
HAKIJA;    HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

AVI järj. Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

SMDno-2019-376; 

Haminan kaupunki; 

paloaseman rakentaminen 

(lausunnonantaja 

Kymenlaakson 

pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 1-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa,  hankkeen 

pisteytys 28/30) 

1 1 4 822 158 4 445 434 133 333 Vaihto-omaisuus: 

Vanha paloasema-

kiinteistö, 

myydään uuden 

valmistuttua, 

myönnetty 

21.4.2009  PSR 

avustusta 130 

000 euroa 

SMDnro/2009/76

1.

LIITE 1. Pöytäkirja 2/2019 (17.4.2019). VUODEN 2019 RAKENNUSAVUSTUSHAKU 17.4.2019
Vuoden 2019 hakukierroksella aluehallintovirastot ovat laittaneet oman alueensa rakennushankkeet kahteen perusteltuun kiireellisyysjärjestykseen; erikseen kuntien ja erikseen sopimuspalokuntien 

hankkeiden osalta. Pelastuslaitokset ovat antaneet kuntien hankkeista lausunnon sekä pisteyttäneet hankkeet arviointikehikon mukaisesti (Max. 30 pistettä).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-372
Lisätiedot, päätös

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (uuden paloaseman rakentaminen). Hakemuksen kohteena on uuden 

paloaseman rakentaminen Haminan kaupunkiin (kerrosala 1 471 m², 2 425 €/m²).  Hankkeeseen kuuluu palokunnan toiminnalliseen 

käyttöön rakennettavat varastotilat ja harjoitustorni (kerrosala 126 m², 1 573 €/m²).  Paloasemalle sijoittuu  ensihoidon ja ensivasteen 

tiloja 140 m², joiden rakentamiskustannukset on vähennetty avustushakemuksesta. Uusi paloasema korvaa vanhan paloaseman, josta on 

jouduttu siirtymään väistötiloihin paloasemalla havaitun vakavan sisäilmaongelman takia. Uuden paloaseman henkilömääräksi tulee 33 

henkilöä. Autopaikkoja paloasemalle tulee 4. Vanha paloasema on aikomus myydä vuonna 2019. Myyntihinta-arvio on noin 300 000 - 400 

000 euroa.  Vanha paloasema on saanut Palosuojelurahastolta avustusta vuonna 2009. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan 

aluehallintovirasto puoltaa hakemusta sillä varauksella, että hakija toimittaa Palosuojelurahastoon 1.3.2019 mennessä tai 

Palosuojelurahaston kanssa siitä erikseen sovittuaan myöhemminkin asiakirjat, jotka eivät sisällä ehtoa avustuksen myöntämisestä: 

liitteen 4 mukainen rakennussuunnitelma (selvitys tehtävistä töistä, asemapiirros ja pohja-piirustukset A 3 -kokoisina), sekä liitteen 5, 

sitoumuksen rakennustyön aloittamiseen vuoden 2019 aikana.   Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan rakennushankkeen avulla 

Haminan alueen toimintavalmius saadaan vaatimusten edellyttämälle tasolle. Lisäksi paloasemaa ja henkilöstön terveyttä vaarantaneet 

sisäilmaongelmat saadaan päätökseen. Pelastuslaitos puoltaa hanketta. Pelastuslaitoksen puolto sija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 133 333 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja 

ensivasteen tilat 376 724 euroa (140 m²). Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Vanha paloasema tullaan myymään 

uuden paloaseman valmistuttua. Vanhaan paloasemaan on myönnetty 130 000 euroa avustus vuonna 2009. Valtionavustuslain 

(688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos 

valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai 

perusparannukseen. Valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika päättyy vuonna 2039, omaisuudesta luovutaan kuitenkin 

arviolta 2019 (noin 20 vuotta ennen määräaikaa). Tieto vanhan paloasemarakennuksen myyntihinnasta on toimitettava 

Palosuojelurahastoon kiinteistön myynnin jälkeen. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä 

rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.  Koska vanha paloasemarakennus myydään ennen käyttöajan täyttymistä, vähennetään 

maksimiavustuksesta laskennallisesti 86 667 euroa. Palosuojelurahasto voi tarvittaessa tarkentaa avustuksen takaisinperinnän määrää, 

kun tieto vanhan aseman myynti- tai luovutushinnasta selviää. Sitoumus rakennustyön aloittamisesta on saapunut Palosuojelurahastoon 

8.3.2019, asemapiirustus ja pohjapiirustukset lähetetään toukokuussa 2019.                                                                                                                                                         



SMDno-2019-374; 

Parikkalan kunta; Parikkalan 

paloaseman laajennus 

(lausunnonantaja Etelä-

Karjalan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2 ja 3-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, 

pelastusjoukkueen 

kokoamisessa ja 

varikkovalmiuden kannalta,  

hankkeen pisteytys 18/30).

2 2 155 000 155 000 62 000 Ei vaihto-

omaisuutta

SMDno-2019-380; 

Lemin kunta; paloaseman 

peruskorjaus, 

Sopimuspalokunnan 

käyttöön  (lausunnonantaja 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 3-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, 

pelastusjoukkueen 

kokoamisessa ja 

varikkovalmiuden kannalta,  

hankkeen pisteytys 22/30).  

3 3 65 000 65 000 26 000 Ei vaihto-

omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen paloasemakäyttöön). 

Hakemuksen kohteena on vuonna 1952 rakennetun paloasemarakennuksen laajennus miehistön pukutiloilla. Paloasemaa on aiemmin 

laajennettu vuosina 1990 ja 2009. Vanhat pukutilat ovat sijainneet autohallissa, jolloin tästä on aiheutunut terveydellistä haittaa.  

