Etelä-Suomen aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET 2014
Sija AVI:n Hakija

Kohde

sija
1

1

Helsingin kaupunki
(Lausunnonantaja:
Helsingin kaupungin
pelastuslaitos)

Haagan
pelastusaseman
peruskorjaus
SMDno/2014/187

Avustus
Kokonaiskus- Hyväksytyt
tannukset (sis kustannukset euroa
alv)
(sis alv)
13 268 000 €

9 417 847 €

VaihtoLisätiedot/Perustelut
omaisuus/takaisinpe
rintä

250 000 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Hakemuksen kohteena on kerrosalaltaan yhteensä 4 089 m2:n
suuruisen paloaseman peruskorjaus. Toteutussuunnittelu tehdään
v. 2014 ja vuosina 2015- 2016 rakentaminen. Hankkeen neliöhinta
on 3245 euroa. Pelastusasema on valmistunut v. 1961. Edellinen
isompi peruskorjaus tehtiin v. 1994. Pelastusaseman
nykykunnosta tehdyn kuntotutkimuksen mukaan voitiin todeta, että
rakennus on rakenteellisesti oletettua huonommassa kunnossa.
Paloasema on sr-1 suojeltu rakennus, mistä syystä varsinaiseen
rakennukseen ei saa tehdä merkittäviä näkyviä ulkoisia muutoksia
vaan lisätilojen saamiseksi ainoa vaihtoehto on rakentaa kokonaan
uusi erillinen laajennusosa, jonka kerrosala 330 m2.
Laajennusosaan sijoitetaan uusi pesuhalli, jätehuone ja IVkonehuone.
Muuta huomioitavaa: Hakija on toimittanut rahastoon
hakuvaiheessa puuttuneen asiakirjan: Helsingin kaupunginvaltuusto
hyväksyi Haagan pelastusaseman peruskorjauksen
hankesuunnitelman kokouksessaan 26.2.2014. Rakentaminen
voidaan virallisesti käynnistää.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 250 000 €.
Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty yhteensä 3 850 153
euroa: sairaankuljetustilojen osuus 489 955 euroa (151 m2) sekä
kuntosali, oppilasvarasto, varakalustovarato, kioski, toimisto,
kirjasto, lukuhuone, taukotila, luentosali, tupakeittiö, keittiö (50 %),
kylmähuone, liikuntavälinevarasto, liikuntasali, katsomo ja aula,
yhteensä 1035,5 m2, kustannuksiltaan 3 360 198 euroa.
Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään

2

2

Kouvolan kaupunki
(Lausunnonantaja:
Kymenlaakson
pelastuslaitos)

Jaalan paloaseman
peruskorjaus ja
laajennus
SMDno/2014/188

806 000 €

765 950 €

250 000 € Ei vaihto-omaisuutta.
Hanke on saanut
Palosuojelurahaston
avustusta vuonna 1998
(6.5.1998 dnro
196/726/98) yhteensä
158 000 markkaa (26 573
euroa) paloaseman
autotallin
peruskorjaukseen. Koska
paloasemasta ei
peruskorjauksen/
laajennuksen myötä
luovuta, käyttötarkoitus ei
muutu eikä se siirry
toisen hallintaan,
avustuksen takaisin
perinnästä luovutaan
rahaston
päätöskäytännön
mukaisesti (pk
4/2011/30.8.2011).
Valtionavustuslain 13 § 4
momentin mukaan
valtionavustuksen
kohteena olevan
omaisuuden käyttöaika
on 30 vuotta avustuk-sen
myöntämisestä.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Hakemuksen kohteena on paloaseman peruskorjaaminen ja
laajentaminen. Peruskorjattavan osan kokonaishuoneistoala on 140
m2 ja laajennuksen pinta-ala 190,5 m2. Neliöhinta on 2 438 euroa.
Laajennus rakennettaaan erillisenä rakennuksena ja siihen
sijoitetaan kaksi autopaikkaa maastoajoneuvolle ja miehistöautolle
sekä lisäksi tilat veneelle, mönkijälle ja moottorikelkalle sekä
pesuhalli ja varastotiloja. Paloasemalla toimii pelastuslaitoksen
sopimuspalokuntana Jaalan VPK, jonka lähtöaika sammutusautolla
on enintään 5 minuuttia. Jaalan VPK vastaa entisen Jaalan kunnan
alueen päivittäisten pelastus- ja ensivastetehtävien hoitamisesta.
Paloaseman nykyiset tilat ovat jääneet ahtaaksi kalustolle ja
asemalta puuttuu mm. kaluston pesuhalli.
Valtionavustuslain 22 §:n 4 ja 5 momentin mukaan
valtionapuviranomainen voi päätöksellään määrätä jo maksetun
avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen
saaja on valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden
käyttöaikana 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle omistus- tai
hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu valtionavustuksella
tai jos valtionavustuksen saaja on 13 §:n vastaisesti pysyvästi
muuttanut valtionavustuksen kohteena olleen omaisuuden
käyttötarkoitusta.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 250 000 €.
Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty koulutustila,
toimistotilat, kuntosali sekä keittiö (50 %), joiden kustannukset ovat
olleet yhteensä 40 050 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta
avustuksen määrään.

