
HAKIJA;   HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pelan 
järj. / 
pisteet

Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Inkoon kunta; Inkoon uusi paloasema; 
VN/8421/2022; Länsi‐Uudenmaan 
pelastuslaitos

1/2 1/23 3 397 000 2 178 801 220 000 210 000

Lopen kunta; Uuden paloaseman 
rakentaminen Läyliäisten VPK:lle; 
VN/9728/2022; Kanta‐Hämeen 
pelastuslaitos

2/3 1/26 2 510 506 2 510 506 220 000 210 000

Raaseporin kaupunki; Tenholan uuden
paloaseman rakentaminen; VN/8440/2022; 
Länsi‐Uudenmaan pelastuslaitos

3/5 4/22 1 129 000 1 129 000 220 000 210 000

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. Uuden aseman koko on 543,5m2. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta 
vaihto‐omaisuutta.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.                                                                                                                         

Inkoon kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Paloasema tulee myös Inkoon VPK:n 
käyttöön. Asema rakennetaan kahteen kerrokseen ja sinne sijoittuu pelastustoimen lisäksi ensihoidon 
henkilökunta ja kalustoa. Tiloihin on suunniteltu paikat viidelle autolle sekä pesuhallille. Paloaseman 
sijoittuminen palvelee toiminnallisesti paremmin pelastustoimen sekä ensihoidon toimintavalmiutta kuin 
vanha paloasema, jonka peruskorjauskustannukset nousisivat suuremmaksi kuin uudisrakennuksen 
kustannukset. Uudisrakennus on kooltaan 920 brm2, josta pelastustoimelle on osoitettu 550 m2 ja ensihoidolle 
244 m2 sekä Inkoon VPK:lle 60 m2. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto‐omaisuutta. Avustus ei kohdistu 
yhteiskäyttötiloihin. 
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.                                      

VUODEN 2022 RAKENNUSAVUSTUSHAKU 11.4.2022
Vuoden 2022 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

Raaseporin kaupunki hakee erityisavustusta Tenholan uuden paloaseman rakentamiseen. Tenholan vanha 
vuonna 1966 rakennettu paloasema ei enää tilojensa ja teknisen kuntonsa puolesta täytä nykyaikaisen 
paloaseman toiminnallisia vaatimuksia. Vanhassa paloasemassa on selvitysten perusteella ilmennyt 
huomattavia rakennus‐ ja kosteusteknisiä puutteita eikä korjaaminen ole kannattavaa. Uuden paloaseman 
kerrosala on 455 krm2, koostuen varsinaisesta paloasemarakennuksesta (398 krm2) sekä sen kylkeen 
rakennettavasta kylmästä venevajasta (75 krm2).                                                                                                                                                                     
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.



Lohjan kaupunki; Ventelän VPK:n
paloaseman perusparannus‐ ja
muutostyöt; VN/8436/2022; 
Länsi‐Uudenmaan pelastuslaitos

4/6 5/20 770 000 729 698 220 000 210 000

Iitin kunta; Uuden kalustohallin
rakentaminen; VN/7264/2022; 
Päijät‐Hämeen pelastuslaitos

5/7 1/23 250 000 250 000 100 000 0

Vihdin kunta; Vihdin kirkonkylän uuden
paloaseman rakentaminen; VN/8442/2022; 
Länsi‐Uudenmaan pelastuslaitos

6/4 2/22 3 032 258 2 610 091 220 000 0

Kouvolan kaupunki; Pääpaloaseman
perusparannus‐ ja muutostyöt; 
VN/8428/2022; Kymenlaakson 
pelastuslaitos

7/1 1/27 8 046 000 7 404 100 220 000 0

Vihdin kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen kirkonkylään. Tiloja tulee käyttämään 
Vihdin VPK Ry ja luultavasti myös ensihoito. Uudella paloasemalla korvataan vanha huonokuntoinen 
paloasema, joka on rakennettu vuonna 1938 ja laajennettu vuonna 1952. Hankkeen laajuus on 757 brm2 , 691 
brm2 ja arvioitu neliöhinta on 4002 euroa. Suunnittelu ja luvat vuonna 2022, rakentamisen aloitus vuonna 
2023. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto‐omaisuutta. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin.
Päätösesitys: Palosuojelurahasto ei tue hanketta, koska hankkeen rakennustyöt eivät ala 
hakemusvuonna.

