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Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos
Maksu- ja palveluhinnasto 1.1.2020
Viranomais- ja muu arvonlisäveroton toiminta
alv 0 %
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 131 §:n
nojalla voidaan vaarallisten kemikaalien, palavien kaasujen, räjähteiden ja öljylämmityslaitosten
tarkastuksista, katsastuksista, päätöksistä ja muista virkatoimista periä maksu.
Kyseiset suoritteet perustuvat:
1. Asetukseen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (855/2012)
2. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 2005/390 ja
laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta 358/2015
Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi
Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun
asetuksen (855/2012 – 35 § ja 36 §) mukaiset tarkastukset, sisältää päätöksen
Pelastusviranomaisen tarkastusta edellyttävät muutokset vaarallisten kemikaalien
teollisessa käsittelyssä (855/2012 – 37 § )
Nestekaasuvaraston tarkastus, Varaston koko 0,2 - 5 tn
Nestekaasuvaraston ja siihen liittyvän käyttölaitteiston tarkastus
Varaston koko 0,2 - 5 tn
Muutosten tarkastaminen
Öljylämmityslaitteistot
Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (855/2012-38 §)
mukainen öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus
Öljylämmityslaitteiston muutoksen katsastus ja tilapäinen käyttö (855/2012-38 §)
Räjähdystarvikkeet
(358/2015-64 §) mukainen varaston tarkastus myymälävarastosta
esim. uusi ilotulitteiden myyntipiste
Muut räjähdeasetuksen mukaiset tarkastukset (358/2015-64 §)
(esim entinen ilotulitteiden myyntipiste)
Päätös ilotulitteiden käytöstä muulloin kuin asetuksen sallimana aikana (358/2015-91 §)
Muut tarkastukset ja katsastukset
Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastuksiin niissä tapauksissa, joissa luvan antaja
on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (855/2012 - 29 §)
Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset
Asuinrakennusten yleinen palotarkastus
Asuinrakennusten jälkipalotarkastus (poislukien paloturvallisuuden itsearviointi)
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus
Erityinen palotarkastus, omakotitalot yms
Erityinen palotarkastus, pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt
Perusmaksun lisäksi peritään 31,75 euroa/alkava puolitunti varsinaisen tarkastuksen 1h ylittävältä ajalta.
Muiden valvontakohteiden palotarkastukset
Yritysten ja laitosten yleinen palotarkastus (2h)
Yritysten ja laitosten jälkipalotarkastus (2h)
Yritysten ja laitosten pyydetty ylimääräinen palotarkastus (1h)
Yritysten ja laitosten erityinen palotarkastus (esimerkiksi käyttöönottotarkastus)(2h)
Yleisötilaisuuden palotarkastus, kun arvioitu osallistujamäärä on yli 1000 henkilöä(2h)
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Perusmaksun lisäksi peritään 31,75 euroa/alkava puolitunti varsinaisen tarkastuksen suluissa
ilmoitetun tuntimäärän ylittävältä ajalta.
Pelastusviranomaisen antamat kirjalliset lausunnot
Pelastusviranomaisen antama kirjallinen lausunto esimerkiksi rakennuslupaa varten laskutetaan
tuntiperusteisesti 31,75 euroa/puolituntia. Minimiveloitus annetusta lausunnosta on 63,50 euroa.
Koulutus
Koulutuksen tuntiveloitus (esimerkiksi luento tai alkusammutuskoulutus)
Alkusammutuskoulutus jauhesammuttimilla, tuntiveloituksen lisäksi laskutetaan sammuttimen täyttö
Kurssitarjonta pelastusalan liiton taksojen mukaan (http://www.pkpl.fi)
Mikäli koulutus perutaan edellisenä tai samana päivänä kun varattu koulutus olisi,
peritään siitä koulutuksen tuntiveloitus normaalitaksan mukaan.
Mikäli koulutus perutaan viikkoa aikaisemmin kun varattu koulutus olisi, peritään ½ kustannuksista.
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