
Lista takaisinperintäpäätöksistä 31.8.2016 

 

SMDno-2016-1305; Takaisinperintäpäätös 
Alajärven kaupunki / ent. Lehtimäen kunta 

 
Hanke Palosuojelurahasto on 25.5.1992 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 16.2.1994 päivätyllä päätöksellä 
 Dnro 104/761/92 myöntänyt Lehtimäen kunnalle, nykyisin Alajärven kaupunki, paloaseman 
 lisätilojen rakentamiseen valtionavustusta yhteensä 64 181 € (381 600 mk) hyväksyttyjen 
 kustannusten 160 451 € (954 000 mk) perusteella. Kyseessä olevat palotoimen lisätilat rakennettiin 
 kunnantalon rakennusprojektin yhteydessä. 

 
Päätös  Koska avustusta saaneen kohteen käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut ja avustuksen 
 käyttöaikaa on jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustusten osittaiseen takaisinperintään. 
 
 Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojen mukaisesti periä Alajärven kaupungilta Lehtimäen kunnalle vuonna 1994 
 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 36 159 €.  Lisäksi takaisinperittävään summaan 
 päätettiin lisätä ajalta 1.4.2010 - 31.8.2016 kertynyt 8 799 € korko valtionavustuslain 24 §:n 
 mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 44 957 euroa. 
 
 
SMDno-2016-1130; Takaisinperintäpäätös 
Heinolan kaupunki 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 26.2.1992 päivätyllä päätöksellä Dnro 2038/761/91 myöntänyt Heinolan 
 kaupungille avustusta paloaseman muutostöihin yhteensä 15 072 € (89 615 mk) hyväksyttyjen 
 kustannusten 43 063 € (256 040 mk) perusteella.  
 
Päätös Koska avustusta saaneen kohteen käyttötarkoitus on muuttunut 1.9.2013, on Palosuojelurahasto 
 päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen 
 takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämäsään kokouksessa päättänyt valtionavustuslain 
(2001/688) ehtojen mukaisesti periä Heinolan kaupungille vuonna 1992 myönnetystä 
valtionavustuksesta takaisin yhteensä 6 836 €. Lisäksi takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä 
ajalta 1.9.2013- 31.8.2016 kertynyt 718 € korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin 
perittävä määrä on yhteensä 7 554 euroa. 
 
 

SMDno-2016-1203; Takaisinperintäpäätös 
Heinolan kaupunki 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 11.5.1993 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 13.9.1995 päivätyllä päätöksellä 
 Dnro 37/726/92 myöntänyt Heinolan kaupungille avustusta paloaseman peruskorjaukseen 
 yhteensä 107 005 euroa (636 221 mk) hyväksyttyjen kustannusten 305 728 euroa (1 817 775 mk) 
 perusteella.  
 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttö- ja hallintaoikeus on muuttunut ja 
 avustuksen käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt valtionavustuslain 
(2001/688) ehtojen mukaisesti periä Heinolan kaupungille vuonna 1995 myönnetystä 



valtionavustuksesta takaisin yhteensä 52 700 €. Lisäksi takaisin perittävään summaan päätettiin 
lisätä ajalta 1.9.2013 - 31.8.2016 kertynyt 5 534 € korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.   
Takaisin perittävä määrä on yhteensä 58 234 euroa.  

 
 

SMDno-2016-1183; Takaisinperintäpäätös 
Imatran kaupunki (Salo-Issakan VPK ry) 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 15.2.1995 päivätyllä päätöksellään Dnro 170/726/93 myöntänyt avustusta 
 Salo-Issakan VPK ry:lle (nykyisin Imatran kaupunki) paloaseman kunnostushankkeeseen 
 avustusta yhteensä 4 802 euroa (28 564 mk) hyväksyttyjen kustannusten 12 011 euroa (71 412 mk) 
 perusteella. 