Lohjan kaupunki hakee erityisavustusta Ventelän VPK:n paloaseman peruskorjaus‐ ja muutostöihin. 
Perusparannus toteutetaan puhdas paloasema ‐periaatteella ja tiloihin tehdään uudet tilaratkaisut ja tilojen 
ilmastointi ja sähköt uusitaan. Lisäksi kiinteistössä olevat pankin tilat liitetään paloasematiloihin ja toimintaan 
sopiviksi. Hankkeen suunnittelu, kilpailutus ja hankkeen aloitus tehdään vuoden 2022 aikana. Tiloja tulee 
käyttämään Ventelän VPK:n lisäksi ensihoidon ympärivuorokautinen hoitoyksikkö. Avustus ei kohdistu 
yhteiskäyttötiloihin. Ventelän VPK:n toimitilat (769 m2) on rakennettu vuonna 1976 ja tilojen kunto on tällä 
hetkellä välttävä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.

Iitin kunta hakee erityisavustusta paloasemalle rakennettavalle uudelle erilliselle kalustohallille. Iitin Kunnan 
liityttyä Päijät‐Hämeen pelastustoimen alueeseen, sen palokunnalle ja paloasemalle on tullut myös 
toiminnallisia muutoksia. Kaluston lisäännyttyä sille tarvittavien suojatilojen tarve on samalla kasvanut. 
Rakennettava kalustohalli on rakennusalaltaan 200 m2:n suuruinen puolilämmin/kylmä varastorakennus. Sinne 
sijoitettaisiin sellaista palokalustoa, joka ei vaadi lämmintä varastotilaa. Hankkeen kustannusarvio on 250 000 
euroa. Kunta on varannut hankkeeseen 150 000 euroa ja hakemuksen mukaan loppu osa katettaisiin 
Palosuojelurahastolta saatavalla avustuksella.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Kouvolan kaupunki hakee erityisavustusta pääpaloasemansa perusparannus ‐ja muutostöihin. Paloasema on 
valmistunut vuonna 1991 ja on tällä hetkellä pääosin alkuperäiskunnossaa. Rakennuksen kunto, 
toiminnallisuuden ajanmukaistaminen, sisäilmaasiat ja puhdas paloasema ‐toiminnallisuuden 
mahdollistaminen edellyttävät perusparannus‐ja muutostöitä. Perusparannustyöt ovat alkaneet vaiheistetun 
hankkeen II‐vaiheessa 5/2021 ja valmistuvat 7/2022. Vahvistetun hankkeen I‐vaiheessa toteutettiin 
pääpaloaseman viereen valmistuneet toimitilat Kouvolan VPK:lle ja rakennushake sai tuolloin 
Palosuojelurahaston avustusta vuoden 2020 haussa. Vaiheen II rakennushankkeen kerrosala on 3819 m2, 
minkä lisäksi paloaseman pihalle toteutetaan virka‐autoille autokatos (223 m2) ja vanhaa varastorakennusta 
jatketaan huoltoajoneuvokatoksella (97 m2). 
Päätösesitys: Vaiheistetun hankkeen I-vaihe on saanut Palosuojelurahaston avustusta 220 000 € 
vuonna 2020.  Avustusta ei myönnetä kahta kertaa samaan kohteeseen eikä tukea myönnetä jo 
aloitettuihin rakennustöihin.



