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Pelastuslain mukaiset maksut 1.1.2023 lähtien 

Päijät-Hämeen aluevaltuusto 19.12.2022 § 66 

PELASTUSLAIN MUKAISET 
VALVONTATOIMENPITEET Pelastuslaki 
379/2011 96 § 1 mom. 

Perusmaksu 
alv 0% 

Tuntiveloitus 
alv 0 % 

Huom! 

Valvontasuunnitelman mukaiset kohteet 
(yritykset ja laitokset) 

    
 

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus 

    
 

Määräaikainen palotarkastus 110,00 55,00 Maksu 
laskutetaan myös 
asiakirjojen avulla 
tehtävästä 
tarkastuksesta. 

Jälkipalotarkastus 110,00 55,00 
 

Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla 
käyntiä 

0,00   
 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus  110,00 55,00 Ohjaus- ja 
neuvontakäynti 
on maksuton 

Yleisötilaisuuden palotarkastus, sisältää 
mahdolliset kemikaalilainsäädännön mukaiset 
tarkastukset 

110,00 55,00 
 

 

Asuinrakennukset Perusmaksu 
alv 0% 

Tuntiveloitus 
alv 0 % 

 

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus 

    
 

Määräaikainen palotarkastus 0,00   
 

Palotarkastus toisen viranomaisen ilmoituksen 
perusteella (Pelastuslaki 42 §) 

0,00   
 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 
        

55,00 55,00 Ohjaus- ja 
neuvontakäynti 
on maksuton 

Jälkipalotarkastus 55,00 55,00 
 

Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla 
käyntiä 

0,00   
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Rakennuslupakohteet, jotka valvotaan 
rakennusvalvonnan pyynnöstä 

Perusmaksu 
alv 0% 

 Tuntiveloitus 
alv 0 % 

 

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään tuntiveloitus 

    
 

Erityiseen palotarkastukseen liittyvä 
ennakkokatselmus  

110,00 55,00 
 

Erityinen palotarkastus eli ennen 
käyttötarkoituksenmukaisen toiminnan tai 
käyttötarkoitukseltaan oleellisesti muuttuneen 
toiminnan aloittamista tehtävä tarkastus 

110,00 55,00 Yleensä yksi 
maksu 
rakennuslupaa 
kohden. 
Poikkeuksena 
kohteet, joissa 
suoritetaan useita 
käyttöönottotarka
stuksia, jolloin 
jokainen 
käyttöönottotarka
stus on 
maksullinen. 

Jälkipalotarkastus 110,00 55,00 
 

Jälkivalvonta ilman pelastusviranomaisen paikalla 
käyntiä 

0,00   
 

Pelastusviranomainen voi erityisistä syistä alentaa valvontasuunnitelman mukaista maksua, mikäli 
virkatoimen kustannukset ovat kyseisen kohteen osalta olennaisesti taksan mukaista maksua alemmat ja 
mikäli sen periminen tällöin täysimääräisenä olisi kohtuutonta. 

 
 

ERHEELLINEN PALOILMOITINHÄLYTYS 
Pelastuslaki 379/2011 96 § 2 mom. 

Perusmaksu 
alv 0% 

  
 

Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen 
paloilmoitinjärjestelmän toistuvasta erheellisestä 
toiminnasta aiheutunut tehtävä 

862,00   
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KEMIKAALILAINSÄÄDÄÄNÖN MUKAISET 
VALVONTATOIMENPITEET Pelastuslaki 
379/2011 96 § 3 mom., Kemikaalilaki 390/2005 
131 § 

Perusmaksu 
alv 0% 

Tuntiveloitus 
alv 0 % 

 

Päätökset     
 

Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta 
tehty pelastusviranomaisen päätös.  Perusmaksu 2 
h, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. 

110,00 55,00 
 

Nestekaasun vähäisestä teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista pullokaapeissa saapuneen 
ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen 
päätös.  Perusmaksu 2 h. 

110,00   
 

Tilapäisestä kemikaalien vähäisestä teollisesta 
käsittelystä ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen 
johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös.  
Perusmaksu 2 h, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 
         

110,00 55,00 
 

Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden 
varastoinnista kaupan yhteydessä.  Perusmaksu 2 
h, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 

110,00 55,00 
 

Ilmoituksen käsittely kuluttajakäyttöön hyväksytyillä 
ilotulitteilla tehtävää ilotulitusta varten. Perusmaksu 
1 h. 

55,00   
 

Pyrotekniikan käytöstä tehty päätös. Perusmaksu 1 
h. 
         

55,00   
 

Tuliesityksestä tehty päätös. Perusmaksu 1 h. 55,00   
 

Tarkastukset     
 

Kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta 
tehty pelastusviranomaisen tarkastus. Perusmaksu 
2 h, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. 

110,00 55,00 
 

Tilapäisestä kemikaalien vähäisestä teollisesta 
käsittelystä  ja varastoinnista saapuneen 
ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen 
tarkastus. Perusmaksu 2 h, jonka ylittävältä ajalta 
tuntiveloitus. 

110,00 55,00 
 

Kaupan yhteydessä tapahtuvan ilotulitteiden 
varastoinnin tarkastus. Perusmaksu 1 tunti, jonka 
ylittävältä ajalta tuntiveloitus. 

55,00 55,00 Ilotulitteiden 
myyntipaikat ja 
varastot. 

Pelastusviranomaisen suorittama räjähteiden 
tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus 
valvovan viranomaisen (turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston) pyynnöstä. Perusmaksu 2 tuntia, 
jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. 

110,00 55,00 
 

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto-tai 
muutostarkastus, alle 10 m3 säiliöt . Perusmaksu 1 
h. 

55,00   
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Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai 
muutostarkastus 10 m3 tai sitä suuremmat säiliöt. 
Perusmaksu 1 h, jonka ylittävältä ajalta 
tuntiveloitus. 

55,00 55,00 
 

Pyrotekniikan käyttöön liittyvä tarkastus. 
Perusmaksu 1 h, jonka ylittävältä ajalta 
tuntiveloitus. 
         

55,00 55,00 Mikäli tarkastus 
tehdään 
yleisötapahtuman 
tarkastuksen 
yhteydessä, ei 
erillistä maksua. 

Tuliesitykseen liittyvä tarkastus. Perusmaksu 1 h, 
jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. 

55,00 55,00 Mikäli tarkastus 
tehdään 
yleisötapahtuman 
tarkastuksen 
yhteydessä, ei 
erillistä maksua. 

Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn 
tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, 
ellei sen hintaa ole erikseen määrätty. Perusmaksu 
1 h, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus. 

55,00 55,00 
 

Osallistuminen tarkastukseen, jossa 
lupaviranomainen on turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes). Yhteistarkastuksista 
vaade 685/2015 28 §. 

0,00   Mikäli samassa 
yhteydessä 
tehdään 
määräaikainen 
palotarkastus, 
laskutetaan se 
oman arvioidun 
ajankäytön 
mukaan. (Huom! 
ei koko Tukes-
tarkastuksen 
aika)   

 

 

 


