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Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 
Vsaluelk § 60 

Ehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösval-
taiseksi. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
 
 
Vsaluelk § 61 
 

Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi 
jäsenet Timo Lehden ja Tuula Muukkosen (Matti Niskanen ja Laura Palmu-
nen). 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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2091-2017 (000) 
 
Kaupunginvaltuuston päätökset 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vsaluelk § 62 
 

Pelastusjohtaja Jari Sainio 10.10.2017: 
 

Turun kaupunginvaltuusto on lähettänyt tiedoksi päätöksen: 
 

1. Vuoden 2017 toinen osavuosikatsaus (Kv 25.9.2017 § 191) 
 

  
Pelastusjohtaja Jari Sainio: 

 
Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginval-

tuuston päätöksen tiedokseen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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885-2017 (000) 
 
Kaupunginhallituksen päätökset 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vsaluelk § 63 
 

Pelastusjohtaja Jari Sainio 10.10.2017: 
 

Turun kaupunginhallitus on lähettänyt tiedoksi päätökset: 
 

1. Ettei se ota Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaa 
29.8.2017 käsiteltäväkseen (Kh 4.9.2017 § 365) 

 
2.Ettei se ota Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaa 
12.9.2017 käsiteltäväkseen (Kh 18.9.2017 § 392) 

 
Pelastusjohtaja Jari Sainio: 

 
Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginhallituk-

sen päätökset tiedokseen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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883-2017 (222) 
 
Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vsaluelk § 64 
 

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 10.10.2017: 
 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnalle esitetään seuraavat päätöspöy-
täkirjat mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Pöytäkirjat ovat nähtä-
vänä keskuspaloasemalla ja aluepelastuslautakunnan kokouksessa. 

 
Pelastusjohtaja 

• 51 § Palomiehen virkojen täyttäminen (vak.nro. 100193, 100196, 
100245, 100434) 

• 52 § Tarkastusauton hankinta 
• 53 § Huonokuntoisten ajoneuvojen, peräkärryn ja paloletkujen ja eräi-

den irtaimistonimikkeiden poistaminen kirjanpidosta ja myynti romuna 
• 54 § Pelastuslaitoksen öljyntorjuntaveneiden talvitelakointi kaudella 

2017-2018 
• 55 § Moottoriruiskujen hankinta 

 
  
Pelastusjohtaja Jari Sainio: 

 
Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainit-

tuja pelastusjohtajan päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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3588-2017 (101) 
 
Työvoiman käytön seuranta 1.1.-30.9.2017 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vsaluelk § 65 
 

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 11.10.2017:      
 

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö 
henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot: 

Tammikuu - Syyskuu 2016 2017 
Työvoiman käyttö / htv 533,5 534,1 
Vakituisten osuus % 76,3 78,6 
Avoimen vakanssin hoitajien osuus % 7,5 6,5 
Sijaisten osuus % 10,4 9,9 
Tilapäisten määräaikaisten osuus % 5,8 4,9 
Sairauspoissaolot % 3,9 3,7 
Tapaturmapoissaolot % 0,30  0,24  
Työpanos 437,6 441,1 
Työpanoksen osuus työvoimasta 82,0 82,6 
Sijaistus % 36,8 37,1 

 
Vuoden 2017 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana työvoimaraportin 
mukaan tehtiin Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella keskimäärin 534,1 
htv. Muutos verrattuna vuoteen 2016 on 0,6 htv.  

 
  
Oheismateriaali 1 Työvoiman käytön jakautuminen 1.1.- 30.9.2017  

 
Oheismateriaali 2 Työvoiman käyttö suhteessa tavoitetasoihin 1.1.-

30.9.2017 
 

  
Pelastusjohtaja Jari Sainio: 

 
Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta merkitsee raportin työvoiman käy-

töstä 1.1. - 30.9.2017 tiedokseen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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10927-2017 (061) 
 
Öljyntorjuntaveneiden (NM11 ja UM11) öljynkeräyslaitteistojen uusinta ja kunnostus 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vsaluelk § 66 
 

Tekninen päällikkö Mikko Särmä 11.10.2017: 
 

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksella on Uudenkaupungin Työvene 
Oy:ssä peruskorjauksessa Naantalin ja Uudenkaupungin F-luokan öljyntorjun-
taveneet (NM11 ja UM11). Peruskorjauksen yhteydessä on tarkoituksenmu-
kaista uusia ja kunnostaa myös veneiden öljynkeräyslaitteistot. Öljynsuojara-
hasto korvaa 100 % öljynkeräyslaitteistojen uusinnasta ja kunnostuksesta ai-
heutuvista kustannuksista. 

