
KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2018 

 

VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT 
(viranomaistaksa, ei arvonlisäveroa) 

Asuinrakennusten palotarkastus Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) 

Yleinen palotarkastus 0 € 0 € 

Jälkitarkastus 0 € 0 € 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 54,00 € 54,00 € / alkava tunti 1 h ylittävältä ajalta 

Erityinen palotarkastus 0 € 0 € 

 pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt 54,00 € 54,00 € / alkava tunti 1 h ylittävältä ajalta 

Valvontasuunnitelman mukaiset, muiden kuin 

asuinrakennusten palotarkastukset 

Perusmaksu  

(sisältää 2h työtä) 

Tuntiveloitus  

(varsinaisen tarkastuksen 2 h ylittävältä ajalta) 

Yleinen palotarkastus 108,00 €   54,00 €/alkava tunti 

Jälkipalotarkastus 108,00 €  54,00 €/alkava tunti 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 108,00 €   54,00 €/alkava tunti 

Erityinen palotarkastus  108,00 € 54,00 €/alkava tunti 

Yleisötilaisuuden palotarkastus 1) 108,00 €   54,00 €/alkava tunti 

1) Yleisötilaisuuden tarkastus on maksullinen niissä tapahtumissa, joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 2000 henkilöä, käytetään 

ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erityistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt 

poikkeavat normaalista tai tapahtuman luonne aiheuttaa muusta syystä erityistä varaa ihmisille.  

 

 

 

 



KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2018 

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET JA VIKAILMOITUKSET 
(viranomaistaksa, ei arvonlisäveroa) 
  

Erheellinen paloilmoitus on automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämä hälytys, 
jonka seurauksena pelastuslaitos on hälytetty kiinteistöön tilanteessa, joka ei ole johtanut 
pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin.  
Paloilmoittimen välittämät vikailmoitukset, joissa hätäkeskus lähettää pelastuslaitoksen 
tarkistamaan tilanteen, luetaan erheellisiksi automaattisiksi hälytyksiksi. 
Pelastusjohtajalla on tulosyksikön päällikön esityksestä oikeus harkintansa mukaan vapauttaa 
asianomainen korvauksen suorittamisesta. 

710 € / kerta  
(kolmannesta erheilmoituksesta 
lähtien 12 kk:n aikana) 

 

VAARALLISTEN AINEIDEN KÄSITTELYN JA VARASTOINNIN VALVONTAMAKSUT 
(viranomaistaksa, ei arvonlisäveroa) 

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty 
pelastusviranomaisen päätös 

 
108,00 € 

Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä  
108,00 € 

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus  
108,00 € 

Osallistuminen tarkastukseen, jossa lupaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
 

 
0 € 

Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva tarkastus 
 

 
108,00 € 

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus 
 

 
54,00 € 

Pelastusviranomaisen toimittama räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen myymälähuoneiston, 
myymälävaraston tai muun räjähdystarvikevaraston tarkastus 

 
54,00 € 

Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen, jossa perustamisluvan antajana on turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto 

 
0 € 

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien 
käytöstä erikoistehosteina 

54,00 € 

Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, ellei 
sen hintaa ole erikseen määrätty 

 
54,00 € 

 



KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2018 

 

MAKSULLISET MUUT TEHTÄVÄT  
taulukon hinnat alv. 0 %, hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero 

 

Luento-/koulutuspalkkio (€ / alkava tunti / kouluttaja) 1) 54,00 

Toimitiloja, ajoneuvoja, henkilöstöä ja kalustoa vuokrataan vain yhteistyöviranomaisille ja -
kumppaneille. Näistä suoritteista vahvistetaan erillinen maksutaksa vuokraukseen oikeutetuille 
tahoille. 

 
 

 
Yksikköhinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Milloin kyseessä on arvonlisäverolain alainen toiminta, lisätään taksoihin voimassa oleva arvonlisävero. 
Veloitettavien tuntien määrässä huomioidaan toiminnan edellyttämät valmistelu- ja huoltotyöt. 
 
1) Turvallisuusviestintäsuunnitelmassa määritetään ne kohderyhmät, joille annettu koulutus on maksutonta. 
 

KIINTEÄ HINTA TAI MUU MAKSUPERUSTE 

Koulutustapahtumista ja turvavartioinneista voidaan tilaajan kanssa sopia kiinteä hinta tai muu maksuperuste, jolloin pelastusjohtaja tai hänen 
määräämänsä viranhaltija vahvistaa hinnan. 

 

 

 

 

 


