VUODEN 2021 RAKENNUSAVUSTUSHAKU 24.3.2021
Vuoden 2021 hakukierroksella aluehallintovirastot ovat laittaneet oman alueensa rakennushankkeet kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen kuntien ja erikseen
sopimuspalokuntien hankkeiden osalta. Pelastuslaitokset ovat antaneet kuntien ja sopimuspalokuntien hankkeista lausunnon sekä pisteyttäneet hankkeet arviointikehikon mukaisesti (Max. 30
pistettä).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS
Lappeenrannan kaupunki; Lauritsalan
uuden paloaseman rakentaminen;
VN/6631/2021. Lausunto: Etelä-Karjalan
pelastuslaitos

PSR/ Pelan
AVI
järj. /
järj.
pisteet
1/1

1 / 30

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
kustannus vät kust.
avustus
(sis. alv)
(sis. alv)
13 198 000

11 052 000

220 000

Myön.
avustus

220 000 Lappeenrannan kaupunki hakee erityisavustusta Lauritsalan uuden paloaseman rakentamiseen. Uusi
paloasema tulee toimimaan Lappeenrannan kaupungin pääpaloasemana ja korvaa nykyisen huonokuntoisen ja
sisäilmaongelmaisen Armilankadun pääpaloaseman. Uuden paloaseman kerrosala on kokonaisuudessaan 3 290
m², johon sisältyy piharakennuksen kerrosala 423 m². Uuden pääpaloaseman käyttäjinä tulevat olemaan
Etelä-Karjalan pelastuslaitos sekä Eksoten ensihoito. Pelastustoimen käytössä olevat tilat ovat kerrosalaltaan 2
766 m². Hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 2 146 000 € (väestönsuojelutilat, ensihoidon tilat, muut
ei-hyväksyttävät kustannukset). Paloasemarakennuksessa on paikat kahdeksalle ja piharakennuksessa
yhdeksälle ajoneuvolle. Paloaseman kellarikerrokseen rakennetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
johtokeskus. Paloasemalle rakennetaan myös korjaamotilat palvelemaan Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen
kaluston huoltoa. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

Helsingin kaupunki; Konalan uuden
pelastusaseman rakentaminen;
VN/6656/2021. Lausunto: Helsingin
kaupungin pelastuslaitos

2/2

1 / 25

9 653 000

8 916 867

220 000

220 000 Helsingin kaupunki hakee erityisavustusta Konalan uuden pelastusaseman rakentamiseen. Pelastusasemalle
tulee tiloja sekä pelastustoimen että ensihoidon käyttöön. Pelastusaseman kokonaisrakennusala on 1 114 m²,
josta pelastustoimen käyttöön varataan 1 017 m². Ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 736 133 € (ensihoidon ja
ensivasteen tilat). Hanke on merkittävässä asemassa suunnitelmassa, jossa Helsingin pelastustoimen alueen
palvelutasoa parannetaan valvovan viranomaisen edellyttämälle tasolle Konalan ja lähiympäristön alueella.
Aluehallintovirasto on edellyttänyt Helsingin alueen pelastustoimea korjaamaan sen pelastustoiminnan
palvelutasossa olevat huomattavat epäkohdat. Aluehallintovirasto on vaatimusta korostaakseen asettanut
Helsingin alueen pelastustoimelle uhkasakon. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

Kouvolan kaupunki; pääpelastusaseman
peruskorjaus; VN/6633/2021. Lausunto:
Kymenlaakson pelastuslaitos

