PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös
17.12.2015, § 39
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PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT
€
1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS
-

päällystö
alipäällystö
miehistö
sopimuspalokuntalainen
hälytysraha voimassa olevan sopimuksen mukaisesti

72,00 € / h
46,00 € / h
39,00 € / h
28,00 € / h

Tuntiveloitus sisältää henkilön varsinaisen palkan, erilliskorvaukset, sosiaalija eläkevakuutusmaksut sekä toimintavalmiuden ylläpitämisestä, koulutuksesta, henkilökohtaisten suojavarusteiden hankkimisesta ja hallintomenoista aiheutuvat kulut. Mahdolliset ylityöstä aiheutuvat kulut lisätään tuntiveloitukseen.
Laskutus suoritetaan aina todellisilta tunneilta, pyöristäen tunnit puolen tunnin
välein ylöspäin. Laskutus alkaa ja päättyy paloasemalla tai muulla asemapaikalla. Vähin laskutustaksa on yksi tunti.
Korvausta ei peritä silloin, kun henkilöstöä käytetään pelastustoimeen kuuluvien lakisääteisten tehtävien suorittamiseen tai muuhun pelastuspalvelutehtävään. Jos pelastuslaitos katsoo tarkoituksenmukaiseksi, korvausta ei peritä
osallistumisesta sellaiseen harjoitus- tai koulutustilaisuuteen tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, mistä on pelastuslaitoksen tehtävien hoitamisen kannalta olennaista ja perusteltua hyötyä.

2. SAMMUTUS- JA PELASTUSKALUSTO
Korvausta ei peritä silloin, kun kalustoa käytetään pelastustoimeen kuuluvien
lakisääteisten tehtävien suorittamiseen tai muuhun pelastuspalvelutehtävään.
Jos pelastuslaitos katsoo tarkoituksenmukaiseksi, korvausta ei peritä osallistumisesta sellaiseen harjoitus- tai koulutustilaisuuteen tai muuhun vastaavaan
tapahtumaan, mistä on pelastuslaitoksen tehtävien hoitamisen kannalta olennaista ja perusteltua hyötyä.
2.1 Ajoneuvokalusto
2.1.1 Henkilökuljetusautot
- miehistönkuljetusauto (1+1+16)
- miehistönkuljetusauto (1 + 7 )
- henkilöautoista kilometrikorvaus voimassa olevan kilometrikorvauksen
mukaisesti
- kuljettajan palkka kohdan 1. mukaisesti
2.1.2

2.1.3

0,95 € / km
0,75 € / km

Pelastus-, säiliö-, raivaus-, letku-, vaahto- ja vaihtolava-auto kalustoineen (sisältävät kuljettajan palkan)
- tuntiveloitus
- kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta

95,00 € / h
1,60 € / km

Nostolava- sekä raskaan raivausauton vuokraus (sisältää kuljettajan
palkan)
- tuntiveloitus
- kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta

220,00 € / h
1,60 € / km
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€
2.1.4

2.1.5

2.2

2.3

2.4

Vedenkuljetus (sisältää kaikki kulut)
- pelastus- /säiliöautolla / talousvesisäiliö
- hankalien olosuhteiden lisä
- kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta

160,00 € / kerta
55,00 € / kerta
1,60 € / km

Raivaustehtävä, ei lakisääteiset tehtävät (sisältää kaikki kulut )
- normaali tehtävä (esim. puun kaato)
- hankalien olosuhteiden lisä
- kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta

160,00 € / kerta
55,00 € / kerta
1,60 € / km

Alus- ja venekalusto
(sisältää kuljettamiseen tarvittavan miehistön palkat)
- Alus yli 150 kW
- Alus alle 150 kW
- pienveneet
- työlautta
Sammutusaineet
- vaahtoneste
- sammutusjauhe
- sammutusvesi (vesijohtoverkosta)voimassa olevan taksan mukaisesti

215,00 € / h
110,00 € / h
65,00 € / h
65,00 € / h

8,70 € / l
7,40 € / kg

Paloletkut
- 39 - 76 mm / 20 m:n kieppi
- 110 mm / 40 m:n kieppi

11,00 € / vrk
25,00 € / vrk

2.5

Paloposti- ja vesiasemakalusto

25,00 € / vrk

2.6

Öljyntorjuntakalusto
- öljypuomi
- öljynkeräyspumput (käyttötunti)
- kaluston puhdistaminen

20,00 € / vrk
25,00 € / h
38,00 € / h

3. KALUSTON HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT
3.1

3.2

3.3

Huoltokorjaamon palvelut
- tuntiveloitus
- varaosat laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan

Paineilmahengityslaitehuolto
- käytönjälkeinen huolto
- vuosihuolto
- perushuolto
- toimintakunnon testaus
- muu korjaus
- varaosat laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan

Paineilmasäiliöiden täyttö
- pullon tai pullojen tilavuus litramäärä

66,00 € / h

50,00 € / laite
100,00 € / laite
200,00 € / laite
100,00 € / laite
50,00 € / h

1,10 € / l
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€
3.4

3.5

3.6

Palopumppujen määräaikaistarkastukset
- tarkastusmaksu
- kilometrikorvaus voimassa olevan kilometrikorvauksen mukaisesti
Palonarujen ja palovöiden määräaikaistarkastukset
- tarkastusmaksu
Paloletkujen huolto- ja korjaus
- paloletkun pesu ja kuivaus
- paloletkun paikkaus
- muu huolto- ja korjaustyö
- tarvikkeet veloitetaan erikseen

55,00 € / pumppu

16,00 € / kpl

16,00 € / kpl
16,00 € / kpl
38,00 € / h

4. PELASTUSSUKELLUS
4.1

4.2

Vesisukellustehtävä
(veloitetaan apua pyytävältä viranomaiselta tai muulta taholta)
- peruskorvaus
- vaikeiden olosuhteiden lisä
- henkilöstön tuntiveloitus kohdan 1 mukaisesti

210,00 € / kerta
105,00 € / kerta

Muu sukelluspalvelu ( esim. kemikaalisukellus )
Korvauksena laskutetaan kohdan 1 mukaiset henkilöstökustannukset ja
käytetyn kaluston kustannukset taksan mukaisesti.

5. TURVALLISUUSKOULUTUS
5.1

Paloharjoitusalueen käyttö
(sisältää koulutus-/ taukotilan käytön)
henkilöstön tuntiveloitus kohdan 1 mukaisesti
lieskahdussimulaattori / savusukelluskontti (sisältää toimintakuntoon
laiton, poltettavan materiaalin sekä käytön jälkeisen huollon)
- paloharjoitustalo
- kylmäharjoittelu (esim. keinosavulla)
- pelastuslaitoksen rakentaman yhden huoneen "polttomaksu"
- korvaus peritään jos yhteisö tai järjestö käyttää aluetta saadakseen
taloudellista hyötyä, tai jos järjestävä taho ei kuulu välittömään pelastustoimen vaikutuspiiriin tai sidosryhmiin
Turvallisuuskoulutus
- luento, joka ei ole turvallisuusviestintäsuunnitelmaan kuuluvaa
koulutusta (koulutuksesta tehdään erillinen tarjous)
- turvallisuuskoulutusperävaunu, sisältää vaunussa olevat sammuttimet ja niiden huollon (tilaaja kuljettaa)
- turvallisuuskoulutusperävaunu, sisältää vaunussa olevat sammuttimet ja niiden huollon (pelastuslaitos kuljettaa)
- turvallisuuskoulutusperävaunu, sopimuspalokunnat:
sopimuspalokunnat kouluttavat E-KP:n turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaista vastikkeetonta valistusta tai kouluttavat
sopimuspalokuntalaisia, vuokraa ei peritä
- tulityökurssi (1 pv)
- alkusammutuskoulutus
-

5.2

-

alkusammutuskoulutus, erillisen tarjouksen mukaisesti
alkusammutuskorttikoulutus (2 h)

210,00 € / kerta
35,00 € / kerta
100,00 € / kerta

80,00 € / h
160,00 € / kerta
210,00 € / kerta
0 € / kerta

105,00 € / henk.
336 € / tilaisuus
/15 henkilöä
25 € / henk.
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€
5.3

Huonetilojen käyttö
- pelastuslaitoksen luento- ja liikuntasali

65 euroa / kerta

Jos tilaisuus on järjestäjän puolelta maksuton ja huonetilan "vuokraajana" toimii yleishyödyllinen yhdistys tai yhteisö, veloitus on 50 % laskutustaksasta. Jos huonetilan käyttöön antamisella on kaupungille tai pelastuslaitokselle esim. koulutuksellista, tiedotuksellista tai mainoksellista
hyötyä, voidaan tila luovuttaa käyttöön ilman korvausta.
6. ERHEILMOITUKSET JA VIKAILMOITUKSET (pelastuslautakunta 15.12.2011,§51)
Erheellinen paloilmoitus on automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle
välittämä hälytys, jonka seurauksena pelastuslaitos on hälytetty kiinteistöön tilanteessa, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin. Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toistuvasta erheellisestä toiminnasta peritään korvaus. Toistuvaksi katsotaan 12
kuukauden aikana kolmannesta lähtien tullut erheellinen paloilmoitus. Erheelliseksi paloilmoitukseksi luetaan myös hätäkeskuksen pelastusviranomaiselle
välittämä laitevian tarkastustehtävä.