 
Päätös  Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus sekä ja hallintaoikeus on 
 muuttunut ja käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti Imatran kaupungilta Salo-Issakan VPK ry:lle 
vuonna 1993 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 2 587 €. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 1.1.2013 - 31.8.2016 kertynyt 338 € korko 
valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 2 925 euroa. 
 
 

SMDno-2016-1056; Takaisinperintäpäätös 
Järvenpään kaupunki 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 17.4.1996 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 5.2.1998 päivätyllä päätöksellään 
 Dnro158/726/96 myöntänyt Järvenpään kaupungille paloaseman peruskorjaukseen avustusta 
 yhteensä 33 234 € (197 600 mk) hyväksyttyjen kustannusten 87 458 € (520 000 mk) perusteella. 
 
Päätös  Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut ja 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus päättää tänään pitämässään kokouksessa valtionavustuslain 
(2001/688) ehtojen mukaisesti periä Järvenpään kaupungille vuonna 1998 myönnetystä 
valtionavustuksesta takaisin yhteensä 17 810 €. Lisäksi takaisinperittävään summaan päätettiin 
lisätä ajalta 1.2.2015 - 31.8.2016 kertynyt 987 € korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. 
Takaisin perittävä summa on yhteensä 18 797euroa. 

 
 

SMDno-2016-1133; Takaisinperintäpäätös 
Kauhavan kaupunki / ent. Ylihärmän kunta 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 14.9.1990 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 29.4.1992 päivätyllä 
 päätöksellään Dnro 2922/761/90 myöntänyt Ylihärmän kunnalle, nykyisin Kauhavan kaupunki, 
 paloasema -hankkeelle avustusta yhteensä 159 779 (950 000 mk) hyväksyttyjen kustannusten 447 
 380 euroa (2 660 000 mk) perusteella.  

 
Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden omistusoikeus on muuttunut ja avustuksen 
käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) 
ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 
 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt valtionavustuslain 
(2001/688) ehtojen mukaisesti periä Kauhavan kaupungilta Ylihärmän kunnalle vuonna 1992 



myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 49 392 €. Lisäksi takaisinperittävään summaan 
päätettiin lisätä ajalta 1.11.2014 - 31.8.2016 kertynyt 3 169 € korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 52 561 euroa. 
 
 

SMDno-2016-1289; Takaisinperintäpäätös 
Kemin kaupunki 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 14.9.1990 päivätyllä päätöksellä Dnro 5172/761/89 myöntänyt Kemin 
 kaupungille paloaseman peruskorjaukseen valtionavustusta yhteensä 15 072 € (89 600 mk) 
 hyväksyttyjen kustannusten 48 326 € (287 333 mk) perusteella.  
 
Päätös Koska avustusta saanut kohde on purettu ja näin ollen sen käyttötarkoitus päättynyt, on 
 Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen 
 osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on ä tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä Kemin 
kaupungille vuonna 1990 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 5 369 €. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 1.12.2013 - 31.8.2016 kertynyt 517 € korko 
valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 5 886 euroa. 
 
 

SMDno-2016-1332; Takaisinperintäpäätös 
Kemin kaupunki 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 16.5.2000 päivätyllä ennakkopäätöksellään ja 24.4.2001 päivätyllä 
 päätöksellään Sm-2000-757/Tu-394 myöntänyt Kemin kaupungille paloaseman 
 perusparannukseen valtionavustusta yhteensä 30 091 € hyväksyttyjen kustannusten 64 023 € 
 perusteella.  
 
Päätös Koska avustusta saanut kohde on purettu ja sen käyttö päättynyt 12.2013, on Palosuojelurahasto 
 päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustusten osittaiseen 
 takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä Kemin 
kaupungille vuonna 2001 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 22 647 €. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 1.12.2013 - 31.8.2016 kertynyt 2 180 € korko 
valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 24 827 euroa. 