3/3

1 / 29

8 046 000

7 404 100

220 000

0 Kouvolan kaupunki hakee erityisavustusta pääpelastusaseman peruskorjaukseen. Hanke on vaiheistettu
kahteen osaan, joista I osa sai vuonna 2020 PSR:n avustusta 220 000 €. Nyt aloitettavan rakennushankkeen
(hanke II) bruttoala on yhteensä 4 388 m². Peruskorjauksen yhteydessä pelastuslaitoksen virka-autoille
toteutetaan piha-alueelle autokatos ja vanhaa varastorakennusta jatketaan huoltoajoneuvokatoksella ja
varastolla. Pelastustoimen käytössä olevat tilat ovat yhteensä n. 3 819 m². Hankkeen ei-hyväksyttävät
kustannukset ovat 641 900 €. Pääpelastusasema on rakennettu vuonna 1991 ja on pääosin alkuperäisessä
kunnossa. Pääpelastusaseman kunto, toiminnallisuuden ajanmukaistaminen, sisäilma-asiat ja puhdas
paloasema -periaatteen toteuttaminen edellyttävät parannus- ja muutostöitä.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Lopen kunta; Läyliäisten uuden
paloaseman rakentaminen; VN/6636/2021.
Lausunto: Kanta-Hämeen pelastuslaitos

4/4

1 / 30

1 860 000

1 860 000

220 000

0 Lopen kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen Läyliäisiin. Paloasemalla toimii Lopen
VPK:hon kuuluva Läyliäisten alaosasto. Vanha paloasema on rakennettu vuonna 1962 eikä se vastaa enää
tiloiltaan nykyajan teknisiä ja työturvallisuusvaatimuksia. Autokaluston lisäksi samoissa tiloissa ovat miehistön
ja nuoriso-osaston sammutusvarusteiden kaapit, toimisto ja koulutustilat. Paloaseman autopaikat on
suunniteltu 1960-luvun sammutusautoille ja ne ovat nykyajan sammutusautoille liian pienet. Autot joudutaan
pesemään ulkotiloissa hiekkapohjaisella pihalla ja tällöin pesuvedet imeytyvät maahan. Uudella paloasemalla
nämä ongelmat saadaan poistettua. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Mäntsälän kunta; Mäntsälän paloaseman
peruskorjaus; VN/7013/2021. Lausunto:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

5/5

1 / 24

86 800

86 800

28 000

0 Mäntsälän kunta hakee erityisavustusta paloaseman alapohjan tuuletuksen ja perusvesipumppaamon
vedenpoiston parantamiseen sekä rakennuksen salaojien korjaamiseen. Korjaustoimenpiteet osaltaan
parantavat sisäilman laatua, johon aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja on valvontakäynnillään
kiinnittänyt huomiota. Haettava avustussumma sisältäen arvonlisäveron 86 800 euroa.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet
Helsingin VPK ry; uuden
paloaseman rakentaminen; VN/6518/2021.
Lausunto: Helsingin kaupungin
pelastuslaitos

1/1

1 / 21

2 158 000

2 158 000

220 000

220 000 Helsingin VPK ry hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. VPK:n vanha paloasema on
kunnoltaan, tiloiltaan ja käyttöiältään tullut tiensä päähän, eikä sen saneeraus ole enää käytännössä
mahdollista. Vanha paloasema on rakennettu vuonna 1956 kerrostalon alakertaan. VPK on kaupungin kanssa
eri vaihtoehtoja tutkittuaan päätynyt rakentamaan uuden paloaseman Jätkäsaareen. Uusi paloasema on
hyvien liikenneyhteyksien päässä ja se on tavoitettavuuden kannalta paremmin sijoittunut kuin vanha
paloasema. Uuden paloaseman rakentamista on suunniteltu jo vuodesta 2014 alkaen. Uusi paloasema tulee
kokonaisuudessaan VPK:n oman käyttöön ja sitä tulevat käyttämään palokunnan kaikki eri osastot. Uuden
paloaseman rakennusala on 750 m². Palosuojelurahaston avustuspäätöksen ja rahoituksen varmistuttua
teetetään rakennussuunnitelmat, jotka toimitettava myös Palosuojelurahastoon. Hankinnan yhteydessä ei
luovuteta vaihto-omaisuutta.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

Karjaan VPK ry, Karis Frivilliga Brandkår
r.f.; paloaseman peruskorjaus;
VN/6646/2021. Lausunto: LänsiUudenmaan pelastuslaitos

2/2

1 / 25

150 000

144 874

60 000

57 950 Karjaan VPK ry hakee erityisavustusta paloaseman huonokuntoisen vesikaton uusimiseksi.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, "Brankis", on vuodelta 1933. Kuntoraportin mukaan paloaseman
vesikate on keskiosaltaan alkuperäinen, katon kunto on huono ja siinä esiintyy vuotoja. Tehtyjen tutkimusten
perusteella keskiosan vesikatto on tullut elinkaarensa päähän. Paloasema on rakennusalaltaan 848 m². Sen
tiloja on vuokrattu myös ulkopuolisille tahoille, mm. liikuntaryhmille ja kokoontumistarkoituksiin (hankkeen eihyväksyttävät kustannukset 5 127 € / juhlasalin laskennallinen osuus).