3
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Lohjan kaupunki
(Lausunnonantaja: LänsiUudenmaan
pelastuslaitos)

Karjalohjan
paloasema,
uudisrakennus
SMDno/2014/189

2 166 814 €

1 899 710 €

125 000 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Kyse on jo toteutetusta hankkeesta. Loppukatselmus on
suoritettu 15.10.2013. Vuosina 2013 ja 2012 on hanke asetettu
Etelä-Suomen rakennushankehaussa viidennelle sijalle (ei
avustusta). Vanha 298 m2:n suuruinen paloasema on purettu.
Rakennuksen paloasematilojen osuus on 474 m2 ja
öljyntorjuntatilojen 74 m2. Rakennuksen neliöhinta on 3954,04
euroa ja paloaseman kerrosalan mukaan laskettuna neliöhinta on
4571 euroa. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan vanha
paloasema oli rakenteeltaan huonokuntoinen eikä täyttänyt
työsuojelullisia eikä rakenteellisia määräyksiä (kuntokartoitus 2007,
työsuojelutarkastus 2010). Karjalohjan VPK, jonka käyttöön
paloasema rakennetaan, on peruspalokunta, jonka pelastusyksikön
lähtöaika on enintään 12 minuuttia vahvuudella 1+3.
Aluehallintovirasto kiinnittää huomiota siihen seikkaan, että 474
m2:n suuruiseen paloasemaan sijoitetaan vain kaksi autopaikkaa ja
yksi venepaikka. Kunnan rakennushankkeeseen myönnettävän
avustuksen määrä voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä
kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa. Hanke on
asetettu AVI-alueen kiireellisyysjärjestyksessä kolmannelle,
viimeiselle sijalle (alueen neljättä hanketta ei ole puollettu).
Päätös: Myönnetään hankkeelle 125 000 € avustus. Etelä-Suomen
AVI-alueen laskennallisen määrärahan puitteessa ja koska
kyseessä on viimeinen vuosi, kun hakija voi kyseiseen kohteeseen
hakea avustusta, myönnetään hankkeelle 125 000 euron avustus,
joka on 50 % maksimiavustuksesta. Hankkeen hyväksytyistä
kustannuksista on vähennetty yhteensä 267 104 euroa: koulutus,
toimisto ja ketiiötilan (50 %) osuus on ollut 211 620 euroa (81,5 m²),
öljyntorjuntatilan 43 686 euroa (74 m2) ja kaluston 11 798 euroa.
Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään.

_

_

Espoon VPK
(Lausunnonantaja: LänsiUudenmaan
pelastuslaitos)

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ ETELÄ-SUOMI

Espoon VPK:n
paloasema,
peruskorjaus (salaojaja kattovesijärjestelmien sekä
perusmuurin
kosteuseristyksen
uusiminen)
SMDno/2014/190

117 755 €

- €

16 358 569

12 083 507

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

625 000
1 670 000
1 045 000

- € ei vaihto-omaisuutta

625 000

Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta. Hakemuksen kohteena
on vuonna 2003 valmistuneen paloaseman salaoja- ja
kattovesijärjestelmien sekä perusmuurin kosteuseristyksen
uusiminen, josta on tähän mennessä maksettu kustannuksia 64
290,19 euroa. Kyse ei ole PSR:n erityisavustukseen oikeuttavasta
uuden paloaseman rakentamisesta, kiinteistön hankinnasta eikä
vanhan paloaseman merkittävästä peruskorjauksesta tai
laajentamisesta. Pelastuslaitos ei puolla hanketta.
Rakennuksessa on myös pelastustoimen käyttöön kuulumattomia
tiloja. Hakemusasiakirjoista ei käy selville, onko hankkeen
kustannuksista poistettu pelastustoimen tarpeisiin kuulumattomien
tilojen osuus. Hanketta ei ole valmisteltu yhteistyössä
pelastuslaitoksen kanssa.
Päätös: Hylätään hakemus. Hankkeen ei katsota olevan PSR:n
hakuohjeen mukainen merkittävä peruskorjaus.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:n Hakija

Kohde

sija
1

1

Porin kaupunki
(Lausunnonantajat:
Satakunnan
pelastuslaitos,SM
pelastusosasto)

Pelastusharjoitusalue, jatkohanke
SMDno/2014/236

Kokonaiskus- Hyväksytyt
Avustus
tannukset (sis kustannukset euroa
alv)
(sis alv)
250 000 €

250 000 €

VaihtoLisätiedot/Perustelut
omaisuus/takaisinpe
rintä (sis alv)

100 000 € Ei vaihto-omaisuutta.
Hanke on saanut
Palosuojelurahaston
avustusta vuosina 2011
(10.5.2011,
SMDno/2011/435) ja
2012 (3.5.2012,
SMDno/2012/435)
yhteensä 650 000 euroa
pelastusharjoitusalueen
rakentamiseen. Mikäli
harjoitusalue rakennetaan useammassa
osassa, voidaan saman
harjoitusalueen
rakentamiseen myöntää
avustusta korkeintaan
kolme kertaa. Rahaston
hallituksen 2013 tekemän
päätöksen mukaan
myönnettävän
avustuksen
enimmäismäärä voi olla
yhteensä enintään 750
000 euroa (aiemmin 1
000 000).