835 € / kerta
(kolmannesta erheilmoituksesta
lähtien 12 kk:n aikana)

Paloilmoittimen välittämät vikailmoitukset, joissa hätäkeskus lähettää
pelastuslaitoksen tarkistamaan tilanteen, luetaan erheellisiksi automaattisiksi
Pelastusjohtajalla on tulosyksikön päällikön esityksestä oikeus harkintansa
mukaan vapauttaa asianomainen korvauksen suorittamisesta.
7. KEMIKAALI- JA RÄJÄHDELAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEELLA PE-

LASTUSVIRANOMAISELLE MÄÄRÄTYT LUPAPÄÄTÖKSET, KATSASTUKSET JA TARKASTUKSET
7.1

7.2

7.3

7.4

Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi
- käsittely ja varastointi (päätös ja tarkastus)
- pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen niissä tapauksissa, jolloin luvan antaja on muu viranomainen
- muutokset käsittelyssä tai varastoinnissa
- poikkeukset säilytysrajoituksista
Öljylämmityslaitteisto
- katsastus
- muutokset
- pelastusviranomaisen osallistuminen öljylämmityslaitoksen tarkastukseen niissä tapauksissa jolloin luvan antaja on muu viranomainen
Lämminilmakehittimet ja viljankuivaamot
- käyttöönottotarkastus
Räjähdystarvikkeet
- Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (390/2005 § 59
a, 819/2015 § 24)
- Räjähdeasetuksen (819/2015 § 46 ja § 47) mukainen räjähdekaupan
päätös ja tarkastus
- Ilotulitteiden valvontatarkastus
- Päätös ilotulitteiden käytöstä, muulloin kun asetuksen sallimana aikana
(390/2005 § 91)
- Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palovaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena (390/2005 § 81)

277,00 €
156,00 €
94,00 €
94,00 €

94,00 €
71,00 €
94,00 €

94,00 €

208,00 €
182,00 €
104,00 €
26,00 €
104,00 €
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€
7.5

Toimituksen keskeyttäminen
- Mikäli edellä mainitut toimenpiteet on jouduttu keskeyttämään ja joudutaan
suorittamaan uusi tarkastus, peritään lisäksi puolet säädetystä maksusta
tai jos toimitus on koskenut vain laitoksen tai varaston osaa, tarkastuksesta
peritään vain puolet säädetystä maksusta. ( Koskee kohtaa 7 kokonaisuudessaan)

7.6

Matka- ja muut korvaukset
Asianomaisen laitoksen, laitteiston, varaston tai laitteen omistajan tai haltijan
on korvattava toimitukseen osallistuneen pelastusviranomaisen matkakustannukset Etelä-Karjalan Pelastuslaitokselle voimassa olevan KVTES:n
matkakustannusten korvausten määräytymisperusteiden mukaisesti

7.7

Automaattinen paloilmoitin ja sammutuslaitos
- pelastusviranomaisen osallistuminen käyttöönottotarkastukseen

141,00 €

Merkki- ja turvavalaistus sekä savunpoistolaitteisto
- käyttöönottotarkastus

141,00 €

Pyydetyt tarkastukset ja lausunnot
- asiantuntijakorvaus

130,00 € / h

7.8

7.9

7.10 Väestönsuojat
- käyttöönottotarkastus ja pyydetty painekokeen suorittaminen

104,00 €

7.11 Konsultointi rakenteellisissa paloturvallisuusasioissa ja ennakkolausunnot sekä ennen erityistä palotarkastusta tehtävä ennakkokatselmus (käytetyn ajan mukaan)

132,00 € / h

VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISET VALVONTATEHTÄVÄT
7.13 Asuinrakennusten palotarkastukset

Perusmaksu

Tuntiveloitus

Asuinrakennusten yleinen palotarkastus
Jälkipalotarkastus

maksuton1)
52 €2)
52 €

52 €/alkava tunti (1h
ylittävältä ajalta)

maksuton
52 €

52 €/alkava tunti (1h
ylittävältä ajalta)

Ylimääräinen palotarkastus
Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyttöönottotarkastus
- Omakotitalot yms.
- Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt

1) Pelastuslaitos voi periä voimassa olevan jälkipalotarkastusmaksun suuruisen maksun asuinrakennuksen palotarkastuksesta, mikäli pelastuslaitoksen lähettämä omavalvontalomake jätetään palauttamatta
ja sen perusteella kohteessa suoritetaan yleinen palotarkastus.
2) Mikäli asiakas kuittaa annetun korjausmääräyksen kirjallisesti tehdyksi, pelastuslaitos ei peri jälkitarkastuksesta maksua.
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7.14 Muiden valvontakohteiden palotarkastukset

