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Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annetun liikenneministeriön päätöksen  (1511 / 1994) 
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liitettä 3 on  muutettu  28.2.2001  annetulla liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksella  (199/2001). 

Lute 3  sisältää Merenkulkulaitoksen aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla 
perittävät henkilö-  ja tavarankuljetusmaksut.  Saaristossa pysyvästi asuvien henkilöiden kuljetukset 
ovat edelleen maksuttomia samassa laajuudessa kuin ennenkin. 

Asetus tulee voimaan  1.5.2001. 
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N:o  199 	 S  
Liikenne-  ja viestintäministeriön  asetus 

merenkulkulaitoksen maksuffisista suoritteista  annetun liikenneministeriön päätöksen 
 ffitteen  3  muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  28  päiväna  helmikuuta  2001  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  päätöksen mukaisesti 
muutetaan  merenlcullculaitoksen maksullisista suoritteista  28  päivänä joulukuuta  1994 

 annetun liikenneministeriön päätöksen  (1511/1994) lute 3  seuraavasti: 

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä toukokuuta  2001.  
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin 

toimenpiteisiin. 

Helsingissä  28  päivänä helmikuuta  2001  

Ministeri Kimmo  Sasi  

Hallitusneuvos Aila Salminen 



N:o  199 

Lille 3  

AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE 

Merenkulkulaitoksen  aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla perittävät 
henkilö-  ja tavarankuljetusmaksut:  

Henkilökuljetusmaksut 	 Ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän 
pituus 

Maksu  on 12  markkaa jokaiselta alkavalta Kuorma-auto tai  yhdistelmä 
kuormattuna  sekä kuljettaja  24 mk/m 10 meripeninkulmalta. 	 Moottoripyörä ...............24  mk Kuljetus  on  alle  4-vuotiaille  maksuton. 	Mopedi . ...................... 12  mk  

4—I 1  vuotiaat, opiskelijat  ja  varusmiehet 	Polkupyörä .................. 6  mk 
maksavat  50  %  edellä mainitusta maksusta. 

Matkustaja voi maksutta kuljettaa muka-  Kaikn-tti 
naan enintään  50  kiloa matkatavaroita.  

6  kuukauden kausikortti 
Kappaletavaran  ku/fetusmaksut 	 -  matkustaja ............... 450  mk 

-  henkilöauto .............. 1200  mk 
Yksittäisen tavaran 
paino  kg  
enintään  50 ................12  mk 
enintään  100 ................60  mk 
yli  100 ................12 mk120 kg  

Ajoneuvojen  kuljetusmaksut  
(eivät sisällä henkilömaksuja, 
ellei toisin mainita) 

Henkilöauto, pakettiauto, traktori  tai  yhdis-
telmä 

Maksuvapautukset  

Edellä olevan mukaan määräytyvistä yhte-
ysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä 
perittävistä maksuista  on  saariston kehityk-
sen edistämisestä annetun  lain (494/1981) 
5 §:n 1  momentti huomioon ottaen vapautet-
tu:  

1) yhteysaluksen  reitin varrella sijaitsevas-
sa saaressa pysyvästi asuva henkilö  ja  hänen 
omistamansa ajoneuvo;  

2) henkilö  ja  ajoneuvo, kun kysymys  on 
palvelutehtävän  suorittamisesta saaristossa; 
sekä  

3) yhteysaluksen  reitin varrella sijaitsevas-
sa saaressa pysyvästi asuvien henkilöiden 
tavaratoimitukset sekä tällaisia kuljetuksia 
suorittavat henkilöt  ja ajoneuvot.  

Oikeuden maksuttomaan. kuljetukseen rat-
kaisee yksittäistapauksessa yhteysaluksen 
päällikkö. 

Ajoneuvon  tai  ajoneuvoyhdistelmän •  
pituus -  enintään  6  metriä ....... 36  mk -  6  metriä ylittävältä aika- 
valta metriltä 	................ 12  mk 
Linja-auto 	................... 12 mk/m  
Linja-auto 	matkustajineen  
sekä kuljettaja 	.............. 24 mk/m  
Kuorma-auto tai  yhdistelmä  12 mk/m 
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