VUODEN 2016 RAKENNUSAVUSTUSHAKU 22.3.2016
Vuoden 2016 hakukierroksella aluehallintovirastot ovat laittaneet oman alueensa rakennushankkeet kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen kuntien ja erikseen
sopimuspalokunitn hankkeiden osalta.
SMDno; HANKE

AVI PL Kokonais- Hyväk.
järj. järj. kustannus kust. (sis
(sis. alv) alv)

Myön. Avus- Lisätiedot, päätös
avustus tus
%

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2016-191
1. Kotkan kaupunki; Kotkansaaren paloasema uudisrakennus

Hakukierroksella
2015 päätetyt; 2 kpl
SMDno-2015-167;
Kotkan kaupunki;
Kotkansaaren
paloasema
uudisrakennus;
Kymenlaakson
pelastuslaitoksen

4

0

3 323 000

3 013 000

125 000

4 Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 4. Hakemuksen kohteena on 928 m² suuruisen sivupaloaseman rakentaminen Kotkan saarelle
Kotkan keskustaan. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2014-2018 mukaan Hamina-Kotka alueen paloasemaverkosto uudistetaan
vastaamaan paremmin nykyisiä riskialueen vaatimuksia. Nykyisessä paloasemassa sisäilmaongelmia ja henkilöstö on jouduttu
sijoittamaan tilapäistiloihin. Hankkeesta on tehty päätös SMDno-2015-167 vuoden 2015 hakukierroksella, jolloin on päätetty että
hankkeelle myönnetään yhteensä 250 000 €, josta vuonna 2015 on maksettu 100 000 € ja päätöksen mukaisesti vuonna 2016
maksetaan 125 000 €.
Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 125 000 €. Kotkan kaupunki on saanut vuonna 2015 päätöksellä SMDno-2015-167 avustusta
uudisrakennushankkeeseen hyväksyttyjen kustannusten ollessa 3 013 000 €. Hankkeen kokonaisavustus on yhteensä 225 000 €, josta
100 000 € myönnettiin vuoden 2015 rakennushankehaussa ja 125 000 € vuonna 2016. Hankkeen kokonaiskustannuksista 3 323 000 €
on vähennetty sairaankuljetustilojen osuus 86 m² yhteensä 310 000 €. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää aiemman päätöksen
mukaisesti yhdellä kertaa 30.9.2017 mennessä.

2. Parikkalan kunta; Särkisalmen paloasema Särkisalmen VPK:n käyttöön
SMDno-2015-169;
Parikkalan kunta;
Särkisalmen paloasema
Särkisalmen VPK:n
käyttöön,
uudisrakennus; EteläKarjalan
pelastuslaitoksen

5

0

782 487

782 487

125 000

16 Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 5. Hakemuksen kohteena on 373 m² suuruisen paloaseman rakentaminen Särkisalmen VPK:n
käyttöön nykyisen paloaseman paikalle, joka toimii tällä hetkellä vain autojen säilytyspaikkana. Nykyinen paloasema on vuodelta 1952,
eikä sen peruskorjaus kannata. Hankkeesta on tehty päätös SMDno-2015-169 vuoden 2015 hakukierroksella, jolloin on päätetty, että
hankkeelle myönnetään yhteensä 250 000 €, josta vuonna 2015 on maksettu 100 000 € ja päätöksen mukaisesti vuonna 2016
maksetaan 125 000 €.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 125 000 euroa. Parikkalan kunta on saanut vuonna 2015 päätöksellä SMDno-2015-169
avustusta uudisrakennushankkeeseen hyväksyttyjen kustannusten 782 487 € perusteella. Hankkeen kokonaisavustus on yhteensä 225
000 €, josta 100 000 € myönnetään vuoden 2015 rakennushankehaussa ja 125 000 € vuonna 2016. Hankkeen lopputilitys tulee
lähettää aiemman päätöksen mukaisesti yhdellä kertaa 30.9.2017 mennessä.

Hakukierroksella
2016 päätetyt
SMDno-2016-193 ;
Miehikkälän kunta;
Uusi paloasema;
Kymenlaakson
pelastuslaitoksen
lausunto

3. Miehikkälän kunta; Uusi paloasema
1

1

2 327 000

1 954 256

220 000

11 Uusi paloasema rakennetaan keskustaan. Aluehallintoviraston ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys on 1.
Arviointikehikon pisteet 29. Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on erittäin tärkeä. Nykyinen paloasema on rakennettu
vuonna 1956 ja laajennettu vuonna 1985. Nykyiset tilat ovat toimimattomat. Asema on ahdas ja tiloiltaan epäkäytännöllinen.
Nykyaikainen ajoneuvokalusto ei mahdu tiloihin ja miehistötilat ovat samassa ajoneuvojen kanssa. Huoltotilat ovat olemattomat. Kulku
sos.tiloihin ulkokautta. Rakennusta ei ole taloudellista laajentaa tai peruskorjata ja tontti ei mahdollista rakennuksen laajennusta.
Hankkeessa rakennetaan tilat neljälle raskaalle pelastusautolle ja kahdelle kevyelle. Lisäksi rakennetaan ensivaste- ja
sairaankuljetustilat. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2016 ja rakennustyöt valmistuvat vuonna 2018. Hankkeen pintaala on 816 m², josta paloaseman osuus on 656 m² (sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatilat yht. 160 m²). Aluehallintoviraston lausunnossa
todetaan pelastuslaitoksen aineiston pohjalta, että hanke on tarpeen II- riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa ja että nykyinen
paloasema ei vastaa ajan vaatimuksia. Kymenlaakson pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että nykyinen asema on erittäin
huonokuntoinen ja ahdas. Pelastustoimen kaluston säilyttäminen ja palokunnan toiminta kärsivät aseman kunnosta johtuen. Puhdas
paloasema-ajatus ei onnistu rakennuksessa lainkaan. Henkilökunta kärsii toimitilojen huonoudesta. Palvelutasopäätökseen vuosina
2014-2018 liittyy eteläisen toimialueen paloasemaverkoston kehittäminen.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 220 000 €. Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty öljyntorjuntilojen
kustannuksia yhteensä 132 060 € ja sairaankuljetustilan kustannuksia yhteensä 240 684 €. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä
kertaa 30.9.2018 mennessä.

