
Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontamaksutaksa 2023 
 
Pelastusviranomaisen pelastuslain (379/2011) sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
annetun lain (390/2005) perusteella suorittamista valvontasuunnitelman mukaisista palotarkastuksista ja muista 
valvontatoimenpiteistä peritään maksu (alv 0%) 1.1.2023 alkaen seuraavasti: 
 
Pelastuslain mukaiset valvontatoimenpiteet 
 
Toimenpide       
 
Asuinrakennusten palotarkastukset (379/2011, 78 §)  Perusmaksu  Lisäveloitus (>1 h)* 

- Asiakirjavalvonta     maksuton 
- Määräaikainen, yleinen palotarkastus: 

o Pientalot ja vapaa-ajan asunnot    maksuton - 
o Muut asuinrakennukset**   maksuton - 
o Palauttamattoman itsearviointilomakkeen takia tehty tarkastus    55,00 €  -  

- Jälkipalotarkastus***       55,00 €  - 
- Pyydetty ylimääräinen palotarkastus      55,00 €  52,80 €/ alk h 
- Ylimääräinen palotarkastus pelastusviranomaisen aloitteesta maksuton - 
- Erityinen palotarkastus  

o Omakotitalot yms     maksuton - 
o Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt    55,00 € 52,80 €/ alk h 

 
Muiden valvontakohteiden palotarkastukset (379/2011, 78 §)  Perusmaksu  Lisäveloitus (>2 h)* 

- Asiakirjavalvonta     maksuton 
- Määräaikainen, yleinen palotarkastus   110,00 €  52,80 €/ alk h  
- Jälkipalotarkastus***     110,00 €  52,80 €/ alk h 
- Pyydetty ylimääräinen palotarkastus      55,00 €  52,80 €/ alk h  
- Erityinen palotarkastus    110,00 € 52,80 €/ alk h  
- Ylimääräinen palotarkastus pelastusviranomaisen aloitteesta maksuton - 
- Väestönsuojan käyttöönottotarkastus    110,00 € 52,80 €/ alk h   
- Yleisötilaisuuden palotarkastus   110,00 € 52,80 €/ alk h   

 
Perusmaksun lisäksi peritään lisämaksu, jos varsinaisen kohteessa suoritettavan tarkastuksen kesto ylittää 
tarkastukselle määritellyn ajan. 
 

- * Varsinaisen tarkastuksen ylittävältä osalta.  
- ** Pelastussuunnitteluvelvolliset rivi- ja kerrostalot, asuinliikerakennukset ja vastaavat näihin rinnastettavat kohteet. 
- *** Asiakirjajälkivalvonta sisältyy perusmaksuun. 

 
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valvonta 
 
Toimenpide      Perusmaksu  Lisäveloitus (>2 h) 
 
Vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä  
ja varastoinnista saapuneen ilmoituksen käsittely (685/2015, 33 §): 

- Päätös + tarkastus     330,00 €  52,80 €/ alk h  
Öljylämmityslaitteistot (685/2015, 39 §) 

- Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus (Vna 685/2015 39 §) 110,00 €  52,80 €/ alk h  
Ilotulitteet (390/2005, 63-64, 91 §) 

- Päätös ilotulitteiden varastoinnista ja myynnistä   110,00 €  52,80 €/ alk h 
- Kaupan varastoinnin tarkastus      55,00 €  52,80 €/ alk h 

- Päätös ilotulitteiden käytöstä      55,00 €  52,80 €/ alk h 

 
Pelastusjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä on oikeus päättää perustellusta syystä maksun 
kohtuullistamisesta tai perimättä jättämisestä.  



Maksut perustuvat pelastuslain 379/2011 96 §:n ja kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 131 §:n. Maksut saadaan periä 
ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä, kun niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, 
saadaan viivästyneelle määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain 633/1982 4.1 §:ssä tarkoitetun 
korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan 
palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos 
viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 
 
Tämä valvontamaksutaksa korvaa Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan 
28.10.2020. 
 
 
Pohjanmaan pelastuslaitoksen palveluhinnasto 1.1.2023. 
     Perusmaksu, alv 0% 
Aiheettomat hälytykset (arvonlisäveroton lasku) 

- Toistuvat aiheettomat hälytykset, ns ERHE-maksu   698,50 € 
 
Työ, €/h 

- Asiantuntija- ja avunantotyö todellisten syntyneiden kustannusten mukaan (palkka, sotu, tarvikkeet). 
  
Öljyntorjuntakalusto 

- Laskutetaan syntyneiden kustannusten mukaan   
 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero silloin, kun kyseessä ei ole veroton kustannus. 
 
Tämä taksa korvaa Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymän taksan 15.12.2021. 
 


