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1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS

Päällystö 75 €/h

Alipäällystö 49 €/h

Miehistö 42€/h

Sopimuspalokuntalainen 31€/h

Hälytysraha voimassa olevan sopimuksen mukaisesti

Tuntiveloitus sisältää henkilön varsinaisen palkan, erilliskorvaukset, sosiaali- ja 

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.

AJONEUVOKALUSTO

HENKILÖKULJETUSAUTOT

Miehistönkuljetusauto (1+1+16) 1,05 €/km

Miehistönkuljetusauto (1+7) 0,85 €/km

Henkilöautoista kilometrikorvaus voimassa olevan 

kilometrikorvauksen mukaisesti

Kuljettajan palkka kohdan 1. mukaisesti

PELASTUS-, SÄILIÖ-, RAIVAUS-, LETKU-, VAAHTO- JA VAIHTOLAVA-AUTO KALUSTOINEEN 

(SISÄLTÄVÄT KULJETTAJAN PALKAN)

Tuntiveloitus 100€/h

Kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta 1,70 €/km

NOSTOLAVA- SEKÄ RASKAAN RAIVAUSAUTON VUOKRAUS (SISÄLTÄVÄT KULJETTAJAN PALKAN)

Tuntiveloitus 220 €/km

Kilometrikorvaus yli 20 km:n osuudesta 1,70 €/km



ALUS- JA VENEKALUSTO

Alus yli 150 kW 215 €/h

Alus alle 150 kW 110 €/h

Pienveneet 65 €/h

SAMMUTUSAINEET

Vaahtoneste 8,80 €/l

Sammutusjauhe 7,50 €/kg

PALOLETKUT

39-76 mm / 20 m:n kieppi 11 €/vrk

110 mm / 20 m:n kieppi 25 €/vrk

PALOPOSTI- JA VESIASEMAKALUSTO

Paloposti- ja vesiasemakalusto 25 €/vrk

ÖLJYNTORJUNTA

Öljyvahinkojen torjunnasta perittävät korvaukset
Rajattu ja vaikutuksiltaan vähäinen öljyntorjuntatehtävä 320,00
 
* sisältää maksimissaan 2 tuntia torjuntatyötä ja vähäiset määrät imeytysaineita.
 
Erityisen pitkäkestoinen tehtävä (yli 2 tuntia), joka sitoo enemmän henkilöstöä, kalustoa sekä
imeytysaineita, laskutetaan vahingonaiheuttajalta toteutuneiden kustannusten mukaan.
 
Lisäksi ulkopuolisilta tahoilta tulevat laskut peritään arvonlisäverollisena

            320 €

ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON VUOKRAUS

Öljytorjuntapuomi (sis. Mahdollinen pesu) 150€/vrk

Öljynkeräyspumput (sis. Puhdistuksen 80€/h



3. KALUSTON HUOLTO- JA KORJAUSPALVELUT

HUOLTOKORJAAMON PALVELUT

Tuntiveloitus 66 €/h

Varaosat laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan

PAINEILMAHENGITYSLAITEHUOLTO

Käytönjälkeinen huolto 50 €/laite

Vuosihuolto 100 €/laite

Perushuolto 200 €/laite

Toimintakunnon testaus 100 €/laite

Muu korjaus 50 €/h

Varaosat laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan

PAINEILMASÄILIÖIDEN TÄYTTÖ

Pullon tai pullojen tilavuus litramäärä 1,20 €/l

PALOLETKUJEN HUOLTO JA KORJAUS

Paloletkun pesu ja kuivaus/paikkaus 50 €/kpl

Muu huolto- ja korjaustyö 38 €/h

Tarvikkeet veloitetaan erikseen



4. PELASTUSSUKELLUS

VESI JA KEMIKAALISUKELLUSTEHTÄVÄ (VELOITETAAN APUA PYYTÄVÄLTÄ VIRANOMAISELTA TAI 

MUULTA TAHOLTA)

kemikaalisukelluksen osalta lisäksi laskutetaan mahdolliset kaluston kustannukset todellisten 

huolto- tai hankintahintojen mukaisesti.