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 57 950 €.

Pitkäjärven VPK ry; paloaseman
perusparannus; VN/6640/2021. Lausunto:
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

3/3

2 / 20

92 000

83 900

0 Pitkäjärven VPK ry hakee erityisavustusta vuonna 1988 rakennetun ja vuonna 2016 osittain perusparannetun,

33 560

paloasemakäyttöön laajennetun rakennuksen saniteetti-, pesuhuone- ja saunatilojen saneeraukseen.
Hankkeessa parannetaan myös paloaseman ns. vanhan osan alkuperäistä painovoimaista ilmanvaihtoa ja
sisäilman laatua sekä energiatehokkuutta vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tarkoituksena on parantaa
paloaseman työturvallisuutta vähentämällä altistumista myrkyllisille palotuotteille (puhdas paloasema).
Rakennuksen kokonaisrakennusala on 510 m², josta on palokunnan käytössä 170 m² + 210 m² eli yhteensä 380
m².

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Päätökset Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.

717 950

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

35 243 800

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021

685 097

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

412 632

Itä-Suomen aluehallintovirasto
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS

Nurmeksen kaupunki; uuden paloaseman
rakentaminen; VN/6661/2021. Lausunto:
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

PSR/ Pelan
järj. ja
AVI
pisteet
järj.

1/1

1 / 29

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
avustus
kustannus vät kust.
(sis alv)
(sis. alv)

2 551 920

2 001 113

220 000

Myön.
avustus

Lisätiedot

220 000 Nurmeksen kaupunki hakee erityisavustusta uudisrakentamishankkeeseen. Uusi paloasema tulee sijoittumaan
Nurmeksen kaupungin alueella olevien riskiruutujen keskelle, joten paloaseman sijainnissa on huomioitu
riskiperusteisuus. Vanhan paloaseman sijainti ei tue riskialueiden tavoittamista. Vanha paloasema on
rakennettu 1983 ja rakennukselle tehdyn kuntoarvion perusteella peruskorjaus ei ole taloudellisesti ja
toiminnallisesti järkevää. Lisäksi vanhalla paloasemalla on sisäilmaongelmia ja esimerkiksi kellarikerros on ollut
vuosia kapseloituna alipaineiseksi. Nurmeksen paloasema on pilottikohde moduulipaloaseman käytännön
soveltamiselle. Hankkeessa rakennetaan myös kylmä varasto. Paloasemarakennuksen pinta-ala on 913 m² ja
varaston 279 m². Hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 550 807 € (öljyntorjuntatilat sekä ensihoidon ja
ensivasteen tilat). Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

Savonlinnan kaupunki; uuden paloaseman
rakentaminen Savonlinnaan;
VN/6662/2021. Lausunto: Etelä-Savon
pelastuslaitos

2/2

1 / 27

10 673 920

8 944 198

220 000

0 Savonlinnan kaupunki hakee erityisavustusta uudisrakentamishankkeeseen. Uusi paloasema on päätetty
rakentaa, koska vanha ei täytä enää terveellisen ja turvallisen työympäristön vaatimuksia. Uuden paloaseman
rakentamisella saadaan parannettua työolosuhteet toimiviksi, turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Vanhan
paloaseman korjaaminen on katsottu mahdottomaksi toteuttaa. Lisäksi saavutettavuudeltaan uusi paloasema
tulee olemaan huomattavasti vanhaa parempi. Rakennettavalle asemalle sijoitetaan myös Savonlinnan VPK:n
tilat. Hankkeessa rakennetaan kaksi rakennusta: varsinainen paloasema 3 263 kem² ja varastorakennus
harjoitustorneineen 270 kem². Ei-hyväksyttävät kustannukset ovat 1 729 722 € (väestönsuojatilat sekä
ensihoidon ja ensivasteen tilat). Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet

Päätökset Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.

