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Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa 
– UATP 2014 -koulutuskiertue

on tehdä tutuksi korkeajänniteakkuja sisältävien sähkö- ja hybridiautojen 
ja maakaasua käyttävien autojen tekniikkaa sekä käydä läpi tieliikenneon-
nettomuuden pelastustyöhön liittyviä erityispiirteitä tilanteissa, joissa on-
nettomuuden osallisena on uuden autotekniikan autoja”, kertoo hankkeen 
Metropolian projektipäällikkö Markku Haikonen.

”Onnettomuustilanteissa on tärkeää pelastajien oma työturvallisuus sekä 
pelastettavien nopea ja turvallinen hoitoon saaminen”, Haikonen täydentää.  
Palautteiden mukaan koulutus koettiin tarpeelliseksi ja aineistoa voidaan jat-
kossa hyödyntää pelastuslaitosten työvuorokoulutuksissa ja viikkoharjoituk-
sissa sekä sopimuspalokuntien henkilöstön koulutuksessa. ”Kainuussa hyb-
ridi- ja varsinkin sähköautot ovat vielä harvinaisia. Tulevaisuudessa niiden 
määrä tulee kasvamaan ja ikävä kyllä nekin joutuvat onnettomuuksiin. Kou-
lutuksessa saimme erittäin perusteellista tietoa näistä autoista. Nyt osaam-
me toimia onnettomuustilanteissa näiden kanssa oikein ja turvallisesti”, to-
teaa Kainuun Pelastuslaitoksen vs. palomestari Heikki Piirainen.

Metropoliassa on koettu yhteistyö pelastusalan kanssa erittäin kiinnos-
tavaksi ja jo nyt on tullut esille joitakin uusia koulutusalueita sekä tutkimus-
kohteita, joissa tämänkaltaisella poikkitieteellisellä ja käytäntöön sovelletul-
la yhteistyöllä voitaisiin päästä hyviin tuloksiin. 

Lisätietoja: Markku Haikonen, DI, Lehtori - Projektipäällikkö,  
puh. 050 344 4540, markku.haikonen@metropolia.fi.

MARKKU HAIKONEN, Metropolia ammattikorkeakoulu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN autotekniikan henkilöstö 
on tehnyt yhdessä Palopäällystöliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 
ja Pelastusopiston kanssa sähkö-, hybridi- ja maakaasuautoista koulutussi-
sällön ja -kiertueen pelastuslaitoksien alipäällystölle ja koulutuksesta vas-
taaville palomiehille. Koulutus on saanut Palosuojelurahastolta tukea 50 %  
hankkeen kustannuksista ajalla syyskuu 2013 - marraskuu 2014. Hankkeen 
muita tukijoita ovat olleet muun muassa VV-Auto Group, Nissan Nordic Eu-
rope, Veho Group, Toyota Auto Finland ja Gasum.

Huhti-kesäkuussa 2014 on koulutettu yli 240 pelastusalan henkilös-
töön kuuluvaa päivän kestäneissä tilaisuuksissa, joita pidettiin yhteensä 12. 
Koulutuskiertue alkoi Helsingistä ja tilaisuuksia pidettiin myös Kuopiossa, 
Varsinais- ja Pohjois-Suomessa.

Syksyllä 2014 kiertue jatkuu koulutustilaisuuksilla Länsi- ja Itä-Suomes-
sa. Kaiken kaikkiaan koulutukseen tulee osallistumaan noin 400 henkilöä. 
Koulutussisältö on samanlainen läpi koko Suomen. Koulutukseen osallis-
tuville on annettu ennakko-opiskelumateriaali. Varsinainen koulutuspäi-
vä koostuu aamupäivän teoriatunneista, joiden aikana syvennytään säh-
kö- ja hybridiautojen sekä maakaasuautojen tekniikkaan. Iltapäivällä on 
käytännönläheistä toimintaa ajoneuvorasteilla, jolloin tutustutaan rasteil-
la oleviin sähkö-, hybridi- ja maakaasuautoihin.  ”Koulutuksen tavoitteena 

Lisätietoja avustuksien hakemisesta, hakuajoista sekä tehdyistä avustuspäätöksistä löytyy rahaston 
internetsivuilta: www.psr.fi
Lisätietoja tutkimus- ja kehittämishankkeista löytyy osoitteesta www.psr.fi/erityisavustukset

Sähköautossa on korkeajännitteellisiä komponentteja ja akkuja, jotka tulee huomioida pelastustapahtuman yhteydessä. Kuvat: Marko Laurén ja Markku Haikonen.