4. Savitaipaleen kunta; Paloaseman laajennus
SMDno-2016-192 ;
Savitaipaleen kunta;
Paloaseman laajennus,
Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen
lausunto

2

1

524 777

462 777

185 111

40 Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 2 ja Etelä-karjalan pelastuslaitoksen 1. Arviointikehikon pisteet 27. Hakijan arvio hankkeen
alueellisesta merkityksestä on tärkeä. Tarkoituksena toteuttaa Savitaipaleen kunnassa keskellä taajamaa sijaitsevaan paloasemaan
laajennus (Aluehallintoviraston ilmoituksen ja rakennusvalvonnan tulkinnan mukaisesti 135 m²,hakijan oma ilmoitus 220 m²) , johon
tulee kolme ajoneuvopaikkaa (75m ²). Käyttöönotto olisi vuonna 2018. Samalla toteutetaan varaus toimistotilojen laajennukselle
uusien ajoneuvopaikkojen yläpuolisiin tiloihin. Kokonaisuuden alapuolelle rakennetaan suojatilallinen johtokeskus Etelä-Karjalan
pelastuslaitoksen Länsi-Saimaan tarpeisiin. Osa kiinteistön kunnossapitotoimenpiteistä on järkevää toteuttaa vasta laajennuksen
jälkeen (vesikatteen kunnostus, lämmitysjärjestelmän uusinta). Tilat ovat valmistuneet alun perin vuonna 1954. Vesipelastustehtävien
lähtöaika viivästyy merkittävästi tämänhetkisillä kalustosijoituksilla. Myös muun kaluston sijoittaminen asemalle parantaisi kunnan
vaikuttavuusalueen tehtävien hoitoa. Suojatilallista johtokeskusta pidetään tärkeänä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunnossa
todetaan, että laajennuksen jälkeen asemalle saadaan sijoitettua nyt hajallaan oleva kiireellisesti tarvittava pelastuskalusto (nyt
teknisellä varikolla, joka on 1,3 km asemasta). Lisäksi tarve toimistotilalle sekä väestönsuojatilalle alueen johtamispaikkaa varten. Esim.
veneellä pelastustehtävään lähteminen viivästyy lähes 10 min verrattuna siihen, että vene olisi paloasemalla. Yhteistyötä on tiivistetty
ensihoidon kanssa, joka puoltaa tilojen laajentamista ja moniammatillista työskentelyä ja uusia toimintamalleja. Aluehallintovirasto
(ESAVI) puoltaa lausunnossaan hanketta kokonaiskustannusten 524 777 € ja hyväksyttyjen kustannusten 462 777 euron pohjalta.
Päätöksessä on noudatettu Aluehallintoviraston laskelmia.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 185 111 € (40 %). Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty sairaankuljetustilan
kustannuksia yhteensä 625 000 € sekä tontin hankintakustannuksia yhteensä 225 000 €. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä
kertaa 30.9.2018 mennessä.

5. Puistolan VPK ry; Laajennus kalustohallin osalta
SMDno-2016-195;
Puistolan VPK ry;
Laajennus
kalusutohallin osalta;
Helsingin
pelastuslaitoksen
lausunto

2

1

339 000

339 000

135 600

40 Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 2 ja Helsingin pelastuslaitoksen järjestys 1. Arviointikehikon pisteet 25. Hakijan arvio hankkeen
alueellisesta merkityksestä on erittäin tärkeä ja tarve suuri. Puistolan VPK ry sijaitsee Helsingin koillisosassa. Hankkeen tarkoituksena
on laajentaa paloaseman kalustohallia vastaamaan nykytarpeita. Vuonna 1952 rakennetut tilat ovat nykymitoitukselle liian pienet ja
teknisesti vanhanaikaiset sekä toimimattomat. Rakennus on VPK:n aktiivikäytössä ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa on
palokuntasopimuksen mukainen 30 min lähtöaika. Hälytys tulee hätäkeskuksen kautta. Arvioitu toteutus olisi vuonna 2016 ja aloitus
keväällä, niin että 1 vaiheessa tehdään laajennus ja vaihe 2 vaiheessa saneeraus. Hankkeen arvioidaan kestävän
investointipäätöksestä käyttöönottoon yhteensä n. 6 kk. VPK:n toiminta on käynnissä rakennustyön aikana. Pinta-alaltaan laajennusosa
on 106 m². Kyseessä on kahden nykyaikaisen pelastusajoneuvon vaatima tila. Aluehallintoviraston lausunnossa todetaan, että hanke on
tarpeen varikkovalmiuden kannalta. Helsingin pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että Puistolan VPK on siirtynyt Helsingin
laatuluokituksessa ylimpään luokkaan ja he ovat panostaneet siihen osaamisen tason, henkilöstön ja kaluston kehittämisen kautta.
Jotta VPK:n toiminnan operatiivinen vaade korotettuun valmiusluokkaan toteutuu tarkoituksenmukaisesti, ei paloaseman
vanhentuneet tilat ja tekniikat saa olla esteenä Puistolan VPK:n toiminnalle. Helsingin pelastuslaitos puoltaa hanketta täysimääräisesti
anomuksessa olevin perustein.
Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 135 600 € (40 %). Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä.