 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos/tekninen palveluyksikkö on pyytänyt tarjouk-
sen öljynkeräyslaitteistojen uusinnasta ja kunnostuksesta Lamor Corporation 
Ab:ltä. 

 
Esitän, että öljynkeräyslaitteistojen uusinta ja kunnostus hankitaan Lamor 
Corporation Ab:ltä tarjouksen mukaisesti kokonaishintaan 55 700 € (alv. 0 %). 

 
Lamor Corporation Ab:n tarjous on liitteenä. 

 
Liite 1 Lamor Corporation Ab:n tarjous 

 
  
Pelastusjohtaja Jari Sainio: 

 
Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää, että öljynkeräyslaitteisto-

jen uusinta ja kunnostus hankitaan Lamor Corporation Ab:ltä tarjouksen mu-
kaisesti kokonaishintaan 55 700 € (alv. 0 %). 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 

 
 
Jakelu 
 ao Lamor Corporation Ab 
 tied Särmä Mikko 
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10984-2017 (658) 
 
Turun Kakskerran paloaseman uudisrakentaminen - hankesuunnitelman hyväksyminen 
 

Tiivistelmä: - 
 
 
Vsaluelk § 67 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian li-
sälistalta käsiteltäväksi. 

 
  
Va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi 12.10.2017:                                   

 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on valmistellut yhteistyössä Turun kau-
pungin konsernihallinnon Strateginen tilojen ohjaus -vastuualueen sekä Kiin-
teistöliikelaitoksen kanssa Kakskerran paloaseman uudisrakentamista koske-
van hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on valmistunut 21.3.2017. 

 
Turun Kakskerran paloaseman hankesuunnitelma pohjautuu Varsinais-Suo-
men aluepelastuslautakunnan hyväksymään paloasemaverkkovisioon 
(Vsaluelk 15.2.2007 § 23, 4.5.2011 § 40, 27.2.2014 § 21 ja 30.3.2017 § 29). 

 
Hankesuunnitelmassa on määritetty sopimuspalokuntakäyttöön tarvittavat ti-
lat, jotka laaditun tilaohjelman mukaan ovat 539 m2. Rakennuspaikaksi han-
kesuunnitelmassa on määritetty Satavassa, osoitteessa Kakskerrantie 880 
sijaitseva tontti 853-438-1-295. Uudisrakentaminen ko. tilalle edellyttää suun-
nittelutarveratkaisun hakemista. 

 
Hankesuunnitelman mukaan hankkeen perustamiskustannukset ovat 
1.864.000 euroa (alv 0 %). Haahtela indeksinä on käytetty Haahtelan ennus-
tetta Turkuun 1/18 = 90. Laskelmassa on huomioitu mm. perustamisolosuhtei-
den todennäköisesti vaatima paalutus. 

 
Irtaimistokustannuksiksi on arvioitu 5.000 euroa sekä toiminnan kojeisiin ja 
laitteisiin on arvioitu kustannuksiksi 5.000 euroa. Irtaimisto- ja konekustannuk-
siin käyttäjän tulee varautua omassa talousarviossaan. 

 
Toteutus kilpailutetaan Turun kaupungin toimesta ja aluepelastuslaitoksen 
hyväksymien suunnitelmien pohjalta. 

 
Vuokra-aika ja vuokran määrä: Aluepelastuslaitos tekee kohteesta Turun 
kaupungin kanssa 20 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen. Käyttökus-
tannukset jakautuvat vuokrasopimuksen mukaisesti. 

