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ERHEELLISET PALOILMOITINHÄLYTYKSET
Pelastuslainsäädäntö muuttui 1.7.2011 lukien. Lain (379/2011) 96 §
mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on
aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten mukaisesti ja se on 830 € (arvonlisäveroton maksu) Satakunnassa.
Maksu voidaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. Satakunnan pelastuslaitos seuraa erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä ja tarvittaessa puuttuu niihin ylimääräisillä palotarkastuksilla. Tarvittaessa käytetään hallinnollisia pakkotoimia.
Satakunnan pelastuslaitos aloittaa toistuvien erheellisten paloilmoitinhälytysten laskuttamisen 1.7.2012. Lasku lähetetään, mikäli kiinteistöstä tulee tämän ajankohdan jälkeen erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä, joita on edeltänyt vähintään kaksi erheellistä paloilmoitinhälytystä edeltävän 12 kk aikana.
Toisesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä, joka on sattunut
edeltävän kahdentoista kuukauden aikana, kiinteistön omistajalle,
haltijalle tai toiminnanharjoittajalle lähetetään kirjallinen korjauskehotus. Kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta korjausaikaa korjauskehotuksen tiedoksiannosta (7 pv postin toimitusaika +14 pv korjausaika = 21 pv), jonka aikana sattuneista erheellisistä paloilmoitinhälytyksistä ei laskuteta. Osa puutteista pystytään toteuttamaan välittömästi tai muutamassa päivässä.
Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä, joka sattuu kahdentoista kuukauden aikana, lähetetään paloilmoitinkiinteistölle lasku.

Erheelliset paloilmoitinhälytykset, jotka laskutetaan
Paloilmoittimen hälytyksistä huomattava osa on kiinteistön käyttäjien
aiheuttamia. Laskutettavien hälytysten syyt ovat paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtäviä:
- huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä
- ajoneuvon pakokaasu
- tupakointi
- muu savu tai pöly kiinteistössä
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kosteus tai vesi
korkea tilapäinen lämpötila
isku ilmaisimeen
ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
keskuslaitteiston vika
kaapelivaurio tai linjavika kiinteistön alueella / tontilla
sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen
toiminta
sprinkleriputkiston vuoto
sprinkleriputkiston jäätyminen
erehdys tai väärä käyttö
ilkivaltainen käyttö
piittaamattomuus ruuan valmistuksessa
ruuan valmistus henkilökunnan toimesta
huolimattomuus tulitöissä
teholähdevika
ei näkyvää syytä
muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta.

Erheelliseksi hälytykseksi lasketaan myös hätäkeskuksen välittämä
laitevian tarkastustehtävä sekä rakennuspalovaara, jonka on aiheuttanut piittaamattomuus ruuan valmistuksessa tai ruuanvalmistus
henkilökunnan toimesta.

Paloilmoitinhälytykset, joita ei laskuteta
Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat paloilmoitinhälytysten syyt:
- rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
- ensivastetehtävä, ihmisen pelastaminen tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
- rakennuspalovaara (paitsi, jos kyseessä on piittaamattomuus
ruuanvalmistuksessa tai ruuanvalmistus henkilökunnan toimesta)
- räjähdys/räjähdysvaara ja sortuma/sortumavaara
- vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
- muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
- salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio
- kaupungin/kunnan vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
- kaapelivaurio tai linjavika kiinteistön alueen ulkopuolella
- uuden laitteiston toteutuspöytäkirjassa määriteltynä seurantaaikana tulleet hälytykset, enintään 2 kk
Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai
autopalosta ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Myöskään esim.
iäkkäiden asukkaiden ruuanvalmistuksesta tullutta hälytystä ei laskuteta, kun ruuanvalmistusmahdollisuus tukee asukkaan omatoimiS01, Tiedote netti-sivuille erheistä 29.5.2012.doc, 5/7/2012
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suutta eikä kyseessä ole piittaamattomuus. Tarvittaessa ohjeeseen
voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Laskusta valittaminen hallinto-oikeuteen ja / tai vapaamuotoinen reklamointi
Kiinteistöllä on mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen.
Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä on yritetty tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta erheelliset paloilmoitinhälytykset
silti toistuvat. Laskuun liitetään aina valitusosoitus.
Kiinteistö voi myös reklamoida laskusta kirjallisesti ja vapaamuotoisesti. Jos lasku katsotaan aiheettomaksi, pelastuslaitos palauttaa
maksun kiinteistölle. Asiakas saa reklamaatiolomakkeen pyydettäessä pelastuslaitoksen kirjaamosta (kirjaamo@satapelastus.fi).
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Pelastuslaitoksella lisätietoja antaa:
Tiina Kielinen (Rauman ja Kaakkois-Satakunnan toimialue) 044-701
7304 tai Jouni Roos (Porin ja Pohjois-Satakunnan toimialue) 044701 1522. Sähköposti etunimi.sukunimi@satapelastus.fi.

