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ERHEELLISET PALOILMOITINHÄLYTYKSET JA PELASTUSLAIN MUUTOS   

 
Pelastuslainsäädäntö uudistui 1.7.2011. Lain (379/2011) 96 § mukaan alueen pelas-

tustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn 

paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Perittävän maksun suuruus on määritet-

ty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukai-

sesti ja se on Kanta-Hämeen pelastustoimialueella (Forssa, Hattula, Hausjärvi, 

Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä) 

710 €. Maksu voidaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos seuraa erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä ja tarvittaessa 

puuttuu niihin ylimääräisillä palotarkastuksilla sekä laskuttaa erheellisistä palohäly-

tyksistä aiheutuneet kokonaiskulut. Tarvittaessa käytetään hallinnollisia pakkotoimia. 

 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos aloittaa toistuvien erheellisten paloilmoitinhälytysten 

laskuttamisen 1.5.2012. Lasku lähetetään, mikäli kiinteistöstä tulee tämän jälkeen er-

heellisiä paloilmoitinhälytyksiä, joita on edeltänyt vähintään kaksi erheellistä paloil-

moitinhälytystä edeltäneen 12 kk aikana. 

 

 

ERHEELLISET PALOILMOITINHÄLYTYKSET JOTKA LASKUTETAAN 

 

Paloilmoittimen hälytyksistä huomattava osa on kiinteistön käyttäjien aiheuttamia, ku-

ten huolimattomuutta kiinteistön huolto- ja korjaustöissä tai ruuanlaitossa. Laskutetta-

vien hälytysten syyt ovat: 

 Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä (esim. ra-

kennustöistä aiheutuva pöly) 

 Ajoneuvon pakokaasu 

 Tupakointi 

 Muu savu tai pöly kiinteistössä 

 Kosteus tai vesi 

 Korkea tilapäinen lämpötila 

 Isku ilmaisimeen 

 Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa 

 Keskuslaitteiston vika 
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 Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta 

 Sprinkleriputkiston vuoto 

 Erehdys tai väärä käyttö 

 Ilkivaltainen käyttö 

 Ruuan valmistus 

 Huolimattomuus tulitöissä 

 Teholähdevika 

 Ei näkyvää syytä 

 Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta. 

 

Erheelliseksi hälytykseksi lasketaan myös hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkas-

tustehtävä sekä rakennuspalovaara, jonka on aiheuttanut ruuan valmistus. 

 

 

PALOILMOITINHÄLYTYKSET JOITA EI LASKUTETA 

 

Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat paloilmoi-

tinhälytysten syyt: 

 Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo 

 Ensivastetehtävä, ihmisen pelastaminen tai muu hätätilanne, jossa on pai-

nettu paloilmoitinpainiketta 

 Rakennuspalovaara (pois lukien ruuan valmistus) 

 Räjähdys/räjähdysvaara ja Sortuma/sortumavaara 

 Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus 

 Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö 

 Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio 

 Kunnan vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku. 

 

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta ai-

heutuneesta paloilmoitinhälytyksestä ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Tarvit-

taessa ohjeeseen voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta. 
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LASKUSTA VALITTAMINEN HALLINTO-OIKEUTEEN JA/TAI VAPAAMUOTOINEN REKLA-

MOINTI 

 

Kiinteistöllä on mahdollisuus valittaa laskutukseen johtaneesta päätöksestä hallinto-

oikeuteen. Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä on yritetty tehdä 

korjaavia toimenpiteitä, mutta erheelliset paloilmoitinhälytykset silti toistuvat.  

 

Kiinteistö voi myös reklamoida laskusta kirjallisesti ja vapaamuotoisesti suoraan 

Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle. Jos lasku katsotaan aiheettomaksi, pelastuslai-

tos palauttaa maksun kiinteistölle.  

 

 

 

Lisätiedot: Lisätietoja asiasta antaa pelastuspäällikkö Petri Talikka, puhelin (03) 621 

2453 tai sähköposti petri.talikka@pelastuslaitos.fi ja paloinsinööri Jarkko Oinonen, 

puhelin (03) 621 4807 tai sähköposti jarkko.oinonen@pelastuslaitos.fi 

 

 
 

 


