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Hinnoittelun perusteet
Pelastuslaitoksen palveluhinnaston hyväksyy johtokunta.

Pelastuslain (379/2011) 96 § mukaan pelastuslaitos voi periä maksun:
1) pelastuslain 79 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai
muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta;
2) tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta;
3) tehtävästä, joka on muussa laissa erikseen säädetty maksulliseksi.
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005)
131 § nojalla voidaan vaarallisten kemikaalien, palavien kaasujen, räjähteiden ja öljylämmityslaitosten tarkastuksista päätöksistä ja muista virkatoimista periä maksu.
Kemikaali- ja räjähdysvaarallisista aineista, erheellisen paloilmoitinhälytyksestä ja palotarkastusmaksuista annetun lainsäädännön nojalla tehtyjen virkatoimien maksut ovat alv 0 %
kertamaksuja ja katsastusmaksut sisältävät matkakorvauksen.
Hinnoittelu on tuntiveloitus, ellei ko. kohdassa ole toisin mainittu. Pienin veloitus on ½ h.
Pelastuslain ulkopuolisiin tilanteisiin erikseen päätettäessä on palveluhinnaston erillisenä
liitteenä oleva hinnasto, jota voidaan käyttää esim. vahingonkorvausasioissa, lisäksi pelastuslaitoksen öljysuojarahastolta saamien korvausten edellytyksenä on, että öljyvahinkojen
torjunnasta aiheutuvat kulut peritään ensisijaisesti vahingon aiheuttajalta ja jos korvausta ei
tätä kautta saada, maksaa öljysuojarahasto aiheutuneet kulut.
Turvallisuusviestintää ja koulutusta annetaan vuosittain hyväksyttävän turvallisuusviestinnän suunnitelman teemojen ja pelastustoimen turvallisuusviestintästrategian mukaisesti.
Toimittaessa toimivilla markkinoilla tulee pelastuslain ulkopuolisten palveluiden tarjonnassa
noudatettava kuluttaja- ja kilpailuviraston sekä kuluttajalain säädöksiä ja periaatteita.
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1. Asuinrakennusten ja muiden valvontakohteiden palotarkastukset
Pelastuslain 379/2011 perusteella suorittamista valvontasuunnitelman mukaisista palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittävät maksut
1.1 Yritys- ja laitoskohteet (ns.A1-A6 kohteet)
Valvontatapahtuman laskutus perustuu perusmaksuun ja 2h ylittävältä ajalta lisättynä tuntiveloituksen
1h tarkkuudella.
Valvontatapahtuman laskutuksen piiriin kuuluu:
Tarkastukseen sisältyvään aikaan lasketaan mukaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastusta edeltävät työtehtävät (tiedon kerääminen ja perehtyminen valvontakohteeseen) ja pöytäkirjan laatimiseen
kulunut työaika.
Lähtökohtaisesti valvontatapahtumasta ei laskuteta kilometrejä tai matka-aikaa.
Perusmaksu:
alv0 %

Tuntiveloitus:
alv0 %

Säädösperuste:

100 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

100 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

100 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

maksuton

maksuton

100 €

55 €/alkava tunti

maksuton

maksuton

Ylimääräinen pyydetty palotarkastus A1-A6 kohteet

100 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

Erityinen palotarkastus A1-A6 kohteissa (Rakennuksen käyttöönottokatselmus)

100 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

Valvontalaji:
Määräaikainen palotarkastus A1-A6 kohteissa (yleinen palotarkastus)
Muu kuin läsnäololla tapahtuva A1-A6 kohteen määräaikainen palotarkastus
Poikkeustapauksessa palotarkastus voidaan suorittaa esimerkiksi etäyhteydellä asiakirjavalvontana, puhelimella tai
yleisenä turvallisuuteen liittyvänä keskusteluna

Määräaikainen palotarkastus A1-A6 kohteissa, joissa
valvonta ketjutetaan
Saman toiminnanharjoittajan useampi valvontakohde voidaan tarkastaa ketjutetusti yhtäjaksoisesti samana päivänä, jolloin laskutuksessa huomioidaan myös matka-ajat
eri kiinteistöjen välillä

Määräaikainen palotarkastus A1-A6 kohteissa, joissa
toiminta lopetettu tai päättynyt
”Keskeytetty valvonta, kohde ei ole toiminnassa”: Tarkastuksen yhteydessä selviää, ettei kohde ole enää toiminnassa  valvonta keskeytetään.

Jälkipalotarkastus
Kaikissa tapauksissa

Jälkivalvonta ilman kohdekäyntiä

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

Asiakirja, puhelu, sähköposti, tms.