 
Valmisteilla olevassa maakuntauudistuksessa alustavana linjauksena on, että 
kunnan ja maakunnan välisissä vuokrauksissa käytetään lähtökohtaisesti kau-
pungin omaa voimassa olevaa sisäistä vuokrajärjestelmää (Ehdotus valtio-
neuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymi-
sestä siirtymäkauden aikana, Luonnos 13.3.2017). Tällöin käytettävässä Tu-
run kaupungin sisäisessä vuokrajärjestelmässä pääomavuokranmäärä on 7 
% rakennuskustannuksista. 
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Alustava arvio käyttäjälle kohdistuvista vuokrakustannuksista määriteltynä Tu-
run kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti (kv 28.4.2014 § 
48) on 12.397 € kuukaudessa eli 148.764 € vuodessa.  

 
Hankkeelle on mahdollista hakea palosuojelurahaston rakennushankeavus-
tusta. Mikäli sitä hankkeelle myönnetään, maksetaan se Kiinteistöliikelaitok-
selle, joka puolestaan määrittää kohteen sisäiseen vuokraan rahoitus-
osuusalennuksen. Avustus tulee huomioida täysimääräisesti vähennyksenä 
vuokraa määrättäessä. 

 
Strateginen tilojen ohjaus -vastuualue lähettää liitteenä 1 olevan hankesuun-
nitelman asianosaisille lautakunnille hyväksyttäväksi. Päätöksestä tulee 
käydä ilmi, hyväksyykö lautakunta hankesuunnitelman ja sitoutuuko lauta-
kunta hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. 

 
Kun lautakunnat ovat osaltaan hyväksyneet hankesuunnitelman, saattaa stra-
teginen tilojen ohjaus -vastuualue selvityksen Turun kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi. 

 
Liite 1 Kakskerran paloaseman hankesuunnitelma 

 
  
Pelastuspäällikkö Mika Kontio 18.10.2017: 

 
Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa ja huolehtii pelastustoimesta 27 kun-
nan alueella. Varsinais-Suomen kunnat vastaavat yhteistoiminnassa Varsi-
nais-Suomen alueen pelastustoimen järjestämisestä. Isäntäorganisaationa 
toimii Turun kaupunki, jonka taloudessa pelastuslaitos on itsenäisenä taseyk-
sikkönä. Pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perus-
teella euroa/asukas. Turun kaupungin osuus on noin 39,5 %. 

 
Pelastuslain (379/2011) 29 § mukaan alueen pelastustoimen on laadittava 
palvelutasopäätös. Alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultu-
aan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä ai-
heutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat 
sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suun-
nitelma palvelutason kehittämisestä.  

 
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on kokouksessaan 15.2.2007 § 23 
päättänyt, että se hyväksyy paloasemaverkosta vision 2017 jatkosuunnittelun 
pohjaksi siten, että jokainen yksittäinen hankesuunnitelma hyväksytään aina 
erikseen lautakunnassa. Paloasemaverkkovisio on päivitetty aluepelastuslau-
takunnassa 4.5.2011 § 40, 27.2.2014 § 21 ja 30.2017 § 29. Tarkoituksenmu-
kainen paloasemaverkko on siis perusta pelastustoimen palveluverkostolle ja 
se tukee osaltaan Varsinais Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 
toteuttamista.  

 
1.1.2010 voimaan astuneen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen johto-
säännön (Turun kaupungin hallintosäännön liitteenä) 3 §:n kohta 9:n mukaan 
”aluepelastuslautakunta hyväksyy tilahankkeiden tarveselvitys ja hankesuun-
nitteluohjeen määräysten estämättä vuokrahankkeiden hankesuunnitelmat, 
kun vuokrattava toimitila sijaitsee muun kunnan kuin Turun kaupungin alu-
eella”. On kuitenkin perusteltua, että aluepelastuslautakunnalta pyydetään, 
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Turun kaupungin alueelle tehtäviin pelastustoimea koskeviin hankkeisiin, si-
toutuminen siten, kuin nyt va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi on pyytänyt.  

 
Nyt valmistelussa oleva Turun Kakskerran paloasema – hanke on siis sekä 
palvelutasopäätöksen, että paloasemaverkkovision mukainen hanke. Han-
ketta on valmisteltu virkamiesvalmisteluna hyvässä yhteistyössä Turun kau-
pungin ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kesken. Suunniteltu uudisra-
kennus on mitoitettu hankesuunnitelmassa vastaamaan pelastuslaitoksen tar-
peita ja rakennuksen mitoitus on linjassa vastaavien aikaisempien rakennus-
hankkeiden kanssa (esimerkiksi Piikkiö ja Tarvasjoki). 