Laajennustilojen rakennuspinta-ala on 49,5 m², jolloin neliöhinta laajennukselle on noin 3 131 euroa/m². Aluehallintoviraston lausunnon 

mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta. Laajennushankkeella on työsuojeluun parantava vaikutus. Pelastuslaitoksen lausunnon 

mukaan hanke edistää merkittävästi pelastushenkilöstön terveyttä koskevien työsuojelumääräysten noudattamista. Pelastuslaitos 

puoltaa hanketta. Pelastuslaitoksen puolto sija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 62 000 euroa. Paloasemaan on myönnetty 12 200 euroa avustus vuonna 2009, josta on 

maksettu 9 674 euroa vuonna 2011 (SMDno/2009/771). Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella 

hankitun om+H8aisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, 

rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai perusparannukseen.  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. Ohjeen avustuksen hakemisesta 

Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen 

maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.                                                                        

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (paloaseman peruskorjaus). Lemin kunta hakee avustusta kunnan 

paloaseman peruskorjauksesta syntyviin kustannuksiin. Peruskorjauksen kohteena on paloaseman peltikatteen ja viemäröinnin 

uusiminen, hallin lattialaatan (alapohja) vahvistaminen sekä nosto-ovien uusiminen sekä sähköistäminen.  Aluehallintoviraston 

lausunnon mukaan aluehallintovirasto katsoo, että paloaseman katon ja nosto-ovien peruskorjausta ei voida sinänsä pitää 

Palosuojelurahaston kirjeessä SMDno-2018-1792 24.10.2018 tarkoitettuna merkittävänä peruskorjauksena. Autohallin viemärien 

peruskorjaamista ja hallin lattialaatan vahvistamista voidaan sen sijaan pitää kirjeessä tarkoitettuna merkittävä peruskorjauksena.  

Aluehallintovirasto puoltaa hakemusta viemärien peruskorjauksen ja autohallin lattian vahvistamisesta aiheutuvien kustannusten (22 000 

euroa) osalta. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kokonaan. Paloaseman korjaus suunnitellulla tavalla 

jatkaa rakennuksen käyttöikää. Se mahdollistaa  kalustonhuollon kehittämisen ja lisäksi tilankäytön kehittämisen myös toimialueen 

tasolla, kun toimialueen palokuntien yhteistoimintaa parannetaan ja yhteiskäyttöistä kalustoa sijoitetaan eri paloasemille. 

Pelastuslaitoksen puolto sija 2.

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 26 000 euroa. Paloasemaan on myönnetty 950 000 mk (159 778 euron) avustus vuonna 

1996. Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta 

avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston 

hankintaan tai perusparannukseen.  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. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden 

hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % 

hyväksytyistä kustannuksista. Aluehallintoviraston ja pelastustoimen lausunnot eroavat paloaseman katon ja nosto-ovien kustannusten 

hyväksyttävyyden suhteen. Rahaston hallitus päättää hyväksyä paloaseman katon ja nosto-ovien peruskorjauksen hyväksyttäviin 

kustannuksiin.   



SMDno-2019-389; Padasjoen 

kunta; erillinen 

kalusto/pesuhalli 

(lausunnonantaja Päijät-

Hämeen pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2 ja 3-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa,  hankkeen 

pisteytys 23/30).

ei puolla 475 009 272 188 0 Ei vaihto-

omaisuutta

SMDno-2019-378; 

Bobäck frivilliga brandkår rf; 

Bobäck FBK:n paloaseman 

kellarikerroksen 

peruskorjaus vesivahingon 

jäljiltä (lausunnonantaja 

Länsi-Uudenmaan 

pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasemalla ei ole 

toimintavalmiuden 

alueellista tarvetta, 

hankkeen pisteytys 16/30).

1 1 60 000 60 000 24 000 Ei vaihto-

omaisuutta

Sopimuspalokuntien hankkeet

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (paloaseman kellarikerroksen peruskorjaus). Hakemuksen kohteena on 

Bobäck FBK:n paloaseman kellarikerroksen peruskorjaus vesivahingon jäljiltä. Kellarikerroksen pinta-ala on 66 m² ja peruskorjauksen 

neliöhinta 909 euroa/m². Hakemuksen liitteenä on vahinkokartoitus (Polygon Finland Oy). Vesivahinko on aiheuttanut paloaseman 

kellarikerrokselle kosteusvahinkoja ja estänyt kellarikerroksessa olevien miehistön pesu- ja vaatehuollon tilojen käytön. Hankkeen 

tarkoituksena on peruskorjata rakennuksen ulkopuoliset salaojat sekä kostuneet sisäpuoliset rakenteet ja samalla saattaa tilat nykyajan 

työturvallisuusvaatimusten edellyttämälle tasolle (Puhdas paloasema-malli). Bobäck FBK on Kirkkonummen Luomassa toimiva 

sopimuspalokunta. Lähtöaika on 8 min ja arkisin klo 7-17 lähtöaika on 12 min. Hälytystehtävien määrä vuonna 2018 oli 41 kpl. 

Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto katsoo, että paloaseman kellaritilojen ulkopuolisten salaojien ja 

sosiaalitilojen korjausta (toiminnalliset tilat) voidaan pitää Palosuojelurahaston kirjeessä SMDno-2018-1792 24.10.2018 tarkoitettuna 

merkittävänä peruskorjauksena.  Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta hakemuksessa mainitussa 

laajuudessa. Kyseessä on Bobäck FBK:n palokuntasopimuksen mukaisen toiminnan kannalta merkittävä perusparannus, jolla poistetaan 

merkittävä terveyshaitta, jonka vesi rakenteissa sisäilmaan aiheuttaisi ja parannetaan muutoksilla altistumisen riskejä. Samalla estetään 

rakenteiden vaurioituminen vaaralliseen kuntoon jatkossa. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.  

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 24 000 euroa.  Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) 

sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.                             

Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta. Hakemuksen kohteena on paloaseman viereen rakennettava erillinen varasto- ja pesuhalli. 

Hallin rakennusala on 259 m², josta 87 m² on varattu öljyntorjuntakaluston ja 172 m² pelastuskaluston varastointia ja pesua varten, 

nettokustannukset (1 582 euroa /m²). Tällä hetkellä paloasemalla olevat pelastustoimen ajoneuvot on jouduttu pesemään ulkotiloissa. 

Tämä ei ole ympäristöystävällistä ja aiheuttaa myös osaltaan henkilökunnalle työturvallisuus riskin. Aluehallintoviraston lausunnon 

mukaan aluehallintovirasto ei puolla hakemusta, koska avustushakemus on tullut myöhästyneenä aluehallintoviraston kirjaamoon. 

Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kaikilta osin. Toiminta tehostuu ja paranee, kun kaikki kalusto ja 

varastointitilat ovat paloaseman yhteydessä. Ajoneuvo ym. kalusto saadaan pestyä asianmukaisissa tiloissa, nykyinen pesu piha-alueella 

ei täytä ympäristömääräyksiä. Pelastuslaitoksen puolto sija 1. 

Päätös: Hylätään hakemus. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden 

hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan 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. Avustushakemusten tuli olla aluehallintoviraston kirjaamossa viimeistään 28.1 2019. Avustushakemus on saapunut Etelä-

Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon vasta 30.1 2019.  Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta, koska hakemus on tullut 

myöhästyneenä aluehallinto-viraston kirjaamoon. Myöskään Palosuojelurahaston hallitus ei puolla hakemusta, koska hakemuksen 

todetaan  tulleen  vasta asetetun määräajan 28.1 2019 jälkeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon.  Kotkan VPK:n 

(SMDno/2013/190, 11.3.2013) rakennushanke hylättiin vuonna 2013, koska hakemus oli saapunut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

kirjaamoon 2.1.2013, määräajan 31.12.2012 jälkeen. Kotkan VPK ry haki 8.4.2013 päivätyllä kirjeellä oikaisua päätökseen. 

Palosuojelurahaston hallitus päätti 23.4.2013 pitämässään kokouksessa, että rahaston hallituksen 11.3.2013 tekemää päätöstä ei ole 

syytä oikaista.



SMDno-2019-386; Heinäjoen 

VPK ry; miehistöautotallin 

rakentaminen 

(lausunnonantaja Kanta-

Hämeen pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen pelastusjoukkueen 

kokoamisessa, hankkeen 

pisteytys 13/30).

2 2 48 400 48 400 19 360 Ei vaihto-

omaisuutta

SMDno-2019-388; 

Klaukkalan Metsäkylän VPK; 

paloaseman 

jätevesijärjestelmän 

peruskorjaus 

(lausunnonantaja Keski-

Uudenmaan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen varikkovalmiuden 

kannalta, hankkeen 

pisteytys 18/30).

3 3 77 540 77 540 31 016 Ei vaihto-

omaisuutta

Alueen haetut 

kokonaiskustannukset yht.
Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

Aluehallintovirastojen Vos-

jakokertoimen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019 

850 418

515 813

5 703 107

Päätökset Etelä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista  yht. 295 709

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (uuden miehistöautotallin rakentaminen).  Hakemuksen kohteena on 

miehistöautolle ja peräkärrylle tarkoitetun autotallin rakentaminen. Autotalliin tulee 2 autopaikkaa.  Autotallin valmistuttua hakijan 

tarkoitus on uusia myös sinne sijoitettava vanha miehistöauto. Autotallirakennuksen rakennusala on 59,7 m² ja neliö hinta olisi tällöin 

811 euroa/m². Autotalli tulee kokonaisuudessaan pelastustoimen ajoneuvojen käyttöön. Heinäjoen VPK:n toiminta-alueena on koko 

Kanta-Hämeen alue. Sopimuksen mukainen lähtöaika on 15 minuuttia ja hälytystehtävien määrä vaihtelee vuosittain 20-30 kpl välillä. 

Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta. Sopimuspalokunta on joutunut säilyttämään 

miehistöautoa sille erikseen rakennetussa kylmässä peltikatollisessa katoksessa, jonka uusi autotallirakennus korvaa. Pelastuslaitoksen 

lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa hanketta kokonaisuudessaan. Lausunnon mukaan hanke parantaa palokunnan 

toimintaedellytyksiä. Pelastuslaitoksen puolto sija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 19 360 euroa.  Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) 

sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.                                                                                                                                           

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (paloaseman jätevesijärjestelmän peruskorjaus). Hakemuksen kohteena 

on paloaseman viemärijärjestelmän peruskorjaus. Paloasema on rakennettu vuonna 1960 ja sen viemärit ovat tulleet hakemuksen 

mukaan käyttöikänsä puolesta tiensä päähän. Vanhojen viemärien toimimattomuus on aiheuttanut jo vesivahinkoja rakennuksen 

alakerralle.  Aluehallintoviraston lausunnon mukaan aluehallintovirasto puoltaa hakemusta, sillä varauksella, että hakija toimittaa 

Palosuojelurahastoon 1.3.2019 mennessä tai Palosuojelurahaston kanssa siitä erikseen sovittuaan mahdollisesti myöhemminkin 

seuraavat asiakirjat: rakennesuunnitelma tehtävistä töistä sekä sitoumuksen, jolla hakija sitoutuu aloittamaan peruskorjaustyöt vuoden 

2019 aikana.  Aluehallintovirasto katsoo, että paloaseman viemärien peruskorjausta voidaan pitää Palosuojelurahaston kirjeessä SMDno-

2018-1792 24.10.2018 tarkoitettuna merkittävänä peruskorjauksena.  Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos puoltaa 

hanketta kokonaisuudessaan. Kiinteistön turvallisuuden parantaminen ja kestävä kehitys edellyttää kyseiset peruskorjaukset. 

Toimenpiteillä luodaan palokunnan toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Pelastuslaitoksen puolto sija 1.  

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 31 016 euroa. Paloasemaan on myönnetty 300 000 mk:n (50 456 euron) avustus vuonna 

1992.  Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta 

avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston 

hankintaan tai perusparannukseen.  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. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden 

hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % 

hyväksytyistä kustannuksista. Täydennykset ovat saapuneet Palosuojelurahastoon 14.3.2019.                                                                                 

Itä-Suomen aluehallintovirasto 



HAKIJA;    HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

AVI järj. Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

Alueen haetut 

kokonaiskustannukset yht.
Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

Aluehallintovirastojen Vos-

jakokertoimen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019 

HAKIJA;    HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

AVI järj. Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

SMDno-2019-355; 

Vöyrin kunta; Vöyrin 

paloasemarakennus; 

uudisrakennushanke 

(lausunnonantaja 

Pohjanmaan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 29/30).