Laskutus tehdään jokaisesta valvontakerrasta
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1.1 Yritys- ja laitoskohteet (ns.A1-A6 kohteet)
70 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

100 €

55 €/alkava tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

Pelastustoiminnassa tai palontutkinnassa havaittujen
turvallisuuspuutteiden johdosta ylimääräisellä palotarkastuksella annettavat korjausmääräykset.

maksuton

maksuton

Väestönsuojan tarkastus

ei suoriteta

ei suoriteta

Pelastusviranomaisen päättämä teemaluonteinen ylimääräinen palotarkastus

maksuton

maksuton

Pelastuslaki 42§ ilmoitukseen perustuva ylimääräinen palotarkastus

maksuton

maksuton

Yleisötapahtuman palotarkastus
Pelastusviranomaisen päättämä turvallisuushavaintoon perustuva ylimääräinen palotarkastus
Esimerkiksi erheprosessiin perustuen tai hälytystilastoista tunnistetut uhat

6
2.2 Asuinrakennukset ja vapaa-ajanasuinrakennukset
Valvontatapahtuman laskutus perustuu perusmaksuun ja 1h ylittävältä ajalta lisättynä tuntiveloituksen 1h
tarkkuudella. Pöytäkirjan laatiminen laskutetaan osana valvontaa tuntilaskutuksena.
Lähtökohtaisesti valvontatapahtumasta ei laskuteta kilometrejä tai matka-aikaa.
Valvontalaji:
Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan rakennuksen paloturvallisuuden itsearviointi

Perusmaksu:
alv0 %

Tuntiveloitus:
alv0 %

maksuton

maksuton

50 €

55 €/alkava
tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

50 €
+ 10€/huoneisto

55 €/alkava
tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

50 €

55 €/alkava
tunti

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§

maksuton

maksuton

maksuton

maksuton

50€

55 €/alkava
tunti

Säädösperuste:

Myös palautuneen itsearvioinnin jälkeiset pistokokeena
suoritettavat palotarkastukset ovat ilmaisia

Asuinrakennuksen ja vapaa-ajan rakennuksen määräaikainen palotarkastus
kun paloturvallisuuden itsearviointi on jätetty palauttamatta

Taloyhtiön määräaikainen palotarkastus silloin kun
paloturvallisuuden itsearviointi on jätetty palauttamatta

Ylimääräinen pyydetty palotarkastus
Pientalon erityinen palotarkastus
Osallistutaan vain poikkeustapauksissa rakennusvalvontaviranomaisen pyytämänä

Pelastuslaki 42§ ilmoitusten perusteella tehtävät palotarkastukset
Myös 42§ mukaisen tarkastuksen jälkipalotarkastus on maksuton

Erityinen palotarkastus taloyhtiöissä
Laskutus tehdään jokaisesta valvontakerrasta

Pelastuslaki
379/2011 96§ ja
79§
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2. Kemikaalivalvonta
Kemikaaliturvallisuuslain 390/2005 perusteella suorittamista valvontasuunnitelman mukaisista kemikaalitarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä perittävät maksut
2.1 Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi:
Valvontatapahtuman laskutus perustuu perusmaksuun ja 2h ylittävältä ajalta lisättynä tuntiveloituksen 1h tarkkuudella.
Valvontatapahtuman laskutuksen piiriin kuuluu:
Tarkastukseen sisältyvään aikaan lasketaan mukaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastusta edeltävät työtehtävät (tiedon kerääminen ja perehtyminen valvontakohteeseen) ja pöytäkirjan laatimiseen kulunut työaika.
Lähtökohtaisesti valvontatapahtumasta ei laskuteta kilometrejä tai matka-aikaa.
Valvontalaji:

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty
pelastusviranomaisen päätös

Tuntiveloitus:
alv0 %

150 €

55 €/alkava
tunti

Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§
sekä VNa 685/2015
5§, 33§ ja 36§

100 €

55 €/alkava
tunti

Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§,
27a§ sekä VNa
685/2015 37§, 40§

100 €
100 €

55 €/alkava
tunti

maksuton

-

150 €

-

70 €

55 €/alkava
tunti

Päätöksen taksa ei sisällä myöhemmin tarvittavia tarkastuksia

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia
harjoittavan laitoksen tarkastus
Päätöksen lupaehtojen valvonta tarvittaessa, erillisen
kemikaalitarkastuksen tarve linjataan päätöksessä.

