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Palosuojelurahaston hallitus teki seuraavat päätökset kokouksessaan 10.9.2014 

Avustusten muutos-, jatkoaika-, myöntämis- ja maksatushakemukset 6 kpl 

 

7.1.1 SMDno/2013/305, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, raivausauto; hankinta-ajan ja tili-

tyksen jatkoaika 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-

selle raivausauton hankintaan 23.4.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen tilitys 

tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.10.2015. Muut päätösehdot pysy-

vät ennallaan. 

 

7.1.2 SMDno/2013/309, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, raivausauto; tilityksen jatkoaika  

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitok-

selle raivausauton hankintaan 23.4.2013 annettua päätöstä siten, että hankkeen tilitys 

tulee toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 31.3.2015. Muut päätösehdot pysyvät 

ennallaan. 

 

7.1.3 SMDno/2013/1541; Lohjan kaupunki Sammatin paloasema; takaisinperintä  

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Lohjan kaupungilta valtionavustus-

lain 21 §:n mukaisesti takaisin Sammatin paloaseman rakentamiseen päätöksellä 

176/725/95 myönnetystä avustuksesta 33 540 euroa. Takaisin perittävään summaan 

päätetään lisätä ajalta 1.2009 - 30.6.2014 kertynyt 2 128,50 euron korko valtionavus-

tuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on siten yhteensä 35 668,50 eu-

roa. 

 Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 9.8.1998 antamaansa päätöstä siltä osin, 

että Sammatin paloaseman 2 kerroksen 101,1 m² suuruista tilaa voidaan käyttää muu-

hun kuin pelastustoimen tarkoitukseen koko omaisuudelle määrätyn käyttöajan lop-

puun saakka. 

 Alkuperäisen päätöksen muita päätösehtoja ei muuteta. 

7.1.4 SMDno/2014/781; Helsingin kaupungin pelastuslaitos; Jätkäsaaren pelastusasema; muu-

tos päätökseen 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokouk-

seen lisäselvityksiä varten. 
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7.1.5 SMDno/2012/2276, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, "Arjen turva har-

vaanasutuilla alueilla - Kylien turvallisuuskoulutus" -hanke; jatkoaikahakemus 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti muuttaa 6.2.2013 annettua päätöstä siten, 

että hankkeen päättymisajankohta muutetaan 31.12.2014 saakka. Lopputilitys tulee 

toimittaa Palosuojelurahastoon viimeistään 28.2.2015 mennessä. Muut päätösehdot 

pysyvät ennallaan. 

7.1.6 SMDno-2014–1179, Heinäjoen VPK ry; kalustoavustuksen takaisinperintä 

 Päätös: Palosuojelurahaston hallitus päätti periä Heinäjoen VPK ry:ltä takaisin 393 

euroa. Sammutusauton kokonaishinta on ostettaessa ollut 5 529 euroa, josta on vähen-

netty vanhasta autosta (sammutusauto Ford F 600 vm. -66) 21.5.2006 luovutushintana 

saatu 2 250 euroa. Sammutusauton hyväksyttävät kustannukset ovat näin ollen olleet 3 

279 euroa, josta avusta on maksettu 1 311 euroa (40 %). 

 Päätösesityksen mukaan rahaston avustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 10 

vuotta. Ajoneuvo on myyty 21.3.2013, eli 3 vuotta ennen käyttöajan päättymistä. Ta-

kaisin perittävä määrä on 393 euroa (30 %) myönnetystä avustuksesta (1 311 euroa). 

 

 Sopimuspalokuntien pienavustushakemukset 

 Palosuojelurahaston hallitus päätti myöntää sopimuspalokuntien pienavustukset (16 

kpl) seuraavasti: 

Asiakohta SMDno Saaja  Euro 

7.2.1 2014/1376 Ahtialan VPK ry  4 482 

7.2.2 2014/1320 Jämsän VPK ry  734 

7.2.3 2014/1428 Euran VPK ry  11 680 

7.2.4 2014/1090 Lapin VPK ry  4 780 

7.2.5 2014/1041 Preiviikin VPK ry  930 

7.2.6 2014/1432 Borgå FBK rf  501 

7.2.7 2014/1277 Hyvinkään VPK ry  2 643 

7.2.8 2014/1408 Keikyän VPK ry  4 976 

7.2.9 2014/1456 Killinkosken  VPK ry  1 242 

7.2.10 2014/1150 Lempäälän VPK ry  1 332 

7.2.11 2014/1236 Meltauksen VPK ry  3 000 

7.2.12 2014/1087 Pelkosenniemen VPK ry  2 552 

7.2.13 2014/1218 Pirkkalan VPK ry  1 633 

7.2.14 2014/1177 Pornaisten VPK ry  1 701 

7.2.15 2014/1276 Pyhtään VPK ry  12 000 

7.2.16 2014/1439 Saarenkylän VPK ry  1 472 

    55 658 
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 Pienavustukset myönnettiin hakemusten mukaisina seuraavia poik-

keuksia lukuun ottamatta: 

 

 
Preiviikin VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ensiaputarvikkeiden eikä varuste-

kaappien hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 

edistämiseen kohdistuva kustannus palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:n tarkoit-

tamalla tavalla. 
 

Pornaisten VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu koulutusmateriaalien eikä oppikirjo-

jen hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan estämi-

seen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla. 
 

Avustusta ei myönnetty 7885,85 euron hankkeisiin; sillä avustusta niihin on 

haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenhakuohjeen 

SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen.  

 

Lempäälän VPK ry 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu T-paitojen eikä alkusammutusvä-

lineistön (koulutustilaisuuksiin) hankintaa; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn 

ja pelastustoiminnan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 

ja 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.   

 

Borgå FBK rf  

Avustusta ei myönnetty 1241,09 euron arvoiseen hankintaan; sillä avustusta 

niihin on haettu Palosuojelurahaston hallituksen hyväksymän avustuksenha-

kuohjeen SM-2008–1180/Tu-394 mukaisen yhden vuoden määräajan jälkeen. 

 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu akun hankintaa; kyseessä on kalus-

ton normaali huolto ja kunnossapito, ei tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoimin-

nan estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tar-

koitetulla tavalla. 

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi ei katsottu ompelutarvikkeiden ja ompelupal-

velun kustannuksia; kyseessä ei ole tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan 

estämiseen kohdistuva kustannus Palosuojelurahastolain 1 ja 14 §:ssä tarkoite-

tulla tavalla. 

 

   


