PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN VUOKRAUS- JA PALVELUHINNASTO
€
Veroton
Kaluston vuokra, €/h (ei sis. miehistöä)
Sammutus/pelastus/säiliö/raivausauto
75,00
Nostolava/tikas-auto
95,00
Alukset, veneet
55,00
Sairaankuljetusauto
55,00
Työ, €/h
Asiantuntija- ja avunantotyö
TEMS

€
Alv 24 %
93,00
117,80
68,20
68,20

Tod. kulujen/sopimuksen mukaan
Sopimuksen mukaan

Tilavuokrat
Harjoitusalue 4 h
120,00
148,80
Harjoitusalue 5-8 h
200,00
248,00
Harjoitustalo- ja kontit, € / harjoitusajo
75,00
93,00
Kangasalan koulutuspaloaseman palotalo ja luentotilat
Sopimuksen mukaan
- henkilöstökulut valmistelun, osallistumisen ja jälkisiivouksen osalta kuluvan ajan mukaisesti
Öljyntorjuntakalusto, €/vrk, (arvonlisäverotonta)
Laskutetaan kustannuksiin perustuen
Letkuhuolto
Letkun huolto, €/kpl
Letkun sitominen, €/kpl
- lisäksi materiaali kulutuksen mukaan
Paineilmalaitteiden huolto
Kaluston huolto, €/h
Täyttö, 200/300 bar, €/l
Vuosihuolto, €/kpl
5/6-vuotishuolto, €/kpl
- osat laskutetaan käytön mukaan erikseen
Aiheettomat hälytykset (arvonlisäverotonta)
Toistuvat aiheettomat hälytykset (ERHE-maksu)

15,00
15,00

18,60
18,60

45
1
60
105

55,8
1,24
74,4
130,2

800,00

-

Ensihoidon työharjoittelu (julkisoik. maksu, veroton)
Oppilas/vko
43,00
Oppilas/päivä
8,60
Em. hinnat astuvat voimaan 1.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.
Muutos ei koske voimaantulohetkellä voimassa olevia sopimuksia.
Palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittävät maksut
Erillisellä päätöksellä.

Vuokrausehdot
- Ensilähdön kalustoa eikä sellaista kalustoa, joka on saatavissa vuokraamoista,
ei pääsääntöisesti vuokrata.
- Vuokratulle kalustolle syntyvistä vaurioista vastaa vuokratun kaluston käyttäjä.
- Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä, rikkoontumisesta tai tehtävän
keskeytymisestä (esim. hälytystilanne) vuokraajalle mahdollisista aiheutuvista
välillisista tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
- Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa kalustoa kolmannelle osapuolelle ilman
vuokranantajan kirjallista lupaa.
Muut ehdot
- Päällikköviranhaltijoilla/toimihenkilöillä on oikeus laskuttaa harkintansa mukaan
myös muista ei-viranomaispalveluista kuin tässä hinnastossa on mainittu. Hintojen
tulee perustua kustannuksiin.
- Pelastusjohtajalla tai -päälliköllä on oikeus muuttaa hinnaston laskutusperiaatteita.
- Pelastusjohtajan tai -päällikön allekirjoittaman sopimukseen perustuen voidaan
poiketa em. ehdoista.
Arvonlisäverokäsittely
- Pelastustoiminta onnettomuustilanteissa on viranomaistoimintaa, josta
mahdollisesti laskutetuista tuloista ei suoriteta arvonlisäveroa.
- Arvonlisäverotonta myyntiä ovat mm. tarkastukset ja katsastukset, öljyvahinkojen torjunta sekä viranomaisten avustamisesta laskutettavat tulot.
- Muut laskutettavat palvelut kuin viranomaispalvelut tai muuten arvonlisäverottomaksi
laissa tai asetuksessa määritellyt palvelut ovat arvonlisäveron piirissä.

-

