Valvontasuunnitelman mukaisten valvontakäyntien maksut 1.1.2020 alkaen
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 13.11.2019
1. Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten (pientalot) ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset
Perusmaksu sisältää yhden (1) tunnin tarkastustyötä, ylimenevältä ajalta peritään 60,37 € / alkava tunti.
1.1 Yleinen palotarkastus

maksuton

1.2 Jälkitarkastus

60,37 €

1.3 Pyydetty palotarkastus

60,37 €

1.4 Ylimääräinen palotarkastus

maksuton

1.5. Asiakkaan pyytämä lausunto

60,37 €

1.6 Palotarkastuspöytäkirjan tai muun asiakirjan toimittaminen postitse

30,02 €

1.7. Omavalvontalomakkeen palauttamatta jättämisen johdosta suoritettu palotarkastus

60,37 €

Palotarkastukselle annettujen korjausmääräysten suorittamisen valvonta tapahtuu jälkitarkastuksella
josta laskutetaan. Maksua ei peritä silloin, kun annettujen korjausmääräysten toteutuminen voidaan
todentaa asiakkaan toimittamien tietojen perusteella.
2. Muut valvontakohteet
Perusmaksu sisältää kaksi (2) tuntia tarkastustyötä, ylimenevältä ajalta peritään 60,37 € € / alkava tunti.
2.1 Yleinen palotarkastus

120,52 €

2.1 Yleinen palotarkastus (lyhyet tarkastukset, alle 1 h)

60,37 €

2.3 Jälkitarkastus

120,52 €

2.4 Pyydetty palotarkastus

60,37 €

2.5 Ylimääräinen palotarkastus

maksuton

2.6 Erityinen palotarkastus

120,52 €

2.7 Ennakoiva erityinen palotarkastus

60,37 €

2.8. Yleisötilaisuuden palotarkastus

120,52 €

2.9. Asiakkaan pyytämä lausunto

60,37 €

2.10 Palotarkastuspöytäkirjan tai muun asiakirjan toimittaminen postitse

30,02 €

Palotarkastukselle annettujen korjausmääräysten suorittamisen valvonta tapahtuu jälkitarkastuksella
josta laskutetaan. Maksua ei peritä silloin, kun annettujen korjausmääräysten toteutuminen voidaan
todentaa asiakkaan toimittamien tietojen perusteella.

3. Pelastusviranomaisen kirjalliset lausunnot
3.1 Rakennusvalvontaviranomainen

60,37 €

3.2 Suunnittelijat ja rakennusliikkeet

60,37 €

3.3 Nuohoojien vikailmoituksen käsittely

maksuton

3.4 Erilaiset toiminnanharjoittajat

60,37 €

4. Vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi
4.1. Päätös asetuksen 685/2015 37 §


koskee pysyvää ja tilapäistä toimintaa



sisältää tarkastuksen

291,00 €

4.2. Asetuksen 685/2015 37 § mukaisen uuden päätöksen muutoksen tarkastus

120,52 €

4.3. Jälkitarkastus

94,42 €



koskee pysyvää ja tilapäistä toimintaa

4.4. Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastuksiin niissä tapauksissa,

180,78 €

joissa luvan antaja on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
5. Öljylämmityslaitteistot
5.1. Tarkastus asetuksen 685/2015 39 § mukaisesta ilmoituksesta

94,42 €

5.2. Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastuksiin niissä tapauksissa,

180,78 €

joissa luvan antaja on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
6. Räjähdystarvikkeet ja ilotulitteet
6.1. Päätös lain 390/2005 63 § mukaisesta ilmoituksesta


180,78 €

sisältää tarkastuksen

6.2. Lain 390/2005 63 § mukaisen uuden päätöksen muutoksen tarkastus

94,42 €

6.3. Lain 390/2005 64 § mukainen ilotulitteiden myyntipaikan ja varaston tarkastus

94,42 €

6.4. Jälkitarkastukset

94,42 €

6.5. Päätös lain 390/2005 81 § mukaisesta ilmoituksesta räjähteiden tai

94,42 €

palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina
6.6. Päätös räjähdeasetuksen 390/2005 91§ mukaisesta ilotulitteiden käytöstä


60,37 €

muulloin kuin joulukuun 31. päivän klo 18.00 ja
tammikuun 1. päivän klo 02.00 välisenä aikana

6.7. Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastuksiin niissä tapauksissa,
joissa luvan antaja on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

94,42 €