Helsingin kaupunki; Kontulan Uuden 
paloaseman rakentaminen; VN/6171/2022; 
Helsingin pelastuslaitos 

8/8 1/25 14 500 000 13 763 867 220 000 0

Anjalan VPK Ry; Paloautojen pesukatoksen 
rakentaminen paloasemalle; 
VN/8533/2022; Kymenlaakson 
pelastuslaitos

1/1 1/22 48 000 48 000 19 200 19 200

Tuorilan VPK Ry; Paloaseman katon
peruskorjaus; VN/9572/2022; 
Länsi‐Uudenmaan pelastuslaitos

2/2 6/16 39 999 39 999 15 999 15 999

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen 
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

Helsingin kaupunki hakee erityisavustusta Kontulan kaupunginosaan rakennettavalle uudelle pelastusasemalle. 
Aluehallintovirasto on asettanut Helsingin pelastustoimelle uhkasakon, pelastustoiminnan toimintavalmiudessa 
esiintyneiden huomattavien epäkohtien takia. Helsingin pelastustoimi korjaa palvelutasossaan olevia 
huomattavia epäkohtia, tihentämällä pelastusasemaverkostoaan. Helsingin kaupunki on hakuilmoituksessaan 
todennut rakennustoimenpiteiden ajoittuvan vuosille 2023 ‐ 2024.
Päätösesitys: Aluehallintovirasto ei puolla hankehakemusta. Palosuojelurahasto ei tue hanketta, 
koska hankkeen rakennustyöt eivät ala hakemusvuonna.

Sopimuspalokuntien hankkeet

Tuorilan VPK Ry hakee erityisavustusta paloasemarakennuksensa katon korjaukseen. Korjaustyö toteutettaisiin 
keväällä 2022. Paloaseman ensimmäinen osa on rakennettu 1980‐luvun alussa ja toinen osa 1990‐luvun alussa. 
Kattomateriaalit ovat alkuperäisessä kunnossa ja käyttöikänsä päässä. Vuonna 2021 havaittiin katossa vuotoja 
paloasemarakennuksen sisätiloihin. Katon korjaushanke on erittäin kiireellinen ja ajankohtainen, koska 
vuotovesiä on päässyt jo asemarakennuksen rakenteisiin. Kokonaiskattoneliöt 449 m2. Tuorilan VPK Ry on 
saanut samaan kiinteistöön Palosuojelurahaston avustusta 166 716 € vuonna 2015 hallirakennuksen 
muuttamiseksi paloasemakiinteistöksi. 
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 15 999 €.  

Itä-Suomen aluehallintovirasto

467 901

728 589

Päätökset Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista  yht. 

33 722 763

Anjalan VPK Ry hakee avustusta paloasemalle rakennettavaan paloautojen pesuun tarkoitetulle 
pesukatokselle, joka rakennettaisiin kesällä 2022. Hanke perustuu palokunnan tekemään selvitykseen puhdas 
paloasema ‐toimintamallin toteutuksesta palokunnan toimintaympäristössä. Anjalan VPK:n omistama 
paloasema on rakennettu vuonna 1980 ja sen yhteydessä oleva vanha pesutila on liian ahdas nykyaikaisille 
pelastusajoneuvoille ja sen saneeraaminen ei ole mahdollista paloaseman rakenteellista syistä johtuen. 
Palokunnalla on käytössä seisemän erilaista ajoneuvoa kalustoineen. Paloaseman pihalle on tarkoitus rakentaa 
pesukatos, jossa likaantuneet ajoneuvot ja kalusto voidaan pestä ja puhdistaa käytön jälkeen. Hanke parantaa 
henkilöstön työturvallisuutta ja paloaseman ilmanlaatua.  Pesukatos on kooltaan 72 m2. Vuonna 2023 on 
tarkoitus korjata aseman sisätilat puhdas paloasema ‐periaatteen mukaisiksi. Anjalan VPK Ry on saanut 
paloaseman korjauksiin Palosuojelurahaston avustusta 87 000 € vuonna 2006 ja 98 600 € vuonna 2008. 
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 19 200 €.                                       

875 199



HAKIJA;   HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pelan 
järj. ja 
pisteet

Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Joensuun kaupunki; Pekkalan 
pelastusaseman rakentaminen 
(uudisrakennus); VN/8445/2022; Pohjois‐
Karjalan pelastuslaitos

