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2 
HINNOITTELUN PERUSTEET 
 

 
Pelastuslaitoksen maksu-, taksa- ja palveluhinnaston hyväksyy johtokunta. 
 
Pelastuslaitoksen kalusto sekä henkilöstö on tarkoitettu pelastuslain tarkoittamiin tehtäviin, maksu-, 
taksa- ja palveluhinnastoa sovelletaan laskutusperusteena 
 tilanteessa, joissa pelastuslaitoksen palvelusta on oikeus periä maksu.  
 
Hinnoittelu on tuntiveloitus, ellei ko. kohdassa ole toisin mainittu. Pienin veloitus on ½ h. 
 
Kemikaali- ja räjähdysvaarallisista aineista, erheellisen paloilmoitinhälytyksestä ja  
palotarkastusmaksuista annetun lainsäädännön nojalla tehtyjen virkatoimien maksut ovat alv 0 % 
kertamaksuja ja katsastusmaksut sisältävät matkakorvauksen. 
 
Ajoneuvokalustossa, moottorivenekalustossa, moottorikelkka- sekä mönkijäkalustossa on aina yksi 
henkilökuntaan kuuluva mukana, joka on huomioitu hinnassa.   
 
Henkilöstön lisäämisestä tai vähentämisestä annettavan kaluston mukana ja kaluston  
luovuttamisesta tapauskohtaisesti valmiutta heikentämättä päättää  
paloaseman toiminnasta vastaava, vuoron esimies tai palopäällikkö. 
 
Pelastuslaitoksen vapaaehtoistoiminnassa toimiviin yhteisöihin ei hinnastoa  
noudateta vaan he suorittavat ajoneuvon käytöstä aiheutuvat käyttökulut. 
Ajoneuvon käyttö varainhankintaan: ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen, johon  
vaaditaan lupa (mm. laki kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä). 
 
On syytä huomioida tarkoin kalustoa annettaessa työturvallisuusasiat, kaluston kunto ja käyttökoulu-
tus.  
 
Kampanjakohtaisesti ja erityistapauksissa voidaan soveltaa tapauskohtaista hintaa ja/tai määräalen-
nusta asianomaisen toimialapäällikön päätöksellä. 
 
Varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.  Laskutettaviksi varaosiksi luetaan työ-
tehtävän yhteydessä normaalisti vaihdettavista osista poikkeavat osat. 
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1. Kalusto 

Autot / h Alv 0%   Alv 24% 
Pelastusauto 60,00 € 74,40 € 
Nostolava-auto  72,00 € 89,28 € 
Kevyet autot 50,00 € 62,00 € 

Vedenkuljetus 
  

(Pelastusauton taksa) + kilometrikorvaus  2,00 € 2,48 € 
Vesi, vesilaitoksen voimassa olevan taksan mu-
kaan 

    

Veneet ja ilmatyynyalukset / h 
  

Moottoriteho ≥ 40 hv. 78,00 € 96,72 € 
Moottoriteho ≤ 40 hv. 44,00 € 54,56 € 

Muut koneet / h (ei sis. käyttökustannuksia) 
  

Moottorikelkka + mönkijä 60,00 € 74,40 € 
Traileri 7,00 € 8,68 € 
Kevyt peräkärry 5,00 € 6,20 € 
Moottoriruisku (keskiraskas) 15,00 € 18,60 € 
Moottoriruisku (kevyt) 10,00 € 12,40 € 
Uppopumppu 7,00 € 8,68 € 
Öljypumppu 5,00 € 6,20 € 
Vesi-imuri 13,00 € 16,12 € 
Sähkögeneraattori  12,00 € 14,88 € 
Savutuuletin 9,00 € 11,16 € 
Lämpöpuhallin 7,00 € 8,68 € 
Ionisaattori/vrk 33,00 € 40,92 € 

Letku- ja palokalusto   

Letkuvuokra vrk/kpl 6,00 € 7,44 € 
Paloletkun huolto, liuotus, pesu, koeponnistus, 
kuivaus/kpl 