Perusmaksu

Tuntiveloitus (varsinaisen tarkastuksen 2 h ylittävältä ajalta)

Yleinen palotarkastus
Jälkipalotarkastus

104 €
104 €

52 €/alkava tunti
52 €/alkava tunti
52 €/alkava tunti (1h ylittävältä ajalta)

Ylimääräinen palotarkastus
Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyttöönottotarkastus
Erityistä palotarkastusta edeltävä ennakkokatselmus
Yleisötilaisuuden palotarkastus

52 €
104 €

52 €/alkava tunti

410 €

52 € / alkava tunti

104 €

52 €/alkava tunti

8. VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVAT EHDOT
-

Tuntiveloituksessa korvaus peritään jokaiselta alkavalta tunnilta ja vuorokausiveloituksessa korvaus peritään jokaiselta alkavalta kalenterivuorokaudelta.

-

Milloin kyseessä on arvonlisäveronalainen toiminta, lisätään taksoihin voimassa oleva arvonlisävero.

-

Kaluston vuokrauksesta voivat päättää pelastusjohtaja, vastuualueiden päälliköt,
toimialueiden palopäälliköt, päällikköpäivystäjä , päivystävä palomestari sekä päivystävä vuoromestari.

-

Kaluston vuokrauksessa on vältettävä hälytysvalmiudessa olevan kaluston vuokrausta. Hälytysvalmiudessa olevan kaluston vuokrauksesta päättää viime kädessä
päivystävä palomestari tapauskohtaisesti.

-

Pelastuslaitos on oikeutettu pelastusviranomaisen määräyksestä kieltäytymään kaluston vuokrauksesta ja vaatimaan vuokratun henkilöstön ja kaluston heti pelastuslaitoksen käyttöön valmiuden tai pelastustoimintaan liittyvien tehtävien vuoksi. Pelastuslaitos ei vastaa vuokraajalle eikä kolmannelle osapuolelle näiden syiden perusteella aiheutuvista välillisistä ja välittömistä kustannuksista.

-

Vuokratulle kalustolla syntyvistä vaurioista vastaa täysimääräisesti vuokraaja, mikäli
käyttäjää ei ole pelastuslaitoksen toimesta järjestetty.

-

Pelastuslaitos ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kustannuksista tai vahingoista.

-

Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokrattua kalustoa kolmannelle osapuolelle
ilman pelastuslaitoksen kirjallista lupaa.

-

Jos vuokrattava kalusto joudutaan pelastuslaitoksen toimesta kuljettamaan vuokraajan ilmoittamaan paikkaan, peritään tästä eri korvaus.

-

Erillisestä hakemuksesta tai sopimuksesta pelastuslaitos voi kuitenkin tapauskohtaisesti päättää, ettei em. korvauksia tai osaa niistä peritä pelastuslaitoksen henkilöstön tai pelastustoimen sidosryhmissä toimivalta yhteisöiltä tai sopimuskunnilta.

-

Tämä laskutustaksa ei koske pelastuslaitoksen tulosalueen sisäisiä toimintoja, vapaaehtoisia palokuntia käyttäessään omistamaansa kalustoa, eikä sellaisia tilanteita,
joista on erikseen sovittu, ettei toiminnoista laskuteta.
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-

Pelastustoimen alueiden välisessä avunantamisessa lähtökohtana pidetään vastavuoroisuusperiaatetta. Aiheutuneet kustannukset tasataan tarvittaessa puolivuosittain tapahtuvalla laskutuksella.

-

Pitkäaikaisissa tai toistuvissa tehtävissä pelastuslaitoksella on oikeus veloittaa laskutustaksasta poikkeavia korvauksia.

-

Tätä taksaa tullaan käyttämään maksettaessa korvauksia vapaaehtoisille palokunnille omistamansa kaluston käytöstä pelastuslaitoksen hälytystehtäviin, koulutuksiin ja
muihin pelastuslaitokselle tuotettavien palveluiden suorittamiseen, jos korvaus ei sisälly sopimuspalokunnan ja pelastuslaitoksen väliseen palokuntasopimukseen.

-

Nostolava-auton vuokrauksesta on erillinen ohje.

9. MUUTOKSENHAKU
1.1.2016 voimaan tulevan pelastuslain muutoksen mukaisesti; 96 §:n 2 momentin nojalla tehtyyn perittävien maksujen suuruutta koskevaan päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään (oikaisuvaatimusohje).
10. TAKSAN HYVÄKSYMINEN
Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on hyväksynyt tämän taksan 17.12.2015 ( § 39).
Tämä taksa astuu voimaan 1.1.2016.

