VALVONTAMAKSUTAKSA
Tampereen kaupunginhallitus 12.05.2014 220 §

PALOTARKASTUKSISTA JA MUISTA VALVONTATOIMENPITEISTÄ PERITTÄVÄT
MAKSUT
Pelastusviranomaisen pelastuslain (379/2011) sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annetun lain (390/2005) perusteella suorittamista palotarkastuksista sekä muista
valvontatoimenpiteistä peritään maksu 1.6.2014 alkaen seuraavasti:

VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISET PALOTARKASTUKSET
(Pelastuslaki 379/2011 96§)

Valvontatoimenpide

Perusmaksu

Tuntiveloitus

Yleinen (määräaikainen) palotarkastus
Asuinrakennukset
Muut valvontakohteet

maksuton
100 €

-47 € / alkava tunti 2 h
ylittävältä ajalta

Jälkipalotarkastus
Enintään 2 asunnon asuinrakennukset
Muut valvontakohteet

maksuton
100 €

-47 € / alkava tunti 2 h
ylittävältä ajalta

Ylimääräinen (pyydetty) palotarkastus
Enintään 2 asunnon asuinrakennukset
Muut valvontakohteet

maksuton
50 €

-47 € / alkava tunti 1 h
ylittävältä ajalta

Erityinen palotarkastus
Enintään 2 asunnon asuinrakennukset
Muut valvontakohteet

maksuton
100 €

-47 € / alkava tunti 2 h
ylittävältä ajalta

Muu katselmus ja tarkastus (pyydetty)
Enintään 2 asunnon asuinrakennukset
Muut valvontakohteet

maksuton
50 €

-47 € / alkava tunti 1 h
ylittävältä ajalta

100 €

47 € / alkava tunti 2 h
ylittävältä ajalta

Yleisötilaisuuden palotarkastus
Yleisötilaisuudet, joihin odotetaan vähintään 1000
osallistujaa samanaikaisesti, tapahtumapaikan
poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille
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VAARALLISTEN KEMIKAALIEN JA RÄJÄHTEIDEN VALVONTA
(Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 131§)

Toimenpide

Perusmaksu

Lisämaksu

Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja
varastointi (Vna 855/2012 32§-37§)
Ilmoituksen käsittely, päätös ja käyttöönottotarkastus
Merkittävä muutos
Nestekaasupullovarasto 0,2 - 1t
Tilapäinen vähäinen toiminta

400 €
200 €
150 €
250 €

47 € / alkava tunti 2 h ylittävän
käyttöönottotarkastuksen
ajalta

Öljylämmityslaitteistot (Vna 855/2012 38§)
Käyttöönottotarkastus

70 €

--

Räjähteet (L 390/2005 63§-64§, 81§, 91§)
Pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä,
ilmoituksen käsittely ja päätös
Em. koskevan muutosilmoituksen käsittely
Pyroteknisten tuotteiden varastoinnin tarkastus

150 €
100 €
50 €

Erikoistehosteiden käytön tarkastus

50 €

--47 € / alkava tunti 1 h
ylittävältä ajalta
47 € / alkava tunti 1 h
ylittävältä ajalta
--

Ilotulitteiden käytöstä tehdyn ilmoituksen käsittely

maksuton

Maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole
suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa enintään
korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla
aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta.
Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron
määrä jää tätä pienemmäksi.
Tämä valvontamaksutaksa kumoaa 10.12.2012 hyväksytyn aiemman valvontamaksutaksan.
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