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PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 15.1.2019 ALKAEN 
HEL 2019-000172 / Pel.ltk  
 

A) Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset tai muut valvontatehtävät 
 

PALVELU SOVELTAMISALA TAKSA 

Asuintalon valvontaan 
liittyvä tarkastus, 
jälkitarkastus tai 
Itsearviointiin liittyvä 
palotarkastus 

Tarkastus on maksullinen, mikäli paloturvallisuuden itsearviointiin 
velvollinen kohde jättää palauttamatta itsearviointilomakkeen 
annettuun määräaikaan mennessä tai tarkastus tehdään, koska kohde 
ei toimita selvityksiä. Ylimääräinen tarkastus on maksuton, jos se 
tehdään pelastuslaitoksen aloitteesta. 

150 € 

Määräaikainen 
palotarkastus, pieni 
kohde 

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) 

200 € 

Määräaikainen 
palotarkastus, 
keskikokoinen kohde 

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 koulurakennukset sekä suurin osa keskikokoisista ja suurista 
liike-, toimisto-, kokoontumis-, teollisuus- ja varastorakennuksista). 
Lisäksi tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat enemmän kuin 
yhdestä pieneen kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta 

300 € 

Määräaikainen 
palotarkastus, suuri 
kohde 

Kohdeluokat 100A, 300D, 335A, 620A, 620B, 620C, 620D 
(keskussairaalat, kokonaisalaltaan vähintään 10 000 m2 liike- ja 
tavaratalot, myymälähallit ja kauppakeskukset, lentoterminaalit ja 
maanalaiset liikenneasemat sekä muut kuin ilmoitusvelvolliset 
Seveso-kohteet). Lisäksi tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat 
vähintään yhdestä keskikokoiseen kokoluokkaan kuuluvasta 
rakennuksesta sekä muista rakennuksista 

400 € 

Määräaikainen 
palotarkastus, 
monirakennuksinen suuri 
kohde 

Tarkastuskokonaisuudet, jotka koostuvat vähintään yhdestä suureen 
kokoluokkaan kuuluvasta rakennuksesta sekä muista rakennuksista 

500 € 

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

200 € 

Ylimääräinen 
palotarkastus 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus on maksullinen, jollei tarkastusta 
voida yhdistää osaksi valvontasuunnitelman mukaista määräaikaista 
palotarkastusta 

200 € 

Yleisötapahtuman 
tarkastus, 

Yleisötapahtuman tarkastus on maksullinen. Pelastusviranomainen voi 
perustellusta syystä laskuttaa myös tapahtuman, jossa henkilömäärä 
on alle 2000 henkilöä. Taksa sisältää tarvittaessa tehtävän tilapäistä 

200 € 
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samanaikaisesti yli 2000 
henkilöä 

vaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia koskevan 
päätöksen tekemisen sekä käyttöönottotarkastuksen. Kemikaali-
ilmoituksen tekemiseen velvollisten tapahtumien tarkastus on aina 
maksullinen 

Yleisötapahtuman 
tarkastus, 
samanaikaisesti yli 10 
000 henkilöä 

Yleisötapahtuman tarkastus on maksullinen. Taksa sisältää 
tarvittaessa tehtävän tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä 
käsittelyä ja varastointia koskevan päätöksen tekemisen sekä 
käyttöönottotarkastuksen 

400 € 

Erityisen 
palotarkastuksen 
ennakkotarkastus / 
erityinen palotarkastus, 
pieni kohde  

Rakennushanke, jonka kerrosala on alle 2000 m2 200€ 

Erityisen 
palotarkastuksen 
ennakkotarkastus / 
erityinen palotarkastus, 
keskikokoinen kohde 

Rakennushanke, jonka kerrosala on 2000-4999 m2 300 € 

Erityisen 
palotarkastuksen 
ennakkotarkastus / 
erityinen palotarkastus, 
suuri kohde 

Rakennushanke, jonka kerrosala on 5000 m2 tai enemmän 400 € 

Päätös vaarallisten 
kemikaalien vähäisestä 
teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista tai sitä 
koskevasta 
merkittävästä 
muutoksesta 
 

 
Sisältää käyttöönottotarkastuksen 

400 € 

Päätös vaarallisten 
kemikaalien vähäisestä 
teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista, tilapäinen 
toiminta 

