
 

 

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET (HS723)   LIITE 1 (1/2) 
 

PUOLUSTUSVOIMIEN PALOPÄÄLLYSTÖN VIRKAPUKUJEN KOKOONPANOT 
PUKINE Kevyt palveluspuku Palveluspuku Juhlapuku Paraatipuku   2) 
Päähine Musta baretti        1) 

Musta turkislakki   1) 
Pelastuspäällikön kesälakki m/39 1) 

Musta baretti      1) 
Pelastuspäällikön lippalakki m/49  4) 
Musta turkislakki  1) 

Pelastuspäällikön lippalakki m/49 4) 
Musta turkislakki  1) 

Musta baretti      1) 
Pelastuspäällikön lippalakki m/49 4) 
Musta turkislakki  1) 

Takki tai pusero Pelastuspäällikön pusero m/83 (n)  Pelastuspäällikön takki m/58   (n)    Pelastuspäällikön takki m/58  (n) Pelastuspäällikön takki m/58  (n) 

Housut Pelastuspäällikön housut m/83, m/58 
(n)  9) 

Pelastuspäällikön housut m/83, m/58  
(n) 9) 

Pelastuspäällikön housut m/58  (n) 3) 9) Pelastuspäällikön housut m/83, m/58  
(n) 9) 

Hame Pelastuspäällikön hame m/83, m/58 Pelastuspäällikön hame m/83, m/58 Pelastuspäällikön hame m/83, m/58 Pelastuspäällikön hame m/83, m/58 

Päällystakit Merivoimien päällystakki m/30  (n) 8)   
Päällystakki m/08    
Pusakka m/08  10) 
Merivoimien sadetakki  
Merivoimien sadetakki m/96 , naisten 

Merivoimien päällystakki m/30  (n) 8)      
Päällystakki m/08   
Merivoimien sadetakki  
Merivoimien sadetakki m/96 , naisten 

Merivoimien päällystakki m/30 (n)  8)   
 

Merivoimien päällystakki m/30  (n) 8)    
Merivoimien sadetakki 
Merivoimien sadetakki m/96 , naisten 

Jalkineet Mustat puolikengät 11) 
Avokkaat 6) 
Naisten talvisaapikkaat 6) 

Mustat puolikengät 11) 
Avokkaat 6) 
Naisten talvisaapikkaat 6) 

Mustat juhlakengät 
Avokkaat 6) 
Naisten talvisaapikkaat 6) 

Mustat puolikengät 11) 
Avokkaat 6) 
Naisten talvisaapikkaat 6) 

Käsineet Mustat nahkasormikkaat Mustat nahkasormikkaat Valkoiset tai mustat sormikkaat Mustat nahkasormikkaat 

Paita Paitapusero m/58 valkoinen (kaikki mal-
lit) 
Merivoimien villapaita m/83 

Paitapusero m/58 valkoinen (kaikki mal-
lit) 
 

Paitapusero m/58 valkoinen (kaikki mal-
lit) 
 

Paitapusero m/58 valkoinen (kaikki mal-
lit) 
 

Solmio Musta solmio Musta solmio Musta solmio Musta solmio 

Sukat Mustat sukat 
Sukkahousut 7) 

Mustat sukat 
Sukkahousut 7) 

Mustat sukat 
Sukkahousut 7) 

Mustat sukat 
Sukkahousut 7) 

Kaulaliina Merivoimien kaulaliina 8) Merivoimien kaulaliina 8) Valkoinen tai merivoimien kaulaliina 8) Merivoimien kaulaliina 8) 

Housuvyö Musta housuvyö Musta housuvyö Musta housuvyö Musta housuvyö 

Vyö   Juhlavyö m/38 Nahkavyö m/84   5) 

Kunniamerkit  PEHENKOS ohjeistaa PEHENKOS ohjeistaa PEHENKOS ohjeistaa 

 
HUOMAUTUKSET: 