1 1 1 063 120 1 063 120 220 000 Ei vaihto-

omaisuutta.

Lisätiedot: Ei rakennushankehakemuksia. Rakennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan 

huomioon Itä-Suomen kalustohankkeita käsiteltäessä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-345
Lisätiedot, päätös

Päätökset Itä-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 

0

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (uuden paloaseman rakentaminen Vöyrin kuntaan). Hakemuksen 

kohteena on uuden paloaseman rakentaminen Vöyrin kuntaan (kerrosala 450 m², 1 778 €/m²).  Puhdas paloasema -malli otetaan 

huomioon rakennushankkeen yhteydessä. Nykyisen 1970-luvulla valmistuneen paloaseman rakenteet ovat hakemuksen mukaan heikossa 

kunnossa. Kalustohallin lattiarakenteet ovat painuneet ja siten aiheuttavat ongelmia rakennuksen käytössä. Rakennuksen tekniikka on 

kärsinyt perustusten vajoamisesta. Rakennuksen eri osissa on havaittu kosteusongelmia, jotka ovat vaikuttaneet sisäilman 

heikentymiseen. Päivittäin paloasemalla työskentelevät työntekijät ovat oireilleet huonon sisäilman takia. Rakennukseen on tehty 

keväällä 2018 kuntoarvio C1194-18 (Insinööritoimisto Kronqvist), jossa todettiin rakennuksen kunnossa ongelmia, mm. koskien 

kalustohallin lattiaa, ulkoseiniä ja jätevesien nousemista sisään rakennukseen. Kuntoarviossa suositellaan kaikkien puutteiden 

korjaamista. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan rakenteiden ja sisäilmaongelmat edellyttävät välitöntä rakennuksen korjausta. 

Pelastuslaitos puoltaa paloaseman uudisrakentamista. Tilaratkaisut voidaan suunnitella tehokkaammin ja rakennuksen 

ylläpitokustannukset voidaan hallita paremmin kuin vanhassa rakennuksessa. Paloasemalla työskentelee vakituinen paloesimies ja 1-2 

palomiestä päiväaikaan sekä aktiivinen Vöyrin VPK, johon pelastustoiminnan valmiuden ylläpito perustuu. Pelastuslaitoksen puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa.  Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) 

sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.       

0

319 258

200 154



SMDno-2019-347; 

Toivakan kunta; Toivakan 

paloasemarakennus; 

peruskorjaushanke 

(lausunnonantaja Keski-

Suomen pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 3-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 17/30).

2 2 143 976 143 976 57 590 Ei vaihto-

omaisuutta.

SMDno-2019-353; Alajärven 

kaupunki; Alajärven 

paloasemarakennus; 

uudisrakennushanke 

(lausunnonantaja Etelä-

Pohjanmaan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 27/30).

3 3 5 084 000 4 487 000 220 000 Ei vaihto-

omaisuutta.

SMDno-2019-346; Juupajoen 

kunta; Juupajoen 

paloasemarakennus; 

laajennushanke 

(lausunnonantaja 

Pirkanmaan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 23/30).

4 4 573 000 573 000 0 Ei vaihto-

omaisuutta.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Juupajoen paloasemarakennus; laajennushanke).  Hakemuksen 

kohteena on Juupajoen paloasemarakennuksen laajentaminen siten, että laajennusosaan rakennetaan kaluston pesuhallitilat sekä laaja 

kalustohallipaikka tavaroiden varastoimiseen lämpöisessä. Laajennuksen kerrosala 231 m² ja neliöhinta 2 481 €/m². Nykyinen paloasema 

on kerrosalaltaan 415 m² ja vuodelta 2005. Laajennushanke tuli hakemuksen mukaan välttämättömäksi, kun pelastustoimen kalusto on 

ollut tilanpuutteen takia sijoitettuna läheisiin vuokratiloihin ja vuokratiloista joudutaan luopumaan vuokrasopimuksen päätyttyä. 

Tavoitteena on myös Puhdas paloasema -mallin toteutus.  Juupajoen paloasemalta operoi Korkeakosken VPK. Pelastuslaitoksen 

lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Laajennus antaa pienillä tilamuutoksilla mahdollisuuden toteuttaa Juupajoella 

nykyistä paremmin "puhdas paloasema" -ajattelua ja mahdollistaa tavaroiden varastoinnin lämpöisessä. Pelastuslaitoksen puoltosija 1.  

Päätös: Hylätään hakemus.Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen 

avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.  

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Alajärven paloasemarakennus; uudisrakennus). Hakemuksen kohteena 

on uuden paloaseman rakentaminen Alajärven kaupunkiin (kerrosala on 2 147 m², 2 368 €/m²). Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen 

Alajärven nykyinen paloasema on valmistunut pääosin 1950-luvulla. Paloasemalla on hakemuksen mukaan ilmennyt muun muassa 

sisäilmaongelmia ja tilanahtautta. Nykyisen paloasemarakennuksen peruskorjausta ei ole todettu tarkoituksenmukaiseksi vaihtoehdoksi.  

Uusi paloasemarakennus on nykyaikainen ja suunniteltu toteutettavaksi Puhdas paloasema -mallin mukaisesti. Uuden paloaseman tuleva 

käyttäjäkunta on ollut mukana paloaseman tilasuunnittelussa. Uusi paloasema on oikein mitoitettu ottamalla huomioon myös aktiivisten 

Alajärven VPK:n, VPK:n palokuntanuorten sekä VPK:n palokuntanaisten tilatarpeet. Käyttäjäkuntaa paloasemalle on arvioitu noin 90 

henkilöä. Alajärven uuden paloaseman tiloihin on tarkoitus keskittää Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueellisen huoltosuunnitelman 

mukaisesti käsisammutinhuolto, pienkonehuolto sekä tarra- ja painatuspalvelut. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta 

puolletaan kaikilta osin. Uusi paloasema Alajärvelle on erittäin tärkeä, vanhan aseman sisäilmaongelmien ja tilanahtauden takia. 