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Tämän rakennushakemuksen piiriin kuuluvat seuraavat työosuudet:
romuautokatos, korkean paikan siilo, rautatien alkuosa, tieyhteys
lentokentän 2-kiitoradalle. Sisäministeriön pelastusosasto
puoltaa hanketta. Lausunnon mukaan aiempien vaiheiden
rakentaminen on sujunut aikataulussa. AVIn lausunnon mukaan
hanke on päässyt hyvään alkuun. Kolme harjoituskenttää on
valmistunut: savusukelluskenttä, harjoitushalli ja korkean paikan
harjoittelukenttä ja liikenneonnettomuuskenttä. Kenttien varustelu
on meneillään. Harjoitushalli saadaan paikalle. Lisäksi on
rakennettu liikenneonnettomuustie ja harjoitusrata mönkijäajoa
varten. Aluetta käytetään pelastustoimen kannalta tarpeellisten
taitojen harjoitteluun hyödyntäen todellisia onnettomuus, pelastusja ympäristöuhkatilanteita jäljitteleviä olosuhteita. Harjoitusaluetta
käyttävät pelastuslaitokset, vapaapalokunnat sekä muut
yhteistyötahot.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 100 000 euron avustus. Hanke on
nyt saanut rahaston maksimiavustuksen pelastusharjoitusalueen
rakentamiseen, yhteensä 750 000 euroa.

2

2

Suttilan VPK ry
(Lausunnonantaja:
Satakunnan
pelastuslaitos)

Paloasema,
uudisrakennus
SMDno/2014/237

98 779 €

98 779 €

39 512 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Uuden rakennuksen kerrosala/rakennusala on 204 m2 ja
rakennustilavuus 1070 m3. Hanke sisältää ajoneuvohallin 183,8 m2
ja wc/suihkutilan 3,2 m2, yhteensä 187 m2. Alueen AVIn mukaan
hanke on erittäin merkittävä, sillä nykyiset toimitilat ovat erittäin
huonot. Suttilan VPK sitoutuu paloasemahankkeen rahoittamiseen
60 % lainaosuudella. AVI suosittelee lausunnossaan hankkeen
avustamista poikkeuksellisesti 50 % avustusosuudella.
Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan vanha rakennus on ahdas
ja VPK toimintaan soveltumaton.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 39 512 € avustus (40 % hankkeen
hyväksytyistä kustannuksista). Kunnan rakennushankkeeseen
myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 %
hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa.

3

3

Kemiönsaaren kunta Paloasema,
(Lausunnonantaja:
uudisrakennus
Varsinais-Suomen
SMDno/2014/238
pelastuslaitos)

1 085 000 €

974 500 €

250 000 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Hanke käsittää uuden aseman rakentamisen nykyisestä paikasta
200 metrin päähän. Nykyinen asema sijaitsee vuokratontilla, jossa
vuokra-aika umpeutuu 30.4.2015. Rakennus käsittää 3 autopaikkaa
sekä yhden paikan autojen pesua varten. Rakennuksen
kokonaispinta-ala on noin 500 m2. Kemiönsaaren paloaseman
uudisrakennuksen hankeohjelman laatimisesta on vastannut
työryhmä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta. Uusi
paloasema korvaa vanhan ja heikkokuntoisen vanhan paloaseman.
Päätösesitys: Myönnetään hankkeelle 250 000 € maksimiavustus.
Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty toimistohuone,
keittiö ja keittiön varasto (50 %) sekä koulutustila, kustannuksiltaan
arviolta 110 500 euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen
määrään

4
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Huhtamon VPK ry
(Lausunnonantaja:
Satakunnan
pelastuslaitos)

27 276 €

27 276 €

10 910 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Kyse on jo toteutetusta hankkeesta. Loppukatselmus on
suoritettu 15.10.2013. Palokunta on hankkinut uuden
miehistöauton ja autotallin laajennus on tehty tähän tarpeeseen.
AVIn lausunnon mukaan VPK:n toiminnan kannalta avustuksella
on merkitystä palokunnan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen.
Huhtamon VPK sijaitsee tavoitettavuuden kannalta tärkeällä
paikalla, noin 20 km päässä Huittisista ja 2-tien varrelta. Huhtamon
VPK:n toiminta on elpymään päin. Pelastuslaitoksen lausunnon
mukaan hankkeessa on kyse VPK:n toiminnan kasvamisesta
johtuvasta tilantarpeen muutoksesta.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 10 910 € avustus (40 % hankkeen
hyväksytyistä kustannuksista).

Paloaseman
autotallin laajennus
SMDno2014/241

5

4

Siikaisten kunta
(Lausunnonantaja:
Satakunnan
pelastuslaitos)

Siikaisten
paloaseman
laajennus
SMDno/2014/239

1 181 154 €

1 181 154 €

- € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Kyseessä on paloaseman laajennus kahdella
autopaikalla ja varastotilalla. Paloaseman pinta-ala on 204 m2.
Kustannukset ovat 888,01 € / m2. Hankkeelle on haettu
avustusta vuosina 2011, 2012 ja 2013. AVIn lausunnon mukaan
rahaston avustus korjaushankkeen toteutumisen kannalta on
kunnalle tärkeä. Kunnalla on ollut vuonna 2013 yhteensä 67
hälytystehtävää. Siikaisten paloasemalla ajoneuvojen ovet eivät
mahdu aukeamaan ja osaa kalustosta joudutaan säilyttämään
ulkona. (Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei
myönnetä sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin
tiloihin, jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseiset tilat
vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.)
Päätös: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-alueen
laskennallinen määräraha ja AVIn kiireellisyysjärjestys huomioiden
hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen
mukainen.

