
ERITYISAVUSTUS – Rakennushankkeet
Hakemuslomake tulee täyttää kaikilta osin huolellisesti ja täyttöohjeen mukaisesti. Hakemuksen
mukana tulee toimittaa kaikki vaadittavat liitteet. Vaillinaisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Lomakkeella annettavat tiedot ovat julkisia ja niitä voidaan käyttää avustettuja hankkeita koskevassa
tiedotuksessa. Kaikki rakennushankehakemukset (mukaan lukien harjoitusaluehankehakemuk-
set) toimitetaan viraston antamaan määräaikaan mennessä aluehallintovirastoon, josta hakemuk-
set lähetetään Palosuojelurahastoon.
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HAKULOMAKE RAKENNUSHANKKEILLE

Saapumis-
merkinnät

Saapumisleima Aluehallintoviraston diaarinumero

PSR:n diaarinumero

1. Tiedot
hakijasta

a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Y-tunnus

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka

Sähköposti Puhelin

b) Yhteyshenkilö Sähköposti Puhelin

2. Hakemuk-
senkohde
Hankinnan
kohde ja
hankintojen
tarpeellisuuden
perustelu.

Hankkeen
toiminnalliset
ja tekniset
suunnitelmat.

Oma arvio
hankkeesta
(vastataan
jokaiseen
kohtaan d-h).

a) Kyseessä on: Uudisrakennus Peruskorjaus/laajennus Harjoitusalue

b) Hankinnan nimi mahdollisimman kuvaavasti (esim. uuden paloaseman rakentaminen [nimi] kuntaan, [nimi] sopimuspalo-

kunnan paloaseman peruskorjaus)

c) Yhteenveto suunnitellusta hankkeesta (Tarkempi sijainti, hankkeen tarkoitus, aikataulu ja perustelu aikataululle, pinta-
ala/kerrosala, neliöhinnat, tilat ja tilojen käyttäjät, hankkeen kokonaiskustannus ja arvio hyväksytyttävistä kustannuksista,
vanhan rakennuksen ikä ja kunto, rakennettavat ajoneuvopaikat, mahdollisen peruskorjattavan/laajennettavan osan tilat,
alkuperäinen rakennusvuosi sekä arvio saneerattavuudesta.  Vähintään 1 200 merkkiä, laajemmin liitteellä 1)

d) Oma arvio hankkeen alueellisesta merkityksestä:
erittäin tärkeä,  melko tärkeä,  arvio näiden välissä, melko vähäinen, erittäin vähäinen

perustelu

e) Oma arvio hankkeen keskeisyys paloasemaverkossa:
erittäin tärkeä,  melko tärkeä,  arvio näiden välissä,  melko vähäinen,  erittäin vähäinen

perustelu
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f) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä,  tärkeä,  ei kovin tärkeä
perustelu

g) Onko hankkeessa huomioitu Puhdas paloasema toimintamalli: kyllä,  ei
perustelu

h) Peruskorjaushankkeissa: arvio saneerattavuudesta:
erittäin hyvä,  melko hyvä,  melko heikko,  erittäin heikko

Perustelut sille, mihin perustelut pohjautuvat:

Hankkeen verollinen kokonaiskustannusarvio (sis. alv)       €
3. Rakennus-
hanketta
koskeva
selvitys

Rakennettavien tai peruskorjattavien tilojen erittely (eriteltävä tässä kohden, sis. alv)

Paloasemahankkeen kustannusarvio kokonaisuudessaan (sis. alv)       €       m²

Paloasemahankkeen hyväksyttävät kustannukset (sis. alv)
(yllä olevasta kustannusarviosta vähennetään arvio hankkeen ei-
hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen hyväksytyt ja ei-hyväksytyt
kustannukset löytyvät lomakkeen lopusta sekä hakukirjeestä. Hankkeen
kustannukset tulee eritellä kaikkien tilojen osalta tarkemmin liitteessä 6.

€  m²

Lisäksi  esitetään kustannusarvio eritellysti seuraavista tiloista:

3 a) Öljyntorjuntatilat € m²

3 b) Väestönsuojelutilat       €       m²

3 c) Sairaankuljetustilat       €        m²

3 d) Muut tilat, jotka eivät ole pelastustoimen käytössä, mitkä       €       m²

3 e) Juhlasali tai muu juhlatila (sopimuspalokuntien hankkeet)       €       m²

Harjoitusaluehanke kokonaisuudessaan       €       ha

- josta pelastustoimen osuus       % (jos yhteishanke)       €       ha

4. Hankkeen
rahoitus

Hankkeen/hankinnan kokonaisrahoitussuunnitelma (alv 0 %)

Omarahoitus      €

Palosuojelurahaston avustus      €

Muut julkiset avustukset: mitkä      €
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Muu rahoitus, mikä      €

Yhteensä      €

Selvitys hakijan edellytyksistä rahoittaa hankkeen omarahoitusosuus (lyhyesti, laajemmin liitteessä 2)

Onko hanke sisältynyt pitkän aikavälin rakentamissuunnitelmaan (esim. paloasemarakentamisen 5-vuotissuunnitelma, pelas-
tuslaitoksen palvelutasopäätös):

kyllä, mihin               ei

Oma arvio rakennettavan/peruskorjattavan kohteen todennäköisestä tehollisesta hyödynnettävyydestä hankkeen valmistuttua:
alle 10 vuotta,  10-20 vuotta, 20-30 vuotta,  yli 30 vuotta

