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Pelastustoimen alueiden ja sopimuspalokuntien  
kalustohankeavustukset 2017   

 
Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan 
rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia pelastustoimen alueille ja 
sopimuspalokunnille. 
 
Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän avustuksenhakuohjeen 
(SMDno-2015-1965) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin 
kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin 
sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana. Kaluston tai 
järjestelmän hankinnasta aiheutuneisiin kustannuksiin avustusta on mahdollista 
myöntää pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.  
 
Hallitus julisti 30.11.2016 haettavaksi pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille 
tarkoitetut kaluston (sis. harjoitusalueen kontit), järjestelmän tai pelastustoimen 
kenttäjohtamisjärjestelmän päätelaitteisiin. Palosuojelurahasto on tiedottanut asiasta 
aluehallintovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 
30.11.2016 päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan 
hakumenettelystä ja aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen 
alueita kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.  
 
Kalustohankehankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden 
ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 9.2.2017. 
Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja 
toimittaa ne Palosuojelurahastolle 28.2.2017 mennessä.  
 

Saapuneet hakemukset 
Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 83 hakemusta. Hakemukset jakautuivat 
aluevirastoittain seuraavasti (suluissa vuosien 2015 ja 2014 hankkeiden lukumäärät): 
 
Aluehallintovirasto   Saapuneet kalustohankkeet 
 
   2017:  2016: 2015: 2014: 
Etelä-Suomi   38  34  (46) (38) 
Lounais-Suomi    7    8  (21) (17) 
Länsi- ja Sisä-Suomi   14  12  (13) (14) 
Itä-Suomi   13    10   (8)  (8) 
Pohjois-Suomi    3    4   (9) (11) 
Lappi    6      6  (4)  (3) 
Ahvenanmaan maakuntahallitus   2      6  (3)  (1) 
 ________________________________ 
Yhteensä   83  80  104    92 
 
Hakemuksia oli 3 enemmän kuin vuonna 2016 (80 hakemusta).  

 



Kalusto- ja rakennushankkeiden määräraha vuodelle 2016 
 
Hallituksen 30.11.2016 hyväksymän vuoden 2017 varojen käyttösuunnitelman mukaan 
vuonna 2017 voidaan kalustohankkeisiin myöntää 2 430 000 euroa ja 
rakennushankkeisiin 1 900 000 euron arvosta, yhteensä 4 330 000 euroa.   
 
Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman 
hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä   
hakuohjeen mukaiset kalustohankkeet.  

 
Päätös (liitteenä taulukko) 

 
Rahastoon saapui 83 kalustohankehakemusta.  
 
Myönteisiä kalustohankepäätöksiä tehtiin 57 hankkeeseen, mikä vastaa  
68,7 % haetusta (vuonna 2016 myönteinen päätös tehtiin 49 hankkeeseen, mikä 
vastasi 61 % haetusta, vuonna 2015 myönteinen päätös tehtiin 44 hankkeeseen mikä 
vastasi 42 % haetusta ja vuonna 2014 puolestaan myönteinen päätös tehtiin 36 
kalustohankkeeseen mikä vastasi 39 % haetusta).  
 
Pelastuslaitoksilta saapui yhteensä 66 hankehakemusta, joista myönteinen 
päätös tehtiin 43 hankkeeseen (65,15 %).  
 
Myönteiset kalustohankepäätösesitykset pelastuslaitoksille: 

 25 pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon 

 9 pelastuslaitosten kevyisiin ajoneuvoihin  

 5 pelastuslaitosten väestöhälytinhankkeisiin 

 2 pelastuslaitosten päätelaitehankintoihin  

 2 erityiskalustoon  
Yhteensä 43 hanketta, 1 523 004 euroa 

 
Sopimuspalokunnista saapui 17 hakemusta, joista myönteinen päätös tehtiin 14 
hankkeeseen (82,35 %).  
 
Myönteiset kalustohankepäätösesitykset sopimuspalokunnille: 

 2 sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvokalustoon  

 11 sopimuspalokuntien kevyisiin ajoneuvoihin 

 1 erityiskalustoon  
Yhteensä 14 hanketta, 937 853 euroa 
 
Sopimuspalokunnille on myönnetty kalusto- ja rakennushankehaun kautta vuonna 
2017 yhteensä 1 677 769 euroa, joista 739 916 euroa myönnettiin sopimuspalokuntien 
rakennushankkeisiin rahaston hallituksen kokouksessa 10.4.2017 ja 937 853 euroa 
kalustohankkeisiin kokouksessa 17.5.2017.  
 
 
 
 
 
 



Myönteisten kalustohankkeiden jako vuonna 2017 aluehallintovirastoittain  
(vieressä vastaavat vuoden 2016 tiedot):  
 
 
  Myönteiset kalustohankepäätökset 
 
Alue  Vuosi 2017   Vuosi 2016  
  päätös/haettu, kpl  päätös/haettu, kpl 
  
Etelä-Suomi    19 / 38   16 / 34   
Lounais-Suomi   7 / 7   5 / 8   
Länsi- ja Sisä-Suomi   12 / 14   10 / 12   
Itä-Suomi    10 / 13   9 / 10   
Pohjois-Suomi   3 / 3   3  /  4   
Lappi    6 / 6   5  /   6   
Ahvenanmaa    0 /2   1  /   6  
  _____   _______   
  57 / 83   49 / 80  
  
 

Myönteiset kalustopäätökset AVI-alueittain tarkasteltuna 
 
Etelä-Suomen yhdeksästätoista myönteisistä kalustohankepäätöksistä kohdistui 
seitsemän pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, kolme pelastuslaitosten 
kevyeen ajoneuvokalustoon ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi 
sopimuspalokunnan raskaaseen ajoneuvoon, kuusi sopimuspalokuntien kevyeen 
ajoneuvokalustoon ja yksi sopimuspalokunnan sammutinleikkuriin.  

Lounais-Suomen seitsemästä myönteisestä kalustohankepäätöksestä kohdistui kolme 
pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen 
ajoneuvoon ja yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä kaksi 
sopimuspalokuntien kevyeen ajoneuvokalustoon.  

Länsi- ja Sisä-Suomen kahdestatoista myönteisestä kalustohankepäätöksestä 
kohdistui seitsemän pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi 
pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan 
ja yksi pelastuslaitoksen Tokeva-kaluston kehittämiseen sekä yksi sopimuspalokunnan 
raskaaseen ajoneuvoon ja yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon.  

Itä-Suomen kymmenestä myönteisestä kalustohankepäätöksestä viisi kohdistui 
pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, kaksi pelastuslaitosten kevyeen 
ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen päätelaitehankintaan ja yksi 
pelastuslaitoksen väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan kevyeen 
ajoneuvoon.   

Pohjois-Suomen kolmesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä yksi kohdistui 
pelastuslaitoksen raskaaseen ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen ajoneuvoon 
ja yksi pelastuslaitoksen letkunhuoltolaitteistoon.  

Lapin kuudesta myönteisestä kalustohankepäätöksestä kaksi kohdistui 
pelastuslaitosten raskaaseen ajoneuvokalustoon, yksi pelastuslaitoksen kevyeen 
ajoneuvoon, yksi pelastuslaitoksen päätelaitehankintaan ja yksi pelastuslaitoksen 
väestöhälytinhankintaan sekä yksi sopimuspalokunnan kevyeen ajoneuvoon. 

 