6

5

Hitils kyrkoby FBK ry
(Lausunnonantaja:
Varsinais-Suomen
pelastuslaitos)

Paloaseman
rakentaminen,
uudisrakennus
SMDno/2014/240

492 000 €

492 000 €

- € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Paloasemarakennus varustetaan lattialämmityksellä
ja maalämmöllä. Rakennus sijaitsee suojatulla satama-alueella,
viereen sijoittuvat venepaikat. Hankkeeseen on haettu rahaston
avustusta vuonna 2013, tällöin hankkeen kiireellisyysjärjestys oli
8/8.
Päätösesitys: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-alueen
laskennallisen määräraha sekä AVI alueen kiirellisyysjärjestys
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke
hakuohjeen mukainen.
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Kaarinan kaupunki
(Lausunnonantaja:
Varsinais-Suomen
pelastuslaitos)

Piikkiön paloasema,
uudisrakennus
SMDno/2014/242

1 532 000 €

1 532 000 €

- € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Piikkiön VPK ry toimii tällä hetkellä kaupungin
omistamassa huonokuntoisessa kiinteistössä, joka on valmistunut
vuonna 1950. Kiinteistö on lähes alkuperäisessä kunnossa.
Nykyistä paloaseman aluetta ollaan kaavoittamassa muuhun
käyttöön. Hanketta on valmisteltu yhdessä pelastuslaitoksen
kanssa. Hankkeen pinta-ala on 488 m2 ja huoneistoala 525,5 m2.
(Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei myönnetä
sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin tiloihin,
jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseistä tilaa ovat mm.
koulutustila, toimisto ja kuntosali, joiden tilojen kustannuserät
vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.)
Päätös: Hylätään hakemus. Lounais-Suomen AVI-alueen
laskennallisen määräraha sekä AVI alueen kiirellisyysjärjestys
huomioiden hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke
hakuohjeen mukainen.

8
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Nakkilan kunta
(Lausunnonantaja:
Satakunnan
pelastuslaitos)

Paloaseman
peruskorjaus
(lämmitysjärjestelmä
n muutos
öljylämmitteisestä
maalämmöksi)
SMDno/2014/243

173 600 €

173 600 €

- € ei vaihto-omaisuutta

Aluehallintovirasto ei puolla hakemusta. Hankkeessa
öljylämmitysjärjestelmä on tarkoitus muuttaa
maalämpöjärjestelmäksi rakentamalla paloaseman tontille n. 11 kpl
maalämpökaivoja ja niihin liittyvät tarvittavat järjestelmät.
Palosuojelurahasto ei päätöskäytännössään ole tukenut
paloasemien remonttikohteita, jotka keskittyvät
lämmitysjärjestelmän muutostyöhön.
Päätös: Hylätään hakemus. Hankkeen ei katsota olevan PSR:n
hakuohjeen mukainen merkittävä peruskorjaus.

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ LOUNAIS-SUOMI

4 839 809

4 729 309

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

400 422
510 400
109 978

400 422

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:n Hakija

Kohde

sija

Kokonaiskus- Hyväksytyt
Avustus
tannukset (sis. kustannukset euroa
alv)
(sis alv)

VaihtoLisätiedot/Perustelut
omaisuus/takaisinpe
rintä (sis alv)

1

1

Maalahden kunta
(Lausunnonantaja:
Pohjanmaan
pelastuslaitos)

Paloaseman
rakentaminen,
uudisrakennus
SDMno/2014/214

461 825 €

420 365 €

168 146 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Tarkoituksena on rakentaa 168 m2 uusi paloasema. Nykyinen
kuorma-autotalli ei hakuasiakirjojen mukaan täytä paloasemalle
asetettavia vaatimuksia, lisäksi nykyinen sijainti on huono, jonka
johdosta lähtöajat sekä toimintavalmiusajat esimerkiksi kouluihin ja
vanhainkotiin ovat pidemmät. Uuden rakennuksen myötä saadaan
kalustolle toimivat tilat.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 168 146 € avustus (40 %
hyväksytyistä kustannuksista). Hankkeen hyväksytyistä
kustannuksista on vähennetty koulutustila, keittiö (50 %),
kuntoilutila ja nuorisotoiminnan kaapisto, kustannuksiltaan yhteensä
41 440 euroa.

2
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Laukaan kunta
(Lausunnonantaja: KeskiSuomen pelastuslaitos)

Paloaseman
rakentaminen,
uudisrakennus
SDMno/2014/215

4 764 000 €

4 217 770 €

250 000 € Ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Tarkoituksena on rakentaa 1771 m2 uusi paloasema. Laukaan
kunta ja pelastuslaitos ovat suunnitelleet ja valmistelleet hanketta
yhteistyössä. Paloasemaan on tulossa kalusto- ja pesuhallit sekä
toimintaa tukevia varasto-, huolto- ym tiloja. Nykyiset tilat eivät ole
asiakirjojen mukaan kaikilta osin nykymääräysten mukaisia eivätkä
kata tilatarpeita, myös sisäilmaongelmia on ilmennyt.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 250 000 € maksimiavustus.
Hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty mm. koulutustila,
henkilökunnan kahvio, ruokailutila ja kuntosali, yhteensä 546 230
euroa. Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään

3

4

Joutsan kunta
(Lausunnonantaja: KeskiSuomen pelastuslaitos)