Päätöksen ehtojen muutos
tai merkittävien muutosten tarkastus
Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen, jossa lupaviranomainen on Turvallisuusja kemikaalivirasto (Tukes)

Säädösperuste:

Perusmaksu:
alv0 %

Vir.yt, osallistutaan tarvittaessa

Nestekaasun varastoinnista pullokaapeissa
tehty pelastusviranomaisen päätös ja tarkastus
Sama taksa sisältää sekä päätöksen ja tarkastuksen
Myös muutokset päätökseen ja sen tarkastus

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus
Myös öljysäiliön katselmukset laskutetaan tällä taksalla

VNa 685/2015 39§

8
2.2 Räjähteet, ilotulitteet ja erikoistehosteet:
Valvontatapahtuman laskutus perustuu perusmaksuun ja 2h ylittävältä ajalta lisättynä tuntiveloituksen 1h tarkkuudella.
Valvontatapahtuman laskutuksen piiriin kuuluu:
Valvontatapahtuman laskutus perustuu perusmaksuun ja 2h ylittävältä ajalta lisättynä tuntiveloituksen 1h tarkkuudella.
Valvontatapahtuman laskutuksen piiriin kuuluu:
Tarkastukseen sisältyvään aikaan lasketaan mukaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastusta edeltävät työtehtävät (tiedon kerääminen ja perehtyminen valvontakohteeseen) ja pöytäkirjan laatimiseen kulunut työaika.
Lähtökohtaisesti valvontatapahtumasta ei laskuteta kilometrejä tai matka-aikaa.

Valvontalaji:
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden
ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista
kaupan yhteydessä

Perusmaksu:
alv0 %

Tuntiveloitus:
alv0 %

Säädösperuste:

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 81§

70 €

Päätöksen taksa ei sisällä myöhemmin tarvittavia tarkastuksia

Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä
70 €

55 €/alkava tunti

maksuton

-

Pelastusviranomaisen päätös- ja tarkastus
ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina

100 €

-

Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim.
työmaan tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus.

100 €

55 €/alkava tunti

Päätöksen lupaehtojen valvonta tarvittaessa,
tarkastuksen tarve linjataan päätöksessä.

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 81§

Esimerkiksi ilotulitteiden myynnin valvonta
26.12–31.12

Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin
asetuksessa (31.12. klo 18.00 – 1.1. klo
02.00) sallimana aikana

Kemikaaliturvallisuuslaki
390/2005 81§
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3. Erheellisen paloilmoitinhälytyksen maksu
Pelastuslain (379/2011) 96 §:n nojalla pelastuslaitos voi periä maksun toistuvasta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä 641 €.

Liite 1

Turvallisuusviestinnän yleiset periaatteet
Turvallisuusviestinnän tapahtumat hyväksytään turvallisuusviestintäsuunnitelmassa.
Pelastustoimi ja pelastusviranomaiset käyttävät julkista valtaa ja niiden tehtäviin kuuluvat
pelastuslaissa säädetyt valvontatehtävät. Turvallisuuskoulutuksen markkinoinnissa tulee
olla erityisen huolellinen, ettei asiakkaille jäisi sellaista kuvaa, että viranomaiset edellyttävät turvallisuuskoulutuksen ostamista erityisesti pelastuslaitokselta.
Koulutuksesta perittävät maksut
Alv 0 %
Luento- ja harjoitustunti
55,00 €
Harjoitussammutin (jauhe + neste) 6 kg
17,00 €
Harjoitussammutin (jauhe + neste) 12 kg
33,00 €
Luentotila/tilakorvaus/ h (liiketoimintaan verrattava toiminta) 41,00 €
Alkusammutussimulaattori/tapahtuma
45,00 €
AS1 koulutus: perusmaksu + henkilömaksu/ koulutus
200 €
AS1 koulutus: hinta/koulutettava max. 15 henkeä
20 €
Tulityökortti (sis. luennot, materiaali, kahvit 2 x, lounas)
110,00 €
- Minimi henkilömäärä 10.

Alv 24 %
68,20 €
21,08 €
40,92 €
50,84 €
55,80 €
248 €
24,8 €
136,40 €

Kalusto

Autot / h

Alv 0 %

Alv 24 %

Pelastusauto
Nostolava-auto
Kevyet autot
Vedenkuljetus (pelastusauton taksa)
+ kilometrikorvaus
Vesi vesilaitoksen voimassa olevan taksan mukaan

70,00 €
85,00 €
50,00 €
70,00 €
2,50 €

86,80 €
105,40 €
62,00 €
86,80 €
3,10 €

Veneet ja ilmatyynyalukset / h

Alv 0 %

Alv 24 %

Moottoriteho ≥ 40 hv.
Moottoriteho ≤ 40 hv.

