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KYMENLAAKSON PELASTUSTOIMEN INVESTOINNIT 2023 – 2027
Turvallisuuslautakunta päättää esityksen tekemisestä pelastuslaitoksen palvelutuotantoa
koskevasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä investointisuunnitelmasta
hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.
Kymenlaakson pelastustoimen alueella tehtävät investoinnit ovat pelastustoimen
perustoimintaan kuuluvia auto-, vene ja kalustohankkeita. Hankkeilla korvataan vanhaa
ikääntynyttä kalustoa. Investointihankkeet perustuvat Kymenlaaksoon alueesta tehtyyn
riskianalyysiin ja niiden nojalla tehtyyn pelastustoimen palvelutasopäätökseen, sekä
ERICA-hätäkeskustietojärjestelmään liittyvään palokuntien kyvykkyysmäärittelyyn.
Suunnittelussa on huomioitu alueellisuus, palokuntien kyvykkyys ja erikoistuminen, sekä
ns. laitekohtainen elämän kaari, jossa on suunniteltu ajoneuvon / laitteen käyttöikä ja
sijoituspaikat hankinnasta romutukseen. Hankintaan ja sijoituksiin vaikuttavina tekijöinä
ovat palvelutaso, riskit, pelastusmuodostelmat sekä hälytysten määrä ja kaluston
käyttöaste. Ajoneuvokalustoa kierrätetään suunnitelman mukaisesti paloasemalta toiselle.

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 – 2027
PELASTUSKALUSTO

HANKKEET 2023
Puomitikasauton auton uusinta, jatkorahoitus

550 000

Säiliöpaloauto

300 000

Johtoyksikön uusinta

130 000

Monitoimiyksikön uusinta, pelastustoimen osuus 20%
talousarviohinnasta 210 000€

42 000

Tarkastus- ja huoltoautojen uusinta

38 000
yhteensä:

1 060 000

Lisäksi öljyntorjunnan investoinnit 197 000, mikäli niihin saadaan Öljysuojarahaston
rahoitus:
 1000m HBD meripuomia,
 2x voimayksikkö,
 2x täyttösarja
 1x huolto- ja täyttöpuhallin

HANKKEET 2024
Säiliösammutusautojen uusinta 2 kpl

740 000

Miehistöauton uusinta

60 000

Tarkastus- ja johtoautojen uusinta

60 000

Kalustokuorma-auton hankinta (koukkulavajärjestelmä)
yhteensä:

200 000
1 060 000

HANKKEET 2025
Sammutus/pelastusauton uusinta

450 000

Säiliöpaloauton uusinta

360 000

Miehistöautojen uusinta 2-3 kpl

140 000

Tarkastusautojen uusinta

50 000

Perälautanostimella varustetun huoltoauton hankinta

60 000

yhteensä:

1 060 000

HANKKEET 2026
Sammutus/pelastusauton uusinta

450 000

Säiliöpaloauton uusinta

350 000

Johtoyksikön uusinta

150 000

Tarkastusautojen uusinta

50 000

Huoltoauton uusinta

60 000
yhteensä:

1 060 000

HANKKEET 2027
Pelastus- ja raivausauton uusinta

550 000

Säiliösammutusauton uusinta

400 000

Miehistö- ja ensivasteautojen uusinta

150 000
yhteensä:

1 100 000

Pelastustoimen hankkeita voidaan tarvittaessa myös yhdistää ja painopisteitä muuttaa
vuosittain. Hankkeiden toteutuksessa huomioidaan myös mahdolliset toimitilamuutokset ja
avustusten saaminen sekä öljyntorjuntasuunnitelman mukaiset investoinnit ja niiden
edellyttämä omarahoitusosuus.
Vuosien 2023 - 2027 investointilaskelmissa ei ole otettu huomioon kotimarkkinoiden
perushintaindeksin, alaryhmä DM kulkuneuvot vaikutusta kustannuksiin.

ENSIHOITO
Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden investoinnit 2023 - 2027

Vuosi

Hanke

2023

ambulanssi (2023), alusta ja korityö
ambulanssi (2024), alusta

Hinta
euroa, alv 0 %

yhteensä
euroa

230 000
2024

ambulanssi (2024), korityö
ambulanssi (2024), alusta ja korityö
230 000

2025

ambulanssi (2025), alusta ja korityö
ambulanssi (2026), alusta
230 000

2026

ambulanssi (2026), korityö
ambulanssi (2026), alusta ja korityö
230 000

2027

ambulanssi (2027), alusta ja korityö
ambulanssi (2028), alusta
230 000

Ensihoidon investointeihin vaikuttaa hankittavien yksiköiden määrä ja käyttötarkoitus. Jos
esimerkiksi monitoimiyksiköiden määrää lisätään investointikaudella, vaikuttaa se sekä
ensihoidon, että pelastuksen investointisuunnitelmaan.