6. Lappeenrannan VPK ry; Uusi paloasema
SMDno-2016-194;
Lappeenrannan VPK ry;
Uusi paloasema; EteläKarjalan
pelastuslaitoksen
lausunto

1

1

2 725 079

1 875 059

220 000

12 Uusi paloasemarakennus. Aluehallintoviraston ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys 1. Kuitenkin niin, että kaikkien
hankkeiden osalta järjestys olisi 3:s tältä alueelta. Arviointikehikon pisteet 25. Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on
erittäin tärkeä. Nykyinen kiinteistö tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Tarkoituksena rakentaa uudisrakennus, yht. 931,5 m²
Lappeenrannan keskustaan. Kuntoarvio vanhasta rakennuksesta on teetetty ja siinä todetaan että rakennus tarvitsee merkittäviä
peruskorjaustoimenpiteitä ja lisäksi tulisi selvittää onko kiinteistössä käytetty asbestia. Rakennukseen sijoitettaisiin yhteensä 4
autopaikkaa, joista 2 raskaalle ajoneuvolle ja 2 miehistöautoille (nyk. 2/1). Hankkeen suunnittelutyö on aloitettu loppuvuodesta 2013 ja
kartoitusvaiheiden kautta on päädytty aloittamaan rakentaminen maalis-huhtikuussa 2016. Uudisrakennuksen käyttöönotto on
1.1.2018. Rakennus pyritään saattamaan valmiiksi pian, koska entisen kiinteistön korjauskustannukset ovat nousseet sietämättömiksi.
Aikataulusta on neuvoteltu myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Lappeenrannan kaupungin edustajien kanssa mm. ottaen
huomioon alueen muut mahdolliset paloasemahankkeet. Etelä-Karjalan pl toteaa lausunnossaan, että VPK muodostaa tärkeän osan
koottaessa pelastusjoukkuetta perustoiminta-aluella ja joukkuetehtävissä. VPK toimii I- ja II riskiluokan alueilla yhä enemmän myös
kaupungin ulkopuolella.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 220 000 € . Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty sairaankuljetustilan
kustannuksia yhteensä 625 000 € sekä tontin hankintakustannuksia yhteensä 225 000 €. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä
kertaa 30.9.2018 mennessä.

7. Kyrkslätt FBK rf; Uusi paloasema

SMDno-2016-252;
Kirkkonummi; Kyrkslätt
FBK rf; Uudisrakennus;
Länsi-Uudenmaan pl

0

1

849 301

849 301

0

Uusi paloasema rakennus FBK:lle. Arviointitaulukon pisteet 21. Suunnitteilla on 603 m² rakennus, jossa tallipaikat sekä sosiaali- ja
huoltotilat palokuntatoiminnalle. Tilat suunniteltu nykyisen kaluston mukaisesti. Rakennusaika n. 1/2 vuotta. Nykyiset tilat eivät
mahdollista asianmukaista toimintaa. Rakennuksen kunto on erittäin heikko, osassa jopa maalattia. Palokunnan toiminnan
asianmukaisen jatkon kannalta uudet tilat välttämättömät. Palokunnalla sopimus voimassa vuoteen 2040. AVI toteaa hakemuksen
saapuneen asetetun määräajan (13.1.2016) jälkeen eikä näin ollen puolla hakemusta. Länsi-Uudenmaan pl toteaa lausunnossaan, että
se puoltaa hanketta noin 350 m² osalta ja, että rakennuksen kunto on erittäin huono, joten pelastustoiminnan kannalta uudet tilat ovat
välttämättömät.
Päätös: Hylätään hakemus. Palosuojelurahaston ohjeistuksessa on todettu, että hakemukset tulee toimittaa oman alueen
aluehallintovirastolle näiden antamaan määräaikaan mennessä. Mikäli avustuksen hakemiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on
huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa. Etelä-Suomen aluehallintavirasto on vastaanottanut Kyrkslätt FBK
rf:n hakemuksen 27.1.2016. Aluehallintovirasto oli asettanut omaksi määräajakseen 13.1.2016 eikä näin ollen puolla hakemusta.
Sisäministeriöön hakemus saapui 3.2.2016. Määräaika oli 29.1.2016.

Päätös Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 1 010 711 €
Alueen haettu yhteissumma 1 035 511 €
Rakennus
Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä

Kalusto Yhteensä

849 346
1 009 124
598 191
710 722
Avi-alueittainen VOS-kerroin avustusmäärä
Alueen kalustohankevaraus väestökertoimen mukaan olisi 847 759 € ja VOS-kertoimen mukaisesti 298 202 €.

1 858 470
1 308 913

Itä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2016-162
1. Rautavaaran kunta; Uusi paloasema;
SMDno-2016-164;
Rautavaaran kunta;
Uusi paloasema;
Pohjois-Savon
pelastuslaitoksen
lausunto

1

1

2 728 872

2 256 162

220 000

10 Suunniteltu uusi paloasema sijaitsee kunnan keskustaajamassa. Aluehallintoviraston ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys
on 1. Arviointikehikon pisteet 29. Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on tärkeä. Kaavaluonnoksen mukainen tontin
pinta-ala on 592 m². Rakennusoikeutta on yhteensä 3 179 m². Kokonaisuus käsittää paloasemarakennuksen ja kylmän varaston.
Aseman lämmin bruttoala on 793 m², kylmä bruttola 46,5 m², kerrosala 647 m² ja huoneistoala 570 m². Kylmävarasto toimisi varastona
öljyntorjuntakalustolle. Paloaseman tilat ja kustannukset jakaantuvat pinta-alojen suhteen Pohjois-Savon pl 86 % ja sairaanhoitopiiri
14 %. Kaavamuutos saadaan aikataulun mukaisesti, kilpailutus tehdään keväällä 2016 ja rakentaminen alkaa kesällä. Arvioitu
valmistumisaika on kevät 2018. Aluehallintoviraston ja Pohjois-Suomen pelastuslaitoksen lausunnoissa todetaan, että nykyinen asema
on erittäin huonossa kunnossa ja pääosin käyttökelvoton johtuen sisäilmaongelmista. Tilat ovat myös epäkäytännölliset ja
ensihoitoyksikölle ei ole tilaa. Uuden rakentaminen on kuntoarvion mukaan kustannustehokkaampi ratkaisu. Uusi asema parantaa
toimintaedellytyksiä pelastustoimelle ja se lisäisi myös sopimuspalokunnan aktiivisuutta. Samalla SHP:n ensihoitoyksikkö saataisiin
samaan tilaan. Näyttöjen antaminen korkealla työskentelyyn helpottuu uuden harjoitustornin myötä. Helikopterin tilapäinen
laskeutumiskenttä on tärkeä esim. metsäpalotilanteissa.

Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 220 000 €. Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty sairaankuljetustilan
kustannuksia yht. 347 779 € sekä öljyntorjuntatilan kustannuksia 124 930 €, lisäksi hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty muita ei
hyväksyttäviä kustannuksia yht. 299 108 € (kalusto- ja irtaimisto). Rautavaaran kunta on saanut rahastolta avustusta nykyiselle
paloasemalle päätöksellä 8.3.2000 (SMDno-116-726-98) yhteensä 159 779 € ( 950 000 mk). Uuden aseman valmistuttua ja
pelastuslaitoksen luopuessa vanhoista tiloista tulee Rautavaaran kunnan olla yhteydessä rahastoon. Valtionavustuslain (688/2001)
mukaisesti Palosuojelurahasto tulee tässä yhteydessä tekemään avustuksen osittaisen takaisinperinnän. Hankkeen lopputilitys tulee
lähettää yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä. Palosuojelurahaston hallitus on vuoden 2015 hakukierroksen yhteydessä todennut, että
vuonna 2016 rahasto suhtautuu myönteisesti Itä-Suomen alueen kahden paloasemahankkeen rahoittamiseen alueen pelastuslaitosten
sekä aluehallintoviraston esittämän tärkeysjärjestyksen pohjalta.

2. Lieksan kaupunki; Uusi paloautotalli Kolille
SMDno-2016-165;
Lieksan kaupunki; Uusi
paloautotalli Kolille;
Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen
lausunto

2

1

74 400

74 400

29 760

40 Aluehallintoviraston kiireellisyysjärjestyksessä 2 ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen 1. Arviointikehikon pisteet 24. Hakijan arvio
hankkeen alueellisesta merkityksestä on erittäin tärkeä. Lieksasta on Kolille matkaa n. 100 km. Lähin kuntataajama on Juuka, josta
Kolille on matkaa yli 40 km. Kolin alueella sijaitsee laajeneva matkailukeskittymä, jossa vuodepaikkoja on tällä hetkellä yli 2 300. Kolilla
on nykyisin Lieksan kaupungin omistama paloautotalli. Paloautotalli on rakennettu 1980-luvulla entisen neuvolarakennuksen päätyyn
puurunkorakenteisena. Rakennuksen seinärakenteet ovat kastuneet pintavesien kosteuskuormasta siten, että seinärakenteet ovat
homeessa alaosiltaan noin metrin korkeuteen saakka. Henkilöstö ei voi säilyttää varusteita tallissa, koska siellä on voimakas homeen
haju ja ajoneuvo haisee homeelle sisätiloineen. Uuden paloautotallin koko on 100 m² ja se rakennetaan nykyisen tallin läheisyyteen
samalle tontille. Talliin tulevat autopaikka 1 sammutusautolle sekä pienet henkilöstötilat sosiaalitiloineen. Hanke toteutetaan vuoden
2016 aikana. Rakentaminen aloitetaan toukokuussa ja se valmistuu marraskuussa. AVI pitää hanketta tärkeänä ja perusteltuna
toteuttaa ja kiinnittää huomiota laitoksen oman työn osuuteen hankeen toteutuksessa. Uudisrakennus tulisi nykyisen paloautotallin
tontille ja tilan vuokraaminen edelleen Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön edistää yhteistyötä. Pohjois-Karjalan
pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että asema on pelastuslaitoksen toiminnan ja alueen turvallisuuden kannalta välttämätön.
Matkailu lisää onnettomuusriskejä merkittävästi. Nykyisin toimintavalmiusaika venyy kohtuuttoman pitkäksi. Alueen tavoitettavuus
muilta paloasemilta vaikeaa. Entisessä kiinteistössä toimiminen on terveyttä vaarantavaa, koska tiloissa on vakavia kosteusongelmia.
Hanke toteutetaan Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen yhteystyöhankkeena.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 29 760 € avustus (40 %) haetuista hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää
yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä. Palosuojelurahaston hallitus on vuoden 2015 hakukierroksen yhteydessä todennut, että vuonna
2016 rahasto suhtautuu myönteiseti Itä-Suomen alueen kahden paloasemahankkeen rahoittamiseen alueen pelastuslaitosten sekä
aluehallintoviraston esittämän tärkeysjärjestyksen pohjalta.

