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RÄJÄHDYSVAARALLISISTA AINEISTA ANNETUN LAIN NOJALLA TEHTYJEN 
VIRKATOIMIEN TAKSA 
 
 
 
Nakkilan kunnanvaltuuston 24.1.1994/9 § hyväksymä. 
 
Voimaantulo 1.1.1994 
 
 
 
1 § Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain (263/1953) nojalla annetuissa 

säännöksissä ja määräyksissä säädetyistä tai määrätyistä kunnan viranomaisten 
tarkastuksista, katsastuksista ja muista virkatoimista (suoritteista) peritään tämän 
taksan mukaan määräytyvät maksut. Kyseiset tässä taksassa mainitut suoritteet 
pohjautuvat (1): asetukseen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista (682/1990), (2): asetukseen öljylämmityslaitteistoista (276/1983), (3): 
nestekaasuasetukseen (711/1993), (4): räjähdeasetukseen (473/1993) ja (5): 
ammoniumnitraattiasetukseen (171/1984). 

 
 Maksun on velvollinen suorittamaan asianomaisen laitoksen, laitteiston tai varaston 

omistaja tai haltija. 
 
 
2 § Suoritteista peritään seuraavat maksut: 
 
 1. Palavien kaasujen ja palavien nesteiden vähäinen teollinen käsittely ja 

varastointi 
    (Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista) 
  
  1.1 Palavan nesteen teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan 

laitoksen tarkastus. 
      Tarkastusmaksu 600 markkaa 
 
  1.2. Muutoksen tarkastus kohdassa 1.1 mainitussa laitoksessa. 
 
      Tarkastusmaksu 300 markkaa 
 
  1.3 Asetuksen (682/1990) 46 §:n mukainen tarkastus (säilytysrajoituksista 

poikkeaminen). 
 
      Tarkastusmaksu 300 markkaa 
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 2. Öljylämmityslaitteistot 
    (Asetus öljylämmityslaitteistoista) 
 
  2.1 Öljylämmityslaitteiston katsastus (sisältää myös öljysäiliön 

katselmuksen tärkeillä pohjavesialueilla). 
      Katsastusmaksu 200 markkaa 
 
  2.2 Paloviranomaisen osallistuminen muiden viranomaisten kanssa 

suoritettavaksi määrättyyn öljylämmityslaitteiston tarkastukseen. 
 
      Tarkastusmaksu 200 markkaa 
 
  2.3 Öljylämmityslaitteiston vähäisen muutoksen tarkastus 
 
      Tarkastusmaksu  -   markkaa 
 
  2.4 Öljylämmityslaitteiston väliaikaisen asennuksen katsastus. 
 
      Katsastusmaksu 200 markkaa 
 
 
 3. Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö, käsittely ja varastointi 
    (Nestekaasuasetus) 
 
  3.1 Nestekaasuvaraston tarkastus 
      Tarkastusmaksu 300 markkaa 
 
  3.2 Nestekaasuvaraston ja siihen liittyvän käyttölaitteiston tarkastus. 
 
      Tarkastusmaksu 500 markkaa 
 
  3.3 Asetuksen (711/1993) 42 §:n mukainen tarkastus (säilytysrajoituksista 

poikkeaminen). 
      Tarkastusmaksu 200 markkaa 
 
 4. Räjähteet 
    (Räjähdeasetus) 
 
  4.1 Myymälävaraston tarkastus 
 
      Tarkastusmaksu 200 markkaa 
 
  4.2 Valaisu- ja merkinantovälineiden säilytystilojen tarkastus. 
 
      Tarkastusmaksu 200 markkaa 
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 5. Ammoniumnitraatti 
    (Ammoniumnitraattiasetus) 
 
  5.1 Paloviranomaisen osallistuminen muiden viranomaisten kanssa suori-

tettavaksi määrättyyn ammoniumnitraattivaraston tarkastukseen. 
 
      Tarkastusmaksu 300 markkaa. 
 
  5.2 Ammoniumnitraattivaraston vuositarkastus 
 
      Tarkastusmaksu 200 markkaa 
 
 
3 § Palopäällikkö voi erityisestä syystä alentaa 2 §:n mukaista maksua, mikäli virkatoi-

men kustannukset ovat kyseisen kohteen osalta olennaisesti taksan mukaista 
maksua alemmat ja mikäli sen periminen tällöin täysimääräisenä olisi ilmeisen 
kohtuutonta. 

 
 
4 § Maksuja koskevan laskun maksuaika on 14 päivää. 
 