Sisältää tarkastuksen. Mikäli tilapäinen toiminta liittyy 
yleisötapahtumaan, sisältyy ilmoituksen käsittelymaksu 
yleisötapahtuman tarkastusmaksuun 

200 € 

Päätös ilotulitteiden ja 
muiden pyroteknisten 
välineiden varastoinnista 
kaupan yhteydessä tai 
ilmoitus siihen liittyvästä 
merkittävästä 
muutoksesta 

Sisältää tarkastuksen 200 € 
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Öljylämmityslaitteiston 
käyttöönottotarkastus 

 200 € 

Alle kaksi tuntia kestävä 
toimenpide 

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

100 € 

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

0 € 

Pelastusviranomaisen 
riskiperusteisesti tai 
pistokoeluontoisesti 
suorittama toimenpide 

Pelastuslaitoksen riskiperusteisesti suorittamat ylimääräiset 
tarkastukset tai omavalvonnan yhteydessä suorittamat 
pistokoeluonteiset tarkastukset ovat maksuttomia 

0 € 

 
 
 
B) muut taksat  
 

Kaluston lainaus Hinta ilman alv. 

Paloletku 0,30 € / jm / vrk 

Uppopumppu 35 € / vrk 

Suihkuputki 20 € / vrk 

Muiden poikkeuksellisesti lainattujen kalusteiden lainauksesta perittävään maksuun 
noudatetaan rinnastusperiaatetta. 

 

Automaattisten paloilmoituslaitteiden aiheuttama hälytys  

Hätäkeskuksen valvontaan liitetty automaattinen paloilmoitinjärjestelmä aiheuttaa 
hälytyksen huolimattomuuden tai laiminlyönnin vuoksi. Erhemaksu peritään 
kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä 12 
kuukauden aikana. 

770 € / krt 

  

Koulutuspalvelut  

Valmistelua vaativa esitelmä/luento, virasto- ja osastopäälliköt, erityisasiantuntijat 110 € / h 
Oppitunnin pitäminen, virkatutkinnon suorittanut henkilö, asiantuntija.  75 € / h 

Matka-aika 20 € / h 

  

Terveydenhuoltoalan oppilaitosten opiskelijoiden harjoittelu  

Opiskelija/viikko 50 € / vko 

Opiskelija/päivä 10 € / pv 

Suojavaatemaksu opiskelija/viikko 2 € / vko 

  

Operatiivinen yhteistoiminta, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa  

Naapurialueelle annettu virka-apu 145 € /tehtävä 
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Naapurialueelle annettu virka-apu 17 €/t 

  

Tilojen vuokraus  

Autojen ja veneiden talvisäilytys, pieni paikka, henkilökunta 20 € / kk 

Autojen ja veneiden talvisäilytys, suuri paikka, henkilökunta 40 € / kk 

Varastotila, väestösuoja, henkilökunta 2 € / m2 / kk 

Haagan pel.aseman liikuntasali, kausi, ark klo 10-16 20 € / h 

Haagan pel.aseman liikuntasali, kausi, ark klo 18-22 ja viikonloppu 30 € / h 

Haagan pel.aseman liikuntasali, kertakäyttö, ark klo 10-16 30 € / h 

Haagan pel.aseman liikuntasali, kertakäyttö ark klo 18-22 ja viikonloppu 50 € / h 

Pelastusasemien kioskitilojen vuokra 5 € / kk 

Laakson luentosalin vuokra, 1/2 pv 60 e 

Laakson luentosalin vuokra, 1/1 pv 100 € 

Laakson ryhmätyötilan vuokra, päivä 60 € 

  

Päivän hinta tarkoittaa hankintahintaa lisättynä 10 %:n varastointikuluilla. Yksikköhinnat eivät sisällä 
arvonlisäveroa. Milloin kyseessä on arvonlisäverolain alainen toiminta, lisätään taksoihin voimassa oleva 
arvonlisävero. Alle 20 euron määräisiin laskuihin lisätään laskutuslisä 5 euroa. 
Vuokraaja/lainaaja vastaa kaikista kohteelle aiheutuneista vahingoista täysimääräisesti. 

 