Päätös Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 249 760 €
Alueen haettu yhteissumma 249 760 €
Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä
Avi-alueittainen VOS-kerroin avustusmäärä

Rakennus
207 275
352 873

Kalusto
246 267
419 256

Alueen kalustohankevaraus väestökertoimen mukaan olisi 203 782 € ja VOS-kertoimen mukaisesti 522 369 €.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2016-166

Yhteensä
453 542
772 129

1. Vetelin kunta; Paloaseman peruskorjaus;
SMDno-2016-167;
Vetelin kunta;
Paloaseman
peruskorjaus; KeskiPohjanmaan
pelastuslaitoksen
lausunto

1

1

223 200

223 200

89 280

40 Paloasemarakennuksen (35 v. vanha) peruskorjaus. Aluehallintoviraston ja Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys 1.
Arviointikehikon pisteet 25. Asema sijaitsee Vetelin keskustassa. Peruskorjauksen kohteena ajoneuvohalli, huoltotilat, varasto,toimisto
ja sosiaalitilat. Rakennuksessa myös seurakunnan tiloja ja öljyntorjuntavarasto. Korjaus ei koske näitä tiloja. Rakennuksen
kokonaispinta-ala on 83 1m², josta paloaseman osuus on 505,5 m². Paloasema on laajasti varustettu erilaisella kalustolla.
Aluehallintoviraston lausunnossa todetaan, että sopimuspohjaisen hälytyksiin osallistuvan henkilöstön jatkuvuuden turvaamiseksi on
ensisijaisen tärkeää peruskorjata ko. paloasema. Asemalle on sijoitettu mm. vesihuoltoyksikkö, joka palvelee koko pelastusaluetta.
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että aseman henkilöstö ja kalusto palvelee laajasti pelastusaluetta
erityisesti maastokelpoisuutta edellyttävissä sammutus- ja pelastustehtävissä. Koko pelastusalueen ja laajemmankin alueen
sammutusvesihuoltoon soveltuva vesihuoltoyksikkö sijaitsee asemalla. Pelastuslaitos pitää asemaa laitoksen toiminnalle varsin
tärkeänä.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 89 280 € avustus (40 %) haetuista hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää
yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä.

2. Halkivahan VPK ry; Entisen meijerikiinteistön muuttaminen paloasemaksi Urjalassa
SMDno-2016-170;
Halkivahan VPK ry;
Entisen
meijerikiinteistön
muuttaminen
paloasemaksi Urjalassa;
Pirkanmaan
pelastuslaitoksen
lausunto

1

1

253 454

253 454

101 381

40 Entisen meijerikiinteistön muuttaminen paloasemaksi. Aluehallintoviraston ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys 1.
Arviointikehikon pisteet 24. Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on tärkeä. Kiinteistö keskeisellä paikalla. Rakennus
tiilirakenteinen ja perustuksiltaan kunnossa, mutta saneerattava ennen käyttöönottoa. Rakennus on rakennettu vuonna 1929 ja
laajennusosa tehty vuonna 1981. Rakennettavat tilat sisältävät kalustohallin, pesuhallin, huoltotilat, erillisen paloasuvaraston,
kalusto/varushuoltotilat, kuntosalin, koulutustilan, keittiön, toimiston, teknisen tilan, pesu/saunatilat, wc ja aputilat. Rakennuksen
kokonaispinta-ala on yhteensä 450 m². Asemalla on sammutussopimus ja ensivastesopimus, lähtöaika on 5 min. Nykyisellä asemalla ei
ole peseytymistiloja, wc ja koulutustiloja. Tällä hetkellä paloasut ovat samassa tilassa autojen kanssa. Kiinteistöllä on hyvät ja
turvalliset liikenneyhteydet. Asfalttipihalla voidaan järjestää harjoituksia turvallisesti. VPK toimii yhdessä Urjalan ja naapuripalokuntien
sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. AVI toteaa lausunnossaan, että on ensisijaisen tärkeää saattaa palokunnan
toimintaedellytykset nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Pirkanmaan pl puoltaa hanketta, jotta VPK saa toimivammat tilat. Oleellinen
merkitys alueen turvallisuudelle ja virkistävä vaikutus alueen kylätoiminnalle.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 101 381 € avustus (40 %) haetuista hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää
yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä.

3. Joutsan kunta; Paloaseman saneeraus

SMDno-2016-168;
Joutsan kunta;
Paloaseman saneeraus;
Keski-Suomen
pelastuslaitoksen
lausunto

2

1

264 000

242 920

0

Aluehallintoviraston tärkeysjärjestyksessä 2 ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen 1. Arviointikehikon pisteet 25. Kohteen saneerattavuus
hyvä. Paloaseman poikkeavuusolojen käytettävyyttä parannetaan sähköjärjestelmän siirtämisellä varavoiman piiriin, Puhdas Paloasema
- muutosten tueksi rakennetaan peseytymis- ja varustehuoltotilat. Paineilmalaitteiden huoltotiloja parannetaan ja tehdään
ilmavaihdon peruskorjaus. Likaisten vaatteiden pesu- ja kuivaustilat sekä henkilöstön pesutilat korjataan. Lisäksi kiinteistön sähkön
kulutusta pyritään alentamaan valaistuksen järjestämisen uusimisella (LED) ja piha-alueen liikenneturvallisuutta parannetaan
aluemuutoksilla. Saneerauksessa varavalojärjestelmä kytketään varavoimaan. Pihan käyttöturvallisuus parantuu merkittävästi.
Toimisto-osastolla ei ole ollut ilmanvaihtoa. Suunnitelma laadittu Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Aluehallintoviraston
lausunnossa todetaan, että on ensisijaisen tärkeää kunnostaa ko. paloasema nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Keski-Suomen
pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että rakennushanketta pidetään tarpeellisena ja työterveyttä sekä toimintaedellytyksiä
parantavina.
Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrarahan ei
hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta.

