Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvontahinnasto
Johtokunta 26.2.2020/§5

VALVONTASUUNNITELMAN MUKAINEN PALOTARKASTUS
Valvontakohteet
Hinta alv 0%

Tuntiveloitus alv 0%

Määräaikainen palotarkastus
perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus
Jälkipalotarkastus
perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. Jälkivalvonta on
maksutonta, mikäli ei vaadi pelastusviranomaisen paikalla käyntiä
Ylimääräinen palotarkastus
perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus
(neuvontakäynnistä ei oteta maksua)
Erityiseen palotarkastukseen liittyvä rakennuksen ennakkokatselmus
perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus.
Erityinen palotarkastus (ennen käyttötarkoituksenmukaisen toiminnan tai
käyttötarkoitukseltaan oleellisesti muuttuneen toiminnan aloittamista tehtävä
palotarkastus)
perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus.
Yleensä yksi maksu rakennuslupaa kohden. Poikkeuksena kohteet, joissa
suoritetaan useita käyttöönottotarkastuksia, jolloin jokaisen
käyttöönottotarkastuksen yhteydessä laskutetaan.
Yleisötilaisuuden palotarkastus

110 e

55 e / tunti

110 e

55 e / tunti

110 e

55 e / tunti

110 e

55 e / tunti

110 e

55 e / tunti

Tilaisuus, jossa on vähintään 2000 henkilöä samanaikaisesti

220 e

Tilaisuus, jossa on alle 2000 henkilöä samanaikaisesta ja käytetään ilotulitteita tai
muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia
kemikaaleja tai tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille

110 e

(Taksat sisältävät myös pelastussuunnitelmien tarkastamiset)

Asuinrakennusten palotarkastus
Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset
Määräaikainen palotarkastus
Jälkipalotarkastus
perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. Jälkivalvonta on
maksutonta, mikäli ei vaadi pelastusviranomaisen paikalla käyntiä
Ylimääräinen palotarkastus
perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus (neuvontakäynnistä ei
oteta maksua)
Erityiseen palotarkastukseen liittyvä rakennuksen ennakkokatselmus
perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus.
Erityinen palotarkastus
perusmaksu yksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus (yksi lasku
rakennuslupaa kohden)

Hinta alv 0%

Tuntiveloitus alv 0%

0e
110 e

0 e / tunti
55 e / tunti

55 e

55 e / tunti

110 e

55 e / tunti

110 e

55 e / tunti

Hinta alv 0%

Tuntiveloitus alv 0%

0e
0e
55 e

0 e / tunti
0 e / tunti
55 e / tunti

0e

0 e / tunti

Pientalot (1-2 asuntoa) ja kesäasunnot
Määräaikainen palotarkastus
Jälkipalotarkastus
Ylimääräinen palotarkastus
perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus (neuvontakäynnistä ei
oteta maksua)
Erityinen palotarkastus

Pelastusviranomainen voi erityisistä syistä alentaa valvontasuunnitelman mukaisten palotarkastuksien maksua,
mikäli virkatoimen kustannukset ovat kyseisen kohteen osalta olennaisesti taksan mukaista maksua alemmat ja
mikäli sen periminen tällöin täysimääräisenä olisi kohtuutonta.
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KEMIKAALIT, NESTEKAASU, RÄJÄHTEET, ÖLJYLÄMMITYS
Hinta alv 0%

Tuntiveloitus alv 0%

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen
johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös
Perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus
Nestekaasun varastoinnista pullokaapeissa tehty pelastusviranomaisen
päätös
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen
johdosta tehty pelastusviranomaisen tarkastus
Perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus
Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen muutostyön
tarkastus
Räjähdystarvikekauppaa koskeva päätös

165 e

55 e / tunti

Räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen, myymälähuoneiston,
myymälävaraston tai muun räjähdystarvikevaraston tarkastus

150 e

Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva päätös (mm.
ilotulitteiden myyntilupa)

110 e

Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva tarkastus

82,50 e

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus, säiliöiden koko enintään 10 m3

55 e

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus, säiliöiden koko yli 10 m3

100 e

Ilmoituksen käsittely kuluttajakäyttöön hyväksytyillä ilotulitteilla tehtävää
ilotulitusta varten

55 e

Pyrotekniikan käytöstä tehty päätös, sisältää tarvittaessa tarkastuksen

100 e

Tuliesityksestä tehty päätös, sisältää tarvittaessa tarkastuksen

50 e

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

55 e

110 e
110 e
82,50 e
150 e

55 e / tunti