(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa 
1) Pelastuspäälliköille käyttöön vahvistetut. Kesälakin reunusnauha on punainen. 
2) Paraatijoukoille voidaan määrätä muukin paraatipuku. 
3) Housuissa reunusnauhat. 
4) Lakin kanssa ei käytetä valkoista lakinpäällistä  
5) Erikseen käsketyillä lippu- ja kunniavartioilla.  
6) Käytetään hameen kanssa 
7) Ihonvärisiä tai tummia sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden kanssa. Juhlapuvun kanssa käytetään tummia sukkahousuja. 
8) Päällystakkia m/30 voi käyttää ilman kaulaliinaa tai kaulaliinan kanssa. Ilman kaulaliinaa käytettäessä takin kahden ylimmäisen napin on oltava kiinni. Kaulaliinaa käytet-

täessä takin kaksi ylimmäistä nappia ovat auki. 
9) Palveluspuvun housuissa uusi kapeampilahkeinen malli käyttöön 1.1.2022 alkaen. Vanhaa (leveämpilahkeista) mallia voi käyttää rinnan 31.12.2025 saakka. 

 
 
 



 

 

10) Pusakkaa m/08 voidaan käyttää puseron m/83 sijaan päivystys-, esikunta- ja sisäpalveluksessa sekä sisä- että ulkotiloissa tai ulkotilojen kaltaisissa olosuhteissa. Pusa-
kan m/08 kanssa paitapuserossa m/58 tai paitapuserossa m/83 käytetään solmiota. Pusakkaa m/08 voidaan käyttää myös kevyen palveluspuvun päällystakkina. Pusa-
kan m/08 vetoketju pidetään sisäpalveluksessa suljettuna paitapuseron rintataskujen yläreunan tasalle sekä ulkopalveluksessa joko edellä mainitulle tasalle tai kokonaan 
ylös asti suljettuna. 
Puseroa m/83 käytetään aina tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa siviilihenkilöstö käyttää arkipukua. Tällöin pusakkaa m/08 ei saa käyttää puseron m/83 sijasta.  

11) Kevyen palveluspuvun ja palveluspuvun sekä paraatipuvun kanssa voi käyttää sään vaatiessa varsikenkää tai nilkkuria. Kenkiä käytettäessä housun lahje pidetään nor-
maalimittaisesti suorana (ei käännettynä kengän varren päälle). Nilkkurin tulee olla mustat ja sileät eikä niissä saa olla koristetikkauksia. Kengän kärki on loivasti pyö-
reähkö. 

 

Puolustusvoimien palopäällystö käyttää virkapukuja ja -pukineita eri tilaisuuksissa, kuten maavoimien ammattisotilaat käyttävät sotilaspukuja pääesikunnan logistiikkaosaston 
normin PVHSM HPALV 002 - PELOGOS (Puolustusvoimien sotilaspukujen käyttömääräykset) mukaisesti. Palopäällystön käyttöön vahvistetut virkapukineet ovat laadultaan 
ja kuosiltaan samanlaiset kuin vastaavat maavoimien sotilaspukineet ja väriltään kuin vastaavat merivoimien pukineet. 
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ESIMERKKEJÄ PUOLUSTUSVOIMIEN PALOPÄÄLLYSTÖN VIRKAPUKUJEN KOKOONPANOISTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kevyt palveluspuku  Palveluspuku     Juhlapuku   Paraatipuku 
 
 



 

 

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET (HS723)   LIITE 2 (1/2) 
  
PUOLUSTUSVOIMIEN VAHTIMESTARIEN JA AUTONKULJETTAJIEN VIRKAPUKUJEN KOKOONPANOT 
PUKINE Vahtimestarin ja autonkuljettajan palveluspuku  1) 
Päähine Ilmavoimien turkislakki m/39   2)  

Ilmavoimien baretti  2) 
Ilmavoimien kesälakki m/39  2) 