 
Hankesuunnitelmassa ja va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemen esittelytekstissä 
on käsitelty hankkeen kustannuksia. Rakennuskustannukset ovat luonnolli-
sesti tässä vaiheessa arviota ja hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä 
vasta rakennuksen valmistuessa. Pelastustoimen rakennushankkeisiin on 
mahdollisuus hakea Palosuojelurahaston avustusta, joka voi olla enintään 40 
% hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 220 000 euroa. 

 
Samalla tavalla kuin nyt esiteltävässä hankkeessa, pelastuslaitoksen aikai-
semmin toteutetuissa rakennushankkeissa on myös asetettu tarkat mm. mitoi-
tukseen ja talouteen liittyvät reunaehdot, koska tavoitteena on sopijakuntien ja 
käyttäjien (esimerkiksi sopimuspalokunnat) tasapuolinen kohtelu. Käytän-
nössä tämä on tarkoittanut suunnittelupohjana mitoitukseltaan noin 500 ne-
liömetrin paloasemarakennuksia sekä pelastuslaitoksen ja sopijakuntien väli-
siä yhdenmukaisia vuokrasopimuksia.  

 
Turun kaupunki toimii Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen isäntäkuntana. 
Tästä syystä Turun Kakskerran paloaseman hankesuunnitelmassa on esitetty 
sisäisen vuokran laskelma. Laskelma poikkeaa muiden sopijakuntien ja pelas-
tuslaitoksen välillä neuvotelluista vuokrasopimuksista siten, että pääoma-
vuokra sisältänee investointiin liittyvän rahoituskoron lisäksi mm. korjausvas-
tuuosuuden eli korvauksen omaisuuden arvon alenemiselle (poisto). Yhden-
mukaisuuden periaatetta noudattaen korjausvastuuosuus tulisi nyt jättää huo-
mioimatta pääomavuokrassa, sillä muiden sopijakuntien kanssa neuvotel-
luissa uudisrakennusten vuokrasopimuksissa sitä ei ole huomioitu. 

 
Maakuntauudistuksessa pelastuslaitokset siirtyvät kunnilta perustettaville 
maakunnille. Samassa yhteydessä tulevat myös olemassa olevat toimitilojen 
vuokrasopimukset päivitettäviksi sekä yhdenmukaistettaviksi (Maakuntien tila-
laitos Oy). Lakiesityksessä maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voi-
maanpanosta (hallituksen esitys, hallituksen esitykseen ei ole vielä kirjattu 
linjausta maakuntien aloituksen siirtymisestä vuoteen 2020) esitetään 4 luvun 
20 §:ssä, että: 

 
”Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaali-
toimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallin-
taan 1 päivänä tammikuuta 2019, jos maakunta ja kunta eivät toisin sovi.  

 
Maakunnan ja kunnan välillä solmitaan toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus 
siten, että se on voimassa vähintään 31 päivään joulukuuta 2021. Maakun-
nalla on oikeus pidentää vuokra-sopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella. 
Maakunnan tulee ilmoittaa oikeuden käyttämisestä kunnalle viimeistään 12 
kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaolon päättymistä. 
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Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on 
katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset 
pääomakustannukset ja tilojen ylläpitokustannukset.  
  

 
Vuokran määräytymisestä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.” 

 
Edellä mainitun lain perusteluosassa (s. 517) todetaan, että  

 
”Pääomakustannuksia ovat kiinteistöön sidotun pääoman kustannukset, jotka 
koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista. Korkotekijä koostuu sidotulle 
pääomalle asetetusta tuottovaatimuksesta. Pääomakustannuksiin kuuluvat 
kiinteistön hankintaan ja omistamiseen liittyvät kustannukset sekä rasitteisiin 
tai lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät kustannukset. Kiinteistön ylläpidon kus-
tannuksiin kuuluvat mm. hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, 
lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto”. 

