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               Päätösesitys 29.10.2019 

 
 
Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien  
rakennushankeavustukset 2019 
    
 

Palosuojelurahastolain (306/2003, muutettu 1057/2006/1.12.2006) 14 §:n mukaan ra-
hastosta voidaan myöntää erityisavustuksia kunnille, pelastustoimen alueille ja sopi-
muspalokunnille. 
 
Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) mukaan 
erityisavustukset seuraavana vuonna aloitettaviin kuntien ja pelastustoimen alueiden 
kaikkiin hankkeisiin sekä hintarajan ylittäviin sopimuspalokuntien hankkeisiin haetaan 
vuosittain määräaikana. 
 
Ohjeen (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) 
mukaisesti kunnille, sopimuspalokunnille ja pelastustoimen alueille voidaan myöntää 
avustusta uusien paloasemien rakentamiseen, kiinteistön hankintaan (kiinteän omai-
suuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan) sekä vanhojen 
paloasemien merkittävään peruskorjaukseen tai laajentamiseen. Avustusta ei voida 
myöntää kuntien kokonaan tai osittain omistamille kiinteistöosakeyhtiöille.  
 
Perusparannukseen tai laajennukseen avustus voidaan myöntää: 

 merkittävän ja todennetun työturvallisuuteen vaikuttavan puutteen poista-
miseksi (esimerkiksi merkittävä terveyshaitta, henkilöstön altistuminen, raken-
teiden vaarallinen kunto) 

 rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi paloasemakäyttöön  

 ajoneuvopaikkojen lisäämiseksi tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen 
 
Rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan avustusta myönnetään 
paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin. Avustusta voidaan 
myöntää vain pelastustoimen käytössä oleviin tiloihin. Avustusta ei myönnetä väes-
tönsuojelu-, ensihoito- ja ensivastetoimintaan tai öljyntorjuntatiloihin. Avustusta ei 
myönnetä myöskään maanhankintaan, pintakorjauksiin, ovien ja ikkunoiden uusimi-
seen, muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin, irtaimiston hankintaan, juok-
seviin kuluihin, muihin kuin rakentamiskustannuksiin eikä muihin kuin hankkeeseen 
suoraan tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi sopimus-
palokuntien hankkeissa avustusta ei myönnetä paloaseman juhlasalin tai vastaavan ti-
lan rakennuskustannuksiin. 
 
Pelastustoimen harjoitusalueiden rakentamiseen voidaan erityisavustusta myötää pelas-
tustoimen alueille ja kunnille.  
 
Hallitus julisti 24.10.2018 haettavaksi rakennushankkeisiin (sis. harjoitusalueet) kohdis-
tuvat erityisavustukset. Palosuojelurahaston hallitus on tiedottanut asiasta aluehallin-



 

 

 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 0295 480 171 (vaihde) psr@intermin.fi 
PL 26 Kirkkokatu 12  www.palosuojelurahasto.fi 
00023 VALTIONEUVOSTO HELSINKI  www.psr.fi 

 

 

tovirastoja, pelastustoimen alueita ja Ahvenanmaan maakuntahallitusta 24.10.2018 
päivätyllä kirjeellä. Aluehallintovirastoja pyydettiin tiedottamaan hakumenettelystä ja 
aikataulusta kuntia ja pelastustoimen alueita. Pelastustoimen alueita kehotettiin ohjeis-
tamaan asiasta alueensa sopimuspalokuntia.  
 
Rakennushankehakemukset oli määrä toimittaa aluehallintovirastoihin näiden ilmoit-
tamana määräaikana. Palosuojelurahasto suositteli määräajaksi 28.1.2019. Aluehallin-
toviraston tuli asettaa hakemukset perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen ja toimittaa ne 
Palosuojelurahastolle 20.2.2019 mennessä.  
 
Määräaikaan mennessä rahastolle toimitettiin 18 rakennushankehakemusta. Yhtä ha-
kemusta ei käsitelty, koska hakemus saapui aluehallintovirastoon myöhässä määräajan 
jälkeen. Yksi hakemus käsiteltiin Palosuojelurahaston hallituksen kokouksessa 
29.10.2019, koska se oli saapunut aluehallintovirastoon määräajassa, mutta toimitettiin 
Palosuojelurahastoon vasta 27.9.2019 
 
Saapuneet hakemukset jakautuivat seuraavasti (suluissa 2018 hankkeiden lukumäärät): 
 
Aluehallintovirasto   Saapuneet hakemukset 
   2019   2018   
 
Etelä-Suomi    6   (7)    
Lounais-Suomi    5   (7)    
Länsi- ja Sisä-Suomi    5   (5)     
Itä-Suomi    0   (5)   
Pohjois-Suomi    3   (1)    
Lappi    0   (1)    
Ahvenanmaan maakuntahallitus   0   (1)    
   _________________ 
Yhteensä    19   (27)  
   
Hakemuksia oli 8 vähemmän kuin vuonna 2018 (27 hakemusta). 
 