10,00 € 12,40 € 

Letkun sidonta/liitin/kpl 7,00 € 8,68 € 
Letkun paikkaus /paikka 6,00 € 7,44 € 

Muu kalusto   

Savukone / h 14,00 € 17,36 € 
Sammutin /kpl/ tapahtuma 10,00 € 12,40 € 
Sijaintikilpi / kpl/tapahtuma 5,00 € 6,20 € 
Kulkutien merkki / kpl/tapahtuma 5,00 € 6,20 € 
Sammutuspeite/kpl/tapahtuma 5,00 € 6,20 € 
 
Muut huollot, kalibroinnit 

  

Alkometrin huolto/kalibrointi 52,00 € 64,48 € 
Kaasumittarin huolto/kalibrointi 72,00 € 89,28 € 
Säteilymittarin huolto/kalibrointi 52,00 € 64,48 € 
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2. Paineilmalaitteiden huolto 
 
 Alv 0% Alv 24% 
Käytönjälkeinen huolto (sis. kantolaite, alentaja, hengitys-
venttiili ja kasvo-osa 24,00 € 29,76 € 

   - hengitysventtiili 7,00 € 8,68 € 

   - kasvo-osa 11,00 € 13,64 € 

      
Vuosihuolto, koko laite (sis. kantolaite, alentaja, hengi-
tysventtiili ja kasvo-osa) 60,00 € 74,40 € 

  - hengitysventtiili 14,00 € 17,36 € 

  - paineenalennin ja kantolaite 28,00 € 34,72 € 

  - kasvo-osa 21,00 € 26,04 € 
      
Perushuolto, koko laite (sis. kantolaite, alentaja, hengi-
tysventtiili ja kasvo-osa) 123,00 € 152,52 € 

  - hengitysventtiili 21,00 € 26,04 € 

  - kasvo-osa 21,00 € 26,04 € 

  - paineenalennin ja kantolaite 82,00 € 101,68 € 

Pi-pullot/pullopaketit ja venttiilit 

Venttiilin vaihto; Pi-pullo 6,00 € 7,44 € 

                          Pi-pullopaketti 10,00 € 12,40 € 

Venttiilin huolto 11,00 € 13,53 € 

Pullopaketin kokoaminen 20,00 € 24,80 € 

Pi-pullojen täyttö / pullo 7,00 € 8,68 € 

Muu huoltotyö / h 49,00 € 60,76 € 

Kasvo-osan ikkunan vaihto 49,00 € 60,76 € 

Kaasusuojapuvut, mittaukset, puhdistus 

Kaasusuojapuvun testaus 49,00 € 60,76 € 

Kaasusuojapuvun korjaus/h 49,00 € 60,76 € 

Paikka 12,00 € 14,88 € 

Mansetin vaihto 11,00 € 13,64 € 

Pääkehyksen vaihto 49,00 € 60,76 € 

Radonpitoisuuden mittaus 49,00 € 60,76 € 

Vaarallisten aineiden/kaasujen pitoisuusmittaus 62,00 € 76,88 € 
 
 
Varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
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3. Paineastiat ja niiden koeponnistukset sekä huoltotyöt 
  Alv 0 %    Alv 24 % 
Ilmapullot (sukelluspullot) 15,00 € 18,60 € 