 
Käytännössä, pelastuslaitoksen siirtyessä perustettavien maakuntien organi-
saatioon myös toimitilojen vuokrasopimukset tulevat siis päivitettäviksi. Tämä 
tarkoittanee siirtymistä vuokrasopimusmalliin, joka vastaa pääpiirteittäin ny-
kyistä Turun kaupungin sisäisten vuokrien periaatteita. Kokonaisuutena kyse 
on omaisuusjärjestelyistä maakuntauudistuksen yhteydessä, jossa turvataan 
kuntien tasapuolinen kohtelu omaisuusjärjestelyissä.  

 
Ennen maakuntauudistusta on myös tarkoituksenmukaista toimia yhdenmu-
kaisin periaattein. Tästä syystä on perusteltua esittää Turun kaupungille, että 
Turun Kakskerran paloaseman vuokrasopimus neuvotellaan yhdessä pelas-
tuslaitoksen kanssa vastaamaan muiden sopijakuntien kanssa tehtyjä uudis-
rakennusten (paloasemien) vuokrasopimuksia periaatteineen. 

 
Pelastusjohtaja Jari Sainio: 

 
Ehdotus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Turun 

Kakskerran paloaseman hankesuunnitelman ja alustavan kustannusarvion 
1 874 000 euroa. Lisäksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää 
valtuuttaa pelastusjohtajan neuvottelemaan sekä allekirjoittamaan vuokraso-
pimuksen periaatteiltaan yhdenmukaiseksi, muiden sopijakuntien kanssa neu-
voteltujen uudisrakennusten vuokrasopimusten kanssa, jolloin pääomavuokra 
voi sisältää investoinnin rahoitukseen liittyvän koron, mutta ei esimerkiksi kor-
jausvastuuosuutta (poisto). 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin 

 
  

 
  

 
 
Jakelu 
 tied Kiinteistöliikelaitos 
 tied Konsernihallinto, strateginen tilojen ohjaus 



 
 
Turun kaupunki Muutoksenhaku Liite 
Varsinais-Suomen   
aluepelastuslautakunta   
  § 60-67 

 
 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa 
 
Pykälät: 60,61, 62, 62, 65, 67 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjalli-
nen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 
Pykälät: 64 
 
Seuraaviin päätöksiin ei hankintalain mukaan saa hakea muutosta kuntalain 
eikä hallintolainkäyttölain nojalla. 
 
Pykälät: 64 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
 
Pykälät: - 
 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen 

 
Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 
Postiosoite: Eerikinkatu 35, 20100 TURKU 
sähköpostisoite: pelastuslaitos@turku.fi 
 

Aika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
 

Lisätietoja 
 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot-
teeseen. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peri-
tään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. 

mailto:pelastuslaitos@turku.fi


 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. 
 

Pykälä: 66 

Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi 
 

Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markki-
naoikeuden tutkittavaksi.  
 
Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista anne-
tun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsää-
dännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuk-
sen vastaisesti.  
 
Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, 
kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista 
sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja 
katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
asiakirjan lähettämisestä. 
Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, 
jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekir-
joitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan 
nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. 
Hakemukseen on liitettävä: 
- päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä 

 
EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut 

 
Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, ener-
gia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden 
toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. 
 
Valituskielto 
 
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain 
nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain 
vastainen.  
Markkinaoikeuden yhteystiedot 

 
Postiosoite: PL 118, 00131 Helsinki 
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki 
puh. 010 364 3300 
faksi 010 364 3314 
markkinaoikeus@om.fi 

 



Turun kaupunki  Pöytäkirja 7/2017 
Varsinais-Suomen  Liitteet 
aluepelastuslautakunta 

 
 
Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 17:00-17:32 
 
Kokouspaikka Keskuspaloasema, Eerikinkatu 35, Turku 
 

 
 
Liiteluettelo 
 
Asia/§ Liite 
 
66 1 Tarjous, Lamor Corporation Ab 
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Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta § 66 Liite 1 

LAMOR CORPORATION Rihkamatori 2, 06100 Porvoo, Finland, tel: +358 20 765 0100, fax: +358 20 765 0129, info@lamor.com 

CORP. HQ WWW.LAMOR.COM 

Tarjous 11.09.2017 

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 
Tekninen palveluyksikkö 

Mikko Särmä 

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme öljyntorjunta kalustoa seuraavasti. 

