Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Mellersta Nylands räddningsverk

PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT
MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta 1.12.2015

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi

alv 0 %

Pelastusviranomaisen päätös vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen ilmoitukseen (390/2005 § 25 ja A
685/2015 § 35, § 36).
Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus (390/2005 § 27a ja A 685/2015 § 37)
Muutostyötä koskeva päätös (390/2005 § 25 ja A 685/2015 § 35, § 36)
Muutostyötä koskeva tarkastus (390/2005 § 27a ja A 685/2015 § 37)
Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen jossa lupaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (685/2015 § 28)
Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus (685/2015 § 39)

2. Räjähdystarvikkeiden valvonta ja osallistuminen muun viranomaisen räjähdystarvikkeita koskeviin tarkastuksiin
Päätös ilotulitteiden käytöstä (390/2005 § 91)
Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena, kun käytettävä tehoste on räjähde
(390/2005 § 81)
Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja vaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena, kun käytettävä tehoste on
vaarallinen kemikaali (390/2005 § 81)
Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden varastoinnin valvonta kaupan yhteydessä (sisältää tarkastuksen ja tarvittaessa varastointipäätöksen)
(390/2005 § 63, § 64)
Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (390/2005 § 59 a, 819/2015 § 24)
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3. Valvontamaksut
Asuinrakennusten valvonta
Valvontakäynti
Jälkivalvonta, 1,5h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti

maksuton
75,50

* mikäli pelastuslaitos ei ole tarjonnut asiakkaalle mahdollisuutta kuitata kirjallisesti korjausmääräyksiä toteutetuksi, pelastuslaitos ei peri maksua jälkivalvonnasta.

Pyydetty valvontakäynti, 1h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti

51,00

Erityinen palotarkastus:
Omakotitalot
Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt, 1h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti

maksuton
51,00

Muiden kohteiden valvonta ja palotarkastukset (muut kuin asuinrakennukset)
Määräaikainen valvonta, 2h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti
Jälkivalvonta, 2h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus, 2h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti
Erityinen palotarkastus, 2h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti
Valvontakäynti hyödyntäen Tutor light -riskienarviointijärjestelmää
Valvontakäynti hyödyntäen Tutor basic -riskienarviointijärjestelmää
Valvontakäynti hyödyntäen Tutor max -riskienarviointijärjestelmää
Yleisötilaisuuden palotarkastus, 2h, ylittävältä ajalta 51,00 € / alkava tunti **
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** Yleisötilaisuuden palotarkastus on maksullista tapahtumissa, joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 2000 henkilöä, käytetään ilotulitteita tai muita pyroteknisiä
tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisa kemikaaleja, tapahtumapaikan poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa. Taksa sisältää
pelastussuunnitelman tarkastamisen.

Muut tarkastukset:
Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus
Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, ellei sen hintaa ole erikseen määrätty
Pelastusviranomaisen lausunto rakennusvalvontaviranomaiselta haettavaan ei-tyyppihyväksytyn rakennusosan paikalliseen hyväksyntään
Muut katselmukset ja tarkastukset per alkava tunti.

4. Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toistuva erheellinen toiminta
Toistuvaksi katsotaan kolmas ja sitä seuraavat erheelliset hälytykset 12 kk aikana. Erheelliseksi hälytykseksi
lasketaan myös hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkastustehtävä.
Kun Helsinki-Vantaan lentoaseman palokunta osallistuu lentoaseman alueella automaattisen paloilmoituksen aiheuttamaan
hälytykseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lisäksi, tuloutetaan maksusta ¼ lentoaseman palokunnalle.
Riskienhallintapäälliköllä on oikeus harkintansa mukaan vapauttaa asianomainen korvauksen suorittamisesta.
5. Kouluttaminen
Turvallisuuskoulutusyksikön päällikkö määrittää tapauskohtaisesti tarjouksen erikoistapauksille, kuten räätälöidyille kursseille ja seminaareille, suurille
ryhmille ja muille turvallisuusalan yrityksille.
Koulutus / tunti
Teorialuento / tunti
Turvallisuuskurssi sisältäen teorian ja alkusammusharjoituksen (minilaskutus 10 henkilöä) / henkilö
Alkusammutusharjoitus (minimilaskutus 10 henkilöä) / henkilö
Tulityökurssi / henkilö
Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti / henkilö
Ea-koulutus (minimilaskutus 10 henkilöä) / henkilö
Valmistelua vaativa esitelmä/luento, virasto-, osasto- ja toimistopäälliköt, erityisasiantuntijat / tunti
Lisäksi:
toimialueen ulkopuolella, matkat / tunti
toimialueen ulkopuolella, matkat / km
Koulutustilan käyttö
Apulaispelastusjohtajalla on oikeus käyttää harkintaa käyttökorvausten laskuttamisperusteissa.
Päivä
Puoli päivää
6. Tietopalvelu
Tietopyynnön yhteydessä tiedon esille hakemisesta aiheutuvat kustannukset, kun on pyydetty asiakirjaa joka ei ole helposti yksilöitävissä ja löydettävissä
asiakirjarekisteristä (621/1999 § 34) / tunti
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Pelastusjohtajalla ja tulosyksiköiden päälliköllä on oikeus tehdä sopimuksia ja sopia korvauksista koulutustapahtumien, pelastuslaitokseen sijoittuvien harjoittelijoiden sekä
pelastuslaitoksen suorittamien määrittelemättömien työtehtävien maksuperusteista (esim. urheilutapahtumat, messut, alkusammutuskoulutus, tulityökoulutus, turvapuhelinpalvelut,
tilannekeskuksen päivystyspalvelut, ensihoitokoulutus ja potilaan kuljetus) sekä muut määrittelemättömät työtehtävät.
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