Lisätietoja kalusto- ja rakennushankkeista löytyy rahaston sivulta www.psr.fi/kalustot ja www.psr.fi/rakennukset

Rutolan VPK:n miehistöauto vaihdettiin 24 vuoden jälkeen

TIMO HEINONKOSKI, Rutolan VPK ry 

RUTOLAN VPK on vuonna 1950 perustettu Lappeenrannan kaupun-
gissa toimiva Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Se toi-
mii vapaapalokuntana kasvavalla Lappeenrannan länsialueella. VPK:lle oli 
hankittu vuonna 1990 Toyota Hiace pakettiauto, johon asennettiin 9 hen-
gen istuimet ja hälytysvarustus. Miehistöauton vaihto tuli esille VPK-laisten 
keskusteluissa silloin tällöin. Auto oli ja on edelleen kunnossa, mutta siitä 
puuttui muun muassa nykyaikaisen hälytysauton turvallisuusominaisuuk-
sia, ABS-jarrut, ajonvakautus, turvatyynyt ja ilmastointi . Lisäksi takapenkki-
en turvavöiden käyttö oli hankalaa. Vanha miehistöauto oli myös kooltaan 
pienempi kuin nykyiset pelastusautot.

Syksyllä 2012 tehtiin VPK:ssa päätös, että anomme Palosuojelurahas-
tolta avustusta vuodelle 2013 uuden miehistöauton hankintaan. Puheen-
johtaja, sihteeri ja päällikkö saivat tehtäväkseen anomuksen tekemisen. 
Palosuojelurahaston selkeiden ohjeiden mukaisesti hankittiin tarvittavat 
asiapaperit, ja ne lähetettiin Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle, ja sieltä oh-
jeiden mukaisesti edelleen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Hakupro-
sessi ei edes ensikertalaiselle ollut liian työläs. Palosuojelurahasto samoin 
kuin Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta palopäällikkö Arto Mäkelä auttoivat 
auliisti pienissä ongelmissa.

Touko-kesäkuussa 2013 tuli kielteinen päätös anomukseemme. Olim-
me saaneet jo aikaisemmin pieniä vihjeitä, että vuonna 2013 on hankala 
saada avustusta. Emme olleet pettyneitä vaikka olimmekin jääneet ilman. 
Toisten avustustarpeet olivat akuutimpia kuin meillä. Syksyllä 2013 päätim-
me jatkaa uuden auton hankintaprosessia uudella anomuksella vuodelle 
2014. Tällä kertaa työ oli tuttua eikä vienyt kovinkaan paljoa aikaa. Jälleen 
Palosuojelurahaston puhelintuki oli mainiota.

Vuoden 2014 alussa aloitimme työn uuden auton hankkimiseksi ja 
päädyimme VW Caravelleen, jossa on neliveto. Keväällä saimme positii-
visen vastauksen Palosuojelurahaston anomukseemme. Paikallinen VW-
kauppias, myyntipäällikkö Jouni Mustonen Länsi-Autosta auttoi auliisti yksi-
tyiskohtaisissa valinnoissa. Heidän kauttaan onnistui myös auton varustelu 
suoraan hälytysajoneuvoksi, joka tehtiin Tampereella Tamlanssilla. Auto oli 
valmis kun näimme sen ensimmäisen kerran. Hallinnollisesti oli kätevää, 
että saimme vain yhden laskun autosta.

Rutolan VPK ei maksa jäsenilleen palkkaa esim. hälytyksistä, vaan kaik-
ki saadut korvaukset menevät lyhentämättöminä VPK:n käyttöön. Olem-
me omalla työllä saaneet hankituksi ne varat, joita käytimme palosuojelu-
rahaston avustuksen lisäksi uuden miehistöajoneuvon hankintaan. VPK:n 
puheenjohtajana minulle heräsi ihmetys siitä, että aatteellinen yhdistys 
joutuu maksamaan vielä arvonlisäveron ajoneuvosta, jonka se hankkii yh-
teiskunnan käyttöön. 

Kokonaisuutena Palosuojelurahaston anomusprosessista ja ajoneuvo-
hankinnasta jäi positiivinen kuva. Palosuojelurahaston antama rahallinen 
tuki on ensiarvoisen tärkeää erityisesti pienille palokunnille. Mikään han-
kinnan osa-alue ei teettänyt liikaa työtä. Uskomme olevamme kehittyvä 
vapaapalokunta Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa. Tänään 6.8.2014 oli 
tämän vuoden 50. hälytys. Työtä riittää ja uusi nykyaikainen auto on tar-
peeseen.