Tarjous sisältää F-luokan ÖT- aluksen keräysjärjestelmän uusimisen 
Tarjouksessa F- luokan sivukasettijärjestelmä Naantalin ja Uudenkaupungin veneisiin. 
Laitteiston uusimisen lähtökohtana muuttaa laitteisto tekniikalla joka mahdollistaa myös kevyiden öljylaatujen 
keräyksen. 
Laitteistossa käytetään soveltuvin osin olemassa olevaa kasettirunkoa, niin että alukseen ja oleviin kiinnikkeisiin ei 
tarvita muutostyötä. 
Nykyiset sivukerääjät on varustettu ns ”LORI” kanavalle ja kanavan avulla on saatu virtaus harjastolle. Kyseinen 
järjestely ei toimi kevyille tuotteille ja muutenkin toiminta ei vastaa tämän päivän haasteita.  
Kasettiin lisätään virtauspotkuri tehostamaan öljyn kulkeutumista harjastolle. 
Uusitaan harjasto ja kampajärjestelmä , niin että keräys on mahdollista tehdä kahteen suuntaan harjastoa pyörit-
tämällä. 
Vaihdetaan öljynsiirtopumput, niin että soveltuvat kaikille öljylaaduille. 
Hydrauliikan tehontarve uusille laitteille min. 75 L/min 210 bar. 

Öljyntorjuntakalusto 

Öljyntorjuntalaitteiston uusiminen F-luokan öljyntorjuntaaluksiin. 
Hinnat / alus sisältäen  

- Harjakasetit 3 harjaa / n 2.5m, harjaston pyöritys kahteen suuntaan 
- Tuplakammat (kevyt ja raskas öljy)   
- Virtauspotkurit, kanavavirtauksen tehostamiseen 
- Öljynsiirtopumput 30m3 /h 
- Hydrauliikan ohjaus kaseteille (asennettuna kasetin runkoon) 
- Hydrauliikan uusiminen kaseteille 
- Öljynsiirtoletkut 
- Viiksipuomit 
- Muutostyöt ja asennus kasettirungoille 

Yhteishintaan     55.700.00 € 

Asiakas hoitaa laitteiston rahdit  
Mahdolliset muutostyöt alukseen eivät sisälly hintaan. 



Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta § 66 Liite 1 

LAMOR CORPORATION Rihkamatori 2, 06100 Porvoo, Finland, tel: +358 20 765 0100, fax: +358 20 765 0129, info@lamor.com 

CORP. HQ WWW.LAMOR.COM 

Huolto ja varaosien saannista vastaa Lamor Corporation Ab Porvoossa 
Huolto ja varaosien saatavuus on taattu yli 15 vuotta toimituksesta. 

Hinnat  Alv 0% 
Toimitusaika(alustava) Ensimmäinen alus joulukuu 2017 

Seuraava talvi /kevät 2018  
Toimitus Vapaasti Porvoo 
Takuu 12 kk 
Maksuehto 21 pv netto 
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KAKSKERRAN PALOASEMA  

UUDISRAKENTAMINEN 

Kakskerran paloasema - uudisrakennushankkeen hankeohjelman laatimisesta 
on vastannut työryhmä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta. 

Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt tarveselvitystyö koskien Kakskerran pa-
loaseman tilaratkaisuja. Hankkeelle osoitetaan tontti Turun kaupungin toimesta. 

Kakskerran uusi paloasema korvaisi vanhan ja heikkokuntoisen Kakskerran 
vpk:n käytössä olevan Harjattulan autosuojan sekä väliaikaiset parakkiraken-
nukset. Välttämätöntä peruskorjausta huomattavasti perustellumpana vaihtoeh-
tona pidetään korvaavien tilojen rakentamista.  

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma/tarveselvitys on pienennetty taloudel-
listen reunaehtojen vuoksi mahdollisimman pieneksi. Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitoksen käsityksen mukaan suunnitellut tilat ovat kuitenkin riittävät. Toteu-
tettavaksi vaihtoehdoksi V-S aluepelastuslaitos ehdottaa käytettäväksi uuden 
Tarvasjoen paloaseman rakennus-ja tilaratkaisuja. Tilat luovat toiminalle nykyti-
lanteeseen verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja mahdollistavat toteutuessaan 
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen.  