1/1 1/29 1 519 000 1 042 380 220 000 210 000

Varkauden kaupunki; Varkauden 
pelastusaseman rakentaminen 
(uudisrakennus); VN/8511/2022; Pohjois‐
Savon pelastuslaitos

2/2 1/26 6 429 000 3 857 400 220 000 210 000

Rantasalmen kunta; Rantasalmen 
paloaseman rakentaminen (uudisrakennus); 
VN/8512/2022; Etelä‐Savon pelastuslaitos

3/3 1/27 2 518 000 2 188 379 220 000 0

Varkauden kaupunki hakee erityisavustusta uuden pelastusasema rakentamiseksi Varkauden kaupungin 
taajamaan. Nykyinen asema on vanha, sisäilmaongelmainen rakennus ja osin pelastuslaitos toimii 
väistötiloisssa nykyisellä tontilla. Pelastuslaitos tuottaa Varkaudessa pelastustoimen ja ensihoidon palveluita. 
Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana toimiva Stora‐Enson 
tehdaspalokunta. Pelastuslaitos tarvitsee toimintaansa nykyaikaiset ja terveelliset tilat. Uudisrakennuksen koko 
on 2381 brm2 ja lisäksi tontille rakennetaan kylmä varasto‐/avokatosrakennus 323 brm2. Hankinnan 
yhteydessä ei luovuteta vaihto‐omaisuutta.  Vanha asema on saanut Palosuojelurahaston avustusta vuonna 
1990 eli aiemman avustuksen käyttöaika on päättynyt. Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin.                                                                                                                                                
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €. 

Rantasalmen kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseksi Rantasalmelle. Vanhan 
paloaseman kunto ja tilat eivät vastaa tarvetta. Vanhan paloaseman saneeraus on todettu kustannuksiltaan 
niin merkittäväksi, että sijoitus uuteen on kannattavampi vaihtoehto. Uusi paloasema rakennetaan 
Rantasalmen kirkonkylälle, lähelle vanhaa paloasemaa ja Savonlinna‐Varkaus‐päätietä.  Uusi paloasema on 
kooltaan 807 brm2, josta paloaseman käytössä on 707 brm2 ja ensihoidon käytössä 100 m2.                                                                                                                                                           
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Joensuun kaupunki hakee erityisavustusta uuden Pekkalan pelastusaseman rakentamiseksi Joensuuhun. 
Rakentamisperusteena toimintavalmiuden parantaminen. Hankkeella parannetaan ensisijaisesti kyseisen 
alueen asukkaiden turvallisuutta ja toissijaisesti seudullista erityisosaamista vaativissa tehtävissä. 
Palvelutasopäätöksessä määritelty toimintavalmiusaika ei alueella tällä hetkellä kaikilta osin täyty. 
Toimintavalmiuden ylityksistä on tullut huomautus AVIlta. Uudisrakennukseen tulee kalustohalli, toimisto‐, 
oleskelu‐, sosiaalitilat, valmiushuoneet, huolto‐, varastotilat sekä tekniset tilat. Lämpimien tilojen pinta‐ala on 
350 kem2. Lisäksi pihalle tehdään n. 40 m2:n kylmä jäte‐, polkupyörä‐ ja kausikalustovarasto, johon sijoitetaan 
myös varavoimakone. Hankinnan yhteydessä ei luovuteta vaihto‐omaisuutta. Avustus ei kohdistu 
yhteiskäyttötiloihin.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €. 

Lisätiedot



Lieksan kaupunki; Kolin paloasema; 
VN/8513/2022; Pohjois‐Karjalan 
pelastuslaitos

4/4 2/28 250 800 250 800 124 400 0

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen 
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

HAKIJA;   HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pelan 
järj. ja 
pisteet

Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Närpiön kaupunki; Närpiön Ylimarkun 
paloasemarakennuksen
uudisrakentamishanke;VN/5672/2022;  
Pohjanmaan pelastuslaitos