Hiilikuitupullot 19,00 € 23,56 € 

Sammutussäiliöt<7 lt 11,00 € 13,64 € 

Sammutussäiliöt ≥7 lt 14,00 € 17,36 € 

Sammutussäiliöt CO2  <6 lt 14,00 € 17,36 € 

Sammutussäiliöt CO2  ≥6 lt 19,00 € 23,56 € 

Teollisuuskaasut alle ≤10 lt 14,00 € 17,36 € 

Teollisuuskaasut ≤20 lt 36,00 € 44,64 € 

Pullopaketin purku ja kokoaminen 10,00 € 12,40 € 

Kierremerkintä 7,00 € 8,68 € 

Pulloventtiilin huolto koepon. yhteydessä 8,00 € 9,92 € 

Venttiilin irrotus ja kiinnitys 6,00 € 7,44 € 

Pullon sisäpuolinen hionta <6 lt 8,00 € 9,92 € 

Pullon sisäpuolinen hionta ≥6 lt 9,00 € 11,16 € 

Pullon sisäpuolinen pesu 7,00 € 8,68 € 

Puhdistus ja maalaus miestuntitaksa 49,00 € 60,76 € 
 
 
Varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
Laskutettaviksi varaosiksi luetaan työtehtävän yhteydessä normaalisti vaihdettavista osista poikkea-
vat osat. 
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4. Sammutinhuolto 

Sammuttimien tarkastus Alv 0 % Alv 24 % 
Paineellinen käsisammutin 9,00 € 11,16 € 
Paineeton käsisammutin 11,00 € 13,64 € 
Muut sammuttimet 18,00 € 22,32 € 
Huolto   
Sammutin 3 – 5 kg 15,00 € 18,60 € 
Sammutin 6 – 9 kg 18,00 € 22,32 € 
Sammutin 10 – 12 kg 22,00 € 27,28 € 
Nestesammutin   18,00 € 22,32 € 

Sammuttimen ja ponneainepullon täyttö   
Sammutin 2 kg 24,00 € 29,76 € 
Sammutin 6 kg 40,00 € 49,60 € 
Sammutin 12 kg 68,00 € 84,32 € 
Nestesammutin (huolto + nesteet)   

Hiilidioksidisammutin CO2 täyttö   

CO2  Sammutin                    2 kg 12,00 € 14,88 € 
CO2  Sammutin                    3 kg 13,00 € 16,12 € 
CO2  Sammutin                    5 kg 16,00 € 19,84 € 
CO2  Sammutin                    6 kg 19,00 € 23,56 € 
CO2  Sammutin                  10 kg 24,00 € 29,76 € 
CO2  Sammutin                  15 kg 35,00 € 43,40 € 
CO2  Sammutin                  30 kg 50,00 € 62,00 € 
      
Ponneainetäyttö 9,00 € 11,16 € 
      
Harjoitussammutin 2 - 6 kg 17,00 € 21,08 € 
Harjoitussammutin 12 kg 33,00 € 40,92 € 
   
Kuljetus/h  22,00 € 27,28 € 
   
Pikapalopostin tarkastus 19,00 € 23,56 € 
Pikapalopostin koeponnistus 35,00 € 43,40 € 
 
Erikoissammutteella suoritettu täyttö ja varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
Laskutettaviksi varaosiksi luetaan huollon ja täytön yhteydessä normaalisti vaihdettavista osista poik-
keavat osat. 
Kampanjakohtaisesti ja erityistapauksissa voidaan soveltaa tapauskohtaista määräalennusta kaikkiin 
myynti-, tarkastus- ja huoltotöihin. 
Alkusammutuskaluston ulosmyyntihinta on + 40 % tarkastus, varastointi ja käsittelykuluja + alv 24 %. 
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5. Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
nojalla tehdyistä virkatoimista perittävät maksut 
 

1.  Soveltamisala 
 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 131 § nojalla voidaan vaarallisten kemikaalien, palavien kaasujen, räjähtei-
den ja öljylämmityslaitosten tarkastuksista, katsastuksista ja muista virkatoimista periä 
maksu.  
 
Kyseiset suoritteet pohjautuvat: 
1. Asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 

(685/2015)  
2. Asetukseen nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012) 
3. Räjähdeasetukseen (819/2015) 

2.  Maksun määräytymisperusteet 
 

Maksun määräämisen yleisinä perusteina ovat ilmoituksen käsittelyn laajuus sekä tar-
kastuksista ja katsastuksista aiheutuvat keskimääräiset kustannukset.   

3.  Suoritteista perittävät maksut 
 

Tehtyjen virkatoimien maksut ovat alv 0 % kertamaksuja ja sisältävät matkakorvauksen. 
 
