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MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET  1999 

Liikenneministeriö  on 22.12.1998  muuttanut merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 
antamansa päätöksen  (1511 / 1994) liitteen 1  päätöksellä  1147/1998.  

S 	 Päätöksen liitteessä  1  olevia luotsausmaksuja  on  korotettu  1.1.1999  lukien  36  prosentilla 
vuoden  1998  tasosta. Satamien sisällä tapahtuvia lyhyitä luotsauksia varten  on maksutaulukkoon  
lisätty uusi maksuluokka enintään yhden meripeninkulman matkoille. Maksutaulukkoa  on 

 yksinkertaistettu niiden alusten osalta, joiden nettovetoisuus  on  yli  10 000.  Saimaan kanavan 
 tai  Saimaan vesistöalueen luotsausmaksuja ei ole korotettu. 

Päätöksen muissa liitteissä oleviin maksuihin ei tässä vaiheessa ole tehty muutoksia. 

Liikenneministeriön päätös sekä muut merenkulkulaitoksen maksullista suoritteista perittävät 
maksut  on  julkaistu tiedotuslehdessä nro  3/1.1.1996.  Liikenneministeriön päätökseen tehty 
ulkomaisten alusten tarkastuksia koskeva lisäys  on  julkaistu tiedotuslehdessä nro  6/30.1.1998 

 ja linj aluotsin  tutkinnosta  ja linj aluotsinkirj asta perittävien maksuj  en  korotus tiedotuslehdessä 
nro  9/25.2.1998.  
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1147/ 1998  

Liikenneministeriön päätös  
merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annetun liikenneministeriön pAätöksen 

liitteen  1  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  22  päivänä joulukuuta  1998  

Liikenneministeriö  on  
muuttanut  merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  28  päivänä joulukuuta  1994  anne-

tun liikenneministeriön päätöksen  (15 11/1994) liitteen 1,  sellaisena kuin  se on  päätöksessä 
 95/1998,  seuraavasti: 

Tämä päätös tulee voimaan  1  päivänä tammikuuta  1999.  
Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan tyhtyä päätöksen täytäntöönpanon edellyttä

-mun  toimenpiteisiin. 

Helsingissä  22  päivänä joulukuuta  1998  

Liikenneministeri  Matti Aura  

Apulaisosastopäällikkö, 
toimistopäällikkönä Rainio Kurki 
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Lute I  

LUOTSAUSMAKSUT  SUOMEN ALUE VESILLÄ 

Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti: 

LUOTSAUSTAKSA  

Luolsattavan 
 aluksen  netto- 

vetoisuus Luotsatun  matkan  pituus  meripeninkulmissa (mpk) 
(y1i—enintan)  alle  1 1-10 11-20 	21-30 	31-40 	41-50 51-70 71-100 

0— 	200 1100 2 200 3 900 	5 300 	6 900 	8 500 lO  800 14 700 
200— 1 000 1 400 2 800 4 600 	6 200 	8 200 	9 900 12 600 16 700 

1 000— 3 000 1 700 3 400 5 500 	7400 	9 600 	11 600 14 700 19 000 
3 000— 6 000 2 000 4 000 6 600 	9 000 	11 400 	13 700 17 300 22 000 
6 000-10 000 2 300 4 600 7 800 	10 400 	13 100 	15 900 19 700 24 900 

Lisämaksu  575 1150 1 950 	2 600 	3 275 	3 975 4 925 6 225  
markkaa jokaiselta nettovetoisuuden alkavalta seuraavalta  10 000:lta luotsausmatkasta  
riippuen. 

Lisämaksu  jokaiselta  100  meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkuim alta  on 575  
markkaa. 
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Odotusraha  

Jos  luotsi kutsusta  on  saapunut alukseen, 
mutta luotsaus ei ala  tunnin  kuluessa hänen 
saapumisestaan, peritään alukselta odotusra

-ha  jokaiselta mainitun  tunnin  ylittävältä  al-
kavalta  tunnilta kunnes luotsaus alkaa  tai 

 luotsi poistuu alukselta.  
Jos  luotsi kutsusta  on  saapunut mäaräai

-kana  sovittuun paikkaan odottamaan alusta, 
mutta alus ei ole saapunut kanden  tunnin 

 kuluessa, peritään alukselta odotusraha jo-
kaiselta mainitun kanden  tunnin  ylittävältä 
alkavalta tunnilta kunnes luotsaus alkaa  tai 

 luotsi poistuu odotuspaikalta.  
Jos luotsille  ilmoitetaan alukselle tullessa 

 tai odotusaikana,  ettei alus käytäkään luot -
sia,  peritään alukselta odotusraha vähintään 
kandelta tunnilta. 