Paloaseman
peruskorjaus
SMDno/2014/217

43 400 €

43 400 €

4

3

Hankasalmen kunta
(Lausunnonantaja: KeskiSuomen pelastuslaitos)

Paloaseman
laajennus ja
saneeraus
SMDno/2014/216

2 181 036 €

2 181 036 €

17 360 € Ei vaihto-omaisuutta

- € Ei vaihto-omaisuutta.
Hankasalmen kunnalle
on myönnetty
paloaseman
peruskorjaukseen
28.54.2010 rahaston
avustus 32 160 euroa
kokonaiskustannusten 85
400 euroa perusteella
(SDMno/2010/590).
Avustus on käytetty.
Lisäksi paloaseman
korjauskustannuksiin on
myönnetty 11.3.2013 34
472 euron rahaston
avustus
kokonaiskustannusten 86
180 perusteella
(SMDno/2013/169). Tätä
avustusta ei ole vielä
käytetty.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunnon mukaan Joutsan
kunnassa 1977 rakennetun ja 1998 peruskorjattu paloasema on
teknisesti hyvässä kunnossa, mutta sen toiminnallisuudessa ja
terveellisyydessä on puutteita. Työsuojeluorganisaatio on
huomauttanut puutteista toistuvasti. Puutteiden poistamiseksi on
suunnitteilla siirtää suoja-asut autohallista erilliseen
pukeutumistilaan, varustaa raskaiden ajoneuvojen tallipaikat
pakokaasunpoistolaitteilla ja uusia alkuperäinen varavoimaratkaisu.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 17 360 € avustus (40 %
hyväksytyistä kustannuksista). Hankkeeseen sisältyy
sairaankuljetustiloja, joita kustannuksia ei ole sisällytetty hankkeen
kustannuksiihn. Hankija on vähentänyt kyseiset kustannukset
hankkeen haetuista kustannuksista.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Tarkoituksena laajentaa ja saneerata vanha
paloasema, 1950-luvulla rakennettu ja 1985 vuonna laajennettu
paloasemarakennus. Laajennusosaan tulee paloautolle talli ja
pesupaikka, konehuone sekä sammutusasuille pukuhuone ja
pesutila. Saneerausosaan lisätään pesutiloja ja kunnostetaan sekä
uusitaan sauna ja kokoustilat. I ja II kerroksen oleskelutilat
kunnostetaan. Julkisivuverhous uusitaan ja ikkunat vaihdetaan.
Hankkeeseen on myönnetty vuosina 2010 ja 2013 yhteensä 66
642 euron rakennushankeavustus, josta käyttämätöntä osuutta
on 34 472 euroa. (Avustustuksesta vähennettäisiin hankkeeseen
jo myönnetyt avustukset. Palosuojelurahaston
rakennushankeavustusta ei myönnetä sosiaali- tai koulutustiloihin,
tai muihin sellaisiin tiloihin, jotka eivät suoraan liity
pelastustoimintaan. Kyseiset tilat vähennettäisiin hyväksyttävistä
kustannuksista.)
Päätös: Hylätään hakemus. Hakijalle on myönnetty 32 160 euron
avustus vuonna 2010. Hakijalla on mahdollista käyttää vuonna
2014 vielä käyttämätöntä, vuonna 2013 myönnettyä 32 160 euron
avustusta, joka on myönnetty hankkeen suunnittelutöihin sekä mm.
letkutornin alaosan ja autohallin yläpohjan korjauskustannuksiin.
Hakija on ilmoittanut, että vuonna 2014 on tarkoitus toteuttaa
Paloaseman laajennustöiden suunnittelu. Hankkeen saneeraus- ja
laajennustyöt on tarkoitus aloittaa 2014-2015, mikäli rahasto
myöntää avustuksen. Hakemus hakuohjeen mukainen.

_

_

Kurikan kaupunki
(Lausunnonantaja: EteläPohjanmaan
pelastuslaitos)

Jurvan paloasema,
uudisrakennus
SMDno/2014/497

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ LÄNSI JA SISÄ-SUOMI

3 470 000 €

3 470 000 €

10 920 261

10 332 571

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

435 506
894 000
458 494

- €

435 506

ei vaihto-omaisuutta

Hakemus on saapunut myöhässä. Palosuojelurahasto ei ota
hanketta käsiteltäväksi. Hakemus on saapunut Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston kirjaamoon 24.1.2014 (määräaika oli
31.12.2013). Aluehallintoviraston kiireellisyysjärjestys alueen
rakennushankkeista oli tehty jo 20.1.2014. Pelastuslaitoksen
lausunto on allekirjoitettu 27.1.2014. Rahastoon hakemus on
saapunut 12.12.2014 (määräaika 22.1.2014).
Päätös: Hylätään hakemus. Rahaston ohjeen (Ohje avustuksen
hakemisesta Palosuojelurahastosta, SM-2OO8-1180/TU-394)
mukaan hakemukset tulee toimittaa aluehallintovirastolle näiden
antamaan määräaikaan mennessä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:n Hakija

Kohde

sija
1

1

Savonlinnan kaupunki
(Lausunnonantaja: EteläSavon pelastuslaitos)

Kerimäen
paloasema,
peruskorjaus
SMDno/2014/180

Kokonaiskus- Hyväksytyt
Avustus
tannukset (sis kustannukset euroa
alv)
(sis alv)
1 178 000 €

954 800 €

VaihtoLisätiedot/Perustelut
omaisuus/takaisinpe
rintä (sis alv)