220 000

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

13 225 840

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021

157 338

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

255 396

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS

Toholammin kunta; kiinteistön hankinta
sekä sen edellyttämä muutos- ja
laajennushanke Toholammin uudeksi
paloasemarakennukseksi; VN/7009/2021.
Lausunto: Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

PSR/ Pelan
AVI
järj. ja
järj.
pisteet

1/1

1 / 19

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
kustannus vät kust.
avustus
(sis. alv)
(sis alv)

1 026 680

1 026 680

220 000

Myön.
avustus

Lisätiedot

220 000 Toholammin vanha paloasema on asetettu työsuojeluviranomaisten määräämään käyttökieltoon terveys- ja
turvallisuussyistä vuonna 2020. Pelastustoimen asemapaikan toiminnot ovat käyttökiellon seurauksena
toisaalla väistötiloissa. Vanhan paloaseman tiloissa on kärsitty vakavista sisäilmaongelmista ja Toholammin
kunta on osoittanut koko rakennuksen myyntiin purkukuntoisena vuonna 2020. Henkilöstön terveelliset ja
turvalliset työtilat ovat keskeisimmät perustelut uuden aseman rakennushankkeelle, johon avustusta haetaan.
Toholammin kunta ostaa yksityiseltä rakennusyrittäjältä vuonna 2012 valmistuneen kiinteistön, jossa on lähes
250 m²:n halli, n. 50 m²:n parvitila sekä kahteen kerrokseen jakautuva lähes 200 m²:n asuintila. Rakennus
saneerataan ja laajennetaan paloasemaksi. Laajennusosia rakennetaan kaksi, joista toiseen tulee pesuhalli ja
toiseen säilytystila neljälle ajoneuvolle.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

Kannonkosken kunta; Kannonkosken
paloaseman uudisrakennushanke;
VN/6658/2021. Lausunto: KeskiSuomen pelastuslaitos

2/2

Perhon kunta; Perhon paloaseman
korjaustyöhanke; VN/7010/2021. Lausunto:
Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

3/3

2 / 30

1 956 000

1 740 955

220 000

220 000 Avustusta haetaan uuteen paloasemaan, joka tulee korvaamaan vanhan ja käyttöikänsä päässä olevan
paloasemarakennuksen. Vanha, vuonna 1979 rakennettu paloasema on sisäilmaongelmainen ja rakennuksen
vesikattorakenteissa on merkittäviä vaurioita. Lisäksi vanha paloasema on tiloiltaan ahdas ja
epätarkoituksenmukainen. Uusi paloasemarakennus sijoittuu keskeiselle paikalle Kannonkosken
keskustaajamaan. Kerrosala 780 m². Hankkeessa rakennetaan lisäksi kylmä varastohalli. Hankkeen eihyväksyttävät kustannukset (öljyntorjuntatilat, ensivasteen tilat ja muut tilat, jotka eivät ole pelastustoimen
käytössä) 215 045 €. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto-omaisuutta.
Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

2/-

24 800

24 800

17 360

0 Perusparannushankkeen päätavoitteena on paloaseman toimintatilojen saattaminen ajanmukaiselle tasolle ja
rakennuksen käyttöiän pidentäminen. Rakennus on peruskunnon osalta todettu hyväksi. Nyt kyseessä oleva
korjaustyöhanke koskee paloaseman betonilattian kunnostusta, kalustohallin nosto-ovien varustamista
sähkönostimilla, ikkunoiden kunnostusmaalausta sekä kalustohallin pakokaasunpoistolinjaston laajentamista
uuden säiliäauton osalle. Nosto-ovien sähköistäminen parantaa käytettävyyttä ja toimintavalmiutta.
Työturvallisuus paranee pakokaasunpoiston laajentamisen myötä. Hakija luonnehtii kyseessä olevan
perusparannus, ei peruskorjaus.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet
Bosund Frivilliga Brandkår r.f.; Bosund FBK
r.f:n paloasemarakennuksen
peruskorjaus ja laajennusrakentaminen;
VN/6753/2021. Lausunto: KeskiPohjanmaan ja Pietarsaaren
alueen pelastuslaitos

