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Palvelu- ja vuokrausmaksut (ALV 0 %) 1.8.2020 ALKAEN  
(Taksapäätöksestä voidaan poiketa viranhaltijapäätöksellä) 
(Johtokunta 9.6.2020 14 §) 
 
 
1 Ajoneuvokalusto  
 

1.1 Sammutus- ja pelastusautot 310,00 €/h arkisin (miehitys 1 + 3) 
    400,00 €/h  viikonloppuisin (1 + 3) 

 

1.2 Puomitikasauto  255,00 €/h arkisin (miehitys 1 + 1) 
    300,00 €/h  viikonloppuisin (1 + 1) 

 
 
2 Alus ja venekalusto 
 

2.1    Veneet (1+3 miehistöllä) lähtömaksu 300,00 + 340,00 €/h arkisin  
 (D, E, F tai G-luokka)  lähtömaksu 400,00 + 450,00 €/h viikonloppuisin 
     + polttoainekustannukset 

 

2.2 Pienveneet (1+1 miehistöllä) lähtömaksu 110,00 + 170,00 €/h arkisin  
 (A, B tai C-luokka)        lähtömaksu 150,00 + 215,00 €/h viikonloppu  
     + polttoainekustannukset 

 
 
3 Pumppauskalusto 
 

3.1   Moottoriruisku 32,00 €/h+pk ja polttoainekustannukset 

 

3.2   Uppopumppu 11,00 € /h 

 

3.3    Patay-pumppu 7,00 € /h 

 

3.4    Vesi-imuri       11,00 €/h 

 
 
4 Palkka-, luento- ja kuljetuskustannukset 
 

4.1 Palkkakustannus (pk)    
 Arkipäivä   55,00 € /h  
 Sunnuntai- ja pyhäpäivä  77,00 € /h 
    Tai erillisen sopimuksen mukaan 

 

4.2 Erityisluentopalkkio (alkava 50 min.)  132,00 €/h 



 2/4 

 

____________________________________________________________________________________________________________  
Kymenlaakson pelastuslaitos  kymenlaakso.pelastuslaitos@kympe.fi 
Takojantie 4  05 23161 
48220 Kotka  www.kympe.fi 

4.3  Kuljetuskustannukset, ensimmäiset 20 km 38,00 € 
 20 km ylittävä osa /1 km  0,70 € /km 

 

4.4 Kaasun- ja säteilynmittaus ja kontti-tarkastukset        55,00 €/h 
 (20 km, ylittävä osa kts. kuljetuskustannukset /1km 
 + lisäksi mahd. tarvikkeet, esim. ampullit) 

 

4.5  Letku- ja  puominpesu + tarvikkeet  55,00 €/h + tarvikkeet 

  

4.6. Hengityssuojainten ja kaasunsuojapukujen 
 huolto ja testaus: 
 * Paineilmalaitteiden vuosihuolto  55,00 €/h + tarvikkeet        
 * Paineilmalaitteiden perushuolto  55,00 €/h + tarvikkeet 
 * Kaasusuojapuvun testaus  55,00 €/h  

 

4.7  Paineilmapullojen täyttö 200 bar  1,60 €/tilavuuslitra 
   300 bar  1,90 €/tilavuuslitra 

 

4.8    Ilma-analyysi paineilmapullosta  59,00 € 

 
 
5 Koulutuspaketit  
 

5.1 Alkusammutusharjoitus   23,00 € /oppilas 
 * sisältää: suojaus, peite ja sammutteet 

    

5.2 Alkusammutuskoulutus   30,00 € /oppilas 
* sisältää: yhden oppitunnin teoriaa ja käytännön alkusammutusharjoituk-
sen tarvittavine materiaaleineen 

 

5.3 Turvallisuuskoulutus yrityksille   15,00 € / h / oppilas 
* sisältää: asiakkaan kanssa räätälöidyn koulutuspaketin, joka voi sisältää 
sekä teoriaa, että käytännön koulutusta tarvittavine materiaaleineen 

 
 
6 Sammuttimet 
 

6.1  Käsisammutin 6 - 12 kg   30,00 €/vrk  

 

6.2  Sankoruisku ja sammutuspeite  10,00 €/vrk 

 
 