3.1  Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi 
 
 Kemikaali-ilmoituksen käsittelymaksu ja asetuksen 685/2015 perusteella suoritettavat tarkastuk-

set: 
  
3.1.1  Päätös pienimuotoisesta kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista tai tilapäisestä toiminnasta 

(esim. kaupan varastot)     150 €  
 
 Päätös kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (esim. suuret laitokset) 
       250 € 
 

3.1.3 Päätöksen ehtojen tai merkittävien muutosten tarkastus                  100 € 
 
3.1.4. Merkittävää muutosta koskevan ilmoituksen käsittely tai tarkastus käyttöönoton  yhteydessä 

(855/2012 40 §)     100 € 
 
3.2  Öljylämmityslaitteistot  
 
3.2.1 Öljylämmityslaitteiston tarkastus, sisältää myös öljysäiliön katselmuksen tärkeillä pohjavesialueilla 

(685/2015)      70€ 
     

3.2.2 Öljylämmityslaitteiston muutoksen katsastus ja tilapäinen käyttö  70 € 
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3.3 Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö, käsittely ja varastointi 
 
3.3.1 Nestekaasuvaraston tarkastus 

Varaston koko 0,2 – 5 tonnia    150 € 
 
3.3.2 Nestekaasuvaraston ja siihen liittyvän käyttölaitteiston tarkastus 

Varaston koko 0,2 – 5 tonnia    250 € 
 
3.3.3 Päätösten ehtojen tai merkittävien muutosten tarkastus  100 € 

     
3.4 Räjähteet 
 

Ilotulitteiden myymälävaraston tarkastus ja pyroteknisten välineiden käyttö kemikaaliturvallisuus-
lain (390/2005) mukaisesti 

 
3.4.1 Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä, 
 ilmoituksen käsittely ja päätös    100 € 
 
3.4.2 Tarkastusmaksu (myyntipiste + varasto)    70 € 
 
3.4.3 Pyroteknisten erikoistehosteiden käytön tarkastus   70 € 
 
3.4.4 Päätös ilotulitteiden käytöstä yksityistilaisuudessa  
 muulloin kuin asetuksen sallimana aikana   20 € 
 

Maksu peritään vain jos kyseessä on uusi myymälävarasto, myyntipiste on siirtynyt uuteen paik-
kaan tai kaupan varastointimäärät ovat kasvaneet.  Pelastusviranomaisen on tarkastettava ker-
ran vuodessa myymälävarastojen paloturvallisuus (390/2005 64 §). 
 

4.  Maksun alentaminen 
 

Pelastusviranomainen voi erityisistä syistä alentaa 3. kohdan mukaista maksua, mikäli virkatoi-
men kustannukset ovat kyseisen kohteen osalta olennaisesti taksan mukaista maksua alemmat 
ja mikäli sen periminen tällöin täysimääräisenä olisi kohtuutonta.  

 

6. Erheellisen paloilmoitinhälytyksen maksu 

Pelastuslain (379/2011) 96 §:n nojalla pelastuslaitos voi periä maksun toistuvasta erheellisestä pa-
loilmoitinhälytyksestä      641 € 
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7. Asuinrakennusten ja muiden valvontakohteiden palotarkastukset 

Pelastuslain (379/2011) 96 §:n nojalla voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisesta palotar-
kastuksesta 

 

Asuinrakennukset Perusmaksu Tuntiveloitus 

Yleinen palotarkastus 
Itsearviointina suoritettu palotarkastus on maksu-
ton, kuten sen perusteella mahdollisesti tehtävä 
viranomaistarkastus tai pistokokeena tehtävä palo-
tarkastus. 
 