1/1

1 / 25

362 300

362 300

144 920

144 920 Bosund FBK r.f. hakee avustusta lisärakennukselle ja peruskorjaukseen. Vuodelta 1998 oleva
paloasemarakennus on rakenteidensa osalta hyvässä kunnossa, mutta lisätilatarpeet ja tilojen saattaminen
nykyvaatimuksia vastaaviksi edellyttävät sekä peruskorjaustoimia että laajennusrakentamista. Merkittäviä
puutteita on esimerkiksi hälytystehtävään lähtevän pelastushenkilöstön pukeutumistiloissa. Pelastustoimen
kalustoa on jouduttu hajasijoittamaan asianmukaisten tilojen puutteessa. Paloaseman ulos- ja sisäänkäynnit
ovat puutteelliset. Asemalla on hyvä strateginen sijainti Kokkolan ja Pietarsaaren puolivälissä. Rakennettava
laajennusosa on kooltaan 298 m² (3+1 autolle, sosiaalitilat 60 m²). Rakennukselle on myönnetty PSR:n
avustusta 180 000 mk vuonna 1999 (142/726/97). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei
peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen
hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011)
mukaisesti.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 144 920 €.

Vesilahden VPK ry; paloasemarakennuksen
laajennusrakentaminen; VN/7007/2021.
Lausunto: Pirkanmaan pelastuslaitos

2/2

1 / 23

245 830

245 830

0 Paloasema sijaitsee kasvavassa kylätaajamassa. Palokunnan aktiivisten jäsenten määrä on kasvanut. Nykyinen

98 332

paloasemarakennus on rakenteidensa osalta hyvässä kunnossa. Lisätilatarpeiden vuoksi on paloaseman
laajennusrakentaminen tullut ajankohtaiseksi. Esimerkiksi paloaseman erikoistuminen nykyistä laajemmin
Pirkanmaan pelastustoimen tehtäväkenttään tulee mahdolliseksi laajennusrakentamisen myötä. Laajennuksen
avulla palokunnan harjoitusmahdollisuudet sekä ulko- että sisätiloissa paranevat suunnitelmien mukaisesti.
Uudistuvat tilat nähdään myös vetovoimatekijänä paikallisessa harrastustoiminnassa. Pelastustoimen
kalustotilat ovat osoittautuneet nykyisen paloaseman tiloissa riittämättömiksi. Hankkeessa kalustotiloja
aiotaan lisätä tarvittavissa määrin. Samassa yhteydessä kehitetään nykyisiä kaluston huolto- ja pesutiloja.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.

584 920

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

3 615 610

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021

356 031

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

426 235

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS

PSR/ Pelan
AVI
järj. ja
järj.
pisteet

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
kustannus vät kust.
avustus
(sis. alv)
(sis alv)

Myön.
avustus

Lisätiedot

Porin kaupunki; Noormarkun paloaseman
rakentaminen; VN/7051/2021. Lausunto:
Satakunnan pelastuslaitos

1/1

1 / 25

4 735 000

4 114 000

220 000

220 000 Avustusta haetaan uuden paloaseman rakentamiseksi Noormarkkuun. Vuodelta 1964 oleva, vuonna 1997
laajennettu asema on työpaikkana epäterveellinen ja epäkäytännöllinen. Rakennuksen talotekniikka on
pääosin alkuperäistä ja vanhentunutta. Peruskorjausvaihtoehdosta on luovuttu johtuen nykyisen rakennuksen
huonosta kunnosta ja mm. toiminnallisista rajoitteista (esimerkiksi autohalli liian matala nykykalustolle).
Asemalla on sekä Satakunnan pelastuslaitoksen että Noormarkun VPK ry:n toimintaa. Asema on Noormarkun
alueen ainoa. Uusi paloasema rakennetaan samalle tontille, jossa vanha paloasema jo on. Alustava hyötyala 1
452 m². Uuden paloaseman valmistumisen jälkeen vanha paloasema puretaan. Ei-hyväksyttävien kustannusten
osuus 621 000 € (ensivasteen tilat, muut ei-avustettavat kustannukset). Hankinnan yhteydessä ei luovuteta
vaihto-omaisuutta. PSR on tukenut Noormarkun paloaseman peruskorjausta 220 000 markalla vuonna 1998
(277/726/96). Peruskorjauksen valtionavustuksen mukaista käyttöikää jää käyttämättä 5 vuotta, kun uusi
rakennus otetaan käyttöön vuonna 2023. Tällä perusteella enimmäisavustuksesta vähennettävä laskennallinen
määrä olisi 8 481 €, joka vastaa 5 vuoden avustusosuutta euroiksi muutettuna. Takaisinperinnästä luovutaan,
koska vanha rakennus puretaan. Hakemuksen liitteistä puuttuvat rakennuspiirustukset on toimitettava
rahastoon niiden valmistuttua. Piirustukset eivät ole päätöshetkellä vielä valmiit.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 €.