7 Letku- ja liitinkalusto 
 

7.1  Suihkuputki, jakoliitin, muunnosliitin tai vastaava 11,00 € /vrk  
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7.2  Paloletkut 
 38 - 76 mm    8,00 €/kpl/vrk 
 110 mm    9,00 € /kpl/vrk 
  150 mm    14,00 €/kpl/vrk 

 
 
8 Muu pelastuskalusto 
 

8.1  Öljyntorjuntapuomi   130,00 €/vrk 
 + mahdollinen pesu taksan mukaan 

 

8.2 Poiju + ankkuri   7,00 €/vrk 

 

8.3 Savukone    60,00 €/vrk                                
 + savuneste   35,00 € /litra 

 
 
9 Korjaamopalvelut 
 

9.1  Ajoneuvojen, veneiden ym. kaluston huolto ja                                       
 korjaus    55,00 €/h 

 

9.2 Virve-radioiden parametrointi  55,00 €/h 

 
 
10 Koulutustilat paloasemilla; Hamina, Kouvola, Kotka 
 

10.1 Luentosali/kokoustila 
 < 4 h    100,00 €    
                 4 h - 8 h    150,00 €  

 
 
11 Kemikaali- ja räjähdyslainsäädännön perusteella pelastusviranomaiselle 
määrätyt lupapäätökset, katsastukset ja tarkastukset 
 

11.1 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi  
Käsittely ja varastointi (päätös ja tarkastus)   210,00 € 
Tarkastusta edellyttävät muutokset    150,00 € 
Muutokset käsittelyssä tai varastoinnissa  90,00 € 

 

11.2  Öljylämmityslaitteisto  
              Käyttöönottotarkastus    55,00 € 

 

11.3  Lämminilmakehittimet ja viljankuivaamot  
Käyttöönottotarkastus    55,00 € 
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11.4  Räjähdystarvikkeet  
Ilotulitteiden myynti ja varastointi (päätös ja tarkastus)  80,00 € 

 Ilotulitteiden myynti ja varastointi tarkastus  50,00 € 
Tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus (Tukes päätös) 100,00 € 

11.5  Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö, käsittely ja varastointi  
Nestekaasun varastointi (päätös ja tarkastus)  100,00 € 
Tarkastusta edellyttävät muutokset    70,00 € 
Muutokset käsittelyssä tai varastoinnissa  60,00 € 

 
 
12 Muut valvontatehtävät 
 

12.1.  Asuinrakennus tai siihen rinnastettava valvonta  
Yleinen palotarkastus   50,00 €   
Paloturvallisuuden itsearvio  maksuton 
sen perusteella tehtävä mahdollinen tarkastus maksuton 
Jälkipalotarkastus   50,00 €   
Asiakirjavalvontana suoritettu jälkipalotarkastus maksuton 
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus  50,00 €   
Erityinen palotarkastus 

 pientalo   maksuton 
 pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt 50,00 € 

 +55,00 €/alkava tunti 1 h ylittävältä ajalta 

 

12.2.  Muu valvonta         Perusmaksu  
Yleinen palotarkastus   110,00 €   
Jälkipalotarkastus   110,00 €   
Asiakirjavalvontana suoritettu jälkipalotarkastus maksuton 
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus  60,00 €   
Erityinen palotarkastus   110,00 €   
Yleisötilaisuuden palotarkastus  110,00 €    

 
Perusmaksu sisältää enintään 2 tuntia kestävän varsinaisen tarkastuksen ja 
ylittävältä ajalta peritään 55,00 €/alkava tunti. 

 
 
13 Paloilmoittimen ERHE-laskutus 

Pelastuslain (379/2011) 96§:n mukaan maksu voidaan periä tehtävästä, jonka 
on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen 
toiminta. Maksun perimisen edellytyksenä on, että paloilmoitin on aikaisemmin 
aiheuttanut erheellisen hälytyksen ja alueen pelastusviranomainen on kirjalli-
sesti kehottanut kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa korjaa-
maan sen. Maksu saadaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnan-
harjoittajalta. Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialueella laskutetaan 
863,00 €, jos samalta paloilmoittimelta on edellisen 12 kuukauden aikana tul-
lut kolme erheellistä paloilmoitusta. 