Pelastuslaitoksen puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty 

väestönsuojelutilat 380 000 euroa (152 m²) ja muita hankeen kustannuksia, jotka eivät ole avustettavia 217 000 euroa. Vähennyksillä ei 

ole vaikutusta avustuksen määrään.  Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä 

rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.  

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Toivakan paloaseman peruskorjaus). Hakemuksen kohteena on vanha 

kunnan kiinteistö, jossa noin 400 m² osuudella on pelastustoimen käytössä olevia tiloja. Peruskorjaus koskee koko noin 400 m² pinta-alaa, 

neliöhinta 360 €/m². Peruskorjauksen tavoitteena on myös Puhdas paloasema -mallin toteutus. Paloasema on hakemuksen mukaan 

työpaikkana haastava työterveyden näkökulmasta. Tällä hetkellä työskentelyä ei voida jakaa puhtaisiin ja likaisiin tiloihin. Lisäksi 

paineilmalaitteiden huoltoon ei ole olemassa omaa pistettä. Uusimisen kohteena ovat muun muassa sosiaalitilat, 

paineilmahengityslaitehuoltotilat, kompressoritila ja kalustohallin varustetaso. Lisäksi kalustohalliin on tarkoitus asentaa ajoneuvojen 

pakokaasujen poistojärjestelmä. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Toivakan 

paloasemarakennukseen esitetyt korjaustyöt ovat tarpeellisia aseman käytön ja puhdas paloasema -periaatteiden vuoksi.  

Pelastuslaitoksen puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 57 590 euroa.  Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) 

sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.   



SMDno-2019-354; 

Konneveden kunta; 

Konneveden 

paloasemarakennus; 

perusparannushanke 

(lausunnonantaja Keski-

Suomen pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 3-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 17/30).

5 5 96 720 96 720 0 Ei vaihto-

omaisuutta.

Alueen haetut 

kokonaiskustannukset yht.
Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

Aluehallintovirastojen Vos-

jakokertoimen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019 

HAKIJA;    HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

AVI järj. Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

SMDno-2019-411; 

Kosken Tl kunta; uuden 

paloaseman rakentaminen, 

Sopimuspalokunnan 

käyttöön (lausunnonantaja 

Varsinais-Suomen 

pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 25/30).

1 1 1 835 200 1 698 630 220 000 Ei vaihto-

omaisuutta.

Lisätiedot, päätös: Alueelle myönnettävä avustus ylittää alueen laskennallisen määrärahan. Ylitys katetaan 

alitoteutuneilla hankkeilla, rakennusavustusten kokonaismäärärahalla sekä huomioidaan 

kalustomäärärahassa.

Sopimuspalokuntien hankkeet

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Kosken Tl kunta; uuden paloaseman rakentaminen). Hakemuksen 

kohteena on rakentaa uudet sopimuspalokunnan tilat Varsinais-Suomeen Kosken Tl kuntaan. Paloaseman kerrosala 1- ja 2-kerroksen 

osalta on 545 m² ja huoneistoala 497 m². Tiloihin rakennetaan ajoneuvopaikat autohalliin kahdelle isolle autolle sekä yksi pesuhallipaikka. 

Öljyntorjuntakaluston, muun irtaimen kaluston sekä varavoimakoneelle suunnitellun katoksen pinta-ala on 168 m². Tavoitehinta-arvion 

perusteella neliöhinta on 2 574 €/m². Uusi paloasema tulee korvaamaan vanhan ja heikkokuntoisen paloaseman, joka on sijoitettu 1920 

rakennettuun meijerirakennukseen. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan uuden paloaseman rakentaminen sopimuspalokunnan 

Kosken VPK:n käyttöön on pelastustoimen saatavuuden näkökulmasta keskeisin Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueen 

hakemuksista.  Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Hankkeella mahdollistetaan sopimuspalokunnan 

toiminnan kehittyminen ja operatiivisen valmiuden säilyminen tehtävämäärien vaatimalla tasolla. Pelastuslaitoksen puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja 

ensivasteen tilat 21 250 euroa (8,5 m²) ja öljyntorjuntatilat 115 320 euroa (93 m²). Vähennyksillä ei ole vaikutusta avustuksen määrään.  

Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) 

mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-406

6 960 816

Päätökset Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueen  rakennushankkeista yht. 497 590

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Konneveden paloasemarakennus; perusparannushanke).  Hakemuksen 

kohteena on Konneveden paloaseman tilojen perusparannus, kerrosala 350 m², neliöhinta 276 €/m². Perusparannushanke johtuu osittain 

jo 1950-luvulla rakennetun nykyisen paloasemarakennuksen toimitiloista, jotka ovat nykytarpeisiin nähden vanhentuneet ja 

epäkäytännölliset. Paloaseman nykytiloissa on puutteita pelastustoimen toiminnallisten vaatimusten osalta ja Puhdas paloasema -mallin 

toteutumiseksi.  Perusparannus koostuu ensi sijassa uusien sosiaalitilojen rakentamisesta, kalustohallin, peseytymistilojen ja 

koulutustilan kunnostamisesta sekä kompressorihuoneen uusimisesta. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta 

osin. Konneveden paloaseman tiloihin esitetyt korjaustyöt ovat tarpeellisia aseman turvallisen käytön ja puhdas paloasema -

periaatteiden vuoksi. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. 

Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen 

avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen. 

445 512

532 817



SMDno-2019-409; 

Hinnerjoen VPK; Hinnerjoen 

VPK:n paloaseman 

peruskorjaus ja laajennus 

(lausunnonantaja 

Satakunnan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 29/30).

1 1 551 056 551 056 220 000 Ei vaihto-

omaisuutta.

SMDno-2019-412; 

Nagu FBK; lämpimän 

kalustohallin rakentaminen 

(lausunnonantaja Varsinais-

Suomen pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen varikkovalmiuden 

kannalta, hankkeen pisteytys 

21/30).

2 2 200 000 200 000 0 Ei vaihto-

omaisuutta.

SMDno-2019-407; 

Porin VPK; vanhan osan 

peruskorjaus 

(lausunnonantaja 

Satakunnan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 27/30).