1/1 1/21 900 000 900 000 220 000 210 000

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Lisätiedot

Päätökset Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 

10 716 800

Närpiön kaupunki hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseksi Ylimarkkuun. Asema tulee 
Övermarks FBK:n käyttöön. Nykyinen paloasemarakennus on alun perin valmistunut meijerirakennukseksi 
vuonna 1915 ja muutettu sittemmin paloasemakäyttöön vuonna 1973. Nykyisestä rakennuksesta puuttuvat 
pelastustoimen henkilöstölle välttämättömät sosiaalitilat, koulutustilat ja kokoontumistilat. Rakennuksen 
omistaa yksityinen henkilö, joka on ilmoittanut, ettei enää ryhdy rakennuksen osalta korjaustoimiin. 
Pohjanmaan pelastuslaitoksen edustajan arvion mukaan nykyinen paloasemarakennus on purkukuntoinen. Nyt 
suunniteltu uusi paloasemarakennus sisältää tarpeelliset pelastustoimen henkilöstön tilat. Toimintavalmiuden 
kannalta uusi paloasemarakennus on tärkeä. Uudisrakennus on kooltaan 228 brm2. Hankinnan yhteydessä ei 
luovuteta vaihto‐omaisuutta.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.                                                                             

252 867

166 393

420 000

Sopimuspalokuntien hankkeet

Lieksan kaupunki hakee erityisavustusta vuonna 2016 valmistuneen paloaseman siirtämiseksi uuteen paikkaan 
hotellirakennuksen alta. Paloasemaa käyttää pääasiassa sopimuspalokunta. Kolin alueella ei ole tällä hetkellä 
pelastustoimen riskiruutuja (uuden hotellin myötä muodostuu mahdollisesti 3. luokan riskiruutu), mutta 
Pohjois‐Karjalan merkittävin matkailukeskittymä. Kolin paloasema tukee alueen matkailukeskittymän 
pelastustoimintaa. Alueen erityispiirteenä on pelastustoiminta maas‐topelastustehtävissä, korkealta 
pelastustehtävissä esimerkiksi tuolihissistä ja varautuminen alueen yleisötapahtumiin. Lähin seuraava 
paloasema sijaitsee yli 40 km päässä Juuan keskustassa, joten pelastustoimen toimintavalmiuden kannalta 
paloasema on tärkeä.
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke ei ole hakuohjeen 
(25.10.2021) mukainen. Kyseessä ei ole peruskorjaus- tai uudisrakennushanke.



Karstulan kunta; Karstulan 
paloasemarakennuksen
uudisrakentamishanke; VN/5678/2022; 
Keski‐Suomen pelastuslaitos

2/2 1/30 3 500 000 3 253 000 220 000 210 000

Urjalan kunta; Urjalan 
paloasemarakennuksen
uudisrakentamishanke; VN/5680/2022;  
Pirkanmaan pelastuslaitos

3/3 1/29 3 622 000 3 622 000 220 000 0

Isonkyrön kunta; Isonkyrön 
paloasemarakennuksen muutostyö‐ ja
peruskorjaushanke; VN/5685/2022; Etelä‐
Pohjanmaan pelastuslaitos

4/4 1/12 310 000 310 000 110 000 0

Perhon kunta; Perhon paloaseman korjaus‐ 
ja muutostyöhanke; VN/5690/2022; 
Keski‐Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 
pelastuslaitos

5/5 1/16 35 651 35 651 14 260 0 Perhon kunta hakee erityisavustusta korjaus‐ ja muutostyöhankkeeseen, joka kohdistuu mm. paloaseman 
kalustohallin lattiaan, joka on tarkoitus korjata ja pinnoittaa. Edelleen hankkeeseen kuuluvat esimerkiksi 
kalustohallin nosto‐ovien sähköistys, pakokaasunpoistojärjestelmän laajentaminen sekä paloaseman 
ikkunoiden ja julkisivun kunnostustyöt.
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Urjalan kunta hakee avustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Nykyinen paloasemarakennus on 
valmistunut vuonna 1962 huoltoasemakäyttöön. Myöhemmin rakennusta on laajennettu ja se on muutettu 
paloasemaksi. Merkittävät toiminnalliset ja rakennustekniset puutteet edellyttävät niin mittavia korjauksia ja 
laajennuksia, että toimivat tilat ovat paremmin saavutettavissa uudisrakennuksella. Uuden paloaseman 
sijoituspaikka on nykyiseen paloasemaan verrattuna parempi alueella sijaitseviin riskikohteisiin nähden. 
Varsinaisen rakennuksen kokonaisala on 1056 brm2, lisäksi rakennetaan varastorakennus 56 brm2. Urjalan 
kunta on saanut Palosuojelurahaston avustusta vanhan paloaseman peruskorjaukseen 38 850 € vuonna 2004.                                                                                                                     
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Sopimuspalokuntien hankkeet

