoksen ajoneuvotarpeen näkökulmasta ja jossa 
sopimuspalokunnan kalustotarvetta arvioidaan muun muassa toiminnan 
aktiivisuuden, tarpeen ja riskien näkökulmasta.  
 

Sopimuspalokuntien ajoneuvokaluston arviointitapaan saatiin 
pelastuslaitoksilta seuraavanlaisia avoimia vastauksia: 

 

 Sopimuspalokuntien ajoneuvokaluston tarve perustuu kokonaisarvioon 
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 Emme arvioi sopimuspalokuntien tarvetta erikseen vaan pelastuslaitoksen 
ajoneuvotarpeen (siinä on sopimuspalokunnat mukana) 

 Sopimuspalokuntien ajoneuvotarve ei eroa koko laitosta koskevasta 
tarpeesta. Meidän lähes kaikki sopimuspalokunnat ovat ensilähdön 
palokuntia, jolloin tarpeita käsitellään kokonaisuutena. 

 Hankinnat laitetaan tärkeysjärjestykseen  

 Arvioimalla 

 Kaikki kalusto ja käyttöaste katsotaan läpi ja pisteytetään. 

 Suunnitelmakaudella tulee vaihtoikään 1-2 miehistöautoa. 

 Säännölliset kokouskäytännöt ja keskustelut 

 Sopimuspalokunnilta tulee esityksiä 
 

 Ajoneuvotarvetta (pelastuslaitoksen hankkeet) tarkastellaan palvelutuotannon 
kalustollisena osana. Tarve arvioidaan riskienarvioinnin keinoin.  

 Tarveharkinta, jossa palokunnan toiminnan aktiivisuus, tarve 
pelastustoimintaan osallistumiseen ja nykyisen kaluston kunto 

 Otetaan huomioon mm. sopimuspalokunnan toimintavalmius, aseman 
sijainti, palokunnan hälytysosaston koko, palokunnan toiminnan aktiivisuus, 
hälytysten määrä jne. 

 Uhkien ja riskien perusteella on määritelty valmiuden tarve, jonka perusteella 
on tehty sopimukset, joissa on määritelty kaluston laatu ja määrä.  

 Riskeihin perustuen ja vpk-paloasemien tarpeeseen. 

 Olemme tehneet kalustostrategian, jonka perusteella suunnitellaan hankinnat 
 

 Sopimuspalokuntiin on kierrätetty laitoksen ajoneuvokalustoa 

 Palokuntasopimuksien mukaan 

 Sopimuspalokunnat hankkivat omaan käyttöönsä miehistöautot. 

 Alueen sopimuspalokunnilla on määrällisesti ja tekniseltä kunnolta toimiva 
ajoneuvokalusto. Jatkossa haasteena on miten kalusto pystytään uudistamaan, 
ettei kalusto vanhene ja samalla tekninen luotettavuus laske. 

 Vähäinen johtuen palokuntasopimuksen luonteesta. 
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Sopimuspalokuntien toiminta-aktiivisuus ja alueellinen vaikuttavuus 

 
Pelastuslaitokset arvioivat alueen sopimuspalokuntien toiminta-aktiivisuuden 
sekä alueellisen vaikuttavuuden keskimäärin joko erittäin merkittäväksi tai 
merkittäväksi.  
 
Erittäin merkittävänä sopimuspalokuntien sekä toiminta-aktiivisuus että 
alueellinen vaikuttavuus koettiin keskimäärin Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa, 
Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Oulu-
Koillismaan pelastuslaitoksessa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja 
Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella. 
 

 

 

Pelastuslaitokset Alueen 
sopimuspalokuntien 
toiminta-aktiivisuus 
keskimäärin  

Alueen 
sopimuspalokuntien 
alueellinen vaikuttavuus 
keskimäärin 

Helsinki melko merkittävä melko merkittävä 
Etelä-Karjala erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Pohjois-Karjala erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Keski-Suomi erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Varsinais-Suomi erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Länsi-Uusimaa melko merkittävä melko merkittävä 
Pohjanmaa erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Kainuu melko merkittävä melko merkittävä 
Lappi erittäin merkittävä melko merkittävä 
Etelä-Savo erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Oulu-Koillismaa erittäin merkittävä erittäin merkittävä 

Keski-Uusimaa melko merkittävä melko merkittävä 

Pohjois-Savo melko merkittävä erittäin merkittävä 
Päijät-Häme erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Kanta-Häme melko merkittävä melko merkittävä 
Pirkanmaa  erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Satakunta melko merkittävä melko merkittävä 
Kymenlaakso erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Jokilaaksot erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Keski-Poh ja Piet erittäin merkittävä erittäin merkittävä 
Itä-Uusimaa melko merkittävä melko merkittävä 
Etelä-Pohjanmaa melko merkittävä melko merkittävä 

 

 

 