3 3 261 724 246 724 0 Ei vaihto-

omaisuutta.

Alueen haetut 

kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Porin VPK; vanhan osan peruskorjaus). Hankkeen tarkoituksena on 

rakentaa Porin VPK:n hälytysosastolle päivystys- ja koulutustilat sekä keittiötila. Korjauksen kohteena on vuonna 1800 rakennettu 

tiilirakenteinen yksikerroksinen rakennus. Saneerattava osuus on noin 100 m², neliöhinta 2 617 €/m². Rakennuksessa todettu 

kosteusvaurio ja mikrobikasvustoa. Tehokuivaus Oy:n tutkimusraportissa on todettu alakerran keittiötiloissa mikrobikasvustoa ja 

suositeltu tilan alapohjan korjaamista. Rakennuksen talotekniikka on teknisen käyttöiän lopussa. Korjaustyössä puretaan ja rakennetaan 

lattiat kokonaan ja sisäpuolelta runkorakenne pintoihin asti. Talotekniikka uudistetaan kokonaan. Porin Vpk:n toiminta-alue on 

periaatteessa koko Satakunnan pelastuslaitoksen toiminta-alue, mutta pääosin palokunnan yksiköt ovat Porin toiminta-alueen 

hälytysvasteissa. Varsinaista lähtöaikaa ei ole sopimuksiin kirjattu. Hälytysten määrä vuosittain on noin 100 - 120 kpl. Aluehallintovirasto 

lausunnon mukaan hankkeen tarkoituksena on rakentaa hälytysosastolle koulutus-, päivystys- ja keittiötila.  Pelastuslaitoksen 

lausunnon mukaan hankinta on puollettavissa. Peruskorjaus parantaa Porin VPK:n toimintakykyä, sekä mahdollistaa palokuntatoiminnan 

kehittämisen. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. 

Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen 

avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.  

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Nagu FBK; lämpimän kalustohallin rakentaminen). Hankkeen 

tarkoituksena on lämpimän kalustohallin rakentaminen paloaseman yhteyteen. Paloasema on rakennettu 1980-luvun alussa, mutta 

lämmin kalustohalli puuttuu. Kalustohallin laajennuksen pinta-ala on 155 m² ja neliöhinta 1 290 €/m². Tilaan tullaan sijoittamaan 

ajoneuvoja, kalustoa ja varusteita.  Nagu FBK tekee vuosittain noin n. 40-50 kpl pelastustehtäviä. Toiminta-alue on pääasiassa Nauvon 

kunnan alueella Paraisilla.  Aluehallintovirasto lausunnon mukaan asemalla on tilat ensisijaista pelastustoimintaa varten, mutta 

kalustohalli tarvittaisiin nuoriso- ja veteraanitoiminnan tarpeisiin. Tila tukee myös sopimuspalokunnan hälytysosaston toimintaa. 

Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Pelastuslaitoksen puoltosija 2. 

Päätös: Hylätään hakemus. Huomioiden AVI-alueen hankkeiden tärkeysjärjestyksen sekä alueen laskennallisen määrärahan, ei hankkeen 

avustamiseen ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.   

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Hinnerjoen VPK; paloaseman peruskorjaus ja laajennus). Hankkeen 

tarkoituksena on peruskorjata ja laajentaa Hinnerjoen paloasemaa. Laajennusten pinta-ala on 412 m². Nykyisen aseman pinta-ala on 346 

m², joten kokonaispinta-alaksi tulee 758 m². Saneerauksen ja laajennuksen neliöhinta on 727 €/m². Paloasema on valmistunut vuonna 

1984. Aseman olemassaoloaikana, yli 30 vuoden aikana, ei rakennukseen ole tehty mitään korjauksia. Laajennettavat tilat ovat 

pukeutumis-, varasto- ja saunatilat sekä auto- ja pesuhallitila. Peruskorjattava tila on varustetila (henkilökohtaiset suojavarusteet). 

Hinnerjoen VPK:n toiminta-alueena on eteläisessä Satakunnassa Euran kunta ja Rauman kaupungin Lapin kylän eteläinen osa. Toiminta-

alue ulottuu myös Varsinais-Suomen puolelle Laitilan ja Mynämäen alueille. Hinnerjoen vpk:lla on vuosittain pelastustehtäviä noin 40-50 

kpl ja ensivastetehtäviä noin 10 kpl. Lähtöajat ovat pääsääntöisesti noin viiden minuutin luokkaa. Aluehallintovirasto lausunnon mukaan 

Hinnerjoen VPK paloaseman laajennus parantaa Hinnerjoen VPK:n toimintakykyä, sekä mahdollistaa palokuntatoiminnan kehittämisen. 

Paloasema on tarpeellinen 2-riskialueen toimintavalmiutta rakennettaessa. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hankinta on 

puollettavissa. Laajennus parantaa Hinnerjoen VPK:n toimintakykyä, sekä mahdollistaa palokuntatoiminnan kehittämisen. Hankkeen 

myötä Puhdas paloasema -hanke toteutuu. Pelastuslaitoksen puolto+H47sija 1.  

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 220 000 euroa.  Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) 

sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.  

252 683

2 832 980

Päätökset Lounais-Suomen AVI-alueen rakennushankkeista yht. 440 000



Aluehallintovirastojen Vos-

jakokertoimen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019 

HAKIJA;    HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

AVI järj. Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

SMDno-2019-403; 

Taivalkosken kunta; 

paloaseman uudisrakennus 

(lausunnonantaja Oulu-

Koillismaan pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, hankkeen 

pisteytys 28/30).

1 1 2 356 000 1 636 248 209 628 Vaihto-omaisuus: 

Vanha paloasema-

kiinteistö, 

otetaan toiseen 

käyttöön 

paloaseman 

valmistuttua, 

myönnetty 

25.4.1995  PSR 

avustusta 370 

000 mk (62 230 

euroa) 

SMDnro/143/726

/93

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto / SMDno-2019-398 
Lisätiedot, päätös: Ei kalustohankehakemuksia. Kalustohankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan 

huomioon Pohjois-Suomen rakennushankkeita käsiteltäessä.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Taivalkosken kunta; paloaseman uudisrakennus). Hankkeen 

tarkoituksena on rakentaa uusi paloasema Taivalkosken kuntaan. Paloaseman kerrosala on 1 020 m2 ja neliöhinta 2 310 €/m². 