4. Pihtiputaan kunta; Vesikaton korjaus
SMDno-2016-169;
Pihtiputaan
kunta;Vesikaton
korjaus; Keski-Suomen
pelastuslaitoksen
lausunto

3

2

137 269

137 269

0

Aluehallintoviraston tärkeysjärjestyksessä 3 ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen järjestyksessä 2. Arviointikehikon pisteet 20. Hakijan
arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on erittäin tärkeä. Vanha paloasema on rakennettu vuonna 1955, peruskorjattu sekä
laajennettu vuosina 1985-87. Vuonna 1998-99 kiinteistöön on rakennettu paloautotalli. Aseman vesikatto vuotaa ja sitä on paikattu
moneen kertaan. Aluskate puuttuu peltikaton alta ja kattosillat sekä lapetikkaat ovat huonossa kunnossa (puurakenteiset). Peltikate
uusitaan alusrakenteineen ja kattoturvavarusteet ja vesikourut uusitaan sekä lämmöneristävyyttä lisätään. Matalalla osalla on
yläkerrassa asuntoja ja paloaseman sos. tiloja ja alakerrassa paloaseman tiloja. Korkealla osalla on yläkerrassa paloaseman toimistotilat
ja alhaalla ajoneuvosuojat. Asuntojen huoneistoala on yhteensä 151 m². Pelastuslaitoksen käytössä on yhteensä 1 188,5 m² koko
kiinteistön huoneistoalasta; yhden kerroksen bruttoala on 567 m². Hanke käsittää paloasemarakennuksen peltikaton korjauksen.
Rakennus muuten melko hyvässä kunnossa. Pihtiputaan kunta on varannut 70 00 € paloaseman vesikaton korjausta varten (päätös
21.12.2015). Aluehallintoviraston lausunnossa todetaan, että on ensisijaisen tärkeää tärkeätä huolehtia ajoissa paloaseman
korjauksesta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunnossa korjaustoimia pidetään tarpeellisena.
Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrarahan ei
hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta.

Päätös Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 190 661 €
Alueen haettu yhteissumma 342 736 €
Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä
Avi-alueittainen VOS-kerroin avustusmäärä

Rakennus
450 987
278 468

Kalusto
535 827
419 256

Alueen kalustohankevaraus väestökertoimen mukaan olisi 796 153 € ja VOS-kertoimen mukaisesti 507 063 €.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2016-189l

Yhteensä
986 814
697 724

1. Porin kaupunki; Meri-Porin paloaseman uudisrakennus
SMDno-2016-175; Porin
kaupunki; Meri-Porin
paloaseman
uudisrakennus;
Satakunnan
pelastuslaitoksen
lausunto

1

1

3 095 000

2 561 800

220 000

9 Uusi asema rakennetaan vanhan epäkäytännöllisen ja huonokuntoisen tilalle. Aluehallintoviraston ja Satakunnan pelastuslaitoksen
tärkeysjärjestys 1. Arviointikehikon pisteet 27. Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on erittäin tärkeä. Rakentaminen
alkaa 1.9.2016 ja valmistuu syyskuussa 2019. Vanha asema puretaan uuden valmistuttua. Rakennettavan paloaseman koko on noin. 1
287 m². Aluehallintoviraston lausunnossa todetaan, että asema korvaa vanhan ja epäkäytännöllisen paloaseman. Satakunnan
pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että paloaseman vaikutuspiirissä on runsaasti II ja III- riskialueen kohteita kuten kaksi satamaa
ja teollisuuskeskittymiä. Puolletaan kokonaisuudessaan.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 220 000 € . Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty väestönsuojelutilojen
kustannuksia yhteensä 114 824 € ja sairaankuljetustilojen kustannuksia yhteensä 418 376 €. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää
yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä.

2. Paraisten kaupunki; Korppoon paloaseman peruskorjaus
SMDno-2016-171;
Paraisten kaupunki;
Korppoon paloaseman
peruskorjaus; VarsinaisSuomen
pelastuslaitoksen
lausunto

2

1

422 522

404 002

161 600

40 Paloaseman peruskorjaus. Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 2 ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 1. Hakijan arvio on, että
Korppoon VPK:n toiminnan jatkaminen edellyttää paloaseman pikaisen peruskorjauksen. Hyväksyttävien kustannusten piiriin kuuluvaa
pinta-alaa on yhteensä 589 m². Lisäksi asemalla on öljyntorjuntatiloja yhteensä 87 m². Puhdas paloasema malli tulee käyttöön, jota
asemalla ei vielä ole. Vuonna 1989 valmistunut paloasema vaatii pikaista peruskorjausta. Vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan ja
levennetään räystäät suojaamaan julkisivut. Yläpohjaeristeet vaihdetaan osittain sekä trhdään lisälämmöneristys. Salaojat, sadevedet
kaivoineen sekä routasuojaus ja lattiapinnoiteet (autotalin osalta) uusitaan. Ilmastointi muutetaan lämpöä tallentavaksi ja siirrytään
suorasta sähköstä lämpöpumpputekniikaan. Aluehallintoviraston ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunnoissa todetaan, että
paloasema vaatii pikaista korjausta. Korppoon asemaa ei voida korvata muilla asemilla operatiivisen valmiuden heikentymättä aseman
syrjäisen sijainnin takia. Tehtävällä peruskorjauksella parannetaan ensisijaisesti myös työturvallisuutta.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 161 600 € (40 %). Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty öljyntorjuntatilan
kustannuksia yhteensä 18 519 €. Hankkeeseen liittyy aikaisempi avustuspäätös rahastolta yhteensä 227 054 € (1 350 000 mk) 9.2.1989
SMDno-761-88 paloaseman rakentamiseen. Valtionavustuslaki (688/2001) on tullut voimaan 2001 ja sen määräyksiä on sovellettu
rahaston päätöksiin 1.9.2001 alkaen. Rahaston päätöskäytännössä on noudatettu omaisuuden käyttöaikaa koskevia säädöksiä myös
ennen tätä päivämäärää tehtyihin päätöksiin. Lain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden
käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos avustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen
tarkoituksessa kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen.
Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta. Käyttötarkoitus ei muutu eikä se
siirry toisen hallintaan, avustuksen takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/201130.8.2011) mukaisesti.
Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä.