 
 
SMDno-2016-1132; Takaisinperintäpäätös 
Kurikan kaupunki / ent. Jurvan kunta 

 
Hanke Palosuojelurahasto on 9.2.1989 päivätyllä päätöksellään (Dnro 3322/761/88) myöntänyt Jurvan 
 kunnalle, nykyisin Kurikan kaupunki, paloaseman laajennukseen yhteensä  
 36 615 euroa (217 705 mk) hyväksyttyjen kustannusten 91 537 euroa (544 260 mk) perusteella.  

 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja omistusoikeus on muuttunut ja 
 avustuksen käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Kurikan kaupungilta Jurvan kunnalle 
vuonna 1989 paloaseman laajennukseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 8 384 euroa. 
Lisäksi takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 1.4.2015 - 31.8.2016 kertynyt 422 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 8 806 euroa. 



 
 

SMDno-2016-1063; Takaisinperintäpäätös 
Kuusamon kaupunki 

Hanke Palosuojelurahasto on 9.11.1990 päivätyllä päätöksellään Dnro 790/761/90 myöntänyt 
 Kuusamon kaupungille Murtovaaran paloautotallin rakennushankkeeseen avustusta yhteensä 25 
 308 euroa (150 475 mk) hyväksyttyjen kustannusten 63 270 euroa (376 185 mk) perusteella.  

Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja omistusoikeus on muuttunut ja 
 avustuksen käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti Kuusamon kaupungille vuonna 1990 
Murtovaaran paloautotallin rakentamiseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 11 194 
euroa. Lisäksi takaisin perittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 2.9.2011 - 31.8.2016 kertynyt 2 
079 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 13 
273 euroa. 

 

SMDno-2016-245; Takaisinperintäpäätös 
Naantalin kaupunki 

Hanke Palosuojelurahasto on 25.4.1995 päivätyllä ennakkopäätöksellään ja 26.8.1997 päivätyllä 
 päätöksellään (Dnro 43/726/95) myöntänyt Naantalin kaupungille paloaseman ja tallipaikan 
 osittaiseen peruskorjaukseen avustusta yhteensä 10 274 € (61 092 mk) hyväksyttyjen kustannusten 
 26 345 € (156 646 mk) perusteella. 

 

Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus on muuttunut ja avustuksen 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti Naantalin kaupungille vuonna 1997 paloaseman 
peruskorjaukseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 5 047 euroa. Lisäksi takaisin 
perittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 1.1.2015 - 31.8.2016 kertynyt 294 euron korko 
valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 5 341 euroa. 

 

SMDno-2016-270; Takaisinperintäpäätös 
Naantalin kaupunki 

Hanke  Palosuojelurahasto on 17.4.1996 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 8.12.1998 päivätyllä 
 päätöksellään Dnro 31/726/96 myöntänyt Naantalin kaupungille paloaseman laajennukseen ja 
 sisäisiin muutostöihin avustusta yhteensä 29 432 € (175 000 mk) hyväksyttyjen kustannusten 84 
 093 € (500 000 mk) perusteella. 

Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden omistusoikeus on muuttunut ja avustuksen 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisin perintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Naantalin kaupungille vuonna 1998 
paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 15 611 euroa. Lisäksi 
takaisin perittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 8.5.2015 - 31.8.2016 kertynyt 733 euron korko 
valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 16 344 euroa. 
 



 
SMDno-2016-266; Takaisinperintäpäätös 
Pirkkalan kaupunki 
 
Hanke  Palosuojelurahasto on 9.2.1989 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 14.9.1990 päivätyllä päätöksellään 
 Dnro 4276/761/88 myöntänyt Pirkkalan kunnalle paloasema- hankkeeseen avustusta 159 778 
 euroa (950 000 mk) kokonaiskustannusten 1 389 786 euroa (8 263 298 mk) perusteella.  
  
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut ja 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Pirkkalan kunnalle vuonna 1990 
paloaseman rakentamiseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 61 714 euroa. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 1.1.2011 - 31.8.2016 kertynyt 13 165 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 74 879 euroa. 
 