Sopimuspalokuntien hankkeet
Porin VPK ry; paloaseman
peruskorjaus; VN/7077/2021. Lausunto:
Satakunnan pelastuslaitos

1/1

1 / 30

270 000

183 797

82 463

73 519 Porin VPK ry:n omistuksessa olevan paloasemarakennuksen toisen kerroksen peruskorjaushanke sekä
paloasemarakennuksen taloteknisten järjestelmien kokonaisvaltainen peruskorjaushanke. Tilojen käyttäjänä
toimii VPK:n hälytysosasto ja nuoriso-osasto sekä osittain soittokunta. Suunnitelman mukaisesti
paloasemarakennuksen yläkertaan rakennetaan kuntosali, koulutus-/simulaatioluokka,
sammutusvarustevarasto, hälytysmuonituskeittiö sekä peruskorjataan muut yhteiset tilat (aula, wc-tilat).
Lisäksi rakennetaan soittokunnan soitinvarasto, jonka osuutta kustannuksista PSR ei tue. Ei-hyväksyttävinä
kustannuksina vähennetty hakijan antaman tilojen yhteiskäyttöilmoituksen mukaan myös osa wc- ja aulatilojen
kustannuksista. Ei-hyväksyttävien kustannusten osuus 86 203 € (hakemuksessa soitinvaraston osuus jäänyt
vähentämättä). Porin VPK:n paloasema on saanut korjauksiin PSR:n tukea 73 600 € vuonna 2013 (diaari
2/2013). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä
luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan
rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 73 519 €.

Muurlan VPK ry; paloaseman vesikaton
uusiminen; VN/7027/2021. Lausunto:
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

2/2

1 / 21

38 890

38 890

15 556

15 556 Muurlan VPK ry hakee avustusta vesikaton uusimiseen ja hanke suoritetaan avaimet käteen -periaatteella
kilpailutuksen kautta valitun urakoitsijan toimesta. Paloasema on valmistunut 1938 ja laajennettu 1985.
Kiinteistössä on ollut havaittavissa kosteusvaurioita, mikä on johtunut siitä, että peltikaton alta puuttuu
aluskate. Muuten rakennuksen kunto on hyvä. Hanke välttämätön lisävahinkojen estämiseksi. Kattojen
kokonaispinta-ala on noin 415 m².

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 15 556 €.
Uuden-Koiviston VPK ry; uuden paloaseman
rakentaminen; VN/7044/2021. Lausunto:
Satakunnan
pelastuslaitos

3/3

2 / 29

270 000

270 000

108 000

0 VPK:n tarkoituksena on rakentaa 245 m²:n paloasema Porin Uudellakoivistolla sijaitseville tonteille.
Paloasemarakennukseen tulee hälytysosaston pukutilat, kalustonhuoltotilat sekä 3 autopaikkaa. Uudella
rakennuksella on tarkoitus korvata nykyinen rakennus, joka ei vastaa nykyisen toiminnan
vaatimuksia.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

4/4

Karinaisten VPK ry; Uuden
varastorakennuksen rakentaminen;
VN/7059/2021. Lausunto: VarsinaisSuomen pelastuslaitos