Takki tai pusero Ilmavoimien pusero m/83 (n) 
Takki m/70 (n) 3) 

Housut Ilmavoimien housut m/83, m/58 (n) 7) 

Hame Ilmavoimien hame m/83, m/51 

Päällystakit Päällystakki m/08   
Pusakka m/08  8) 

Jalkineet Mustat puolikengät 10) 
Avokkaat 4) 
Naisten talvisaapikkaat 4) 

Käsineet Mustat nahkasormikkaat 

Paita Paitapusero m/83 tai m/58 (kaikki mallit) 9) 
Ilmavoimien villapaita m/83  6) 

Solmio Musta solmio 

Sukat Mustat sukat 
Sukkahousut 5) 

Housuvyö Musta housuvyö 

HUOMAUTUKSET: 
(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa 
1) Vahtimestarit ja autonkuljettajat käyttävät vahvistettua virkapukua virkatehtävissään. Palveluspuvussa voidaan esiintyä ilman puseroa, jolloin tulee käyttää solmiota. Ta-

kissa, paitapuserossa, villapaidassa ja päällystakissa on Puolustusvoimien tornitunnus.  
2) Päähineissä ei ole kokardia / lakkimerkkejä. Kesälakissa lakissa ei ole reunusnauhaa. 
3) Entinen nk. vahtimestarin takki m/70. Kuuluu myös autonkuljettajan palveluspukuun 
4) Käytetään hameen kanssa 
5) Ihonvärisiä sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden kanssa.  
6) Villapaidan kanssa paitapuserossa m/58 käytetään solmiota ja paitapuseroa m/83 voidaan käyttää ilman solmiota. Solmiota käytettäessä paidan kaulukset ovat villa-

paidan kauluksen alla. Ilman solmiota esiinnyttäessä paitapuseron m/83 kauluksen tulee olla villapaidan päälle käännettynä. Villapaidan olkapoletissa käytetään arvo-
merkkilaattoja ja villapaidan helma pidetään housujen päällä. 

7) Palveluspuvun housuissa kapeampi malli käyttöön 1.1.2022 alkaen. Vanhaa (leveämpilahkeista) mallia voi käyttää rinnan 31.12.2025 saakka. 
8) Pusakkaa m/08 voidaan käyttää puseron m/83 sijaan päivystys-, esikunta- ja sisäpalveluksessa sekä sisä- että ulkotiloissa tai ulkotilojen kaltaisissa olosuhteissa. Pusa-

kan m/08 kanssa paitapuserossa m/58 tai paitapuserossa m/83 käytetään solmiota. Pusakkaa m/08 voidaan käyttää myös Vahtimestarin ja autonkuljettajan palvelus-
puvun päällystakkina, mutta ei kuitenkaan takin m/70 kanssa. Pusakan m/08 vetoketju pidetään sisäpalveluksessa suljettuna paitapuseron rintataskujen yläreunan tasal-
le sekä ulkopalveluksessa joko edellä mainitulle tasalle tai kokonaan ylös asti suljettuna. Puseroa m/83 käytetään aina tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa siviilihenki-
löstö käyttää arkipukua. Tällöin pusakkaa m/08 ei saa käyttää puseron m/83 sijasta.  

9) Paitapuseron m/83 käyttö loppuu 31.12.2025. 
10) Palveluspuvun kanssa voi käyttää sään vaatiessa varsikenkää tai nilkkuria. Kenkiä käytettäessä housun lahje pidetään normaalimittaisesti suorana (ei käännettynä ken-

gän varren päälle). Nilkkurin tulee olla mustat ja sileät eikä niissä saa olla koristetikkauksia. Kengän kärki on loivasti pyöreähkö. 
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ESIMERKKEJÄ PUOLUSTUSVOIMIEN VAHTIMESTARIEN JA AUTONKULJETTAJIEN PALVELUSPUVUN KOKOONPANOISTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