250 000 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Lausuntojen mukaan nykyinen paloasemarakennus ei täytä
työturvallisuuden ja terveellisyyden vaatimuksia, muun muassa vesi
on käyttökiellossa. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun
vastuualue on tarkastuskertomuksessaan todennut paloaseman
olevan remontin tarpeessa tilojen käytettävyyden ja turvallisuuden
näkökulmasta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä
paloasemarakennuksen halliosaan mm. seuraavia kunnostuksia:
hallin lattian uusiminen, peseytymistilojen uusiminen, auton
pesuseinän rakentaminen, puhtaan ja likaisen puolen erottaminen,
kalustosuojan rakentaminen,yläpohjan lisäeritys, toisen julkisivun
ikkunoiden pienentäminen ja alaosan seinän muuraus sekä
palotornin katon uusiminen. Lisäksi rakennukseen tehdään LVIkorjauksia. Hankekuvaukseen sisältyy laaja hankesuunnitelma.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 250 000 € maksimiavustus.
Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty
siipirakennuksessa sijaitsevien kokoushuoneen, toimistotilan ja
palomiesyhdistyksen tilan muutostyökustannukset ja pintojen
siistimisen kustannusarvio on 99 200 euroa sekä
öljyntorjuntavaraston rakentamiskustannukset 124 000 euroa.
Vähennyksellä ei ole vaikutusta avustuksen määrään

2

2

Mäntyharjun kunta
(Lausunnonantaja: EteläSavon pelastuslaitos)

Mäntyharjun
paloaseman
saneeraus
SMDno/2014/181

1 093 000 €

1 093 000 €

- € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan vuonna 1953
valmistunut ja 1979 laajennettu ja osittain saneerattu
paloasemarakennus on teknisesti toiminnallisesti tiensä päässä.
Rakennushankkeessa on tarkoitus suorittaa teknisten järjestelmien
uusimisen lisäksi paloaseman sisäiset tilajärjestelyt. Autohalliosa
järjestellään niin, että paloasemahankkeen toiminnat ja varusteiden
huolto ja järjestyt saadaan toimimaan. Lisäksi sisäinen yhteys
hallitilan ja toisen kerroksen toimisto-, kokous- ja huoltotilan kanssa
rakennetaan. Letkuhuolto tehdään toimivaksi. Paineilmalaitteiden
huoltotila rakennetaan puhdastilaksi ja korkeapainekompressori/
paineilmapullojen täyttö eriytetään ja rakennetaan
paineenpurkausjärjestelyt. Pienkaluston autohallipaikka
rakennetaan käyttökelpoiseksi. Pelastuslaitoksen vuokratilat
käsittävät 73 % kaikista tiloista. Alueen AVI pitää Mäntyharjun
paloaseman peruskorjaushankkeen toteutusta tärkeänä ja
perusteltuna. (Palosuojelurahaston rakennushankeavustusta ei
myönnetä sosiaali-, koulutus- tai virkistystiloihin, tai muihin sellaisiin
tiloihin, jotka eivät suoraan liity pelastustoimintaan. Kyseiset
kustannuserät vähennettäisiin hyväksyttävistä kustannuksista.)
Hankkeeseen on haettu avustusta vuonna 2013, tällöin hankkeen
kiireellisyysjärjestys alueella oli 4/4.
Päätös: Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen laskennallisen
määräraha sekä AVI alueen kiirellisyysjärjestys huomioiden
hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen
mukainen.

3

3

Leppävirran kunta
Paloaseman
(Lausunnonantaja: Pohjois- peruskorjaus
(pakokaasujen
Savon pelastuslaitos)
poistojärjestelmä)

21 700 €

21 700 €

2 292 700

2 069 500

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

250 000

- € ei vaihto-omaisuutta

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ ITÄ-SUOMI

415 600
165 600

250 000

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hankemus hakuohjeen mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Hankkeen tarkoituksena on varustaa olemassa
oleva paloaseman autohalli pakokaasujen poistojärjestelmällä.
Tilassa on tällä hetkellä huippuimuri. Hallitila on tarkoitus varustaa
automaattisesti toimivalla pakokaasujen poistolaitteistolla. Laitteisto
irtoaa autosta, kun sillä ajaa hallin ovelle. Auton tullessa halliin
laitteisto kytkeytyy autoon kiinni. Pelastuslaitoksen lausunnon
mukaan tällä hetkellä hälytyksiin lähdettäessä ja niistä palatessa
ajoneuvojen käynnistä aiheutuvat pakokaasut leviävät
kalustohalliin, toimisto- ja sosiaalitiloihin ja aiheuttavat terveys- ja
työturvallisuusriskin.
Päätös: Hylätään hakemus. Itä-Suomen AVI-alueen laskennallisen
määräraha sekä AVI alueen kiirellisyysjärjestys huomioiden
hankkeen avustamiseen ei ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen
mukainen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:n Hakija

Kohde

sija
1

1

Kärsämäen kunta,
(Lausunnonantaja:
Jokilaaksojen
pelastuslaitos)

Paloaseman
rakentaminen,
uudisrakennus
SMDno2014/165

Kokonaiskus- Hyväksytyt
Avustus
tannukset (sis kustannukset euroa
alv)
(sis alv)
2 650 000 €

2 020 420 €

VaihtoLisätiedot/Perustelut
omaisuus/takaisinpe
rintä (sis alv)

250 000 € Ei vaihto-omaisuutta.
Kärsämäen kunta on
saanut vuonna 1983
rahaston avustuksen 430
391,50 markkaa (72 386
euroa) paloaseman
rakentamiseen.
Valtionavustuksella
hankitun omaisuuden 30
vuoden käyttöaika on
päättynyt.

