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LASKUTUSTAKSOJEN TARKISTAMINEN

Pelastuslain 379/2011 96 § mukaan pelastuslaitos voi periä maksun
valvontasuunnitelman mukaisesta palotarkastuksesta tai muun valvon-
tatehtävän suorittamisesta. Pelastuslautakunta on kokouksessaan
29.5.2012 hyväksynyt valvontatyön maksullisuuden perusteeksi lasku-
tuksen käytettävän ajan perusteella hintaan 50 €/h.

Valvontaan liittyviin taksoihin esitetään tehtävän kaksi muutosta
1.1.2018 alkaen.

1) Asuintalojen valvontaan liittyvän taksan kuvausta esitetään muutet-
tavan siten, että asuintalojen valvonnassa käytettävän taksan (150
€) käyttäminen mahdollistetaan myös asuintaloihin kohdistuvassa
jälkivalvonnassa sekä pyydetyissä ylimääräisissä palotarkastuk-
sissa. Nykyisen taksaluettelon mukaisesti jälkitarkastuksesta sekä
ylimääräisistä palotarkastuksista laskutetaan 200 €. Määräaikaista
palotarkastuskäyntiä korkeampi laskutustaksa ei ole näissä perus-
teltua. Laskutettavaa taksaa ei esitetä muutettavan.

2) Valvontasuunnitelma 2018 pitää sisällään erityisesti pienille koh-
teille suunnatun valvontatoimenpiteen. Toimenpide poikkeaa perin-
teisestä valvontakäynnistä siten, että kohteen edustajalle toimite-
taan määrämuotoinen ennakkomateriaali valvontakäyntiin valmis-
tautumista varten. Ennakkomateriaalin avulla tehtävällä valmistautu-
misella pyritään sekä tukemaan kohteen omaa turvallisuustyötä että
vähentämään pelastuslaitokselta valvontakäyntiin kuluvaa aikaa.
Lisäksi valvontamallin toivotaan vähentävän jälkivalvonnan tarvetta
kohteissa.

Valvontamallin mukaiseen tarkastukseen on laskettu tarvittavan
käyttää aikaa korkeintaan 2 tuntia, jolloin 100 € laskutustaksa on
linjassa määritellyn tuntitaksan kanssa. Jo nyt taksaluettelo mahdol-
listaa alle 2 tuntia kestävän toimenpiteestä 100 €:n laskuttamisen.
Kyseisen toimenpiteen laskutustaksa toivotaan kuitenkin merkittä-
vän kuitenkin omana nimikkeenään taksaluetteloon asiakkaiden
motivoimiseksi.

Uuden valvontamallin mukaista toimenpidettä on pilotoitu vuoden
2017 syksyn aikana ja valvontamalli on tarkoitus ottaa käyttöön tar-
vittavin muokkauksin vuoden 2018 aikana kaikissa valvontasuunni-
telman mukaisissa kriittisyysluokan 5 kohteissa. Kohteita kriittisyys-
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luokassa 5 on yhteensä reilut 800 kappaletta, joista vuosittain valvo-
taan vajaat 200 kohdetta. Nykyisellään kaikki kyseiseen kriittisyys-
luokkaan kuuluvat kohteet kuuluvat pienten kohteiden laskutusluok-
kaan (200 €).

Ehdotus uudeksi taksaluetteloksi on esitetty seuraavilla sivuilla (muu-
tokset korostettu). Toimenpidekohtainen taksa on laskettu kertomalla
arvio palvelun tuottamiseksi käytettävästä ajasta pelastuslautakunnan
hyväksymällä tuntitaksalla.
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Valvontatyöhön liittyvät laskutustaksat 1.1.2018 alkaen:

Asuintalon palotarkastus tai siihen liittyvä jälkitarkastus: 150 €
Asuintaloon tehtävä pyydetty ylimääräinen palotarkastus on maksullinen. Samoin mikäli asuintalojen valvontaan
velvollinen kohde jättää palauttamatta valvontalomakkeen annettuun määräaikaan mennessä, on tehtävä palotar-
kastus maksullinen

Määräaikainen palotarkastus, kriittisyysluokan 5 kohde, jossa asiakas on valmistautunut palotarkastukseen toimite-
tun ennakkomateriaalin mukaisesti: 100 €
Kohdeluokat 140A, 140B, 145, 300A, 305A, 310, 400A, 410A, 415A, 420A, 420B, 510A, 510B, 600A, 605, 610,
635. Mikäli ennakkomateriaalia ei ole palautettu ennen sovittua tarkastusajankohtaa, laskutetaan pienen kohteen
määräaikaisen palotarkastuksen taksan mukaisesti