 

SMDno-2016-1134; Takaisinperintäpäätös 
Pyhärannan kunta 
 
Hanke  Palosuojelurahasto on 26.5.1988 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 9.11.1990 päivätyllä 
 päätöksellään Dnro 1646/761/88 myöntänyt Pyhärannan kunnalle paloaseman 
 peruskorjaushankkeelle avustusta yhteensä 9 686 (57 590 mk) hyväksyttyjen kustannusten 25 490 
 euroa (151 557 mk) perusteella.  
 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus on muuttunut ja avustuksen 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Pyhärannan kunnalle vuonna 1990 
myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 4 859 euroa. Lisäksi takaisinperittävään summaan 
päätettiin lisätä ajalta 1.8.2007 - 31.8.2016 kertynyt 1 978 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Takaisinperittävä summa on yhteensä 6 837 euroa 
 
 

SMDno-2016-1062; Takaisinperintäpäätös 
Sastamalan kaupunki / ent. Suodenniemen kunta 
 
Hanke Palosuojelurahasto on 22.10.1991päivätyllä päätöksellään Dnro 428/761/91) myöntänyt 
 Sastamalan kaupungille Suodenniemen paloaseman peruskorjaushankkeeseen avustusta yhteensä 
 18 655 euroa (110 920 mk) hyväksyttyjen kustannusten 47 835 euroa (284 415 mk) perusteella.  

 

Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden omistusoikeus on muuttunut ja avustuksen 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisin perintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Sastamalan kaupungille vuonna 2001 
myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 8 332 euroa. Lisäksi takaisin perittävään 
summaan päätettiin lisätä ajalta 7.5.2012 - 31.8.2016 kertynyt 1 307 euron korko 
valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 9 639 euroa. 

 



SMDno-2016-272; Takaisinperintäpäätös 
Siikajoen kunta / ent. Ruukin kunta 
 
Hanke Palosuojelurahasto 11.5.1993 päivätyllä ennakkopäätöksellään ja on 15.2.1995 päivätyllä 
 päätöksellään SMDno-142-726-93  myöntänyt Ruukin kunnalle paloaseman peruskorjaukseen ja 
 laajennukseen avustusta yhteensä 31 395 € (186 668 mk) hyväksyttyjen kustannusten 78 488 € 
 (466 671 mk) perusteella. 

 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja omistusoikeus on muuttunut ja 
 avustuksen käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojenmukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisin perintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain ehtojen mukaisesti takaisin Siikajoen kunnalta Ruukin kunnalle vuonna 1995 
myönnetystä valtionavustuksesta yhteensä 11 025 euroa. Lisäksi takaisin perittävään summaan 
päätettiin lisätä ajalta 17.3 - 31.8.2016 kertynyt 176 euron korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 11 201 euroa.  

 

SMDno-2016-273; Takaisinperintäpäätös 
Siikajoen kunta/ ent. Ruukin kunta 

Hanke Palosuojelurahasto on 5.5.2003 päivätyllä ennakkopäätöksellään ja 15.12.2004 päivätyllä 
 päätöksellään SM-2003-801/Tu3944 myöntänyt Ruukin kunnalle paloaseman peruskorjaukseen ja 
 laajennukseen avustusta yhteensä 27 000 € hyväksyttyjen kustannusten 54 000 € perusteella. 

 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut ja 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) mukaisesti takaisin Siikajoen kunnalta Ruukin kunnalle vuonna 
2004 myönnetystä valtionavustuksesta takaisin yhteensä 20 562 €. Lisäksi takaisin perittävään 
summaan päätettiin lisätä ajalta 19.92015 - 31.8.2016 kertynyt 473 euron korko valtionavustuslain 
24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä määrä on yhteensä 21 035 euroa. 
 
