Päätös 5.4.2018

Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien
rakennushankeavustukset 2018
Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan rahastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopimuspalokunnille.
Palosuojelurahaston hallituksen 27.8.2008 hyväksymän (päivitetty 15.10.2014 ja
22.3.2017) avustuksenhakuohjeen (SMDno-2015-1965) mukaan erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden kaikkiin hankkeisiin
sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan vuosittain määräaikana.
Ohjeen mukaan kunnille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alueille voidaan
myöntää avustusta kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan, rakentamiseen tai perusparannukseen (uusien paloasemien hankinta ja rakentaminen, vanhojen paloasemien peruskorjaukset ja laajennukset). Avustusta voidaan myöntää vain pelastustoimen käytössä oleviin tiloihin ja vain paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Avustusta ei voida myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille.
Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan ohjeen mukaisesti myöntää:
 Merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden poistamiseen (esim. merkittävä terveyshaitta, henkilöstön altistuminen, rakenteiden
vaarallinen kunto)
 Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön
 Ajoneuvopaikkojen lisääminen tai muu vastaavaa toimenpide
Avustusta ei myönnetä väestönsuojelu-, ensihoito- ja ensivastetoimintaan tai öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei myönnetä myöskään maanhankintaan, pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimiseen, muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, irtaimiston hankintaan, juokseviin kuluihin, muihin kuin rakentamiskustannuksiin, kunnalliselle kiinteistöosakeyhtiölle eikä muihin kuin hankkeeseen suoraan tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi sopimuspalokuntien hankkeissa
avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin.
Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myötää pelastustoimen alueille ja kunnille.
Hallitus julisti 26.10.2017 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdistuvat erityisavustukset. Palosuojelurahaston hallitus on tiedottanut asiasta aluehallinPostiosoite
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tovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 26.10.2017
päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja
aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehotettiin ohjeistamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.
Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoittamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 12.1.2018. Aluehallintoviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne
Palosuojelurahastolle 31.1.2018 mennessä.
Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 28 rakennushankehakemusta (yksi hakija peruutti hakemuksensa). Lopulliseksi saapuneiden hakemusten määräksi jäi 27 rakennushankehakemusta, jotka jakautuivat seuraavasti (suluissa 2017 hankkeiden lukumäärät):
Aluehallintovirasto

Saapuneet hakemukset
2018
2017

Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaan maakuntahallitus

7
(5)
7
(4)
5
(2)
5
(5)
1
(4)
1
(0)
1
(1)
_________________
27
(21)

Yhteensä

Hakemuksia oli 6 enemmän kuin vuonna 2017 (21 hakemusta).
Hallituksen 29.11.2017 hyväksymän vuoden 2018 varojen käyttösuunnitelman mukaan
vuonna 2018 voidaan rakennushankkeisiin myöntää 2 090 000 euroa ja kalustohankkeisiin 2 270 000 euron arvosta, yhteensä 4 360 000 euroa.
Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman
hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä
hakuohjeen mukaiset rakennushankkeet.
Päätösesitys (liitteenä taulukko)
Rahastoon saapui 28 rakennushankehakemusta. Yksi hakija peruutti hakemuksensa.
Myönteisiä rakennushankepäätöksiä hyväksyttiin 15 hankkeeseen, mikä tekee 55,6 %
haetusta. Yksi 2017 myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 80,9 % haetusta.
Myönteisten rakennushankeavustusten jakoesitys vuonna 2018 aluehallintovirastoittain (vieressä vastaavat vuoden 2017 tiedot):
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Rakennushankkeet
Alue

Vuosi 2018
päätös/haettu, kpl

Vuosi 2017
päätös/haettu, kpl

Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Länsi- ja Sisä-Suomi
Itä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
Ahvenanmaa

3/7
2/7
4/5
3/5
1/1
1/1
1/1
____
15/27

4/5
3/4
1/2
4/5
4/4
0/0
1/1
____
17 / 21

Avustus vuonna 2018 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä 2 175
726 euroa (vuonna 2017 yhteensä 2 261 305 euroa ja vuonna 2016 yhteensä 2 272 732
euroa). Varojen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2018 on rakennushankkeisiin varattu 2
090 000 euroa. Käyttösuunnitelma ylittyy 85 726 eurolla. Alitoteutuneita hankkeita
on tammi-maaliskuun aikana syntynyt noin 10 000 euroa. Rahastoon on odotettavissa
alitoteutuneiden hankkeiden kautta loppuvuoden 2018 aikana (tammi-joulukuu) varovastikin arvioiden noin 150 000 euroa. Rahaston hallitus on linjannut, että avustusten
alitoteuma otetaan huomioon uusia avustuspäätöksiä tehtäessä.
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