Odotusraha  on 2 700  markkaa kultakin 
kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin 
seuraavalta tunnilta odotusraha  on 1 350 

 markkaa. 

Kaksi luotsia 

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukai- 

sesti  tai  pyynnöstä toimittaa luotsauksen, 
kannetaan luotsausmaksu  50  prosentilla  ko-
rotettuna. 

Alusyhdistelmä 

Hinaajasta/puskijasta  ja hinattavasta/pus-
kettavasta  aluksesta  tai  laitteesta samoin 
kuin työntökytkyeestä kannetaan luotsaus-
maksu yhdistelmän yhteenlasketun  ye-
toisuuden  mukaan. 

Tukkilautta 

Tukkilautan luotsausmaksu  määrätään si-
ten, että vetoisuutena pidetään puolta kun-
tokuutiometrimäärästä. 

Valtion alus 

Ulkom aiselta valtionalukselta  ei peritä 
luotsausmaksua  sen  ollessa valtiovierailulla 
Suomessa. 



LUOTSAUSMAKSUT  SAIMAAN  KANA VASSA  JA  SAIMAAN 
VESISTOALUEELLA 

Luotsausmaksut  kannetaan  markkoma  seuraavan taksan mukaisesti: 

LUOTSAUSTAKSA 

Luotsattavan  
aluksen  netto- 	 Luotsatun  matkan  pituus meripeninkulmissa (mpk) 
vetoisuus 	 1-10 	11-20 	21-30 	31-40 	41-50 	51-70 	71-100  

alle  200 	 575 	1 000 	1 375 	1 880 	2 200 	2 800 	3 800 
200-1 000 	725 	1 200 	1 600 	2 125 	2 550 	3 250 	4 325  
yli  1 000 	 875 	1 425 	1 925 	2 475 	3 000 	3 800 	4 925  

Lisämaksu  jokaiselta  100  meripeninkulman ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta  on 
150  markkaa. 
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Odotusraha  

Jos  luotsi kutsusta  on  saapunut alukseen, 
mutta luotsaus ei ala  tunnin  kuluessa hänen 
saapumisestaan, peritäan alukselta odotusra

-ha  jokaiselta mainitun  tunnin  ylittävältä  al-
kavalta  tunnilta kunnes luotsaus alkaa  tai 

 luotsi poistuu alukselta.  
Jos  luotsi kutsusta  on  saapunut määräai

-kana  sovittuun paikkaan odottamaan alusta, 
mutta alus ei ole saapunut kanden  tunnin 

 kuluessa, peritään alukselta odotusraha jo-
kaiselta mainitun kanden  tunnin  ylittävältä 
alkavalta tunnilta kunnes luotsaus alkaa  tai 

 luotsi poistuu odotuspaikalta.  
Jos luotsille  ilmoitetaan alukselle tullessa 

 tai odotusaikana,  ettei alus käytäkäan luot
-sia,  peritään alukselta odotusraha vähintään 

kandelta tunnilta. 
Odotusraha  on 1 200  markkaa kultakin 

kundelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin 
seuraavalta tunnilta odotusraha  on 600 

 markkaa. 

Kaksi luotsia  

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukai-
sesti  tai  pyynnöstä toimittaa luotsauksen,  

kannetaan luotsausmaksu  50  prosentilla  ko-
rotettuna. 

Alusyhdistelmä 

Hinaajasta/puskijasta  ja hinattavasta/pus-
kettavasta  aluksesta  tai  laitteesta samoin 
kuin työntökytkyeestä kannetaan luotsaus-
maksu yhdisteiniän yhteenlasketun  ye-
toisuuden  mukaan. 

Tukkilautta 

Tukkilautan luotsausmaksu  määrätään si-
ten, että vetoisuutena pidetään puolta kun-
tokuutiometrimäärästä. 

Valtion alus 

Ulkomaiselta valtionalukselta ei peritä 
luotsausmaksua  sen  ollessa valtiovierailulla 
Suomessa. 
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