3. Kiukaisen VPK ry; Uusi paloasema Euraan

SMDno-2016-172;
Kiukaisen VPK ry; Uusi
paloasema Euraan;
Satakunnan
pelastuslaitoksen
lausunto

1

2

749 760

749 760

220 000

29 Uuden paloaseman rakentaminen. Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 1 ja Satakunnan pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys 2.
Arviointikehikon pisteet 29. Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on erittäin tärkeä. Rakentaminen aloitetaan syksyllä
2016 ja se olisi valmis syksyllä 2018. Nykyinen asema rakennettu vuonna 1955 ja se toimii kolmessa eri kerroksessa.
Paloasemaverkossa hanke tulee tukemaan erityisesti Harjavallassa olevaa suurteollisuuspuistoa ja Euran kunnan keskustataajamaa.
Uuden aseman pinta-ala on 619m² ja neliöhinta 1 210 €. Tiloja käyttää Kiukaisten VPK ja Satakunnan pelastuslaitos. Vanhan
paloaseman tilat ovat käyttötarkoitukseen soveltumattomat. Hanke antaa palokunnalle mahdollisuuden toimia laajemmalla alueella ja
pelastuslaitos pystyy sijoittamaan erikoiskalustoaan paloasemalle. AVI toteaa lausunnossaan, että nykyiset tilat ovat
käyttötarkoitukseensa sopimattomat ja Satakunnan pl toteaa, että hanke on kokonaisuudessaan puollettava ja palokunta tarvitsee
uudet tilat.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 220 000 €. Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä kertaa 30.9.2018 mennessä.

4. Köyliön Läntinen VPK ry; Uusi paloasema
SMDno-2016-173;
Köyliön Läntinen VPK
ry; Köyliön Läntisen
VPK:n uusi paloasema;
Satakunnan
pelastuslaitoksen
lausunto

2

3

425 000

376 000

0

Uusi paloasema. Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 2 ja Satakunnan pelastuslaitoksen 3. Arviointikehikon pisteet 29. Hakijan arvio
hankkeen alueellisesta merkityksestä on melko tärkeä. Nykyinen asema työturvallisuuden kannalta kyseenalainen ja pelastuslaitoksen
auto ei mahdu talliin. Uuden aseman kokonaispinta-ala on 489 m². Paloaseman on suunniteltu sisältävän kalustohallin lisäksi kalustonja laitteiden huolto-, pesu-, ja kuivaustilat, sosiaali- ja peseytymistilat ja kuntoilutilat. Rakennus on suunniteltu niin että sinne mahtuu 2
raskasta pelastusajoneuvoa. Tarvittava kaavamuutos hyväksytty. Asema sijaitsee keskustataajamassa, jossa paljon kiinteistöjä ja lähellä
myös teollisuusalue. AVI ja Satakunnan pl toteavat lausunnoissaan, että vanhan paloaseman tilat ovat käyttötarkoitukseensa
sopimattomat eikä sinne mahdu esim. Satakunnan pelastuslaitoksen käytössä oleva nykyaikainen sammutusautomalli. Pelastuslaitos
vuokraa kunnalta tai sopimuspalokunnalta pelastustoimen tarvitsemat tilat.
Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestys sekä alueen laskennallinen määräraha ei hankkeen
avustamiseen ollut mahdollisuutta.

5. Dragsfjärd FBK rf; Dragsdfjärdin VPK:n peruskorjaus
SMDno-2016-174;
Kemiönsaaren kunta,
Dragsfjärd FBK rf;
Dragsfjärdin VPK:n
peruskorjaus; VarsinaisSuomen
pelastuslaitoksen
lausunto

3

2

202 754

202 754

0

Aluehallintoviraston tärkeysjärjestys 3 ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 2. Arviointikehikon pisteet 18. Hakijan arvio hankkesta on
melko tärkeä. Hankkeen tarkoituksena on vedenpoiston ja puhtaanapidon helpottaminen ja mahdollistaminen, liukastumisen eston
parantaminen sekä lattialaattojen painumisen korjaaminen. Päämääränä nostaa tilojen käyttö- turvallisuutta ja mukavuutta
huomattavasti. Rakennuksen huoltosyvennys päivitetään niin, että tämä täyttää ATEX-määräykset. Alustava suunnitelma urakasta olisi
huhti-syyskuu 2016. Parannetaan ja korjataan alkuperäisiä (v. 1989) rakennusosia. Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen
huoltosyvennyksen sähköjärjestelmä tullaan päivittämään. Tehtävillä korjauksilla parannetaan ensisijaisesti työturvallisuutta ja tiloja
ympäristölainsäädännön mukaiseksi. Korjattavaa pinta-alaa on noin 425 m². Korjattavat tilat ovat kokonaisuudessaan operatiivisia
tiloja. Rakennus otettu käyttöön vuonna 1989. AVI ja Varsinais-Suomen pl toteavat lausunnoissaan, että pesu- ja kalustohallin sekä
letkuhuoltotilan lattiat ovat huonokuntoiset ja mm. viemäröinti ei toimi ja lisäksi öljynerotusjärjestelmä on toimimaton.
Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrarahan ei
hankkeen avustamiseen ollut mahdollisuutta.