Paloasemalle rakennetaan tilat pelastustoimen neljälle ajoneuvolle ja neljälle perävaunulle sekä pesuhalli. Rakennussuunnittelussa on 

huomioitu Puhdas paloasema- malli. Nykyinen paloasema on rakennettu vuonna 1968 ja peruskorjattu ja laajennettu 1995. Asema on 

hakemuksen mukaan epäkäytännöllinen ja huonokuntoinen. Tiloissa toimivat Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Taivalkosken VPK ja  

ensihoitopalvelu. Aseman tulevasta käytöstä ei ole tehty päätöstä. Selvityksen mukaan todennäköinen rakennuksen jatkokäyttö  on, että 

vapautuvia  hallitiloja vuokrataan  toistaiseksi soveltuvin osin esim. pienyrittäjien käyttöön ja/tai  käytetään kunnan oman toiminnan 

suoja-/varastotiloina ja pohjakerroksessa olevat johtokeskustilat  sekä  1-kerroksessa olevat koulutustilat ovat kunnan omassa käytössä. 

Nykyinen paloasema on saanut Palosuojelurahastolta avustusta vuonna  1995.   Aluehallintovirasto lausunnon mukaan paloasema on 

alueellisesti erittäin merkittävä, sillä lähimmät muut asemat sijaitsevat 70-100 km:n etäisyydellä ja Taivalkoskelta avustetaan myös Lapin 

ja Kainuun pelastuslaitoksia Posion ja Suomussalmen suuntaan. Taivalkosken paloasemahanke on ollut aluehallintoviraston listoilla jo 

vuodesta 2013 lähtien ja sen rakennusvuodeksi on jo silloin esitetty 2017-2019. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta 

puolletaan kokonaisuudessaan siltä osin, kun tilat ovat pelastustoimen ja Taivalkosken VPK:n käytössä. Paloaseman ylläpito on 

pelastustoimen alueelle erittäin merkittävä, koska ympäröivät lähimmät paloasemat sijaitseva n. 70-110 km päässä. Pelastuslaitoksen 

puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 209 628 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja 

ensivasteen tilat 719 752 euroa (292 m²). Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Vanha paloasema tullaan myymään 

uuden paloaseman valmistuttua. Vanhaan paloasemaan on myönnetty 370 000 mk:n (62 230 euroa) avustus vuonna 1995. 

Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen 

myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai 

perusparannukseen. Valtionavustuksella hankitun maisuuden käyttöaika päättyy vuonna 2025, omaisuudesta käytöstä luovutaan 

kuitenkin arviolta 2020 (noin 5 vuotta ennen määräaikaa). Tieto vanhan paloasemarakennuksen käyttötarkoituksesta on toimitettava 

Palosuojelurahastoon viimeistään käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-

2015-1956) sekä rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 

000 euroa tai enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.  Koska vanhan paloasemarakennuksen käyttötarkoitus muuttuu ennen 

käyttöajan täyttymistä, vähennetään maksimiavustuksesta laskennallisesti 10 372 euroa. Palosuojelurahasto voi tarvittaessa tarkentaa 

avustuksen takaisinperinnän määrää, kun tieto vanhan aseman käyttötarkoituksesta selviää.    

257 151



SMDno-2019-400; 

Haapajärven kaupunki; 

paloaseman uudisrakennus 

(lausunnonantaja 

Jokilaaksojen pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2- ja 3-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, 

pelastusjoukkueen 

kokoamisessa ja 

varikkovalmiuden kannalta, 

hankkeen pisteytys 29/30).

2 2 5 209 000 3 839 316 188 044 Vaihto-omaisuus: 

Vanha paloasema-

kiinteistö, 

myydään uuden 

valmistuttua, 

myönnetty 

23.3.1983  PSR 

avustusta 340 

000 mk (57 184  

euroa) 

SMDnro/674/621

/82 ja 12.6.1996  

PSR avustusta 

950 000 mk (159 

779  euroa) 

SMDnro/1726/76

1/90.

SMDno-2019-405; Paltamon 

kunta; paloaseman 

sisäilmaongelman korjaus 

(lausunnonantaja Kainuun 

pelastuslaitos, 

pelastuslaitoksen arvion 

mukaan paloasema on 

tarpeen 2-riskialueen 

toimintavalmiutta 

rakennettaessa, 

pelastusjoukkueen 

kokoamisessa ja 

varikkovalmiuden kannalta, 

hankkeen pisteytys 22/30).

3 3 89 718 89 718 35 887 Ei vaihto-

omaisuutta.

Alueen haetut 

kokonaiskustannukset yht.

7 654 718

Päätökset Pohjois-Suomen AVI-alueen rakennushankkeesta yht. 433 559

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Haapajärven kaupunki; paloaseman uudisrakennus). Hankkeen 

tarkoituksena on rakentaa kokonaan uusi paloasema Haapajärven kaupunkiin pitkään suunnitellun peruskorjauksen sijaan. Hankkeessa 

on huoneala 2 306 m² + jyvityslaskelmassa 16,5 m² tilana osoitettu varavoimalaite, yht. 2 322,5 m², kerrosala 2 537 m², neliöhinta 2 053 

€/m².  Nykyinen asema on sokkeloinen ja kärsii sisäilmaongelmista. Vanha paloasema on aikomus myydä uuden paloaseman 

valmistuttua. Myyntihinta-arvio on noin 300 000 euroa.  Vanha paloasema on saanut Palosuojelurahastolta avustusta vuonna 1983 ja 

1996. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan Haapajärven paloasemahanke on ollut aluehallintoviraston listoilla jo vuodesta 2013 

lähtien, tosin ensin peruskorjaushankkeena. Nykyinen paloasema on useiden laajennusten johdosta sokkeloinen ja epäkäytännöllinen. 