2 / 20

79 808

79 808

0 Avustusta haetaan uuden varastorakennuksen rakentamiseksi. Rakennuspaikka sijaitsee paloaseman vieressä.

31 923

Rakennus korvaa käytöstä poistuneet, Pöytyän kunnan varikolla olleet tilat. Nyt tavarat ja kärryt on sijoitettu
eri varastoihin ja paloasemalle. Rakennus on tarkoitus rakentaa vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana, sillä
asemalle on tulossa keväällä yksi ajoneuvo lisää ja paloasemalla olevat peräkärryt pitää sijoittaa uuteen
varastoon. Varaston pinta-ala on 84 m² ja se rakennetaan yhteen kerrokseen kylmäksi varastoksi
teräsbetonilattialla ja ulkopinta tehdään puuverhouksella samanlaiseksi kuin vieressä oleva paloasemakin.

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Päätökset Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht.

309 075

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

5 393 698

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021

201 414

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

205 712

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS
Pyhäjärven kaupunki; Pyhäjärven
paloaseman autohallin vesikatteen
uusiminen; VN/6839/2021. Lausunto:
Jokilaaksojen pelastuslaitos

PSR/ Pelan
järj. ja
AVI
pisteet
järj.
1/1

2 / 26

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
avustus
kustannus vät kust.
(sis alv)
(sis. alv)
37 200

37 200

14 880

Myön.
avustus

Lisätiedot

14 880 Pyhäjärven paloasema on peruskorjattu hyvin laajamittaisesti 2010-luvulla. Autohallin vesikate on viimeinen
kateosa, joka asemalla on enää peruskorjaamatta ja siihen haetaan nyt avustusta. Korjauksen yhteydessä
pelastuslaitoksen kuntosali siirretään kellarikerroksesta ensihoidon entiseen taukotilaan, jossa tehdään pieniä
teknisiä muutoksia (osuus kustannuksista 4 340 €). Kaupunki on investoinut paloaseman peruskorjaukseen ja
laajennuksiin 2010 - 2019 välillä 862 000 € alv. 0 % ilman avustuksia. Korjausala 528 m². Hankinnan yhteydessä
ei luovuteta vaihto-omaisuutta. Paloasema on saanut 950 000 mk PSR:n avustusta vuonna 1992 (4471/761/89)
ja 72 775 € vuonna 2001 (SM-2000-373/Tu-394). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei
peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen
hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011)
mukaisesti.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 14 880 €.
Oulaisten kaupunki; paloaseman
peruskorjaus; VN/6842/2021. Lausunto:
Jokilaaksojen pelastuslaitos

2/2

1 / 25

434 000

429 800

173 600

171 920 Oulaisten kaupunki hakee avustusta vuonna 1985 rakennetun paloaseman mittavaan peruskorjaukseen.
Kuntotutkimuksen mukaan rakennus kannattaa korjata ja siitä saadaan korjauksen jälkeen toimiva ja
turvallinen paloasema. Kaksikerroksisessa toimisto- ja miehistötilaosassa korjataan vaurioitunut
ulkoseinärakenne, valesokkeli poistetaan ja korvataan Leca-harkkomuurauksella, mikrobivaurioituneet
mineraalivillaeristeet uusitaan, seinään asennetaan lisälämmöneristystä, ikkunat uusitaan jne. Tällä hetkellä
mm. sisäilmaongelmia, pakokaasujen poisto kalustohallissa puutteellista ja sammutusvarusteiden pukeminen
tapahtuu kalustohallissa. Hankkeessa suunnitellaan peruskorjausta myös väestönsuojeluun/koulutukseen
liittyviin tiloihin, joiden korjausta PSR ei tue (hankkeen ei-hyväksyttävät kustannukset 4 200 €). Kerrosala
yhteensä 915 m².

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 171 920 €.