Päätös Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 601 600 €
Alueen haettu yhteissumma 830 354 €
Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä
Avi-alueittainen VOS-kerroin avustusmäärä

Rakennus
256 519
282 152

Kalusto Yhteensä
304 775
561 294
352 230
634 382

Alueen kalustohankevaraus väestökertoimen mukaan olisi - 40 306 € ja VOS-kertoimen mukaisesti 32 782 €.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2016-158
1. Raahen kaupunki; Ensihoidon ja VPK:n tilojen modernisointi
SMDno-2016-159;
Raahen kaupunki;
Ensihoidon ja VPK:n
tilojen modernisointi;
Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen
lausunto

1

1

2 973 000

2 219 198

220 000

10 Nykyisen paloasemarakennuksen laajennus. Aluehallintoviraston ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tärkeysjärjestys 1. Arviointikehikon
pisteet 24. Samalle tontille rakennetaan kylmä autokatos/varastotila ja VPK:lle oma autohalli sosiaalitiloineen, joka mahdollistaa
luopumisen erillisistä vuokratuista tiloista. Henkilöstö kärsii sisätilaongelmista ja tilat eivät vastaa nykyaikaisen paloaseman tasoa.
Paloaseman pihalle lisätään myös parkkipaikkoja ja liikennejärjestelyjä uusitaan. Lisäksi rakennetaan helikopterin laskeutumispaikka,
joka mahdollistaa HEMS-kopteri toiminnan. Uutena toimintona asemalla on ensihoitovalmius ja kalustohuoltoa. Aseman henkilömäärä
lisääntyy organisaatiomuutoksen johdosta. Nykyinen huoneala on 1 774 m² ja uusi 3 024 m², jolloin uutta huonealaa tulee 1 269 m².
Aluehallintoviraston puolto ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen lausunnossa on mukana esitys kiireellisyydestä. Rakennushanke parantaa
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ja tehostaa pelastuslaitoksen ja VPK:n yhteisyötä ja ensihoito pääsee eroon
väliaikaisista konttitiloista. Tilojen maksimointi vähentää vuokra- ja muita kustannuksia.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 220 000 €. Hankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty sairaankuljetustilojen
kustannuksia yht. 454 694 € sekä muita ei rakentamiseen suoraan liittyviä irtaimistokustannuksia yht. 299 108 €. Raahen kaupunki on
saanut rahastolta avustusta paloaseman rakentamiseen päätöksellä 12.6.1995 SMDno-141-726-93 yhteensä 159 779 € (46 %) (950 000
mk). Valtionavustuslaki (688/2001) on tullut voimaan 2001 ja sen määräyksiä on sovellettu rahaston päätöksiin 1.9.2001 alkaen.
Rahaston päätöskäytännössä on noudatettu omaisuuden käyttöaikaa koskevia säädöksiä myös ennen tätä päivämäärää tehtyihin
päätöksiin. Lain 13 § 4 momentin mukaan valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen
myöntämisestä, jos avustus on myönnetty muussa kuin elinkeinotoiminnan tukemisen tarkoituksessa kiinteän omaisuuden,
rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen. Päätösehtojen mukaisesti, mikäli paloasemasta
ei peruskorjauksen / laajennuksen yhteydessä luovuta. Käyttötarkoitus ei muutu eikä se siirry toisen hallintaan, avustuksen
takaisinperinnästä luovutaan rahaston päätöskäytännön (4/201130.8.2011) mukaisesti.Hankkeen lopputilitys tulee lähettää yhdellä
kertaa 30.9.2018 mennessä.

Pohjois-Suomen AVI-alueen päätös rakennushankkeesta yht. 220 000 €
Alueen haettu yhteissumma 220 000 €
Rakennus
Kalusto
178 643
212 249
Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä
278 468
330 854
Avi-alueittainen VOS-kerroin avustusmäärä
Alueen kalustohankevaraus väestökertoimen mukaan olisi 170 892 € ja VOS-kertoimen mukaisesti 389 322 €.

Yhteensä
390 892
609 322

Lapin AVI-alue
Alueelta ei ole hakemuksia

Päätös Lapin AVI-alueen rakennushankkeesta yht. 0 €
Alueen haettu yhteissumma 0 €
Rakennus

Kalusto

Yhteensä

66 552

79 072

145 624

79 072

140 043

219 115

Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä
Avi-alueittainen VOS-kerroin avustusmäärä

Alueen kalustohankevaraus väestökertoimen mukaan olisi 145 624 € ja VOS-kertoimen mukaisesti 219 115 €.

Ahvenanmaan maakuntahallitus /SMDno-2016-190
1. Geta kommun; Byggande av ny brandstation
SMDno-2016-213; Geta
kommun; Uusi
paloasema; Ålands
landskapsregeringens
uttalande

1

1

544 210

365 946

0

Hakijan arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä on tärkeä. Vanha asema on 50-luvulta. Uusi rakennus on edullisempi vaihtoehto
kuin peruskorjaus, myös vanha tontti on liian pieni uudistuksille. Vanhaan paloasemaan ei mahdu uudet autot (uusi auto 2016
suunnitelmissa) ja vanha paloasema tarvitsisi peruskorjauksen, joka tulisi kalliimmaksi. Asemalle on tarkoituksena rakentaa myös
öljyntorjuntatiloja. Rantaa ja väyliä on kolmeen eri ilmansuuntaan. Korjattavaa on katossa ja julkisivussa sekä ovissa, ikkunoissa ja
porteissa. Aseman mitat olisivat 14,8 m x 18 m, jossa sisäänkäynti olisi 2 m x 4,8 m. Asemalle mahtuu yksi perusauto, miehistöauto ja
vene trailerilla. Kokonaisulkopinta-ala on 276 m², huoneistopinta-ala 347,7 m², mistä 62 m² varattu öljyntorjuntatilaksi.
Maakuntahallituksen puolto.
Beslut: Brandskyddsfondens styrelse har i dag vid sitt sammanträde beslutat att avslå ansökan. Med beaktande av att
Brandskyddsfondens styrelse under åren 2010-2014 beviljat Åland sammanlagt 405 537 € , den på invånarantalet baserade anslagskvot
som fastställts för byggnadsprojekten för 2016, de andra ansökningar som inkommit, kan projektet inte beviljas understöd.

Päätös Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht. 0 €
Avi-alueittainen väestökerroin avustusmäärä 10 677 €

Kok.kust.
Yhteensä

Hyv.kust.

Avustus

22 964 085 19 342 745 2 272 732

Rakennus
10 677

Kalusto
12 686

Yhteensä
23 363

