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Valvontamaksutaksa 2021

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%) 1.1.2021 alkaen
seuraavasti:

Pelastuslain mukaiset valvontatoimenpiteet
Toimenpide Perusmaksu Tarkastuksen

kesto
Asiakirjavalvonta maksuton
Määräaikainen (yleinen) palotarkastus:

Pientalot ja vapaa-ajan asunnot maksuton
Muut asuinrakennukset* 75,00 e 1 h
Yritys- ja laitoskohteet 125,00 e 2 h

Jälkipalotarkastus** 75,00 e 1 h
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 75,00 e 1 h
Erityinen palotarkastus 125,00 e 1 h
Muu pyydetty katselmus tai tarkastus 75,00 e 1 h
Yleisötilaisuuden palotarkastus*** 125,00 e 2 h

Perusmaksun lisäksi peritään lisämaksua 30,00 e alkavaa 30 min kohti varsinaisen kohteessa suoritettavan tarkastuksen
keston ylittäessä tarkastukselle määritellyn ajan.

*Pelastussuunnitteluvelvolliset rivi- ja kerrostalot, asuinliikerakennukset ja vastaavat näihin rinnastettava kohteet.
**Asiakirjajälkivalvonta sisältyy perusmaksuun.
***Peritään tilaisuuksista, joihin odotetaan vähintään 1000 osallistujaa samanaikaisesti, tapahtumapaikan
poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valvonta
Toimenpide Perusmaksu Tarkastuksen

kesto
Vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
saapuneen ilmoituksen käsittely, päätös ja päätöstarkastus
(KemTL 390/2005 25 ja 27a §):

Yleensä 425,00 e 2 h
Merkittävä muutos (KemTL 390/2005 24.2 §) 212,50 e 2 h
Nestekaasupullovarasto 212,50 e 2 h
Tilapäinen toiminta (Vna 685/2015 34 §) 212,50 e 2 h

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus (Vna 685/2015 39 §) 75,00 e -
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Toimenpide Perusmaksu  Tarkastuksen
kesto

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä:
Ilmoituksen käsittely ja päätös (KemTL 390/2005 63 §) 160,00 e -
Kaupan varastoinnin tarkastus (KemTL 390/2005 64 §) 60,00 e 1 h

Erikoistehosteiden käytöstä tehdyn ilmoituksen käsittely ja tarkastus
(KemTL 390/2005 81 §)* 75,00 e 1 h
Ilotulitteiden käyttöilmoituksen käsittely (KemTL 390/2005 91 §) maksuton -
Jälkivalvonta (tarkastus) 75,00 e 1 h

Perusmaksun lisäksi peritään lisämaksua 30,00 e alkavaa 30 min kohti varsinaisen kohteessa suoritettavan tarkastuksen
keston ylittäessä lisämaksun tuntirajan. Asiakirjajälkivalvonta sisältyy perusmaksuun.

*Mikäli tarkastus tehdään osana pelastuslain mukaista yleisötilaisuuden valvontaa, tätä maksua ei peritä, jos
tarkastuksesta peritään maksu kohdan 1 mukaisesti.

Pelastusjohtajalla tai hänen nimeämällään henkilöllä on oikeus perustellusta syystä pienentää tai
jättää kokonaan perimättä edellä todetut maksut.

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 kumoaa edellisen 12.5.2014 hyväksytyn taksan.