3/3

Alavieskan kunta; paloaseman pesuhallin
rakentaminen sekä nosto-ovien uusiminen
ja sähköistys; VN/6850/2021. Lausunto:
Jokilaaksojen pelastuslaitos

27

249 240

249 240

Alavieskan paloaseman pesuhallin rakentaminen sekä nosto-ovien uusimiseen. Vanhojen ovien sähköistäminen
ei ole mahdollista, joten siihen ei haeta avustusta. Hankkeen tärkein tarkoitus on tukea rakenteellisin
ratkaisuin puhdas paloasema -periaatetta ja näin parantaa henkilöstön työturvallisuutta, nopeuttaa
hälytystehtävään lähtemistä ja saattaa muutoinkin Alavieskan paloasema nykyaikaiseen toimintakuntoon.

98 496

Päätös: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet

Päätökset Pohjois-Suomen AVI-alueen rakennushankkeesta yht.

186 800
720 440

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

140 348

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021

207 529

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

Lapin aluehallintovirasto
HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS

PSR/ Pelan
järj. ja
AVI
pisteet
järj.

Simon kunta; Simon paloaseman katon
korjaus; VN/11798/2021; Lausunto: Lapin
pelastuslaitos

1/1

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
avustus
kustannus vät kust.
(sis alv)
(sis. alv)

1/20

186 000

186 000

74 400

Myön.
avustus

Lisätiedot: Ei rakennushankehakemuksia Lapin aluehallintoviraston alueelta.

74 400 Vuotavan vesikaton korjaus kesällä 2021. Uusi vesikate nykyisen kermikatteen päälle, pois lukien halliosan
katto, jossa bitumikermikate uusitaan kauttaaltaan rakennesuunnitelmien mukaan. Parannetaan vesikaton
tuuletusta ja toimintaa liittyvissä rakenteissa ja alipainetuulettimilla suunnitelmien mukaan.
Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 74 400 €.

Sopimuspalokuntien hankkeet

Päätökset Lapin aluehallintoviraston hankkeista yht.

74 400
186 000

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.
Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021
Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

Ahvenanmaan maakunnan hallitus

51 063
83 785

HAKIJA; HANKKEEN KOHDE;
DIAARINUMERO;
PELASTUSLAITOS

Jomala FBK r.f.; uuden autotallin
rakentaminen; VN/7025/2021. Lausunto:
Räddningsområde Ålands landkommuner

PSR/ Pisteet
AVI
järj.

1/1

Kokonais- Hyväksyttä Haettu
kustannus vät kust.
avustus
(sis. alv)
(sis alv)

26

129 704

129 704

51 881

Myön.
avustus

Lisätiedot

51 881 Jomala FBK r.f. hakee avustusta uuteen säilytyshallirakennukseen, joka rakennetaan nykyisen paloaseman
tontille. Jomala on kasvava ja keskeisen sijaintinsa vuoksi tärkeä kunta. Rakennus tarvitaan
vaihtolavamoduleille, maastoajoneuvoille sekä metsä- ja maastopalojen torjuntakalustolle ja varusteille, sekä
kemikaaleille. FBK on pahan metsäpalovuoden 2018 jälkeen panostanut metsä- ja maastopalojen
sammutusvarustukseen ja on erikoistumassa näihin toimintoihin, mutta koska paloaseman tilat ovat liian
pienet säilytykseen, joudutaan tavaraa osin säilyttämään ulkona ja FBK:n jäsenten luona. Talliin tulee 5
paikkaa, joista 4 ovellisia ja ovettomalle paikalle tulee säilytykseen FBK:n vene. Paloaseman talotekniikkaa
pystytään hyödyntämään myös autotalliin. Rakennuksen kerrosala on 175 m². Hankinnan yhteydessä ei
luovuteta vaihto-omaisuutta. Jomalan paloasema on saanut PSR:n avustusta 350 000 € vuonna 2008 (diaarinro
3/2008). Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä
luovuta, sen käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan
rahaston päätöskäytännön (4/2011, 30.8.2011) mukaisesti.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 51 881 €.

Sopimuspalokuntien hankkeet

Päätökset Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht.

51 881

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

129 704

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset
määrärahan jako-osuudet 2021

8 710

Kaikki alueet yhteensä:
Haetut kokonaiskustannukset yhteensä

58 515 092

Hyväksyttävät kustannukset yhteensä

51 770 856

Hankehakemusten lukumäärä

25

Haettu avustus yhteensä

3 233 371

Myönnetty avustus yhteensä

2 145 025