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Nykyinen paloasemakiinteistö on rakennettu vuonna 1983. Tehdyn
kuntoarvion mukaan rakennuksessa on viitteitä kosteusvaurioista
sekä useista muista rakennusteknisistä korjaustarpeista. Pihaalueelta puuttuu paikoitus- ja harjoitustilat lähes kokonaan, minkä
vuoksi peruskorjauksen sijaan esitetään uuden paloaseman
rakentamista myös liikenteellisesti edullisempaan paikkaan.
Uudisrakennuksen kerrosala on noin 919 m2.
Päätös: Myönnetään hankkeelle maksimiavustus 250 000 €.
Hankkeen yväksyttävistä kustannuksista on vähennetty yhteensä
629 580 euroa: arvioidut ensihoidon tilan kustannukset 295 120
euroa sekä kuntosalin, keittiön (50 %), koulutustilan ja toimiston
rakentamiskustannukset 334 460 euroa (104 m2). Vähennyksellä ei
ole vaikutusta avustuksen määrään

2

3

Jokilaaksojen
pelastuslaitos

Siikalatvan
harjoitusalue
SMDno/2014/167

32 500 €

32 500 €

13 000 € ei vaihto-omaisuutta

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Siikalatvan harjoitusalueelle on suunniteltu rakennettavaksi
harjoittelumahdollisuudet kuumien savusukellustharjoitusten,
tieliikenneonnettomuuksien, korkealla työskentelyn ja vaarallisten
aineiden onnettomuuksien harjoitteiden suorittamiseksi.
Tarkoituksena on tehdä harjoitusalueen maapohjatyöt,
liikenneonnettomuuspaikkan asfaltointi, suojakatos purkuautoille,
varastokontti, korkealla työskentelyn simulaattori ja vaarallisten
aineiden säiliösimulaattori. Alue on entinen kaatopaikka. Maaalueen omistaa Siikalatvan kunta. Pelastuslaitos on tehnyt
toimenpideilmoituksen harjoitusalueesta Siikalatvan
rakennusvalvontaviranomaiselle (muutamia siirreltäviä kontteja,
alueen asfaltointi). Muuta huomioitavaa: Kunnalta on saatu
10.3.2014 päivätty toimenpideilmoitus, jonka mukaan
toimenpiteeseen voidaan ryhtyä. Jokilaaksojen pelastuslaitos
on hakenut laajempaan harjoitusaluehankkeeseen avustusta
vuonna 2012. Tällöin hanketta ei puollettu sillä rakentaminen oli
tarkoitus aloittaa vasta vuonna 2013.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 13 000 € avustus (40 %
hyväksytyistä kustannuksista).

3

2

Hailuodon
Hailuodon kunta
(Lausunnonantaja: Oulu- paloaseman
Koillismaan pelastuslaitos) laajennus
SMDno2014/166

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ POHJOIS-SUOMI

930 000 €

930 000 €

2 650 000,00

2 020 420

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

263 000
354 800
91 800

- € Ei vaihto-omaisuutta.
Hailuodon kunta on
saanut vuonna 1995
rahaston avustuksen 930
000 markkaa (156 414,77
euroa) paloaseman
laajentamiseen. Koska
paloasemasta ei
laajennuksen myötä
luovuta, käyttötarkoitus ei
muutu eikä se siirry
toisen hallintaan,
avustuksen takaisin
perinnästä luovuttaisiin
kyseisessä hankkeessa
rahaston
päätöskäytännön
mukaisesti (pk
4/2011/30.8.2011).

263 000

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Rahastolle osoitetut avustushakemukset ylittävät
säännönmukaisesti avustuksiin kokonaisuudessaan tai
hyväksytyn varojen käyttösuunnitelman mukaan käytettävissä
olevat varat. Hailuodon nykyisen paloaseman tilat ovat samassa
rakennuksessa kahdessa eri pisteessä. Laajennuksella on tarkoitus
saada kalusto yhteen paikkaan. Nykyinen paloasema on päädytty
korvaamaan uudisrakennuksella. Laajennuksessa rakennetaan yksi
pelastusajoneuvon hallipaikka, peräkärryvarasto,
sammutusvarusteiden säilytystila, monitoimitila ja pieni kuntosali.
Laajennetun aseman kalustohalliin sijoitetaan sammutusauto,
säiliöauto, ensivasteyksikkö ja 1-2 maastoautoa.
Peräkärryvarastoon sijoitetaan mm. moottorikelkka ja mönkijä.
Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan aseman laajennus on
erittäin merkittävä saaressa sijaitsevan Hailuodon kunnan
pelastustoiminnan valmiuden kehittämiseksi. Pelastuslaitos on
asettanut Hailuodon paloaseman ensisijaiseksi kalustohankkeisiin
nähden. Hankkeeseen on vuonna 1995 saatu rahaston avustusta
156 414,77 euroa. Valtionavustuslain 13 § 4 momentin mukaan
valtionavustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöaika on 30
vuotta avustuksen myöntämisestä. Valtionavustuslain 22 §:n 4 ja
5 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi päätöksellään
määrätä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi,
jos valtionavustuksen saaja on valtionavustuksen kohteena olevan
omaisuuden käyttöaikana 13 §:n vastaisesti luovuttanut toiselle
omistus- tai hallintaoikeuden omaisuuteen, joka on hankittu
valtionavustuksella tai jos valtionavustuksen saaja on 13 §:n
vastaisesti pysyvästi muuttanut valtionavustuksen kohteena olleen
omaisuuden käyttötarkoitusta. Muut huomiot: Hailuodon kunta on
tehnyt ehdollisen päätöksen, jonka mukaan rakentaminen
sitoudutaan aloittamaan, mikäli avustuspäätös on myönteinen.
Päätös: Hylätään hakemus. Pohjois-Suomen AVI-alueen
laskennallisen määräraha huomioiden hankkeen avustamiseen ei
ollut mahdollisuutta. Hanke hakuohjeen mukainen.