21.3.2017 
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1. YHDYSHENKILÖT 

Tilaaja: 
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Eerikinkatu 35 
20100 Turku 
Puhelin: 02 2633111 
 
* Mika Kontio, pelastuspäällikkö 
* Mikko Särmä, tekninen päällikkö 
* Jani Tuominen, kiinteistömestari 
* Jouni Mäntylä, kiinteistömestari 
 
Rakennuttajatehtävät: 
Turun kaupunki 
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2. TOIMINNAN KUVAUS 

2.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta 

Tilaajan toimialaa ovat pelastuslain mukainen alueellinen pelastustoiminta sekä 
erilaista sopimuksenvaraista toimintaa kuten esimerkiksi sairaankuljetus- ja en-
sivastetoiminta. 
 
Varsinais-Suomen alueellinen pelastuslaitos on käynnistänyt toimintansa 
1.1.2004. Tätä ennen lakisääteinen pelastustoiminta oli yksittäisen kunnan vas-
tuulla olevaa toimintaa. Pelastuslain mukainen toiminta käsittää käytännössä 
seuraavat toiminnat: onnettomuudet (pelastustoiminta), riskienhallinta (tarkas-
tus – ja valistustoiminta, koulutustoiminta ja neuvonta), varautumisen ohjaus, 
pelastustoimen tarvitsemat tukipalvelut (paineilmahuolto, letkuhuolto ja kalus-
tohuolto) sekä öljyntorjunta. 
 
Toimintaa ohjaavat mm. pelastuslaki ja -asetus, öljyntorjuntalaki, laki väestön-
suojelusta ja varautumisesta ja toimintavalmiusohje, jossa riskianalyysin mu-
kaiset riskialueet on saavutettava seuraavasti:  
 
 riskialue I = viimeistään 6 min 
 riskialue II = viimeistään 10 min 
 riskialue III = viimeistään 20 min 
 riskialue IV = aika voi olla edellisiä pidempi 
 

Kakskerran uusi paloasema toimisi pääasiassa alueella, johon sisältyy riskialu-
eita II ja III.  

2.2 Toiminta 

Kiinteistössä tapahtuva toiminta jakaantuu seuraavin osa-alueisiin:  
- Sopimuspalokuntalaisten yhdistystoiminta 
- Piha-alueella mahdollisesti/tarvittaessa erotuskaivoilla rajattua tilaa ajoneuvo-

jen purkuharjoituksiin ja alkusammutusharjoituksiin sekä muihin sopimuspalo-
kuntalaisten harjoituksiin. 

 
Tilojen mitoitukseen vaikuttavat henkilövahvuudet: 

- Sopimuspalokuntalaisten (yhdistystoiminta) henkilömäärä  
 
Hälytysosasto  n. 10 
Muu kuin hälytysosasto  n. 10 
 



 HANKESUUNNITELMA 
 Sivu 6/10 
 
 

Kakskerran paloasema 

- Ajoneuvokaluston määrä tällä hetkellä:  
 
RVST51 Sammutusauto 2004 V-S pelastuslaitos 
RVST57 Eläinpelastusauto 2005 V-S pelastuslaitos 
RVST571 Miehistöauto   VPK 
RVST572 Kalusto- / maastoauto 2004 VPK 
RVSTV51 Vene   V-S pelastuslaitos 
RVST5M1 Mönkijä + kärry + ahkio 2013 VPK 
RVST5PV1 Öljyntorjuntaperäkärry  VPK 
RVST5PV2 Mönkijän kuljetuskärry 2015 VPK 
 
Toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi pelastusaluekohtainen palvelutasopää-
tös. Palvelutasopäätös perustuu riskianalyysiin. 

2.3 Henkilökunta 

Nykyinen Kakskerran vpk:n henkilöstörakenne on seuraava: 
kts. kohta 2.2. 