Määräaikainen palotarkastus, pieni kohde: 200 €
Kohdeluokat 110B, 135A, 140A, 140B, 145, 200A, 200B, 220, 300A, 305A, 305B, 310, 315A, 320A, 320B, 325,
330A, 335B, 400A, 400B, 410A, 410B, 415A, 415Ba, 420A, 420B, 510A, 510B, 600A, 605, 610, 615A, 615B, 630,
635 (muun muassa pienet päiväkodit, pienet liike-, toimisto-, kokoontumis-, teollisuus- ja varastorakennukset sekä
maatalousrakennukset)

Määräaikainen palotarkastus, keskikokoinen kohde: 300 €
Kohdeluokat 100B, 105, 110A, 115, 120A, 120B, 125, 130Aa, 130Ab, 130Ba, 130Bb, 130C, 135B, 200C, 205, 210,
215, 300B, 300C, 305C, 315Ba, 315Bb, 330B, 405, 410C, 415Bb, 420C, 600B, 620E, 625 (muun muassa koulura-
kennukset sekä suurin osa keskikokoisista ja suurista liike-, toimisto-, kokoontumis-, teollisuus- ja varastorakennuk-
sista). Lisäksi tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat enemmän kuin yhdestä pieneen kokoluokkaan kuuluvasta
rakennuksesta

Määräaikainen palotarkastus, suuri kohde: 400 €
Kohdeluokat 100A, 300D, 335A, 620A, 620B, 620C, 620D (keskussairaalat, kokonaisalaltaan vähintään 10 000 m 2

liike- ja tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat sekä muut
kuin ilmoitusvelvolliset Seveso-kohteet). Lisäksi tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat vähintään yhdestä keski-
kokoiseen kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta sekä muista rakennuksista

Määräaikainen palotarkastus, monirakennuksinen suuri kohde: 500 €
Tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat vähintään yhdestä suureen kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta sekä
muista rakennuksista

Jälkitarkastus: 200 €
Jälkivalvonta on maksutonta, jos se voidaan suorittaa asianosaisen lähettämien dokumenttien perusteella

Ylimääräinen palotarkastus: 200 €
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus on maksullinen, jollei tarkastusta voida yhdistää osaksi valvontasuunnitelman
mukaista määräaikaista palotarkastusta

Yleisötapahtuman tarkastus, samanaikaisesti yli 2000 henkilöä: 200 €
Yleisötapahtuman tarkastus on maksullinen. Pelastusviranomainen voi perustellusta syystä laskuttaa myös tapah-
tuman, jossa henkilömäärä on alle 2000 henkilöä. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemi-
kaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen. Kemi-
kaali-ilmoituksen tekemiseen velvollisten tapahtumien tarkastus on aina maksullinen

Yleisötapahtuman tarkastus, samanaikaisesti yli 10 000 henkilöä: 400 €
Yleisötapahtuman tarkastus on maksullinen. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemikaalien
vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen
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Erityisen palotarkastuksen ennakkotarkastus / erityinen palotarkastus, pieni kohde: 200 €
Rakennushanke, jonka kerrosala on alle 2000 m 2

Erityisen palotarkastuksen ennakkotarkastus / erityinen palotarkastus, keskikokoinen kohde: 300 €
Rakennushanke, jonka kerrosala on 2000-4999 m 2

Erityisen palotarkastuksen ennakkotarkastus / erityinen palotarkastus, suuri kohde: 400 €
Rakennushanke, jonka kerrosala on 5000 m2 tai enemmän
Päätös vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnistä tai sitä koskevasta merkittä-
västä muutoksesta: 400 €
Sisältää käyttöönottotarkastuksen

Päätös vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista, tilapäinen toiminta: 200 €
Sisältää tarkastuksen. Mikäli tilapäinen toiminta liittyy yleisötapahtumaan, sisältyy ilmoituksen käsittelymaksu ylei-
sötapahtuman tarkastusmaksuun

Päätös ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä tai ilmoitus siihen liitty-
västä merkittävästä muutoksesta: 200 €
Sisältää tarkastuksen

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus: 200 €

Alle kaksi tuntia kestävä toimenpide: 100 €
Mikäli valvonnallinen toimenpide vaatii kokonaistyöaikana mitattuna alle kaksi tuntia kohteen erityisen pienen koon
tai muun syyn takia, laskutetaan toimenpiteestä 100 €

Neuvottelu: maksuton
Joko pelastusviranomaisen tai asiakaan luona suoritettu neuvottelu, jonka aikana annetaan ohjausta, on maksuton

Pelastusviranomaisen riskiperusteisesti tai pistokoeluontoisesti suorittama toimenpide: maksuton
Pelastuslaitoksen riskiperusteisesti suorittamat ylimääräiset tarkastukset tai omavalvonnan yhteydessä suorittamat
pistokoeluonteiset tarkastukset ovat maksuttomia