78,00 €
44,00 €

96,72 €
54,56 €

Muut koneet / h (ei sis. käyttökustannuksia)

Alv 0 %

Alv 24 %

Moottorikelkka + mönkijä
Traileri
Kevyt peräkärry
Moottoriruisku (keskiraskas)
Moottoriruisku (kevyt)
Uppopumppu
Öljypumppu
Vesi-imuri
Sähkögeneraattori
Savutuuletin
Lämpöpuhallin
Ionisaattori/vrk

60,00 €
7,00 €
5,00 €
15,00 €
10,00 €
7,00 €
5,00 €
13,00 €
12,00 €
9,00 €
7,00 €
33,00 €

74,40 €
8,68 €
6,20 €
18,60 €
12,40 €
8,68 €
6,20 €
16,12 €
14,88 €
11,16 €
8,68 €
40,92 €

Letku- ja palokalusto

Alv 0 %

Alv 24 %

Letkuvuokra vrk/kpl
Paloletkun huolto, liuotus, pesu, koeponnistus, kuivaus/kpl
Letkun sidonta/liitin/kpl
Letkun paikkaus /paikka

6,00 €
10,00 €
7,00 €
6,00 €

7,44 €
12,40 €
8,68 €
7,44 €

Muu kalusto

Alv 0 %

Alv 24 %

Savukone / h
Sammutin /kpl/ tapahtuma
Sijaintikilpi / kpl/tapahtuma
Kulkutien merkki / kpl/tapahtuma
Sammutuspeite/kpl/tapahtuma

14,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

17,36 €
12,40 €
6,20 €
6,20 €
6,20 €

Muut huollot, kalibroinnit

Alv 0 %

Alv 24 %

Alkometrin huolto/kalibrointi
Kaasumittarin huolto/kalibrointi
Säteilymittarin huolto/kalibrointi

52,00 €
72,00 €
52,00 €

64,48 €
89,28 €
64,48 €

Paineilmalaitteiden huolto

Käytönjälkeinen huolto

Alv 0 %

Alv 24 %

(sis. kantolaite, alentaja, hengitysventtiili ja kasvo-osa)
– hengitysventtiili
– kasvo-osa

24,00 €
7,00 €
11,00 €

29,76 €
8,68 €
13,64 €

Vuosihuolto, koko laite

Alv 0 %

Alv 24 %

(sis. kantolaite, alentaja, hengitysventtiili ja kasvo-osa)
– hengitysventtiili
– paineenalennin ja kantolaite
– kasvo-osa

60,00 €
14,00 €
28,00 €
21,00 €

74,40 €
17,36 €
34,72 €
26,04 €

Perushuolto, koko laite

Alv 0 %

Alv 24 %

(sis. kantolaite, alentaja, hengitysventtiili ja kasvo-osa)
– hengitysventtiili
– kasvo-osa
– paineenalennin ja kantolaite

123,00 €
21,00 €
21,00 €
82,00 €

152,52 €
26,04 €
26,04 €
101,68 €

Pi-pullot/pullopaketit ja venttiilit

Alv 0 %

Alv 24 %

Venttiilin vaihto; Pi-pullo
Pi-pullopaketti
Venttiilin huolto
Pullopaketin kokoaminen
Pi-pullojen täyttö / pullo
Muu huoltotyö / h
Kasvo-osan ikkunan vaihto

6,00 €
10,00 €
11,00 €
20,00 €
7,00 €
55,00 €
55,00 €

7,44 €
12,40 €
13,53 €
24,80 €
8,68 €
68,20 €
68,20 €

Kaasusuojapuvut, mittaukset, puhdistus

Alv 0 %

Alv 24 %

Kaasusuojapuvun testaus
Kaasusuojapuvun korjaus/h
Paikka
Mansetin vaihto
Pääkehyksen vaihto
Radonpitoisuuden mittaus
Vaarallisten aineiden/kaasujen pitoisuusmittaus

55,00 €
55,00 €
12,00 €
11,00 €
55,00 €
55,00 €
62,00 €

68,20 €
68,20 €
14,88 €
13,64 €
68,20 €
68,20 €
76,88 €

Varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Paineastiat ja niiden koeponnistukset sekä huoltotyöt

Ilmapullot (sukelluspullot)
Hiilikuitupullot
Sammutussäiliöt<7 lit
Sammutussäiliöt ≥7 lit
Sammutussäiliöt CO² <6 lit
Sammutussäiliöt CO² ≥6 lit
Teollisuuskaasut alle ≤10 lit
Teollisuuskaasut ≤20 lit
Pullopaketin purku ja kokoaminen
Kierremerkintä
Pulloventtiilin huolto koepon. yhteydessä
Venttiilin irrotus ja kiinnitys
Pullon sisäpuolinen hionta <6 lit
Pullon sisäpuolinen hionta ≥6 lit
Pullon sisäpuolinen pesu
Puhdistus ja maalaus tuntitaksa