2.4 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 

Kakskerran vpk:n hallussa oleva vanha autosuoja on välittömän peruskorjauk-
sen ja laajennuksen tarpeessa nykyisessä käyttötarkoituksessaan. Rakennus 
sijaitsee Turun Kakskerrassa, Harjattulan Kartanon alueella Paasikiviopiston 
naapurissa. Rakennus on myös lämpötaloudellisesti ja lämmitystekniikaltaan 
täysin puutteellinen nykyvaatimukset huomioiden. Autosuojan rinnalle on toimi-
tettu aluepelastuslaitoksen hankintana kaksi sosiaalitiloiksi rakennettua parak-
kia väliaikaisratkaisuna (rakennusluvan ehtona max. viisi vuotta) 

2.5 Tilojen käyttö 

Aktiivisessa sopimuspalokuntakäytössä. 

3. PERUSTELUT TILASUUNNITTELULLE 

3.1 Tilojen yhteiset perustelut ja tilaohjelma 

Tilojen osalta (laajuus) hanke vastaa pelastuslaitoksen näkemystä sopimuspa-
lokunnan käyttöön tarvittavista tiloista. 
 
Tilaohjelma on esitetty alla: 
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4. SUUNNITELMAT 

4.1 Suunnittelu 

Arkkitehtisuunnittelussa on otettu huomioon pelastuslaitoksen näkemys sopi-
muspalokunnan tarvitsemista tiloista ja niiden sijoittelusta. Suunnittelussa on 
käytetty hyväksi edellisten uudisrakennushankkeiden kokemuksia.  

4.2 Järjestelmävaatimukset 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat esim.: öljynerottimet, pakokaasupoistojär-
jestelmät, kohdepoistojärjestelmät, paineilmajärjestelmät, puhelin- ja antennijär-
jestelmät sekä hälytysjärjestelmä (viranomaisverkko). 

5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 

5.1 Tontti 

Hankkeelle osoitetaan tontti Turun kaupungin toimesta. Alustavasti tontiksi on 
suunniteltu Satavassa, osoitteessa Kakskerrantie 880 sijaitseva tontti 853-438-
1-295. Ko. tilan pohjoisosa on maakuntakaavassa merkitty virkistysalueeksi, 
mutta pääosin tila on maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista-aluetta. 
Uudisrakentaminen tilalle edellyttää suunnittelutarveratkaisun hakemista. Asia 
ratkaistaan hakemuksesta. Alueella on vireillä Satava-Kakskerran osayleiskaa-
van laatiminen. Maantien (Kakskerrantie) läheisyys pitää myös huomioida 
suunnittelussa. 
 
Turun kaupunki on vuokrannut tontin vuoden 2017 loppuun asti määräaikaisella 
viljelyvuokrasopimuksella. 

5.2 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Turun kaupunki vastaa ja ilmoittaa hallintaoikeuden ja edellytykset tontin (ra-
kennuspaikan) vahvistuttua. 

6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

Hanke rakennutetaan ja kilpailutetaan Turun kaupungin toimesta. Rakennus on 
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 aikana. 
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7. KUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

7.1 Kustannukset 

Tarkat toteutuskustannukset selviävät urakkakilpailutuksen jälkeen. 
 
Muut perustamiskustannukset: 
Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti on noin  
10 000 euroa. Irtaimiston osuus on noin 5 000 euroa ja toiminnan kojeiden ja 
laitteiden osuus noin 5 000 euroa.  

7.2 Kustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

Perustamiskustannukset 
Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 
 
Rakennuskustannukset (alv 0 %) 1 864 000 euroa 
Irtaimisto         5 000 euroa 
Toiminnan kojeet ja laitteet        5 000 euroa 
 
Yhteensä   1 874 000 euroa 
 
Haahtela indeksinä on käytetty Haahtelan ennustetta Turkuun 1/18 = 90. 
 
Laskelmassa on huomioitu mm. paalutus. 
 
Toteutus kilpailutetaan Turun kaupungin toimesta ja aluepelastuslaitoksen hy-
väksymien suunnitelmien pohjalta. 
 
Aluepelastuslaitos tekee Turun kaupungin kanssa 20 vuoden kiinteän vuokra-
sopimuksen. 

8. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 

8.1 Rakennuksen ylläpitokustannukset 

Käyttökustannukset jakautuvat vuokrasopimuksen mukaisesti. Alustava arvio 
käyttäjälle kohdistuvista vuokrakustannuksesta on 12 397 €/kk eli 148 764 €/v. 
 
Sisäisen vuokran laskelma: 
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