Lapin aluehallintovirasto
RAKENNUSHANKKEET
Sija AVI:n Hakija

Kohde

sija
1

1

Utsjoen kunta
(Lausunnonantaja: Lapin
pelastuslaitos)

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ LAPPI

Nuorgamin
pelastusasema,
uudisrakennus
SMDno/2014/185

Avustus
Kokonaiskus- Hyväksytyt
tannukset (sis kustannukset euroa
alv)
(sis alv)
396 000 €

393 520 €

396 000

393 520

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

157 408
134 000
-23 408

VaihtoLisätiedot/Perustelut
omaisuus/takaisinpe
rintä (sis alv)

157 408 € ei vaihto-omaisuutta

157 408

AVI:n kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden mukainen.
Tarkoituksena on rakentaa Nuorgamin pelastusasema, jonne
sijoitetaan koko pelastusvälineistö. Paloaseman koko on 98 m2.
Uudessa tilassa välineistön huoltaminen onnistuu ympärivuotisesti.
Nykyinen tila on Nuorgaminen koulun varastorakennus, joka
tarvitaan koulun omaan käyttöön. Nykyinen paloasematila on pieni.
Pelastuslaitoksen lausunnon mukaan nykyistä koulun
varastotilaa ei voida peruskorjata pelastustoimen tarpeisiin.
Käytössä olevan varastotilan johdosta pelastuslaitos ei ole voinut
kehittää / uudistaa paikkakunnan riskien mukaista
pelastuskalustoa. Uusi pelastusasema on pieni mutta erittäin
tarpeellinen. Uusi asema parantaa alueen toimintavalmiutta ja
pelastuskaluston sijoitusta.
Päätös: Myönnetään hankkeelle 157 408 € avustus (40 %
hyväksytyistä kustannuksista). Hankkeen hyväksytyistä
kustannuksista on vähennetty PC:n ja tulostimen osuus.

Ahvenanmaan maakuntahallitus
RAKENNUSHANKKEET
Sija Maak Hakija

Kohde

unt.h
allitu
s sija
1

1

Saltviks kommun
(Ahvenanmaan
maakuntahallituksen ja
pelastusalueen lausunto)

YHTEENSÄ

Paloaseman
rakentaminen,
uudisrakennus
SMDno/2014/204

Kokonaiskus- Hyväksytyt
Avustus
tannukset (sis kustannukset euroa
(sis alv)
alv)
868 000 €

868 000

641 087 €

641 087

Lisätiedot/Perustelut
Vaihtoomaisuus/takaisinpe
rintä (sis alv)

192 326 € ei vaihto-omaisuutta

Asetettu kiireellisyysjärjestys. Hakemus hakuohjeiden
mukainen. Saltvikin kunta on hakemuksen mukaan suuressa
tarpeessa saada uusi paloasemarakennus, jonka käyttäjäksi tulee
Västra Saltvik FBK. Asemahanke sisältää kolmen ajoneuvon tilat
170 m2 ja mm. pukeutumistilat, pesutilat, varustetilat ja
kalustonhoitotilat sekä pienen kokoushuoneen ja keittiön.
Palokunnassa on aktiivista nuorisotoimintaa.
Paloasemarakennuksen kokonaispinta-ala on 463,7 m2.
Hyväksytyistä kustannuksista on vähennetty öljysuojatilan
kustannukset 109 563 euroa.
Päätös: Hyväksyttävistä kustannuksista on vähennetty koulutus- ja
sosiaalitilan kustannukset sekä keittöstä 50 %, yhteensä 117 350
euroa. Myönnetään hankkeelle 192 326 euron avustus (30 %
hyväksytyistä kustannuksista). Kunnan rakennushankkeeseen
myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 40 %
hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla enintään 250 000 euroa.
Ottaen huomioon Ahvenanmaan laskennallisen
määrärahaosuuden, on avustusprosentiksi laskettu 30 % hankkeen
hyväksytyistä kustannuksista. Ahvenanmaalle on myönnetty
vuosina 2010 - 2014 yhteensä 405 537 euroa rahaston avustusta.
Ahvenanmaan laskennallinen määrärahaosuus huomioiden tullaan
tämä seikka huomioimaan rahaston hallituksen päätöksissä
vuosina 2015-2016.

192 326

Yhteensä koko maa
YHTEENSÄ AHVENANMAA

Päätösesitys
Määräraha
Kalustovaraus

192 326
21 200
-171 126

2 323 662
Yhteensä määräraha
4 000 000
Kalustohankevaraus
1 676 338