 

SMDno-2016-1293; Takaisinperintäpäätös 
Suomussalmen kunta 

Hanke Palosuojelurahasto on 6.5.1998 päivätyllä ennakkopäätöksellä ja 10.4.2000 päivätyllä päätöksellä 
 Dnro 86/726/98 myöntänyt Suomussalmen kunnalle paloaseman peruskorjaukseen 
 valtionavustusta yhteensä 9 172 € (54 537 mk) hyväksyttyjen kustannusten 18 345 € (109 074 mk) 
 perusteella.  
 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja omistusoikeus on muuttunut, 
 on Palosuojelurahaston päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä 
 avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti Suomussalmen kunnalle vuonna 2000 
myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 5 916 €. Lisäksi takaisinperittävään summaan 
päätetään lisätä ajalta 3.3.2014 - 31.8.2016 kertynyt 517 € korko valtionavustuslain 24 §:n 
mukaisesti. Takaisinperittävä summa on yhteensä 6 433 euroa. 

 



SMDno-2016-1139; Takaisinperintäpäätös 
Tampereen kaupunki 

Hanke Palosuojelurahasto on 5.3.1990 päivätyllä päätöksellä Dnro 2231/761/89 myöntänyt Tampereen 
 kaupungille Paloaseman rakentamiseen (Hervannan toimintakeskus) hankkeelle avustusta 
 yhteensä 151 369 euroa (900 000 mk) hyväksyttyjen kustannusten 872 601 euroa (5 188 250 mk) 
 perusteella.  
 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut ja 
 avustuksen käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain 
 (2001/688) ehtojen mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Tampereen kaupungille vuonna 1990 
paloaseman rakentamiseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 103 139 euroa. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 20.5.2003 - 31.8.2016 kertynyt 67 058 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 170 197 
euroa. 

 
 
SMDno-2016-1141; Takaisinperintäpäätös 
Viitasaaren kunta 

Hanke Palosuojelurahasto on 7.12.1988 päivätyllä päätöksellään Dnro 2855/761/88 myöntänyt 
 Viitasaaren kaupungille paloaseman peruskorjaukseen avustusta yhteensä 17 214 euroa (102 350 
 mk) hyväksyttyjen kustannusten 43 034 euroa (255 870 mk) perusteella.  
 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden omistusoikeus on muuttunut ja avustuksen 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on Palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt periä 
valtionavustuslain (2001/688) ehtojen mukaisesti takaisin Viitasaaren kaupungille vuonna 2001 
paloaseman peruskorjaukseen myönnetystä avustuksesta takaisin yhteensä 11 043 euroa. Lisäksi 
takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä ajalta 27.9.2014 - 31.8.2016 kertynyt 6 351 euron 
korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti. Takaisin perittävä summa on yhteensä 17 394 euroa. 

 
 
SMDno-2016-1225; Takaisinperintäpäätös 
Ylöjärven kaupunki 

Hanke Palosuojelurahasto on 6.10.1988 päivätyllä päätöksellään Dnro 2841/761/88 myöntänyt 
 Ylöjärven kaupungille paloaseman peruskorjaukseen avustusta yhteensä 142 960 euroa (450 000 
 mk) hyväksyttyjen kustannusten 1 308 398 euroa (7 779 380 mk) perusteella. 
 
Päätös Koska avustuksen kohteena olleen omaisuuden käyttötarkoitus ja hallintaoikeus on muuttunut ja 
 käyttöaikaa on vielä jäljellä, on palosuojelurahasto päättänyt valtionavustuslain (2001/688) ehtojen 
 mukaisesti ryhtyä avustuksen osittaiseen takaisinperintään. Takaisinperintä koskee 36 %:n osuutta 
 kokonaistiloista, jotka ovat muussa kuin avustusehtojen mukaisessa käytössä 

 
Palosuojelurahaston hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt valtionavustuslain 
(2001/688) ehtojen mukaisesti periä Ylöjärven kaupungille vuonna 1988 myönnetystä 
avustuksesta takaisin yhteensä 24 847 euroa.. Lisäksi takaisinperittävään summaan päätettiin lisätä 
ajalta 6.2.2009 - 31.8.2016 kertynyt 7 342 euron korko valtionavustuslain 24 §:n mukaisesti.  
Takaisin perittävä summa on yhteensä 32 189 euroa. 

 



  