Alv 0 %
20,00 €
19,00 €
11,00 €
14,00 €
14,00 €
19,00 €
14,00 €
36,00 €
10,00 €
7,00 €
8,00 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €
7,00 €
55,00 €

Alv 24 %
24,80 €
23,56 €
13,64 €
17,36 €
17,36 €
23,56 €
17,36 €
44,64 €
12,40 €
8,68 €
9,92 €
7,44 €
9,92 €
11,16 €
8,68 €
68,20 €

Varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Laskutettaviksi varaosiksi luetaan työtehtävän yhteydessä normaalisti vaihdettavista osista
poikkeavat osat.

Sammutinhuolto

Sammuttimien tarkastus

Alv 0 %

Alv 24 %

Paineellinen käsisammutin
Paineeton käsisammutin
Muut sammuttimet

9,00 €
11,00 €
18,00 €

11,16 €
13,64 €
22,32 €

Huolto

Alv 0 %

Alv 24 %

Sammutin

27,50 €

34,10 €

Sammuttimen täyttö

Alv 0 %

Alv 24 %

(huolto + sammute)
Sammutin 2 kg
Sammutin 6 kg
Sammutin 12 kg
Nestesammutin 6l
Nestesammutin 9l

40,94 €
67,82 €
108,14 €
50,42 €
61,88 €

50,77 €
84,10 €
134,10 €
62,52 €
76,73 €

Hiilidioksidisammutin CO2 täyttö

Alv 0 %

Alv 24 %

CO² Sammutin 2 kg
CO² Sammutin 3 kg
CO² Sammutin 5 kg
CO² Sammutin 6 kg
CO² Sammutin 10 kg
CO² Sammutin 15 kg
CO² Sammutin 30 kg

12,00 €
13,00 €
16,00 €
19,00 €
24,00 €
35,00 €
50,00 €

14,88 €
16,12 €
19,84 €
23,56 €
29,76 €
43,40 €
62,00 €

Muut työt

Alv 0 %

Alv 24 %

Ponneainetäyttö
Harjoitussammutin 2 - 6 kg täyttö
Harjoitussammutin 12 kg täyttö
Kuljetus/h
Pikapalopostin tarkastus
Pikapalopostin koeponnistus

9,00 €
17,00 €
33,00 €
22,00 €
19,00 €
35,00 €

11,16 €
21,08 €
40,92 €
27,28 €
23,56 €
43,40 €

Erikoissammutteella suoritettu täyttö ja varaosat laskutetaan voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.
Laskutettaviksi varaosiksi luetaan huollon ja täytön yhteydessä normaalisti vaihdettavista
osista poikkeavat osat.
Alkusammutuskaluston ulosmyyntihinta on + 40 % tarkastus, varastointi ja käsittelykuluja +
alv 24 %.

Ajoneuvohuolto
(sis. vain siirtosopimuksen mukaiset huoltotyöt)
Työtunti
Pientarvikelisä 25 %

Alv 0 %
55,00 €

Alv 24 %
68,20 €

Alv 0 %
55,00 €

Alv 24 %
68,20 €

Työtunnit
Työtunti (pienin laskutus 1/2 h)

Harjoitusalueet
Alv 0 %
Alv 24 %
Harjoitusalue Kauhava, Liiketoimintaan verrattava toiminta (ei sis. henkilöstöä)/pv
82,00 €
101,68 €
Muut maksut
Kopiot asiakkaalle (kpl)
Tietojen luovuttamiseen liittyvä työ/h

Alv 0 %
0,40 €
55,00 €

Alv 24 %
0,50 €
68,20 €

Ajoneuvokalustossa, moottorivenekalustossa, moottorikelkka- sekä mönkijäkalustossa on
aina yksi henkilökuntaan kuuluva mukana.

Pelastuslaitoksen vapaaehtoistoiminnassa toimiviin yhteisöihin ei hinnastoa
noudateta vaan he suorittavat ajoneuvon käytöstä aiheutuvat käyttökulut.
Ajoneuvon käyttöä rajataan varainhankinnassa: ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen,
johon vaaditaan lupa (mm. laki kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä).
Perusteena on se, että pelastusajoneuvoissa ei vaadita edellä olevan lainsäädännön
mukaisia varusteita.