Peruskorvaus 210 €/kerta

Vaikeiden olosuhteiden lisä 105 €/kerta

Henkilöstön tuntiveloitus kohdan 1. mukaisesti



5. TURVALLISUUSKOULUTUS

PALOHARJOITUSALUEEN KÄYTTÖ (SISÄLTÄÄ KOULUTUS-/TAUKOTILAN KÄYTÖN)

Henkilöstön tuntiveloitus kohdan 1. mukaisesti
Lieskahdussimulaattori/Savusukelluskontti (sisältää 
toimintakuntoon laiton, poltettavan materiaalin sekä käytön 
jälkeisen huollon)  

210 €

Paloharjoitustalo (kylmäharjoittelu esim. keinosavulla) 35 €

Paloharjoitustalo (yhden huoneen polttomaksu) 100 €

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)  

80 €

Turvallisuuskoulutusperävaunu, sisältää vaunussa olevat 
sammuttimet ja niiden huollon (tilaaja kuljettaa)  

160 €

Turvallisuuskoulutusperävaunu, sisältää vaunussa olevat 
sammuttimet ja niiden huollon (pelastuslaitos kuljettaa)  

210 €

Turvallisuuskoulutusperävaunu, sopimuspalokunnat: 
sopimuspalokunnat kouluttavat E-KP:n turvallisuusviestintä- 
suunnitelman mukaista vastikkeetonta valistusta tai kouluttavat 
sopimuspalokuntalaisia, vuokraa ei peritä 

Maksuton

Tulityökurssi (1 pv/8h) 105 €/hlö

Alkusammutuskoulutus 336 €/tilaisuus/35 
hlö

Alkusammutuskorttikoulutus (AS1) 25 €/hlö

Hätäensiapukoulutus 30 €/hlö

Hätäensiapukoulutus + AS1-alkusammutuskoulutus 50 €/hlö

Turvallisuuskoulutukset suunnitellaan asiakastarpeiden mukaisesti asiakkaan kanssa yhdessä 

sopien. Tarvittaessa laadimme koulutuksista tarjouksen.



HUONETILOJEN KÄYTTÖ

Pelastuslaitoksen luento- ja liikuntasali 65 €

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. ERHEELLISET PALOILMOITUKSET

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. Paloilmoittimen välittämät vikailmoitukset, joissa hätäkeskus lähettää 

pelastuslaitoksen tarkistamaan tilanteen, luetaan erheellisiksi paloilmoituksiksi. 

(Pelastuslautakunnan päätös 20.12.2018 40 §)

Pelastusjohtajalla on tulosyksikön päällikön esityksestä oikeus harkintansa mukaan vapauttaa 

asianomainen korvauksen suorittamisesta.

Erheelliset paloilmoitukset

(kolmannesta erheellisestä paloilmoituksesta lähtien 12 kk:n aikana)

835 €/kerta 



7. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISET VALVONTATEHTÄVÄT

ASUINRAKENNUKSIIN KOHDISTUVAT VALVONTAMAKSUT

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen 

ylittävältä ajalta peritään 53 € / alkava tunti

Perusmaksu Tuntiveloitus Lakiperuste

Asuinrakennusten yleinen palotarkastus Maksuton 1) Pelastuslaki 
379/2011 
96§ ja 79§

Jälkipalotarkastus 53 € 2) Pelastuslaki 
379/2011 
96§ ja 79§

Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman 
kohdekäyntiä

Maksuton Pelastuslaki 
379/2011 
96§ ja 79§

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 53 € 53 €/alkava 
tunti, (1h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 
96§ ja 79§

Erityinen palotarkastus
Omakotitalot yms. Maksuton Pelastuslaki 

379/2011 
96§ ja 79§

Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt 53 € 53 €/alkava 
tunti, (1h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 
96§ ja 79§

1) Pelastuslaitos voi periä voimassa olevan jälkipalotarkastusmaksun asuinrakennuksen tai vapaa-

ajan asuinrakennuksen palotarkastuksesta, mikäli pelastuslaitoksen lähettämä paloturvallisuuden 

itsearviointilomake jätetään palauttamatta ja sen perusteella kohteessa suoritetaan yleinen 

palotarkastus.