Lisätietoja:  
Rutolan VPK ry:n puheenjohtaja, Timo Heinonkoski,  
0400 530301, timo.heinonkoski@gmail.com ja  
Rutolan VPK:n päällikkö Mauno Sirén,  
puh 0400 889057, mauno.siren@pp.inet.fi.

Kuvassa Rutolan VPK:n vanha ja uusi miehistöauto. Rutolan VPK sai vanhaan miehistöautoon Palosuojelurahaston 44 130 markan avustuksen vuonna 1990 ja uuteen 
miehistöautoon 17 200 euron avustuksen keväällä 2014. Kuva: Timo Heinonkoski.



Sammaljoen paloasema käsittää kaksi lämmintä ajoneuvopaikkaa ja yhden kylmän 
miehistöpaikan sekä sosiaalitilat, yhteensä noin 200 m². Hankkeeseen myönnettiin 
Palosuojelurahaston 246 000 euron avustus vuonna 2012.

Sammaljoen uusi paloasema on nopeuttanut avun saantia 
ESKO KULMALA, Tampereen aluepelastuslaitos

SAMMALJOEN UUSI paloasema vihittiin käyttöön 26.1.2013. Suunnit-
teluryhmässä oli varsinaisten suunnittelijoiden mukaan edustajat niin Pir-
kanmaan pelastuslaitokselta kuin Tyrvään vpk:n Sammaljoen osastosta ja 
luonnollisesti  myös Sastamalan kaupungista. Päävastuun kantoi rakennut-
tajan edustajana ja valvojana toiminut rakennuttaja-insinööri Nestori Ho-
rila Sastamalan kaupungin tilapalveluista. Rakennusprojekti onnistui ja to-
teutui erinomaisesti.

Sastamalan uusi paloasema on tuonut paljon näkyvyyttä VPK-toiminnolle 
kylän keskustassa. Asukkaille luodaan turvallisuudentunnetta näkyvästi toimival-
la vpk-osastolla. Harjoitukset ja muu palokuntatoiminta on paremmin asukkai-
den nähtävillä, tästä esimerkkinä Päivä paloasemalla -tapahtuma sekä 112-päivä. 
Palokuntatoiminto on kiinnostanut runsaasti kyläläisiä uuden aseman myötä ja 
tulevaisuudessa VPK toivoo tästä joukosta uusia aktiiveja joukkoonsa.

Uuden paloaseman myötä sopimuspalokunnan lähtöajat ovat puolit-
tuneet ja lisäksi kohteet ovat pääosin lähempänä nykyistä asemaa. Vanha 
asema sijaitsi teollisuushallissa, neljän kilometrin päässä taajamasta. Uuden 
paloaseman sijainnin edut sekä nopeutunut lähtöaika tulivat konkreetti-
sesti huomatuiksi jo pari kuukautta aseman avaamisen jälkeen keskisuu-
ressa rakennuspalossa, jossa asukkaat olivat aloittaneet alkusammutuksen 

Paloasemahankkeen rakennuttajana toimi Sastamalan kaupunki. Uudella palo-
asemalla palaveria pitämässä palokuntalaiset Mika Ijäs, Eero Suoniemi, Tarja Ijäs, 
Karoliina Helminen ja Juuso Ijäs. Kuva: Jani Ijäs.

ja VPK sai rakennuksen syttymisen estettyä nopealla toiminnallaan. Tilan-
teesta selvittiin savuvahingoilla ja lattian purkamisella kahden neliömet-
rin suuruiselta alueelta. 

Vanhalla paloasemalla ei ollut pesumahdollisuutta autoille eikä sosiaa-
litiloja henkilöstölle. Aseman käyttäjien henkinen hyvinvointi onkin lisään-
tynyt ja kalusto on pysynyt siistimmissä kunnossa uuden aseman myötä. 
Nykyisellä asemalla on mahdollisuus pitää myös oppitunteja sekä harjoi-
tuksia.  Valaistulla piha-alueella voidaan harjoitella pimeinäkin iltoina.