Oma arvio rakennettavan kohteen hyödynnettävyydestä pelastustoiminnassa (harjoittelumahdollisuudet ja pelastustoimintaa
tukeva tilankäyttö): erittäin hyvä,  melko hyvä,  keskitasoinen,  melko vähäinen,  erittäin vähäinen

5. Selvitys
vaihto-
omaisuudes-
ta.

a) Hankinnan yhteydessä luovutetaan vaihto-omaisuutta (esim. vanha
paloasemakiinteistö) Kyllä  Ei

Luovutettava vaihto-omaisuus Luovutushinta
     €

b) Vaihto-omaisuuteen on saatu Palosuojelurahaston avustus Kyllä Ei

Avustuksen määrä, €/mk Avustuksen myöntämisaika ja päätöksen nro

c) Rakennukseen on aiemmin saatu Palosuojelurahaston avustusta Kyllä Ei

Avustuksen määrä, €/mk Avustuksen myöntämisaika ja päätöksen nro

6 Allekirjoitus Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

7a Kaikkien
rakennus-
hankkeiden
pakolliset
liitteet

Liite 1. Selvitys hankkeen toiminnallisista tai teknisistä suunnitelmista

Liite 2. Talousarvio, josta käy ilmi hakijan omarahoitusosuuden kattaminen sekä selvitys hakijan edellytyksistä rahoittaa
hankkeen omarahoitusosuus

   Liite 3. Alueen pelastuslaitoksen lausunto hankkeen tarpeellisuudesta ja osallistumisesta hankkeen rahoitukseen

 Liite 4. Rakennussuunnitelmat (selvitys tehtävistä töistä, asemapiirros ja pohjapiirustukset A 3-kokoisina)

Liite 5. Hakijan sitoumus rakennustyön aloittamiseen myöntämisvuoden aikana (talousarvio ei riitä sitoumukseksi)
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7 b Hanke-
kohtaiset,
pakolliset
liitteet

 Liite 6. Selvitys rakennushankkeen kustannuksista (paloasema- ja harjoitusaluehankkeet)

 Liite 7. Selvitys yhteiskäyttöisistä tiloista (jos sellaisia on) sekä pelastustoimen osuudesta (%) näistä tiloista

Liite 8. Selvitys alueella olevista muista harjoitusaluekohteista ja niiden käyttömahdollisuuksista (vain
          harjoitusaluehankkeisiin)

Liite 9. Harjoitusalueen käyttösuunnitelma sekä selvitys ympäristöluvasta (vain harjoitusaluehankkeisiin)

Liite 10. Kuntoarvio saneerattavasta kohteesta, esim. suoritettu kuntotarkastus (vain peruskorjauskohteet).

    Liite 11. Aluehallintoviraston lausunto (vain harjoitusaluehankkeisiin)

Liite 12. Toimintasuunnitelma ja talousarvio siltä vuodelta, jonka toimintaan avustus käytetään sekä lyhyt selvitys toi-
minta-alueesta, lähtöajasta ja hälytysten määrästä (vain sopimuspalokuntien hankkeet)

Paloasemahankkeiden hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kustannukset:

Avustusta voidaan myöntää:

 uusien paloasemien rakentamiseen sekä vanhojen paloasemien laajentamiseen
 kiinteistön hankintaan
 vanhojen paloasemien merkittävään peruskorjaukseen:
o merkittävien ja todennettujen työturvallisuuteen vaikuttavien puutteiden pois-

tamiseen (esim. merkittävä terveyshaitta, rakenteiden vaarallinen kunto)
o rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen paloasemaksi
o ajoneuvopaikkojen lisäämiseen
o muuhun vastaavaan toimenpiteeseen

 paloasemien rakentamiskustannuksiin ja kiinteisiin kalusteisiin
 muihin rakentamiseen välittömästi liittyviin kustannuksiin

Avustusta ei myönnetä:

 väestönsuojelu-, sairaankuljetus- ja öljyntorjuntatiloihin
 paloaseman juhlasalin tai vastaavan tilan rakennuskustannuksiin (sopimuspalo-

kuntien hankkeet)
 maanhankintaan
 pintakorjauksiin
 ovien ja ikkunoiden uusimiseen
 muihin vuosikorjauksen luonteisiin toimenpiteisiin
 irtaimiston hankintaan (esim. kodinkoneet, irtokalusteet, irtovalaisimet, kuntolait-

teet, atk-laitteet, toimisto- ja koulutusvälineistö)
 juokseviin kuluihin (esim. sähkö- ja vesilaskut)
 muihin kuin rakentamiskustannuksiin (esim. kokoukset tai niiden valmistelu,

työmaakäynnit, rakennuslupahakemus tai sen valmistelu, kopiointikulut, ravit-
semuskustannukset)
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 kunnalliselle kiinteistöosakeyhtiölle
 muihin kuin hankkeeseen suoraan tai rakentamisesta välittömästi aiheutuneisiin

kustannuksiin

Hakemukset toimitetaan liitteineen oman alueen aluehallintovirastoon määräaikaan men-
nessä

ALUEHALLINTOVIRASTOT JA YHTEYSTIEDOT

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Helsingin alueellinen palveluyksikkö
Pelastustoimi ja varautuminen
PL 110
00521 HELSINKI

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Pelastustoimi ja varautuminen
Itsenäisyydenaukio 2
20800 TURKU

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kuopion alueellinen palveluyksikkö
Pelastustoimi ja varautuminen
PL 1741
70101 KUOPIO

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto
Pelastustoimi ja varautumi-
nen
PL 200
65101 VAASA

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pelastustoimi ja varautuminen
PL 293
90101 OULU

Lapin aluehallintovirasto
Pelastustoimi ja varautuminen
PL 8002
96101 ROVANIEMI