Isonkyrön kunta hakee avustusta paloaseman muutostyö‐ ja peruskorjaushankkeeseen. Muutokset koskevat 
kellarikerroksen sekä 2. kerroksen toimisto‐ ja  sosiaalitiloja vaiheistetun hankkeen vaiheessa 1. Hankkeen 
keskeinen tavoite on terveellisten ja turvallisten työtilojen toteuttaminen kohteessa työskentelevälle Etelä‐
Pohjanmaan pelastuslaitoksen henkilöstölle. Peruskorjattava huoneistoala on n. 170 m2. Isonkyrön kunta on 
saanut paloasemaan Palosuojelurahaston avustusta vuonna 1991 eli avustuksen käyttöaika on päättynyt.                                                                                                                                                           
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Karstulan kunta hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen. Nykyinen paloasemarakennus on 
valmistunut vuonna 1957. Sen jälkeen rakennukseen on tehty kertaalleen peruskorjaus ja laajennus. 
Nykyisellään rakennus on kuitenkin ahdas ja huonokuntoinen. Tarvittavaa ajoneuvokalustoa on jouduttu 
hajasijoittamaan. Vertailussa on todettu, että nykyisen vanhan paloasemarakennuksen korjaaminen ei olisi 
tarkoituksenmukaista eikä myöskään taloudellisesti järkevää. Pelastustoimen toimintavalmiuden kannalta 
uuden paloaseman sijoituspaikka on riskialueisiin nähden merkittävästi nykyistä parempi. Hankkeessa 
rakennetaan paloasema 912 brm2 sekä jätekatos / kylmä varasto (peräkärrylle, mönkijälle ja veneelle + 
trailerille) 177 brm2. Karstulan kunta on saanut vanhaan paloaseman korjaushankkeisiin 344 000 mk vuonna 
1997 ja 70 911 € vuonna 2008. Aikaisempien avustusten käyttöaikaa on vielä jäljellä. Mikäli kunta päättää, että 
vanha asema myydään ulkopuoliselle toimijalle tai sitä ei enää käytetä pelastustoimen tarkoituksiin, aiempia 
avustuksia saatetaan periä takaisin. Nyt myönnettävä avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €. 



Vesilahden VPK Ry;  Paloasemarakennuksen 
laajennusrakentamishanke; VN/5631/2022;  
Pirkanmaan pelastuslaitos

1/1 1/23 270 444 270 444 108 177 108 177

Äänekosken VPK Ry; 
Paloasemarakennuksen vesikaton 
uusimishanke; VN/5667/2022; Keski‐
Suomen pelastuslaitos

2/2 2/21 62 000 30 628 52 000 12 251

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen 
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

HAKIJA;   HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pelan 
järj. ja 
pisteet

Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Vesilahden VPK Ry hakee erityisavustusta paloaseman laajentamiseen. Paloasema sijaitsee kasvavassa 
kylätaajamassa. Palokunnan aktiivisten jäsenten määrä on kasvanut. Nykyinen paloasemarakennus on 
rakenteidensa osalta hyvässä kunnossa. Laajennuksen avulla (196 m2) palokunnan harjoitusmahdollisuudet 
sekä ulko‐ että sisätiloissa paranevat suunnitelmien mukaisesti. Uudistuvat tilat nähdään myös 
vetovoimatekijänä paikallisessa harrastustoiminnassa. Pelastustoimen kalustotilat ovat osoittautuneet 
nykyisen paloaseman tiloissa riittämättömiksi ja hankkeessa kalustotiloja lisätään. Samassa yhteydessä 
kehitetään nykyisiä kaluston huolto‐ ja pesutiloja. Esimerkiksi paloaseman erikoistuminen nykyistä laajemmin 
Pirkanmaan pelastustoimen tehtäväkenttään tulee mahdolliseksi laajennusrakentamisen myötä. Vesilahden 
kunta myi paloasemarakennuksen VPK:lle vuonna 2015. Vesilahden kunta on saanut rakennukseen 
Palosuojelurahaston avustusta 804 500 mk vuonna 2001. Kunta on asianmukaisesti ilmoittanut 
Palosuojelurahastoon aseman myymisestä ja rahaston hallitus on hyväksynyt myynnin.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 108 177 €. 

450 402

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

378 694

Lisätiedot

540 428

8 700 095

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

Äänekosken VPK Ry hakee erityisavustusta paloaseman vesikaton uusimiseen. Rakennus on vuodelta 1956 ja 
katto on oletettavasti alkuperäinen ns. Sampo‐peltikate. Kattoa on vuosien kuluessa korjattu ja maalattu. 
Tuoreessa kuntoarviossa on esitetty, että vesikatto tulisi uusia. Rakennuksen tiloista 49 % (401 m2) on VPK:n 
käytössä ja 51 % (410 m2) on pitkäaikaisesti vuokrattuna Alakeiteleen musiikkiopistolle. Palosuojelurahasto ei 
voi tukea tiloja, jotka eivät ole lainkaan pelastustoimen käytössä.                                                                                                                                                                                                                         
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 12 251 €. 



Kaarinan kaupunki; Uuden paloaseman 
rakentaminen Krossin alueelle; 
VN/5088/2022; Varsinais‐Suomen 
pelastuslaitos

1/1 1/26 8 483 000 7 509 000 220 000 0

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen 
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

HAKIJA;   HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pelan 
järj. ja 
pisteet

Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Kajaanin kaupunki; Kajaanin 
pelastusaseman ja Kaupungin varikon 
rakentaminen; VN/3936/2022; Kainuun 
pelastuslaitos

1/1 1 8 130 000 4 977 000 220 000 210 000 Kajaanin kaupunki hakee erityisavustusta yhteishankkeelle, jossa rakennetaan Kajaanin pelastusasema ja 
kaupungin varikko. Pelastuslaitos on tällä hetkellä vuokratiloissa ulkopuoliselta vuokratuissa kiinteistöissä. 
Vuokrasopimus päättyy vuonna 2023. Nykyisellä tilajärjestelyllä pelastuslaitos ei kykene saavuttamaan lain 
edellyttämää 60 sekunnin liikkeellelähtövalmiutta. Lisäksi kalusto sijaitsee tiloissa, jotka nykyisellään eivät 
vastaa käyttötarpeita. Pelastuslaitoksella ei siis ole perusteita jäädä nykyisiin tiloihin. Kajaanin kaupungin 
varikko tuhoutui tulipalossa 15.6.2020. Varikon toimille ei ole tällä hetkellä korvaavia asianmukaisia tiloja. 
Uudisrakennus on suunniteltu palvelemaan pelastuslaitokselle annettua tehtävää ja päätettyä palvelutasoa, 
sekä kunnallistekniikan varikon toimintoja. Hanke perustuu Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen. 
Uudisrakennuksen koko on pelastustoimen sekä jyvitettyjen yhteistilojen osalta 2111 m2 (koko rakennus 3332 
m2). Avustus ei kohdistu yhteiskäyttötiloihin.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle avustusta 210 000 €.                                                          