Sastamalan kunnan kommentti rakennushankkeeseen

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRI NESTORI HORILA: Sastamalan kau-
punki ei olisi voinut toteuttaa hanketta ilman Palosuojelurahaston avus-
tusta. Hankkeen aloitus venyi. Alkuperäisillä suunnitelmilla asemasta oli-
si tullut liian kallis. Hanke suunniteltiin uudestaan ja rakennusalaa sekä 
kosteita tiloja supistettiin. Lopuksi vielä lämmitys muutettiin suoralle 
sähkölle. Näillä muutoksilla hanke valmistui määrärahojen puitteissa. 
Yhteistyö Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa sujui hyvin. 

Lisätietoja: Pirkanmaan pelastuslaitos, tekninen päällikkö Esko Kulmala,  
esko.kulmala@tampere.fi, puh. 040 569 8990.

Pääsihteeri Hanna Paakkolanvaara puh. 0295 488 460 Ylitarkastaja Johanna Herrala puh. 0295 488 462
Tarkastaja Ulla Mönkkönen puh. 0295 488 461
Palosuojelurahasto: Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto | Käyntiosoite: Kirkkokatu 12 Helsinki
Sähköposti: psr@intermin.fi | Internetsivut: www.psr.fi

Innovaatiopalkinnon kunniamaininta Saariselän VPK:lle
PELASTUSTEHTÄVISSÄ TARVITAAN JOKAISTA – PALONAISKALENTERI KANNUSTAA MUKAAN TOIMINTAAN

LEENA PIHLAJARANTA JA JATTA KINNUNEN, Saariselän VPK ry

LIITTYESSÄMME SAARISELÄN VPK:n hälytysosastoon, meille opetet-
tiin heti alkuun, että jokaiselle löytyy tehtävä eikä toinen ole toistaan tär-
keämpi. Saariselän VPK:ssa ei ole naisia eikä miehiä erikseen, vain pelastajia. 
Kukin toimii oman koulutus- ja kokemustaustansa pohjalta. Tällä ajatus- ja 
toimintatavalla haluamme kannustaa naisia liittymään ja vapaaehtoisia pa-
lokuntia vastaanottamaan naisia mukaan toimintaan.

Vaikka naisilla on aina ollut vahva rooli pelastustoiminnassa varojen hankin-
nan, vaatetuksen ja muonituksen puolella, heitä tarvitaan myös hälytystehtävissä.

Saariselän VPK:n hälytysosaston naiset tekivät Oikeissa töissä – Saarise-
län palonaiset seinäkalenterin, jossa esitellään naisvoimin 12 yleistä pelas-
tustehtävää. Sen lisäksi, että kalenterilla kannustetaan naisia mukaan hälytys-
osastoon, sillä halutaan tuoda myös näkyvyyttä palo- ja pelastustoiminnalle, 
sillä Suomessa noin 70 prosenttia tehtävistä on vapaaehtoisten auttajien va-
rassa. Täällä Lapissa olemme halunneet herättää kansalaiset ajattelemaan 
omaa turvallisuuttaan haasteellisissa pohjoisen oloissa, missä välimatkat ovat 
pitkiä, keliolosuhteet armottomia ja avunsaantiin voi kulua useita tunteja.

Saariselän palonaiset kalenterin kuvassa sammutusmies Jatta Kinnunen (vasemmalta) 
sekä nuoremmat sammutusmiehet Inka Tuppurainen ja Leena Pihlajaranta.

Jatkosuunnitelmissa on keksiä uusia keinoja, joilla innostaa sekä nai-
sia että miehiä mukaan toimintaan, sillä jokaiselle löytyy tehtävää vapaa-
ehtoisessa palo- ja pelastustoiminnassa.

Lisätietoja: Leena Pihlajaranta, Saariselän VPK:n naisosaston puheenjohta-
ja, nuorempi sammutusmies, leenapi@suomi24.fi, puh. 050 606 46.



Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinnon voittaja 2014
AUTOMAATTINEN HUONEISTOKOHTAINEN SAMMUTUSLAITTEISTO PARANTAA ASUMISTURVALLISUUTTA

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2014 myönnettiin Pirkanmaan Turvallisuusklusterille palonehkäisyyn kohdistuvasta ansiokkaasta innovaatiosta ”Erityisryhmien 
asuntoihin tarkoitettu uudenlainen huoneistokohtainen sammutuslaitteisto”. Kuvan toteutus: Hemmi Korhonen.

sitten. Standardinmukaisuuden lisäksi laitteistolle asetettiin vaatimukseksi 
mahdollisimman helppo asennettavuus, siirrettävyys ja kohtuullinen hinta. 