Hallituksen 29.11.2018 hyväksymän vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelman mukaan 
vuonna 2019 voidaan rakennushankkeisiin myöntää 2 000 000 euroa ja kalusto-
hankkeisiin 2 220 000 euron arvosta, yhteensä 4 220 000 euroa.   
 
Palosuojelurahasto huomioi tukea myöntäessään aluehallintovirastojen ilmoittaman 
hankkeiden tärkeysjärjestyksen, alueellisen määrärahakiintiön sekä hakuohjeen mukai-
set rakennushankkeet.  
 
Päätös (liitteenä taulukko) 
 
Rahastoon saapui 19 rakennushankehakemusta. Yksi hakemus oli saapunut aluehallin-
tovirastoon määräajan jälkeen ja sitä ei käsitelty. 
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Myönteisiä rakennushankepäätöksiä hyväksyttiin 15 hankkeeseen, mikä tekee 83,3 % 
haetusta. Vuonna 2018 myönteisiä rakennushankepäätöksiä tehtiin 55,6 % haetusta.  
 
Myönteisten rakennushankeavustusten jakoesitys vuonna 2019 aluehallintovirastoit-
tain (vieressä vastaavat vuoden 2018 tiedot):  
   
Rakennushankkeet  
 
Alue  Vuosi 2019   Vuosi 2018  
  päätös/haettu, kpl  päätös/haettu, kpl 
  
Etelä-Suomi  6 / 6   3 / 7   
Lounais-Suomi 3 / 5   2 / 7   
Länsi- ja Sisä-Suomi 3 / 5   4 / 5   
Itä-Suomi  0 / 0   3 / 5   
Pohjois-Suomi 3 / 3   1 / 1   
Lappi  0 / 0   1 / 1   
Ahvenanmaa  0 / 0   1 / 1   
  ____   ____   
  15/19   15/27   
 
Avustus vuonna 2019 kaikkien alueiden rakennushankkeisiin on yhteensä  
1 886 858 euroa (vuonna 2018 yhteensä 2 175 726 euroa ja vuonna 2017 yhteensä  
2 261 305 euroa). Varojen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2019 on rakennushankkei-
siin varattu 2 000 000 euroa. Rakennushankkeiden käyttösuunnitelma alittuu 
113 142 eurolla. Itä-Suomen- ja Lapin aluehallintovirastolta sekä Ahvenanmaan maa-
kuntahallitukselta ei tullut rakennushankehakemuksia lainkaan. Näiden alueiden ra-
kennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan huomioon kalustohankeavus-
tuspäätöksissä.   
 
Rahaston hallituksen hyväksymän vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelman mukaan 
voidaan rakennushankkeisiin ja kalustohankkeisiin antaa uusia päätöksiä yhteensä  
4 220 000 euron arvosta. Vuoden 2019 rakennushankkeiden avustusesitys on  
1 886 858 euroa ja kalustohankkeiden avustuspäätös 2 518 488 euroa, yhteensä 
4 405 346 euroa. Vuoden 2019 varojen käyttösuunnitelma rakennus- ja kalustohank-
keisiin ylittyy 185 346 eurolla.  
 
Peruutettuja sitoumuksia on tähän mennessä vuotta 2019 syntynyt 576 782 euroa. Ra-
haston hallitus on linjannut, että avustusten alitoteuma voidaan ottaa huomioon uusia 
avustuspäätöksiä tehtäessä. Palosuojelukertymän arvioidaan olevan noin 11,1 miljoo-
naa euroa, vuoden 2019 talousarviossa rahaston menoiksi on budjetoitu 11,6 miljoo-
naa. Syyskuun loppuun 2019 mennessä avustuksia on myönnetty Palosuojelurahastos-
ta yhteensä noin 11 miljoonalla (11 016 318) eurolla. Vuosien 2013 - 2018 aikana ra-
haston oma pääoma on noussut ja rahaston tulos ollut ylijäämäinen. 
 

    