Rakennuksessa on sisäilmaongelmia, jonka johdosta henkilöstötiloja on siirretty tilapäistiloihin rakennuksen pihalle.  Pelastuslaitoksen 

lausunnon mukaan hanketta puolletaan kaikilta osin. Haapajärven nykyisellä paloasemalla olosuhteet ovat hyvin haastavat ja 

henkilöstön työskentely sisäilmaongelmaisessa tilassa on myös työnantajan näkökulmasta vaikea. Vaikeimmin oireilevia on jouduttu 

siirtämään muihin työpisteisiin. Puhdas paloasema -mallia ei nykyisellä paloasemalla pystytä toteuttaman riittävän hyvin. 

Pelastuslaitoksen puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 188 044 euroa. Paloasemahankkeen kokonaiskustannuksista on vähennetty ensihoidon ja 

ensivasteen tilat 524 500 euroa (220,5 m²), öljyntorjuntatilat 651 744 euroa (411 m²) ja väestönsuojelutilat 193 440 euroa (58 m²). 

Vähennyksillä ei ole vaikutusta avustuksen määrään. Vanha paloasema tullaan myymään uuden paloaseman valmistuttua. Vanhaan 

paloasemaan on myönnetty 340 000 mk:n (57 184 euroa) avustus vuonna 1983 ja 950 000 mk:n (159 779 euroa) avustus vuonna 1996. 

Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta avustuksen 

myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston hankintaan tai 

perusparannukseen. Valtionavustuksella hankitun maisuuden käyttöaika päättyy vuonna 2026, omaisuudesta luovutaan kuitenkin 

arviolta 2020 (noin 6 vuotta ennen määräaikaa). Tieto vanhan paloasemarakennuksen myyntihinnasta on toimitettava 

Palosuojelurahastoon kiinteistön myynnin jälkeen. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä 

rakennushankkeiden hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai 

enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista.  Koska vanha paloasemarakennus myydään ennen käyttöajan täyttymistä, vähennetään 

maksimiavustuksesta laskennallisesti 31 956 euroa. Palosuojelurahasto voi tarvittaessa tarkentaa avustuksen takaisinperinnän määrää, 

kun tieto vanhan aseman myynti- tai luovutushinnasta selviää. 

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen (Paltamon kunta; paloaseman sisäilmaongelman korjaus). Hankkeen 

tarkoituksena on korjata Paltamon kunnan paloaseman sisäilmaongelman aiheuttajat. Korjattavan alueen pinta-ala on noin 130 m² ja 

korjauskustannukset ovat noin 690 €/m²2. Kunta on teettänyt tutkimusraportin paloaseman sisäilmaongelmista. Tutkimusraportin 

mukaan paloaseman toimisto- ja sosiaalitilojen lattia- ja seinärakenteiden liittymissä on puutteita, joista voi kulkeutua epäpuhtauksia 

sisäilmaan ja jotka voivat aiheuttaa käyttäjille terveydellistä haittaa. Lisäksi tutkimuksissa havaittiin puutteita yläpohjan tiiveydessä.  

Aluehallintovirasto lausunnon mukaan Paltamon paloaseman peruskorjaushanke ei ollut aluehallintoviraston listoilla, vaan hanke on 

tullut esiin Kainuun pelastuslaitoksen ja Paltamon kunnan sisäilmatyöryhmän kautta. Aluehallintovirasto puoltaa hanketta. Kunta on 

teettänyt tutkimusraportin paloaseman sisäilmaongelmista.  Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan hanketta puolletaan 

kokonaisuudessaan. Paltamon paloaseman sisäilma on huono ja se on aiheuttanut oireita paloaseman työntekijöille. Pelastuslaitoksen 

puoltosija 1. 

Päätös: Myönnetään hankkeelle avustusta 35 887 euroa. Paloasemaan on myönnetty 159 788 euroa avustus vuonna 2003 (SM-2001-

409-Tu394). Valtionavustuslain (688/2001) 13 §:n 4 momentin mukaan valtionavustuksella hankitun omaisuuden käyttöaika on 30 vuotta 

avustuksen myöntämisestä, jos valtionavustus on myönnetty kiinteän omaisuuden, rakennuksen tai rakennuksessa olevan huoneiston 

hankintaan tai perusparannukseen.  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. Ohjeen avustuksen hakemisesta Palosuojelurahastolta (SMDno-2015-1956) sekä rakennushankkeiden 

hakukirjeen 2019 (24.10.2018) mukaan rakennusavustuksen maksimimäärä voi olla enintään 220 000 euroa tai enintään 40 % 

hyväksytyistä kustannuksista. 



Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

Aluehallintovirastojen Vos-

jakokertoimen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019 

HAKIJA;    HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

AVI järj. Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

Ei hankkeita.

Alueen haetut 

kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

Aluehallintovirastojen Vos-

jakokertoimen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019 

HAKIJA;  HANKKEEN 

KOHDE

PSR 

järj.

Maakunt.

h.järj

Kokonais-

kustannus 

(sis. alv)

Hyväk. 

kust. (sis 

alv) 

Myön. 

avustus

Vaihto-

omaisuus

Ei hankkeita.

Alueen haetut kokonaiskustannukset yht.

Aluehallintovirastojen 

asukaslukujen mukaiset 

määrärahan jako-osuudet 2019

Kaikki alueet yhteensä:

Haetut kokonaiskustannukset yhteensä 23 151 621

Hyväksytyt kustannukset yhteensä 19 749 070

Myönnetty avustus yhteensä 1 666 858

Päätökset Lapin aluehallintoviraston hankkeista yht. 0

Lisätiedot, päätös: Ei rakennushankehakemuksia. Rakennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan 

huomioon Lapin kalustohankkeita käsiteltäessä.

Lapin aluehallintovirasto  

259 423

175 770

10 799

0

64 664

104 736

0

Päätökset Ahvenanmaan maakuntahallituksen hankkeista yht. 0

Lisätiedot, päätös: Ei rakennushankehakemuksia. Rakennushankkeiden laskennallinen avustusosuus otetaan 

huomioon Ahvenanmaan kalustohankkeita käsiteltäessä.

Ahvenanmaan maakuntahallitus 