2) Mikäli asiakas kuittaa annetun korjausmääräyksen kirjallisesti tehdyksi, pelastuslaitos ei peri 

jälkipalotarkastuksesta maksua.



VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN KOHTEIDEN VALVONTAMAKSUT

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen 
ylittävältä ajalta peritään 53 € / alkava 
tunti

Perusmaksu Tuntiveloitus Lakiperuste

Yleinen palotarkastus 106 € 53 €/alkava 
tunti, (2h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Jälkipalotarkastus 106 € 53 €/alkava 
tunti, (2h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman 
kohdekäyntiä

Maksuton Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 53 € 53 €/alkava 
tunti, (1h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Erityinen palotarkastus  159 € 53 €/alkava 
tunti, (2h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Erityistä palotarkastusta edeltävä 
ennakkokatselmus

  424 € 53 €/alkava 
tunti, (2h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Yleisötilaisuuden palotarkastus  106€ 53 €/alkava 
tunti, (2h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §

Valvonnan suorittaminen etävalvontana 106 € 53 €/alkava 
tunti, (2h 
ylittävältä 
ajalta)

Pelastuslaki 
379/2011 96 § 
ja 79 §



Mikäli kohdassa 7. mainitut toimenpiteet joudutaan keskeyttämään perustelemattomasta 

asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään puolet säädetystä maksusta. Mikäli etukäteen sovittu 

palotarkastus joudutaan perumaan pelastusviranomaisesta johtuvasta syystä, maksua ei peritä.



8. KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VALVONTATOIMENPITEIDEN 

VALVONTAMAKSUT

KEMIKAALIEN TEOLLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Lakiperuste
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista 
saapuneen ilmoituksen johdosta tehty 
pelastusviranomaisen päätös 

212 € Laki 390/2005 24 §, sekä 
asetus 685/2015 5 §, 33 §, 
36 §

Tilapäistä toimintaa tai muutostyötä koskevan 
kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista 
saapuneen ilmoituksen johdosta tehty 
pelastusviranomaisen päätös (mm. Nestekaasun 
työmaakäyttö) 

106 € Laki 390/2005 24 § sekä 
asetus 685/2015 34 §, 36 § 
ja 42 §

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia 
harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutosta sekä 
tilapäistä toimintaa koskeva tarkastus

106 € Laki 390/2005 24§, 27a § 
sekä asetus 685/2015 5 §, 
37 § ja 40 §

Pelastuslaitoksen osallistuminen tarkastukseen, kun joku 
muu viranomainen on luvan antaja

159 € Laki 390/2005 131 §, 27 a §, 
pelastuslaki 96 §

ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTO

Lakiperuste
Käyttöönottotarkastus 106 € Asetus 685/2015 39 §
Muutokset 77 € Asetus 685/2015 39 §

RÄJÄHDYSTARVIKKEET

Lakiperuste

Räjähteiden tilapäisen varastoinnin käyttöönottotarkastus 212 € Laki 390/2005 59 a §, 
asetus 819/2015 24 §

Räjähdeasetuksen mukainen räjähdekaupan päätös ja 
tarkastus

195 € Laki 390/2005 63 § 
asetus 819/2015 46 § ja 
47 §

Räjähdeasetuksen mukainen räjähdekaupan tarkastus (jos 
on toistaiseksi voimassa oleva päätös)

106 € Laki 390/2005 63 § 
asetus 819/2015 46 § ja 
47 §



Päätös ilotulitteiden käytöstä muulloin kuin asetuksen 
sallimana aikana

26 € Laki 390/2005 91 §

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai 
palovaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena

 106 € Laki 390/2005 81 §

Mikäli kohdassa 8. mainitut toimenpiteet joudutaan keskeyttämään perustelemattomasta 

asiakkaasta johtuvasta syystä, peritään puolet säädetystä maksusta. Mikäli etukäteen sovittu 

tarkastus joudutaan perumaan pelastusviranomaisesta johtuvasta syystä, maksua ei peritä.



9. 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.  

 
- 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. 

 



10. 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).

11. TAKSAN HYVÄKSYMINEN

Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on hyväksynyt tämän taksan 17.12.2020 (§ 41). 

Tämä taksa astuvat voimaan 1.1.2021. 


