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1 Hakija Hakijan yhteystiedot: Nimi 
      

Pelastustoimen alue 
      

Jakeluosoite 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Sähköposti 
      

Puhelin 
      

Hakijan pankkiyhteystiedot 
      

 Yhteyshenkilö 
      

Puhelin 
      

Sähköposti 
      

2 Tilityksen 
kohde 

 Paloasema - uudisrakennus  Paloasema - peruskorjaus tai laajennus 

 Muu rakennus, mikä *)  Väestöhälytin 

 Ajoneuvo, mikä *)  Muu kalusto, mikä *) 

*) Ajoneuvon rekisterinumero, muun rakennuksen tai muun kaluston kuvaus 
      

Kustannukset yhteensä 
      

3 Palosuojelu-
rahaston pää-
tös 

Palosuojelurahaston päätöksen diaarinumero 
SM-20     -    /Tu-39   

Päivämäärä 
      

Kustannukset enintään, €       Avustus enintään, €       

4 Rakennus-
hankkeen 
kustannuksien 
erittely 

Paloasema 
      

Johtokeskustilat 
      

Öljyntorjuntatilat 
      

Sairaankuljetustilat 
      

Muut tilat 
      

Kiinteistön hankintakustannukset 
      

5 Hankkeeseen 
haettu tai saatu 
muu julkinen 
tuki 

a) Hankkeeseen on haettu muuta julkista tukea  Kyllä  Ei Haettu  
määrä, €       

b) Hankkeeseen on saatu muuta julkista tukea  Kyllä  Ei Myönnetty  
määrä, €       

c) Haetun tai saadun muun avustuksen myöntäjä 
      

Myöntöpäivämäärä 
      

6 Luovutettu 
vaihto-
omaisuus ja 
aikaisemmat 
avustukset 

Hankinnan yhteydessä on luovutettu vaihto-omaisuutta   Kyllä  Ei 

Luovutetun vaihto-omaisuuden laatu 
      

Luovutuksensaaja 
      

Luovutushinta 
      

Luovutusaika 
      

Luovutettuun vaihto-omaisuuteen on saatu PSR:n avustus  Kyllä  Ei  

Avustuksen määrä €  
      

Avustuksen myöntämisaika ja päätöksen numero 
      

7 Rakennuk-
seen aiemmin 
myönnetty 
avustus 

Rakennukseen on aikaisemmin saatu PSR:n avustus   Kyllä   Ei 

Avustuksen määrä €  
      

Avustuksen myöntämisaika ja päätöksen numero 
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8 Tilityksen 
liitteet 

 Hankintaa tai hanketta koskevat laskut ja maksumerkinnät 
     (jäljennös tiliotteesta tai tosite pankista/nettipankista/maksupäätteeltä) 

 Ote kunnan pääkirjasta, mikäli avustus on myönnetty kunnalle rakennushankkeeseen 

 Rekisteriote tai luovutustodistus, mikäli avustus on myönnetty ajoneuvon hankintaan 

 Käyttöönotto-/lopputarkastuspöytäkirja, mikäli avustus on myönnetty rakennushankkeeseen 

 Selvitys hankinnan yhteydessä luovutetun vaihto-omaisuuden luovutushinnasta (myyntitosite tms.) 

 Selvitys hankkeeseen haetusta tai saadusta muusta julkisesta tuesta 

9 Päiväys ja 
allekirjoitus 

Paikka ja aika 
      
 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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