
 

Pelastuslaitoksen maksutaksat 1.1.2023 alkaen (HEL 2022-014592) 
 

1. Pelastuslain mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut 

 

 

  

Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden 
valvontamaksut  
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä 
ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti 

Maksu 
alv 0 % 

Lakiperuste 

Määräaikainen eli yleinen palotarkastus  104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Jälkipalotarkastus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Jälkivalvonta asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä  0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli 
erityinen palotarkastus 

104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus  104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Yleisötapahtuman palotarkastus sisältäen mahdolliset 
kemikaali-, nestekaasu- ja erikoistehostetarkastukset 
sekä päätökset 

104,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 
sekä VNa 685/2015 38§ 

Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut  
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä 
ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti 

Maksu 
alv 0 % 

Lakiperuste 

Asuinrakennuksen yleinen palotarkastus. 1 h ylittävältä 
kohdekäynniltä ei peritä erillistä maksua. 

0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Pientalon jälkipalotarkastus.  0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Pelastussuunnitelmavelvollisen asuinrakennuksen 
jälkipalotarkastus. 
Tämä maksu peritään myös niiden kohteiden 
palotarkastuksista, jotka eivät ole palauttaneet 
paloturvallisuuden itsearviointilomaketta. 

52,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Asuinrakennuksen paloturvallisuuden jälkivalvonta 
asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä  

0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Asuinrakennuksen pyydetty ylimääräinen palotarkastus 52,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 

Asuinrakennuksen rakennusluvassa edellytetty 
käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus. 
Tämä maksu koskee sekä pientaloja että 
pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia 

52,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 



 
2. Kemikaalilainsäädännön mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut 

Toimenpide Maksu 
alv 0 % 

Lakiperuste 

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista 
saapuneen ilmoituksen johdosta tehty 
pelastusviranomaisen päätös 

208,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ 
sekä VNa 685/2015 5§, 33§ ja 36§ 

Tilapäistä toimintaa, muutostyötä tai nestekaasun 
vähittäismyyntiä koskevan kemikaalien vähäisestä 
käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen 
johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös 

104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ 
sekä VNa 685/2015 34§, 36§, 42§ 

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia 
harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön 
tarkastus. 
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti 

104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§, 
27a§ sekä VNa 685/2015 37§, 40§ 

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai 
muutostarkastus. 
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti 

52,00 € VNa 685/2015 39§ 

Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim. työmaan 
tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus. 
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti 

104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 59a§ 
sekä VNa 685/2015 24§ 

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen 
räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten 
kemikaalien käytöstä erikoistehosteina 

52,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 81§  

Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja 
pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan 
yhteydessä 

104,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§  

Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja 
pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan 
yhteydessä. 
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti 

52,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§  

Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin 
asetuksessa (31.12. klo. 18.00 - 1.1. klo 02.00) 
sallimana aikana 

0,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91§  

 

 
 
3. Toistuva erheellinen paloilmoitus 

Kolmas ja sitä seuraavat vuoden sisään tapahtuvat 
erheelliset paloilmoitukset samasta kohteesta 
katsotaan toistuvaksi 

1206,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ 

 

 

  



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. 

 

  

Koulutuspalvelut  

Valmistelua vaativa esitelmä/luento, virasto- ja osastopäälliköt, erityisasiantuntijat 110 € / t 

Oppitunnin pitäminen, virkatutkinnon suorittanut henkilö, asiantuntija.  75 € / t 

Matka-aika 20 € / t 

  

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 

Naapurialueelle annettu virka-apu 17 €/t 

  

Tilojen vuokraus  

Autojen ja veneiden talvisäilytys, pieni paikka, henkilökunta 25 € / kk 

Autojen ja veneiden talvisäilytys, suuri paikka, henkilökunta 50 € / kk 

Varastotila, väestösuoja, henkilökunta 2,50 € / m2 / kk 

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

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

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

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

Pelastusasemien kioskitilojen vuokra 5 € / kk 

Laakson luentosalin vuokra, 1/2 pv 60 € 

Laakson luentosalin vuokra, 1/1 pv 100 € 

Laakson ryhmätyötilan vuokra, päivä 60 € 

  

Sähkön käyttö Hinta sis. alv 

Henkilökunnan sähköautojen lataus (sis. alv) 50 snt/kWh 

  

Päivän hinta tarkoittaa hankintahintaa lisättynä 10 %:n varastointikuluilla. Yksikköhinnat eivät sisällä 
arvonlisäveroa pois lukien sähköautojen lataus. 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. 

 