”Laitteistoa lähdettiin kehittämään määriteltyjen vaatimusten mu-
kaan valitsemalla ensin standardinmukaiset komponentit. Toimivuuteen, 
toimintavarmuuteen ja laitteen sijoittamiseen liittyvät seikat on erityisesti 
otettu huomioon suunnittelussa”, Jukka Suoja kertoo.  

Vaatimukset täyttävä prototyyppilaitteisto asennettiin kesällä 2013 Voi-
marinteen innovaatiokeskukseen Sastamalaan. Caverionin laitteistolle te-
kemä patenttihakemus on parhaillaan vireillä.

Huoneistokohtainen sammutuslaitteisto rajaa ja sammuttaa tulipalon ja an-
taa lisäaikaa asukkaan pelastamiseen. Samalla, kun laitteisto auttaa vähentämään 
vakavia henkilövahinkoja, se rajoittaa merkittävästi myös omaisuusvahinkoja. 

PIRKANMAAN TURVALLISUUSKLUSTERI muodostuu pirkanmaalais-

ten turvallisuustoimijoiden osaamisverkostoista. ”Iäkkäiden henkilöiden 

asumisturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen” 

-osaamisverkoston puheenjohtajana toimii Pirkanmaan pelastuslaitos. 

CAVERION SUUNNITTELEE, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystä-

vällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudel-

le. Caverion syntyi kesäkuussa 2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden pal-

veluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen.

Lisätietoja: Jukka Suoja, liiketoimintayksikönjohtaja, Caverion Suomi,  
puh. 040 554 7696, jukka.suoja@caverion.fi
Seppo Männikkö, pelastuspäällikkö, Pirkanmaan pelastuslaitos,  
puh. 040 569 8980, seppo.mannikko@tampere.fi

KIRSI HEMMILÄ, Caverion

KOTONAAN ASUVIEN ikäihmisten asumisturvallisuuteen ja palokuole-
mien ehkäisemiseen on Pirkanmaalla haettu keinoja monipuolisella yhteis-
työllä ja uusilla innovaatioilla.

Pirkanmaan Turvallisuusklusterin osaamisverkosto ”iäkkäiden henkilöi-
den asumisturvallisuuden parantaminen ja palokuolemien vähentäminen” 
on kehittänyt ratkaisuja ikäihmisten turvaksi. Työn tuloksena syntynyt in-
novaatio, huoneistokohtainen automaattinen sammutuslaitteisto, on pa-
ras keino rajata vahingot tulipalon syttyessä. Pirkanmaan pelastuslaitoksen 
pelastuspäällikkö Seppo Männikkö ja Caverionin liiketoimintayksikön joh-
taja Jukka Suoja ovat olleet keskeisiä henkilöitä kehitystyössä. 

”Ikäihmisten kotona asumisessa havaittiin koko ajan laajeneva palotur-
vallisuusongelma. Yhä useampi vanhus asuu kotonaan yhä pidempään ja 
myös entistä huonokuntoisempana. Tavallisen asunnon paloturvallisuus 
ei ole heille riittävä”, Seppo Männikkö tiivistää innovaation lähtökohdan. 

Ongelman ratkaisemiseksi käynnistettiin hanke, jossa eri tahojen yh-
teistyötä lisäämällä parannetaan tulipalojen ennaltaehkäisyä iäkkäiden 
henkilöiden asunnoissa. Myös tulipalon syttymiseen tulee kuitenkin va-
rautua. Jos asukas ei pysty riittävän nopeasti poistumaan asunnosta tuli-
palon sytyttyä, pitää hänen turvallisuutensa varmistaa estämällä tilanteen 
kehittyminen hengenvaaralliseksi. Tämä on mahdollista vain automaatti-
sella sammutuslaitteistolla.

Aiemmin ei ole ollut saatavilla huoneistokohtaista sammutuslaitteis-
toa, joka täyttää asuntosprinkleristandardin SFS 5980 luokan 2 vaatimuk-
set. Osaamisverkosto aloitti tällaisen laitteiston kehitystyön kiinteistötekni-
siä ja teollisuuden palveluja tarjoavan Caverionin kanssa noin kaksi vuotta 

PSR verkkolehdestä löytyy jatkossa rahaston asiakkaille ja sidosryhmille suunnattuja artikkeleja sekä juttuja. 
Sähköisen verkkolehden voi tilata osoitteesta http//psr.fi/viestinta/uutiskirjeet
Verkkolehteen voi lähettää juttu- ja kuvaehdotuksia osoitteella psr@intermin.fi