Mikäli itsearviointilomaketta ei palauteta, suorittaa 
pelastusviranomainen palotarkastuksen, joka on 
maksullinen (50 €). 

maksuton / 50 €  

Jälkipalotarkastus 50 €  

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 50 € 48 €/alkava tunti (1 h ylittävältä 
ajalta 

Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyt-
töönottotarkastus 
    Omakotitalot yms. 
    Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt 

 

maksuton 
50 € 
 
 

 
 
 
48 €/alkava tunti (1 h ylittävältä 
ajalta 

Muut valvontakohteet Perusmaksu Tuntiveloitus 
(varsinaisen tarkastuksen 
2 h ylittävältä ajalta) 

Yleinen palotarkastus 100 € 48 €/alkava tunti 

Jälkipalotarkastus 100 € 48 €/alkava tunti 

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 50 € 48 €/alkava tunti (1 h ylittävältä 
ajalta) 

Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyt-
töönottotarkastus 
VSS -tarkastus 

100 € 
 
100 € 

48 €/alkava tunti 

Yleisötilaisuuden palotarkastus 100 € 48 €/alkava tunti 
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8. Koulutuksesta perittävät maksut Alv 0 %    Alv 24 % 
Luento- ja harjoitustunti 49,00 € 60,76 € 

Harjoitussammutin (jauhe + neste) 6 kg 17,00 € 21,08 € 

Harjoitussammutin (jauhe + neste) 12 kg 33,00 € 40,92 € 

Luentotila/tilakorvaus/ h (liiketoimintaan verrattava toiminta) 41,00 € 50,84 € 

Alkusammutussimulaattori/tapahtuma 45,00 € 55,80 € 
AS1 koulutus: perusmaksu + henkilömaksu/ kou-
lutus 200 € 248 € 

AS1 koulutus: hinta/koulutettava max. 15 henkeä 20 € 24,8 € 
Tulityökortti (sis. luennot, materiaali, kahvit 2 x, 
lounas)  95,00 € 117,80 € 
 
 
Turvallisuuskoulutuksen yleiset periaatteet 
 
Noudatetaan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ohjetta  
Valistus-, neuvonta- ja turvallisuusopetuksen periaatteet. 
 
Siinä tapauksessa, jossa pelastuslaitos osallistuu kaupallisesti toteutettuun 
koulutukseen, on varmistettava tapauskohtaisesti, että koulutustilaisuus ei 
tuota sellaista tappiota, jota katetaan kuntien maksuosuuksilla.  
 
Pääsääntöisesti koulutus-, luento-, harjoitus- ja valistus- sekä pelastus-
suunnitelmien mukainen koulutus on laskutettavaa toimintaa.  (esim. liiketoi-
mintaan rinnastettava). 
 
Ennalta suunnitellut turvallisuuskoulutukset suunnitellaan ja hyväksytään 
turvallisuuskoulutussuunnitelmassa.  
 
Käytetyt aineet ja materiaalit laskutetaan käytön mukaan. 
 
Suurien kohteiden/väkimäärien koulutuksesta ja koulutusprojekteista ta-
pauskohtaisesti voidaan sopia tarjoushinta, jonka hyväksyy pelastuspäällik-
kö. 
 
Rajatapauksissa laskutuksesta, hinnoista ja laskutusperiaatteesta poikkea-
misesta tapauskohtaisesti päättää pelastuspäällikkö. 
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9. Ajoneuvohuolto 
  (sis. vain siirtosopimuksen mukaiset huoltotyöt) 

Miestyötunti                                               49,00 € 60,76 € 
Pientarvikelisä 25 %      

   

10. Miestyötunnit (pienin laskutus 1/2 h).    

Miestyötunti  49,00 € 60,76 € 
    

11. Harjoitusalueet   
Harjoitusalue Kauhava, Liiketoimintaan verrattava toiminta (ei 
sis. henkilöstöä)/pv 82,00 € 101,68 € 

Harjoitusalue muut, Liiketoimintaan verrattava toiminta (ei sis. 
henkilöstöä)/pv 41,00 € 50,84 € 
      

12. Muut maksut   

Kopiot asiakkaalle (kpl) 0,40 € 0,50 € 

Tietojen luovuttamiseen liittyvä työ/h 49,00 € 60,76 € 
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