Sopimuspalokuntien hankkeet

Kaarinan kaupunki hakee erityisavustusta uuden paloaseman rakentamiseen Krossinkaaren ja Kaarinantien 
koilliskulmaan. Varsinais‐Suomen paloasemaverkostoa on kehitetty paloasemaverkkovision mukaisesti ja 
toteuttamatta on enää päätoimisten asemien osalta Krossin paloasema. Uusi paloasema tulee toimimaan 
Kaarinan keskuspaloasemana ja sen yhteyteen rakennetaan aluetta palvelevan korjaamon tilat. Paloaseman 
toimialue kattaa pääosin riskialueet I ‐ II, jotka on saavutettava 6 ja 10 minuutissa. Asema on siis erittäin tärkeä 
alueellisesti. Hankkeen rahoitusmuotona on leasing‐rahoitus.                                                                                                
Päätösesitys: Palosuojelurahasto ei voi tukea hanketta, koska avustettavissa hankkeissa ei 
avustusehtojen (25.10.2021) mukaan voi käyttää leasing-rahoitusta rahoitusmuotona.                                        

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Lisätiedot

221 136

213 805

8 483 000

Päätökset Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 0



Alavieskan kaupunki; Alavieskan 
paloaseman pesuhallin rakentaminen; 
VN/3134/2022; Jokilaaksojen pelastuslaitos

2/2 1/23 213 667 149 567 103 747 0

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen 
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

HAKIJA;   HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pelan 
järj. ja 
pisteet

Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Aluehallintovirastojen Vos-jakokertoimen 
mukaiset määrärahan jako-osuudet 2021

Alavieskan kaupunki hakee erityisavustusta pesuhallin rakentamiseksi nykyisen paloaseman yhteyteen 
laajennuksena. Pesuhalli tulee Alavieskan VPK:n (70 %) ja Alavieskan kunnan teknisen toimen (30 %) käyttöön. 
Paloasemarakennus on rakennettu vuonna 1986. Sitä on peruskorjattu ja laajennettu vuosina 2001 ja 2007. 
Nykyisellä paloasemalla ajoneuvojen, kaluston ja varusteiden peseminen tapahtuu samassa tilassa, jossa 
säilytetään puhdistettua kalustoa ja varusteita, tilassa myös työskennellään. Hankkeen tärkein tarkoitus on 
tukea rakenteellisin ratkaisuin puhdas paloasema ‐periaatetta ja näin parantaa henkilöstön työturvallisuutta, 
nopeuttaa hälytystehtäville lähtemistä ja saattaa muutoinkin Alavieskan paloasema nykyaikaiseen 
toimintakuntoon. Muutoksilla odotetaan olevan myös positiivista vaikutusta sopimushenkilöstön 
saatavuuteen. Laajennusosan koko on 136 m2. Asema on saanut PSR:n avustusta 67 435 € vuonna 2003 ja 28 
366 € vuonna 2015. 
Päätösesitys: Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen 
määrärahan, ei hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.                       

Sopimuspalokuntien hankkeet

Päätökset Lapin aluehallintoviraston hankkeista yht. 0

Lisätiedot: Ei rakennushankehakemuksia Lapin aluehallintoviraston alueelta.

8 343 667

Lapin aluehallintovirasto

214 524

149 166

Päätökset Pohjois-Suomen AVI-alueen rakennushankkeesta yht. 210 000

0

54 064

84 460

Sopimuspalokuntien hankkeet



HAKIJA; HANKKEEN KOHDE; 
DIAARINUMERO; 
PELASTUSLAITOS

PSR/
AVI 
järj.

Pisteet Kokonais-
kustannus 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Hyväksyttä
vät kust. 
(kunnat alv. 
0 %, VPK:t 
sis. alv.) 

Haettu 
avustus

Myön. 
avustus

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen asukaslukujen mukaiset 
määrärahan jako-osuudet 2022

Kaikki alueet yhteensä:

Haetut kokonaiskustannukset yhteensä 69 966 325

Hyväksyttävät kustannukset yhteensä 59 060 311

Hankehakemusten lukumäärä 24

Haettu avustus yhteensä 3 947 783

Myönnetty avustus yhteensä 2 045 627

8 710

0

Päätökset Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht. 0

Lisätiedot
Ahvenanmaan maakuntahallitus

Sopimuspalokuntien hankkeet
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